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Kiniečiai kaltina

kalingos valstijų ir miestų po

būti

Keliose vietose ■ buvo nutraukti

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Neįsileidžia buvusio
prezidento Viena diena “psichuškoje

Drebėjo žemė 
Gvatemaloje

UŽ DANTĖS PRAGARO BAISESNIS 
GYVENIMAS SOVIETU LIGONINĖJE

Radijo žiniomis Kinijos laik
raščiai, rašydami Angolos klau
simu, kaltina Sovietus, kad jie 
Angoloje . turi okupacinių tiks
lų, norėdami įsigalėti visoje Af
rikoje. Esą jų veiksmai prime
na Hitlerio elgesį, kai jis pradėjo 
paglemžti Europos valstybes vie 
ną po kitos. Tokie veiksmai, pa
sak Kinijos laikraščių, nieko ge- 
ro nežada, jie'tik veda prie dar 
didesnių įvykių. < -

Rengiasi atidaryti 
Libano bankus

Detroito apylinkėje 
sudrebėjo žemė

sumos, rei

Šaltas
Saulė teka 7:01, leid|>afi 5:®8

ruožą pagal visą Pietų Afrikos 
ųr Angolos sieną. Pietų Afri
ka atšauks savo karo jėgas iš 
Angolos, kai Angolos vyriaųsy- 
,bė įrodys, kad ii to ruožo gin
kluotos gaujos nesiveršs į Pietų 
Afriką.

• BEIRUTAS. Libanas. — Li-t 
bano bankų draugija trečiadie-J 
nj nutarė atidaryti kovų metui 
uždarytus bankus. Teko patirti,; 
kad ir Amerikos bankai, turėję! 
savo skyrius Beirute, rengiasi 
juos penktadienį atidaryti.

'Keli bankai kovų metu nuken-’ 
tėjo, j uos teks taisyti, bet dau-į 
gumai užteks tiktai valymo. Ba-į 
landžio mėnesį prasidėjus ko-i 
voms, bankai Užsidarydavo ke-j 
lioms dienomSį.0 vėliau ir vėl at-į 
sudarydavo, bet kai palestiniečiai; 
ryžosi išgriauti Beiruto centrą,; 
tai visi bankai užsidarė. Liba-1 t 
no prezidentas Franjieh planuo-. 
ja susitikti su Sirijos preziden-i 
tu* Asadu Sirijoje, Damaske; 
Pranešimas apie politines pakai
tas Libane ‘bus paskelbta, kai 
Libano prezidentas grįš iš Da
masko. VU

PERPIGNANAS, Prane. — 
Portugalijos revoliucijai. įvykus, 
kurį laiką Portugalijos preziden
tu buvo gen. Antonio de Spinola, 
bet vėliau jis buvo nušalintas 
nuo prezidento pareigų ir išsiųs
tas iš krašto. Jis gyveno Pary
žiaus apylinkėje.

Vasario 2 d. jis bandė per
žengti Ispanijos siėną ties Per- 
thus vietovę, tačiau Ispanija at
sisakė jį priimti ir grąžino at
gal į Prancūziją. * ~

Guatemaloje jau kelis kartus 
žemė gana smarkiai drebėjo, 
1917 metais buvo išgriauta visa 
sostinė, ši kartą drebėjo gero-j 
kai į pietus nuo sostinės, bet su-’ 
pleišėję keliai ir nutrauktas te-j 
legrafas trukdo susisiekimą.

FLAT ROCK, Mich. — Silp
nas žemės drebėjimas pirmą kar-

JTVATEMALA. — Vidurio P- 
Amerikos valstybėje Gvatemalo
je, stiprokai drebėjo žemė. Že
mės drebėjimas pasikartojęs ke
lis kartus trumpomis pertrau
komis. Pirmieji pranešimai iš 
Gvatemalos sako, kad gali būti 
būti iki 50 asmenų negyvų. JAV 
pasiuntinybės tarnautojas buvo 
lengvai sužeista krentančio iš 
lubu tinko".' -■ ' ’

BUENOS AIRES. — Peronis- 
tai Argentinoje valdo generali
nę darbininkų sąjungą, kurios 
reikalavimams nusilenkė Ar
gentinos prezidentienė Isabela 
de Peron ir vasario 3 d. paša
lino iš pareigų darbo ir ekono
mijos ministerius. Centralinio 
Argentinos banko prezidentas 
Emilia Mondelli tapo, paskirtas 
nauju ekonomijos ministeriu, o 
darbo ministeriu — Miguel Una
muno, buvęs Buenos Aires mies
to. tarybos prezidentu.

Tuo' pat laiku astuonios pre
kybininkų ir pramonininkų są
jungos nutarė vasario 16 d. 24 
valandoms protesto ženklan, už
daryti visas prekybos ir pramo- 
nsė įmones, kad Argentinos vy
riausybė imtųsi priemonių su
tvarkyti pakrikusį krašto ūkį ir 
terorizmą. Darbininkams tą die
ną bus užskaityta 8 darbo va
landos ir bus išmokėta pilnas at
lyginimas. s '

- MASKVAI 'A 7Paširod<ę -kad 
Sovietų piliečiai-taipgi yra iš
radingi ir nepasiduoda kapita
listams. Kaip Sovietų oficiozas 
“Pravda” "praneša,keli Sovietų 
mokslininkai išrado 7 mylių ba- 
tus^ kuriuos apsiavus žmogus 
gali'žingsniuoti ir padaryti 22-25 
kilometrus per valandą arba iki 
20ft-kilometrų per 8 valandas.

Tai jąu nėra ,taiį> paprasti ba
tai,'- Tikriausiai Maskvos ponai 
7 mylių batais apsiavusio žmo- 
armijos pėstininkus, kad jie ka
ro atveju galėtų, greit pabėgti 
iš fronto, paliekant juos perse
kiojantį priešą. Antra vertus, 
tuo tarpu 7 mylių batai bus ne
paprastas palengvinimas Sovie
tų piliečiams pąbėgti į užsienį, 
peršokant, geležinės uždangos 
spyglius ir minas, sargybiniams 
nespėjus šauti.

Pasak “Pravdoš” kiekvienas 
7 mylių batais apsisavusio žmo
gaus žingsnis jau bus 3 metrų 
ilgio, o žmogaus koja pasikels 25 
centimetrus- nuo žemės. 7 my
lių batus varo ir kilnoja du pri
taisyti motoriukai prie kiekvie 
no bato aulų. Motoriukai sunau
doja 280 gramų žibalo ar ben
zino kiekvienam nueitam šim
tui kilometrų. Motoriukai išvys
to 60-ties kilogramų keliamąją 
galią.

Vaizduodamas savo buvimą, 
kaip jis pasakė “psichuąkoje” 
(beprotnamyje). Pliuše pasakė: 
“Psichuškos siaubas mane ap
ėmė iš pačios pradžios. Ligoni
nės palatoje buvo “pacientų” 
daugiau kaip lovų. Du bun
kerius sustūmus greta, aš buvau 
trečias asmuo”.

"Tose lovose pacicentai, kiP 
riame buvo įšvirkšta vaisto halo
peridol, raitėsi nuo neapsakomo 
skausmo. Vieno liežuvis buvo iš- 
lidęs iš burnos, kito akys visą

JAV nepasiliks indiferentiškos sovietu ginklu
*■■■ \. įū * - 4— * .

ir Kubos kareiviu siuntimui į kitas ivalsty bes
SAN FRANCISCO, Cal. — Sekretorius Henry Kisingeris, kal

bėdamas Commonwealth Klubo nariams,labai rimtai įspėjo So
vietų Sąjungos valdovais apie pastangas primesti laisviems vakarų 
kraštams mažumos valią. Sovietų Sąjunga, ginkluodama vieną 
.Angolos gyventojų grupelę, nori visam išlaisvintam kraštui pri
mesti savo valia. - ' ■

KRITIKAVO SOVIETU PASTANGAS 
; PRIMESTI MAŽUMOS VALIA

Sopulius sukeliančios injekcijos

Mokslininkas Pliuše prieš mė
nesį laiko pasiekęs Vakarus, sa
vo pirmajame viešame pasiro
dyme, apkaltino Sovietų dakta
rus, kurie padeda policijai tar
dyti ir “laužti” tardomųjų ka
linių rezistenciją, prirašydami 
injekcijas, kurios sukelia neap
sakomus skausmus.

Kalbėtojas, iš kurio sunkios 
kalbos bent pradžioje bųvo-aiš 
kiai matyti, kad dar nėj^rvisiš- 

Tcai atsigavęs po so vi efiško“gyį 
mo”, pasisakė tebesąs įsitikinęs 
komunistas. Jis pasakė, kad 
“serga” visas Sovietų režimas, 
kurs... yra gėdinga dėmė ant 
šviesių socializmo idealų”. Jis 
pasakė esąs tikras, kad Sovietų 
KGB žvalgybos ir saugumo apa
ratas ir čia Paryžiuje daro žy
gius suardyti jo santykius su 
prancūzų kairiaisiais ir su pran-' 
cūzų komunistų partija, kurios 
pastangomis jis buvo išgelbėtas 
ir išvaduotas.

Vakarų komunistų pareiga

Didžiulė salė buvo sausakim
šai pilna, susirinkusių išgirsti 
gyvo ištrukusio iš sovietiškos 
“psichuškos” (psichiatrinės li
goninės) pranešimo; klausytojų 
didelę dalį sudarė įvairių kai
riųjų grupių ir už žmogaus tei
ses kovotojų aktyvistų, net teat
ro žvaigždžių, kaip aktorius 
Yves Montand ir Amerikos so
listė Joan Baez. Pliuše prisiža
dėjo nesiliauti kovojęs už politi
nes ir kitas laisves Sovietų Są
jungoje. Jis savo atsišaukime 
j Vakarų komunistus ir kairia- 
sparnius — šaukė ‘kovoti už 
žmogaus teises SSSR — tai yra 
jūsų tarptautinė pareiga.”

Pliuše pasisakė spaudos repor
teriams, kad jo atmintis ir fizi
niai reagavimai nuo paleidimo iš 
sovietinės psichiatrinės, dar nė
ra grįžę kaip normaliai turėtų 
būti.

Sovietų disidentas Leonidas Pliuše 
dar matomai silpnas po pustrečių 

ovietų proto ligoninėje, antradienio vakarą skait- 
jo paties pergyven- 

Sovietų Sąjungoje.
i laiką sukinėjosi,'trečias slampi
nėjo aplinkui kažkaip nenatūra
liai persilenkęs. Kiti gulėjo iš 
skausmo garsiai dejuodami. 
Jiems buvo įšvirkšta sieros. Jie 
buvo baudžiami už negerą elgesį.

“Mane į kalėjimą atvežė drau
ge su būriu vagių, kurie nuda
vė esą proto ligonys, tikėdami 
ligoninėje “gauti pasilsėti ir ge
rai pavalgyti’. Antrą visi 
prisipažino esą visiškai sveiki — 
pasibaisėję visi ką čia pamatė.

Injekcijos jį darė mieguistą
Pliuščas visą laiką daugiau

siai buvo “gydomas” injekcijo
mis, kurios jį darė mieguistą 
ir apatetišką.

Kaliniai ten į toiletą vedami 
nustatytomis valandomis ir mu
šami, jei prašosi kitu laiku. Kal
bėdamas., apie bado streikus. 
PiiaŠčjųjnęjo totorių lyderį Mu- 
stapha Djemilevą, kurs per prie
vartą maitinamas per septynis 
mėnesius numetė svorio, kad be
liko 78 svarai. “Greičiausia, kad 
šiandien jis yra miręs, taip pat 
kiti buvę su juo”.

Leonidas Pliuše pasisakė ne
tikįs. kad gaus kada pamatyti 
savo tėvynę (Ukrainą), bet tvir
tai tiki, kad vieną dieną ir So
vietų žmonės atgaus žodžio, su
sirinkimų ir tikėjimo laisvę.

sudrebino ’žnfOIlėms“ ~ baimės 
įvarė, bet " nuostolių nepadarė. 
“Pavadinčiau mažu suvirpėji
mu”, pasakė Michigano univer
siteto geologijos profesorius 
Henry N. Pollack.

juo svoris mažesnis
MIAMI, Fla. Gyx’enantis 

Miami žmogaus sveria mažiau 
kaip Washingtone, New Yorke> 
Chicagoje ar bet kur kitur. Tai 
moksliškai nustatytas faktas: 
sversi 3.84 uncijomis daugiau, 
Washingtone 3.42 uncijomis, 
Chicagoje 4.03. Hmistone O.8, 
Bangor Me. 5,02 uncijomis dau
giau. Tuo duomenis surinko Na- 
cional. Okeaninė ir Atmosferinė 
Administracija. Svario nevieno
dumas priklauso nuo gravitacijos 
(žemės traukos), kuri kinta — 
didėja pradedant nuo ekvato
riaus šiaurės ir pietų ašigalių 
linkui.

Ekvatoriaus juosta yra kur 
žemė storesnė, žemės centras nuo 
paviršiaus toliau ir dėlto trau
ka mažesnė negu abiejų poliu- 
sų link, kur žemė plokštes nė, 
centras arčiau ir trauka didesnė.

Miami yra vienintelis JAV 
didmiestis arčiausiai ekvato
riaus.

Pagoniška šventykla
MASKVA. — Sovietų arche

ologai atkasė pagonišką šventyk
lą. kurioje buvo garbinama mė
nulio dievai ar deivės. Jie ma
no, jog šventykla gali būti pir
mojo ar antrojo šimtmečio prieš 
Kristų. Tuo tarpu nesakoma ku
rioje vietoje ji yra rasta.

Keliose vietose valdžios atsto-1' 
vams pavyko užmegzti ryšius, 
tai išaiškinta, kad užmuštų skai-) 
čius siekia daugiau 75. žemė 
pradėjo drebėti tuojau po pirmos 
valandos nakties, užvertė daugį 
namų ri kelių. Vietomis žmonės 
negalėjo išbėgti iš savo namų. 
Drebėjimas pasibaigė apie 2 va
landą. Pranešama, kad drebėji
mas palietė ir Honduras terito-' 
rijas, gulinčias į pietus nuo Gua- 
temalos. *

Kisingeris. pareiškė, kad JAV 
visai nenori vaidintr pasaulio po
licininko vaidmens, bęt jos taip 
pat neleis ir Šovietjįįj&jųngaį 
būti .pasaulio policininku. “Tegu 
niekas negalvoja, kg|g.|AV il
gai bus indiferentiškęą kitų vals
tybių ekspędiėinėm' j^jom, ypač 
kai tos jėgos" yra kilusios iš Va
karų žemyno”, — pareiškė Ki
singeris. .

Kisįngerio kalbos klausiusie
ji laikraštininkajirpąlįtįkąipa- 
reiškė, kad jb kalba nustatė JAV_ 
politikos gaires. Klausytojai ke
liais atvejais į)lojo' sekretoriui, 
kai jis paminėjo apib“JAV pa
siruošimą ir p;
veiklesniems.

Kalbėdamas apie įvykius An
goloje, sekretorius pareiškė, kac

į-^rary Congress Gf 
PfcrjoaIcai Division 
Washington, D. c. 20540

orbitos išorėje. Anksčiau JAV 
vyriausybė imdavosi priememių 
sovietų ekspansijai- sustabdyti, 
ir ji būdavo sustabdyta.. Jis taip 
pat,pažymėjo, kad JAVf kongre
sas taip pat pirmą-kartą-sustab
dė ‘pastangas
krizės eigoje. Iki šio meto kon-' 
gresas niekad šitokių' žingsnių 
nesiimdavo, šitas kongreso elge
sys pakreipė;į katė Jėgų balansą 
sovietų naudai, ’ jie ; įsistiprino 
Pietų Afrikoje? Sovietų valgia 
parodė savo galią ir nesutiko jo-' 
kio pasipriešinimo. Bet taip to
liau nebus. ■

Pranešimai' iš- Aitros sako, 
kad penki Pietų A^pkos vals
tybių vadai planuoj&šisirinkti. 
Zambijos sostinėje traukoje, kad 
galėtų aptarti galimybes norma
lizuoti padėtį Angoloje. -Vals
tybių vadai nori rasti formulę 
trims Angolos • grupėms susi
tarti ir įvesti visam kraštui vie
ną vyriausybę. Dabartinių me
tu rusų apginkluota grupelę, Ku
bos kareivių pagalba, nori pri
mesti visam kraštui vadinamo 
“liaudies fronto” vyriąusybę ir 
principus. Pasitarime 'dalyvaus 
Zairės prezidentas Mobutu Se
sė Seko, Zembijos prezidentas 
Kanneth Kaunda, ' Botsvanos 
prezidentas Serece Chama, Mo- 
zambiųues prezidentas Samora 
Machel ir Tanzanijos preziden
tas Julius Nyerere.

Tuo tarpu Pietų Afrikos kraš
to apsaugos ministras oficialiai 
visiems paskelbė, kad Pietų Af-

'Tri-rtiins
IcpllOnon <so« 
traukiniais.

Pustrečiy mėty "gydyto'7 sovietu "psichuške 

ukrainiečio Leonido Piiuščo pergyvenimai 
PARYŽIUS (Reuteris) 

(ukrainietis matematikas), 
metų išbuvimo 
lingai auditorijai nupasakojo baisius vaizdu 
tus, iš politinių belaisvių būties 

Būties sovietinėje psichiatri
nėje ligoninėje, kur “politiniai 
ligonys” atiduoti sužvėrėjusiems 
kriminalistams, einantiems “vy
rų slaugių” pareigas, kurie var
žėsi su lunatikais dėl cigarečių 
nuorūkų, suvyniotų į sunaudo
tus išeinamos vietos popierga-

GUATEMALOJE DREBANTI ŽEMĖ 
_; i’AIp DIDELIŲ NUOSTOLIU

GUATEMALA, sostinė. —Naktį iš antradienio, į trečiadienį 
visoje Gutemaloje, esąnčioje veijk 9000 pėdų aukščiau jūros, įvy
ko smarkus žemės dretbėjimas 
elektros laidai,„todėl labai sutrukdytas susisiekimas ir žinių per
davimas. ‘"Y '

nor 'K'jnita'zn kalnnq norąirifo 
rlaiionon nnori 9.0nn cnvnrxfii fan-

cjani. ToIityi Asron 
fank^e vo*q 

kn**n mi f <3 ro nnmn-
L-vfi vormnlk°v vaWvi? fon. 
Vue tanku kAKatc. 'Plieki skelbia. 
Vari cnvnA'fn tanku rHvrzniia. TAA- 
niAminia Arsimos a. bpf
bireni fAlrinmk Tnninrnie npRpfi- 
Iri. TSirkai kad jau

v’Aikfi P m ori k i P'*'!’! Ta
rtas.. nnefoKeips besiritančius so- 
vipiii tankuą.

Paslrnfiv«HikArtai« thp- 
fota cnviefn vien tiktai
A f?-iVns nasiunte
Voirin pinklu tris bilijonus

ar*skrWknlenmaR 
Hok t*ovnil4vtas yiotrnifn nusi- 
Valfpliais. k«*J n^ra kr»r dpfi zmn- 
t*iTte A^vnrardoo foismas roncria* 

no’-rivirAf j kaHniu hvla*? ir nc- 
nnvAnnrrnę ru’clkalf^Iius r^nęna- 
«i išleist] dar hau«rri^ neaišėdė- 
jus. Naujam kalėjimui statyti 
nėra pinigu.

♦ Vasario 14 diena yra pasku
tinė automobilio leidimui gauti 
iš Chicagos miesto valdybos. Ofi
sas 107 kambarys) bus uždary
tas 4 vai. po pietų.

Arabų bankai, patyrę, kad 
visi bankai Beirute atsidarys 
penktadienį, savo bankus jau ati
darė trečiadienį.

-*■ Hubert Humphrey buvo įsi
tikinęs. kad jis yra demokratų 
partijos kandidatas prezidento 
pareigoms, bet sen. Edmond S. 
Muskie abejoja, ar partija ga
lėtų pasirinkti Humphrey.

CIerence. M. Kelley, FBI di- nebūtų nubrauktos 
rektorius, labai susirūpinęs pre 
zidento Foiįdo vedamais biu
džeto apkarpymais. Jis bijo kad licininkų apmokymams.
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MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
' iuva didesnes tarbas

; New Yorkiškio “Laisvės” sa- 
vaitr š io redaktorius supažindi- 

:na sa- o skaitytojus su okupuo
tos T ietuvos “Aukščiausios Ta
pybos“ Įsaku apie liaudies g-ero- 

*vės kėlimą 1976 metais, kuriame 
įtarp kita ko taip giriamasi: 
", Ateinančiais metais bus vyk
domos svarbios priemonės tary- 

?binės liaudies gyvenimo lygiui 
toliau kelti, darbo žmonių mate- 

-rialiniams ir dvasiniams porei- 
-kiams geriau tenkinti, šios prie- 
^mpnės užtikrins gyventojų rea- 
įliųjų i’- piniginių pajamų didėji- 
-ma. Numatoma, kad darbininku 
Sir tarnautojų vidutinis mėnesi
ams darbo užmokestis padidės iki 
$149 rublių, arba 5 procentais, o 
t kolūkiečių vidutinis mėnesinis 
; darbo apmokėjimas — iki 117 
įrubiiu. t. y. 3.5 procento.

“I aisvės” redaktorius turėtų 
; žinoti, kad nedirbantis ameri- 

kiet
’. šeim ■ turintieji gauna dar dau

giau.
inva’i ’ų ir pašalpas gaunančių ! 
mėnesiniai čekiai yra daug di
desni už dirbančių “tarybinių” 
d^rbLinkų ir tarnautojų atlygi-

* nimrs. Ką jau bekalbėti apie 
sovietinių kolchozų baulžiaųnin-

»kųs, kurie išėję, pensijon gauna' .— Kurgi taip Įpratai, juk ko-

gauna $62 į savaitę, o

tis pasauiito.3 tory 4 vo narys pri
pažintų... > S. Pašilytė

KOMPIUTERIO piršlybos
• c

Modernus senbernis nuėjo Į 
vedybų biurą, kuriame kompiu
teris parenka jaunąją. Senber
nis pasakė savo kvalifikacijas ir

VEDYBŲ MAŽĖJA, 
SKYRYBŲ DAUGĖJA

CHICAGO — Cook apskrities 
Apygardos teismo skyrybų su
taikymo Įstaigos žiniomis, pra
eitais 1975 metais divorsų bu
vo daugiau nei kada nors buvę. 
Palyginti/ .1964 metais, kuriais 
Apygardos teismo divorsų sky
rius buvo įsteigtas, aplikacijų 
per metus gauta 47,127; 1970 
metais tokių aplikacijų buvo' 
53,562; 1974 metais. 51,808, o 
1975 jn. jau tik 48,759, norš per 
tuos 11 metų gyventojų žymiai 
padaugėjo. - - -4-

lūkiečiai niekur neskuba?
— Kaipgi ? Ką pavogęs — tik 

leki... K. Pleperis

Netikintis Tamošius

tė gauna “A” pažymius.
Pslchologtjft— mokslas 

žinomus dalykus išreikšti 
prantamais žodžiais.

Paskaitininkas ’sugebantis 
2 minučių reikalą aiškinti 2 va
landas.
! Popietinė kalba — roeęas kal- 

nurodė, kad jo Busimoji turėtų fbėti, bet nieko nepasakyti. Mo
terys tai atlieką prieš pietus.

Sąžinė — slaptas balsas, rei
kalaująs pasakyti žmonai teisy- 
yę prieš jai sužinant iŠ kitų;

Sukčius — tik išėjęs iš pokal
bių kambario biznierius.

Taktas — sugebėjimas priimti 
svečius, kad jie jaustųsi kaip na
muose, velijant, kad jie tikrai 
ten būtų. - .. " - ,K

Trikampis — geometronė fi
gūra, -išrasta Euklido, išbandy
ta Don žuano, vis dar aprašoma 
dramaturgų. ,,

žadintuvas — Įtaisas 
kėms šeimoms prikelti.

tokių nėra.
• Kalėjime gali ramiai miego

ti ir nėra ko bijoti. Nerūpi net 
ar yra užrakintos durys ir n e- 
reikia eiti tikrinti atsibudus vi
durnakti:
■’nfc’ Senovės priežodis: — Ku
rie gali, tai tie dirba, kurie dirb
ti negali, tai tie moko kitus, kaip 
reikia dirbti.

— Pensylvanijos valstijoje, 
South Ęetlehem miestelio kapi
nėse yra toks užrašas: “Visiems 
asmenims yra uždrausta skinti 
gėles, išskyrus nuo savo kapo". 
Užsiminus apie kapines, seniau 
Bridgeport© apylinkėj dainuoda
vo, tokį posmą,:

Seną žmogų žemė traukia, — 
Jaunąs viršun šoką,-
Bet graborius ilgai laukia
Palaidot senioką... •

Don Pilotas

kaip
nesu-tik 20 rublių j mėnesį.

Nežiūrint to, redakt. A. Bim
ba tame pačiame numeryje de
juoja apie’amerikiečių ūkininkų 
skaičiaus mažėjimą ir rašo:

— Kur tięk vargšai žemdirbiai 
atsidūrė, kad nieko apie juos ne
sigirdi? O kam svarbu, o kas jų 
likimo paiso! Dauguma jų, su 
savo šeimomis, susikraustė į mie
stus, ir atsidūrė bedarbių greto
se. Jie Įskaitomi Į tuos 35 mi
lijonus amerikiečių, kurie net ir 
vyriausybės yra vadinami skur
džiais. Jie neturi neižmoniškų 
pastogių, nei reikalingų aprėda- 
lų, nei pakankamai sveiko mais
to. Jie gyvena iš miestų, valsti
jų bei federalinės mizernos pa
šalpos.

Iš visiems žinomu skaičių yra 
aišku, kad vadinamieji skurdžiai 
Amerikoje daug daugiau gau
na ir geriau gyvena kaip “tary
bų” Lietuvos arba Sov. Sąjun
gos bagočiai. K. Petrokaitis

Įpratimas

Kolūkietė, atvykus iš Lietu
vos i JAV, visą laiką labai greit 
vaikšto, lyg kur skubėdama.

• —-• Kodėl taip greit bėgi, juk 
niekur nereikia skubėti?

—- Iš Įpratimo.

Du Maskvos gyventojai gerai 
nugėrę tarpusavyje kalbasi:

— Ar girdėjai kapitalistų 
pliotkus, kaip jie peikia komu
nizmą ?

— Duok ramybę, — atsiliepė 
kitas, — nei aš tikėsiu tau, kai 
apie juos kalbėki blogai, nei aš 
tikėsiu jiems, kai jie pradės gir
ti. . - '■ (vp)

Vilniaus fabrike

Amerikiečių pensininkų,

GEROS DOVANOS
ęiOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE'

SU DIDĖLĖMIS NUOLAIDOMIS:

j Gįusben — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis 
NicGtis viršeliais, vieloje S4/00 daba»- tik ...............

tknk$tai> viršeliais tik ........ ...... ...... ...........
i. Gussen. -„AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES.

Keiinnės po Europa įspūdžiai-. Dabar tik .................

taip oat užsisakyti peštu, atsiuntus čekj ar b* 
money orderį.

$3.00
$2.00

$2.00

‘ 1 u \ A’

'G. H AISTEI) ST.. CHICAGO. ILL. 6060b

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR'ŽEMDIRBĮAMS

Dr. Juozas Oaupąras. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis
ta Chicagoje 1966. metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių: Žemes ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. II dalis: žemės 
•>kio švietimas Lietuvoje.

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

. Knygos apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa
saulį 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 Tėvynei. Lietuvai”.

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

Čeki arba Money Orderį siųsti tokiu adresu:

17!‘i So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

Vlų 
Cl a

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbūvis, privaio susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Alsrminimai aplei

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

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai Išeivio Dalia 
; yra na Grali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 

kunancio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu- 
>iruota 300 psL Kaina 7 dol.

ČIKAGIETeS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ 
■ Autore buvo Vilniuje. Trakuose. I)rusk|fHnkuose. Kaune. Naudakiuose 

Klaipedųje ir Palangoje Vaizdtis aprašymai, ka ji ten matė kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. $1.50 Yra taip patJ- Ji

£ i.ctetsti Į anglą kalbą

O. Kuraiti*, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Kelionės i L«etu 
Ji ’ vą įspūdžiai. Ihustruota foto nuotraukomis 331 psl. S3 00

O. Kuraitis, KELIONE I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Ąu- 
"J ; tonaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 

k užmaskavimai. Abi knygos pzra.>ytos lengvu, gražiu stiliumi
Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIU SIENŲ KLAUSIMAIS. 

Z 3 istoriniai žemėlapiai. 106 psl. Kaina S2 00.

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAiTĖJE. 
į H4 psl. Kaina S1.50. 
• r

šie ir kiti leidiniai yra gaunami

NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6C60f
•Hllanlrant darbo v»lindomi< »rba užsakant paitu ’r orid-dant

;— Drauge, ar tu gavai algos 
padidinimą'? i

— Ne, bet politinis vadovas 
man šnipštelėjo, kad fabriko ve
dėjas Įsakęs sumažinti daromus 
atskaitymus pasaulio revoliuci
jos reikalams, apie kuriuos aš 
nieko nebuvau girdėjęs. (vp)

Klaidingai suimtas

Teisėjas: “Kaltinamasai, ko-' 
dėl jūs brangų žiedą, kurį ra
dote, neatidavėte policijos Įstai
gai?” z . '.7

Kaltininkas: “Betgi, pone tei
sėjau, žiede yra Įrašyta:.Amži
nai tavo!”

Dialogas rojuje •

— Ar tu myli mane?. — klau
sė Ieva Adonąą. <■ ■

— O ką aš kita galėčiau mylė- 
ti? — atsakė Adomėlis.

Keisti užrašai arba reklamos

— Vienos ligoninės Motinys
tės skyriuje yra toks užrašas: 
“Vaikams ieiti uždrausta”-.

- . . -X- ’ ■ „ ' ' —z J

— Oslo miesto turistų; lanko
moje krautuvėje savininkas iš
rašė aiškiai matomoje vietoje 
tokią informaciją: “Kalbame an
gliškai ; suprantame amerikoniš
kai”. V . - ' . V '

— Užrašas prie vienos sody
bos vartų Ohio valstijoj"v“Per- 
kupčiai saugokitės. Mes šaudo
me kas dešimtą pedlęrj. De'N^ 
tasis ką tik išėjo”... < -

— -V ienoj e . Connecticut vals
tijos kefio: 'kryžkelėje yra vaiz
dus įspėjimas per greitai važiuo
jantiems: “Jei važiuosikaip vel
nias, greitai pateksi Į pragarą”.

— New Yorko mieste restora
no savininkas vidaus iškaboje 
taip giriasi: “Mes gaminame 
savo pyragaičius taip, kaip, mū
sų motinos gamindavo,1 kol jos 
dar nerūkė ir nelošė bridžo”.

Ant 12 milijonų tonų- gelž
betoninio Shasta pylimo Galį- 

;fornijos- valstijoj, biurokratai 
prikalė lentą ; su tokiu užrašu-: 
“Valdžios- nuosavybėj - Pajudinti 

. ar perkelti griežtai uždraustą”.
Mokslo magistras

Bažnyčių Taryba ir Lietuva

Alternative žurnalo,'. {PO - Bo> 
877, Bloomington, Ind. 47401? 
vasario numeryje,. “The Conti 
nuing Crisis” skiltyje, tilpo toks 
sarkastiškas skirsnelis:

— Nairobi mieste, Kenijoje 
margaspalvė Pasąulinė Bįažny 
čių Taryba davė Įsidėmėtiną ne 
-tvarkingumo pavyzdį . ignoruo
dama savo veiklos nustatytas tai
sykles, - pirmą kartą . išrenkant 
pirmininkais dvi moteris ir russ 
— ortodoksų arkivyskupą me 
tropolitą Nikodimą. .Paklaustai 
apie religijos padėtį savojoje tė 
vynėje, pamaldusis Rusijos reli 
gįnis vadovas atsakė, kad “baž 
nyčia stengiasi teikti patarnavi
mus kaimynams ir tikėjimo bro
liams tikėti mūsų kraštui”.

Kaip Pasaulinei Bažnyčių Ta
rybai taip ir popui Nikodimui 
kuris turėtų tapti tarybos prezi
dentu, derėtų žinoti, kad tuc 
nat laiku pradėjo reikštis epi
demija tarp Lietuvos katalikų 
kurie prievarta pilnais vagonai! 
yra vežami Į Maskvos labai išto
bulintas psichiatrines ligonines

Daugelis iš tų “tikėjimo bro
lių" rašo pilnus nuodingo nepa
sitenkinimo laiškus *ce ntriniam 
Lietuvos komunistė partijos ko
mitetui. Kiti, ? apimti baimės 
jausmo, stato savo kaimuosė kry
žius ir susirūpinimą keliančius 
smūtkeliūs. Tai keista (fefndns- 
tracija ir davatkiškas savo re- 
lipinių įsitikinimų rodymas. kai| i 
bet kuris ' teisingai" galvojant!

būti maža, mėgtįvandens bei žie
mos sportą ir formalią aprangą. 

Kompiuteris atsiuntė jam 
lingviną... ■ * i '

Studentų' draugijoje

— Iš kur ištraukei tą susivė
lusią merginą, su kuria vakar 
vaikščiojai? — klausė studentas 
savo draugą. Draugas atsakė;

— Ten buvo ne mergina, 
mano profesorius...

Netekus sąmonės,

— Betgi Onute, kaip tu 
'.ėjai leisti, kad; tave Jonas 
čiuotų? ♦iii:

-— Aš ir pati nežinau: staiga 
man pasidarė' tamsu 
taip gera, lengva, „

Svarbiausia

— Ar tai teisybė, Jurgi, kad 
tavo žmona tave pametė? •

— Taip,-Povilai. Ir aš vip dar 
nežinau kodėl. <

'L — Tai truputi juokingą. Ar 
Ji nieko nesakė prieš išeidama?

— Taip: ar . mano skrybėlė' 
teisingai uždėta? t
/ Karvė ir pievos

,Į Mokytoją^. įsakė klasėje moki
niams nupaišyti' pievoje karvę, 
ėdančią žolę. Jis vaikščiojo tarp 
molų tikrindamas- paišintos. Prie 
Adomėlio mokytojas nustebęs 
sustojo: piešinio--lapas buvo vi
sai tuščias ir baltas.

-— Kur yra žolė? — klausia 
mokytojas.

— Karvė visą žolę išėdė, —. 
atsakė Adomėlis.

— Ir kur yra karvė?
_ Ji tolyn nuėjo, kadangi ji 

daugiau žolės negalėjo rasti.
(VP)
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Nutrūko beisbolo diplomatija

National Review J žurnalas: pa
skelbė tokią žinią: '

— Mes esame, labai išdidūs 
galėdami pranešti,> kad Henry 
Kisingeris ėmėsi akcijos prieš 
Kubą, pasiuntusiąĄ.savo karei
vius okupuoti laisvę gavusią. 

. Xngola. Numatytų., beisbolo žai
dynių kovo 21 ir-. 22; dienomis 
tarp JAV ir Kubošę nebus...

Modernus žodynėlis

Alkoholis — skystis, tinkamas 
ziskam konservuoti išskyrus pa
slaptis.

Angelas — šventasis, vietoje 
tojų, vartoj ąs sparnus.

Ambasadorius — sąžiningas 
įsmuo, siųstas Į užsienį meluoti.

Bankas — instithcija skolinti 
nnigus jų turintiems, įrodžius, 
<ad jie nebūtinai yra reikalingi.

Bargenas — tranzakccija, kai 
pirkėjas ir pardavėjas galvoja 
vienas kitą apgavę.

1 Diplomatija — menas-sakyti 
nemalonius dalykus patraukliu 
>ūdu. ; - į ,

Etiketas — būdas išmokti žio
vauti uždara burnai, •.</• - .. ‘

Garsinimas — priemonė įti
kinti, kad jūs visą gyvenimą ko 
lors norėjote, tik iki šiol apie 
tai nežinojote.

Genijus — asmud' galintis ir 
žinantis beveik viską, išskyrus 
ižsidirbti pinigų pragyvenimui.

Glamonėjimas —: anatomijos 
>amoka Braille raidynu.

Hollywoodas — rieto, kurfo- 
;e žmonės laiminga? gyvena.tik 
.ki vedybų. < N

Komitetas — būrys veikėjų 
arba politikierių, besi^nčijan- 
ių valandų valandas dėl riettos 

minutės. 4-('4
Konservatorius —r tikįs, kad 

lieko nereikia daryti pirmą kar-

BIZNI ERLV1. KURIE GARSINASI 
NAUJIENOSE”'J- TUR.' GERIAUSIA 

oacispktma RIZNV/F o 
---------- - '-r.— - ■==•

Susirinkimą " /
PRAUSIMA* ? <

• Ižraelyje cigaretes g nina 
iš salotų lapų, kurios neturi nei 
nikotino, nei;, smalos. Jeigu se
niau Lietuvojev, o dabar Ameri
koj gamintų cigaretes iš salotų, 
tai visi rūkoriai sustotų rūkę.
— Trauk, kad akys pažaliuotų,
— sakydavo senovės lietuviai.

O Aukščiausias teismas nu
tarė, kad kandidatas. į valdžios 
pareigas Savo kampanijai gali 
išleisti tiek pinigų, kięk nori. 
Bet privatus asmuo negali auko
ti daugiau kaip 1000 dolerių 
kampanijai. Piniguočiai jaučia- 
?i,_ kad jiems varžoma laisvė.

® Jaunavedis pavalgęs pietus 
ir užkandęs jaunos žrųonelės kep- 
tais pyragaičiais, sako: — šir- 
duke, tų daugiau nekepk t-ų py
ragaičių, tau per sunkus darbas. 
Man bus gerai ir kepykloje kep
ti—■

9 Jūrininkas' susitikęs savo 
draugą jūrininką klausia: Į— Ko
dėl- td pasirenki daug kalbančias 
merginąs ? Šis atsakė ; - Kad ki-

OŽKOS UGNIAGESĖS ..ų
LOS ANGELES. — Amerikos 

Girių Tarnyba (*NFS) pradėjo 
laikyti ožkas pietinės Kaliforni
jos krūmams nuo gaisrų apsau
goti. ...

' Ožkos toms pareigoms- parink
tos, kadangi jos nuėda visokius 
krūmtelius, kurių kiti gyvuliai' 
neėda ir nuėda. iki pat. šaknų, 
tuo būdu, nuyalydamos visą plo
tą nuo. žothfir žabarų, kurie iš
džiūvę pasidaro tikrų, ugniaka- 
ru gaisrams plisti; Kad. ožkos 
gerai savo pareigas eitų, jos yra 
naktimis laikomos aptvaruose, o 
dienomis ’ ganomos. 'P- •

—LIETUVIO MOTERŲ PILIEČIŲ
LYGOS metinis susirinkimas įvyks 
sekmadieni, vasario 8 d., I vai. po, 
pieta pas pirm. M. Zolp, 3554: South 
Halsted St. Narės kviečiamos >otsį' 
lahkyti, nes yra daug reikalų aptarti. 
Buš ir vaišės. Laikas užsimokėti 
duokles

užsimokėti
M. Zolpį pirmininkė

—UPYTĖS DRAUGIŠKO KLUBO 
eflinis susirinkimas įvyks penktadie
ni, vasario 6 d., 1 vai. popiet.•Susirin
kimas bus. naujoje vietoję, Bataam 
salėje, 4046 S. Western Ave; Visi na
riai įprašomi -dalyvauti,- nes turime 
daug svarbių reikalų aptarti. Bus ir į 
raportų Skaitymas. Po susirinkimo 

-bus vaišes.-;: < A., Kalys, rast.

—LIETUVIŲ.. BRIGHTON PARKO 
MOTERIŲ KLUBO metinis susirinki- 
mas įvyk^^etrirtadieni vasario- 5 d. 7 
vai. vakar^Vaičaičio salėje. 4258 S. 
Maplewood Ave. Po susirinkimo^bus 
vaišės. 'r• -.-Nut.Rast.

• - * v.--- ’ /- n ‘

“NEPRIKLAUSOMA LIETU VA” naujam škaitytojši
• 77Ž2 George Št.

La SaHeį Montreal 690,
j Canada

7- _
- tik už ^a.00 metams! •

(Reguliari prenumerata — $10.00)'
-y v .7- - į

Prašome issirpti ir prisiųsti ' y" -
su virš nurodytu

(Pavardė "ir vardas) •
■; •' ..... '.’U’, "

' prenumeratos .
mokesčiu. ’

\ 7 -■ 7 -" /

‘ ; (Tikslusi Adresas) ~

j j V? . .J''

xaseofthe 
disanp 
paycheck a 

what to 
do about it

' f - \ . > > -■
. .'T- > .

Some people leant the bar d way. Pay
checks disappear fast.
' Day-to-day living expenses eat up 

ft lot. And. maybe part goes in the 
savings account for this year’s vaca
tion or anether immediate goaL

A good chunk of that money seems 
to disappear by itself.

So it’s no wonder tkat when it 
comes to long-term goals, or when an 
emergency comes up, there simply 
aren’t funds to meet the need.

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

And while you’re going through 
grocery bills, car repairs, vacation 
weekends, kidš’ toys and nights out 
on the town, you’ll know you’re sav
ing money too.

That’s good to know.

New E.Bari* j«y iatenrt when held to.

Wtaa needed th*»- mn toaSlrf 
M your bank. Lntoewt to net subject to Mata

Monologas pasikalbėjimas 
Real Estate pardavėjo «u pif- 
kėju-

Pažįstamas — pakM&fflflfti ži
nomas prašyti paskeJoi, bet per 
mažai skolinti. . ** erz* 

Į Paveldėjimas — pąsididžiavi-' 
m o ob jek ta ■. k ai f nus arba dūk-1

Take stock in America.
. Join the Payroll Savings Plan,

1739 So. Halsted Street Chicago, Ill. 60608
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DIDĖJA ELEKTROS
SLVAR1OJIMASMinės Vasario 16 tos

YhA GERIAUSIA DOVANA

Prof. Vaclovo Biržiškos

1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

Taupykite dabar

Taupykite dabar.

Išduodami Certifikatai, kurie neša

STOS

Investavimo knygelės sąskaitos neša

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos 
jos išėmimo.

SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI "NAUJIENAS’

SLIDINĖJIMO PIRMENYBĖS

kalbų. Tai dar visa laimė, kad 
publikos nedaug tebuvo, vos. per 
šimtinę. Be abejo buvo tikimasi 
sutraukti daugiau.
į Tai ko Jūs. mieli ponai, važinė
jate po lietuvių kolonijas? Tik
tai jau ne vienybės, ieškodami..

A. Gečys Į dr. V. Majausko 
klausimą, dėl pakvietimo Į De
troitą iš opozicinės Bendruome
nės Vasario 16-sios minėjimo

Smokey’s friends 
... don’t play 
with matches!

BONKA PER ATLANTĄ .

Patrick Sandfoss iš Cinsinna- 
ti beveik prieš, penkeris metus 
parašė raštelį, jį įdėjo į bonką, 
tvirtai užkišo ir įmetė į Ohio upę. 
Raštelį su su palydraščiu Sand
foss šiomis dienomis gavo laiš
ke per paštą iš tūlo James L. 
Bain, kurs bonką su tuo rašte
liu rado praėjusį mėnesį Škoti
jos vakariniame pakraštyje per 
6,800 mylių nuo vietos, kur prieš 
beveik 5 metus buvo į vandenį 
įmesta. Borika keliavusi Ohio 
upe pavandeniui į Mississippi 
upę, ta upe iki Meksikos įlan
kos ir iš ten visą laiką skersai 
Atlanto okeaną šiaurės rytų 
kryptimi.

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

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

GARSINKITeS naujienose

NAUJIENOS’ KIEKVIENO
L I E TUVI 0

i ■ 3 T . a

DRAUGAS IR BIČIULIS

' Esą, vieno buto namų staty
ba padidėjusi 93% iki 1.025 vie
netų. Aptarmentinių namų sta
tyba sumažėjusi 24% iki 701 
vienetų.

GAUSĖJA NAMŲ STATYBA

ČIKAGA. — Čikagos apylin
kėje išduotų leidimų skaičius 
naujiems namams statyti 1975 
m. gruodžio mėnesį buvo dides
nis negu kad buvo išduota tuo 
pačiu laiku 1974 m.

Pasak Bell Federal Savings, 
1975 m. gruodžio mėn. buvo lei
dimų išduota namams statyti 
18% daugiau už tą patį laiką 
1974 m.

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

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Hau|tincrt« galima gauti puikių knygų, kurias papuoš bot koki, 

knygų spint, ar lentyną.
£ K. Biaiinlt, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta,

K. Bielinis, D1ENOJANT, gražiai įrišta, 464 psL
Dr. Kasys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas,

žiais viršeliais. 336 psL Kaina $6.00. Minkštais virš. 
? * Prof. VacL Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO- 
UfeC^RUA, ‘ ~ ------ ’ ’

- - Sėliais
tais viršeliais

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 81.50.

Knygos bus išsiųstos, jei 81.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu: ’

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

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

viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, Jei pinigus 'pasiųsite tokiu adresu:

Mr. V. Klavinš, 151 Evelyn 
Ave., Toronto, Ont. M 6 P 2 
z 6. Telef. (416)-762-7188.

Smulkios informacijos iš
siuntinėtos visiems sporao klu 
bams. Pavieniai slidinėtojai 
dėl smulkesnių informacijų 
gali kreiptis artimiausią klu
bą arba tiesiai pas rengėjus.

šalfass-gos Slidinėjimo 
Komitetas

(R) JAV Liet. B-ei (Reorga- 
nizuotai);4 - J

(F) JAV Liet. B-nei (Fron
tininkų),^

Jeigu nebūtu atžymėta ku
riai lietuvių bendromenei sky
riams auką, tuomet B-nei ski
riamos' aukos turi būt dalina
mos pusiau tarp abiejų bend
ruomenių.

Žinoma, jeigu būtų vykdo
mas susitarimas, kad 16- Vasa
rio aukos Jaisvinimo reikalams 
eina tik per ALTą, šitokių be
reikalingų kombinacijų ir vė
liau nesusipratimų nebūtų.

7 C. K.

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti -knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimu ir jų atliktus darbus 664 psL Kaina 
$10. Išleido -Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs Lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografu 
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistimų, įaisvamaniškų ir: 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt. h rfi

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti: '

1739 So. Halsted St, Chicago, LIL 60608

MINĖS 200 METŲ SUKAKTĮ

JAV nepriklausomybės 200 
metų sukaktis bus minima ba 

I landžio 25 d. Mcormik. Ren 
gia Lietuvių komitetas, kuris 
vasario 1 d. Šimaičio raštinė
je aptaręs tolimesnę veiklą fr 
sudaręs planus. Skaitlingai 

I dalyvavo organizacijų, klubų 
ir kitų vienetų įgalioti atsto
vai. Atatinkami komitetai pa
darė pranešimus. Oganizaci 
jos klubai ir kiti vienetai pra
šomi prisidėti prie suruošimo. 
Tele. 436-7878 nuo 7:0 iki 
9 v. v. Stasys Patlaba Įsteigta 1923 metais. •

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

1976 m.Š. Amerikos Pabal
tiečių ir Lietuvių Slidinėjimo 
Pirmenvbės įvvks š. m. kovo 
6 d., šeštadienį, Davil’s Elbow 
Ski Resort,-Bethany, Ont., Ka
nadoje (apie-60 mylių į šiau
rės rytus nuo Toronto). Pra
džia 10:30 AM. Registracija 
nuo 9:00 AM. Rengia latviai.

Programa': - Slalomas (Sla
lom) ir -Didysis Slalomas 
(Giant Slalom), šiose klasėse: 
Jaunučių (žemiau 13 iii.) jau
nių (13-16 in.), vyrų (17-44 
m.) vyra veteranų (virš 44 
m.) ir moterų (amžius . neri
botas). ’ '

Dalyvavimas atviras visiems 
pabaltiečių slidinėtojams.

Lietuvių pirmenybės bus iš
vestos iš pabaltiečių varžybų.

Registracija atliekama pas 
rengėjus iki vasario 28 d., šiuo 
adresu: .

1739 S. Halsted SL, Chicago, DL 60608. — Tel. HA 1-6100

LB Detroito Apylinkės Valdy
bos kviečiamas, š. m. vasario 

, mėn. 28 dieną į Detroitą atvyks 
“Antras Kaimas’. .

Kultūros Centre atliks 90 
min. ilgumo programą.- Parodys 
apie 30 škicų, kurių detrbitiškiai 
dar nematė. Palinksmins jaunus 
ir senus. “Antras Kaimas” mo
ka juoktis ir kitus prajuokinti.

Pradžia 7 vai. vakaro. Iki 8-tos 
bus kokteiliai. Lygiai 8-tą vai. 
vakaro prasidės spektaklis.

Bilietų kainos: 5 doleriai, o 
studentams ir pensininkams 3 
doleriai.

Šokiams gros Rimo Kaspučio 
orkestras.

Kadangi bus valgių ir gėrimų 
bufetas, publika programą seks 
sėdėdama prie apvalių stalų.

Stalus galima rezervuoti pas 
Mindaugą Gilvydį ir dr. Algį Ba
rauską.

LB Detroito Apylinkės 
Valdybos Informacija

Detroite ir jo apylinkėje vyks
tant vajui į Lietuvių Fondą įs
tojo: Zuzana ir Antanas Janu- 
šiai, .Alfonsas Končius, Aleksas 
Masaitis, Konstancijos ir Anta
no Lauckų atminimui įnešė vi- 
si'pcrTW?d<^nų. Savo įnašus 
papildė: Napoleonas Arlauskas 
nuo 350 iki-500 dol., dr. Petras 
Vilinskas nuo 200 iki 300 dol.

Gražus ir girtinas darbas, bet 
ar nebūtų geriau, kad L. F. va
jaus mėnesį, pasirinktų ne vasa
rio mėnesį, kuomet -aukos renka
mos Amerikos Lietuvių Tary
bai, bet kitą A. Sukauskas

DLOCO atsišaukimas į Detroito 
ir apylinkių lietuvius

Artėja Vasario 16-sios šventė. 
Ši. šventė mums lietuviams yra 
labai svarbi, nes mes esame ne
tekę nepriklausomybės ir dėl jos 
sielojapiės-kovojame, norime ją 
atgauti, šve nčiant Vasario 16, 
njums primena ir įpareigoja dėl 
Lietuvos vieningai kovoti.

Detroito Lietuvių Organizaci
jų Centro Valdyba, ruošdama 
Vasario 16-ją, prisimena įsta
tuose įrašytus žodžius: Jungti 
Detroite ir apylinkėje veikian
čias organizacijas bendram dar- 
_būi, ginti ir ugdyti Lietuvos 
laisvės bei nepriklausomybės 
įdėją? reprezentuoja lietuvių 
tautą ir čia gyvenančius lietu
vius, rūpinasi bendrais lietuvių 
reikalais, bendru srovių, bei or-, 
gąnizacijų jų susitarimu.
Rašo ląiškus kongresmanams, 

senatoriams bei Amerikos aukš
tiems valdžios pareigūnams, ra
gina laiškus rašyti ir padeda ki
tiems rašyti.

. ’'šios šventės proga Detroito 
Lietuvių Organizacijų Centro 
Valdyba, kurioje yra įsijungu
sios 25 veikiančios organiząci- 
j'os Vasario 16-sios minėjime, 
kaip ir kasmet renka aukas Lie^ 
tuvai laisvinti reikalams. Vi
siems suprantama, kad jausmų 
ir žodžių nėra gana į- Lietuvos 
vadavimo darbui reikalinga yra 
ir materialinė parama.
: Primename visiems lietuviams 
seną tradicciją ir susitarimą, 
kad. Vasario šešioliktosios minė
jimo proga visos aukos priva
lo eiti. Amerikos Lietuvių Ta
ly bai. ’ . ..

r Visi’ žinome,' kad Amerikos 
Lietuvių Taryba Lietuvos lais
vės atgavimą darbą-Amerikoje 
kordinuoja ir tvarko.
' Nesklaidykime savo jėgų, ne
mažinkime laisvės kovos efek
tingumo, būkime vieningi būsi-

CLĘYEU4NDAS, Amerikos 
Lietuvių^'. Tarybos Clevelando 
skyrius ruošiasi iškilmingai mi 
nėli 16 Vasario .58 męlus Lietu
vos nepriklausomybes atstaty
mo. Minėjimas ruošiamas š. 
m. vasario )5 <1. Tą dieną 9 vai. 
(.5 min. vėliavų pakėlimas prie 
paminklinio kryžiaus ir abie
jose parapijose bus atlaikytos 
pamaldos. 4 vai. p. p. Naujo
sios, parapijos salėj minėjimas. 
Programoje: Pagrindinis kalbė 
tojas V. Adamkus. Meninėj da
ly — Čiurlionio Ansamblis. Vi
si lietuviai raginami dosniai 
aukoti laisvinimo reikalams.

Nežiūrint ALTos skyriaus 
susirinkipiuose pageidavimų, 
kad tą dieną aukos būtų renka
mos vien tik ALTo reikalams, 
sk. valdybės1 “gudragalviai” pa
ruošė aukotojams formą su su
gestija, kad galima aukoti ir 
kitiems, atžymint sumas.

Todėl, jeigu kas nusprendžia 
aukoti netik ALTui, bet ir ki
tiems turi aiškiai užrašyti kam, 
pav.

ALTUI.

ČIKAGA. — Elektros suvarto
jimas visame pasaulyje ir ypač 
JAV nuolat didė a. Common
wealth Efison bendrovė tad ir 
sudarė 4.6 bil. dol. sąmatą įvai
riems elektros srovės gamybos 
įrengimams ir jėgainėms staty
ti. Iki 1977-82 metų numatyta 
Illinojaus valstijoje pastatyti 3 
atominiu kuru varomas elektros 
gamybos jėgaines ir vieną va
romą alyvos — anglies kuru.

Į proga kalin toją atsakė, girdi. 
Jūsų pinigai yra balsai. Atseit, 
neduokite Altai pinigų Vasario 
16-sios rinkliavos metu ir bus iš
spręstas pagal Jūsų norą kalbė
tojas. ėda tai jau propagandos 
varymas ir kišimasis į kitos or
ganizacijos reikalus.

Tokios IB politinės popietės 
ląi tik žmenių suaukotų pi nigų 
žarstymas. Taip rat bereikalin
gas to vargšo Simo Kudirkos 
tampymas. Ką jis begali pasa
kyti. ka jau daug kartų pasakė.

D. Chrliauskas paklausė S. 
Kudirką:-Mielas Simai, ar Jums 
nepakenkė sveikatai koncentraci
jos stovykloje ir kaip dabar jau
čiatės? Atsakė, kad trys me
tai —^neilgas laikas, sveikatai 
nepakenkė, eąąs dar stipresnis. 
Šis pokalbis buvo perduotas ra
dijo bangomis. Tokie pokalbiai 
su Simu nieko gero neduoda. Tai 
bereikalingas žmogaus tampy
mas po kolonijas. Nejaugi tik
tai toks- LB stiprinimas. .

Antras Kaimas

592 psl. S6JX) 
$6.00 
Gra- 

$5.00

LIETUVOS VARDO KILMĖ
į- Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bė 
mažai kas šį klausiraą studijavo. Apie lietuvių tautą ir. lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
sęhūose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Liefuū 
voš vaidas.
x ■ Juozas Venclova,' dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū- 
rėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė 
kiekvienc žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečian- 
ęias knygas/Jis perskaifė šimtus knygų ir parašė 52 psL-knygė> 
^/pavadintą EIĖTUVOS VARDO KR.MĖ. Minkšti viršeliai, 
feina 82.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
^ub adresu: ' ; į

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, Ill. 6060S.

Detroito naujienos 
me ir galingi.

Aukoms rinkti vadovaus vi- 
suomenininkė Detroito Lietuvių 
Organizacijų Centro Valdybos 
vicecpirminjnkė, Amerikos Lie
tuvių Tarybos direktorė Elzbie
ta Paurazienė.

Jūsų auka, maža ar didelė, bus 
labai įvertinta. ( *....

Vasario 16-sios- minėjimas 
šiais metais įvyks vasario 15 d. 
1 vai Kultūriniame centre.

Kviečiame Detroito ir apy
linkių lietuvius į bažnyčias ir į 
iškilmingą minėjimą gausiai at- 
silankyti ir savo auka laisvinimo 
darbus paremti.
Detroito Lietuvių Organizacijų 

Centro jValdyba

L. B. Politinė popietė Detroite

Popietę pradėjo Mich. Apy
gardos pirm. V. Petrulis, kurs 
popietės koordinavimą pravesti 
perdavė LB Tarybos prez. pirm. 
Algiui Rugieniui. šis supažin
dino popietės kalbėtojus: prie 
Valst. Departamento atstovą Al
gimantą Gurecką, LB Centro 
Valdybos atstovą Algimantą Ge- 
čį iš Filadelfijos, Algį Zaparec- 
ką iš Detroito ir Simą Kudirką 
iš New Yorko. •

Visi kalbėtojai, mažiau ar 
daugiau, kalbėjo apie Lietuvos 
išlaisvinimo darbus. Šios visos 
perteiktos mintys perduodamos 
visuomenei Vasario 16-osios pro
ga, tai kuriem galam ši popietė 
prieš pat Vasario 16-ją? Vėl tie

Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psl, minkštais vir- 
' Sėliais. - ----- 1------- - ------------- ---------------------——
Juozas' LiOdžius, RAŠTAI, 250 psl. ------------ ----------------
P. LIOaiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 
’ 88 psL--------— ------------------ -——— --------------
Janina NarOni, ■ TRYS IR' VIENA, jaunystės atsiminimaJ 
, ■ 170 . psl. • ----- ------------------ ---------------- L $3.00
M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 232 

puslapiai ;______ _ __ ---------------------- ------------ $3.00
Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidoms.

NAUJIENOS,

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 persiuntirno išlaidų. v . .
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608 r

Vyrv*xueji Amerikos lietuviai. Juozą Adomaiti - Dėdę Šerną aa- 
aicuiškai panno. skaitė jo siraipsniub Knygas ir klausėsi 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 vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą 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 forma pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENtMAS, Juozo Ado 
maičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori 
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 dol

GAUNAMA "NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

SM0»<
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trims mėnesiams -_______ $7.50
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LIETUVOS LAIKINOJI VYRIAUSYBĖ
(1941. VI. 24. — 1941. Vili’ 5..)

(Tęsinys) 
■ t

(Ar dokumentacija pilna?)
Dokumentai gauna teisin

gos prasmės ir ima teisingiau 
vaizduoti istoriją, kai jie su
gretinami su kitais apie tuos 
pačius dalykus kalbančiais do 
kumentais. O Documents Ac
cuse autoriai vengė tų doku-

mentų, kurie rodytų, kas buvo 
daroma žydų padėčiai page
rinti ar kurie rodytų, kas bu
vo tikrasis žydų klausimo 
sprendėjas.

1. Jie visiškai nutylėjo gen. 
St Raštikio liudijimą jo kny
goje “Kovoje dėl Lietuvos”, II 
t. 305-307'v. Ten autorius bu-

Kitose JAV vietose:
metams -------------------------- $26.00
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Naujienoms reikalinga parama
Amerikos lietuviai pažįsta Naujienų vedamą darbą. 

Jos kovoja už Lietuvos nepriklausomybę, jos remia Ame
rikos lietuvių organizuotas pastangas padėti pavergtai 
mūsų tautai, jos kelia viešumon į visuomeninį gyvenimą 
besiveržiančių garbėtroškų ardomąjį darbą ir skelbia tei
singas žinias. Didelė Amerikos lietuvių dauguma Naujie
noms pritaria, jų vedamą politiką seka ir kartu su jomis 
stengiasi įtikinti kitaip galvojančius mūsų tautiečius.

Naujienos kelia viešumon mažos lietuvių grupelės 
pastangas bendradarbiauti su priešu, aprašo tos grupelės 
pastangoms primesti savo valią gyventojų daugumai ir 
nurodo pastangas pasinaudoti neapdairiais Amerikos lie
tuviais. Vietomis gudragalviai užvaldė lietuviškus klubus, 
pasinaudojo jų santaupomis išnaudojo iždus išardė drau
gijas ir paliko tuščią vietą. .

Už teisybęs kėlimą viešumon grupelė žmonių Naujie
nų nekenčia. Stengiasi įvairiausiais būdais joms pakenkti. 
Naujienų pozicijos sukritikuoti nepajėgia, Naujienų ve
damos politikos smerkti negali, todėl ėmėsi priemonių pa
čioms Naujienoms sugriauti. Negalėdami sumažinti skai
tytojų skaičiaus, negalėdami užčiaupti burnos redakto
riams, jie ėmėsi vilioti neapdairesnius, indiferentiškus, 
politikoje nesusivokiančius Naujienų tarnautojus, šiomis 
dienomis vienas tarnautojas metė darbą viduryje dienos, 
palikdamas nebaigtus ruošti puslapius. Tai 'padarė dien
raščio administracijos visai neįspėdamas. Skaitytojai pa
stebėjo, kad nuo praeito ketvirtadienio Naujienos išėjo su 
laidomis, o vietomis buvo sumaišytos eilutės, apverstas 
vienas garsinimas. Asiprašome dėl nesklandumų.

Naujienų priešai, pasidžiaugę šitokiu nežmonišku el
gesiu, pradėjo skleisti apie Naujienas įvairiausius gan
dus. Vienoje krautuvėje pletkininkės bobelės pradėjo pa
sakoti, kad Naunienos jau bankrutuoja ir daugiau nebe
išeis. Kitur kelios plokščiakaktęs damos pradėjo kuždėti, 
kad Naujienoms jau neverta siųsti pinigų už prenumera
tas, nes laikraštis neišeis patys pagridiniai darbinin
kai išėjo ir daugiau nebegrišiąs. Trečiur trumparegiai po
litikai trynė rankas ir džiaugėsi, kad jau nebus kam kel
ti viešumon Lietuvai nenaudingos ir žmonijai kenksmin
gos politikos, nes Naujienų jau nebebus. -

Norime pranešti ir visiems lietuviams naujieniečiams, 
jog tai yra Naujienų priešų darbas. Naujienose ir toliau

tebedirba didelė dauguma tų pačių darbininkų, kuriems 
Naujienos ilgus metus rūpėjo. Išėjusių vieton stoja kiti, 
padarytas klaidas taiso, ir ateityje taisys. Naujienos ne
užsidaro ir nesirengia užsidaryti. Jeigu Naujienos išėjo 
šiomis dienomis, tegu ir su apverstomis eilutėmis, tai jos 
eis ir ateityje, ir gerai įdėtomis eilutėmis bei linijomis.

Aiškus daiktas, kad Naujienoms reikalinga pagalba. 
Naujienos, skelbdamos tiesą pasidarė priešų, bet didelė 
lietuvių dauguma pritaria Naujienų vedamam darbui ir 
prašoma ateiti į pagalbą. Pirmiausia prašome užrašyti 
kiekvieno gandų skleidėjo vardą ir pavardę. Reikia užra
šyti ne tik plepančios bobelės, bet ir už stikliuką parada
vusio alkoholiko. Už savo pinigus geriantieji Naujienų 
nešmeižia. •. ,

Taip pat prašome kiekvienoje vietovėje sudaryti bū
relius Naujienoms remti Būreliai privalo teikti dienraš
čiui ekonominę paramą, rūpintis prenumerata, ieškoti 
naujų skaitytojų, kad Amerikoje neliktų, nei. vienos kolo
nijos, kurioje neturėtume savo atstovo, dalyvaujančio vi
suomeniniame lietuvių gyvenime ir giriančio Lietuvos lais
vės reikalus ir Amerikos lietuvių teises. Būrelio nariai 
privalo pasiskirstyti koloniją ir aplankyti-kiekvieną lie
tuvį, pasiūlyti jam užsisakyti šį dienraštį. Būrelio nariai 
privalo daboti, kad kiekvienas svarbesnis lietuviško gy
venimo įvykis^būtų teisingai aprašytas.

Naujenos nėra vienos lietuviškos grupes "dienraštis. 
Naujienos tapo visų’ lietuvių laikraštis-.- Naujienose bend
radarbiauja visos lietuviškos grupės, kuriems rūpi nepri
klausoma Lietuva, kurie nenori bendradarbiauti su sovie
tų valdžios Amerikon atsiunčiamais agentais, kurie nesie
kia bendros kalbos su okupantu. Kompromisus su okupan
tu gali daryti valstybės, bet lietuviai, kurių žemę rusai 
okupavo ir kraštui primetė biaurų išnaudojimą; su oku
pantu kovoja, į kompromisus su juo neina. Kovą prieš 
okupantą mūsų tautiečiai veda Lietuvoje, tą kovą priva
lome ir mes vesti Amerikoje. [ '

Amerikos lietuviai padarė didelius darbus praeityje, 
didelį darbą jie dirba ir šiandien. Amerikos Lietuvių Ta
rybos vedamą darbą nuvertina tiktai maža mūsų politikų 
grupelė, bet Naujienos kėlė viešumon jų tikslus ir tuš
čius plepalus. Amerikos Lietuvių Taryba išgavo iš prezi
dento Fordo užtikrinimą, kad Lietuvos aneksija nebus pri 
pažinta, ATLas rūpinasi įtikinti senatą, kad ir jis priim
tų tokią pačią rezoliuciją, kokią pravedė atstovų rūmai, 
kas gina ALTą nuo neteisingų ir niekinančių užpuolimų 
kas gina ALTą nuo neteisingų ir niekinančių užpuoliui?

Amerikos lietuvių naudingam visuomeniniam darbiu 
Naujienos būtinai yra reikalingos, šiandien kiekvienas 
lietuvis ir kiekviena organizacija privalo priremti savo 
petį prie dienraščio, kad jis galėtų ir toliau vesti naudin-

vęs laikinosios vyriausybės 
.krašto apsaugos ministeris, liu 
dija, kaip žydų delegacija (bu 
vęs Lietuvos kariuomenės vy
riausias rabinas Sniegas ir 
Lietuvos kariuomenės atsar
gos leitenantas advokatas Gold 
bergas — kaip tik dėl to sėdė
jęs sovietų kalėjime — abudu 
autoriui gerai pažįstami) atsi 
lankė pas jį į namus, prašyda
mi palengvinti jų padėtį ghet 
to.

Gen, Raštikis toliau liudija: 
“Paaiškinau jiems, kad Lie

tuvos laikinoji vyriausybė žy
dų, kaip ir daugelio kitų klau
simų, reikalu yra visiškai be
jėgė ir nieko negali padaryti. 
Jie ir patys gerai tai žinojo. 
Pažadėjau delegatams iškelti 
žydų reikalą palankia jiems 
prasme vokiečių karinėje va
dovybėje, nes su vokiečių Ges 
tapo aš jokio reikalo neturė
jau’’ (306 p.).

■ Gen. Raštikis toliau pasako
ja, kaip jis atsilankė pas feld- 
komendantą Pohl ir.

“pradėjau jam sakyti, kad 
Lietuvos vj’riausybė ir visuo
menė labai susirūpinusios vo
kiečių akcija prieš žydus.-Gen. 
Pohl pareiškė, kad jis nieko 
nedali padaryti šiuo reikalu, 
bet pasiūlė man kalbėtis su 
generolu .vos Rocques. Aš pa
prašiau, kad ir von Pohl sutik 
tų kartu su manim nuvykti 
pas aną generolą. Sutiko, ir 
tuoj abudu nuvažiavome į bu
vusio Lietuvos kariuomenes 
štabo rūmus, kur dabar buvo 
įsikūręs gen. von Rocques star 
has... Von Rocques priėmė 
mūs/,. Pasikalbėjime dalyva
vo gen. lt. von Rocques, gem 
mjr. von Pohlš generolo Roc
ques štabo viršininkas genera
linio štabo pulkininkas leite
nantas Krięgsheim, generolo 
adjutantas ir aš. Adjutantas 
visą mūsų pasikalbėjimą ste
nografavo, Aš pradėjau pasa
koti lietuvių visuomenės ir vy.

susirūpinimą vokiečių pradė
tu Lietuvos žydų persekioji-

mes
atsa-

“Jūs (lietuviai) dar nesate 
prie to pripratę, bet turėsite 
priprast?’, įsiterpė šeiminin
kas į mano pranešimą. Y

“Ne, pone generole, 
prie to nepriprasime,” 
kiau,’ .

“Bet juk tai daro ne vokie
čių kariuomenė, bet Gestapo.

“Taip, pone generole, bei 
mūsų vyriausybė ir aš pats ma 
nome, kad dabar, karo metu, 
ir ypač pas mus, Lietuvoje, 
kuri dabar yra artimiausiame 
karo veiksmų užnugaryje, ka-

gą ir teisingos informacijos darbą. Prašome visus į Nau-/Valdžia turi ne tik didžiau 
jienų talką. šią, bet ir aukščiausią galią...

tą pareikšti mū»ų didžiausio
The New America Library;

mo šiuo reikalu ir prašyti sus
tabdyti dabar Kaune ir pro
vincijoje tebevykstanėią akci
ją prieš žydus”.

Mačiau, kad mano pareiški
mas nepatiko generolui, bet 
jis greit susivaldė ir pradėjo 
teisintis, ką d tai esanti Gesta
po darbo sritis... Generolas 
von Pohl pritarė mano min
čiai, kad ši Gestapo akcija jau 
dinanti vietinius lietuvius gy
ventojus. Po ilgesnio pasikal
bėjimo Šeimininkas pareiškė, 
kad apie lietuvių nuotaikas 
ir mano, pareiškimą painfor
muosiąs aukštesnes instanci
jas. Tuo pasikalbėjimas ir bu
vo baigtas... Bet atsisveikin
damas gen. van Rocques visai 
netikėtai užpylė man šalto van 
dęns ant mano- galvos.7' Atsis
veikindamas ir paduodamas

“Pone generole, .nesijaudin
kite ir nesirūpinkite, visa ši 
akcija greit baigsis.' 
ūVadinasi, vyriausias karinės 
vadovybės atstovas Lietuvoje 
kalbėjo ne apie akcijos sus
tabdymą, bet apie jos baigi-

Minisieriui pirmininkui ne
galėj au pranešti nieko džiugi
nančio, nes iš generolo von 
Rocques lupę išsprukęs saki
nys, kad Gestapo' akcija prieš 
žydus tarės greit baigtis, nie
ko gero nesakė, kadangi gali
ma buvo suprasti, jog numaty
tas skaičius žydų, greit būsiąs 
sunaikintas....

Po kelių - dienu vėl atsilan
kiusiam pas mane- rabinui 
Sniegui galėjau tiek pasakyti, 
kad mėginau vokiečių kariuo
menės vadovybėje tuo reikalu 
ką-laimėti, tačiau iš to, kas 
man pavyko patirti,, jokių op
timistiškų išvadų negalima da 
ryti “(307 p. ).

2. Tas pats nesitenkinimas 
dėl žydų klausimo, apie kuri 
kalbėjo gen. Raštikis vokiečių 
karinei vadovybei, buvo įsak
miai pareikštas- ir laikinosios 
vyriausybės >-pirmininkaujan
čio kalboje vyriausybės posė
dyje 1041 rugpjūčio 5 d. Jo 
kalbą pakartojo ir Documents 
Accuse (Nr. 24). Joje konsta
tuota visa eilė trukdymų iš vo 
kiečių pusės laikinosios vy
riausybės veiklai. Joje pasaky 
ta ir žydų klausimu: “Having 
no means, the Government 
could not positively influence 
any outrages, e. g. the excecu- 
tions of Jews in Kaunas and 
in the Provinces”,

3. Nutylėjo Documents Accu 
se ir kitų leidinių žydų auto
rių liudijimus. Pvz.’ The Case 
Against Adolf Eichhman. Edi 
ted and with Commentary by

Dr. Philp Friedman (Cohan*- 
bijos un-to žydų istorijos lek
torius), New York. 1957.
* (a) Abudu autoriai liudija 
vokiečių norą sukurstyti Lie
tuvoje vietos gyventojus pyieš 
žydus ir vokiečių nusiskundi
mą, kad tai nesiseka.

Zeiger cituoja žodžius gene* 
rolo Stahlecker raporto, rąžy
to 1941, X 15 Jfimmleriui:

“Considering that the po 
pulation of the Baltic couųt- 
has suffered very heavely un
der the government of Bols
hevism and Jewry while they 
were incorporated in the US
SR, it was sto me expected trat 
after the liberation from that 
foreign government, they (i. 
e. the population thenIseIves)! 
would render harmless most 
of the enemies left behind af
ter the retreat of the Red. Ar-

ęųrįty police to set in .motion 
these self — cleansing move- 
ments and to direct them in-

• • - • ■ ' . ■ . - - . *■>«*. .

to the cored channels in, or- 
der to accomplish the purpo
se of the cleansing operation

no less important ip view ©f 
the future to establich the 
and Jewish enemy quite on 
kahle and provable fact that 
liberated population themsel
ves took the most severe mea
sure against the Bolshevist 
and Jewish’ enemy guitė bn 
their own, so. that'the direction 
by German authorities could 
not be found out” (Zeiger, 
66PJ. . ' • - V ;

(Bus daugiau)
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Dviejų pasaulėžiūrų varžybos
1926 — 1940 Metai

prašyti, kad jis neduotų Manekei — Pistolkorsui pilie
tybės. Ar ministeris Aravičius nurodė vietoje anų Au- 
gustaitį, manydamas, kad Augustaitis yra stipresnis 
argumentas už Stanaitį — Prapuolenį, prieš Vileišio 
nusistatymą, ar jis nenorėjęs sudaryti aniems nemalo
numų, (veikiau tenukenčia Augustaitis) tas čia ne
svarstoma. Tačiau tenka pasakyti, kad ministeris 
Aravičius turėjo žinoti, ar suteikus pilietybę tiems in
žinieriams bus pakenkta ar pasitarnauta Lietuvos rei
kalams, o neieškoti pasiteisinimų melagingais argu
mentais priskiriant kitam asmeniui. Tai vėl būdingas 
rytietiškai — slaviškas išsisukinėjimas, veidmainystė, 
vengimas atsakomybės, bei nenoras patiekti priešinin
kams nepalankią nuomonę.

Sužinojęs šitą provokaciją ir jo parėdymus Grin
kevičiui pas Vileišį nėjau, nereagavau, manydamas, 
kad savo parėdymus Grinkevičiui — Dobkevičiui jis 
vistiek nepasikeisiąs, nusistačiau laukti kol tas labiau 
išaiškės. Kas neužilgo įvyko. Po kokių 3 — 4 savaičių 
po mano pasikalbėjimo su J. Lapenų, pakvietė mane 
Vileišis. Ant jo stalo gulėjo pusėtinai suglamžytas po- 
pieros lapas. Jis jį paėmęs sakė, kad jis dabar galįs 
atitaisyti savo klaidingą tikėjimą, kad ne aš buvau pas 
Aravičių, bet Stanaitis — Prapuolenis.

Mūsų pasikalbėjimas buvo trumpas, pasakiau, 
kad aš senai žinojau jojo neteisingus Įtarimus, ir kar
tais šnairavimas, tačiau nereagavau manydamas, kad 
Aravičiaus šmeižtus turėjo paneigti trečias asmuo ar 
įstaiga, nes manimi, kaip “kaltininku” vargu būtų ti
kėjęs, dabar tai atliko kili, (las suglamžytas popieros

lapas buvo iš Saugumo departamento). Aravičius mi- 
nistravo nuo 1929. XI. 30 iki 1931. IV. 1; Vileišis, nuo 
1929. IX. 23 iki 1934. VI. 8; abudu pirmame Tūbelio 
kabinete. Tokioje tai nuotaikoje ir aplinkoje pradėjau 
dirbti Konvencijų inspektoriaus darbą.

Stipresnieji įvykiai dažnai pakeičia bukapročius 
bei žalingus nekvalifikuotų mįnistėrių parėdymus bei 
pareiškimus (Vileišio — Aravičiaus). Tas tuoj įvyko 
man grįžus į Geležinkelių Valdybą.

. 1930 m. Spalio mėn. 20 d. buvo paskirta visos Eu
ropos geležinkelių tvarkaraščių konferencija Kopen
hagoje, Danijoje. Į jos darbų tvarką Vokietijos gele
žinkeliai buvo įnešę punktą — susisiekimą iš Berlyno į 
Maskvą, kuris ėjo per Kauną šiaurės linkme, nukreip
ti per Tilžę — Pagėgius — Radviliškį aplenkiant Kau
ną, motyvuodami kelio sutrumpinimu dėl lengvesnės 
konkurencijos su Varšuva —• pietų linkme (trumpes
niu keliu iš Berlyno į Maskvą). Reikėjo konferencijos 
metu sugriauti vokiečių pasiūlymą įrodyti, kad Lietu
vos geležinkeliai nuo Kauno atsisakyti negali. Tai buvo 
nelengvas uždavinys. Dabar jau Vileišio patarimo ar 
parėdymo, paslėpti nuo manęs reikalus nebuvo prisi
laikyta. nes norinčių važiuoti Į tą konferenciją nebuvo.

1930 m. nuo 20 — 25 spalio, dalyvavau Kopenha
goje kartu su Eksploatacijos direktorium, inž. Albinu 
Grinkevičiumi, ir apgynėme Kauno linkmę.

Vėliau kitais metais, kitose konferencijose, vokie
čiai vis primindavo, diskutuojant abiejų linkmių, šiau
rės ir pietų, konkurencijos klausimą, reikalą šiaurinei 
linkmei (atsisakyti Kauno) sutrumpinimo. Tik 1933 
m. Bukarešto (Rumunijoje) konferencijoje, kai vėl iš
kilo tas klausimas ir kai vėl pavyko atlaikyti Kauno 
linkmę, vokiečių delegatas, dr. Frolich, po konferėl^ 

•cijos, per ekskursiją, man sakė maždaug taip: —Na.

Herr Augustaitis, Šie sind wieder naher an. Europa 
geriiek und sogar fiber Kaunas (na, p. Augustaiti, 
jūs vėl. pasistūmė jote arčiau Europos ir dargi per 
Kauną). Vokiečiai suprato mūsų pastangas artėti Eu
ropai, visai priešingai, pirmiau mano minėtai (Sme
tonos valdžios) politikai, kuri hkvidavo vakariečių 
inžinierių ir architektų draugiją.

Buvo visa’ eilė Geležinkelių Valdyboje užsilikusių, 
painių ir nebaigtų reikalų, kurių išsprendime niękas iš 
senesniųjų inžinierių nenorėjo dalyvauti.

Viena iš tokių bylų buvo vadinama -— Rudo byla. 
Jos esmė tokia: Klaipėdos miesto geležinkelio stoties 
viršininkas, Rudas, susitaręs su keletą aferistų siun
tinėjo iš Tilžės (Vokietiją) stoties į Klaipėdos stotį, 
fikt\-viam gavėjui, dėžes prikrautas senų gelžgalių, ap
dėtų aukštais, išperkamais mokesčiais. Atėjusias dė
žes Rudas paimdavo ir išmesdavo, pranešdamas, pa
gal nustatytą formą, Tilžės stočiai,, kad gavėjas pre
kes išpirko (apdėtą mokestį užmokėdamas) 4 tada Til
žės stotis išmokėdavo siuntėjui, aferistai, apdėto mo
kesčio sumą, ir aferistas dalydavosi su Rudu. Afera 
ėjo gana ilgai. Tilžės stotis išmokėjo dideles sumas 
pinigų aferistui. Pagaliau afera išaiškėjo, kai vokie
čių geležinkeliai negavo iš Lietuvos geležinkelių per
vestų pinigų, kurduos Rudas būk tai išreikalavęs iš tų 
prekių gavėjo. Vokiečių geležinkeliai pareikalavo tuo
met sumokėti jiems padarytus nuostolius, pretenzijų 
suma su nuošimčiais, buvo viso 1.800.000 litų. Prasi
dėjo ginčas. susirašinėjimas, iš Geležinkelių Valdybos 
reikalas perėjo į Užsienio Reikalų ministeriją (vy
riausybę).

Vokiečiai pretenzijų nei atsisakė, nei sutiko su
mažinti. nes-afera buvo padaryta Lietuvos geležinke
liečiu. susitarusių su aferistais, kurie apsistojo Tilžė

je, kad galėtų tai vykdyti; Vokietijos geležinkelio tar
nautojai aferoje nedalyvavo. Buvo sutarta pavesti 
spręsti bylą trečiųjų teismui: lietuvių ir vokiečių teisė
ju su neutraliu pirmininku. Pirmininku buvo sutartas 
danų geležinkelių buvęs Komercijos skyriaus direkto
rius, pensininkas Nansen’as; vokiečiai savo teisėju pas
kyrė pensininką v. Kienitz’ą. Lietuvą teko man atsto
vauti, nes Užsienio Reikalų ministerija teisėjo nesky
rė, o iš Gelež. Valdybos vyresniųjų niekas nenorėjo to
kiu teisėju būti. Buvau anų dviejų teisėjų tarpe tikrai 
perj aunas ir būčiau buvęs visai patenkintas, jei Vilei
šio nurodymais, painesnes bylas būtų nuo manęs paslė 
pę? Kai nuvažiavau į Kopenhagą, prisistatyti Teis
mo pirmininkui, jis pamanė, kad aš tik teisėjo sekre
torius, o ne teisėjas. Vyr. danų geležinkelių direkto
rius pakvietė mudu su Nansen’u pietų, per pietus tei
ravosi apie. Konvencijų Inspektoriaus pareigas, sveiki
no su garbingomis (mano amžiui) teisėjo pareigomis 
ir prašė perduoti Lietuvos Gelež. vyr. direktoriui pa
dėką už pasitikėjimą danų geležinkeliams, skiriant 
daną, Teismo pirmininku. Advokatu pasirinkau it 
Klaipėdos Dr. Fritz’% Meierį; valdžius įstaigų juris 
konsulą vokiečiai paskyrė Karaliaučiaus Geležinke
lių direkcijos vyr. patarėją (Oberrat’ą) Vyšomirskj. 
Teismo proceso vietą sutarėme Stokholme (Švedija),

Susirinkome sutartą ■ dieną. Bylus, svarstymas tę? 
sėsi apie sąvaįtę su vieno sekmadienio pertrauka. Pro
cesą Nansen’as vykdė neprisilaikydamas trečiųjų teis-, 
mo formalumų — visiems lygiai leido dalyvauti debar 
tuose — gynėjui ir teisėjams; vis bandė rasti kompro
misą ir geruoju susitarti, be jo, kaipo pinnininkn* 
sprendimo. "" >

• (Bus daugiau) -T
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TELEF. PR 8-3229

DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLĖS LIGOS 
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

(

. DR. K. G. 8ALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

z. GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

.Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

4 Atkarto tinai šventajame Rašte pasakyta, kad Dievo malonė pasilieka
- v  J- —1 L: maža dalis pasaulio žmonijos gavo Dievo
malones jų išteisinimui ir palaiminimui Kaip Viešpats pasirodė malonin
gas tiems, kuriuos jis priėmė ir išteisino, atleisdamas jiems nuodėmes, taip 
pat jis pasirodo maloningas ir gailestingas tiems, kurie nusigręžia nuo nuo-

kuriems trūksta meilės ir atleidimo dvasios. Tuo mes esame užtikrinti, kad

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Teief. 695 0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET _ 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rexid.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

vaL.

DR, PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

J938 S. Manheim Rd., Westchester, ilk 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadieni 8—3 vaL 
Tel.r 562-2727 arba 562-272^^

REŽ.: 8-0873^^

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

6132 S6. Kedzie Ave.,,WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. ? Jei neat

siliepia. skambinti M J 3-0001.

TEL; — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS, IR CHIRURGAS 
ODOS LIGOS

SPECIALYBĖ AKIŲ
3907 West 103 rd Stfeeb^f?

Valandos. pagal si^itarimą^

CHIRURGIJA

DR. K. A. V. JUČAS Z
TeLį561-4605 ir 4^441^^ 

į 0 F I S A i
1002'N. WESTERN į.
5214-N. WESTERN. AVE. A

' Valandos pagal suritarinuk^;

Ofiso tel.: HE 4-1818' ’. 1 :
Rezidencijos: -PR 6-9861

DR. j. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71st STREET

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS?'

2618 W. 7lst ». — Tel 73______________________ , 49

Tikrina akis. Pritaiko akiniši ir
‘•contact lenses", , -

Vai. pagal susitarimą Uždaryti tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

- PROSTATOS CHIRURGIJA 1 
2656 W£ST 63rd STREET

VaL: an«7a£ nuo 1—4 po pietų, 
'ketvirtad.’nuo 5—7 vai. vak. 

Ofiso telef.: 776-2880 .
Naujas rez. telef448-5545

! DR. VYT. TAURAS '
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

4Tėf.: PR 8-1223
OFISO-VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-3 vai. vak. Šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

Š. m. vasario 1 d. Marijos 
Aukštesniosios Mokyklos audi
torijoje įvyko Jono ir Aušros 
Jarašų susitikimas su lietuviš
kąją visuomene.- , >

,Atidarė dr. Jonas. Valaitis, 
pasveikinęs Jurašus, pastebė
jo, kad jie atvyko į vadinamą
ją antrąją Lietuvos sostinę Chi 
cagą. čia veikia šeštadieninės 
lituanistikos mokyklos, katali
kų ir protestantų bažnyčios, 
ansambliai, opera ir verda pil
nai lietuviškasis gyvenimas. Pa 
pasakojo apie Jono Jurašo kū 
rybos ok. Lietuvoje žalojimus. 
Prieš pasirodant scenoje, jo kū 
riniai buvo išcenzuorojami, iš
braukomi ir neatpažįstamai 
leidžiami scenoje parodyti.

Jonas Jurašas, nepakelda- 
damas- savo kūrybos žalojimo 
ir bendrai žmogaus laisvės var 
žymo,. įteikė švietimo tarybai 
griežtą protestą. Perskaitė ir 
Jurašo įteiktą protesto tekstą. 
Publikai išklausius protestą, 
pasipilė, ilgas ir griausmingas 
rankų plojimas,

Gen konsule Juzė Daūžvar- 
dienė, pasveikinusi atvykusius, 
priminė ..sunkią lietuvių oku
puotoje Lietuvoje nešamą ver
gijos naštą. Prašė ir Jurašus 
Įsijungti į- kovojančių, lietuvių 
eiles, kovai už Lietuvos laisvę.

Balfo pirmininkė Marija Ru
dienė, papasakojo, kaip ji ,Bal 
fo įgaliota, rūpinosi į laisvus va 
karus patekus Jurašams. Už
baigė kalbą tardama, kad te- 
nūnčšie; vėjai laisvės jausmus 
ir ok. Lietuvoje gyvenantiems 
lietuviams. .

Algimantas Dikinis, . pacita
vęs Kristijono Donelaičio eilė
raščio dalį, palinkėjo laisvėje 
atsiradusiems Jurašams,, džiaug 
lis laisve ir sulaukti daug; daug 
pavasarių.

Kazvs Bradūnas sveikino 
rašytojų ir bendrai' spaudos 
darbuotojų vardu.
■WScendje- pasirodė dar ų annas, 
lieknas maža barzdele ąpsižel- 
dings Jonas Jurašas. Jis padė
kojo lietuviams, sesėms ir bro
liams, už tokį nuoširdų jų pri
ėmimą. Sakėsi jis nėra sėdėjęs 
už spygliuotų vielų, nėra ken
tėjęs fizinių kančių, nešoko 
nuo laivo, nesiskverbė per ge
ležinę , uždangą, nekovojo su 
ginklu už Lietuvos laisvę. Lais
vuosius vakarus pasiekęs Su 
okupanto leidimu. Jis ir nesi
jaučia jokiu herojų. Jis okupo- 
toje Lietuvoje dirbo tik kūry
binį lietuvišką darbą. Deja, lie 

-tu visk a kūryba nepageidauja
ma. . >

Dėl joj lietuviškos kūrybos 
žalojimą parašė griežtą pro
testą. Po protesto jis ir žmona 
Aušra neteko darbo. Ok. Lietu
voje dėl. jiems taikomo, teroro 
gyvenimas pasidarė nebeįma
nomas ir nepakenčiamas. Su 
dideliu skausmu teko apleisti

Lietuvoje jaunimas, senimas 
ir visi lietuviai reiškia protes
tus. prieš ekupantus. Visi lietu
viai laukia laisvės. Okupantas 
ankščiau fiziniai lietuvius nai
kino. Dabar aiškaus masinio 
lietuvių naikinimo atsisakyta. 
Bet už tai sustiprintas dvasinis 
teroras. Okupantas deda visas 

, pastangas, teroru, klasta, melu 
ir kitokiomis priemonėmis lie
tuvį savoje tėvvinėj e sužlugdy
ti. Toliau papasakojo okupanto 
terorą Lietuvoje. Priminė did
vyriškas lietuvių partizanų ko
vas prieš okupantą. Partizanus 
pavadino tikraisiais Lietuvos 
herojais.-Paminėjo ir klastingą 
mokslininkų žudymą. (Kazlaus 
ką, Tamonį).-

Už baigdamas prašė lietuvių 
netikėti jokiais okupanto bliz
gučiais. Okupantas stengiasi už 
siciliečiui parodyti, kad Lietu
voje gyvenimas klėsti. Iš pavir 
šiauš ją puošia. Tai yra tas 
pats,- kaip supuvusį saldainį 
įvyniotum į gražiai blyzgantį 
popierėlį. Tai ir dk. Lietuvoje 
už tų blizgučių siaučia teroras, 
melas, klasta ir dvasinis lietu
vio ir kūrybos žalojimas. Jis pa 
sižadėjo, kiek jo išgalės leis ir 
kaip jis sugebės, dirbs, kad. Lie 
tuva būtų nuo įvairių okupan
tų laisva ir nepriklausoma. Pub 
likoje ilgas plojimas.

Aušra Jurašienė kalbėjo lė
tai ir nesinaudojo mikrofonu. 
Būdamas balkone galėjali tik 
atskirus žodžius išgirsti. Bend
rai ji irgi dėkojo už jų tojų 
nuoširdų. priėmimą.

Po to buvo suvaidintas An ta 
no Rūko veikalas “Mano tau
tos istorija”. Yeikales buvo at 
vaizduotas Lietuvos gyvenimas 
nuo Gedimino iki jos paskuti
niojo laisvės netekimo^

S/asys Jūškėnas

"NAUJIENOS” BOLŠEVIKAMS 
YRA RAKŠTIS JŲ AKYSE

FOREST FIRES ft

Marija čirbuliene
Gyveno 6727 So. Campbell Chicago, III.

Mirė 1976 vasario 1 dieną, 1:30 vifl. po pietų, sulaukusį 83 me
tų amžiaus. Gimė Lietuvoje, Ukmergės apskr., Čiobiškiu parap., Gra- 
zdų kaime.

Amerikoje įgyveno 13 metų.
Paliko nuliūdę: duktė Sofija Jurkūmenė, jos vyras Stasys, sūnus 

r Stasys drbulis, anūkė Milda Paulius ir kiti giminės, draugai ir pa
žįstami.

Lietuvoje liko brolienė su šeima ir sesers vaikai su šeimomis.
Antradienį, 5:00 vai. po pietų kūnas yra pašarvotas Mažeikos- 

, Evans koply&oje, 6845 So. Western Ave.
Ketvirtadienį, vasario 5 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš kaply-- 

. čios į šv, P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Marijos Cirbulienės giminės, draugai ir pažįstami nuo-5 
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar-

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

per amžius. Esamuoju laiku tik maža dalis pasaulio žmonijos gavo Dievo 
i * . -____ . ___ _____ -__________ ___
gas tiems, kuriuos jis priėmė ir išteisino, atleisdamas jiems nuodėmes, taip 
f ;I_ r T* / j ’ L ___ 2___ ________ ____________
dėnuų, pasitaiso ir sugrįžta pas jį. Jis taip patpasirodo kantrus net ir tiems, 

tinkamu, jo nustatytu laiku, įvyks visi gerieji Dievo pažadai ir kiekvienas 
turės progos pažinti jį ir visi paklusnieji gaus amžinąjį gyvenimąturės progos pažinti jį ir

Kax antrą antradieni Sophie Hercus radijai skelbk švento Rasto tyri ni
to! V aiškinimui.

Visi žino, kad mirtis yra Heuri’ir paliečia kiekvieną. B«t kur yri ml 
rūšie j i? J tą klausimą atseko knygutė "Viltis po mirties4*, kurią gausite 
nemokamai Rašykite:

SOFIJA BOBELIENE

, Nuliūdę lieka:
Duktė, Sūnus, Anūkė, Giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika-Evans. Tel RE 7-8600.

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET,

CHICAGO, ILLINOIS 60629..
iV. RAŠTO TYRINĖTOJAI 

¥«YiW5S¥»VAV>YAWA¥//»Wi¥A«AV,W>,<,AW/AV>VM

TRYS MODERNIŠKOS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Pagal tėvus Uiinskaitė. Gyv. 147 Ashland St, Boston, Mass.

Mirė 1976 m. vasario 2 dieną, 1:00 vai. po pietų, sulaukusi senat
vės. Gimusi Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 28 metus. v

Paliko nuliūdę: duktė Laima Jasaitis, jos vyras dr. Stasys ir jų 
vaikai — Dalia nr Jurgis, sūnus dr. Kazys, jo žmona Dalia, ir jų vai
kai _ Jonas, Rūta, Algis, Julius, Alena ir Aldona, sūnus Jurgis A., jo 
žmona Elena ir jų vaikai K. Jurgis, Jr., Rasa, Sigita ir Viktoras bei ki
ti giminės, draugai ir pažįstami.

Ketvirtadienį,' 6:00 vai. vakaro kūnas bus pašarvotas Mažeika- 
Evans koplyčioje, 6845 So. Western Ave., 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 Kazimiero lietuvių kapinėse.

Visi a. a. SOFIJOS BOBELEĘNŽS giminės, draugai ir pažįstami 
mioširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą. Vietoje gėlių prašome alioti ALTuL

y -į v ^Nuliūdę lieka:
c Duktė, sūnūs, anūkai; giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika-Evans. Telefonas RE 7-8600.

TĖVAS 1R SONUS
3TTE FUNERAL HOME 

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

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

Laidotuvių Direktoriai

5845 SG. WESTERN. AVE.

REpubBc 7-8501

PERKRAUSTYMAI 

M 0 V I N G 
Leidimai —, Pilna 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

' Tel. WA 5-8063

J

apdrauda .GRADINSKAS

Kryžiaus ligoninėje, ji mirė. Bet1 
ji mirė su pilna sąmone. Savo 
gerą bičiulį prašė nešti josios 

-i-f- 
mirusį 
Fonde 
Ji pa-

V. Tumasonis, M. D., S. C 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71 st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rexid. telef.- Gibson 8-6195 

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HM-4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef GL flk6195.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPĖDAS-PROTEZIŠTAS 
Aparatai - Protezai. Mėd. Ban- 
dažai. Speciali pagalba kojoms 

6 (Arch Supports) ir t t.

2850 Wert 63rd St., Chicago III. 60629 
Teldt: PRotpect 4-5084

________ V - - . - , _____

SKAITYK PATS IR PARAGINK* 
KITUS SKAITYTI I 

NAUJIENAS

2512 W. 47 ST. • FR M 998

GARANTUOTI
RADIJAI 

NUO $8.50

Linksmumo arba liūdesio valandom
(PUTRAMENTAS) / 

gražiausios gėlės ir vainikai antka
piu papuošimui ir sezoninės 

kapams gėlės,
ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)

5525 So. Mariam Ava. — 586-1220

M 0 V I N G
Apdraustas perkraustymai 

iš jvairiv atstūmę. .
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Piece 
Tel.: FRontier 6-1 M2

SOPHIE BARČUS
. RADIJO ŠEIMOS VALANDOS J 
i Visos programos iš WOPA, I

1490 kil. A. M. « Į
I' i * • _jr V 1

> Lictuviv kalba: kasdien nuo pirma* 
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 v. popiet. — šeštadieni ir

■ sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai.

Telef.: HEmlock 4-2413
7159 So.. MAPLEWOOD AVE. :

CHICAGO, ILL, 6O62A

pagyvenusi. Bet )uū reikėjo im
ti advokatą nnofriitii^kui paša
linti, tai gerokai pertempė josios 
nervus, senyvas amžius neatlai
kė. Pagulėjusi kelias dienas šv,_

Vakaruose trūksta lietaus
SAN JOSE, -pį Kalifornijos, 

gyventojai labaį sųsirupinę ma
žu krituliu kiekiu.’.,
Ūkių dirbamoji žemė išdžiūvusi 

— supleišėjusi, sėjos laikas bu
vo ūžtęstas, auginantieji galvi
jus mėsai, nesant užtektinai žo
lės, perka pašarą — šieną, kurio 
kainos kyla; daugelis vandens 
rezervuarų pustušti, sniego kal
nuose mažai, slidinėjimo plotai 
maži, kalnų viešbučiai nepilni 
(mažai lankytojų ir pajamų), 
elektros stotys, varomos vande
niu, turės naudoti'skystą ar ki
tokį kurą, _o tuo pačiu pabrangs 
eleiktra ir kt.

Nestebina, nes šią žiemą lie
taus labai mažai: Los Angeles 
apy. vos 2 nuošimčiai norma
lios žiemos (lietaus periodo) 
kiekio, San Francisko apyl. — 
17%, šiaurėje apie 40%, palei 
kalnus ar kalnuose 28-39% ir 
t. t. - •

Nemaži plotai yra miškų, o 
dar didesni apaugę krūmais, tad 
žemei ir augmenims esant sau
siems, gaisrai milžiniškų nuosto
lių gali padaryti.

Susirūpinę esam risi: ir. far- 
meriai ir miestelėnai, nes jau 
dabar gaisrai sudaro bėdų, o' sų didysis kovotojas už Lietu- 
neaužderėjus ūkiuose — nuosto- vos nepriklausomybės atstaty- j 
lis farmėriams ir aukštesnės kai- mą. Amerikos Lietuvių Tarybos 
nos visiems. . •• S. šurkus pirmininkas dr. Kazys Bobelis.

’ _ « » • t. • » •V’

Velionė Įamžino savo 
vyrą ir save Lietuvių 
stambesnėmis sumomis, 
dėjo lituanistinėms, mokykloms. 
Neužmiršo ir savo kaimynų; ku
rie ją globojo ir padėjo. Dviem 
vaikams davė stipendijas .moks
lui eiti. z!

Ji buvo paruošusi testamen
tą. Josios palikimas nęatiteko 
nei miestui, nei ’lietuviams oku- 
pan tams. Ji parodė pavyzdį, kad 
testamentas reikia laiku paruoš
ti ir palikti, Kaimynas K. P.

;į L

VISŲ LIETUVIŲ REIKALAS

Jau būsite- pastebėjų mūsų 
spaudoje skelbimus apie Čika
gos ruošiamą Vasario. 16-tos mi- [ 
nėjimą. Noriu priminti, kad mi
nėjimas bus labai; iškilmingas, j 
Iškilmingas bus tuo, kad Lietu- ; 
vos nepriklausomybės. 58-toji; 
sukaktis bus paminima banketu į 
gražioje Martinique patalpose 
Evergreen Parke. i

Iškilmingas bus ir tuo, kad 
per minėjimą bus pagerbtas mū-

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
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: YArds 7-3401Su jo pagerbimu minėjimas iš
eina iš vyčių organizacijos ribų, 
pasidaro visų lietuvių reikalu. 
Visi turime dalyvauti pagerbi
me asmens, kuris vadovauja mū-

Pagarbiai palaidojo 
Barbora Briedienę

A. a. Barbora Briedienė ___ .
Lack koplyčios buvo palaidota j $ų pastangoms išlaisvinti Lie- 
šv. Kazimiero lietuvių kapinėse 
šių metų sausio 23 dieną.

Velionė - paskutiriu metu gy
veno Marquette Parke. 88 metus 
sulaukusi lietuvė, 65 metus iš
gyveno Amerikoje. Ji buvo- ki
lusi iš Panevėžio, ąps., priklausė 
įvairioms lietuviškoms organi
zacijoms.

Ji buvo gilios išminties ir kil
nios sielos moteris. -Jeigu nebū-

iš

tuvą iš komunistinės vergijos.
Todėl nė vienas neturėtų at

sisakyti paimti bilietą | “Lietu
vos Prisiminimų” banketą, kai 
kas pasiūlys, arba ir-pats turė
tų pasiteirauti, -paskambinda
mas telefonu RE 7-8601 arba 
598-6183.

Banketas bus sekmadienį, va
sario 8-tą.

Jonas. Evans, 
Renginio Komiteto 

Pirmininkas

NAUJIENOS' KIEKVIENO

DRAUGAS IK BICIuLIl

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

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

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

STEPONAS. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ) ' .

2424 WEST 69th STREET REpuHic 74213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, nt 974-4410

P. J. RIDIKAS
s«54 s®- HALSTED STREET j. Ph/m*; TArd*

5 KALU IENOS, CHICAGO A, ILU — V. EDN., F FEROARl



KNYGOS ANGLU KALBA
A. VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. CikaglelEs įspūdilai oku- 

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

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

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

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

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

trumpai
Inž. Gražvydas J. I.azaii.skxs ^1L|> WANTED — MALEFEMALE

į tarnyixw reikalais yrą išvykęs p Perblnlnky k PTbininkiy 
į Meinphią, Tenn. . Siųsdamas'

1
KELIONIŲ ATSTOVAI
_».t_ - Mįįl •e-f*“

— Steve Rudokas iš Marquet ^Q’, ^Uvo “UVy^ęs,BostORo k*Uoiyų agentūra ieško lie-
t> i I- i a ^n,A;jrt.xA-.A—ri-Maskvar*fc 1 ennes- ttivlškai kalbančiu moterų.ir vyrų pa-I arko apylinkes atkreipė sa- • b .'ii • ..ųso’ten nesu4^t"gaAi“®trrch‘ea«‘>s.apylinkėje 

» dėmesį i, lietuviško gyveni- ■**’t?"--\' mfisu; jįiunatąrteins ekskur-
l lUh.vKVo- siMii tiko» Netrukus gris Chicagon ir .sjomš I Mtfuvą^Dirbti pilna arba 

o {vykius ir lietuviškos, spau-.1 • į^wifl»a Akimirkoms laito.: Sėtatn^kėJSatai «aua 
>s informacija apie juos. Jis P*ru.o& medžiagą 4KinurKoms.l^w^ atlikta d»rt>u (com- 
.Uh4!(> Važi t..; L-..rr Rabatajo universiteto mission); .apmokymą; Įr' kelionių pri-

?
I

I

1739 South Halsted Street, Chicago, Ill. 60608

8AĮ| UI* 9-JOLU OS

GNfU 
1HV3H

MOM W MNvS OOA 3a3HMSONOS S9NIAVS ■s*n Ana
SKAITYK TR KITAM PATARKDIENRAŠTI >*NAUTT

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

Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 
žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šia knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę Įsigyti už $1,25. jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažjuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čeki 
arba Money Orderi, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St., Chicago, UL 60629 8 Tel. WA 5-2787 .
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
. Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chicago, IH. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted .St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 

V. VALANTINAS

.JUBILIEJINIU METU
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

■NAUJIENOMS Šiemet suėio 80 metų Minint tą sukakti gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neiriamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų įgaliok 
tiniais.

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

NAUJIENOS atstovauja tyliąja lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 
ir reikalingos, riet 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 mėty — $14.00, vienam mėn. — S2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą-

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

Q 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

NAUJIENOS, CHICAGO S, ILL,— WEDN-, FEBRUARY 4, 197«

te Parko apylinkės atkfėipė’sa 
vo dėmesį į. lietuviško gyveni
mo įvykius ir lietuviškos, spau
dos informaciją apie juos.-Jis 
pastebėjo, kad. kai kuri spauda 
netiksliai informuoja savo skai 
tytdjus ir visuomenę, tuo palai-! 
kydama nesantaiką ir tolimes
nį skaldymąsi. “Man jau įsipy
ko ir įkyrėjo vienšališkas LB 
traktavimas, vienų kėlimas, o. 
kitų juodinimas. Todėl, pridek 
damas piniginę perlaidą $30 
vienų metų prenumeratai (ir 
.85 kokiam kitam geram tiks
lui), prašau pradėti siuntinėti 
Naujienas”. Dėkui' už -dėmesį, 
pareiškimą ir už penkinę Nąujie 
nų paramai. '

— Ponia Juzė Virius, naujoji 
mūsų skaitytoja iš Mar<luette 
Parko apylinkės, geriau susipa
žinusi su Naujienomis, tapo ją 
rėmėja. Dėkui jai už laišką su 
komlimentais ir gerais lįnkėjį- 
mais, ir už 815 auką Naujienų 
paramai. \ ,

— Ponia M. L. Borman, 'Bel
levue. Nebraska, iš anksto Be 
raginimo pratęsė savo prenu
meratą ir Naujienų paramai,ai 
siuntė penkinę. Dėkui už auką 
taip pat už laiko taupymą ir iš 
laidų mažinimą. , •

— Ponia Martha. Hoffman iš 
Brigton Parko apylinkės, pra- 
tęsdama prenumeratą, kartu 
su gerais linkėjimais atsiuntė 
penkinę Naujienų naudai. Tos 
apylinkės tautietis užsisakė Nau 
j ienas 6 mėn., bet- pavardės pra 
šė neminėti. Dėkui už- auką ir 
už dėmesį. Ta proga primena
ma, kad platinimo vajaus pro
ga Naujienos yra siunčiamos 
susipažinimui 2 savaites nemo
kamai. Visi skaitytojai prašomi 
remti Naujienas ir jas platinti.

— Toronto Lituanistinės .mo
kyklos 4-10-to skyriaus mokiniai 
matė tėvynės pažinimo pamo
kai C. Matulaičio^ garsinį spal
votą filmą ‘.^Laisvoje tėvynėje”, 
kuris yra pagamintas naudo- .

(Hamburg-Pinneberg) jbuv. mo 
kyino personalo, studentų ir ad 
ininistrąeijos' tarnautojų, gyve
nančių1 Chicago i e ir apylinkė- 

: se,-Pftsitarimas 30-ties. metų su
kakties nuo ,'univereiteto Įsteigi 
mb-reikafu, kviečiamas vasario 
mėn.. 4; d. Ųrečiądienį) 7:30 
vai., Jaunimo centre. Visi kvie
čiami dalyvauti. Dėt. daugiau 
informacijų.-iskambįntįį tęlefo- 
nų 4^^165; :

-T7. Julies .širka, -Doheląi 
čio Ąoltykįį] direktorius, eina 
nariu j komitetą rašytojos Juo- 
zėš Augūšta‘ftvtės^-7-'’ Vaičiūnie-^ 
nės dviejų metų mirties sukak
ties - niinėjinjui rengti, kuris 
vyks vasario 25 širka Kj*. 
Donelaičio mėkykjoriis ^vadovau 
ją.-nuo pat pradinės mokyklos

-j- So£ Irena Grigalinnaitė ir 
Ryu> Babjekt) vąįlb^ujamas 
Cr^elaųdb (vyrųoktetąs daly-

- . . ir kelionių pri
vilegijMs. Informacijoms-rašyti: - A

: AUH&*Mrnros
> č. S WHn’&.OAK -RD: :
■ NEWTON^- MASS. 02J68. 

Skambinti colleėC Tel/gif'-237-5502.
Po » vai vak.: teL ^17 ’-—969-1190.-

t

; . HELP WANTED O ŽEMALE

IS "Kdtf kita II-
-Parko apyA 

rL maistą ir

^-4-

žiaus; namų -Ir 'vyresnio. amžiaus ligo
nės pažiūrėtąją. -Tėkš - gyventi Cicė- 
roję .sų. vyresnių amžiaus, moterimis. 
Skambinti po 5' vai. "vakaro < ■

- .Tel: ■586-6167;; y“.
•—fIMi ’

7

raščio metimo. banketą progrą 
moję vasario' 7 d. Anapilio sa-

"UpytesyDfaugiško klubo 
raštininkė .A., 'Kalys ' praneša 
kad . jiarių sušinnkimas liūs 
penktadienį,'. vasario- 6*3. 1:00 
vaL' popi ė t i naujoj ę vietoj e —/ 
Bątaąn.salėję^ 4046(So. Wes
tern .Aveį ‘Viši "nariai prašomi 
dalyvauti, neš (turime, daug svar 
b'ių reikalų aptarti.'ar.'i§jgirsti,^ą‘ 
portųš". V Po.'.šu^rTnkim(o; bus 
vaišes. .'7 1 :

REAL ESTATE
AaaayM—aaa^a^—

REAL ESTATE FOR SALE 
„ j Namai, Žarna — Pardavimui

REAl ESTATE cqR sale 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IK URMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOREJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

: ' , "PETRASKAZANAUSKAS, Prezidentas
-2212 Wr Cermak Road. Chicago, Ill. Virginia 7-7747

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS —
, NOTABIATAS -4 VERTIMAI

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į*

. ’ INCOME TAX SERVICE • *'

6455 So. Kedzie Avė. — Ti

3 BUTŲ PO V KAMBARIUS mū
rinis. 2 : auto garažas. Gazo pečiais 
šildymas. ■ Brighton .Parke.

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

■ŠIMAITIS REALTY
Insurance, r Income Tax

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

♦ Ki^yiehas lietuvis gali ap
sidrausti..sąvo; gyvybę uuo £1.00 
iki $10,000 Susivienijime; Liėtu- 
_vių Amerikoje (SLA). organiza
cijoj. Vaikams ir jatinnoliams 
pigi TERM ąpdrąudą: 81^000 tik 
už R^doĮ,-metams. (Jįęms yra (ir 
Taupomoji<-rir' Endowment-ap- 
drauda iam mokslui arba
studijomis _
pinę Akcidėntalę apdraudę or-: 
gaiiizacijų.nariams į-- tik$2 už 
$1,000 apmaudą. De|(|ių ir ki-( 
tokių inforujacijų skambinkite 
Kristinai. Austin . Sc. Naujienose. 
Tel. 421-6100: ;

GEORGIAN HOMĘlocated:

JŪSŲ LAIMEI
LIUKSUS. NAUJA REZIDENCIJA. 

8 kambariai, tinka ir pajamoms, arti 
Talman banko, ekstra platus lotas, 
2 auto garažas. ’ '

DIDELIS MŪRO NAMAS, 6 kam
bariai, puiki vieta Marquette Parke, 
graži vonia, naujas gazo šildymas. 
§21,000.

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

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

MODERNUS 4. BUTŲ “mūras ir 2 
auto mūro garažas. Atskiri šildymai. 
Cent. ,air cond. Arti Maria High. — 
945,500.

8 BUTŲ MŪRAS, naujas gazu šil
dymas,-nauja elektra, alumin. langai 
$15,000 metiniu pajamų... Arti mūsii 
$71.7(XL ’ į

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

$38.000.

— 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 savaitės 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimu skaitytojų 
adresus.

;' " šiandien susisiekimo. sekre-- f r- - , -Z n '
torius .Culėman turės paskelbti 
sprendimą dėl p^ncūzų." greito 
spraūstniriio lėktuvo “Concorde” 
tėis^ skristFĮ JAV.(ir;’atvežti 
kėleivius į ‘Ąinėriįą1. ((Aįiėriko- 
J€- Veikiantieji Įstatymai . drau^: 
džia lėktuvams kelti tokį • garsų 
tiitikšihą;; (■' ~ -

c.ri (:
'? į- Allende Kostarikoje 

/.-ri. ■' 
yitSAN JOSE, -Uosta, Rica. — 
Andrės PascaE^ŪĮęnde/ 32, pir- 
maeiHs čii^ kąirįaspairiių; par
tizanų lydęris’ ir žuvusiojo Čilės 
prerid^ūtoi^vadof-'-AHendė gi-: 
ffiinaitis,(:&$<••.£ 'mMėauš-(išsi- 
slapstęs Santiago-inieste, praei
tą pirmadienį '(Atskrido ; Į Cosia 
.Įtiča. Jis bui&.^ribjb' 
Revoliucini^;-'' Kairės < -Sąjūdžio 
f TE 811^ \ . ■ **tX.Lv I——

komas' -.ČflėŠ į^^ini’l^ų juntos. 
SusitvarK^dokumentųš, jis za- 
da£^^ąpsįg^ęiiti/.Kuboje? <= (.. ■;(

įr- gi ■ • ž ■
>In3fra plečia diktatūra,.

(Pr).

nys taiso laikrodžiusgintaro 
išdirbinius.; vDarDT^ijterinius 

jantis C. Motuzo filmais. Gam-1žiedus.... PerkaįB^itarį,.. auksą,
tos ir gyvenviečių bei buities senus ląikfpdžfuEs'jr kitokias šė- 
vaizdai mokytojams ir moki- nienaš — antiques'.-^ 3362 '. So. (MIR):, vadas'- ir labiausiai, leš- ’

— Kaspero Radvilo ’ nuomo
nės bei pareiškimai; apie socia
linius reikalus ir. bedarbių’ su
mažinimo .Įvairias., galimybes 
tilpo Chicago Daily -News „sa
vaitgalio . laidoje. Jis daug prisi
dėjęs prie informacijos apie Lįe 

tuvą propagavimo amerikiečiu 
bei kitataučių spaudoje.

žccĖDoihy

įUY- U. S. ŠAVllidS^BbNDS
• ’ •' ’ ‘ Li M-* 'S**-'’'.AV-:

SKAITYi i pįjfcKŽATip-. 

DIENRAŠTI *^d^įrįWŠ" J

BRIGHTON PARKE šavipin- 
kas parduoda mūrinį 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 guief 
residential .street. All brick? 
plastered: walls, 3: bedrooms, 
full basement, 1 1/2 car garage 
on ; full : yard. Reduced to 
selb for. •■^22,900. . The seller is 
listed ou , Spicers name. Tele
phone 636-5550;!,f

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT __________

NUOMOSIT. 
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

4369 ARCHER AVE.. CHICAGOJE 
TeL 2548551

LEMONTO APYLINKĖJE’
135-TA IR ARCHER AVĖ.
A'-fc Tel. 257-5861
X - -UCĄ.

parduosit
NUOMOSIT.

M. A. ŠIMKUS
Real Estate, Notary Public.

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tek 254-7450
Taip pat daromi vertimai,-giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai. , >

BUILDERS AND CONTRACTORS. 
/ Namy Statyba Jr Remontai

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 Se. WESTERN AVE. '■ 

Chicago, m. 60609. Tel VI 7-3447

. <_.♦ • - C ~ - . f- . -y.

r- Thę.Lithuahian American 
Community of. the United

’ Statės, Incorporated

(i?'.; :Č;jAv- LB %' ■ ■

kątidaim^7Gi^č-g^^-’’29Pcrici- 
j^^nŽUpįrTfiŽdi^ii
lementą,5 * ;prięŠ

niif Natfu: vaistijojėHf t suęniimą 
apie 2,000 opozicijos partijos ,na- 
rių."Thdiroš Gandhi valdžia nu
baudė Tamil' Nadu valstiją ir 
pašalino Dravida Munnetra Kaz- 
hagam partijos valdžią už tai, 
jęad' ji . neįgyvendinusi - praeitą 
metų birželio mėnesį paskelbtus 
bėdos potvarkius. Iš' opozicij os 
jĮatirta,;kad"aiHe ^(^O^suimtųjų 
premjerėS .Gandhi politinių prie
šų visi yra Dravida partijos na
riai ir kad-nesuimti liko tie, ku
rie spėjo pasislėpti. ’ r

BranganyMs, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms. į

3237 WEST «rd ST„ CHICAGO i
Telef. 434-4660 * f

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

>; tądien io).

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

u

185 North Wabaah Aranua

-F' r. i

I

‘NAUJIENOS" BOLŠEVIKAM? 
YRA RAKŠTIS JŲ AKYSE

HOME INSUkASc
Call Frank Zapolis 
3208'/j W. 95th St.

GA 4-8654

B 
fe

Anything less than a 20-pound turkey would be an Insult 1» 
your mother's holiday feast. With two favorite couples. comidK 
for dinner this weekend, be grateful for her gift parirage left
over turkey. Stove Top chicken Savor stuffing trrix fortas A Ttng 
mold and creamy turkey a la king surrounds-ft. SfrdsJ&i'S- 
minute sweet green peas and a bottle of chilled vine are I® jto' 
need for a post-holiday party. -

TURKET A LA KING WITH STAFFING KING
1 package (6 oz.) chicken ' 3 cups diced cookHfOnta 

flavor stuffin c mix J. I can (10^ o£) comkw
154 cups -water cream of mushroom r I

2 packages (10 or. each) 2 tablespoons pimfento ftripB'V
5-minn^cook froTen g 2 tablespoons sherry T

| sweet green peas or water V

Prepare stuffing mix as directed on package, using-IK dtps/ 
’rater. Gently press into a greased 4-cup ring mold; kee^fcarM.

.Meanwhile, prepare peas as directed on package; keep wbjhb- 
Combine turkey, soup, pinrfento. wine, and % ctap of W

! a saucepan. Cook and stir until mixture just enmeg 
^Unmold stuffing onto serving plate; spoon turkey mUtufs

and into center of ring. Serve with remaining
6 servings. : y ;

FIGHT FIRES

—¥

S- DĖMESIO
,2—80. M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams.

- Kreiptis: I
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ.
523-8775

1 ■

...

Didžiausios kailių 
pasirinkimas 

pas vieninteli 
Uetuvj kailininką 

Chicago je

NORMANĄ 
^URŠTEINA

T«J. 263-5826 
j(j»Uigo*) ir 

677-8489 
(buto)

/

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Taletj REpublIc 7-1 Ml




