
ja narePkė, kad ji yra priešin-į 0 vėlesniais amžiaus metais pasidaręs rečitalių mylėtojas dėklą-

Pagrangs mokestis
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Tirinėjami senatoriai
WASHINGTONAS. — Teisin-

Trumpai iš visur

■%.

Vi

Pradėsi tai nebaigsi

WASHINGTONAS, — Armi-

Prezidentas Fordas atidžiai išklauso lankytojų pageidavimus, o 
vėliau daro: sprendimus ir Įsako pareigūnams padaryti reikalingus 
patvarkymus. Prezidentas visą, laiką glaudžiai bendrabiavęs su 
kongresu, hori ir dabar rasti bendrą kalbą su svarbesniais abiejų 

x - partijų vadais. į

tž.-'-t o ma.toriųs Stasys Pilka.
Jis gimė 1898 m. gegužės 8 ~ 

dieną Petrapilyje, kur baigęs' 
Šv. Kotrynos gimnaziją savo to-[- 
Ūmesnėms studijoms ir karje-

grindinis maistas, kadangi jų že- I 
mėje žemės ūkis beveik visiš- • 
kai neįmanomas.

cija negali laukti paramos iš

ri būti išklausytas; kongresą 
kraštas? užgįrs.

Sen. Mahsfįeld pabrėžė, kad 
7 šiai valstybei reikalinga abiejų 
partijų, politika. Jis priminė se-
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MANSFIELD REIKALAUJA ABIEJŲ 
PARTIJŲ UŽSIENIO POLITIKOS

Angoloje Kisirigeris negavo, ko norėjo, 

tai dabar Kaltina Amerikos kongresą
WASHINGTON. Į). C. — Sen. Mike Mansfield, demokratų 

partijos vadas senate, ketvirtadienį labai aštriai kritikavo vals
tybės sekretorių už pasakytas kalbas Laramie ir San Francisco 
miestuose. Angoloje valstybės sekretorius negavo- to, ko pagei
davo, tai šiandien jis kaltina JAV kongresą, — pareiškė daugumos 
vadas.

— Dabar ne metąs pirštais 
grasinti vieni kitiems, — posėdy
je pareiškė sen. Mansfield. —
San Francisco ir Laramie mies

tuose valstybės sekretorius Ki- 
singeriš savo kalbose kaltino 
kongresą kišimusi į užsienio po
litikos vedimą. Jeigu bet kuri 
administracija mano,£kad kon
gresas atsiguls ir vaidins numi
rėlį, tai ji patirs naujų dalykų, 
— tęsė savo kalbą sen. Mansfield.

ir

Prancūzu komunistų 
protestas Sovietams 

PARYŽIUS. — Prancūzų ko
munistų partija, antroji didu
mu Vakarų Europoje, trečiadie
nį pradėjo savo 22-jį kongresą 
su atsišaukimu išsižadėti kai ku
rių, tradicinių komunistų tikslų 
ir pradėti pasisakyti prieš “ne
teisybes” Sovietų Sąjungoje? 
Partijos sekretorius George 
Marchais savo 4 valandų kalbo
je — ^ puslapių raporte skati
no partiečius atmesti “proleta
riato diktatūros”, principą, rem
ti demokratinius rinkimus,ir. 
bendradarbiauti su nekomunis- 
tinėnris kairiųjų grupėmis sie- 

socializmo demokratinė-

torius negavo, ko til^j<^i^rtai 
šiandien jis kaltina.JAV kongre
są. .. .į. % f/. m

Seri. Mansfield įpritiįĮhė.; sena
toriams,: kad ‘kongresas '/įrėmę- 
Baltuosius Rūmus Inridkimjoje, 
nors?, jis.? pą£š>jftute, * kad’ ameri- 
kiėčįai’.labąr .jau .ilgai* Užtruko 
Vietname.*’ irr Jtttb^rA^ifdsYįė- 
tose. Baltieji 
pažinti,.kad miriėtąŲ^ntikjąi ąą- 

*- vo .kongreso paramą- Jžį 4.
Deriiokratųpartijps'vadaspri- 

mįnė Kisingeriūi, .kąd. jis pri
valo prisitaikyti .minties,; 
kuri sako, kad kml^i^asivąiffins 
svarbų vaidmenį JAV- 'užsienio 
politikoje. - Senatoriaus ’padary
tos pastabos visame Washing
tone plačiai buvo komentuoja
mos. Tai buvo rimtas įspėjimas 
ne vien prezidentui, bet ir vals
tybės sekretoriui Kisingeriul. Be
sitardamas su kongreso atstovais 
jis . gali daugiau laimėti, negu 
pirštu rodydamas į kongreso na
rius, nepanorusius duoti Ango
los kovoms-daugiau pinigų.

Sen. Edward. M. Kennedy pa
gyrė sen. Mansfield; kad jis pa
sisakė pries’ administracijos po
litiką Čilėje, Kipro saloje ir An
goloje. Sen. Mansfield parodė, 
kad kongrese yrą reikalus su
prantanti vadovybė. Sen. Robert: 
Griffin gynė sekretoriaus Kisin- 
gerio kalbas, nurodančias korigre 
so narių , užsispyrimo rezultatus.

Ar kongresas - gerai padarė,! 
sųstabdydamas prašomas sumas 
Angolai, pasakys kramto gyven
tojai, kurie yra vientinteliai 
sprendėjai vedamos užsienio po
litikos, — pareiškė sen. Mans
field. Atrodo, kad valstybės se
kretoriui teks' tartis ne tik su 
sen.-Mansfieldu, bet ir kitais už-į 
sienio komiteto narius. Be jų 
pritarimo, sekretorius negaus 
jokiam planui reikalingų pinigų.!

Saule teka—6:58 leidžriasi 5:12 
Šaltas

Prancūzų kompartija energin
gai, protestavo prieš dissidentų 
areštus Sovietų Sąjungoje.

derlius bus mažesnis
AT&T bendrovės

- ; v -K.- . i’” -5 . v - - - • ... ' ■ - *

L? Amerikos? telefono - telegrafo 
^endipyėš.'.yedėjas J. DeButts 
skundžiai.-kad jo vadovaujamos

mažėjės4975 m. Pelno gauta tik 
3,15 .bilijonų dolerių arba 5.13 
dol. kiekriėnai bendrovės akci- 
jai.-Pelnas 1974 m. buvęs 3.17 
bilijonų arba 5.28 dol. akcijai.

AT & T bendrovės vedėjas kal
tina recesiją, kuri turėjusi 1975 
m. neigiamos įtakos Bell System 
pajamoms ir Western Electric 
įmonės gamybai.

Įdomu, kaip vakar, vasario 4, 
buvo paskelbta, kad Illinojaus 
prekybos ir pramonės priežiūros 
komisija laido Čikagos telefonų 
bendrovei pakelti telefoninių pa
sikalbėjimų mokestį iki 20%.

KP .■ ■■ .

Sausra Kalifornijoje 
baigėsi sniego audra

LOS ANGELES. — Lietumi 
ir sniegu baigėsi iš visų'per 72 
inętųs buvusiu sausrų blogiau- 
sioji sausra. Trečiadienį iš Ba
ja, Kalifornijoje. atslinkusi leng
va audra sudrėkino'per ilgą lai
ką išdžiuvusia ir supleišėjusią 
žemę, o iš Nevados prasidėjęs 
antras audros frontas iki 40 my
lių per valandą vėju, smarkiu 
lietum ir sniegu, atrodo, ganė
tinai atgaivino gamtą. Pietų Ka
lifornijai tai buvo pirmas lietus 
nuo praeito gruodžio mėnesio 12 
dienos.

L KRENTA NUOŠIMČIAI 
PASKOLOMS

Arlington© taupymo bendro
vė praneša, kad ji sumažinanti 
nuošimčius už paskolas, duoda
mas namams pirkti iki 8*4. Ki
tos taupymo bendrovės tuo tar
pu dar-tebeima 8%,—9%.

Anlftn DAILY NEWS
Chicago. Ill. — šeštadienis,/ĮSausio-January 7 d.1976 m

SOMALIJOJE RUOŠIAMAS, NAUJAS 
ANGOLOS TIPO KARAS

, . Tokiais ir panašiais užvardinimais Paryžiaus laikraščiai pra
neša žinias iš šiaurės rytų Afrikos-nuo Raudonosios jūros pakraš
čių. Prancūzai baiminasi, kad jų valdomojeySomalijos dalyje 
Djibouti, turinčioje iš viso vos; 200,000 gyventojų, gali, išsivystyti 
Sovietų-giriklais'įr agentais remiamas antras Angolos.-tipo karas.

Prancūzija Djibouti kolonijoje 
laiko apie 6,000- gerai ginkluotų 
kareivių bet kareiviai, prancū
zų' manymu, reikalo neišspren
džia. Prezidentas Valery Gis- 
card pereitą mėnesi pažadėjo 
Djibouti gyventojams nepriklau
somybę. Dabar prancūzai tad 
ir baiminasi. Jų manymu, kolo
nijos “angolizacija” suteikia 
Maskvai naujas galimybes liau- 
rės rytų Afrikoje, prie tanklai
viais vežamos, alyvos kelių.

Djibouti išlaisvinimo frontas

Jau dabar, panašiai’ kaip ir 
Angoloje, pradėjo’veikti Sovie
tų ginklais ginkluotas- Djibouti 
išlaisvinimo frontas.. Išlaisvini
mo frontas savo veikla pradėjo 
teroristiniais veiksmais*. Pir
miausia jie užpuolė į mokyklą 
busu važiuojančius vaikus, ku
rių 8 metų mergaitė buvo už
mušta ir, perikr kiti vaikai su
žeisti. Vieną‘7 metų mokinį 
Frank BrukouskĮ teroristai nusi
nešė įkaitu, nors jis buvo su
žeistas.

Susišaudžius su policija, 6 te
roristai žuvo, o kiti pabėgo į 
Sovietų globojamą ir ginkluoja- 
mąų Somaliją.

Sovietiškas satelitas

Išlaisvinimo fronto teroristam 
lengva veikti, kadangi juos re
mia Sovietai, ir, svarbiausia, jįe 
gali lengvai pasislėpti rusų sa
telitinėje valstybėje Somalijoje. 
Maskva Somalijai, turinčiai 3 
milijonus gyventojų, yra sutei
kusi iki 130 mil. dol. pagalbos 
ir kita tiek lėktuvais MIG-21.

Maskva Somalijoje laiko apie 
1,500 “patarėjų”. Raudonosios-

VĖUAUSiOS ŽiMihS
♦. Gen. Haig, Jungtinių Tautų 

karo vadas Vakarų Europoje, Įs
pėjo visas vakarų valstybes apie 
sovietų valdžios liauju ginklų 
Įvedimą ir karo jėgų sustiprini
mą.

■*. Leonidas Brežnevas, ne
kreipdamas jokio dėmesio į Ki- 
singerio pasiūlymus bei reika
lavimus, viešai pareiškė, kad So
vietų Sąjunga solidarizuoja su 
Angoloje valdžią turinčiu ^‘liau
dies frontu”.

♦ Iš. Guatemalos ateinantieji 
paskutiniai pranešimai sako, kad 
žemės drebėjimo metu gyvybės 
neteko apie 6.000 žmonių. Tokios 
išvados priėjo Guatemalos ka
ro vadovvbe, tvarkanti visą ne
laimę. Kelios valstybės lėktu
vais jau pradėjo vežti į Guate- 
malą nelaimės ištiktiems žmo
nėms maistą ir drabužius.

♦ Teisėjas John J. Sirica, pa
skaitos metu gavęs širdies smū
gi, pradeda atsigauti. Ligoninė
je jis turės gulėti kelias savaites.

♦ Italų krikščionis Aldo Mo
ro, gavęs socialistų pritarimą, 
tariasi su partijos nariais dėl 
naujos vyriausybės. Ji bus su
daryta vien tik iš krikščionių de
mokratų partijos narių, bet par
lamente gaus socialistų 64 atsto
vų halsus.

jūros pakraštyje, Berberijo uos
te, savo bazėje, yra įrengė prieš
lėktuvinių ir kitokių raketų iš- 
šovimo taškus. Barberoje esan
čios raketos gali pasiekti Sueso 
kanalą 
didelė 
Azijos

ir visą Mažąją Aziją. Tai 
grėąmė visai Mažosios 

alyvos gamybai.

I
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MIRĖ STASYS PILKA
Aktorius, režisierius, dailaus žodžio deklamatorius

Central Community ligoninėje ketvirtadienį i vai. popiet 
mirė sulaukęs 78 metų amžiaus veteranas aktorius, režisierius.

"*> ’^tatymo sumanymui, kuriuo 
būtų kompensuota Sioux indė
nams. kurių giminės nariai buvo 
užmušti pre Wounded Knee 
prieš 86 metus, kadangi kom
pensavus tą vieną atvejį prasi- rai pasirinko teatrą, kur studi- 
dėjų be skaitliams kiti panašūs javo ir vaidino, o 1921 metais 
reikalavimai. I parvažiavęs pastoviai gyventi į

Lietuvą Įstojo Kaune Į Meno Kū
rėjų draugijos dramos skyrių 
kaip aktorius ir režisierius; 1926 
metais atvyko Į Jungtines Ame- 

jrikos Valstybes, kur su Dineika 
ir Dikiniu, vėliau su Dineika ir 
Vanagaičiu Įsteigę vodevilinį te
atrą Dzimdzi-Drimdzi keliavo 
vaidindami Įvairiose lietuvių ko
lonijose.

Grįžęs i Lietuvą nuo 1929 iki 
1944 metų vasaros išbuvo Kau
no Valstybinio dramos teatro 
aktorių. Rusams antrą kartą 
okupuojant Lietuvą pasitraukė 
i Vakarus, kur iki 1948 metų 
įvairiose lietuvių pabėgėlių ko
lonijose surengė net 90 litera
tūros ^rečitalių, .1948 metais at
vyko ' į JAV, kur pastoviai ap
sigyveno Chicago j eį čia įsteige

LtJet u vių . teatrą,. kurįąme pasta
tė eilę veikalų, bet metams slen
kant pradėjo palaipsniui iš ak
tyvaus dalyvavimo pasitraukti, 
nors dar parašydavo brandžių 
.straipsnių iš sau artimiausios 
meno srities Naujienose ir kt.

Buvo net du kartus nuvažia
vęs i sovietų okupuotą Lietuvą. 
Vieną kartą jis turėjęs Vilniu
je skaityti paskaitą, bet nepa
vyko, seni scenos darbuotojai 
buvo netiksliai informuoti apie 
paskaitos laiką. Iš okupuotos 
Lietuvos Pilka grįžo palaužtas. 
Jis jau vengė kalbėti apie oku
panto Lietuvoje daromas išdai
gas jam jau nepatikusios' Nau
jienos už Vilnies vedamos poli- 

| tikos kritiką.

Paklausimai Niksonui

WASHINGTON. — Senate In- 
tėligėnce komitetas nusiuntė bu
vusiam prezidentui Niksonui 
lakštą klausimų, Į kuriuos jis tu
ri duoti savo priesaiką patvir
tintus atsakymus. Komiteto pir
mininkas sen. Frank Church (D., 
Idaho) pranešė, kad Niksonas 
prižadėjo klausimus atsakyti. 
Pavyzdžiui, vienas klausimas 
yra apie JAV intervenciją Chile 
jo prezidentavimo metais.

Investiguoja investigaciją

WASHINGTONAS. — Iždo .. i
Departamento pranešimu, IRS 
komisionierius Donald Alexan
der savo noru paliudys federali-

spendavo Pajamų Mokesčių Įs
taigos investigacijas. Iždo de
partamento žiniomis Teisingumo 
departamentas pakvietęs ^Alex
ander ir ir kitus mokesčių Įstai-: 
gos vaidininkus atvykti Į grand 
jury. ‘

Britanijos-Islandijos ginčas

Britanija (Anglija) nusiuntė 
savo kariškus laivus į Islandijos 
savavališkai, sau priskirtą 200 
mylių vandenų zoną apginti bri
tų žvejų kutenus nuo Islandijos. 
‘'Sekantis? žygis bus nutraukti 
diplomatinius santykius su Bri
tanija”, pareiškė Islandijos už
sienių reikalų ministeris Einar 
Agustson. Prasidėjo “šaltas ka
ras” tarp dviejų NATO narių — 
“nykštuko ir Galijoto”. Islandi- 
jas pasisavino 20 mylių pajūrių 
plotą, norėdama, apginti men
kes nuo Anglijos ir kitų šalių gUm"7eparta^ntas i? dri'ki- 
žvejų. žuvis yra Islandijos pa-' tos federalinės institUcijos pra-

Į dėjo tirinėti, kelis senatorius, 
ar jie nedalj’vavo kriminalinėje 
veikloje, nelegaliai gaudami sa
vo rinkimų kampanijai kontri
bucijas iš Gulf Oil Co.

Senato Etikos Komitetas pa-
Nuostolingi “šventieji metai”

ROMA. —Praeitieji 1975 šven
tieji metai dvasiniu atžvilgiu bu- teikė U. S. Distrikto teismukpri- 
vo pasisekimas, bet finansiniu saikintą buvusių Gulf Oil parei- 
atžvilgiu buvo Vatikanui gry- ■ gūnų pareiškimą, kad Senato ma
nas nuostolįs. “šventajam Sos-Įžumo lyderis Hugh Scott (R., 
tui 1975 metų Jubiliejus buvo į Pa.) gavęs apie S100.000, o se- 
ekonominis nuostolis, siekiąs ke- : natorius Russel B. Long (D., 
lis šimtus milijonų lirų”, per La.) gavęs daugiau kaip $40,- 
Vatfkano Radio pasakė šventųjų i 000. Pareiškiama, kad sen. Hen- 
Metų Centro Komiteto sekreto- ry M. Jackson (D., Wash.) da
riu msgr. Antonio Mazza. į ręs spaudimą, norėdamas gauti 

$10,000 kontribucijos į jo 1972 
ItjAR GABALĄ SINAJAUS įmetu rinkimų į prezidentus-kam- 
IZRAELIS DAV£ EGIPTUI panijai. Jackson y^a ir šiemet 

kandidatas demokratu nomina- 
TEL AVIV. — Jungtinių Tau- cjjoms 

tų komandą Jeruzalėje pranešė,' 
kad dar 50 ketvirtanių mylių Si
najaus dykumoš grąžinama 
Egiptui ir iš to ploto JT kariuo
menė atšaukiama ir tas plotas 
perduodamas Egipto armijai. 
Tas' plotas yra siauras ruožas 
Suezo kanalo rytų pusėje, ku
rią Jungtinių Tautų kariai sau-

gojo, kad neprasidėtų naujas 
konfliktas. Izraelis ruožas po 
ruožo nuo praeito lapkričio mė
nesio traukiasi iš Sinajaus dy
kumos, kurią ištisai buvo iš 
Egipto užkariavęs 1976 metų 
“septynių dienų" kare.

ČIKAGA. — Illinojaus aukš- 
tųjų mokyklų švietimo tarybas 
numato, kad 1980 m. studentų 
skaičius universitetuose pradės 
mažėti ir toks mažėjimas gali 
tęstis 10 metų. Todėl Illinojaus 
aukštųjų mokyklų švietimo ta
ryba ir mananti, kad jau dabai* 
reikia mažinti pastatų statybą, 
tačiau taryba nužiūri, kad svei
katos, teisės, enepviios ir mo
kytojų paruošimo fakultetui plė
sis ir pareikalaus daugiau lėšų. 
Taryba todėl ir pataria 13 pa
kelti mokesti už mokslą.

Gausu silkinių žuvų
ČIKAGA. —- Illinojaus vals

tybės apsaugos departamento 
biologai, ištyrę Mičigano ežero 
žuvis, sako, kad ežere daugįau- 
ąjai yra šilkinės veislės žuvų.

Iš 8,000 žuvų pavyzdžio 90%, 
sudarė silkinės žuvys. Geltonųjų 
ešerių minėtame pavyzdyje tebu
vo rasta šeši, o karčių tik 2%. 
Kadaise anksčiau ešeriu Mičiga
no ežere buvo gana didelis kiekis.

Pradedant praeitą vasarą, kar- 
oiai Mičigano ežere visiškai už
drausta gaudyti.

WASHINGTONAS. — Senato 
Komercijos Komitetas priėmė 
biliu. kuriuo išbandymo tikslu 
dvejiems metams nustatomas 8 
mėnesiu dienos šviesos taunymo 
laikas, kurs prasidės nuo pirmo
jo sekmadienio kovo mėnesi ir 
baigsis antruoju sekmadieniu 
lapkričio mėnesi 1970 ir 1977 me
tais.

Patty Hearst byla 
pradėta trečiadieni
SAN FRANCISCO. _ Trečia

dieni. vasario 5 diena prasidėjo 
viena labiausiai išreklamuota 
multimilijonieriaus Hearsto duk
ters Patriciios (Pat) byla, ku
riai jury sudaryta iš 7 moterų 
ir 5 vyrų. Jie turės nuspręsti, 
ar Patty buvo savo noru pata- 
nu«’ “Veikianti” banko plėšikė, 
ar savo pavrohikų buvo teroru 

i ir vrasinimars iš nrųto varoma".
Patricijos svarbiausias gynė

jas, garsus Bostono advokatas 
Lee Bailey pasakė iury nariams, 
kad ji buvo nuo 6 iki 8 savaičių 
laikoma klozete uždaryta be švie
sos. lytiškai niktnaudoiama ir 
pagaliau jų įtikinta, kad ji FBI 
agentų bus nužudyta, jei bandys 
pabėgti.

Bailey pasakė, kad ji buvo sa- 
grobikų priversta dalyvauti ban
ko apiplėšime, kad būtų nufoto
grafuota ir dėl to ją banke pa
statė prieš pat banko įsirengtas 
foto kameras.
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Proven Performance

Vote for

DOLEZAL

RANEŠIMAI

SKAITYK tPasveikink savo draugu

Nevados pajamos

(Pavardė ir vardas)

(Tikslus adresas)

TEXACO

WHERE YOU BANKER WORK

VI u

1739 So. Halsted Street Chicago, III. 60608

BUY US. 
SAVINGS 
’BONDS
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The iron Curtain 
isn’t soundproof.

fuH time job for me. 
a private practice or

-r 435-1654
- 34M240 
t- 633-0090
- 895-0700
- 486-2818
- 925-2787
- 376-6755
- 771-0696
- 365-6780
- 363-0494
- 365-6740
- 249-6216
- 385-6550 
305-673-8220
- 674-1540-
- 475-7430
- -769-4507 
602-942-8770
- 381-8800
- 257-6320
- 589-4464
- 475-9746
- 296-5250
- 732-7476

Litter doesn’t'throw 
Its err away; litter 
doesn't just happen.. 
People cause ft—arid 
only people can prevent 
it “People" means you.. 
Keep America -Beautiful,

SOVIETIŠKA "DETENTE

'■^daxwa fc-mt ag
u» “’P"* Ptm «aarv 

XDfiV o

. CARSQN CITY,. Nevada. — 
Nevados lošimų, namai .(casinos) 
pratusiais metais padarė rekor
dinę pajamų sumą $1,13 bilijono, 
tai yrą 12.3 .nuošimčiais daugiau 
kaip 1974 metais. Nevados vals
tija vien mokesčių gavo $58.4 
milijonus — 12.6 nuošimčiu dau
giau kaip metais prieš tai.

nuos Cicero gražią ateitį, pradėtą Respublikonų

Full-Time
TOWN PRESIDENT

LICENSED BY VN EsPOSYLTORG)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

Cicero 'town primary election tueday, February io

I pledge that' being Town President will be a full time job for me

—UPYTĖS.DRAUGIŠKO KLUBO 
pilims susirinkimas įvyks penktadie
nį, vasario 6 d., 1 "vai. popiet Susirin
kimas bus naujoje vietoje, wĘątaam 
salėje, 4046 S. Western Ave. Visi na
riai prašomi 'dalyvauti, nės turime 
daug svarbiu reikalų aptarti. Bus ir 
raportu skaitymas. Po susirinkimo 
bus vaišės. ' A. Kalys; rast.

AL. IK 1 G r ? S 
T A I S O M r 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

Kama oebrangi. 
Telefoauoti 737-3988 

58-tos ir Western Avenue kampas'

Chicago 2000 metais
Chicago. — Vietos ekspertai 

priemiesčiais 72000 metais turės 
apie 8.7 milijonus gyventojų. 
Chicagos priemiesčius sudaro 
sekantieji šeši apskričiai: Cook, 
Will, Du Page, Lake, McSenry 
ir Kane. ’

Tie patys, ekspertai prieš po
ra metų teigė, kad iki to laiko 
Chicaga su' savo 'šešiais apskri
timis 2000 metais turės 9.19 mi
lijonus, 1970 metais jie tvirti
no, kad turės 10.6 milijonus, a 
dar seniau — 1961 metais — 
kad 2000 metais metropolinė 
Chicaga'turės 10.86 milijonus.

She cent čomo to you for the 
truth, -butyou^ean rewen ner. 
Radio Frae Europa does the 
*ruth through.
In tn wo Frea Europe-/fa

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI JR -ŽEMDIRBIAMS

Dr, Juozas Dąuparas. ŽEMeŠŪKlCTsVlETlAAS. Studija. Išlėis-

bižnTeriai. Kurie garsinasi

NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIĄ 
'•n.iį^SFKIMA -RTZNYTR

per "Naujiena

o Massachusetts Technologi
jos Institutas išrado mašiną, ku
ri garsiai skaito rankraščius, tik
tai nelabai aiškiai i štaria žo
džius. Mašina būsianti pagerin
ta ir galės tiksliai atlikti žmo
gaus darbą. Dabar toji maši
na kainuoja 30,000 dol.., bet ma
rinėle produkcijoje kainuosianti 
tiktai ',.000 doleriu.

—LIETUVI G MOTERŲ >" PILIEČIŲ 
LYGOS metinis susirinkimas įvyks 
sekmadieni vasario.8 ČC,. 1 vai. po 
pietų pas'pirm. M. Zolp, 3554’South 
Halsted St./Narės ’ kviečiamos otsi 
lankyti,-nes yra daug reikalų aptarti. 
Bus Hr Vaišės. Laikas užsimokėti 
duokles’k ■ — NL Zolp, pirmininkė

'Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu lai
ku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūšų. įstaigose, gavė- 
jas NIEKO NEMOKA. . ... Uf

Prie firmos skyrių .yra krautuvės, joserasite žemiausiomis kairiomis .pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir.kitų daiktų.'

* -■ ■ . U ' ..i' r ■ : r ' -. v

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais ir sek
madieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valnn dos popiet.. -

MŪSŲ SKYRIAI:
126 Tilghman Street_______

1900 Fleet Street----------—
— 485 McDonald Avenue 

701 Fillmore Avenbe —___
1241 No. "Ashland Avenue

— 2608 West 69 Street--------
— 1855 West 47 Street

— 1028 Kenilworth Avenue.......
• 11601 Jos Campau Avenue-----

. — Free wood Acres Rt.9^—
— 11339 Jos’Campau Avenue 

— 122-126 Hillside Avenue -™
159- So. Vermont-Avenue

—LIETUVIŲ BRIGHTON PARKO 
MOTERŲ KLUBO metinis,-susirinki
mas i T

Maplewood Ave,. Po susirinkimo buš 
vaišės.,:__ ’ —LNut.’ Rast.

MASKVA. — Sovietų armijos 
laikraštis “Krasnaja Zviezda” 
savo šeštadienio' laidoje parašė, 
kad “laukinė moralė JAV-bių 
kariuomenės barakuose iškreipia 
protus ir paverčia kareivius “už
kietėjusiais žudikais”.

Dviejų autorių — Kim Seli- 
Ikhov ir Jurij Deriugin ką tik 
.išleistoje knygoje, pavadintoje 
“Kur Gis paliko savo pėdsakus” 

l (Gis kitaip vadinami JAV ka
reiviai) pasak “Krasnaja Zviez
da” autoriai iškelia Amerikos 
kareivių charakterį, mentaliter 
"tą ir metodus, kaip amerikiečiai 
kariai yra perdirbami į galin
giausią imperializmo armiją... 
Per 20' metų savo istorijos 
Jungtinės Valstybės sukėlė apie 
140 karų .r militarinių konflik
tų, iš kurių daugiau kaip 30 bu
vo sukelti jau po 1945 metų”, 
Išgirdama minėtą knygą “Kras
naja Zviezda” rašo, kad toje kny
goje “parodyta kaip barakai su 
savo laukine morale sužaloja ka
reivių protą, sunaikina jaunimo 
idealus ir pagaliau priveda .prie 
visiškos moralės degradacijos, 
kur cinizmas, brutalumas ir 
smurtas pasidaro svarbiausias 
elgesio motyvas”.

Linkiu Juins ir toliau būti tei 
siiigųjų ir teisybes'pusėje. Ne- 
iileįskite į jokius flirtus su vaiz 
Jųojanči'us patriotus bendra- 
darMiautojais ir.su tokiais, kaip 
;<Tėvų nameliai brangūs’’ leidė
jais ar jų užtarytojais. Tikrai 
.abai gaila, kad.jau tokių nema 
žai yra. O tai mūsų spaudos kai

My pledge ...
rivAiv.xb .naicNžhėxH slxCi....

I pledge that being Town President will be a 
[ will not accept any other pašition or conduct 
business during my term of office. My office will be used only 
serve the peopleland the Town of Cicero and for no other purpose.

♦ Elektros įvedimai, pataisy
mai. Turiu Chicagos miesto lei
dimą. Dirbu ir džiiiięsčiųose. 
Dirbu grėrt, gara'ntuotaf ir’ sąži
ningai.

Klaudijus Pumputis,
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559.

.Aš skaitau nemažai lietuviš
kų laikraščių — Naujienas, 
Dirvą , Tėviškės Ž i b u r iuj, 
Draugą; Kartais nusiperku ir 
kitus. Juos skaitant, labai grei 
tai matosi, kieno pusėje yra tie 
sa, kas ką. kelia kaip ant šakės, 
o kitus tuo pačiu arba net spe 
cialiai žemina, didelių darbų 
neįvertina, o nuvertina. Tas ne 
vienodas vertinimas ir kreiva 
informacija, vienų palaiky
tas, " kitų žeminimas ne tik 
skaldo mūsų jėgas, bet visiis 
gaiaioja/į keturis vėjus. Grei
tai ateis laikas, kad apie vie
nybę bus gėda ir kalbėti. ;
’ Man atrodo, kad visi lietu
viai, palaikydami savo mėgs
tamą laikraštį, nepamirštų' ir 
Naujienų geriausiai savo in- 
formacijai: Ypač jas turėtų 
skaityti visuomenės veikėjai. 
Jie būtų geriau informuoti ir 
'lengviau onentuotūsi.

' Aš nors skaitau daug laikraš 
čių ir juos paremia, Set labiau 
šiai mėgstu ar vertinu Naujie
nas; Todėl ir si kartą -jų para
mai siunčiu dešimkę ir pasi
rašau Sėrias Naujieniėtis

JEI JŪS NORITE SIŲSTI > •

NAUDOKITĖS PATARNAVLAIU PLAČIAI
ŽINOMOS FIRMOS ' -

Geraldas Dolezal yra Reguliarios Cicero Respublikonų partijos kan
didatas. -Visi Respublikonų kandidatai taip pat visi Respubuikonų parei
gūnai pažadėjo savo paramą ir rekomenduoja jo programą.

Už jį atiduoti balsai duos Cicero miestui patyrusią miesto admini 
stracijos grupę pareigūnų, kurie tęs Cicero gyventojams geriausius pa 
tarnavimus, laikys Cicero miestą gerame finansiniame stovyje ir pla 

administraijos.

ALLENTOWN, PA. —. 
BALTIMORE 31, MD. _ 
BROOKLYN, N. Y. 11218 
BUFFALO 12, N. Y. - 
CHICAGO 22, III. — 
CHICAGO, ILL. 60629 
CHICAGO, ILL. 60609 
CLEVELAND 13, Ohio 
DETROIT 12, Mich. - 
FARMINGbALE, N?J. 
HAMTRAMCK, Mich. 
HARTFORD 6, Conn. ■ 
LOS aHgELES -4, CiHf 
MIAMI BEACH, Fla. 33139 1201-17 St. ____________ ..............
NEW YORK 3, N. Y. — 78 Second Avenue.......... ...... .. ..... ..
NEW YORK 3, N. Y. — 141 Second Avenue____________
PHILADELPHIA 23, P«. — 631 W. Girard Avenue----- --------
PHOENIX, Artz. 85027 — 22047 N? Black Cartyon Hery ...„ 
RAHWAY,' N. J. — 47 East Milton Avenue ____ _ —
SOUTH RIVER, N. J. — 41 Whitehead Avenue  _____ —
SILVER SPRING, Md. — 622 Elsworth Dr____________.4___
SYRACUSE, N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street ___ _____
WOODHAVEN, Queens, N. Y. 1T421 — 80-14 Jamaica Ave. 
UtlCA, N. Y. — 963 Bleeker Street - - - ______X*

“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” naujam\ skaitytoj 
Till George St.

La Salle, PQ., Montreal 690,
- Canada —

Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose
Juozas Rij>'4čin$kas, SIAUBINGOS DIANOS. Atsiminimai aplei

džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk 
lose Vokietijoje. 5273 psL. kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Zuozas Kapajfosk a i, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra naTūrali ankstesniaju atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kųrianėAn^r patvariai jsikūrusio asmens istorija. 'Knyga gausiai iliu- 
riiiUota x300 pst Kaina 7 dol.

/SPŪDŽIAI KOMUKtSTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė bUVo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose 
ixMHpetfofv tr ^ataugoje. Vaizdus aprašyrpai, ką ji ten mate, kokias 
kalbas girdėjo ,ir ką jai žmonės pasakė. 95 psi. S1.50 Yra taip pat 
istersta i anglų kalbą

O. Kuraiti*, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės i Lietu 
vą Įspūdžiai Iliustruota foto nuotraukomis 331 psl. S3 00

B. Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au 
tonMds įstabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos paradytos lengvu, gražiu stiliumi

Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS/ 
3 istoriniai žemėlapiai 106 psl. Kaina S2.D0

Vinca^ žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
M4 psl. Kaina'SI.50

^ie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 Se HALSTED SI., CHICAGO, ILL. 60601

• tsilankanf darbo valandomis arba užsakant paltu ir pridedant 
iekj ir pinigine perlaida.

’ Popiežiui lirdį skauda Juodąjį baltųjų mūšis 

dėl nedarbo didėjimo Tjl™
1 1,500 juodųjų ir baltųjų Escam-

Vatikanas. — Popiežius Pau- bia aukštesniosios mokyklos mo
lius VI kalbėdamas šv. Petro kinių mūšis, vartojant šautuvus, 
aikštėje susirinkusiai miniai, pa- akmenis ir medinius brūklius, 
reiškė, kad nedarbo nemažėjimas truko apie 4 valandas, ^lušty- 
jam skaudina širdį. nių priežastis buvo kaip pavadin-

Re- 
bels ar'•Raiders. Du mokiniai 
sužeisti šautuvų šūviais,'o šeši 
kitokiais įrankiais. Trisdešimt 
penki šerifo policistai keturias 
valandas grūmėsi sa mokiniais, 
vartodarifi lazdas, ašarinės bom
bas ir policijos šunis, kol pa
vyko tvarką atstatyti.’Sužeistie
ji buvo ligoninėje aptvarstyti ir 
paleisti. Devyni mušeikos su
imti.

Iių: .‘Žemes ūkio švietimo problemos ūkininku krašte. II dalis: Žemės 
•ikro šVfetifnžts 'Eiėtuvoje.

'Autorius savo ’žodyje rašo: “jei' liūdinąs lietuviu tautos likimas 
.rėbūtų sutrukdęs’ Lietuvos nęp^iklaušomybės"gyven’imo ir nebūtu su
griovęs -gražiai išaugusių ir suklestėjusiu-Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną,'drąsiai galimą sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti šavd'žėmės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms .iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūki atrodo tik-žemdirbiams, skaityti, kadąne 
absoliuti lietuvių tautos dauguma'(88.12%) buvo ūkininkai ir po pa
saulį išblaškytų lietuvių absoliuti daugumą yra arba patys buvę ūki
ninkai. arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus. brangi abso- 
jiužai- lietuviu 'dauguniaį, 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’ pušlapių' šu’ daug vafedelių ir lentelių, kaina tik S5.Ū0. 
Ganoma Naujienose.

Čekį arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

N A U J I E N O S
17.:') So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

P0D3GRA PlfiETAEDOMA SKAITYTOJU BMSAI

I paklausimą, kaip pasireiškia Gerbiami Naujienų Darbuo- 
podagi-a • (gout), Dr. George lojai!
Thosteson paaiškina, kad poda- Norėjau išsiųsti Jums prenu- 
gra yra meabolinė liga, tikru-meralą 'be raginimo, bet neap- 
moje tai esanti viena iš artričio ūrėjau ir ta prasme pavėla- 
formų. , vau. Kitą Kartą, siųsiu prieš

Podagra .prasideda kai orga-jm^ -raginimus Išsiuntinėjant. 
nizmas nebesusitvąrko su urinos 
rūgštimi, kuri kombinacijoje su 
kitais chemikalais susikaupia 
kristalų formoje.' Podagra daž
niausiai pasireiškia nuo kojų 
pirštų (didysis kojos pirštas pa
rausta, įkaista, ' patinsta ir la
bai skausta, o tą skausmą sukę-' 
lia tie minėtieji kristalai.

Laimei, yrą vaistai, kurie uri- 
no rūgšties kiekį ir skausmus žy
miai sumažina. Turintiems po
dagrą pataria įsigyti Dr. Thos- 
tesono’’brošiūrą "Gout: The Mo
dern Way to Stopit”. Reikia pa
siųsti 25 centus (kvoterį) ir sau 
adresuotą voką šii 13 centų paš
to ženkleliu adresu: “Dr. Thos
teson Chicago Sun-Times, P. O. 
Box 3999, Elgin, Ill. 60120. ■

SKAI1 fl {JEMOhATIN1 rval. Vakare,Vaičaičio salėjė-'t4258 S

“Tarpe daugelio skausmingų fį mokyklos atletų grupę 
aspektų dabartinėje situacijoje, 
vienas (tų aspektų sukelia mu
myse gilų skausmą, tai yra ne
darbo krizė, kuri paliečia šią šalį 
(Italiją) ir kitas šalis.- Recesi
ja industrijoje,, pinigų devalua- 
dja, o' ypač nedarbas yra prie
žasty mūsų gilaus liūdesio dėl 
jo-skausmingų efektų daugelyje 
darbininkų šeimose.

Italijoje yra apie L4 milijono 
bedarbių. -Italijos valdžiai, už
draudus, svetimų valiutų keiti
mus, italų lira perpasku tines 15 
dienų buvo nuvertinta septyniais 
nuošimčiais.

Prašome išKirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
prenumeratos > 
mokesčiu,

• » -4 ♦

ir.su


Prezidento rinkimai Gvatemalos nelaimė

Žiemos olimpiada

gal metro stono lynais, padary-| valgykla ir puošniai padengtais tQs barjeraįs\

GVATEMALA. — Drebėjusi 
žemė Gvatemaloje sugriovė vi-1 
duryje miesto esančią katalikų

Gate tiltas, t.' y. vos kelios la
bai aukštais atramos, palaikomas

nritz vardu.
gerėti didžiule ir gražia sale —

$
I
-■

tais iš vielų. Golden. Gate til
tas vieno aukšto, bene 6 automo
biliams takais, o San Fr.-Oak-

■ 
1
I

stalais, šalia valgyklos tokib pat 
didžiulė salė kavinei-užkandinei, 
kurioje mus aprūpino maistu, o 

land tiltas dviejų aukštų: apa- valgėme nusinešę trečiojon ma
tiniu važiuojama į Oaklandą, o žesnėn salėn. Užkandų kainos

Yerba Buena ir Treasure salos

SAN JOSE, Kalifornija. — 
Mūsų Senior -Centras išrūpino 
leidimą apsilankytf Treasure’ sa
loje, kuri yra Krašto Apsaugos 
žinioje ir .ten yra Dvylikto Jūrų 
Distrikto (Twelfth Naval Dis
trict) Štabas ir kt., karo mokyk
los, jūrininkų daliniai, sandėliai 
if kt. • ■/

Treasure sala ir gretima Yer-, 
ba Buena salos yra vidury San 
Francisko įlankos, tarp San 
Francisko ir Oaklando miestų. 

.Yerba Buena mažutė, vos 150

Po antrojo pasaulinio karo, Į 
San Fr. miestas atsisakė nuo' 
projekto įrengti toje saloje ae
rodromą ir Treasure sają perlei
do Krašto Apsaugos žinybai, v ’

Vėliau palaipsniui saloje pa
statyti kariams gyventi namai 
(2-3 aukštų), mokyklos, sandė
liai, laivams krantinė, krautuvės 
ir kt. Be to. čia yra didelė li
goninė jūreiviams. Šioje saloje 
tūkstančiai jūreivių pasisemta 
žinių nuo ugniagesybos iki aero
nautikos imtinaf. (

Mus nei pasitiko, nei lydėjo 
(tik praleido), kuris karys, tad 
laisvai apvažiavome visą salą. 
Apvažiavome ratu ir apie buv. 
puošmeną — fontaną, apstattytą 
iš cemento nulietomis didžiulė
mis skulptūromis, bet dabar fon
tanas nebeveikia ir vandens lo
vio šonai apirę.

dėdes šerno gyvenimo BRUOŽAI I
Ylv4 GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Aiuerikus lietuviai Juozą Atomai!} - Dėdę Šerną a* 
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, 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 ROKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

WASHINGTONAS. — Alaba-
v______ „ __ p)os gubernatorius George Wal- Katedrą, vienas didelis naujai pa

plaukiantį didžiulį ir pla-J lace’savo kandidatūrai j JAV palytas viešbutis suskilo J tris 
preridentus prouaguoti jad turi 
susidaręs $6 milijonų fondą. Fe- 
deralinei Rinkimų Komisijai pa
teikti faktai rodo, kad savo fon
dui suĮcelti pastangas jis pradė 
jo 1973 metais ir iki 1976 metų 
pradžios surinko apie 6 milijo
nus, tai yra dukart daugiau ne- 

jo konkurentas demokratų 
kandidatas senatorius Henry 
Jackson.

Wallace paprašė arti $2.3 mi
lijonų valdžios subsidijos, kas 
turės ją fondą pakelti iki dau
giau kaip 8 milijonų dolerių. G. 
Wallace jėga yra ta, kad jį re
mia didelė daugybė — tūkstan
čiai smulkių kontributorių, au
kojusių Jki $250. Paklaustas 
skaičiaus, kiek apytikriai ame
rikiečių aukojo Į Wallace fondą, 
minėtos komisijos pareigūnas 
pasakė, kad surašyti aukotojus 
sudarytų penkių inčų storumo 
kpygą.1

Respublikonų kandidatai — 
buvęs Kalifornijos gubernato
rius Ronald Reagan savo fonde 
praeitais metais turėjo $1.9 mi
lijono, o Fordui iki gruodžio 31 
dienos' buvo suaukota $1.6 mi-

| mort.nras-imzuka ir kt). Taip- 
pat čia yra Mercury ir Gemini 
raketų kapsulių pavyzdžiai.

Aikštėje prie pastato matė
me mažą orlaivi - kuris pakyla 
rtųo lėktuvnešio ir sausuma '7y-- 
Žiuojantp’ (18 tekini i) bei van- '; 
<’enij i
tų tanka. 'I

Beje, iš abiejų salų-pasigėrė
tinai grafiai San Francisko mies
tas atrodo, šias salas aplankėm 
dideliu busu 48 “jaunuoliai”.
Maria apskrities įstaigų centras

Sekanti ekskursija, kurioje aš 
dalyvavau, vyko apžiūrėti Marin 
apskrities Įstaigų gražaus pa
stato, esančio 3 mil. atstume nuo 
San Rafael miesto.

Iš tolo, pastatas atrodo lyg 
tiltas tarp dviejų kalvų. Vidu
je statyba Įdomi tuo, kad per 
visą, , labai ilgą pastatą, vidury 
yra platūs koridoriai, kurių pir
majame aukite Įrengti puikūs

I gėlynai ar pasodinti dekoratyvi
niai medeliai, o antro, trečio ir

gamtos “pastatyta” aukštoka
sala, kurią kerta San Fr. — Oak
land tiltas. /Net kelio daliai per 
šią sala teko tunelį iškirsti.

r 3 ■

San Fr.'— Oakland kabantis
tiltas 8^4 mylių ilgio, labai aukš
tas, pastatytas 1936 m. tuo pat { -Užkandžiavome karininkų klu- 
būdu (ir laiku) kaip ir Golden be,! pavadintame admirolo Ni-

MielM-buvo, pasi- ^etvįrt0 aukšto koridorių grin-

viršutiniu, j San Francisko.
Treasure ' sala dirbtinė t. y. 

žmonių supilta. Jos plotas 403 
akrai. Tai bene didžiausia pa
sauly žmonių supilta sala. Sa
jai supilti atvežta apie 30 mili
jonų kirbinių Jardų smėlio, o 
krantams sutvirtinti — apie 
250,000.tpnų akmens-uolos luitų. 
Toji sala supilta — padaryta 
specialiai 1939-40 m. pasaulinei 
parodai. Parodai buvo pastatyti 
reikalingi pastatai ir puošme
nos.: .

. Iš buv. parodos pastatų užsi
liko tik keli: a) 1938 jn. pusra
čiu pastatyti puikūs administra
cijos rūmai, kuriuose dabar yra 
Distrikto štabas, b) didžiulis an
garas ir c) ar kaukas. x

Užkandų kainos 
vidutinės. . ‘

Muziejus

Pasistiprinę vykome Į štabo 
rūmus apžiūrėti nesenai įsteig-: 
tą kariuomenės muziejų. Muzie
jus talpinasi visus aukštus (be
ne 4) siekiančiame ilgame pus
račio vestibiulyje (rotondoje). 
Viršutinėje vestibiulio dalyje nu
piešti puikūs didžiuliai (viso 251 
p. pločio ir 26 p. aukščio) pa
veikslai iš karių gyvenimo ir žy
gių. Priešingoje pusėje daug ka
riuomenės vėliavų. Ant grindų, 
spec, lenkto stiklo būdelėse, vi
sų kariuomenės šakų karių sto- 
vylos uniformose, keletas karo 
laivu, maketu, didžiuliai sidabro 
indai, keletas ginklų (kanuolė,

LIETUVOS VARDO KILMĖ >
" < .■ ■ - '/'■-■/ ’■ - .. •. -■ '■■■■■ ■ ■ '■

. 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 minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu-- 
vos vardas.

Juozas-Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū- 
rėjD .ladj&ildaug serių dokumentų. Savo studijoje jis nurodė 
kiekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeiti liečian- 
^iaš knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knyge-

- lę^'pavadintą LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, 
kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiūdadresu: <

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted SU Chicago, UI. 60608.

dyse padarytos angos (apsaugo
ji- ir iš bet kurio 

aukšto galima ’ gėlynais, mede
liais ar krūmais pasidžiaugti. 
Stogo vidurys (koridorius) deng
tas gaubtu stiklu.

Prieš keletą metų, iš šia.-pa
stato piktadariai ištempė teisėją 
ir lauke jį nušovė. Nuo to laiko, 
į teismų skyrių įeinant, visi yra 
apžiūrimi. Patikrinimui dabar 
įrengtos “durys” be durų (vien 
staktos) ir sivi, atsisegę švarkus 
ir paltus bei juos išplėtę, turi 
per tas “duris” pereiti. Moterų 
rankinukai “ščyrai” peržiūrimi, 
šoferis turėjo nusiimti diržą, 
ant kurio kabėjo smulkiems pi
nigams priimti'ar pakeisti dėžu
tė, nes ji, kaip geležies gabalas, 
būtų sukėlusi aliarmą.

šiuose rūmuose yra didelė 
valgykla, kurioje ir mes užkan
džiavome. , .

Whistlestop Senior Center

Po to važiavome pamatyti San 
Rafael mieste esančių seniesiems 
šusirinkti ir pabendrauti namą 
—. Senių Centrą, pavadintą 
Whistlestop Senior Center. Mat, 
jis randasi nebenaudojamoje (ir

dalis ir šutrupo; taipgi šimtai 
mažesnių nąmų buvo sugriauta. 
Iki šiol jau priskaitoma apie 2,- 
000 asmenų žuvusių. Prieš porą 
— trejetą metų Nikaraguje dre
bėjusi žemė užmušė apie 10,000 
asmenų.

INSBRUKAS. — Vakar, vasa
rio 4 d., Insbruke, Austrijoje 
prasidėjo žiemos sporto olim
piada, kurioje dalyvauja viso pa
saulio sportininkai. Kaip ir bu
vo manyta, iš už geležinės uždan
gos jaunuoliai sportininkai pra
dėjo pirmauti, nusiskindami 
pirmąsias vietas. Tokiais rytie
čių pasirodymais sporte vaka
riečiai nelabai stebisi, kadangi^ 
kaip jau Naujienose pereitais 
metais buvo rašyta, Sovietų im
perijos sportininkai ruošiami iš 
mažens padedant specialiai tam 
tikslui paruoštais vaistais, ku
riuos jau Hitleris paskutinėje 
pasaulio olimpiadoj e Berlyne, 
prieš prasidedant karui, pana
šius vaistus būk tai pavartojęs.

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. 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 311 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistimų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt. t *'** -I

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St, Chicago, Ill. 60608

Laiškanešiai reikalauja 

paštą gražinti valdžiai 
WASHINGTONAS. — Ameri

kos-laiškų išnešiotojų 200,000 
narių turinti sąjunga -linksta 
Jungtinių Valstybių Paštų Tar
nybą grąžinti federalinei- val
džiai ir pašto patarnavimo ratas 
sumažinti iki kokios buvo 1971 
metais. Aštuonių laiškanešių 
unijos lokalų pirmininkai, atsto
vaują apie 50 tūkstančių narių, 
pareiškė, kad jei valdžia nesiims 
kontrolės, tai dabartinė pusiau 
nepriklausoma JAV Paštų Tar
nyba visiškai sugrius, kai paš
tų aptarnavimą pelnigesnėse vie
tose platūs biznieriai pasisa-

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

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

I
Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis 

bus pasiųstas tokiu adresu:
| ’ NAUJIENOS,

1739 So. Halsted St, Chicago, BL 60608

“LITERATURNAJA GAZETA” 
GINA SOVIETŲ PRAKTIKĄ

MASKVA. — Sovietų laikraš
tis “Literaturnaja Gazeta” pa- 
eigė, kad sovietų valdžia režimu 
nepatenkintuosius (disidentus) 
siunčia į psichiatrines ligonines 
“vien tik dėl jų Įsitikinimų”, o 
į Vakarus emigravusius disiden
tus išvadino “tikrais išprotėju
siais”.

Laikraščio ataka, matyti, tai
kyta matematikui Leonidui 
Pliuščui, kurs pasiekęs Vakarus 
nupasakojo, kaip beveik trejus 
metus buvo “gydomas” protą 
taisančiais vaistais”, uždarytas 
be teismo viename Ukrainos be
protnamyje.

Neminėdama pavardėmis Li- 
teraturnąja Gazeta be kitų mi
ni kažkokią disidentų artistų'po- 
rą, kur ir vyras-ir žmona turi 
ilgas proto ligos istorijas ir Va
karų korespondentams ■ mainais’ 
už likerį teikę šmeižiančias - inf or- 
macijas... -. . ., - • -

Prof. Vaclovo Biržiškos

i 
i 
■j

i

i
3k-II■r?
IPirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 

Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 
viršeliuose už $6.00.

Abi knygas gausite, Yei pinigus pasiusite tokiu adresu: s i 
i* S 
j1i
ii
i i ■g

išnuomotoje) ‘ geležinkelio stoty/ 1 ~ 
Pastatas vidutinio dydžio. Di
desniame kambary (buv. lau
kiamajame) padaryta salė maž
daug dėl 150'asmenų. čia. 4 die
nas savaitėje senukai gali pa
pietautų mokėdami ar • ne po 
pusantro dol. * (San Jose mes 
gauname užkandą, šiuo metu la
bai gerą, lyg tikrus pietus, už 
50 et. Kita apskritis,- kitokia ir 
tvarka). -

Senior Centro direktorius, jau
nas, mielas, gabus ir daugelio 
talentų žmogus (žinau Jį keletą 
metų), padainavo patsai porą 
dainelių ir puikiai imitavo tyrą 
ir moterį dainininkus,f sekdamas 
juos dainuojant plokštelėse.

Pasidžiaugę dainomis ir kt. 
numeriais ir sustiprinę šlubuo
jančias (kaip ir mes patys) nuo
taikas, grįžome šv. Juozapo glo- 
bon — į San Jose. S. šurkus

New Yorko laiškanešių unijos 
pirmininkas Vincent Sombrotto 
stebisi, kaip Paštų Tarnyba ne
gali suprasti, -kad pašto patar
navimų
biznį 'ieškdWkitos.aIternatyvos. 
Sukritikavęs - “apgailėtinai--neti
kusią Pašto Tarnybos vadovybę, 
Sombretto priminė pavyzdį, kad 
Pašto Tarnyba tūri daugiau’kaip 
40 egzekutyvų,; kurie- kiekvie
nas gauna po $40 tūkstančių ;me- 
tinės algos' ir dar $107,000 išlei
džia tų egzekutyyų medicinos 
patarnavimartis. • • - - ■

“Mes griežtai reikalaujame, 
kad laiškų aptarnavimas būtų 
atiduotas į profesionalų rankas”, 
pareiškė Sombretto savo unijos 
nusistatymą.

1739 So. Halsted Street ' Chicago, Illinois 60608,

GARSINK IT ĖS NAUJIENOSE

I Taupykite dabar

$2.00
$530

$5.00
$3.00

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašte išlaidoms. 

NA U J I E N O S. .

1739 S. Halsted St_ Chicago, BL 60608. — TeL HA 1-6100

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujfen&$» galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet kokią 

knygų spintą ar lentyną.
•' , j.-’--

IC Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta, 592 psL $6-00 
?K-Bielinis, DIENOJ ANT, gražiai įrišta, 464 psL________ $6.00

: . Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI 4R MINTYS. H tomas, Gra-. --- ... . _ . -  --  . . . _ S£OC

z.
TEL. 421-3070

| — NAWIENO*, CHICAGO t, HA,

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI "NAUJUMAS'

į

i

* žiais viršeliais. 336 psl. Kaina $6.00. Minkštais virš.
Prof. VmI. Biržiška, SENŲJŲ’LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO-

■ * RIJA, I dalis. 208 psL, įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais — $2.00; II 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- 
Sėliais. ___ _______________ _____ ___________

Juozas LIOdžius, RAŠTAI, 250 psl.____________________
P. LiOdžiuvieni, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,^ 
; 88 psl. --------- ;---------- :------------------------------------------------- l. $1.00 .
Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai ' J

1 170 psl. ______________________________ :____ :____  $3.00 <
-I M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 232 , i 
.puslapiai _______________________________________ $3.00 1

i t S__ _ _ _ _ _ (

Nesenai išėjusi ląukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

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

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

derį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

don t play 
with matches!

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

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos

sumos

neša

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

Įsteigta 1923 metais.

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

ir

ii
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siūlymas yra labai neaiškus. Visi šiandien žinome, kad 
Amerikoje jau veikia dvi Bendruomenės. Vienai vado 
vau ja frontininkų primestas Juozas Gaila, 6 antrajai va
dovauja didelės konferencijos išrinktas pirmininkas Dr. 
Vytautas P. Darbis. Barzdukinė Bendruomenė turi nuo 
lat kaitaliojamus nuostatus ir teisykles, nuo tarpu Dr. 
Dargio vadovaujamoji turi tos pačios konferencijos ge
rai aptartus ir prieš kiekvienus “rinkimus” nekaitalio- 
jamus nuostatus. ‘ . 5

Barzdukas kalba apie reikalą planuoti ir derinti, bet 
kai reikalas ateina planuoti ir derinti, tai nei Barzduko, 
nei jo atstovų tuose planavimo ir derinimo pasitariniuo- 
se nesimato. Cicero ir Marquette Parko gausios apylin
kės norėjo planuoti ir derinti savo veiklą, bet iki šios 
duenos nepavyko susitarti ir veiklos suderinti. Į pasita
rimus buvo kviečiami aukšti Bendruomenės ir ne toki 
aukšti, bet Barzduko paskirties planas buvo visai kitoks, 
Į pasitarimus jo atstovai nevažiavo. O kai frontininkų 
primestas Gaila atvažiavo Į Chicagą, tai vietoj atsisėsti 
prie bendro stalo ir aiškinti nesklandumus, derinti nuo
mones bei darbus, jis visai kalbėti nenorėjo. Jis išmėtė 
tuos, su kuriais reikėjo tartis, o pats sudarė .centrui pa

Tuščia Barzduko kalba apie vienybę
Stasys Barzdukas, kelis metus kalbėjęs apie Ameri

kos Lietuvių bendruomenę, bet jos nepajėgęs suorgani
zuoti, šiandien ir vėl nustatinėja sąlygas Amerikos lie
tuvių vieningai veiklai. Bediskusuodamas su buvusių 
JAV LB centro valdybos pirmininku Jonu Jasaičiu apie 
reikalą derinti veiksnių darbus, kad būtų pasiekta lietu
vių vienybė, jis parašė laišką Draugo redakcijai, kuris 
pavadintas “Dėl sąlygų vienybei atstatyti.”

JAV LB Įtakingiausias organizatorius, atmetęs vi
sus kitų žmonių, organizacijų ir jų grupių pasiūlymus, 
bet nepajėgęs visų Amerikos lietuvių apjungti j pagei
daujamą Bendruomenę, aiškiai mato jo paties vadovau
tos ir frontininkų lietuviams primestos Bendruomenės 
skylimą ir josios kelio liepto galą. Jis neturi drąsos pri
sipažinti, kad buvo padaręs pagrindinių klaidų pačios 
organizacijos pagrinduose, bet tuos pačius klausimus 
dar kartą mala tomis pačiomis girnomis, tikėdamas gau
ti pikliuotus miltus, bet jis visai nenori ar nepajėgia nu
lupti nuo grūdo prilipusios frontininkų ašakos. Pikliuo- 
tų miltų negausi, jeigu pirma pelų neatskirsi

Trumpai aptaręs principinius ir neesminius klausi
mus, Bendruomenės garbės pirmininkas daro tokią išva
da:

“O iš to, kas pasakyta, reikia pasidaryti išvada, 
laikytina pagrindine mūsų vienybės sąlyga: turime 
skaitytis su faktu, kad VLIKas, ALTA ir BENdruo- 
mene vykdo savo uždavinius, kylančius iš jų esmės 
bei paskirties. Visi mūsų veiksniai tvarkosi pagal 
savo nuostatus, ir niekas negali iš šalies nurodinėti, 
ką jie gali ir ko negali daryti. Tačiau, kad nebūtų 
palaidos balos ir atsižvelgiant Į reikalą taupyti ribo
tas mūsų jėgas bei lėšas, būtina bendrosios konfe
rencijos darbus planuoti, derinti ir del jų vykdymo 
bei rėmimo susitarti.” (Draugas, 1976 m. vas. 5 d., 
2 psl.)
Kad būtų taupomos negausios Amerikos lietuvių jė

gos bei lėšos ir kad nebūtų palaidos balos, Barzdukas 
siūlo sušaukti bendrą veiksnių konferenciją darbams 
planuoti ir derinti. Pagrindiniais veiksniais jis yra pami
nėjęs VLIKą, AL'Tą ir Bendruomenę. Bet kaip visi Barz
duko visuomeniniai darbai, taip ir šitas paskutinis jo pa

klusnias apylinkes.
Iš Bendruomenės išmesti nariai ir pareigūnai pra

dėjo savrstyti, kas buvo blogo barzdukinėje Bendruome
nėje. Jie surado nesutarimų priežastis, jas tiksliai apta
rė ir priėmė nuostatus, kurie išvengs,nesutarimų. Tuo 
tarpu buvo kviečiami barzdukiniai atstovai .atsisėsti prie 
bendro stalo ir tartis. Ne tik Gaila, bet ir'Gečys nerado 
reikalo pasitarti su Bendruomenės nariais, siūlančiais 
rasti bendrą kalbą ir suskilusią Bendruomenę dar šiaip, 
taip sulipdyti. Bet Gečys aiškiai pasakė, kad jis ne tik 
nesikalbėsiąs su Bendruomenės nariais, bet jis net ir prie 
jokio bendro stalo su jais nesėsiąs. ■

Kokia prasmė šaukti veiksnių konferenciją, jeigu 
Barzduko grupės žmonės jokių pasitarimų nenori. Jie no
ri primesti tai konferencijai savo valią iš anksto. Pats 
Barzdukas nustato principus ir paskirti, apie kuriuos jis 
visai.nenori kalbėti. Jis tiktai nori, kad būtų priimti jo
paskelbti principai, bet jis apie tolerancijos principus 
kalbėti nenori.

Barzdukas nieko nenori klausyti ir apie anksčiau bu
vusius veiksnių susitarimus. Kol Barzdukas dar nebuvo 
Įkėlęs kojos j Ameriką, tai iš Vokietijos atvažiavusieji 
Vliko atstovai- tarėsi-ir susitarė del. derintos veiklos Ame
rikoje. Ilgus metus Amerikos lietuviai darniai dirbo ir 
daug naudingo darbo atliko.. Bet Barzdukui pradėjo stig 
ti pinigų, tai patarė Nainiui, tuo metu dar buvusiam JAV 
LB centro valdybos pirmininko pareigose, pradėjo kė
sintis į Lietuvos laisvės darbui, skiriamas aukas. Kada 
buvo pasipriešinta tokiam begėdiškam . pasikėsinimui, 
tai tada Barzdukas pasiūlė tomis aukomis dalytis. Kai 
ALTas atsisakė duoti Bendruomenei pusę, o vėliau nei 
trečdalio- surinktų Vasario 16 dienos minėjimuose surink
tų aukų, tai barzdukiniai pradėjo griebti sudėtas aukas.

Jeigu Barzdukas nesistengė pasiekti vienybės JAV 
LB narių tarpe, tai ko iš jo galima laukti platesniame 
Amerikos lietuvių visuomeniame darbe? Iš paaiškinimų 
matyti, kad vienybę jam visai neberūpi. Jis tik, kalba- 
apie vienybę,, bet turi galvoje ne lietuvišką vienybę^ bet 
berzdukinę. Jeigu jo paties Įsteigta-Bendruomenė atme
tė lietuvių vienybę; tai ko galima laukti vinsuomėniniame 
darbe?

Nuo širdies ligų 
'mirimai sumažėjo

WASHINGTONAS. — Mirimų 
nuo širdies ligų, kraujo indų ir 
smegenų ligų nuošimtis 1974 me
tais.buvo žemiausias JAV isto
rijoje, bet to vietoje mirimai nuo 
vėžio žymiai padidėjo.

Amerikos Sveikatos Statisti
kos Centro duomenys rodo,, kad 
1974 metais' JAV-bėse iš 1,000 
gyventojų mirė,9.2 žmonės; 1973 
ir 1972 metais iš kiekvieno tūks
tančio mirė po 9.4, Praeitų 1975 
metų statistikos dar nėra.

Normalus amerikiečių’ 1974 
metais gimusių amžiaus ilgumas 
numatoma bus 71,9 metai; vi
dutinis vyrų amžiaus ilgumas 
68.2 metai; o moterų 75.9 metai.

Nors mirimai širdies ligomis 
pradėję-mažėti nuo 1963 metųx 
1974 metais 4.5 nuošimčiais bu
vo mažiau kaip 1973 metais, vis- 
tik mirimų<tomis- ligomis- nuo
šimtis tebėra, "aukščiausias, • bū
tent 38.2 nuošimčiai visų miri
mų. . ’ •

* Praeitą ketvirtadieni Islan
dijos pakraščių sargybų laivas 
supiaustė britų, paleistus tinklus 
silkėms gauti. ’

♦ Atėnuose įvyko Balkanų 
valtybių atstovų pasitarimas pla
tesniam bendradarbiavimui pre- 
silkėmis gaudyti.

★★★★★★★★★★★★
PEACE COSTS MONEY

BUY U.S. SAVINGS BONDS

B. R. PIETKIEWICZ, Pres^

47 and Rockwell Street. Te!. LAf ayette 3?1083
. NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS. 7<w Mokama^4. mėty.

' /O Certifikatams.
" Mažiausia $5,000

ar daugiau.

Mokarpa J mėty . 
Certifikatams. > 

Mažiausia $1,000 
ar daugiau.

51/4 V ON-INVESTMENT- 
ACCOUNTS- ..

Taupmenos padėtos į reguliarias taupymo sąskaitas iki mėnesio 
10-to$ dienos duoda pelno dividendą už visą menes}; ' 

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI A "

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:00 vak; 
Antrad. wir penktadienį 9:00 ryto — .5:00 vakarop šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. "Trečiadieniais už- JI l 4 p z
Antrad. .ir penktadienį 9:00 ryto - v w v « O • ■■ ■ a. O * - .JIZ. .

JONAS AUGUSTAITIS

Dviejų pasaulėžiūrų varžybos
Pasirašė kritikos straipsnius Ryto koresponden

tas S. P. ir todėl buvo įtarti mums jau pažįsstami in
žinieriai Stanaitis — Prapuolenis? Sykį, išgirdę mies
te, kad pas juodu gali būti krata, skubėjo namo susit
varkyti, kad nerastu kitų nepageidaujamų daiktų. Tai 
buvo bendra nuomonė — ne tiek svarbu ar teisingai 
parašyta, bet kas rašė?. .

Po kiek laiko inž. Jankevičius skaitė tuo reikalu 
paskaitų, įrodinėdamas, kad kainos buvo normalios. 
Dalyvavo technikos prominetai — Susisiekimo minis
tras inž. V. Vileišis prof. Jodelė, Technikos fakulte
to dekanas extr. ord. prof. Silvestras Grinkevičius, 
keletas inžiniečių, rangovu, spaudos atstovų, viso apie 
30 žmonių. Diskusijų nebuvo, tik prof. Jodelė po pa
skaitos pareiškė ministrui inž. V. Vileišiui, kad da
bar jis gali būti ramus. ..

Tačiau jau spaudos cenzūra ankščiau atnešė tuo 
klausimu “ramybę”... Jankevičiaus paskaitoje daly
vavau. bet nediskutavau, kai Vileišiui jau prieš tai 
buvau pareiškęs, kad su tuo reikalu buvau visai nesu
sipažinęs. Kitą dieną Jankevičius, sutikęs mane, sakė, 
kad matęs mane jojo paskaitoje ir kad aš domėjasis 
tąja statyba. Paabejojau, ar buvo tikslinga svarstyti 
detalias kainas viešoje paskaitoje, kai tokie reikalai 
sprendžiami mažesniame gremiume — komisijoje. 
14). IR VĖL?! MIXISTERIS RUSTEIKA IR VILEIKIS

1932 m. (?) Telšių miesto savivaldybė pastatė 
naują elektros stotį Telšių miestui apšviesti. Prieš 
pradedant veikli, ją pašventino Telšių vyskupas Jus
tinas Staugaitis. Po to buvo Telšiuose, miesto klube, 
didelis pokylis, dalyvaujant Vidaus reikalų ministe- 
i S‘ Rusteikai, savivaldybių departamento direk

toriui Barkauskui^ miesto burmistrui, Tarybos na
riams, apskrities gydytojui (Dr. J. Mikulskiui), inži
nieriui, visuomenės atstovams, stoties statytojui inž. 
Putrimui, firmos Siemenio atstovui Lietuvoje. Kadan 
gi mano žmona buvo miesto Tarybos narys, o aš esu 
davęs patarimų stoties stafybos reikalais, tai buvau 
pakviestas dalyvauti tose iškilmėse.

Visos kalbos sukosi apie' naujos stoties tiekimą 
geros elektros šviesos ir apie pajamas, is kurių mies
tas galėsiąssdabar atlikti ir antraeilius miesto reika
lus _ pagražinimo, gatvių tisymo, švaros ir t. t. Kal
bėjau ir aš — pabrėžiau, kad elektra (šviesa), kaip ir 
kiti pirmos eilės žmogui feikalingi dalykai, turi būti 
pigi, visiems prieinama, kad iy priemiesčių neturtin- 
sieji _ surstantieji galėtų ja naudotis, vieton iki da
bar naudojamų žibalinių lempų. Smarkokai paplojo.

Kiek vėliau, įsilinksminę, dalyviai pradėjo kelti 
tostus už “mylimą ministerį Žemaitį-Rusteiką”.. ^Vi
si stojo, šaukė - valio — plojo ir vis siekė su pakel
tais stikleliais-susidaužti su .“mylimu mimsteriu ... 
Aš sėdėjau, ir dar 5-6 asmenys sėdėję arčiau manęs, 
irgi nesikėlė. Vaišės užsitęsė iki po vidurnakčio, išė
jau nelaukęs galo. ..

Po keletos dienų, Vileišis man sako, kad jis hb 
rėsiąs mane atleisti, einant Vidaus reikalų numste- 
rio Št Rusteikos pareikalavimu, nes gavęs jo raštišką 
pranešimą (pirma skambinęs, dabar PaPra^^ 
tiekęs raštu), kad aš Telšiuose, per elektroj 
atidarvmo pokilį. įžeidęs vyriausybę, nes »
buvo už ją keliamas tostas: ir savo elgesiu Pave*g 
kilu. ..sudėjo inž. Putrimas ir kiti; kad mano ka^4 
pal,k., „„ozicija. ir nepatikus tautininkams. Beika- 
Isnja ntleisdimo. nes jis. Rusteika, negalesųs atsaky- 

ti už krašto ramumą. .. .
Atrodė, kad Vileišis tokiu reikalavimu buVo pA

tenkintas, nors mudu skaitėvos iš- “seniau draugais” 
kalbėjova ant “tu’,’. -Išklausęs Rusteikos pranešimą, 
Vileišiui (jis man jį perskaitė) pasakiau, kad jis ne
teisingas, kad už vyriausybę nebuvo keliamų tostų, 
kad tik įsilinksminusioje'nuotaikoje buvo pakeltas 
tostas’už mylimą žemaitį,-ministerį, o tokie visai ne
sudaro vyriausybės,-vyriausybę sudaro Lietuvos feš- 
publikLs ministerial. Todėlš sėdėjimas tokios nuotai
kos rųėtu visai nėra vyriausybės įžeidimas, bet prie
šingai?— parodymas nepritarimo lietuvių tautos di- 
ferencijacijai...

O kalbos siūliusios iš elektros stoties pajamų 
(aukštų tąrifų) taisyti gatves ir gražinti miestą, kaip 
tik pilttino dalyvius. Vileišiui pridūriau, kad gali at
leisti, bet pirma prašau painformuoti už ką-ministerį 
pirmininką J. Tūbelį. Vileišis vėliau perskaitė mano 
pranešimą Tūbeliui — kaip čia atpasakotas Vileišiui, 
ir Tūbfelis. atleisti nesutiko.

Jeigu,’Tūbelis būtų sutikęs su Rusteikos reikala
vimų, vargu, ar tuo atleidimu Rusteikos akcija’butų 
pasibaigusi? Jis, veikiausiai, būtų , mane kaip “pavo-s 
jingą visuomenės tvarkai asmenį “izoliavęs ir išsiun 
tęs į Varnius, ar į priverčiamą darbo stovyklą, Dimįt- 
ravoje* sunaikinti. Gal tik J. Tūbelio dėka, aš galiu 
rašyti šiandien šituos atsiminimus, nes yra žinomu 
faktų, kai buvo izoliuoti, išsiųsti į Varnius ar Dimit
ravą už neviešus, prieš režimą, pasisakymus.

Pažįstamas su Tūbelių buvau tik tiek kiek pirw- 
moje dalyje paminėta, Voldemaro laikais, svarstant 
du kartu po pora valandų apie amatų gamybos išvys
tymą Lietuvoje ir kai jis norėjo, man esant-Juomet 
bedarbiu, sudaryti darbo galimybes... Tūbelis buvo 
praktiškas vei k ėja is. pažinojo lietuviškas, vaišes ir 
supratd, kad tokiais įsilinksminimo momentais kėli
mas tostų yra nerealus vaizduotės padaras... Rustei

ka buvęs Telšių komendantas, buvo priešingos nuomo
nės ir visokiose apystovose už jo “nepagerbimą’’ rei
kalavo, bausti?!

Vileišis kerštingas nebuvo, tačiau, mario, pažiūros 
jam buvo svetimos, jis norėjo pasitarnauti Rusteikai, 
pasinaudoti geru atleidiunu (rašyti aukštų kainų pa
teisinimą Telšių-Kretingos gelež. statyboje).Jis \ buvo 
„tikras. “ponas”, norėj ęs, ramybės ir gero gyvenimo. ' 
{Prieš tai jis nupirko iš-Rusteikos geležinkeliams ne
reikalingą tvartą už 30.000 litų. Tą tvartą jis buvox 
pasistatęs savo sklype, būdamas Telšių komendantu, 
tapęs ministeriu, kaip nereikalingą, pardavė geležin
keliams) žr. plačiau leidiny: Antanas Smetona ir ja 
veikla). • •

Neminint visų buvusių , geležinkeliams ' nųostdlin- 
keliams Nuostolingų sutarčių, kilosiu iš pirmesnių lai
ku (jų buvo apščiai), šių aprašymų.užbaigai paminė
siu vieną būdingesnį Gritos (Latvijoje) nebaigtą 
klausimą-Lietrivos Geležinkelių reikalavimą iš latvių 
— užmokėti, virš prisės milijono litų atlyginimo už 
atliktą Latvijos geležinkeliams^ (kirbą, tačiau latviai 
vis atsisakinėjo mokėti.

Visos Geležinkelių Valdybos komisijos, kuriomis 
vadovavo inž,'J. Jankevičius (vėlrtapęs Vyr. Geležin
keliu direktorium ir Generaliniu Sekretorius (1920. 
VII-1940), aiškinę, reikalą, išsprendėę.kad latviai tiijv 
užmokėti. Buvo sutarta susitikti sų. latviais Rygoje ir 
nusistatyta iŠ latvių atlyginimą išreikalauti. Dabar vii 
mane spyrė pirmininkauti delegacijai pretenzijoms iŠ 
latvių išreikalauti.. Perskaitęs tuos hrimo kotnisijfts • 
protokolus supratau, kad susitikti su latviais nėra pnU 
mes; žinodamas latvių kietumą* kai jie pareiškė j$n 
keletą kartų nesutikimą mokėti, pareikštą patį ir da
bar. -

' (Bus daugiau)

- WED2S FEBRUARY 4, 1976
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES
IR GERKLĖS LIGOS 
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

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

Jei. neatsiliepia, skambinti 374-8012

Stvsya Jakulis

KELIONĖ

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA* 
Tetef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

'Nuoširdžiai lietuvei

SOFIJAI BOBELIENEI
mirus,

sunkaus liūdesio ištiktą jos sūnų Dr. Kazį Bobelį ir jo šei

mą giliai užjaučiame ir ir kartu liūdime.

ranką ir kaip jau iš anksto bu
vo sutarta, ištariam Grūs Got 
mielas pone, viršininkas, sėdė
damas fotelyje, tai pat pakelia 
ranką Heiil-Httler, mano ponai 
— atsako vokietys.

Išgirdęs skirtingą viršininko 
pasisveikinimo i š s i reiškimą, 
mano širdis pradėjo smarkiau 
plakti. Iš karto mintis šovė, kad 
mes čia pakliuvome-ant-šimta
procentinio nacio ir mūsų Grūs 
got gali padaryti mums nema-

1966 m. vasario 5 d. su šiuo lonumo. Tuo momentu suskam- 
pasauliu atsiskyrė mūsų šeimos ba telefonas ir gal minutę ar 
artimas bičiulis ir kūmas Stasys daugiau viršininkas su kažkuo

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN-AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: H Em lock 4-5849

Rezid.: 388-2Z33
OFISO \ ALAND OS:

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

Jakutis. Tą dieną šiais metais kalbėdamas keletą kartų mini' 
suėjo dešimt metų kaip Bosto- * ‘ ' - r. • -
no lietuvių visuomenė tai pat 
neteko lietuviškoje veikloje pir 
mose eilėse buvusio veikėjo

tis praleido Kaune. Ten baigė 
karo mokyklos 7 laidą, ten stu
dijavo ekonomijos mokslą, tai

1 pat Kaune dirbo Vid. Reik. Mi- 
j nisterioje. Pirmoji -pažintis su

■ Jakučiu buvo 1944 m. rudenį 
jail Vokietijoje, Cottbuso mjes- 

| te, kai tuo laiku traukdamiesi 
* ..‘.nuo artėjančių karo veiksmų, 

H Cottbuse buvome susiradę taiki 
_ __ jj. ną prieglaudą, kur ' išbuvome

Jas antrą šeštadieni 8—3 vaL ’ iki rusų artilerijos sviediniai 
Tel.: 56^-2727 arba 562-2728 pradėjo kristi.į miestą. 1945 ?m.

REZ.: GI 8t0873 f vasario pabaigoje vien anksty- 
ė w e tvą rytą Jakutis-iš erodromo'at-

DR. EISIN - EISIMAS ‘ sitempė . dviejų ratų vežimą-
AKUšĖRlJA IR MOTERŲ LIGOS {platformą, kurios abi šeimos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA i pasikrovėme turėtąjį “turią” ir, 
6132 ’So. Kedzie Ąve./VfA 5-2670 vaiĮjUS SUScrdinę į mažus vežime 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- Hus.^rių.'.‘Siairuoidjomis” Bu- 
. siliepla; skambinti MI 3-000U

DR. PAUL V. DARGiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community' klinikos 
Medicinos direktorius.

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

Tel.: 562-2727 arba 562-2728

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI
*Ai ivhsa, atiĮau J pasaulį kad kiekvienas, kuris tiki Į mane, ne- 

, pasilikty tamsybėje". — Jono
Pats Viešpats Jėzus ir šventoji dvasia yra bažnyčios šviesa ir jos veiki

mu mes esame vedami į Tiesą. Apaštalas Petras sako, kad mes turime 
juo labiau patikėtiną pranašų žodį, ir jūs gerai darote kreipdami į ji dė
mesį, lyg i kokį žiburį, švie&antį tamsioje vietoje. (2iūr. 2 Petro 1:19). 
Dar mes tebegyvename pasaulyje, tamsioje vietoje, todėl turime nuolat žiū
rėti pranašų parašytąjį žodį, kuris “šviečia vis aiškiau tobulai dienai be
siartinant”. Dievo pranašas sako: ~Tavo žodis yra žiburys mano kojai ir 
šviesa mano takui”. “Tavo paliepimas žiburys ir tavo įstatymas šviesa**. — 
Psalmė 119:105; Pat. 6:23.

Kas antrą antradienį Sophie Barčus radijas skelbia Švento Rašto lyrinė- 
toj v aiškinimus.

Viši žino, kad mirtis yra žiauri ir p*riečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusioji? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite?

F/ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET,

: 'CHICAGO, ILLINOIS 60629.
iV. RAITO TYRINĖTOJAIAmerikos Lietuvių Tarybos Kenošos skyrius

TĖVAS IR SONUS

Laidotuvių Direktoriai

rusus ir miestų vardus, kurie 
jau buvo patekę į-rusų rankas, 
minėjo ir Vienos miestą Vbkiė- 
tys, padėjęs tele fono ragelį 

Jaunystę ir dalį gyvenimo Jaku klausia, o mes norime? Atsako 
me —- “Maisto kortelių”. Klau
sia, kur važiuojame? Jakuti au
tomatiškai atsako — į Vieną. Iš 
•girdęs -tokį Jakučio atsakymą 
beveik sustingau, (pagalvijau) ; 
neužtenka, kad tas mūsų grus- 
got buvo ne vietoj ir dar Viena, 
kuri jau rusų rankose. Bet ma
no nustebimui, vokietis, paklau 
sęs kiek žmonių esame šeimose, 
parašo raštelį, kad mums išduo
tų dviem savaitėm atostogines. 
korteles. Išėjus ir įstaigos, pa
klausiau Jakutį — kodėl jis sa
kė į Vieną? Jakutis sako — b 
kur kitur' vokietis jau buvo pa 
įniršęs, kad Viena- rusų rankos

Iš tikrųjų, tos dienos nuoty
kiai su cigarečių įsigyjimu ne
pasibaigė, cigarečių'įstorija pa
sibaigė bevažiuojant atgal į 
Straubingą traukinyje. Vagono 
kupė sėdime mudu su Jakučiu, 
ir Vokiečiu armijos kapitonas. 
Pusiaukelyje sutariame užtrauk 
ti.po dūmą. .Tuo laiku, kai mes 
pradėjbihe rūkyti, karininkas 
snūduriavo, bet pajutęs .tabako 
kvapą, lyg būtų įgnybtas stiga 
pabudo ir tiesiog išpūstomis 
akinis pažvelgė į mūs, bet, no
rėdamas paslėpti geidulį rūky- 
mui, nusūko veidą į lango pusę, 
neva stebėti gamtą.

Man iškarto pasidarė įtartina 
tokia jo laikysena ir mažiau iš 
kaklo muskulų kaijf jis nuolat 
ryja seiles. Galvos mostelėjimu 
atkreipiau-ir Jakučio dėmesį. 
Jakutis, nieko nelaukdamas, 
klausia karininką — “Wallen 
rauchen”? (norite rūkyti)-- 
Javol, (taip), — staigiai atsisu
kus atsako’ Vokietis.-Kadangi aš 
arčiau-prie jo šėdejau,' pasiū
liau iš savo įrtakelid cigaretę. 
Vokietis, godžiai betr&Hcd&nas 
dūmą, sako, kad jau kelios die- 
nos kaip nerūkęs, bet tikįs ci
garečių gausiąs kai prisistatys^ 
į dalinį. Matau Jakutis išsitrau
kė savo pokelį ir, išėmęs iš jo 
kėlės cigaretes, likusias su vi
su pokeliu padavė karininkui. 
Man irgi kitos išeities nebeliko 
— kaip padaryti tą patį...

Karininkas padėkojęs už mū 
sų dosnumą, paklausė — ar ne- 
būsinte lietuviai, nes jam tekę 
keletą kartų būti Lietuvoje ir 
ten patyręs lietuvių dosnumą 
bei užuojautą kareiviui, kurim 
uždavinys yra vienas ir tas pats, 
nežiūrint, kurioje bekariautu — 
mirt. * *

Einant ištraukimo namo,'pa
klausiau Jakutį, ar su lomi ci
garetėmis nepademonstravome 
per uolius, samariečius? Jaku
tis į tai atsakė: ką gali žinoti, 
kaip Hgai jis gyvens, tegul pa- JĮ <

„ vo.mūsų žmonos, o mes su Ja
kučiu save pasikinkėme prie 

DR. A. B. GLEVECKAS Iminėto vežimo iš visa “koloną” 
gydytojas IR CHIRURGAS išdūzgėjome tolyn į vakarus. 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA •'(yKito pasirinkimo * apart mūšų 

SPECIALYBĖ AKIŲ. LIGOS
3907 West 103rd Street

... „Valandos-pagal susitarimą.—,

DR. K. A. V. jKJCAŠ 
^feL?36M605 ir 489-4fif ' 

, - O F I S A I : '
1002 N. WESTERN AVE. ■ 
5214 N. WESTERN AVE.

'Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tek: HE 4-1818
Rezidencijos: PR 6-98G?

DR. ’J. MESKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS^ 
2454 WEST 71 st STREET

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

Trečiadieniais uždaryta, r

DR. FRANK PIECKAS
OPTOMETRISTAS - '

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

“contact lenses"..
Vai. pagal susitarimą Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA • 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: anirad.'tiuo 1—4 po pietų. - 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak. 

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

TEL. — BE 3-5393

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 
. . Tel.: PR 8-1223

OFISO V AL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir renki. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Seštadįe- 

- ?*niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 
pagal susitarimą.-

V. Tumasonis/AA. D., S, C 
CHIRURGAS 

.2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmloclc 4-2123 
Rezid, tefef^ GIbson 8-6195 

Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195.

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-ČROTEZISTAS 

dažaL’Specfcn pagalba kojom* ’ 
(Arch Supports) ir Lt.

pačių kojų kitokių-priemonių iš. 
Got&usd išvažiuoti j au-nebe- 
buvo'. |

Mūsų kelionė pėščiotnis užši- 
4ešJėne4-150-kilemetFU,iies.Tusai 
visą laiką taip arti buvo mums 

/ahbkulnų tad bėtkokios važia
vimo priemonės - pasitraukdavo 
pirm mus, išskyrūshesitraukian 
čią vokiečių kariuomenę. Paga 
liau, berods po dviejų savaičių 
žygio, Tongau mieste “prisivi
jome” pirmąjį traukinjį.

Toje 150 kilometrų'“ekskur
sijoje” su Jakučiu ir jo' šeima 
tapome daugiau nei bičiuliai. 
Mes išmokome nesiginčyti kai 
reikėdavo * kur nors miške 'eiti 
paieškoti švaresnių balą, kuriin 
eilė eiti, atnešti iš jos vandens 
vaikams košės pravirti. Neši- 
ginčidovom, kai kartais prisiei 
davo kaimelio Gasthause ant 
per naktį pasėdėti, nes grindys 
nakvojančių kareivių būdavo 
užimtos. Nesibardavom, jeigu 
vieno, ar kito dukrelė šiaudų 
guolyje pametusi - pamėgtąjį 
čiulptuką per naktį klykdavo 
iki apalpimo ir neduodavo už
migti. Niekad nepamiršiu Ja
kučio greitos orientacijos, kai 
kartais reikėdavo • vikriai išsi
narplioti iš nemalonios padė^ 
ties. 1915 m. apie kovo vidurį 
traukinys mus atgabeno į Ba
variją. Straubingo miestan. Pa 
gal tų laikų sąlygas, kiti reika
lai ne taip jau blogai mums klos 
tesi, palyginus su kitais pabėgę 
liais.,.

O vistik viena bėda stipriai 
erzino mūsų nervus — .neturė
jome ką rūkyti. Vieną_dieną Ja 
kutis sako — “Važiuojame į 
Regensburgą, ten esą yra ciga
rečių. Sėdant į traukihį ir nuva
žiuojame. ?>

Tiesa, Regensburgo krautu
vėse cigarėčių yra, bet labai 
mažai tolonėlių turime joms nu 
sipirkti. Jakutis sako: Einam įŲKinUTEUMJ-riKvifckijiFio . -t'**-'** vt

Aparatai - Fiviezai. Med. Bap- j Begirungsamtą, ten gausime ta. 
lopelių’’. Įstaigoje sėdėjusi prie 
informacijos štato vokietaitė

VaL: »—4 IT °—°- a«siauicuv«»s sr— x. į . '
2850 Wart iird St., Chica8o UI. 60629. siunčia mus pas pati viršininką.

Taki.: PRošpvct 6-5084 ! nes neturime'atatinkamų doku-

SKAITYK PATS IR PARAGINK

-KITUS SKAITYTI

menių maisto, kartu ir cikare- 
čių kortelėms gatrti.

įėję į kabinetų,'febu pakeliam
ii

SKAITYK IR KITAM PATARK

. Sulaukęs brandaus amžiaus, vasario mėn. 5 d. 1976 
m. l<00 vai. popiet Central'Community ligoninėje, Chica
go j e, III., mirė aktorius ir režisierius

Gimęs Petrapilyje. Lietuvoj liko: mylima sesuo Ger
da Linartienė, jos vaikai-—Danutė ir Vytukas su šeimomis 
bei kiti giminės. Chicagoje liko krikšto duktė Stasė Kaz
lienė su šeima, daug draugų ir pažįstamų. 'Laidotuvėmis 
rūpinasi Lietuvos Dukterų Draugija. Priklausė Scenos 
Darbuotojų. Draugijai, Sandaros-Šviesos federacijai, Lie-- 
tuviuBendruomenei ir kitoms organizacijoms, i

Vietoj gėlių ir užuojautų aukoti Liet. Dukterų dr-jai.
Kulias pašarvotas S.C.Lack (Lackawich). koplyčioje, 

2424 AV. '69 St.
Atsisveikinimas bus penktadienį, 7:30 vai. vak. lan

kymo valandos šeštadienį nuo 10' v. ryto iki 3 vai. popiet J
Laidojimas bus privačiomis apeigomis.

. Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs J 
Tel.-RE 74213

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONI^nONED KOPLYČIOS

siroko.. . Negaliu pamiršti dar 
vienų nuotykį,"kuriame Jakutis 
parodė nepaprastai greitą orien 
taciją, esant nemelonioje padė
tyje;Po vieno Straubingi mies
to bombardavimo, nuėjome pa 
žiūrėti kaip ątrodo geležinkelio 
stotis.' Tarpsudaužytų ir išvar
tytų vagonų bei garvežių, mato
me vieną vagoną beveik sveiką 
tebestovinti. Pažiūrime pro pra 
daras duris, pilnas, bulvių. Ja
kutis sako, jog' reikėtų tų bul
vių į namus parsivežti. Pasis
koliname iš vokiečio vežimėlį

"NAUJIENOS” BOLŠEVIKAMS
YRA. RAKš~IS JŲ AKYSE

1GRADINSKAS
1

ir įlipę į vagoną renkame nė taip 
sudygusias bulves. Po kelių mi 
nučių prie durų pasigirsta bal 
sas: Was machen šie hiėr (ka 
Čia darote) ?

Mano rankoje turėtoji bulvė 
staiga iškrinta, o šalia buvęs 
Jakutis pašnibždom šško -t«- 
“"rink toliau”, o pats rite t neišsi- 
tiešdamas pasuka g^lvą į tarp 
duryje stovinčius kelis rudom' 
uniformom apsirengusius vo
kiečius, staigiai jiems atsako-: 
“renkam bulvias ant kortelių”. 
Vokiečiai vienas į kitą pasižiū
rėjo, pakraipė pečiais ir nuėjo. 
Mes, pariežę bulves namo, 
grįžtam su tuščiais maišais dar 
vienam “grobiui” bet prie va
gono padėtis jau pasikeitusi. 
Vaikšto ginkluoti šargybihiai ir 
ant vagorio-priklljubtas didžiu-' 
lis plakatas, kuriame užrašyta: 
Khs vogs bus'sūš’a tidy tas”/Mes 
tik pasižiūrėjome viens į kitą, 
'Jakutis mirktelėjo‘ir-nei žodžio 
netarė tbsčiais maišais nešini. 
grįžbthe’nohio.

Savaime suprantama, kad 
šendiena tas viskas -atrod kaip' 
sapnas, bet tais laikais visiškai 
nebuvo juokinga ir gali atspėti 
kuom ta bulvių.istorija būtų pa 
sibaigusi, jei Jakutis nebūtų pa- 
rodęssavo greitos orentacijos ir' 
šaltų nervų. Tie nereikšmingi 
apizodai ir šehdiena tėbeliūdi- 
ja,‘kas buvo Šlakys Jakutis. I1-; 
sčkis ramybėje, 'Bičiuli. »

Kasperas Radvilcf

xaSznoms vzeta.
REpubBe 7-8606 REpubEe 7-8601

EUDEIKIS
■*” V- ■ ‘ " • .* ’ •• ■- . ■ ’ : .GAIDAS - 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

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

'Beverly '' Hills

GARANTUOTI 
RADIJAI 

NUO $8.50
2512 W. 47 ST?* FR 6-1998

Atid. 9—6; pirm. Jr; ketv. 12—8. 
Sekm. Ir tr<£. uždaryta. «

■M 0 *V 1 NG 'NAUMEN^b1 KktKVIENO

DRAUGAS
ii {vairiy •tsfumy. 

‘AntanasVilimas
823 West 34 Piece 

TeU F Rentier 6-1882

Linksmumo arba liMesio valandom 
(PUTRAMENTAS) 

gražiausios gėlės ir vainikai antka
piu papuošimui ir sezoninės 

kapams gėlės.
■ROT R.' PETRO (PUTR AMENT AS) 
5525 So. Harlem Ave. *—- 586-1220

A FORESTS FUTURE
H IN YOUX HANDS

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 841833 ir PR 8-0834

'NARIAI:
Chieagos '
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Ašsociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So.’ LITUANICA'AVE. Tek: 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, Ill. 974-4410

P. J. RIDIKAS
ED ŠPrEET Phone: Y Ards 7-1911

| . NAUJIENOS, CHICAGO K MX.



REAL ESTATE.

INCOME TAX SERVICE

\ REAL ESTATE co« SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

HtLP WANTED — MAL E-F EMALE 
Reikia DarMuMtų ir Darbininkių

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

4 į, »■■■, x

s. ALGI^MTTKUB .
' 8 WHITE OAK RDj 

NEWTON, MAS6. O216Š.
Skambioji colleet -TėL--617 - 237-5502. 
Po'6 vai. vak. tel. 617 — 968-1190.

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTIMAI '

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
Bt TUMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS

DEL VJ^Ų INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKkS, Prezidentas

2212 W. Cennak Road. Chicago, lit Virginia 7-7747
v '

BlSB^Sš

PADĖKA SKLYPU SAVININKAMS
Visiems Tautinių Kapinių sklypų savininkams reiš

kiame didžiausią padėką už dalyvavimą Taut. Kapinių
metiniame susirinkime.

Šis susirinkimas atnešė didelį ląimėjimą prieš ma
žumos grupelę kuri buvo pasiryžusi perimti Taut. Kapi
nių valdymą pilnon savo žinion.

Taip neįvyko tik todėl, kad sklypų savininkai, gau
siai dalyvaudami susirinkime, pasipriešino mažumos už
mačioms.

Tikime, kad sudarant naują Taut Kapinių vadovy
bę nebus delsiama ir pilnai tariamasi su daugumos išrink
taisiais direktoriais ir atsiželgiama į jų. pageidavimus.

LIETUVIŲ TAUTINĖMIS KAPINĖMIS

SUSIRŪPINUSIŲ SKLYPŲ SAVININKŲ

GRUPĖ

y KELiO^iy ATSTOVAI
nffs, Cleveland, Bostono kelionių agentūra ieško lie. 

AhiK nremimo ^“kai kalbančiu jnotenMr vyrų p>Ohio, taps^Nauj^hų prenume- organizuoti Chicagos apylinkėje 
ratorium jais - uz isakvdamas keleivius mūsų numatytoms ekskur-

- ..-ė t*. ' ei&un. .r liatnv, TkiifeH Alina, arba

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 - . ’

% į

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

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 eeKį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

n V U X XJ .kj k?,

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

X =

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.
"I I. £

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

2501 W. 69th St., Chicago, Hi. 60629. —
3333 So. Halsted St, Chicago, III. 60608.

-V. V A L A N T 1 N A S

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

Tel. WA 5-2737 
— Tel. 254-3320

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet suėio 60 metu Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 

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

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

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

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi Į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudalyti 
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: Chicagofe Ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metų — $16.00 
trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

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

Q Siunčiu dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuviškų spaudų.

Q Vajaus proga prašau siųst’ Naujienas vienų savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVAROS IR VARDAS ---------- -----------------------------------

ADRESAS

— Kanados lietuvių " moky
tojų suvažiavimas biis -gegužės 
27 d. Hąmiltone. Jį globos Ka
nados LB. švietimo komisija.

— Stud. A. Nagevičius iš CJe 
velando lietuvių studentų klu-; 
bo ir dr. John *Cadzow sutiko, 
koordinuoti - paruošiamuosius 
darbus bei programas šiemeti 
nėms studijų dienoms Kent 
State universitete. Danguolė 
Antanelytė iš Omahos sudaro 
rengėjų'komitetų ruošti šieme 
tinę studentų stovyklą Nebras 
kos valstijoj. Vytautas Zagars 
kas iš Clevelando sudarys re
daktorių kolegijų studentų, biu 
leteniui ar laikraščiui “Ašis”. 
Milda Kupcikevičiūtė iš Chi- 
cagos išrinka šiaurės Ameri
kos Lietuvių Studentų S-gos 
centro valdybos pirmininke.

— Brocktono Lietuvių Ta
ryba, padedant LB ir šv Kazi
miero parapijai, ruošia Lietu
vos nepriklausomybės minėji
mą vasario 22 d. 10 vai; ryto 
bus pamaldos, o 3 vai: parapi
jos salėje bus minėjimas. Kal
bės prof. dr. -P. Manelis. Pro
gramoj dalyvaus parapijos 
choras ir lituanistinė. mokyk
la:. ’ f., ' ■ y-

LB Milwaukes apylirdie 
ruošia Lietuvos šventę vasa
rio 8 d. šv. Gabrieliaus parap. 
bažnyčioje ir salėje. Pamaldos 
bus 2 vai. ir minėjimas 3 vai. 
popiet Programoj bus-Racine 
Moterų choras .ir vietos jauni
mas. Apylinkės • valdybų suda
ro Vytautas Janušoiųš-įpirm.į 
Povilas Jėšibnis —į.vicepinh. 
Vita Aleksandriūnaitė — sekr. 
.--’-r- Antanas Rųgys^ Lake 
Worth, Fla:, išrinktas- Lietuviu 
Šlubo pirmininku,; Stasė Augu 
menė —- vicepirm.,- Adą y Skit- 
čienė-— sekr, : Vincai Dovydai 
tis — ižd, Antanina BortvikieX ? ne :— ypatingiems reikalams. 
Reviziios komisiją sudaro Leo 
norą Rinkinienė, Andrius Sku 
čas ir Kazys Tuskenis.^ Nepri
klausomybės minėjimas bus 
vasario 15 d. 3 vai. Sacred 
Heart parap. salėje. 2 vai. baž 
nyčioje bus pamaldos." 
• — Lietuviukas radijo pro
gramas gali išklausyti visi, net 
ir tie, kurie laiku nebūna na
mie. Q kaip? O taip! Sujunki
te magnetofonų su radiju ir 
automatišku-jungtuvu. Jis abu 
aparatus įjungs programai pra 
sidedant ir išjungs pasibaigus.

Tiesa, tas jungtuvas tinka 
šviesoms kavos virduliui, oro 
vėsintuvui ir kitiems elektri
niams prietaisams nustatytu 
laiku automatiškai įjungti ir 
išjungti. Įsigykit Gradinsko 
elektronikos parduotuvėj, 2512 
W. 47th St Chicago, Ill, tel. 
FR 6-1998. Atd. JM>; pirm, ir 
ketv. 12-8. Sekm. ir treč. pžd.

(Pr).
, — Adv. G. Balčiūnas ir adv.

H. Steponaitis pakviesti pa
grindiniams pranešimams To
ronto verslininkų susirinkime 
ekonominiais reikalais. Bus pa 
liesti nekilnojamo turto bei 
condominium tipo butų pirki
mo ir pardavimo klausimai.

giminė^ltvęs tautinių orga-j 
niacijų vęikgjas ir1 žurnalistas, 
ilgą laiklį bendradarbiavęs tau 
tinėje spaudoje. Jis Ir dabar 
domisi 'aktualiais/ lietuviško 
g)*vėnfmg. bei tytp^biąjĄ, įvy- 
kiais,-'sitvo gausias .žinias pa- 
pildydam^s naująųsįomi| stu
dijomisbei leidimais. Reikia 
tikėtį:,ka§-iskaitytojai^ » turės 
progos jį ųrtipiiau . pažinti iš 
jo raštų.4į,ei minčių. Tuo tar
pu Naujienos yra jam' dėkin
gos už pareikštą' dėmesį. ;•

— Pranas Būdvytis iš Gage 
Parko apylinkės lankėsi Nau
jienose pratęstu prenumeratą 
ir pasikalbėti bei pasitarti lie
tuviškos. veiklos' reikalais. Jp 
pagrindinis klausimas -buvo ir 
■yrą: ■— Ką galių -gety>',padary
ti Lietuvai dėl jos laisvės ir 
kuo galiti. padėti, išeivijos li^ 
tuviams' bei jų veiklai? Tuo 
tikslų jis :yra atlikęs eilę di
desnių darbų, nors dėl kojų 
ligos vaikščio'damas tūri nau
doti lazdas. Vi.eųas iš didesnių 
jo darbų, -tai parašų rinkimas 
Lietuvos. Jaisvės ir ’ pavergtų 
lietuvių reikalų. Vien 2-jo Pa
saulio Lietuvių jaunimo Kong 
rešo Rengimo komisijai jiš su
rinko apie. 46,000 parašų , ant 
peticijos blahkp jos turėjo būti 
į teiktos-Jungtinių Tautų Gen. 
sekrėtoriuij bet- dar ir- dabar

HJB.P-WANTIP — female 
........ .sjčg&aa-.— 

IEŠKOMA MOTĘB1S b&Ū su kita U- 
gota moterimi Brighton Parko apy
linkėje. Duosiu kambati' maištą ir 
Įtlyjgihhnė* - Tel. LA 3-3558.

REIKALINGA 55—65 . METŲ am
žiaus namu ir vyresnio amžiaus ligo
nės prižiūrėtoja. Teks gyventi Cice
rone su vyresnio amžiaus moterimis. 
Skambinti po 5 vaj. vakaro 

. - Tel. 58&6167. • >.

žinioje.;, Dėkui j am. už. vizi tą, 
konstruktyviu^ ; pokąlBiūš jjį 
dešimkę Naujienų paramai, 
kurtu sū iifeil^tąlš'jgėŠffš 1in< 
kėjiniais; '
" — Sta^s Patfdbd, daugelio 
orgahiza'cijį: i{vėakėjas7,ĮŠ Mar 
quette Parko'^yifidiėsl ir mū
sų korespondėritas, <-lahkyda- 
masis Naujiėhb’se, ftėiKė jųypa 
ramai dešLnkę. Tos apylinkės 
tautietis ūžšfehkė-' Naujienas 
vie neri e ms■: metams, bet pavar
dės1 prašė nemiricti.' Dėkui yi- 
sįernsr ūž - aukhs -ir Už - dčmešįj 
-Platinimo -vajaus - pitoga; Nau-i 
j-iehbš. yra šfu^ciamdš sušiįfa-* 
žinimu-i 2 sava'iteš7 nemokamai.' 
-Visi' šlcaįtytoiži ^rėsėtni" reiįi^
H./Naujiena§ ?ir> 4^s ?..plat?‘ 
Visi
mis susipažinti- ir' pareikšti 'sa
vo asųionišką Sfuomonę^užsiša- 
kant. " ■'< .Į

' • L—___ iii——

> ♦ Kiekvienai Į^tųvis . gab up-; 
šidrausti sĄvd htto $100' 
iki $10,000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje'fSLA) orgahiza- ’ 
cijoj. Vaikams ir jaunuoliams 
pigi TERM apdrauda: $1,000 tik 
až 3 dol. metaaaŠA Jiems yra ir 
Taupomoji —r Endowment ap
drauda aukštajam! mokslui arba 
studij oms. Klauskite apie gru
pinę Ąkcidentalf japdraudų or
ganizacijų nariams — tik $2 už 
$1,000 apdraudę Dėl šių ir ki
tokių informacijų skambinkite 
Kristinai Austin Naujienose. 
Tel. 421-6100. < (Pr).

Taupomoji

lorettflm!

PHASE
r -v

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL— WEDN, FEBRUARY 4, 1»7»

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

SOPHIE BARČUS 
RADI Jp 1ŠĘIMOS: VALANDOS 

Vista programos iš WQPA, 
1490 kil. A. M.

f’ > '-<* * * * *.' ' i f' ” ’, ■ '"i

Lietuviu kalba: ,kasdienAūo pirma-
• xtienio iki penktadienio • 12:30— 

1:00 v; -popiet..- —" šeštadienį ir 
~ sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL

____ ______________________ įp ATEITIS TIKRA į 
rinis. 2 auto y gafažas. Gazo pečiais 6ubuty iškilaus grožio gelsvas mū-
T ,J auto mūro garažas. Patiks ir

jums. Marquette Parke., $66,000. _

6 kambariu 15 m. mūras. Įrengtas
heismantas su virtuve. Naujas gara
žas Arti 72-tros - California. Vertas 
pirkti.

LIUKSUS. NAUJA REZIDENCIJA. 
R kambariai tinka ir panamoms, arti 
Tahnan banko, ekstra niatus lotas.

3 BUTŲ PO 4 KAMBARIUS mū- 

šildy mas. ? 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. 436^7878

Tėtef.: HEinlock 4-2413 
' \ \ ' **■ *> • - ■[ ~ t i 4 s

7159^5o. MAPLEWOOD AVE.

■ .—.Pasakyk, ponas, kada mir
si? —^paklausė senuką bėtniu-

;-4 Ma^ yėike, .šiame pasau
lyje yra daug gražių moterų 
čia mano paslaptis... h

. - ■________ __ -1

REMKITE TUOS BiZNIERIUS
3 KURLEGARSINASI :

; — Eik tu. Aš nesiruošiu mir
ti, — atsakė senelis. /

’ — Tad pasakyk savo ilgo ato-

buyu. s.šAyiNGS^pNbs
j -

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
?. visoms progoms,.

3297 WEST 63rd ST, CHICAGO

= Telef. 434^4660 '

LAIKRODŽIAI IR BRANGĘNYBSS 
Pardavimas Ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
. Tėltfj JlEpubric 7-4M1

— Naujienas galima užsisa
kyti telefoną, skambinant ad- 
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyti prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
moj susipažinimui 2 savaites 
nemokamai'pagal gautus pagei
davimus ar galimų skaitytojų 
adresus.

nmELTS MfYRO MAMAS. 6 kam- 
bariai, puiki vieta Maronett^ Parke, 

vonia, naujas gazo šildymas. 
^LOOO.

MODERNUS 2 ąuksht namas ir 2 
ant* mūro ^arpžas. Radiant šiidvmas. 
Alkioj apvHnkėi Marnuette Parke. 
Vertas daugiau, gavome už $38,800.

—

(Pr)

' - — Georgian - Home located 
in Marguette Park on ničėąūiet 
residential = street. All brick, 
plastėried ’ walls,; 3 bedroojns, 
fūlL basement,11/2- var garage 
on-- ifūll-. yardl- Reduced to 
sell for'-$22,900. Tėl. 636-5550.

The Lithuanian American 
Community of the United 

States, Incorporated

CENTRINE RAŠTINE
Atidaro nuo 7:00 iki 9:00 vai. vak 
kasdien (nuo pirmadienio iki penk

tadienio).

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

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

p. NEDZINSKAS, 4045 Anchor Avo 

Chicago, III. 80631 Tel. YA 749M

2 3UTU mndemns mjiro namas su 
Garažu. Atskiri šildvmai. "R anti graži 
gatvė Marąuete Parke. $36,600.

* MODERNUS 4 BUTU mūras ir 2 
auto mūro garažas. Atskiri .šiTdvmai. 
Cent air eond. Arti Maria High — 
*45.500. x mSCTR

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

NUOMOSTT
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI S

Maloniai turns patarnaut
" BALYS BUDRAITIS

■ ■ z- -

1369 ARCH KR AVK' CHTCAGOJE
TeL 254-5551

T.EMONTd APYI<TNKfeTR
135-TA IR ARCHER AVĖ.

Tel 257-5861 ‘

Rear Estate. Notary Public. 
INCOME TAX SERVICE

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

A šymai ir kitoki blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
y Namų StaFyba Ir Remontą*

a HEATING CONTRACTOR
'rengiu mieste ir užmiesty naujus Ir 
oerstatau menus visų rūšių namo ap
šildymo pečius. air-conditioning. van- 
iens boilerius ir stogų rinas (gutters). 
Dirba greit sąžiningai ir garantuotai

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, m 60609. Tel VI 7-3447

4

HOME INSUh-V t
Call Frank Zapolis 
3208Vj W. 95th St.

GA 44654

FIGHT FIRES

. ASHLAND AVE. 
523-8773

GIVE HEART FUND•NAUJIENOS* BOLŠEVIKAM.® 
YRA RAKŠTIS JŲ AKYSE

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

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams. 

Kreiptis:

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

pw vlentateU 
lietuvi lalllnlnl^ 

Chlctgoje 

NORMANĄ
URlTCINĄ

T«L 263^826 
(įstaigos) ir
677-S489

-CAREFUL!
dnoyou

HGHT HE A PT DISEASL HEART

1&5 North Wabuh Avenue 
fedFkrtrCtemin. «OW1




