
Tito ruošiasi apvalyti

prižiūrimi

Leisvės simbolis

Komunistai Angoloje

Lazdomis ir

ko dukterį Barbarą Jane Mac 
kie ir 1969 metais nuteistas vi-

Alžiras apkaltino Maroką, kad 
jo kariai skerdžia civilius gyven
tojus, puola ir bombarduoja ka
ro pabėgėlių stovyklas ir varto
ja germus, o Marokas atsako, 
įkad, tik kaltininkai esą “neį
tikėtinos fabrikacijos”

Amahala, Ispanų Sachara. — 
Vyresnis Maroko kariiunkas sek
madienį paskelbė, kad Maroko

Egipto viceprezidentas Hosni 
Moubarak pasitaręs su Boume
dienne ir su Maroko karalium 
Hassanu II penktadienį išskubė
jo į Mauretanijos sostinę Nou- 
vachott.

/“šalin monarchija!” — 
naujas šūkis Ispanijoj

BARCELONA
ašarinėmis bombomis Ispanijos 
policija išsklaidė dešimties tūks
tančių protestuojančių minią, 
reikalAvusią paleisti politinius

f®®®

Naikinami visi narkotikų au
ginimo centrai ir kontrabandos 
ounktai visu 2,000 mylių Meksi
kos pasieniu nuo Tijuanos iki 
Matamoros.. Prokuratūros in
formacijomis, keturiuose žygiuo
se kariuomenė sunaikino 72 
opiumo aguonų auginimo daržus, 
sunaikino 5*4 tonas marihua
nos, areštavo penkis kontraban
dininkus ir konfiskavo du jų lėk
tuvus.

Chicago, HL — Antradienis. Vasario-Febru ary 3 d. 1976m

Drėgnas, snigs

Saulė teka 7:03, leidžiasi 4:31

Specialiaiapmbkinti Meksikos 
kariuomenės daliniai, Jungti
nėms Valstybėms padedant, pra
dėjo visuotiną’ akciją prieš ma
rihuanos kanapių ir opiumo 
aguonių auginimą ir augintojus. 
Ši kampanija- pradėta rezultate 
susitarimo tarp -JAV prezidento 
Fordo ir Meksikos prezidento 
Luis Echeveria Alvarez.
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Aštuonių asmenų šeima, šeši 
vaikai, motina ir tėvas, turėjo 
nepaprastą ir retai pasitaikan
čią šeimos šventę, kai šeimos 
galva A. J. Filosa baigė teisės 
mokslus ir įgijo tteisininko dip
lomą J, Marshall teisės mokyklo
je. Prieš 20 metų A. J. Filosa 
yra baigęs Notre Dame univer
siteto sąskaitybos bei prekybos 
mokslus; Tarnaudamas vienoje 
teisės fĮrmoje, susigalvojo baig
ti teisės mokslus, kuriuos šiomis 
dienomis apvainikavo teisės di
plomu, dienomis dirbdamas, va
karais klausydamas paskaitų, o 
naktimis mokindamasis.

- Vietnamas ieško

Sakoma, kad federalinės val
džios įstaigos, kaip valstybinė 
indėlių apdraudos bendrovė bei 
valstybės rezervų taryba, stro
piai seka ir tikrina bankų finan
sinę padėtį, ypač tų, kurie 1960 
m. stengėsi išplėsti savo apy-‘ 
vartą viduje ir užsienyje. Silp
niau arba neatidžiai veikią ban
kai, kurių priskaitoma visame 
krašte apie 294, yra įtraukti į 
“juodąjį sąrašą” ir nuolat tik
rinami.

Kongresas, savo, keliu, galvo-

ATLANTA. — Gary Steven 
Krist, 29 metų amžiaus pikta- 

1968

Dr. A. Vassas, sulaukęs 73 
mfetus, mirė vasario 1 d. Oak 
Parko ligoninėj e. Baigęs pato
logijos mokslus Leipcigo univer
sitete, 1934 m. jis atvyko Į JAV 
ir Čia dirbo ligoninėse. Antrojo 
pasaulinio kiro metu, jis tarna
vo JAV armijoje kapitono laips- 
nih medicinos korpuse. Nuo 1970 
įn; buvo jati pensininku. .

TOKIJO. — Kai Vietnamas 
atidarė Japonijoje savo pasiun
tinybės duris, tuojau pat ėmė 
prašyti japonų, kad tie~padėtų 
Viėtnamui ieškoti alyvos žemės 
gelmėse. Japonai sutiko ir pa
žadėjo pasiųsti į Vietnamą tech
nikus ir reikiamas mašinas.

Alyvos paieškojimai bus pra
dėti piręoiausia Mekongo delto
je, kur užsienio alyvos bendro
vės jau turi alyvos koncesijas, 
gautas ii buvusios Pietų Vietna
mo vyriausybės.

Tačiau, kad ir kaip stropiai 
bankai tikrinami, kad ir veikia 
bankų priežiūros įstatymai, vis- 
dėlto pasitaiko, jog ir šiais lai
kais kaikurie bankai uždaro vi
sam laikui savo duris. Tokių 
įvykių 1974 m. buvo 4, o 1975 
m. net . 11. Indėlininkai arba 
taupytojai tačiau nenukentėjo. 
Užsidariusių bankų indėliai bu
vo išmokėti taupytojams. Indė
lininkai bei fiupytopai gali nu- 
kentėti tuo ątveju, kai bankas 
nėra apsidraudęs Federal Depo
sit Ins. Corp.- ,
Krašto gyventojai yra labai su
sirūpinę ekonomine ir politine 
valstybės ateitimi. Kariuomenės 
vadovybė pasiryžo pastoti kelią 
valdžios įstaigų užpuolikams, bet 
kariams nesiseka.

Praeitą savaitgalį kitame Bu
enos Aires priemiestyje patys pe- 
roniečiai užpuolė policiją ir nu
žudė kelis asmenis. Gyventojams 
taip pat rūpi krašto ateitis. 
Argentinos pesas užsienyje yra 
veik bevertis, tuo tarpu pačiame 
krašte viskas brangsta.

Kariai buvo įsitikinę, kad Pe- 
ronienė pasitrauks iš preziden
tūros, bet ji visąi nesirengia to 
daryti. Ji planuoja pravesti rih- 
kimuą, ir tada trauktis.

savo auką per 4 dienas, paka
sęs pušyne ąietoli Atlantos ke
lių pėdų gilumo duobėje. Su juo 
kartu buvo nuteista Ruth Eise- 
mann-Schier, 32, kuri tačiau vė
liau buvo iš kalėjimo paleista ir 
ištremta į Honduras, kur buvo 
gimusi. y -M ? i

žiūros įstatymą, kuris leistų Įs
teigti vyriausią priežiūros Įstai
gą, tikslu apimti dabar esan
čių priežiūros Įstaigų pareigas 
ir tuo pačiu jas prižiūrėti. ’ Tai 
vis 193.0 metų krizės pasekmė, 
kai tuomet, dėl bankų netikrina
mos veiklos, apie 9,096 bankai 
arba 38% visų -bankų uždarė 
duris. Tuomet, bankai glebė- 
dami savo kapitalą, nutraukė 
kreditus ir užšaldė indelius, o 
taupytojai neteko bankuose gu
linčių santaupų.
F ’.

Dabar krašto finansinės Įstai
gos elgiasi priešingai, ypač kad 
bankų priežiūros įstatymai to 
reikalauja. Bankai, įstatymų 
verčiami, privalo turėti atsargo
je reikiamą pinigų sumą, kad 
būtų padengti taupytojų inde-

Kongreso knygynas parinko 
paskelbtus duomenis, kad kon
greso -atstovaij pradėdami jjvar-^ 
styti krašto gynybos ir užsieny
je padarytus įsipareigojimus, ga
lėtų klausimą tiksliau suprasti 
ir4eiBing&hiuš spSBddIfttts pa
darytį, <

VAkARŲ KoMŪNlSTAL 
GINASI NUO MASKVOS
Vakarų Europos kompartijos 

visiškai nerodo noro ruoštis su-’ 
važiavimui pagal sovietų-direk
tyvas rusiškojo komunizmo 
Kremliaus tvirtovėje. Tas neno
ras jau vieša paslaptis.

To negana. Sovietai susidūrė 
su kitu sunkumu tęsiant savo 
dominavimo politiką Rytų Eu
ropoje.
“Christian Science Monitor” ko
respondentė Elisabeth Pond pra
neša iš Maskvos, kad Sovietai 
turi rimtų sunkumų su COME 
CON (“komunistų ekonomija”) 
valstybių’ bloko sušaukimu eko
nominiais reikalais pasitarti.

Ekonojninius pasitarimus blo
kuoja svarbiausiai Rumunija, 
kuri ryžtingai priešinasi sovie
tų ūkiškos kontrolės didinimui 
Rytų Europoje, sovietų sateli
tais paverstose valstybėse. Sovie
tai savo nosies kaišiojimu, ku
rį jie vadina “integracija”, sie
kia tik savo monolistinių ūkinių 
interesu. Minėto bostoniškio laik
raščio korespondentė tvirtina, 
kad Rumunija ryžtingai atmeta 
sovietų keliamus reikalavimus, 
kad visi satelitų kontaktai su 
Vakarų Europa turį būti palai
komi tik per COMECON sekre
toriatą, kurs perdaug ąiŠkiai ma
tomas esant Sovietų ekonominio 
spaudimo instrumentų. Rumuni
ja pati nori savo valia ir betar
piškai turėti santykiui su Euro
pos Bendrąją Rinką. Rumunijos 
drąsų savistovumą parodė tas 
faktas, kad vykstant COM0OO- 
NO ūkinio komiteto paaitariW

•BELGRADAS. Jugoslavija. — 
Prezidentas Tito vra nepatenkin
tas principu nesilaikančiais par- 
tiios nariais. Jis įsakė užvesti 
bvla kiekvienam partiios vyres
niam pareigūnui ir daboti, kaip 
irs tvarko vaJstvbir.i-- narti- 
fos reikalus. Jeigu partijos at
sakingų vadu tarce bus palaidų 
žmonių, tai jis planuos dar vie
ną partijos narių valyma, — Ti
to pareiškė laikraštininkams.

Tito yra įsitikinęs, kad Ju
goslavija sudarančios 6 valsty
bės ir dvi autonominės sritys ir 
no jo mirties vieningai bendra
darbiaus ir tvarkys valstybės 
reikalus-. Tito pareiškė, kad jis 

jų^ebijo■:-mirti,-~Hes yra įsitikinęs, 
kad partija ir toliau tėbevaldys 
kraštą, kaip jis buvo valdytas 
paskutiniais 35 metais.

Praeitais metais Jugoslavijo
je buvo suimti 200 partijos na
riu už nat-rvrima maskyinio “ko
munizmo” linkme. Tito yra pa
siruošus suimti ir išmesti kiek
vieną komunistą, kuris maskvi- 
nėie sistemoje įžiūrėti ką nors 
naudingo Jugoslavijai.

šešiais suderintais puolimais 
vienoje tik Guerrero džunglėje 
kariuomenė išnaikino apie 15.1 
milijonų aguonų, kurios buvo 
auginamos slaptuose apie 100 
daržuose. Dar 2.2 i milijonai 
aguonų sunaikinta Jalisco vals
tijoje. .

Gyvą mergaitę palaidojęs 
įsimanė prašyti parodęs

duomenis ir įtikina skaitytoją. 
Kongreso sluoksniuose, labai pla
čiai komentuojamas minėto laik
raščio 'informacinis straipsnis. 
Daugelis kongreso atstovų įrą- 
dė j o rūpintis krašto apsauga. Jie 
primena, kad buvęs krašto ap
saugos sekretorius Schesingeris, 
reikalaudamas daugiau pinigų, 
buvo teisus, jis turėjo tikslias 
informacijas, ir prašę daugiau 
pinigų atomo tyrinėjimams ir 
kariuomenės dalinių' ginklavę 
mųi. ’ C

Neruošia naujų ginklų JAV J 
kariams >

Užšaldytas karo jėgų biudže
tas kenkia JAV pajėgumui. Se
kretorius Shlesingeris keliais at
vejais reikalavo padidinti biu
džetą ir skirti daugiau pinigų 
'naujiems atoųįpfeajifiltiams, bet 
prezidentas, ’ tiktai keliems 
tarėjams žinant, biudžeto ’nepa
didino ir pati ShlesingerĮ atlei-

t MEKSIKA. — šiais metais 
gruodžio-sausio mėnesiai. šiau
rinėje Meksikos dalyje 22 die
nas viešpatavo iki šiol neįprasti 
šalčiai^ kurių pasėkoje sušalo ir 
mirė 31 asmuo. Vieni jų sušalo 
kelionėje kiti namuose. -

J'-' ’ ■

PANAMA. —'.Netoli Colėn 
miešto Panamos valstybėje susi
dūrė du didelių greičiu bevažiuo
dami autobusai. Septyni žmonės 
buvo užmušti vietoje ir 27 su
žeisti.

Naikina Mauretanijos 

kariuomenę

Alžiras perspėjo, kad jis dės 
visas pastangas, kad Marokas 
pasitrauktų iš tos teritorijos ir 
kas Jolisario prokomunistiniai 
partizanai smarkiai atakuoja 
Mauretanijos 1,400 vyrų armi-

Pranešimais iš Angolos, So
vietu visais būdais remiamas 
raudonasis frontas MPLA ruo
šiasi skelbti mobilizaciia ir pa
šaukti i kariuomene tūkstančius 
vvru. kadangi kiti du frontai — 
FNLA ir UNITA didiną savo jė
gas “merceriariiais” (samdi
niai) iš Anglijos ir kitu Vakarų 
Eurovos kraštu. “Visi (Angolos) 
čiliečiai, kuriuos palies visuoti
nė ■ mobilizacija, turi būti pasi
ruošė pašaukimui kariuomenės 
tarnybon bet kuriuo laiku”, pra
nešta per Luando radiją. Pra
nešimas baigtas paskatinimu “iš
skersti visus mercenarijus (sam 
dinius kareivius).

Tvanda Radijo pranešimas 
braginimu “jungtis į iš
laisvinimo kova tikslu sustiprin
ti Liaudies Sąjūdį, kad galėtų 
sutriuškinti priešus imperialis
tus ir neakolonialistus kaip ga
lima greičiau". .• *-■

; ' Meksikoniškbs laidotuvės

MEKSIKOS MIESTAS.. — 
Laidojant numirėlį palydovų 
tarpe susišaudymui įvykus už
mušti šesi žmonės ir keli sužeis
ti. zPolicijos žiniomis, savo tarpe 
rSųsįj^pjo. dvi^arkotikų _kcųjfe 
trabSidirniikū"' gaujos’’’ abidvi 
šmugeliiibjančios heroinu i Jung
tines Valstybes. Susišaudymas 
tęsėsi per kelias valandas, bet 
kai pašaukta kariuomenė atvy
ko, kautynės buvo"pasibaigusios 
ir policija nieko neareštavo.

Susišaudymas įvyko šeštadie
nį, kai viena kulkosvaidžiais gin
kluota gauja Cilacan miestelyje 
nastojo kelia kitai gaujai, lai
dojusiai nušautą savo narį.

Buenos Aires policijos z 
kovos su partizanais

BUENOS AIRES. — Penkios 
dešimtys partizanų sekmadienį 
puolė policijos akademiją, norė
dami pagrobti ten laikomus poli
cijos helikopterius ir ginkluotas 
valtis. Puolimą policija atmušė. 
Susišaudymo trys partizanai nu
kauti ir vienas policininkas su-‘ 
žeistas. Puolimą darė kairieji 
partizanai, vadinami montone- 
ros. Tai buvo pirmas partizanų 
puolimas po paskutiniojo puoli
mo gruodžio 23 dieną,’kai parti
zanai puolė kariuomenės arsena
lą Buenos Aires priemiestyje 
Chingolo, kur susišaudyme žu
vo 156 civiliai žmonės, kariai 
ir partizanai. . '

žmonių grobiku gauja 
Italijoje likviduota

ROMA. — Policijai areštavus 
tarptautinės žmonių grobikų1 daris, 1968 metais pagrobęs 
gaujos du lyderius ir šešis na-, Floridos turtingo žemės savinin- 
rius buvo likviduota visa gau 
ja, kuris už penkių pagrobtų as
menų paleidima išreikalavd $17.11 sam amžiui kalėjimo, nubodėjęs 
milijonų išpirkimo. Pagrobtųjų kalėjimo gyvenimu paprašė “pa- 
asmenų tarpe buvo turtingo šiau- rolės”, bet negavo. Jis gavo to
linės Italijos parmonininko sū- kią bausmę už tai, kad pagrobtą- 
nus 22-metis Giuseppe Lucchini ją merginą uždarė j karsto for- 
ir vadinamo Italijos kavos kara- mos dėžę ir tame karste išlaikė 
liaus sūnus Alfredo Danesi

f h, i J J utul J
I.uiiuantuH ita

- geri mokiniai
Pasirodo, kad vietnamiečių 

pabėgėtų iš komunistinio ro
jaus vaikai yra geri ir gabūs 
moksleiviai. Jie pirmauja moks
le ir pralenkia amerikoniukus. 
Ypač jie gabūs matematikoje ir 
lengvai mokosi anglų kalbos.

^Vietnamiečių vaikų mokyto
jai labai jais patenkinti-ir sako, 
kad vaikai yra mandagūs, pa
klusnūs ir gerbia mokytojus.

Aprūpinę ginklais Angolos ^kairiuosius", 
nažadėio tanky Alžirui prieš Maroką

ALŽIRAS. — Kovai su Maroku dėl buvusios kolonijos Ispanų 
Saharos, Sovietų Sąjunga pažadėjo Alžirui duoti tankų, o Libija 
— Mirage tipo karo lėktuvų.

Alžiro prezidentas Houari Bou- 1 Pa3^gos trijų dienų susirėmi- 
mediennė visą naktį konferavo imnose užmušė 200 Alžiro karei- 
su Libijos premjeru Abdeslam Į vių- 
Jalloud kaip Įgyvendinti ką tik 
pasiekta bendrą gynybos paktą 
tarp šių dviejų Siaurinės Afrikos 
valstybių. Diplomatų turimomis 
žiniomis, Libija žada duoti Al
žirui 104 Mirage tipo karo lėk
tuvus ir teikti didesnę finansinę 
pagalbą.

Tais pačiais diplomatų prane
šimais, Sovietų Sąjunga sutinka 
aprūpinti Alžirą tankais ir kito
kia karo medžiaga, kuri bus ga
benama į Alžirą transportiniais 
Antonovo lėktuvais.

Pranešimai apie skubią Alži
rui pagalbą buvo paskelbti .se
kančią dieną po to, kai Marokas 
pasigyrė, kad jo kariuomenė po 
trijų dienų kautynių Amgala 
oazėje, buvusioj Ispanų Sacha
roje apsupo Alžiro kariuomenę.

. ’■ ■ ■ ... ' ' . ' 7 -

Alžiro ir Maroko susidūrimas
Tai buvo pirmas betarpiškas 

susidūrimas tarp Alžiro ir Ma- 
rpko ikarįuomen^ų po to'; !^ 
panija praėjus?'rudeni pasitrau
kė iš Ispanų Saharos, leisdama 
Marokui ir -Mauretanijai savo 
tarpe pasidalinti ta fosfatu tur
tingą dykumos teritorija.

Arabų lyderiai, pradedant Egip
to prezidentu Anvar Sadatu, bai
giant Palestinos Išlaisvinimo Or
ganizacijos vadu Yasair Arafa
tu, stengėsi diplomatijos keliu 
paveikti Maroko ir Alžiro kon
frontaciją, išvengiant brolžudiš
ko karo. Libijos premjeras Jal
loud atskrido nakties metu, kai 
tik Marokas paskelbė, kad jo 
pajėgos pasiekė visuotiną per
galę ir kad Amgala sritis yra vi
siškai Maroko jėgų kontrolėje.

Marokas paskelbė, kad jo jė
gos sunaikino tuzinus Alžirė pa
ruoštų Polisario partizanų ko
vojančių už Sacharos nepriklau
somybę ir kad paėmė nelaisvėn 
101 Alžiro kareivių ir didelius 
kiekius ginklų, jų tarpe nuo že
mės Į lėktuvus šaudančių svie-. 
diniu.

6 vaikų tėvas baigė 
' mokslus

Ikalinius.
Ii VISO PASAULIO

tarcelonos gatvėmis 
žygiavusi Ąinia nešė plakatus 
su išrašytais, šūkiais “Amnesti
ja! Amnestija'”, “šalin val
džia!” “šalip monarchija!” Kiek 
buvo sužeistų ir suimtų, nepa
skelbta. į ’

Marihdanos ir aguonų

SOVIETŲ KARIUOMENE YRA 
GERIAU GINKLUOTA

Amerikiečiai turi skirti didesnes sumas 
sava karo jėgoms ginkluoti

DES MOINES, lo. — Kongreso knygyne esančios informaci
jos aiškiai rodo, J^ad Sovietų Sąjungos karo jėgos šiandien jau 
yra galingesnės, negu JAV laivynas, aviaečija ir pėstininkai, tvir
tina Des Moines Sunday Register. . y

Laikraštis duoda surinktus Maskvoje, rumunų sostinėje Bu
karešte tuo pačiu metu viešėjo 
Bendrosios Rinkos komisaras 
Christopher Soames. Tai' buvo 
pirmasis 'Bendros Rinkos - ofi
cialaus atstovo vizitas sovietų 
bloko krašte. • ’

'j
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Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas

VuTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ
Kūną, proto įr jausmų darnos pagrindai

_______  JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 

ŠLAPIMO NESULAIKYMO TVARKYMAS
Trejopos priemonės naudojamos atsakančiai tvarkant 

šlapimo inkontinenciją. Harry C. Miller, J r., M. D.

Tik nustačius vieną iš šešių Operacija.
šlapino nesulaikymo (inkonti- <lapiln0 nesuiaikymo tvarkymas 
nenci os) priežastį, gydytojas - į vaistais
urologas gali imtis atsakančių

; priemenių tai negerovei ■ praša
linti. ' nie tas šešias inkontinen-

į cijos prielastis čia buvo praneš-
į ta praeitą kartą. Jas prisimin-
“ kime ip įsisąmoninkime. Nąudo-
t jami sekantieji trys būdai in- 

kont’r encijai tvarkyti. 1. Vais
tai. 2. šlapimo nuleidimas per

Dėl staigaus nesulaikomo no
ro šlapintis (urgency inconti
nence) atsiradęs šlapimo nesu- 
laikymas tvarkomas vaistais tais 
atvejais, kai tas nesulaikomai 
stiprus noras šlapintis staiga at
siranda dėl pačios šlapimo pūs
lės (o ne dėl jos uždarymo įtai-
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PUIKI KNYGA, PRAŠYTA SU MBILE 
LIĘ'rUVAĮ IR ŽĘ31DJRB1AMS

Oįį. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis- • 
ta Chįragoje 1306 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 
.tebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybes 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 meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tęvynej Uętuvąį”.

Knygos 3CO puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. 
Ua u narna Naujienose.

ČekĮ arba Money Orderį siųsti tokiu adresu:

N A U J I E N O S
17-T> So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

sų
Kai šlapimo pūslė esti įjautrin
tą, tada jos sieneles staiga su
sitraukia ir žmogus esti verčia
mas šlapintis prieš savo norą 
ten, kur jis besiranda. Tais at
vejais jis negali susilaikyti ne- 
sišlapinęs. Taią atvejais gydy
mas koncentruojasi apie suma
žinimą šlapimo pūslės sienelių 
įtempimo (blandder tone). Čia 
labai gerai padeda atpalaidavi
mas vaistais nervų, kurie įtem
pia šlapimo pūslės sienelės. Var
tojami taip vadinami anticholi-- 
nerginiai vaistai (anticholiner
gic drugs). Iš jų minėtini: Pro
pantheline Bromide ir Diaze
pam (vaistinėje vadinasi Va
lium). i

Kai minėtai staigus šlapimo 
nesulaikymas gaunas dėl šlapi
mo pūslės sienelių uždegimo 
(cystitis) — reikia tvarkyti tą 
uždegimą (infecctiann). Tada 

.tik pavyksta dėl tos priežasties 
kilusį šlapimo nesulaikymą su
tvarkyti.- Uždegimas 'šlapimo 
pūslės tvarkomas trejopomis 
priemonėmis. 1. šitomis sėdimo
mis vopiomis.' 2. Gėrimu daug 
naudingų skysčių. 3.. Šlapimo ta
kų uždegime tvarkymui atsa
kančių vaistų — antibiotikų ėmi
mu.- .

Vonios sėdimos šiltam vande
nyje- daromos kasdieną, sėdint 
po 20-30 minučių. Jokių priedų 
i vonią dėti nereikia, čia veikia 
drėgna šilima. Ji sukelia dides
nį kraujo pribuvimą į apatinę 
kūno dali. Tada kūnas per krau
jo veiklą pajėgia geriau kovoti 
su uždegimą sukeliančiomis 

bakterijomis.
Skysčių reikia tiek daug ger

ti, kad- žmogus . paroje turėtų 
■ mažiausiai tris kvortas (litrus)

■ šlapimo. Kokių skysčių gerti, 
pasakys gydytojas ištyrę šlapi
mą. šlapimo reakcija dažniau
siai esti rūgšti, rečiau šarminė, 
o kartais neutrali. Esant rūgš
čiai šlapimo reakcijai, veisiasi 
pūslėje atsakančios bakterijos ir 
jos gerai dauginasi .L Tada “pata
riama gerti tokių.Skysčių:; kiįrie 
Šlapimo reakciją pakeistų'} šar
minę ir - tuomį bakterijų vęisi- 
muisi duodamas smūgis, šlapi
mą šąrmina rūgščios citrininių 
vaisių sultys ir patys vaisiai 
(apelsinai, graifūktai, lemonai, 
citrinos---- ir jų sunkęs.). Bur
noję rūgščios citrininių vaistų 
sultys virsta šarmu kūne, nes 

j prie jų prisijungia šarminė da- 
I lis. Aplinką keičiant iš rūgščios

Į šarminę, jau vien tuo bakteri
joms suteikiamos nepatogios gy
venti sąlygos. Tuomi jos estij VCliVL ddljljVd. 1 UU1UI JUO UOLA 

I susilpninamos bei užmušamos.

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisve ir lietu

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

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk 
lose Vokietijoje. 273 psL. kietais drębės viršeliais kaina 4 dol.

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra na urali ankstesniųjų atsiminimų tąsa Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančto 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, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmones pasakė 95 psl. $1.50 Yra taip pat 
išversta i anglu kalbą

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

D. Kuraitis, KELIONE I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au 
toriaus pastabumą neapgauna Inturisfo ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos p?rašytas lengvu, gražiu stiliumi

Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS. 
3 istarinįąį žemėlapiai 106 psl Kaina $2 00.

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE, 
psl. Kaina S 1.50.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami

NAUJIENOSE, 1739 So. HALST6O ST CHICAGO, ILL. 6060J

darbo valandomis arba už<akan* paštu Ir prid*dan< 
Čak« ar pinigine perlaida.

Jas nusilpnintas pats kūnas pa
jėgia nugalabinti.

O kai šlapimo reakcija esti šar
minė pačioje ligos eigoje, gydy
tojas pataria šlapimą rūgštinti. 
Rūgštinimas atsiekiamas ge
liant bruknių-spanguolių sunką 

• ■ ar valgant jų patiekalus.
Nežinant kokia šlapimo reak

cija, geriausiai padarysime, jei 
daug paprastų skysčių gersime, 
čia tinka liepžiedžių, ramunėlių, 
petruškų, kmynų-bei obuolių žie- 
guminę žarnelę (kateterį). 3. 
vių (kampotas) arbatos. Uogie
nių arbata, visokios sriubos (pie-

■ niškos, daržovių, vaisių ir paukš- 
j tienos sriuba - buljonas. Neval- 
' gytinas buljonas iš kaulų bei 
Į raudonos mėsos — jis per ašt- 
' rus sergant pūslės uždegimu.
Naudoti galima daug rūgusio 
pieno bei pasukų. Tai labai nau- 

. dingi skysčiai. Jie taip papras- 
[ti. kad žmonės nekreipia į juos 
: reikiamo dėmesio.

H4

Kokius antibiotikus vartoti, 
tai jau gydytojo reikalas. .Jis 

' sprendžia apie tai ištyręs šlapi- 
j mą. pabaręs šlapimo kultūrą (ta- 
[da sužinoma, kokios bakterijos 
• sukelia uždegimą) ir atlikęs bak
terijų antibiotikams jautrumo 
I tyrimą (sensitivity test). Tas 
užtrunka keletą dienų laborato
rijoje. Paėmus šlapimą minė
tiems tyrimams, jei skubus rei
kalas (aukšta temperatūra, di
deli skausmai šlapinantis, stip- 

Irūs veržimas šlapintis"/ šalčio 
krėtimas...) — duodama bran
gins veisto tabletės (Euradan- 
ti’’. 100 mg. tabletės kas šešios

visų šlapimo pūslęj uždegiau# 
naudingai sutvarko.

Kai sulaukiama šlapimo kul
tūros ir bakterijų antibiotikams 
jautrumo (culture and sensiti
vity tests) tyrimų daviniai, jei 
yra reikalas — vaistai pakeičia
mi atsakančiais. Jei nėra sku
bu, laukiama minėtų tyrimų da
vinių nenaudojant antibiotikų. 
Kartais naudojami sulfa vaistai 
(sulfa drugs) — vis tai priklau
so, kokiems vaistams šlapipao 
pūslei esančios bakterijos yra 
jautrios: kūne- vaistai jas už
muša ąr 'susilpnina. Visas. gy*. 
dymas, žinoma, pravedamas gy
dytojo žinioje pacientui esant.

Pasitaiko, kad. šlapimo pūslė 
esti pilnai išpūsta ir nuolat iš 
jos tarpais teka .šlapimas. Tais 
atvejais reikia atpalaiduoti, šla
pimo pūslę nuo įtempimo dėl joje | 
susirinkusio . ir peikiamai' nute
kėti negalinčio šlapimo. Tai . de
kompresija ir cLpenavimas šla
pimo pūslės. Tas atliekama pir
mu žinsgniu teikiant pagalbą — 
kateteriruojant?,Ifiu plonu gumi- 

’ niu vamzdeliu-žąrnele, vadinamu 
kateteriu) — nuleidžiamas lauk 
šlapimas./ Ištuštinus minėtai 
pertemptą, pūslę,, užima kiek lai
ko kol suplonėjusios (dėl ištem
pimo šlapimu), -pūslės sienelės, 
atgauna savo pirmykštį — nor
malų stovį, savo stiprumą. Tada 
gydytojas urologas tirdamas li
goni suranda priežastis, kuri su
kėlė šlapimo susilaikymą pūslėje. 
Tai gąli būti prostatos padidėji
mas, šlapimo takų susiaurėji
mas, akmuo užkimšęs šlapimo 
taką, tumoras, uždegimas._ Jas 
prašalinus, pranyksta ir šlapimo 
nesulaikymas.

Jei šlapimo ^pūslės ir šlapimo 
takų stovis randamas nepataiso
mai pasigadinęsx,(užleisti atsiti
kimai), tada įstatomas Į šlapimo 
išorinį lataką (urethra) vamz
delis (kateteris) nuolatiniam šla
pimo dręjiąvimui. Kartais tokį 
dreną priseina .-.įstatyti tiesiai i 
šlapimo pūslę tas atliekama 
per .priekinę pilva.sį^^ę. /Dabari x 
v-įsį sūprąsime, ^aip? SY^rbu\V>’ 
sienas reguliariai^ .tikrinti savo - 
sveikatą, pas sav^ gydytoją. Ta
da rečiau prįseis .-Kentėti dėl sa
vo apsileidimo. L’

Operavimu inkontinenci jos 
tvarkymas - -

Del Įtampos (stress inconti
nence) atsiradusią inkontinenci
ją galima tvarkytį keleriopomis 
operacijomis, visada stengiantis 
prailginti iš pūslės, lankant ei
nantį šlapimo kanalą (urethrą). 
Viena dažniausiai' atliekama ope
racija yra pritvirtinimas- šlapi- . 
mo pūslės ir minėto, kanalo, (ure- 
thros) prie gėdikaulio (pubic 
bone). Pritvirtinama prie ant- 
kaulinio kauk) sluoksnio (perios
teum) . Tada ne tik pūslė ię mi
nėtas kanalas apttiri atsparą, bet 
ir tas kanalas esti pailginamas-

Inkontinencijai’ atsiradus dėl . 
audinių sutrikimų (structural 
defects) pasėkoje nervinio su
trikimo atsiradiiSo dėl prigim
tų trūkumų (pvz., dėl nugaros 
smegenų ir jų apvalkalų išpūs- 
lėjimo — myelomeningocele, ar 
dėl neužsidarymo šlapimo tako 
— epispadias) mėginama tvar
kant minėtų organų negerybes 
sutvarkyti šlapinai) nesulaikymą.

Kartais inkontitiencija gaunas 
dėl šlapimo pūslės ir makšties • 
(pas moteris) susijungimo kiau
ryme (vesico —. vaginai fistu
la) . Kartais" inkontinenciją gau
nas dėl ne vietoje atsidarymo į 
šlapimo pūslę kanalo einančio iš 
inksto (tas kanalas vadinasi 
ureteriu). Tokia netvarka (eę- 
topic ureter) tvarkoma ipgi ope
racijos pagalba. Apie šlapimo 
nesulaikymo po prostatos opera
cijos tvarkymą -r- sekantį kar-

jmoniškai valgykime, djrbkime 
ir ilsėkimės. Tikrįndanūesi re
guliariai ^avo sveikatą, pieš pa
jėgsime s.U gydytojo pagalba su
tvarkyti ne labai sunkias savas 
negales.

Pasiskaityti; Medical Opinion, 
Vol. 3, Nr. 6 June 1974.

STENKIMĖS TEISINGU 
' TSAKYMU PASINAUDOT!

tūliais metais atliktų tvirtina, 
kad vėtys krūtyse negausėja gy
dantis moteriškaisiais hormo
nais”. ’

Turėkite savas galvas visos 
moteriškės lietuvės. Klausykite 
savo gydytojų. Kaip jie patars 
elgtis — tai elkitės. Jokiu būdu 
ne kitaip. Matot, kad minėto 
profesoriąus nuomonė skiriasi 
nuo jūsų patarėjų įvairiuose 
laikraščiuose rastų.

kur jis gave tim -reikatai iho- 
torėlį baterijai, pakrauti, nes bu
vo sunku ir "paprastą ' motorėlį

kių motorėlių yra. Ir Lietuvoje 
tekdavo matyti ir ant savo sto
go kaikas turėjo kokį tai moto
rėlį ir turėdavo sau kambaryje 
savo .elektrą. • Į

. Naujienų skaitytojas

Vėžys Krūties negausėja dėl 
moteriškų hormonų vartojimo

Klausimas. Gerb. Daktare, 
pasakykit mums moterims tei
sybę, kas daryti su moteriškais 
hormonais, kuriuos mes varto
jome, o dabar metėme juos var
tojusios. Sužinojom iš laikraš
čių, kad. moteriškieji hormonai 
sukelia .krūties vėžį. Dėkojame.

Atsakymas. Gydytoja, mote
rų ligų specialistė dirbanti New 
Lenox, Illinois, Mary S. McKen- 
dry mediciniškoje spaudoje 
(Consultant, January 1976) štai 
ką rašo minėtu reikalu. Ji klau
sia to laikraščio moterų ligose 
konsultantą, kas daryti su gu
zais atsirandančiais moterų krū
tyse joms netekus regulų ir var
tojant moteriškuoęius hormonus 
(diethylstilbestrol). / Jai atsa
ko Saint Louis Universiteto pro
fesorius Denis Cavahagh, M. D. 
Štai jo raštas pažodžiui: — 
dar niekada nemačiau moteriš
kės su krūties guzais atsiradu
siais dėl moteriškųjų hormonų 
(diethylstilbestrol). Taip pat aš 
nežinau jnediciniškos literatūros; 
kuri apie tai tvirtintų. Aš prira
šau savo pacientėms conjugated 
estrogens (tai mišinys vyriškų 
ir moteriškų hormonų,- kukius 
beveik viši lietuviai gydytojai 
savo pacientėms prirašo. J. Ad.). 
Ir nė viena mano . pacientė ne
gavo krūtyse guzų, kuri gavo 
kombinuotą hormonų mišinį. Ke- 

• lėtas mediciniškų studijų pašku-

Išvada. Nebūkime strau
sais: nesislėpkime nuo pavojaus 
nieko neveikdami^ Nelaimė ne
pataisoma pasidarys, jei mes lai
ku neužbėgsime ligai už akių. 
Todėl tvarkingai, gyvenkime,
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give...
so more will live

HEART
FUND ( ’BJ

x Midland Savings aptar 
nauja taupymo, ir namu 
paskolų reikalus visos mū 
su apylinkės Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume Būti Jums naudingi 
ir ateityje

Sąskaitos apdraustos iki 
. t $40,000

8929 So. HARLEM AVE., 
Bridgeview, Illinois 60455 

Tel. 598-5400

Passbook Savings. 
Ail accounts corn- 
pounded daily. — 

paid Quarterly
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America is the place that is made 
out of dreams. And, UK Savings 
Bonds have been helping to make 
happy dreams oome true for years.
. Now, Bonds mature in less than 

six years. That means your dreams 
can come true faster than ever before.

You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
Band-a-Month plan where you bankl

Before you know it, your American 
’ "Rm will be a reality. ‘ ,

Take stock in America.
j t Now Bonds mature in less than six years.

Now E Beads pay r >% interest when beH to 
maturity < 5 years, 10 months (4* the first 
y«arX Bonds are repUaed if k»L stolen. Q ’ 
destroyed. When needed they can be cashed 
•1 your bank. Interest is not aulwect to tuts 
or local income taa-s and federal Ux may 
bt rfgiwidua<] fedempmoQ.

1739 So. Halsted Street Chicago, III. 60608
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(1869-1959) metų
664 psL Kaina
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ypač nacių
šio krašto su Voku-

trumpai 
polilnitis 
įvykdytų 
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g J SUSIVIENIJIMAS

S:iv:i atžalyną. Kaip 
tie M) nic, c'i. H. is, jib sau su 
še nn pas statė patvaresnį i. 
prasmingesnį paminklą, negi 
lai vaixduoly granito luotas Ki

VINCAS ŽEMAITIS

Daugiau dėmesio
MAŽAJAI LIETUVAI 

(Kalba pasakyta 1976 m. sausio mėn. 18 d. Mažosios 
Lietuvos Draugijos susirinkime Čikagoje, pristatant 
Henriko Tomo - Tamašausko “Lietuviškąjį Pamarį”) 
" Gerbiamosios ir Gerbiamieji iki-šiol nesame susitikę), iš jo 
šio susirinkimo dalyviai! Gerai 
-žinome, kad visus gyvenimo, 
įvykius saisto priežastis. Dėka va 
lai, ką tik minėjome 53 metų 
■oikaktį, kai kuone po 700 me
lų klaikios vokiečių vergijos 
!>ei okupacijos, grižo prie savo 
seno lietuviško kamieno, nors 
naša, bet mums labai svarbi 

Maž. Lietuvos datis-K lai pėdos

‘ Čia staiga atsirado ir kita lėni' 
tinga priežastis-plaučiau pami
nėti atsiradimą „neseniai ats- 
paudinto Henriko Tomo-Tama 

. .šališko velkio: “Lietuviškasis 
; Pamarys”. Gaila, pats knygos 

autorius, dėl tiriimo kelio, tar
nybos reikalų suvaržytas, atvyk 
ii negalėjo. Dėl to esu jo papra
šytas pareikšti padėką ir pagar
bą Mažosios Lietuvos Draugi
jos Valdybai,^ jos pirmininkui 
Martynui Purvinai už sudarytą 
sąlygą-Jums šio susirinkimo da 
gyviams, tą jo knygą pristatyti. 

: U tiesų, čia būtų medžiagos il
gai kalbai, bet mane saisto;

- ;tam reikalui skirtas 30 minu- 
jnų laikas pasistengsiu tai ątlik 

trumpai ir glaustai.
• rar** —■—

4 Henriką Tamašauską pirmą 
kartą pažinau (nors asmentiškai

IMažosios Lietuvos aprašymą, 
jiavadintų “Donelaičio Lietu- 

atspausdintų llM;^i-ti9 me
tais “Naujienų” dienraštyje. 
Tie jo nuostabiai vaizdūs apra
šymai man patiko, tiesiog su
avėjo. Maniau, kad tai darbas 
išėjusio . pensijon kurio nors 
Mažosios Lietuvos mokytojo.^

Iš užsimezgusio susirašiųėji 
mo-pasirodė, -kad jis yra aukš 
taitis. Nepriklausomos Lietuvos 
laikais jam, priklaususiam 
skautų organizacijai, teko ne? 
kartą stovyklausi prie Kuršių, 
lis tą kraštą, patrauklią pama
rio gamtą, jos gyventojus lie- 

■ tuvninkus nuoširdžiai pamilo. 
Po Antrojo pasaulinio karo ei
damas aukštuosius technikos 
mokslus Vokietijoje, jis rinko 
(tai daro iki šios dienos) suriš
tą su Maž. Lietuva-buvusiais 
Rytprūsiais, .vokiečių kalba Ik 
teratūrą.

Jo- aprašymai yra kompilia
cija šios literatūros, papildytos 
lietuvių literatūros duomenimis 
ir jo pačio, stebėjimais, patyri
mais bei išvadomis.

Aš įtaigojau, kad jis aprašy
tų specifiniai kurią nors ribotą 
Maž. Lietuvos krašto dalį, pa-

vyzdžiui, lietuviškiausią išlikt'- J šeimą, 
šią jos dalį “Lietuviškuoju Pa
mariu” vadinamą. Jis mielai 
tam pritarė ir jau 1970 metuis 
jis atsiuntė Pakalnės (Įlankos)
apskrities ir jos 81 pradinių pio zimicriočs? ar Tautinėse kapi Į 
kyklų aprašymą, o 1D71 m. Lab nėse. Kapinių paminklai už kc ' 
guvus apskrities aprašymą. Vis lėtos dešimtmečių subyrės ii I 
kas tuoj buvo /atspausdinta išnyks, nepalikę jokių pėdsakų 
“Naujienų’* dienraščio atkarpų- Š oje knygoje pasakytas kupi- 
je. j nas meilės Lietuvai žodis, jo šei-

Tie jo raštai sužavėjo ir ma- mus nuotrauka tvers šimtu?
no kolegą miškininką Joną metų, kol gyva bus jam dėkin- 
Kriščiūną. Kartą jis man paša- ga lietuviu tauta. Už tai jam 
<ė, jei “Naujienos’’ sutiktų (u»»s priklauso mūsų pagarba ir pa- 
įo rašius išleisti atskiru ic.'ili-

Jan 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus- 
tiezos nariams. .. * *

SLA — didžiausia .lietuviu fraternalinė organizacija — duoda gyvy- 
y- bės^ apdraudę ir ligoje pašalpa, kuri yra pigi, nes SUSIVIE- 

NIJIMAS neieško pelnomo teikia patarnavimus -savitarpinės 
pagalbos pagrindu. - -

; SLA f— Jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerio kapitale, 
tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00

: fld _$io,ooo,oo, ? .. j

L -SLA jaunimui duoda gerų Taupomąją Apdrauda - Endowment 1r> 
suranee, kad jaunuolis gautų pinigus. aukštojo mokslo studi-

r , : joms, ir gyvenimo pradžiai; v y
! SLA— duoda VAIKAMS ir jaunuoliams ^abai pigių TERM apdraudą: 
•/ - : už $1,000.00. apdraudosw tik $3;00 mokesčio metams. - ; . /-;-

- SLA — AKCIDENTALĖ AlPDR AUDA naudinga visokio amžiaus asme- 
Dims/ rekodįendųojania lietuviškų KLUBU ir draugijų na- 
riam*. Už $1,006.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00

c:?‘j i : irmetus. i % - .--i ,

Jčabptis yra" daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės f kuopų 
, * :• ’ , jėikėjus ir jl^ptsĮnąu paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

' T V ,7. z š, ^-'7. i- <7 - ■ . . . - ■ - - * ? ■-. ;

■ Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysite

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA..,
u t <• /• V-L.y i.: '

•uit laivo Kuršmarėse.
Pabaigoje autorius 

taliečla ir 
io krašto 

vokiečių, 
irievartinį
inimą. Tenka pastebėti, kad 
nūsų spaudoje šie klausiniai ir 
u-mira i klausimai surišti su šio 
erašto politine ateitimi, tartum 
koks tabu, vengiami paliesti ar 
pagvildenti. Iki šiol pas mus Ini 
vo įprasta traktuoti, kad Mažo
ji Lietuva, dabar rusų vadina
ma Kaliningrado sritim, yra 
grynai vokiečių reikalas. Ne vėl 
tūi ir vokiečiai nacionalistai, 
ypač Memeler DampfboCe (Sk.: 
ir 2, vasario mėn. 1973 m. str.: 
Litauens “vitale Interesse” an 
Koenigsberg) rašo: “Wir sind 
ier Meinung, dass eina Ruec- 
kebr der Exillitauer in ihr bef- 
reites Heimatlarid-vvenn ueber- 
baupt — nur durch ein freies 
md deutehes Ostpreussen (ma
ro pabr. V. ž.) inoeglich sein 
wird,” (Grįžimas, lietuvių tiem 
žinių į savo išlaisvintą tėvynę, 
jalės, jei iš viso įvykti, tai tik 
ier laisvus ir vokiškus Rytprū
sius) .

Nejaugi str. autorius toks žli 
bis būtų galvodamas, kad bus 
atstatytas - Rytprūsių prieškari
ais status quo? Nejaugi Lenki
ja, ar kuri kita Europos valsty
bė su tuom sutiktų — sudaryti 
židinį kilti ir vėl naujam ka
rui?,! Hitlerio pastangas, jo ku
riamoj Naujoj Europoj, pastū
mėti Vokiečiu Reichą >1000 me
tų pirmyn, likimas padiktavo 
ir pastūmė jį 100 .metų atgal, 
t. y. privertė grižti į savo senas 
etnines, , vokiškas žemes. Nuo 
paskutinių karo metų Vokieti
ja atsiėmė visus vokiečius ko
lonistus iš Estijos, Latvijos, Lie
tuvos ir, galop, iš Rytprūsių, 
baigia juos atsiimti ir iš Lenki
jos, pripažindama Oderi-Neisę 
sienos linija.

Tokiu būdu 700 metu laiko
tarpy vokiečių vykdytas “Drang 
nach Osten” (žygis į Rytus) bai 
giamas likviduoti; lenkai džiau 
giasi vokiečių padarytais jiems 
didžiuliais laimėjimais. Jug len 
kų parsikviesti vokiečiai (Kry
žiuočių ordinas) sužlugdė se
nuosius prūsus ir dalinai lietu
vius, kad lenkai laisvai galėtų 
grobti -jiems-svetimas :žems.

- /Toks: pat- likimas ištiks: ir-

The iron curtain 
įsai sounuproot
IM cant coma to you for the ’ 

oTjth, but you can reach nar. 
Radio Frea Europa doai gat the 
Vuth through.
tm to iMio Free Euroce ZįrNojpru SEpaud f sofpną^s 

-uo^ LŽuBpajj ‘sEunpiaj iaq seiuAjį 
-esĮ o tusia; i;ąjni OĮEJjiai Ejąu 
tai nesako.

dėka.
Pas mus ateivius, įsikūruriu* 

šiam krašte ir senesnio amžiaus 
sulaukusius, vyrauja mados pa 
protys — palikti savo užgyven
tą turtą vien savo šeimos, .vai
kų, artimųjų labui. Nežiūrint, 
kad jiems buvo, ar yra daug 
lengvesnės galimybės įsikurti 
ir praturtėti už savo tėvus. Ben 
drai, lengvai įgytas, ar užgyVen 
tas turtas dažnai, tai stebime gy 
venime, lengvai ir praleidžia
mas bei išmėtomas, net greitai 
pamirštant savo mirusius dova 
notojus. Pradedama tar supras 
ti: atsiŠakotna laidotuvėse gė
lių, ar pūošnių paminklų, auko 
jarit taip pat ir labdaringiems 
visuomehiniems reikalams. Ar 
nebus čia prasmingiausia auka- 
paremti savo tėvų kraštą kovo
je už Jžsila’švinimą? Ir šioje 
kovoje mums kaip mažai tau
tai veikliausias ginklas yra 
spauda: svarbios politiniai moks
linio, ar kultūrinio turinio kny 
gos. (

Kad skaitytojas geriau supras 
tų ir galėtų įsivaizduoti, kas iš- 
tikrųjų yra, kaip atsirado, geo
loginiai'ir istoriniai susiforma
vo tas -paslaptingai nuostabus 
“LietuviŠkaisis Pamarys”, bu
vo kreiptasi į gerbiamą Mažo
sios Lietuvos patrijotą Emilj 
MąrtynąVNauburą. Jis buvo pa 
prašytas^ parašyti šiai knygai 
įžangą, kam jis mielai pritarė 
ir išpildė. Gaila, perankstyva, 
staigi mirtis išplėšė jį iš mū
sų tarpo. Baigdami spausdinti 
“prie Kuršių Marių” — jo įžan
ginį straipsnį mudu su A. Be
leška sutarėme paskutiniam 
puslapyje^atspausdinti jo kil
niam atminimui, visuomet ža
liuojančio medžio šakelę per
juosta gedulo- kaspinu. Po ja 
turėjo būti parašas:- “neužmirš
tamam Mažosios. Lietuvos pat- 
rio t ui, mokytojui ir istorikui 
ąį ą. E. -MĮ-N^Uhurui dėkingi jo 
bendradarbiui”. ■ Jam priklaū- 
sančią knygą leidėjųir visų 
-bendradarbių vardu su padėka 
įteikiu jo mielai gyvenimo drau 
gei poniai,Marijai Nauburienęi 
stebuklingu būdu išvengusiai 
jo staigios-mirties, z ;;

Toliau;seka knygos autoriaus 
H. Tomo-Tamašausko platūs 
Pakalnės (Lankos) ir Labgu
vos apskričių aprašymai su 9C 
to krašto būdingų paveikslų -ir 
priede su 1200 tietuviškiausių 
ir seniausių tų dviejų apskričių 
vietovardžių. Apie tai kas čia 
autoriaus aprašyta, galima bū
tų ištisas valandai? kalbėti. Dėl 
apriboto laiko, siūlyčiau pers
kaityti Stasio Juškėno recenzi
ją “Lietuviškasis Pamarys” ats 
pausdintą sausio 16 Naujienų 
numery, u- .

Aš čia glaustai pasisakysiu, 
prisimindamas Adomo Micke
vičiaus veikale “Ponas Tadai” 
jo eilių vienam posme pareikš
tą mintį. Jis sako, kad niekas 
neįstengė įžengti į Lietuvos se
nąsias girias, tikslu atidengti, 
ištirti jų nuostabias, paslaptis. 
*faip žuvininkas, taip medžio
tojas telietė jų tik pakraščius. 
Tų.girių vidus, širdis, jų vidaus 
buitis, jiems liko neaiški, sve
tima.

Priešingai, šios knygos au 
torius ne tik drąsiai įžengė į šio 
mariogalhj ir lankininkų kraš 
to gūdumas, bet, anot mecena
to Jono Kriščiūno, jis tiesiog 
meistriškai sugebėjo patiekti 
gyvas jų buitinio gyvenimb ap 
raiškas ir nuostabius Šio pama
rio gamtos vaizdus. Tas viskas

įiolerių, kitus penkis šimtus — 
knygai pasirodžius. Autoriui 
atsisakius nuo honoraro (atly
ginimo) “Naujienos” su šia pro 
pozicija sutiko ir jau 1972 metų, 
pradžioje dail. M. Šileikis spaus 
tuvininkas, spėjo atspausdinti 
Pakalnės( Lankos) apskrities 
aprašymą. Bet pradėtą Pakal
nės apskrities mokyklų aprašy
mo spausdinimą, jis dėl ligos 
ir operacijos, taip pat labai li
gotos savo žmonos, buvo pri
verstas nutraukti. Ir taip nebaig 
tas spausdinimo darbas išgulė
jo iki 1974 metų rudens.
y Begulėdamos drėgnam rūsy, 
nuotraukų klišės pradėjo gesti, 
išsipūsti. N. red. M. Gudeliui 
pritariant,; ėmiausi iniciatyvos 
šį pradėtą darbą užbaigti. M. 
Šileikis dėl senyvo amžiaus ir 
nesveikatos griežtai atsisakė.

Galop, kolega mišk. Antanas 
Beleška pasisakė, kad jis dirbęs 
rankine Heidelbergo spausdini
mo mašina, tad galėsiąs pamė
ginti ir elektra varoma maši
na. Bet ir vėl naujas, rūpestis — 
jis tuomet dirbo šešias, dienas 
braižykloje ir tik grįždamas iš 
darbo pakeliui galėjo sustoti ir 
bent 3-4. kartus savaitėje paš
vęsti tam darbui vakarais 3-4 
valandas. 10 vai. vakaro turėjo 
būti namieję, nes 7 vai. ryto rei
kėjo išvykti darbovietėm Jis su 
tiko, padirbėti su sąlygą, jei aš 
jam patalkininkausiu. Darbas 
užtruko pereitą žiemą kuone 
tris mėnesius. Nenormaliu lai
ku ir sąlygose .atliekamas dar
bas kainavo abiem daug vargo 
ir nervų, tuo labiau A. Belešr 
kai, kai, jo žmona turėjo pagrin 
do reikšti savo nepasitenkinimą 
dėl jo įsipareigoto taip‘vėlybos 
nakties darbo. . ’; ' •' << t -ž.

Visą tai priverstas paminėti 
(pamiršdamas kitas — spaus
dinimo mašinos kaprizų smulk. 
menas) vien dėl to, kad. tenka- 
išgirsti priekaištų dėl knygos 
spaudos, ypač dalies nuotram 
kų,_ techniškų netobulumų, ant?: 
ra — jaučiu sau už gryną parei 
gą pareikšti kolegai A. Beleškai 
pagarbą ir padėką už jo parei
gingumą ir jo nuoširdų pašiau 
kojimą kiekvienam lietuvybei 
naudingam darbui. Be jo page! 
bos vargu ar iš knyga būtų šiah 
dien patekusi į mūsų rankas. '

Dabar leiskite man grįžti iš 
eilės prie mano paminėto kny
gos mecenato gerb. kolegos 
mišk. Jono Kriščiūno. Jis bū
damas Maž. Lietuvos artimas 
kaimynas, parodė savo didelę 
iš tėvų paveldėtą meilė tam bro 
liškam kraštui. Jis visiems da
vė sektiną pavyzdį — nepamirš
ti ir kiek kas išgali remti ir ko
voti į didelį vargą ir nelaimes 
patekusį tėvų kraštą.. Jis daug 
turėjo vargo, rūpeščiųx kol čia 
įsikūrė, išaugino, išmokslino ir 
pastatė ant savo kojų didelę

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų nnkcje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA "
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 

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

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

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

Amerikos Lietuvių istorijos draugijos 
f 

vardu ir pasiųsti:
1739 So. Halsted St„ Chicago, I1L 60608

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

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

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

N A U JT E NO S,
1739 So. Halsted SL, Chicago, HL 60608

■ i

Prof. Vaclovo Biržiškos

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o .antrajame 226 puslapiai,
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami yi $4.00, o kietuose.

- viršeliuose už $6.00. ’*
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiusite tokiu adresu: '=

1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608;,

<-

H OO awntfri ■■■■■■ ■*<*■ ■ ■ e ■ ■ ■■■■■ e ■■ ■ ■ — ■■ ■■ ■ ■

JanIn* Narūne, TRYS IR VIENA; jaunystės atsiminimaJ

$3.00

$1.00

$3.00

$5.00
$3.00

HdaMa

| Į739 S. Halsted SL, Chicago, HL 60608. — TeL HA 1-6100

- tais virbeliais '_________________________-___________ $2.00
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta. 416 psl. $5.50

" Kipras Bielinis; GANA TO JUNGO. 492 psL, minkštais vir- 
Splfaig _

- Juozas LJOdžius, RAiTĄI, 250 psL _____ _______________
' P. LIOrfžiuvienė, ATSIMINIMAJ APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

■ 88 psL ------------------------------------ --------- L . --------

170 - psl. ------------ :----- ............_____ ________
z M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 232
1"^' puslapiai ___—X___________ ____ _____ ......________

it Knygas užsakant reikia pridėti.25 et. pašto išlaidoms.

įRIMTy KNYGA — GERIAUSIA DOVANA

I
*' '•Nau|r^)(q»» gajiMi .gauti puikiu knygy, kurios papuoi bet koki, 

i knygv spfitt, ar 'antyną. -

K. Bitinis, PifthrnfeJI metai; gražiai įrišta. 592 psL $600K. Bielinis, DlBNOJANT, gražiai įrišta. 464 psL S6.00

Dr. Kažyi GriMjūs, ATSIMINIMAI . IR MINTYS. H tomas. Gra- 
fiais viršeliais. 336 psl. Kaina $6.00. Minkštais virš. $5.00

Prof. VaeL Birt|Wca, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO
RIJAI T dalis. 208 psL įrišta — $3.00, minkštais vir- / 
Sėliais — $2.00; n dalis, 225 pst, įrišta — $3,00. minkš-

Nesenai išėjusi laukta
Juozes .Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
' 100 didelio formato psl., dang paveikslų. Kaina $2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.

A-;. Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 
nemoka pašto persiuntimo išlaidų. v •> . -y-

1 Knygų galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or- 
dej^ toldu adresu: >

'į-T- NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

tapo užfiksuota fotografiniu ' * 
tikslumu, kaip nepasikartojan- B 
ti praeiti*.Panelė Aldona Bun 
tinajtė mums vėliau perteiks 

yiena jokig yaizdeliu; Kalėdoj

Tau p yK it e dabar 
pas mus

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

Taupykite dabar.
r

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die-- 
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienoš. • ’

r t

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki?

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

1800 So. Halsted St Chicago, J1L 60008
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Įsteigta 1923 metais. TEL. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti. J

a — KAlUlfcNVS, ttlllAW B, ILL, — lUtiUAI) taaSKUAXSX e, XU4O



yra sodium caseinate, kuri TRUMPA UŽUOMINA APIE SUfiESTUAS VEIKSNIAMS 
paeina iš tikro pieno. . Kitos 
priemaišas yra palmių riešutų 
alyva, įvairiūs mineralai "ir vi
taminai, nuspalvinimąs ir jū
rų žolių ekstraktas, vadina
mas carrageenin, šito “tik-' 
ros” imitacijos pieno kaina yra 
apie busė karvių pieno vertės.

Užpildytas — filled arba mū
siškai tąriant “krikštytas” pie 
nas pasirodė apie 1920 metus, 
kai pieninės pradėjo pieną 
tiesianti mažinintgrietinę ir pa
keičiant ją augaliniais rieba
lais — alyva. Vėliau buvo pra
dėta vartoti palmių riešutų aly
va, kuri gerai tiko ir buvo pi
gi. Niekas į tuos pieno pakaita
lus — priemaišas daug dėme
sio bekreipė, "išskyrus keletą 
maisto specialistų, kurie su
rado ar atidengė, jog grietinė
je vienas iš svarbesnių dalykų, 
yra vitaminas A. Tas vitami
nas Vaiko augimui turi pirma
eiles reikšmės, tačiau to vita-i 
mino palmių riešutų alyvoje 
nėra..

1923 m. Kongresas užalar- 
muotas dėl dirbtiname 'piene 
nebuvimo vitamino A, Kuris 
būtinai reikalingas augantiems 
vaikams, uždraudė tokį pieną 
vežioti iš vienos valstijos "į kitą, 
paskelbdamas, . -kad toks pie
nas •' kenksmingas < žmogaus 

^sveikatai. Vėliau, kai tas pie-’ 
nas buvo sutvirtintas arba už
pildytas atitinkamais vitami
nais,' maistingumo žvilgsniu, 
jis tapo Lygus tikrajam pienui 
J. "V- kariuomenė dėl savo pa
togumo ir ekonomijos, ypač 
tolimuose užjūriuose, pradė
jo vartoti tik tą dirbtiną pieną. 
-Filipinų krašto žmonės tą už
pildytį pieną vartoja nuo 1950 
metų, importuodami nugrieb
to pieno miltelius ir juos kom
binuodami su nuosavu palmių 
riešuti) alyva. ' . X
'Palmių riešutų alyvos riebalai 
yra labiau prisotinti (satura
ted) nei sviesto riabalai, tai 
tikras pienas geriau tinka 
tiems asmenims, ’.kurie nori 
suliesėti. "Bet sakomą, kad pie
no pramonininkai .pradės ga
minti pieno produktus su sau- 
lėžolių, -kukurūzų, sojos pupų 
riebalais ir tai bus tikras įna
šas į žmogaus sveikatos page
rinimą.

Visai suprantama, jog' imi
tacijos pienas daro'sunkumus 

spieno pramonei. Ūkininkų .pie- 
.ninės per pastaruosius .25 .me
tus jau nustojo 25% sviestd.rin- 
kos. . ilmitacijo jau paveržė 
35%rinkos grietinės kavai iir 
80,% plakamcžs grietinėlės. 

^Margarino parduodama du syk 
daugiau , kaip sviesto.

Ateityje bus sunki kova del 
karvės išsilaikymo, nes ji ne
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Dr. Bobelis - sveikatos patarėjas
Dr. Kazys Bobelis ne tik vykusiai vadovauja Lietu

vos laisvinimo kovai, bet jis eina ir atsakingas sveika
tos, auklėjimo ir šalpos pareigas. Kongreso atstovai Ed
ward Derwinskis visai spaudai pranešė apie šį paskri- 
mą. Sveikatos, Auklėjimo ir šalpos sekretorius pranešė, 
kad Dr. Kazys Bobelis paskirtas Sveikatos Departamen- 
toregionalinės tarybos patarėju.

Kongreso atstovas Derwinskis pareiškė, kad Dr. 
Bobelis vaidina svarbų vaidmenį visuomeniniame lietu
vių gyvenime, bet jis taip pat pasižymėjo ir profesinia
me savo darbe.

Taryba kartas nuo karto susirenka posėdžio Wa
shingtone ir pataria sekretoriui svarbesniais sveikatos, 
auklėjimo ir šalpos klausimais.

Savo laiške pats sekretorius .pranešė Dr. Bobeliui, 
kad jo paskyrimas įsigalioja nuo paskyrimo dienos, kas 
buvo šių metų sausio 2 dieną, o jis baigsis 1978 metų lap
kričio 30 d. . .

Visiems lietuviams labai malonu, kad Dr. Bobelis 
gavo tokį aukštą paskyrimą. Jis atlieka naudingą darbą 
ne tik Lietuvos laisvės kovai, bet jis turės progos būti 
naudingas ir Jungtinėms Amerikos Valstybėms. Dr. Bo
belis visiems lietuviams parodė, kad jis pajėgia daugiau 
pasitarnauti Lietuvos reikalui, negu bet kuris kitas lie
tuvis politikas. S " '..7 .' '•

Sveikiname Dr. Bobelį, pakviestą eiti tokioms atsa
kingoms pareigoms. Linkime sėkmės!

Tėvynėje Lietuvoje buvo sa
koma “Aš karvytei žalio šie
no, man karvytė balto pieno”. 
Atrodė, kitaip ir būti negalė
jo. šienas, karvytė ir baltas 
pienas — neatskiriami daly
kai. Taigi su dideliu pasigar
džiavimu gėrėme saldų, valgė
me rūgusį su keptomis ar vir
tomis bulvėmis. Atvykę į šį 
kraštą girdėjome iš anksčiau 
atvykusių lietuvių, kad čia

M. TAMULĖNAS

tėvynėje, čia nesurūgsta, čia 
jau presuotas, šildytas. Pasi
rodo, kad ir čia jis taip pat pui
kiai surūgsta ir reikia tik ne
patingėti indą indą savu laiku 
tinkamai išplauti. Ir dr. Ado
mavičius pataria valgyti dau
giau rūgusio pieno bei pasukų 
— maslionkų, kad virškinimo 
aparatas geriau veiktų ir vidu
riai? nesukietėtų.

Pienininkystė šiame krašte
pienas tai ne Lietuvoje, senoje nors ir puikiai išvystyta,

JONAS AUGUSTAITIS

Dviejų pasaulėžiūrų varžybos
1926 — 1940 Metai

Pagaliau pati vyriausybė susirūpino sutvarkyti 
užsienyje baigusiųjų, ne tik inžinierių, bet ir kitų pro
fesijų. teisinę padėtį ir pradėjo ruošti tam įstatymą. 
Dipl. inžinierių ir architektų draugija bendradarbiavo 
įteikdama platii memorandumą padėčiai išaiškinti. 
1932. II. 6 d. įstatymu buvo nustatyta pripažinti fakti- 
ną padėtį — pripažinti aukštojo mokslo teises užsieny
je baigusiems inžinieriams ir architektams ir pavesti 
švietimo ministeriui suregistruoti be jokių egzaminų. 
Pareiškiau — patieksiu savo diplomą užregistruoti 
paskutinis, kai visų Draugijos narių diplomai bus be 
sunkumų jau užregistruoti ir pripažintos aukštojo 
technikos mokslo teisės. Taip, man paskutiniam 1934 
m. lapkričio 26 d. švietimo ministerija išdavė aukštojo 
mokslo pažymėjimą, kuriame įrašė, kad “pasirėmęs 
Aukštojo mokslo teisių įstatymu. 1932. IV. 6 d. para
grafas 4 (Vyr. Žin. N 380, eil. 2615) šį. Berlyno Aukš
tosios technikos mokyklos, diplomą tvirtinu ir skelbiu, 
kad Augustaitis Jonas nuo 1932 m. balandžio mėn. 6 d. 
laikomas Lietuvos Respublikoje turinčių visas aukštojo 
technikos mokslo baigimo teises’, pasirašė: prof. J. 
Tonkūnas, švietimo ministeris ir Dr. J. Juška. Depar
tamento direktorius, užsienio diplomų tikrinimo ko
misijos pirmininkas. O Susisiekimo ministerija. Gele
žinkelių Valdyba, jau nuo pradžios 1926 m. mokėjo 
man 10*v aukštojo mokslo priedą. — tai ji mokėjo man 
tą priedą neteisėtai?... Panašių atsitikimų buvo ir 
daugiau.

bui. Respublikonai — aišku rū
pinasi savo valstybės geros® irNaujus metus pradėjus p. P. 

Stravinskas Naujienose ražo su
gestijas arba patarimui visuo
menės darbuotojams, patari
mai, klaidų nurodymas yra rei
kalingi,, nes neklaidingų nėra. 
Tik tas neklysta, kas nieko ne
dirba — sena tiesa. Neabejoti
na, kad gerbiami mūsų veiksniai 
atkreips dėmesį į nuoširdžius 
patarimus, tiktai sausio 23 d. 
išspausdintos sugestijos X. B. 
vadams, verčia abejoti. Ir štai 
dėlko: Daug kartų spaudoje ska-i 
tėme, jog Lietuvių Bendruome
nės vadovybė esanti frontininkų 
grupės rankose. Todėl sugesti
jos, kaipštai punktas 1’— Lie
tuvių bendruomenę laikyti -tegul 
ir .labai garbingą, bet ne kurią 
ten “prigimtinę", -p tik eilinę 
draugija,., p. -2 — .-Save -gi pa
čius laikyti tokiais -pat.draugi jos 
vadais, kokiais .yra-ir kitų drau
gijų vadovai... p. 3 —Nereiks 
lauti sau, nei savo draugijai (L, 
B.) jokių privilegijų,-ypač gi ne
siimti jokių malversadjų patekti 
į Lietuvių Bendruomenės jyalj 
džią, arba išsilaikyti joje, Rie
kiant 'kitas draugijas sužlugdy-

Taip fronto bičiuliai vargu; ar 
pasielgs, kadangLjie yra fron
tininkai, egi frontas jų. galutinis 
tikslas. Tam jie atskilo ūuoki^ 
tos Ideologijos .prisisegę rfnm’ti-. 
ninku etiketę, .kad visuomet iš-, 
šilaikytų priešakinėse pozicijo
se, atseit fronte, ir to siekiant 
visos priemonės yra geros, kad 
ir kitų dirbamą , darbą dublikuo-. 
tų. . ■■

Kitų ideologijų žmonės, pvzd. 
demokratai: nuosaikieji, krikš
čionys, socialdem., kad ir skir
tingųpažiūrų būdami, dirba su-’ 
tartinai bendram tikslui, kaip, 
tautos, valstybės ir žmonijos" ta

to bičiuliai, ką beužmmotų dirb
ti — pirmasis uždavinys yra 
prasiskverbti į visų kitų, priekį 
— frontą-ir jame pasilikti, j

(k Algminiąnė
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Maskvinius rusus ^-js^ivusius 
Rytprūsms (MažąjįyLifituvą) 
padariusius savo tranįpfynų pul 
ti Vakarus. Taigi, vieton buvu
sio vokiečių“ Draug nacti Os- 
ten”, dabar atsirado Maskvos 
rusų — “pochod na Zapad” -(žy 
gis Vakarus). Subyrėjus Sovie 
tų JRųsijąi Jr rusams kolonis
tams iš buv. Ttytprūsių teks iš
sinešdinti; paliks, tuštuma, Kii-

gau
nami Naujoje ^Zelandijoje iš 
palmių riešutų, cukrus iš ku
kurūzų siropo, -spalva, vita
minai ir mineralai iš J. A. V. 
chemikalų korporacijų, švel
numas Maino vandens žolių. 
Ir tas viskas maišomas su van
deniu.

Ir taip per vieną naktį dirb
tino pieno — imitacijos pri
statoma į supermarketus — di
džiausias krautuves įvairiais 
skambiais vardais pavadinto 
pieno. ■.

Bet koks tas dirbtinas pie
nas, gaunamas ne i ,iš karvių? 
Ar tas produktas taip pat mais
tingas ir -naudingas) kaip -tik
ras pienas? Atsakymas nela
bai aiškus išeinant is to fakto, 
kad yra du imitacios produtai. 
Pirmoje imitacijoje vartoja
mas nugriebtas pienas,"£ y. nu
imti riebalai arba /vartojami 
pieno milteliai, sutvirtinant 
produktą palmių riešutų aty-1 
va vieton pieno riebalų. ’Pal
mių alyvos svaras kainuoja 20. 
centų, gi pieno riebalų svaras 
apie 80 centų.

Kitas imitacijos rproduktaą 
yra “tikra imitacija, ttai ir va
dinamas ne -pieno- .produktu. 
Vienintele ’pieno .priemaiša,

aprūpinti pieno produk- būti iš karvės. Proteinaičiau
tais valstijas, kur pienininkys
tė sunkiai įmanomą ar dide
liuose miestuose nemaža pro
blema. Pav. Florida vargu ar 
gali aprūpinti ' pienu gyvento
jus, kai kartais, ypač žiemą, 
suplaukia tokios didelės masės 
žmonių. Tai gal ’impartuoja- 
mas pienas iš kitų valstybių, 
kur yra jo perteklius.

Bet vėl transportacijos klau
simas, dideli nuotoliai ir ir pie
no produktų kainos turėtų 
smarkiai pakilti. Bet to nėra, 
Čikagoje ir Miami kairia beveik 
ta pati. Ir taip neaišku, kaip 
tas klausimas sprendžiamas. 
Vėl gi kainų skirtumas Vie
noje krautuvėje pieno galiono 
kaina $1.85, kitoje gi už poros 
blokų toks pat geras pienas 
tik kitos kompanijos, kaina 
$1.40. Tai dalykai, kuriuos ei
liniam vartotojui sunku sup- 
prasti.

Prieš kurį laiką, viename pla

čiai skaitomame žurnale, pa
sisekė užtikti straipsnį apie 
šiame* krašte vartojamą pieną. 
Ten sakoma, kad dabar varto
jamas pienas visai . nebe tas, 
kokį mes vartojome per dau
gelį metų, Dabartinie pienas 
daugumoje dirbtinas — imita

te- ei j a. Ir pienas nebūtinai turi

visad pakankamai ir-tinkamai 
išnaudoja žemę.. Akeris sojos 
duoda 10 kartų daugiau prote
inų negu karvė duoda tų prote 
inų iš to paties žemės akerio. 
Ir dėl kiekvieno grįžtančio do^ 
lerio ūkininkui karvė paima du 
su .pusė karto daugiai! darbo, 
skaitant valandomis nuo sau
lės užtekėjimo iki. jos nusilei-r 
dimo kiekvieną -savaitę į me
tus. Ne daugelis .nori būti dėl. 
to vergu. Wiskonsino valsti
joje ^tūkstančiais sumažėjo 
ūkininkų skaičius. Taigi ne
bėra nei išrokavimo, nei pras
mės prie esamų sąlygų vergau-' 
ti karvei.

Ar "karvė bus pakeista sojos 
pupele? šiuo momentu atsa
kymo nėra. Vienas dalykas yra 
tikras: iš tyrinėjimų, bandy
mų pienininkystės.. pramonėje 
vartotoj as išlošia'kokybę ir pro
dukto kainą. .. . . ; ;

praryti su dideliu apetitu.
Iki šiol vokiečiai, taip politi

koje, taip karuose pasirodė .

kutinių 'karų žiauriai pamokyti, 
jie supras, kad pats -panslaviz-

Pabaltijo kraštams su' -Suomi
ja, ir Kad dįetuviuese, latviuose, 
estuose ir suomiuose jie visuo- 
met,ras .sau .patikimiausius drau 
gus. Taš pats pausįavizmas grą ' 
so ir nuo’Vokietijos atplėštai 
RytiJ Vokietijai. Gyvybinės 
reišmės turi taip Lietuvai, taip 
Vokietijai,- -kad buv. Rytprūstai 
atatektų Lietuvai, bet ne Len
kijai. Tuomet ir senieji to’kraš
to gyventojai, rodę savo lietu- - 
viską kilmę, galės sugrįsti į sa- 
vo protėvių paveldėtas tėviškes 
ne kaip kolonistai, rbet kaip to 
krašto aborigenai,Į savo-etnines 
žemes. •

(Bus daugiau)

Tuom baigėsi ėjęs virš "šešetos metų vakariečių 
inžinierių ir architektų ginčos dėl jų teisių su prieška
riniais, Rusijoje baigusiais, inžinieriais. Turiu pasisa
kyti, kad aš visai nesu nuoųionės, kad Lietuva turėjo 
automatiškai pripažinti užsienyje baigusius diplomus: 
jos vyriausybė, kaip ir kiekvieno krašto, turėjo sunoiv 
muoti baigusiųjų užsienyje teises, taci.au ji .turėjo tą 
padaryti tuojau, paskelbti, kurių kraštų, diplomus, pri
pažįsta. kurių nepripažįsta, pasisakytį, . pav., dėl So
vietų Rusijos diplomų ir kitų kraštų menkesnių mo-' 
kyklų. Ji padarė tai po šešių metų ginčo, nenuosekliai 
ir nepilnai. Užbaigai šio klausimo primintina,. kad va
kariečiai asmeniškų nuostolių neturėjo, nes daugu
mas įstaigų jų aukštojo mokslo teises pripažino, o pri
vačios organizacijos bei asmenys teikė jiems darbą 
(ypatingai architektams) palankiau nei. Rusijoje bai
gusiems. , ...

Tačiau, vakariečių draugijos veikla nedavė ir to
liau daug kam ramybes? 1935 m. Susisiekimo ministe
ris, Jokūbas Stanišauskis, (buvau jau grįžęs į Geležin
kelių Valdybą), naudodamasis viršininko padėtimi, 
pasikvietė mane. Draugijos pirmininką, -ir siūlė susi
jungti su Inžinierių Sąjunga, (nuo pat Draugijos įkū
rimo Vaidvba sudarydavo kasmet išrenkami -nuolati
niai jos organizatoriai Augustaitis, Banaitis, sekreto
rius Firantas, Kęstutis Bulota, bei kiti Valdybos na
riai). motyvuodamas, kad esančios dvi inžinierių or
ganizacijos nesudaro inžinieriams gero vardo. -Primi- tų. Ar Stanišauskis tikrai kalbėjo su Smetona ir-rėmė-? 
niau jam praeitį, kad Inžinierių Sąjungos pasielgimas 
sudarė pagrindą Draugijai įsisteigti ir kad dviejų or
ganizacijų skatinamoji konkurencinė veikla .neša kraš
tui tik naudą.

Paklausęs siūlomų susijungimo sąlygų, supratau, 
kad tuo siekiama tik Draugijos sulikvidavimo. —

— TUESDAY, FEBRUARU X,

(buy. Draugijos nariui-buvo siūloma tik sekretoriaus 
vieta Sąjungos valdyboje). Nemanau, kad Draugijos 
narių dauguma šitokiam siūlymui pritartų — buvo toks 
mano esminis atsakymas. Tačiau, atsiklausiū Draugi
jos visuotino susirinkimo. Po keletos dienų tuo reika
lu kalbėjomės su Susisiekimo ministerijos Generaliniu 
sekretorium, inž. Juozu Jankevičium, kuriam pasa
kiau, kad daugumas Draugijos narių'nepritaria Stani- 
šausko siūlymui “susijungti?, net tai yra faktinai Drau
gijos likvidavimas, o>už Draugijos likvidavimą nei pro
fesiniai reikalai, nei visuomenės motyvai nekalba.

Pridūriau, kad galima ;būtų’kalbėtis .apie sudary
mą dviejų organizacijų bendros sąjungos, parinkus 
tokiai sąjungai bendrą vardą ir sudarius bendrą, -dvie
jų organizacijų valdybą, nenaikinant Draugijos. Jan
kevičius .tain nepritarė, spaudė nusileisti “likviduo
tis”, juiminė nedisciplinuotumą, girdi esame jaunes-, 
ni. turime pasiduoti vyresniųjų vadovybei, discipli
nai, vyriausybė irgi pageidaujanti vienybės, [bet.nė 
skaldymosi. Pasakė, kad pranešiąs-mano “užsispyri- 
mą” ministeriui ir manęs, kad jis dar su, manim kal
bėsiąs. • , ,

Stanišauskis, paskutiniame šiuo reikalu pasikal
bėjime Jjuvo labai griežtas'ir reikalavo būtinai “susiJ 
jungti*!, neiti prieš prezidento Smetonos vienybės po
litiką,- nes ir prezidentas “nori” ar “pageidauja” -ar, 
“laukia”,g'kad dvi, panašių tikslų draugijos, susijung-

si Smetonos nuomone, neteko patirti, tačiau, vėliatf 
išbristo, maždaug po pusmečio, naujojo dęaugįjų.įsta
tymo 1936> II. - d. (V. ž. Nr.552, eil. Nr. 3626, kurj pasi- 
rašė Smetona 4- .prezidentas, Tūbelis—.miaistenspir- 
minįnkas), 65 paragrafas sako: “Draugijas, turinčias 
artimus tikslus. Vidaus Reikalų Ministeris turi teisę

vėl prieš mus sugalvoti, ir.turint mus pas ^ve^Hnums, 
nebeturint savos organizacijos, nebus kam reaguoti — 
buvo maždaug toks-mano -atsakymas.1 Išsiskyrėme.

Besibaigiant 1929 m., Skyrius jau buvo beveik su
sitvarkęs.: iš 3.000.000 litų skolų, sumokėjome tik kiek 
vitš pusės ir niekas daugiau nereiškė pretenzijų, (gai
da, kad jau nebebuvo Voldemaro, kuriam .buvau paža
dėjęs-sumokėti pretendentams 'apie 2090.000 litų); 
jungti Ministerių kabineto nustatytomis taisyklėmis”.

Tad, jeigu Smetona ir nebūtų sakęs Stanišauskiu, 
kad dvi inžinierių organizacijos turi'susijungti, -e Sta
nišauskis panaudojo tą tik .spaudimui, .tačiau savo 
nuomonę .Smetona buvo užfiksavęs .minėtame įstatyme. 
— Gaila.sšnegaliupakeisti'daugumnsnuomoilės-ir.ęiti 
prieš ją, bes mes nežinome ką gali vyresnieji kolegos 
Draugija veikė lir toliau, bet nusistatymas ją palaidoti 
nebuvo užmirštai. t

1936. II. 1 d. draugijų įstatymas įpareigoja visas 
•draugi.jas perairegistruolilš neiĮjo. Jo 67 paragrafas 
sako: “Draugija turi-pertvarkyti-savo įstatus, kbipįšis 
įstatymas:reikalauja, ir >tris pertvarkytų įstatymų (Eg
zempliorius, ligi 1936 jn. balandžio >mėn. 1 dienos pa
statyti Vidaus Reikalų Ministeriui. Draugija, nepri- 
stačiusi nustatytuoju laiku savo pertvarkytų įstatų 
arba kad ir-pristačius, ’bet ligi 1936 m. liepos mėa. 1/ 
dienos negavusi Vidaus [Reikalų ministerio leidimo 
veikti, laikoma uždaryta. ’Iiikęs po-Uždarytų draugijų 
durtas sutvarkomas<šio įstatymo nustatyta tvarka”. ..

Iiietuvos .diplomuotų Inžinierių ir J Architektų 
draugija, pritaikius-savo įstatus kaip tas įstatymas rei
kalavo. "ligi balandžio m. 1 dienos pristatė Vidaus Ref-

I&lls daugiau)

taci.au
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TELEF. PR lR-3229

DR. ANNA BALIONAS
AKIU, AUSU. NOSIES

■ , ANDRIUS MIRONAS

2858 W. 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR-MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 $o. Pulaski RdL (Crawford 

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

. Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012 f -Į' -T’

DR. c: K; BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

į CHIRURGIJA
Telef. 695.0533 -

Fox Valley Medical Center 
\ 860 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

PACIFIKO LAGŪNUOSE
Trumpos žinias iš Kalifornijos Tri-City apylinkių

Trinity vadinamas miestų'-1 J-----  “ ’ ” • • •
trikampis — Oceanside - Vistą- 
Čarlsbad — šiaurvakarinėje San 
Diego apskrities dalyje, į pietus 
nuo marinų apmokymo bazės

Camp. Pendleton. Visi trys yra 
augantieji miestai, kurių stam
biausias Oceanside turi apie 50,- 
000 gyventojų, o Vista ir Carls
bad po 18,000 gyventojų. 
Oceanside ribojasi su kariniu ra- 
jonu šiaurėje, o su Carlsbadu -r-

rGRADINSKAS
GARANTUOTI

7 RADIJAI
NUO $8.50DR. PETER BRAZIS

PHYSICIAN ANO SURGEON
- 2434 WEST 71jt STREET

Ofisas: ; HEmlock 4^849 
įJŪiicL: \

OFĖp VALAJflM)§Vv,
Pirmadieniais ir ketvirta<L<l^-7 vaL.
antrad.. penktadienį nu# treč., r'i ■ m i ii ii A C 

ir seštad. tiktai suritaps, v t L I M l •fĮJvĄ 3
——" ■' ! Links#!ūmo- arba ’ liūdesio valandom

2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

Sekm. 4r tree. uždaryta.

F "

pietuose. Abudu šie mietai iš- 
sidėstę pagal Pacifiko pakran
tę, kuri turi kelias lagūnas (įlan
kas), teikiančias daug grožio 
mieštam. Vistas miestas su šiasi 
abiem sueina rytuose.

Visuose trijuose miestuose 
sparčiai auga nauji namai, ypač 
moderniausi butnamiai, vadina
mi townhomes, ir ištisi rajonai 
šeimoms gyventi. Yrą atskirų 
tartum kolodijų senesnio am- 
žiaus ar beveikiama, šių namų 
statyba dabar ypatingai išplitū-

Prieš įsikurdami naujose vie
tovėse lietuviai įpratę gerai ap
sižvalgyti. Iš Tri-City miestų 
jiė pirmiausia ėmė kurtis Vie
toje. Tai už pajūrio kalvų gran
dinės pasislėpęs kaimo tipo mies
tas, išsiplėtęs jš eilės stambes
nių ūkių. Iki šiol jų' užsiliko 
miesto pakraščiuose. 'Gausios 
kalvelės teikia miestui įvąinimd 
ir jaukumo, kas atrodo ir vilioja 
lietuvius. Klimatas čia vasarą 
kiek karštesnis, nes Pacifiko vė- 
jas arba vandenyno šiluma rie

DR. PAUL V. DARGIS 
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Westchester Community klinikos 

Medicinos ditektoriūs.
1938 Š. Manheim Rd.r Westchester, I1L
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 1 

kas antrą šeštądienį 8—3 vaL f1 uju
\ Tel.: 562-2727 arba 562-2728

REZ<: GI 8-0873 '

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

6132 So. Kedzie Ave., WĄ .5-2670; 1
Valandos pagal. susitarimą. Jei neat

siliepia. skambinti Ml 3-0001. ,

(PUTRAMENTAS) 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
>kapams gėlės.'

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

J1" 11 11 1 >
' GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
GELI NY ČIA J

> 2443 WEST 63rd STRE ET
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS I
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ODOS LIGOS — ČHIRŲRGiJAt

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS .
1 3907 West 103nd-Street ,v

„Valandos, pagal šusi^rjmą..:^

i *2 - m a Airs

: .TeL: 561-4605. ir 489-4441. _ .
• ? OFISAI: •. ?■

1002 N. WESTERN: AVEri' ^ ' 
5214 N. WESTERN AVE.

Vaian d os pagal ^iisitarimą.

Ofiso tel.: HE 4-1818 ’
■ Rezidencijos: PR 6-98G1 ' •

DR. J. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGI! SPECIALISTAS 
2454 WEST 7Ist STREET 

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

Trečiadieniais uždaryta./ v

DR. FRANK- PLECKAS
, OPTOMETRJSTAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

2618 W. 71st St. — fel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

•‘contact .lenses”. .
Vai. pagal susitarimą.. Uždaryta tree.

DR.'IEO
x INKSTŲ,

PROSTATOS
2656 WEST 63rd STREET €

VaL: an.zad. nuo 1—4 ^.pieiJJ, 
ketvirtad..’nūo vab 'vak.

’ Ofiso telef^76-^SO 
Naujas rex; telėf.: 44Š-5545-

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TeL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt'. ^-ė’ ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vąĮ. po pietų ir kitu .laiku 

’ pagal susitarimu.
-________ ■ 1~ —

IS SEIBUTIS
PŪSLĖS IR
CHIRURGIJA „

Leidimai — Pilna, apdrauda
ŽEMA KAINA 

. ŠE R Ė NA S 
Tel. WA 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS :
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882

---------------------------------------- -——

jsOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS .VALANDOS

Visos programos iš W0PA,
1490 kū. A. 31.

Lietuvi y kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadienį nuo 8:30. iki 9:30 vai. 
ryto.

f { Telef.: HEmlock 4-2413
t 7159 So. MAPLEWOOD AVE.
k •>/ . ' ' r '• --

CHICAGO, ILL. 60629

V. Ttfmasoms, M. D., S. C
CHIRURGAS’.’.

2454 WEST 71»t STREET 
Of ižo t«l*f.Y HEmlock 4-2123 
Rrtiil.i tolef.į.Glbibri'8-6195-

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai, feed. Ban- 
dažai. Speciali pagalba kojoms

8 ; (Arch Supports) ir 11

2850 West 63rd St, Chicago III. 60629 
T*I«M PRospect 8-5084

' -’rt ■ jf ' <V J , , . .
S&V ./an-jr ‘' % Į . -kX I. . .. n. T.k.- 2 _• .

• * SKAITYK PATS IR

r v KITUS SKAITYTI 

n 'j j 11» a s

' (iv ieju auki- • Clemente miestu, o jame ligi šiol
tebegyvepa buvęs preaūdentas R. 
Nixon. IŠ lietuvių ten gyvena 
vienintelė šeima — Vincas ir Ja
nina Dovydaičiai. Jie pardavė 

motelį Pismo Beach ir nusipir
ko kelių butų namą visai pajū
ryje. Be to, Vincas, nors jau ( Silnaus pasekėjai, turime laikytis kuo artiausiai^prie mūsų dangiškojo Tėvo 
pensininkas, be atlyginimo tre- ~ TA"""" --
niruoja mokyklų jaunimą žaisti 
europietišką futbolą. ‘

Į pietus nuo Carlsbado yra 
taip pat augantis miestas Encin-i 
tas (apie 6,000 gyv.), kur jau 
keliolika metų sėkmingai orchi-

4ėjų auginimu ir pardavimu ver
čiasi Juozas Rudvalis. Kelios 
mylios toliau į pietus pajūryje 
yra garsi arklių lenktynių vieta' 
Del Mar mieste.

Tuo tarpu Tri-City sritis nė
ra lietuviais gausi, bet ’ tikriau
sia netolimoje ateityje jų čia at
siras bėgančių nuo triukšmo ir 
smogo... šiuo metu* čia namų kai-

■ * 
nos kiek žemesnės, kaip Los An
geles arba Orange apskrityse, 
arba kitose San -Diego apskr. vie- • 
tovėse, taigi, apsukresnieji pasi
naudos proga įsigyti turtą augan
čioje apylinkėje.

dovauja Regai firmos batų par
duotuvei Ponia Vešotienė tuo 
tarpu niekur nedirba.

Pernai vasarų atskirai išsidės- 
čiusiame naujame suaugusiems 
rajone, pavadintame Altamira, 
įsigijau nuosavybę ir aš. Tačiau 
turėjai laukti išėjimo į pensi
ją ir tik prieš pat 1975 njetų Ka
lėdas galutinai persikėliau.

Carlabade yra dar kelios lie
tuviškomis pavardėmis šeimos,

Padgalslds, Jis Čia turi tik 
gydymo kabinetą, o gyvena kita
me mieste. Tuoj po Kalėdų vie
tinis radijas" paskelbė žinią, jog 
lietuvių kilmės filmų aktorius 
Charles Bronson yra nupirkęs 
didokų plotą žemės Carlshado 
mieste. Jeigu tektų su šiuo pa
garsėjusiu lietuviu sueiti, tai su 
Vešėtomis sudarytume net pen
kių aktorių bendruomenę...

Apylinkių lietuviai

■/ Neteko girdėti, kad kas išlie- 
tuvių įsikurtų Oceanside mieste. 
Gal pensininkam  ̂jis per didelis

čia kiek šalčiau, kaip pajūryje. 
Oceanside ir Carlsbad džiaugia
si- vienodesne temperatūra, svy
ruojančia nuo 60 iki 78 laipsnių 
čia tik kiek daugiau drėgmės, 
nes arti Pacifikas.-

? - ; Vistas lietuviai : .
Bene pats pirmasis Vištoje įsi

kūrė laikraštintinkas-fotografas . 
Daumantas Cibas. Po keliolikos-! 
metų kaį kurie Los Angeles gy
ventojai, daugumoje ja.u pensi
ninkų amžiaus, išdrįso kurtis šia
me mieste visam gyvenimui. Kai 
kas patys statydinosi' namus, 
šiuo metu mažiausiai bene pen
kios šeimos jau galutinai įsikūru
sios. Be D. Cibo, svaigalų par
duotuvę įsigijo P. Pyanis, dup^ 
lekse apsigyveno, buvęs topogra- ■ 
fas B. Narbutas, 6 J. Mikuckis 
pasistatė savo jėgomis namus.

■' ' - ? - .i ' - - Gv Namų, statybai yįs brangstant, _ 
' atrodo,. lietuvių antplūdis bus 
sustojęs, . nes mūo praėjusių me- 
tų^ naujų gyventojų Vištoj e ne-, 
prisidėjo.

Carlsbado pionieriai

, Berods; anksti 1975 metais 
tarnybos labui iš Holly wood o 
persikėlė buvę čikagiečiai akto-, 
riai Kazys ir Lilija Vešotos. Nau- 
jieniečiai pažįsta Kazį,;nes yra 
matę jį vaidinant įvairiuose lie
tuvių vaidinimuose. Jo_ brolis 
Bruno .Vėšota riš dar pasirodo 
Hollywood e kai kuriose filminė
se' serijose. Kazio žmona Lili
ja Barčaitė yra vaidinusi. Ten
nessee Williams veikale “Stikli
nis žvėrynas”, režisuojant J. 
Blekaičiui, ir kituose veikaluose. 
Kazys apsigyveno visai prie sa
vo darbo vietos, nes naujoje ir

Tik už 30 mylių yra Orange 
apskritis, kurią prasideda San

JEAN GRIBAUSKAS
Pagal tėvus Eisiu

■1 Gyv. Cicero, III.

Mirė 1976bm. sausio 31 d., sulaukusi. 61 metų amžiaus.

Gimusi Chicago, UI.

Paliko nuliūdę: 4 dukterys — Dorothy Bogdan, žentas 
Frank, Christina Napoli, žentas Martin, Eileen Peters, žentas 
Arthur-ir Therese Gribauskas, du sūnūs — Joseph Jr., marti 
Bonita ir Dennis Gribauskas, 4 anūkai bei kiti giminės, drau
gai ir pažįstami. '' .

. ; Kūnas pašarvotas A. Petkaus koplyčioje, 1410 So. 50 
Ąve„ Cicero, IIU

"--J;.' . > ' - ‘ •

tįAAntradienį,vasario 3 dieną 9:30 vai. ryto bus lydimas 
iš koplyčios Į šv. Antano parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojama Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

. Visi a. a. Jean Gribauskas giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai

į paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekav dukterys, sūnūs, giminės.

Laidotuvių; direktorius Donald A. Petkus. TeL 863-2108.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"Neapleiskit* save avsJrinkim— Ebr. I(h23«

Kaip Dovydas norėjo būti vis arčiau prie padangtės (senobinės mal
dyklos) ir arti prie tikrojo ir gyvojo Dievo, taip ir mes, Dievo mylimojo

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- 
sinti 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. 4 4

’ Kas antrą •ritr«diwnĮ Sophia Barčus radijas skelbia Ivenfo Rašto tyrini* 
to|p aiškinimus.

Visi žino, kgd mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mt 
rvWeji? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirtie**, kurią gausite 
nemokamai. Rašykite: *

F. ZAV1ST, 3715 WEST 66th STREET, 
CHICAGO, ILLINOIS 6062$.

IV. RAITO TVRINtTOJAI

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 
k|,/ 2533 W. 71st Street
iv > Telef.: GRovehiU 6-2345-6
M > 1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef.: TOwnhall 3-2108-9

j TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TRIS MODERNIŠKOS 
AJE-CONDmONED KOPLYČIOS

EUDEIKISGAIDAS - DAIMIE
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

’'Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas,' n®, 
mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 

s kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose.5 Ten minimas ir Lietu
vos vardas. ' ' < - d'

-?i’’ Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 melų,* peržiū
rėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė 
kiekvieno žodžio metrikaciją it surašė Lietuvos praeitį liečian
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl, knyge
lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, 
kaina $2.00.’ Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu: " . • ..

NAUJIENOS; 1739 So. Halsted SL, Chicago, DL 60608,

DĖDES ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YhA GERIAUSIA DOVANĄ >

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomait) • 4>e*ę Šerną •» 
meniškai pažino. «kaitė jo straipsnius, knygas ir ktavaMi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų- žiemos ar vasara* pasukaityniams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradhųgina kiekvieną. kas ji at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO ROKO lengvas, vaizdus, gražia literai trine forma pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeiviu šviesuolių gyvenamu 
ir jų kieta, ideologine veikla. - į;

Antane* Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado 
maičto šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerika* Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 dol.

Gaunama -naujienų* administracijoje
3BMI

The all-American frankfurter adapts easily and tastefully to 
this economical, sure-to-please family dinner. Olive-Frank
furter Skillet Supper is an excellent choice' for a low-cost, all- 
in-one dinner dish, because it costs only about 50£ per serving 
for a family of five. — .

California ripe olives add a pleasing tasteand texture, along 
With tomatoes and green onions simmered in a golden sauce. 
Cook it all in one skillet and serve it over mounds of thin spag
hetti with fresh crusty rolls and butter. For only pennies this 
dish provides both meat and vegetables for a tasty dinner that 
goes together quickly and easily. K

Choase canned California ripe olives in one of the smaller, 
pitted siaeo for this dish (there are nine^izes to choose from— 
all the way up to Super Colossal).

OUTE-FRANKFURTER sktllet supper
> i (Makes 4 to 5 servings)

IM cups canned pitted
California ripe olives

1 (1JM ►ek.Rc

1 (10% oz;) can conden*e<l 
chicken broth

1 «mall bay leaf, crumbled 
>4 tea<poon ba«il, crumbled 
*4 tra«poon aalt
% teaspoon pepper

1V? taWe.<p6on« com^tarrh 
Thin apachetti '

Cut otMs in wedges, cut franką in 1-inch diagonal slices. 
Saute olive wedges, franks and onion in oil slowly for five 
minuter Add tomatoes, broth, hay leaf, basil, salt and pepper. 
Bring to boil lower heat and simmer, uncovered, five min
utes. Blend cornstarch with 2 tablespoons cold water. Stir 
into the hot mixture and cook, stirring until mixture thickens

cooking oil 
-C 'i m tomato wedges

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Chięagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, Ill. Phone: *0Lympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICĄ AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ) '

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

3364 So. HAL3TED STREET •- Phone: YArds 7-1011

lUESDAl, rhBKUAhl 4, 1074
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VLIKO ATSIŠAUKIMAS
šiaušiamos į pa-BRANGUS IJIITI VIA1.

Vasario šešioliktoji 
tautos 
šventė. Per dvidešimt dvejis 
metus šią dieną švente Nepri
klausoma Lietuva ir lietuviai 

Dabar, Lietuvą paver- 
jau trisdešimt penkeri 

metai kaip mes šią dieną mi
nim, ėia išeivijoje — viešai ir 
iškilmingai, o jūs Lietuvoje ją 
minite tik savo širdyse su pa
siryžimu ir nepalenkiama vil
timi ir vėl, 
nepriklausomybę, šią dieną 
laisvai švęsti, vėliavoms plas- 
denant, bažnyčią varpams gau 
džiant.

mūsų 
valstybingumo didžioji 
Per dvidešimt

\i>y inū>u p.iskip^:i>. to lietuviu Natnuose, Gedimino

svetur.
gus,

atgavus Lietuvai 
šią

žalotos, 
tinės

Vasario šešioliktosios progo
mis pabrėžiam mūsų pasiryži
mą siekti Lietuvos nepriklau
somybės besąlyginės ir nesu- 

nes ji yra mūsų tau-
g>^vybės laidas. Ji taip 

pat užtikrina kiekvienam lie
tuviui sąlygas gyventi laisvam 
ir nevaržomam siekti asmeni
nės ir savo artimųjų laisvės bei 
gerovės. si sutartinai,

Vasario šešioliktosios progo-tuvos

■ mis garsiau siaukiaines į pa- 
Įšauliu sąžinę-, protestuoam prieš 
Lietuvos pavergimą,* okupan
to žiaurumus ir nusikaltimus 
visuotiniems 
principams.

Istorinis Lietuvos neprikišu- ri mus visus jungti, 
somybės aktas minėtinas svar
biausiai ir šiandien dėl to, kad 
jis teikia vilties: Jei nepriklau
soma Lietuvos valstybė atsikū
rė po šimto carų vergovės me
tų, ji išsivaduos ir iš 
bolševiko okupacijos.

Mes, laisvieji lietuviai nega
lime tenkintis tik viltimi, rei
kia konkrečių darbų. Lietuvos 
laisvinimo darbą mes dirbame 
susibūrę į organizacijas.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas, kaip ir 1918- 
ųjų metų Lietuvos Taryba, sa
vo prigimtimi išreiškia Lietu
vos valstybingumą. Dėl to jo 
paskirtis ir uždaviniai yra iš 
dalies skirtingi nuo lietuvių 
išeivių organizacijų. Bet šiuo 
kritišku momentu Lietuvos 
vadavimo darbą dirbkime vi-

Vyrrausiam Lie- 
Išlaisvinimo Komitetui

žmogaus laisvės

ruso
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derinant
Kaip rezistencija prieš Lie- pilies menėje nuo 4 vai. popiet 

tu vos pavergimą ir kovos a įsa- atidaro jo kūrinių parodą, o 6:30 
komybė subūrė į

GEROS DOVANOS
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE' 

SU DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:

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

Minkštais viršeliais tik ____
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA

Kelionės po Europą Įspūdžiai. Dabar tik

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekj arbt 
money orderį.

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

====^r==^====^sse

ŽIAURŪS ŽMONĖS.

$3.00
$2.00

<2.00

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St., Chicago, DL 60629 *
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairiu prekiy.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

Tel. WA 5-2787

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

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

------ ---- -- =r. r 'iv.- ...

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
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
V. VALANTINAS

f

*

•JUBILIEJINIŲ METU
NAU.JĮJ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metų. Minint tą sukasti, gerbiant pirmoje 

nūs ir atliekant būtinas pareigas amžinam HetuvyiTės išlikimuf skel-
Amerikos lietuvių 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 pavergtu lietuvių laisvę, 
neidamos ir neskiėdamos i sandėrius su okupantais ar ju įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendras institu-

neidamos ir nesidėdamas i sandėrius su okupantais

ci j as ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus

NAUJIENOS atstovauja tyliąją , lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto-

ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui.'gerose draugijose” girti Na"u|ie-
rikos poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 

nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 

spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
'JF' ~ »ZW A. Ji 41AUAXV1 Q0X V« V JLA V 1OV3 1OC1V1

taip^ pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie

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- ------- T ---- f- I----- --------------s ........................................ >
tuviskų reikalų renesanso.

KAINUOJA: Chicagoje ir Kanadoje metams — $30.00, pusei mėty   $16.00, 
trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsteniuo-

— $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama sava iff nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.
•ww W ,«nr «w ■»

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

Į Į 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

t NAUJIENOS, CHICAGO 1, ILL, »- TUESDAY,'fKBBUARY 9^7^

iSSf•■/y'

Vyriausią vai. vakaro Karaliaus* Mindau- 
Lietuvos Išlaisvinimo Komi te- go mei 
tą skirtingas politines partijas nia. Noi 
ir sąjūdžius, taip šiandien ne
priklausomybės atstatymas tu- 

. šis’Eietu- 
vos laisvės kovos vieningumas, 
liesu vienodindamas mūsų ir 
nesuliedamas į vienalytę visuo
meninę masę, mus skatina są
moningai eiti tikrosios demo
kratijos keliu, gerbiant vieni 
kitu įsitikinimus.

Informacija j pavergtą Lie
tuvą bei mūsų gyvenamus kraš
tus ir lietuvių tautos skriaudų 
dokumentacija dabar yra mū
sų veiklos ir darbo vienas pa
grindinių uždavinių. 

... . x
Neseniai įvykęs Vyriausio 

Lietuvos Išlaisvinimo, Komi
teto seimas dėl to nutarė, kad 
‘Ypatingas dėmesys kreipti
nas į Eltos.infoi-mącijos tarny
bos aprūpinimą specialistai tar
nautojais, geresnėmis priemo
nėmis ir lėšomis”. Bet tai dar 
ne viskas : Jūsų, mieli lietu
viai, praėjusių metųaukos Tau
tos Fondui’ daro šį seniai siek- 
lio sąžinę, protestuojam prieš 
namą. Pripažįstant kitų, 

' bar veikiančių,. informacijos; 
židinių reikalingumą ir nau
dą, Eltos Informacijos Biuras 
rūpinsis visais pagrindiniais — 
didžiaisiais, su Lietuvos lais
vinimo darbu susijusiais, spau
dos- bei informacijos uždavi
niais.

šiam svarbiam užmojui ga
lutinai įgyvendinti, tęsti ir in
formacijai pastoviai gerinti, bei 
plėtoti prašome ir tikimės jū
sų, mieli lietuviai, talkos ir fi
nansinės paramos.

J. K. Valiūnas 
Lietuvos Išlaisvinimo

>nėį^ąWbimą su progra-

help Wanted — male-female 
Reikia Oerbinlaky ir Darbininkių

KELIONĘ ATSTOVAI >

įr gąhnttaji da
ly vautiprąjomTkt ei ptisįM.'Va
siliauskienę, 51 -SmithfleM’ Dri-. 
ve’, Toronto, Oht. M8Y 3M1, Ca-,f®gL£ 
nada. Tet125r-5126. ’ “•*

» ------- — ■ (^k.

KLAIPŠDIŠKAB ŠIUPINYS

Draugija fy^arią)*Jrtėa. 21 
<L> šeštadienį^ 7 vai. lie
tuvių -Tautiniuose ■' Namuose,- 
6422 South; Kedzie- Ayę.į.rengia 
vakarienę — tradicijų -šiupinį su

Bostono keli 
tnviškai kalbant 
dėti -organizuoti

šniūrą ieško lie- 
...................toviškai kaL__

‘7 . „ Ų . JT— ___ —z-,._
kėleiyius nuliu numatytoms ekskur-

lalko.J 
atlyginimą

REAL ESTATE M'

k

da-

(Vąt.

Komiteto pirmininkas)
Jonas Balkonas 
(Tautos Fondo Pirmininkas)

LIETUVIŲ MENO PARODA
Chicagos'bibliotekoje

-- .A_; *CA '
Chicagos Daily News prane-

ša: Lietuviu menininku darbu 
paroda bus atidaryta Chicago

-

VISU LIETUVIU LAIKRAŠTIS L1Z TAUTOS LAI S VĘ

THE LITHUANIAN DAILY NEWSGr.Di.e$hi^9tOl
c.

; ■

n- D.

ess
'Sj'on
2054C

rrive

<•

i)

>■' T

Ilgiui l 'X
i illiUilniuu įtl .\iuėriiH

Pubnshvd by The iuiaiuxuoa Ncw> Cv.. Idc.

1739 So. Halsted Street, Chicago, Ill. 6(X.O8
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1 Lietuvą, Dirbti pilną arba. 

Sėkmingi kandidatai gaus 
sulig atliktu darbu (com- 

ipmofcyrną' ir kelionių pri- 
Įnfornucuoms rašyti:,

'' 8 VrarrE^ScRD

NEWTON,’TMASS. 02168.
Skambinti coUect Tel. 617 - 237-5502.
. Po 6 vai. .vak. .'tel. 617

, v < - ■ - - - - ♦ ’ . -

3 ■

mission).

emv& inrnii pi 
Sėkmingi kandi, 
suli| atliktu da 

nformacuums rašyti;

idatai gaus

Mažosios Lietuvos J^ėtdW

j" 7 vai. vSįaro Lie- - 968-1190.

6422 Soutft Kedzie-Ayę7.rengia
./1__ • '3 , 3 v- • •

programa,’kuriąiatlis, Mergai
čių • Nonetas, ‘ paruošta ■ Jurgio 
Lampsaičio, hūmo.ristinč dekla
macija ir kt. Vieta? prašo už-

^MISCELLANEOUS FOR SALK

r 7 'parduodama , 
'SOFA IR KOČKTEILIO STALELIS

Įvairūs Pardavimai

PARDUODAMA <

^^TREXL tSTATerOR 3AVe*“*5
; Namai, Žarna — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSLMOKĖJIMAIS 
i . DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

M U T UAL FEDERAL SAVIN G S
uv** - - * " PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas % ' ,

Virginia 7-7747

REAL ESTATE EOS SALE 
Nam*!, žemė — Pardavimui

VOL. LXT Chicago, III. — Trečiadienis, Vasario-February 4 d., 1976 m.

2212 W. Cermak-Road Chicago, Ill. I

-y esisakyti iki.šio mėn. 15 d.'

-MOKESČIO MOKĖJIMO
. l .* MĖNUO

Cook Apskr. iždininkas ; Eįd- 
ward J. Rosewell praneša,’ kad 
jo įstaiga baigė .-išsiuntinėti 1.3 
milijono p&mosios dalies (in-;
stalmento)?nejudomo turto (real
estate) mokesčių ;sąskaitas:-yi 
sietas- -G>Ul 
bės eavų

apsk rities nuosavy•
ikahis-’ Mokesčiams

sumokėti: ^ąskutinė Uieiaa. jra-
■ • - ' - '» L . • T t**' -ė '• v-kovo 1d. -Odininkas, sako,- Kad 

jo ofisas mokesčių siuntas jau 
pradėjo gauti. •••“•'• - 7-..

Rosewell dar primena, kad bet 
kokios nuosavybės savininkas, 
kuris savo sąskaitos nebūtų, ga
vęs, turi kreiptis į jo ofiso kam
barį 112 Apskrities Namuose ar-
ba skambinti 443-7930, prašy
ti sąskaitos duplikatč. .■ \

Savininkai, kurie iki'kovo'il

Kaina ISc •>xZ.)

7 Teirautis Jei 47 6^640.'..
N f ~ * U-7:- "y- *

■ ' HEL>'WANTED
. Darbininkių reikia

■W « t • i —• t.- ' 9 _ • 7 ~ ‘

ligotą moterį, prie Lėmpnto. Skam-

Zl?“

HEAAALE

REIKALINGA- --MOTERIS' 'prižiSrėti

binti po ,8 valandos vakaro iki vidur-

rr-
nakčio. JTeL> 257-2044.

f

N

i -- š

lieju; vią 
dažytojas

fe 4612 S. Paulina St
. . (Town of Lake) > .

Dažo namus Ii lauko Ir S vidaus.
r ’ Darbasu^rahtuotes. ? ~'C i

7’ Nuo - iki 8 WViK - .
1 v ; skambinti. YA .7^1071 ■ •

STASYS ŠAKINIS
K- --- ■ x „

■■ g ą , .

_ F- Brita- 
nijos Lietuviu klubo UŽGAVĖ
NIŲ BANKETAŠ įvyks 1976 m. 
vasario Tnęri7t4 d/T*vai.30 min. 
yakųro Jaunimo. ’ Centro t didžio-

B UT Ų N U O M AVI-M A S 
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI.
Į VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMO AGENTCRAJ

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY- \ * 4 * --' k '
■'N--. N\ INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Avė.
■ —”■

3 BUTŲ P0 4 KAMBARIUS mū-
fcA -1- L-. 'Z—. . ” ’
šildymas. Brighton Parke. 4

3 BUTAI IB KRAUTUVEI PA
TALPA. '-Medinis, gerai, apžiūrėtas 
namas Brighton Parko centre?

'ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

2951 W7 63rd St. TeL 436.7878

■

iIiI

f

f

"“5^=-

X,

Chieagos Anglijos

dienos .neatliks savo pareigos,- J, T” \7 ,

Ilsite Prudenčija-;Kčkien.ė.
turės mokėti pabaudos nuošim
čius po 1;% už kiekvieną suvė
luotą mė?tesį.'c'. ;-į-;

CHICAGOS miesto sveikatos 
komisionįgrius - Dr, '. Murray G,
Brown perspėja Chicagoje gyr 
veriančius 1,300 Vietnamo pabė-.

rinis. 2. auto garažas. Gazo pečiais

Medinis, gerai, apžiūrėtas

Naujienas galima nžsisa-
kyti telefonu, skambinant ad-
ministracijar darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti
aria rašyti prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 

> yra siunčia-

~ šokiams gros . orkestras ieVy- 
tis”.:<‘/.r :

’ ši lt a;' vakarienė. Įėji- 
mo;.aųka:^7^0Pį.>7 7.į; 7 < 
7 Norintieji- šiame Užgavėnių

Salta

gelius suąlaikyti nuo,žąlios.kiau: Bankete dalyvauti, prašomi .'Li
liu mėso^ivąlgyino,;JęgJpjtai jię. -
yra pratę - gyvendami Vietname
visą mėnesi valgyti: jef švenčių

Public Library rotundoję Ran
dolph St. vasario 18 d.'5:30 vai. 
vakaro. Paroda tęsis' iki vasa-. ’ 
rio. 28 dienos;.', t N v: J 71 '. 7

Parodą globoja Bąlzėko Die

metu, čia nho'žaiibš kiąųįiėnoš

'kirmėlaitėimy'yad?.yBnchina, ko: 
Vietname n^s^faįk6/;.v:n; ė

galima apsikrėsti" parazitinėmis ■

.^febber. Bor. CHICAGO; :.'—'j^ebber ;Bor., 
. chefs,, 69' metų/ anižtaūs ’ juj-Vęs; 

_ —m. 1 - a. ” a .cr r”!c ir - * l. .

tuvių Kultūros'muziejus, 4012 ,
S. Archer avė. ir Blinojauš Mė
no Taryba.- Parodoje -bus išsta-
tyta dvidešimt meno kūrinių.

ReŠpublikonų-partijdš“IinhoisJe- 
gisla.tūros;.a'tafqyw irad'Decaljuf,' 
ūž vagystes ir pęii<A'aų\ą:'elgesį 
nuteistas 72^?.5avaitgaįiuš-. ’pra-

778-2233-

JŪSŲ LAIMEI

pažinimui, f 
proga Naujienos 
mos susipažinimui 2 savaites
nemokamai pagal gautus pagei- 
davimus ir galimų skaitytojų 
adresus. ' -

(Pr)

K

lietus "Įsiūti .'iš .^kątOį^ąkąįHjji- 

dietfOsi me&:I^i3-90Š4,
-• vakarais: 297-tlW8.-?. ? ’ -7 į-;

nan£ sSis/ėlėf dhi^.piiihėriais:

vąkdrafe.;2974)Į()KĮ-r'
' ■' U ; A.L.r,;/y.^ulį>,ya]dyba

(Pr).

SKAITYK lĮKcKiTA^' .PATARK 
. .-SKAiTYTl' .DEMO.KMTINĮ
■ .diėn^astį i ’Naujienasr

>. The Lithuanian American 
Community of the United 
' States, Incorporated

JAV LB
CENTRINE RAŠTINĖ

kasdien (nuo pirmadienio iki penič- 
tadienio). /

2951 W. 63rd ST., CHICAGO, 
, ILL. 60629. Tel. 436-7878

Atidarą nuo <7:00 iki 9:00 vai. vak.

4’ tadienio),

ILL. 60629. Tel. 436-7878 -

1-

•r-s-
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AN ATSISTATYDI»
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LIUKSUS. NAUJA REZIDENCIJA,'
’ . ’ .__ _ ______ _J

Talman banko, ekstra platus lotas, 
2 auta garažas. — $38.000. .

DIDELIS MŪRO NAMAS, 6 kam
bariai, puiki vieta Marquette Parke, 
graži vonia, naujas gazo šildymas. 
S2LOOO.

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

2 BUTŲ modernus mūro namas su 
"A” z:\ „___ i

gatvė Marquete Parke. $36,600.
MODERNUS 4 BUTŲ mūras?ir 2 

aiito mūro garažas. Atskiri šildymai. 
$45,500. ’ —°-1- —

-:8 BUTŲ MŪRAS, naujas gazu šil- 

>15,000 metinių pajamų. Arti m&ų.

8 kambariai, tinka ir pajamoms, arti 

2 auta garažas.

bariai, puiki vieta Marquette Parke,

$21,000.

auto mūro garažas. Radiant šildymas. 
Puikioj apylinkėj Marquette Parke. 
Vertas-daugiąjį, gavome už $38,800.

2 BUTU modernus mūro namas su 
garažu- Atskiri šildymai. Rami, grązi 
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. 31- 
-tymas, nauja elektra/ alumin. langai 
si5,000 metiniu pajamų. Arti musu. 
S71.700. ; į - . .

VAipiŠREALESTATE
2625 West 71st St. TeL RE 7-7200

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT —

■ 5 ■ nuomosit.
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus

BALYS BUDRAITIS
4369 ARCHER AVK CHICAGOJE

: TeL 254-5557 . •
. .. . ? ir .. ’ ■ ■/-

LEMONTO APYLINKĖJE
135-TA IR ARCHER AVĖ;

Tel. 257-5861

y
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JAV PATARIA LIBANO KRIKŠČIONIMS 
PRIIMTI SIRIJOS TARPININKAVIMĄ .

Krikščioniu vadas Gamayel yra įsitikinęs,
dar tėkš kovoti su palestiniečiais

BERITĄS, Libanas.
čionims priimti Sirijoj tarpininkavimą, nes tai esąs gal vientinte-

JAV vyriausybė patarė Libano krikš-

lis kelias apsaugoti krašto nepriklausomybę, sako pranešimai iš
Libano

meto JAV įplomatai —ti-ĮSj; sick ;
nesikišdavo į’ kitų yą^jybių rei
kalus, patarimus duodSįp vyriau-

JA V diplomatai -patatth
Libano krikščionims.- Praeitos 
savaitės; pabaigoje krikščionių 
vadai buvo surinkę’ Kaslik mies-

Tame susirinkime buvo praneš
tas JAV patarimas. -

Paaiškėjo, kad Libano tarai- 
dentas Frahjięh pafarė-Vadams 
paklausyti Amerikoš patarimo, 
nes tai-esąs pats naudingiausias 
’ ’’’
apginti. ' - "

■ ; - -’-is’i- - - ■Krikščionių kariai 
rengiasi ginkluotis

. - 7..- 7-N7j 'N>-N

- ' f ’ ~ I

sybės atstovams, ibeĮTį&į kartą 
arimą davė

n, w S, * — V • —j

pabaigoje krikščioniųrė.y

telyje ateities plananjs aptarti.-

dentas Frahjięh patare^yadams

’ kelias Libano nepnkhtesfrmybei

Libano kriščionių ginkluotų
jėgų vadas Pierrie Gemayėl pa-

.reiškė, kad jis.toliau ginLupsiąs

1$ VISO PASAULIO

_ ... įA - 
Pirkėj’ai atsi valgė
Amerikos kviečių?

Agri
kultūros sekretorius Earl Butz 
pagrįėžtino parduodamų kitoms

tik eksporto vietose, bet ir pir-
valstybėms grūdų kontrolę ne

kusių valstybių uostuose, kadan-
gi esą gaunama nusiskundimų.
kad grūdai gaunami nešvarūs, 
blogos rūšies ir mažesnio svorio.

’ ■ j.

- Panaikins paroles?

MILWAUKEE, Wis. — Vy
riausias JAV prokuroras Edward 
H. Levi savo kalboje pasisakė už 
planą panaikinti federalinę pa-
rolių sistemą ir žada laikytis

MIRĖ SOFIJA ULINSKAITĖ| EOBELIENĖ, | Trumpai iš visur
DR. KAZIO BCBFUO MOTINA

La'dotuves tvarkvs Chicaao! > veiklus 
visuomenės ve kejas John

CHICAGA, Uliriois. — Rytuose mirė i of i i 
Kazio Bobelio’ motina ir buvusio Kaunolkofl endanto žmona. Ve- ■ ningai pagreitino mirtį nebepa- 

virtadienį pašarvoti' gydomai sergantiems ligoniams”.
Nuslegianti dauguma atsakiusių 
i- to savaitraščio klausimą pareiš
kė, kad mirštantieji pacientai 
turi teisę atsisakyti gydymo.

TEL AVIV. — Izraelis ofi
cialiai, pranešė, kad izraelitai 
išrado tokį pomidorams skinti 
kombainą, kurs nuskina pomi
dorus visiškai nesužalojant jų 
žievės. Naujoji mašina jau var
tojama naujakurių sodyboje

lionės palaikai bus atgabenti j Chicagą, k

Evens <
• d

NEW YORK. — National En
quirer pravestu ligonių slaugių 
apklausinėjimu iš 15,430 gautų 
atsakymu nustatė, kad iš kiek
vienu penkių viena, tai yra kas

Eobelienė, Dr. į penktoji slaugė (nursė) “sąmo-

John Evans šermeninėje, penktadienio rytąfbus melžčiamasi už 
josios sielą Marquette Parko parapijos 
bus laidojama šv. kazimiero lietuvių ką

ihyčioje, o vėliau ji 
se. ; z'-

Ji paliko du sūnų ir dukrą: 
Dr, Kazį Bobelį^ Amerikos Lie-
tuvių Tarybos pirmininką ir JAV —

-—u ' - t r- •

Sveikatos Departamento patarė
ją; inž. Jurgį A. Bobelį dirban-

VftIMSIOS ŽINIOS

ti JAV karo laivų statyboje, ir sitikėjo
dukrą Laimą Jasaitienę, Dr. Sta
sio Jasaičio žmoną.
> Dr. Kazys Bobelis gauna ne
paprastai daug užuojautų dėl 
motinos mirties.

• Sekmadienį Illinois vyčiai pa-
gerbs Dr. Kazį Bobelį,. kaip ĮŠr 
kiliausią šių metų Amerikos lie-

itas Fordas visai ne- 
ešimo iš ambasado

riaus Moynihano, kad jis atsi
statydinsią! iš einamų pareigų. 
Dabartiniu įnetu jis labai vyku- 

JtAV poziciją įvairiais 
dais politikas klausi- 
ežrdentas manė, kad

SKUNDĖSI, KAD NEGAUNA PARAMOS
IŠ VALSTYBĖS DEPARTAMENTO

Demokratę sąraše rengiasi kandidatuoti 
New Yorko senatoriaus pareigoms

WASHINGTON, D. C. — Daniel P. Moynihan. JAV ambasado
rius Jungtinėse Tautose, vakar įteikė prezidentui Fordui atsista
tydinimo pareiškimą. Praeitą savaitę jis važinėjo į Washingtoną, 
kalbėjosi su Valstybės sekretorių, matėsi su pačiu prezidentu, 
kurie jam asmeniškai užtikrino, kad jie pritaria jo vedamai politi
ką! Jungtinėse Tautose. Jis atkliai gynė pavergtų tautų teises ir 
kovojo prieš diktatūrinius režimus, varžančius taatą ir žmonių 
judėjimą.

Kada sovietų valdžia pasiun
tė 500 patarėjų į Angolą, o so
vietų laivai privežę tankų, kul- 

net lėktuvų už

Kaip apsaugoti 
nuo kankintojų

GENEVA, Šveicarija. — Tarp
tautinė juristų komisija prane
šė Čilės valdžiai pirmadieni, kad 
jos naujasis įstatymas .’■'aria
miems apsaugoti nuo tardytojų 
kankinimų yra nepakankamas.

“Negana, kad saugumo su
imtuosius prieš tardant arba po 
tardymo apžiūrėtų daktarai”, ra
šo juristų komisija Čilės prezi
dentui generolui Augusto Pino
chet. “Daktarai turi būti pačiuo
se-(tardymo) centruose ir įta
riamieji turi ten būti kol visi 
jiems -padaryti, smurto ženklai

Arava dykumoje į ’ pietus nuo 
Negyvosios jūros.

■CANBERRA, Australija. — 
Privati iniciatyva bus leidžiama 
eksploatuoti Uraniumo kasyklas 
Australijos šiaurinėje teritori
joj, pranešė vicepremjeras Doug 
Anthony.

CANBERRA.
ambasadorių Jungtinėms Vals
tybėms paskirtas Nicholas Fan-

šiai gynė
tarptautin 
mais.
praeitos savaitės pasikalbėjime 
klausimas Buvo išaiškintas. Pre
zidentas ii
nsįdfnd pAOjpuaq šnnfan® Jlnf>

-** Astronomai nustatė, kad 
vienas astroidas. turįs dviejų 
mylių diametrą, eina tiesiai įže- 
mę. Laimė, kad jo kelionę dar

gyventojams

kosvaidžių ir
300 milijonų dolerių, tai amba
sadorius Moynihan Jungtinėse 
Tautose pareiškė, kad Sovietų 
Sąjunga planuoja kolonizuoti 
Angolą. Portugalijos vyriausy
bė davė Angolos
laisvę, patardama' nepriklauso
mai ir demokratiškai tvarkyti 
savo reikalus, tai sovietų agen
tai ginkluoja mažą grupelę an- 
goliečių, kad galėtų primesti vi
sam kraštui sovietinę tvarką ir 
leistų sovietų karo laivams nau
doti Angolos uostus Pietų Atlan
te ir aerodromus sovietų^Iėktu-

žmogaus toms at-tuvį', vykusiai gynusį pavergtos 
Lietuvos teises.

£.... "V .

Alabamos gubern.
G. Wallace nesiseka

— Alaba-.
mos gubernatorius -George Wal-

Australijos
•li ’ . _ _

court Parkinson. Naujasis am- 
basarius/iki šiol buvęs aukštuo-tvarkos, kad kriminalistas atsė- gana ilga. 'Kol jis pasieks žemę, 

jeigu skri^ dabartiniu 'smarku
mo, tai tur?£. dar praeiti bent 24 
milijonai metų. Asteroido pra
muštos duobės mum s neteks ma
tyti.
s Juarez miestelyje nušauta 
Meksikos dienraščio redaktorė

Libano krikščioaisv-nesr j ata Šian
dien aišku? jog ’ 
nebus galima padaryti.

Jis yra įsitikinęs, kad. krikš-

ju Singapore komisionieriu, sa- 
vo naują postą užims ąteinančio

dėtų pūna jam priteistą termi- 
i ną, laiką sutnuttpinąnt tik už 
igerą elgesį/ Toks planas atitih- 
'kąs ir prezidento pageidavimą,

1 vams. Kada pradėjo diktatorius
- Kastro siųsti,Kubos.Kąręiyi.usU. .jyranykst4ū—-Įtariamuosius turi

• Anemia riAfnip nrSonnlrhin-'kovo pradžioje. ~ > 7-A^* '
SPRINGFIELD, UI. — Vice- 

gubematorius Neil F. Hartigan 
viešai paskelbė, kad jo pajamos 
1974 metais buvo S61,121 ir kad

gerą elgesy? Toks-planas atitin- 
|iįįs ir ■piez.i'ueut.u 
kad. įstatymais/ būtų. nustatyti

Angolą, o" ten vietoj e.apginkluo- '**=5 ~ "S- ■*?
matyti Jų pačių daktarai arba 
jų giminių parinkti daktarai tuo
jau po suėmimo ir kas 48 valan
dos vėliau, kol bus laikomi sau
gumo pajėgų žinioje”.

iii
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f

i Į

lace,- važinėdamas Įvairiais rin
kiminės kampanijos reikalais, 

dar kartą susižeidė jaų .sužets-
čionims dar teks pakovoti šu pa
lestiniečiais, atvykusiais iš Si
rijos, ir vietos paletiniečįais.

mįnimum: kalėjimo terminai už 
kai kuriuos smurtingus nusikal-'* - * > \ - tą koją. Kario neštuvais jis bu

vo nesamas lėktuve, bet kario 
koja užkliuvo, jis pats nukrito

'n?
Palestiniečių ųžsitaojimasLi>ri-

riu ekstremistų politiką liėpri-
_ - - u. ____f* ' U' 7- «skV7 *,^2 24^*1"

yra 'pasiryžę koVbW^I^^ "

Vertybės popieriai
•s > v .N

Vertybės popierių-rinka viš^

timųs ir už pakartotus nusikal-

Kisingeriokelionė 
į Lotynų Ameriką
WASHINGTONAS

Real /Estate. Notary Public.
INCOME TAX SERVICE 1 \ 

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

t šymaj ir kitokį blankai.’.

mesti Libano 'gyventojams kai
Asuncion Mendes. -Manoma, kad didžioji ^ pajamų, dalis — §37,- y w __-jai dvi kulkos buvo paleistos į 

; tai, kad ji iškėlė vie
šumon faktą apie pasienio sar
gų bendradarbiavimą su JAV

500 susidarė iš jo valdiškos al
gos. Kitus 820,000 jis gavęs par Ekonominiai 

duomenys
VAŠINGTONAS. — Prekybos 

departamento žiniomis, gamy
bos įmonės paskutiniai mėnesiais 
gauna mažiau užsakymu, palygi
nant tai su ankstyvesniais mė
nesiais. Užsakymų sumažėjo 
0.4''i arba, pinigų skaičiais ver
tinant, 85.6 bil. dol. Antraver- 
tus, gamybos įmonės turi dar 
neišpildytu užsakymų 1.2G ar
ba 117.8 bil. dolerių sumoje.

Prekybos departamentas taip
gi praneša, kad 1975 m. staty
bos reikalams išleistos pinigų 
sumos 1975 m. gruodžio mėn. pa
didėjo ir jos buvo didesnės 3% 
už 1974 m. tą pati laiką. Tačiau 
visos 1975 m. statybai išleistos 

Jis i pinigų sumos sudarė 130.6 bil.

kad ambasadoriusir paleido nešamą gubernatorių galvą už
Taip pat daromi vertimai, giminiu į— e Jr_«<. •’v v • •*

šymai ir kitokį blankai;.
TERRA

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
^tlsomt^progorni.'

L

ti atgabentais sovietų ginklais,- 
tai ambasadorius Moynihan ir 
vėl kėlė viešumon sovietinės ko- 
loniazacijos klausimą visoje Af
rikoje.

Atrodo,
Moynihan buvo nepaprastai ka
ringas. Jis nesilaikė tarptauti
nių mandagumo taisyklių, klau
simus išversdavo aukštyn kojo
mis ir eidavo prie kiekvieno klau
simo esmės. Kartais kitų vals
tybių diplomatai pasiskųsdavo, 
kad jis labai jau griežtas, kirs
davo iš peties, ne visuomet “di
plomatiškai”. Jis nevengdavo 
paliesti ir užsienio valstybių po
litikos laisvės ir tarptautinio 
bendradarbiavimo klausimais. 
Atrodo, kad prezidento Fordo ir 
sekretoriaus Kisingerio užtikri-

žemyn.
Gubernatorius Wallace’

- kartą sužeidė jau sužeistą ir 
dar nepagijusią koją. Guberna
torių teko tuojau gabenti į ligo-

gis, libaniečiai prieš politiką duodamas- savo kaip teisininko 
partnerystę 1973 metais. Paja
mų likutis gautas iš prakalbų, 
akcijų dividendų,. nuošimčių iš 
taupomų sumų ir t. p. Federali-

dart 
f
į-

J* J- 1 ± r f ‘ -■ J *» X- ■ ū* *< < ♦ • •* -»- f . -V Z" -

FORESTS CANT
FIGHT FIRES

į

narkotiku pirkliais.
♦ Luandoje sudaryta komu

nistuojanti Angolos valdžia no
ri

Jiems labai rūpi Cabinda srityje 
uždarytos aliejaus versmės. Jos

3?i7 WEST «rd ST^ ChVčAGO 

/i - Tfclef.
leisti kalėjime. . Jis £>uvp prąeF- 
td ■ metų lapkričio“ lydC už^Ų-t 
65b kyšį nubaustas; penkeriais;

■ .. . . tŽ .'t -k* *

-
niginės bausmės. Negana . to,‘ 

_ . « -C-

uz^Ų-1.DAI. ANTANUI TAMOŠAIČIUI
70 METŲ AMŽIAUS SUKAKTIS - .. - :. , .c- įį.^ • -L metais probącijos ir $5,000 pi70 METŲ AMŽIAUS SUKAKTIS

Vienam iš populiariausių lie
tuvių menininkų — kūrėjui ir 
mokytojui Antanui Tamošai
čiui, su taip pat .žymia meninin- 
ke-dailininke žmona Anastazija 
gyvenančiam netoli Kingstono, 
Ontario, Kanadoje, šio vasario 
15 dieną (žiūr. L. E. tomas 
XXX, psl. 322-324) sukanka 70 
metų amžiaus ir skaitlingi jo' 
draugai ir gerbėjai šio vasario 
mėn. 13 d. (penktadienį) Toron-:

ĮKAITYK TR KITAM PATARK 
SKAITYKI DEMOKRATINĮ 
MENRASTT r naujienas*

Every year we faff\
to educate thousands 
of potentially
successful citizens
because they’re
mentally retarded.

And we’re supposed to
be so smart
Do something. A free booklet
will tell you how you can help.

-------------------- --------------- -----------
Write Th# 
on Moatat PtUrdation, 
W..hio0on, D. C. 9CX1.
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Telef. 434-4660

Sangąmono apskrities apygardos/;.. 
teismo teisėjas, uždraudė 'Bor- 
chersūi per tuos 5. metus kalbė-' 
tis su reporteriais apie savo by- f-

iifi®
SONO8 SŪM/VS s n

A3NOW Sl-OD 33V3W

****4¥*^Or
i

*NAUJIEKO5^ klĖKViENd
L I E T UVI 0

DRAU

k

S BIČIULIS

1-

I

/J

* o

1

i rw

Sa '■V."::-

j

o < ’■ *z-— :• ... ,,

Siuntiniai į Lietuvą
; ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065, Archer Ava, 
Chicago, III. 60632. T«I. YA 7-5980

-------——— ...._____________ J

Didžiausias kailių
pasirinkimas
<5^- pat vienintelij- F*4-* viernTITRU-

Uetovf kailininką jį)
auls •• -Chicagoje

(NORMANĄ
I

f
f

BURŠTEINĄ
ŠfcJeL 263-5826 

(įstaigos) ir 
677-8489 

(buto)

185 North W«ba*h Arenu*
2nd Floor Chicago, UI. 60601

Help Keep

Our Economy
Strong

BUY U.-S. SAVINGS BONDS

------- mnnuttD-—

NAUJIENAS
-m- -T-- [—I IMTU -I-~—■ rnni

TUBCETHB M w pBrTMJOŪB
ir arofM raae bldii per

MAUIICNASV —— t

A? ■

M

Hl

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR , 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir

-- - ---- ---- ---- ---------...
šildymo pečius, air-conditioning van-
r“_ '_ ” ' _ L __ _
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE. .

Chicago. Hl. 60609. TeL VI 7-3447

perstataa menus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning, van
dens boilerius ir stogu rinas (gutters).

HOME INSUkAsa
Call Frank Zapolis 
3208*4 W. 95 th St.

GA 4-8654

: - . ' ■ <7

D t M E S I O 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams.

Kreiptis: 
A. LAURAITIS 

4445/So. ASHLAND AVĖ, 
523-8775

*

| A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYB8S 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Talafj REpubllc 7-1941
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laiką verčiasi neaiškią ateitį tu
rėdama omenyje, Vertybės po-
pieriii vertė nuolat keičiasi, tai
pabrangta, tai vėl atpinga. Pa
vyzdžiui, sausio 2 ck" jie šiek
atpigo. Stebėtojai mano, kad ne
aiški už paskolas įmamų nuo
šimčių padėtis, ar jie toliau ma
žės ar didės ir priverkia yerty-

-Z ” *■ • \ -

bės popierių kainomą.- kaitalio
tis. Antra vertus, vertybės po
pierių mėkleriai, kainams paki
lus, skuba nusigriebti šiokį to
kį pelną, kas ir sudaro dar vie-
na priežastį vertybės popierių 
nepastovumui.

Antras pavyzdys: skelbiama, 
^bendrovė 

A 
tariusi su

' kad žymi Teksaso
‘Torneco” yra sus: 
taipgi galinga pasauline bendro
ve “Anaconda” jungtis tam tik
romis sąlygomis į krūvą. Anacon-
da, kaip žinia, turi vario ir tau
riojo metalo liejyklas, vario ir 
kitų metalų rūdos kasyklas vi
same pasaulyje.

Tokių 'bendrovių “ženatvės” 
atveju, .paprastai jų ikčijos pa-
brangsta, bet šį kart& još atpi
go, nes teisingumo dftjpartamen-teisingumo dėpartamen-

gfve...
•e were w* '

tas tuojau pradėjo minėtų ben
drovių tyrinėjimą, tikslu patik
rinti ar kartais tokia "Ženatvė” 
neprasilenkiav su antitrusto įs
tatymais. ' - M

» ' r ■ ■’ ri ' t ■ ' ,

WASHINGTONAS. — Valšt: 
šekretariųs Henry A. Kissinger 
šio vasario 10 dieną išvyksta il- 
gon kelionėn i Pietų Ameriką, 
sustodamas Venecueloje, Peru, 
Brazilijoje ir Kostarikoje. Pa
sikalbėjimų temos, kaip oficia
liai pranešama, bus tokios kaip 
Panamos Kanalo ateitis,' ^Ameti
kos pusrutulio prekypos santy
kiai, ekonominiai- reikalais ir 
O AS (Amerikos Valstybių Or
ganizacijos) reforma.

Kisingeris tą kelionę planuo
ja jau nuo 1974 metų.

Elliot Richardsonas 
prekybos sekretorius 
4 WASHINGTON, D. C. — Eliot 
L. Richardson, JAV ambasado
rius Didžiojoje Britanijoje, va
kar aukščiausio teismo pirminin
ko Warren E. Burger Yuvo pri
saikdintas JAV prekybos sekre
toriaus pareigoms. Richardson 
buvo valstybės prokuroras, kai 
iškilo, viceprezidento Spiro Ag- 
new\yšių ėmimo byla ir jis bu
vo priverstas atsistatydinti. Ri-> 
chard so n pasitraukė iš užimamų 
pareigų, kai prezidentas Nikso- 
nas ryžosi suvaržyti Watergate 
bylos galus benarpliojantį pro
kurorą. 7

• Prokuroras Richardson buvo 
prižadėjęs leisti ištirti bylos

ninę, kur buvo Įdėtas į plastikinį 
gipsą.

Dr. Roland McArthur. pareis-
kė, kad gubernatorius privalės 
būti laikomas tame gipse dar 
bent keturias savaites. Tuo tar
pu pats gub. Wallace laikrašti
ninkams pareiškė, kad naujas 
kojos sužeidimas nei kiek nepa
kenks jo rinkiminei kampanijai.

Juodo diplomato
i5, -

karjera
WASHINGTONAS. — Vals

tybės departamento pranešimu, 
W. Beverly Carter,' negras di
plomatas, kurį Valst. sekretorius 
Kisingeris pavarė, iš ambasado
riaus Tanzanijoje pareigų, grei
tu laiku bus paskirtas JAV pa
siuntiniu Liberijoje.

Carter, kurs jau kelintas mė
nuo sėdi Washingtone ir laujda 
naujo paskyrimo, buvo atšauk
tas iš pareigų dėl savo tarpinin
kavimo dviejų JAV studentų 
Zaireje .pagrobimo byloje.

i
WASHINGTONAS. — Valsty

bės departamentas patvirtino, 
kad Egiptas prašęs Jungtinių 
Valstybių parduoti jam didžiųjų

užmegzti ryšius su JAV. njų mokesčių 1974 metais jis su-

nori, kad JAV vyriausybė leistų 
Guf aliejaus bendrovei paleisti 
darban uždarytas versmes.

♦ Elektroninė akis padeda De
troite policijai sustabdyti užsie
niečius, iš Windsoro norinčius 
nelegaliai patekti į JAV. Iki šio
meto jie dažniausiai naudoda
vo tunelius,- bet ateityje to ne
galės darytr.- 's į

3 milijonus dolerių?

^TURINAS, Italija. — Italų 
laikraštis Štampą Sera paskel
bė, kad ČIA davusi Romos Ka
talikų Bažnyčiai šventiesiems 
1950 metams tris milijonus do
lerių. Vatikanas pareiškė, kad 
tai yra “grynas prasimanymas”, 
bet laikraštis, kurį leidžia Fiat 
automobilių (kompanija, atsakė 
informacijas gavusi iš JAV val
džios bylą ir kad tas reikalas bū
siąs pilnai iškeltas šio vasario 
ar kovo mėnesiais pasiremiant 
Laisvos Informacijos Aktu.

mokėjęs $15,448.Tos informa
cijos skelbiamos kadangi Harti- 
gan kandidatuoja į tas pačias 
pareigas. - .
' SAN FRANCISCO. — Bank 

of America .skelbia, kad ma
žieji bizniai 35 kartus daugiau 
nukenčia nuo kriminalistų (plė
šikų ir t. p.) negu stambieji biz
niai, kurie padaro virš 5 mili
jonų dolerių apyvartos metuose.

WASHINGTONAS. — Atsto
vų Rūmų komitetas iškėlė pa
siūlytas uždrausti visiems lai
kams poligrafus ir kitokius melo 
detektorius, kadangi esą nusta
tyta. kad» tokios priemonės tik 
pažeidžia žmogaus teises, as
mens privatiškumą ir savigarbą 
ir, be to, yra niekam tikę. “Jei

nimai netenkindavo Moynihano. 
Praeitą savaitę jis buvo pasiža-

Užsakymų

dėjęs tęsti darbą, bet dabar at’ 
sistatydino.

Pasakojama, kad ambasado- 
nesirengia trauktis iš visuome
ninio Amerikos gyvenimo. Jl_ 
planuoja būti demokratų parti-į dol. arba 3.C L mažesnės už 1974 
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Indijos premjerė Ihdita 
dhi pasiūlė parlamentui priimti 
įstatymą, kuris vieneriemB ihe*
tams sustabdytų rtnRhliuA. .
\ .J _ v : - r ‘ ‘

šaknis, o prezidentas nenorėjo, 
kad prok. Cox taip toli eitų. Ri
chardson buvo gabus ir teisin
gas Niksono administracijos pa- 
rėigūnaš.

C-130 kariuomenės transporti
nių lėktuvų. Jei Kongresas su
tiks, tai bus pirmas toks san
dėris su Egiptu nuo 1967 metų. 
Pranešėjas pridūrė, kad toks 
sandėris su Egiptu nebus daro
mas be pasitarimo ir susįjarimo 
šu Kongresu. - r * *

Meksika įsileidžia
* ' ’ j ;•

teroristus
MANAGA (DPI). — Pereitų 

metų gruodžio mėnesį 8 teroris- 
tai^ viena moteris ir septyni vy
rai, ginkluoti automatais, įsiver
žė į diplomatinį priėmimą — ba
lių ir nušovė buvusį žemės ūkio 
mifiisterį. <Ju sargybinius ir vie- 
nų. privatų Seklį. Atlikę tokį

federalinės įstaigos nepaklausys 
mūsų rekomendacijos, gali tek
ti tuos išradimus uždrausti įsta
tymu keliu”., pasakė kongresma- 
nas Bella Abzug, New Yorko de
mokratas. Kiek tie “melo de
tektoriai” pasidarė nebepopulia
rūs, komiteto žiniomis, iš 20,000 
panaudojimo “tiesai gauti” 1963 
metais vos 6,889 atvejais be
naudoti 1973 metais.

“žygdarbį”, pasislėpė Meksikos 
pasiuntinyl>ėje.

Pasak Meksikos užsienio rei
kalams ministerijos pranešėjo 
Enrique Gutierres, Meksikos vy
riausybė išrūpino jiems laisvą 
išvažiavimą ir šiomis dienomis 
teroristai jau atsiras Meksikoje.

:7
''r

:%ši
' .--.L Stas 7V .-z;-;

S Į ■■ :■ ■■

jos kandidatu į senatą New Yor- 
ko valstijoje. Tuo reikalu jis jau 
tarėsi su New Yorko guberna
torium ir demokratų partijos 
pirmininku. Moynihan nepri
klausė jokiai partijai, bet jam 
atrodo, kad demokratai gali tu-

Grūdų kainos
Kalifornijos valstijoje vieš

patavusi sausra, kuri išdžiovi
no ’".vi.; s ir sugadino pasėlius,

rėti daugiau balsų ir jį išrinkti. jr taipgi išsivysčiusi paskutiniu 
arabų i laiku stiproka žiema sudaro pa

grindą grūdų kainoms kilti, ypač 
pašarinių, kurių pareikalavimas 
didėja.

Antra vertus, ūkininkai
grūdų sandėlininkai, jausdami 
geresnę grūdų kainoms ateitį, 
nesiskubina juos parduoti, kas 
irgi prisideda prie kainų kilimo.

Be to, jis. vetuodamas 
rezoliuciją, susilaukė labai dide
lių simpatijų gausiu New Yor- 
ko žydų tarpe. Jis turi pagrin
do manyti, kad New Yorko vals- 
tijos’žydai ne tik už jj balsuotų, 
bet ir paremtų gana brangią 
rinkiminę kampaniją.

♦ Sovietų valdžiai reikalinga 
du bilijono dolerių, kad galėtų 
apmokėti Amerikoje pirktus ja-
vus. Rusijos vergai kiekvieną 
metą iškasa aukso bilijono do- 

\leriu vertės.
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Saulė teka 7:01, leidžiasi 5:08
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VLIKO ATSIŠAUKIMAS
šiaušiamos į pa-BRANGUS IJIITI VIA1.

Vasario šešioliktoji 
tautos 
šventė. Per dvidešimt dvejis 
metus šią dieną švente Nepri
klausoma Lietuva ir lietuviai 

Dabar, Lietuvą paver- 
jau trisdešimt penkeri 

metai kaip mes šią dieną mi
nim, ėia išeivijoje — viešai ir 
iškilmingai, o jūs Lietuvoje ją 
minite tik savo širdyse su pa
siryžimu ir nepalenkiama vil
timi ir vėl, 
nepriklausomybę, šią dieną 
laisvai švęsti, vėliavoms plas- 
denant, bažnyčią varpams gau 
džiant.

mūsų 
valstybingumo didžioji 
Per dvidešimt

\i>y inū>u p.iskip^:i>. to lietuviu Natnuose, Gedimino

svetur.
gus,

atgavus Lietuvai 
šią

žalotos, 
tinės

Vasario šešioliktosios progo
mis pabrėžiam mūsų pasiryži
mą siekti Lietuvos nepriklau
somybės besąlyginės ir nesu- 

nes ji yra mūsų tau-
g>^vybės laidas. Ji taip 

pat užtikrina kiekvienam lie
tuviui sąlygas gyventi laisvam 
ir nevaržomam siekti asmeni
nės ir savo artimųjų laisvės bei 
gerovės. si sutartinai,

Vasario šešioliktosios progo-tuvos

■ mis garsiau siaukiaines į pa- 
Įšauliu sąžinę-, protestuoam prieš 
Lietuvos pavergimą,* okupan
to žiaurumus ir nusikaltimus 
visuotiniems 
principams.

Istorinis Lietuvos neprikišu- ri mus visus jungti, 
somybės aktas minėtinas svar
biausiai ir šiandien dėl to, kad 
jis teikia vilties: Jei nepriklau
soma Lietuvos valstybė atsikū
rė po šimto carų vergovės me
tų, ji išsivaduos ir iš 
bolševiko okupacijos.

Mes, laisvieji lietuviai nega
lime tenkintis tik viltimi, rei
kia konkrečių darbų. Lietuvos 
laisvinimo darbą mes dirbame 
susibūrę į organizacijas.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas, kaip ir 1918- 
ųjų metų Lietuvos Taryba, sa
vo prigimtimi išreiškia Lietu
vos valstybingumą. Dėl to jo 
paskirtis ir uždaviniai yra iš 
dalies skirtingi nuo lietuvių 
išeivių organizacijų. Bet šiuo 
kritišku momentu Lietuvos 
vadavimo darbą dirbkime vi-

Vyrrausiam Lie- 
Išlaisvinimo Komitetui

žmogaus laisvės

ruso

A

-

rI
*

C

t

■

k

A

derinant
Kaip rezistencija prieš Lie- pilies menėje nuo 4 vai. popiet 

tu vos pavergimą ir kovos a įsa- atidaro jo kūrinių parodą, o 6:30 
komybė subūrė į

GEROS DOVANOS
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE' 

SU DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:

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

Minkštais viršeliais tik ____
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA

Kelionės po Europą Įspūdžiai. Dabar tik

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekj arbt 
money orderį.

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

====^r==^====^sse

ŽIAURŪS ŽMONĖS.

$3.00
$2.00

<2.00

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St., Chicago, DL 60629 *
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairiu prekiy.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

Tel. WA 5-2787

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

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

------ ---- -- =r. r 'iv.- ...

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
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
V. VALANTINAS

f

*

•JUBILIEJINIŲ METU
NAU.JĮJ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metų. Minint tą sukasti, gerbiant pirmoje 

nūs ir atliekant būtinas pareigas amžinam HetuvyiTės išlikimuf skel-
Amerikos lietuvių 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 pavergtu lietuvių laisvę, 
neidamos ir neskiėdamos i sandėrius su okupantais ar ju įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendras institu-

neidamos ir nesidėdamas i sandėrius su okupantais

ci j as ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus

NAUJIENOS atstovauja tyliąją , lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto-

ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui.'gerose draugijose” girti Na"u|ie-
rikos poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 

nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 

spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
'JF' ~ »ZW A. Ji 41AUAXV1 Q0X V« V JLA V 1OV3 1OC1V1

taip^ pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie

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- ------- T ---- f- I----- --------------s ........................................ >
tuviskų reikalų renesanso.

KAINUOJA: Chicagoje ir Kanadoje metams — $30.00, pusei mėty   $16.00, 
trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsteniuo-

— $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama sava iff nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.
•ww W ,«nr «w ■»

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

Į Į 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

t NAUJIENOS, CHICAGO 1, ILL, »- TUESDAY,'fKBBUARY 9^7^

iSSf•■/y'

Vyriausią vai. vakaro Karaliaus* Mindau- 
Lietuvos Išlaisvinimo Komi te- go mei 
tą skirtingas politines partijas nia. Noi 
ir sąjūdžius, taip šiandien ne
priklausomybės atstatymas tu- 

. šis’Eietu- 
vos laisvės kovos vieningumas, 
liesu vienodindamas mūsų ir 
nesuliedamas į vienalytę visuo
meninę masę, mus skatina są
moningai eiti tikrosios demo
kratijos keliu, gerbiant vieni 
kitu įsitikinimus.

Informacija j pavergtą Lie
tuvą bei mūsų gyvenamus kraš
tus ir lietuvių tautos skriaudų 
dokumentacija dabar yra mū
sų veiklos ir darbo vienas pa
grindinių uždavinių. 

... . x
Neseniai įvykęs Vyriausio 

Lietuvos Išlaisvinimo, Komi
teto seimas dėl to nutarė, kad 
‘Ypatingas dėmesys kreipti
nas į Eltos.infoi-mącijos tarny
bos aprūpinimą specialistai tar
nautojais, geresnėmis priemo
nėmis ir lėšomis”. Bet tai dar 
ne viskas : Jūsų, mieli lietu
viai, praėjusių metųaukos Tau
tos Fondui’ daro šį seniai siek- 
lio sąžinę, protestuojam prieš 
namą. Pripažįstant kitų, 

' bar veikiančių,. informacijos; 
židinių reikalingumą ir nau
dą, Eltos Informacijos Biuras 
rūpinsis visais pagrindiniais — 
didžiaisiais, su Lietuvos lais
vinimo darbu susijusiais, spau
dos- bei informacijos uždavi
niais.

šiam svarbiam užmojui ga
lutinai įgyvendinti, tęsti ir in
formacijai pastoviai gerinti, bei 
plėtoti prašome ir tikimės jū
sų, mieli lietuviai, talkos ir fi
nansinės paramos.

J. K. Valiūnas 
Lietuvos Išlaisvinimo

>nėį^ąWbimą su progra-

help Wanted — male-female 
Reikia Oerbinlaky ir Darbininkių

KELIONĘ ATSTOVAI >

įr gąhnttaji da
ly vautiprąjomTkt ei ptisįM.'Va
siliauskienę, 51 -SmithfleM’ Dri-. 
ve’, Toronto, Oht. M8Y 3M1, Ca-,f®gL£ 
nada. Tet125r-5126. ’ “•*

» ------- — ■ (^k.

KLAIPŠDIŠKAB ŠIUPINYS

Draugija fy^arią)*Jrtėa. 21 
<L> šeštadienį^ 7 vai. lie
tuvių -Tautiniuose ■' Namuose,- 
6422 South; Kedzie- Ayę.į.rengia 
vakarienę — tradicijų -šiupinį su

Bostono keli 
tnviškai kalbant 
dėti -organizuoti

šniūrą ieško lie- 
...................toviškai kaL__

‘7 . „ Ų . JT— ___ —z-,._
kėleiyius nuliu numatytoms ekskur-

lalko.J 
atlyginimą

REAL ESTATE M'

k

da-

(Vąt.

Komiteto pirmininkas)
Jonas Balkonas 
(Tautos Fondo Pirmininkas)

LIETUVIŲ MENO PARODA
Chicagos'bibliotekoje

-- .A_; *CA '
Chicagos Daily News prane-

ša: Lietuviu menininku darbu 
paroda bus atidaryta Chicago

-

VISU LIETUVIU LAIKRAŠTIS L1Z TAUTOS LAI S VĘ

THE LITHUANIAN DAILY NEWSGr.Di.e$hi^9tOl
c.
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1 Lietuvą, Dirbti pilną arba. 

Sėkmingi kandidatai gaus 
sulig atliktu darbu (com- 

ipmofcyrną' ir kelionių pri- 
Įnfornucuoms rašyti:,

'' 8 VrarrE^ScRD

NEWTON,’TMASS. 02168.
Skambinti coUect Tel. 617 - 237-5502.
. Po 6 vai. .vak. .'tel. 617

, v < - ■ - - - - ♦ ’ . -

3 ■

mission).

emv& inrnii pi 
Sėkmingi kandi, 
suli| atliktu da 

nformacuums rašyti;

idatai gaus

Mažosios Lietuvos J^ėtdW

j" 7 vai. vSįaro Lie- - 968-1190.

6422 Soutft Kedzie-Ayę7.rengia
./1__ • '3 , 3 v- • •

programa,’kuriąiatlis, Mergai
čių • Nonetas, ‘ paruošta ■ Jurgio 
Lampsaičio, hūmo.ristinč dekla
macija ir kt. Vieta? prašo už-

^MISCELLANEOUS FOR SALK

r 7 'parduodama , 
'SOFA IR KOČKTEILIO STALELIS

Įvairūs Pardavimai

PARDUODAMA <

^^TREXL tSTATerOR 3AVe*“*5
; Namai, Žarna — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSLMOKĖJIMAIS 
i . DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

M U T UAL FEDERAL SAVIN G S
uv** - - * " PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas % ' ,

Virginia 7-7747

REAL ESTATE EOS SALE 
Nam*!, žemė — Pardavimui

VOL. LXT Chicago, III. — Trečiadienis, Vasario-February 4 d., 1976 m.

2212 W. Cermak-Road Chicago, Ill. I

-y esisakyti iki.šio mėn. 15 d.'

-MOKESČIO MOKĖJIMO
. l .* MĖNUO

Cook Apskr. iždininkas ; Eįd- 
ward J. Rosewell praneša,’ kad 
jo įstaiga baigė .-išsiuntinėti 1.3 
milijono p&mosios dalies (in-;
stalmento)?nejudomo turto (real
estate) mokesčių ;sąskaitas:-yi 
sietas- -G>Ul 
bės eavų

apsk rities nuosavy•
ikahis-’ Mokesčiams

sumokėti: ^ąskutinė Uieiaa. jra-
■ • - ' - '» L . • T t**' -ė '• v-kovo 1d. -Odininkas, sako,- Kad 

jo ofisas mokesčių siuntas jau 
pradėjo gauti. •••“•'• - 7-..

Rosewell dar primena, kad bet 
kokios nuosavybės savininkas, 
kuris savo sąskaitos nebūtų, ga
vęs, turi kreiptis į jo ofiso kam
barį 112 Apskrities Namuose ar-
ba skambinti 443-7930, prašy
ti sąskaitos duplikatč. .■ \

Savininkai, kurie iki'kovo'il

Kaina ISc •>xZ.)

7 Teirautis Jei 47 6^640.'..
N f ~ * U-7:- "y- *

■ ' HEL>'WANTED
. Darbininkių reikia

■W « t • i —• t.- ' 9 _ • 7 ~ ‘

ligotą moterį, prie Lėmpnto. Skam-

Zl?“

HEAAALE

REIKALINGA- --MOTERIS' 'prižiSrėti

binti po ,8 valandos vakaro iki vidur-

rr-
nakčio. JTeL> 257-2044.

f

N

i -- š

lieju; vią 
dažytojas

fe 4612 S. Paulina St
. . (Town of Lake) > .

Dažo namus Ii lauko Ir S vidaus.
r ’ Darbasu^rahtuotes. ? ~'C i

7’ Nuo - iki 8 WViK - .
1 v ; skambinti. YA .7^1071 ■ •

STASYS ŠAKINIS
K- --- ■ x „

■■ g ą , .

_ F- Brita- 
nijos Lietuviu klubo UŽGAVĖ
NIŲ BANKETAŠ įvyks 1976 m. 
vasario Tnęri7t4 d/T*vai.30 min. 
yakųro Jaunimo. ’ Centro t didžio-

B UT Ų N U O M AVI-M A S 
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI.
Į VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMO AGENTCRAJ

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY- \ * 4 * --' k '
■'N--. N\ INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Avė.
■ —”■

3 BUTŲ P0 4 KAMBARIUS mū-
fcA -1- L-. 'Z—. . ” ’
šildymas. Brighton Parke. 4

3 BUTAI IB KRAUTUVEI PA
TALPA. '-Medinis, gerai, apžiūrėtas 
namas Brighton Parko centre?

'ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

2951 W7 63rd St. TeL 436.7878

■
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Chieagos Anglijos

dienos .neatliks savo pareigos,- J, T” \7 ,

Ilsite Prudenčija-;Kčkien.ė.
turės mokėti pabaudos nuošim
čius po 1;% už kiekvieną suvė
luotą mė?tesį.'c'. ;-į-;

CHICAGOS miesto sveikatos 
komisionįgrius - Dr, '. Murray G,
Brown perspėja Chicagoje gyr 
veriančius 1,300 Vietnamo pabė-.

rinis. 2. auto garažas. Gazo pečiais

Medinis, gerai, apžiūrėtas

Naujienas galima nžsisa-
kyti telefonu, skambinant ad-
ministracijar darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti
aria rašyti prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 

> yra siunčia-

~ šokiams gros . orkestras ieVy- 
tis”.:<‘/.r :

’ ši lt a;' vakarienė. Įėji- 
mo;.aųka:^7^0Pį.>7 7.į; 7 < 
7 Norintieji- šiame Užgavėnių

Salta

gelius suąlaikyti nuo,žąlios.kiau: Bankete dalyvauti, prašomi .'Li
liu mėso^ivąlgyino,;JęgJpjtai jię. -
yra pratę - gyvendami Vietname
visą mėnesi valgyti: jef švenčių

Public Library rotundoję Ran
dolph St. vasario 18 d.'5:30 vai. 
vakaro. Paroda tęsis' iki vasa-. ’ 
rio. 28 dienos;.', t N v: J 71 '. 7

Parodą globoja Bąlzėko Die

metu, čia nho'žaiibš kiąųįiėnoš

'kirmėlaitėimy'yad?.yBnchina, ko: 
Vietname n^s^faįk6/;.v:n; ė

galima apsikrėsti" parazitinėmis ■

.^febber. Bor. CHICAGO; :.'—'j^ebber ;Bor., 
. chefs,, 69' metų/ anižtaūs ’ juj-Vęs; 

_ —m. 1 - a. ” a .cr r”!c ir - * l. .

tuvių Kultūros'muziejus, 4012 ,
S. Archer avė. ir Blinojauš Mė
no Taryba.- Parodoje -bus išsta-
tyta dvidešimt meno kūrinių.

ReŠpublikonų-partijdš“IinhoisJe- 
gisla.tūros;.a'tafqyw irad'Decaljuf,' 
ūž vagystes ir pęii<A'aų\ą:'elgesį 
nuteistas 72^?.5avaitgaįiuš-. ’pra-

778-2233-

JŪSŲ LAIMEI

pažinimui, f 
proga Naujienos 
mos susipažinimui 2 savaites
nemokamai pagal gautus pagei- 
davimus ir galimų skaitytojų 
adresus. ' -

(Pr)

K

lietus "Įsiūti .'iš .^kątOį^ąkąįHjji- 

dietfOsi me&:I^i3-90Š4,
-• vakarais: 297-tlW8.-?. ? ’ -7 į-;

nan£ sSis/ėlėf dhi^.piiihėriais:

vąkdrafe.;2974)Į()KĮ-r'
' ■' U ; A.L.r,;/y.^ulį>,ya]dyba

(Pr).

SKAITYK lĮKcKiTA^' .PATARK 
. .-SKAiTYTl' .DEMO.KMTINĮ
■ .diėn^astį i ’Naujienasr

>. The Lithuanian American 
Community of the United 
' States, Incorporated

JAV LB
CENTRINE RAŠTINĖ

kasdien (nuo pirmadienio iki penič- 
tadienio). /

2951 W. 63rd ST., CHICAGO, 
, ILL. 60629. Tel. 436-7878

Atidarą nuo <7:00 iki 9:00 vai. vak.

4’ tadienio),

ILL. 60629. Tel. 436-7878 -
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LIUKSUS. NAUJA REZIDENCIJA,'
’ . ’ .__ _ ______ _J

Talman banko, ekstra platus lotas, 
2 auta garažas. — $38.000. .

DIDELIS MŪRO NAMAS, 6 kam
bariai, puiki vieta Marquette Parke, 
graži vonia, naujas gazo šildymas. 
S2LOOO.

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

2 BUTŲ modernus mūro namas su 
"A” z:\ „___ i

gatvė Marquete Parke. $36,600.
MODERNUS 4 BUTŲ mūras?ir 2 

aiito mūro garažas. Atskiri šildymai. 
$45,500. ’ —°-1- —

-:8 BUTŲ MŪRAS, naujas gazu šil- 

>15,000 metinių pajamų. Arti m&ų.

8 kambariai, tinka ir pajamoms, arti 

2 auta garažas.

bariai, puiki vieta Marquette Parke,

$21,000.

auto mūro garažas. Radiant šildymas. 
Puikioj apylinkėj Marquette Parke. 
Vertas-daugiąjį, gavome už $38,800.

2 BUTU modernus mūro namas su 
garažu- Atskiri šildymai. Rami, grązi 
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. 31- 
-tymas, nauja elektra/ alumin. langai 
si5,000 metiniu pajamų. Arti musu. 
S71.700. ; į - . .

VAipiŠREALESTATE
2625 West 71st St. TeL RE 7-7200

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT —

■ 5 ■ nuomosit.
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus

BALYS BUDRAITIS
4369 ARCHER AVK CHICAGOJE

: TeL 254-5557 . •
. .. . ? ir .. ’ ■ ■/-

LEMONTO APYLINKĖJE
135-TA IR ARCHER AVĖ;

Tel. 257-5861

y
. f- 7 1 T

M. A. ŠIMKUS
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JAV PATARIA LIBANO KRIKŠČIONIMS 
PRIIMTI SIRIJOS TARPININKAVIMĄ .

Krikščioniu vadas Gamayel yra įsitikinęs,
dar tėkš kovoti su palestiniečiais

BERITĄS, Libanas.
čionims priimti Sirijoj tarpininkavimą, nes tai esąs gal vientinte-

JAV vyriausybė patarė Libano krikš-

lis kelias apsaugoti krašto nepriklausomybę, sako pranešimai iš
Libano

meto JAV įplomatai —ti-ĮSj; sick ;
nesikišdavo į’ kitų yą^jybių rei
kalus, patarimus duodSįp vyriau-

JA V diplomatai -patatth
Libano krikščionims.- Praeitos 
savaitės; pabaigoje krikščionių 
vadai buvo surinkę’ Kaslik mies-

Tame susirinkime buvo praneš
tas JAV patarimas. -

Paaiškėjo, kad Libano tarai- 
dentas Frahjięh pafarė-Vadams 
paklausyti Amerikoš patarimo, 
nes tai-esąs pats naudingiausias 
’ ’’’
apginti. ' - "

■ ; - -’-is’i- - - ■Krikščionių kariai 
rengiasi ginkluotis

. - 7..- 7-N7j 'N>-N

- ' f ’ ~ I

sybės atstovams, ibeĮTį&į kartą 
arimą davė

n, w S, * — V • —j

pabaigoje krikščioniųrė.y

telyje ateities plananjs aptarti.-

dentas Frahjięh patare^yadams

’ kelias Libano nepnkhtesfrmybei

Libano kriščionių ginkluotų
jėgų vadas Pierrie Gemayėl pa-

.reiškė, kad jis.toliau ginLupsiąs

1$ VISO PASAULIO

_ ... įA - 
Pirkėj’ai atsi valgė
Amerikos kviečių?

Agri
kultūros sekretorius Earl Butz 
pagrįėžtino parduodamų kitoms

tik eksporto vietose, bet ir pir-
valstybėms grūdų kontrolę ne

kusių valstybių uostuose, kadan-
gi esą gaunama nusiskundimų.
kad grūdai gaunami nešvarūs, 
blogos rūšies ir mažesnio svorio.

’ ■ j.

- Panaikins paroles?

MILWAUKEE, Wis. — Vy
riausias JAV prokuroras Edward 
H. Levi savo kalboje pasisakė už 
planą panaikinti federalinę pa-
rolių sistemą ir žada laikytis

MIRĖ SOFIJA ULINSKAITĖ| EOBELIENĖ, | Trumpai iš visur
DR. KAZIO BCBFUO MOTINA

La'dotuves tvarkvs Chicaao! > veiklus 
visuomenės ve kejas John

CHICAGA, Uliriois. — Rytuose mirė i of i i 
Kazio Bobelio’ motina ir buvusio Kaunolkofl endanto žmona. Ve- ■ ningai pagreitino mirtį nebepa- 

virtadienį pašarvoti' gydomai sergantiems ligoniams”.
Nuslegianti dauguma atsakiusių 
i- to savaitraščio klausimą pareiš
kė, kad mirštantieji pacientai 
turi teisę atsisakyti gydymo.

TEL AVIV. — Izraelis ofi
cialiai, pranešė, kad izraelitai 
išrado tokį pomidorams skinti 
kombainą, kurs nuskina pomi
dorus visiškai nesužalojant jų 
žievės. Naujoji mašina jau var
tojama naujakurių sodyboje

lionės palaikai bus atgabenti j Chicagą, k

Evens <
• d

NEW YORK. — National En
quirer pravestu ligonių slaugių 
apklausinėjimu iš 15,430 gautų 
atsakymu nustatė, kad iš kiek
vienu penkių viena, tai yra kas

Eobelienė, Dr. į penktoji slaugė (nursė) “sąmo-

John Evans šermeninėje, penktadienio rytąfbus melžčiamasi už 
josios sielą Marquette Parko parapijos 
bus laidojama šv. kazimiero lietuvių ką

ihyčioje, o vėliau ji 
se. ; z'-

Ji paliko du sūnų ir dukrą: 
Dr, Kazį Bobelį^ Amerikos Lie-
tuvių Tarybos pirmininką ir JAV —

-—u ' - t r- •

Sveikatos Departamento patarė
ją; inž. Jurgį A. Bobelį dirban-

VftIMSIOS ŽINIOS

ti JAV karo laivų statyboje, ir sitikėjo
dukrą Laimą Jasaitienę, Dr. Sta
sio Jasaičio žmoną.
> Dr. Kazys Bobelis gauna ne
paprastai daug užuojautų dėl 
motinos mirties.

• Sekmadienį Illinois vyčiai pa-
gerbs Dr. Kazį Bobelį,. kaip ĮŠr 
kiliausią šių metų Amerikos lie-

itas Fordas visai ne- 
ešimo iš ambasado

riaus Moynihano, kad jis atsi
statydinsią! iš einamų pareigų. 
Dabartiniu įnetu jis labai vyku- 

JtAV poziciją įvairiais 
dais politikas klausi- 
ežrdentas manė, kad

SKUNDĖSI, KAD NEGAUNA PARAMOS
IŠ VALSTYBĖS DEPARTAMENTO

Demokratę sąraše rengiasi kandidatuoti 
New Yorko senatoriaus pareigoms

WASHINGTON, D. C. — Daniel P. Moynihan. JAV ambasado
rius Jungtinėse Tautose, vakar įteikė prezidentui Fordui atsista
tydinimo pareiškimą. Praeitą savaitę jis važinėjo į Washingtoną, 
kalbėjosi su Valstybės sekretorių, matėsi su pačiu prezidentu, 
kurie jam asmeniškai užtikrino, kad jie pritaria jo vedamai politi
ką! Jungtinėse Tautose. Jis atkliai gynė pavergtų tautų teises ir 
kovojo prieš diktatūrinius režimus, varžančius taatą ir žmonių 
judėjimą.

Kada sovietų valdžia pasiun
tė 500 patarėjų į Angolą, o so
vietų laivai privežę tankų, kul- 

net lėktuvų už

Kaip apsaugoti 
nuo kankintojų

GENEVA, Šveicarija. — Tarp
tautinė juristų komisija prane
šė Čilės valdžiai pirmadieni, kad 
jos naujasis įstatymas .’■'aria
miems apsaugoti nuo tardytojų 
kankinimų yra nepakankamas.

“Negana, kad saugumo su
imtuosius prieš tardant arba po 
tardymo apžiūrėtų daktarai”, ra
šo juristų komisija Čilės prezi
dentui generolui Augusto Pino
chet. “Daktarai turi būti pačiuo
se-(tardymo) centruose ir įta
riamieji turi ten būti kol visi 
jiems -padaryti, smurto ženklai

Arava dykumoje į ’ pietus nuo 
Negyvosios jūros.

■CANBERRA, Australija. — 
Privati iniciatyva bus leidžiama 
eksploatuoti Uraniumo kasyklas 
Australijos šiaurinėje teritori
joj, pranešė vicepremjeras Doug 
Anthony.

CANBERRA.
ambasadorių Jungtinėms Vals
tybėms paskirtas Nicholas Fan-

šiai gynė
tarptautin 
mais.
praeitos savaitės pasikalbėjime 
klausimas Buvo išaiškintas. Pre
zidentas ii
nsįdfnd pAOjpuaq šnnfan® Jlnf>

-** Astronomai nustatė, kad 
vienas astroidas. turįs dviejų 
mylių diametrą, eina tiesiai įže- 
mę. Laimė, kad jo kelionę dar

gyventojams

kosvaidžių ir
300 milijonų dolerių, tai amba
sadorius Moynihan Jungtinėse 
Tautose pareiškė, kad Sovietų 
Sąjunga planuoja kolonizuoti 
Angolą. Portugalijos vyriausy
bė davė Angolos
laisvę, patardama' nepriklauso
mai ir demokratiškai tvarkyti 
savo reikalus, tai sovietų agen
tai ginkluoja mažą grupelę an- 
goliečių, kad galėtų primesti vi
sam kraštui sovietinę tvarką ir 
leistų sovietų karo laivams nau
doti Angolos uostus Pietų Atlan
te ir aerodromus sovietų^Iėktu-

žmogaus toms at-tuvį', vykusiai gynusį pavergtos 
Lietuvos teises.

£.... "V .

Alabamos gubern.
G. Wallace nesiseka

— Alaba-.
mos gubernatorius -George Wal-

Australijos
•li ’ . _ _

court Parkinson. Naujasis am- 
basarius/iki šiol buvęs aukštuo-tvarkos, kad kriminalistas atsė- gana ilga. 'Kol jis pasieks žemę, 

jeigu skri^ dabartiniu 'smarku
mo, tai tur?£. dar praeiti bent 24 
milijonai metų. Asteroido pra
muštos duobės mum s neteks ma
tyti.
s Juarez miestelyje nušauta 
Meksikos dienraščio redaktorė

Libano krikščioaisv-nesr j ata Šian
dien aišku? jog ’ 
nebus galima padaryti.

Jis yra įsitikinęs, kad. krikš-

ju Singapore komisionieriu, sa- 
vo naują postą užims ąteinančio

dėtų pūna jam priteistą termi- 
i ną, laiką sutnuttpinąnt tik už 
igerą elgesį/ Toks planas atitih- 
'kąs ir prezidento pageidavimą,

1 vams. Kada pradėjo diktatorius
- Kastro siųsti,Kubos.Kąręiyi.usU. .jyranykst4ū—-Įtariamuosius turi

• Anemia riAfnip nrSonnlrhin-'kovo pradžioje. ~ > 7-A^* '
SPRINGFIELD, UI. — Vice- 

gubematorius Neil F. Hartigan 
viešai paskelbė, kad jo pajamos 
1974 metais buvo S61,121 ir kad

gerą elgesy? Toks-planas atitin- 
|iįįs ir ■piez.i'ueut.u 
kad. įstatymais/ būtų. nustatyti

Angolą, o" ten vietoj e.apginkluo- '**=5 ~ "S- ■*?
matyti Jų pačių daktarai arba 
jų giminių parinkti daktarai tuo
jau po suėmimo ir kas 48 valan
dos vėliau, kol bus laikomi sau
gumo pajėgų žinioje”.

iii
- 1 
f

i Į

lace,- važinėdamas Įvairiais rin
kiminės kampanijos reikalais, 

dar kartą susižeidė jaų .sužets-
čionims dar teks pakovoti šu pa
lestiniečiais, atvykusiais iš Si
rijos, ir vietos paletiniečįais.

mįnimum: kalėjimo terminai už 
kai kuriuos smurtingus nusikal-'* - * > \ - tą koją. Kario neštuvais jis bu

vo nesamas lėktuve, bet kario 
koja užkliuvo, jis pats nukrito

'n?
Palestiniečių ųžsitaojimasLi>ri-

riu ekstremistų politiką liėpri-
_ - - u. ____f* ' U' 7- «skV7 *,^2 24^*1"

yra 'pasiryžę koVbW^I^^ "

Vertybės popieriai
•s > v .N

Vertybės popierių-rinka viš^

timųs ir už pakartotus nusikal-

Kisingeriokelionė 
į Lotynų Ameriką
WASHINGTONAS

Real /Estate. Notary Public.
INCOME TAX SERVICE 1 \ 

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

t šymaj ir kitokį blankai.’.

mesti Libano 'gyventojams kai
Asuncion Mendes. -Manoma, kad didžioji ^ pajamų, dalis — §37,- y w __-jai dvi kulkos buvo paleistos į 

; tai, kad ji iškėlė vie
šumon faktą apie pasienio sar
gų bendradarbiavimą su JAV

500 susidarė iš jo valdiškos al
gos. Kitus 820,000 jis gavęs par Ekonominiai 

duomenys
VAŠINGTONAS. — Prekybos 

departamento žiniomis, gamy
bos įmonės paskutiniai mėnesiais 
gauna mažiau užsakymu, palygi
nant tai su ankstyvesniais mė
nesiais. Užsakymų sumažėjo 
0.4''i arba, pinigų skaičiais ver
tinant, 85.6 bil. dol. Antraver- 
tus, gamybos įmonės turi dar 
neišpildytu užsakymų 1.2G ar
ba 117.8 bil. dolerių sumoje.

Prekybos departamentas taip
gi praneša, kad 1975 m. staty
bos reikalams išleistos pinigų 
sumos 1975 m. gruodžio mėn. pa
didėjo ir jos buvo didesnės 3% 
už 1974 m. tą pati laiką. Tačiau 
visos 1975 m. statybai išleistos 

Jis i pinigų sumos sudarė 130.6 bil.

kad ambasadoriusir paleido nešamą gubernatorių galvą už
Taip pat daromi vertimai, giminiu į— e Jr_«<. •’v v • •*

šymai ir kitokį blankai;.
TERRA

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
^tlsomt^progorni.'

L

ti atgabentais sovietų ginklais,- 
tai ambasadorius Moynihan ir 
vėl kėlė viešumon sovietinės ko- 
loniazacijos klausimą visoje Af
rikoje.

Atrodo,
Moynihan buvo nepaprastai ka
ringas. Jis nesilaikė tarptauti
nių mandagumo taisyklių, klau
simus išversdavo aukštyn kojo
mis ir eidavo prie kiekvieno klau
simo esmės. Kartais kitų vals
tybių diplomatai pasiskųsdavo, 
kad jis labai jau griežtas, kirs
davo iš peties, ne visuomet “di
plomatiškai”. Jis nevengdavo 
paliesti ir užsienio valstybių po
litikos laisvės ir tarptautinio 
bendradarbiavimo klausimais. 
Atrodo, kad prezidento Fordo ir 
sekretoriaus Kisingerio užtikri-

žemyn.
Gubernatorius Wallace’

- kartą sužeidė jau sužeistą ir 
dar nepagijusią koją. Guberna
torių teko tuojau gabenti į ligo-

gis, libaniečiai prieš politiką duodamas- savo kaip teisininko 
partnerystę 1973 metais. Paja
mų likutis gautas iš prakalbų, 
akcijų dividendų,. nuošimčių iš 
taupomų sumų ir t. p. Federali-

dart 
f
į-

J* J- 1 ± r f ‘ -■ J *» X- ■ ū* *< < ♦ • •* -»- f . -V Z" -

FORESTS CANT
FIGHT FIRES

į

narkotiku pirkliais.
♦ Luandoje sudaryta komu

nistuojanti Angolos valdžia no
ri

Jiems labai rūpi Cabinda srityje 
uždarytos aliejaus versmės. Jos

3?i7 WEST «rd ST^ ChVčAGO 

/i - Tfclef.
leisti kalėjime. . Jis £>uvp prąeF- 
td ■ metų lapkričio“ lydC už^Ų-t 
65b kyšį nubaustas; penkeriais;

■ .. . . tŽ .'t -k* *

-
niginės bausmės. Negana . to,‘ 

_ . « -C-

uz^Ų-1.DAI. ANTANUI TAMOŠAIČIUI
70 METŲ AMŽIAUS SUKAKTIS - .. - :. , .c- įį.^ • -L metais probącijos ir $5,000 pi70 METŲ AMŽIAUS SUKAKTIS

Vienam iš populiariausių lie
tuvių menininkų — kūrėjui ir 
mokytojui Antanui Tamošai
čiui, su taip pat .žymia meninin- 
ke-dailininke žmona Anastazija 
gyvenančiam netoli Kingstono, 
Ontario, Kanadoje, šio vasario 
15 dieną (žiūr. L. E. tomas 
XXX, psl. 322-324) sukanka 70 
metų amžiaus ir skaitlingi jo' 
draugai ir gerbėjai šio vasario 
mėn. 13 d. (penktadienį) Toron-:

ĮKAITYK TR KITAM PATARK 
SKAITYKI DEMOKRATINĮ 
MENRASTT r naujienas*

Every year we faff\
to educate thousands 
of potentially
successful citizens
because they’re
mentally retarded.

And we’re supposed to
be so smart
Do something. A free booklet
will tell you how you can help.

-------------------- --------------- -----------
Write Th# 
on Moatat PtUrdation, 
W..hio0on, D. C. 9CX1.
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Sangąmono apskrities apygardos/;.. 
teismo teisėjas, uždraudė 'Bor- 
chersūi per tuos 5. metus kalbė-' 
tis su reporteriais apie savo by- f-
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Siuntiniai į Lietuvą
; ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065, Archer Ava, 
Chicago, III. 60632. T«I. YA 7-5980

-------——— ...._____________ J

Didžiausias kailių
pasirinkimas
<5^- pat vienintelij- F*4-* viernTITRU-

Uetovf kailininką jį)
auls •• -Chicagoje

(NORMANĄ
I

f
f

BURŠTEINĄ
ŠfcJeL 263-5826 

(įstaigos) ir 
677-8489 

(buto)

185 North W«ba*h Arenu*
2nd Floor Chicago, UI. 60601

Help Keep

Our Economy
Strong

BUY U.-S. SAVINGS BONDS

------- mnnuttD-—

NAUJIENAS
-m- -T-- [—I IMTU -I-~—■ rnni

TUBCETHB M w pBrTMJOŪB
ir arofM raae bldii per

MAUIICNASV —— t

A? ■

M

Hl

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR , 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir

-- - ---- ---- ---- ---------...
šildymo pečius, air-conditioning van-
r“_ '_ ” ' _ L __ _
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE. .

Chicago. Hl. 60609. TeL VI 7-3447

perstataa menus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning, van
dens boilerius ir stogu rinas (gutters).

HOME INSUkAsa
Call Frank Zapolis 
3208*4 W. 95 th St.

GA 4-8654

: - . ' ■ <7

D t M E S I O 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams.

Kreiptis: 
A. LAURAITIS 

4445/So. ASHLAND AVĖ, 
523-8775

*

| A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYB8S 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Talafj REpubllc 7-1941
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laiką verčiasi neaiškią ateitį tu
rėdama omenyje, Vertybės po-
pieriii vertė nuolat keičiasi, tai
pabrangta, tai vėl atpinga. Pa
vyzdžiui, sausio 2 ck" jie šiek
atpigo. Stebėtojai mano, kad ne
aiški už paskolas įmamų nuo
šimčių padėtis, ar jie toliau ma
žės ar didės ir priverkia yerty-

-Z ” *■ • \ -

bės popierių kainomą.- kaitalio
tis. Antra vertus, vertybės po
pierių mėkleriai, kainams paki
lus, skuba nusigriebti šiokį to
kį pelną, kas ir sudaro dar vie-
na priežastį vertybės popierių 
nepastovumui.

Antras pavyzdys: skelbiama, 
^bendrovė 

A 
tariusi su

' kad žymi Teksaso
‘Torneco” yra sus: 
taipgi galinga pasauline bendro
ve “Anaconda” jungtis tam tik
romis sąlygomis į krūvą. Anacon-
da, kaip žinia, turi vario ir tau
riojo metalo liejyklas, vario ir 
kitų metalų rūdos kasyklas vi
same pasaulyje.

Tokių 'bendrovių “ženatvės” 
atveju, .paprastai jų ikčijos pa-
brangsta, bet šį kart& još atpi
go, nes teisingumo dftjpartamen-teisingumo dėpartamen-

gfve...
•e were w* '

tas tuojau pradėjo minėtų ben
drovių tyrinėjimą, tikslu patik
rinti ar kartais tokia "Ženatvė” 
neprasilenkiav su antitrusto įs
tatymais. ' - M

» ' r ■ ■’ ri ' t ■ ' ,

WASHINGTONAS. — Valšt: 
šekretariųs Henry A. Kissinger 
šio vasario 10 dieną išvyksta il- 
gon kelionėn i Pietų Ameriką, 
sustodamas Venecueloje, Peru, 
Brazilijoje ir Kostarikoje. Pa
sikalbėjimų temos, kaip oficia
liai pranešama, bus tokios kaip 
Panamos Kanalo ateitis,' ^Ameti
kos pusrutulio prekypos santy
kiai, ekonominiai- reikalais ir 
O AS (Amerikos Valstybių Or
ganizacijos) reforma.

Kisingeris tą kelionę planuo
ja jau nuo 1974 metų.

Elliot Richardsonas 
prekybos sekretorius 
4 WASHINGTON, D. C. — Eliot 
L. Richardson, JAV ambasado
rius Didžiojoje Britanijoje, va
kar aukščiausio teismo pirminin
ko Warren E. Burger Yuvo pri
saikdintas JAV prekybos sekre
toriaus pareigoms. Richardson 
buvo valstybės prokuroras, kai 
iškilo, viceprezidento Spiro Ag- 
new\yšių ėmimo byla ir jis bu
vo priverstas atsistatydinti. Ri-> 
chard so n pasitraukė iš užimamų 
pareigų, kai prezidentas Nikso- 
nas ryžosi suvaržyti Watergate 
bylos galus benarpliojantį pro
kurorą. 7

• Prokuroras Richardson buvo 
prižadėjęs leisti ištirti bylos

ninę, kur buvo Įdėtas į plastikinį 
gipsą.

Dr. Roland McArthur. pareis-
kė, kad gubernatorius privalės 
būti laikomas tame gipse dar 
bent keturias savaites. Tuo tar
pu pats gub. Wallace laikrašti
ninkams pareiškė, kad naujas 
kojos sužeidimas nei kiek nepa
kenks jo rinkiminei kampanijai.

Juodo diplomato
i5, -

karjera
WASHINGTONAS. — Vals

tybės departamento pranešimu, 
W. Beverly Carter,' negras di
plomatas, kurį Valst. sekretorius 
Kisingeris pavarė, iš ambasado
riaus Tanzanijoje pareigų, grei
tu laiku bus paskirtas JAV pa
siuntiniu Liberijoje.

Carter, kurs jau kelintas mė
nuo sėdi Washingtone ir laujda 
naujo paskyrimo, buvo atšauk
tas iš pareigų dėl savo tarpinin
kavimo dviejų JAV studentų 
Zaireje .pagrobimo byloje.

i
WASHINGTONAS. — Valsty

bės departamentas patvirtino, 
kad Egiptas prašęs Jungtinių 
Valstybių parduoti jam didžiųjų

užmegzti ryšius su JAV. njų mokesčių 1974 metais jis su-

nori, kad JAV vyriausybė leistų 
Guf aliejaus bendrovei paleisti 
darban uždarytas versmes.

♦ Elektroninė akis padeda De
troite policijai sustabdyti užsie
niečius, iš Windsoro norinčius 
nelegaliai patekti į JAV. Iki šio
meto jie dažniausiai naudoda
vo tunelius,- bet ateityje to ne
galės darytr.- 's į

3 milijonus dolerių?

^TURINAS, Italija. — Italų 
laikraštis Štampą Sera paskel
bė, kad ČIA davusi Romos Ka
talikų Bažnyčiai šventiesiems 
1950 metams tris milijonus do
lerių. Vatikanas pareiškė, kad 
tai yra “grynas prasimanymas”, 
bet laikraštis, kurį leidžia Fiat 
automobilių (kompanija, atsakė 
informacijas gavusi iš JAV val
džios bylą ir kad tas reikalas bū
siąs pilnai iškeltas šio vasario 
ar kovo mėnesiais pasiremiant 
Laisvos Informacijos Aktu.

mokėjęs $15,448.Tos informa
cijos skelbiamos kadangi Harti- 
gan kandidatuoja į tas pačias 
pareigas. - .
' SAN FRANCISCO. — Bank 

of America .skelbia, kad ma
žieji bizniai 35 kartus daugiau 
nukenčia nuo kriminalistų (plė
šikų ir t. p.) negu stambieji biz
niai, kurie padaro virš 5 mili
jonų dolerių apyvartos metuose.

WASHINGTONAS. — Atsto
vų Rūmų komitetas iškėlė pa
siūlytas uždrausti visiems lai
kams poligrafus ir kitokius melo 
detektorius, kadangi esą nusta
tyta. kad» tokios priemonės tik 
pažeidžia žmogaus teises, as
mens privatiškumą ir savigarbą 
ir, be to, yra niekam tikę. “Jei

nimai netenkindavo Moynihano. 
Praeitą savaitę jis buvo pasiža-

Užsakymų

dėjęs tęsti darbą, bet dabar at’ 
sistatydino.

Pasakojama, kad ambasado- 
nesirengia trauktis iš visuome
ninio Amerikos gyvenimo. Jl_ 
planuoja būti demokratų parti-į dol. arba 3.C L mažesnės už 1974 
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Indijos premjerė Ihdita 
dhi pasiūlė parlamentui priimti 
įstatymą, kuris vieneriemB ihe*
tams sustabdytų rtnRhliuA. .
\ .J _ v : - r ‘ ‘

šaknis, o prezidentas nenorėjo, 
kad prok. Cox taip toli eitų. Ri
chardson buvo gabus ir teisin
gas Niksono administracijos pa- 
rėigūnaš.

C-130 kariuomenės transporti
nių lėktuvų. Jei Kongresas su
tiks, tai bus pirmas toks san
dėris su Egiptu nuo 1967 metų. 
Pranešėjas pridūrė, kad toks 
sandėris su Egiptu nebus daro
mas be pasitarimo ir susįjarimo 
šu Kongresu. - r * *

Meksika įsileidžia
* ' ’ j ;•

teroristus
MANAGA (DPI). — Pereitų 

metų gruodžio mėnesį 8 teroris- 
tai^ viena moteris ir septyni vy
rai, ginkluoti automatais, įsiver
žė į diplomatinį priėmimą — ba
lių ir nušovė buvusį žemės ūkio 
mifiisterį. <Ju sargybinius ir vie- 
nų. privatų Seklį. Atlikę tokį

federalinės įstaigos nepaklausys 
mūsų rekomendacijos, gali tek
ti tuos išradimus uždrausti įsta
tymu keliu”., pasakė kongresma- 
nas Bella Abzug, New Yorko de
mokratas. Kiek tie “melo de
tektoriai” pasidarė nebepopulia
rūs, komiteto žiniomis, iš 20,000 
panaudojimo “tiesai gauti” 1963 
metais vos 6,889 atvejais be
naudoti 1973 metais.

“žygdarbį”, pasislėpė Meksikos 
pasiuntinyl>ėje.

Pasak Meksikos užsienio rei
kalams ministerijos pranešėjo 
Enrique Gutierres, Meksikos vy
riausybė išrūpino jiems laisvą 
išvažiavimą ir šiomis dienomis 
teroristai jau atsiras Meksikoje.

:7
''r

:%ši
' .--.L Stas 7V .-z;-;
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jos kandidatu į senatą New Yor- 
ko valstijoje. Tuo reikalu jis jau 
tarėsi su New Yorko guberna
torium ir demokratų partijos 
pirmininku. Moynihan nepri
klausė jokiai partijai, bet jam 
atrodo, kad demokratai gali tu-

Grūdų kainos
Kalifornijos valstijoje vieš

patavusi sausra, kuri išdžiovi
no ’".vi.; s ir sugadino pasėlius,

rėti daugiau balsų ir jį išrinkti. jr taipgi išsivysčiusi paskutiniu 
arabų i laiku stiproka žiema sudaro pa

grindą grūdų kainoms kilti, ypač 
pašarinių, kurių pareikalavimas 
didėja.

Antra vertus, ūkininkai
grūdų sandėlininkai, jausdami 
geresnę grūdų kainoms ateitį, 
nesiskubina juos parduoti, kas 
irgi prisideda prie kainų kilimo.

Be to, jis. vetuodamas 
rezoliuciją, susilaukė labai dide
lių simpatijų gausiu New Yor- 
ko žydų tarpe. Jis turi pagrin
do manyti, kad New Yorko vals- 
tijos’žydai ne tik už jj balsuotų, 
bet ir paremtų gana brangią 
rinkiminę kampaniją.

♦ Sovietų valdžiai reikalinga 
du bilijono dolerių, kad galėtų 
apmokėti Amerikoje pirktus ja-
vus. Rusijos vergai kiekvieną 
metą iškasa aukso bilijono do- 

\leriu vertės.
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______  GfuCAGO. — Nacional. Laiš-
Sekantis Ūubo susirinkimas k&nešių Sąjungos Chicagos sky
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LIETUVOS LAIKINOJI VYRIAUSYBĖ
(1941. VL 24. — 1941. VIII. 5..) ‘ .

Šiomis dienomis vėl bus ke~.
- lį<un is žmonių žudynių klausi
amas okupacijos metais nacių

pavelytoje Lietuvoje ir kituose 
Rytų Europos kraštuose. Spaus

_ diname Juozo Brazaičio tuo 
klausimu paruoštą dokumen
tą. Ji gavome iš p. Jono Tala- 

JoJJeluvos Respublikos Vil
niaus Apygardos prokuroro ir

'*^^nerikos Lietuvių Tarybos at
stovo prie JAV kongreso suda
ryto Kersteno komiteto. Mano
me., kad kiekvienas lietuvis pri
valėtų su dokumentu susipa
žinti, kad būtų informuotas 
ąpde to meto įvykiu^.

N. Redakcija '

ĮVYKIUS, kurie kurie buvo 
prieš 33 — 39 metų, suaktua-

(Ar dokumentai tijeri?)
Dėmesio verti dokumentui 

pažymėti Documents Accuse

riaus pareigūnai spėjau kad be 
valdžios subsidijos pašto kainos 
iki 1980 metų pakils iki 22 ar 25 , 
centų vierios uncijos laiškui, pa
siūlė pašto vadovybę ateityje.su- 

1 daryti ne iš politiškai ‘nusipel
niusių”, o iš profesionalų, savo 
tarnyboj e patyrusių bepartyvių ' 
asmenų. : Laiškanešių unijos 
pirmininkas L6uis P. DiSilvestro, 
mario, kad (he valdžios subsidijų, 
pašto pareigas pelningesnėse 
apylinkėse .pradės perimti pri
vatūs asmenys.

įvyks vasario 22 d. anksčiau.mi- 
nėtoj salėje. Nariai prašomi ne
pamiršti, kad yau laikas užsi
mokėti klubo duoklės, kad ne4 
liktumėte suspenduoti. Po su
sirinkimo buvo vaišės ir malo
nus pobūvis.

■ Rožė Didžgalvis, koresp.

P skambink, per amžius vaijcapis Lietuvos, 
j Tas laįsvės nevertas, Kąs negina jos...

Balutis

j. (psl. 37X”- Akivaizdoje žjaų- sc šąpkįąųčių, nes iy šiandie >— 
raus partizanijųo karo, ^uąfs -- ** * • '* *
grėsė visišku tautos sunaikini
mu,

1. Pirmuoju dokmnentu, Nr.
52. teigiama — esą “all thę. 
Jews af Lithuania were robbed 
and driven in ghetto”, skelbia 
autoriai 120 p. ■

šis dokumentas nętiįcras.
Prieš jį kalba šie faktai:

(a) Laikinosios vyriausybės 
I priimtieji nutarimai būdavo

pirmininko 
Ambrazevi

čiaus ir reikalų vedėjo J. švel- 
niko. Nutarimas Nr. 52 išsis
kiria iš minėtos tvarkos: -čia 
padėtos (mašinėle, ne pasira
šytos!) pavardės J, Ambraze
vičiaus ir vidaus reikalų mi- 
nisterio J. Šlepečio.

(b) šio “nutarimo” data — 
1911 m. rugpjūčio 1 diena. Do
cuments Accuse duoda doku
mentą Nr-. 50 žydų ghetto rei
kalu, pasirašytą The Gebiets- 
kominissar of the City Kansas 
Creamer, SA — ObęrfūMėr. 
Pasirašytas 1941 m. liepos^31. 
d. Taigi anksčiau už doku
mentą, priskiriamą Lietuvos 
vyriausybei.

(c) Šio laikinosios vyriausy
bės “nutarimo” šaltimū) nu^ 
rodomas leidinys “Laikinosios 
Lietuvos vyriausybės įstaty
mai, nutarimai ir potvarkiai.”-, 
Kaunas, 1941, p.-92.— 100. Pa
žymėtina, kad tai nėra leidi
nys Lietuvos laikinosios;vyriau
sybės, o ją likvidavus pirmp-

‘ jo genei’alinio tarėjo (prie Ge- 
. neralkomisariato).

2. Dokumentas 
mentuojamas kaip 
ted a decision to-

. concentration camp 
for Jews”’(12 p.). ’

Dėl šio dokumento žyniėti- 
ni šie faktai:

(a) To paties “dokumento”
' Į fotokopija buvo paskelbta ir 
L leidinv “Nazi War Grimi- L j ' ~ ,
L. nals. 36-psl. Tame lęiiĮjJTy 
į po fotokopija parašas;, kad tai 
f ^meeting oTJuly 30,1941, when 
Į Ambrazevičius signed the dec

ree Tor the establishemęnt of
r concentration camps for the 
Į Jews’ (ir žydų koncentracijos 
[ stovyklos steigimas) — see 
L arrow”. Tačiau pačiame čia 
| skelbiamame ^dokumente’1 nė- 
I ra jokio nutarimo apie -estab

lishment of cancentra tion 
capnis”. Pamfleto leidėjas tik 
juodais dažais užbraukė kaž- 

: kbkią eilutę, kurios, matyt jis 
nenorėjo skelbti.

(b) Documents Accuse ta 
pati fotokopija įdėta Nr. 40. 
Bet ji jau kitokia: ji papildy
ta nutarimu (2): uto approve 
the establishment of a concen 
tration camp for Jews and to 
authorize Mr. Syipa. Deputy 
Minister of Municipal Econo
my, in co- operation with Co
lonel Bobelis, to take care-of 
the above’’.

Pažymėtina: šis nutarinyas 
(2) yra toks ilgas, kad jokiu 
būdu netilptų tarp nutarimo
(1) ir parašų (plg. vietą “Nazi 
War Criminals^ 36 p.) Tai 
leidžia daryti išvadą, kad ant 
roji nutarimo dalis fotomon
tažo keliu įdėta.

(c) Nutarimo (2) lietuviška 
redakcija yra ne to paties sti
liaus kaip nutarimo (1). Nu
tarime (2) iškreipta/ dėt aš
mens pavardė: vietoj “švipui” 
parašyta “S’pf/xzT’. (Lyg reika
lų vedėjas nebūtų žinojęs vice- 
ininisterio pavardės!).

Nutarime (1) pavardės ra
šomos be “p” ono):' rašoma 
tiesiog: “išklausius pulk. Bo
belio pranešimo”. O nutari
me (2) jau rašoma: “P. Svi- 
pai”, “p. pulk. Bobeliu”. Ang
liškame Documents Accuse šis 
lietuviškos redakcijos nesuta
rimas jau išlygintas.

(d) Kad “Nazi War Crimi
nals. .. ” nebuvo to nutarimo
(2) < rodo ir Jo-pamfleto para
še minima “arrow’’, kuri ro- bes. 
t!o ne į \; riau\' b s nutarimą,Į

/

3. Nacionalistų talka hitle- 
rininkams. Vilnius, 1970,190 p.

4. Documents Accuse. Gin
taras, Vilnius, 1970, 310 p.

Trečią ir ketvirtą leidinius 
paruošė tie patys autoriai: A. 
Baranauskas, K. Rukšėnas 
dagavo E. Rozauskas.

Šie leidiniai davė medžiagos1 pasirašomi min. 
JAV įstaigoms atnaujinti jnl pareigas einančio

re-

vestigacijas, kaip tai paskel
bė New Yrork Times.

Dokumentų 
nant, įiūrima: 
skelbtieji

ikinį verti- 
(I) ar pa- 

dokumentai patiki
mi — tikri: (II) ar nėra praleis
tų dokumentų ta pačia tema, 

’kurie leistu patikrinti pirmųjų 
lino iš dalies keli pamfletai bei Į teiginius; ar dokumen_ 
dokumentų, ar tariamų doku-l 
lyęjltų rinkiniai:

1 Nazi War Criminals 
Anions Us. By Charles R. Allen, 
Jr., A Jeiwish Currents Rep- 

*”fmt. New York, 1963, 42 p.
/ He kissed the swastika.. 

*~<€Min!is” Publishing House, 
Vilnius, 1964, 16 p..

tų daromos išvados sutaria su 
vaizduojama laiko bendra pa
dėtimi. /

Toliau ęia ir bus liečiami tie 
dokumentai ar tariamieji do
kumentai, kurie liečia Lietu
vos laikinosios vyriausybes 
veiklą — 1941 m. birželio 24 — 
rugpjūčio 5 laikotarpį.

S2.00

B060*uhilago.

$3.00
S2.Q0

V1U 
čia

hO-VAXOS
5IQ& KN-VGOS. PARm»OOAMO£ DABAR "NAUJIENOSE' 

SU DIDĖLĖMIS NUOLAIDOMIS

J Grva>en _ DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis 
Metais viršeliais, vietoje S4-0O dabar n'k .............

MmkštaL viršeliais tik ......................... .........
J GvsseA - AUKŠTA KULTŪRĄ — ŽIAURŪS ŽMONES 

Sftuąnę*. po, Europa įspūdžiai. Dabar tik ...................

raip pat užsisakyti paštu, atsiuntus eekj arb< 
non e y o’r dejv

PUIKI KNYGA, PARADYTA SU MĘILE 
LIETUVAI lį ^M^RjįįAMS

D r. Juozas Da u pa ras, ŽEMĖSjŪKIOšyi£.TjMAS. Studija. Isleis^d 
Ja C bieagoje* 1966 metais paties’autoriaus lėšomis.. Knyga dviejų da
lių; Zemės/ūkio" švietimo problemos ūkininkų krašte. II dalis: žemės ;

' ’tkio ŠvietimasLietuvoje’ ‘ ‘ • - • Į
Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas i 

.tebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausųmybės . gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
laukį gsįėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais : 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”-. -

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi j 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa
sauli išblaškytu lietuvię 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 meile Lietuvos 
terpei parašyta, kad. pradėjus- skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos_3W. puslapiu su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik S5.0O. 
Gaunama "Naujienose.

Čeki arba Money Orderi siusti tokiu adresu:

i7.T> So. HALSJED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 61)608 
Gavę pinigus, tuojau knygą'pasiųsime.

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

džiant Lietuvą, bėgimą nuo 'bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk 
. lose Vokietijoje. 273 psl„ kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juozas Kapačįnskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriancio ir patvariai įsilcūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu- 
sirųota. 300 psl. Kaina 7 dol.

Č1KAG1ETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 osi. S1.50 Yra taip pat 
išyersta I anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNJŲ. Kelionės i L«etu- 
vą įspūdžiai, iliustruota toto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

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

Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIU SIENŲ KLAUSIMAIS. 
3 istoriniai žemėlapiai 106 psl. Kaina ŠŽ.Od.

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
X4 psl. Kaina $1.50.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami

NAUJJEhjOSE, U39, Sp. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60601
d>rbe valandomis arba užsakant Ir orid*d«n4

*ek» ar pinigine oerlalda

įstaigas.

“PG adap- 
organize. a 

ghetto

ne kartą, ka<f ir pašnabž
dom pasigirsdavo Karo Muzie
jaus varpe įrašyti'žodžiai; jie 

kaltino.'., kaltina ir kak

po ti«įk lųętų Lietuvos oku
pacija tebėra neįteisinta. Rei
kta apgailestauti, kad pastaruo
ju metu okupantas, ąuranda vis 

bįkiųiųkų griauti ĄLI- 
ką. Infiltravę partizanus savie
ji “stribai” sužlugdė jų kovą, 
dabar, atrodo, tas pats daroina 
Amerikos lietuvių veiklai para- 
ližuoti. . T. Tauragis 
Lę kĖbobna \

Zairarimu Klubas

mus 
tins... •> ’ .

Daug kas galvojo, kad del 
tos liūdnos padėties' (gal tik iš 
dalies) kalti ir mes patys, kad 
1940 metais įsileidome rusus be 
kovos. Jei tada būtume geruo
ju neįsiieidę, gal mūsų laisvės 
reikalas butų atsistojęs kitoje
šviesoje. Tas pats ir su Latvi- Lietuvių žagariečių klubo me

tinis susirinkimas įvyko sausio 
Tada mūsų valdžia pabūgo 25 d. J. Stitilio salėje, esančioje 

« 4346 S. California -ayę. Pirm.
.Paul Maąilionįs atidarė susirin- 
kiipą„ pasveikino gausiai atsi
lankiusius narius, nes pirmas 
susirinkimas buvo didelis. Pra
nešė, kad lapkričio 27 d. yra mi
rusi klubo nąrė.Kriątįną Borus. 
Buvo pąąerbtaatsistojimu iryųą- 
nos. minutės, tyja, o šeimai iš
reikšta gili užuojauta. . ;

Nutarimų raštininkės ir val
dybas . narių. raportai vienbalsiai 
oriimti. Kųygų tikrinimo komi
siją Jėanje Poyjįjąitis išdavė, g’e- 
rą rąpbrt^» iš.knjift’ visiems bu
vę aisįįų,j kad knygos, yra tvar
kingai vedino,?/ Baigdama sa
vo raportą, ^ nuoširdžiai pądėko-. 
jo poniai Josephine Masilionis-už 
karališkasvvąiŠes. Raportas pri
imtas su pagyrimu. ’ j . 
A. - 1 - * • - - ——r

' Parengimų komisij osj' šį sykį 
neturėta iš kp išrinkti^nors daug j 
narių .buvo, bet nenorėjo įeiti į ■ 
komisiją. Taip ir liko, klubas, 
-nųbąĮsąyo šaukti 6. susirinkimus.! 
per metus. Sausio, vasario, ko
vo, gegužės, rugsėjo ir lapkri- f 
čio inėn. priešmetinį susirinki
mą.* Buvo paremta, gausia bal

ja, Estija.

aukų, neiaorėjo pražudyti žmo
nių, manė, kad priėmus vergi-, 
jos pančius, tautą išliks gyvą. 
Tačiau tai buvo didelė klaida: 
bolševikai ‘tupj- pat išskerdė 
daug tūkstančių beginklių, nesi 
priešinusi^’ žmonių, žudymas 
įvairiais budais tęsiamas ir dą^ 
bar... ir ųę^ūą, kiek liks,. .. <...

Ar ne geriau būtų buvę ko
voti ginkluotai, vadovaujamąją 
kariuomenei, negu dabar po 
■miškus menkai 'ginkluotiems, 
blogai organizuotiems, sunkio
se sąlygose? Ar ne geriau būtų 
buyę įpirti, garbingoje kovoje 
užj savo krąšjo ląisyę. negu pa
baigti gyvenimu šayižudybe^ ari 
mirti badu Sibiro taigose, pri
rakintiems v^rgo, grandinėmis.?. 
Kiek tūkstančių tejj žuvo — kas 
suskaitys? ' . ~L-. »

Mažosios tautos jdąro didelę 
klaidą, kad duodąsi “išvaduo
jamos” be į^ovųsį-Jos nųjąųčią, 
kad nepajėgs koycg_ laimėti, bj- 
jo aukų, o paskui'turi pakelti 
didęsnes. aukas, negu" karę, 'j ?

Bolševikai nenori užimti nau 
jų kraštų smurtii, ųžpuolimū, 
kąru, — jiems ’ daug geriau “ią- 
vadųpti” arba “apšaugoti” ųųo

Tyrinėja vežikų 
unijos fondus

WASHINGTON, D. C. — Fe
deralinė valdžia pradėjo tyrinėti 
galingos vežikų imi jos finansus. 
Paaiškėjo, kad tūlas Allen .R. 
Glick yra vyriausias federalinės 
valdžios liudininkas šioje bylo
je/

Grick yra sudaręs keliąs kor
poracijas, turinčias 95 milijonus,, 
dolerių.

Pinigus jis yra paskolinęs iš 
Vežikų unijos vadų. Glick sko
lino iš .vežikų, bet jis yra tuos pi
nigus įrašęs į kelių korporacijų 
pagrindinį kapitalą. 5

Federalinė valdžia atidžiai ke
lis mėnesius sekė vežikų unijos 
pinigų manipuliacijas,'bet dabar 
jau eina priejiepto galo. A’patin- 
■gas dėmesys pradėtas kreipti/ 
kai James Hoffa, vyriausias šios 
unijos organizatorius^ dingo iš 
vienos kavinės ir iki šios die
nos nesurastas.

5KA1TYK in KVITAM' FA TARK 
+ r SKAITYT T ? N W J U A>p ,

B1ZN1EK1A1. KURIE GAiUxNASl 
NAUJIENOSE’''— zTUiU TEKIAUSIĄ

Susirinkimu..
PRANEŠIMAI

—LIETUVIŲ MOTERŲ PILIEČIŲ 
LYGOS metinis susirinkimas ivyks 
sekmadienį, vasario 8 d., 1 vai. po 
pietų pas pirm. M. Zolp? 3554 South 

•JJalsted St.- Narės kviečiamos otsj- 
lankyti, nes yra daug reikalų aptarti. t 
Bus 'ir vaišės. Laikas' ^užsimokėti 

-duokles. — M. Zolp, pirmininkė

—UPYTĖS DRAUGIŠKO KLUBO 
eilinis susirinkimas įvyks penktadie
nį, vasario .6. cL; 1 vai. popiet Susirin
kimas bus naujoje vietoje, Bataam 
salėje, 4046' S. Western Ave. Visi na
riai prašoki. dalyvauti, nes- turime 
daug svarbių reikalų aptarti. Bus ir. 
raportų: skaitymas. Po susirinkimo 
bus vaišės. < ; A Kalys, rast.

—LIETUVIŲ. BRIGHTON PARKO 
MOTERŲ KLUBO metinis susirinki
mas Įvyks keįvirtadienj vasario 5 d. 7 
vąl. vąkare.yaicaičio salėje, 4258 S. 
Maplewood Ave. Po susirinkimo bus 
vaišės. - ..Nu t. Rast.

fc‘NĘPRf]KLAUSO5lA LIETUVA?’ naujam 
7722 George St.

La Salle, PO., Montreal 690, 

Canada

skaitytojai .
tik už $5.00 metams’

JT Vovbtų jgriėš;
bųt, jiems, nebūtų tpkid dĮ^^Ūb 
noro “vaduoti”, nes 'jhebūtų - vii 
tięs. nusiplauti kruvinąs, rankas 
ir vaidinti geradarius. Ir pasau
lio opjniją apie ginklų, užgrob
tą rnąžą. valstybę būtų, lųtokia. 
negu apie prisijungusią., “savo 
nųrji”. Tų “nųrų” nię^ąni.nęra 
noro nągųinėti, nri. į .< jHO£.gilįn- 
tis, o pavergtiesiems pasisakyti 
nėra kur. Jų. balsas^ užgniauž
tas. Jeigu kur ir prasiveržia — 
lieka šaukiančiu tyruose”- : "•

Autorė E. Juciutė-beveik pa
kartojo Prezidento A, Smeto
nos ir Krašto Apsaugos Minis
ter! o gen. K. Musteikio, sumeti
mus del ko reikėjo rusams prie 
sintis. Mūsų, laimeli - Lietuvos 
P asaiuntiniai sugebėjp, -įtikinti 
svarbiausių valstybių, vyriausy
bes, kad rusai pavengė Lietuvą 
smurtu, nors jie bandė vaidinti 
“Liaudies Seimų”- ipriedąngas 
ir “delegacijas” Maskvoje,' pra
šančias užnerti vergovės kil0* 
kraštui. Tautos nelaimei. Tau
tos nelaimės sukelti-' Amerikos 
lietuviai sūšiorganizavm į Ame
rikos Lietuvių Tarybą ir sudarė 
stipriausią užnugarį pasiunti
niams. I.aisvuj u lietilvių balsas 
už pavergtą tautą neliko tyruo-

bet į ...pulk. Bobelio’*prane
šimą. * ę x‘

(e) Dėmesio vertaTr tai, kad 
lietuviškai išleistoj *

“Nacionalistų talka hitleri
ninkams” tie patys ągtoriai šip 
“dokumento” neskelbė, kaip 
neskelbė ir kito “dą^UijiėHtp”, 
kuris buvo ir “Nazi7War Cri
minals...” ir “He kissed svas
tika”; esą vysk. Brizgys “lias 
forbidden all dergi 10*'ai<l 
Jews tn any way” (“Nazi?.'.. 
37 p. “He kissed".. p;)i

Lietuviškai leidžiamo leidi
nio “Nacionalistų talka.. ”, 
gal matė autoriai, kad.-li^tm 
viškai skaitančiam iŠ karto 
kris akis ši\ falsifikatas, bet 
angliškai skaitantis to neplište\ 
-....... L

(Bus daugiau)

(Pavardė ir vardas) „

(Trkši u s adresas)

&

i:

Regnlian prenumerata — $16.00)

eaz uus?

r

Prašome iSKirpti ir prisiustj 
su virš nurodytu 
prenumeratos 
mokesčiu.

case of the 
ippearing 

paycheck and 
what to 

do about it
Somep^plelearathehardway.Pay- And while you’re going through
checks disappear fast. grocery bills, car repairs, vacation

Day-io-day hvmg expenses eat up weekends, kids’ toys ancLiughta out 
& lot And maybe part goes in the on the town, you’!! know you’re mv- 

----- »------- money too. ■ — 
Thaf s good to know

checks disappear fast.
Day-to-day " *

-i _ . „ ______
sayings account for this year’s vaca
tion or anether immediate goal.

A good chunk of that money aaema 
to disappear by itself.
, So it’s no wonder that when it 
comes to long-term goals, or when an 
emergency comes up, there simply 
aren’t funds io meet the need.

Unless there was a nest egg build
ing up all that time.
t A good way to huild that nest egg 
is .with U.S. Savings Bonds. The ęasy 
way to buy them is to sign up for the 
Payroll Savings Plan where you wc^k. 
An amount you specify will be set 
aside from your paycheek and used, 
to buy Bonds.

Chicago, , tlWWk

New E Beads jgy 5K% interest whan Wd to

M yonr bank. Infcwst is rm subject to state

Taką stock in America.
Join the Payroll Savings Plan, L

1739 Sd; Halsted Street
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Mirė Vokietijos

Prof. Vaclovo Biržiškos
Jaunimo Kongresas įpareigo.

Chicago, Illinois 60608

r.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

Du bro-

Investavimo knygelės sąskaitos neša

TEL. 421-30J0

NAUJIENOS, CHICAGO I. HA,

(1869-1959). metų
664 psL Kaina

Champaign ligoninėje nuo žiau
rių galvos sudaužymų jo paties 
elektros lempa.

$2.00
$530

• Beirute (Libane) taip, kaip 
ir šiaurinėje Airijoje, tęsiasi ko
vos ddėLtikybos ^skirtumų...Re- 
formacijosjĮąikais religinės- ko
vos tęsėsi -60.metų. . •.

šcli&is. .-t r.-   u-- - - -- -- 
Juozas Liūdžiu*,. RAŠTAI, 250 psl._________ ____ _____
P. Liū<ftiuvi*n4, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

56.00
$5.00
Gra-

$5.00

Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai

GARSINKITĖS naujienose

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos 
jos išėmimo.

PAŠALIO LIETUVIŲ JAUNIMO TRECIOJO KONGRESO NUTARIMAI

DANVILLE, Ill 
liai — McKinley Driver, 18, ir 
Eddie Driver, 23, apkaltinti pir
mo laipsnio žmogžudyste mirti
nai užmušant Danvillės polici
ninką patrulį David Farns-

Jaunimo Kongresas pabrėžia, 
kad pasaulio lietuvių jaunimo 
pagrindinis uždavinys-yra rem 
ti Lietuvos gyventojų ir išeivi
jos lietuvių pastangas atstaty
ti nepriklausomą Lietuvos 
valstybę.- .To- siekdamas Jau
nimo Kongresas pasisako už 
kovą prieš rusišką j į imperializ
mą Pabaltijy ir primestą ko
munistinę santvarką Lietuvoje. 
Jaunimo Kongresas teigia, kad 
šio tikslą siekti galima įvairiais 
taikingais būdais, "kurie pri
klauso nuo gyvenamo krašto 
-sąlygų.. 1 .

d. rūpinsis politine veikla
i. pasiinformuodamas apie 

lietuvių ir baltiečių ..politinę 
veiklą, ir

ii. suorganizuodamas PLJS 
politinės veiklos koordinacinę

• ROCHESTER, N. Y. — Ro- 
cehsterio katalikų diecezijos vys
kupas Joseph L. Hogan suspen
davo kunigą James Cellan iš pa
reigų už tai, kad jis atsisakė gy
venti klebonijoje, skaitydamas 
kad ji “ekstravagantiška”. Kun. 
Callan, 28 metų amžiaus, pareiš
kė, kad ta klebonija — 14 kam
barių mūriniai rūmai, pastaty
ti prieš 10 metų ir parapijonams 
kaštavę apie $156,000 šiandien 
yra verti $250,000 ir dėlto per
daug iškaštingi.

. Jaunimo Kongresas ragina 
Kejuvių veiksnius ir visuome
nę, remti politinių mokslų stu
dentus bei specialistus.

yeikjlą 
krašto 
koordinatorius.

c. Dirbdami t nuolatinį poli
tinį darbą, krašto LJS ir jo vie
netų politiniai koordinatoriai 

i. paruošia laiškus įtakingų 
vietovės laikrščių laiškų sky
riams Vasarid 16-tos, Birželio 
išvežimų ir kitomis progomis, 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos, lietuvių politinių ka
linių, ir kitomis temomis,
Ji', organizuoja veiklą'politi

nių kalinių reikalu per BATU 
No “Sąžinės kalinių” planą',;

iii. kreipiasi į savo kraštų at
stovus arba vyriausybę, pra
šydami iškelti Baltijos klausi
mą tarptautiniuose forumuo
se, ypač Jungtinėse Tautose — 
rašydami laiškus savo atsto
vams vyriausybėje ir spaudai,

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka Ži
edelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa- 

’ siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi-

RIMTA KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
Naujienos* galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet 

knygp spintą ar lentyną. z.

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta, 532 psl.
IC Bielinis, D1ENOJANT, gražiai Įrišta. 464' psl.-------- -
Dr. Kasys Grinius, ATSIMINIMAI’IR MINTYS. H tomas, 

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

$3,00, minkštais vir-
$3,00. minkš-

kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai-mihimi 
semiose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu-

a i.-'.. Juozas Vencio va, dirbęs prię šios studijos 20 metų, peržiū- 
tėjo- Iabai daug senų. dokumentų. Savo studijoje jis nurodė 
kiekvieno žodžiu metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečian- 
čiaš-knygas. Jis perskaitė šimtus knygų-ir parašė 52 psl. knyge- 
iįrpšvadfotą' LIĖTUVOS VARDO KILMĖ. - Minkšti viršeliai, 
kainaJ2.00. - Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo-adresu: '' 'į .
?NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, BĮ. 60608.

komisiją.kuri paruoštų ir sfėiig; line hl< r:tlūi :t vietovės lietu 
tusi įgyvendinti metinį veiklos
planą, ..t .

c. ragins kraštų LJS arba 
kraštų Lietuvių BejHtrnojnęuė* 
ja turimo ajslovus pasiūsli^i^ 
auką VLIKui, kad tie pareigū
nai gautų Eltos biuletenį, ir

r. per IV PLJK atstovų šuva: 
žiavinją padarys pranešimą 
apie savo veiklą. ■

■" RUA, I dalis. 208 psL, irišta
šeliais — $2,00; H dalis, 225 pst, įrišta 
tais viršeliais-------------- ---------------------

Prof, S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai Įrišta, 416 psl.
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ja Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungą (PUS) siekti Lietu
vos bylą išlaikyti gyvą tarptau
tinių problemų sąraše.1 PLIS

a. remia pastangas iškelti 
Baltijos valstybių bylą Jungti
nėse Tautose, ir

b. stengias; kreipti pasaulio 
viešąją nuomohę ir, paskirų 
kraštų vyriausybių požiūrį Bal 
lijos valstybių klausimu liekt 
viams naudinga kryptimi. ?

Atsižvelgdama į mūsų bro
lių lietuvių kančias Sovietų 
Sąjungos politinių, kalinių kn
isimuose, PŪS ,

a. ryžtasi -įtaigoti pasaulio
viešąją nuomonę šiuo klausi
moj JT '

b. remia Amnestijos Interna
cionalo ir . BATUNo (Baltic 
Appeal to the United Nations) 
pastangas juos išlaisvinti.

Jaunimo Kongresas įparei
goja PUS valdybą skirti vieną 
savo narį politinės veiklos ko
ordinatoriumi, kuris

a. politinei.veiklai derinti pa
laikys artimus ryšius su Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės 
(PLB) valdyba ir su Vyriausiu 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tu (VLIKu). ■'

d. , PLJS vardu vienų, metų 
bėgyje sušauks politinę: konfe
renciją su PLB ir VLIKu,

c. keturis .kartus per metus 
siuntinės aplinkraščius kraštų 
LJS politinės veiklos koordi
natoriams arba valdybom^ ku
riose skelbs sėkmes bei nesėk
mes ir projektus ateities veik-

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

MIUNCHENAS. — Pagarsė
jęs vokiečių fizikas, teoretikas- 
praktikas, sukūręs vandenilio 
bombos pagrindus. Nobelio pre
mijos laureatas, kuriam premi- 

Ija buvo paskirta 1932 m., Wer- 
neris ' Heisenbergas mirė sulau
kęs 74 metų amžiaus.’ Jis studi
javo fiziką Miuncheno, Giotin- 
geno ir Kopenhagos universite
tuose. Turėdamas 26 m., jis jau 
pagarsėjo kvantų teorijos me
chanikos dėsniais. Porai metų 
praėjus, jis paskelbė netikrumo 
pagrindus.

Tos dvi Heisenbergo teorijos 
ir sudarė netvirto ryšio pagrin
dus ankstyvesnės kvantų mecha
nikos ir spinduliavimo energi
jos, išvystytos bei išaiškintos fi
ziko Max o Plancko. xTuo būdu 
buvo atidarytos durys vandeni- 
lio bombai.

Iki fiziko Heisenbergo laikų, 
klasikinė machanika manė, kad 
yra galima tikslūs išskaičiavi
mai, bet fiziko Heisenbergo ne
tikrumo pagrindai įnešė galimy
bių Skaičiavimo teoriją.

. Heisenbergas antrojo pasau
lio karo metu vadovavo Vokie
tijos fizikų grupei, kurie ieško
jo būdų vandenilio bombai pa
gaminti. Jie nespėjo ją paga
minti dėl dviejų priežasčių: vie
na,; Ųitieris, pasitikėdamas savo 
tankais ir aviacija, neskyrė tam 
tikslių, pakankamai lėšų ir ant
ra, Norvegijos Šiaurės kalnuo
se baigta statyti hidroelektrinė 
jėgainė, skirta vandenilio bom
bos gamybos reikalams,, -buvo 
anglų desantininkų susprogdinta.

1945 metais, antrajam pasau
lio karui pasibaigus, .pusiau pa
dalintos Vokietijos fizikas Hei
senbergas įrodinėjo, kad vaka
rų Vokietija geriausiai gali už
tikrinti savo rytojų, atsisakyda
ma nuo atominių ginklų ir pa- 
švęsdama savo energiją taikos 
tikslams?; V. Pr.

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knyįįų rinkoje.

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA

lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jy suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 311 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistimų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos,' ban
kai ir kt. , ,

> * J a

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderi
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— remdami pastangas par
lamente arba kongrese iškelti 
Baltijos klausimą Jungtinėse 
Tautose, •

iv. paruošia politinius plaka-, 
tus, kurie galėtų būti, kilnoja
mi iš vienos vietos į kitą,'

v. paruošia ir platina leidi
nius ir kitą medžiagą krašto 
kalba Baltijos klausimu, ir

vi. paruošia ir platina poli-

Taupykite dabar.

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

Užsakant paštu 
prekes.

Federalinė prekybos komisi- 
a paskelbė naujas taisyklęs, k ir
ios apsaugo pirkėjų teises, už

sisakant prekes paštu (mail-or- 
ler). Kaip antai:

Tvaike 30 dienų prekybos įmo
nė, gavusi užsakymą ir negalė
dama laiku išpildyti, privalo pra
nešti, jog užsakymas bus pavė
luotas ir kad užsakytos prekės 
bus išsiųstos vėlyvesniu nurody
tu laiku — privalo nurodyti iš
siuntimo datą. Prekių užsaky
tojas tokiu atveju turi teisę už
sakymą panaikinti.

.Jei prekybos įmonė negauna 
iš jūsų žinių, tai ji turi teisę 
manyti, kad jūs sutinkate su pa
vėlavimu, bet tik sekantiems 30- 
čiai dienų. Jei pardavėjas ir to
liau norės vėluoti, tuomet užsa
kytojas privalo savo sutikimą 
pareikšti raštu. Jei prekių pir
kėjas galvotų nutraukti užsaky
mą, tuo atveju reikia prekybos 
Įmonei pranešti pašto atvirlaiš
kiu arba ir kitaip.'

Jei užsakytu ir sutartu laiku 
užsakytojas negauna prekių, tuo
met turima teisę pareikalauti iš 
prekybos Įmonės grąžinti pini
gus ir jei buvo mokėta čekiu — 
prekybos Įmonė turu7 dienas lai
ko pinigams grąžinti.

Užsakytojas taipgi turi teisę 
nutraukti mokėjimą kreditoriui 
— pardavėjui, jei, pavyzdžiui, 
indų plovimo mašina yra netvar
koje arba naujai pirkta auto ma
šina daro kliūtis. Pirkėjas gali 
atsisakyti mokėti bankui ar ki
tai, finansiniai institucijai, saky
sime, už enciklopedijos pilną už
sakymą rinkinį, kurio nesulau-. 
kiama. Galima kelti bylą, pa
vyzdžiui,- prekybos mokyklai, ku
ri paėmusi mokslapinigius vėliau 
užsidarė.

Virš minėtos taisyklės taiko
mos tik užsakymams paštu, bet 
jos netaikomos fotografijų bei 
filmų išaiškinimo atveju, sėklų, 
gėlių, knygų ir panašių dalykų 
užsakymams, kai jau buvo pra
dėta jie siuntinėti dalimis.

Jaunimo Kongresas siūlo kraA 
tų LJS politinės veiklos organi
zavimo gaires. Suprasdamas, 
jog kraštuose skiriasi politinės 
veiklos'sąlygos, Kongresas siū
to jomis naudotis pagal kraštų 
politinės veiklos galimybes.

a. Krašto LJS valdyba paski
ria politinės veiklos koordina
torių, kuris

i. palaiko ryšį su PUS'poli
tinės veiklos koordinatoriumi 
ir informuoja jį apie krašto po
litinę veiklą,

ii. palaiko ryšį su krašto LB 
ir su kitomis organizacijomis 
bei įstaigomis, kurios rūpina
si politiniais reikalais,
ziii. rūpinasi politine veikla

— pasiinformuodamas apie 
lietuvių ir baltiečių politinę 
veiklą, ir.

— suorganizuodamas krašto 
LJS politinės veiklos komisiją, 
kuri paruoštų ir stengtųsi įgy
vendinti metinį veiklos planą,

iw užmezga ryšius su kito
mis baltiečių grupėmis,

v. palaiko ryšį su paskirų 
vietovių LJS vienetais ir rūpi
nasi,

— kad vieniuose veiktų po
litinės veiklos koordinatoriai,

— kad vienetai užmegztų ry
šį su kitais baltiečiais, ir

— vienetų politinės . veiklos 
paveikumu, ir
vi. steigia krašto PLJ politinės 
informacijos centrą, kuriame 
būtų telkiama VLIKo,. LB ir 
kita-informacija, i

b. Krašto LJS politinės veik
los gairės yra surašomos “poli
tinės veiklos vadovėlyje”, ku
riame apibūdinama nuolatinė 
ir nepaprastų įvykių politinė

^Vadovėlį parūpina 
LJS politinės veiklos

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Trečiasis Kongresas, įvykęs 
1975. (XII. 20. -r- 1976. I. 6. Bu
enos Aires — Argentinoje, 
Montevi<|eo — lįnigvajuje ir 
Sąo Paulo -r Brazilijoje ir ak 
slovaująs Argentirtos, Austra
lijos, Brazilijos, ^Jungtinių Arne 
rikos Valstyhčų< Kanados, Ko- 
luni.hijos^ - Švedijos, "Urugva
jaus, Venecuelos ir Vakarų Vo- 
kietijbs' lietuvių jaunimui nuo- 
šy-džiai dėkoja Argentinos, Bra 
žnijos bei Urugvajaus lietu
viams už Kongreso suruošiiną 
įr Pasaulio Lietuvių Beridrao- 
rnenei už jos visokeriopą mo
ralinę ir finansinę paramą. 
Aptaręs rūpimuosius klausi- 
mus, Kongresas viemilgai'skel
bia III PŪK nutarimus:

< JAUNIMO . POLITINĖS 
VEIKLOS REIKALU

$3.00
MJ Gucttlt, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 232 

puslapiai —;_ -________________ ____ ___________ $3.00
Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.

NAUJIENOS,'

<L Ncpaprastiems j vykiam 
krašto ir vienet 1JS politiniai 
kourdinalonai

X - yra pasiruošę viešom <lc- 
monstraci >om — žino kur £au- 
ii tam tikslui leidimus, kaip 
iAspatiselinti lapelius, kaip pa 
nioįj pjakalus ir kaip info r- 
rnvoli bei angažuoti vietovės 
iieluvius deinonstracijom, ir

ii. informuoja viešės laik- 
raiciu, radijo bei televizijos 
redakcijas ir prašo ju palankių 
vedamu jy.

(Bus daugiau)

KNYGŲ ISTORIJA
Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai, 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 

viršeliuose už $6.00. k

Abi knygas gausite, jei pinigus pasilsite tokiu adresu: 
A j.- •_ _ 'R

Įsteigta 1923 metais.

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

LIETUVOS VARDO KILMfi
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, be.

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

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ 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 pasrunčiant čekį ar Money or-’ 

derį tokiu adresu: . ’ ' ■

NAUJIENOS
1739 So. Halstėd St, Chicago, Illinois 60608

gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psL Kaina $150.
w s

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

NAUJIENOS, į
1739 So. Halsted SL, Chicago, DL 60608 J

Vyresnieji Amerikua lietuviai Jutrzu Adomai t) • Dėdę SerriĄ aa 
vieniškai pažinu, skaitė jo straipaniua. knygas ir klausėsi jo paskaitų 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražiu istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko paradytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forfia pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų ižeivių šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla. ..,

GAUNAMA ^NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

■"—°* T"3W" ——

BMI M

Antanai Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 dol.

___ _ — — — — —----------------------------------------------------- _ - ~—
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Lietuviai pasiklauso Amerikos Balso
Žurnalistas Bill Anderson ne vieną kartą yra rašęs 

apie lietuvių laisvės kovas, įspėjęs lietuvius ir amerikie
čius apie galimas pavojingas nuolaidas Sovietų Sąjun
gai laiku įspėjęs Dr. Kazį Bobelį ir padėjęs organizuoti 
laiškų kampaniją atsakingiems JAV pareigūnams. Lie
tuviai žurnalisto Andersono darbus (prisimena, o Ame
rikos Lietuvių Taryba praeitais metais iškilmingai jį pa
gerbė. '

Žurnalistas Anderson ir toliau domisi Lietuvos ir 
kitų rusų pavergtų valstybių laisvės reikalais. Naujame 
savo straipsnyje jis aprašo, kaip buvo nubraukti dešimt 
milijonų dolerių iš JAV biudžeto, kad būtų sustabdytas 
“Amerikos Balsas” ir “Laisvosios Europos Radijas”, ir 
kaip susidomėjusių žmonių, pastangomis ir energija tie 
pinigai vėl buvo įrašyti į biudžetą ir pavergtų tautų žmo
nės toliau teinformuojami apie įvykius Amerikoje.

Vakarykščiame The Chicago Tribune įvykius ko
mentuojančiame puslapyje yra Bill Anderson straipsnis, 
kuriame jis papasakoja, kaip paslaptingai buvo nubrauk
tos sumos, skirtos užsienin siunčiamom JAV radijo ži
niom. Jis nustatė, kad tos sumos paprasto valstybinio 
“techniko”, dirbančio “seno valstybės namo” nedide
liame kamabrėlyje, iš biudžeto buvo išbrauktos. Visa 
tai buvo padaryta be jokių pasitarimų, be jokių svars
tymų, bet pagal įsakymą apvalyti valstybės biudžetą 
nuo bereikalingų išlaidų. Tas “nežinomas technikas” 
pamanė, kad svetimomis kalbomis “Amerikos Balso” ir 
“Laisvosios Europos Radijo” siunčiamos žinios visai ne
reikalingos, amerikiečiai gali ir be jų apsieiti, todėl jis, 
be niekur nieko, nubraukė iš biudžeto dešimt milijonų 
dolerių, šiuo plunksnos pabraukimu jis nubraukė Lie
tuvai, Latvijai, Estijai, Italijai ir Portugalijai siunčia
mas žinias.

Prezidento Fordo administracija būtų šiais metais 
sutaupiusi dešimt milijonų, o informacija apie įvykius 
Amerikoje būtų labai nukentėjusi. Reikalas būtų nepa
stebėtas, jeigu nebūtų išleista minkštais viršeliais 290 
puslapių knygelė, aprašanti valstybės operacijas ir jei
gu keli apdairesni politikai nebūtų atkreipę dėmesio į 
JAV blogai veikiančią informacijos sistemą. JAV atlie
ka daug naudingų darbų, bet nesugeba tinkamai užsie-

nikų tarpą patekti ir “labai jau apdairių žmonių”, kurie 
turi nuovoką ne tik apie biudžeto apkarpymą, bet ir apie 
užsienio politiką. Reikalą žurnalistas Ander&on šitaip 
aprašo: M

“Beveidžio techniko elgesys turėjo būti nepa
stebėtas bent iki šių metų galo, kada jau nieko ne
būtų galima padaryti. Viskas buvo gerai apgalvo
ta ir tinkamai sukirpta, visai nesistengiant klausi
mo suderinti su kitais vyriausybės darbais.

Tačiau visa eilė grupių labai atidžiai seka Šią 
vyriausybės veiklą, ir tie sekėjai turi daug draugų. 
Vienas iš tų draugų yra kongreso atstovas Edward 
J. Derwinski, ilgametis Rytų Europos’’etninių gru
pių laisvės rėmėjas.

Praeitų metų gruodžio mėnesį pasiekė žinia 
Derwinskio ausį ir organizacijas, remiančias idėją, 
kad “Amerikos Balsas” būtų perduodamas Rytų Eu
ropai. Patyrėme, kad Derwinski, vietoj šūkauti pa
čioje kongreso posėdžių salėje, asmeniškai kreipėsi 
į biudžeto direktorių James T. Lynn ir į patį prezi
dentą Fordą. ‘

To pasikalbėjimo išdavoje valstybės operacijų 
technikas grįžo prie savo biudžetinių, lapų ir iš

aiškino, kad toje pačioje informacijos įstaigoje ga
lima padaryti kitus apkarpymus. Bet svetimomis' 
kalbomis siųsti reikalingos sumos buvo atstatytos”. 
(The Chicago Tribune”/1W6 m. vas. 3 d.„_II dal.

o ne šioje kovoje bereikšmius, 
fantazijoms paremtus romanus 
turime pre'mijtioti. Mūsų pa
vergti broliai apie tai ir pagal
voti negali. Mes gyvendami lais 
medžiaginiais ir žmonių nuostO 
nemažai jų1 už tai ntio rusų 
vam pasauly esame Hetūvių 
tautos avangardas kovoje už jos 
laisvę ir šviesesnią ateitį.

Trečiasis pasaulinis karas 
sparčiais žingsniais artėja. Tad 
visi, kas knoin gali-vieni, suge- 

tą gundoma) pasidalyti ir lik- ban tie j i vartoti plunksną, rašy- 
’ ' ‘ . kime, kiti — dosniai atidaryki- 

iriė *saVb pinigines, fondus ar 
bankų sąskaitas, nes tik sūjung 
tai aukodamiesi, mes atsieksi
me Mažajiu ir D, Lietuvai lais
vės ir sujungsime jas vieną lie
tuvišką kūną. į.

Baigdamas šį trumpą 'žodį, 
noriu pabrėžti, kad čia prista
tytoji D. Tomo-Tamašausko 
knyga yra vienas tų spaudos 
strateginių ginklų -gelbėti 
Mažąją , Lietuvą /iš agresyvių 

svetimas že- kaimynų, .ypač lenkų nasrų.

(Tęsinys)
Lietuviai savo draugingumą 

vokiečiams įrodė ne tik. paskuti
niais laikais, bet ir visoje istori 
jos eigoje. Nežiūrint, vokiečių 
kryžiuočių ir kalavijuočių 1924 
metų laikotarpy nuolatinių žiau 
rių Lietuvos puolimų ir jos že
mių grobimų, ji su didžiuliais 
mądžia^niais ir žmonių nuosto 
liais: atsilaikė. Ir vėliau keršto 
vedama ji lengvai galėjo susi
tarus -su Lenkija '(net jos nekar

viduoti Rytprūsius /(tai p 1410, 
1422, 1453-65, 1520-25 m.). Net 
po šių paskutinių dviejų karį, 
nežiūrint niaurios vokiečių oku
pacijos, lietuviai kiek išgalėda
mi gelbėjo rusų badu marina
mus vokiečius Rytprūsiuose ir 
nemažai jų už lai nuo rasų nu
kentėjo — buvo išvežti dauge
liui metų 4 Rusijos koncentra-. 
cijos stovyklas. Taip pirmam, 
taip antram pas. karuose vokie 
čius 'sužlugdė jų nepaprastas 
godumas-grobti :
mes ir politinė trumparegystė 
—'pavergti:ir naikyti kitas tau-

riant **išsipildylų anais 1916 
metais Ragainėje pasakyti vie
tinių lietuvininkų moterų .šven

/ŪSO!”

ŠALTA?NESTEBĖTINA!

Nacional. Oro spėjimo įstai
gos pranešimu, ką tik priėjęs 
sausio mėnuo šiemet buvo Šal
čiausias, visoje metų eilėje. Prie
tarus mėgstantiems itfeko gėro 
nematyti ir šį mėnesį.

Praeitas--pirmadienis buvo ta 
diena, kai podirvio kiaulytė iš
lindusi iš savo požeminės gūž
tos pasižiūri į saulę ir apsidairo. 
Jei kiaulytė mato savo šešėlį, 
tai ji'grįžta į savo požemius dar 
šešioms savaitėms, kadangi tiek 
dar truks žiema. Kadangi pir
madienį, vasario 2 dieną buvo 
skaisčiai saulėta, ir “kiaulytė” 
savb šešėli tikrai matė, reiškia 
be šešių-savaičiį jokių pavasario 
ženklų nelauktina.

.Sekmadienį ypač ryškiai pa
sikeitė ;tem'iieratufa. Iš 35 laips
nių aukščiau tiulio 3 'vaiahdą ry
to, temperatūra ’pėr visą dieną 
'krito kol vakare bebūto'Olr pir

Jonas augustaitis

Dviejų pasaulėžiūrų varžybos
1926 — 1940 Metai

ninimo iki liepos 1 d. Tuo būdu Draugija buvo vyriau
sybės, Vidaus Reikalų ministerio, likviduota nenuro
dant motyvų, kaip tas Įstatymas jam ledo; tos vyriau
sybės. kurios vadas, dar iki dabar, kai kurių laikomas 
visuomenės kultūrininku. Jo pasirašytas minėtas, pla
tus (69-nių paragrafų) įstatymas visuomeninę veiklą 
perduoda biurokratijai — Vidaus Reikalų ministerio 
ir apskrities viršininkų nuradymams ir kontrolei.

Pačios visuomenės veikla panaikinta, visuomenė, 
tauta, nuvertinama, pažeminama, pavedama biuro
kratijos priežiūrai bei kontrolei. Užsieniečių inžinie
rių Draugija uždaryta skelbiamos vienybės pagrindais. 
Uždarytos Draugijos nariai Į Inžinierių Sąjungą ne
stojo. Vienybė- neįvyko — vienybė prievarta nesuku
riama. ...

Gi Inžinierių Sąjungos, pasivadinusios Draugija, 
įstatai buvo patvirtinti ir jai vyriausybės leista veikti 
“Draugijos’’ vardu.'.. Kas įvyko? ! Laimėjo rytų pa
žiūrų sukurta organizacija. Vyriausybės remiama; 
vakarietiška — vyriausybės uždaryta. Ir pats veiklos 
būdas atitinka rytietiškam mentalitetui, gudravimui, 
veidmainiavimui, sukčiavimui — visai panašiai kaip 
elgėsi politikoje — užimdami Vilnių ir visoje eilėje ma
žesnių reikalų.

Minėtas Draugijų įstatymas (19.36. II. 1.) sudarytas 
tuo pačiu rytietišku mentaliteto pagrindu. Autoriteti
nis rėžimas siekdamas panaikinti jam nepalankias vi
suomenės draugijas. įpareigoja jas persiregistruoti ir 
•—likviduoja. Tai apgaulės rytietiškas — slavų veiklos 
metodas. (4>IaČian žifir. s-psr. 48', 67.. . ) Nekalbant pis

pasilikus 0/ ’ . . ' '
Vidutine temperatūra per sau

sio mėnėsį Chieagoje btivo.20 
laipsniu aukščiau nulio, taigi 
sausis ^itiniet buVo šaltačiausias 
nuo 1971 inėfų. 'Noimaius^tirai- 
pėrątūfGS vidfif@s -sausio Mė
nesį turi "būti 24.3'Iai^unai. '^l- 
čiaušia dieiią šiemet, buvo 9 
laipsniai žemiau nuEo Sausio 8 
dieną, o šilčiausia buvo šaušio-2 
dieną — 38 laipsniai, šalčiau
sios dienos šią žiemą .buyo nuo 
sausio 3 iki 19 'dįėifds.. Sniego 
"per ’sausio mėnesi ffeshigo 15.6

njažino (6dol.) žemiau savi
kainos, kad ją kiekvienas galė
tų lengvai įsigyti ir kaip dova
ną pasiųsti savo artimiesiems.

Galiu pranešti, kad “Eietuviš 
kojo Pamario” autorius, ruo- 
šia_-mums kitą staigmeną, -ne
užilgo skaitysime TN.” jo -apra- 
šymusu: Priegliaus -.deltos, 
-Tvankstės-Karąliaučiaus ir -gal 
visos Sambijos. Jei .jie sulauk
tų mūsų visuomenės 'pritarimd, 
bei piniginės paramos, jis turi 
medžiagos ir panašiai galėtų ap 
syniūs: P'ri ėglfaiis deltos, 
lietuviškų vietovardžių, visą 
Mažąją Lietuvą, kurios vakari 
nėš sienas nustatė Lietuvos ka- 
raliai Algirdas Su savo broHū 
Kęstučiu 1359 m. Nnrenberge 
krikšto derybose ‘su Vokietijos 
imperatorium Karlu ’ penktuos 
jū. -Būtent, toji siena ėjcr: nūn 
Mazūrų krašto, lipė Alna. 
Prieglium pro Tvankstė 
raliaučių, per Aismares, 
rio . < (Knyševo) veikalo apie 
-gaūiū fprmfešti, %ad baigianfa 
spaudai Ūusų"^ė&dlbgo Ktišnė- 

į Baltijos j?rą. Taip
Mažąją 'Lietuvą 'Vėrtnnas. 'Etiii- 
nė Pietų rytų pabaliijo praėitfs; 
Būtų 'gerai, kad Mažosios Lie
tuvos Draugija įsteigtų fondą 
mažesnės apimties brošiūroms 
leisti. Tai būtų' — Fondas Ma
ža jai Lietuvai gelbėti..

Tad, broliai sesės, sujungto
mis jėgomis pajudinkime že
mę, kad, gerb. knygos mece-

Dr. Bobelio vadovaujama Amerikos. Lietuvių Tary
ba ir šio krašto lietuviai padėkojo ne tik kongreso atsto
vui Derwinskiui, bet ir prezidentui Fordui uz paskyri
mą reikalingų sumų žinioms siųsti. Tos žinios Siunčia
mos šiandien, jos bus siunčiąiiic« ištisus tįietūš; jDr: Bo
belis ir SLA prezidentas Povilas P. Dargis .pasinaudojo 
šiom dviem stotim ir pranešė lietuviams apie pasikalbė
jimą Baltuose Rūmuose su prezidentu Fordu ir jo paža
dą nepripažinti sovietų aneksijos. Visi žinome, -jog tai 
įvyko prieš pačią Helsinkio konferenciją, . kai visas so
vietų propagandos aparatas buvo užsuktas konferenci
jos tikslams iškraipyti. Sovietų propiagandistai skelbė, 
kad. pripažintos Rytų Europos sienos'ir Lietuva, jeigu 
ne aneksuota, tai parduota. Brežnevui Lietuvą'pardavė 
visos Vakarų Europos valstybių galvos, susirinkusios į 
Helsinkio konferenciją.

Konferencijos dienomis lietuviai • ir kiti Rytų Eu
ropos gyventojai žinojo, kad yra bent viena valstybės 
galva, kuri aneksijos nepripažino, Lietuvos nepardavė, 
ir sovietų prievartos veiksmų nepateisino. Ta galva bu
vo ne kurios mažai žinomos valstybėlės, bet pačios ga
lingiausios valstybės pasaulyje. Tai. Buvo JAV prezi
dentas Fordas, žinią lietuviams pranešė ne koks- nors 
samdytas barzdukinės bendruomenės .pareigūnas* bet 
Dr. Kazys Bobelis, Amerikos Lietuvių Tarybos pirtiii- 
ninkas, ir Povilas P. Dargis, ALTo vicepirmininkas ir 
SLA Pildomosios Tarybos.prezidentas. y

Savo rašinio pabaigoje žurnalistas lietuvius „ir vėl 
rimtai įspėjo. Šiais metais dešimt milijonų dolerių pa
likta JAV biudžete, bet ar taip bus -padaryta ateinančiais 
metais >— tuo tarpu nežinia. Jis pa'tariria lietuviams'iiė-' 
užmiršti, kad sekretorius Henry Kišihgėris veda atkak
lią kovą, toms sumoms sumažinti. Jis klausia, kaip ilgai 
JAV privalo raginti pavergtas tautas siekti 'laisvės. -Ki- j
singeris yra įsitildnęs, ka dšie- padrąsinimai yra prie->kisTr sen. Tfen^<. tfaėkscin yra kitos nuomonės. Lietn- 
šingį detentės politikai. . Laimė, khd atstovas Defwittis- ;viai privalo rfeBa’i Atidžiai sekti ^Kišingefio užsimojimus. 
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Prieš; pasirašant Vokietijai 
Odęfio^Nęisčs 'sienos linijos su
tartį viename vokiečių laikraš
ty _ teko skaityti straipsnis au
toriaus griežtą pasisakymą prieš 
tą sutartį. Jis kaltino ir darė 
priekaištų Vokietijos vyriausy
bei paskendusiai defetizme taip 
lengvai atsižadėjusiai Rytprū
sių, drauge jis kaltino ir vokie
čių šveiesudmenę, jos moksli- 

:nfnkūs, kad jie per mažai domi
si jo žodžiais “vokiškais Ryt
prūsiai”. Kaip pavyzdį jis nu
rodė, kad -lenkai -turi parašę ir 
išleidę apie Rytprūsius 21 moks 
liniai dokumentuotą knygą nors 
jie nepalyginamai 'menkesnės 
teisės turi į Rytprūsius, negu vo 
kiečiai — išleidę ‘vos 14 moks
linių knygų, © 'lietuviai iš viso 
— tik 2. Bet jis gal b® apgal
votai -nenurodė, kad lietuviai 
turi- nepalyginamai didesnių tei
sių į Rytprūsius negu vokie
čiai, :tuo labiau lenkai.

■šio Vokiečio paskelbtoji pro
porcija 2-14^21 štato mus lietu- 
■snus Į didelių apsileidėlių kate
goriją. Turėdami karo ginklais 
daug stipresnius kaimynus, 
mes privalome visą dėinėšį'nu
kreipti ir naudoti-galingą spau-

negu būna tidififahii. Visti §ią 
žiemą pasnigo 38.3 colius, tai yra 
16.1 daugiau negu normaliai bu
rna. ‘ 'i-.-- '■

■ Federali- 
nuo-

upe
skelbusių bankrotą New -Yėrko, 
Connecticut -ir Vermont valsti
jose. Ta įstaiga 19754netais ga
vo . 14",623

lyno pernai (1975) Mfe -Įstaiga 
gavo 2,541 bankroto pranešimu. 
1974 metais tokių pranesimų bu- 
yo tik 1,481. - ; -

ui e organizuotai'skelbti konkur 
stis-parašyti mokslinio 'turinio 
Veikalus, ypatingai apie Mažą
ją Lietuvą,’rį dairią mūsų’• teisės 
neginčytinos. Tokius veikalus, nato J. Kriščiūno žodžiais ta-

per "Natij ■ otiati"

čiau apie minėtą įstatymą (priminta tik'-tiek, kiek 
liečia rašomą reikalą) juo buvo likviduota vakarie-. 
tiškų pažiūrų bei veiklos narių draugija, pilnai pasi
ruošusi dirbti savo krašto naudai, —- daugumas josios 
narių norėjo savo darbų sritis prilyginti Vakarams, 
stengdamiesi sugriauti vienur — kitur girdimą nuomo
nę, kad Azija prasideda už Vokietijos rytų sienos! ?

Neatrodo, kad Dipl. inž. ir archit. Draugijos (ir 
kitų) likvidavimu būtų ką nors laimėjęs Smetonos re
žimas. Jo rėmėjų skaičius tuomi nepadidėjo, priešin
gai — sumažėjo. .Likviduotos Draugijos nariai, nusi
vylę, išsiskirstė. Jos sumanytojai — steigėjai, šių ei
lučių autorius su dipl. iifž. Bronium Banaičiu, Bulo
ta. .. susitikę tik apgailestaudavo Draugijos sunaiki
nimą — rytietiško mfehtaliteto laimėjimą ir vakarietiš
ko pralaimėjimą.

Antanas Smetona ėjo su jam labiau suprantama, 
artimesne slaviško — rytietiško menthliteto visuome
ne, naudodamas jos valdžios metodus. Jis taip pasi
elgė ir Lietuvos tragedijos dieną (1940. VI. 15), apleis
damas Lietuvą, nepasakęs tautai nei žodžio, kai dar 
taip nesenai ragino ‘klausyti vado — laivo kapitono — 
kad jis pasisakysiąs kaip elgtis audros metu? ! . . •

12. KONVENCIJŲ INSPEKTORIUS
Susipažinę su užsienyje baigusiųjų inžinierių bei 

architektų diplomų įsiteisinimo tvarka, -konstatavę 
slaviškojo — rytietiškojo mentaliteto laimėjimą prieš 
vakarietiškąjį tęsime toliau, nuo kurisustoję, savo tar
nybos eigos prisiminimų būdingus reiškinius.

1930 m., vėlybą rudenį, palikęs Krašto Apsaugos 
ministeriją, spalio mėn. pradžioje, buvau paskirtas 
Geležinkelių Valdybos Konvencijų inspektorium. Kai 
tokių pareigų pirmiau Gelež. Valdyboje nebuvo, tai 

-pirm paskyrimo buvo surašytas konvencijų inspekto

riaus pafeigų tarnybinis statutas (nors kaip jau pir
miau minėjau, Gelež. Valdyba tarnybinio pareigų sta
tuto neturėjo ) ir dar prieš paskyrimą buvo su manim 
sutartas. ’Buvau patenkintas, kai žinojau ką praktiškai 
turėsiu veikti. Be*fo, kai žfttojaū ką. praktiškai turėsiu 
veikti. Be to, kai Gelež. Voldybos direkcijų direkto
riai turėjo XV kategorijos atlyginimą, aš gi, grįždamas 
po visų laimėjimų, ir prieš tai vadovavęs Ekonominei 
direkcijai, savaime Arėjau būti‘risiėrtfs kitfėhis dirėk- 
toriams lygus, tai Vileišis sūtik'O prilyginti ir konvenci
jų inspektoriaus etatą Gelež. Valdybos direktoriams. 
Pasinaudodamas tačiau tuo pretekstu. Vileišis gavo 
ministerių kabineto, sutikimą (Tūbelio") ir XIH katego
rijos etatą,.kurį buvo "Užėmęs jojo proteguojamas inž. 
Maneke, pakelti taip pat-į XV kategoriją. Ar Vileišis 
būtų daręs tai, jei kitas ašmuo būtų būvęs 'ilanėkės 
kų ir jis nepajėgiąs jo suvaldyti. v

Geležinkelių Valdybon grįžimo dieną išeinantis iš 
Vileišio kabineto Eksploatacijos direktorius, :iniž. ’AlbiJ 
nas Grinkevičius, sutikęs mane, einantį'prrsrStatyti'p&S 
Vileišį, pasveikino su sugrįžimu, bėt’ir su labai įtažtid?/ 
šypsena.., ? ’ „A/d

Prieš apleidžiant Geležinkelių Valdybą gerai su 
juo sugyvenome. Grinkevičius buvo vienas tų asmenų; 
kurie nemokėdavo laikyti sekretų ir jis pats apie save 
sakydavo, kad jo liežuvis esąs “ant žarnynų” rutuliu
kų ir jis nepajėgus jo suvalyti

Tad ir po kokių 10 — 14 dienų jis išdavė man savo 
įtartino ntnišypsojimo.paslaptį: kai sargas pranešė Vi
leišiui. kad ašdiukiu pas jį priėmimo, Vileišis Grin
kevičiui pasakė, kad aš sugrįžau į Geležinkelių Valdy-; 
bą. kad jis išėję# iš jo, mane pasveikintų, įetkad man 
svarbesnių tarnritftfftj fefk^Ių WptU.-.. I

Ar Vileišis^tą pat sakė ir kitiems direktoriams, ne
- TUESDAY, FEBRUARY 3, lfi76 — WLD.’s FEBRUARY 4, 1976
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teko tiesioginiai patirti, bet iš tolimesnės elgsenos, 
vyr. direktoriaus inž. Dobkevičiaus, atrodė, kad ir jis 
buvo panašiai Vileišio įspėtas. >Na, tai ir vėl. . . galvo
jau? ! Kada gi susidarys Geležinkelių Valdyboje nor
malios darbo sąlygos, kAda galėsiu 'dirbti savo mėgia
moje srityje? Reaguoti į tai nebuvo nei^galiinybės. nei 
prasmės. Reikėjo laukti tolimesnių įvykių 'eigos rezul
tatų tai ir vėl pasireiškė rytietiškai — slaviško mentali
teto veidmainystė!... - \

Man sugrįžus, netrukus buvo sudaryta kita nema
loni provokaciją: Vilėišis špaifdė Vidaus Reikalų rrti- 
nisterį Petrą Aravičių, kad jis, jojo globojantiems inži
nieriams —■ Manekėi ir Pišfolkorsui, duotų Lietuvos 
pilietybę, tačiau Aravičitts utsisakinėjo, motyvuoda
mas, -kad pas jį buvo "atėję Susisiekimo ministerijos 

’inžinieriai (ar inžiriiėfius?) 'pfašyfi,'kaU'jiems‘pTŽfety- 
bės neduotų. Vileišis spyrė pasakyti tų inžinierių pa
vardes ir tik ViTėiŠhii tfttikrhtfus, It&'d 'Jfš’tų asmenų i$e- 

'SkriauS, PealFeis, 'betijo teisė yra žinoti apie jo vado
vaujamos ministerijos, asmenų nusistatymus bei veft- 
lą. A-atičius ;pąŠakė,'kAd fei 4)tlvfs Augustaitis...

Su Aravičitun ni&ad tiesu‘kalbėjęs, nei susitikus, 
'ffk^fariais’ftiihįMavau jį išeinanti lė

tokai, paryčiais, -iš safo-bhto-žygftiojSntį seklio lydintą, 
taip lėtai, ramiai; ir išdidžiai, kad ir kiaušinis padčths^ 
ant jojo skrybėlės-nebūtų nukritęs. Vėliau, gal po ritė
tų, sužinojau iŠ Jono Lapėno (tuometinio tautininkų 

^rfftijos pfčmfttirrko), 'kad Vlfeišfe "j’Stn skundėsi dėfei 
tokio mano pasielgimo. TšČMvi, ’jšh prieš tai jis sjŠŽ- 

'Jb nfen jAdJrytilkel/tą nemalonumų, už veiklą sendš- 
tfių fniintėrių —‘Pfdno Stanaičio ir inž. Prapuolenib, 
Atgirftinio dčatigiješ-iMtių, -artiffiBs tautininkams gru
pės, kurie tikrai buvo atsilankę pas Pętrą AravičŽų

-WOW) '
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2850 We«t 63rd St., Chicago III. 60629 
Talaf.: PRospect 6-5084 
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VIETA

TELEF. PR 8-3229

DR. ANKA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLĖS LIGOS 
2858 W. 63rd Street 

Valandos-pa^a) susitarimą. 

Tr. K. G. BATUKAS 
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 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER 8RA21S 
‘ PHYSICIAN AND SURGEONS 

2434 WEST 71st
Ofisas: H Em lock 44849

Rezid.: 338-2233
OFISO VALANDOS: 

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

STREET >'

DR. PAUL V. DARGIS
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos i
Medicinos direktorius.

1938 S. Manheim Rd., Westchester, 1U.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis _ir

kas antrą šeštadienį 8—3 vaį.
TeL: 562-2727 arba 562-2728.

REZ.: GI 8-0873
DRe W. EiSIN - E1ŠINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA.
6132 Sp. Kedrią Ave., WA- &2670 J

Valandos pagal susitarimą.: Jei 'neat-Į 
siliepia, skambinti-' Ml 3-0001.

TEL. — BE 3-5893

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

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. A. V. JUČAS
Tel.: 5614605' ir 489-4441 • :

OFISAI:
1002 N/WESTERN A VE'. ' 

'5214 N. -WESTERN AVĘ. ;■ 
Valandoj pagal susitarimą.

Ofiso tek: HE ii813
Rezidencijos: PR 6-98GI x - *

DR, J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CfflRURGĄSf

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71st STREET

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS -

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71 st St. —Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akiniu^i ir 

‘•contact lensęs”. <
Vai, pagal susitarimą? Ūždarytą' tree.

DR. LEONAS SE1BUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd STREET

Vai: an«?ad. nuo 1—4 po pieįų- 
ketvirtad. nuą 5—7 vai. vak.;

Ofiso telef.^ 776-2830
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 1O;
OFISO VAL.7 pirm., antrad.. tręčiad. 
ir penkt 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą. ,. •

Nuoširdžiai Hętuyęi

SOFIJAI

mirus

Sunkaus liūdesio ištiktą jos sūnų, Amerikos Lietuviu Ta
rybos pirmininką Dr. Kazį Bobelį ir jo šeimą giliai užjau
čiame ir kartu liūdime.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

SOFIJA BOBELIENę

Pagal tėvus. Ulinskaitė> Gyv.-14£ Ashland St., Boston, Mass.

Mirė 1976 m. vasario 2 dieną, l:0Q,vaL?po.pietų, sulaukusi senat
vės. Gimusi Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 28 metus.

Paliko nuliūdę: duktė Laima Jasaitis, jos vyras dr. Stasys ir jų 
vaikai — Dalia ir Jurgis, sūnus dr. Kazys, Jo žmona Dalia ir jų vai
kai — Jonas, Rūta Algis, Julius, Alena ir Aldona, sūnus Jurgis Aį jo 
žmona Elena ir jų. vaikai K Jurgis, Jr., Rasa, Sigita ir Viktoras bei ki
ti giminės,, draugai'ir pažįstami. •< - -- - r;

Ketvirtadienį, 6:0Q vaL vakaro kūnas bus pašarvotas Mažeika- 
Evans koplyčioje, 6845’So. Western^ Ąye., Chicago, Hl. 8 vai. vakare 
bus kalbamas Rožinis. < ,

Penktadienį, vasario 6 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 
Į šv. P. Marijos-Gimimo parapijos, bažnyčią, o po gedulingu pamaldų 
bus laidojama Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Visi a. a. SOFUOS BOBELIENES giminės, draugai ir pažįstami, 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse, ir suteikta jai paskutinį pa
tarnavimą ir atšisveikiniiha^ '*' . z’-’ ‘ vT \ '

. J'”4!'' 7 ; • " 7 . *

Nuliu dęža: -
Duktė, sūnūs, anūkai, giminės,

Ląidotuvįų DirektoriaL Mąžeika-Evans. Telefonas RE - 7-860Q

t

BOMBOS atrodytu neabęjptinai nėščia. <WWWVA^^

FRANKFURT, Vak? Vokieti- 
a.'— Teroristai išsigalvoja įvai

kius būdus bomboms į parinktą 
vietą pristatyti, Vienas būdas 
yra bombų “gimdymas”. Sprogi
mui paruosta bomba uždedama 
moteriškei ant pilvo taip, kad

Bombą padėjus, kur nurodyta,, 
ji ant pilvo užsideda oro pripūs
tą guminę pūslę, kad- išeidama 
nesukeltų ’ įtarimą, staiga suplo. 
nėjusi.

SKAITYK Irv KITA*.! PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINI

»■

Gyveno ST. JOSEPH, MICH

Mirė 1976 m. vasario 1 dien, 8:00 vaL ryto, sulaukęs 80 metų am
žiaus. Gimė Lietuvoje.

Paliko nuliūdę: duktė Elaine Gaiser, gyv. Holland, Mich., žentas 
Dale, 3 anūkai, ^sūnus Theodore, gyv. Stevensville, Mich., brolis Wal
ter Bachunas, jo žmona Helen ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Buvo palaidotas antradięnį, vasario 3 į d., 12:00 vai. dienos Lie
tuviu Tautinėse kapinėse Chicagoje. +

Nuliūdę lieka:

Duktė, sūnus, brolis, giminės.

KATHERINE YUREVIC
Gyveno 670 East 6th Ave., Hinsdale.

Mirė 1976 m. vasario 1 dieną. 5:30 vąl. ryto,
amžiaus. GimžįLietuvoje.

UI.

sulaukusi 80 metų

Allen, anūkė Moly

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"Ne*p leiski te savo susirinkimu". — Ebr. 10:23. *

Kaip Dovydas norėjo būti vis arčiau prie padangtės (senobinės mal
dyklos) ir arti prie tikrojo ir gyvojo Dievo, taip ir mes, Dievo mylimojo 
^įnąųs pasekėjai, turime laikytis kuo arčiausiai prie mūsų dangiškojo Tėvo 
if 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- 

į liams savo gyvą tikėjimą, meilę ir paklusnumą ir bus gerais pavyzdžiais 
ir kitų padrąsinto jais.

Kas antrą antradieni Sophia Barčui radijas skelbia kvanto Rašto tyrinė
toju aiškinimus.

* Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? j tą klausimą atsako knygute "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

K ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET,
• CHICAGO, ILLINOIS 60629.

. ŠV. RAITO TYRIMtTOJAI

■ - ' . " t ‘ --

TĖVAS IR SONUS

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

6845 Sa WESTERN AVE.

TRYS MODERNIŠKOS

Nuliūdę lieka:> WL V" x
Dųkdė, žentas, anūkė, giminės.

Laidotuvių Direktorius Rich James. Tek 352-6500

Paliko nuliūdę: duktė Moly Johnson, žentas W. 
’ Johnson Jr., tr kiti giminės, draugai bei -pažįstami.

Velionė buvo našlė mirusio John K. ir mirusio sūnaus John mo
tiną. ' ‘ .■ .

Kūnas buyąfpašarvotas Hollowell and James koplyčioje, 1025 W. 
55Ųi St^, lįa Graage, BĮ. ‘ ~ ‘ ~ —

Trečiadienį, vasario 4 d. 9:30 vai. ryto buvo lydima iš koplyčios į 
| St. Johruof the Cross parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bu- 
' vo, palaidota Šv> Kazimiero Lietuvių kapinėse.

BEpubEe ’-OI

EUDEIKIS
■ .. ' ' ■?; . ' - 1 .S 1GAIDAS - DAIMID

a SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

ANTANAS RADVILA 
Gyv. 2305 W.103rd St.

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

V. Tumasonis, M. D., S. C
- C KIRU R G A S 
2454 WEST 71rt STREET

Ofiso telef.: HEmlock 4-2123
Rezid. telef.: Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą.1'Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai 4elef. GI 8-6195.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

jT"! Aparatai • Fiutezai. Med. Ban- 
dažai. Speciali pagalba Lojoms

4 (Arch Supports) ir L t.

’ SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

Mirė 1970 metais, vasario mėn 1 dieną* sulaukęs 73 mętų, amžiaus 
Gimė Lietuvoje, Šiaulių aps., ^Šiaulėnų vis., Pilvelių kaime.

I ■ ' . ■. ■
į Palaidotas Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.
I Paliko nuliūdę: žmona Vincenta - Varnaitę; duktė Irene Balzekas, 

žentas Stanley Jr^ trys anūkai — Stanley^ IH/Robert ir Carol,'if daug 
j kitų giniinių. . v / • .
| Mūsų brangiajam Antanui Radvilas pagerbti buvo laikomos Šv. Mi

šios Šv. P. Marijos. Gimimo parapijos bažnyčioje, 19763m, vasąrio mėn.
1 1 dieną,. 8 vai. ryto. / ' - z ‘

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus atsilankyti . į pa

lies Tavęs, Mūsų Brangiausias, niekuomet neužmiršime. Tu pas 
mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. 
Tebūna Tau lengva ši žemelė. \ -

Nuliūdę lieka: \
Žmona, duktė, žentas jfį. apakai, j .

PERK KAUSTYMAI

MOVING
Leidimai.— Pilna apdrauda

L ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

' Tel. WA 5-8063 ;

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairi p atstumų.
ANTANAS- VILIMAS

823 West 34 Place
TeU Frontier 6-1882

i. ii » .į mu «■- JIMJii IJĮIJJ"

4

SOPHIE BARČUS/ ' ' ■ 7 :
RADIJO ŠEIMOS VĄLĄNDOS 

Visos programos iš W0PA, 
14&G kil. A. M.

Lietuvi v kalba: kasdien nuo pirma-j 
i dienia iki penktadienio 12:30—‘

L
i

ryto.
Telef.: HEmlodc 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE

CHICAGO, >111*. 60629

GftfrltMitK A 9
*v- « A% * a v

Linksmumo arba liūdesio valandom 
(PUTRĄMENTAS)

gražiausios gėlės ir vainikai antka- 
' piu papuošimui ir sezoninės 

jų^aamą gėlės.

K9X A PET^-
5525 So, Hąrlerp Ava — 56^-1220,

1 Ils
J

a.

GiLINYČlA 
W w ąsj 63f jl 9RW

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 84834

MARIJA ČIRBŲLIENE
Gyvenę 6727 So. Campbell Avev Chicago, HL

Mirę 197$ nu vasario 1 dieną, 1:30 vai. po pietų, sulaukusi 83 me
tu anyžiaus. Gimė ^Lietuvoje, Ukmergės apskr., čiobiškių{ pąrap^. Gr^ 
z5ų-*taime\ ' /

Amerikoje išgyveno. 13 metų.
Paliko nuliūdę: duktė Sofija Jurkūnienė, jos vyras Stasys^ sūnus. 

Stasys Čirbų lis. anūkė Milda Paulius ir-kiti giminės, draugai ippą-. 
žistami. ’ ' r
7 i Lietuvoje liko brolienė su šeima ir sesers vaikai su šeimomis..

Antradieni, 5:00 vai, po pietų kūnas yra. pašarvotas Mažeikos- 
Evans koplyčioje, 6845- So. Western Ave.

Ketvirtadienį, vasario 5 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iŠ kaply- 
cips į:Šv. P. Marijus Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingu pa- 
mąldi. busJ&dojmna šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi- a. a. Marijos čirbulienės giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patar
navimu ir atsisveikinimu ’

. -Nuliūdę-lieka: ’
1 . r * * Duktė, Sūnus, Anūkė, Giminės.
Laidotuvių Direktoriai Mažeika-Evans. TeL RE 7-8600.

1976 m. sausio mėn. 4 d. mirė mūsų brangus vyras, tėvas ir sene
lis, palaidotas sausio mėn. 7 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Chi
cagoje/“

Labai dėkingi visiems Jums, kurie nepabūgote šalto oro ir atėjote 
atsisveikinti su juo bei palydėti į amžino poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. V. Mikolaičiui už atnašautas 
gedulingas Mišias^ sukalbėtas maldas koplyčioje ir palydėjimą Valionio 
į kapines, taip pat dalyvavimą kun. J. Borevičiui ir kun. 3. VelučiuL

širdingas ačiū soL D. Kučienienei už jautrias giesmes šv. Mišių 
metu.

* Ačiū visiems Užprašiusiems šv. Mišias už a. a. Prano sielą, už 
gėles ir vįsokerioqjJg|aįL \

Gili padėka velionio profesijos kolegoms bei teisininkų draugijos 
atstovams: M. Mackevičiui, A. Budreckui, J. KasakaiČiui, K. Smalens- 
kui ir Vasario 16 gimnaziją bei mokytojus atstovavusiam A Gulbins- 
kui už organizavimą, pravedimą ir Įspūdingas kalbas atsisveikinant su 
velioniu. A a PraM kolegoms M. Mackevičiui, J. Našliūnui, P. Sidzi
kauskui, V. Bulatai, K. Smalenskui ir J. Litvinui nešusiems karstą.

4 t ■

Dėtajame laidotuvių įiųektoriui Donald A. Petkui už<gražų laido- 
tigrių pravedimą.:į A- ' ■

širdingas ačiū yisiems mus gilaus skausmo valandoje užjautusiems 
žodžiu, laiškais baa Užuojautomis spaudoje.

-S? -
Žmona, sūnus ir duktė su šeimomis.

43.30-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas; LĄfąyette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NADIAI;
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių

-A ■* ’ -

Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, DL Phone: OLympic 2-1003
■ ...i... —. i .............. .....

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319, So. LITUANICA AVĖ. Tel: YArds 7-113S-1139

STEPONAS C, LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpuJilic 7^1213
2314 WEST 23rd PLACE , Virginia 7-6672
1JL038 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 9^4-4416

3354 §o,.ĘĄL§XED S WET Ęhpng: Y Ardą 7-13.U
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Piliečių L)gos veikla
Amerikos Lietuviui Piliečiu 

Pašalpos klubo metinis susirin
kimas įvyko sausio 18 d. Vaičai
čio salėje, esančioje 4258 S. Ma
plewood avė. Pirmininkė Kstella 
McNamee atidarė susirinkime ir 
pasveikino gausiai atsilankiusius 
narius. Raštininkės nutarimai 
ir valdybos narių raportai buvo 
vienbalsiai priimti. x

Knygų tikrinimo komisijos

nare Marta Masiulis išdavė ge
rą raportą, iš kurio visiems bu
vo aišku, kad viskas tiksliai su
vesta ir k nygosrt vark ingai veda
mos, Ji dėkojo šeimininkei už 
vaišes. Raportas priimtas su pa
gyrimu.

Klubas nutarė aukuoti Lietu
vių Tarybai vasario 16 minėji
mui $10. 1976 m. valdybon se
noji pirmininkė pakvietė naują 
pirm. Paul Masilionį užimti sa
vo vietą, nauja narė ir vicepirm.

2 Metų Mirties Sukaktis

JULIA GALSKIS
Našlė Petro Galskio

Gyv. 4911 Deming Place, Chicago, Ill.

tą. O Esteila McNamee, atsi- 
i sveikindama, palinkėjo geros lai
mės, sėkmės dirbti vieningai tu
rėjo pasitraukti iš pirsnininkys- 
tės dėl nesveikatos. Puvo gaila, 
kad mus paliko, bet gavome ge- 
gerą ir gabų, jau gerai patyru
sį pirmininką.

Dabar klubo valdyba yra to
kia: pirm. Paul Masilionis, vice
pirm. Bernice Wilkas, nut. rast. 
Božė Didžgalvis ir koresponden
tė bei finansų rast. Bernice žem- 
gulis, kontrolės rast. Josephine 
Masilionis, kasos globėja Jenie 
Povilaitis, kasierius Matt Povi
laitis. Visa valdyba yra jauna 
ir stipri ir klubas yra nubalsa
vęs sušaukti susirinkimus per 
metus: sausio, vasario-kovo, ba
landžio mėn. susirinkimų nebus, 
nes Velykų diena.
“Birželio, rugsėjo ir lapkričio 

mėn. šaukti metinį susirinkimą. 
Šis nutarimas buvo priimtas' 
gausia baisų dauguma. '

Sekantis klubo susirinkimaš 
įvyks vasario' 15 d., anksčiau mi
nėtoje salėje. Nariai, dalyvau
kite, nes laikas užsimokėti klu
bo duokles, kad nebūtumėte su
spenduoti. Po susirinkimo buvo 
vaišės ir malonus pobūvis^

Oficialiai paskelbtas 
blogas derlius 

•MASmį^RusiJa

tais buver1

J HELP WANTED — MALE-FEMALE
. Reiki* Oarbininky ir Darbininkiy

KELIONIŲ ATSTOVAI
•MASKVA,’4Rusifa.’'-^-.Oficia- Jostėho keifonių agentūra Ieško He

liai me- k^banSų moterų ir mų Pa-(nai pasKeTMa, . a ag.-pereitais me- orgaaūaetf Chieagos apylinkėje 
. Wįpaukias Sovie- keleiyisB Numatytoms eksfcur- 

tų Sąjungaaderliu^- Sovietų vai- daHT^o^^ta^^ndfii 

J’ ai 140jmlijqnų to- atlyginimą sulig attiktu darbu (com-
t-arpu' kai planuo- m> °n)- -ir kelionių pri-“t ., . viiegijas. Informacijoms rašyti:

REAL ESTATE FOR SALE I REAL ESTATE SALE
NaimL Iwni — Pardavimui | Narnai, Žemė — Pardavimui

Mirė 1974 metų vasario mėn. 2 dieną, sulaukusi 90 metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Marijampolės aps., Netičkampių kaime.

Palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Paliko nuliūdę: sūnus Vytautas, marti Anne, anūkė Marcia Dig

weed, jos vyras Clifford, anūkas Petras Galskis, trys proanūkai — Phil
lip, Steven ir Krista Digweed, brolis Pijus Zalnis, brolienė .Mary ir 
jų šeima. Lietuvoje liko dvi seserys — Marijona Kagolienė su šeima ir 
Ona Matelevičienė su šeima, dvi brolienės — J. Zalnoraitienė su šei
ma Anglijoje ir Ona Juškienė - Old su šeima, taip pat daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų.

Mes Tavęs, Mūsų Br augiausioj i, niekuomet neužmiršime. Tu pas 
mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. 
Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka:
Sūnus, marti, brolis; seserys, anūkai, proanūkai.

-----------....

SIUNTINIAI I LIETUVA
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS . 

2608 West 69th St, Chicago, BL 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

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

Įrankiai: Hgu metu patyrimas.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

3333 So. Halsted St., Chicago, JH. 60608. — Tel. 254-3320 
V. VALANT INAS

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet suėio 60 metų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 

Amerikos lietuvių 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 laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos į sandėrius su okupantais ar ju įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų 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 metu proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i 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: Chicagoje Ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metų — $16.00 

trims mėn. — $8.50, 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 SU 
Chicago, Ill. 60608

~] 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

i - NAUJIENOS, CHICAGO 1, ILU — WEDN\*FEBRUARY 4, 197$

tojai tikėjosi gautf-21^ .milijo
nų tonų?-U j j? ;

5 Iki šio) niejo' buyp skelbiama, 
kad kiekviena žerri’ėš ūkio sritis Skambinu collect. Tel. 617 - 237-5502.

v. . .į... ... J t Po 6 vai. vak. tel 617 — 969-1190visu simfca: nuėsim&ų atlikdavo / - .. .
savo darbą ir buvo sudarytas įs-1.' j. - ;------- ------ —
pūdis„. kad derlius• yrą pats ge- ___ ±a=
riaasias'. Ap’i'e dideli" nederlių / ~? FEMAL.E
duomenis paskelbė centralinis ——Tyi>Cfa . ...... 
statistikos..biuras. Atrodo, kad reikalinga Aioteriš prižiūrėti 
netrukus Sovietų gyventojams ligotą moterį prie Lemonto. .Skam
bus paskelbta žinia.
vo agentai-užpirko .daug . javų ___ _______ ________________
Amerikoje, iii. šio mė^) sovietų' MOTESis.būti su.MU U-
spauda nieko neprasitarė apie gota moterimi Brighton Parko apy- 
javų pirkimą užsieniuose. Sovie- Kambarį. 1 maistą ir
tų valdžia, nupirko-„^Amerikoje - ________
13,4. milijonus metrinių tonų. rekal^GA 5S-65 ; METŲ am- 
Vienoje tonoje yra -2,205 svarai ;Saus -naįiŲ ir’ vyresnio* amžiaus ligo- 
iavu Sovietu valdžia nesitiki pr^ifir'ė‘0^' TeJ^ gyventl Clce- javų. ? oovievu vaiozia i^esiuKi e vyresnio amžiaus moterimis, 
gero derliaas; ateinančiais pęn- f .
kiąis metais, neš ji iš,unkšto •; - ■
prašė JAV paruošti jiems-javų. JĮyŲ 
Rųsąi įšskeriįė milijonus.-, paršų M 

Rožė Didžgalvis, koresp. -dei pašaro stokos. - ■ - - -3-
ų - 'j mriNqVwa^mig, some- ironing. $20

1 ,i' . . f. i v • Per .day.; References- required.-River
AmArlwSf tvriįbc 7h Tri Forest. Call-Miss*June -263-6500 be- 
AlllUl llk<V . piK2>. I, J lU^ tween 9 a, m. to 4 p. m.

• 190i;mėtaišr^ia&jgarsiejtj"” 
žmonės: Lrruks Pdulirigų. chemi
kas ir Nobelio premijos laurea
tas: Andre.. Malraux,/ prancūzų 
novelistas; Jašha Heiffetz,.' gar
susis smūikiflihkaš; Andrė Kos- 
telanetzj orkestro vedėjas ' ir 
Johm Gunth^-,. politinių, temų 
žurnalištąš,•„ kiiygoš' “InsidėeEu- -' 
rope” autorius. - : ■
, ,< Fries,'75šihėtus buvo, gali- Jaįkųšį>yiihėjosi,
•ma namą -nusipirkti už $2,500. atg^ęti-ą$)a' parduoti
Tačiau tais-lakais -fai buvo di- payeldėjimą, pągaHau gan
delė pinigų suma. Tada darbinin- '22 <iieną .pardayė'Įiž. 32, mi-; 
ko-uždarbis buvo 21’< per vi- ėjomis gaudami $16 imli- 

- landa,' ir iai būvb pSfš aukščiau- Jįrs išeina po 50 /centų ak- 
siaš. LaiškG-ienkTėfekafnavo 2 parduoti, apie 40
cc„ atvirukas — 1 'centą: 1901 
metais visame kraite jbuvo'i tik- " 
'tai 1,801. |efežohšs., ,-'j 1

e ' 1900;mefelŠj.Wilfiam. ijle- 
Kinifty.. ĮJĄVįre^idėn-

tas) 'būyošperri^^'štotram tęrį. 
minui. 1901 metais’rugsėjo 6 d. 
jis buvo anarcįaĮĮjgjį nušautas_ _______ __________________ _
Buffalo.; N. X. .l^tžj^untą-ldiė?-. lygiui j šiaurinės Floridos .raistų, 
;ną .nuo žaizdų, }3-- j-. t - ■-
vrr,L ' V -rv Teodoras :Roos

BRIGHTON PARKE savinin
kas parduoda mūrini namą su 
taverna ir 2 butais antrame 
aukšte. Kampinis. 2 mašinų ga
ražas. Gazo šildymas. Skam
binti tel. 376-5233. (Pr.)

GEORGIAN HOME located 
in Marguette Park on nice guiet 
residential, street. All brick, 
plastered walls, 3 bedrooms, 
full basement, 1 1/2 car garage 
on full yard. Reduced to 
sell for $22,900. The. seller, is. 
listed on . Spicers name. Tele
phone 63&-5550.

o Laikrodininkas A. Šerkš
nys taiso laikrodžius ir gintaro 
išdirbinius. Daro gintarinius 
žiedus. Perka gintarą, auksą, 
senus laikrodžius ir kitokias se
nienas — antiques. 3362 So. 
Halsted St TeD523-2044. (Į>r).

o Kiekvienas lietuvis gali ap
sidrausti savo gyvybę nuo $100 
iki $10,000 Susivienijimo Lietu
viu Amerikoje ’(SLA).. organjza- 
,cij oj. Vaikams ir jaunuoliams, 
pigi TERM apdraudą: $1,00(4 tik 
už 3 doE metams. Jiems yra it 
Taupomoji' — Endowment -ap
draudė aukšta j am-, mok slui arba- 
studijoms. Klauskite apie gru
pinę Akcidentalę - apdraudą ■ or-, 
ganizacijų nariams — tik. $2 už 
$1,000 apdraudą. - Dėl šių ir' ki
tokių informacijų skambinkite 
Kristinai Austin % Naujienose. 
Tel. 421-61D0. (Pr).

GEORGIAN HOME locatedSKAITYK tr KITAM PATARK 
nTKNPAŠTl. ”NAUTTENAS’ SKAITYKI .DEMOKRATINI
•nTR-NRA*Ni'T.TTENAS’

a FORiEsn roruM 
U DC YOUR HANDS

Smoker”. ABCc AS-r«

• ALGIS MITKUS 
8WHITE0AKRD 

NEWTON, MASS.. 02168.

' • DarWninitiv reikia

'Ventojamš ligotą moterį prie Lemonto. ____
„j d hinti po 8 valandos1 vakaro iki vidur 
ad Brezne- nakčip, Tęl(;. 257-2844. ^.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
* * IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIM0KĖJIMA1S 

DĖL VISŲ INFORMACUV, KREIPKITĖS I *

. MUTUAL.FEDERAL SAVINGS
PETRAS KA Z AN A U SKA S, Prezidentas

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

J' 'M B U T Ų NU O M A VI M A S
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS —

■ • - ; NOTARIATAS — VERTIMAI.
Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

. .A-

su Jcįįą U-

Skambinti■ Po5 vai. vakaro 
. . . .Tel. 586-6167. >

ĄĮ Speaking. ; Daywork, ..Mon.
# Eridty, 8:30 h. to 4:00 p.

Seminolci: pardavei 

yFferidq Už $16 rrtil- 

HOLLYWOOD. Kaip , jau 
Tninėta.<--ĮMrmTpji Floridos gy
ventojai Seminplų genties indė
nai, . kuriuos jĄyi .kariuomenė 
prieš jdstagiąų.jksip 100. metų iš- 
.varė iš jų užimamų žemės- plo-

lijonuB -s&rų gaudami $16mili-

" J. BACEVIČIUS—BELL REALTY
i- INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. • — 778-2233
3 BŲTŲ PO 4. KAMBARIUS mū

rinis. 2 auto garažas. Gazo pečiais 
Šildymas. Brighton Parke.

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

a ŠIMAITIS REALTY ,
- Insurance. Income Tax
2951 W?63rd St. Tel. 436-7878

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant : ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyti prašant siųsti susi
pažinimui. . Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei- 
davimus ’ ir galimų skaitytoju 
adresus.. ,;1 ■ . . ’ ,

’ (Pr).

JŪSŲ LAIMEI
LIUKSUS.. NAUJA REZIDENCIJA,. 

8 kambariai, tinka ir pajamoms, arti 
Talman banko, ekstra platus lotas, 
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 šildvmas. 
Puikioj apylinkėj Marquette Parke. 
Vertas daugiau, gavome už $38,800. f

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

MODERNUS 4 BUTU mūras ir 2 
auto mūro garažas. Atskiri šildvmat . 
nent air cond. Arti Maria High. — 
*45.500.

8 BUTO MŪRAS, naujas gazu* šil
dymas nauia elektra, alumin. langai. 
*15.000 metiniu pajamų. Arti mūsų. 
«71.700;

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

betj ų advbkatai'perkąlbėjCL^nū- 
dileistf’’ ir/^rdutrtiv inažes- 
nj i plotį jr: už; nįąžešn^ čįunaą, 
nes praeitų ’ dar 25
inethi besidėriirt?*- •

^■„Dąbar 1 gąųtojil $16. -.rnilijonų 
§uiną ižėįna.kpo 50, centų akrui,

j^giai -Miąinif j^arfi;' .lįisney: 
; World-, ir. L^pė - ęanįyerąl: Sė--

Qk- 
Męk-jiems-di^erių

■gaNi^a'pįssi^yti, jkbbangi r ju.-ad- 
viį^^dRpy gtrulile' pareiškė, 
kad jo .honoraras, už 'bylos per ML.:, r ‘ . ,■

vi,su. pajamų dalis.-. -.ų 
i’L L į < r '

• Ldikas susirūpinti 
‘ t i C*'* 7 4 V .

•' hjosauga nuo tymu
L Amerikos Medikų Draugijos 
(AMĄ)b'žjH-naįds* praneša; Lžad 
grupė daktarų spėja, kad.imuni- 
Utes’i^Įo-tymUiiaikui. bėgant su- 
fmažėja; dėlto bus reikalingas 
skrepų'pakartojimas. Studija su

ėįy^ius’jjnetus, ^parodė, jog su 
versitetubsė buvo' 238r000 stu-. .yeildmas- dramatiš-
d ent ų. 1901 metais ’ 2&,681 - ga-r \ sųmažė j ęs; juo -seniau vai-
vo bakalauro ir 365 studentai ga- įįg -buyq skiepytas; jųjį.mažiau 

j / . a^parupio betupėjo; Vąrkus,;kū-.
e 1901 metų pabaigoje beveik rįij\atsparųmąs nuo tymų buvo 

pusė milijono imigrantų ‘atvyko' -tyynjaį.sumažėjas naujai iskie- 
i JAV, daugiausia iš Italijos pijušimtjnifetastuojausustiprė- 

(100,135). Iš Airijos — 35,730. .jo ' L ■ -

Gyvų-virusų.skiepai nuo tymų 
pradėti ' vartoti 1963 mėliais. 
Apskaičiuota, kad per tą laiką 
skiepais buvo nuo apsirgimo ty
mais apsaugota '{tymais, nesir
go). arti24 miljjųnšii .vaikų; 2,400 
išgelbėta nuo mirties, 7,900 nuo 
protinės retardacijos, 140,000 
nuo reikalo Vežti | ligoninę, ir 
— sutaupyta žmonėms daugiau 
kaip $1.3 bilijonas sutaupą.

prezidentas' ^ėziden^s^’John 
Ėennėdy, 43,.męį.y ^mžimi's;ibuyo
•C^waldq nūšaū^ _Į$hteĮįfr^ęxas. _ ____ _ . —.___

Prįęš .75. ihbtttš - galėjai • nu- ;lsa”sf įjekvięnai^ galvai^ ^r įnfe- 
'jsipįrktl’ bet kurį' dierird^į-už-.
r centą; -. Root- bėer’.iririjscŠies. y;
Įinė-kainąvb^^ti^^TYąmva-1
jumi važiuoti’ Čtričagbje-‘galėjai įigflę ^etų' vedhną -bus dešimtoj’i 
190 ketv. myli^i^^ę&-"iDdė- ‘
no galvą” —

• William Rėht^eh' išrado X- 
spinduliusl ir Jairt^jo-'-N<^ėlio 
premiją. Dr. Wktfet-I^eed, Ame
rikos" gydyfbjd/,ift£fffat4‘ geltono
jo drugio kilmę ii pažastis.' '
t. Prieš 75 m&tf?JAV. buvo 

mažai mokyklą.^Studentai ĮK) 3;
4 metų, mesdavo mokyklas-ir ei
davo darbo ieškoti.- Tik 6.4-pro- 
centai 'amerikiečių -baigdavo vi
durines mokyki^ yifcįme-.kraš- 
te studentų kolėgijo^ę arba uni

vo doktorato laipsnius..

(100,135). Iš Airijos
M, Šileikis

'NAUJIENOS BOtŠEVIKAMS 
YRA RAKŠTIS ,TŲ AKYSE -

------------- :------------ 'J, L

FORESTS CAITT

Oaly aw

- --The Lithuanian American 
Community of the United 

States, Incorporated ~

JAV LB 
(.tNtrine RAŠTINE

Atdara nū© 7:00 Iki 9:00 Vai. vak. 
kasdien (nuo pirmadienio iki penk- 

v : -> 7tądienio). :- \

295L W. 63rd ST.; CHICAGO' 
TLL; 60629. Tel. 436-7878

> v7'/ ’

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSIT
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums ratamauj
BALYS BUDRAITIS

4369 ARCJTUR AVĖ. CHICAGOJE
< ‘ TeL 254^551

LEMONTO APYT.TNKfiTE 
135-TA IR ARCHER AVĖ.

• Tel. 257-5861 .

TERRA
Brahgėhybės, Laikrodžiai. Dovanot 
į'' vlsomt progoms.

M37 WEST 63rd CHICAGO
į'-' •. Telef.’434-4660

Siimtiiuai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archor Ava 
Chicago, III. 60632. Tai. YA 7-5980

Didžiau*ias kailių 
pasirinkimas
/•hetuvį kailininką 

Chicago je

NORMANĄ

263-5826 
(jataigoa) ir 
677-8489 '

185 North Wabaah Avenue 
2nd Floor Chicago, Ill. 60601

Help Keep

Our Economy
Strong

BUY U. S. SAVINGS BONDS

■ "-aiim kimbi-------

NAUJIENAS
*——«ram m.n»——

M. A. ŠIMKUS
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'
BUILDERS AND -CONTRACTORS” 

Namp Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus Ir 
perstatai! menus visu rūšiii namo ap
šildymo pečius, air-conditioning. van
dens boilerius ir stogu tinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 Se. WESTERN AVE.

Chicago, m. 60609. TeL VI 7-3447

HOME INSUhASvt
Call Frank Žapolis 
3208'/, W. 95th St.

GA 44654

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams.

Kreiptis: '
A. LAURAITIS .

4645 So. ASHLAND AVĖ.
5234775

laikrodžiai ir brangenybes
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST- 69th STREET
Tehfj REpublIc 7-l»41

'i ii i ■ ■ ■ I . m .e

give...'

HEART 
FUND




