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AUSTRALIJA LEIDŽIA AMERIKOS
LAIVAMS NAUDOTI. UOSTUS
N, Zelandijos vyriausybė leidžia JAV 
atomo laivams įplaukti-į jos uostus .

CANBERRA, Australija. — Nauja Australijos vyriausybė 
leido Amerikos karo laivams įplaukti į Australijos uostus Fr 
gauti reikalingų atsargų.

Dąrbiečio Gough Whitlam 
vyriausybė, norėdama pataikau
ti sovietų valdžiai, uždraudė

zxAmėrikbs karojaivams pasinau
doti Australijos uostais.

Tuo pačiu metu Whitlam nu
tarė .pripažinti teisėtu Lietuvos 
įjungimą į Sovietų Sąjungą. Bet 
didelė Australijos gyventojų 
dauguma išmetė Whitlam iš val
džios, o naujas premjeras pa
naikino tą pripažininią;. šiandien 
paskelbtas nutarimas naikina 
Whitlam valdžios nutarimą ne
leisti Amerikos marinų laivams 
įplaukai į Australijos uostus.

Naujoji Zelandija atstato 
politiką F

Iš Naujosios Zelandijos atei
nančios žinios. saį^kad. -naujas 
premjeras -Ro^ert . D- Moiddoon

PalestioLečiai reikalauja pripažinti 
teisę į valstybę ir nepriklaiĮsomybę-

BEIRŪTAS, Libanas. —Vakar Libane brvo pati žiauriausioji 
diena, tarpusaviu kovų metu gyvybės neteką 218 žmonių. Anks
čiau žūdavo po 50, no šimtą žmonių, bet niekad nebuvo užmušta 
218

ROMA. —.Italijos komunistų 
partija, kuri katalikiškoje šaly
je yra didesnė ir įtakingesnė, ne-7 
gu bet kurioje kjtoje šalyje, ant
radienį pareiškė, kad visą savo 
svorį ir jėgą panaudos prieš Ita
lijos valdžią, jei joję nebus duo
ta komunistams žymiai didesnė 
rolė politikos srityje. Iš septy
nių Italijos politinių partijų pre
zidentas Giovani Leone su . par
tijų vadais pasitarimų dėl nau
jo ministerių kabineto sudary
mo antrąją dieną komvtoistus 
priėmė pirmoje eilėje. Naujai 
sudaromas kabinetas bus 38-sis 
vos 32 metų laikotarpyje. “Nb- 
.rint tikrai įvesti šalyje pastovu-

ne-

WASHINGTON^ KISINGERIS TARIASI
SU SOVIETU AMBASADORIŲ

Sekretorius tvirtina., kad detente eis 
vėjais, jeigu rusai kclonizuos Afrika

LŪS O, Angola. — Kubos kareiviai, vadovaujami sovietų 
karo patarėjų, trečiadienį užėmė svarbų Ambriz uostą ir greta 
esantį Ambrozete miestelį. Angoloje iškelta sovietų artilerija 
pirma apšaudė minėtą uostą ir miestelį,, o vėliau Kubos kareiviai 
jį okupavo. Ambriz uoste ir apylinkėje buvę partizanai buvo pri
versti trauktis į šiaurę.

tarptautinės politikos vagą.
Buvusi darbiečių vyriausybė, 

Gough Whitlam įtaigojama, bu
vo uždraudusi- Amerikos karo 
laivams įplaukti į N. Zelandijos 
uostus. Premjeras Muldoon pa
reiškė, kad Į N. Zelandijos pri
imami/ne tik JAV karo laivai, 
bet į juos gali Įplaukti ir atomo 
laivai, i ;
Užleidžia Cockburn Sound bazę

Australijos premjeras Mal
colm Fraser pareiškė, kad Aus
tralijos vyriausybė užleidžia 
amerikiečiams 63 milijonų*= dole
rių vertes Cockburn Sound bazę, 
jeigu jiems kiltų reikalas.

šia Australijos baze gali nau
dotis Pacifiko ir Indijos vande
nynuose esantieji Amerikos ka
ro laivai. Australai žino, kad be 
Amerikos laivyno ir aviacijos 
Australija nebūtų galėjusi būti 
nepriklausoma. Japonai būtų ją 
okupavę.

turi dalyvauti krašto politinėje 
vadovybėje”, pasididžiavo kata
likiškųjų komunistų lyderis En
rico Berlinguer.

BRIUSELIS, Belgija. — Islan
dija, gindama savo pagrindinį 
maisto šaltinį — žuvis ir žvejy
bą, “šalto karo” su buvusia “di
džiąja” Britanija taktikoj nau
doja gana efektingą ginklą — 
grasinimą išstoti • iš šiaurės At
lanto Sutarčių Organizacijos 
ir nutraukti diplomatinius san
tykius su Londonu. Panašiu gin
klų Islandija jau-1973 metais 
laimėjo prieš Angliją. Bet ang
lams vėl •pradėjus gaudyti men
kes Islandijos vandenyse, tarp 
nykštuko ir “galijoto” šaltasis 
karas vėl atsinaujino, žuvis šios 
laukinės salos gyventojams yra 
pagrindinis maistas,’ kurį ang
lai per eilę metų islandiečiams 
atitraukia. Islandijos valstybė
lė turi vos apie pusantro šimto 
tūkstančių gyventojų saloje ir 
apie 30,000 Kanadoje.

■Sužeistųjų niekas nebeskaito, 
neįmanoma. Policija sako, kad 
galėjo sužeisti, iki 400, bet ga
lėjo būti žymiai, daugiau. Už
muštų skaičius toks didelis to
dėl,kad abi pusės puolė priešo 
pozicijas.

Artilerija apšaudė 
Damour vietovę

Daugiausia užmuštų buvo
dideliame Damour miestelyje, 
esančiame 25 mylių į pietus nuo 
Beiruto. Miestelyje daugiausia 
gyvena krikščionys. Musulmonai 
atsigabeno artileriją ir pradė
jo šaudyti nieko neląukusius ir 
nesitikėjusius kaimo gyventojus.

Premjeras Karami prašė-abi 
puses sustabdyti kovas be jokio 
sąlygų, bet bei pusė nekrei- 
I^jpĮdft,dęmęsįg .į j?yęm jero- pra^: 
šymą. \ ■ -■ . ' ' /. - . - - .

Dedamas šiokios tokios viltys 
į prezidento Frenjieh į Damas- 

. ką, kur jis planuoja pprą dienų 
praleisti pokalbiupse.su Sirijos 
prezidentu ir kitais arabų vadais.

PalestiniečiaFnori savo valstybės

NEW YORK, N. Y. — Pales
tiniečiai prašo Jungtines Tau
tas paskirti jiems žemės dabar

Apkaltinta 14
■' v-5

asmenų
ČIKAGA?- Sausio 14 d. Cook 

apskrities prisiekusiųjų teismas 
apkaltino 1£ asmenų, kurie nele
galiai arklių lenktynėse prilai
kydavo bėgantį ir iš anksto su
tartą arklį/ Tuo būdu jie jau 
žinojo, kuris arklys atbėgs pir
mas, kuris antras ir 1.1. Iš anks
to žinodami arklių bėgimo pasek
mes, dalyvaujančių lenktynėse, 
garantuotai laimėdavo premijas 
iki kelių tūkstančių dolerių. Ap
kaltinti buvo arklių savininkai, 
treneriai ir (jojikai. s

Tokie lenktynių “šposai’ buvo 
daromi J97įjr 1972-.metais yCi- 
cero, Maivudb; ir Vašingtono 
lenktynių hipodromuose.

Užšaldyti 95 mil. dol.
ČIKAGA. — Kaip žinia, US 

distrikto teisėjas P. H. Marshall 
yra užsaldės 95 mil. dol., kurie 
federalinio iždo skirti Čikagos 
miesto reikalams. Pinigai buvo

arabų laikomose srityse, kad jie' užšaldyti pripažinus,- kad Čika
gos miesto galvos nesilaiko dis
kriminacijos įstatymo samdyda
mi policininkus.

Amerikos teisingumo depar
tamentas, US gynėjui J. D. Rov- 
neriui atstovaujant, patarė tei
sėjui nustatyti datą, iki kurios 
Čikagos miestas galėtų patenkin
ti ’ įstatymo reikalavimus ir tuo 
būdu 95 mil. būtų- atšaldyti.

galėtų sudaryti savo valstybę.
Dabartiniu- metu didokas skai- 

čius palestiniečių išvyko iš Iz
raelio laikomų žemių. Daugelis 
išvažiavo iš Jordanijos, po ne
vykusio perversmo; karalius juos 
Išvijo iš Jordanijos.

Palestiniečiai norėtų, 
jiems būtų duota dabar 
laikoma kuri nors sritis. 
- Jie norėtų gauti žemę

kad 
arabu

Henry Fordas II, paskelbęs, kad jis 
skiriasi su antrąja savo žmona, taip 
pat pranešė, kad jis naujoms maši
noms, rengiasi pakelti kainas 113 dol. 
Chrysler bendrovė rengiasi pakelti 
nuo 25 iki 70 dol. Kitos automobiliu 

bendrovės klausimą studijuoja.

Portugalijoje praves 
naujus rinkimus

LISABONAS, Portugalija. —

vyriausybė nutarė pravesti lais
vus rinkimus visame krašte, Pra
ėjus rinkimams dabartinė Por
tugalijos kariškoji grupė par
duos valdžią krašto gyvento
jams. Portugalijos kariai yra 
jsitiknę, kad .'Jie padarė? krašte 
reikalingas pakaitas, apvalė val
stybės aparatą nuo svetimos 
valstybės agentų,- o dabar nori 
perduoti valdžią žmonių rink
tiems atstovams.

Oficialus • pranešimas apie vi
suotinus rinkimus bus paskelbtas 
penktadienio rytą. Portugal!j os 
kariai nenori toliau valdyti kraš
to. Jie nori, kad patys gyven
tojai išsirinktų parlamentą, su
darytų vyriausybę, kuris galės 
tvarkyti visus reikalus.

“Liaudies fronto” daliniai, jau 
suformavę kariškus vienetus, 
stumiasi į šiaurę. Kareivius se- 

ika sunkvežimiai, velkantineji į 
j frontą amuniciją, maistą ir ki
ltus kareiviams reikalingus da- 
jlykus. Komunistams jau pavy- 
i ko užimti Toto aerodromą, esan- 

WASHINGTONAS. —Fidelio Į ti netoli Zairės pasienio.
Castro Kuba naudojama Sovie
tų Sąjungos tramplinu (baze) 
subversijai ir terorui platinti 

Amerikos kontinente, kaip savo 
slaptame pranešime skelbia Ame-1 
rikos Valstybių Organizacijos 
(OAS) komitetas.

“Castro agentai infiltruoja 
Lotynų Amerikos kraštų ir 
Jungtinių Valstybių struktūrą

Washington; D. S. — ~ekre- 
torius Henry Kisingeris trečia
dienį gana ilgai kalbėjosi su so- 

j vietų ambasadorių Dobryninu 
j Angolos klausimu. Pasikalbėji- 
'mui pasibaigus, Kisingeris pa
reiškė, kad Angolos' klausimas 

!yra pats svarbiausias. Nuo An
golos problemos išsprendimo pri- 
kląusys tolimesnė detentės po-

Ispanijoje neramu
MADRIDAS. — Gen. Frankui 

mirus ir Juanui Carloš de Bur- 
bon tapus Ispanijos karaliumi, 
prasidėjo didesni neramumai, 
streikai. Prie Ispanijos strei
kininkų, geležinkeliečių ir įmo
nių darbininkų, prisidėjo Madri
do ir Barcelonos bankų tarnau
tojai, uosto darbininkai. Be to, 
ėmė streikuoti telefono ir paš
tų tarnautojai. Į

Ispanijos karaliaus vadovau
jama vyriausybė visus paštinin
kus mobilizavo į kariuomenę. Gi 
vidaus reikalų ministeris įsakė 
jiems užsirišti ant rankovių vė
liavėles su įrašyta raide “M”, 
kas reiškia kareivis, ir pasilikti 
dirbti paštuose.

Kairiųjų darbininkų vadovai 
įsakė plėsti streikui ir nepasi
duoti, reikalaujant padidinti at
lyginimus, suteikti darbininkų 
sąjungoms daugiau laisvės ir 
išleisti iš kalėjimų visus politi
nius kalinius. Vyriausybės ka
bineto narys Rodolfo Martin Vil
la, darbininkų sąjungų vadovai,

buvu
sioje Palestinoje, bet arabai ne
nori savo žemių jiems duoti. Jie 
tikėjosi pagrobti Libaną ir ten 
įsistiprinti,, bet Libano gyven-. 
tojai priešinasi. ... .

Pensininkų uždarbis
Visuomenės draudimo įstaiga 

— Social Security — praneša, 
kad 1976 m. visi pensininkai ga
li uždirbti iki 2,760 dolerių me
tams ir tuo pačiu gauti pilną pen
sijos čėkį. 1975 m. uždarbio di
dis buvo 2,520 doL

Pensininkas uždirbęs daugiau 
kaip 2,760 dol. į metus, turės su
mokėti draudimo įstaigai arba iš 
jo pensijos čekio bus atskaito
ma .doleris nuo kiekvienų uždirb
tų 2 dolerių.

Senatoriaus žmona

prašė sustabdyti streikus ir duo
ti vyriausybei daugiau laiko iš
dirbti geresnius darbo apmatus?

šiaurės Ispanijos separatistai 
Baskai pagrobė vieno įmoninin- 
ko sūnų ir reikalauja 1.6 mili
jonus dolerių, tjkslu sudaryti 
pinigų vesti kovai prieš Ispani
jos dabartinę valdžią. Policija 
Bilbao provincijoe suiminėja 
įtartinus asmenis ir tardo, tikė
damasi surasti kaltininkus ir iš
gelbėti pagrobtąjį.

— agentė
NEW YOR. — Maria Javits, 

sen. J. K. Javits žmona, yra 
užsiregistravusi teisingumo mi
nisterijoje kaip agentė užsienio 
tautoms. Ji yra dirbusi New 
Yorko Rūder and Finn bendro
vėje 5 metus ir trumpą laiką ara
bų oro kompanijoje Iran Air. 
Ruder and Finn turi tamprius 
ryšius su Manhatano, N. Y., fi
nansiniais sluoksniais ir su ara
bų kraštais, ypatingai su Iranu. 
Jos dabartinis metinis atlygi- 
himas sieks 67,500 dolerių.

Sen. Javits, stiprus Izraelio 
rėmėjas senate, sako, kad jis ir 
jo žmona yra visiškai nepriklau
somi ir jie dirba savistoviai, nie
ko bendro tarpusavyje neturė
dami.

— Qroinyko bandė įspėti ja
ponų prėmjierą Miki, kad jis ne
siektų artimesnių ryšių su Kinija

PENKIOS ŽMONOS 
PAGIMDĖ 25 VAIKUS

ADDIS ABABA, Etiopija. — 
Tamsuolis bemokslis Ugandos 
prezidentas Idi Amin, kurs yra 
ir Afrikos Vienybės Organiza
cijos (Oau) pirmininkas, atvykęs 
į Etiopijos sostinėje vykstan
čią tos organizacijos konferen
ciją apsigyveno Hiltono viešbu
tyje, kur priėmė spaudos atsto
vus besimaudydamas to viešbu
čio maudymosi baseine, kur apie 
50 reporterių jį fotografavo, fil
mavo ir klausimus kėlė. Idi Ami
nas yra musulmonas ir kaip 
toks su pasididžiavimu pasigyrė, 
kad penkios jo žmonos jam pa
gimdė 25 vaikus, nors tikro jo 
vaikų skaičiaus tiksliai niekas 
nežino. “Politika yra kaip 
sas”, pasakė Amin baseine 
dydamas, pats buvęs sporte 
kaus svorio čempionas.

Stengiasi atgaivinti 
Kingo bylą

VAŠINGTONAS. — Atstovų 
Rūmų komitetui pradėjus aiš
kinti FBI ir ČIA veiklą, iškilo 
kai kurie neaiškumai juodųjų 
civilinio judėjimo vado kun. L. 
Kingo nužudyme. Daugelis ma
no, kad slaptoji tarnyba FBI 
yra nešvariai įsivėlusi tame 
klausime.

Dabartinis juodųjų vadas kun. 
Jesse L. Jacksonas paprašė tei
singumo departamento, kad kun. 
Kingo nužudymo klausimas bū
tų nuodugniai ištirtas ir kad tai 
altliktų specialiai valdžios pa
skirtas nepriklausomas tardyto
jas.

pilnai bendradarbiaudami sti So
vietų slaptosios policijos (KGB) 
agentais. Kubos slaptoji polici
ja DGI dabar yra KGB papildy
mas’, rašoma to komiteto pra
nešime, kurio kopijos buvo išda
lintos visiems OAS nariams, bet 
OAS 17 balsais prieš 4 nubal
savo tą komitetą likviduoti — 
Amerikai nesipriešinant. Prieš 
tos komisijos panaikinimą bal
savo Brazilija, Čilė. Paragvajus 
ir Urugvajus. Likvidavus ko
mitetą, jo kaip neegzistuojančio 
pranešimas irgi skaitomas ne
egzistuojančiu ir neskelbtinu, 
bet Chicago Tribune gavo ir pa
skelbė.

Komiteto paskutiniame ra
porte pranešama, kad Kuba yra 
apmokymo bazė ir indoktrina- 
vimo centras subversijai ir te
roristams. Marksizmo-Leniniz
mo subversinė veikla yra vykdo
ma Argentinoje, Kolombijoje, 
Čilėje, Bolivijoje. San Salvadore. 
Nikar’agoje, Hondūre ir Dominin
konų respublikoje.

Sekretorius Kisingeris 
praleis keturias die-

valdžiai prašant, va- 
nutarta atidėti žene-

bok- 
nar- 
sun-

’ Sekretorius taip pat'"paneigė 
tvirtinimą, kad JAV iš anksto 
pasiūlė rusams kompromisą dėl 
strateginių ginklų kontrolės. Iki 
šio meto nesusitarta dėl šios kon
trolės. tvirtina Kisingeris. Pre
zidentas Fordas nutarė sausio 20 
pasiųsti sekretorių Kisingerį Į 
Maskvą, kad galėtų galutinai nu
statyti sovietų valdžios tikslus 
ir planus strateginių ginklų kon
trolei.
Maskvoje 
n as.

, Sovietų 
kar buvo 
vos pasitarimus iki sausio 28 die
nos. Ženevoje susirinkę specia
listai privalo aptarti kelis tech
ninius reikalus. Iki šio meto ne
susitarta. ką laikyti strategi
niais ginklais. Sovietų valdžia 
reikalauja laikyti strateginiais 
ginklais Amerikos “cruise* rake
tars. kurio patys amerikiečiai dar 
tiksliai neišbandė, o JAV rei
kalauja, kad strateginiu ginklu 
būtų laikomas naujas sovietų 
lėktuvas, kurio artilerija gali 
šaudyti lėktuvo priešakio ir už
pakalin.

Bet sovietų valdžios interven
cija Angoloje eina prieš visus 
kitus sovietų valdžios pasižadėji
mus ir skelbiamą politiką tarp
tautinei Įtampai mažinti. Jeigu 
sovietų valdžia siekia detentės. 
tai ji negali jos siekti vienoje 
pasaulio vietoje, o kištis i lais
vų kra’t i reikalus kitoje vieto
je. Sekretorius Kissingeris aiš
kiai pabrėžė, kad sovietų poli
tika Angoloje eina prieš deten- 
tę.

Islandija yra liekana 
S. Atlanto kontinente 

MASKVA. — Reuterio prane
šimu, Islandija. Grenladija. Fa
roe Salos ir špicberganas kadai
se buvo dalys šiaurės Atlanto 
kontinento, kurs prieš 5.5 mili
jonus metų pradėjo skaldytis, 
kaip sovietų žinių agentūra 
Tass pasiskelbė praėjusį pirma
dienį. Tokią išvadą padarę so
vietų mokslininkai, kurie per 2 
metus rinko įrodymus ir studi
javo bei eksperimentus darė.

Jų įsitikinimu, Islandija pra
dėjo atsiskirti nuo Grenlandijos 
ir Faroes salų sprogus ir iškilus 
paviršiun 6 mylių storumo ba
zalto klodui ir to rezultatate že- 

tarybą. Tik 12 žmonių iš visosimės plutai nugrimzdus. Naujo- 
Amerikos parinkta tai tarybai, j ji teorija, pasak Tass, priešta- 
Dr. Bobelis į šią tarybą pakvie- i rauja ligšioliniam įsitikihimui. 
tė JAV sveikatos, švietimo ir kad Islandija yra dalis viršūnės 
gerovės departamento sekreto- ( Atlanto viduryje po vandeniu 
riaus įstaiga. esančios kalnų grandies.

programų patarėjas
"Alto pirmininkas dr. Kazys 

Bobelis pakviestas nariu j JAVTOKIJO —Sen. G. McGovern, 
buvęs kandidatu j prezidentus, 1 mediciniškų programų patarėjų 
liberalas ir žymiai nukrypęs į 
kairę, sausio 13 d. pasimaišė Ha
nojuje, tikslu pasikalbėti su rau
donaisiais Vietnamo vadais. Taip 
pranešė Japonijos Kyodo žinių 
agentūra.

—E r. K. Bobelis, Alto pirmi
ninkas. grižo iš atostogų ir pra
dėjo eiti savo pareigas. St. Pe- 
tersbuge skaitė paskaitą vietos 
lietuviams.

šalim numatomas snugas 
’Saulė teka 7:16. 1< i<lzi:isi l ;l->.

pokalbiupse.su


r

j Regi)Bari prenumerata — $10.00)

(Pavardė ir vardas)

(Tikslus adresas)

naujam skaitytojui 
tik už metams!

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

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapačinikas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džia nt Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk 
lose Vokietijoje. 273 psl., kie'ais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra na mali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kariančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autore buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ka ji ten mate, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmones pasakė. 95 psl. $150 Yra taip pat 
išversta 1 anglų kalbą

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU i VILNIŲ. Keliones 1 Lietu
vą įspūdžiai Iliustruota foto nuotraukomis 331 psl. S3 00

D. Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos p?ra>ytos lengvu, gražiu stiliumi

Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIU SIENŲ KLAUSIMAIS. 
3 LtflGfiniai žemėlapiai 106 psl. Kaina $2 00.

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
R4 psl. Kaina SI 50

šie ir kiti leidiniai yra gaunami

MAU/lMHOSE 1739 So HALSTED ST CHICAGO, ILL. 6G6GI 

d>rbo valandomis arba užsakant pa<*u Ir oHd*dar4 
xak« ar pinigine o***l»*da

VASARIO 16 GIMNAZIJOS
KALĖDŲ EGLUTĖ

ai. gruodžio mėn. 19 d.‘yra kūčių valgiai. Jau pagony- 
įvyko Vasario 16 gimnazijos 
Kalėdų Eglutė. Vakarui atėjus, 
mokiniai ir mokytojai susirin
ko gimnazijos valgykloje švęs
ti bendrai kūčių ir sulaukti 
Kalėdų senio.

šventę atidaro diak. Fricas 
Skėrys, Vasario 16 
jos evangelikų mokinių tiky-i 
bos mokytojas. Visiems bendrai! 
sugiedojus giesmę “O džiaugs
minga, išganinga”, kun. diak. 
Fricas Skėrys sukalbėjo maldą, j 
Eglutės žvakutes uždegti buvo j 
pakviesti Vasario 16 gimnazijos 
direktorius Vincas Natkevičius, 
M. A., mokinių komiteto pir
mininkas, VIII klasės mokinys 
Albertas Harneris, katalikų 
mokinių kapelionas kun. Jonas 
Dėdinas ir kun. diak. Fricas 
SkCrys. Visoms žvakutėms de
gant. direktorius Vincas Nat
kevičius, M. A., buvo paprašy
tas tarti žodį.

bės laikais per žiemos šventę 
buvo valgomas kisielius, tuo
met gaminamas iš avižų, da
bar dažniausiai iš spanguolių, 
ir prieskučiai geriau žinomi ne-Į 

'vartotinu lenkišku barbarizmu 
. šližikai. Krikščioniška Įtaka i °iinnazi- . c c cjkūcias rodo eglutė, randama 

( visame Vakarų pasaulyje. Lie
tuvoje eglutės puošimas atsira
do tik po pirmo pasaulinio ka
ro, gi pavyzdžiui Vokietijoje

I eglutės jau buvo puošiamos 
i septynioliktame šimtmetyje.
Kitas kūčių paprotys yra pa
plotėlių arba kalėdaičių laužy
mas. Tai primena mums pir
mųjų krikščionių meilės puo
tą — agape. Kūčios yra meilės 

• šventė, šeimos šventė. Todėl 
daug kur paliekama prie kūčių 
stalo tuščia kėdė prisiminti mi 
rusins. Yra dar ir visokių kitų 
papročių, kurie anksčiau čia 

: buvę suvaidinti. Direktorius 
Direktorius, pasveikinęs sve- pasakė, kad kūčių vakarą žmo- 

čius, mokinius bei mokytojus, 
konstatavo, kad susirinkta švęs 

rti kūčių. Kūčių šventė yra ki
lusi iš pagoniškos žiemos šven
tės. per kurią būdavo susiren
kama valgyti košės, pagamin
tos iš sutrintu kviečiu ir mie- W c
žiu su medumi. Žodis kūčios, c 

tęsė gimnazijos direktorius, 
yra kilęs iš gudų kalbos. Kū
čios turi pagoniškų ir krikščio
niškų įtakų. Pagoniškos įtakos

Beth Ann Adams padarė šią meškos nuotrauką ir

Detroito naujienos

£- H 
1 
t 
UI

skaitą skaitys Dr. j. Girnius ir 
Adolfas Darnusis. Bus rodomas 
ir filmas. Visuomenė kviečiama 
atsilankyti. x ' A. Sukauskas

Keturiolikos mėty Mount Olive, HL, mergaitė
Eastman Kodak 4-H klubo narty konteste laimėjo antrąją premiją.

Every
F litter bit

vUiialo. 
Mich. Maloni ir visuomet su 
šypsena ėjo vingiuotu gyvenimo 
keliu, bet gyvenimas pavydėjo 
jai laiko ir 'nutraukė gyvybės 
siūlą. Ji buvo senų lietuvių atei
vių duktė, gražiai kalbėjo lietu- 
viškai ir nevengė lietuvių sam
būvių. Jos vyras dirba Benton 
Harbor ir kitose vietose, auto
mašinoms leidinių išdavimo Įs
taigoje, lietuviams yra labai pa
lankus ir daug padeda.

Tebūnie jai lengva šioje že
melėj ė- J- Girdžiūnas

ta*. rounds vnedį davė -,ąyicai, 
p. Pocienė maistą pagamino la
bai skaniai.

Lietuvių klubas savo patalpo
se sutiko Naujus Metus iškilmin
gai su muzika. Lietuvių klubo 
nariai ir svečiai, jaunimas šim
tais sędo prie stalų, valgė ir gė
rė kas ką norėjo. Pilna kapelija- 
orkestras iki ryto grojo ameriko 
niškus ir lietuviškus šokius. No
riu pasigirti, kad naujai įreng
ta didžioji ir mažoji pietų salės 
buvo pilnos, ' didžioji šokių sa
lė irgi buvo pilna. Telpa su vir
šum 4 šimtai žmonių. Bizniaus 
atžyilgiu Lietuviu klubas pirma
vo. Svetimtaučiai sako, kad 
“Lithuanian Club is best in Rock
ford". Happy . New Year I ..

žvalgas

jais Metais pasveikino ir* su 
juo laužė paplotėlį. Po to svei
kinosi ir laužė paplotėlius vi
si su visais.

Baigus sveikintis ir laužyti 
paplotėlius, buvo •** valgomos 
kūčios. Stalai buvo perkrauti 
įvairiausiais valgiais, visais pa 
gamintais pagal lietuvių liau
dies papročius. Pagal iš virtu
vės gautas informacijas biiįvo 
15 (penkiolika!) skirtingų pa
tiekalu. Būtinai reikia išreikš- c .
ti didelę padėką virėjoms, pa 
gaminusioms tokias geras kū- 
čias„ ir visiems aukotojams Ka
lėdų Eglutei, net tik jųjų au
kos finansiškai padarė įmano- 
mumą tai įvykdyti.

— Pasistiprinus kūniškai, 
stiprinsimės dvasiškai, — taip 
kun. diak. Ericas Skėrys.atida
rė menine programą. Pirmiau
sia deklamavo III klasės moki
nė Karina Langytė eilėraštį 
“Sužibo žvaigždutės”. Sekė 
kun. Jono. Dėdino parašytas ir 
režisuotas vadinimas “Jonas 
Krikštytojas”, kuriame pen
kiuose veiksmuose primųjų 
trijų klasių mokiniai suvaidi
no Jono Krikštytojo gyvenimą 
nuo prasidėjimo pranešimo per 
arkangelą iki jo mirties. Prieš 
pradedant vaidinimą, VI kla- 
sės mokinė Beneta Peteraitvtė 

, . ? 'T'
vokiškai perskaitė įvadą.JPr-feš 
kiekvieną veiksmą '' klasės
mokinė Angelė Vilčinskaitė lie 
tuviškai nesuprantantiems vo
kiškai pranešė veiksmo sant
rauką. Mergaičių chorelis, va
dovaujamas IX klasės mokinės 
Romy JPiedaitės, po pirmo 
veiksmo sugiedojo giesmę “Ra

sokit dangūs”. Po antro veiks
imo mergaitės giedojo “šventa 
| naktis” ir “šviečia žvaigždelė”, 
gi po trečio veiksmo “Sveikas 
Jėzau” ir trimis kalbomis “Stil
le Nacht — Tyli naktis — Ho
ly Night”. Pertraukoje tarp 

Į ketvirto ir penkto veiksmo dar 
į kartą pasirodė Karina Langy- 
fė. deklamuodama eilėraštį 
“Weihnachten” (Joseph von 
Eichendorff). Po vaidinimo, 
kuris, gan moderniškais efek
tais režisuotas, turėjo ir komis 
kų pasažų, todėl visiems buvo 
labai gerai suprantamas ir vi
siems patiko, buvo labai dafig 
katučių. Iš jaunųjų aktorių 
ypatingai reikia'-paminėti I kla 
sės mokinę Simoną Rizmanai- 
tę ir Kariną Langytę. savo ga
bumais išsiskyrusias iš kitų.

Kun. diak. Fricas Skėrys vi
siems padėkojo. Dėkodamas 
programos dalyviams, pabrė
žė. kad kai kurios mergaitės 
turi artistinių gabumų. Toliau 
dėkojo aukotojams, išskirda
mas Vilių Valaitį, surinkusį 
Schwetzirigcno lietuvių ir vo
kiečių darbo kuopose .DM 1.000,

Kalėdų Eglutei, virtuvės per
sonalui, vaidinimo autoriui 
režisoriui kun. Jonui Dėdinui 
ir visiems atsilankiusiems. Lin
kėdamas laimingų švenčių, jis 
prašė mokinius savo gyvenvie
tėse
lietuvius 
rio 10

i

gus turi būti geresnis, šis va
karas bus praleidžiamas drau
giškai, ypatingai tai bus gali
ma pastebėti laužant paplotė
lius. Visa savo kalba pakarto
jęs vokiškai, Vasario 16 gim
nazijos direktorius Vincas 
Natkevičius, M. A., laukė atei 
nančių klasių auklėtojų su 
klasių, seniūnais, kurie, eida
mi eile, nuo pirmos ligi devin
tos klasės, ji su Kalėdom ir Na u

\ E P RIK L A l ISO M A LI ET U V A”
777? Cecrge St 

, Montreal 690.
Canada

i'iuMitne įsKirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
prenumeratos 
mokesčiu.

Lietuviu namų draugijos 
susirinkimas

Susirinkimas įvyko sausio 11 
d. Susirinkimą pradėjo ir pra
nešimą padarė pirm. Antanas 
Norus. Pirmininkavo Vincas 
šarka, sekretoriavo Petras Da
linis. Pereitų metų visuotino su
sirinkimo metinio protokolo ne
surado. Finansų sekretorius Al
girdas Bražėnas savo finansinį 
metinį raportą patiekė raštiškai.. 
Kontrolės Komisijos pirm. An
tanas Sukauskas perskaitė pa
tikrintų dokumentų aktą. ’Patir
ta, kad knygos ir bylos vedamos 
tvarkingai. Po trumpų diskusijų 
fin. sekret. ir Kontrolės. Komisi
jos išduoti raportai priimti be 
pataisų.

Kiek ilgiau diskusijos už
truko dėl nevykusiai uždengto 
prieš du metus Lietuvių namų 
stogo, kuris vėl" reikalauja di
delio remonto. Stogą dengė ir 
garantavo penkiolikai metų Sta
sys Račiukaitis. Valdyba ir Re
vizijos Komisija /liko neišrink
ta. Susirinkimas paliko senai 
valdybai reikalą sutvarkyti — 
sušaukti kitą susirinkimą ir iš
rinkti naują vaidybą ir revizi
jos komisiją.

Bicentenial Komiteto

ROCKFORD, ILL
Pensininkai Naujus Metus 

linksmai sulaukė / .... -■*
Rockfordo lietuviai pensinin

kai, gražus būtys, susirinko 
pas pirmininką Augustą Pocių, 
Į jo gražiai įrengtą sklepūką. 
Susirinko apie pusšimtis atsi
sveikinti su senaisiais, metais ir 
sutikti atėjusius, tarpdury pa
sveikinti naujus ir palinkėti 
draugams'visų laimių, ypatin
gai geros sveikatos, sutikti nau
jus metus lietuviškai, kultūriš
kai, su lietuviška daina.

Mūsų mielos lietuvaitės nebe- 
naujokės, patyrusios gyvenime, 
supirko maistą, skaniai pagami
no užkandį, o vyrai supirko ska
niausius amerikoniškus, prancū
ziškus gėrimus, parodyti, kad 
pereiti metai buvo geri, ką liu
dija išpuošti stalai, apkrauti vi-

NEW BUFFALO, MICH.
Mirė Kameckaitė - Šimkienė

Pradėdami Naujuosius Me- * 
tus, mes vieni kitiems linkime! 
ilgiausių, laimingų ir geriausių ! 
metų. Nevisuomet mūsų linkė-. 
jimąi ir pageidavimai išsipildo, 
t.’e gražūs žodžiai pradžiugina ir 
nuramina tik širdį. '

Š. m. sausio mėn. 6 dieną, ne
gailestinga staigi mirtis'per jau
ną nuskynė ir iš gyvųj ų tarpo 
išskyrė a. a. Alb. Karneckaitę. -

jjfter doesn’t throw 
Itseif away; Sitter 
coesn’t just happen. 
People cause it-and 
only people can prevent 
lt ’‘PėopĮę* means VOU. 
Keep America Beaufifui.

I įS ■ I M 
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PLIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Kleis
ta Chieagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių: Žemes ūkio švietimo problemos ūkininkų 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 politinių, 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
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia ftieile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama 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 Orderi siųsti tokiu adresu:

17TI So. HALSTED STREET, CHICAGO. ILLINOIS 60608 
Gave pinigus, tuojau knygą pasiusime.

Komiteto josėdis' įvyko sau
sio mėn. 11 d. ŠV. Antano para
pijos patalpose. Jau galutinai 
aptarta ir pakviesta--Į'Detroitą, 
Amerikos 200 metų paminėjime 
koncertuoti gegužės 16-d. Fordo 
Auditorijoje čiurlionio’ahsamblį 
ir kanklių ansamblį ./Ansamb
liams vadovauja Mikulškiai. Dėl 
parado komitetas dar ’tarsis su 
organizacijų atstovais; kaip pa
puošti lietuvišką platformą. Ru
deni dar numatoma, suruošti , re
liginį susikaupimą.,

Žurnalistu nauja valdyba
L.- i. S-gos. Detroito skyrius 

sausio 11 d. Kultūriniame cent
re išsirinko naują valdybą: pir
mininkas Alfonsas žiedas, sek- 
retorius Vladas Min^gėla ir iždi
ninkas Antanas Grinius. Revi
zijos komisija: Vytautas Kat
kus, Stasys Garliauskas ir An
tanas Sukauskas. >..

Skyrius į? turimų sutaupų pa
skyrė: “Dirvai” 50 dol. ir. J* 
Brazaičio paminėjimo komitetui 
10 dol. v

Juozo Brazaičio paminė j imas- 
akademija Įvyks Kultūriniame 
centre sausio 25 d. 12 vai. Pa

bandyti perkalbėti savo' 
draugus stoti į Vasa- 
gininaziją. Vokiečių 
padėkojo vokiečiams 
už atsilankymą.sveria m s

Po trumpos pertraukos pra
sidėjo linksmoji dalis. Atke
liavo Kalėdų senis su savo 
dviem asistentėm. Jis ilgai pa
sakojo, kaip sunku jam buvo 
surasti šių gimnazija, nes to 
kaimelio, kuriame ji yra, nie
ką nepažįsta ir L t. Užbaigęs

savo pasakojimų Kalėdų senis 
per savo asistentesuteikė mo
kytojams ir ypatingai pasižy
mėjusiems mokiniams mažas 
dovanėles. simbolizuojančias 
gavėjų ydas, palydėdamas {tei
kimą dvieiliu eilėraštuku, fia
lų gale visi buvo ąpHovairoli 
dideliu krepšiu pilnu vaisiūv 
riešutų, saldumynų. 'Visi buvo 
labai patenkinti tiek kūčių 
valgiais tiek Kalė<h| dovano
mis. ’ r

Sekantį rytą Vasario IB gim
nazijos mokiniai išvažinėjo į 
namus Kalėdų atostogas pra
leisti pas tėvus.

Petras

SKAITYK TR KlTAfi PABARK 

SKAITYKI DEMOCRAT? f* f

. t NŲA.'

• YhA ■GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą -Adomaiti Dėdę Šerną as 
meniSKaZ pazmu, įkaite jo straipsnius, knygas 4r klausėsi jo .paskaitų' 
Dabar jie ;gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą | 
Jiems bus įdomu prisiminti, senus laiKus. tr'paskaityti gražių, istorijų 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymani§; nu | 
pirkti Antano Ruko parašytą VIĖMŠO ŽMOGAUS GYVįNIMĄ' ~ I 
Dėdės Šerno gyvenimo bruožus. Jie‘ pradžiugins^ kiekvieną, kas jji at S 
simeria ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A$TA |

RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine, .forma pasakojimas f 
£uos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine; veikla. 7 ' t j; 1

Antana^ Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVĖJIMAS, Juozo - Ado 
maičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido; Amertk^s Lieiuvnrdstori 
jos Draugija; Chicago, .1962 in. 206 psl., kajįfc '

GAUNAMA ^NAUJIENŲ” A
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šokiomis gėrybėmis ir nebran-
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Pasidėkojant ponams Pociams, 
Naujieji Metai sutikti su vilčią, 
kad reikalai bus geri;irT976 me

• .■ r ■.

mataity.
A lot of people don’t 
buy U.S. Savings Bonds 
because they think it 
takes them 10 years 
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

1739 So. Halsted Street

want to use that money 
right away, there’s 
a 10-yoar extension 
privilege. Either wdy, 
you’ll find that Bonds, 
mature at just the right 
age for you.

HiĄmenca.
Bonds mature in less than six yeaau

Chicago, IR 60608

i NAUJIENOS, CHICAGO 8, tl U — FRIDAY, JANUARY 16, 1076



VL. BARONAS

Paskutinės Lietuvos dienos Klaipėdoje
• {Prisiminimu nuotrupos apie Lietuvos Generalinio - 
Konsulato Klaipėdoj atidarymą, veiklą ir likvidavimą)

porą minučių pristatė, -Į Ges-
■ už 

kampo nuo Jankausko biznio) 
‘o kaip politinį nusikaltėlį.

Gestapo jį tuoj pat įkalino rū- i

. .J (Tęsinys)
Jis, mandagiai betūpčiodamas pa! ”

apie tą vokietę moteriškę, jai pa- , .-v . — ■
poriną ir savo politinę (naujoje Ikaip P°htinl nusikaltelj. 
Klaipėdos situacijoje) opiniją. r \
Bet kas blogiausia — jis tai mo- syje, naujai pastatytuose (mūsų 
teriškei papasakojo kur kas dau- laikais) Klaipėdos krašto sei
liau, .negu kad jis papasakoti1 mėliui rūmuose Palangos g-je, 

kur, pripdolamai iš anksčiau, 
aš gyvenau vos tik kitoje gat
vės pusėje (Palangos g. Nr. 31) 
ir daug kartų turėjau progos 
stebėti kas (areštuoti) atvežami

turėjo. Ypačiai tuo laiku — oku
pacijai tik prasidėjus. Jis, Jan
kauskas, jai, būtent, tarpe kita 
ko, paporino, kad: Hitleris yra 
‘-‘good for nothing” su moteri-

Pašvitinio miesto pradžios mokykla ir Gulbino vėjo malūnas prie Pašvitinio 
ir Žeimelio vieškelio.

mis, nes jis buvo (I-me pasauli
niame) kare sužeistas, esąs in
validas ir kad jam (Hitleriui) 
yra “ne viskas tvarkoje” ne tik 
‘‘antrame gale”,'bet ir pačiame 
viršuje — galvoje. Ta moteriškė 
( vokietė) ‘nieko nesakė Jankaus
kui, bet vos išėjusi iš jo foto 
ątelje viską pasakė pirmam 

, sutiktas policininkui, kuris, pa
gal vokišką “Ordnung ■ muss 
sein” principą — be jokio teis
mo ar iš viso aukštesnės instan
cijos įsakymo, vien savo nuo- 
prendžiu “šaute įšovė” į Jan
kausko atelje, jį areštavo ir per

ar išvežami iš tų rūmų. Tokių, 
labai negudrių, kad ir labai ge
rų lietuvių, išpuolių buvo ir dau
giau. Net- toks Gubernatūros 
žemės ūkio reikalams referentas 
agr. Jz. Zabielavičius, kuris be 
to buvo ir Valstybinės Sviesto 
Eksporto Kontrolės Klaipėdoje 
viršininku (kurį areštavus tos 
pareigos buvo pavesta mano žmo
nai iki tol dirbusiai tos kontro
lės laboratorijoje), net turėda
mas netoli Klaipėdos gražų ūkį 
— irgi nesugebėjo susiorientuo
ti naujoje (okupacijos) padėty
je, leisdamas (kaip ir fotogra-

fas Jankauskas ( liežuviui dau
giau dirbti negu tose 'sąlygose 
reikėjo ar net buvo galima.

rinės (ir diplomatinės) tarny
bos teritorijoje — vakar dar bu
vusioje Lietuvos dalimi,. o da-

— visai dėl visko. Bet iš Kau
no pusės — nieko nebuvo daro
ma, ar mažių mažiausia — nieko

Passbook Savings. 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly.

Nuo
1914 metų

4,Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5z000)<

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namu 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
.Trims už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ąteityje.
Sąskaitos apdraustos iki

$40,000

8929 So. HARLEM AVE., 
Bridgeview, Illinois 60455 

Tel. 598-9400

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

•N ARCHES AVENUE 
CHICAGO, HJJMOIS S9C32

PHONE: 254-WS

T4
Prof. Vaclovo Biržiškos

j- tomą yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai,
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 
y/:*-vltialiupse už $6.00.

L Abi knygas gausite, jei pinigus pasilsite tokiu adresu:

1739 So. Halsted Streets Chicago, Illinois 60608

. Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie- 
▼elė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi •

SODYBŲ PIEVELĖS
I . ’ - V. ) -> ■ ę

. Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 
žolę užauginti; kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja^ Užvažiavusieji gali knygelę ‘isigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 

.siųsti tokiu adresu:

Jis, agr. Zabielavičius, būtent, 
atvažiavęs į turgų (Klaipėdoje), 
kur tada jau knibždėte knibž
dėjo naujų gestapo agentų gau
jos, viešai ir atvirai “juokavo” 
(pagal jį), kad Hitleris yra “iš
romytas” ir koks iš jo gali būti 
“Fuereris” — jei . jis nieko ne
galįs “ištaisyti” su moterimis. 
Iš Zabielavičiaus pusės, be abe
jo, tai buvo juokai, bet iš gesta
po pusės — didelis politinis kri
minalas.

Kai Zabielavičius iš Klaipėdos 
turgaus grįžo į savo ūkį, gesta
po jau laukė ir... išvežė. Nieko 
stebėtino, kad sekančios dienos 
rytą, vos konsulato duris atida
rius, Zabielavičienė įpuolė rėk
dama; “...mano vyrą gestapo iš
vežė”. Jau buvo'., iki tol atsiti
kimų, kad gestapo kai ką išvežė 
ir parvežė (paleido), bet buvo 
kur kas daugiau atsitikimų kai 
išvežė ir„. neparvežė (nepalei
do) .’ Kaip ir Jankauską su Zabie- 
lavičium_— išvežė ir neparvežė. 
Čia ir paaiš,kėjo gen. konsulo A. 
Kalvaičio diplomatiniai sugebė
jimai išgauti laisvę tokiems 
“kvaileliams’ (plepantiems nie
kus ar klausantiems užsienio ra
diją) — juos tiesiog- iš gestapo 
rūsio išsiritrčiant į Lietuvą (Kre
tingon), be teisės grįžtLKląi- 
pėdon. Tokiu privačios “diplo
matijos” keliu nuo ilgų' kalė
jimo bausmių ar net kacetų bu
vo išgelbėta mažiausia 60 lietu
vių, kurių nevienas, jei ne A. 
Kalvaitis, tikriausiai būtų išrū
kęs dūmais per artimiausio ka- 
ceto kaminą. (Negaliu praleis
ti progos nepaminėjęs net tokį 
juokingą momentą — gana tra
giškoje -būklėje. Vienam lietu-, 
viui, buvsiam gestapo rūsyje už 
užsienio — Lietuvos — radijo 
klausymą, po Kalvaičio interven
cijos, buvo leista atvykti į kon
sulatą ir iš ten važiuoti į savo 
gyvenvietę Šilutės apskr. ir jau 
paskui į Lietuvą. Kalvaitis, at
vykus į konsulatą jį gerokai “iš
prausė’ ' bardamais, kad neklau
sytų užsienio radijo ar jeigu 
klauso — tai, kad neplepėtų ką 
girdėjo. To žmogelio atsaky
mas: “...tai, kad ponas konsula
te. — radijas pats pasileido...”. 
Jei kas sakytų, kad kartais tra
giškoje padėtyje nėra juokingų 
momentų — tai šis pavyzdys ro
do, kad yra).

Trumpai — ne tik konsulato 
techniškasis personalas, bet ir 
pats “bosas” gen. konsulas A. 
Kalvaitis turėjo darbo “iki kak
lo”, naujoje Lietuvos konsulą-

-*■' XX o. v X -U X' KJ, 
1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 60608

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00;

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

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

derį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

bar jau atsidūrusioje IlI-jame 
Reiche.

A. Kalvaičio darbas kiek pa
lengvėjo, kai jo padėjėju, vice
konsulu, buvo paskirtas J. Tijū
nėlis, patyręs, darbštus ir labai 
supratęs padėtį vyr. Užsienių 
Reikalų Ministerijos valdinin
kas. Pagaliau darbo sąlygos 
kiek “susinormalizavo”, kai iš
rašius kelis tūkstančius užsie
nio pasų, mūsų piliečiai išva
žiavo Lietuvon ir prie konsu
lato išnyko eilės beskubančių ir 
nerimaujančių mūsų piliečių — 
galutinai nusprendusiu grįžti 
Lietuvon.

Betgi vis tiek mažių mažiau
sia apie vienas tūkstantis dar
bininkų, Lietuvos piliečių, liko 
Klaipėdos krašte net iki Sovietų 
Rusijai (1940 m.) Lietuvą oku
pavus. Jų (to tūkstančio — apy
tikriai) dalis grįžo Į sovietinę 
respubliką, bet iš ten atvyko 
(atbėgo) kur kas didesnis skai
čius. Tikrų davinių, statistikos, 
niekas neturi ir neturės, nes vie
noje pusėje rusai, o antroje — 
vokiečiai buvo “viešpačiai” su 
lietuviais daryti kaip tinkami 
ir niekam jokios statistikos ne
skelbti.

Niekam, tai ir nerūpėjo, kol 
1940 m. gale ar 1941 m. pradžio
je Rapolas Skipitis iš Berlyno 
man parašė laišką, klausdamas 
kiek lietuvių gyvena Klaipėdos 
krašte ir ar aš negalėčiau Klai
pėdoje suorganizuoti Klaipėdos 
Krašto Lietuvių Sąjungos.

Mano atsakymas buvo neigia
mas iš viso, nes tuo" metu bu
vau vokiečių policijos priežiū
roje — (ji niekada mano atveju 
nebuvo panaikinta net iki 1944 
m., kol iš.ten pasprukau į Vaka
rus), turėdamas registruotis po
licijoje pradžioje kasdien, paskui 
kas savaitė — kol ilgainiui bu
vo- pasitenkinta išduodant tik 
6 mėnesiams apsigyvenimo lei
dimą, bet be teisės išvykti iš 
miesto ribų. Net karui su so
vietais prasidėjus (1941 m.), kai 
iš Klaipėdos miesto moterys ir 
vaikai buvo evakuoti į kaimus 
(prisibijant rusų bombardavi
mo iš oro) — man nebuvo leis
ta išvežti net į priemiestį savo 
žmoną su mažamečiu sūnumi. 
Bet aš išvežiau, kad ir be leidi
mo. žinoma, su rizika būti pa
gautu. Gerai, kad viskas gerai 
baigėsi (rusai nebombardavo 
Klaipėdos), bet kartūs prisimi
nimai liko.

R. Skipičio intencija buvo la
bai gera, bet tuo laiku Klaipė
doje neįvykdoma. Bet koks žing- 
nis ta kryptimi (rinkti davinius 
apie lietuvius Klaipėdos krašte) 
būtų palaikytas (iš vokiečių pu
sės) subversyvine. veikla ir jos 
pradininkas būtų atsidusęs ge
stapo rūsyje iš kurio niekada 
nebūtų išėjęs. Taip ir liko ta 
galimybė (ar negalimybė) dau
giau nebekeliama.

Aš tik stebiuosi, kad net to
kios galimybės buvimu ar ne
buvimu (statistikos surinkimu 
ir kokiu nors, bent Lietuvos pi
liečių, apjungimu Klaipėdos kraš 
te) niekada nekilo mažiausių 
užuominų, kol tai dar buvo ga- 
ima padaryti Kauno vyriausy

bei tebeturint laisvas rankas su 
Vokietijos vyriabsybe "derėtis”

nebuvo padaryta.
Net, pav.., tokių mokyklų, Lie

tuvos piliečių vaikams, Klaipė
doje ir krašte atidarymo reika
lu. Nežinau kodėl, tuo reikalu, 
ne kas kitas, bet aš buvau įsa
kytas nueiti kalbėtis su gestapo 
viršininku (tai buvo, berods, 
okupacijos pradžioje), kuriuo iš 
reicho buvo atsiųstas aukštes
nio laipsnio SS-ninkas dr. Froh
wan.

ent dalinai k<»nųtt*tentingas tuo 
klausimu daugiau kalbėti.

Nuvykst i pas Herr Bajohr. 
'u juo pasikalbėjimas irgi ga
la korektiškas, nežiūrint jo pa- 
iūrų j klausimo sprendimą. Man 

labai mažai teko kalbėti, nes tik 
pasisveikinus, jis pareiškė, kad 
žinąs kokiu reikalu noriu kal
bėti, bet tai esą būtų labai ne
tikslu, nes dabar (“in diesen Ta- 
gen”) kol kas dar nėra susitvar
kiusios iš reicho persikėlusios 
įstaigos, neturim tikslių davi
nių iš viso, o be to ir jo nuomo
nė ar rekomendacija klausimo 
dar neišspręs, nes viskas priklau
sys nuo Fuehrerio malonės, ku
ris esą: “...jokiu būdu neskriaus 
krašte likusių Lietuvos piliečių, 
mokyklų reikalų, patvarkyda
mas taip, kad ne tik čia bet kai
myninėje Lietuvoje-taip pat bus 
visi patenkinti”.

Ilgokai šnekėjome, nes kelis 
kartus kėliau reikalą lietuviškų 
mokyklų klausimą spręsti ga
limai greičiau, nes krašte liko 
daug Lietuvos piliečių su mo
kyklinio amžiaus vaikais. Bai
giant, išvadoje Herr Bajohr vi
sai atvirai pareiškė, kad tuo 
klausimu mes čia Klaipėdoje ga
lime kalbėti, bet jo sprendimas 
būsiąs padarytas Berlyne ir to
liau kalbėti reikėtų Kaunui su 
Berlynu.

Grįžęs “atraportavau“ kon
sului žodžiu, o paskui parašiau 
ilgą pranešimą apie tą pasikal
bėjimą su dr. Frohwan ir Ba- 
•ohr’u ir tai buvo viskas, ką jis 
»u girdėjęs tuo reikalu. Nie
kada ir niekur nepastebėjau, 
kad Kaunas šiuo klausimu bū
tų kur ųors, Berlyne “kalbėjęs”. 
Tai rodė, kad Kauno vyriausy
bė tada buvo visiškai pasime
tusi naujai susidariusioje ‘he 
tik Klaipėdos krašto, bet ir vi
sos Lietuvos politinėje (gana 
kritiškoje) situcijoje. Apie ko
kias nors galimybes gvildenti 
lietuvybės išlaikymo sąlygas 
Klaipėdos krašte — nebuvo pa
daryta jokių užuominų, nes apie 
tai Kaune, atrodo, net nebuvo 
pagalvota.

(Bus daugiau)

SKAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

Kokia ironija; priėmė jis ma
ne savo kabinete, naujuose Klai
pėdos krašto seimeliui pastaty
tuose rūmuose (kuriuose seime
lis jau nespėjo normaliam posė
džiui susirinkti) Palangos g-je, 
prieš kuriuos esančiame name 
(Nr. 31) gyvenau jau apie porą 
metų.

Taigi: gestapo viršininkas 
mane, konsulato valdininką, pri
ėmė kabinete, kuris buvo skir
tas Klaipėdos krašto seimelio 
pirmininkui... . Pasikalbėjimas 
buvo, trumpas, bet korektiškas 
(turint galvoje jo, kaip gesta
po viršininko Klaipėdoje ir kraš
te, aukštą’poziciją), su jaunu 
konsulato valdininku. Jis, dr. 

Frohwan, nurodė, kad tai labai 
komplikuotas ir svarbus klau
simas, bet jis Jiėra kompetentin
gas jį spręsti ir čia pat paskam
bino naujam švietimo referen
tui, irgi/atkeltam iš reicho, tū
lam HerrrBajohr kuris būsiąs 

-‘4 ? ’

PASSBOOK 
SAVINGS... 
ths best way to sav lady!

Paid asd 
Conp«nded 

Quarterly
OUR SAVINGS
CERTIFICATES 

EARN UP TO 7*4%

. WITH REPAY 
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Mutual Fe 
Savings

2212 WEST CEAMAK ROAD____  CHICAGO, ILLINOIS 606C8

Pstex Kazaxavssas, Pretideat Phone: Ylrgick 7«7747

HOURS: Mon.Tue.Fr1.9-4 Thur.9-8 Sat. 9=1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905
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FSLIC

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

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

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.

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos

1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60008
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Įsteigta 1923 metais. TEL. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatytu
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KARTOJA SEN4 ZENU
kiąs d e jure pripažinimą Balti*

Oder — Neisse linijos. J. Ame*

tuo netektų savo savaranku
mo (savo kompetencijos dar
be), kas nesiderintų su jo, kaip 
tautos atstovybės, teisine galia 
tautai atstovauti. Bet VUKas, 
nepaisydamas to, imasi inicia
tyvos šaukinėti tas veiksnių 
konferencijas, pats nežinoda-

TELEF. PR 8-3229 ,

DR. ANNA BALIONAS j
- AKIŲ, AUSŲ, N081ES 
" « GERKLĖS LIGOS

2858 W. 63rd Street
Valandos pagal susitarimą.

LIETUVEKAS1S PAMARYS
Kriščiūnui, kuris greičiausiai

r<U B7ashiuįitoii’s Orders ... ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI
"limintinšieĮI supras". — Dan. 12:10.

Brangūs broliai, Dievas leido mums gėrėtis stebėtinais dalykais. Dievo 
malonei padedant mes susipažinom su daugeliu dalykų, kurie mūsų tėvams 
buvo paslaptimis. Mes sužinojom kas yra tikroji bažnyčia ir kad jai susivie
nijus su Kristumi jo karalystėje ateis pažadėtasis i‘risų žemės tautų palai
minimas“. Mes matome išpranašautąjį “bėginėjimą Sen ir ten ir žinojimo 
padaugėjimą”. Toliau pranašo pasakyta, kad bus didelis tautų ^suspaudi-

arba išmanymas ateina j juos nuo dieviškosios išminties, kurios jie

IŠ Londono Vlikuf rašo:

D. .Britanijos Žemuose Par-

- • i_ L Lx> t-Iry prašė vyriausybės paaiški-pirminmkas Harold Wilson š. J H J
m. rugpjūčio 5 d. padarė pra
nešimą apie Helsinkio konfe
renciją. Savo kalboje jis pa
brėžė, kad Helsinkyje pasira
šyti susitarimai nesą nei taikos 

t sutartis, nei jokia kita, įega- 
1 liai rišanti, sutartis. Susitari-

Didn’t Cover Colonialist Uniformsjos valstybių okupacijos Henriko Tomo Tamašausko 
redaguota, Chicagos Lietuvių 
Literatūros Draugijos išleista, 
Naujienose, išskyrus vietovar
džius, - spausdinta,

• knyga “Lietuviškasis Pamarys' 
pavadinimu. Autorius savo 
žodyje rašo, kad jis metų, me
tus rinkdamas, liečiančias Ryt
prūsius ir Pamarį žinias, iš 
vokiečių spaudos bei spaudinių, 
šiek tiek pasinaudodamas Lie-

nnscianui, kuns, greičiausiai > 
būdamas pensininkas gimęs*

i
P. STRAVINSKAS

■iferencijų, gerai ir teisingai 
suprantant kiekvieno veiksnio 
teisinę prigimtį, jo paskirtį.

’* lamerftor Rūmuose ministers 1901 m. šios knygos išleidimui t- 
net 1000 dol. paskyrė. Dėkoja

(Tęsinys)
III- — Dėl ueiksnių 

konferencijų,

nimo, kaip šis reikalas faktinai 
stovi? ^finisteris Rt S. G. Hat- 
tersley (Foreign Office) Vy-

, padedant mes susipažinom su daugeliu dalykų, kurie mūsų tėvams 
buvo paslaptimis Mes sužinojom kas yra tikroji bažnyčia ir kad jai susivie-dailininkui Mikui šileikmi ir 

kitiems.
Šios knygos mecenatas Jonas 

Kriščiūnas ne tik knygos išlei
dimui pinigus aukojo, bet dar 
parašė ir savo atsiminimų pluoš

pasirodėi

7

esmę ir, iš to išvedant jo kom- mas bedarąs. Geriau būtų. minimas“. Mes matome išpranašautąjį “bėginėjimą šen ir ten ir žinojimo 
padaugėjimą”. Toliau pranašo pasakyta, kad bus didelis tautų “suspaudę 
mas” ir kad ^išmintingieji supras”. O iš kur tas jų supratimas? Jų suprati
mas arba išmanymas ateina i juos nuo dieviškosios išminties, kurios jie 
gauna nuolankiai priimdami Dievo žodi, šventąjį Raštą, kuris buvo parasy-

trims mėnesiams ...
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams ...... .......
pusei metu _____
vienam mėnesiui ...

Užsieniuose:
metams __ ___ 1________$31.00
pusei metų ______ _____ _ $18.00
vienam mėnesiui ....$4.00

į  ■ Malini w m ii-HiT ——1^——■

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money

_ $7.50
 $2.50 1) Jau anksčiau “Naujieno

se” esu pasisakęs, kad tos Lie-, betgi tos konferencijos vistiek
petencijų arba darbo sritį. Jei DR. K. G. BALU KAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius-pagal susitarimą.

riausybės vardu davė tokį at
sakymą: “Oder — Neisės li
nija nebus uė kiek daugiau pri
pažinta ar legaliai nustatyta 
kaip rubežiūs po Helsinkio vir-

kad tų konferencijų visai ne
būtų, o jeigu jau jos šaukia
mos, tai'jose gali dalyvauti tik 
veiksniai ir, be to,

Autorius
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J
tuvos laisvinimo veiksnių kon
ferencijos (šaukiamos, 
giausia dėl veiksnių 
pasidalinimo”) nėra būtinos. 
Tas “darbo pasidalinimas” 
Ii būti išsiaiškintas ir be kon-

randamos būtinos, tai ypač 
VLIKas negali leisti, kad jose 
į jo kompetenciją kištųsi kiti 
veiksniai (per tų konferencijų 
nutarimus, neva privalomus 
VLIKui vykdyti), nes VLIKas

JAV LB ne tik Įsiregistravo pagal šiame krašte vei
kiančius Įstatymus, bet ji yra pasiryžusi veikti be apgau
lės, be prievartos, be pastangų išstumti kitaip" galvojantį 
politini priešą. Amerikos lietuviai pramoko pakanka
mai pakantos, kad galėtų ramiai išklausyti kitaip galvo- 

- jančio lietuvio nuomonę ir laisvai pasakyti savo pažiūras 
vienu ar kitu klausimu. Kiek teko patirti, JAV LB pri
ėmė nuostatus, pagrįstus kitų žmonių ilgų metų patirti- 

Praeitais metais Chicagoje sušaukta nevykusi VLI- mb išrinko pirmininką, kuris jau baigia sudaryti valdy
bą, pasiryžusią toleruoti visus lietuvius ir su visais no
rinčią bendradarbiauti.

Amerikos- Lietuvių Taryba ėmėsi kito darbo. JAV 
kongreso atstovams pravedus rezoliuciją, ji susirūpino 
tokią pačią ar panašią rezoliuciją pravesti JAV senate'.

_ $30.00
...  $16.00

$3.00 66

dau- 
darbo

ga-

$30.00
$16.00

$8.00
$3.00

$26.00
.... $14.00 Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sękrn^dieniu^
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai

Naudingas darbas jungia visus

nuo

Ko konferencija lietuvių visuomenėje buvo sukėlusi di
delį susirūpinimą. Amerikos lietuviams nepatiko mažos 
grupelės samdyto Algimanto Gečio užsispyrimas pri
mesti visiems lietuviams savo valią. Nepatiko ir konfe
rencijos pirmininko minkštumas, leidęs specialistui sau
valiauti.

Reikalą pataisė 
konferencijos, 
dienotvarkės viršun, 
sai Į galą arba net nesvarstė. Protingiausiai pasielgė 
Amerikos Lietuvių Taryba. Ji nieko nekaltino, sunkiai 
dirbančiam pirmininkui užuojautos ” nereiškė, > bet dar 
glaudžiau sujungė savo jėgas 
laisvei naudingą darbą.

Kol priekabių ieškotojai, bendradarbiauto jai ir vie-

praeitu metų pabaigoje vykusios
kurios pagrindinius klausimus padėjo 

o antraeilius reikalus nustūmė vi

ir nutarė dirbti krašto

ningo darbo ardytojai priekabių ieškojo ir Judo grašius 
skaitė, Amerikos Lietuvių 'Taryba tęsė savo darbą. Dr. 
Bobelis, užmiršęs net asmeniškus Įžeidinėjimus ir darbo 
trukdymą, nenutraukė ryšių su kongreso atstovais, 
nato nžsieneio komiteto nariais ‘
padėti. Vieningo darbo ardytojai nei nepastebėjo, kai 
kongreso atstovai vienbalsiai nutarė- pranešti preziden
tui ir valstybės departamentui, kad kongresas yra prie
šingas Lietuvos pagrobimo' prijungimui. Kiekvienas 
Amerikos lietuvis šiandien žino, kad toks kongreso ats
tovų nutarimas turi didelės teisinės svarbos. Kongreso 
atstovai priėmė rezoliuciją, Į kurią kreipė dėmesio ne tik
tai dabartinės administracijos atstovai, bet šis dokumen
tas kalbės iF ateičiai. ■ • • -

Po nevykusios Vliko konferencijos, Chicagoje Įvyko 
JAV Lietuvių Bendruomenės konferencijoje Joje daly
vavo atstovai net iš 16 valstijų. Jie išklausė valdybos 
pranešimų, patvirtino principus, dėl kurių kilo konflik
tas su frontininkais ir ryžosi teisingais, tvarkingais ir 
kultūringam pasauliui priimtinais būdais organizuoti 
Amerikos lietuvius. Niekad daugiau lietuviai neis į “rin
kimus”, kuriuos maža apdairių politikų grupelė galės la
bai lengvai apstatyti daugumą paštu siunčiamais laiš
kais ir nesamais balsuotojais. Eis tiktai tie, kurie patys 
save norės apgaudinėti.

se-
ir aiškino susidariusią

Pavasaris eina Karpatų kalnais
Rašo DAN KURAITIS
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vedė
Gie-

kus.

KAS VALDO LENKIJĄ?

Niekam ne paslaptis, kad dabartinę Lenkiją valdo 
komunistas Edvardas Gierekas. Savo laiku jis 
kovą prieš prezidento Bieruto vedamą politiką.
rekas pritarė Gomulkos pastangoms atsikratyti marša
lo Rokosovskio ir sovietinės policijos. Bet kai atėjo 
Gomulkai laikas pavartoti kulkosvaidžius ir tankus 
prieš Dancigo. Stotino ir kitų vietų lenkus darbinin- 

tai Gierekas buvo priešingas tokiems metodams
prieš darbininkus.

Gomulka jau buvo įsakęs lenkų daliniui eiti į gat
vę ir suvaldyti streikuojančius ir maištaujančius dar
bininkus. Visa nelaimė, o gal ir laimė, tie lenkų tan
kų kulkosvaidžiai nešovė, jų parakas buvo sušlapęs ir 
pistonai sudrėkę. Gomulka pakartojo Įsakymą, bet 
tas reikalo nepataisė. Gomulka nedrįso vykti į uostą 
ir tartis su darbininkais, tuo tarpu Gierekas viską me
te, nuvažiavo į uostą ir kalbėjosi 
kais, bet ir kariais, 
čiais kulkosvaidžius.

— Į lenkus negalima šaudyti. — pasakė jam vie
nas leitenantas.

— Mes esame prisaikdinti ginti Lenkiją nuo prie
šę, bet ne musų pareiga šaudyti į dirbančius ir dirbti 
norinčius Lenkijos darbininkus...

Gomulka būtų norėjęs atiduoti karo teismui para
itą sušlapinusį karininką, her Gierekas pradėjo ieškoti 
kitų keliui /tepatarė (romulkai ir partijos centro ko
mitetui imtis kitų priemonių. Centro komiteto nariai

ne tik su darbinin- 
valdančiais tankus ir silkinėj an-

Reikia manyti, kad tokia rezoliucija bus pravesta. Svar
bu, kad kiekvienas prisidėtume prie šio? darbo. Vakar 
jau minėjome, kad lietuviai privalo imtis plunksnos ir ra
šyti savo senatoriams laiškus. Esame tikri, .kad dauge
lis tą padarys. ’ >

Laiškus rašyti gali seni ir jauni, Amerika mokyklas
lankiusieji ir jų nelankiusieji, teisines problemas supran- 
tantieji arba nesuprantantieji. Juos, gali rašyti ir tie, 
kurie nepritaria ALTo vedamam. darbut Kiekvienam 
juk aišku, kad tokia rezoliucija Lietuvos laisves kovoje 
yra naudinga. ‘ >

Laiškų rašymas senato atstovams yra naudingas vi
siems- lietuviams. Jis gali visus sujungti. Kas moka ge
riau rašyti, gali padėti mažiau mokančiam. Kas gali la
bai gerai rašyti, gali net visą laišką parašyti nemokan
čiam. Juos galima rašyti savo vardą ir adresą* turinčiuo
se lakštuose, bet juos galima parašyti ir paprastame bal
tame popieriuje.

Reikia neužmiršti, kad šie metai yra rinkiminiai me
tai. Kiekvienam senatoriui svarbu gauti daugiau balsų. 
Jis atkreips dėmėsi Į lietuvio parašytą jžin laišką; ko ge-
ro dar atsakymą parašys. Jis tai darys, tikėdamas gauti
jo balsą arba pritarimą jo vedamai politikai. Lietuviai 
savo- laiškais senatoriaus neprievartauja. Lietuviai pra
šo teisingo, kiekvienam doram žmogui priimtiną dalyko. 
Sėriatoriąi žino, kad sovietų karo jėgos- naudojo 'prievar-
tą prieš mažas Pabaltijo tautas. Jie protestavo prieš ga
lingos valstybės prievartą. Jie pritarė ankstyvesnių ad
ministracijų vestai politikai, nepripažįstančiai LiettlVos, 
Latvijos ir Estijos prijungimo prie Sovietų Š^tfiigos:
Jiems bus malonu pritarti rezoliucijai^ s'merkiariČiai gai
lingojo prievartą prieš mažas tauteles. Senatoriai busją

patenkinti, jei lietuviai sudarys jiem progą ginti: teisin
gą bylą, pasmerkti prievartautoją. t. >

Visi Įsitraukime į laiškų rašymą šėnatbriami:

pritarė GierekuiJ o ne Gomulkai. Reikalas: tuojau pa
siekė rusus, o rusai susižinojo su Giereku. Rusai neno
rėjo tolimesnio kraujo praliejimo. Jie nenorėjo, kad 
Lenkijoje prasidėjęs streikas persimestų į kitus rusų 
pavergtus kraštus. Rusai Sutiko remti Giereką, o Go-
mulkai liepė aprimti. GomOlką pats suprato, kad nrš-

paliesti. VLlKo savarankumo
2) Ypač gi nevykusiai VLl

Ko buvo sušaukta 1975 m. ant 
roji veiksnių konferencija, Cbi 
cagoje, į kurią buvo pakviesta 
ir JAV LB Valdyba, kuri gi nėra 
joks laisvinimo veiksnys (toks 
veiksnys tėra tik-PLB). Ir kam 
tada reikėj o tą. Valdybą j veiks-

jos neturi
. . f' mas, anot Wilspno, esąs tik

nių konferenciją kviesti? Gal tik 
tam, kad toje veiksnių konfe
rencijoje padvigubinus Bend
ruomenės sprendžiamųjų balsų 
skaičių, tikslu pravesti joje 
Bendruomenei palankius nu
tarimus. Dėl to JAV LB Vado
vybės organizuota opozicija 
(Reorganizacinė Taryba) pa
siuntė į aną konferenciją savo 
atstovus protestui pareikšti ar
ba leisti ir jai (tai organizuotai 
opozicijai) konferencijoje da
lyvauti. Dėl to kilo nesusipra
timai ir veiksnių antroji konfe
rencija baigėsi nesekme, 
sišku fiaskp. štai kodėl VLIKas 
neturėtų, ateityje daryti tokių 
klaidų:— kviesti į veiksnių kon
ferencijas (jei jos dar bus šau
kiamos) JAV LB Valdybos, 
kuri gi: nėra veiksnys.

TV. — Dėl teisinės pagalbos 
VLIKui

VLIKas daro teisinių klaidų

politinis įsipareigojimas, pagal 
kurį būsią vertinami ateities 
veiksmai. Wilsoiio kalboje 
Baltijos valstybės nebuvo pa
minėtos. Baltijos vastybių rei
kalas iškilo tiktai laike debatų

šūnių konferencijos, negu tai 
buvo anksčiau. Mūsų nusista-
tymas dėl šio de jure bus ne
pasikeitęs. Panašiai męs prį-
pažįstame Baltijos valstybes

, r ... .. ; • r -i j į- . - esant Sovietų Sąjungos dalinukalas įskilo tiktai laike debatų, , * j • “ - - i.-’, . , ., ,, tik de facto, o ne de jure, ši-kune vyko po Wilsono kalbos. JL, A.
Neaparašant plačiau tų de-|’ 

,. ' . , A * It a Lt o nonacikoirnci
batų; reikia atkreipti dėmesį 
į vieną, mums labai svarbų

‘ tai būtent Baltijos

' tas nusistatymas (pozicija) ir 
lieka nepasikeitusi. . '

klausimą, 
valstybių de jure pripažinimo 
klausimą, šį klausimą parla
mente iškėlė Julian ‘'Amery, 
konservatorius M. P. (buv. prem 
jero H. Mačmillano žentas). 
Anot jo, kai kurie komentato
riai esą tvirtina; kad,Helsin
kyje esąs pasirašytas aktas rėi-

ir lietuviškais šaltiniais C

Taigi, iš šio viekai parlanąen-
te padaryto pareiškimo matosi,_ _L ‘ i - A 7- U CV * ' Į 14. .
kad britų, vyriausybės nusista
tymas Baltijos valstybių atžvil-
giū pasilieka nepasikeitęs. Kai
dėl opozicijos, tai jos lyderis
(Margaret Thatcher) ne tiktai 
pasisakė prieš Helsinkio akto
pasirašymą, bet pasirašjmo iš
vakarėse (liepos 26) . ji šmar- 
kiai puolė Sovietų Sąjungą, ap 
kaltindama ją už nepaprastą 

ątuni-iltaictųginklavimosi
riausybės žiniomis ir kitais), mą už nuolatinį karo laivyno

i- Kas galėtų Būfi mums geresnis stiprinimą, už tiesos iriamėsVI'
teisinis ekspertas laisvinimo 
klausimais, k'aip Boris Meis
ner?)

todėl,’ kad jam trūksta teisinių 
pajėgų.

Todėl“ sūgėstijuoju VEIK6 j 
teisiniais ekspertais pasikviesti 
kitų tautų žymiuosius teisiniu-! 
kuš, kaip pvž., žymų Vakarų j 
Vokietijos tarptautinės teisės; 
žinovą Boris Mėisner, kurį esu

kuš, kaip pvz., žymų Vakarų j

siūlęs kviesti teisiniu, ekspertu
(VEJKuf ir kitiems mūsij veiks
riiams) jau ir anksčiau (“Nau
jienose”). Jis yra gimęs 1914 
m. carinėje Rusijoje, bet, at
rodo,’
iš ten pasitraukęs į, Lietuvą ir 
gyvenęs joje iki bolševikų pir-

nuo bolševikų su tėvais

iriosios okupacijos (į940), ka
da jis vėl pabėgo nuo bolševir 
kų į Vokietiją, kur buvo Ham
burgo universiteto profesorium 
(tarptautinės teisės), po karo

■-w* ž ■ J L ^.-4,,- L •<-•£. -1- _ w ■ 'v . -4 '

basadorium Maskvoje, o dabar
buvo, Vakarų Vokietijos . am-

ivėl dirba mokslo darbą, kaip 
tarptautinės -teisės žinovas ir 
duoda, kam reikia patarimų,kam reikia patarimų, 
dargi ir kaip sovietologas. Jis, 

moka ir lietuvių kal-atrodo, :
bą,. nes jo knygose remiamasi

slopinimą ir t LLA^tJoSr de- 

žodžiais, liet ir
tente turi būti realybė, remia
ma ne vien žodžiais, ir 
veiksmais. - (Elt&)-•(Biis daugiau)
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Varduvos sukilėliai kovojo pries vokiečius 63 dienas. Jie Jikėlosi pararao$4s. 

neatėjo. Jie tikėjosi, kad jiems bent kiek padės lenky kilmės soviety- 
- . « -------- *---- ,---t

padėti. Paveiksle matome Varšuvos lenką, dedantį vokiečiu karo va dovy/ 
. t . bes nurodyton vieton šautuvą. 

i ..... .~| r ’ 1IHIIIMIIW——'i..........t - - - .... .  ..-------

Londono, lenkų lakūnų, britų aviacijos ir prezidento Rooseveito, bet ta pa
rama i—•—J £-  * ■ •• ■ • “...1____ *'
maršalas Konstantinas Rokosovskis, bet jis buvo gavęs Stalino Įsakymą,
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keitirntfL Visa eilė kalbėtojų įrodinėjo, kad ne vardas 
svarbu, -bet svarbu, ką partijos nariai daro.

Kiekvienam aišku, kad tas “darbininkų suvažiavi
mas”

žai ką jis tegalės padaryti* jeigu Lenkijos karo vadai 
atsisakė jo klausyti. Jis pareikalavo, kad centro komi
tetas jį remtų ir įsakytų karo vadams jo klausyti. Bet 
centro komitetas, Gomtilfcos labai retai šaukiamas, 
palaikė Giereko pusę. Jį palaikė ir rusai. Gomulka 
buvo atstatytas iš sekretoriaus pareigų, o Gierekui ati
duota visa Lenkijos valdžia. Gierekas ten pat įsakė 
Gomulką suimti

Buvo paskleisi! gandai, kad sovietų divizijos bu
vo paruoštos’ marsunfi į Lenkiją, jeigu streikas bus 
tęsiamas. Sovietų karo jėgos galėjo įžengti į Lenkiją 
iš Ryhi Vokietijos, Čekoslovakijos, pačios Rusijos^ pa 
grobusios rytines Lankijos dalis, iš Ukrainos ir Lietu
vos. Lenkai vargu būtų galėję vykusiai pasipriešinti, 
jeigu rusai būtų puolę.

Jeigu ne rusų grasinimai įsiveržti į Lenkiją iš vi
sų pusių, tai Giereko šiandien jau nebebūtų komuhs^ 
tų partijos vadovybėje. Jis nevadovautų ir Lenkijai. 
Trisdešimties milijonų tautoje būtų atsiradę kiti valdy
tojai.

Lenkai nenori, kad rusai įsiveržtų j Lenkiją, to
dėl visi sutiko pripažinti Giereką ir klausyti jo patvar- 
kvniu. «

•r' <-

Gierekas, norėdamas įtikti Maskvai, paskutiniame 
lenkų darbininkų partijos suvažiavime, tvarkomame 
pagal visus knmunislų partijos principus, tą darbinin
kų partiją pasiūlė pavadinti komunistų partija. Bet 
didelė suvažiavimo dauguma pasipriešino vardo pa-
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luvo Gierėlio organizuotas. Jis net centro komi
teto narių skaičių padidino. Iš 65 narių, Centro komi
tetas padidintas iki 116. Gierekas juos parinko, o vis-
dėlto jie nenorėjo pasivadinti komunistais.

Toks yra lenk'ų žaidimas. Gierekas Brežnevui da-
bar galės pasakoti, kad jis norėjo paklausyti sovietų 
patarėjų, bet nieko iš to neišėjo, partijos važiavimas 
pasiūlymą atmetėk

lankai pateko tarp kūjo ir priekalo. Jie stengiasi
būti nepriklausomi. Vargu kuris kitas valdovas būtų
galėjęs sustabdyti sovietų karo jėgas. Jeigu Gierekas
nebūtt^ j^radėjęs pasitarimų su Chruščiovui, jeigu jis
nebūtų pasižadėjęs su komunistais bendradarbiauti, tai 
jam būtų buvę aršiau, negu Čekoslovakijos DubČekui.

ęį? LENKO SVAJONE

Lėktuvui pradėjus kilti į Karpatų pašlaites, prieš 
akis matėsi gražiausi Lenkijos plotai. Vienur Kraipėsi 
vingiuojančios upės, kitur nuo kalnų leidosi’žali Išti
kai, o .tt*ečinr matėsi gana didėli miškų plotai

Išskrendarit iŠ Lenkijos, noroms nenoroms teko 
prisiminti’kelių lenkų man pasakotas toks lėnkd pagei- 
davimas. Karo metais vienam lenkui patekus į Tibetą, 
dalai 
jam tat#.

notoms

Tamrf, išklausęs visus lenko skundus ir vargus,
Y t JV-V :? k ”

— Man širdį, suspaudė tavo liūdni pasakojimai.
Aš fai)"1 FSU pasiruošęs patenkinti tris pageidavimus.
Pa^iririk pačius starbiausius iė man pasakyk; o ai jau 
dabosiu, kad jie.būtų išpildyti. Pasakyk man, ko tu 
labiausiai šiandien trokšti?
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tas jų pamokymui ir suteikimui jiems tikrosios išminties.

, . . bės nurodyton vieton šautuvą.
______

— Labiausiai aš trokštu vieno dalyko: kad kiltų
. • 6 * ♦ t-s. • • • ____ * » i*

— Labiausiai aš trokštu vieno dalyko: kad kiltų 
karas tarp Kinijos ir Rusijos, ir kad kiniečiai sumuštir 
rusus. Kad nuo Altajaus jie pasiektų Rytų Lenkijon 
pasienį, — atsakė dalai — lamai senas Lenkijos karys. #

— O koks tavo antras pageidavimas? —paklausė1 
senis. . < '"'

— Mano antras pageidavimas yra toks:* ląMąusiar.
aš trokštu, kad kiltų karas tarp Kinijos ir Rusijos if 

nuo Orutinės Mongolijos pasiektų Lenkijos sieną...
kad kiniečiai sumuštų.rusus, kad kiniečių kariuomenė

— Na, gerai, o koks yra trečias pageiclAvimas? -J 
paklausė tibetietis. •

— Neskubėk, gerai apgalvok ir įplan pasakyk,, 

kad kiltų karas tarp Kinijos ir Rusijos ir. khd kiniečiit
— Mano pats didžiausias pageidavimas yra toksF

sumuštų rusus; kadkiniečių karo jėgos nuo’ -Ten i si e j auš 
pasiektą' pačią Lenkiją.'.

— Sakyk manį kodėl tu nori, kad kiniečiai trill
kartus pereitų pet vis^ ^ušiją ? — paklausė lenko tibe> 
tietis. . ..

— Kai Kinijos kąro jėgos sumuš rusų kariuomeni 
ir pereis visą kraštą tris kartus, tai esu tikras, kad RuĄ 
sijos kaimynai galės ramiai ir be baimės gyventi.. K^ 

tris kartui 
ir rusams pereis noras Užkariauti pasaulį ir primesti

ir pereis visą kraštą tris kartūs, tai esu tikras, kad R ui 
sijos kaimynai galės ramiai ir be baimės gwer " 
kiniečiai rusų nėsutiivitir neperėik kratto tri................. . □ 

žmonėms pačią žiauriausią žmonių i- išnaudojimo sist<£ 
irią, — atsakė'jhiri lebkas.

Rol Lenkija; ne( komunistai tokius pasikalbėjai 
mūs užšiemdčiains pasakoja, (ai yra vilties, kad ta 
baisioji vergija bus išgriauta ir žmonės galės grašiau,'-

' r* * • " ’. . ...... /
mus užšieriidčižins pasakoja, tai yra vilties, kad ta 
v • • • • ___• va a J V • «*. ■ W w’a U

turtingiau ir Istisriau gyventi.

(Pirmosios dalies pabaiga)
A

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012
—--------- —------------------------- - tuvių Enciklopedija, Biržiškos

i “Aleksandrynu” ir net Vokie
tijoje išleista “Der Kreis Elch-

Iš įvairių

DK. C. K. BUbkUS
JNKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. FLltR bmiS 
PHYSICIAN ANO SUkueuN 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4^349 

Rend.; 388-2233 
OFlbU VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketviriaa. 1—7 vai., 
anuao.. peuKiadienj nuo 1—5. tree, 

ir seataa. TiKlai susitarus.

niederung” knyga.
šaltinių gautas žinias, surin
kęs į vieną vietą ir jas susiste-
■ .................................................................................matiząvęs, perduoda skaityto- 

, jams.
Dėkoja dipl. miškininkui Vin 

cui žemaičiui už šios knygos 
išleidimą rūpesčius. Ypatingą 
padėką reiškia šios- knygos 
mecenatui miškininkui Jonui
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D& Faul V.
GYDYlUJrA^ tR

Westchester. CGenniuuity Khnikos 
MeaicLnos ch rektorius.

1938 S. Manheim Rq.z Wesicnesrerz Ilk
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

Kas antrą seitameiu č—4 vai.
TeL; ioz-Z/Z/ aroa 562-272S

KEŽ.: Gi b-0873

DR. W. iiSlli - iiSIHAS 
AKUSaZKiJA IK mVrtKU LiUvi 

GINazKOLOv^iNE
6132 5o; Kedzie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti M! 3-0001. ‘

TEL, — BE 3-5a93'

DR. A B. GlĮvfCKAS
GYD.YTUJAS IR CrtiKUKfcAŠ
ODOS LIGOS -

SPEC i AL Y 3č
. CHIRURGIJA 
AKIU LIGOS

39ū7 West lG3rd bireej
V <1 IUjiQS JJcigcxl bUSi-lx v .2

DR. K.
OFISAI.’ ■

1002 N. WESTERN AVĖ, 
5214 N. WESTERN AVĖ. 

Valandos-pagal susitarimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS _ 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71sf STREET

VALANDOS? Pirmadieniais, antradie
niais'. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet. 
Tik susitarus.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIS TAS 

KALBA LIETUVIŠKAI
Tel. 737-5149

niais. ketvirtadieniais ir penkta-

Tik susitarus.

2618 W. 7lst St.
Tikrini akis. Pritaiko akinius ir 

‘•contact lenses”.

Į

llli
GARANTUOTI 

P.ADIJAI
NUO §8.50

2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

Atid. 9—6; pirm, ir kėtv. 12—8.
I

Sek m. ir tree. uždaryta.

G Ė U N i N K A S
(PUTRAMENTAS)

Linksnitumr arba ^liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės —- 
- - Y kapams gėlės. / .

ROY R. PETRO /(PUTRAMENTAS)
^$86-12205525 So. Harlem Avė.

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
G t L TN Y Č I A

teiį. Vaizdžiai aprašo pergyve
nimus bėgant iš Lietuvos. Va
žiuodamas per Rytprūsius užti
ko daug žmonių, kurie net ne
toli Karaliaučiaus dar lietuviš
kai kalbėjo. Prie Landsbergo 
rado senelius, kurie puikiai 
lietuviškai kalbėjo. Net jų du 
sūnūs, dėvėję SS uniformas, 
kalbėjo lietuviškai, ši šeima 
buvo paslaugi, maloni ir -drau
giška jo šeimai. Net Kreishaupt 
manas Herr Kalweit išduoda
mas leidimą toliau į Vokietiją 
geležinkeliu važiuoti, paspau
dęs ranką “Glūckliche Reise” — 
Laimingos kelionės palinkėjo.

Perskaitęs H. Tamašausko 
rašinį, ėjusį, prieš kurį laiką 
Naujienose, juo susižavėjęs ir 
nutarė prašyti išleisti atskiru 
leidiniu. Dėl šios knygos išlei
dimo pasisako:
džiaugiau, kai mano pasiūly
mas ~ buvo priimtas kartu su 
mano kuklia dovanėle. Dabar 
palieka tik laukti su nepapras
tu ilgesiu ir meile tos knygos

“ “ in America—The Era d The American Revo-Military Uniforms ot Military Historians—The

TŽL&Zrt V- Kane, U-SA. (Bet.)

įvairiuose jiadažuose^niatys ir visa Rytprūsiai dabar- 
malta, rūkyta. Labai skanią 

yra lynai

nuota,

mėsą turinti žuvis
(Tinea vulgaris).

Pavasarį- dar ir ešerių prisi- 
gaudydavo.

Kiekviename autoriaus ra- 
šinyje -jaučiama šiam lietuviš
kam kraštui didelė meilė ir 
įrodymas, panaudojant ypačių 
vokiečių rašinius ir dokumen
tus, kad jie nuo neatmenamų 
laikų buvo lietuviais apgyven
dinti. V;

Lietuvis, kuris nors šiek tiek 
įdomaujasi Rytprūsiais ir juose 
gyvenusiais lietuviais, turėtų 
šią knygą Įsigyti ir būtinai per
skaityti.

Gi autoriuj H. Tamašauskui 
iš tiesų verta išreikšti didelę 
padėką, užtaip kruopščiai 
surinktas ir paskelbtas šioje 
knygoje, -apie Rytprūsius, jų 
gyventojus ir lietuvišką praei-

Knygoje 336 puslapiai.
skirai vietovių vardynas. Pa

buvo ir iki rusiškosios okupa- rašyta kaip jie buvo vadina- 
cijos išliko lietuvišku. Dėl įmi vietos gyventojų, pagal vo- 
sunkių gyvenimo sąlygų ir klam ■ kiečių kalbos transkripciją ra-

pasirodymo.
Mažosios

66'Labai apsi-

Lietuvos
Emilis Martynas Nauburas, pe
dagogas, duoda irgi pluoštą ži
nių apie Lietuviškąjį Pamarį.. 
Savo rašinyje įrodo, kad Lie
tuviškasis Pamam nuo amžių

sūnus

/

At-

ci j os išliko lietuvišku. Dėl mi vietos gyventojų, pagal vo-

pių balų bei raistų, atvežti iš syti ū" 1938 m. birželio 16 d. na

^^43eW£ST.63rd- STREE^ - -nimą
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

PERKRAUSTYMAl

M 0 V I N G
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. Š E R Ė N A S

Tel. WA 5-3063

r

1
IVai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.!

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd STREET

Vai.: an„'ad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

Ofiso telef.: 776-2880
Naujas rez. telef.: 448-5545

. DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm.. antrad_ trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai- .vak. šešudie- J 
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.
, ---- * 1 1 ■' 11 1 — ,

V. Tumascnis, M, 0., S. C
CHIRURGAS

2454 WEST 71st STREET
Ofląo telef.: HEmlock 4-2123
Rctfd. telef.: Glbson 8-6195

Priima'ligonius t>agal susitarirtL- Dėl 
valandos skambinti tetef. EE 4-2123. i 
Jei neatsiliepia, tai telef, GI 8-6 T9o. i

P. ŠILEIKIS, 0. P i 

y-y ORTHOREOAS-PROTEZIsrAS I 
yCL Aparatai - Frviezai. Ban-1 

dažai. Speciali pagalba kojoms 
ą ą (Arch Supports) ir L t.
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1-' 
2850 Wa*t 63rd St., Chicago III. 60629 i

Telef.: PRospect 8-5034- ----

r*

!

krturkolonistai, pabėgdavoiat- 
<^al į anksčiau gyventas vietas. 
-Pradėjus šių vietovių ‘nus.ausi- 

jį > bei suęėguliavuš' upes 
bei upelius’, žemė tapo labai 
derlinga ir ten gyvenę lietuviai 
yisai neblogai gyveno, šiam 
Lietuviško Pamario jaunmui ir 
nemokant vokiečių kalbos, bu-

bei sureguliavus’ upes
’ : i -1 - - . *

M 0 V -I R G
Apdraustas perkraustymas

- iš įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place
Tel.: FRontier 64882

■7 vai. vak.

Z----------- ------- :-------- - ----------- A

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS j 

Visos programos iš W0PA, į

1490 kil. A. M.
Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma-, 

dienio iki penktadienio 12:30—[ 
1:00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. Į 
ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413

j

eiuviu KdtPd; Aabuien huu yuma-( 
dienio iki penktadienio 12:30—’ 
1:00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. Į

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

life X-----------

i

valandos skambinti telef. BE 4-2W.1

I

|

E

IP

CHICAGO, ILL. 60629

Į

iJ

cių pakeisti sųvokietinti.
Lietuviškus pavadinimus vie

tovės, miškai, upės, ežerai x Pa-

IT ksj

et Um*

1/ P1£4S£/ j 
m Onif'/wtK Į 
$ PRMNF Į 
'į! FOREST mis f

Kas antrą antradieni Sophie Barčus radifas skelbia ivento Rašto tyrini- 
toly eiikmimus.

Visi žino, kad mirtis yra Žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml 
ruslejl? I tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią sausite 
nemokama L Rašykite:

tiniu laiku yra žiauriųjų rusų 
imperialistų okupacijoje. Ateis 
laikas, žlugs rusiškasis impe- _ 
rializmas. Atgaus laisvę rusų 
prispaustos ir okupuotos tau
tos. Iš okupuotų kraštų ir Ryt
prūsių okupantas turės nešdin
tis į savo neaprėpiamus plotus. 
Rytprūsiai turėtų priklausyti 
tikriesiems šio krašto aborige-’ 
nams lietuviams.

Stasys J užkertas

rv»Ie|i? į klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurl« sausite

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

IV. RAITO TYRINĖTOJAI
>■■■■■!■■■*■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■K

——------ .

i

— Argentinos kariai, tikrin
dami pravažiuojančius automo- i 
bilius, nušovė labai aukšto ir 
įtakingo kario 24 metų amžiaus 
sūnų. Policija suėmusi vieną 
dvasiškį, rėmusį maištaujančius 
ir kariuomenės sandėlius puo
lančius vyrus.

i

kalnės apskr. turėjo 662, Lab
guvos apskr.

vo sudarytas net atskiras pul
kas. Vietinių žmonių jie “Ku- 
zijakais” 
liau iš jų buvo sudarytas rai
telių pulkas ir jau vadinamas 
“Litevka”. Pagaliau jau vė
lesniais laikais vadino kirosirų 
pulku (Kūrassier Regiment 
Graf Wrangel, Lith. Xr. 3) Be 
to, apsčiai ir kitų dokumenti
nių žinių iš Lietuviškojo Pama 
rio.

•Knygos autorius Henrikas 
Tamašauskas visą knyjgą -su
skirstė į 53 rašinius. Aprašy
damas daugumoje Pakalnės'.ir 
Labguvos apskričius. Rašiniuo
se Jabai vaizdžiai, nevengda
mas vietomis, sklandžios bele
tristikos, aprašo vielos gyvęn- 
tojus, patiekdamas net jų lie
tuviškus pavadinimus, turgus, 
žemės ūkio, darbus, pievas, 
laukus, slėnius, miškus, 
rus, upes ir upelius, kelius, lie
tuviškus papročius ir net ves
tuves. Aprašo , fauną — gyYŪ-| 
niją.. Ypač skiria nemažai dė-^ 
m esi o Pamario gyventojui “Šių 
pehragiui” elniui.

Parašo net ir kuo gyventojai 
maitinosi: “-šalia briedienos, 
valgį čia dažnai paįvairindavo 
ir sumedžiojamos paukštienos 
patiekalai, 
buvo turtingos 
vandens paukščiais 
viefį tik tam tikrais sezonais, 
i»et ištisus metus. Vasarą ėid 
prisilaikydavo daug laukiniu 
ančių, gi kitais sezonais būdai 
vo pagaunamos kurapkos, til
vikai, stulgiai - arba dubeltai, 
slankos, o taip pat ir fazanai. 
Ypač žuvų patiekalų pasirin
kimas buvo labai didelis ir įvai
ruojantis: karalilkkšis ster
kas. slidokas, unguriai, men
kės, metikių kepenys, lytie-j

buvo vadinami. Vė-

“Litevka”.

eže-

SusiriiikiTDu 
PRANEŠIMA T

■ -*

— Marquette Parko Lietuviu Na
mu savininku organizaciįos nariu

t

515, Kuršių Ne
ringoje — 27. Jdėta net'90 nuo
traukų. 'Visos nuatraukos iš 
Rytprūsių gyvenimo. Gaila, 
kai,kurios nuotraukos nevisai 
ryškiai išėjusios. Knygos vir
šelį puošia būdingas' Lietuviš
kajam Pamariui vaizdelis.

...,. ___ ____ j organizacijos narių
susirinkimas Įvyks sausio mėn. 16 
d. 7:30 vai. vak. parapijos salėje, 
6820 So. Washtenaw Ave. Yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Prašomi na
mų savininkai skaitlingai dalyvauti.

Stasys Paflaba, sekr.

—. Amerikos Lietuviu Piliečiu Pa
šalpos klubo metinis susirinkimas • 
įvyks sekmadienį, sausio 18 d. 1:00; 
vai popiet Vaičaičio salėje, 4258 So. 
Maplewood Ave. Nariai kviečiami: 
atsilankyti, nes yra daug svarbiu rei-s 
kalu aptarti. Po susirinkimo bus ir

Rožė Didžgalvienė, rast.
vaišės.

Technikiniu ‘ redaktoriumi pa- 
žymėtas Vincas žemaitis. Kny
gos, kaina ^6.00. Galima gauti 
Naujienose. —

Gražusis Lietuviškasis Pa-

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

Rožė .Didžgalvienė, rast. .
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-please family dinner. Oltve-Frank*

fg BO
urter adapts easily and tastefully to

•t Supper is an excellent choice for a low-cost, all
Mire-

’ Į

I

I

Išalia briedienos.

nes šios apylinkės 
įvairių rūšių 

ir tai ne

karalilkiriis 
unguriai, 

metikių kepenys, 
kos. didstintės, stintelės. pasta-Į 

kepamos tešloje. Be to, Į 
žuvis būdavo patiekiama
ro?

I
ms

giui įvairiai paruošta
i val- 
mari-

<fefe
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diirti, because it costs only about 50< per serving

Cahfomia tipe olives add a pleasing taste and texture, along 
with tomatoes end green onions simmered in a golden sauce. 
Cook it all in one skillet and serve it over mounds of thin spag
hetti with fresh crusty rdUs and buttdr. For only pennies this 
diah provides both meat and vegetables for a tasty dinner sthat 
9MB togetheYSRtickly and easily.

Choose castned California ripe olives in one of the smaller, 
Slipway up io Super Odossal).

Dhe alI-Ameri<
this economical,
farte^Skillei
iri -tinę dm _
Iot s family ef*re.

—— ——— -—— - - " - “ 'T «- —

with tanatoet and green onions simmered in a golden sauce. 
Cook it all «ne skillet and serve f 
hetti with fresh crusty rolls and buttėr.

joei tofether<p»ckly and easily.
Choose cambed California ripe olives, in one of the smaller, 

pitted sires fortius dhhjthere are nine sizes to choose from—

(M ITO-FRANKFURTER SKILLET SUPPER 
(Makes 4 to 5 servings)

1 (10% ox.) ran condensed
* chicken broth '

1 small bay leaf, crumbled
> teaspoon ba<fl, crumbled 
Vi tCfl<poon salt

teaspoon pepper 
1V4 taMeapoons cornstarch 
Thifl «paghetti

Cut olives in wedges, cut franks in Uinch diagonal slices, 
e fotinks and onkm m oil si m*ly for five

Pr»ng to batlą fom heat end simmer, uncovered, five min- 

into the hot mixture and cook, stirring until mixture thickens 
slightly. Scrvs with hot spaghetti.

1e«p« rsnuei fMed 
California Hpe oHrei

1 (14b.) *a«ha«e

enp «ion<

1 (1 Jb.) ttoi iMln

Šaute d 
MdfMStBs. A 4d

trtulrn and ofcwn m nil slowly for five 
d broth, bay leaf, haatk salt and pepper.

Bknd coiDatareh with 2 tabl<>*p<x>ns cold water. Stir

i

TĖVAS 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

SKAITYK IK KITJU PATARKSKAITYTI DEM0K3ATINĮ
DIENRA.Š1 . ’•NA.UTLENftS’

Laidotuvių Direktoriai

VANS
5845 SG. WESTERN AVE.

&

TRYS MODERNIŠKOS
JJE-CONDITIONED KOPLYČIA

SEpobSe 7-8600
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SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

-■ -j® w ;>

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

N A R I-A I:
Chicagos
Lietuviu 4.
Laidotuvių f 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, I1L Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDJUNAS
3319 So. LITUANTCA AVĖ. Tek: YArds 7-11384139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
231X WEST 23rd PLACE
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, ŪL 974-4410

REpublic 7*1213
Virginia 7-6672

, P. J. RIDIKAS
3354 «o. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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KARTOJA SEN4 ZENU
kiąs d e jure pripažinimą Balti*

Oder — Neisse linijos. J. Ame*

tuo netektų savo savaranku
mo (savo kompetencijos dar
be), kas nesiderintų su jo, kaip 
tautos atstovybės, teisine galia 
tautai atstovauti. Bet VUKas, 
nepaisydamas to, imasi inicia
tyvos šaukinėti tas veiksnių 
konferencijas, pats nežinoda-

TELEF. PR 8-3229 ,

DR. ANNA BALIONAS j
- AKIŲ, AUSŲ, N081ES 
" « GERKLĖS LIGOS

2858 W. 63rd Street
Valandos pagal susitarimą.

LIETUVEKAS1S PAMARYS
Kriščiūnui, kuris greičiausiai

r<U B7ashiuįitoii’s Orders ... ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI
"limintinšieĮI supras". — Dan. 12:10.

Brangūs broliai, Dievas leido mums gėrėtis stebėtinais dalykais. Dievo 
malonei padedant mes susipažinom su daugeliu dalykų, kurie mūsų tėvams 
buvo paslaptimis. Mes sužinojom kas yra tikroji bažnyčia ir kad jai susivie
nijus su Kristumi jo karalystėje ateis pažadėtasis i‘risų žemės tautų palai
minimas“. Mes matome išpranašautąjį “bėginėjimą Sen ir ten ir žinojimo 
padaugėjimą”. Toliau pranašo pasakyta, kad bus didelis tautų ^suspaudi-

arba išmanymas ateina j juos nuo dieviškosios išminties, kurios jie

IŠ Londono Vlikuf rašo:

D. .Britanijos Žemuose Par-

- • i_ L Lx> t-Iry prašė vyriausybės paaiški-pirminmkas Harold Wilson š. J H J
m. rugpjūčio 5 d. padarė pra
nešimą apie Helsinkio konfe
renciją. Savo kalboje jis pa
brėžė, kad Helsinkyje pasira
šyti susitarimai nesą nei taikos 

t sutartis, nei jokia kita, įega- 
1 liai rišanti, sutartis. Susitari-

Didn’t Cover Colonialist Uniformsjos valstybių okupacijos Henriko Tomo Tamašausko 
redaguota, Chicagos Lietuvių 
Literatūros Draugijos išleista, 
Naujienose, išskyrus vietovar
džius, - spausdinta,

• knyga “Lietuviškasis Pamarys' 
pavadinimu. Autorius savo 
žodyje rašo, kad jis metų, me
tus rinkdamas, liečiančias Ryt
prūsius ir Pamarį žinias, iš 
vokiečių spaudos bei spaudinių, 
šiek tiek pasinaudodamas Lie-

nnscianui, kuns, greičiausiai > 
būdamas pensininkas gimęs*

i
P. STRAVINSKAS

■iferencijų, gerai ir teisingai 
suprantant kiekvieno veiksnio 
teisinę prigimtį, jo paskirtį.

’* lamerftor Rūmuose ministers 1901 m. šios knygos išleidimui t- 
net 1000 dol. paskyrė. Dėkoja

(Tęsinys)
III- — Dėl ueiksnių 

konferencijų,

nimo, kaip šis reikalas faktinai 
stovi? ^finisteris Rt S. G. Hat- 
tersley (Foreign Office) Vy-

, padedant mes susipažinom su daugeliu dalykų, kurie mūsų tėvams 
buvo paslaptimis Mes sužinojom kas yra tikroji bažnyčia ir kad jai susivie-dailininkui Mikui šileikmi ir 

kitiems.
Šios knygos mecenatas Jonas 

Kriščiūnas ne tik knygos išlei
dimui pinigus aukojo, bet dar 
parašė ir savo atsiminimų pluoš

pasirodėi

7

esmę ir, iš to išvedant jo kom- mas bedarąs. Geriau būtų. minimas“. Mes matome išpranašautąjį “bėginėjimą šen ir ten ir žinojimo 
padaugėjimą”. Toliau pranašo pasakyta, kad bus didelis tautų “suspaudę 
mas” ir kad ^išmintingieji supras”. O iš kur tas jų supratimas? Jų suprati
mas arba išmanymas ateina i juos nuo dieviškosios išminties, kurios jie 
gauna nuolankiai priimdami Dievo žodi, šventąjį Raštą, kuris buvo parasy-

trims mėnesiams ...
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams ...... .......
pusei metu _____
vienam mėnesiui ...

Užsieniuose:
metams __ ___ 1________$31.00
pusei metų ______ _____ _ $18.00
vienam mėnesiui ....$4.00

į  ■ Malini w m ii-HiT ——1^——■

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money

_ $7.50
 $2.50 1) Jau anksčiau “Naujieno

se” esu pasisakęs, kad tos Lie-, betgi tos konferencijos vistiek
petencijų arba darbo sritį. Jei DR. K. G. BALU KAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius-pagal susitarimą.

riausybės vardu davė tokį at
sakymą: “Oder — Neisės li
nija nebus uė kiek daugiau pri
pažinta ar legaliai nustatyta 
kaip rubežiūs po Helsinkio vir-

kad tų konferencijų visai ne
būtų, o jeigu jau jos šaukia
mos, tai'jose gali dalyvauti tik 
veiksniai ir, be to,

Autorius
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J
tuvos laisvinimo veiksnių kon
ferencijos (šaukiamos, 
giausia dėl veiksnių 
pasidalinimo”) nėra būtinos. 
Tas “darbo pasidalinimas” 
Ii būti išsiaiškintas ir be kon-

randamos būtinos, tai ypač 
VLIKas negali leisti, kad jose 
į jo kompetenciją kištųsi kiti 
veiksniai (per tų konferencijų 
nutarimus, neva privalomus 
VLIKui vykdyti), nes VLIKas

JAV LB ne tik Įsiregistravo pagal šiame krašte vei
kiančius Įstatymus, bet ji yra pasiryžusi veikti be apgau
lės, be prievartos, be pastangų išstumti kitaip" galvojantį 
politini priešą. Amerikos lietuviai pramoko pakanka
mai pakantos, kad galėtų ramiai išklausyti kitaip galvo- 

- jančio lietuvio nuomonę ir laisvai pasakyti savo pažiūras 
vienu ar kitu klausimu. Kiek teko patirti, JAV LB pri
ėmė nuostatus, pagrįstus kitų žmonių ilgų metų patirti- 

Praeitais metais Chicagoje sušaukta nevykusi VLI- mb išrinko pirmininką, kuris jau baigia sudaryti valdy
bą, pasiryžusią toleruoti visus lietuvius ir su visais no
rinčią bendradarbiauti.

Amerikos- Lietuvių Taryba ėmėsi kito darbo. JAV 
kongreso atstovams pravedus rezoliuciją, ji susirūpino 
tokią pačią ar panašią rezoliuciją pravesti JAV senate'.

_ $30.00
...  $16.00

$3.00 66

dau- 
darbo

ga-

$30.00
$16.00

$8.00
$3.00

$26.00
.... $14.00 Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sękrn^dieniu^
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai

Naudingas darbas jungia visus

nuo

Ko konferencija lietuvių visuomenėje buvo sukėlusi di
delį susirūpinimą. Amerikos lietuviams nepatiko mažos 
grupelės samdyto Algimanto Gečio užsispyrimas pri
mesti visiems lietuviams savo valią. Nepatiko ir konfe
rencijos pirmininko minkštumas, leidęs specialistui sau
valiauti.

Reikalą pataisė 
konferencijos, 
dienotvarkės viršun, 
sai Į galą arba net nesvarstė. Protingiausiai pasielgė 
Amerikos Lietuvių Taryba. Ji nieko nekaltino, sunkiai 
dirbančiam pirmininkui užuojautos ” nereiškė, > bet dar 
glaudžiau sujungė savo jėgas 
laisvei naudingą darbą.

Kol priekabių ieškotojai, bendradarbiauto jai ir vie-

praeitu metų pabaigoje vykusios
kurios pagrindinius klausimus padėjo 

o antraeilius reikalus nustūmė vi

ir nutarė dirbti krašto

ningo darbo ardytojai priekabių ieškojo ir Judo grašius 
skaitė, Amerikos Lietuvių 'Taryba tęsė savo darbą. Dr. 
Bobelis, užmiršęs net asmeniškus Įžeidinėjimus ir darbo 
trukdymą, nenutraukė ryšių su kongreso atstovais, 
nato nžsieneio komiteto nariais ‘
padėti. Vieningo darbo ardytojai nei nepastebėjo, kai 
kongreso atstovai vienbalsiai nutarė- pranešti preziden
tui ir valstybės departamentui, kad kongresas yra prie
šingas Lietuvos pagrobimo' prijungimui. Kiekvienas 
Amerikos lietuvis šiandien žino, kad toks kongreso ats
tovų nutarimas turi didelės teisinės svarbos. Kongreso 
atstovai priėmė rezoliuciją, Į kurią kreipė dėmesio ne tik
tai dabartinės administracijos atstovai, bet šis dokumen
tas kalbės iF ateičiai. ■ • • -

Po nevykusios Vliko konferencijos, Chicagoje Įvyko 
JAV Lietuvių Bendruomenės konferencijoje Joje daly
vavo atstovai net iš 16 valstijų. Jie išklausė valdybos 
pranešimų, patvirtino principus, dėl kurių kilo konflik
tas su frontininkais ir ryžosi teisingais, tvarkingais ir 
kultūringam pasauliui priimtinais būdais organizuoti 
Amerikos lietuvius. Niekad daugiau lietuviai neis į “rin
kimus”, kuriuos maža apdairių politikų grupelė galės la
bai lengvai apstatyti daugumą paštu siunčiamais laiš
kais ir nesamais balsuotojais. Eis tiktai tie, kurie patys 
save norės apgaudinėti.

se-
ir aiškino susidariusią

Pavasaris eina Karpatų kalnais
Rašo DAN KURAITIS

22

vedė
Gie-

kus.

KAS VALDO LENKIJĄ?

Niekam ne paslaptis, kad dabartinę Lenkiją valdo 
komunistas Edvardas Gierekas. Savo laiku jis 
kovą prieš prezidento Bieruto vedamą politiką.
rekas pritarė Gomulkos pastangoms atsikratyti marša
lo Rokosovskio ir sovietinės policijos. Bet kai atėjo 
Gomulkai laikas pavartoti kulkosvaidžius ir tankus 
prieš Dancigo. Stotino ir kitų vietų lenkus darbinin- 

tai Gierekas buvo priešingas tokiems metodams
prieš darbininkus.

Gomulka jau buvo įsakęs lenkų daliniui eiti į gat
vę ir suvaldyti streikuojančius ir maištaujančius dar
bininkus. Visa nelaimė, o gal ir laimė, tie lenkų tan
kų kulkosvaidžiai nešovė, jų parakas buvo sušlapęs ir 
pistonai sudrėkę. Gomulka pakartojo Įsakymą, bet 
tas reikalo nepataisė. Gomulka nedrįso vykti į uostą 
ir tartis su darbininkais, tuo tarpu Gierekas viską me
te, nuvažiavo į uostą ir kalbėjosi 
kais, bet ir kariais, 
čiais kulkosvaidžius.

— Į lenkus negalima šaudyti. — pasakė jam vie
nas leitenantas.

— Mes esame prisaikdinti ginti Lenkiją nuo prie
šę, bet ne musų pareiga šaudyti į dirbančius ir dirbti 
norinčius Lenkijos darbininkus...

Gomulka būtų norėjęs atiduoti karo teismui para
itą sušlapinusį karininką, her Gierekas pradėjo ieškoti 
kitų keliui /tepatarė (romulkai ir partijos centro ko
mitetui imtis kitų priemonių. Centro komiteto nariai

ne tik su darbinin- 
valdančiais tankus ir silkinėj an-

Reikia manyti, kad tokia rezoliucija bus pravesta. Svar
bu, kad kiekvienas prisidėtume prie šio? darbo. Vakar 
jau minėjome, kad lietuviai privalo imtis plunksnos ir ra
šyti savo senatoriams laiškus. Esame tikri, .kad dauge
lis tą padarys. ’ >

Laiškus rašyti gali seni ir jauni, Amerika mokyklas
lankiusieji ir jų nelankiusieji, teisines problemas supran- 
tantieji arba nesuprantantieji. Juos, gali rašyti ir tie, 
kurie nepritaria ALTo vedamam. darbut Kiekvienam 
juk aišku, kad tokia rezoliucija Lietuvos laisves kovoje 
yra naudinga. ‘ >

Laiškų rašymas senato atstovams yra naudingas vi
siems- lietuviams. Jis gali visus sujungti. Kas moka ge
riau rašyti, gali padėti mažiau mokančiam. Kas gali la
bai gerai rašyti, gali net visą laišką parašyti nemokan
čiam. Juos galima rašyti savo vardą ir adresą* turinčiuo
se lakštuose, bet juos galima parašyti ir paprastame bal
tame popieriuje.

Reikia neužmiršti, kad šie metai yra rinkiminiai me
tai. Kiekvienam senatoriui svarbu gauti daugiau balsų. 
Jis atkreips dėmėsi Į lietuvio parašytą jžin laišką; ko ge-
ro dar atsakymą parašys. Jis tai darys, tikėdamas gauti
jo balsą arba pritarimą jo vedamai politikai. Lietuviai 
savo- laiškais senatoriaus neprievartauja. Lietuviai pra
šo teisingo, kiekvienam doram žmogui priimtiną dalyko. 
Sėriatoriąi žino, kad sovietų karo jėgos- naudojo 'prievar-
tą prieš mažas Pabaltijo tautas. Jie protestavo prieš ga
lingos valstybės prievartą. Jie pritarė ankstyvesnių ad
ministracijų vestai politikai, nepripažįstančiai LiettlVos, 
Latvijos ir Estijos prijungimo prie Sovietų Š^tfiigos:
Jiems bus malonu pritarti rezoliucijai^ s'merkiariČiai gai
lingojo prievartą prieš mažas tauteles. Senatoriai busją

patenkinti, jei lietuviai sudarys jiem progą ginti: teisin
gą bylą, pasmerkti prievartautoją. t. >

Visi Įsitraukime į laiškų rašymą šėnatbriami:

pritarė GierekuiJ o ne Gomulkai. Reikalas: tuojau pa
siekė rusus, o rusai susižinojo su Giereku. Rusai neno
rėjo tolimesnio kraujo praliejimo. Jie nenorėjo, kad 
Lenkijoje prasidėjęs streikas persimestų į kitus rusų 
pavergtus kraštus. Rusai Sutiko remti Giereką, o Go-
mulkai liepė aprimti. GomOlką pats suprato, kad nrš-

paliesti. VLlKo savarankumo
2) Ypač gi nevykusiai VLl

Ko buvo sušaukta 1975 m. ant 
roji veiksnių konferencija, Cbi 
cagoje, į kurią buvo pakviesta 
ir JAV LB Valdyba, kuri gi nėra 
joks laisvinimo veiksnys (toks 
veiksnys tėra tik-PLB). Ir kam 
tada reikėj o tą. Valdybą j veiks-

jos neturi
. . f' mas, anot Wilspno, esąs tik

nių konferenciją kviesti? Gal tik 
tam, kad toje veiksnių konfe
rencijoje padvigubinus Bend
ruomenės sprendžiamųjų balsų 
skaičių, tikslu pravesti joje 
Bendruomenei palankius nu
tarimus. Dėl to JAV LB Vado
vybės organizuota opozicija 
(Reorganizacinė Taryba) pa
siuntė į aną konferenciją savo 
atstovus protestui pareikšti ar
ba leisti ir jai (tai organizuotai 
opozicijai) konferencijoje da
lyvauti. Dėl to kilo nesusipra
timai ir veiksnių antroji konfe
rencija baigėsi nesekme, 
sišku fiaskp. štai kodėl VLIKas 
neturėtų, ateityje daryti tokių 
klaidų:— kviesti į veiksnių kon
ferencijas (jei jos dar bus šau
kiamos) JAV LB Valdybos, 
kuri gi: nėra veiksnys.

TV. — Dėl teisinės pagalbos 
VLIKui

VLIKas daro teisinių klaidų

politinis įsipareigojimas, pagal 
kurį būsią vertinami ateities 
veiksmai. Wilsoiio kalboje 
Baltijos valstybės nebuvo pa
minėtos. Baltijos vastybių rei
kalas iškilo tiktai laike debatų

šūnių konferencijos, negu tai 
buvo anksčiau. Mūsų nusista-
tymas dėl šio de jure bus ne
pasikeitęs. Panašiai męs prį-
pažįstame Baltijos valstybes

, r ... .. ; • r -i j į- . - esant Sovietų Sąjungos dalinukalas įskilo tiktai laike debatų, , * j • “ - - i.-’, . , ., ,, tik de facto, o ne de jure, ši-kune vyko po Wilsono kalbos. JL, A.
Neaparašant plačiau tų de-|’ 

,. ' . , A * It a Lt o nonacikoirnci
batų; reikia atkreipti dėmesį 
į vieną, mums labai svarbų

‘ tai būtent Baltijos

' tas nusistatymas (pozicija) ir 
lieka nepasikeitusi. . '

klausimą, 
valstybių de jure pripažinimo 
klausimą, šį klausimą parla
mente iškėlė Julian ‘'Amery, 
konservatorius M. P. (buv. prem 
jero H. Mačmillano žentas). 
Anot jo, kai kurie komentato
riai esą tvirtina; kad,Helsin
kyje esąs pasirašytas aktas rėi-

ir lietuviškais šaltiniais C

Taigi, iš šio viekai parlanąen-
te padaryto pareiškimo matosi,_ _L ‘ i - A 7- U CV * ' Į 14. .
kad britų, vyriausybės nusista
tymas Baltijos valstybių atžvil-
giū pasilieka nepasikeitęs. Kai
dėl opozicijos, tai jos lyderis
(Margaret Thatcher) ne tiktai 
pasisakė prieš Helsinkio akto
pasirašymą, bet pasirašjmo iš
vakarėse (liepos 26) . ji šmar- 
kiai puolė Sovietų Sąjungą, ap 
kaltindama ją už nepaprastą 

ątuni-iltaictųginklavimosi
riausybės žiniomis ir kitais), mą už nuolatinį karo laivyno

i- Kas galėtų Būfi mums geresnis stiprinimą, už tiesos iriamėsVI'
teisinis ekspertas laisvinimo 
klausimais, k'aip Boris Meis
ner?)

todėl,’ kad jam trūksta teisinių 
pajėgų.

Todėl“ sūgėstijuoju VEIK6 j 
teisiniais ekspertais pasikviesti 
kitų tautų žymiuosius teisiniu-! 
kuš, kaip pvž., žymų Vakarų j 
Vokietijos tarptautinės teisės; 
žinovą Boris Mėisner, kurį esu

kuš, kaip pvz., žymų Vakarų j

siūlęs kviesti teisiniu, ekspertu
(VEJKuf ir kitiems mūsij veiks
riiams) jau ir anksčiau (“Nau
jienose”). Jis yra gimęs 1914 
m. carinėje Rusijoje, bet, at
rodo,’
iš ten pasitraukęs į, Lietuvą ir 
gyvenęs joje iki bolševikų pir-

nuo bolševikų su tėvais

iriosios okupacijos (į940), ka
da jis vėl pabėgo nuo bolševir 
kų į Vokietiją, kur buvo Ham
burgo universiteto profesorium 
(tarptautinės teisės), po karo

■-w* ž ■ J L ^.-4,,- L •<-•£. -1- _ w ■ 'v . -4 '

basadorium Maskvoje, o dabar
buvo, Vakarų Vokietijos . am-

ivėl dirba mokslo darbą, kaip 
tarptautinės -teisės žinovas ir 
duoda, kam reikia patarimų,kam reikia patarimų, 
dargi ir kaip sovietologas. Jis, 

moka ir lietuvių kal-atrodo, :
bą,. nes jo knygose remiamasi

slopinimą ir t LLA^tJoSr de- 

žodžiais, liet ir
tente turi būti realybė, remia
ma ne vien žodžiais, ir 
veiksmais. - (Elt&)-•(Biis daugiau)
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Varduvos sukilėliai kovojo pries vokiečius 63 dienas. Jie Jikėlosi pararao$4s. 

neatėjo. Jie tikėjosi, kad jiems bent kiek padės lenky kilmės soviety- 
- . « -------- *---- ,---t

padėti. Paveiksle matome Varšuvos lenką, dedantį vokiečiu karo va dovy/ 
. t . bes nurodyton vieton šautuvą. 
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Londono, lenkų lakūnų, britų aviacijos ir prezidento Rooseveito, bet ta pa
rama i—•—J £-  * ■ •• ■ • “...1____ *'
maršalas Konstantinas Rokosovskis, bet jis buvo gavęs Stalino Įsakymą,
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keitirntfL Visa eilė kalbėtojų įrodinėjo, kad ne vardas 
svarbu, -bet svarbu, ką partijos nariai daro.

Kiekvienam aišku, kad tas “darbininkų suvažiavi
mas”

žai ką jis tegalės padaryti* jeigu Lenkijos karo vadai 
atsisakė jo klausyti. Jis pareikalavo, kad centro komi
tetas jį remtų ir įsakytų karo vadams jo klausyti. Bet 
centro komitetas, Gomtilfcos labai retai šaukiamas, 
palaikė Giereko pusę. Jį palaikė ir rusai. Gomulka 
buvo atstatytas iš sekretoriaus pareigų, o Gierekui ati
duota visa Lenkijos valdžia. Gierekas ten pat įsakė 
Gomulką suimti

Buvo paskleisi! gandai, kad sovietų divizijos bu
vo paruoštos’ marsunfi į Lenkiją, jeigu streikas bus 
tęsiamas. Sovietų karo jėgos galėjo įžengti į Lenkiją 
iš Ryhi Vokietijos, Čekoslovakijos, pačios Rusijos^ pa 
grobusios rytines Lankijos dalis, iš Ukrainos ir Lietu
vos. Lenkai vargu būtų galėję vykusiai pasipriešinti, 
jeigu rusai būtų puolę.

Jeigu ne rusų grasinimai įsiveržti į Lenkiją iš vi
sų pusių, tai Giereko šiandien jau nebebūtų komuhs^ 
tų partijos vadovybėje. Jis nevadovautų ir Lenkijai. 
Trisdešimties milijonų tautoje būtų atsiradę kiti valdy
tojai.

Lenkai nenori, kad rusai įsiveržtų j Lenkiją, to
dėl visi sutiko pripažinti Giereką ir klausyti jo patvar- 
kvniu. «

•r' <-

Gierekas, norėdamas įtikti Maskvai, paskutiniame 
lenkų darbininkų partijos suvažiavime, tvarkomame 
pagal visus knmunislų partijos principus, tą darbinin
kų partiją pasiūlė pavadinti komunistų partija. Bet 
didelė suvažiavimo dauguma pasipriešino vardo pa-
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luvo Gierėlio organizuotas. Jis net centro komi
teto narių skaičių padidino. Iš 65 narių, Centro komi
tetas padidintas iki 116. Gierekas juos parinko, o vis-
dėlto jie nenorėjo pasivadinti komunistais.

Toks yra lenk'ų žaidimas. Gierekas Brežnevui da-
bar galės pasakoti, kad jis norėjo paklausyti sovietų 
patarėjų, bet nieko iš to neišėjo, partijos važiavimas 
pasiūlymą atmetėk

lankai pateko tarp kūjo ir priekalo. Jie stengiasi
būti nepriklausomi. Vargu kuris kitas valdovas būtų
galėjęs sustabdyti sovietų karo jėgas. Jeigu Gierekas
nebūtt^ j^radėjęs pasitarimų su Chruščiovui, jeigu jis
nebūtų pasižadėjęs su komunistais bendradarbiauti, tai 
jam būtų buvę aršiau, negu Čekoslovakijos DubČekui.

ęį? LENKO SVAJONE

Lėktuvui pradėjus kilti į Karpatų pašlaites, prieš 
akis matėsi gražiausi Lenkijos plotai. Vienur Kraipėsi 
vingiuojančios upės, kitur nuo kalnų leidosi’žali Išti
kai, o .tt*ečinr matėsi gana didėli miškų plotai

Išskrendarit iŠ Lenkijos, noroms nenoroms teko 
prisiminti’kelių lenkų man pasakotas toks lėnkd pagei- 
davimas. Karo metais vienam lenkui patekus į Tibetą, 
dalai 
jam tat#.

notoms

Tamrf, išklausęs visus lenko skundus ir vargus,
Y t JV-V :? k ”

— Man širdį, suspaudė tavo liūdni pasakojimai.
Aš fai)"1 FSU pasiruošęs patenkinti tris pageidavimus.
Pa^iririk pačius starbiausius iė man pasakyk; o ai jau 
dabosiu, kad jie.būtų išpildyti. Pasakyk man, ko tu 
labiausiai šiandien trokšti?
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tas jų pamokymui ir suteikimui jiems tikrosios išminties.

, . . bės nurodyton vieton šautuvą.
______

— Labiausiai aš trokštu vieno dalyko: kad kiltų
. • 6 * ♦ t-s. • • • ____ * » i*

— Labiausiai aš trokštu vieno dalyko: kad kiltų 
karas tarp Kinijos ir Rusijos, ir kad kiniečiai sumuštir 
rusus. Kad nuo Altajaus jie pasiektų Rytų Lenkijon 
pasienį, — atsakė dalai — lamai senas Lenkijos karys. #

— O koks tavo antras pageidavimas? —paklausė1 
senis. . < '"'

— Mano antras pageidavimas yra toks:* ląMąusiar.
aš trokštu, kad kiltų karas tarp Kinijos ir Rusijos if 

nuo Orutinės Mongolijos pasiektų Lenkijos sieną...
kad kiniečiai sumuštų.rusus, kad kiniečių kariuomenė

— Na, gerai, o koks yra trečias pageiclAvimas? -J 
paklausė tibetietis. •

— Neskubėk, gerai apgalvok ir įplan pasakyk,, 

kad kiltų karas tarp Kinijos ir Rusijos ir. khd kiniečiit
— Mano pats didžiausias pageidavimas yra toksF

sumuštų rusus; kadkiniečių karo jėgos nuo’ -Ten i si e j auš 
pasiektą' pačią Lenkiją.'.

— Sakyk manį kodėl tu nori, kad kiniečiai trill
kartus pereitų pet vis^ ^ušiją ? — paklausė lenko tibe> 
tietis. . ..

— Kai Kinijos kąro jėgos sumuš rusų kariuomeni 
ir pereis visą kraštą tris kartus, tai esu tikras, kad RuĄ 
sijos kaimynai galės ramiai ir be baimės gyventi.. K^ 

tris kartui 
ir rusams pereis noras Užkariauti pasaulį ir primesti

ir pereis visą kraštą tris kartūs, tai esu tikras, kad R ui 
sijos kaimynai galės ramiai ir be baimės gwer " 
kiniečiai rusų nėsutiivitir neperėik kratto tri................. . □ 

žmonėms pačią žiauriausią žmonių i- išnaudojimo sist<£ 
irią, — atsakė'jhiri lebkas.

Rol Lenkija; ne( komunistai tokius pasikalbėjai 
mūs užšiemdčiains pasakoja, (ai yra vilties, kad ta 
baisioji vergija bus išgriauta ir žmonės galės grašiau,'-

' r* * • " ’. . ...... /
mus užšieriidčižins pasakoja, tai yra vilties, kad ta 
v • • • • ___• va a J V • «*. ■ W w’a U

turtingiau ir Istisriau gyventi.

(Pirmosios dalies pabaiga)
A

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012
—--------- —------------------------- - tuvių Enciklopedija, Biržiškos

i “Aleksandrynu” ir net Vokie
tijoje išleista “Der Kreis Elch-

Iš įvairių

DK. C. K. BUbkUS
JNKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. FLltR bmiS 
PHYSICIAN ANO SUkueuN 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4^349 

Rend.; 388-2233 
OFlbU VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketviriaa. 1—7 vai., 
anuao.. peuKiadienj nuo 1—5. tree, 

ir seataa. TiKlai susitarus.

niederung” knyga.
šaltinių gautas žinias, surin
kęs į vieną vietą ir jas susiste-
■ .................................................................................matiząvęs, perduoda skaityto- 

, jams.
Dėkoja dipl. miškininkui Vin 

cui žemaičiui už šios knygos 
išleidimą rūpesčius. Ypatingą 
padėką reiškia šios- knygos 
mecenatui miškininkui Jonui
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D& Faul V.
GYDYlUJrA^ tR

Westchester. CGenniuuity Khnikos 
MeaicLnos ch rektorius.

1938 S. Manheim Rq.z Wesicnesrerz Ilk
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

Kas antrą seitameiu č—4 vai.
TeL; ioz-Z/Z/ aroa 562-272S

KEŽ.: Gi b-0873

DR. W. iiSlli - iiSIHAS 
AKUSaZKiJA IK mVrtKU LiUvi 

GINazKOLOv^iNE
6132 5o; Kedzie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti M! 3-0001. ‘

TEL, — BE 3-5a93'

DR. A B. GlĮvfCKAS
GYD.YTUJAS IR CrtiKUKfcAŠ
ODOS LIGOS -

SPEC i AL Y 3č
. CHIRURGIJA 
AKIU LIGOS

39ū7 West lG3rd bireej
V <1 IUjiQS JJcigcxl bUSi-lx v .2

DR. K.
OFISAI.’ ■

1002 N. WESTERN AVĖ, 
5214 N. WESTERN AVĖ. 

Valandos-pagal susitarimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS _ 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71sf STREET

VALANDOS? Pirmadieniais, antradie
niais'. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet. 
Tik susitarus.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIS TAS 

KALBA LIETUVIŠKAI
Tel. 737-5149

niais. ketvirtadieniais ir penkta-

Tik susitarus.

2618 W. 7lst St.
Tikrini akis. Pritaiko akinius ir 

‘•contact lenses”.

Į

llli
GARANTUOTI 

P.ADIJAI
NUO §8.50

2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

Atid. 9—6; pirm, ir kėtv. 12—8.
I

Sek m. ir tree. uždaryta.

G Ė U N i N K A S
(PUTRAMENTAS)

Linksnitumr arba ^liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės —- 
- - Y kapams gėlės. / .

ROY R. PETRO /(PUTRAMENTAS)
^$86-12205525 So. Harlem Avė.

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
G t L TN Y Č I A

teiį. Vaizdžiai aprašo pergyve
nimus bėgant iš Lietuvos. Va
žiuodamas per Rytprūsius užti
ko daug žmonių, kurie net ne
toli Karaliaučiaus dar lietuviš
kai kalbėjo. Prie Landsbergo 
rado senelius, kurie puikiai 
lietuviškai kalbėjo. Net jų du 
sūnūs, dėvėję SS uniformas, 
kalbėjo lietuviškai, ši šeima 
buvo paslaugi, maloni ir -drau
giška jo šeimai. Net Kreishaupt 
manas Herr Kalweit išduoda
mas leidimą toliau į Vokietiją 
geležinkeliu važiuoti, paspau
dęs ranką “Glūckliche Reise” — 
Laimingos kelionės palinkėjo.

Perskaitęs H. Tamašausko 
rašinį, ėjusį, prieš kurį laiką 
Naujienose, juo susižavėjęs ir 
nutarė prašyti išleisti atskiru 
leidiniu. Dėl šios knygos išlei
dimo pasisako:
džiaugiau, kai mano pasiūly
mas ~ buvo priimtas kartu su 
mano kuklia dovanėle. Dabar 
palieka tik laukti su nepapras
tu ilgesiu ir meile tos knygos

“ “ in America—The Era d The American Revo-Military Uniforms ot Military Historians—The

TŽL&Zrt V- Kane, U-SA. (Bet.)

įvairiuose jiadažuose^niatys ir visa Rytprūsiai dabar- 
malta, rūkyta. Labai skanią 

yra lynai

nuota,

mėsą turinti žuvis
(Tinea vulgaris).

Pavasarį- dar ir ešerių prisi- 
gaudydavo.

Kiekviename autoriaus ra- 
šinyje -jaučiama šiam lietuviš
kam kraštui didelė meilė ir 
įrodymas, panaudojant ypačių 
vokiečių rašinius ir dokumen
tus, kad jie nuo neatmenamų 
laikų buvo lietuviais apgyven
dinti. V;

Lietuvis, kuris nors šiek tiek 
įdomaujasi Rytprūsiais ir juose 
gyvenusiais lietuviais, turėtų 
šią knygą Įsigyti ir būtinai per
skaityti.

Gi autoriuj H. Tamašauskui 
iš tiesų verta išreikšti didelę 
padėką, užtaip kruopščiai 
surinktas ir paskelbtas šioje 
knygoje, -apie Rytprūsius, jų 
gyventojus ir lietuvišką praei-

Knygoje 336 puslapiai.
skirai vietovių vardynas. Pa

buvo ir iki rusiškosios okupa- rašyta kaip jie buvo vadina- 
cijos išliko lietuvišku. Dėl įmi vietos gyventojų, pagal vo- 
sunkių gyvenimo sąlygų ir klam ■ kiečių kalbos transkripciją ra-

pasirodymo.
Mažosios

66'Labai apsi-

Lietuvos
Emilis Martynas Nauburas, pe
dagogas, duoda irgi pluoštą ži
nių apie Lietuviškąjį Pamarį.. 
Savo rašinyje įrodo, kad Lie
tuviškasis Pamam nuo amžių

sūnus

/

At-

ci j os išliko lietuvišku. Dėl mi vietos gyventojų, pagal vo-

pių balų bei raistų, atvežti iš syti ū" 1938 m. birželio 16 d. na

^^43eW£ST.63rd- STREE^ - -nimą
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

PERKRAUSTYMAl

M 0 V I N G
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. Š E R Ė N A S

Tel. WA 5-3063

r

1
IVai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.!

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd STREET

Vai.: an„'ad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

Ofiso telef.: 776-2880
Naujas rez. telef.: 448-5545

. DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm.. antrad_ trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai- .vak. šešudie- J 
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.
, ---- * 1 1 ■' 11 1 — ,

V. Tumascnis, M, 0., S. C
CHIRURGAS

2454 WEST 71st STREET
Ofląo telef.: HEmlock 4-2123
Rctfd. telef.: Glbson 8-6195

Priima'ligonius t>agal susitarirtL- Dėl 
valandos skambinti tetef. EE 4-2123. i 
Jei neatsiliepia, tai telef, GI 8-6 T9o. i

P. ŠILEIKIS, 0. P i 

y-y ORTHOREOAS-PROTEZIsrAS I 
yCL Aparatai - Frviezai. Ban-1 

dažai. Speciali pagalba kojoms 
ą ą (Arch Supports) ir L t.
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1-' 
2850 Wa*t 63rd St., Chicago III. 60629 i

Telef.: PRospect 8-5034- ----

r*

!

krturkolonistai, pabėgdavoiat- 
<^al į anksčiau gyventas vietas. 
-Pradėjus šių vietovių ‘nus.ausi- 

jį > bei suęėguliavuš' upes 
bei upelius’, žemė tapo labai 
derlinga ir ten gyvenę lietuviai 
yisai neblogai gyveno, šiam 
Lietuviško Pamario jaunmui ir 
nemokant vokiečių kalbos, bu-

bei sureguliavus’ upes
’ : i -1 - - . *

M 0 V -I R G
Apdraustas perkraustymas

- iš įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place
Tel.: FRontier 64882

■7 vai. vak.

Z----------- ------- :-------- - ----------- A

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS j 

Visos programos iš W0PA, į

1490 kil. A. M.
Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma-, 

dienio iki penktadienio 12:30—[ 
1:00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. Į 
ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413

j

eiuviu KdtPd; Aabuien huu yuma-( 
dienio iki penktadienio 12:30—’ 
1:00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. Į

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

life X-----------

i

valandos skambinti telef. BE 4-2W.1

I

|
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CHICAGO, ILL. 60629
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cių pakeisti sųvokietinti.
Lietuviškus pavadinimus vie

tovės, miškai, upės, ežerai x Pa-

IT ksj

et Um*
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Kas antrą antradieni Sophie Barčus radifas skelbia ivento Rašto tyrini- 
toly eiikmimus.

Visi žino, kad mirtis yra Žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml 
ruslejl? I tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią sausite 
nemokama L Rašykite:

tiniu laiku yra žiauriųjų rusų 
imperialistų okupacijoje. Ateis 
laikas, žlugs rusiškasis impe- _ 
rializmas. Atgaus laisvę rusų 
prispaustos ir okupuotos tau
tos. Iš okupuotų kraštų ir Ryt
prūsių okupantas turės nešdin
tis į savo neaprėpiamus plotus. 
Rytprūsiai turėtų priklausyti 
tikriesiems šio krašto aborige-’ 
nams lietuviams.

Stasys J užkertas

rv»Ie|i? į klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurl« sausite

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

IV. RAITO TYRINĖTOJAI
>■■■■■!■■■*■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■K

——------ .

i

— Argentinos kariai, tikrin
dami pravažiuojančius automo- i 
bilius, nušovė labai aukšto ir 
įtakingo kario 24 metų amžiaus 
sūnų. Policija suėmusi vieną 
dvasiškį, rėmusį maištaujančius 
ir kariuomenės sandėlius puo
lančius vyrus.

i

kalnės apskr. turėjo 662, Lab
guvos apskr.

vo sudarytas net atskiras pul
kas. Vietinių žmonių jie “Ku- 
zijakais” 
liau iš jų buvo sudarytas rai
telių pulkas ir jau vadinamas 
“Litevka”. Pagaliau jau vė
lesniais laikais vadino kirosirų 
pulku (Kūrassier Regiment 
Graf Wrangel, Lith. Xr. 3) Be 
to, apsčiai ir kitų dokumenti
nių žinių iš Lietuviškojo Pama 
rio.

•Knygos autorius Henrikas 
Tamašauskas visą knyjgą -su
skirstė į 53 rašinius. Aprašy
damas daugumoje Pakalnės'.ir 
Labguvos apskričius. Rašiniuo
se Jabai vaizdžiai, nevengda
mas vietomis, sklandžios bele
tristikos, aprašo vielos gyvęn- 
tojus, patiekdamas net jų lie
tuviškus pavadinimus, turgus, 
žemės ūkio, darbus, pievas, 
laukus, slėnius, miškus, 
rus, upes ir upelius, kelius, lie
tuviškus papročius ir net ves
tuves. Aprašo , fauną — gyYŪ-| 
niją.. Ypač skiria nemažai dė-^ 
m esi o Pamario gyventojui “Šių 
pehragiui” elniui.

Parašo net ir kuo gyventojai 
maitinosi: “-šalia briedienos, 
valgį čia dažnai paįvairindavo 
ir sumedžiojamos paukštienos 
patiekalai, 
buvo turtingos 
vandens paukščiais 
viefį tik tam tikrais sezonais, 
i»et ištisus metus. Vasarą ėid 
prisilaikydavo daug laukiniu 
ančių, gi kitais sezonais būdai 
vo pagaunamos kurapkos, til
vikai, stulgiai - arba dubeltai, 
slankos, o taip pat ir fazanai. 
Ypač žuvų patiekalų pasirin
kimas buvo labai didelis ir įvai
ruojantis: karalilkkšis ster
kas. slidokas, unguriai, men
kės, metikių kepenys, lytie-j

buvo vadinami. Vė-

“Litevka”.

eže-

SusiriiikiTDu 
PRANEŠIMA T

■ -*

— Marquette Parko Lietuviu Na
mu savininku organizaciįos nariu

t

515, Kuršių Ne
ringoje — 27. Jdėta net'90 nuo
traukų. 'Visos nuatraukos iš 
Rytprūsių gyvenimo. Gaila, 
kai,kurios nuotraukos nevisai 
ryškiai išėjusios. Knygos vir
šelį puošia būdingas' Lietuviš
kajam Pamariui vaizdelis.

...,. ___ ____ j organizacijos narių
susirinkimas Įvyks sausio mėn. 16 
d. 7:30 vai. vak. parapijos salėje, 
6820 So. Washtenaw Ave. Yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Prašomi na
mų savininkai skaitlingai dalyvauti.

Stasys Paflaba, sekr.

—. Amerikos Lietuviu Piliečiu Pa
šalpos klubo metinis susirinkimas • 
įvyks sekmadienį, sausio 18 d. 1:00; 
vai popiet Vaičaičio salėje, 4258 So. 
Maplewood Ave. Nariai kviečiami: 
atsilankyti, nes yra daug svarbiu rei-s 
kalu aptarti. Po susirinkimo bus ir

Rožė Didžgalvienė, rast.
vaišės.

Technikiniu ‘ redaktoriumi pa- 
žymėtas Vincas žemaitis. Kny
gos, kaina ^6.00. Galima gauti 
Naujienose. —

Gražusis Lietuviškasis Pa-

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

Rožė .Didžgalvienė, rast. .
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-please family dinner. Oltve-Frank*

fg BO
urter adapts easily and tastefully to

•t Supper is an excellent choice for a low-cost, all
Mire-

’ Į

I

I

Išalia briedienos.

nes šios apylinkės 
įvairių rūšių 

ir tai ne

karalilkiriis 
unguriai, 

metikių kepenys, 
kos. didstintės, stintelės. pasta-Į 

kepamos tešloje. Be to, Į 
žuvis būdavo patiekiama
ro?

I
ms

giui įvairiai paruošta
i val- 
mari-

<fefe

i

diirti, because it costs only about 50< per serving

Cahfomia tipe olives add a pleasing taste and texture, along 
with tomatoes end green onions simmered in a golden sauce. 
Cook it all in one skillet and serve it over mounds of thin spag
hetti with fresh crusty rdUs and buttdr. For only pennies this 
diah provides both meat and vegetables for a tasty dinner sthat 
9MB togetheYSRtickly and easily.

Choose castned California ripe olives in one of the smaller, 
Slipway up io Super Odossal).

Dhe alI-Ameri<
this economical,
farte^Skillei
iri -tinę dm _
Iot s family ef*re.

—— ——— -—— - - " - “ 'T «- —

with tanatoet and green onions simmered in a golden sauce. 
Cook it all «ne skillet and serve f 
hetti with fresh crusty rolls and buttėr.

joei tofether<p»ckly and easily.
Choose cambed California ripe olives, in one of the smaller, 

pitted sires fortius dhhjthere are nine sizes to choose from—

(M ITO-FRANKFURTER SKILLET SUPPER 
(Makes 4 to 5 servings)

1 (10% ox.) ran condensed
* chicken broth '

1 small bay leaf, crumbled
> teaspoon ba<fl, crumbled 
Vi tCfl<poon salt

teaspoon pepper 
1V4 taMeapoons cornstarch 
Thifl «paghetti

Cut olives in wedges, cut franks in Uinch diagonal slices, 
e fotinks and onkm m oil si m*ly for five

Pr»ng to batlą fom heat end simmer, uncovered, five min- 

into the hot mixture and cook, stirring until mixture thickens 
slightly. Scrvs with hot spaghetti.

1e«p« rsnuei fMed 
California Hpe oHrei

1 (14b.) *a«ha«e

enp «ion<

1 (1 Jb.) ttoi iMln

Šaute d 
MdfMStBs. A 4d

trtulrn and ofcwn m nil slowly for five 
d broth, bay leaf, haatk salt and pepper.

Bknd coiDatareh with 2 tabl<>*p<x>ns cold water. Stir

i

TĖVAS 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

SKAITYK IK KITJU PATARKSKAITYTI DEM0K3ATINĮ
DIENRA.Š1 . ’•NA.UTLENftS’

Laidotuvių Direktoriai

VANS
5845 SG. WESTERN AVE.

&

TRYS MODERNIŠKOS
JJE-CONDITIONED KOPLYČIA

SEpobSe 7-8600
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SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
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4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741-1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

N A R I-A I:
Chicagos
Lietuviu 4.
Laidotuvių f 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, I1L Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDJUNAS
3319 So. LITUANTCA AVĖ. Tek: YArds 7-11384139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
231X WEST 23rd PLACE
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, ŪL 974-4410

REpublic 7*1213
Virginia 7-6672

, P. J. RIDIKAS
3354 «o. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

5 — MAUJIfWOS, CHICAGO t, ILL. — FRIDAY, JANI ARY 1 13TTC
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NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS —

, NOTARIATAS — VERTIMAI
| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRAJ

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
. INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kędzie Ave. *— 778-2233

i

/

Zarasiškių klubas
Išrinkta nauja valdyba

Sausio 11d. Petronėlės salėje, 
1500 So. Talman Avė., Įvyko 
Zarasiškių klubo metinis susi
rinkimas. Susirinkimą atidarė 
klubo piramininkas Jonas Ado
mėnas ir pakvietė P. Blekį ves
ti susirinkimą. Susirinkimas bu
vo skaitlingas. Atidarius susi
rinkimą 2 vai. popiet, buvo at
sistojimu pagerbti mirusieji klu
bo nariai: Paulina Šileikienė, 
Aleksandras Šimkus ir James 
Marcinkus. Klubo pirmininkas 
J. Adomėnas padarė platų pra
nešima iš klubo veiklos. Paaiš
kėjo, kad praeitais metais, kaip 
ir anksčiau, klubo veikla buvusi 
naši. Buvo keturi klubo valdy
bos posėdžiai ir trys parengi
mai, — du banketai ir vasarinė 
išvyka Į gamtą Onb'š Bruzgulie- 
(ės sodyboje. Willow Springs.

šiais metais klubas iš savo ka- 
os paskirstė aukų sekančiai: 

Amerikos Lietuvių Tarybai $25, 
Bražinskams $50. Margučio ra
dijui $40, Sophie Barčus radi
jui $40, Pasaulio Lietuvių Jau-

nimo Kongresui 825, (Jiicagos 
1 Aukšt. l.it. Mokyklai $20, “Drau
gui” ir "Naujienoms” po $25 ir ( 
Jaunimo Centrui $30. Viso 280 
dol. j

Su Zarasiškių klubu ryšius pa-1 
laiko ir kiti lietuvių klubai, taip I 
pat ir zarasiškiai paremia juos j 
atsilankydami į parengimus. Po-, 
nai Anatolijus ir ponia Lakai yra Į 
Anglijos klubo nariai, taip pat ‘ 
ir Zarasiškių kl. nariai. P. La
kienė yra ir Zarasiškių klubo 
valdybos narė. Iš pirmininko 

pranešimo sužinojome, jog klu
bas turi apie du šimtus narių 
ir 14 naujų prisirašė praeitais 
metais. Pilnai savo duokles už- j 
sumokėjusių yra per 150. Kiti 
savo mokesčius sumokėjo su
sirinkime. Protokolą skaitė Pet
ras Padvaiskas. Protokolas pri
imtas.

Klubo iždininkas K. Rožans
kas pranešė, kad nariai savo 
duokles rūpestingai sumoka. Re
vizijos komisija raportavo apie 
klubo finansus. Komisijos na
riai: Žakas, Šeduikis ir Br. Ble
kys. Pranešimą padarė p. Še
duikis, kad klubo finansiniai rei-

j — Etiopijos sostinėn suvažia
vę naujai susikibusių valstybių 

- atstovai nešiojasi Į969\metais 
,ją vogtus * Amerikos diplomat ų 
dokumentus ir įrodinėja, kad 

| amerikiečiai buvo 1r yra pasiry- 
,žę dirbti su Afrikos valstybes 
valdžiusiais baltųjų atstovais. ,

REAL ESTATE
■ ^-4*

Berlyno zoologijos sode labai jau susidraugavo jauni drambUi ^su 
sena drambliene. Gimtadienio proga įaunikltai tavo ilgais -straubliais 
glamonėja seną motiną. Galimas daiktas, kad jauniicliai pasakoja 

motinai, kaip jie senute myli. 4 7 . .
■ r-r- ;Jr . r r- .V?

REAL ESTATE FOR SALE 
A Namai, žemė — Pardavimui

REAL ESTATE SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

------------~-

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

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 $3.00.

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

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

1739 South Halsted Street, Chicago, Hl. 60608

&

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

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

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

MOVING — Apdraustas per kraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Dgu metų patyrimas.

2022 W. 69 ST., CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA'5-9209

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
Tel. WA 5-27372501 W. 69th St., Chicago, III. 60629.

3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 
V. V A L A N T I N A $

kalai geriausiame stovyje ir kad 
trys parengimai buvo sėkmingi, 
vieni pelno davė daugiau, kiti 
mažiau, bet klubo iždas stiprus.

Klubo valdybos rinkimai pra
ėjo sklandžiai. Kai kurie praei
tų metų valdybos, nariai norėjo 
atsisakyti nuo kandidatūros, bet 
vėliau sutiko. Balsus skaitė: K. 
Čiūras, Br. Blekys ir P. Pleškai- 
tis. Nutarta valdybą rinkti iš 
8 narių. 1976 metų valdyba iš
rinkta iš šių narių: J. Adomė
nas (buvęs pirmininkas), Pet
ras Blekys, p-nia Žakienė, V. 
Kontrimas, K. Rožanskas, p-nia 
Lakienė, Aldona šarkienė, P. 
Padvaiskas.

1976 m. Revizijos komisija su
sideda iš šių narių: Steponas 
Juodvalkis, Aleksas Žakas ir Br. 
Blekys.

Ligi šiol klubo nariai duok
les mokėjo 31 per metus. Buvo 
pasiūlyta pakelti nario mokesti 
iki $2, bet nepraėjo.

'Vasario 2*9 d. 11 vai. ryto Jė
zuitų koplyčioje bus- pamaldos 
už mirusiųjų klubo narių sielas. 
Klubo nariai kviečiami pamaldo
se dalyvauti.

Po susirinkimo sekė pasivai- 
šinimas ir pokalbiai.

Zarasiškių klubo valdyba su

JUBILIEJINIŲ METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJU VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėio A0 metu Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

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

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

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu prog; 
skelbdama platinimo vaju kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviško* 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryt^ 
grandine tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie 
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicagoje ir Kanadofe metams — $30.00, pusei metu — $16.00 

trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metam? 
— $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsienine

— $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai 
Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

r— Jonas Jonynas iš Marquette 
Parko, > apylinkės po ilgesnės 
pęrtraukos^^ėl Įtapo Naujienų 
prenųnieratprum; xįi«žsisakyjią- 
mas jas vieneriems metams. 
Dėl; ligok,ir;kitų.* priežasčiųjis 
jų ųepreiMiraergygy. oVakar jis. 
telefonu --yėkažsisakė £X^.ujienas, 
o šiandien jgs jau gavo paštu.. 
Platinimo-vajaus proga visi tau-. 
tieeiai yra kviečiami susipažinti. 
su Naujienomis ir jas užsisaky
ti.. Naujienos yra siunčiamos 
susipažinimui’- 2 savaites nemo
kamai. -Visi skaitytojai yra pra
šomi prisidėti prie platinimo 
yajaus .gero pasisekimo.

-• "< . v r ' * - ■

:Z;1 Ėeo ^Sakalauskas, '-Omaha, 
Nėbr.-, platinimą' i Vająus; proga 
iižšiiakė Naųjiėnaš 3 mėh'. per 
lietuviškos spaudos platintoją ir 
atstijvą. Sta'šĮ PahgonĮi- kuris' už 
savo darbą bėi pastangas ne tik 
neima'jokio nuošimčio ar atly
ginimo' bet ir savo lėšomis pri
stato: naujų'. skaitytojų adresus 
bei jų sumokėtus pinigus. Dė
jau p. L. Sakalauskui už dėme
sį, o p. S. Pangoniui už jo.nuo- 
latiiieš pastangas hei rūpestį lie
tuviška patriotine bei tautine 
spauda. Jr y | \ . - r. . I,

; .— Stud^R. Likande.rytė ir D. 
Vindašiūtė pravedė Pedagogi
nio Lituanistikos Instituto tra
dicinio linksmavakario progra
mą, kurioje dalyvavo studentai 
— R. Orentas, Ml. Pemkus, A. 
Žygas, L. Andrijauskaitė ir R. 
Markelytė,, taip pat žiežirbų pen
ketukas: J. Fabijonaįtė, S. Mi- 
kuteitytė, N. Šparkytė, V. še- 
■rėlytė' ir'V^Vakarytė. Joms gi- 
tara prifarė Vi /UndČrysį Buvo 
■pagerbti ' inštifuio mecenatai.

l

nigiflę politika, sakydamas; kad 
prezidentas • suniažinąĮ^jnipkės- 
čius. iii. tuo p^čiu dįdina jvalsįf- 
bės,išlaidas^-a • f , ■

Kalbėdamas ūkio reikalais, - ’ • - • ' *- " ' ~ . t:; •. i ..
jis. pasakė, kad- valstybę.tųri-ug- 
dyti. krašto gamybą) nesikišant 
įlaisyd krašto ūkio yėjklą. TaįP- 
gi jis yra. priešingas’ bet Įko&iai 
prekybaOu L'Sovietų * Sąjungą. 
Jis palankūs mirtiėš bausmei, 
nesutinka'- įleisi nti mari j ųaną ir 
suteikti lygias -teišė'š? < į’?

TRAUKINĖLIO NELAIMĖ > 
r čiKĄGOJE

Pereitą penktadienį, sansipj 9 
dieną - Įvj&usi. ^čikagofcmĮėšio 
traukinėlių ...jiėlaimė,^:-Ąądis^n 
stotyje, sužeidė 415vžmom^&i- 
rių Adenas mirė ligoninėje:; \ į 

. .Traukinėlio masfefetasuyMc 
Kinly Doss pareiškė nelaimę įty- 
rinėj an tiems,, kad jo' valdomo 
traukinėlio signalinės .-sistemos 
Įtaisai buvo - sugedę :ir- hęįįūngė 
stabdžių. , JĮ^. .tupėję^styeftK 
rankinio stal^ž^'bėt^ifjfEiveg t- - . . . .. .
per arti- 
300 pėdų atsiuntė.- — 
,1 Be to; jam' šaulė -ųątenįdžįuši

i aids'.ir todėl laikjt'nej>asfėbejęšr
- ' _ . £ * *’ —X w .‘S- i- •

puikiai pavyko’; ■ - ‘ ’ -

v— ĄLTos Cicero, skyriaus yal- 
."vadovaujant,.’.šauliams ir 

.rwuMw .c.uj mo. starinčipdfaukiiiėitoio^iš^ęs^,įįkifomŠ bfganizaėijbĮpš.-talkihin-
nagllbtotokais^ nuoširdžia?“dar" 

tarp narių jautibuojasi, todėl ir 
solidarumo šilumos. Prieš porą 
metų klubo pirmininku buvo 
energingasis Petras Blekys, o 
dabartinis pirmininkas Jonas 
Adomėnas tain pat nesigailėjo 
savo laiko ir didelę dalį energi
jos pašventė klubo gerovei. Nau- Į 
joji valdyba' pasiskirstys' parei- i 
gomis.

Zarasiškių klubui šiais metais 
sueina 41 metai nuo jo Įsikūri
mo 1935 metais.

Klubo kor. M. š.

EKONOMIKA GERĖJA?

■ponias,! betbvjsidĖitptfį 
biivo Jėisla iš važiuoti

It

Iffinojaus senątdTfiręžidePtąs 
Cecil A. Parteė^jaUtovaufes^se- 
nate Čikagą, pirmadięnįį ^juKįO. 
12 d., prisipažino, kad 'jisS. esąs 
skolingas miestui, nesumokėda
mas už nejudogrną turtąvipokes- 
čių. Nesumokėjo mokescių.\-ne

WASHINGTONAS. — Ofici
aliu spėjimu, bendra JAV pro- marns, 
dukcija, visa ekonomija.šiem ei 5
turi padidėti 6 ar 7 nuošimčiais. 
Ekonomijos pagerėjimą rodo 
vartojimo prekių padidėjęs pir
kimas ir padidėjusi namų sta
tyba.

Komercijos departamentas ti
krina, kad bedarbių nuošimtis, 
kurs praeitą gruodžio mėnesį 
siekė 8.3% sumažės 7.4 ar 7.6 
nuošimčiais.

sios klaidos. Jis, esą,;, visiškai 
negalvojęs nusikalsti įstąty- 
___ 7, Senatorius -m pareiškė,? 
___visų turto7mqkesčių. nega-< 
lėsiąs,sumokėti, ir todėl; atšįsa-., 
kyšiąs nuo kaĮkurių nuosavy
bių._________________-I

Sen. Partee yra kandidatas į 
Illinojaus vaistuos gynėjus-nuo, 
demokratų partijas? ’

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

• 2212 W. Cermak Road. . Chicago, Ill. Virginia 7-7747

rkaoijąriŲl.yąš^-io men:,-14%d. .12 
ivaEbus, iškelta-
"vėliava'Jįriė' Cicero ^miesto' ro- 
•tūšes/--\ '

-nysi . 'Tąjšau laifco^Įūš,"‘aukso 
‘iri tair.o i išdirbiniusr. ilDarau
^gintąriniiis^žfė^jišt 3362. ■South 
Halsti^t.' / Tėt/ 523^2044;' i'

’ (pr);

i ‘JMlaž; Lietuvos Draugija 
1976 m. sausio 18 d. 3 vai. p. p. 
Tėviškės parapijos salėje, 6639

- f T&y’jSt.. ruošia Klaipėdos 
atvadavipię 53 m. su- 

• ' ‘ ........ kaktięs paminėjimą, bus pri
statyta naujai atspausdinta 
Hėifrflco, Tomo - Tamašausko 
knyga “Lietuviškasis Pama
rys” XUakaihes ir Labguvos 
aps.)sr.Viši kviečiami -atsilan- 
kyti. t (Pr). ’

Chičagos Anglijos - Brita
nijos Lietuviu klubo UŽGAVĖ
NIŲ BANKETAS įvyks 1976 m. 
vasario mėn. 14 d. 7 vai 30 min.

JOSŲ LAIMEI
LIUKSUS. NAUJA REZIDENCIJA, 

8 kambariai, tinka ir pajamoms, arti

2 auto garažas. — $38.000.
DIDELIS 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. — 
$45,500.

8 BUTŲ MŪRAS, naujas gazu šil
dymas. nauja elektra, afuinm. langai 
$15,000 metinių pajamų. Arti mūsų. 
$71.700.

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

, 3 BUTŲ . PO 4 KAMBARIUS mū
rinis. 2 auto garažas. Gazo pečiais 
šildymas.--Brighton Parke. t

* x VA AAV4AAA VU* A4AA, XJL UAAXVAA4V, V*

v 3 BUTAI IR KRAUTUVEI PA- Talman banko, ekstra platus lotas,
TALPA. ' Medinis, gerai apžiūrėtas 
namas Brighton Parko centre.

ŠIMAITIS REALTY 
; Insurance. Income Tax 

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

•/;! / . IEŠKAU PIRKTI
4/ar 6 butų namo tarp California os 
ir .Kedzie gatvių Marquette Parko 
apylinkėje arba keisti i naują 5 unitų 

■ namą 87 ir Pulaski apylinkėje^
• Skambinti 

(išskyrus sekmadienį)
. ' 5824443 < "

-— Dail. Jokūbas Dagys, ypa
tingai garsus savo ,pastarųjų 
mėtų skulptūromis bei droži
niais, pradėjo 71-sius amžiaus 
metus. -'Gyvena Toronte ir tebė
ra stiprus* kūryboje ir išraiško
se. Jo namai yra tarsi: tapybos 
ir skulptūrų nuolatinė paroda ar 
klasikinio bei šių laikų realisti
nio- meno muziejus.

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, - skambinant ’ ad- 
rhinistraėijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyti prašant - siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos- susipažinimui 2 savaites 
jiėjTibkamši pagal gautus nagei- 
dayimus ir gaiimų skaitytoju 
adrėsnš; ■’1 ‘

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT

' ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaut
■’ BALYS BUDRAITIS

4369 ARCHER AVĖ.. ŪHICAGOJE 
TeL 254-5551

LEMONTO APYLINKĖJE 
135-TA IR ARCHER AVĖ.

Tel. 257-5861.

PARDUOSIT — 
nuomosit.

•-S

'* (Pr)

Real Estate. Notary Public.
. INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitokį blankai.
Z t

; J-The Lithuanian American
■ l -Community of the United

* i. States, 'Incorporated %

/ JAV LB ' ;
CENTRINE RAŠTINE

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 '

BUILDERS AND CONTRACTORS 
NarriŲ Statyba Ir Remontas i

*
Branponybės, Laikrodžiai, Dovanos 

vltemt progoms.
3237 WEST «rd ST, CHICAGO

Telef. 434-4660

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstata u menus visu rūsiu namo ap
šildymo pečius, air-conditioning, van
dens boilerius ir stogų rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 Se. WESTERN AVK

Chicago. HL 60609. TeL VI 7-3447

I

HOME INSURAWL
Call Frank Zapolis 
32081/2 W. 95th St.

,GA 4-8654

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $64 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So, ASHLAND AVĖ. 
523-8775

REAGANAS AGITUOJA

'I-

ADRESAS

S VIES A.
f — NAUJIENOS, CHICAGO B, ILL.- FRIDAY. JANUARY 16 1076

JEI “NAUJIENAS” TU 
SKAITYSI, TAI IR KITAM 
PASAKYSI. KAD JOS RAŠO

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

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

s————................. ...-------------------—<

Q Siunčiu -------------  dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejini*
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

PAVARDĖ IR VARDAS __________________________ ‘

ROCKFORD, DLL. — Buvęs 
Kalifornijos valstijos guberna
torius ir dabartinis kandidates į 
valstybės prezidentus R. Reaga- į 
nas sausio 12 d. pradėjo Dlino-i 
jaus valstijoje telkti balsuotojus. 
Jis lankėsi Springfielde, Bloo
mingtone ir ūkininko James] 
Bcllo ūkyje.

Reporteriams jis pareiškė, 
kad jo programa sumažinti vai-| 
stybės sąmatą iki 90 bilijonų 
yra blogai suprasta. Jis turėjęs 
omenyje tik šių metų sąmatą ir 
visai negalvojęs apie tolimos- j* 
nių metų sąmatas. Jis vienkart 3 
peikė prez. Fordo valstybės pi-j|

■ vakaro Jaunimo. Centro didžio- 
. jojesalėje. ?
| - Meninę programą ? atliks - so
listė Prudencija Bičkienė.

■ Šokiams gros orkestras “Vy
tis”./-- , .Į-H.

šalta - šilta vakarienė. Įėji
mo auka. $7.50. -r. ./-.O'-

Norintieji, šiame Užgavėnių 
Bankete dalyvauti,-prašomi bi
lietus Įsigyti iš anksto, skambi
nant šiais telefonu numeriais?
* dienos meta LA 3-9084, 
, vakarais 297-01'08. ». . . . .

Klubo Valdyba
(Pr).

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pas vieninteli
Uetuvj kailininką

Chlcagoje - n*1"

NORMANĄ

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Talefj REpublk 7-1 HI

(ptaigoa) ir 
677-8489

(buto) HEART 
FUND

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
“NAUJIENOSE’ — TURI GERIAUSIA




