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Indianos valstiją dujomis aprūpina Northern Indiana Public 
Service bendrovė, kuri sausio 31 pranešė visoms Indianos įmo-' 
nėms, kurių yra apie 2,500, kad įmonės dujų negaus ištisą vasario 
mėnesį Jos tegalės apsišildyti tik tiek, kad nesugęstų įmonių 
vidaus įrengimai bei mašinos

Taipgi dujų bendrovė suvartė 
dujų pristatymą namams, mo
kykloms ir ligoninėms. Indianos 
gub. O. R. Bowen todėl paprašė 
prez. Carteq paskelbti Indianos 
valstiją nukentėjusią dėl dujų; 
trūkumo. 1

Daugiausiai dėk dujų stokos 
nukentės darbininkai, kuriuos i

- t S1°r 3.a° 'rašė su Sovietais ginklų pirkimo
sutartį. Pagal tą sutartį padi
dinamas ir sovietų “patarėjų” 
skaičius, kurių jau dabar yra 75.

Lakė, Porter ir LaPoerte apskri
tyse tokių atleistų iš.darbo dar
bininku per 5,100. šiaurinėje
Indianoje, Calumet rajone p eno parduos Peru oro ap-
tarvrikai ‘may.iaiKifti vienam me-' • « .. , . .fabrikai mažiausiai vienam mė
nesiui turės sustabdyti darbus 
ir atleisti darbininkus, jei iš Bli- 

- no j aus dujų bendrovių negaus 
pagalbos.

Kįturdar blogiau

Dujų trūkumas ir sniego pus-, 
nys suparaližavo beveik visiškai 
Didžiųjų ežerų rajonus. Ohio val
stijoj atleistu darbininkų skai- 
m. jau virs.jo -l miluo.Ą. v^taėjančių į

jos krizė išmetė iš darbo apie 2 
milijonų asmenų. < ? i "

Federalinė energijos komisi
ja gauna pranešimus, kad dėl 
eriergijos trūkumo papildomai 
bus atleista iš darbų 300,000 as
menų. Apytikriai Mississippi, 
Alabamos, Georgija ir Pietų Ka
rolinos valstijose yra. jau atleis
ta 200,000 darbininkų, kurie na-

■ muose turės sėdėti mažiausiai vi
są vasario mėnesį. Kitos valsti
jos, kaip Pensilvanija, New Yor- 
kas, New Jersey, Virginija ir 
Tennessee taipgi energijos trū
kumo stipriai paliestos.

Washingtone manoma, kad už
puolęs Ameriką šaltis vers prez. 
CarterĮ greitinti ir net padidfn-, 
ti krašto ūkio išjudinimo reika
lams skiriamas sumas.

Čikagos bėdos '

ČIKAGA. — Čikagos miesto 
tvarkytojai prisibijo, jog užsi
tęsus šalčiams žemiau nulio, ga
li įšaldyti giliai žemę ir suplė
šyti vandentekio vamzdžius, ir 
suaižyti gatves. Iki šiol tik

saugos sviedinių, radaro įrengi
mų ir 6 helikopterius.

Kanados geležinkelių nuostoliai 1 
OTTAWA. įį Abidvi Kana

dos geležinkelių linijos CNR ir 
CPR praėjusiais 1976 metais tu
rėjo $217 milijonus nuostolių ku
riuos sudarė keleivių transporta- 
cija. Keleivių nuo 1970 iki 1975 
metų sumažėjo 24 nuošimčiais,

Viceprezidentas Waltter F. Mondalei pasimatęs su 
Europos ir Japonijos valstybių premjerais ir užsienio 
ministeriais, jau grįžta į Ameriką. Jis japonams aiškiai 
pasakė, kad prezidentas Carteris planuoja atšaukti Ame
rikos karius iš Korėjos. Ten pasiliks Amerikos aviacija, 
bet pėstininkai, saugojantieji Pietį Korėjos sieną, grįš 
namo. Mondale įtikino japonus, kad prez. Carteris pirma 
aptars su japonais svarbesnes problemas, o vėliau jau 
bandys, nutarimus vykdyti. T

Partizanai pagrobė [JAV KELS NELEMTĄ PADĖTĮ PAČIOJ
* . z. ...... * ■ * • ■ _ * ■ ■ *

400 studentų
SALISBURY. Rodezijos liu

teronų misijos išlaikomoj Mana
ma misijos mokykloje, įsiveržę 
juodųjų nacionalistų partizanai 
pagrobė rer 400 mokykloje bu
vusiu mokinių ir juos nusivarė 
i Botswanos valstybę. Pagrob
tųjų mokinių grupę sudarė 230 
berniukų ir 170 mergaičių nuo t

. 12 iki 21 metų amžiaus. Be to,. 
mokytojai ir tarnautojai

t slaugės taipgi kartu su moki- 
‘ niais buvo išvaryti į,Botswana.
’ Mokykla buvo apiplėšta ir iš
sinešta 21,000 dol.

Į Partizanai save prisistatė kaip 
|Zimbabwes afrikiečiai, priklau- 
J są afrikiečių-žmonių sąjungai.

RUSIJOJE IR ČEKOSLOVAKIJOJE
Kisingeris teisiu mindžiojimo nebekėlė, 

tai esąs valstybių "vidaus reikalas"
WASHINGTONAS, D. C. — Naujas valstybės sekretorius 

Cyrus R. Vance savo spaudos, konferencijoje pareiškė, kad jis 
įeisiąs pagrindinių žmogaus teisių gerbimą ne tik Čekoslovakijoje, 
bet ir visoje Sovietų Sąjungoje. Buvęs sekretorius Henry Ki
singeris niekad oficialiai pagrindinių teisių mindžiojimo nebe
kėlė ,nes buvo nuomonės, kad šis klausimas esąs kiekvienos vals- 

vidaus reikalas”. Panašiai galvojo ir sovietų valdžios

ČIKAGA. — Čikagos demo
kratų partijos kandidatų į mies
to burmistrus sudarinėtojai pri-'

dudentai pagrobti tikslu sudary- >!^_daagltU ^alsuotojų 
ti iš jų kariuomenę.

t c c
WASHINGTONAS. — Fede

ralinės prekybos komisijos pa
reigūnas P. R. Dixonas vartoto
jų advokatą prie vyriausybės R. 
NaderĮ išvadino paplūdimių sū
numi ir nešvariu arabu, kalbė
damas didmenų prekybos ir ga-

sukilimo ne kam juodųjų rasės, 
bet vis dėlto jie yra Įsitikinę,' 
kad jų parinktasis nuo demo^ 
kratų partijos kandidatas, lai
kinai einąs Čikagos miesto mero 
pareigas Bilandicas, balandžio 
19 pirminiuose rinkimuose nu
galėsiąs visus kitus kandidatus, 
Įskaitant ir lenkų kilmės kandi
datą 41 apylinkės aldermaną R..

z smulkūs vandentiekio vamzdžiai, k žudymui 
einantieji į namus tėra nukentė
ję. Pagrindinės vandenį paduo- 
danČios linijos dar nėra nuken
tėjusios. ; r

Panama gaus 
daugiau teisių

i z '

PANAMA.—Panamos valsty
bės prez. gen. C. T. Herrera'įsi
tikinęs, kad prez. Carteris pra- 

, dės netrukus derėtis dėl naujos 
Panamos kanalą liečiančios su
tarties ir kad joje bus suteikta 
daugiau teisių Panamos 'valsty-

čiais. Nors keleivių skaičius pa
siliko beveik tąs pats, bet į dar-- 
Bus važinėjančių distancijos yra 
trumpos, dėlto pajamų gauta 
■2Q% mažiau.

Grasina asmenų grobimais 
Ispanijoje

MADRIDAS. —. Slapta. radi
kalų grupė, kuri pasiskelbė esan
ti atsakinga už dviejų- aukštų 
Isjianijos valdininkų pagrobi
mą, grasina naujais grobimais 
jei nebūsią iš kalėjimų paleisti 
visi, politiniai kaliniai. Pasiva
dinusi “Spalio Pirmosios Anti- 
faštų Rezistencijos Grupė’ pa
skelbė, jei jos reikalavimai ne
bus patenkinti “bus kartojami 
valdžios asmenų grobimai; ki
to kelio nėra”. Tuo tarpų Ispa
nijoje suimti trys Italijos fašis
tai,, kurie bus ištremti.

Naujas Izraelio abortu įstatymas
TEL AVIV. — Izraelio parla

mentas pirmadienį priėmė naują 
abortų įstatymą, kurį opozicija 
pavadino” “masiniam kūdikių 

leidimu”. Naujuoju 
įstatymu abortai leidžiami ne
tekėjusioms moterims arba mer 
ginoms, jaunesnėms kaip 16 me
tų, sveikatos, prievartavimo, in- 
cesto atvejais, daugiau kaip 4o 
metų turinčioms motinoms ir 
skurdo bei neturto atvejais. Se
nasis įstatymas abortus leido tik 
rimto sveikatai pavojaus atve
jais.

taflandiečius
BANGKOKAS. — Tailandijoš 

vyriausybės pranešimu, pereitą 
savaitę į Tailandiją įsiveržę iš 
Kombodijos 200 komunistų ka
reivių išžudė visą kaimą, nužu
dydami 8 vyrus, 11 moterų ir 
11 vaikų. Kombodijos'kareiviai, 
užpuolę kaimą Thai, 140 mylių 
nuo sostinės Bangkoko, kaiku- 
riems vaikams perpiovė gerkles, 
o kitus nudūrė.

Rusija nesukalbama
Prez. Prez. Carteris yra iš

kėlęs reikalą uždrausti visus ato
minius bandymus ant žemės ir 
po žeme. Sovietų imperijos po
nai nelabai nori su tokiu pasiū
lymu sutikti. Pirmiausia rusai 
nori, kad visos tautos tokią su
tarti pasirašytų. Dabąr Kinija 
ir Prancūzija atsisako nuo to
kių sutarčių pasirašymo.
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Be to, tokiai sutarčiai įsiga
lioti, rusai turėtų sutikti įsileis
ti tarptautinę kontrolės komisi
ją, ko, žinoma, jie padaryti jokiu 
būdu negali.

Milijoninė sutartis

Ne toks šaltas

Saulė teka 7:08, leidžiasi 5:06

šiuo reikalu buvęs sekretorius 
viešai nepasisekė, bet jis galėjo 
turėti ir kitų motyvų. Pasako
jama, kad jis bijojęs supykinti 
sovietų vadus. Jam labiau rūpė
jo taikos klausimas ir strategi
nių ginklų kontrolė. Jis buvo 
įsitikinęs, kad žmogaus teisių kė
limas pasitarimuose gali pakenk
ti taikos ir .strateginių ginklų 
kontrolės reikalui. Sekretorius 
Vance yra visai kitos nuomonės. 
Jis yra pasiryžęs šitą klausimą 
kelti, nes nuo jo sprendimo pri
klauso taikos ir strateginių gin
klų susitarimai.

Sekretorius Vance yra įsitiki- 
' • ■ nęs, kad teisinė padėtis yra pa

sikeitusi. Pasirašydami Helsin
kio" aktus, sovietų valdovai pasi
žadėjo gerbti pagrindines žmo
gaus teises, leisti žmonėms lais
vai susisiekti ir pasikeisti infor
macijoms. Valstybės Departa
mentas turi žinių, kad sovietų 
valdžia savo pasižadėjimų ne
silaiko. Anksčiau sovietų vy
riausybės atstovai pripažino pa
grindines žmogaus teises ir pa
sižadėjo jas gerbti, bet Helsinkio 
aktuose Brežnevas ir sovietų di
plomatai aiškiai pasisakė už’ pa
grindinių žmogaus teisių taiky
mą gyvenime. \

Sekretorius Vance tuos klau
simus iškėlė spaudos konferen
cijoje. Jis pareiškė, kad jis tuos 
pačius klausimus liesiąs ir Mas
kvoje, kai ten vyksiąs kovo mė
nesį tartis dėl strateginių atomo 
ginklų kontrolės. Sekretorius 
nebijąs jokių blogų pasekmių, 
nes tai esanti jo pareiga. Jis tar
sis su Brežnevu ir kitais sovietų 
pareigūnais strateginių iginklų 
klausimu, bet jis yra pasiryžęs 
kelti ir žmogaus teisių klausimą. 
“Mes pasakysime tiesiai apie ne
teisėtumus, vykdomus savo val
stybėje ir uysieniuose, nekel
dama aštrumų ir nesftelsdami į 
polemikas. Nedarykime jokių 
komentarų apie kiekvieną įvykį, 
bet kartas nuo karto šitą klausi
mą priminsime” — pareiškė se
kretorius Vancė.

. Sekretorius apgailestauja, kad 
Rodezijos premjeras atsisakė 
kalbėti su visais juodžių vadais, 
bet pasirinko tiktai kelis, ne
bandančius vartoti prievartos. 
Sekretorius yra įsitikinęs, kad 
pasitarimų metu galima daugiau 
išsiaiškinti ir pasiekti, negu nu
traukus pasitarimus. Jis taip pat 
pareiškė, kad nenori turėti rei
kalų su palestiniečiais, naudojan
čiais teroro priemones savo tiks
lams siekti.

mi^ų^sąjun^^šūširi^^^Į^daria^a.' Jasf^p' linkui 
amerikiečių komiteto narį M. W. 
Bieszczatą, kad jis kandidatu f 
merus pasiūlytų Bilandicą. Kan-

Mat, Naderis, gindamas vartoto
jų reikalu^, kartais yra stipriai 
užpuolęs federalihę prekybos ko
misiją, 
matytį, kad jis 
spręsti teisme.

Amerikoje gyveną arabai, ku-

_ NEW YORKAS. —- Amerikos 
spauda rašo, kad prez. Carteris 
teisingai pasielgė pasitraukda
mas iš žemės riešutų biznio. Esą, 
ne tik riešutų pardavimas su
mažėjęs pereitais metais, bet (rĮy priskaitoma kokie 3 milijo-

Iš Nadėrio pareiškimų j-jnkimo sueigoje Bismar- 
linkęs klausimą viešbutyje visi lenkų atsto-

taipgi vyriausybės primokėji- 
mai, manoma, bus sumažinti ar 
net visai nubraukti dar šiais me
tais.

Žemės riešutų augintojų Ame
rikoje yra apie 60,000, kurie pa
skutiniais metais augindami rie
šutus iš 100 akrų galėjo gauti 
36,000 dol. pelno .Į metus.'

nai, - tokiu Dixono išsireiškimu 
yra užgauti. Jie jau kelia protesto 
balsą ir rašo Dixonui nemalonius 
laiškus.

Sovietai rimtai

Brangsta žemės

- žemėsWASHINGTONAS. 
ūkio departamento pranešimu, 

'■ laike 30 dienu, nuo gruodžio 15
’ I a ____ ___________ Am .-u_ ___ -

Illinojaus viena bendrovė pasi
rašė ,su Saudi Arabija pelningą 
sutartį, pagal kurią bendrovė 
įrengs sanitarinę įmonę Saudi 
Arabijos sostinei Riyadh apva-30 dienų kalėjimo I lyti nuo sąšlavų ir kitų atmatų.

ASPENAS, Colo. — Daininin
kė Claudine Longet už nušovimą 
savo meilužio slidininko Vladi
miro Sabichiaus gavo tik 30 die
nų pasėdėti kalėjime ir 2 metų 
bandymo laiką. Daugiausiai teis
mas ją galėjo nubausti 2 metais 
kalėjimo ir 5,000* dol. pinigine 
bausme.

Teisme dainininkė įrodė, kad 
pistoletas, nuo kurio paleistos 
kulkos žuvo sportininkas, iššo
vęs savaime, netyčiomis.

Sutarčiai išpildyti Amerikos 
bendrovei padės Saudi Arabijos 
bendrovės Saudi Pritchard Ltd.

■

Fondas Korėjos kyšiams tirti

WASHINGTONAS. — Atsto
vų Rūmų Etikos Komitetas nu
tarė prašyti $530.000 ištyrimui 
įtarimų, kad Pietinės Korėjos 
agentai esą papirkę kai kuriuos 
Kongreso narius, norėdami pa
veikti jų nusistatymą Korėjos 
naudai.

WASHINGTONAS. — Buvę 
Pentagono žymūs pareigūnai, 
civiliai ir kariškiai, sako, kad 
Sovietų Rusija rimtai ruošiasi 
karui ir kad ji žymiai geriau ka
rui yra pasiruošusi nekaip ofi-

vaį pasisakė už Bilandicą.
Prieš tepasisakė Roosevelto 

universt, prof. Pontius, prilygin
damas Cook apskrities demokra
tų partijos centrini komitetą 
slaptam politbiurui.

Aldermaną Pucinskį parėmė 
Lenkų Tautinės Sąjungos pre
zidentas A. Mazewskis ir lenkų 
laikraštis Zgoda.

Bepartinis politikos strategas 
Don Rose sako, kad demokratų 
partija turi pagrindo baimintis, 
kadangi Čikagos lenkai reika
lui esant moka vieningai balsuo
dami pasireikšti.

d. iki sausio 15. žemės ūkio ga
miniai vidutiniškai pabrango 
1.5%. Tam pabrangusių yra 
grūdai, kiaulės, sojos pupelės ir 
daržovės. Truputi atpigo kiau
šiniai. bulvės, pienas, apeisimai 
ir medvilnė.

Naujos kyšių bylos Japonijoje

TOKIO. — Prasidėjo teismas 
antros aukštų valdžios pareigū
nų grupės, kaltinamų priėmus 
kyšius iš lėktuvų Lockheed kom
panijos. Kaltinamųjų tarpe yra 
buvęs Japonijos transporto mi
nisteris Tomisaburo Hashimoto 
ir Nippon Airways pirmininkas 
Tokuji Wakasa. Kaltinamieji pa
sisakė esą nekalti

A— Pasitraukia teisėjas
ČIKAGA. — Federalinės vy

riausybės skiriamas apylinkės 
teisėjas R. B. Austinas pasitrau
kia į pensiją. Jis tarnavo 1932- 
53 m. Cook apskrities prokuroro 
padėjėju, 1953-60 m. — vyr. 
Cook apskrit. apeliacinių rūmų 
teisėju ir 1960 — prez. Kenne- 
džio buvo paskirtas federaliniu 
teisėju.

Teisėjas Austinas buvo geras 
mero Daley draugas, tačiau jų 
geri santykiai ėmė gesti, teisė
jui įsakius Čikagos Namų Admi
nistracijai statyti pigių namų 
kolonijas visų rasių žmonėms 
Čikagos mieste ir priemiesčiuo
se.

skaičiuoja

GAMYBOS KAŠTAI
Plieno bendrovių pranešimu, 

plieno gamybos kaštai žymiai 
yra padidėję dėl energijos trū
kumo. Energija plieno gamyboje 
sudaro 25% gamybos išlaidų. 
Prieš keletąmetų tuos išlaidos j Manoma, kad jie įneš naujovių 
tesudarė 8%

Aliaskos senatorius Ted Ste
vens balsavo už Howard Baker) 
senato vado pareigoms. Respub
likonų partijos vadovybė pate
ko j jaunų teisninkų rankas.

visoje partijoje.

Europiečiai bijo
Kaip U.- S. News and World 

Report žurnalas rašo, Europos 
vyriausybės nerimastauja suži
nojusios, kad prez. Carteris nori 
Nato pajėgų vyriausią vadą gen. 
A. Haigą pakeisti kitu asmeniu. 
Europiečiai mano, kad gen. Haig 
darbai aptemdo visus buvusius 
jo ryšius šu prez. Niksonu bei 
prez. Fordu.

HAVANA. — Castro artimi 
sluoksniai sako, kad Kubos val
dytojas Castro nori būti trečio
jo pasaulio lyderiu, Jugoslovijos 
maršalui Tito mirus.



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMAVIČIUS

(Tęsiny*)

buvo

Kasdienis svečias

A. Gustaitis.

esu

— O ką tamsta esate paslėpu
si savo medalijone?'

L— Man labai brangy ir atmin
tiną dalyką: kelis savo vyro_plau-

• Britanijos laivų krovėjai 
gauna nuolatinį $119 atlyginimą 
per savaitę. Jie sugalvojo pasi
pelnyti komandiruotėmis. Tuo 
tikslu 300 krovėjų iš Londono 
uosto buvo siunčiama į Tilbury 
uostą, o- iš jo tiek pat darbinin

kai kurios specialios dalys turėjo savo šefus, Devyni pė 
stininkų pulkai buvo pavadinti žymiųjų Lietuvos kimi

į Londoną. Uosto krantinių dar
bininkų taryba nutarė šią nesą
monę panaikinti, išmokėdama 
$1,700 kiekvienam keliaujančiam 
darbininkui. Darbininkai šios do
vanos nepriėmė ir pareikalavo 
pridėti $850. Derybos ir koman
diruotės tęsiamos.

vo«i penas. Baudžianinkas jam 
.-.įsakė:

— Buvo. Buvo ir ponų...
— Tai kaip jie ten gyvena;
— Ogi taip, kaip ir žemėje: 

"epais čia buvo, ponai ir ten pa
liko. Jie sau sėdi smalos pilnuo
se katiluose, o muzikai po jais 
ugnį kursto...

Banko prezidentas kalbėjo su 
faunu tarnautoju, ’ būsimuo j u

• Šiaurinės Angfijos mokyk
la, kadaise statytą šinĮtĮti-moki- 
nių, bus uždaryta, nės joje liko 
tik vienas mokinys' Ęol buvo du 
mokiniai, juos aptarnavo mokyk
los vedėja, mokytoja, yir^ja, va
lytojas ir dalinio laiko sekretorė, 
f ei tie du mokiniai būtų vežioja
mi taxi mašina, tai per metus 
butų sutaupyta virį 10,000 sva
rų arba $17,000.

—^Bet tamstos vyras juk dar 
gyvas?

— Taip, jis yra gyvas ir svei
kas, bet deja, nebeturi ant gal
vos nė vieno plauko.

> Septynių mėtį mergaitė) 
buvo pakviesta į tei ąmą liudinin-1

Konfrontacija moderniose pasakose. Bu na ir gyvenime. kai drebančiomis kinkomis 
bendračiai biaatojai nori išgąsdinti karius ir kovotojus.

Ar apnuogęs, pagraužtas vargų. 
Nebetrūksta nei . vodkos, nei vado, 
Esu sveikas, o sunkiai sergu:
Ay džiaugiuosi, liūdžiu ar. kenčiu — 
Regis, stovi kažkas už pečių...

Kartais naktį į patalą virtus, 
Noris tarti žmonelei ausin, 
Kad mūs kiemsargio protas netvirtas 
Kad vis kaupiasi melas gausyn, — 
O po pirmojo žodžio jaučiu: 
Kalbam dviese, o lyg su trečiu...

Kai žygiuojame gretose liaudy 
Su buržujų pasaulio karstu,
Jei š^toju, -—vaiduoklis užčiaudi, ' 
Net su* vėliavos kotu virstu • ,- 
Ir, vėl bėgdamas zuikio greičiu, 
Paskutiniąją dvąsją pučiu.

O šešėlis už nugaros lydi
Pro šventyklą, smukles ir kapuos, 
Vis juntu jo nematomo dydį 
Ir bijau, kad mirtim sukvėpuos ' 
Ir sukeiks, kad jpįšlotrę švenčiu, 
Prikandęs liežuvį dančiu...

gurkšnojančio: “Ar nori eiti į 
dangų?” Žmogus atsako: “Taip, 
tėve, noriu”. Tuomet kunigas 
sako: “Tad eik ir stokis ana prie 
sienos”. Tam nuėjus, kunigas 
klausia antro vyro iš eilės. “O 
tamsta ar nori eiti į dangų?” 
“Aišku, tėve”, atsako antrasis. 
“Tuomet eik ir stokis ana prie 
sienos”,rir tai taręs kunigas klau
sia trečio: “Ar irgi nori eiti Į 
dangų?” žmogus ryžtingai at
sako; “Na, tėve, nenoriu!” Ku
nigas nustebęs: “Tai tamsta ne
nori eiti į dangų kai numirsi?” 
“O. kai numirsiu! Aš maniau, 
kad tamsta renki būrį vyrų tuč 
tuojau ten siųsti!” pralinksmė
jo paklaustasis.

Lietuvis milijonierius
Garbingas ir socialus mūsų 

tautietis aprigyveno milijonie
rių apylinkėje ir gražiai su savo 
kaimynais sugyveno. Teiraujan- 
t's apie milijonus, jis sakydavo, 
kad krauna piimąjį. Jie tam sim
patingam mūsų tautiečiui saky- 
davos kad sunkiausia sukrauti 
pirmąjį milijoną, o antrasis eina 
i.aug lengviau.

Amerikoje yra senų įstatymų, 
sūriuos rnet stropiausi prižiūrė- 
ojai nevykdo:

— Topąkos mieste, Kapsas 
.alstįjoj, kadaise biurokratai 
nokė, kaip reikią gerti : ten dar 
r dabar ’ kelneriams draudžią- 
na. pilstyti klientams vyną į ar- 
oatiniūs puodukus. 5

— Truro, Mass,, kiekvienas 
‘aųnąyędis. prieš vestuves turi 
lušąuti tris varnas ir šešis juod- 

/’arnius. . *
— Idaho, valstijoj e be šerife 

eidimo ..draudžiama sutemus 
>įrkti vištą.

— Nebraskos valstijos gyven
tojai turi dar ir dabar prisilai
kyti etiketo taisyklių: ten draų- 
ižiama šnypšti viešoje vietoje.

— Marblehead. Mass., sekma- 
iieniais yra draudžiamą be bū-

ABSTRAKTUBMENĄS įrodo,, tino.reikalo pereiti skersai gat- 
kad daiktai nėra tokie blogi, kaip vės.
piešiami. I fetuviai seniau sa- 
kvd"vo. ką-’ velnias nėra toks 
baisus, kaip kad nupaišytas.

ATSARGUMAS
ras, kad neklysti, bet dėl viso! Į smuklę įeina kunigas ir pri-1 skyriaus vedėju. Jaunuolis klau- 
pikto dar klausi savo žmonos. ėjęs prie baro klausia vieno sėi -

■ų Geografų susirinkime

Geografų susirinkime buve 
paskaita apie įvairius kraštus ir 
žymias vietas. Po paskaitos bu
vo laisvi pokalbiai ir pasakojami 
asmeniški patyrimai paskaito
je minėtose vietose. Naujas na
rys buvo aktyvus pokalbiuose ii 
sakėsi kad visur yra buvęs. Gre
ta jo sėdintis paklausė:

— Kansas valstijoj sekmadie
niais. uždraustą Valgyti gyvates

■5. - Į dangų neskubu

O Arran saloje mokiniai kas
dien gaudavo apie1'ketvirtadalį 
litro pieno, kurį pristatydavo 
vietinis ūkininkas.- Bet pienas 
nebuvo pilnai pasterizuotas, nes 
tam įrengimai kainuotų $68,000. 
švietimo vadovybė įsakė pieną 
vežti iš žemyno. Viskas buvo 
labai gerai, tik pieno kaina pa
kilo net iki $144 už pintą, net 10 
kartų didesnė už gėrftfusio šam
pano tokio dydžio bbnkutę.

g Sveikatos Apsaugos minis
terijos sąskaitininkai atrado, 
kad atsarginiai ligoninių techni
kai gali uždirbti sekmadieniais 
net virš |170. Unijos pereigūnas 
| tai pareiškė: “Tieeiąskailinin- 
kai galėtų ką nors naudingesnio

ke ir turėjo prisiekti, bet nieko 
nežinojo ir nieko negirdėjo, apie 
Dievą nei mokykloj, nei-namup-

XT4.- -1 r> • - i fee; Teisėjas norėjo pasiųsti ,su-. National Review žurnalo va- v. .. .. . j . _ žinoti apie Dievą, bet nežinojosano 4 d. numeryje C. Erogan ur ■ J
savo laiške iš Londono duoda
tokių žinių; . . • i e Devon Apskr. Taryba ga

vo iš valdžios $39,000 samdyti 
mokytojus mokyti bedart r t 
kaip gauti darbą. Prie pinigų 
buvo sąlyga, kad mbkytojai tu- 
ri būti taip pat bedarbiai. Ne
žinia, ar juos mokyti bus skir
ta pinigų?

tuvos istorija”, VI laida) spėjamai rašo, kad Vytenis 
buvo Traidenio vaikaitis, kunigaikščio Būdviečio sū
nus. Taip pat mūsų istorijose rašoma, kad Gediminas 
buvo Vytenio brolis- Tai pradžia garsiųjų Lietuvos' ku
nigaikščių, davusių ilgalaikę gediminaičių dinastiją.

Vytenis tapo Lietuvos kunigaikščiu apie 1293 m- 
Jam teko daug kariauti su kryžiuočiais, kurie norėjo pa
vergti Žemaitiją ir susijungti su Livonijos kalavijuo
čiais. Tai jis visomis išgalėmis gynė žemaičius ir davė 
pagalbą Rygos arkivyskupui, Bet ypač pažymėtinos jo 
kovos su lenkais. Jis apie 8 kartus buvo suruošęs žygius 
į lenkų žemes. Tai buvo atsikeršijimas 1 enkams už jų 
bendravimą su kryžiuočiais ir daromas Lietuvai skriau-

mą ' sĄ'
— Visai lengvai. Jis aptaria-

- < - - Vytenis per visą savo gyvenimą' kovojo ir narsiai 
gynė savo tėvynę. Kautynėms jis turėjo paruošęs jud
rius ir lengvai kilnojamus karių būrius, nes jis gerai su
prato, kad laimėjimą atneša ne žmonių skaitlingumas, 
bet tik jų drąsa ir sumanumas. Tai jis ir staigiai skrai
dė iš vieno savo didėlės valstybės krašto Į kitą. Buvo ge
ras karo vadas ir plačios Lietuvos valdovas. Lietuvos 
istorija rašo, kad Vytenis žuvo žaibo nutrenktas 1316 m. 
Senovės žmonės tikėjo, kad tokia mirtis buyo didelė die- 
vų.maĮonė. -

Dr. J. Šliupas rašo, kad Vytenio laikais, 1303 m. -
rugpiūčio 8 d. Lietuvoje ir Prūsijoje pasireiškė žemės 
drebėjimas. Jis sujudino trobesius ir. žemę, kad vos ant 
kojų buvę galima pastovėti. Tai man negirdėtas Įvykis, 
kad kadaise Lietuvoje būtų drebėjusi žemė.

Kaip, mums aiškino, kad kaip. Vytenis, -taip ir-9

yo laiko rūpintis įvairiais pagerinimais. Įr pati valstybė 
neturėjo pakankamai lėšų, kad viską galėtų greitai su
tvarkyti. Tai praėjo eilė metų iki viską sutvarkė ir par 
togiai įsikūrė.

Marijampolės kareivinės buvo plytinės, nemoderni
škos, bet tvirtos statybos. Kąda jos statytos, nepavyko 
sužinoti. Žinoma, kad jas statė carinė Rusija, kuomet bu
vo okupavusi Lietuvą. Apie 1906 m. jose gyveno 111 pė
stininkų Dono pulkas ir 9 dragūnų Elisavetgradsko 
pulkas _ ?.

' ' * e *
” - I V - * .

Kai prasidėjo Lietuvos nepriklausomybės kovos, Ma
rijampolėje, kuri laiką buvo 1 pėst. pulko štabas. Kapel
meisteris J. Gudavičius ten suorganizavo 1 p. p. orkest-

— Tai tamsra esi gerai susi- 
pažines su geografija?

— Ne. Aš pro j‘ą tik pravažia
vau, —: atsakė pagyrūnas.

MODERNUS ŽODYNĖLIS

artimiausias kaimynas klausė, 
ar jau baigė krauti pirmąjį mi
lijoną? Tautietis atsakė:

— Žinote ką? Aš "audojuosi 
jūsų patirtimi ir prauejau krauti 
nuo antrojo...

Ir pragare kaip žemėje

Kadaise baudžiauninkas skai
čiavo savo vargus ir pasigėrė 
iki apalpimo. Visi manė, kad 
jis mirė, todėl iki šermenų pa
guldė klojime. Pabuvęs per. nak
tį šaltai, baudžiauninkas rytą at
sigavo ir atėjo į trobą. Visi bu-’ 
vo labai nustebę ir skleidė žinią, 
kad jis prisikėlė iš’ numirusių.

žinia apie baudžiauninko pri- 
slkė imą pasiekė poną. Jis jį pa
kvietė į dvarą ir klausė:

— Girdėjau, panie mužike, 
kad buvai numiręs. Sakyk, kur 
nuėjai: į dangų ar į pragarą?

— Kas čia, ponuli, priims bau- Į 
džiaur-inką i dangų. Tik į praga
ru, į pragarą... |

— N a, o ten, taip sakant, po- j 
rų ar irgi buvo? — patenkintas- 
baud'iaųninko atsakymu, teira- J

Ypač abudu pasižymėjo kovose su klastingaissiais Lie
tuvos, priešaislenkais. Todėl ir 9 pėst. pulkas buvo pa
vadintas Vytenio vardu. .

.PULKO ĮSIKŪRDIAS MARIJAMPOLe.TE
Kai pulkas nuolatiniam apsigyvenimui atvyko j Ma 

rijampolę, tai pradėjo savistoviai viską tvarkyti ir ge

mas tik dviem žodžiais.
— Kokie tie žodžiai?
— Blogi sprendimai!

Prisiminimui

Lietuvos Kunigaikščio Vytenio pulką Tai susipažink! 
me su pulko šefu.

Dr. J. Šliupas (ž. “Lietuvių tauta senovėje ir šian

grojo pirmąjį karinį maišą- Tai buvo pate pirmasis Lie
tuvos kariuomenės orkestras. Vėliau ten formavosi I-sis 
atsargos batalionas, 10 pėstininkų Marijampolės pulkas 
ir kitos kariuomenės dalys, kurias šiandien yra sunku 
išaiškinti. t

O 9 pėst. pulkas į Marijampolę buvo atkeltas 1923 
m. ir ten gyveno iki komunistinės Rusija okupavo Lie
tuvą. Kurį-Jaiką dar gyveno Remonto eskadronas, kuris 
mokė kariuomenės reikalams, nupirktus arklius. Po 1934 
m. nepavykusio voldemarmfnkų perversiųo, vienas 9 p- 
p. batalionas buvo iškeltas į Vilką viskį, o į Marijampo
lę atkelti 3-Čio artilerijos pulko daliniai.

Tuėmet aiškino, kad kariuomenės skirtingų da
linių sumaišymas būk tai reikalingas, kad skirtingos 
dalys geriau susigyventų. Bet pątikimesnė to sumaišy
to prežastis gal buvo ta (kurios neskelbė), kad dalys 
nesusigyventų, nes kuomet visas pulkas gyvena vienoje 
vietoje, tai lengviau susitarti ir suruošti perversmą. O 
kuomet dalys sumaišytos, tai- toks susitarimas sunkiau 
(gyvęndinąmas.

(Bus daugiau)

žodžiai.
— Kokie tie du žodžiai yra, 

pone?
— Teisingi sprendimai.
— Bet. kaip jūs galite visada 

padaryti teisingus sprendimus?
— Tam yra reikalinga tik vie

nas žodis -— patyrimas!

BARGENAS yra bet koks pir
kinys, kurio vertę ir naudą nu
statoma nupirkus.

DIPLOMATIJA yra menas ką 
nors sakyti, bet nieko nepasaky
ti arba tylėti, kai turi ką sakyti.

EKSPERTAS žino visus atsa
kymus, jei tik jam duodi teisin
gus klausimus.

GERAS KAIMYNAS, kuris 
trukšmauja, kai tu trukšmauji.

IŠKILMINGŲ PIETŲ KAL- 
bėtojas tai toks reikalas, kai pa
kviestasis pradeda savo kalbą, 
kad jis nėra kalbėtojas, o pas
kiau kalba visą valandą tai įrodi
nėdamas.

Jaunystė tai amžiuš, kai mer
gaitės balsas iš “ne” pasikeičia 
i “taip”.

KOMUNIZMAS yra toks ocia- 
lizmas, kurį priimti reikia šau
tuvų ir durtuvų.

NAMŲ HARMONIJA yra mu
nka, kurioje vyras tegroja ant
ruoju smuiku.

NUOBODUS ŽMOGUS 
gaišta ir kitus gaišina.

Modemus gydymas

— Šiandien pas mane 
keistas pacientas. Jis tvirtino, 
■:ad prarijo telefoną, — sakė vie
las psichiatras kitam.

— Tu, žinoma, panaudojai hip- 
lozės metodą ir tuo padėjai nusi
kratyti tuo kompleksu.

—■ Visai ne. Aš tai galėsiu pa
daryti tik rytoj.

— Tai kodėl?
— Matote, mano pacientas 

‘virtino, kad šiandien vakare, tuo 
elefonu turi pranešti labai svar

bų dalyką:..
Nusikaltimai be bausmės

Atrodo, kad ir daugiau yra 
tokių žmonių kaip mano kaimy
nas, kurs kasdien pas mane lan
kosi ir kiekvieną kartą klausia, 
‘Kada gi tamsta mane aplan
kys?” Taip ir pamanai, žmogus, 
‘Nagi, būk namie nors vieną va
karą, ir aš tikrai aplankysiu!

Rinkimų paraštėje

Prieš rinkimus Houston Post 
Išspausdino tokį anekdotą:

Rinkiminės propagandos įkar-š 
tyje propagandistas iš Dalias 
atsiuntė kandidatui jį kongresą 
tokią telegramą:
z — Atvažiuok į Dalias. Tavo 
ipozicionierius pripasakojo apie 
tave daug melų.

— Negaliu, Važiuoju į Hous
es. Ten jis apie mane pripa
sakojo daug tiesos,---- atsakė
^legrama kandidatas.

Pasikeitimo priežastis

’— Kodėl tu, Jonai, buvai toks 
skalbus, o dabar tylus?

— Tu žinai, kad dabar aš 
•ėdęs, — atsakė Jonas.



Juozes Vaičiūnienės knyga

1739 South Halsted Street, Chicago, TH. <50608

173b So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

HAMILTON JORDAN 
Assistoat to the President

Pridėkime dar, kad Pienocen
tras savo akcijomis ir pajais da
lyvavo kitose organizacijose: So
dyba, Valgis, Maistas, Lietuvos 
Muilas, Lietuvos Baltijos Lloy-

Tr viso anais laikais naujo mil
žiniško darbo priešaky nuo pat 
pradžios iki svetimųjų okupaci
jos stovėjo ‘Jonas Glemža.

Karui pasibaigus, jis grįžta į 
Lietuvą, mobilizuojamas Į ka
riuomenę ir paskiriamas kariuo
menės intendanto padėjėju. Jam

juos, pvz. 1938 m. gaūta 7.8 mil. 
litų (3-4%' viso eksporto). Jis 
vėliau ėmė "eksportuoti ir vai
sius ir 1938 m. Kaune pastatė 
500,000 litrų produkcijos sulčių 
fabriką.

amžiaus studentas aktingai da
lyvavo lietuvių revoliuciniame 

judėjimo ir už pastangas iš 
'Šiaulių kalėjimo išlaisvinti poli
tinius kalinius pats pakliuvo ir 
gavo klalėjime atsėdėti metus ir

gant ta atmosfera Marsui bi
lijonus (milijardus) metų bes
kraidant orbitoje išseko ir 
Marsas virto, negyva plane-

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

JAV mokslininkas Dr. Darr 
Sagan, dirbęs kaip vienas iš 
grupės, kuri suplanavo ir iš
siuntė į Marso planetą erdvė
laivius Viking I ir II, pasakė, 
kad chemikalais užteršimas 
mūsų atmosferos gali ją atve
sti prie tokios pat padėties, ko 
kioje dabar yra Marsas.

Dr. Sagan pabrėžė, kad jau 
turiniais, Vikingų I ir II ten ra
stais duomenimis, Marsas ka
daise turėjo tirštą atmosferą 
ir vandenį ir tikriausiai kokios

mo centro vadovybės netikusį 
poelgį. • _ t .

Juk tik nereikėjo tų “laisvai 
paruoštų neprppogandinių” fil
mų lietuviams kaišioti: Drauge 
skelbti ir'Jaunimo centre rody- 

priešingai tvirtai pasisakyti 
iš solistų gastroles, vaikų ve

žiojimą į pionierių stovyklas,

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutiniu 90 (1869-1989) metų 

Chfcagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 864 p»L Kaina 
$10.- Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Cbicagon atvažiavęs lietuvis, pirmo* 
lietuvių 
ny«<* I 
pasaullet—_________, .___ .
Jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistinių. laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos. * 
kai ir kt • *1

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi paražytl čekj arba M< 
Orderi ' >

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

artojas” ištrauką apie Jono 
Glemžos kaip ekonomisto ir ko
operatininko nuopelnus Lietuvos 
Pieno- Centro įsteigime ir iŠ-

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4-00, minkšti — $3.00.

(domi knvgfi kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui.' Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisių

siu čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą: 

r—— —y-- American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave., Chicago, UI. 60643 

Telef. 312 238-9787
Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, lai

vų kelionių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo re
zervacijas; Parduodame kelionių draudimus; Organizuojame 
keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; Sudarome iškvietimus gimi
nių apsilankymui Amerikoje ir teikiame informacijas visais ke
lionių reikalais.

o 1939 m. išvežė 17,308 tonas ir 
gavo 41.5 mil. litų. -Tai sudarė 
net 207< viso Lietuvos eksporto. 
Jokios kitos prekės tiek daug ne
buvo eksportuojama.

1739 S. Halried St, Chicago. UI. 6060«. — Tel. HA 1-6100

KNYGOS anglų kalba
J. Jasminas, A KISS IN -THE DARK. Pikantiškų ir intvmiu nuotykių 

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

' Dr. Juozas B. Končius. HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Istoriiw 
santrauka nuo pat senųjų amžių, iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
psl.. kainuoja $2.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT.^stnriniai DT.K Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija 
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 čeki sr 
piniginę perlaidą.

Pienocentras revoliuciją sukė
lė ir-vidaus rinkoje, ją aprūpin
damas aukštos kokybės pieno 
produktais, steigdamas savas 
krautuvės ir užkandines.

ateina pagelbon organiztoriams, chorų vedėjams, choristams ir visiems 
dalyviams. Knyga kišeninio formato, 151 psl-, kainuoja 82. ’Užsaky
kite dabar.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzempliorint
Ansambliai, chorai, arba grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzemp

liorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.- ■ 2;r<-
Knygą- galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį arba Money 

orderi tokiu antrašu:

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

RIMTA KNYGA — CRRTATTSTA nOVANA
NaulUno<e ęautl onTVlo irnvov, VuHot Set koHt

knvcrri. wFnf» ir lentvna.
Aleksandras PakalnHkh, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunu dienu 

atsiminimai Ir iwHn rietu aprašymai, skaitomi kaip n> 
mjrnsic tk! Kaina ^5.

A. PnJcalnHkH METAI PRAEITYJE. NPtnHmu Jvvkiu prisimint 
ir iaikn išviriu TlAtuvoie ir Vnkietijoie aprašymai, suskirs- 
tvH i 12 daliu. 29d psl. kaina S5 _

Or. ATIMINIMAI IP MINTYJ TT tomas Cm-
Bale rir^A><alc 22A nsJ Kaina / Minkytai* SS 00

" Pra* vw^l <rmu nj~» iPTUVUv’u kny/mTiCT/^
PIJA. T nei v?r.
Wiale - n(V n dalu 22A nd iriSta — 00 minH-
♦•ie 00

Henriku — Tama?au<ka^ LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalni ir T>abrnvnc anekrifvc’ įdomiais anraSvmais. tliu- 
straHinmic ir doknmentacHa nei. kaina $6.

p Kronas. TAPP ŽALSVU PALAPINIŲ. THin daliu Lietuvos 
nartrzann buities romanas 292 pnslaniu. Kaina S3

JanIn* NsrOne, TRYS IR VIENA, iannvefe* atsiminimai 
170 nsl ... _____ — —  * ___ - S3 00

M. GnffolU POVILAS MILERIS blnmfiine bmnfal 
įmelaniai __  . .. — .

Knygas nesakant reikia nrMAN neSfn išlaidom*

x N A U J IK N O S.

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE
< LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr, Juoras Deuperas. ŽEMES ORIO ŠVIETIMAS StudHa 
te CMdieoJe įGRd metais paties cntoHaus Wnmi<? Kn^fifa dvieili da
liu? SemAa ūkio kvietimo problemos ūkininku kraite. II dalis: Žemės 
ūkio Švietimas Lietuvoje.

Autorius savo fodvie raSo: M.Tei liūdnas lietuviu tautos likimai 
nebūtu sutrukdęs Lietuvos* nenriklansomybės rwentmo ir nebūtu su- 
rrioves arabai ISauffusiu ir suklestėjusiu Lietuvos oolitiniu, ekonomi
niu tr kultfirinln laimėilmn Šiandiena, drąsiai galima aakvti Hefnvht 
♦auta ffalėtn didžiuotis Ir džiOeantl gavo žemės ūkio kultūros vaisiais 
Ir prllvtftf pačioms ffkflinsioms Fnronoe tautoms” *

Knvros anie žemės 0H atrodo Hk žemdirbiams ckaltvti kadangi 
sbsolfuti lietuviu tautos dauguma (R8.12^P, buvo ūkininkai Ir on *mi- 
«aull LlblaSkvtn lietuviu absoliuti dauguma vra arba patvs buvp ūki
ninkai. arba Ūkininku valkai, reffirta. kad Si knvra bus brangi ab<o 
Bučiai lietuviu daugumai, voač kadangi knvga su tokia meile Lietuvos 
žeme! paražvta, kad pradėtus skaitvti nebesinori pertraukti. Knvna 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvvnei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapiu su daug vaizdeliu ir lentelių, kaina tik $3 00 
Gaunama Naujienose.

Čeki arba Money Orderi dusti tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO. ILLINOIS 80608 

Gavę ptarigos, tuojau kaną paduria*.

palūkanų, priklausomai nuo jdėtos^sumos 
jos išėmimo. . .

Investavimo knygelės sąskaitos neša

ŽYfflATiI LIETUVOS KOOPERATININKUI - ' - i
SUĖJO KŪRYBINGO AMŽIAUS 90 METŲ

Tremtiniu gyvendamas Vakarinėje Vokietijoje 
Jonas Glemža kiek įstengdamas šelpia lietuvius 

moksleivius Lenkijoje
Ilgą garbingą kelią nuėjęs nuo toje lietuvių mokinių kuopoje ir 

pat gimnazijos moksleivio lai-Į1905 metais, būdamas 18 metų 
kų, žymusis Nepriklausomos Lie
tuvos laikų kooperatininkas Jo
nas Glemža praeitą antradienį,, 
vasario 1 dieną 'susilaukė savo 
garbingo kūrybingo gyvenimo 
90 metų sukaktuvių. Ginies 1887 
m. vasario 1 d. Auliškio kaime, 4 3 mėnesius, 
Čipėnų valse., Panevėžio apskr. 
J. Glemža dar lankydamas Min
taujos gimnaziją dalyvavo slap-

paveJama* kajiuoniena aprūpi- bendrovių jau buvo 170. pr jos ų Mūsų iemel gresia Marso 
pagamino 19,930 tonas sviestu.' likimas

kininkams anuomet
pįeno pajamos buvo svarbiau-

Krašto gyvenimui pasukus j,^0S‘ 
normalias vėžes, J. Glemža ga-i Kokį vaidemenį Lietuvos ūky- 
l^jo iškariuomenės pasitraukti *je suvaidino Pienocentras, rodo 
iv pereiti į kita sritį, kurį jį se- Išis pavyzdys: 1927 m. Henoeen- 
cia! viliojoį kooperaciją. 1925itras į užsienį išvežė sviesto 553 
m. jis buvo pakviestas į Lietu- į tonas ir už jį gavo 3.9 mil. litų, 
vos Žemės ūkio kooperatyvų są
jungą, kur vadovavo jos skyriui. 
Po poros metų Glemža jau Pie
nocentre, kuris buvo įkurtas ko
operatinėms pieno perdirbimo 
bendrovėms apjungti, kad jos 
galėtų sparčiau savo veiklą plės
ti ir tobulinti ir savo gamybos 
produktus pelningiau parduoti 
viduje ir užsienyje.

Tai buvo begalinės svarbos rei
kalas. '

Buvo metas, kada Lietuvos ūki
ninko svarbiausios pajamos bu
vo grūdai ir arkliai,, bet tie lai
kai pasibaigė. Geresnė ateitis 
atrodė pieno gaminiams, bet kiek 
toli gali pasiekti pavienis ūki
ninkas? Todėl ir kilo mintis, juos 
sujungti į pieno perdirbimo ko- 
operatyvines bendroves. Bet ir 
atskira bendrovė savo gaminių 
sėkmingai neparduos, sakykim. 
Londone, kur buvo didžiausias 
jų pareikalavimas. Todėl 1926 
m. buvo įkurtas ir nuo 1927 m. 
sausio 1 d. pradėjo veikti Pie
nocentras.

Tada Lietuvoj buvo 156 pieno 
bendrovės, kurios tepa gamino 
802 tonas sviesto. 1939 m. tolau

ir pa- 
nuostaba 1 sidarytų reikalingas išvadas.”

O minimo straipsnio minčių 
dėstymo eigoje j klausimą: kas 

Drauge demonstracijas suorganizavo, at
sako Jaunimo centro biuletenio 

Prieš Jaunimo centrą 
demonstracijas -surengė komu
nistų reorganizuotai bendruome
nės ir naciu eiementai, kurių 
tikslas skaldyti lietuvius”; ,

Tai- va, prieš: “Pačių lietuvių 
paruoštus ir pagamintus, nieko 
bendra nęturinčius su sovietine 
propaganda, filmus' toks “gra
žus”. konglementas protestus 
kėlė!!

Taigi mieli Draugo skaityto-
Oku-

niraas maište, ir apranga. Tas 
pareigsp jis pavyzdingai ėjo ke- IJetuvo 
lerius metus

Iš darbo ir Lietuvos labui lai
mėjimų pilno ilgo gyvenimo čia 
pacituojame iš Keleivio savait
raštyje J. Sondos straipsnio “Pla- 

progos “skaldantiesiems” pro-’čios ir gilios visuomeninės vagos 
testus reikšti — taigi lietuvių 
vienybę ardytį?? Ir-ar ne ge
riau, kad b. kv. ir jo kompanija 
pažvelgtų į savo kiemą? Gal 
nebereiktų ieškoti • krislų kiltų vystyme 
akyse, o ir iškrapščius iš savų
jų rąstus tikrai pamatytų, kas 
iš tikrųjų lietuvių vienybę ardo.

Petras šilas

nuoįama??!! Ir-kodėl visi et- 
nikai vertė G. Fordą keisti sa
vo nuomonę!

išdavikus įsibrovėlius j štai kaip “prityręs” įžanginių 
mūsų spaudoj ir visuomeninėse> rašytojas nuslysta į nesąmones, 
organizacijose, žydų ir bolševi- besistengdamas teisinti Jauni- 
kinės Rusijos keistą bendravimą 
ieškant nusikąltėlių prieš žydus. 
Ir galop lyg ir išvadą padaro, 
kad tie bolševikų agentai lietu
vių išeivijos politinėse organi
zacijose ir spaudoje plaišina mū
sų vieningumą ir ryžtą kovoj už- ti 
Lietuvos. laisvės siekius. Ir 
laikydamas faktais užbaigia

“šiuos7faktus, jų plačiau ne-! lituanistinius kursus ir keliau- 
komentuodami, mes pateikiame ninku išsišokimus nevykusiais 
skaitytojams, kad jie patys juos, pareiškimais. Kur ir bebūtų

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

įteigta 1923 metai*. TEL* <21“S07°

Iftalgoe pietuoM kiemą* automobfliami pastatyti*

Be sviesto Pienocentras orga
nizavo ir kiaušinių eksportą. Už nors formos gyvybę. Laikui bė

PREZ. G. FORDAS BUVO TEISUS?!
Sakydamas, kad Ryty Europa nėra komunistinės 

” d Rusijos dominuojama
Tada visų pavergtų tautų žino- ( sugretintų, išanalizuotų 

nės Amerikoj buvo 
pritrenkti, ir spontaniškai pasi
pylė protestai.

Bet Štai staigmena 
11976 m. gruodžio 20 d. b. kv 
įžanginiame; “Kas ardo ir griau- išvada 
ha lietuviškąsias institucijas”, 
remdamasis Jaunimo Centro biu- 
leteniu, tarp kitko, dėsto:
* Pasirodo, kad Jaunimo centro i 
vadovybė buvo davusi leidimą! 
Jonui Bernotui salėje rodyti tris' 
iš okupuotosios I ietuvos atvež-i 
tus filmus. Šie filmai pačių lie
tuvių paruošti ir gaminti, nieko? 
bendro - neturį su sovietine pro-.1 
paganda.- Kas juos matė, paša-į 
koja, kad nieko bolševikiškaijai. pasidarykite išvadas 
propagandiško neįžiūrėjo, filmai!puotos Lietuvos žmonės gali pa- 
esą techniškai blogai paruošti,', ruošti patriotinius filmus. Jie 
silpni ir kaip tokie bet kuriai-gali juos siųsti išeiviams?? Be 
bolševikų propagandai pa si t a r-, rrsu įtaigavimo ir kontrolės?!
nauti negalėję. Greičiau prie-> Jei;taio,.tai ar okupuota Lietuva Kalifornijos dail. Jotai Honks Viduržemio jūros uosto vaizdas 
šingai. Taigi ir bet kokia prieš t yra komunistinės Rusijos domi- 
juos demonstracija nebuvo rei
kalinga.

b. k v. minimam straipsnyje 
sumini

Jonijos, jų suorganizuotos Šalpos draugijos, statytos bal- 
igti laikraščiai, kuriu rišo būro 121. 41 teatro draugija. 48 
d chorai. 9 bažnytiniai ir 314 reiklesniu žmonių Mognfl-



jų veikla, ypač gi
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ymaus JAV krikščioniškosios 
emokratijos veikėjo go-} acs- 
..usdinti čia atskirai, sekan- 
ose dviejose “Naujienų” lai- 

-iose.
Po to aš bandysiu šią dide- 
s vertės visai Lietuvai kny- 

jj pavertinti savais argumen- 
ais, tik kiek vėliau, nes šiuo 
aetu aš sunkios širdies ligos,

Oionrįžčio kaino*:
'hicagoje ir priemiesčiuase: 

metams '
pusei tnetu — 
trims mėnesiams _______
vienam 'mėnesiui

Kitos? JAV vietose: 
metams ___

pusei metu __________ _

vispe jo Haurybės, atsikeriL į amerikiečių veikėjo JAV Krik 
jaut lietuviauUk j t oniškosios Demokratijos

Knygoje aprašomas ir lietu-1 ;SQtro direktoriaus ir šio kra- 
vių egzilų, taipgi ir krikščio-, Krikščioniškosios Demok 
nių emokratų gyvenimas 
siekiuose ir 
Amerikoje.

trims mėnesiams
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams______
pusei metų ___
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams _ _____________ $31.00
pusei metu----------------------- $18.00
vienam mėnesiui $400

Naujienos eina kasdien UUdriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted St Chirac*- 
DI. 60608. Telet HAymarket 1-6100

Pinigus reikia siusti pašto Vone- 
Orderiu kartu su užsakymu

Subscription Ratoš:
tn Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
•is month. $8.50 per 3 months. In 
>ther USA localities $26.00 per year 
614.00 per six montns. $7.00 per 
hree months. Canada 530.00 per year; 
>ther countries $31.00 per year.

.5 cents per copy

Kodėl rusai bijo Belgrado konferencijos?
1975 metų rugpiūčio 1 dieną Helsinkyje buvo pa

sirašyta Europos^ saugumo v ir bendradarbiavimo su-i 
tartis. Sovietų valdžia nesutiko pradėti Europos taikos 
derybų, kol nebus Europos saugumo garantijos- Mask
vos valdovai norėjo saugumo pirmon vieton, o apie tai
kos sutartį jie sutiksią tiktai vėliau tartis.

Helsinkyje Europos valstybės pasižadėjo nenau
doti jėgos sienoms keisti. Jeigu kuriais sienas tektų kei
sti, tai tiktai susitarimo keliu, be' kariuomenės, be ka- 
nuolių ir be prievartos. Sovietų valdžią ir valdovus pa- 
žįstantieji politikai žinojo, kad rusai nenori atiduoti 
karo metu pagrobtų Rytų-Europos žemių ir pavergtų 
tautų. Bet didelė Europos valstybių dauguma nenorėjo 
rusams įsakyti trauktis iš Europos, nes nenorėjo naujo 
karo. Karo su rusais nenorėjo ir amerikiečiai. Ameri
kiečiai tikėjosi įtikinti rusus, kad taikiomis priemonė
mis jie gali rasti pageidaujamą saugumą, bet jeigu var
tos prievartos, tai niekas nebus saugūs.

Amerikiečiai pareikalavo, kad būtų įrašyti į Hel
sinkio sutartį keli paragrafai, kurie galėtų vesti prie 

. tautų bendradarbiavimo ir rusams pageidaujamo sau
gumo- Pradžioj sovietų diplomatai labai atkakliai prie
šinosi amerikiečių pasiūlymams, bet vėliau, kai įsitiki
no, kad nebus jokios Helsinkio sutarties, jeigu Ameri
kos diplomatų pasiūlymai nebus priimti, tai jie, sukan
dę dantis, priėmė tuos pasiūlymus, įrašė į Helsinkio ak
tus ir, paskelbė Maskvoje leidžiamoj Pravdoj. Susitari
mas vertė sovietų valdžią paskelbti susitarimus ofieia-( 
lioje sovietų spaudoje. Brežnevas pasižadėjo tai pada- ■ 
ryti ir tuojau po Helsinkio konferencijos visą sutartį 
paskelbė.

■ Prezidentas Fordas, pasirašydamas Helsinkio su
sitarimą, aiškiai pasakė, kad Amerikai padaryti pasi- jai. Jie yra pririnkę labai daug faktų apie sovietų val- 
žadėjimai nieko nereiškia, kad JAV pagrindinės žmo- džios Helsinkio aktų laužymą. “Jie ne tik neleidžia Ry- 
gaus teisės gerbiamos. Amerikiečiai veik prieš du šim- Europos gyventojams laisvai susisiekti sii Vakaruose gy- 
tus metų pagrindines žmogaus teises įrašė į savo kon-lvenančiais jų kaimynais, bet jie imasi priemonių dar la- 
stitucijąj teismai jas respektuoja ir kiekviena vyriau- liau pavergtas tautas izoliuoti nuo vakarų Berlyne jie 
sybė stengiasi gerbti pagrindinius žmogaus teisių nuo- sustiprino gėdos sienos sargybas, o kitose vietose jie 
status. Jis toje pačioje kalboje pabrėžė, kad tiktai už kerta platesnius pasienio ruožus, kad niekas iš rytų pu- 
dviejų metų patirsime šio susitarimo svarbą, kai susi- Į sės negalėtų priartėti prie sienos. Tai konferencijai ruo- 
tiksime Belgrade ir patikrinsime, kas per du metu bu-jšiasi ne tik amerikiečiai, minėtus nuostatus įrašę į Hel- 
vo padaryta. V jsinkio aktus, konferencijai ruošiasi vokiečiai, britai,

Helsinkio aktai pataria pasirašiusioms valstybėms, M?“’ olandai- P»ncfiz»i * ™a «lė kitų valstybių at- 
norinčioms taikos ir bendro darbo, leisti valstybės gy-13^0V1l* 
ventojams susisiekti asmeniškai ir pasikeisti mintimis I Sovietų valdžia žino, kad josios diplomatams bus ne
įvairiais valstybės valdymo klausimais; leisti atski- paprastai sunku aiškintis-. Tokiais atvejais komunistai 

roms šeimoms susisiekti ir vėl sudaryti šeimos židinius, dažniausiai puola savo priešus. Vietoje pasiaiškinti, jie 
nuvažiuoti ir išaiškinti atsiskyrimo priežastis, pasek- bando ąmerikiečius ir kitų valstybių atstovus pulti. Kiti 
mes ir leidimą kartu gyventi; leisti karo metu pasfrne- sovietų užsienio ministerijos patarėjai ir viso Belgrado 
tusioms ir atsiskyrusioms šeimoms sueiti, išsiaiškinti | koiiferencijon nenori važiuoti Jie pataria Gromykai ir 
ir kartu gyventi; leisti skirtingų valstybių piliečiams kitiems diplomatams ten nevažiuoti ir nesiaiškinti. Jei- 
susituokti ir sudaryti šeimos židinius; leisti išvažiuoti j gu sovietų valdžia taip padarytų, tai tada būtų pagrindo 
asmeniškais ir profesionališkais sumetimais; pagerto-1 reikalauti, kad rusai savo pasižadėjimus pildytų. Reika- 
ti ir palengvinti turizmo sąlygas; palengvinti laikrašti- lautų ne viena Amerika, bet visos Europos valstybės, 
ninkams rinkti žinias ir tiksliai jas pėfduoti savo laik- Maskvos propagandistams būtų iš rankų išmuštas labai 
naščiams; leisti žurnalistams laisviau judėti pačioj vai- svarbus ginklas, 
stybėj ir išvažiuoti į užsienius.

Be to, Helsinkio aktuose yra toks.paragrafas:
“Susitarimą pasirašančios valstybės pasižada 

gerbti lygias tautų teises ir jų teisę į apsisprendimą, 
visą laiką veikiant pagal Jungtinių Tautų čarterio 
tikslus ir principus ir prisilaikaAt pagrindinių tarp
tautinės teisės normų, įskaitant ir tas, liečiančias te
ritorinį valstybių integralumą.” 
Sovietų valžia nesilaikė nuostatų, kurių Brežnevas 

Helsinkyje pasižadėjo laikytis. Nei Maskva leidžia pa
vergtiems žmonėms susisiekti su UŽsietdečiais, nei ji lei- 
žfa jiems skaityti laisvajame pasaulyje spausdinamų 
žurnalų bei laikraščių. Pavergton Lietuvon rusai neįsi-

žiema (Kan. Zakarausko nuos.)

bės, ypač Lietuvos žydų žudy-’lams, kurie tą paarė

mas, prieš kurį protestavo žy- Kasulaičio vertingų kny 
mieji mūsų tautos ir ^valstybės į „a žagiama apeliacija į kitų 
vyrai M. Krupavičius, Dr. j krikščionis .demokratus, 
K. Grinius ir prof. J. Aleksa, ?men&nt jų pareigą padėti 
pritariant visai mūsų tautai neteisės padėtyje gyvėiian- 
ir gelbstint lietuviams nuo na- tautams ir jų idėjos bro 
4ų žydus, pagal galimybes.. Jliap?s i&ilaisvintL

T.^ . „ j’ . t Knygoje aprašoma lietuvių Tas rodo ir šios knypos pa-
, ^etuvoje. Kartu parodoma ir rezistencija ir nacių pogrin- grindinį tikslą — šaukti kitas 
. mtuvių rezisencija jan^ ypae Jyje, tarp kitko, ir VLIKo įsi- demo

1941 .metų visuotinis tautos su steigimas 1943 m. pabaigoje, 
kilimas prieš jį vejant jį iš Kartu konstatuojamas ir ofi- 
Lietuvoš,. prasidėjus jo karui rialais dokumentais įrodomas 
su nacinė Vokietija, |jAV, Didižosios Britanijos ir

. r - kitu tautų prieštaravimas Lie-
Toliau parodoma, kalp, So- ,UT0S ok ijoms ]ajk 

vietams K -Lietuvos pasUrau- mas UetBVOS valstybės teUis. 
kUS, ttfojaupat buvo atstatyta kai gaįojančia.
Letuvos valsybė, įsisteigiant 1 Tnlii„ 
jos Laikinąją! vyriausybei, ku 
rią betgi naciai tuojau, tik po 
6 savaičių pos veiklos,likvida
vo ir ėmėsi yj kdyti savo žiau- 

visus okupanto nuskaltimus rų rėžimą visa apimtimi, či 
ir žiaurybes — žmonių suėmi- aprašomos visos nacių šiaury

I P. STRAVINSKAS

Algirdo J. Kasulaičio
VERTINGA KNYGA ANGLŲ KALBA
Objektyviai ir švelniai ap

rašęs 1926 m. gruodžio 17 d. 
perversmą’ ir po jo sekusį A. 
Smetonos autortetinį rėžimą, 
knygos - studijos autorius A.

J. Kasualitis labai vaizdžiai 
parodė ir to rėžimo, o kartu 
su juo ir Lietuvos nepriklau
somybės pabaigą,xkada Sovie
tai, pagal Stalino sustarimą su 
Hitleriu, pasiėmė savo įtakon 
Lietuvą, ją okupavo, soviėti- 
zavo ir smurtu bei apgaulės 
rėksmais įsijungė į savo ’’są
jungą” Lietuvos valstybę.

Konstatuodamas faktus, au- 
orius atidengia savo knygoje

mus, jų žudymus, trėmimus, 
pagrindnių žmonaus teisių 
mindžiojimus jo okupuotoje

leidžia Naujienų, sustabdo Tėvynę, Keleivį Dirvą ir ki 
tus laikraščius. Jie neįleidžia ir‘Vilnies, jęigu ten kelia
mos diskusijos kuriuo nors klausimu, kurio valdovai ne 
norėtų leisti. pavergtiems lietuviams žinoti. Rusai nor 
kontroliuoti pavergtų žmonių mintis, kad jie neužsikrė
stų laisvajame vakarų pasaulyje plintančioms laisvės 
idėjoms- '

Amerikos diplomatai rengiasi Belgrado'konferenci-

Richard Giloth parašytu šiai 
knygai įžangos žodžiu. Esu la
bai dėkingas ‘’Naujienų” re-

I

g|

NežĮnan, gerai ar blogai, {aktoriui, sutikusiam tą ano 
bet knygoje 
džiu neužsimena apie LKD Są 
jungai žalingą jos narių —at
skilėlių frontininkų biaurią 
opoziciją, griaunamąją veik
lą, kuri šiandien taip sužlug
dė LKDS egzilyje, kad jos, ga
lima sakyti, visai nebėra, ypač 
po AJ. Kasulaičio pirmninka 
vimo jai. Kas galėjo iš, senų 
tos partjos veikėjų ir jos stei-l .avęs širdies smūgį, esu pa- 
gėjų pagalvoti, kad šią didelę uldytas į ligdninę, iš kur, 
lietuvių krikščionių politinę šiek atgavęs jėgų, daktarams 
grupę, partiją, valdžiusią ka-]-ridus, rašau šiuos žodžius, 
da Lietuvą ne kokie jos idėji
niai priešai, o patys jos nariai 
— atskalūnai sunaikins, kad 
ji šiandien kone visai jau ne- 
beegzistuoaj?! Gėda tiems “ge 
riems katalikams”, jų tarpe 
dargi ir kunigams — vienuo-

kratus padėti Lietuvai išsilai
svinti iš tironų priespaudos ir 
U jungo. : '

Knygos į,uertinimd$

h. J. Kasulaičio nyga - štu- 
dija su kuribs turimu čia 
trumpai supažindinau sin laik 
raščio skaitytojus, gražiai į- 

- vertinta kaip jau pradžioje 
izanų kovos su okupantu to ji0 rašinio minėjau* žymaus

Toliau parodoma Sovietų 
antroji okupacija (1944), par

Havajai mažins 
žmonių prieauglį

HONOLULU. — Havajų gu
bernatorius George Ariyosh pa
reiškė; kad perdaug žmonių gadi
na Havajų salų rojų ir dėlto jis 
prašo konstitucijos papildymo, 
kuriuo pasiremiant būtų gali
ma sustabdyti naujų rezidentų 
antplūdį. Programa, kokią aš 
siūlau priimti, galbūt iššauks 
konffrontaciją su dabar galiojan
čiais šalies įstatymais ir net 
su Jungtinių Valstybių Konsti
tucija, tačiau perdaug gyven
tojų gali pasidaryti katastrofin- 
gą šiai (Havajų) valstijai”;

Havajams 1959 metaT gavus 
valstybės statusą, jų gyventojų 
skaičius iš 622,100 1959,metais 
padaugėjo iki 864,900 1975 me
tais.
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Tada Maskvai bus galima priminti ir Jkiti Helsinkio 
akto paragrafai, kurie verčia visus respektuoti kiekvie
nos tautos teises ir teisę į apsisprendimą, šito klausimo 
iškėlimas būtų pats karčiausias, nes sovietų valdovai la
bai gerai žino, kad pavergtos tautos nenori.priklausyti 
Sovietų Sąjungai ir nenori dirbti savo žemę, o derlių ati
duoti rusams. Žemės iš Lietuvos ūkininkų atėmimas ir 
derliaus išvežimas yra pati žiauriausioji gyventojų iš
naudojimo problema. Naujas Valstybės departamento 

! sek reto rius^Cyrus R. Vance pareiškė, kad jis yra pasiry
žęs kelti sovietų valdžios nusižengimus ne tik krašto vi
duje, bet ir užsieniuose. Brežnevo Helsinkyje duoti pa
žadai gali komunistams labai stipriai atsirūgti-
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PETRUI CYGUI

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
Laidotuvių Direktoriai Mažeika ir Sūnus. TeL 737-8600

**

VALERIJA MORKŪNAS
Tamošiūnaitė

—

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA

1739

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTĮ.

3 dtps diced cooked turkey
1 can (10% os.) condensed , 

eream of mushroom soup
2 tablespoons pimienio strip* 
2 tablespoons sbenyvine

Chicagos
Lietuvių 
įLaidotuvių 

Direktorių 
Asaociacijos

1938 S-Manhaim R<L,We*tchester, III. 
VaLaNUOS: 3—W darbų durnomis u 

baa antra šeštadieni 8—3 vaL 
, ĮSU Ma-2/27 arbd 5oZ-ZZx8

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TURIME 
KOPLYČIAS , 

VISOSE MIESTO
DALYSE,

— NAŠLIŲ, NAŠLIUKIŲ ir Pavienių 
klubas vasario 
landa vakaro
čių salėje. 2455 W. 47th St. Visi klu

man sūnus". — Apr. 21:7.
čia kalbama ne apie Kristaus sužiedotinę Evangelijos amžiuje, bet apie 

tuos, kurie, klausydami Viešpaties balso pasidarys jo avimis Tūkstantmetinio 
amžiaus pabaigoje. Apie juos yra parašyta Mato Ev, 25 Sk. “Tuomet karalius 
tars tiems: Eikite mano Tėvo palaimintieji, paveldėkite jums nuo pasaulio 
įkūrimo priruošt karalystę*. Šitie paveldės ne dangiškus pažadus, bet žemę, 
kuri pradžioje buvo duota Adomui, kurią jis savo nepaklusnumu prarado sau 
ir savo polikuonims. Dievo paskirtu laiku Viešpats Jėzus viską atpirko ir. 
atsteigimo laikams atėjus, sugrąžins paklusniesiems visa, kas buvo prarasta.

<5307 bu. L1ILAN1CA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3*01

ANTANAS AL PHILLIPS 
luaiAū: 1K LAUKIMAS LABANAUSKAS

il-tą dieną 7 va- 
susirinkimą Vy-

bo nariai ir prijaučiantieji yra kvie
čiami gausiai dalyvauti Po susirinki- | 
tuo bus vaišės ir šokiai J. Joniko or- ■ 
kestrui grojant V. Cinką

Diktatoriaus Gąstro vadovau
jama Kubos vyriausybė duoda 
Amerikai aiškiai suprasti, kad 
Kuba nemananti grąžinti karei
vių iš Afrikos, kurių ten priskai- 
toma apie 15,000, nežiūrint, kad 
Castro siekia gerų santykių su

- Cit VYT. TAURAS ' 
\ f LUAS IR CniKUKUAS
Ssjiur* p r* kuka, spec, MOTERŲ ligos 
| Ofisas; 2bb2 59tn STREET 

TeU PR 8-1223
OFISO VAU.; pirm., aniract. trečiai, 
tr penkt. 2-4 ir 841 vaL vau. šeštadie
niais 2-4 VaL po pietų ir kitu laiku 

į pagal susitanma.

Knygos I»us išsiųstos, jei f 1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

t NAUJIENOS,
£L. Chicago, 11L 80608

Gėlės visoms progoms
BEVERLY HILLS GĖL1NYČIA 

WEST O4TU SlKEEi
Teferomri: PR 8-0833 ir PR 6-0834 

Taip, pat naujoji Barbaros ir 
Gene Dnshių Krautuvė 

TriB DAISY STORE
9918 Southwest» Hwy, Ooak Lawn, 

TeL 499-1318

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
I,/ 2533 W. 71st Street
. > Teltf.: GRovehiU 6-2345-S

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Viso* programos iŠ W0PA, 
1490 kil. A. M.

Lietuvių'kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 

15)0 vai. popet. — Šeštadienį 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 

vai. ryto. "
Tefal.: HEmlock 4-2413

' 7159 So. MAPLEWOOD AVE.

žuvautojų klubas “Banga”, St. 
Petersburg, Florida, Sausio 14 
d. sušaukė sayo visuotiną narių 
susirinkimą. Dalyvavo visi klu-i 
bo nariai, d drauge ir du klubo 
rėmėjai: Dičpetris ir Tamulaitis. 
Naujų klubo pirmininku išrink
tas įnž. Petras- Vasiliauskas, ta
lentingas organizatorius ir de
mokratiškai — tolerantiškai nu
siteikęs asmuo.

1410 »So. 50th Avė., Cicero 
Tdef.: TOwnhafl 3-2108-8

MOVING
Apdraustas p*rkrausfyma» 

At <4 f vairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1812 arba 376-5996

cfclkMlAUdl TMAi

MOVING
Laidimai — Pilna apdreuda 

ŽEMA KaiN» 
R. i E RIMAI 

Tai. WA 5-8063

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALDOKN1A AVE. Phone: LAfayeUe 3-3572

BUTKUS - VASAITIS
14Au So. jum A>e., Cicero, 111. Phone: OLympic 2-1003

Klevelande staiga mirus, žmonai dr. Emilijai, 
giminėms ir artimiesiems gilią užuojautą 

reiškia ir kartu liūdi
DK. tKAHK HUKAS 

sJPTDMEYRISrAb 
U1LTU ViSibAi 

w. /Ut St. TaL 737-5149 
ilkn4i> tuLib. rnuuko uKituus u 

cvLlLbCi Icuseb 
pagtu susitarimą- Uždaryta tree.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
• ' (LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET fUpubPe 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667S
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, Hl S74-441G

OR. LfpHAS SEiBUTIS 
ruSL£5 iK

WESl 63ra STKEEl
Yau 4U4WAO- nuo 1—Pu pielU- 

ceivxrutd. fiuu 5—7 vaL vast.

rez. relet.: 4^8^5545 JOSEPH M. RAPNICKAS 
Gyyeno 7115 $©. Washtenaw Ave.

Mirė £977 m vasario 1 <U 4:00 vaL ryto, sulaukęs 84 metu am
žiaus. Gimęs Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 56 metus.

• . • . . ■■

Paliko' nuliūdę: sūnus Joseph, C, marti Jacqueline, duktė Geral
dine Duviek, žėntas Thomas, anūkai — Joseph. Richard. Diane ir Don
na Rapnickas, taip pat Beth, Jeri ir Cindy Duviek bei kiti giminės, 
draugai ir pėSstamt :

Trečiadienį 6 yal. vakaro kūnas bus pašarvotas Mažeika—Evans 
koplyčioje, 6845 S6. Western Avenue.

Penktadienį, vasario 4 d. 9:00 vai ryto bus lydimas iš koplyčios 
i §ve. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingu pamal
dų bus laido ja mas-šv. Kazimiero lietuviu kapinėse.

Visi a. a. Joseph M. Rapnicko giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieki,z
sūnuį dukte# giminės.

Švento rasto pamok v vai i* rAASKmiMA 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Anything less than a 20-pound turkey would be an insult to 
your mother's holiday feast With two favorite couples coming 
for dinner this weekend, be grateful for her gift package of left
over turkey. Stove Top chicken flavor stuffing mix forms a rln< 
mold and creamy turkey a la king surrounds It Birds Kjrt 5- 
minute sweet green peas and a bottle of chilled Wine are aU JM 
need for a post-holiday party.

TURKEY A LA KING WITH STUFFING BING
1 1 package (8 ox.) chicken 

flavor staffing mix 
caps water

2 packages (10 ox. each)
5-minute—cook frozen
weet green peas

Prepare staffing mix as directed on package, using eupa 
Water. Gently press into a greased 4-cup ring mofed; keep warm. 
Meanwhile, prepare peas as directed on package; keep warm. 
Combine turkey, soup, pixniento, wtoe, arxi M cup d the peas in 
a saucepan. Cook and star until mixture just comes to a boO. 
Unmold stuffing onto serving plate; spoon turkey mixture around 
base and into canter cC Xing, Sene vfth peas. Makes

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. L1TUAMCA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

T«fet. BE 34893

ok. a. b. Glaveckas 
GYDYTUJAS IR CHlRUKUAi 
SPECIAL Y BE AKIŲ LIGOS

3VU/ w«st liMrd Street
Vfįftp4os pagal susitarimą

Gyveno CRYSTAL LAKĘ ILL.

Po sunkios ir ilgosriigos mirė 1977 m. sausio 30 d. sulaukusi 70 metu am 
žiaus. Gimė Lietuvoje, Ukmergės aps.. Verpiu valse., Labanonių km. 

Paliko nuliūdę: sesers duktė Diana Gould su vyru Calvin, jų vai
kai — Audrius ir Clyde; Lietuvoje liko sesuo OnaPaukštaitienė, jos 
duktė Sofija ir sūnus Mindaugas su šeimomis bei kiti giminės, draugai 
ir pažįstami Lietuvoje taip pat Amerikoje.

Laidotuvės bus trečiadienį, vasario 2 d. Iš Crystal Lake koplyčios 
bus lydima į bažnyčią, o apie 1:30 vaL popiet bus laidojama šv. Ka
zimiero lietuvių kapinėse. Chicagoje.

Visi a. a. Valerijos Morkūnienės giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą. ssuli, a vyru

Nuliūdę lieka:
sesers duktė, jos vyras, sesuo, giminės 

Informacijai tel,: (815) 459-6531

Be visa to, Petras Pocius yra 
vienas iš tų kėlių American-Li
thuanian Clubo steigėjų St: Pe
tersburg© mieste, šis lietuvių 
klubas įsisteigė prieš ^-nerius i 
metus, šiandien/čis klubas (lie- I 
tbvybės centras St. Petersburge, j 
Fla.) turi savo didžiulius na
mus su puikią modernišką salę, 
su posėdžių kambariais, biblio
teka; baru ir 1.1, šiam lietuvybės 
centrui Šiandien vadovauja su-; 
manus — tolerantiškas pirmi 
Kernius. Anksčiau vadovavo ir- ■ 
gi energingas pirm. Jurgėla.

A. G. Tam.

P. ŠILEIKIS. 0. f.
oRTHut*eUAO-r ku i f AS

Aparaui - iVjiezau, z*tu. tian- 
oazai. Speciali pagalba kojoms 

' W (Arch'Supporti) ir L
Vai., a—* ir 5—3. Sestafliemais S—1. 
4*50 WM 63rd St., Chicago- Hi. 60629

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHfRURGUA 

Ttlef. 69M533

— LIETUVIŲ BRIGHTON PARKO 
Moterų Klubo metinis susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, vasario 3 d. Ane
lės salėje. 4500 So. Talman. 2 vai. po 
pietų. Narės prašomos gausiai daly
vauti. Po susirinkimo bus vaišės.

Nut. Rast. 1

PETRAS POCIUS

Ligšiolinis klubo pirm. Petras 
Pocius iš kalno atsisakė būti ren
kamas pirmininku, nes sakėsi 
esąs užimtas savosios lietuv. duo
nos kepyklos reikalais. Visi žu
vautoj ų klubo nariai Petrui Po
ciui pareiškė savo nuoširdžią pa
dėką už atliktus jo darbus..-

Petras irocius drauge su abiem 
Mrs. ir Mr, Lukais buvo vienas JAV.

iš šio klubo steigėjų. Jis daug 
■ darbo įdėjo j klubo įstatų pa
rengimą, j gana keblų klubo įre
gistravimą Floridos valstybėje,! 
narių verbavimą, šalia to per 
tuos vienerius savo darbo me
tus P. Pocius surengė daug gra
žių žuvautojų klubo pobūvių^ 

i piknikų, o daugelį klubo narių, no 
’rinčių pažuvautLplačioje jūroje, 
visaip rėmė ir įtaigojo.

UODČSIO VALANDOJ j
L C f

MAŽEIKA & EVANS
I UIDOn/VIŲ DIHKTO&IAI į
[ 045 Se. Wester* Ave. Air Conditioned Chapel a*d

REpublic 7-8600-8601 ra5ilitiSfc
tari* srrea d*1”* «=<=» totfygę »««» *****

Nežiūrint sniego nei šalčių, Standard Federal Taupymo B-vės pareigūnai sausio 
13 d- pradėjo tos finansinės institucijos šeštojo skyriaus statybą prie Archer ir Austin 
Ave. Nuotraukoje iš dešinės į kairę matosi vicepirm. Stasys Baras, ’ vyr, vicepirm. 
John dorus-Sr., aldermano Wm. O. Lipinski žmona Rose Mary, B-vės jurez. ir Tarybos 
pinu. Justinas Mackiewich Jr., Erw;in Micaels iš Michaels Real Estate, ir B-vės vice- 
pirm. Dominic Chiapetta.

REX.; GI 8-0873

DK. Vv-JLAfiiiN AS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
- GINfcKULOGINĖ CHiHURGIJA 
6132 So. Kedzio Ave^ WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
stuepia. skambinti MJ 3-0001. i

ŪK. K. A. V. JUČAS 
30I-40US 

ODOS LIGOS — vHlRURGIJA 
»uuk ‘n. wftSTBKH A* t. 
54M N. WCiltnN ĄVČ- 

Te Ulonas atsakomas 12 vai.

m*n ix L"T~t^— į— j -■ ■»
Išėjusi iš spaudus tr galima gauti Knygų rinkoje

— Rytų Vokietijos vyriausy
bė pranešė Vakarų Vokietijos 
užsienio ministeriui Dietrich 
Genscheriui, kad keturios valsty- į i 
bės neneša jokios atsakomybės 
dėl patvarkymų rytų Berlyno 
pasienyje.

Voiloy Modicol Cvftfor 
*ao summit street 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS
Wahtchester Community klinikos 

Medicinos di rektorius.

DR. K. G. BALUKAS 
AKU5ERURA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRUKGUA 
6449 So. Fulaski Rd. (Crowfor* 

Atedical BvtWiof). Tot, LU 5-6446 
Priima ligonius pagal curtaruiM 

ei neauiliepia. skambinti 374-9*04. — UPYTES DRAUGIŠKO Klubo 
susirinkimas įvyks penatadi^nL vasa
rio 4 d. Bataan salėje. 4046 South 
Western Ave. Pradžia 1:00 vai. po
piet Visus narius ir svečius, norin
čius būti klubo nariais, prašome gau
siai dalyvauti. Turėsime svarbių pa
sitarimų ateities reikalais. Po susirin
kimo bus vaišės A. Kalys Visi žino, kad mirti* yra žloun b paUoČI. kiokvloną. Bot kur yra ini'

rvslafl? ] t< klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią sauslto' 
nomokamdi. Rašykite:

F. ZAVI5T, 3715 WEST 66th STRBET, CHICAGO, ILL. 60629
iV. RAITO TYRINĖTOJAI
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GA 4-8654
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NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

$100

185 North Wabwh Av««»

NAUJIENOS, CHKA9O I, H.L,*- W»dn»~J4yf F«brv«ry % 1*77

&&

BEST THINGS IN LIFE

$3.00
$2.00

PamirL »enm |o 
Mraias. Knyga*

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET 

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
“NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIA

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis

4645 So. ASHLAND AVE. 
523-8775 '

1739 So. HALSTED ST., CHICAGo/lLL. 60608

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Siuntiniai į Lietuvą į 
ir kitus kraštus •< 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. ’ 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980 j

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

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

V. V A L A N T I N A S

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

pas vienintelį 
lietuvį kai linuką

Chlo««o)e “***

NORMANĄ
BURŠTfINĄ

SŽfeJeL 26X5828 
(iataigoa) ir 
677-8489 '

(buto)

1739 So. Halsted SL, Chicago, BL »0W8

LAIKRODŽIAI ir BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Telef.: REpublic 7-1941

VASAK10 16-TOS MINĖJIMĄ

Vassr'o 16-tos mfnėjrma.s sparčiai artėja. Jis jau vilai netoli, 
ve k tik pva savaičių teliko, šiais metais Chicagos lietuviai va
sario 16-tos dieną paskelbtą Lietuvos Nepriklausomybės aktą 
minės sekmadienį, vasario 13 dieną, lygiai antrą valandą po pietų 
JI aria High mokykloje.

Turime paruošę įdomią šventės programą ir trumpas kalbas 
pasižadėjo pasakyti keli kalbėtojai.

Kiekvieną metą šios šventės minėjimas darosi vis svarbesnis. 
Amerikos lietuviai kiekvienais metais šią šventę iškilmingai pa
minėdavo.- Tą šventę visuomet minėdavo mano tėvai, prie jos 
pripratino ir mane. Bet turime konstatuoti, kad mūsų tarpe atsi
rado ir tokių, bandančių susmulkinti šį minėjimą. Man at
rodo, jog tai yra klaida, šiais metais turime minėjimą padaryti 
iškilmingesnį ir gausesnį. Aš norėčiau, kad visi Chicagos lietu
viai dalyvautų Vasario 16-tos dienos minėjime. Man, Amerikoje 
gimusiai ir nepriklausomą Lietuvą tiktai vienos ekskursijos me
tu mačiusiai, teks šias iškilmes pravesti. Aš žinau, kad vyresnio 
amžiaus lietuviai, mano tėvų pažįstami ir draugai, šioje šventėje 
dalyvaus. Mano pažįstami ir draugai taip pat atvyks. Bet aš no
rėčiau, kad visos Chicagos lietuvių organizacijos dalyvautų Maria 
High mokyklos salėse minėjimo metu. Turime šias sales' pripil
dyti, kad kiekvienas pamatytų. Kai kurie minėjimą ruošia kitą 
dieną, bet Vasario 13 dięną kviečiu visas organizacijas ir pavie
nius narius -dalyvauti Maria High mokykloje ruošiamame minė
jime. Tikiuosi su Jumis susitikti minėjimo dieną.

Kristina Austin,
Chicagos Lietuvių Tarybos pirmininkė

jo regėjimas žymiai pablogėjo 
j ir jis daugiau nebegali skaityti.

Kad nemažėtų Naujienų skai
tytojai, jis jas užsakė savo ge- 
: ram sūnėnui. Dėkojant už tokį

— Juozas P. Vareika iš Mar- lietuviškos-z,spaudos su- 
apylinkės tapo ’ Pratim?’ dėkojam ilgamečiui 

Jas jam pkaitytojui už nuolatinę para- 
užsaTcė ilgametis Naujienų skai, sve^indami
tvtojas ir rėmėjas Frank Birbi- ^naui^i skaitjtoją p. J- P. Varei- 

ką.
— Jonas Andruškis, La Ma

ųuette Parko 
Naujienų skaitytoju.

las iš Brighton Parko, 1-jo pa
saulinio karo veteranas — ser
žantas ir kuopos virėjas, naujo- , caza La Belle, PQ. Canada, at- 
jo skaitytojo J. V. Vareikos dė-į siuntė toki laišką: “Greitai pasi- 
dė. F. Birbilas administracijai baigs mano prenumerata. Pra- 
pareiškė, kad paskutiniu metu tęsiu ją tik pusmečiui. Esu se-

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

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 atsiusti $L50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL. 60608

JUBILIEJINIŲ METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

fTAUJlENOSS šiemet suėjo 80 metų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nui ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimnl skel
bi amas Naujienų platinimo vajus,

NAUJIENOS trintai stori Ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvų, 
neidamos ir nesldėdamos i sandėrius su okupantais ar jų Įgalia 
tiniais. , • _ /

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratinei grupes, fa bendras institu
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos Lr 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 l visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtas Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie- 
cariškų reikalų renesttat.
KAINUOJA: Chlcapcfe Ir Kantrioje metami — $30.00, puse! metų — $11.00, 

trlmi mėn. — $850, vienam mėn. $3.00. Kiton JĄV vietose metams 
— $26.00, pusei mėty — $14-00, vienam mėn. — $230. Užsieniuo
se — $31.00 matams. Susipažinimui siunčiama tavtHf nemokamaL

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą*

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St.

Chicago, HI. 60608

Q Siunčiu_________  dot Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajau* proga paremdamas lietuvišką spaudą.

[ Į Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDft IR VARDAS -------------- ---------- --------------------—

kDRĖSAS —-------------------------------- —r-----------------------;-----

M. Ivanauskas Liepsnos tapyba

ir Pasakyti tiesą šiais laiLais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl lie
sos ir teisybės Naujienos nu> 
kuomet nebijojo ir nebijo kon- 
irvnlacijus, nors tiubur daug 
kas nori įvesti madų, kad ben- 

į dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 

Į jais konfrontaciją t pavergtie
siems • . .
’ Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantą ir palikti 
įyairių tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo ir. iliu-

Namai, Žamė — Pardavimu? 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT'NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SS1MOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į

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

nas, peržengiau jau 80 metų. ■ Stasys Adomaičiai iš Willow

PUIKUS 8 butu mūrinis, arti šv. ŽIŪRĖKITE! 
rij,I laikotarpiu Nauijenos yraV„“ Sf” ’‘J

GERAI IŠLAIKYTAS mūrinis. 2x5 
ir veikiantis biznis Arti 63-cios ir 
Campbell. Virš $500 pajamų mėne
siui ’

TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW. 3 
____ » mieg. ir valgomasis. Labai patogus

‘ susisiekimas ^ vakarus nuo Califor- 
uijos prie 63-čios.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax
2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878

būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity
tojus.

Siu'nėiu -26, kas liks, tai būnajsprings, ponia V. MorkOnas

WASHINGTON AS. Ka
riaujant su infliacija, prėz. Car- 
teris planuoja praplėsti kainų 

. , ‘ ir algų tarybą, paskiriant įtakin-
Eržvilko Draugiško klubo ggSnjų asmenų ir, gal būt, su

dėtinis susirinkimas įvyks tre- teikiant daugiau gaii&s. Darbi- 
ninkai, jų unijos ir darbdaviai 
turės 30 dienų prieš algas didi
nant pranešti algų ir kainų prie
žiūros tarybai, kad taryba tu
rėtų laiko susipažinti, apsvars
tyti ir padaryti reikiamų žžygių. 
Be to, prez. Carteris prašo dar
bininkus ir darbdavius gera va
lia atsisakyti nuo algų kėlimo.

auka Naujienoms. Gaila, kad Crystal Lake, Ill., Aug.- Rama- 
negaliu prisidėti prie Naujienų nauskas iš New Haven, Conn., 
platinimo vajaus, nes čia aplin- į ir Vai. Kavaliukas iš Detroito, 
kui nėra lietuvių. Linkiu jums ■ Dėkui visiems.
viso gero ir būkite sveiki.” Dė
kui už. laišką ir už $10 auką.

—Reiškiame padėką Naujieną 
rėmėjams. Pratęsdami prenu
meratas bei kalendoriaus proga 
atsiuntė po penkinę: Gus. Pritz- 
kat iš Madison Heights, Mich. 
A. P. Jasas ir A. Malinaus
kas iš Brighton Parko apylin
kės, ponia Auna Sipavvich iš 
Los Angeles, Ant. Tamulionis 
iš Bratenahl, Ohio, A. Garla iš 
iš Melrose Parko, Antanas Bin
kauskas iš Amsterdam, N. Y. 
Dėkui visoms ir visiems už ank
styvą prenumeratos pratęsimą, 
gerus linkėjimus bei kompli-, 
mentus ir už aukas.

— P. Dambrauskas, 
Springs, Ark.,, pratęsdamas 
prenumeratą, atsiuntė $6 už ka
lendorių, Tos apylinkės ponia 
Anna Gaushas atsiuntė $2 už 
kalendorių ir 3 Mašinų fondui. 
Dėkui. Taip pat dėkui naujam 
skaitytojui už metinę prenume
ratą ir už gražų laišką. Platini
mo vajaus proga Naujienos yra 
siunčiamos susipažinimui 2 
savaites nemokamai.

čiadienį, vasario 2 d. 7 vai. va
karo šaulių namuose, 2417 W. 
43rd St. Po susirinkimo bus 
vaišės. * k

7

Hot

— Juozas Račius iš Los An
geles atskiru aišku atsiuntė $2 
už kalendorių ir $5 Mašinų fon
dui. Po $4 atsiuntė: Sofija ir

Chicagos organizacijų 
vakaras 

* - ^-‘7 /’t"

šeštadienį, vasario 5 dieną, 
vai. vakaro, šaulių salėje ruo
šiamas didėlis Chicagos lietu
viškų organizacijų vakaras, šios 
organizacijos gražiai paminėjo 
Amerikos 2Q0 metų sukaktį Mc
Cormick rūmuose, o dabar ruo
šia gražios programos vakarą.

Dalyvauja zarasiškiai, suval
kiečiai, žemaičiai, dzūkai, aukš
taičiai, uteniškiai, demokratai 
ir respublikonai, profesionalai 
ir ūkininkai, visos Chicagos ir 
jos apylinkių Bendruomenės, 
apylinkės, spaudos klubas, jū
ros ir. sausumos šauliai ir visi 
geros yafipš’Ą lietuviai. Kas dar 
neįsigijo bileto, prašomas tuo
jau kreiptis Į1 ponią Repšienę ir 
užsisakyti vietas. Savo laiku 
Repšienė išsiuntinėjo svarbius 
laiškus. Gavėjai prašomi tuojau 
jai pranešti. . t

Susitiksime šeštadienį šaulių, 
salėje. Vakaro ruošėjai

Kiek JAV pardavė, ginklų

WASHINGTON AS. — JAV 
Ginklų Kontrolės- ir Nusigink
lavimo Įstaigos raporte pareiš
kiama, kad ginklų pardavimo 
biznis“klesti” ir kad tame biz
nyje Jungt. Valstybės vadovau
ja. Raporte iš 1975 metų pra
nešama, kad pasaulis ginklams 
išleido S339 bilijonus. Daugiau
siai išleido Viduriniai Rytai, kur 
ginklų pirkimas iš 32.8 bilijonų 
1966 m. pakilo iki $17.5 bilijonų'' 
1975 metais. JAV pardavė už $44. 
bilijonus, Sovietai už $2.4 bilijo
nus.

• įrtĮ

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

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

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA Atsiminimai, Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai Įsikūrusio asmens istorija Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 dot

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL ŠUO. Yra taip pat 
išversta i anglu kalba.

x M. Zosčenko. SATYRINĖS NOVELĖS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pust, kaina S2.

D. Kuraitis, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au- 
tariaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimaL Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Prof. P. Pakark lis, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina $2. • '

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 psL Kaina $1-50. 4, < -

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami \
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO,"fl.L 66663

-- --- 
iftllanktnt darbo valandomis arba užsakant paštv Ir prldodanl 

šakj ar pinlgln, parlald*.

336 pu*l«piai« »u femėlaptv Ir pavelkifah aprwo 
gyventojus ir gamt,. 1,200 lietuvijky vi«tev»r<ftiv 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centu

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 
A famous name is Southern Building 

Regional Office Cameo Tower Build
ing . ‘

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635

\ Area Code 312 771-8200 '

ANNA DOCHES 
Lithuanian Representative

SAVININKAS PARDUODA 10 unitu 
motei - apartmentą. Jeigu turite 
krautuvę arba taverną su namu, tai 
jį priimsiu, pradiniam Įmokei imui. 
Teiraukitės rašant savininkui šiuo 
adresu: 2808 Beach Blvd. S., Gulf
port. Ha. 33707 Tel. (813) 345-9054.

PERRY PLAZA MOTEL 
1007 Park Ave., Hot Springs, Ark. 

Albertas ir Kastutė Rožėnai, Sav. 
Kambariai ir kitchenette .vienetai. 
Spalvota TV, šildomas maudymo
si baseinas, telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti teL 
501-623-9814.

' ..aII Frank Zapolis
520872 W. 95th St.

INSURANCE

AR JAD PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums-gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa

ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 

(knyga —

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Su legališkoinis formomis
Knyga su formomis gauna

Ina *Naujienų’ administracijoj.. Halsted St., Chicago O. 60608.

Knygos kaina $3.. Su legališko- 
$3.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S.

SIUNTINIAI I LIETUVA 
MARIA NOREIKIENfi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, UI. 60629 • TeL ;WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūilee (veirlp prekių. 

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

DR. ANTANO J. SUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO- 

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAiYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gu»t«n — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančius 1903 

metu įvykius. Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 
rtpinima._______________ 2--------------------------$«.00rūpizdmą.------------------------------ -------------------------- -----

Dr. A. J. Gussen — DANTYS/ fa priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik --- ------------
Minkštais viršeliais tik__________________

Dr, A. J. Gusmh — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europa įspūdžiai. Dabar tik ---------------

Galinu taip pat užslukyti paltu, atsiuntus ėekĮ arba money orderi, prie
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo Išlaidoms. _

DIDŽIULIS gražiausias 2 butų mū 
ras Marquette Parko patogiausioj 
gatvėj, prieš 16 m. moderniam žmo
gui statytas, faiokėti apie $15,000.

2 AUKŠTŲ namas ant plataus skly
po prie Marquette parko už*Kedzje. 

.Virš $51500 lengvų pajamų metams. 
Paveldėjimas ir šeimos turtp padali
nimas. Užteks įmokėti $7,000.

LABAI GRAŽI 2 aukštų rezidenci
ja. 1% vonios, virtuvės pečius, karpy
tai ir daug priedų. Sausų pušų beis- 
mantas. Įmokėti apie $7,000 ir galite 
keltis, arti 72-tros ir Kedzie.

DELIKATESU PELNINGAM BIZ
NIUI puikus namas. Įrengta patalpa 
ir gražus butas gyventi. 50* sklypas, 
du garažai 4 mašinoms. Už viską įmo
kėti apie $5,000. Teiraukitės, bus gai
la pavėlavus Marquette Parke.

AUKŠTO MŪRAS ir 2 auto 
garažas. Erdvūs butai. Seputė nepa
jėgi. pigiai parduos. Marquette Par
ke. $32,000.

17 M. DIDĖLIS 2 aukštą mūras ir 2 
auta^Kjūro garažas. Radiant šildymas. 
Marquette ’ Parke. $38,000.

PLATUS LOTAS arti Sv., Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

4 BUTŲ MŪRAS ir 3 ^ūto mūro 
‘garažas is gerų rankų priešais parką. 
Naujas gazo sūdymas ir nauja elekt- 

$8,500 pajamų. Vertas $50,000.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS

Chicago, m, 60609 Tel. VI/7-3447

. ELECTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos  ̂miesto įeit 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga 
rantuotai* ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

TeL 927-3559

TAISAU NAMUS 
IR VISKĄ NAME 

Telefonuoti: 
476-7727 arba 523-9367 

ALEKSAS

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tek 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, gimini v 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokį blankai 

1


