
VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Didėja Amerikos
automobilių prekyba

susidūrė traukiniai
u vi ai
asario 16-tos įsva

Premjeras,

Š. ATLANTO KARIAI INFORMUOTI 
APIE TERORISTU ORGANIZACIJA

, ♦ Prancūzu vidaus reikalu mi- 
/niste: i ja praneša, kad tarptauti
nė teroristu grupė permetė savo 
centrą iš. Paryžiaus j Kubąč Pa
ryžiaus policija suėmė kelis įta
kingus, tarptautinės organizaci
jos teroristus ir sučiupo jų ry
šius su užsieniais. Kai kurie, bėg
dami nuo. policijos, paliko daug 
adresų ir kitos policijai reika
lingos informacinės medžiagos. 
Paryžiaus bankai sustabdė pi-, 
nigines transakcijas.

šaltas -
Saulė teka 6:59, leidžiasi 5:11

^iuos kalbėjai?” Netrukus tie
du plėšikai išėjo visa aparatūra 
iijr- priedams stereo nešini — 
KO,000 vertės.

tėvui- laimėti 
imus.

'♦ Prancūzų legionieriams So 
malijoje pavyko išgelbėti 29 vai 
kus, kuriuos teroristai buvo pa. 
grobę. Jie reikalavo stambių su
mų už pagrobta vaikus, bet pa
tys pateko Į legionierių rankas. 
^Teroristai bus teisiami

♦ Central Community .ligoni
nėj vakar pirmą valandą po pietų 
mirė aktorius Stasys Pilka.

Brangūs Tautiečiai, Amerikos 
, Esame didžiosios mūsų šventės

— ♦ švedų filmų direktorius Ing
mar Bergman gavo širdies prie
puolį, kai policija ji sulaikė, at
ėmė, pasą ir pareikalavo pasi
aiškinti dėl valstybei nesumokė
tų stambių sumų.

♦ Ambasadorius Daniel Moy-

VAŠINGTONAS. — Papras 
tai plieno pramonė tampriai su-

CtalO.- —f Ohio' valstijoje-Su
sidūrė du priešais lėkdami pre
kiniai traukiniai. Trauginių ata
tranka buvo tokia'Smarki, jog 
garvežiai šprdgo ir užsidegė, o 
vienas vežamas tankas išlėkė i 
orą ir orę sprogo. Keturi gele
žinkeliečiai užmušti, du sužeisti 
ir vienas spėjo iššokti iš trauki
nio. - .

kai pagerėja auto pardavimas, 
tuo pačiu padidėja plieno parei
kalavimas. Plieno gamybos ben
drovės tačiau tuo ne;rt’nkiritos 
ir skundžiasi, priekaištaudamos 
vyriausybei, kad ši apleidusi plie
no pramdrię, nesudaro palankių 
sąlygų plieno eksportui, pan ar 
šiai kaip žemės ūkio gaminiams 
kad pra daroma. Esą US Steel 
ir kitos plieno gamybos Įmonės 
dirba lėtu- tempu, vos 60-65% 
tegalėdamos išnaudoti savo pa- 
jėgumo^.-. • - -

FAIRBANKS, Aliaska.—Alia
skos vamzdžių linijos aptarnaą- 
vimo kompanija pranešė, kad to
je linijoje netoli Prospect Creek, 
SO mylių j šiaurę nuo Yukono 
įpės išsiliejo 40,000 galionų alie
jaus (naftos). Išsiliejimas įvy
ko dėl sulūžusios skystojo kuro 
linijos.,Išsiliejęs aliejus susigė
rė į žvyro gruntą.

LUSAKA. Zambija, Afrika^— 
Vakarų remiamos Angolos pajė
gos mobilizuoja savo jėgas kąc 
galėtų išvyti Sovietų ginklais® 
tankais apginkluotus Kubos'Į® 
reivius iš strateginių kryžkelfl 

BEIRUTAS
shid Karami prižadėjo pradK 
ti ‘‘negailestingą karą” su pĮyl 
kais ir užtikrino piliečius, *kacj 
plėšikus nubaudus visi-jų išplėsk 
tieji daiktai bus grąžinti. PoiL 
rija paskelbė, kad per tuos 10 
mėnesių civilinio karo buvo už
mušta, apie 10,000 žmonių ir 

tūkstančiai svetimšalių apleido 
Libana.

K* WASHINGTONAS: — Iš ad- 
| rfcištracijos gautpmis žiniomis, 
.prezidentas Fordas pakvietė į 
^Washingtona buvusį Texas gu
bernatorių John B. Conally, ka
daise manytą būsiant Niksono 
įpėdiniu. Spėjama, kad Conally 
bus pakviestas atgal į Foreign 
Intelligence patariamąją tary
bą, iš kurios,jis prieš metus lai
ko buvo atleistas.

SAN FRANCISCO. — Aklas 
radio mėgėjas operatorius Frank 
Bodegravent pasiskelbė savo 
draugams, kad patobulinęs savo 
siųstuvą, ir nori kad visi žinotų. 
Nieko netrukus įėjo du vyrai ir 
paklausė: ‘‘Kur tie tavo naujie-

tinių Tautų'saugumo tarybai. 
Jis pranešė prezidentui, kad at
sistatydino iš-ambasadoriaus pa
reigų,-bet prezidentas Fordas 
dar nesurado kito, žmogaus 
basadorįaus pareigoms eiti.

Pierro 
kad Ka- 
užsienio 

nuvažiuoti į 
Pietų Amerikos Valsty- 
išsiderėti didesnės ore
lis buto nuvažiavęs į 

keliais atvejais fNigyrė 
dabar lau

IŠ VISO PASAULIO
NEW DELHI. •— Indijos par

lamento žemieji rūmai nutarė vi
suotinus rinkimus atidėti ir 
duoti ministerei pirmininkei In- 
drai-Gandhi laiko tęsti savo kie
tą .“bėdos padėtį” neprašant 
naujo mandato. Administracija 
prašė rinkimus atidėti remiantis 
konstitucija, kuri leidžia že
miesiems rūmams “bėdos sto
vio”- atveju pratęsti savo termi
ną vieniems metams. Bėdos sto
vį Indira paskelbė praeitų me
tų birželio 26 d., įvesdama cen
zūrą. areštuodama opozicijos va
dus ir suspenduodama civilines 
laisves. . •

WASHINGTONAS. — Se- ===== 
niausiąs. JAV laivyno lėktuvne- COLUMBUS, Ohio, 
šis USS Hancock po 32 metų ak- dromo aikštėje paliktame autb- 
tingos tarnybos Jungtinių Vals- mobilyje, policija rado nušautus 
tybių pasiųstas “į pensiją”. ir automobilio bagažinėje, su- 

, .-———- kimštus Walter Luft 56 jo žmo- Bethlehem Steel bendrovės ad
ministracija buvo priversta ^pa
šalinti penkis direktorius iš'In
dianoje esančios Burns Harbor 
plieno įmonės,kai paaiškėjo, kad 
jie susitarę su Valparaiso staty
bos bendrovė, kuri yra sudariu
si su Bethlehem bendrovė vie
no bilijono dolerių sumoje plie
no liejyklų statybos bei įrengi
mo sutartį, išdarinėjo įvairius 
sukčiavimus, padirbinėjo neida
mas sąskaitas ir t. t.

Bethlehem Steel bendrovei 
vien tik 1960 m. toks sukčiavi
mas pridaręs 60 milijonų dolerių 
nuostoliu.

NEW YORKAS. — Nacional. 
Inkstų Fundacija yra gavusi apie 
100 pasiūlymų pirkti inkstus, 
kurių po vieną nori parduoti “pi
nigų reikalingi” žmonės. New 
Yorko ir Pittsbugo laikraščiuose 
net skelbimai dedami, kad “par
duodami” inkstai. Kaina “vidu
tiniškai” $5,000. ;

prezidentu Fordu ir 
eilę svarbių vaistyk

Britų vyriausybė tiątyruai apie 
sekretoriaus Coleman nutarimą, 
pareiškė, kad iri jie kręip^s^ į 
sekretorių ir prašys leidimo jų 
“Concorde” lėktuvui skristi į 
Ameriką ir nusileisti -tuo^e ipa- 
čiuose aėrodromuose. Britai lėkl ■ ■ v ”■ •< L * >-•* - - ‘ '
t uy ą statė kart u su prancūzais, 
bendromis pajėgomis iri bendro
mis lėšomis. Tas lėktuvas kai
navo bilijonus dolerių.’ UaipJĮnĮjį 
ni, taip .antri dabįir- ndri. ne tik 
atjgauti ihvėstuotus pinigus*, bet 
dar ir uždirbti.- % - C ■' ■

Prancūzai L paterikįriti, į ; bet 
Amerikos transportoijjęndrovės 
ir gyventojai nepateiikįnti. Pir
miausia, nepasitenkiiįlnią reiškia 
aplinkos taršą prižiūrintieji val
stybės pareigūnai; vei- ’
kiantneji įstatymai uždraudė orą 
teršiantiems lėktuvams skraidy-1 
dyti Amerikoje. Panagūs nuta
rimas galioja ir K^pactoje. Ame
rikos transporto lėktuvai ėmė
si priemonių  j garsams sumažinti 
ir smarvei naikinti, tuo tarpu 
specialistai sako, kad ‘-‘Concorde” 
yra nepaprastai didelis oro ter
šėjas.

Ligi kovo 4 dienos dar yra lai
ko. Pranešimai sako, kad sekre
toriaus, nutarimas leisti prancū
zams teršti orą Amerikoje jau 
apskųstas teismuL Sekretorius 
turės aiškintis teisme, kuriais su
metimais jis, laužydamas. vei
kiančius nuostatus, davė leidimą 
Queens apylinkės gyventojai 
taip pat protestuoja, žinantieji 
žmonės pasakoja, kad “Coricor- 
de” labai smarkiai ūžia ir palie
ka labai biaurią degalų smarmę. 
Jie yra įsitikinę, kad niekais nu
eis visos jų gėlės ir visi mede
liai. Leidimas “Concorde” lėktu
vui nusileisti nuvertins jų namų 
nuosavybes, nes niekas nenorės 
ten gyventi dėl blogo oro ir smar
vės.

DETROITAS.' — Geras ženk
las. Matyti, kad: ekonominis 
krašto ūkis atsigauna; Kaip 
keturios didžiosios auto gamy
bos bendroves'praneša, š. m. sau
sio mėnesyje automobilių pre
kyba padidėjusi Iš viso 
tą mėnesį automobilių buvo par
duota 587,793 vienetai. Užsieny
je pagamintų' automobilių te
buvo parduota sausio mėn. ma
žiau kaip 90 tūkstančių. Užsie
nyje gaminti ^automobiliai te
užėmė vidaus rinkos13%. Už
sienietiškų automobilių pardavi
maskrites 22%.

buvo paskelbtas Lietuvos .laisvės atkūrimas ir, šalia džiaugsmo 
dėl to laimėjimo, mus užgula gilus nuliūdimas, kad dabar Vil
nius ir visa Lietuva okupantų replėse.lietuviai“ tebėra brukami 
į kalėjimus, darbo vergų stovyklas ir beprotnamius už laisvesnį 
žodį ar net žudomi, kaip tai įvyko su inž. M. Tamoniu, prof. J. Kaz
lausku..

Kelkime prieš tai galingą protesto balsą Vasario 16 minėji
muose, amerikiečių spaudoje, radijuje, televizijoje, kitataučių 
susibūrimuose, šventa pareiga ^Maskvos letenos prispaustiesiems 
broliam padėti vesti kovą dėl laisvės.

-■ - Amerikos' Lietuvių Taryba daugelį metų sėkmingai tai kovai 
vadovauja dėka Jūsų, Amerikos lietuviai,- pritarimo ir paramos.

Be visų Amerikos lietuvių vieningo pritarimo Lietuvos laisvės 
darbas nebūtų sėkmingas. Mtims jau pasiseka sų pagalba mūsų 
įtakingų draugų susilaukti laimėjimų laisvojo pasaulio sostinėje 
Washingtone, kaip prezidento Fordo pareiškimas 1975 m, liepos 
25 d., kaip rezoliucijos priėmimas Atstovė Rūmuose.

Mes džiaugiamės ir didžiuojamės Jūsų pagalba praeityje ir 
tikimės Jūsų visapusiškos paramos ateiviai. ’ . ■ '

O prieš mus artėja ypatingai uždaviniai. Pvz. iškils ryškių 
pavojų Lietuvai būsimoje Belgrado konferencijoje ir reikės uolaus 
darbo ir gausių lėšų Lietuvos laisvės reikalus ginti. *

Amerikos Lietuvių Taryba savo darbus remia išsmukų, su
rinktų per Vasario 16 d. minėjimus. . . <

Paminėkime šią brangią mums šventę visi. Parodykime, savo 
vieningumą Ir nepalaužiamą dvasios tvirtumą Lietuvos laisvės 
reikaluose. LIETUVA TURI BŪTI NEPRIKLAUSOMA, ir tik 
mūsų visų nepailstantis’ ryžtas ir pasiaukojimas padės tą grei 
Čiau atsiekti. -

Mieli Amerikos lietuviai, prisidėkime prie laisvės kovos stip
riau. Prisidėkime ir piniginėmis aukomis, nes, tik turėdami už
tenkamai finansinių išteklių, mes galime.savo veiklą pilniau ir 
stipriau išvystyti.

Kiekviena pagalba, kiekvienas patarimas mums reikalingas! 
Vasario 16 d. proga visi, visi aukokime Amerikos Lietuvių 

Tarybai, kuri dirba visomis jėgomis Lietuvių Tautos gerovei.

. AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA 
Dr. Kazys Bobelis, 

Pirmininkas į
N. B. Aukas prašome siųsti Jūsų vietiniam Altos skyriui arba 

į ALT centrą, 2606 W_ 63rd Street,. Chicago, Illinois 60629.

pir- 
pasi ruo-

Teroristams vadovauja I. Carlos Martinez 
ir Palestinos arabų gydytojas Hacesh

LONDONAS, Anglija. — šiaurės Atlanto* valstybių karo 
žvalgyba gana gerai informuota apie palestiniečių ir kitų valsty
bių kovotojų organizuojama tarptautinį terorą.

Karo vadovybė žino, kad tarp
tautinio terorizmo centras yra 
Paryžiuje. Ten aptariami tero
ro planai, paruošiamos instrukci
jos ir organizuojami puolimai. | 
Tarptautinei teroro organizaci-1 
jai vadovauja turtingo Venecu- 
elos pirklio sūnus Iljič Carlos Į 
Martinez. . į

Policija tiksliai numatė, kad 
jis organizavo užpuolimą Vieno
je, prieš susirinkusius aliejaus 
valstybių ministerius. ’Jam pa
vyko pabėgti iš policijos nagų, 
bet tai buvo paruoštas planas.

Palestiniečiu terorui vadovauja
Dr. Habesh

L

Kanados premjera 
Trudean, pastebėjęs 
nada liko veil 
prekybos, n u ta r 
kelias 
bes Ir 
kybos. 
Kuba, 
diktatorių Castro, c 
kia užsakvmu.

G °-

, ■ °C

Palestiniečių terorui vadovau
ja Izraelio gydytojas, Palestinos 
arabas Dr. Habesh. Jis yra įsi
tikinęs, kad bet kokios teroro 
priemonės prieš izraelitus- -yra 
pateisinamos^, nes geruojp-tyrae- 
Fs palestiniečiams žemių 'nebe
duos.

, Vakarų Vokietijoje veikė gei 
rai finansuota vykusiai tvarko
ma grupė, kuriai vadovavo Baa- 
der ir jo meilužė Ulrika Mein- 
hoff. Bet vokiečių policija lei
do jiems pasiausti, nesekė visus 
narius ir sukišo teroristus į ka
lėjimą. Dabar Vokietijos tero
ristams suruoštos bylos, jie pri
versti aiškintis teismuose.

Japonijoje veikia gana gerai 
'organizuota “raudonosios armi
jos” teroristų grupė. Atrodo, kad 
Japonijos policija turi nuovoką 
apie jų veiklą ir gana -atidžiai 
•juos seka.

Palestinietis informavo 
prancūzus^

Prancūzų policijai pavyko su
imti Libano palestinietį Michael 
Mukarbei, atvykusį į Paryžių te
rorizmo sumetimais. Policijai 
gerokai jį pakamantinėjūs ir pa
siūlius pinigų, jis papasakojo 
prancūzams apie visą tarptauti
nę teroristų organizaciją. Jis 
nulydėjo prancūzų policininkus į 
Carlos Martinez slapstymosi mi
gį, bet Carlos Martinez, supra
tęs pavojų, vietoje nušovė pasi
davusį palestinietį Michael Mu
karbei, nušovė abu policininkus 
ir pabėgo. Policija jo ieškojo, 
bet nepajėgė surasti.

Bet į policijos rankas pateko 
adresų knygelė. Policija tuojau 
surado teroristų ginklų sandė
liu® pačiame Paryžiuje, Londo
ne ir kitose vietose. Nustatyta, 

j kad teroristus finansuoja sovie
tų agentai, jie ir svetimais gink
lais aprūpina tarptautinę teroris
tų grupę. _ • .

ST. ANTONIO. — Meksikos 
kariuomenės daliniai atsiųsti 
prie JAV pasienio, kad galėtų 
sėkmingiau kovoti su narkoti
kų trafiku per sieną į JAV-bių 
pusę. Meksika ryžosi visomis 
priemonėmis išnaikint narkotikų 
trafiką, kurs nieko gero nežada 
ne tik Jungtinėms Valstybėms, 
bet ir pačiai Meksikai.

Aero- ną Dorothy 53 ir dukterį Sherri 
22' metų amžiąus. Policija vieną 
įtariamą asmenį tardo, bet nu
žudymo- motyvų, dar neturi. .

PKAN’ŪZLJOS PREZIDENTAS NAUJU 
LĖKTUVU SKRIS I WASHINGTON^

Gyventojai protestuoja del nepapraštai 
didelio garso ir degaly smarvės

WASHINGTON, D. C. — Susisiekimo sekretorius- William 
Coleman Jr. leido moderniam prancūzų sprausminiam lėktuvui 
“Condorde” skristi j Ameriką ir nusileisti Washingtono bei New 
V orkb aerodromuose. Leidimas galioja 16 mėnesių, skridimai ga
li būti pradėti kovtf 4 d. lėktuvas galės naudoti Dulles aerodromą 
Washingtone ir Kennedy aerodromą New Yorke.

Prancūzai apsidžiaugė susin
kime sękretoriaūs -Įtarimu. 
Jie mano, kad kelionės ;į Wash- 
ingtoną jiems buš l^^'pelnin
gos. Lėktuvas'atskrenda į Ame
riką per pusantros valdos. ..Jis 
gali vežti po kelis šimtus kelei
vių. Skridimas bus truputį bran
gesnis, bet daug spartesnis. 
Prancūzai -buvo susirūpinę nei
giamais amerikiečių pasisaky
mais. Jeigu prancūzai nebūtų 
ruošėsi boikotuoti Ąmęrikos pre
kybą, tai sekretorius vargu bū- 
tų davęs leidimą šiam prancūzų 
lėktuvui naudoti Amerikos aero
dromus. Prancūzai tiek apsi
džiaugė sekretoriaus nutarimu, 
bet Prancūzijos prezidentas šiuo 
nauju prižadėjęs skristi į Ame- Sušah jFordaitė, atostogąu- šiąsi pad«^ 

dama į Kartu su tėvais Colors minius rijį

lei^^WarMH menesi- ji rnčpr^uo^ii^nncimift
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K. PETRAUSKAS

UŽBURTAS STIKLAS
Senai, prieš šimtą, o gal ir 

daugiau metų viename bažnyt
kaimyje gyveno neturitinga 
kurpiaus šeima. Bažnytkaimis 
menkas, darbo maža. Taip kur
pius su žmona, užsidirbtlami 
tik juodos duonos kąsniui ir 
vargo. Turėjo jie ir sūnų vardu 
Jurgį, kurį abu labai mylėjo. 
Valgydami pakišdavo jam ge
resnį kąsnelį, kurį jis giiodžiai 
suvalgydavo ir nekreipdamas 
dėmesio? kad tėvui ir motinai 
ir to nėra — prašydavo dau
giau.

Laikas slinko. Jurgelis paau
go, pradėjo tėvui padėti, bet gy
venti vis dar nebuvo lengviau 
— darbo buvo per maža. Bū-

buvo džiaugsmas. — “Neužmi;* 
šo mat! Dar ir sidabrinį rublį 
atsiuntė. Tėvas dėlto stačiai 
puikybėn pakylu: — “Jurgiu
kas — mat, ir rašyti išmokės, 
ir rublį atsiuntė, tai vyras!”

O laikas nestovi vietoje. Mė
nuo mėnesį, metai metus veja... 
Tėvai gerokai suseno, Jurgelis 
porą kartų juos aplankė ir pa
viešėjęs vėl išvyko — mieste, 
sakė jis, gyventi lengviau, yra 
darbo. Ir senus tėvus shmtinė- 
liais rėmė, tai retkarčiais rub- 
lį-kitą pinigų atsiunčia. Tik štai 
kartą, motinai nesant namie, 
senis kurpius gauna iš sūnaus 
laišką ir siuntinėlį. Džiaugiasi 
Jurgis, kad neblogai uždirbąs.

dainas keturiolikos melų am-todėl siunčiąs miestiškų, dova- 
žiaus Jurgiukas apsisprendė iš-nėlių, tarp kurių “užburtą stik- 
eiti uždarbiauti miestan ir iš-lėlį”, tris sidabro rublius ir kuo 

» «.pėjo. Kai išėjo, tai ir pražuvo:geriausius linkėjimus. Išpaka-
jokio garso, įokios žinelės apievo tėvas siuntinėlį — “Na. ger- ' 
įį. Tlvai padejavo, paliūdėjo irtuvėlių ir lėkštelių būtų galėjęs 
apsiprato. Taip praėjo melai,ir nesiųsti. Už pinigus-dėkui, o 
kiti, gal ir treti. Staiga iš sa-štai čia kas per daiktas? — už-

_ naus' žinia: — “Tarnauju valy-burtas stiklelis — įdomu!” įs
toja. Gyvenu nieko sau. Ir jums vyniojo jį iš popieriaus, apsiū
to linkiu. Siunčiu Jums manorėjor o iš stiklo į jį-senis žiūri, 
geriausius linkėjimus ir sidąį-Įsižiūrėjo — na, nei pridėt, nei 
rinį rublį. Jūsų sūnus Jurgis.”atimt — tikras jo tėvas, tiktai
Ak. koks tėvams, ypač molinai, kiek jaunelesnis negu faktinai

--- - -h- ---ir — — . ui

- GEROS DOVANOS
; UOS KNYGOS PARDUODAMOS- DABAR "NAUJIENOSE
y su didėlėmis nuolaidomis*.

jf >• j. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dab'ar tik ............... $3.00

: Minkštais viršeliais tik ...........     $2.00
Ur A. j. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS. ■

► Keitones po Europą įspūdžiai. Dabar tik .................. $2.00

Galime taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arfai
i money orderį.

NAUJIENOS,
HALSTED ST., CHICAGO. ILL.į___.

ž-

I
 PUIK L KNYGA, BARAS Y.TA. SU MEILE 1

LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS
Dr. Juozas Dąuparas. 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 ; 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
.lebūtų 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 pribūti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.
Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi

* absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa- 
. šaulį, išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki- 
\ ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knygą bus brangi abso- 

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

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

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

Čeki arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:
N A U j7 E N 0 S

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO. ILLINOIS 50608
l Gave pinigus, tuojau knygą pasiusime.

KERNERK) Ll^A NEGERIA

M. Zolp, pirmininke

(Pavardė ir vardas)
V- - » -

nusl 
vei

Skaityk
5KA1T Y T . DEMU\?A T 1 fl J 

; Itr-N’KASt .

REMSITE IDOS BiiNiERIUŠ.
KURIE GARSLXASI 

,';-N A u J T ,E NOS E"

RIGHT-ON PARKO 
. metinis susirinki- v

mas ivyksS ketvirtadieni vasario 5 d. 7

Maplewood Ave. Po susirinkimo bus

WHERE YOU BANK OR W0R1C

MOTERŲ'

valr vakare^aičaičio salėje, 4253 S.

vąisės. • — Nut. Rast

PRANEŠIMAI

—UPYTŽS 'DRAUGIŠKO 'KLUBO 
eilinis susirinkimas Įvyks penktaejie- 
ųį, vasariu Į vaL popiet Susirin
kimas blį. naujoje vietoje, Batąam. 
salėje, 404& S."Western Ave. Visi na
riai prašomi . nd^lyvauti, nes turime 
daug svarbių reikalų aptarti. Bus ir x 
raportų * skaitymas. Po susirinkimo 
bus vaišės, r. A. Kalysz rast.
> ________________ - _______________ - ' '__________________

Sh< can't coma to you tor .tn< 
truth, but you car reten n<f. 
Radio Free Euron* «*»• the 
Vu Ji through x
®reto kaaw R*S9 Eurocs 

,JM iMAMYemoft. it
«t 4 Pt;£>^c »mfiec *

Hrasome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
prenumeratos

• mokesčiu.
1 U 8 utfvbtub SuNdniivK

ČILė PKAsO J^DLOil 
PABĖGĖLIUS

gubernatorius Otto Kerner pir- Santiago, Čilė.

2

Chiėigiį fit Wos"1739 So. Halsied Street

UEDN, FEBRUARY 4, 1»76

prieš Dięvo pašaukiamas amži- veidrodį — Uvas ir tiktai tė- 
nybėn, buvo. Nustebo senis kur vas... ' ‘
pius — matykit kas do i eūdai, Na, ir pasakei, tiesiog gra- 
tokių dar niekur nebuvo matęs! gražuolė?
O tėvas iš stiklelio į jį taipgi Boba prišoko ir abu kartu 
labai nustebęs žiūri. Nudžiugo pažvelgė į vei<frodį, — o ten... 
kurpius, sveikinasi, linkši jam, — Tai ką tu čia! žiūr ir tu 
šypsosi. — Sveikas gyvas — tė čia! Tai divai tai tikras sie
ve o anas iš stiklelio jam taip- buklas! Čia gi tai aš tavęs ne- 

. pažinau! O ir tų manei — tėvą 

. matąs — labai jau buvo pana- 
1 šfel

Ir jie vėl abu kartu į veidro
dį pažvelgė. į

, į— Tai čia juk tu, mano bian 
r gioji! v-'jL' ' .'i

( Naš irp asakei, tiesiog gro
teliai palikti. Ir, savaime su- žuolė buvai ir tokia pasilikai! 
prantaina, žmonai apie tsi nie- Pasijuokė Jurgelis iŠ įpūsų, 
ko nesakyti, — bobiškas liežu
vis kažin ką išpliops. .. Tegu 
sau su gertuvėlėm (kavai gerti 
puodeliais) ir lėkštelėmis džiau 

jgiasi, o trirublį paslėps laidotu
vėms. Dėkui sūneliui — neuž
miršta !
“užburtąjį stiklą” ant grytelės teikę, besišypsą, . senelių 
aukšto. Nežiūrėjęs patogesnę j dai. " _ . .

gi linksi, šypsosi, sveikinasi... 
Vot, Dievo galybė — tėvelis!... 
Nemenkai nustebęs kurpius šio 
stebuklingojo stiklelio^ niekam

i nerodyti, — ar maža ką žmo- 
i nės apie jį ir ypač apie Juigutį, 
|gali pamanyti?... — ir nutarė 
I išnešti jį ant trobelės aukšto ir

Nuvertus prezidento Allen
des vyriausybę, daugelis vald
žios pareigūnų atsirado užsie
nyje. Vienas tokių pabėgusių, 
buvęs inokesšcių departamen
to direktorius Juan Vadeli, 
dabar gyvena Meksikoje.

Čilės teisingumo ministeri
ja yra iškėlusi Juanui Vade- 
lITui bylą už išeikvojimus ir 
įvairius sukčiavimus padąry- 
stus jo direktoriavimo metu. 
Čilės vvria.usvbė krašo Meksi-

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

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

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

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
Kunančio ur patvariai Įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias i 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50 Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą

D. Kuralth, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ- Keliones 1 Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

O. Kuraiti*, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi

Vincas žemaitis, LIETUVIU ETNINIU SIENŲ KLAUSIMAIS. 
3 istoriniai žemėlapiai 106 psl. Kaina $2 00

Vinos Žemutis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 psl. z Kaina $1.50.

Sle ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60601

at<t|«rik«rit darbo valandomis arba užsakant paštu G 
x*ki ar pinigini -perlaida- -* ' - — •

irrr^waigr- i a j 7r.rwiH!< ML ""M ■ *■ 1TT1

pasijuokė L Tiktai atleisk, Vieš
patie, kokie jau mes pasenę 
esam.-a J;\ r

Ir jie įsijaųsmiųo, susijaudi
no, vėl? pažvelgė Į veidrodį ir 
jame pasairodė -du nors senL 

senų tėvų! Užnešė jis bet malonūs, mieli, ge.rai

. ------- 1 —°----------- = i " ’a . a ;

vietelę įkalė" vini ir pakabnio.j (Močiutės pasakojimus prisi 
O tėvas iš stiklelio į jį vis tebe- minus.) 
žiūri, akimis seka, stebi jį,, vie- ' 
na tik, kad nekalba. Nusišypso 
liurpius ir anas šypsosi-. Pakrai; 
po galvą ir ans taipgi — na, at
leiski Viešpatie, argi ne stebuk
las. Sugrįžo senė'— žmona. 
Radusi dovanėles labai nudžiu
go. Gertuvėles išrikiavo lenty
noje ir džiaugiasi, o trirubli pa
slėpė. Senis šypsosi, bet apie 
stikleli —veidrodį—- nė žode
lio.

Gyvena sau seneliai paten- Kalifornijoje, Massachusetts ir 
kinti. Kurpius vis dar po tru- Michigane kainas jau pakėlė, 
puti dirba — uždarbiauja, žnio- Pabst, Heileman ir Stroh laukia 
na šeiminfnkaūja.' Įsigijo vis- kol Schlitz pakels. Pabst Mib- 
telę, gaideli ruošiasi , isrveisti waukeeje kainas jau pakėlė po 
viščiukų... Tik senė pastebėjo, 30 centų kartonui.
kad jos vyras per dažnai —; Milwaukee alaus “karaliumi” 
rytais ir vakarais ant trobelės vadinamas Pabsf aiškinasi, kad 
aukšto lipa. Anksčiau niekada kainas kelti privertę padidėju- 

užlipa būda- sios medžiagai,’ darbui ir pa
kavimui kainos.1

madienį pasakė, kad daktarams 
nepavyko sustabdyti vėžio jo or- 
ganizme plitimo kai pernai buvo 
pašalinta dalis jo plaučių. Jei 
chemoterapija arba radikales
nės gydymo priemonės negelbės, 
tuomet alternatyva belieka “mir- 
tis”r pasakė jis įstaigoje, kur 
sprendžiama ar buvęs guberna
torius, nuteistas^ kalėjimu už ky
šių ėmimą ir pajamų mokesčių 
nušukinėjimą, turi teisę gauti 
valdišku pensiją^ Kernerin ad- ~ 
vokatas-ivirtinatkad jo klientas, 'kad jis būtų gra
Kerneris, dabar jau 67 metų am-^iQtas atgaI j teismą, 
žiaus yra įmokėjęs į pensijų, sis
temą $17,482.12. nuo to laike, 

'kai 1961 metais patapo guber
natorių' iki 1968 kai atsisa
kęs iš gubernatoriaus posto pa
tapo fedėraliniu teisėju, turėtų 
gauti pensijos čekius.

Valst. gynėjas William J. 
Scott 1973 metais rekomendavo, 
kad Keimeriui, kaip nuteistam 
nusikaltėliui, pensija būtų nu
traukta. '<-• •

ALUS DAR PABRANGO 
.. . ,-į •

Viskam brangstant neatsilieka 
nė alus. Budweiser kainas pakė
lė po 15 centų kartonui negrąži
namų bonkų ir 25 centus karto
nui litrinių borikų. Michelob taip 
pat pakėlė po 25 centus karto
nui ir Miller pasiskelbė pakeisiąs 
panašiai. SchEtz žada kelti kai-; 
nas šio mėnesio gale vidutiniš
kai po 3 ar '4 nuošimčius. Schlitz

to nedarydavo - 
vo. kada nekada /Stogą pataisy
ti, o dabar — stogas juk visai 
tvarkoje. Ko ten taip ‘ dažnai 
ant aukšto laipfejt? , [

Taip sau, pasižiūfrėt ar 
■stogas kur neprakiuro, — atsa
ko senis. O ant aukšto kaip li
pęs, taip tebelipa kasdieną. Tas 
tai jau labai sudomino 7 senę,
— “gal ten seneliukas į tėvą pa ! 
našus stiklelyje sėdi?”. ..

Ir štai, kartą kurpius iįsejo. 
išnešė klijentui įvykdytą dar
bą, o senė — žmona neiškentu
si užlipė ant aukšto. Apsidairė
— nieko ypatingo nesimato, o 
ant vieno skersinio • pastebėjo 
kažkokį įrėmintą stiklą beka
bantį. Priėjo, pažvelgė, o iš rė
melių Į ją senė žiūri! — Spjo-1 
vė, tfu, kad tave, kur' smarvė! 
.susuktų, tu ragana!... Vėl pažJ 
velgė. Toji pati vėplą, senė — 
boba tebežiūri Į ją ir jos galva 
taippat apmuturiuota sena ske
peta. — “Tai kas gi čia? — Ma
nasis net du kartu per dieną 
lipa i aukštą į šią šlykščią bo
bą žiūrėti ?... Koki gėda! Nei 
kam pasakyti, nes gi niekas ne 
patikės, kad senis i tokią bo- 
bobą”... Vėl pažvelgė — tenai 
bol>a susiraukusi, pikta, išsivė- 
pUsi, šlykšti žiūri... O, kad ta
ve kur dvasia nelaboji, seni tn 
besmageni!... Pyksta nervina
si sau pati viena kurpiaus pati, 
bcplanuodama kaip teks savo 
seni nubausti.

— Ona. ei Ona-! Ką čia veiki? 
lipdamas laiptais aukštyn 

šaukia .senis "kurpius.
L tavo gražuolę žiūriu. Iš 

kur lu ją tokią bjaurybę ir iš
traukei? — piktai atsiliepė 
žmona.

— Kokią gražuolę?
A. a. lyg dar nežinai — 

juk pas ją čion kas dieną rytą 
ir vakarą laipioji! Ak, koki gė
da! Ir net nuodėmė!,..

O tu ką čionai prasima
nai — durnaropių priėdei. ar 
ką? .Ink lai mūsų Jurgelio do
vana. Jurgelis atsiuntė — - stik 
las, mat. užburtas ir aš savo tė
vą jame atpažinau, o tu. .. 
kvailė...

— Tėvą! tai eikš čionai, pa
veizėk j savąjį tėvą?4— Ak,

Litter doesn’t throw ' 
itseff away; fetSer r 

doesn't just happen. 
People cause it-and

only people can prevent 
it ‘People’ means you.
Keep America Beautiful,

BUY U.S, 
SAVINGS

Pasveikink sav« draugu 
per "Naui <(Xaas"

rONTTXJ XSTMCm too 
xunn mu Lsworf

priėjo, paž'dg

biznieriai, kurie garsinasi 4 
N’AUJlENOSkX — TŪRI GERIAUSIA 

s -is.. . tyiA

-TJETUVTG MOTERUK ČILIEČIŲ 
LYGOS matinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį .vasario 8 ^,1 vai. ęp 
pietų pas pirm. M. Zolp, 3554 South 
Halsted St. Narės kviečiamos otsi 
lankyti, nes yra daug reikalų aptarti. 
Bus ir vaišės. Laikas r užsimokėti 
duokles. • -The Iron Curtain 

isn’t SGUfiUaroet
DUONOS KAINA 2001 METAIS 
BUS >2U5 Už KEPALIUKĄ

CHfCAKO. — Sekanti infor
macija žingeidi tiems, kurie ža
da dar gyventi 25 metus, kadan
gi, tiek betrūksta iki 2000 metų 
ir pesimistai jau skelbia, kad 
optimiškiausiu.. atveju, jei in
fliacija laikysis “normaliai” po 

kiekvienais metais, tai 2000 
metais teks mokėti už kepaliuką 
duonos §2.15, bet jei infliacija 
kris.iki 12.2%, tai 2000 metais 
bus galima už 100 centų arba 
dolerį gauti tiek, kiek šiandien

''“NEPRIKLA-USOMA LIETUVĄ” naujam skaitytojui
7722 George St. ‘ . tik už §5.00 metamsl

La. Salle' PQ., Montreal 690, 
ęanįįja (Reguliarr prenumerata.— 510.00>

(Tikslus Adresas)

case of the

p^diBck and 
uiiatto 

do about
Some people learn the hard way. Pay* 
checks disappear fast.

Day-to-day living expenses eat up 
a lot. And maybe part goes in the 
savings account for this year’s vaca
tion or another immediate goal.

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

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

Unless there was a nest egg build
ing up all that time.

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 
PayroHSavings Plan where you wdrk. 
An amount you specify will be set 
aside from, your payohedk and used 
to buy Bonds.

X ■

2

'?? K.v'.y 
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And while you’re going through, 
grocery bilk, car repairs, vacation 
weekends, kids’ toys and nights out 
on the town, you’ll know you’re sav
ing money too. /

That’s good to know.

When needed thw be coM ★ 
M yotxr bank. InWwt in net rubject to Mate T 

<r load tax mey 5

Take stock in America.
Join the Payroll Savings Plan.



VL ĘAKŪNAS

Pastabos iš tolo
Į klimate—Kalifornijos dykumo- • pilnai apsirengęs, vos už kelių 
se, sausio 21 d. Palm Springs ku- metrų nuo mūsų, smėlyje besi- 
rorte buvo atidarytas naujas kaitinančiu pusnuogiais.

4. kalbant apie neaiškumą dėl
. Neptūnui tarnavo 46 m. Ue išeivių minioje — fabrikuose 
. MM tautai, nuo jūros atstu-1" ."
‘ - 1 pasitaikius imdami, naujus

“amatus” kurie jūrininkystei bu
vo taip svetimi, kaip miško oši
mas jūros audrai.

Bet mažių mažiausia vienas ir 
tai “kaimietis” parodė tikro pa
šaukimo jūrininkystei, Neptū
no tarnyboje išbuvęs (su trum
pomis pertraukomis karo me
tu) net 46 metus. Tai Kostas 
Burbulis, (kaip Lietuvos stipen
dininkas aukštuosius jūrininkys
tės mokslus baigęs Belgijoje) ne
senai sulaukęs pensininko am
žiaus — atsisveikino su jūra ir 
■*“ visam laikui apsigyveno' “os ~ muziejaus flastatymas 
krante. Ir tai ne tiek dėl am-! yra didelis kultūrinis (ir biz

nio) laimėjimas, nes tai naujas 
magnetas turistams.

Pačią pirmąją (publikai) di.e- 
ną ir mudu su žmona vieni pir
mųjų įsirikiavome smalsuolių 
eilėsna ir labai lengvai pateko-

mai ištisus šimtmečius jūrinin
kystė buvo (beveik) nežinomas 
aąiatas. lik per Klaipėdą atga
vus laisvą išėjimą į jūrą, kad ir 
labai pamažu lietuviuose kilo dė
mesys tam naujam amatui — 
jūrininkystei, Neptūno tarnybai. 
Net dar savo laivyno neturint, 
Lietuvos vyriausybė rodė dide
lio dėmesio jūrininkystei, skir
dama stipendijas norintiems jū
rininkystės mokslus eiti užsie
nyje. Kandidatai buvo atrenka
mi daugiausia miestelėnai (dau
guma kauniškių), turį gerus 
“dėdes” su j

rorte buvo atidarytas 
dykumų muziejus, vardu Palm 
Springs Desert Museum. Pasta- į leidimo man pasilikti Vokietijo- 
tymas ir įrengimas kainavo 5,5 tje, konsulatą Klaipėdoje likvi- 
mi’ijono dolerių, kuriuos suau
kojo labai nedi 'elis skaičius čia 
gyvenančių politikos, spaudos, 
meno ir trinio didikų: spaudos 
magnatas — buvęs Amerikos pa
siuntinys Didž, Britanijoje W.
H. Annenberg davė arti dviejų 
milijonų dolerių, paskui seka 
Frank Sinatra. Bob Hope ir 1.1. 
Miestui, kad ir kurortui, su 28,- 
000 gyventojų (Šiuo metu čia 
privažiavę tiek toristų ir žiemo
jančių, kad bendras miesto gy
ventojų skaičius šiomis dienomis 
siekia n et 70.000) tokios įstai-

>kiuj, turį gerus į jau
- __ rekomendacijomis, j kraave. u ue.

Visa eilė kandidatų pateko net žiaus (išėjo pensijon) — kiek 
iš Kauno lenkų gimnazijos. Sti- dėl pradėjusios šlubuoti - sveika- _ * i • i • J .• * -pendininkų tarpe buvo ir kai-' 
nriiečių besimokinusių pro
vincijos gimnazijose. Kaip lie
tuviai — visi stipendininkai pa
sirodė esą geroje formoje, bet 
kaip jūrininkai — nevisai visi pa
sirodė turį reikiamo'pašaukimo 
Neptūno tarnybai.

Silpniausi, ta prasme, pasi-. 
rodė daugiausiai (stipendijomis) 
kainavę ir labai puošnias uni 
formas dėbėję mūsų “karo lai
vyno” jaunieji karininkai, ku
rie vos rusams Lietuvą • okupa
vus — apleido (pabėgo). ne tik1 
formas dėvėję mūsų “karo lai
vą “Prezidentas Smetona” — pa
likdami jo įgulą nežinomam' li-

• k'įmui (kaip ir pats prezidentas 
Smetona, kad paliko Lietuvą)., 
— bet ir jūrininkystę iš visą. Iš-, 
ęivijoje, kur atsidūrė didžiuma 
Lietuvos ^tipendininkų-jūrinin- 
kų, buvo vos keli (Domeika, Mar
cinkus, Burbulis, Šimkus ir^ dar. 
vienas — kitas), kurie pasirodė’ ’ 
ištikimi jūrininko pašaukimui ir 
bet kokiomis sąlygomis vėl ėmė
si to amato. Kiti gi — ištižo kaip 
“žemės žiurkės” ir dingo pilko-

tos. y
Tai vienintelis nepriklauso- 

somos Lietuvos laikais į jūrą iš
ėjęs lietuvis jūrininkas, net 46 
metus rodęs ištikimybę jūrai * me į ^ar vakarykščių (atidary- 

Neptūnui. ^ Kostas Burbulis' mo) iškilmių nuotaikomis tebe- 
plaukiojo prekybos laivais po žėrintį naujutėlį muziejų. Žino-
Belgijos, Lietuvos, Vokietijos ir" 
Amerikos vėliava.

Ilgiausias laikotarpis, berods, 
apie 25 metai, atiteko Amerikos 
prekybos laivynui; įskaitant ke- 
leiviniusriaivus, kur Kostas Bur
bulis iškopė iki kapitono padė- 
dėjo laipsnio ir tarnybos. Jūri- 
ninko . gyvenime 46 metai — 
'daug laiko, platūs okeanai, daug 
uostų, daug veidų if vaizdų — 
begalės įspūdžių. Tariuosi su 
K. Burbuliu dėl jo atsiminimų 
-i-' kuriais būtų, galima pasida
linti su “Naujienų” skaitytojais. 
Jis galėtų tikrai daug ką papa
sakoti, taip ilgai tarnavęs Nep
tūnui. • ~

ma, kaip ir visur, žiūriu ar ne
bus ko nors, ką galėtum “išvers
ti į lietuvišką”. Beveik. Skulp
tūrų sode ir kieme net kelios 
skulptūros, kurių autoriaus pa
vardė labai ir labai girdėta ne 
tik Lietuvoje, bet ir išeivijoje: 
Jacques Lipchitz. Tai Lietuvo
je (Druskininkuose) gimęs žy
dų tautybės skulptorius Jokūbas 
Lipšicas, suprancūzinęs savo 
vardą begyvendamas Prancūzi
joje. Dabar gyvena Amerikoje. 
Tas Lietuvos kilimo žydų tau
tybės skulptorius dabar jau ran
damas pasaulinio garso meninin- 
k šąrašuose ir muziejuose. .Nie
ko lietuviško. '

davus, “Naujienų” Nr. 16, pa
sakytas: “...tik neaiškumų ki
lę dėl manęs - vis dėl tos ma
no tarnybos šaulių Sąjungoje su 
Brūve’aičiu (kuris jau senai iš 
Klaipėdos buvo ištremtas)”. Tu
ri būti: “...kuris jau senai buvo 
norima iš Klaipėdos ištremti, bet 
vokiečiai nedrįso to daryti, kol 
veikė Lietuvos Generalinis kon
sulatas”. J. Brūvelaitis buvo 
Lietuvos pilietis ir iš Klaipėdos 
buvo ištremtas daug vėliau.

r- w '

Jūs žinote?
Amerikoje yra daugiau val

džios valdin inkų negu Australi
joje gyventojų iš viso. Taip. Pa
gal Australijos Pasiuntinybės 
Washingtone paskelbtus davi
nius Australijoje iš viso yra 13,- 
471,400 gyventojų. Pagal Ame
rikos Ųarbo Departamento davi
nius Amerikoje yra 14,830,000 
valdininkų - tarnautojų gaunan
čių .algas iš valdžios (federali
nės, steitų, apskričių ir miestų) 
iždo. Į tą valdininkų-tarnautojų 
skaičių neįeina kariuomenė.

LAWRENCE, MASS.
Vasario Šešioliktoji

Sausio 17 dieną posėdžiavo A. 
L. T. Skyriaus vadovybė §v. 
Pranciškaus bažnyčios salėje.

Perrinkta skyriaus valdyba: 
pirm. J. A. Stundza, vicepirm. 
■Marijona Phillips, sekr. M. Sto- 
nie, ižd. U. Penkus.

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo sukaktį nutarta reng
ti sekmadienį vasario 22 d. 2 vai. 
po pietų, šv. Pranciškaus baž
nyčios salėje, 94 Bradford St.

Kalbėtojais pavesta pasirūpin
ti pirmininkui J, A. Stundzai.

Po minėjimo bus vakarienė, 
kuria rūpinsis M. Zautrienė su 
kitomis delegatėmis.

M. Stonie

give...
so more will live

DĖD X' ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
VltA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amcnkus lietuviai Juoz^ Adomaiti • Dėdę ScfTią 
oieniškai patino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų- 
Dabar jie gali paskaityti gražiai suraiyi^ 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 jj aV 
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.

Antinas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado 
maičio • šerno gyvenimo bruožai. Eleido Amerikos Lietuvių Istori 
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 dot ' 1

GAUNAMA -NAUJIENŲ^ ADMINISTRACIJOJE

Kas daryti įklimpus

- Iš Lietuvos —
bet nieko lietuviško

“Bežiemojant’L šiltame ir pa
sigėrėtinai puikaus — giedro oro

LIETUVOS VARDO KILME
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, be. 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai mamirni’ 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu
vos vardas. . ■

; Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū
rėjo- labaiidaugsenų dokumentų. Savo n studijoje jis nurodė 
fciękviėho .žodžio metrikaciją, ir surašė Lietuvos <■ praeitį liečian-. 
čias knygas? jis .perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knyge- 

pavadintą: LHĖTŲVOS VARDO KELME. Minkšti viršeliai, 
įaina -52.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu: i. . .

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

Pastaby pataisa
Mano . rašinyje “Paskutinės 

Lietuvos dienos Klaipėdoje” 
(“Naujienų” Nr. 9-16) yra ke
lios esminės, nekreipiant didelio 
dėmesio į gana smulkias, noriu 
pataisyti. Būtent:

L kalbant apie Lietuvos pilie-, 
čių skaičių^ likusių Klaipėdos

' sniege
Labai dažnai, sniego audrai 

siaučiant, žmonės pakelyje arba 
medžioklėje mirtinai sušąla. To- 
dM, kur nors keliaujant žiemos 
metu, reikia tai turėti omenyje 
ir keliauti tik gerai pasiruošus.

Iškeliaujant būtinai Į bagaži
nę reikia įsidėti vieną ar kelias 
šiltas antklodes, šiltas pirštines, 
šiltą kepurę, vailokinius batus, 
kojinių, gerą peilį, degtukų, sau
so maisto ir panašiai.

Mašinai įklimpus į sniegą, pa
tariama neišlipti iš mašinos ir 
jos nepalikti. Priešingu atve
ju, jei žinoma, kad yra netoli gy
venvietė, būtinai reikia palikti 
raštelis su adresu. Prieš tai rei- 
kai pakelti mašinos .dangtis ir 
nuvalyti sniegas.

RIMTA KNYGA GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet kokią; 

knygų spintą ar lentyną.

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 psL $4.00
A K. BielinK OIENOJANT; gražiai Įrišta, 464 psL _ ______  W.00

Gra-
$5.00

K. Sielinis, D IENOJ ANT, gražiai Įrišta, 454 psl. ________
Or. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas, 

šiais viršeliais. 336 psL Kaina $6.00. Minkštais virš.
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO- 

h RIJA, I dalis. 208 psL, įrišta — S3.00, minkštais vir
šeliais — $2,00; n dalis, 225 psL, Įrišta — $3,00. minkš

tais viršeliais-------------------- ------------------------------------
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai Įrišta. 416 psl.
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psL, minkštais vir

šeliais. __ ___ —

$2.00
$5.50

$5.00 ;
$3.00 <

$1.00 ;

$3.00/;

$3.00 ■

JUoms LiOdžius, RAŠTAI, 250 psl. _______ L
P. Liūcftiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

88 psl  i-------- - ---------—.
' Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai

170 psl. _________________ :—;------------------------
M. Gudalis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 232 

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

• - NAUJIENOS,;

1739 S. Halsted SL, Chicago, I1L 60608. — TeL HA 1-6100

“Naujienų” vNr. 12, pasakyta^ 
“tarp 8 iki ‘ 10 tūkstančių”. Tu
rėjo būti: “apytikriai 3,000 iš 
prieš tai gyvenusių 8 iki 10 tūks
tančių”.. "

2. -kaIbant apie kap. Muržuchį- 
ną, niekinusį Lietuvos valstybę 
ir jos valdžios žmones, pasaky
ta ; “Naujienų” Nr. 14:. ...var
todamas pačius biauriausiuš žo
džius, kokius galima rasti lie-, 
tuvių, vokiečių (aha — čia jis 
buvo tiesiog meistras) ..J”. Čia 
yra iškritę du žodžiai (po vokie
čių), nes turi būti: “.„lietuvių, 
vokiečiu ir rusu (aha — čia jis 
buvo tiesiog meistras)...”.

3. kalbant apie pirmuosius pa
bėgėlius iš Lietuvos, “Naujienų” 
Nr. 15, pasakyta: “Bene pats pir
masis pasirodė dr. Meškauskas- 
Germantas...’. Turi būti: “...dr. 
Pr. Meškauskas-Germantas, ku
ris tuoj pat, jau kaip gestapo 
agentas, buvo paskirtas sekti 
Lietuvos Generalinį konsulatą”. 
Jis gestapininko pareigose buvo 
toks įžūlus, kad negalėdavome 
jo atsikratyti (konsulato perso
nalas) net maudantis Smiltynės 
pajūryje; jis gulėdavo smėlyje,

pagalbos, reikia rytais ir vaka
rais bei hakfimis retkarčiais už
degti gumos gabalą arba ką nors 
panašaus, nes pakilę dūmai toli- 
matosi. Toliau, nepamiršti už
žiebti žibintuvą, jei jis turimas, 
o jei neturima, tai skudurą pa
mirkytą alyvoje. Skudurą pa' 
mirkytą benzine galima uždeg
ti elektros kibirkštimis, gauto- 
mis rš.baterijos arba esančiu ma
šinoje rūkalams uždegti įtaisu.

Laukiant reikia sėdėti mašino
je, susiglaudus ir apsidengus vi
somis turimomis priemonėmis

SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI. "NAUJIENAS*

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, j 

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

derį tokiu adresu
A

-Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

t .

Lenkai pensininkai
VARŠUVA. — Vis daugiau 

lenkų kilmės amerikiečių sulau
kę pensijos amžiaus, grįžta 
savo kilmės kraštą, kur pensi
jos dolerius iškeitę į lenkų zlo
tus gyvena “kaip karaliai”, ka
dangi zloto kursas yra labai že
mas ir už dolerius ten gauna daug 
zlotų, •/ . •

Su rezidentų kortelėmis Len
kijoj gyvenančių Amerikos pi
liečių priskaitoma 7 tūkstančiai. 
Iki neseniai jie gaudavo už dole
rį 60 zlotų, bet tie laikai palaips
niui pradeda praeiti; dabar be- 
gauna po 50 zlotų, o nuo ateinan
čio liepos mėnesio begaus po 45 
zlotus ir keitimo kursas bus ma
žinamas kas 6 mėnesiai, kol už 
dolerį bemokės po 33.20 zlotų, 
nors ir tuomet amerikietis, dar- 
bininkas pensininkas komunis
tinėje Lenkijoje bus “ponas” už 
savo $200 dolerių čekį gaudamas 
apie 6,600 zlotų, o tiek joks vi
dutinio uždarbio lenkas ten ne
uždirba.

“Mes visi saugome savo Ame
rikos pasportus... Keliauti gali
me kur norime, tiek kiekvieną 
kartą turime pranešti registra
cijos policijai, kur keliaujame ir 
policijoje palikti savo čia gyven- 
S leidimą”, pasakė amerikietis 
le'nkas.

•NAUJIENOS’ KIEKVIENO 

'LIETUVIO
DRAUGAS IK BIČIULIS

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psL Kainu 
$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 311 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistimų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted SL, Chicago, Hl. 60608

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

Prof. Vaclovo Biržiškos

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

•--*»viršeliuose už $6.00. - - - ’į
Abi knygas . gausite,- jei pinigus .pasiųsite ’ tokiu adresu*

HEART 
FUND

Smokey’s friends 
don’t play ‘ 

with matches!

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

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

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

1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608GARSINKITĖS NAUJIENOSE
-J. fe

Taupykite dabar 
pas mus

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

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša -iki

1

į.v-.

f

f

palūkanų,'priklausomai nuo įdėtos 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos

VERS

sumos ir

nešat

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

Įsteigta 1923 metais. > . TEL. 421-S070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

I — NAUJI INOS, CHICAGO t, ILL,
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trims mėnesiams ——  . $7.50 
vienam mėnesiui  $2.50

Kanadoje:
metams ________________  $30.00
pusei metu __________$16.00
vienam mėnesiui $3.00

Užsieniuose:
metams __ $31.00
pusei metu______________ $18.00
vienam mėnesiui  $4.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1730 So. Halsted St., Chicago 
Hl. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vaL

Subscription Rates:
In Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
six month. $8.50 per 3 months. In 
other USA localities $26.00 per year. 
$14.00 per six months. $7.00 per 
three months. Canada $30.00 per year; 
other countries $31.00 per year.

15 cents per copy.

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose: 

metams __   $30.00
pusei metų _ ___________ $16.00
trims mėnesiams_______ _ $8.00
vienam mėnesiui ...... .. $3.00

Kitose JAV vietose: 
metams ______________ $26. (X)

pusei metų ________ „___  $14.00

Vienaip kalba, o kitaip daro
Juozas Gaila, nerinktas, bet frontininkų JAV Lietu

vių Bendruomenei primestas centro valdybos pirminin
kas, aptaręs savo ir lietuvių misijos Amerikoje klausi
mus, priėjo Įsitikinimo, kad iki jo paskyrimo tokios “di 
dėlės” organizacijos priešakiu visi lietuviškos misijos rei 
kalai buvo blogai tvarkomi. Tuos reikalus jis, atsistojęs 
vadovybėn, buvo pasiryžęs daug geriau sutvarkyti. Pa
sitaręs su artimiausiais savo bendradarbiais, jis tada ši
taip vertino situaciją ir dėstė savo planus: T

“0 kaip gi mes, palikę tėvynę ir atsidūrę išeivi
joje, tvarkėmęs ir kokių priemonių ėmėmės savo mi
sijai? Pirmiausia, pasivadinome tremtiniais, sten
gėmės sukurti pasauli toki, koki palikome. Atkūrė- 
me organizacijas, klubus, mokyklas ir, svarbiausia, 
visas politines partijas, o jose nesutilpę, dar ir nau
jas. Tipiškai, stokodami lankstumo, nemokėjome pri
tapti prie senosios imigracijos lietuvių, o pastarie
ji, kaip ir pridera lietuviams, nei nemanė taikytis 
prie mūsų. Vietoje, kad atlietuvinę senuosius ir jų 
vaikus ir atgaivinę jų veiklą, daugeliu atveju išstū- 
mėme juos iš lietuviško gyvenimo. Atvykę patys ste
bėjomės, kiek maža Įtakos senoji mūsų imigracija 
turėjo šio krašto kultūriniame, ekonominiame ir po
litiniame gyvenime. Suprasdami, kad tai Į vyko dėl 
stokos išsilavinimo, stūmėme savo jaunąją kartą Į 
aukštąsias mokyklas. 0 ši gi, rinkosi profesines, ku
rioms lengviausia būtų gauti darbą ir užsidirbti duo 
nos. Taip prisigaminome inžinierių, chamikų... Šian 
dieną, turbūt, visi suprantame, kad inžinieriai šia
me krašte nei kultūriniame, nei politiniame gyveni
me Įtakos neturi. Jeigu savo laiku būtume turėtume 
žmonių, kurie būti: ?Į tą pasiekę valdžios Įstaigose, 
arba bent būtų pakeliui Į aukštesnius postus valdi
nėse ir informacinėse institucijoje. Deja, to neturi
me ir neatrodo, kad netolimoje ateityje turėtum.” 
(Į laisvę, 1974 m. birže. Nr., 34-5 psl.)
Nekalbėdami apie tolimesnius barzdukinei bendruo

menei primesto pirmininko samprotavimus, privalom 
pripažinti, kad jis pasakė gana daug storos teisybės. Jis 
pripažįsta, kad tremtiniai nebuvo pakankamai akylus. 
Jeigu būtų buvę akylesni, tai šiandien jie jau turėtų žmo-

nių, šį tą pasiekusių valdžios įstaigose, tuo tarpu šian
dien jie nieko nepasiekė. Pats vyriausias Gailos dvasios 
vadas, atvykęs Į ŠĮ kraštą, metėsi Į informacines, institu
cijas, bet tos jo informacijos jo buvo menkavertės ir ma
žai jis tepajėgė pasiekti. Jeigu prie Washingtono Įstai
gų būtų paskirtas gerai informuotas “ambasadorius”, 
mokėjęs kultivuoti ryšius su atsakingais pareigūnais, tai 
šiandien tas “ambasadorius” jau būtų tapęs aukštu pata-. 
rėjų Rytų Europos klausimais, bet kai “ambasadoriaus” 
skynėjai prezidentą Fordą išvadino Judu, pardavusiu 
Lietuvą, tai patys sugadino pačiam gabiausia, “ambasa
doriui” bet kokį pasistūmėjimą pirmyn pasirinktoje kar
jeroje.

Gaila pasakė, kad inžinieriai šiame krašte nei kul
tūriniame, nei palitiniame gyvenime Įtakos neturi. Pats 
Gaila yra inžinierius. Jis pats prisipažįsta, kad jo Įtaka 
politiniame gyvenime yra lygi nuliui, o kultūriniame gy
venime ji dar mažesnė. Frontininkai, primesdami inži
nierių tokioms svarbioms pareigoms, patys apsigavo ir 
barzdukinei Bendruomenei padarė didelės žalos. $Ies ne
manome, kad inžinierių Įtaka būtų tokia jau menkutė 
šieme krašte, bet tai priklauso nuo inžinieriaus. . Ameri
koje yra" labai Įtakingų inžinierių ir kitų profesijų žmo
nių, bet Gaila nėra tų Įtakingųjų tarpe. Savo amato Įta
ką jis labai teisingai Įvertino.

Kur inžinierius Gaila klysta, tai del atlietuvinimo 
senosios imigracijos. Mums yra žinomą pakankamai pa
vyzdžių, griaunančių šią svarbią Gailos misijos progrą-' 
mą\ Amerikoje reikia rūpintis atiietuvinimų kalbos ne-' 
pramokusių vadinamų “tremtinių” vaikų, tuo tarpu kai 
senosios kartos-lietuvių vaikai gražiausiai kalba, lietuviš
kai ir dalyvauja visuomeniniame lietuvių gyvenime. Sa
vo skaitytojų tarpe 'tyrime didoką- skaičių antros ir tre
čios kartos senų Amerikos lietuvių tebeskaitančių Nau
jiems, nes jie prie jų priprato, kai tėvai jas skaitė-ir 
šiandien tiksliausias informacijas apie lietuvių gyveni
mą gauna tik iš Naujienų. Tuo tarpu Gailos vadovauja
ma “kultūrinė” organizacija, pravesdama lietuviškos^ 
spaudos vajų, rado reikalo išbraukti Naujienas, 63 me
tus kiekvieną dieną išeinanti dienraštį, iš paruošto lietu
viškos spaudos sąrašo. Naujienų skelbiama teisybė jiems 
yra daug kartesnė, negu dažnai jų linksniuojama “kul
tūra”. ■ :

Kokia gi yra Gailos misija? Pats svarbiausias jojo 
darbas buvo išugdyti JAV Lietuvių Bendruomenę Į pa
čią didžiausią Amerikos lietuvių organizaciją, bet ką jis 
pasiekė? Visų lietuvių Į Bendruomenę jis nesutraukė, o: 
bendruomenėje buvusius jis Suskaldė. Jis panaikino Gi-' 
cero ir Marquette Parko apylinkes vien del to, ‘kad kai 
kuriais klausimais vienas kitas tos apylinkės pareigūnas 
kitaip samprotavo, negu pats gaila ar buvęs Gailos vir
šininkas. '

Vietoje ..vienos galingos Bendruomenės šiandien tu
rime dvi. Vieną, vadovaujamą Dr. Vytauto P. Dąrgio, 
registruotą, veikiančią pagal šio krašto Įstatus irt turin
čią skyrius kiekvienoje didesnėje lietuvių kolonijojjfe Dar 
turime ir Gailos suskaldytą ‘Bendruomenę, besiskundžiari 
čia Bendruomenės skaldymu. Jam ir Į galvą neateina thin 
tis, kad Bendruomenės didžiausiu skaldytoju buvo jokios 
kultūrinės ar politinės Įtakos neturinti inžinierius i Gaila.

LIETUVOS LAIKINOJI VYRIAUSYBĖ
- , <1941- V1- -

(Tęsinys)
Zeiger cituoja toliau tą pa- 
raportą: ,
“To our surprise it was not 

easy at first to set in motion 
an extensive pogrom against 
Jews” (ib.).

Friedmau cituoja to paties 
“SS Brigadefūhrer Franz Sta- 
hlecker, Commander of Eisatz 
gruppe A, operating in Baltic 
countries”, kitus, žodžius:

“On the basis of our instruc 
tions, the Security Police has 
initiated the solution of the 
Jewish question with all possi 
ble dispatch. "However, we dee 
med it advisable that the Se- 
cuirty Police should not put 
in an immediate appedrancė, 
as the extraordinarily harsh 
meausures pursued might havė 
a negative reaction, even in 
German circles. It is our pur
pose to show^the world that 
the native population istelf un 
dertook, to supress the Jews.

Friedman nuo savęs' pride
da; f " ' ‘

.. “However, Stahle.ckėr, -who 
proceeded to recruit his mer
cenaries from fascist partisan 
uhits; jobless police, and the 
the underworld, discovered to 
his^surprise and chagrin that 
Lithuanians, as

- 1941. vm. 5..)
“Kaune po pirmos operaci

jos žydų komitetas buvo iš
kviestas ir painformuotas, kad 
vokiečių valdžia nemato jokio 
reikalo loštis į kivirčus tarp 
lieįuvių ir žydų. „ Vienintelė 
tad normaliai padėčiai suda
ryti: išeitis — sudaryti \ žydų 
ghetto. I žydų komiteto atsi- 
kalįiėjimus buvo pareikšta, 
kad nėra kitos galimybės to- 
lesnieni pogromam išvengti. 
J tai žydai iš karįp pasisakė 
pasiryžę esą viską padaryti, 
kad iškeltų savo rasės įbrolius 
į Vilijampolę. ; Y

Kauni koriiendantas pulk.- J. 
Bobelis buvo pranešęs laikina 
jai vyriausybei apie" gautą iš 
Stahleckerio reikalavimą iš
kraustyti žydus iš Kauno per 
5 -— 6 valandas, šis Stahlecke 
rib dvigubas žaidimas paa‘iš-‘ 
kėjo, kai po vizito pąš Stah- 
lečkerį žydų atstovai atsila
kė pas komendantą ir perdavė 
Stahleckerio pareiškimus (žr. 
N; Ė, Sūduvis, Vienių vieni, 
136 p.*).

d) Komendantas Bobelis 
liudijo, kad jam pasisekė įti
kinti vokiečius, jog per tokį 
trumpą laiką- techniškai nega
lima iškeldinti; kad jis turįs 
atsiklausti ir savo .vyriausy
bės. Bobeliui pasisegę laimė- 

ą rule, shiėd ti laiko žydų klausimui apie 
away from the opportunity of mėnesį.

(e) Neteisinga skirti Klimai 
čio grupę prie LAF, kuris or
ganizavo sukilimą. Klimaitis 
tik ką buvo išėjęs iš bolševikų 
kalėjimo. Jis ir suorganizavo 
apie save daugelį tokių pat pir 
moin karo dienom.

Žinomi taip pat faktai, kad 
partizanų būrius organizavo 
Lietuvoj e ‘ pasilikę bolševikų 
agentai, ir jie plėšė žydus. 
Pyz. Pakruoj uj ė žydai išžudy
ti vietinio advokato Požėlos 
iniciatyva. Tuo “nuopelnu” 
remdamasis, Požėla tuojau' ta 
po Šiaulių apygardos komisa
ro Gewecke pirmuoju patarė
ju. Tik k.ąl_ lietuviai surinko 
dokumentus ir jais Įroėė, kad 
jis buvęs slaptas NKVD agen? 
tas ir įdavinėjęs visiems žmo
nes sovietų saugumui, vokie
čiai savo patarėją 1 ikyidavo 
(žrl V. Rastenis, Dirva, 1964.
.Tokioj padėty visai supran

tamas Documents Accuse ci
tuojamas komendanto Bobelio 
birželio 28 įsakymas (Nr. 19) 
subordinuotis visom ginkluo
tom grupėm “Military Forces 
Staff”. O patį Klimaitį buvo 
pavesta iškviesti į laikinosios 
vyriausybės būstinę, kur . gen.

t

fered them by the Thousand 
— Year Reich. “It was not a 
simple < matter”, Stahlecker 
complained, “to a simple mat 
ter”, Stahlecker complained, 
“to organize an . effective ac- 

-tion against the Jews” (IS 6 
P-)- '

(Documents Accuse cituoja 
taip pat tą' Stahleckerio rapor 
tą (Nr. .7^ tačiau nulyti tas 
vietas, kurias buvo iškėlę žy
dai rašytojai, būtent, Stahlėc 
kėrio nusiskundimus, kad "lie-, 
tuviai nesiduoda sukurstom! 
taip lengvai prieš žydus). ' į,

(Ii) Abu minėti autoriai pa
stebėjo, kad žydų programai 
turėję būti suorganizuoti ir 
įvykdyti pirmom karo die
nom, kol krašte yra suirutė. 

. .Abu taip pat mini, kad pir
masis, kuris Kaune pasidavė 
Stahįeckerio sukurstomas,- bu 
yo žurnalistas Klimaitis su 
partizanų būri u. Fri edm an ' tei 
gia jį turėjus 300 partizanių. 
Jiem priskiriama pogromų 
pradžia, birželio 25-26.

< (c) Zeiger liudija; kad ghet 
to steigimo Kaune idėja ir rei 
kąlavimas priklauso vokie
čiam:

JONAS AUGUSTAITIS

Dviejų pasaulėžiūrų varžybos
Lietuvos padėlį sunkino neginčijamas faktas, kad 

aferą vykdė Lietuvos geležinkeliu tarnautojas, susita
ręs su privačiais aferistais, kai pagal visus tarptauti
nius nuostatus už savo tarnautojų veiksmus buvo at- 
sakomingi to krašto geležinkeliai; Vokietijos tarnauto
jams (Tilžės stoties viršininkui BerenUui) buvo gali
ma pritaikyti tik apsileidimą formalumų nepiižiūrė- 
jime bei neatkreipime dėmesio į periodinius sunkius 
siuntinius su dideliais apdėtais išperkamais mokes
čiais, kai pirmiau, iš Tilžės į Klaipėdą tokios preky
bos beveik nebuvo. Po ilgų ir labai išsamių debatų 
Nansen’as priteisė Lietuvos geležinkeliams sumokėti 
Vokietijos geležinkeliams 600.000 litų —- trečdalį — 
nuostolių ratomis. pusmetiniais terminais. Procesą už
baigus Lietuvos atstovas Skandinavijai. Jurgis Savic
kis. padarė priėmimą Nansen'ui su mumis, per kurį 
Nansen’as tvirtino, kad mes buvome labai energingi, 
paveikėme i jo mums palankų sprendimą ir tuo jis nu
skriaudęs vokiečius... Pasisakė, taip pat, kad jis tarę
sis tuo reikalu su 
byla buvo baigta.

savo kolegomis švedais. Užsilikusi 
Tačiau, sugrįžus Kaunan prasidėjo

Lietuvos Aido, oficiozo redaktorius.Mano bičiulis,
Valentinas (Gustainis, norėdamas man padarvti malo
numą. įdėjo i laikraštį apie tą bylą ilgoką straipsnį — 
Avienos bylos pradžia ir galas su mano fotografija. 
Apraięs bylos eigą, gale primine neminėdamas pavar
dės, kad atsakomingas už lai buvęs (rcležinkclių Val
dybos \ ažiuotės viršininkas, kuris suliko atiduoti 
Klaipėdos miesto geležk stoties koncesiją, su sąlyga, 
jei los stoties viršininku paskirs Rudą. Važiuotės vir
šininku buvo tuomet inž. K Šakenis, tautininkas, Švie- vengia politikos, taigi — nesvarstomas. Prasidėjo dis-
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timo ministeris nuo 1926. XII J7 pervėsnio. Dėlei Jo 
straipsnio Vileišis padarė man dideliu priekaištų, kad 
aš neturėjęs teisės spaudai- duoti žinių. Jam atsakiau 
maždaug taip, — trečiųjų teisėjas, skirtas vyriausybės 
nepriklausė susisiekimo ministerių^ V. Gustainis, ofi
ciozo redaktorius, yra atsakomingas už straipsnius, ku
riuos jis spausdina; jis turi žipoti ką galima ir ko ne
galima spausdinti. Vėliau, inž. Stanaitis, man sakė, 
kad jis siūlęs Vileišiui padaryti man už tos bylos lai
mėjimą piniginę dovaną; atsakiau Stanaičiui, kad aš 
gavau iš minislerio taip pat nemaža dovaną — didelę 
pastabą...

Kita užsilikusi byla buvo Lenkijos atsisakymas 
mokėti nuomą už Lietuvos geležinkelių vagO’” kursa- 
vimą vokiečių traukimuose per Lenkijos teritoriją, 
vadinamą Lenkijos koridPriumi. Esme, tokia: tiesiogi
niame (be persėdimo) keleivių susisiekime tarp Ry
gos — Kauno-Berlyno ir atgal, kursuodavo vokiečių 
traukiniuose Lietuvos geležinkelių keleiviniai vagonai. 
Pagal tarptautinius nuostatus (RJC konvencija) Len
kija turėjo mokėti Lietuvos’geležinkeliams už jų nau
dojimą nuomą. Kai tarp Lietuvos-Lenkijos nebuvo 
santykių tai Lenkija tokios nuomos nemokėjo ir Lie
tuvos Geležinkelių Valdyba ir Vyriausybė tokią padė
lį toleravo.

Nežiūrint santykių nebuvimo. Geležinkelių Valdy
bos reikalavimas sumokėti nuomą buvo įneštas į Tie
sioginių vagonų naudojimo Baden bei Vien konferen
ciją (RJC) 1936 m.? f.

Dalyvavo visos Europos geležinkelių atstovai. 
Pirmininkavo šveicarų gelež. vyr. eksploatacijos 
viršininką* (Oberbetrielebslciter) Mattern. Priėjus 
tam darbų punkto? svarsfyti-pirmininkas paskelbė, 
kad tas punktas yra politiško pobūdžio, geležinkeliai

kusijos ir. Įrodinėjimai, kad lenkai turi mokėti.
Tačiau, pirmos dienos debatai nedavė teigiamų 

rezultatų. Antrąją dieną .mane' parėmė vokiečių dele
gatas, kuris pripažino pareigą atsiskaityti. Ir tik trečios 
dienos rytą buvo konferencijos nutarta, kad lenkų ge
ležinkeliai, per tąrptautitiį atsiskaitymo biurą Žene
voje, turi už tų vdgonų naudijimą užmokėti Lietuvos 
geležinkeįfcunsč Lenkų delegatas iš pradžių protesta
vęs, vėliau sbtiko. Atlyginimo suma siekė apie 300.000 
litų. Po 4aimėjimo. -po bemaž trijų dienų debatų, vi
sos konferencijos ^posėdžiuose, man pasidarė negerai 
ir turėjau apleisti posėdžių salę...

Pasibaigus konferencijai, Austrijos finansų mi
nisteris pakvietė visus vakare naujo vyno šti; užkan
džiais pabandyti. Jau gerokaf po 12 valandos, pakilu
sioje vižiį nuotaikoje, konferencijos pirmininkas me
tė man. sėdėjusiam toliau, duonos šmotelius, kviesda
mas pas save, priėjus, jis teisinosi, kodėl nenorėję^ 
leisti svarstyti Šio klausimo, gir<Ji lenkų delegatas 
prieš posėdį priišė jo nesvarstyti. lis būdamas jautrūs 
politikos reikalams, nutaręs vengti politinių sūsikjr- 
limų konferencijoje. Buvo patenkintas, kad gerai bai- 
fiėsi.

Sugrįžęs Kdunan, parašiau pranešimą į Lietuvos 
ležiukcliii per tarptautinį atsiskaitymo biurą žene- 
Aidą apie konferencijos išdavas, svarbiausia apie 
reikalo širtvažkymą ateičiai ir kokiomis-' sąlygomis.

re. O jei būtų buvę ir nelaimėta, atrodo, niekas nė 
būtų baręs, ktį. iki tam laikui buvę 'vi. 
narnos priežastys — santykių su 1, _____

Duve visų pateisi 
Ičnkars nebusimas...

PundzėVičluš bei gen. M. Rėk
laitis ar pavaduotojai įti- 
Kintų jį atsisakyti savo akci
jos prieš žydus. (Tame pasi
kalbėjime Klimartis verkęs ir 
aiškinęs, kad Stahleckeris gra 
sinęs jam likvidavimu, jei jis 
nevykdys Stahleckerio įsaky
mų. Jam buvo patarta dingti). 
Netrukus jis tai ir padarė.

Neatsakingų grupių ar as
menų veikla grei faiį baigėsi, 
bet prasidėjo sisteminga pačių 
vokiečių jau viešai vadovau
jama veikla kurią liudija ir 
dokumentai. 7

(f) Doc. Accuse Nr. 107 ci
tuoja SS Standartęnfuhrerio 
lager slaptą pranešimą, kad 
nuo liepos 2 dienos, 194L jis 
perėmęs žydų reikalus į savo 
rankas ir vykdąs žydų likvjda, 
rimą.

Sovietų magazine “švytu- 
ys” ypatingu būdu išryškin- 
iintas tas Jagerio dokumėn- 
as; kuris buvęs pristatytais į 
\urnbergo teismą". Su doku

mentais buvo pasiųsti kaip . 
/‘ekspertai” J. Jurginis ir prof. 
Kpunsas. Jurginis mipėtame 
.“Švytury” apie tą dokumentą

“Mudu su Krunsu,-kaip eks
pertai, pateikėm teismui plupš 
tą dokumentų, iš kurių vienas ' 
išgarsėjo Jėgerio ataskaitos 
.vardu. Jį beveik ištisai pers
kaitė teismo pirnuninkaš, ęita 
vb radijas ir spaudą. , Jėgeris 
— SS štandartenfuhreris. fre- 
čiosios baudėjų kęma-pdos
(Einsatzkonunando) v a d as,
čiosios baudėjų . komandos
Lietuvai, 1941 m. liepos 2 d. 
iš tari amosios lietuviškų bur- V į 
žūązinių nacionalistų- . škirpos- 
Am&razęyičiąųs “vyriausybės” 
perėmė žmonių šaudymą Lie
tuvoje” (1963. x. 19). 5

šis sovietinės- spaudos cituo
jamas dokumentas rodo, kad 
žydų likimas priklausė nė nuo 
laikinosios vyriausybės, bet 
hub 
rid jatf riu6 liepos' 2 dienos.' 
(O prieš jo atvykimą tbš pa
reigos priklausė < Stąfilecke- 
riui)’. .Pačios7 sovietinės spau
dos' ciJųbjainFvdbkuinėntąi ąiš- 
kiai rodo, kad Doc. Accuse pa 
•stangos atshkomybę už žydų 
persekiojimą, naikinimą su
versti Lietuvos laikinajai 'vy
riausybei yra neteisingos..

(Dokumentų interpretacija)
(Bus daugiau)

PEACE COSTS MONEY

BUY U.S. SAVINGS BONDS

PASIKEITĖME ROLĖMIS v
Danų firma Hojgaft & Schulz 1932 m. baigė statyti 

nuo TeEių iki Kretingos geležinkelį, 71 km ilgio. Sta
tybos kainos buvo aukštos, nors užsieninė firma, ga
vusi koncesiją tam geležinkeliui statyti, davusi dar 
kreditą —- mokėti ratomis ir dar kiek užtęsti po at
liktų darbų termino. Krikščionių — demokratų die'n- < ; 
Jraštis “Rytas”, primindamas aukštas kainas (pav., 
už vieną kubinį metrą žemės darbų mokėjo 6, 20 litų, 
kai vietiniai rangovai dirbdavo už ca. .3 litus), rašė, 
kad būtų buvę tikslingiau skolintis nors už ąukšfus 
nuošimčius, nei dvigubai mokėti koncesininkuL

Vieną popietę birbdavome iki 14 vai.) ‘ skambi
no man į butą Vileišis ir prašo parašyti Rytui kritiką 
už jo Susisiekimo miništerijos kaltinimus, primirięta- 
mąs dar, kad Susisiekimo ministerijos (sic!) inžirįje- 
riai turi būti solidarias ir vieningi! Atsakiau, ka<|Mo 
reikalo ‘įiezinau, st4ty^ds priėžiilfbje nedalyvauju, J>et . 
pagalvosiu... (Skiriant priežiūrą, buvau užsiminęs 
Vileišiai, kad norėčiau dalyvauti priežiūroje net; Į>e 
atlyginimo; vyr-prįžiųrėtojų įiųvo inž. Jankevičius)^

Kitą dieną, pakartojęs motyvus, rašyti atsisakiau, 
primindamas, kad turėtų rašyti tie, kurie eina prižiū
rėtoju pareigas ir kurie pažįsta refkaluš (man teitų 
daug gaišti Viett susipažinirnui)* Vileišis, žinoma, pu
vo nepatenkintas, o pavestas rašyti Jarikevičius atsa
kė gana šiurkščiai Ryto korespondentui ir gavo <Jar 
ilgesnę kritiką atgal. Kiek vėliau cenzūra uždratfęlė 
tuo reikalų spaudoje .diskusijas.,.

(Bus datfgiatfj
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(PUTRAMENTAS) 

gražiausios gėlės ir vainikai antka
piu papuošimui ir sezoninės 

kapams gėlės.
ROY R. PETROZ (l»UTRAMENTAS)

5525 So. Harlem Avė. — 586-122C

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

BELIUI ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškiame
■ ■ - - ' ■- 7 - ... > : \ .. .s’ . . >

mielus — Dalią ir Dr. Kazį Bobelius su šeima liūdesio va- 

landoje nuoširdžiai užjaučia ir kartu -liūdi,
■ • • ' ’5'^?

E. ir K. Vaišvilai,

PLEASE! .1
Onlywucsn
PHEVEHI.

FORESTFIRES

EUDEIKii

TELEF. PR 8-3229

dr; anna balionas
AKIŲ, AUSŲ,* NOSIES 
IR GERKLĖS LIGOS 
2858 W. 63rd Street

, Valandos pagal susitarimą.

LDR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. PulasĖi Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 
-2434 WEST 71st STREET 

Ofisas: H Em lock 4^849 
Rezid.: 388-2233 

OFISO XALANDOS:
Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vai, 

- antrad.. penktadienį nuo 1—5. tree, 
ir. šeštad. tiktai susitarus. ■

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.u J;

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

kas antrą šeštadieni 8—3 vai 
Tek: 562-2727 arba-562-2728''

REZ.: GI 8-0873
DR. W. EISIU - EiSINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS' 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

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

siliepia, skambinti Ml 3-0001

TEU — BE 3-5893

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

SPECIALYBĖ AKIU LIGOS 
3907 West 103rd Street . 

-Valandoj pagal susitarimą.

Mylimąi motinai

.'KTI GATI K MTYTI, 
be Bfreilės

AP iš Sioux Falls, S. D., pra
neša, kad išrastas elektroninis 
prietaisas, vadinamas Optakon, 
kurio dėka, akli žmonės galės 
skaityti bet kokį spausdintą raš
tą. Ligšiol Braille buvo vienin
telė pagalba akliesiems. Naudo
jant Optakoną būsią galima skai-

bes kitų spausdintų dalykų, ku
rių Braille netari. Kaip tas nau
jas skaitymas bus atliekamas, 
iš trumpo paaiškinimo dar neaiš
ku, bet pranešama, kad Pietinės 
Dakotas Rehabilitee i jos Centre 
aklieji jaii apmokomi skaityti 
naujuoju metodu.

--- - ■ * ; - \ - -r.;

Vienas Optakon vienetas kaš
tuosiąs $2,895.

|

I

DR. K. A. M JUČAS § 
Tel: 561-4605. ir 4894441 

OFISAI:
1002 hL. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE.

Valandos pagal susitarimą. '

Ofiso tekt. HE 4-1818 
Rezidencijos: 'PR 6-98GŪ

DR. J. MESKAUSKAS 
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. t
Trečiadieniais uždaryta.*

jos sūnui, Amerikos Lietuviu Tarybos, pirmininkui Dr. Ka-

mirus

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

ziui Bobeliui su šėima reiškia gilią užuojautų, 

. 5 ’
» V S-A

Chicagos Lietuvių Tarybą

Mylimai. mamytei, uošvei ir. močiutei 

t-. mirus,

STOKHOLMAS. — švedų lai
kraščio “Expressen” žiniomis, 
Rygos uoste stovinčio Sovietų 
karo laivo jurininkai 1975 m. 
lapkričio 7-8 naktį sukilo ir ban
dė pabėgti į Švediją, prieš tai uŽr 
viešpatavę laivo, valdymą. .Mi
nėti karo laivų jūrininkai daly
vavo revoliucijos iškilmėse Ry
gos miestę.

Atviroje jūroje, dar nepasie
kus Švedijos krantų, rusų po
vandeninis laivas sulaikė bėgan
tį į Švediją laivą ir varėsi atgal 
į Rygos uostą su visais jame 
esančiais sukilusiais j ūrininkais. 
Apie 60 sukilusių jūrininkų ban
dė pasislėpti Baltijos jūros van
denyse, bet jie visi povandeni
nio laivo buvo surankiofi, grąžin
ti į Rygą ir uždaryti kalėjime.

Švedų laikraštis tą įvykį ap
rašinėdamas, neprisimena kito 
įvykio, buvusio baigiantis ant
rajam pasaulio karui, įvykusio 
Švedijoje, kai per prievartą su
mobilizuoti pabaltiečiai į vokie
čių kariuomenės batalionus irgi 
sukilo, bet jie, apie 150 asmenų, 
sugebėjo pasiekti laisvąją Švedi
ją. Deja, tuometinė Švedijos vy
riausybė visus juos išdavė raudo
niesiems rusų enkavedistams 
kurie, nusivežė juos į Rygą, vi' 
sus 150 pakorė..

Uždaryti Švedijoje už spyg
liuotų vielų pabėgę pabaltiečiai 
prašė švedų, kad jų neišduotų 
rusams. Kai kurie protesto žen- 
klant net valgė vinis, o visi 150 
^badavo, bet švedai į tai neatsi
žvelgė. >5

Tą Įvykį tuomet skelbė Euro
pos radijo ir smulkiai apraši
nėjo JAV- armijos laikraštis 
Stars and Stripes”.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

4 "Jūs, mylimkusleji, patys save statydami ant |ūsy ivenčiausio tL 
kepmo, melsdamies Šventoje dvasioje*. — Judo 20.
Kai kuriems maldos yra apsunkinimas, nuoboda, bet tikram krikščio

niui malda yra didžiausiu palaiminimu. Tai yra brangiausia jo privilegija 
artintis prie dangiškos malonės sosto ir gauti sau pasigailėjimo, nuodėmių 
atleidimo ir visokios reikalingas pagalbos, šita palaiminta maldų privile
gija priklauso Dievo žmonėms, kuriems jra leista artintis pas dangiškąjį 
Tėvą, visos malonės ir paguodos Dievą, visų Ęerų dovanų Davėją. Pas tą 
visų begalinių erdvių Tvėrėją, gyvenantį aukščiausiame danguje, jie gali 
visuomet ateiti vardan mūsų didžiojo Užtarėjo ir Atpirkėjo, kuris yra per
maldavimas už mūsų nuodėmes. 

■ • * v
Kas antrą antradieni Sophie Barcos radijas skelbia Švento Rašto tyrini 

toj v.įtikinimus.
Visi žino, kad mirtis yra Hauri Ir peliečii kiekvieną. Bet kur yra mt 

rusieji? j t< klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties*, kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

B. ir T. Vaišvilai

DR. FRANK PLKKAS 
OPTOMETRISTA5

2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis* Pritaiko, akiniū^ir 

‘‘contact lenses”. ' 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta free

DR. LEONAS SE1BUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR " 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL: anljad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vaL vak.

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

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJASTR CHIRURGAS

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

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

pagal susitarimą.

V. Tumasonis, M. D., S. C 
C H r R U R G A S 

2454 WEST 71 st STREET 
Ofiso telef.: H Em lock 4-2123 
Rezid. tel«f.: Gibson 8-6195 

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

PADĖKA
-a * . ‘ .

BRUNO MASIŪNAS
mirė 1976 metų sausio mėn. 217 dieną ir palaidotas Lietuvių Sv. Kazi- 

, miero kapinėse sausio 29

Velionis Bruno Masiūnas negali atsidėkoti tiems, kurie suteikė 
jam paskutini patarnavimą ir palydėjo jį į amžinybės vietą. Todėl 
mes, atmindami jį ir apgailėdami jo mirti, dėkojame draugams, atvy
kusioms Į šermenis, atsiuntusiems gėlių, ūžpirkusiems mišias, ir paly
dė jusiemš į kapus. . . v

Dėkojame dvasiškiam kun. prel. D. Mozeriui ir kun. J. Plankiui,x 
solistei M. Kincius ir vargonininkei L. Gubistai. kun. M. Kereiliui, ku
ris atlaikė šv. Mišias už jo sielą. Dėkojame laidotuvių direktoriui PET
RUI BIELIŪNUI už mandagų ir' tvarkingą patarnavimą. Dėkojame kar- 
stanešiams, nunešusiems jį į amžinojo poilsio vietą, ir visiems laido
tuvėse giminėms, draugams bei pažįstamiems. O Tau, mūsų mylima
sis, sakome: — Ramiai ilsėkis šaltojoj žemelėj.

Nuliūdę lieka: velionio draugas Stanley Juozapavičius su šeima.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
> ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
; Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
' dažai. Speciali pagalba kojoms
i (Arch Support*) ir t t.

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

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

PERKgAUSTYMAt i

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
TeL WA 5-8063

Apdraus*
, H įvMHp afahmiv.
ANTANAS VILIMAS

87T Wa«t 34 Placa 
TaM FRontiar 6-1882

A FOREST'S FUTURE

ABCte AHmm

GEROS IR PIKTOS BITES
Tai įvyko praeitą vasarą — 

karštą liepos 30 dieną, kai Mrs 
Judith Reed ir jos keturi vai. 
kai — nuo 8 iki 15 metų am
žiaus, gyveną Rensellar, Ind., bu
vo mirtinai išgąsdinti kai’ visas 
milijonas piktų bičių Įneršusios 
atakavo visokiais . būdais norė
damos įsiveržti vidun. Diena bu
vo karšta, ir bičių, spiečiai ne
galėdami nuo karščio rasti vė
sesnės vietos, puolė kur galė
damos po stogu. Pirmiausiai jos 
puolė Mrs. Reed naminius paukš
čius — tris žąšis ir dvi vištas, 
kurios po kelių minučių išgaišo. 
Toks apgulos stovis truko pilnas 
tris valandas. Per telefoną pa
šaukta' šerifo, policija, bitėms 
piktai siaučiant aplink automo
bilį, nedrįso net automobilio du
ris praverti. Pilnoms trims va
landoms praėjusš bitės atlyžo ir 
pradėjo skirstytis.'

Kitą dieną į bičių karo vietą 
atvažiavęs piktvabalių ekstermi- 
natorius Don Druskovič Reejd 
šeimos namo sienoje,rodo 18 pė
dų ilgumo avilį ir eksterminato- 
riaus tvirtinimu, tame avilyje 
galėjo gyventi pilnas milijonas 
bičių. Kas visą bičių “valsty
bę” įkaitino ir įsiutino, buvo 
karštis tą dieną lauke 96 laips
niai, o avilyje galėjo būti pil
ni 120 laips nių.

Kitas pavyzdys rodo, kad bi
tės nepuola įr negelia, ir medaus 
daug duoda. Vienas Vokietijos 
bitininkas Friedrich Weber at
rankos būdu nuo 1962 iki 1973 
metų priesiaugino veislę bičių, 
kurios negelia ir medaus daugiau 
duoda.

f

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE,

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeLr YArds 7-1741-1742

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

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

f■a

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Trier.: GRovehill 6-234.5-6 

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

•<

K- * 1*7 jEį
p
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Vaizdelyje matomas pats bi
tininkas Friedrich Weber, kurs 
nuoga ranka glosto didelį bičių 
korį ir, nė viena' jo neįgėlė. We
ber rūko specialią pypkę, kurios 
aromatingas dūmas matyti joms 
patinka. jp

■* Prezidentė Peronienė nepa
jėgia surasti žmogaus darbo mi
nisterijai valdyti. Į unijas su
lindę pero nistai patys nori val
dyti darbo ministeriją, bet Pe- 
ronfenė negali duoti jiems tos 
vietos.

NAUJIENOS* KIEKVIENO

DRAUGAS IR EIC.TuL.fL

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

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

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

' STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

3354 So. HALSTED STREET Phone: Y Ards 7-1911

l
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.S. Atinnuiilts tš Willow. 
Springs, III., pnitvšdainas pr(S 
numeni tų, savu gerus linksi
mus parėmė l dol. dovana 
Naujienoms. Tiek pat atsiun
tė ponia Anastasija Klavs iš 
Berkeley, Ill., ir J. Budreika iš 
Clearing apylinkės. Dėkui už 
dovanas ir už prenumeratos 
pratęsima iŠ anksto, sutaupant 
administracijai laiko ir pinr-

Ponui D. Lieyienė, Cice- 
r<»r -W., ihIhms atsiuntė ’ponios 
Barauskienės prenumeratą »ir 
jos penkinę Naujienų -para
mai. Ta proga, kaip ir dauge
liu atvejų, parėmė Naujienas 
taip pat penkine. Tos apylin
kes tautietis užsisakė Nau
jiems vieneriems metams, bet 
pavardės prašė* neminėti. Dė
kui.

- ,LA l .S A Čikagos WANTED

I R U M P A 4 -i ^.vriaus vvnwl»»a*fc .? * >.n> I-ii wnv-X... ’ I-c mAnrinkimas 'įvyks vasario 
8 d. 12 v, iąiuniniŲ Gtyrire 
bo tvarkių^

F
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KNYGOS ANGLŲ KALBA
A. VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Cikagietės įspūdžiai oku- 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl. Kaina $1.00.
J. J as minas, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymių nuotykių 

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

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

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

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

1739 South Halsted Street, Chicago, UI. 60608

SODYBŲ PIEVELĖJ
Nieko nėra, gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie

velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išaugintu Reikia patyrimo 

1 Dabar yra išėjus: nedidelė 40* puslapių agronomo A. šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi

SODYBŲ PIEVELĖS 1
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę Įsigyti už $lv25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čeki 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu*

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

---—---— kį 'i ■ į

— Johh Evans, Dr. Kaziui boivarte^.^dyjM^nęunes 
Bobeliui pagerbti komiteto Į veiklos, ■pranešimas i£ naujos 
pirmininkas, praneša, kad visi į valdybos b^i kontrolėj komi- 
tiketar į Dr. Bobelio pagerbi-sijos rinkuĮriai. Nąriaf^rašoi^į 
mą jau parduoti. Prašo šiuo 
reikalu j rengėjus nesikreipti, 
ribs salė jau pilna. Pagerbinio 
programai vadovaus teisėjas 
Alfonsas Wells, o Amerikos 
(lydytojų Draugijoj vardu svei 
kins Dr. Zenonas Danilevičius*

Juozas Goceltas is Marquet 
te Parko tapo Naujienų skaiy 
tytoju užsisakydamas jas vie
neriems metams. Naujasis mū
sų skaitytojas 'p. Juozas yra 
mariampoliecių lietuvių pat
riotų Goceltų giminės. Su sa
vo 3 broliais tarnavo Lietuvos 
kariuomenėje, vėliau ėjo svar
bias pareigas Valstybės kontro 
įėję. Jo vyresnis brolis, sava- 
noris-kūrėjas, žuvo už Lietu
vos laisvę kovoje su lenkais 
ties Žiežmariais. Jis buvo ir 
yra jautrus Lietuvos .reika
lams. Daug sielojasi dėl mir
ties mielos sesutės, kuriai pas 
tatė gražų pajninklą šv. Kazi
miero kapinėse, jį pats supro 
jektuodamas. šventinimo iškil 
mėse ii' minėjime bei vaišėse 
dalyvavo gražus būrys artimų 
jų. Jis skaudžiai pergyvena ne 
tik giminių ir artimųjų nelai
mę, bet taip pat visos Lietu
vos ir lietuvių nedalią, konkre 
čiai remdamas veiklą ir spau
dą. Dėkui už dėmesį Naujie
noms.

— male-female' ■

REAL ESTATE

SnjNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NORETKTENŽ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago. TH. 60629 ® TeL WA 5-2787
- Didelis pasirinkimas geros rūšies Įvairią prekiy.^

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgu metu patyrimas.

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

—...... ..........  = '' --------------- ...-.........-iii

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp.

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

3333 So. Halsted St., Chicago, 111. 60608. — Tel. 254-3320
V. VALANT INAS

.JUBILIEJINIŲ METU
\\n.aT SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS £iempt snėio *>0 metu Minint ta 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, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų įgalio
tiniais

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

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuvišku reikalų renesanso
KAINUOJA: Chicagoje ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metų — $16.00, 

trims mėn. — S8.50, vienam mėn. 53.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

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

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

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

PAVARDĖ IR VARDAS

ADRESAS

NAUJIENOS, CHICAGO 1, ILL,— WEDN., FEBRUARY j»7«

susirinkime gausiai dalyvauti.
—Chicago Lawn viešame kny 

gynė, 6120 So Kedzię Ąve. kiek 
vieną antraųiienį 7 vgLjitak. ro
domi neniokainaikul tūriniai f ii 
mai. Ten ptfl būna /parodos ir 
paskaitos; Kiekvieną ‘‘savaitės 
dieną mėgėjai galiAjpąžaisii ša- 
chmataįš. Knygy nas /tiįri^ daug 
knygų įvairiomis kalbomis. To 
knygyno;tarnautoja Dąpa Šve
dienė praneša, kad paskutiniu 
metu gantapiėtuviškam skyriui 
virš 200 įvairių naujausių lietu
viškų 'knygių Apylinkės lietu
viai yra A^viėČianįi domėtis 
mums palankia kultūrine insti 
tucija. • tf

—Feliksas Motuzas, Detroit, 
Mich.; lietuviškosAireĮĮjįlos vete
ranas, visuomenės veikėjas ir 
demokratinių institucijų rėmė- 
jas, vasarid>2 d: pftadėjo 86-siuš 
amžiaus metus. Savo turtingą 
biblioteką jis perdavė St But- 
kaus šaulių kuopai, nes j a nau
dotis dėlsusipnėjusio.regėjimo 
jau negalk^nors šiaip yra sąmo 
ningas ir saikas. Jo.raštai yra 
tilpę Nmyfenose. Paskutiniu 
metu Jis faČė apie Detroito lie- 
tuvius, tarnavusi Us JAV armi
joj 2įo pasaulinio karo metu. <

atstovai
Bostono kelionių 'agentūra Ieško lie
tuviškai kalbančiu' moterų, ir^vyrų pa
dėti organizuoti Chicagos apylinkėje 
keleivius mūsų numatytoms ekskur
sijoms i Lietuvą. JMrbti pilną arba 
dali laiko. Sėkmingi kandidatai gaus 
atlyginimą sulig atliktu darbu (com
mission). apmokymą ir kelionių pri
vilegijas. Informacijoms rašyti:

ALGIS MITKUS
& WHITE DAK BD.

NEWTON, MASS. 02168. 7
Skambinti collect. TeL 617 - 237-5502. 
Po 6 vai. vak. tel. 617 — 963-1190.

HELP WANTED -r FEMALE
'' t DarbinlnĮūV reikia

IEŠKOMA JįOTĖkĮS būti su kita li
gota- moterimi Brighton Parko apy
linkėje.- Duosiu Tcambari. paistą ir 
atlyginamą. ~Jei. ĮA. 3-3558. „ .'

REIKALINGA 55—65 METŲ am
žiaus namų ir vyresnio amžiaus ligo
nės prižiūrėtoja. Teks'-gyventi Cice- 
roje. su vyresnio amžiaus moterimis. 
Skambinti po &-vaL vakaro

■ ..X--. *- - - -

REAL ESTATE FOR SALE I REAL ESTATE «« SALE
NmmI, Ž«m« — Pirdavimui l Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KaZANAUSKAS, Prezidentas

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

■ BUTŲ NUO M AVIMAS.
- NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

., NOTARIATAS — VERTIMAI. “
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRAI

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

— 'j ,778-2233.

— Ponia Anna . Tėvainis, 
Amsterdam, N. Y. pratęsė iš 
anksto be raginimo savo pre
numeratą ir ta proga taip ra
šo: “Lai Naujienos mane lan
ko ir -šiais metais. Būkite tik
ri, kad aš jas skaitysiu ir ki
tais metais, jei tik būsiu gjr- 
va. Gerai, kad mūsų Lietuvė
lės' okupantam nenusileidžiate 
ir sakote, 'ką reikia pasakyti. 
Visiems .jums linkiu geros svei 
katos”. ;

— A. Mykolaitis iš Kenoshos, 
Wis., išsikėlė gyventi į Semi
nole, Floridoje. . Dėkui .už . įa 
proga atsiųstą penkinę. Nau
jienų paramai. Mūsų.: bięndra- 
d’arbis Kostas. Petrauskas, iš 
Brighton .Parko išsikėlė i .Man 
quette--Parko- apylinkę-,-. .

- • • j i- ; . ĮA
— Akt. Nijole Martinaityte 

skaitė eilėraščius 'išAlfonso 
Nykos' Niljūno naujausios"poe 
zijos iniik.inio, ^Vyno stebuk
las” Pelkiiį žiburėlio - literatu 
rinėj valandėlėj per’ Margučio- 
radija. ' '' 5 . . ‘ .. 1 ,

-• " i.‘tiienrast

o Kiekvienas lietuvis gali ap
sidrausti ^avo gyvybę.nuo $100 
iki $10,000 ^isiviėnijimo; lietu
vių Amende (SLA)-organiza- 
ci j o j. Vaikams ir jaunuoliams

už 3 dol. .-metams. Jiems-yra ir 
Taupomoji’*££-'*Ėpd0'0^ent ap-i 
drauda aukštajam mokslui arba 
studijoms,' .Ęlauslatė apie .gru
pinę Akcidentale apdraudą or- 
ganizacijų-Pariams Lr-tilš $2 už 
$1,000 apdrąudą. Del ir. ki
tokių informacijų skambinkite 
Kristinai *Anstih % Na*triiėnose. 
Tel. 421

; SKĄITY'l

Anything less than a 20-pound turkey ^ou!d 
your mother’s holiday feast. With two favorite 
for dinner this weekend, be grateful for bereft 
over turkey. Stove Top chicken flavor stuffing r 
mold and creamy turkey a la kinsr surrounds _ 
minute sweet green peas and a bottle of chilled wine Brt 
need for a post-holiday party.

TURKEY A LA KING WITH S»UFFING B1XCI
1 package (6 ox.) chicken 

flavor stuffing mix 
cups water

2 packages (10 ot. each)
* 5-minute—cook frozen
•Į sweet green peas

Prepare stuffing mix as directed on package, 
water. Gently press into a greased 4-cup ring mold;

. Meanwhile, prepare peas as directed on 
Combine turkey, soup, pimiento, wine, and

!> saucepan. Cook and stir until mixture 
vUnmold stuffing onto serving plate; spoon 
base and into center of ring. Serve 
6 servings.

3 etrps diced

■'1
cream of m wdiroom ana* ? J 

2 tablespoons pimiente firtfU -.

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

~ A/rL, ^'Palubinskas, 
Baltimore, Md^Jalyvąvo Bos
tono lietuvių ktlltūrinio, šubat- 
ypkarip progragĮoj,, ^pateikda
mas poezįjįos, dailiosios litera
tūros ir dramos^. ištraukas > sju 
gerai išmąstytomis jų interpre
tacijomis. Publika buyb suža
vėta senai scenose matytu J. Pa 
lųbinsku,. . buvusiu Jaunimo, 
Kauno, _ Klaipėdos ir Vilniaus 
teatro artistui Visi dalyviai 
džiūgavd*'jo 'pasirodymu: Pro
gramai vadovavo inž. Ed. Ci- . 
bas,' svetį pristatė poetas Anta- : 
nas Gustaitis. ---- - :

A - - -A-
—--Ėladas Lisauskas, - Lie tu vos 

kariuomenės‘ kūrėjasrsavanoris 
ir leitenantas, mirė 1975 in. spa 
lio 20 d;'New Yorke, sulaukęs 
76. m. Adelaidėje, mirė Vyčio 
kryžiaus “khvaEęrius 7 Leonas 

’Vašyliūnas.; Zenonas Stočkųs, 
■ dalyvavęs Lietuvos nepriklau
somybės kovose, mirė Los An
geles mieste sulaukęs 86 m.’ am
žiaus.1975 m. spalio 21 d. mi
rė savLkūrėjas_plk,ltn.,Alek- 
sandras Šimkus, buvęs kariškos 
spaudos į redaktorius.; -iPalai do- 
tas šiĄūliuosei- < 7 , ;

DrauffiįOsYėhjų 
šiupinys 'rupšiąip'ąs vasario 21 

-‘vai;
Lie tdvftf •Wųfip^>se i^ihubse, 

pio^ą^j^^n^aš<irjįbpwĮ^įs 
tiųėS' dčkiaPiScijfesl .Vaisč^ ?— 
vaka?
niw^š^Įa^^^^7hų(šaikingąs 

vasarfoijū p^S'Rartf^ną Bu n

• ■ '12L L - LIir.aiigiįti-

• Tgii b;a
Brangenybės, Laikrodžiai Dovanos 
\ . j ylsoms progom*.
3237 WEST ijrd STį CHICAGO 

.į -,^Tė&f. • 434-4660. y U.
„ a- • u, • >l;<:

■y .4.TVERAS ;
laikrodžiai ir brangefiybrs.

-' -■ Pardaviinas ir Tdkjnmax "
1844 WEST 6W» STREET “ 

-- - T»Mr REput>Ile 7-lM1 ■-
t ' ■ ' ■ d f

FORESTS CANT 
FIGHT FIRES

. ■

3'BUTU PO 4 KAMBARIUS niū
rimą, 2 auto garažas. Gazo pečiais 
šildymas; Brighton Parke.

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

ŠIMAITIS REALTY
\ Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St. Tel. 43.6-7878

— Naujienas galima užsisa- 
ti telefonu, skambinant ad- 
nistracijai darbo valandomis 
ip pat kviečiama skambinti 
>a rašyti prašant siųsti susi- 
dnimui., Platinimo vajaus 
)ga Naujienos yra siunčia- 
is susipažinimui 2 savaites 
nokamai pagal gautus pagei 
rimus ir galimų skaitytojų

(Pr).

BRIGHTON PARKE savinin
kas parduoda mūrinį namą su 
taverna ir 2 butais antrame 
aukšte. Kampinis. 2 mašinų ga
ražas.1 -Gazo šildymas. Skam
binti tel. 376-5233. (PrJ

GEORGIAN HOSfe located 
in Mąrguette Parkton nice guiet 
residential street. AU brick, 
plastered ' walls, 3 bedrooms, 
full basement, 1 172 car garage 
on..;fulL. yapd. Reduced to 
sell. for $22-900. The seller is 
listed., on . Spicers name. Tele
phone 636-555Q.

■ <—'&eorgi(ln -Home located 
i^^afguette Park on niceduiet 
reacIfei^iaĮ fšjtęėet. AU -bričk, 
plastered -walls, 3 bedrooms, 
full .lįą^inėiit^ -1/2 var garage 
on. full., yard. Reduced to 
sell -for' S22,900. Tel. 636-5550.

The Lithuanian American 
Community of the United

LL States, Incorporated

JAV LB
CENTRINĖ RAŠTINĖ 

AHdara, nuo 1^:00 iki .9:00 vai. vak. 
kasdien r jnuo pirmadienio iki penk- 
: .■. ■ y - tadienio). '

2951 W. 63rd ST., CHICAGO, 
'■ ILL. 60629-. TeL 436-7878

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kituš kraštus

P. NEDZINSKA4, 4065 Archer Avė 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-6980 

--- • - - - ......... „ -

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pu vieninteli 
lietuvi kailininką 9^

hg"n“

263-5826 
(įataigoa) ir 
677-8489

60601

ATEITIS TIKRA; t
6 butų iškilaus grožio gelsvas mū- 5 

.ras. 4 auto mūro garažas. Patiks ir 
jums, Marquette Parke. $66,000.

6 kambarių 15 m. mūras. įrengtas 
beismantas su virtuve.. Naujas gara
žas. Arti 72-tros - California. Vertas 
pirkti.^ * , L- " .

IŠNUOMOJAMAS 3 — 4 KAMBA
RIU BŪTAS. Teirautis tek RE 4-3202

PARDUODAMA valgomojo ir mie- 
• gamoj o kambario baldai, skalbimo 
mašina ir. kitokį namų rakandai. 
Teirautis tel: RE 4-3202. 
žžžxiinžsletži.OčččUe9sex.amėčč d a

LIUKSUS. NAUJA' REZIDENCIJA. 
R kambariai tinka ir pajamoms, arti 
TaJĮpan banko, ekstra platus lotas, 
2 auto garažas. — $38.000.

DIDELIS MŪRO NAMAS. 6 kam
bariai. puiki vieta Mamuette Parke,. 
<n^ži vonia, naujas gazo šildymas. 
$21.000. . £

MODERNUS 2 aukštu namas ir 2 
auto mūro garažas. Ra d’ant šildvmas. 
^nlrioj apvlinkėi Marnuette Parke. 
Verta* daugiau, gavome už $38.800.

2 BUTU modernus- mūro namas su 
garažu. Atskiri šildomai.’ Rami graži 
gatvė Marouete Parke. $36,600.

MODERNUS 4 BUTU mūras ir 2 
»uto mūro garažas. AfcJHri 
”ant air cond. Arti Maria High. — 
45,500. s 1

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

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUO SIT — 

’ NUOMOSTT.
TVAIRŪŠ7 DRAUDIMAI

’’Maloniai jums patarnaut

BALYS BUDRAITIS
»369 ARCHER AVE CHTCAGO.TE 

Tel. 254-5551 •' iL
LEMONTO APVT.TNKR.TE 

135-TA IR ARCHER AVĖ.
Tel. 257-5861 L

"■ . . ■......... . ■*>
M. A. ŠIMKUS

Real Estate. Notary Public.
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitoki blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Ay‘Namų Statyba ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 St> WESTERN AVE.

Chicago. HL 60609. TeL VI 7-3447

HOME INSURA W

Call Frank Zapolis 
32081/1 W. 95fh St.

GA 4-8654

DĖMESIO 
X2—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai S70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams. 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 Sd. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

give.**

HEART
FUND




