
THE LITHUANIAN DAILY NEWS
vnu lxt Chicago, Ill. — šeštadienis, Sausio-January 31 d., 1976 m. Kaina 15cPrice 15c

EJ A KON
ARAI1$ VISO PASAULIO

■ I

KRAŠTO UŽSIENIO POLITIKAI
- Sekretorius liudijo apie Angolos klausimą,

dabar aiškins finansines problemas
- WASHINGTON, D. C.\— Kongresas, įsikišdamas Į užsienio 

rx>litikos reikalus, pavojingai kenkia JAV užsienio politikai ir su
darąpavojų taikai, — ketvirtadienį kongreso pakomitečiui pa
reiškė valstybės sekretorius Henry Kiringeris. .Kongresui nėra 
jokio reikalo kištis Į prezidento vedamą užsienio politiką.

—-------- Į sustabdo; Kubiečiai negali žy-
Sekretorius informavo komi-.giuoti greičiau dėl blogų kėlių 

tęto narius apie Įvykius Augo- ir visai nežinojo teręno.
' loję-ir išdėstė jiems, kt^iąžalą' 

daro Amerikos užsienio politikai^ . 
nutarimai neteikti jokios pagal- 

-- bos už savo laisvę kovojantiems
angoliečiams. Sekretorius nuro
dė, kąd nutarimas neremti de
mokratinių išsilaisvinusio kraš
to jėgų nuskambės po visą pa
saulį ir pakenks geram JAV var- 
duių . J į , ' ' .

Penktadienį sekretorius turės 
liudyti senato finansų komite
tui apie dabartinę1 prekybos ir 
tarptautinę, finansų būklę. Tei-, 
giamas pranešimas sako, kadį 

. praeitais metais JAV užsienio 
prekybos balansas padidėjo 2:- 
bilijonais“ “do^ri^L' ^^ <3®* ?B- 
delis;ir labai svarbus įvykįs do
lerio stabilizavimo rigpję. 
so kainos dP*
leris 'tarptautSaėj^riukoj^stip-

Nebraska1 žudiką 
įsodins elektros kėdėn

NORTH PLATE, Nebr. — 
Erwin Charles Simains už šešių 
nąrių šeimos nužudymą nuteis
tas elektros kėdėn ir jo ekzeku- 
cijm-. diena nuskirta balandžio 
21 d. 11 vai. dieną Linkoln mies
te. Paskutinis iki šiol nuteistas 
elektros kėdėn 1959 metais bu- 
yp^ taip pat masinis žudikas 
Charles Starkweather.

Kanada pardavinėja 
žtfoininius reaktorius

CHICAGO. — Slaugė (nursė) 
Kristine Hali, laimėjusi dviejų 
m,etų karą su Northwestern'uni
versiteto Memorial ligoninės ad
ministracija, žada grįž-ti Į sa
vo seną tarybą minėtoje ligoninė
je, iš kūrięs buvo pašalinta už 
atsisakymą^ tarnybos metu dė
vėti slaugėms privalomą “ke- 
puraitę” (naming cap). Speciali' 
komisija liepė ligoninei priimti 
atgal Miss Hall į tarnybą, kaip 
sunkių širdies "figų skyriaus vyr. 
slaugę, išmokant'jai pilną algą 
už laiką, kiek 'buvo ' atleista iš 
pareigų.

CHICAGO. — Radioaktyvios 
vienos pėdos (12 colių) ilgumo 
vielos gabalas, naudotas švento 
Kryžiaus ligoninės 'Chicagoje, 
buvo rastas Atlantos mieste Ge- 
orgijoje, Įmestas sąšlavų (gar
bage) statinėje. Apsaugoti nuo 
radiacijos, ta viela buvo apreng
ta spindulių nepraleidžiamu ke
valu, kurs nuo tos vielos buvo 
nuimtas. Pavojingoji medžiaga 
vadinama Cesium 137 yra varto
jama vėžio gydymui. Ieškomi 
asmuo ar asmenys, kurie tą me
talą bus savo rankomis lietę ir, 
bekabėjo; gavo pavojingos ršį.
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REIRi
Libane es 
eina gandi

SACHAROS KOVOSE ŽUVO 60
MAURITANIJOS KAREIVIU
Bir Ensaran oazėje Įvyko susirėmimas 

tara okupanto ir polisariju
ALŽIRAS, Alžirija. — Pranešimai iš Mauritanijos sako, kad

ūkiui bus daug lengviau atsities- ’

(Senato* .pakomitečio nariai: 
klausinėjo ■sekret(^ių apie 
rias i Angolos koves galimybeš.' 
Daugiausia > sekretorių klausinė^ 
jo seh. McGovęrn, ktiris 4aV(Llai-į 
ku važįnėjo p&įūžsieanįSs.it buvo; 
užsukęs į kki kufS^|^^K^įfe-į 
toves. Sen. McGPVėHi&Mde, 
kąd lOhai didęlė laiSVė prėžįlfen-į 
tui veikti nuvedę JAV į Indoki- 
nijos' kara, kuris baigėsi ^įna.

su Pietine Korėja dėl atominio 
reaktoriaus pardavimo ir - jau 
pradeda panašias derybas su Ar
gentina. Energijos ministeris 
Alastąir GįUepsie trečiadienį pa- 
sak-ė atstovų- rūmuose, kad su- 
'artirhis Siekiama ..garantuoti, 
kad reaktorių medžiaga nebūtų 
panaudojama atominiams gink- 
lamsj gamintis, kaip tai. padarė 
Indija, panaudodama Kanados- 

7rtąktoriį<' pasigaminti 
bran duolinį1 užtaisą, kurį 1974 
jnetais susprogdino;

atsakydamas senatoriui paste
bėjo, kad dabartiniu metu švy
tuoklę eina j priešinga pusę. Jei 
kongresas neleis prezidentui 
vai vesti užsienio politikos, tai 
jis tiktai sustiprins laisvės prie
šus ir pastums . juos kovon su 
dar didesne drąsa. '

Kisingeris prašė senatą pra
leisti prezidento prašomas’ su-’ 
mas dabartiniame biudžete ir: 
leisti jam teikti pagalbą, kaip 
JAV vyriausybė biivo prašiusi, 
ką kongreso atstovai darytų, jėi-

Pabrangs telefonas
WASHINGTOXAS. — Ameri

kos Telefonų ir Telegrafo (AT 
and T) kampanija kreipėsi Į Fe- 
detalipę Komunikacijų Komisi
ją (FCC) su reikalavimu dviem 
trečdaliais pakelti kainas už to
limą distancijų susisiekimus. 
Kitos rūšies telefonavimams ir 
telegrafavimams kainos lieka tos 

- , ,4 . . pačios ar net bus kiek nupigin-
gu jis, valstybės sekr|torm&r‘ .jeį FCC sutiks. Apskaičiuo

jama, kad tuos pakeitimus pa
darius,. rezidentams paprastos 

apie 10 
centų per mėnesį, bet biznio rei
kalais sąskaitos pabrangtų po du 
dolerius perv mėnesį.

Įnflupnza prasideda
Atlantą, Ga. — pavėluo

tai šiemet prasidėjusi influenza 
pasireiškė Nevados ir Oregono

paprašytų kongresą skirti para
mą už savo laisvę kovojančiai 
Angolai? Ar kongresas atsisa
kytų tai daryti, kai Sovietų Šą-į 
junga ir kitos valstybės siunčia' 
ginklų, maisto ir patarėjų mĮli-' 
jonais? Paridentas turi dau
giau informacijų apie užsienio 
politiką, negu kongreso komite-į , Į 
tėi, todėl sekretorius prašo ne
trukdyti valstybės departamen
tui ir prezidentui vesti užsienio

sąskaitos pąi

politiką ir padėti laisvės siekiau-* vaistuose, kur nuo tos ligos mi 
tiems angdlĮečiąms. -

LUSAKA, Zambija. — Pran&-:
Šimai iš Angolos šiko, kad ko
munistai jau artėja prie sosti-

rė trys asmepys, o Minnesotos ir 
New York o valstijose dėl influen- 
zos daug mokinių nebeatvyko Į 
mokyklas, šiopietine influenza 

nės Huambo. Angolos parttea- (Fhi yra “A-Victoria”rūšies vi
nto, neturėdami gittldų, nepajė-j rusai, prieš kuriuos dar nėra 
gis pastoti kubiečiams kelio. Į specialių skiepų.
Vienur kitur jie išiprogdina. tD-1 Labiausiai koncentruota in- 
tua ir užverčia kalnų kėlius, bet fluenza pasireiškė Salem, Ore., 

. kubiečių šie karo veiksmai ne- kur tik Vienoje aukštesnioje mo- 
, —■■ kykioje apsirgo beveik pusė ii

mokinių.

[TAS ĮSAKĖ PALESTINIEČIAMS
i PASIRUOŠTI KOVAI
F -* - ■ - T • *-

JeĮio lakūnai kiekvieng dieną tikrina 
si®stin;eč»Ų judamo visame Libane
PAS, Libanas. — Teroristu vadas Jasir Arafat Įsakė
itiems palestiniečių daliniams pasiruošti kovai, nes Bir Ensaran oazėje ketvirtadienio vakarą Įvyko kruvinas susirė- 
kad Izraelis ruošiasi Įsiveržti Į Libaną. mimas tarp Mauritanijos kareivių ir oazėje buvusių ginkluotų

*""T "'j ‘ jau sveiki kiti demokratu kan- maištininku polisariju. Ispanijos karalius, kaip žinome, Sachara
didatai—senatorius Birch Bayh, atidavė Maroko karaliui ir Mauritanijai. Tuo tarpu krašte atsi- 
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Bird, buv. Georgia gubernato- nepriklausomybės. Susirėmimo metu žuvo 60 Mauritanijos ka
rius Jimmy Carter, sen. Frank reivių, atvykusių Į minėtą oazę, o 30 pateko Į polisariju nelaisvę. 
Church, buv. senatorius Fred 
Harris ir sen. Henry M. Jack- 
son, Sargent Shriver, gub. Mil- 
ton J. Shapp, sen. Hubert Hum
phrey, sen. ėdmund Muskie dėl 
sveikatos jokių problemų neturi.

Suktybės su Chicagos
ffllrci fMlfnmnhiliaiC' tų karių ir ^etos maištintinkų. 
lulkol CLUtUIllUUlllulu Dabar minėtą tvirtovėlę valdo

kad Izraelis ruošiasi Įsiveržti i Libaną.

Izraelio' ąjro vadovybė tvirti
na, kad ^lio lc3.ro i&firos * * i ■“ , ; 4-sen. Lloyd Bentsen, sen. Robert rado ginkluotą žmonių, vadinamų polisarijais, siekiančių Sacharaią, kol Sirijos kariai 

Libano sienos? Jei- 
ariai mestųsi Į La- 
1 Izraelio kariuome- 
fiems kelią pačioje 
Arijoje. - , A
jgali leisti Libanui 
ęso rankas. Libano 
lybė buvo garantuo- 
kusiame arabų vais
ome. Ten buvo nu- 

Libaną nepriklau- 
rti visas palegtinie- 
eisti kraštą tvarky-

neperzengs- 
gu Sirijos Į 
baną, tai tai 
nė pstatoų 
Libano teri ■’ * - r ’’ 

Izraelis i
patekti Į pi 
nepriklauso! 
ta Beirute V 
tybių pasitž 
tarta paliki 
somą, atšai 
čių jėgas i^
ti patiems libaniečiams. ,

Dabar atrodo, kad Arafatas 
turi kiti^dų'planų, jeigu jis-lie- 
pė sustabdyti palestiniečių eva
kuaciją iš ijbano ir Įsakė pasi
ruošti kovoms. Arafatas pradė
jo nugastauli, kai Įsitikino, kad 
Izraelio kar£ lėktuvai kiekvieną

• V- v, V- - -

STREATOR, Ill., Valstijos se
kretorius MichaeLJ. Howlett ke
tvirtadienį. pareiškė, kad mari
huanos kanapės rūkymą reikia 
išimti iš kriminalinių nusikalti
mų sąrašo imant pavyzdį iš Or-e 
gono, kur marihuanos privačiai 
Vartojimas nėra nusikaltimas, 
bet jos paruošimas ir pardavi
mas' būtų baudžiamas kaip kri
minalas. ' -z

CHICAGO. — Anksti’ ketvir
tadienio rytą priemiesčio Stream 
wood naktiniame klube sprogo 
ten padėta bomba, kuri suardė 
visą Lucky Lounge, 949 E. Irv
ing Park Rd. sieną. Kadangi 
sprogimas įvyko nakties metu, 
kai svečių nebėra, niekas iš žmo

nių nenukentėjo. '
CALUMET. CITY — policija 

areštayo nepilnametį, Įtariamą 
padėjus bombą Everett Dirksen 
jaunesniųjų> aukšt. mokyklos 
reikmenų sandėlyje. Visi 1,000 
mokinių: skubiai buvo evakuoti, 
niekas nenukentėjo. Bomba iš
gabenus į užmiestį susprogdin
ta. .

SPRINGFIELD, Ill. — Buvęs 
Illinois konservacijos departa
mento * direktoriaus asistentas 
Harold Ellsworth, 59, po tris 
dįenas trukusio teismo rastas 
kaltu šešiais punktais už ėmimą 
kyšių iš biznierių, kurie gauna 
įvairius.valstijos darbus. Baus
mė bus paskelbta kovo 23 dieną.

- - -
. ' ■ A-M- . z

9 tonos marijuanos
MOBILE, Alabama. — Vie^ 

šojb saugumo direktorius pik. 
E. C. Dothard pranešimu, Mo
bile Įlankoje sukonfiskuota 9 to
nos marihuanos ir Kolumbijos 
120 pėdų laivas, kuriame ta-kon
trabanda buvo atgabenta. Areš
tuoti 18 žmonių, kaltinamų su
laužius federalinius priešnarko- 
tinius Įstatymus. ’

Kitas susirėmimas, tarp Mau
ritanijos kareivių ir polisarijij 
Įvyko Argub apylinkėje, kur is
panai buvo pastatę tvirtovėje sa
vo kariams saugoti. Sacharoje 
ilgus metus ėjo kovos tarp kraš; 
tą okupavusių Ispanijos samdy-

laiškus ir prašytų jų atkreipti 
dėmesį Į pašto padėtį.

Kiniečiai švęs 
C 

naujuosius metus
ČIKAGA. — Kiniečiai visur, 

visame pasaulyje. savo
mėnulio kalendoriaus. Pagal ji

Yellow Cabkom-I vietos polisarijai, pasiryžusieji naujieii 46741tieji metai prasi-CHICAGO.
panija ketvirtadienį grąžino dar 
60 leidimų taksi automobiliams, 
pareikalavus tuos automobilius 
parodyti inspekcijai po to, kai 
tos taksi kompanijos tarnauto
jai antradieni buvo atidavę 200 
leidimų (licenses) taksi automo- 
Mich., esanti Kalamazoo Moto
rų koruoraci  j a. Visiems nesa
miems automobiliams buvo duo-

kovoti prieš atvykstančius ma- deda šeštadieni, sausio 31 d. Tą
rokiečius.

Arafatas bijo, kad Izraelis dar 
kartą neužpultų Libane esančių 
palestiniečių stovyklų. Iš Siri
jos- 'atvykę palestiniečiai neturi 
teisės pasilikti Libano stovyk
lose; Jeigu palestiniečiai neiš
vyks, tai Arafatas bijo Izraelio 
lakūnu bombų.

Siūlo tartis
dėl Angolos

MASKVA. Rusija. — Sovietų 
valdžios leidžiama-Pravda pata
ria Angoloje ieškoti politinio 
sprendimo. Pačioje Angoloje 
esančios komunistų karo jėgos 
nuola šiaurėje' laikomus uostus 
ir Huambo miesteli. Gerai gink
luoti kubiečiai tankais, artileri
ja ir aviacija naikina partizanus 
ir veržiasi pirmyn. Dar už po
ros savaičių Į kubiečių rankas 
pateks visi svarbesni Angolos ka
ro centrai.

Sovietų valdžios pasiūlymas 
ieškoti “politinio sprendimo” da
bartiniu metu, kai atgabenti ko
munistų kariai baigia pavergti 
visą krašta. yra tiktai pasityčio
jimas. “Lieudies fronto” valdžia 
niekad nesutiks pravesti demo
kratinių rinkimų, -kurie leistų 
krašto gyventojam* pasirinkti 
savo atstovus Į parlamentą.

Sukčiavimai daryti tikslu pasi
pelnyti.
biliams, kurių visiškai nėra.

Yellow Cab kompanija iš visų 
Chicagos miesto 4,600 taksi au
tomobilių tur medaMjonus 2,166 
automobiliams, o Cheker Taxi 
Co. turi 1,500. Abidvi kompa
nijas kontroliuoja Calamazoo,

Kova su alyvos
. firmomis

e Visi sveiki
WASHINGTON A S. — Medi-: 

cal World Yews praneša, kad re
kordai parodė, jog visi kandida
tai Į JAV prezidentus yra svei
ki. Devyni demokratų kandida
tai, prezidentas. Fordas, jo res
publikoniškas rivalas Ronald 
Reagan yra pristatę minėtam 
žurnalui rekordus, kad visi pil
nai sveiki. Demokratų kandida
tes George Wallace, kurs aten
tato- prieš jo. gyvybę pasekmėje 
yra suparaližuototnis kojomis, 
šiaip pripaiintas sveiku; taip

W.ASHIVGTOXAS. — Akto
rius Paul Newman nranešė. kad 
įsteigta piliečiu . akcijos vrupė 
ffobbv) kovai su petroliejaus 
fnafto*. jaJvvo^) industrijos per- 
didele Įtaka JAV ištaisose, sie
kiant isfatvmu keliu suskaldvti 
milžiniškas komnaniias j ma
gesnes. savo tame besivaržan
čias firmas. Ėnerviios akcijos 
komiteto štoicėias Newman sa
ko, .kad didžiosios Ivvos ir dujų 
komhanĮios “neturi patriotiz
mo” ir kai vra n eimanomos kon
troliuoti. Jis mano, kad tūlos tu 
komnaniiu. įtariamos įsivėlusį 
natūraliu duiu (geso! skanda
lus, nrieŠ kuriuos Vatergate 
skandalas atrodytj kaip nykštu
kas.

Siūloma apdrauda, 
nuo alkoholizmo

SPRINGFIELD, Ill. — Illinois 
atstovų buto subkomisija reko
menduoja, kad į sveikatos ir ne
darbingumo apdfaįidos.planą bū
tų įrašytas ir alkoholizmas kaip 
liga. H '

Ta rekomendacija, numatyta

Tvirtinama, kad polisarijai tu
ri senų ispaniškų ir naujų rusiš
kų ginklų. Ispanijos valdžia pa
reiškė, kad ji Sacharos maišti
ninkams ginklų nepardavinėja. 
Savo laiku ispanai gamino gnk- 
lus marokečiams ir Mauritani
jai, bet.pastaru o j u^thetu. ginklų 
sioms*valstybėms nė^rdavib^a?

Pietinėje Sacharoje pblisari- 
jai yra geriau organizuoti ir vy
kusiai priešinasi atvykstantiems 
Mauritanijos kariams.

Alžirijos prezidentas Boume
dienne Sacharoje vykstančių ko
vų proga spaudos atstovams pa
darę tokį pareiškimą.

Maroko kapriuomenė, Įsiver

žusi i Sahara, elgiasi kaip ir ko
kia kolonialinė armija, vartoda
ma egzekucijas skerdynes, ger
inu (bakterijų karą ir napalmo 
liepsnas prieš Sacharos civilinius 
gyventojų.

Alžyro valdžios pareigūnai pa
reiškė, kad kovos prasidėjo Am- 
gala srityje, kur Alžyro remia
mi polisario Fronto partizanai 
kovoja už nepriklausomą Sacha
ros dykumos valstybę.

Alžyro prezidentas Houari 
Boumedienne šiomis dienomis 
priėmė du Sirijos pasiuntinius, 
kurie jam atgabeno specialų laiš
ką nuo Sirijos prezidento Hafez 
Asado.

Blogės pašto 
patarnavimas

Čikagos pašto išnešiotojų uni
jos suvažiavime prieita išvados, 
kad dabar esantis blogas pašto 
patarnavimas, laiškų išnešioji
mas ateityje bus dar brangesnis 
ir prastesnis. Esą, 1980 m. pa
prasto laiško persiuntimas kaš
tuosiąs iki 20-25 cnt. Priežastis 
esanti ta, kad pačio pašto vi
daus tvarka demoralizuoja tar
nautojus — laiškų išnešiotojus. 
Antra vertus, privatus pašto pa
tarnavimas daro didelę konku
renciją ir jei žmonės pradės dau-

įteikti sekančiai Lęgislatūros se- giau naudotis privačiu pašto pa
sijai, yra viena iš keleto pasifily- 'tarnavimu, tai pusiau valdiškas 
mų Išstudijuoti BlĮnois valst. ap-1 paštas atsidurs padėtyje be iš- 
draudos direktorius Robert Wil-'eities.
cox įr jo departamentas tuo pa-1 Suvažiavimas nutarė kviesti 
siūlymu suinteresuoti ir, žada jį amerikiečius, kad jie tuo klausi- 
išstudijuoti. mu rašytų kongreso atstovams

dieną visi viso pasaulio kinai pra
deda naujuosius metus švęsti 
draerono iškilmėmis.

Čikagoje gyvena kiniečiai 
švente pradės sekmadieni, vasa
rio 1 d. 1 vai. p. p.. 250 W. 22 PI. 
Jie sekmadieni tikisi susilaukti 
daugiau žiūrovų.

— 'Kiniečių senovės mitas dra-

do vėją, audras ir lietų, ir tuo 
būdu, kaip mitologija sako, tai 
reiškia sunaikinimą arba gyve
nimą.

Pasak France-Press žinių 
agentūros, šiemet pačioje Ki
nijoje naujųjų metu iškilmių ir 
dragono šventės bebus, kadangi, 
raudonos kinų žinių agentūros 
aiškinimu, dragonas yra piktas. 
Tti reiškia, kad pasaulyje Įvyks 
didelių pasikeitimų. Tai metai, 
kurie, gal būt. nuves pasaulį 
i dar didesnę Įtampą ir net i tre
tįjį pasaulio karą. Senoji tvar
ka, tuomet, bet sunaikinta, o 
naujoji augs ir klestės. Tai. esą. 
nesulaikomas istorinis vyksmas.

Gynybos sekretorius 
Rumsfeldas Įspėja 
VAŠINGTONAS. JAV gy

nybos sekretorius D. H. Hums- 
feldas prašė kongreso patvirtin
ti Amerikos ginklavimo reika
lams skirtas 101J bil. doleriu. 
Jis sakė, ka4 amerikiečių pa- 
^itikėiimas krašto jėgomis ma
žėja. kai Sovietai didina ir geri
na atominius ir kitus ginklus, 
tai Amerika, atvirkščiai, nuolat 
mažina. Detente su Sovietais, 
pasak Gynybos sekretoriaus, yra 
tik viltis ir bandymas.

Run^feldAs. kaip ir Schlesin- 
geris, sako, kad raketos, suge
bančios W0'; tikslumu patai
kyti i taikinį, yra reikalingos, 
nežiūrint jog kritikai ir sako, 
jog Amerika mananti pirmoji 
pulti atominiame kare. Taipgi 
ir visi kiti ginklai reikalingi yra 
atsverti Sovietų persvarą, ku
ri yra susidariusi paskutiniais 
detentės laikais.

Šaltas.
Saulė teka 7A5, leidžiasi 5:03
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FR. SKĖRYS ’

kadangi

1739 So. Halsted Street
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INSURED

V1Ų 
Čra

lietuvių 
vaisiais

-3-4

Paid and . 
Compounded 

Quarterly

OUFTSAV1NGS:
CERTIFICATES

EARMUPrTO: '

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS 6C608 

Pxtsx Sazjunacsxas, President Phone: Virginis 7-7747 

HOURS: Mon.Tue.Fr 1.9-4 -Thur.9-8' Sat. S-l^'

SERVING^ CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

PUIRI KNYGA,> PARAŠYTA SU MEILE 
L1ETUV AL Ilįž£MDJRBIAMS

GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbuvis. privaio susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtas knygas gaūma užsisakyti Naujienose.
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

džiant Lietuvą, bėgimą nuo’ bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk 
tose Vokietijoje. 273 psl.. kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

T Juozas Kapaonskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra na urali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
Kunancio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija Knyga gausiai iliu-

# > ruoia 3U0 psL Kaina 7 doL

CIKAGIETeS įspūdžiai KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
, Autore buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
v Klaipėdoje ir Palangoje Vaizdui aprašymai, ką ji 1en mate, kokias
* kalba.N girdėjo ir ką jai žmones pasakė 95 psl S1.50 Yra taip pat 
w išversta i anglų kalbą

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Keliones i L.etu 
? vą {Spūdžiai iliustruota loto nuoiraukomis. 331 psl. $3 00.

D. Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
izrn»s.kavimai Abi knygos p?ra*yios lengvu, gražiu stiliumi

Vincus Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS. 
3 istoriniai žemėlapiai 106 psl. Kaina $2.00

Vmcar Žemmfi^ LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
psL Kam r SKSO-

šie ir kiti leidiniai yra gaunami
Jįt NAUJIENOSE, 1739 So HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60401

darbe walan<f/*mi« •’-b* Ir
t . y čakj ar pinigrnf perlaida. Chicago, Ill. 60608

ĮVYKS VASARIO 1 DIENA, SEKMADIENĮ, 3 VAL. POPIET, MARUOS MOKYKLOS SALĖJE, MARQUETTE

Programoje visuomenes, aktorių ir rašytojų atstovų sveikinimai. Meninėje dalyje

STASĖ KIELAITTĖ, L ALMA RASTENYTĖ IR JONAS KELEČIUS.

akto riai

PARKE.

Muzika ir pastatymas •— muz. DARIUS LAPINSKAS,
Įėjimas — auka 5 dol. Visuomenę kviečia f \

’JONO JURAŠO KŪRYBINEI VEIKLAI REMTI KOMITETAS

WITH REPĄYMENT - 
TO FIT YOUR INCOME ■

see us for 

financing 

AT OUR LOW RATE

PASSBOOK 
SAVINGS... 

ths best way to ilady!

MMt

Mutual Federal 
Savings and Loan

5
JL

Df, Juozas Daupąras. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis-. 
~ia Chicagoje 1966- inetais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
ilių: Žemes ūkio švietimo problemos ūkininkų. krašte.. II dalis: žemės 

švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje 'rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
^-.tebūtų - sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su- 
^griovęs, gražiai Išaugusių ir sukleslėjusių Lietuvos-politinių, ekonomi
zmu ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti-. 
;* tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros 
į* ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.
i Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, 
^absoūutv lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa- 
** sauk išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki- 
* mokai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso- 

liūčiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos
< žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 

autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli- 
•t mai Tėvynei Lietuvai”.

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

'T Čeki arba. Money Orderi siųsti tokiu adresu:

- NAUJI E N O S
'' 17.T) So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 5>

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

LIUTERONŲ KUNIGŲ SUVAŽIAVIMAS
Antra vertus, prieš šio judėji

mo nemaža dalimi:' prisidėjo ir 
Hanza. Jos pirkliai, keliaudami 
iš Karaliaučiaus tranzito vieške- 
liaisš pareidavo-skersai Lietuvą 
iš-vakarų į rytus pasiekdami Ve- 
iikfj Novgorod prie Ūminio eže
ro, Livoniją (dabar; Latvi ją) ir 

AMogilevą. : Hanzos- pirkliai at
gabendavo į Lietuvą beveik ne
patikimas ir n egirdėtas naujie
nas apie. Vokieti joje ir Šveicari
joje pakeitus- protestus prieš po
piežiaus dvasinės laisvės paver
gimą ir kitus materialinius iš
naudojimus. Jau:, greit po 1530- 
m. Šilalės kunigas.Tortylavičiuš < 
turėjo pabėgti- nuo .grasinančio 
jam persekiojimo,;ir pasislėpti 
Rytprūsiuose po. Įkunigaikščio 
Albrechto globa: Tp paties, ku
nigaikščio remiamas, jaunas .Ab
raomas Kulvietis galėjo, kaipo, 
pirmas lietuvis, studijuoti Vitėn- 
berge (1536 m.)., črižęs’ į Lie- , 
tava jis apie 1540. m. Įsteigė 
Vilniuje aukštesnę" mokyklą, į 
kurią žymios krašto didikų šėi- 
■'tn’dš si ūšflhJo 'Šav6 :s ūifus inidkin- 
tis. 1541 m. jis vis-dėlto buvo 
priverstas pasitraukti į Kara
liaučių po karalienės-''Bonos glo
ba. Ten jis vėliau įdirbo - kaip 
universiteto profesorius. Jis mi
rė evangelizacijos kelionės me
tu į Vilnių (1545 mi)A Trumpai 
prieš tai mirė irgi jos giminaitis 
Stanislovas Rapagelibnis.— Ka
raliaučiaus universiteto profeso
rius kuris parašė pirmą. lietuvių 
tikybinę giesmę. Kitas lietuvis 
— Martynas., Mažvydas, nuo 
1549 m. Ragainės klebonas, tu
rėjo didelės įtakos žmonių tarpe 
savo paties sudarytu katekizmu 
lietuvių kalba 1547 in.

Jaunas lenkų karalius Zig
mantas Augustas, kuris 1543 m. 
gyveno Vilniuje, turėjo prie sa
vęs evangelikų tikybai prielan
kius dvaro pamokslininkus, ku
rie su didėjančiu spaudimu rei
kalavo bažnytinių negerovių pa
šalinimo. i

(Tęsinys)

Didysis kunigaikštis Jogailą 
kuris pats'1386 m. priėmė kata
likų tikėjimą, pradėjo Lietuvos 
krikštijimą. Vilniuje Perkūno 
šventovė tapo sunaikinta,. o jos 
vietoje buvo pastatyta^krikščio- 
niška bažnyčia — dabartinė ka
tedra. Tauta buvo verčiama A 
krikštytis masėmis, o Vilniųje- 
popiežiaus Įsakymu uuvo Įsteig
ta vyskupija (1388 m.) Žemai
tija, kuri buvo ypatingai prisiri
šusi prie stabmeldybės, gzvo 
Konstancos susirinkimo^ nutari
mo- (1417 m.) nuosavą vyskupi
ją su .būstine Medininkuose- (vė
liau Varniuose)..

Pirmieji - reformacijos pradai 
Vilniuje užtinkami- jau 15 šimt
mečio pradžioje. 1420 m. iš Pra
gos kilęs husitas Hieronymus sa
vo pamokslais atkreipė Vilniaus 
miesto gyventojų dėmesį Į sa
vo mokslą. Keturius metus vė-

■ jliau didysis Lietuvos; kumgaikš- 
’ tisfZigmantas KarybutąS jau bu- 
j;yo' šio mokslo viešas r&nęj'as^ o 
j.1431 m. net Vladislovas Jogai- 

■!la viešai rėmė naująjį tikėjimo 
r mokslą. 1502 m. šventos Onos 
- bažnyčioje, kuri buvo netoli ka

rališkosios pilies, buvo leista sa
viems ir užsienio dvasininkams 

. skelbti pamokslus reformacijos 
dvasioje, šitie pamokslai' paruo
šė klausytojų širdis priimti Mar
tyno Liuterio skelbiamam nau
jam evangelijos tikėjimo-moks
lui. Reformacijos mokslo plėti
mais! taip, pat skatinančiai vei
kė dažni Vokietijos kunigaikš
čių bei didikų apsilankymai, ku
rie buvo geruose santykiuose su 
Zigmantu I ir Zigmanto Augus
to dvaru, ir kuriems Vilniaus į 
pilyje buvo paskirtas net atski
ras namas, pavadintas “vokiečių 
namu”., kuris nuolat Jbuvo pa
ruoštas juos svetingai priimti. 
Tarp tokių svetimtaučių ateivių 
jau 1521 m. sutinkamas Vilniu
je. gyvenęs mergelė^ Marijos 
vienuolyne “Smiltynėje” (Vil
niaus miesto dalis, Pranas Lis- 
manini) Franz Lismanini, kilęs 
iš Korffu. trumpai prieš tai bu
vęs pranciškonų viršininkas Kro
kuvoje), kuris pasidarė žinomas 
Lietuvos reformacijoje. Pagal- 
kunigo dr. Cr. Vagnerio teigimą 
reformacija Lietuvoje atsirado 
jau 1521 metais, kai dr. Marty
nas Liuteris lankėsi Wormso 
mieste ir stbvėjo prieš 30 vys
kupų. 200 kunigaikščių ir kitų 
didikų bei ciesoriaus sosto: Nie
kas jam negalėjo Įrodyti, kad 
jis klysta ir todėl jis išreiškė 
tvirtai ir^jsjtikinčiai šitus žo
džius; “čia stoviu, kitaip ne
galiu, tepadeda man Dievas, 
Amen”.

tiek žadantis. 1‘
Didysis kryžiuočių magistras 

Albrechtas Brandenburgietis 
priėmė evangelikų tįkybą, pa
naikino 1525 m; kryžiuočių or
diną ir pasiskelbė Prūsijos ku
nigaikščiu. Pats Liuterio moks
lą priėmęs, norėjo, kad ir jo val
diniai jį~ priimtų. Jis Įsteigė 
1544 m. Karaliaučiaus^universi
tetą. Būsimiems lietuvių kuni
gams jis paskyrė tame; univer
sitete 7 stipendijas,.kad jie, aukš-. 
tąj j mokslą baigę; galėjų platinti 
reformaciją lietuvių tarpe. Uni
versiteto. profesoriais- pakvietė 
lietuvių kalbos mokančius žmo- 
:ies'.

■ Pirmųjų, profesorių tarpe ran
dame lietuvius Rapagelionį. ir 
Kulvietį, šitie pirmieji prade
dą versti-giesmių j lietuvių, kal
bą. Vėliau Karaliaučiaus; uni
versitetas išleidžia visą.eilę kuni- 
gųr kurie, lietuvių ir vokiečių, 
kalbas.mokėdami,, eina į žmones 
jiems suprantama kalba Dievo 
žodžio aiškinti..

o 1591 m. išėjo jo Postilla. Bret-dumakčio.
kalbą šventą Raštą. Ners jo ver- Sekmadienį; iškilmingas pa- 
kūnas pirmas išvertė į lietuvių, maldas su: Šventa Vakariene lai 
timas ir liko neatspausdintas, 
tačiau- jis buvo pamatas visiems 
kitiems vėlesnių laikų verti
mams. . -

■ ' \ > ■ ’•“C-
Kitus Biblijos leidinius per

žiūrėjo ir taisė profesoriai Rė
za, gimęs 1776 .Karvaičiuosą ir 
Kuršaitis. Tuodu, yra: nemaža, 
ir pasaulinio turinio knygų iš
leidę.

Paskaitininkas trumpai ’ dar 
priminė kunigą Kristijoną Do
nelaitį iš Tolminkiemio kaimo 
ir jo išleistus “Alėtus”. Refor
macija ' Mažojoj Lietuvoj buvo 
tik.trumpai, paliesta. Kunigas 
diakonas Fr. Skėrys papildė jo 
paskaitą apie Martyną Mažvydą 
ir. salcburgiečių atsiradimą Prū
sų ir Didžiojoj Lietuvoj.

Kunigo diakono Fr. Skėrio 
evangelikų tikybos mokytojas 
Donelaičio gimnazijoj Pagėgiuo
se buvo dr. kunigas Vagneris. 
Beveik po. 40 metų tai buvo ma-

Kitų kitų- evangelikų kunigų lonus ir džiaugsmingas šusitiki- 
’tarpe -pasižymėjo ypač, Labgu- mas su..savo, buvusiu mokytoju.

• Barntrupo ■ klaipėdiečių lietuvių 
kalba. 35 .metus nebuvau'girdė- 
jęs pąmaldų,siąitafme'iri]wijds ~ 
padarė labai- ? ■

.Po gerų ir skanių pietų atė
jo atsisveikinimo", valanda. J^e 
viena ašara riedėjo per skruos
tus. Visi nuoširdžiai dėkojo ku
nigui J. Urdzei už suvažiavirųo 
suorganizavimą — bei . puikų 
pf a vedimą, oponioms Verai Ur- 
dzienei ir'Bertulaitienei už ,kū-, < 
niską .maistą; bei ihalonų.aprūpi- : 
himą. Padarė keletą nuotraukų 
prisiminimui, visi išsiskirstė, j 
namus prie' gavo tiesioginių dar
bų jr pareigiį : Reikia tikėtis,. 
kad toks puikus suvažiavimas 
už poros metų?. o gal dar. anks
čiau, yėi Jbūs- suorganizuotas ir 
daugiau kunigų jameja^ty-faifs. 
Tad, iki'sekančio malonaus pąšj- 
matymo Annaberge?

zanoio
vos, o vėliau Karaliaučiaus,'ku
nigas Jonas Bretkūnas. Jis iš
leido keletą. giesmių rinkinėlių, 
t

Prie Kalėdų eglaitės visi po 
paskaitos dar linksminosi prie 
kamino; dainavo ir -žaidė iki vi- \ i :

f

Kai kurie didikai^ jų tarpe 
Mikalojus Radvila, .vadinamas 
“Juoduoju”, palaikė- reformaci
ją, kiti vėl, kaip Biievirius, Chod
kevičius ir kiti, suintė savo1 sū
nus į Karaliaučiaus universitetą, 
evangeiiškoje dvasioje auklėti. 
Kauno miesto gyventojai, vo
kiečiai, kurių skaičius tais lai
kais buvo nemažas, 1555 m; įstei
gė liuteronių parapiją, o 1560- 
m. tokią pat Vilniuje. Jonui Lau
kiui pasisekė petkalbėti Juodąjį 
Radvilą (1557 m.) <iFrsu juo 
kartu Lietuvos bajoriją prisi
jungti prie reformatų bažnyčios. 
Reformatų, parapijų tinklas iš-, 
si plėtė po visą kraštąj Reforma
cija turėjo Lietuvoje didelį .pa
sisekimą. 1608 m. Žemaitijoje 
buvo užsilikę tiktai J. katalikų 
kunigai. Deja, stipri jėzuitų re
akcija, evangeliku persekioji
mas ir jų pašalinimas iš valsty
binių tarnybų ir Senato.ir nauja 
antitrinitarų sekta, kuri, stengė
si sugriauti reform arijos pama
tus, prisidėjo prie nesantaikų, 
ginčų ir abejojimų.kas ..su
daro evangelikų bažnj^o&jiėsnį,

Varšuvą ir Vilnių į visa tai griovė ir "sugriovė tą 
įtuvą. (dvasini judėjimą, kuris atrodė

. friesreforminj darbą Lietuvo
je atliko husitai, paruošdami 
dirvą grynam Dievo žodžio skel
bimui. Krokuvos universitete 
dėstė Pragos universiteto auk
lėtiniai ir Huso mokiniai. Kara
liškas dvaro pamokslininkas bu
vo irgi husitas. Iš čia paplito re
formatoriškas judėjimas husi- 
tiškame supratime per Pragą, 
K’-okuva.

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 yearsi. .

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) 1x1/%ril CT!
special. xaT

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

want io us* .that money 
right away, there’s-- 
a 10-ycar extension - ‘ 
privilege. Either way, 
you’ll find that Bonds 
mature at just the righi 
age for you.

Mon.Tue.Fr
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Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

Prof. Vaclovo Biržiškos

ERWIN J.

1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

Taupykite
pas mus

koki.

Taupykite' dabar.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

Investavimo knygelės sąskaitos neša

{steigta 1923 metais. TEL. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

(1869-1959) metų
664 psL Kaina

$2.00
$5.50

The iron Curtain 
įsai soundproof.

PARDUODAME VI-
PRIEMIESČIUS IB

rusų 
savo

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos- sumos ir 
jos išėmimo.

VALANDOS: Pirmad. ir .ketvirt. 9:00 ryto 
Antrad. ir penktadienį 9:00_ryto 
dieniais 9:00 ryto — Z2.ZZ 21- 
daryta.

ON INVESTMENT 
ACCOUNTS

lietuvis, pirmos

lietuvių 
irakiečių 
gyveno 
buvo

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-

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

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos j krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.

NAUJI INOS, CHICAGO B, ILL, — THURSDAY, JANUARY W7<

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

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

M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 232 
puslapiai ------Z- -------------■.—---------.------------------------------------

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.
■ ’ N A U J I E N O S,

WASHINGTON AS. — Vyrai 
juodžiai apserga vėžio ligomis 
daugiau negu baltieji ir apsir- 
gę trumpis bepagyvena negu 
baltieji, skelbia Amerikos Vėžio 
Draugijos žurnalas C A. Skai
čiai rodo, kad tarp 1947 ir 1969- 
metų vėžiu apsirgimo ratos tarp 
baltųjų vyrų padaugėjo 6.7 nuo
šimčiais,tarp juodžių vyrų pa- 
’daugėjd^^'nuošimčiais.

Taupmenos padėtos i reguliarias'taupymo sąskaitas iki mėnesio 
10-tos dienos duoda pelno dividendą už visą mėnesi.

DIVIDENDAI-MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai, 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuos® 

' viršeliuose ■ už $6.00.*
Abi knygas gausite, Įei pinigus pasiusite tokiu adresu:

' ' - --- -j— 8:00 vak.;,
' i — 5:00 vakaro; šešta- 

12:00 dienos. Trečiadieniais už-

pareiškė, kad jaučiasi “fain” ir 
yra laiminga, nes visus nuplau
tus pirštus daktarai sėkmingai 
“persodino”. Ji sako: “Neap
sakomas džiaugsmas gavus at
gal visus pirštus”, ,<> aš jau ma- 
niausi likus “Marta bepirštė...”.

LOS ANGELES. — .Martha 
Carpenter iš Milfitas, Cak, ma
nėsi liksianti “bepirštė”; kuriai 
praeitą savaitę mašina nukirto 
kairės rankos visus keturis pirš
tus, šį trečiadienį, vos savaitei 
praėjus po operacijos, linksmai

1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608. — Tel. HA 1-6100

TAIP PAT
CHICAGOS
MIESTŲ JAV-SE PER RELO

Deja, to nesimato. Išlei
džiamos lietuvių suaukotos ne
mažos sumos savo partijos 
(šalkauskininkų) * narių Lie
tuvos istorijos skriaudimo ra
šiniams ir romanams finan 
suoti, Steigiamo Seimo dar
bams atžymėti, pasivažinėji
mams į Vašingtoną parekla
muoti, Tjet tuo tarpu apie Ma
žąją Lietuvą, kaip ir apie Vil
niaus kraštą-dokumentinių stu
dijų kaip ir neturime. Nors vi
siems turėtų būt aišku, kadr 
tik jomis mes galėsime apginti 
teisėtas savo pretenzijas į mū
sų. priešų užgrobtas lietuviš
kas žemes; nes karinės jėgos 
tikrai truks..

Taip ifiūsų vadovaujantieji 
veiksniai veda strauso politi
ką, taip darė senosios Lietu
vos bajorai, kurie savo lietu
višku apsileidimu pražudė di-

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

aid®
-uo>( pJurpBiĮ ‘SEiuipiaĮ iaq seuiX>į 
-bsĮ omsia; Įiąini oįt?>įį3J r jau 
tai nesako.

SM can't coma to you for the 
truth, but you can raach har. 
Ma4to Fraa turo pa doaa ga* the 
VuCh through.
am to kmm Frt« Esraw 
la ISM. ML YtfMA U.

m a pvbfcc Mrwa« *

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs . _ 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 3H veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

Painiojimą atidarė Mažosios 
Lietuvos Draugijos pirminin
kas mok. M. Purvinas, papra
šydamas j* isus .atsistoti vienai 
minutei pagerbimui tų, . kurie 
kovoja .ir-žuvo už Klaipėdos 
krašto ir Lietuvos laisvę. Pir
mininkas^ suglaustai palietė 
Klaipėdos krašte, susidariusią 
padėtį irrijo' prijungimą prie 
Lietuvos valstybės, kada 1923 
m. sausio 15 dieną čia suple
vėsavo Lietuvos trispalvė, o 
taip paLĖriminė, jog šie metai 
sutampa su didžiojo mūsų kul
tūrininko prof. dr. Liūdo Ge
dimino Rėzos 200 metų gimta
dienio sukaktimi. Prof. dr. Ge
diminas Rėza ne tik vedė Ka
raliaučiuj (senovinėj Tvanks- 
tėj) Lietuvių katedros semina
rą, bet visomis galimomis 
priemonėmis kovojo už lietu
vybės išlaikymą Mažojoj Lie 
tuvoj. Jo pramintais kėliais 
tvirtai žengė Mažosios Lietuvos 
pirmoms Vydūnas (Mūsų už
davinys, Tilžė, 1911 m., 117 p.): 
“Taip tautos siela apgaubia vi
są tautą... Nė mūsų uždavi
nys kitas tautas pamėgdžioti, 
bet savaip augti ir auklėtis”.

Mažlietuvis J. Juzaitis pa- 
ryškino,’ jog “Aušra”, išėjusi 
Mažojoj /Lietuvoj, turėjo le
miamos/-reikšmės lietuviškam 
atgimimui. Mažoji Lietuva da
vė Lietuvai ir raštą ii- įžiebė 
patriotizmo amžinos ugnies ži
bintą. //*

Po to Vilius Trumpjonas per
davė oro‘bangomis Mažosios 
XjętpYpą.į.akądeinikQ ;Viliaus 
Pėteraįčio Sausio .15 dienos 
proga tartą žodį. Visų pirma V. 
Pėteraitis pagrįstai atremia 
visų pesimistų argumentus, 
kad reikia .-užmiršti ir atšižą^ 
dėti Mažosios Lietuvos. Jis- ka-: 
tegoriškai- tvirtino;, jog nėra 
mažų tautų, o tik maži bei iš-‘ 
tižėliai žmonės. ’ /Konkrečiai 
mums lietuviams būtų: lietu-' 
viškos dvasios paliegėliai. V." 
Pėteraitis baigia savo žodį, pa
brėždamas, . jog jis tvirtai ti
kis, kad kelsis viena nesuskal *■ . -4 • t ■< .-
doma Lietuva.

SOVIETŲ REMIAMA ANGOLA
NORI SANTYKIŲ SU JAV

LUANDA, Angola. — Sovietų 
visomis išgalėmis remiamas 
MPLA “Angolai išvaduoti” fron
tas, kurs nebeabejoja laimėti An
golos vidaus karą, prisibijoda
mas Angolai patapti priklauso
mai nuo Sovietų Sąjungos, jau 
bando atidaryti duris Jungtinių 
Valstybių technologijai. MPLA 
vadai viešai ir garsiai užginči
ją kad klaida esanti manyti, jog 
jie yra sovietų kišenėje. Jau da
bar pradėtos derybos su Cabin
da Gulf Oil kompanija.

$6-00
$6.00
Gra-

Minkštais virš.. $5.00

RIMTA. KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
ę-Zf/*Ą*--■ * - -Ą”* . • ’>• • -

Naujienose gallmagtuti puikiy knygy, kurios papuos bet 
knygy spintą ar lentyną,
' K. Bielinis, PEIKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 psl. 

K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 psL __ i___
Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI HL MINTYS. H tomas, 

žiais viršeliais. 336 psl. Kaina $6.00. I__ ZZ1 J, 1 Z
Prof. Vad. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 psL, įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais ~ $2,00; n dalis, 225 psl., įrišta — $3,00. minkš- 

\ tais viršeliais _L__ i__________________ :__ _______
Prot S. Kairys; LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 psL
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psL, minkštais vir

šeliais. • -------- ---- u-------- ------------- ------------- į________ __
Juozas Lipdžius, RASTAI, 250 psl.____________________
P. LIOdžiuvienė/ ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

; / 88 psL ----- _______J-— -------—____ _____ —
Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai

Tel. LAfayette 3-1083
AUTOMOBILIAMS

61 / Mokama 1 mėty
V 2 /O Certifikatams. 

Mažiausia $1,000 
ar daugiau.

Futzgers Histęrische Schulat- 
las, Bięlefels u. Leipzig (114 p.) 
Klaipėdos kraštų tautybes bei 
kalbos atžvilgiu laikė lietuviš
ku kraštu.

Savo keliu Mažosios Lietu vos 
Skalavijos sritis sudarė^lietu
vių žemaičių integralinę idalį, 
kaip ir nurodė Mažosios Lietu
vos istorikas dr. M. Aaysas 
(Senprūsių kovos dėl laisves, 
Chicago, 196S m., 82 p.): “Visa 
Škalvija (su Klaipėdos kraštu) 
seniau neabejotinai buvo Že
maitijos dalis” \lsai panašiai 
pasisakė ir kitas Mažosios Lie
tuvos sūnus ir istorikas M. 
Aschmies savo disertacijoj 
’’Land und die L€ute in Litau- 
en”, Breslau, 7 p.: “Kalbiniai

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Street.
NEMOKAMAI VIETA

Mokama 4 mėty 
Certifikatams.

Mažiausia $5,000 
ar daugiau.

MICHAELS
5; <637 Sb. Archer Ave. 
įįčį(Prie 47-tos)

ir taiihimii
joj sritie šiaurėj Nemuno”.

Ir Lietuvos valdovas Vvtau 
tas (Raczynski ~Codc: 
Litwv”, 237) reikalą v 
pėdos krašto Lietuvos valsty
bei, kaip integralinės da’i^s

Žemaitijos. 19 ajnž. 
mokslininkas, kuris 

Mažojoj Lietuvoj ir 
gerai susipažinęs su lie* 

, tuX ių gyvenimu, jų kalba. O, 
(iiogau (Lietuvninkai, Viluius, 
269 p.) rado”... visa šiaurinė 

, (Pr. Lietuva) 
kalba žemaitiškai, arba že 
maicių lietuvių kalba”.

Net pastaraisiais laikai 
akademikas . P. Kušner 

^kapitalistiniame veikale 
inieeskie territorii i etničeskie i
granici”, Moskva, 1951 m., 
140 p. tvirtino: “Be to, tenka 
urodyti, kad anais laikais vie
toves Kuršių (Gintaro) kran
tuose, kaip ir visas. Nemuno 
žemupis buvo apgyventas ne 
kuršių,4 bet žemaičių’’^ Pa
galiau Martynas Mantautis sa
vo'studijoj “Apie Mažąją Lie- 

i tuvą” dokumentuotai įrodė, 
Į jog ne tik Klaipėdos krašto gxr- 
.ventojai yra lietuviai žemai
čiai, bet ir visa Mažoji Lietuva 
nuo neatmenamų laikų buvo 
lietuvių gyvenama, ši studija 
yra verčiama M. N. į vokiečių 
kalbą. Tokiu būdu ir vokiškai 
kalbą mažalietuviai bus supa
žindinami^ su Mažosios Lietu
vos lietuviška praeitimi.

Tad ir po Pirmojo pasauli* 
nio karo Galingieji Vakarų Są
jungininkai Versalio sutarties 
99 straipsniu Klaipėdos kraštą 
atskyrė nuo Vokietijos kaip 
lietuvišką su tikslu jį prijung
ti prie Lietuvos valstybės. Bet 
didžiausi Lietuvos priešai len
kai, kurie smurtu užgrobė klas
tingai arti pusės lietuvių etno
grafinių žemių su amžina sos
tine Vilniumi, su savo globėjų 
prancūzų pagalba mėgino už
grobti ir Klaipėdos kraštą su 
vieninteliu Lietuvos uostu Klai 
pėda. Dėl to Mažosios Lietu
vos sūnūs padarė sukilimą ir 
Klaipėdos kraštą prijungė prie 
Lietuvos valstybės.

Mažosios Lietuvos Draugija 
kiekvienais metais daro Klai
pėdos krašto atvadaVimo (Sau
sio 15 d.) paminėjimą. Vienok 
Klaipėdos kraštas, kaip ir vi
sa Mažoji Lietuva, turėtų rūpė-^ 
ti vašiems lietuviams, nes jis 
yra gyvybiškai svarbus, ypač 
Klaipėdos uostas, visai Lietu
vai. . ’

ilstybę, <> buvo papuošti Lietuvos vals- 
užktove įsius ir Muž<)*i<>s l.ičttivOs v» - 

i liavomis su Lietuvos herbu Vv- 
IX dieną (imi. Ir bendrai pati svetainė 
Lietuvos daro labai gražų Įspūdį.

viškės pa-l Po to inalonio; ir’darbščios 
(6&39 So. mažįietuvės svečius sočiai pa- 
Kfaipėdos vaišino užkandžiais su kavute.

pasidalin
ta įvairiomis mintimis.. Buvo 
sugestijų, kad mažlietuviams, 
turint tokias gražias patalpas 
Tėviškės parapijoj, reikėtų įsi
gyti spintą, kur būtų laikoma 
apie Mažąją Lietuvą reikšmin
ga literatūra su dokumentais, 
atseit, būtų knygv-nėlis.

.V. AšmaitisCICERO f
PRISIUVO 4 PIRŠTUS

Nesenai išėjusi laukta '
Juozės Vaičiūnienės knyga z zTAUTINIŲ 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. :
Xnygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or- 

derį tokiu adresu: NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

ATVADAVIMO MINĖJIMAS
t Mažosios Lietuvos Skalavi
jos (sulig vokiečių istoriku dr. 
Jos (sulig vokiečių istoriku dr. 
L. Weber /Scalowe/) srities 
dalis už Nemuno sudaro Klai
pėdos kraštą, kuris nuo seniau 
šių laikų buvo lietuviškas. Pa
čių vokiečių ■ Livonijos ordino 
Eiliuotoji kronika, kalbėda
ma apie Skalavijos sritį, jos 
gyventojus vadina lietuviais. 
Tai tvirtino ir vokiečių pasau
linio masto istorikas prof. dr. 
A. Bezzėnberger (Die kurische 
Xehrung, Stuttgart, 1889 m., 

p.) : “Pietinis ir rytipis 
Kuršių (Gintaro) marių kran
tas su Klaipėdos kraštu visuo
met buvo lietuviškas”. Net 
1925 melais vokiečių išleistas

priklauso Žemaiti- džiąją Lietuvos 
šiaurėj Nemuno". pačiai iictuvių tautai 
ivos valdovas VytaU; siinkiaušLi jungą.

dipi.j Šiais metais sausio 
Klai-'3 vaL p. p. Mažosios 

Draugijar-lietuvių 'F 
rapijos svetainėj 
Troy sir.) suruošė 
krašto atvadavimo 53 -jų metų čia privačiai buvo 
sukakties paminėjimą, Į kurį 
abulankė apie 50 asmenų. Tai 
nedidelis skaičius. Patį pami
nėjimą sveikino tik Lietuvių 
Miškininkų Draugija. O kur 

anapus Nemunoįmūsų k|tos organizacijos bei 
veiksniai, ypač tie kurie taip 
triukšmingai veržiasi j politi-

■ Pagaliau mišk. V. žemaitis 
pristatė susirinkusiems naujai 
išėjusią Henriko Tomo - Tama
šausko : ‘‘Lietuviškasis Pama- 
ys”, 336 puslapių su žemėla
piu ir 120 lietuviškais vietovar
džiais knygą, kuri bus tvirtu 
argumentu lietuvių teisėtoms^ 
pretenzijoms į Mažąją Lietuvą 
paremti. Jis nurodė, kad ne-1 
trukus pasirodys “N” to paties) 
autoriaus kiti raštai apie Prieg-. 
lių ir Karaliaučių. Prelegen
tas i Skėlė-didžius nuopelnus šios| 
knygos mecenato miškininkoi 
J. Kriščiūno ir miškininko A. 
Baleškos, kurių jdėka ir dar-1 
bais šis tikrai vertingas veika-| 
las apie Mažąją Lietuvą išvy-5 
do dienos šviesą. Susirinku-! 
šieji jiems čia dalyvavusiems j 
entuziastiškai plojo.

Čia tenka pridurti, kad tuojl 
buvo parduota 17 egzempliorių j 
šios knygos, o taip pat keletas] 
egzempliorių mišk. V. žemai-l 
čio studijos “Lietuviški vanden-l 
vardžiai ir" pilkapiai nuo Vys-J 
los iki pat Maskvos”.

Užbaigai mažlietuvaitė Al-į 
dona Buntinaitė gražia taršė-J 
na paskaitė iš R. Tomo “Lietu-1

viškasis Pamarys” vieną*$ky-l 
relį: Kūčios laive Kuršmarėse.] 
Ir baigėsi turiningas ir gražus! 
Claipėdo# krašto paminėjimas™ 

bei jo oficiali dalfs.
s Tėviškės parapijos svetainė.

1 
1

__
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Negali suvaldyti nepilnamečių
Kaip visoje Sovietų Sąjungoje, taip ir rusų okupuo

toje Lietuvoje valdžia turi bėdos su nepilnamečiais nusi
kaltėliais. Kiekvienam aišku, kad komunistų primestas 
auklėjimas neduoda pageidaujamų rezultatų. Pirmais 
okupacijos metais okupantas galėjo bėdą versti buvu
siems mokytojams, nemokėjusiems, nepajėgusiems ar 
nenuorėjusiems Įdiegti, kaip jie sako, naujų “socialisti
nio ūkio” sąvokų ir pažiūrų į valstybinę nuosavybę bei 
“komunistinę pažiūrų į darbą”. Bet dabar, kai kraštas 
pavergtas ištisus tris dešimtmečius ir mokyklos jau vei
kia pagal sovietinę sistemą, tai nusikaltimų neturėtų bū
ti. 0 jų vis dėlto pasitaiko, ir gana daug!

A. Kairelis, sovietinės Lietuvos prokuroras ir ant
ro rango patarėjas, parašė tuo reikalu straipsnį parti
jos centro komiteto organe, kuri pavadino “Ryžtingiau 
kovokime su nepilnamečių nusikaltimais” Pradžioje jis 
aiškina, kad sudarytos visos sąlygos nusikaltimams ma
žinti ir nusikaltėliams bausti, valstybė šiam klausimui 
skiria dideles lėšas, o partijos vadovybė kreipia didelį Į 
tai dėmesį, bet nusikaltėlių vis dar atsiranda ir kovoti 
su jais reikia dar griežčiau. Iki šio meto buvo vesta ryž
tinga kova, bet jos neužtenka, dar reikia pradėti kovoti 
dar ryžtingiau. \

Kovą su suaugusiais okupantas išsprendė pirmais 
okupacijos metais. Pradžioje jie gaudė kiekvieną inteli
gentą, geriau žemės ūkio darbus suprantantį ūkininką, 
visus darbštesnius mokytojus: Vienus šaudė vietoje, ki
tus gabeno į kalėjimus, o trečius be jokio teismo ir net 
tardymo vežė į Rusijos šiaurę ir leido gyventi pačiose 
•žiauriausiose gyvenimo sąlygose. Didelė lietuvių dau
guma mirė Sibiro šiaurėje, kitiems už poros dešitmečiu 
leido grįžti, o tretieji dar ir šiandiena tebekenčia pri
mestą bausmę.

Kairelis, apsvarstęs kovos priemones prieš nepil
namečius nusikaltėlius, prieina tokios išvados:

“Mūsų šalyje pagrindinę kovos su nusikalsta
mumu kryptis yra auklėjamas darbas. Šiam darbui 
skiriama vis daugiau dėmesio, tačiau asmenims, 
kurie grubiai pažeidžia socialistinio bendradarbia
vimo taisykles, vengia visuomenei naudingo darbo,

JONAS AUGUSTAITIS

Dviejų pasaulėžiūrų varžybos
1926 — 1940 Metai

Visi tuomet sutarė, gražiai “susiklausė”, visi bu
vo patenkinti, — karininkams išpildyti jų reikalavimai, 
rangovai turėjo gero pelningo darbo, o Breimeris “su
prato” padėtį... Bet tik iki rangovai nepradėjo reika
lauti atlyginimo už darbus, o Breimeris neurėjo pini
gų. nes lauktų sumų , kuriomis manė vėliau atsilygin
ti, Finansų ministeris nebuvo paskyręs... To išvadoje 
Breimeris buvo areštuotas.

Susisiekimo ministeris paskyrė inžinierių, kuris 
pradėjo tikrinti permokėjimus. Po kelių mėnesių 
kruopštaus darbo buvo nustatyta permokėjimų suma 
apie litų — civilinis ieškinys.

Mano bendradarbiavimas su Voldemaru ėjo visai 
sklandžiai, be jokių sunkumų, geresnio ministerio 
(savo viršininko) aš negalėjau nei pageidauti: jis nie
kur (po to išsikalbėjimo) neprieštaravo>ir sutiko vyk
dyti nustatytą planą (papildomus kariuomenės reika
lavimus atinesdavonie). To pasėkoje kariuomenėje ir 
skyriuje kalbėjo, kad aš priklausau voldemarininkų 
— Geležinio Vilko organizacijai, nes aš pravedu viską, 
ką noriu? (Šiandien Amerikoje, voldemarininkai, be 
abejonių, žino, kad aš voldemarininkų slaptai grupei 
nepriklausiau. l>ef ir be to su juo galėjau visai paten
kinamai bendradarbiauti.).

Bene tik viename atsitikime Voldemaras parodė 
griežtą pasipriešinimą: Palangos klebonas, kun. šniukš 
ta per savo brolį, Kariuomenės Teismo pirmininką, 
gen. Petrą Šniukštą, pasiūlė iš vieno lenko, gyvenan
čio Varšuvoje pirkti Kaune. Laisvės Alėjos ir

padaro visuomenei pavojingus nusikaltimus, taiko
mos ir represinės priemonės. Kad efektyviai kovo
tume su teisės pažeidimais, svarbu tęisingai derin
ti baudžiamąsias — teisines ir auklėjamąsias — 
profilaktines priemones, užtikrinti neišvengiamą 
ir teisingą kaltų asmenų nubaudimą ir-kartu sava-

gų, padedančių padaryti nusikaltimus, plačiau 
įtraukti į profilaktinį darbą visuomenę, tobulinti 
kovojančių su nepilnamečių nusikalstamumu vals
tybinių. organų ir visuomeninių' organizacijų veik-
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lą.” ((Komunistas, 1975 m. lapkr. nr. 26 psl.)
Kairelis aiškiai pripažįsta, kad auklėjimas bankru

tavo. Auklėjimo priemonėmis nepilnamečių, nusikaltėlių- 
sovietinė sistema nepajėgia pašalinti. Blogiausia, kad- 
nusikaltėliais tampa pačių įtakingiausių partijos na
rių vaikau Nusikalsta ir darbininkų vaikai, nepajėgia 
susitvarkyti ir komunistų atnešto proleriato jaunimas, 
bet skaudžiausia, kad komunistinė sistema nepajėgė 
auklėjimo būdais išauklėti socialistinio jaunimo. Steigė 
įvairiausias mokyklas, organizavo gražiausiais vardais 
pavadintus kursus siuntė logiškiausiai kalbėti pajėgian
čius žmones į. pačias geriausias mokyklas, bet tas jauni

mas eina savo keliais. Ne tik laužo komunistų primes 
tus įstatymus ir iš jų ištekančius nuostatuš/bet Tau- 
žo juos labai žiauriau Juos laužo sąmoningai, nore-

— —* - ——<sr--ca. —<T*~ --

darni juos sulaužyti. Laužo todėl, kad negali pakelti.
neteisybės ir nelygybės, kurią rusiški"' komunistai 

bando primesti lietuviškam jaunimui.

Pirmon eilėn Kairelis planuoja įtraukti jĮ. auklėjimo 
darbą dabartinę Lietuvos “visuomenė”.. Jis nepasako, 
ką jis turi galvoje, kalbėdamas apie “visuomenę”. Jis- 
privalo žinoti, kad sovietinėje Lietuvoje visuomenė yra- 
bebalsė. Teisę kalbėti ir siūlyti gali tiktai partijos na
riai arba partijos parinkti į “visuomenę” pasiųsti sovie
tų šnipai ar policininkai. Jie pasiūlo partijos vardu, jie. 
pritaria dš “visuomenės”, bet pati visuomenę'visoje šio-, 
je komedijoje savo nuomonės pareikšti negali. Jeigu tai 
visuomenė prabiltų, tai daugeliui atsidarytų' vartai- į* 
gulagus, kurių Sovietų Sąjungoje yra didžiausiais ar
chipelagas. '

PALAIMINTAS VASARIS > • 
f Daug pergyventa visokių 
nelaimių. Bet kiekvienas lie
tuvis, kuris neįsikinkęs į oku
panto vežimą tiki, kad jo 
kančios, kova ir dabartinę ne
laimę pergyvens. 16 Vasario 
duotas nepriklausomo gyveni
mo laikotarpis ilgiems laikams 
išugdė ir pribrandino tautą 
siekti laisvės ir dėl jos kovoti. 
Pakrikę laisvame pasaulyje mes tejungia mus bendram dar- 
tą dieną, prisimename kiek- bui ir bendrai kovai. Pasekime 
.vienais melais. O ir ten. kiek
vienas savo širdyje tyliai ją 
švenčia. Net jr tie,, kurie lais
vos Lietuvos neprisimena, ku- 

I rie.jau užaugo vergijoje tą die
ną laiko, savo kelrodžiu sie
kiant laisvės. Ypač.čia visi vie
ningai, jos turėtume siekti, nes 
čia mūs veiksmų - niekas ne
varžo?

Turime ir dirbančių paver- 
jgėjui išdavikų,, bet jie tiek tė
vynėje, tiek čia sudaro mažą 
visų dalelę; Klaidą daro tie, 
kurie tuščių ambicijų- vedini 
mėto akmenis. į tuos, kurie 
dirba- Lietuvai laisvės siekime. 
Nusikalsta prieš savo tautą, 
kurie vienokiu ar kitokiu būdu 
talkina okupantui. Kaip tauta 

miražas. Net savanoriams ren- nusigręžė nuo Aušros laikų iš- 
kantis-dar daug kas netikėjo, davikų, taip pasmerks ir da- 
lyg kokiu neįsivaizduojamu bartinius.
stebuklu.. Tik jau-1919 metų] Dažnai girdime -kalbant ir 
vasaryje su dideliu džiaugsmu šaukiant vienybėn, bet ar-tą 
ir viltimi-sutiko pirmąsias lais- šauksmą; girdi tie, kurie, rie
vės kovų1 salves. Kas-savano- nybę ardo ir trukdo kitų dir- 
rių eilėse ginklu, kas visoke- bamą darbą. Jie dankstosi pat 
riopa kita parama ėjo-prikelti] riotizmo skraiste, bet ne vie

nybė, o tuščios vadukų ambici
jos jiems rūpi;

Neužilgo vėl.švęsime.tą bran
gią visiems šventę. Bet vargu 
ar bus kitaip. Vėl: prasidės ar- 
gelis dėl pinigų. Vėl visokį-va
dukai pradės įrodinėti, kad 
nebūtinai:. aukoti išlaisvinimo

Lietuvoj Vasaris dar pap-l 
rastai būdavo šaltas, bet žmo
nės jau laukdavo pavasario. 
Suvalkijoj net buvo posakis, 
kad per grabnyčias (vasario 2 
d.) kreiva, vėžė. Atseit jau ne-] 
bepatikimas rogiakelis. įr 1913 
metais vasaris buvo panašus. 
Dar buvo šalta, drėgną, kar
tais pūsdavo žvarbus vėjas. 
Tokios buvo ir gyventojų nuo
taikos. Dar spaudė sunki vo
kiečių okupacija. Iš rytų atei
davo žinios, kad ten liepsnoja 
visa, rusų imperija ir upėmis k 
liejamas žmonių kraujas. Ne
rimą kėlė tas, kad ir mūsų, tau 
liečiu daug, buvo pasitrauku
sių, į rytus. -.

Tokiose niūriose aplinkybėj 
se būrelis inteligentų patriotų 
lietuvių, pramatė savo tėvy-j 
nės aušrą ir istorinėje Lietu
vos sostinėje Vilniuje pasau
liui paskelbė, kad-lietuvių tau
ta gyva ir žengiami laisvą, ne
priklausomą gyvenimą; Tai 
atsitiko Vasario vidury. Žmo
nės su viltimi, o. kartu ir su 
baime sutiko tą žinią. Būkšta- 
vo, kad tai. nebūtų tik gražus

reikalams, bet duoti ir jiems. 
Atseit aukoja- kas- kam- nori. 
Jie- tą darys tariamo petribtiz- 
mo vardu,, po kuriua-slepiasi 
tuščios, ambicijos.

Nelaikąs tokiai prabangai, 
kaip ginčai dėl tuštybės,, kada 
priešas ne už vartų, bet mūsų 
namuose. Matome kaip jis ra
finuotai visokiais būdais žudo 
pavergtuosius. Vasario šviesa

ano vasario patriotų ir didvy
rių keliu. ' P. Venclova

ATSIPRAŠOME STRAVINSKĄ

Šių metų sausio 17. d. Petro 
Stravinsko straipsnyje “Sugesti
jos V2ikui”, antros, skilties vir
šuje atspausdinta: “Br. Raila, 
visiems gerai pažįstamas ilga
metis VLIKo priešas,, gpavęs, 
‘sžaoįjS ‘sasaud spam
nagaisT _... paskutiniai šeši žo- 
džiai /neprivalėjp pasirodyti 
dienraštyje.

Topaties rasinio, pirmosios

nės- dar nėra, visai- užhipnoti
zuotas (prieš jo prarijimą), tai 
sugestijonuočiau jam tos savo 
“barškuolės” pasisaugoti, “žo
džiai” tos • savo- “barškuolės” ne 
tūrėjo būti atspausdinti..

ir sukeltus nemalonumus p. Pet 
ra Stravinską atsiprašome.

Ml Gudelis, N. redaktorius

I

. Kairelis^dar siūlo į šį darbą įtraukti .ir “kovojan
čius su nepilnamečių nusikalstamumu valstybės orga
nus”. Kuriam galui jam dar kartą traukti tuos pačius? 
'organus, kurie jau paskutiniais 35 metais tą/patį darbą 
dirbą? Be “visuomenės”, Kairelis dar' planuoja^ į šį 
“auklėjimo” darbą Įtraukti ir “visuomenines organiza
cijas”. Visas prokuro rašinys parodo, kad okupanto “so
cialistinis auklėjimas” bankrutavo. Nieko jis lietuviško 
jaunimo neišmokė ir neras priemonių , tam jaunimui, iš
auklėti. Kad galėtų jaunimą auklėtų tai patys privalo 
būti išauklėti. Jeigu jie patys siekia privilegijų, jeigu 
jie patys “kombinuoja” ir ieško būdų, tuos- įstatymus 
aplenkti, tai jie negali laukti is jaunimo, kad mis kitaip, 
elgtųsi. Okupanto primesta “komunistinio auklėjimo’’ 
sistema bankrutavo. Prokuro Kairelio siūlomos- priė- 
monęs reikalo nepagerins.

Maironio gatvės kampe didoką sklypą su senu pastatu 
Kariuomenės Ramovei statyti. y _

Pranešiau tai Voldemarui. Paraudo; ir maždaug 
šitaip atsakė — išleisime įstatymą ir konfiskuosime vi
sų tų lenkų turtus* kurie dabar sėdi Lenkijoje. Dau
giau apie tai jam neužsiminiau, bet tokio įstatymo jis. 
neišleido. Tačiau, jau daug vėliau po kelių metų, kai 
Voldemaras 1929 m. rugsėjo mėn. 19 d. buvo Smetonos 
atleistas iš Miftisterio pirmininko pareigų, ir kai aš< 
1930-m. gale apleidau Krašto Apsaugos ministeriją, tai 
jau kitu asmenų;, palankesnių lenkams, tassklypas bu
vo nupirktas (nežinau už kiek)kiek ir ten pastatyta Ka
riuomenės Ramovė su gražiomis reprezentacijos salė
mis," kur prezidentas A. Smetona. įvairiuose priėmi
muose bei švenčių minėjimuose, su savo svita-lanky
davosi.

Ir kitas būdingas, daug ką pasakantis, įvykis: per
ėmęs statybos skėrių, radau-užsilikusių, popierių bei 
raštų Breimerio stalo stalčiuje. Jų tarpe rašytą sky
riaus techniko Fcodorovo, pranešimą^Voldemarui apie 
Skyriaus veiklą, Afc tas pranešimos Voldemarui buvo 
padarylas>u Breimerio žinia (pranešimas.nebuvo blo
gas, vertinant skyriaus darbą)," ar Breimeris-jį gavo iš 
Feodorovo kitu keliu — to neaiškinau. Tačiau.buvo 
aišku, kad Feodorovas buvo saugumo agentas ir pra
nešinėjo apie skyriaus darbus, karipinkų nuotaikas, 
nusistatymus.. Išsiunčiau Feodorovą į-Alytų, kad pa
dėtų kap. Aperavičiui eskadrono arklidžių statyboje, 
kurią vykdėme patys (ūkio būdu) iš.sugriautos senos- 
karo ligoninės Kaune senų rąstų. Po kelių dienų Fco- 
doroves savavališkai sugrįžo Kaunan ir-paklaustas, ko
dėl grįžo, atsake, kad jis ten neturi ką veikti. Už įsa* 
kvmo nepildymą ir savavaliavimą nubaudžiau Feodo
rovą — neatsimenu kiek parų dabėklės^ maksimaliai,

Visi, žinome, ką garbingųjų 
lietuvių aukos ir. visos tautos 
pasiryžimas Lietuvai davė. 2C| 
metų nepriklausomo gyveni 
mo. atgaivino ne tik buvusios 
garbingos. Lietuvos valstybės 
tęstinumą, bet. lyg iš karsto 
prikėlė tautą, vėl: gyventi. Suor
ganizavimas viso, valstybės- 
.aparato, švietimo, kultūrinių 
-institucijų, ir suklestėjimas^ vi
sų sričių kultūrinių vertybių, 
tai buvo atsakymas tiems,, kas 
Lietuva netikėjo. Tas buvo 
pasiekta, labai sunkiose aplin
kybėse. Juk,trečdalis Lietuvos 
žemių su sostine, buvo užgrob
tas klastingų, kaimynų. Vaka
ruose kitas, kaimynas statė vi
sokias kliūtis mūs valstybinio 
gyvenimo kelyje..

Galų gale, po baisių grum
tynių tarp .draugų, nacių ir ko
munistų. Lietuvą vėl ištiko, bai
si nelaimė. Tačiau ir šioje ne
laimėję Vasario. 16 kaip, šviesi 
žvaigždė tautai nušviečia atei
ties kelią. Savo vergijoje, ir 
kančiose, ji tiesia, rankas į tą 
laisvės žiburį. Jis duoda jėgų 
grumtis su užplūdusiais iš ry
tų barbarais.

Nuo
1914metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namu 
paskolų reikalus visos mu
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitom apdraustos iki 
$40,000

8929 So. HARLEM AVE./ 
Bridgeview, Illinois. 60455 

Tel. 598-9400

Passbook Savings. . 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly.

kiek brigados vadas turėjo teisę bausti; Feodorovas, 
išėjęsdš daboki ės, paprašė tuojau atleisti; ir jo “noras” 
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buvo (patenkintas. Voldemaras ir Krašto saugumas ži
nojo apie šį įvv’kį, tačiau niekad-apie tai; neužsiminė, 
nei parodė tarnybinio nepasitenkinimo. Skyriuje šis 
įvykis kai kuriems suteikė pasitenkinimo bei: juoko...

Galėjo būti 1929 m. liepos mėn. vidurys, kai aš vie
ną savaitgalį- buvau “Klaipėdoje (Smelttėjė) ir Palan
goje, Voldemaras karišku aviacijos lėktuvu- nusileido 
Klaipėdos aerodrome ir automobiliu nuvažiavo į Pa
langą pas Smetoną, kuris pajūryje atostogavo. Ko at
skrido Voldemaras pas Smetoną, klausinėjo, kurie ne. 
žinojo*jo su Smetona vis blogėjančių santykių. Tas 
juodriejų susitikimas ir buvo paskutinis bandymas san
tykiams, išlygintu Tame pasikalbėjime dalyvavo kun. 
dek. V.. Mironas ir, rodos, kun. prof. Izidorius Tamo
šaitis. : , ra,- '. .
i Tą pačią popietę Voldemaras iš Klaipėdos vėl iš
skrido į-Kaunąi Po kelių dienų Kaune sutikęs>kun..Mi
roną paklausiau apie susitikimo — susitarimo išdavas?' 
Nedaug, tegalėjo naujo pasakyti — buvo, kalbėta Sme*- 
l 1JDVIE.II/ PASAULĖŽŽIORŲ VARŽYBOS 
darbai buvo įėję bemaž į normalią tvarką; skyriaus, 
personalas dirbo.labai gerai; už" tai, besibaigiant 1929 
metam*, įrašiau.karininkams geras atestacijas, o tu- 
rėjusieiiis iš praeitų metų, blogienes—pataisiau: kap. 
Aperavičiui -ir pulk. 1L šimoliūnui įrašytas nepalan
kias (mėgsta kritikuoti), Aperavičiui įrašiau — -turi 
iniciatyvos, darbštus, galvojaiitis. Ką įrašiau Šimo- 
liūnui neatsimenu. »

Buvo apskaičiuotas ir civilinio ieškinio dydis Btei- 
raerio bylos procesui; apie 4O'1——50XKM dilų, (tikro^ su- 
mos nebeatsimenu), tačiau Kariuomenės teisme pro

TanxtuLm—

WAUMCNAS

MIDLAND 
SAVINGS

4M ARCHER AVENUt 
CHICAGO, KXiMOU Mtt I

PHONE: 25M4*

4 Years Savings, 
Certificate 

(Minimum $5,000).

cesas ėjo daug vėliau, bene tik 1930 — 31 m., (man-jau 
iš Krašto Apsaugos ministerijos išėjus). (

Breimeris buvo nubaustas kalėti ir priteistas civi
linis ieškinys apie 30 — 40.0001itų, kiek mažesnis, kaip 
buvo apskaičiuotas nuostolių dydis. Kalbėti daugiau 
nereikėjo, nes buvo priskaitytas- ilgokas sėdėtas lai* 
kas iki teismo, o civilinis ieškinys sumažėjo'laike teis
mo eigos, bediskutuojant kartu abiem šalim kainų auksu
tį, (jei būtų buvęt formaliai pareikalauta, tų-&000.000 
litų tai toks nuostolis; nebūtų įrodytas ir ieškinys būtų 
buvęs atmestas). Civilinį ieškinį Breimeris sumokėjo; 
pardavęs gale Laisvės alėjos, prie Vytauto Kalno, pir
miau įsigytą sklypą.

1930 m. darbai skyriuje prasidėjo..normaliai.— są7 
meta- buvo paruošta- žiemos metu;, pinigaū gautii (apie 
7.000.000 litų ir visose įgulose pavasarį jau buvo dirba
ma. Tų metų vasarą jąui nebebuvo didesnių-nebaigti} 
problemų..

(Bus daugiau)

SKAITYKITE IR PIKTINKITE
DIENRAŠTI “NAUJIENAS”

’ . TEIS YB E
JOS. VISAD. RAŠO
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TELEF. PR 8-3229

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES

Kaip bus nrinuna Lietuvi 
Nepriklausomybe

2858 W. 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ z 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-05.33 ‘

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET /

> '> ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisasr HEmlock 4-5849

Rezid.: 388-2233 .
OFISO \ALANDOS:

Pirmadieniais-ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad.. penktadieni nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Altos Cicero skyrius Lietuvos 
Nepriklausomybės šventę Cice- 
val. parapijos salėje. Suneš us 
organizacijų vėliavas, kalbės Al
tos Cicero skyriaus pirm. Dr. 
Petras Atkočiūnas. JAV’ ir Lie
tuvos himnus, susirinkusiems 
pritariant, sugiedos solistė Ja
nina šalnįenė. Kun. Dr. Anta
nas Juška sukalbės invokaciją. 
Gintaras Baronas paskaitys Lie
tuvos Nepriklausomybės Aktą, 
o Rita Vabalaitytė perskaitys 
Cicero Miesto prezidento prokla-

LMKttodSKxJL
LOUISVILLE

oponentu, protestuojančių teis
mo nutarimą baltųjų ir juodųjų

Apie l,lttO BitinuKystt JAV-se

!GRADINSKAS
I z

GARANTUOTI , 
RADUAI 

NUO $8.50

2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

DR. PAUL V. DAUGIS Linksmumo arba liūdesio valandom
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

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

kas antrą šeštadieni 8—3 vai. ( 
TeL: 562-2727 arba 562-2723

REZ.: GI S-0873 I

DR. W. EiSIN - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

• ; 6132 So. Kedzie Ąve., WĄ 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jėij neat

siliepia, skambinti ,Mį 3-0GQJ. j

(PUTRAMENTAS) 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių. papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės. , ’ 

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

Z=

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly. Hills

GĖLI N Y Č 1 A 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai? PR 8-0833 ir PR 8-0834

TEL. — Be-3-5893-- - z -

DR. A. B. G1EVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS.i
- 3907 West 4 03 rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

PERKRAUSTYMAt

M 0 V 1 N G
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. Š E’ R Ė NA S z

Tel. WA 5-8063 ..

' DR. K. A; V. JUČAS j®- - - - ———
TeU-5614605 ir 489-4441 - . Q y | N G

O F ■ A O i* Apdraustas perkrausimas
1002 N. wŠterN^#VS.?3^ ' “T- - ■
5214 N. WESTERN AVĖ.

Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tek: HE 4-1813 ;
Rezidencijos: PR 6-98G1

DR. j. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR.CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPECTAL1STAS 
2454 WEST 7’st STREET- 

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

Trečia dieniai $ uždaryta.

>

madieiųjnaršavo turtingųjų ap
gyventuose rajonuose, prašyda
mi paramos kovai su . priversti 
nu vaikų vežiojimu. “Busavimo” 
priešininkai susiorganizavo į 
“Union Labor Against Busing”. 
Naujoji unija šiuo metu skaito
ma skaitlingiausia unija: Luis- 
ville mieste.

MH

Parma, Idahojnfonuuoja, kad 
Amerikos laukuose apie 335 
bilijonai gerųjų prijaukintų 
“naminių” biteliu ir kita tiek 
“laukinių” per ištisas dienas 
neilsdamost be atostogų, be al
gos, pensijų ir be-jokio primo- 
kėjimo- už. viršvalandžius skrai 
do- nuo žiedelio prie žiedelio 
visokiems pasėliams ir lauki
niams augalams lytines dulkes 
nešiodames ir tuo** būdu juos 
apvaisindamos. Kas “išrado”

WASHINGTON AS. — Federa
linio Invetigaeijų Biuro- infor
macijomis, praeitais 1975 me
tais JAV-bėse eidami savo-tar- 
ny bos pareigas žuvo 126 miestų, 
valstijų-, ir federalinių policinin
kų, 32 žuvo areštuojant pikta
darius, 24 žuvo užklupus plėši-

žuvo pašaukti incidento tramdy
ti, 14 žuvo sustabdžius plentuo
se automobilių vairuotojus, 10 
žuvo piktadarius puolant iš pa
salų, penki žuvo raminant pro
to ligonis ir du? žuvo nusikaltė
lius vežiojant iš kalėjimo j teis-, 
mą.

Nuo piktadarių viešose vietose 
padėtų ir sprogusių bombų ir 
kitokių teroristų veiksmų 43 
valstybės pareigūnai žuvo ir 152 
buvo sužeisti.., . 1-

Pavogtų automobilių skaičius
1974 metais.-, siekė 9,730,000;
1975 metų, pavogtų automobilių
skaičiai dar-nesuvesti, bet ne
abejojama, kad bus nemažesni. 
Daugumą, brangiųjų automobi
lių vagys, stengiasi iššmugeliuo- 
ti. per sienas ir parduoti užsie
niuose. •

ŽYDAI BOTŲ; SUMUŠĘ ; * 
ARABUS?

Sun-Times-, biuras Washingto
ne pranešė, kad ČIA direktorius 
William E. Colby; pareiškė, jog 
Izraelis būtų arabus 1973 me
tais visiškai sumušęs, jei Jung-

rn medaus, 1971 m. 197 milijo
nai, 1972 m. 214.1 milijonų, 
1973 metais 2X171 milijonai sva 
rų.

Įvertinta, kad bičių medus ir 
vaškas duodą bitininkams $80 
milijonų kiekvienais, metais.

Kai kurie bitininkai medau* 
produkciją iškėlė iki milžininš- 
kų skaičių: pav. vienps jaunas 
Idaho bitininkas Robert Mor
ford turi 5,000 bičių kolonijų, 
kiekvienoje mažiaus po 80,-000 
bičių darbininkių, o kitas — 
Jim Powers turi Įsteigęs di
džiausią bičių imperiją su 28,- 
000 bičių kolonijų Idaho, North 
Dakota, Arizona valstijose, in 
Havajuose. jpr.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

*- "Ne*pleiikrte s*vo susi rinkim y**. — Ebr. 10:23,

l Kaip. Dovydas norėjo būti vis arčiau prie padangtės (senobinės mal
dyklos) ir arti prie tikrojo ir gyvojo Dievo, taip ir mes. Dievo mylimojo 
Sūnaus pasekėjai, turime laikytis kuo arčiausiai prie mūsų dangiškojo Tėvo 
ir mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus. O tai darydami mes norėsime būti arti 
prie ir draugauti su broliais ir seserimis, ir kuo dažniau dalyvauti šventųjų 
draugystėje. Kurie stengiasi būti arti prie Viešpaties ir draugauja su jo 
išrinktaisiais ir mylimais, tie taip pat norės skelbti ir kuo plačiausiai ga
rinti gerąsias Dievo karalystės žinias. O taip pat darydami jie parodys bro
liams savo gyvą tikėjimą, meilę ir paklusnumą ir bus gerais pavyzdžiais 
ir kitų padrąsinto jais.

Kas antrą antradianĮ Sophia Barčus radijas skelbia Švento Raito tyrinė
toje a tikinimus.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi 
rusle{i? ] tą klausimą atsako knygutė "ViItii po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ŽAVI ST, 3715 WEST 66th STREET, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629.-

iV. RAITO TYRINtTOlA!

Nobelio prenrijoe! Nors jų ga
minamas medus ir vaškas po 
po Sutvėrimo, Leabejo, turėjo 
tik vieną tikslą-avilius pasista
tyti-’ ir maiste - apsrūpinti, ta
čiau žmogus jų medaus saldu
mo paragavęs- sugalvojo kaip 
biteles pavergti, versdamas jam 

■tarnauti ir jam medų nešti. ■
Amerikoje 1974 metais “do- 

mestikuotos” - (žmonių joms 
pastatytuose - aviliuose laiko
mos) bitės pagamino 185 mili
jonus svarų po 40 cen tų svarui 
ir 3.4 milijonus vaško po dole- 
rj svarui. |s

Bičių laikymas paskutiniais 
laikais žymiai’pagerėjo, kadan- 

-gi žmonės miestuose prade la
biau domėtis^sveikatos maistu 
(Health Foods), d medus yra. 
vienas geriausių natūralių mais 
to produktų.

Medaus • produkcija JAV-bėse

maciją. Išnešus vėliavas, kalbės 
Cicero jūrų šaulių kuopos Klai
pėda pirm. Karolis-: -Milkovaitis 
ir pristatys-kongr. Henry Hyde, 
kurs visą laiką- kongrese gina 
Lietuvos ir kitų Sovietų S-gos 
okupantų kraštų reikalus. Pa
gerbus žuvusius užLietuvos lais
vę ir savanorius-kūrėjus, bus pa
tiektos atitinkamos rezoliucijos.

Po pertraukos pasirodys po
nios" Albinos Kįašrubienės pa
ruoštas- Cicero jaunimas Irena 
Skopsite,; Ina Gadliau skaitė, Vy
tautas Palionis, Danutė Prans- 
kevičiūtė>"Edvar<teš Simokaitis 
ir Edvardas /Pranckevičius. Po 
jaunimo,-meninėje dalyje daly
vaus solistė Janina šalnienė ir 
ponios Irenos . Smieliauskienės 
vadovaujama tautinių šokių gru
pė Grandis. Pasibaigus progra
mai bus kavutė. Užkandžius pa
ruoš-ponios Pranutė' Dvilaitienė, 
Elena Navickienė, Irena Pranske 
vičienė ir Ona Vyšniauskienė.

Maisto pramonė 
nuodija vartotojus 
WASHINGTONAS. — Iškel

dama, kad nitratai ir nitritai, 
kuriais maisto paruošos pramo
nė nuodija žmones, penkios var
totoj ų ir aplinkos apsaugos gru
pės kreipėsi i Agrikultūros de
partment, prašant uždrausti vi
sokius chemikalus mėsos ir kūdi
kių maisto paruošoje. Grupė 
perspėja, kad departamento siū
lomieji standartai- yra ^visiškai 
nepriimtini ir tik legalizuoja in
dustrijos praktiką, : pasinaudo
jant patarėjais, kurių skaičiuje 
nėra nė vieno maisto vartotojų, 
atstovo. r ’ ; "

Amerikiečiai yra pagarsėję 
mėsos valgytojai’-sudoroją per 
.metus 4.4 bilijonus svarų- mė
sos, po 20 svarų, mėsos kiekvie
nai gyvai galvai.

2,400,000 OPERACIJŲ 
PADARYTA BE REIKALO

WASHINGTONAS. — Atsto
vų Rūmų investigacijų subkomi- 
,sija paskelbė,- kad ■ 1974 metąis 
JAV-bėse padaryta 2.4 milijonai 
nereikalingų operacijų.

t

Laidotuvių Direktoriai

VIETA.

TĖVAS IR SŪNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
AIKŠTĖ TUT0M0BIL1AMS PASTATYTI 

■——■—h— r ■ n

TRYS MODERNIŠKOS
AIS-COJiDrnONED KOPLYČIOS

REpubEe 7-SS01 ’

EUDEIKISGAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

i

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

IX

j 7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL, 60629

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA^

Lietuvių kalbat kasdien njiopinna- 
' dienio iki penktadienio 12:30— 

1:00 v, popiet. — šeštadienį'ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 

ryto. - * •:
L Telef.: HEmlock 4-2413

1 CAREFUL!

3X54 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Metteė better
Butter, softened
Garite, minced or mashed
Grated Monterey Jack cheese
Red wtoe
SbyKanee-
Fiito-L>y brand toasted onion dip mlr
Finely crushed Frites brand com chips

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. ' Tek: YArds 7-1138-1139

Happy Hear Mushrooms, a prize-winning recipe at the State 
Fair of Texas, will star at any party. Crushed Fritos brand com 
chips; trine and other tasty ingredients combine in a stuffing1 
for. fresh mushroom caps to make a unique hot hors d’oeuvre.

- Happy Hour Mushrooms - marched away with the '‘Best of 
Show" award at the State Fair of Texas, and they are sure to 
get equal billinrat your party table! t

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

Happy Hour Mushrooms may be made. in. advance and refrig
erated until p£rty time. Brush the mushroom caps wnth lemon 
juice or white wine before stuffing and they will retain their 
light color during cookings

HAPPY HOUR* MUSHROOMS
Mmedium-stned Fresh mushrooms
> Ublespoort®**

STEPONAS G. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

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

1 clove
#cnp
2 tAhlerpoona
J Ubleepoon^
1 package •

M evp. \ .

DTRECTIOXf t,
Remove Ntems from mushrooms. Wash caps and brush wlUr 

melted birfteru
Combine butter, gsrlic. and grated cheese; mix weX

Add wine, sdy sauce, dip mix and crushed com chips to rwdee 
a, paste. J/
ryi miLCvmeitn cape with mbrtum. Place on beJdmr sheet and 

>roll for. 3 minute^ or until bubbly and lightly browned.

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

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 Sow 50th Ave^Cicero^ Ilk Phone: OLympic 2-1003

į

sis į va iri v atstumyj. * 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tetr F Rentier'6-1882

> - -------
■ -■ \ • V-: ■ .

7F=

- DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS ’ 

KALBA LIETUVIŽKAI
2618 W; 71st St. — Tel. 737-5149 -
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

‘■contact lenses”.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SESBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET'

Vai.: an..'ad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvįrtad. 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. šeštadie
niais 2-4 vai- po pietų ir kitu laiku 
.' pagal susitarimą.

V. Tumasonrs, M. D., S/C 
C H I R U R G A S 

2454 WEST 74st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef*: Glbson 8-6195 

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos, skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia,-tai telef. GI 8-6195.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

'fi* Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
dažai. Speciali pagalba kojoms 

3 (Arch Supports) ir t t

2850 West 63rd St., Chicago III. 60629 
' , Telef.: PRospect 6-5084

SKAITYKPATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

sios-dr sutoukdžmsios. Colby pa
sakęs, kad “tik 'vienas dalykas, 
išgelbėjęs izraelitų apsuptą 
Egipto -5-ją- armijų, buvo vals- 
bės . sekretoriaus Henry Kisin- 
gerio surikus diplomatinis spau
dimas Į Izraeli. Egiptą'.ir Siriją 
izraelitai būtų “sutrynę”, pa

reiškė Colby. Kisingeris atlikęs 
savo pareigą ko griuvėsiai, at
statydamas JAV gerus' santy
kius su' arabais.

VĖŽIU JUODŽIAI-SERGA 
DAUGIAU NEGU BALT

snųsnEĮn-Bj 'g
'GIS**211, itfpnųozoz siųin^ 'I-tHQ 
snųuoįBues rijmoxnd pu5[. ‘rrem 
-ypųdg uųof muoąinras reifsrei 

J/ ĮftaosEJ snq ‘rųsoąousretl tiAsrej 
JT ŪTZpUUĘZn ‘njotu

Ontyypu 
can prevent- 
forest fires I 4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-170* 1742

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

LIETUVOS VARDO KILMĖ
Daugelis nori patirti, iš kur. yra kilęs Lietuvos vardas, D^-. 

mažai kas šj klausimą studijavo. Apie lietuvių .tautą'ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai, minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu
vos “vardas. “■ *

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū
rėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė 
kiekvieno žodžių metrikaciją, ir surašė Lietuvos praeitį liečian
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knyge
lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILMĖ. Mnikšti viršeliai, 
kaina $2.00. Knygelė Jums bus pasiųsta, jei du^doleriu atsiusite 
šiuo adresu: ’. ' . '

NAUJIENOJ 1739 So. Halsted St, Chicago, BI. 60608.

DĖDĖS ŠERNO GYVENIME BRUOŽAI
/ YRA GERIAUSIA' DOVANA* ‘

Vyresnieji Amerikon lietuviai Juozą AdomaiU,- Dėdę šerną, a* 
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėm jo paskaitų. 
Dabar jie' gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno ’gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražiu istorijų 
Naujai atvykęs lietuvis galėtu žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu* 
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ*— 
Dėdės Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji at
simena ir pažinojo, e naujiesiems ateiviams, Jaunimui, rašytojo ANT A-

jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 p*U kaina 2 del.

GAUNAMA “NAUJIENŲ? ADMINISTRACIJOJE

N A RĮ A Ir
Chicagos
Lietuviu.
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos
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REAL ESTATE
«KAL.ĮSTATE FOR SALE 

* Namai; Žente — Pardavimui
REAL ESTATE e<» ! 
Namai, žarna — Pardi

\ NEWTON. MASS, 02168. 
.'SkambintCėaUect. - TbL-617 --237-5502.

■ r^FASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMU 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMA 
7. f ' . DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPK1TES Į

MUTUAL FEDERAL SAVIN
- t PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road. Chicago, Ill. VIrginia

f . ALGIS MFTKūą .

I —- Brighton Parke saviutn clutcklų S-gos uaiys veiklus 
kas parduoda mūrinį namą su lietuvių visuomenėje Ir bend- 

—■- •- .^1 ruošė lirtuvių darbuose, bend
radarbiauja ALIAS ir ALIAS 
žurnale ^'črtmlkoe žodis”. *.

t >n> 
vėsinimas, 3 miegami. 1 U2 vo
nios, didelė vįrtuvė, dekoraty
viai iškaltas šeimos kambarys 
ir 4 kambarių butas' ųpšvianis. 
2 mašinų garažas, naujai apso
dintas kiemas. Kreiptis angliš
kai. Tel. 2.33-1177. .

butu uū^viams. Centrinis

— Marauette Parke išnuo

mojami '2 miegami kambariai 
su virtuvės privilegijomis vy
rui ar moteriai, dirliantiems 
arba jjensininkams. Telefonas 
WA 5-6712.

— Reikalinga 55-65 metų 
amžiaus vyresnio amžiaus li
gonės prižiūrėtoja. Teks gyven
ti Ciceroje su vyresnio ahžiaus 
moterimis. Skambinti po 5 vai. 
vakaro 586-6167.

— Beverly apylinkėj parduo
damas 1 1/2 aukšto-mūras su

nice

All

bed-

. — Georgian Home located 

in Marquette Park on 

quiet residential street, 

brick, plastered walls, 3
roms, full basement, 1 4/2 car 
garage on full yard. Reduced 
jqps aux -006*23$ JO1 n®» °J 
is listed on Spicers name. 
Tel. 636-5550.

“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” naujam skaitytojui 
tik už $5.00 metams!

(Reguliari prenumerata — $10.00)

7722 George St.
La Salle, PQ., Montreal 490, 

Canada *

Prašome iŠKirpti ir prisiųsti 

su virš nurodytu 

prenumeratos
- mokesčiu.

----------------------------------------------------------

(Pavardė ir vardas)

(Tikslus adresas)

GEROS DOVANOS
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

SU DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:

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

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai Dabar tik---------------

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arb< 
money orderį.

$3.00
$2.00

$2.00

XI Xi VJ V J. XV KJ,

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

MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th St, Chicago, Hl. 60629 • Tek WA 5-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies Įvairių prekių.
MAISTAS 1S EUROPOS SANDĖLIŲ.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

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

3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

JUBILIEJINIŲ METŲ , NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metu. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 

Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujieną platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuviu laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar ju įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes, ju bendras institu-’ 
cijas ir remia visų 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 metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi Į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicago|e ir Kanadofe metams — $30.00, pusei metų $16.00 

^trims mėn. — $830, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniuo
se _ $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St, - •

Chicago, Hl. 60608 • - -♦

H Siunčiu dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

PAVARDĖ IR VARDAS ________________________________

ADRESAS _______________ _____________________ __________
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taverna ir- 2 "butais antrame 
aukšte. Kampinis 2 mašinų ga
ražas. Gazo šildyiušs. Skambiu 
fi tel. 376-52X3_ ‘ ?

* “* - A - -į

Ėdė Jankutė, Toronto, 
Ont., Cariadą, atsiliepdama | 
platinimo bei* naujų skaitytojų 
vajų, atsiuntė gražų laišką ir 
užsisakė Naujienas vienerieras 
metams. -Naujoji mūsų skaity- 
toja yra žinoma Klaipėdos 
krašto lietuvaitė, gimusi jr au
gusi Bitėnuose prie garsiojo 
Rambyno kaino, Mažosios'Ue- 
tuvoš patriarcho Martyno- Jan
kaus duktė. ...

71 r ?
— Inž. Kostas Bunda, Vestern 

Springs, III., užsisakė . NaujĮer 
has vienerieras metams. Jis yra 
Pasaulio Lietuvių taip pat Ame1 
rikvs Lietuvių Inžinierių ir Ar-

Marquette1 Tarko ’abyliri^li 
atsiliepė f (dalinimo vajų užsi
sakydama 1 Naujienas vieW1 
tiems /nitams. Naujoji mūsų 
skaitytoja' p. Adelė,anksčiau 
gyvenusi "Hrigton Parko, apy
linkėje ir turėjusi ten na^nus> 
yra pavyzdinga Iiėtavaitė, so
ciali liettiviškų k telūrinių ^or
ganizacijų bei-privae!os^r drau
gijose; Dėkui jai h*j visiems 
naujiems uskąyytojBį0js_ 
jfįsg&įp pat pad&A.griklau- 
sd“asmeiBms, kurie savo aplin-

Mažosios Lietuvos Lietuvių 
Draugijos tradicinis UŽGAVĖ
NIŲ ŠIUPINYS- ruošiamas ir 
šiais iškiliais metais; ; ~. . - -

Vieta: Lietuvių Tautiniai Na
mai, 6422 So. J^edzie Avė.

i.- Data: šeštadienį, vasario21 d., 
vakare, <

Užsisakyti, stajųs — grupėmis, 
po ĮO; asmenų-^ i galiina pas 
Ramūną Buntiną' telefonu • PR 
8-4282.- (Pr).

———————-------
♦ Pagerbs Dr. Kazį Bobelį. 

Lietuvos y Prisiminimų Banke
tas, ruošiamas Chičagos Vyčių, 
f -,J' v' -
dieną Martinique salėje, esan
čioje 2500 West 94 Place;.

Bus pagerbtas Amerikos Lie- 
tuvių Tarybos pirmininkas Dr.

su Nąųjienoinis ir pądaye tei
giamus įtąko^jVajat^; ^roga 
N^yuijienaį. ;y<» t shinčkmos .2 
sayajtes ^tsipažiuimiii- Beinoka 
nfe *

—Young Americans (or Free 
dom ■ Southwest CornrejUOity 
Skyrius, informuoją; sąvp,ną- 
rįųs bei xėinėjus, kad _ organi-

Oarbteinky te DarWntekiy

KELIONIŲ ATSTOVAI

t i MISCELLANĖDUĖl FOR ^ALE
i. J- , (yatrSs Pardavime! .

................................................................................ .

. ....EABDVQDAMA ,
SOFA IR KOCKTEIUO STALELIS

,HRJ> WANTED — FEMALE

REIKALINGA' MOTERIS prižiūrėti 
^(^ĮBonto-. Skam- 

iki vidur-

ėfi TifiCn

•WT

VALDYMAS
- . <■ . / BK/TAIUAI — VtRLULAl.

Į ftflsiŲ draVdimo agentcra į

INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. . — 778-22
•? . ■' --- ■ ■ 11 —

rhittee naudojasi -Chičagos yiė-Į 
šųjų bifeįotekų, centrq ir, 5ky-; 
rių
sėminarams, ^riąntien^., Mąo , 
komunistinį' režimą, o peikiant 
tiems Tajwano Valdžią jr jeika^ 
lauja su jd'nutraakti -bet kokius 
santykius*7’ Prašė
to laiškus Ms. Nauey Moss, Pufe

- ... . . lie Relation Di«»tor,-Chicago 
įvyks .šių mėtų^vasanormėn. 8 pubiiė L^ry, 425 No. Michi

MorthAm. . Chicągį;
III. Informacijas teikia NįckvJŠ;
•T7___L \ H jll. 1 <

rims. 2 auto garažas. Gazo pečiais 
šildymas. Brighton Parke.

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

•»»*?,« « j| fl «nu»0i «FO 
■-'* z* *rr *?■ '*"■ r ’

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878
- - ■ ■ ~ —'

Romą Mastienė, Chičagos 
Lietuvių Operos solistė, pakvie
sta ..koncertams Pietų Ameriko-

fgJ

Willy Tanzlingėr orkestras; Me
ninę programą atliks solistas 
Algirdas Brazis-ir- Jaunųjų Vyr 
,čių Tautinių šokių .grupės. Pra
džia. 5 vaL' vakaro.:Jėjimas-— 
$15.00 auka. - Tikėtus galima 
gauti pasJohniEvans.Telef. 
RE 7-8601 arba, pas Al.Brazį. 
Tel. 598-6193. , <(Pr).' *

cero, III., pra: ėsdama prenume 
ratą; atpūtė ^^j^ų ii^dau 
penkinę, uįok’ apyjipkėš taufie- 
tis užsisakė• 'Naujienas■:-.gėrės-:

’ . r » -

necuelos sostinėje Caracas Va- 
sari o16 šventės proga. Vasario 
23 -ir; 24 dįji dainuos Kolumbi- 
joj, Medelino mieste.

JŪSŲ LAIMEI
LIUKSUS. NAUJA REZH 

8 kambariai, tinka ir pajam 
Talman banko, ekstra plati 
2 auto garažas. — $38.000.

DIDELIS MŪRO NAMAS, 
bariai, puiki vieta Marquett 
graži vonia, naujas gazo 
$21,000.

MODERNUS- 2 aukštu nai 
auto mūro garažas. Radiant i 
Puikioj apylinkėj' Marquette 
Vertas daugiau, gavome už.

2'BUTU modernus mūro i 
garažu. Atskiri šildymai. Ra 
gatvė Marquete Parite. $36,

MODERNUS 4 BUTŲ mū 
auto mūro garažas. Atskiri-'i 
Cent, air cond. Arti Mariar:. 
$45,500.

8 BUTŲ MŪRAS, naujas i 
dymas. nauja elektra, alumin 
$15,000 metimų' pajamų. Ar 
$71,700.

VALDIS REAL E®
2625 West 71st St. TeL RE

mąm susipažinimui 3 mėn., bet
pavardės prašė neminėti. Dė- 
kųi. -ąi-: - .v-ar - \

m<

> -

t

Taip ■ pat kviečiama skambinti 
arba rašyti prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia-

Tkdhiiit

♦. Gifts Parcels to Lithuania 
— Siuntiniu persiuntimo J»-vė, 
2608 W/ 69 S|- Ghicagoje<he- 
pajegdama atsakyti . laiškais ir 
telefonais visiems suinteresuo
tiems klijen tams praneša^; kad 
siuntinių į Lietūvą -priėminiė ir 
muituose jokių /^ašikėįtim?'.Bei 
pakėlimų nėra. į '^/^(Pr^ J

programoje kat

te ^Parkę ”Sa-;

t' (Pr)

davimus ir1 galimų skaitytojų

■ PIRKSIT — PARDUOSTT 
NUOMOSIT.

ĮVAIRŪS DRAUDIMAI
■

Maloniai jums pataršau

BALYS BUDRAITIS
4369 ARCHER AVE.. CHICJ 

Tel 254-5551 -
LEMONTO APYLINKĖJ 

135-TA IR ARCHER AV

imo LitfU

The Lithuanian American 
Community of the United

States, Incorporated

JAV LB
■C-,

s

mat TuriuChicagosmiestoiėi- 
dimą. Dirbu ir užmiesčiuose. 
Dirbu greit, garantuotai ir sąži
ningai. . -- -
; KlaudijusPumputis.
■. 4358 So. Washtenaw Ave. ;

Tel. 927-3559.

STASH’S FASHIONS 
Kūdikiams ir vaikams 

RŪBŲ KRAUTUVĖ 
6237 So. Kedzie Avenue 

Tel. 4364184 
Sav. Stasė Bacevičienė.

•nį<I>atųf

tą Skaityte 
anstybąpri^rt 
mą.

. į ~ ’Kriau
tessori Vaik

ps,.-tau- la’-išla^- uiz 13s dol m etams.. - Jiems .yra ir
. * ' ■ * .“te- " ■* .^'7

ladienio).

, 2951W. 63rd ST., €HICAGO,

Real Estate. Notary Pub! 
,' INCOME TAX SERVICE 

4259 S, Maplewood. Tel. -25 
Taip pat daromi vertimai, gi 
iškvietimai, pildomi pilietybė 

, šymai ir kitoki blankai.

studijoms. ąpįe - W-
pinę Akci den tale apdrajidąpt- 
ganizacijų nariams — tik $2 už 
^1,000 apdraudę. Dėl šių ir2ki
tokių-' informacijų skambinkite

BnngsUybte, Laikrodžiai, Dovano* 
visoms progoms.

3237 WEST 43rd ST, CHICAGO 
TeleL 434-4660

lameliai, 2743: Kristinai ^Austin % Naujienose.
” naujus’ ■"**

mokimuš nuį'2i’5‘ikJ 5'm. ąm- 
žiaūs rytine &us Ir'. popiėŲ-
nėmspamokį

T<į 421-61W. . (Pf).
-GEORGIAN HOME-located

.£v;- - -Į' '

BUILDERS AND CONTRAC 
Namę Statyba Jr flamant

. HEATING CONTRACTof 

Įrengiu mieste ir užmiesty nai 
perstatas menus visu rūšių nai 
šildymo pečiui, air-conditioninj 
dens boilerius Ir stogu tinas (gi 
Dirbu greit, sąžiningai ir garan 

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE 

Chicago. HL 60609. TeL VI 7

££ZZ-8iš SIMQIAHDVH T 
08—£9 snr?uiv 
vanvnadv 

fqnqoraoina rareipnuĮsuaj 
(KH/S/OZ/OT) 

ivrasToa T9 ini?HWsnd 
wWOMMaaBMnWMWMnM.

X

VISOKIUS AUTOMOBILIUS
Greitas ir Mžtuingas darbas,, 

kaina nebrangi.
Talefonuoti 737-3988 — TEXACO 

58-toa Ir Western Avsnus kampa* 
‘ ■■■ i — ■ ■■ m. , ,V

ŽYDAI ATŠAUKĖ
MEKSIKOS BOIKOTĄ

Kaip žinia, Meksikos valsty
bės atstovas. Jungtinių Tautų 
asamblėjoje lapkričio mėnesyje 
balsavo už sijonizmą smerkian-

skelbė boikotą-ir apiė~10$6 
žydų atsisakė lankytis Meksiko
je, nors jau leidimai buvo gauti 
ir viešbučiuose vietos užsakytos.

Dabar, 15-kai asmenų žydų de
legacijai apsilankius Meksikoje, 
pasikalbėjus su Meksikos pre
zidentu Luis Echverria ir pa-

2-9 d. Informacijai'' telefonas in Marquette ” Park on
4 v residential " street.’ ; AIĮ
mokyį; Jani^ Ju^evičįenė,f • Bričkj plastered- yailsį/iS*

i TRENT0Ni'N. J. Joseph iri fūU*basem«it, 11/2 car 
- t..... ~ ‘ JgįTftge oh-’fųll ^yard. Reduced
terš Karen Quinlan, kreipėsi į to sel1 for -522’90- sellem 

- ■ * * - - iš/ lftrtėd’, xon’ Spicers, name.

^aJGHfON Pįįl^E
r;."’.' “".J 1.j.«»u
taverna if 2 butais antrame 
aukšte. Kampinis. 2 lųašįhų ga
ražas. Gazo šildymas. Skambin 
titel, '876-5233..

4’

•Tųlia OuinlaibWas 1-tės duk-^ w am *L<j^**^ %_ x._ J? 5 _

New Jersey ^tįtSčiaųsia teismą;
su nrašymu leij^ jų dųkrai mir-
th nes nuo D^tu'metų bfgaiu r !Rsy¥H

trvdomą, kurioj gyvybė dar’ pa- 
laigoma... resplratorfumt j • Visa, 
kas reikią na^arytS — išjungti 
respiratoriui^,. dteĮetęos srovę.: 
Prašoma nieko, dėl -to nekaltinti.

. ^7.;- - --4X7*

;^P nebepa.

— ■ --- .... - . .—j, j.....
Kun Gurinskas , 
aw**--iRftiM

* Audros Vartų ųjarap^os New . x_. s ii a...... . :
'*’5' y t . “"i/** .* ~ '

Yorke klebonu' yra paskirtas 
Kunį Petras fcnita iš Paterson 
N- J. ■’ . ;
,Kun .' Gurniskas atleistas 

2.500 policijom PhrtaJioje konfeJiž klebono pareigų į pensiją, 
rencijoiė, ieftą gruodžio 18 
dieną Vienoje* _ J',
roristų gauja ipesigrabė 10 alie
jaus minlrtėrii fr eflę ma-
žesntio rango'bntlidų,’kur trys 

’asmenys žuvo, ktfl tetųristai už
status pakftd. ‘

KONFERENQJX PARYŽIUJE

fu eksportui 
EC) tanftai .
ansaugotj nasKrta daugiau kai

Siuntiniai į Lietuvą

P. NEDZINSKAS, 4045 Archer Ava 
Chicago, III. 60432. Tai. YA 7-5980

Didžiausias kailių 
pasirinkimattMM 

. pu vtonliitell 
Itotav) talUnlnką ?«u

Chicago je

.NORMANĄ 
iURŠTEINĄ

Jei 28^8826 
(jataigoa) ir 
677^488 

(buto)

HOME INSUKAs.t

v DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUO1 

Tiktai $70 pusmečiui automofc 
Liability apdraudimas pensininl 

Kreiptis:

Can Frank~Zapolis ■■ 
3208 W.95th St. 

■ GA 44454

4445 So. ASHLAND AVE. 
523-8775

LAIKRODŽIAI IR'BRANGENY
Pardavimas ir Taisymas 

1444 WEST 49th STREET 
) / Tetek RBpuMIe 7-1941

2nd Floor Chieągo, HL 60601

Out Economy

BUYILS.UV1NGS BONDS

PI A< F tOSiS MOM V

RUt b S SAVINGS BONOS

rve

HEART 
FUND (




