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ŽEMĖS DREBĖJIMAS RUMUNIJOJE
IŠGRIOVĖ 20,000 BUTU

BUKAREŠTAS. — Rumunijos sostinę Bukareštą žemės dre
bėjimas beveik visai sugriovė. Sakoma, kad skaičius 20,000 su
griautų butų yra perdaug konservatyvus.

Vyriausybės pareigūnai pasi- —------------=—
statę stalus vidury gatvės sura- U«įn ofrild A f Hm pd H O 
šinėja žmones, kurie neturi kur IVaip d U VU V LVlHdUdu 
prisiglausti. Viena sena moteris- CHICAGO. — Chicagos uni- 
kė ilgai stovėjo prie registrą- versiteto meteorologijos profeso- 
toriaus stalo, iki pareigūnas su- j^ug Theodore Fujiga sako, kad 
simylėjo atkreipti. dėmesį. Ji tornadai pasidaro audros debe- 
pasisakė kas esanti, davė buvu- sims sudribus, o ne iškilus, kaip 
sį, bet jau sugriauto namo ad- j]q §j0Į |)UV0 manyta. Prof. Fu- 
resą, savo istoriją ir tuomet pa- jig{ų kurs\ tornadus studijuoja 
klausė: “Kur aš dabar turiu eit?” nuo 1943 metų, praeito vasario 
“Tai nemano .reikalas! Prašau gg dieną turėjo progą netoli 
pasitraukti’, atsakė pareigu- Jackson, Miss., perskristi vir- 
nas- I šum ^besiformuojančios audros

žuvusių skaičius pranešamas su tornadais. Iš viršaus tornadu 
irgi mažas. Užsienyje minėtas | audros. debesys buvo panašūs i 
4,000 žuvusių skaičius turėtų (ygjjjakainio kraterį, apsuptą

būti bent iki dešimties tūkstan
čių padidintas. Taip bent tvir
tino vienas kariuomenės kapito
nas, kurs prižiūri miesto valy- iandą greičiu 45,000 pėdų aukš-

• mą. Kariuomenė vartoja vilkų fugoje, tai yra 7,000 pėdų aukš- 
veislės šunis lavonams surasti Qau aU(jrc>s debesis, oras bu-
po namų griuvėsiais. Laimingu 
sutapimu šuo užuodė po griuvė- 

~-siais - dar-gyvą^moteriškę.! ' msį
Ligoninės sugriautos arba ap

griautos ir netinka vartojimui. 
Vyriausybė prašo užsienio pri
siųsti vaistų. Kovo 7 j. A. Val
stybių lėktuvas jau buvo Buka
rešte su vaistais; Jis atvežė 13,- 
500 svarų vaistų ir kitų medici
niškų preparatų iš bazės esan
čios Italijoje. Daugiau pagalbą 
vežančių lėktuvų laukiama at
skrendant iš Austrijos ir Vaka
rų Vokietijos. Įdomu, kad So
vietų Rusija, kurios “globoj” yra 
Rumunija, iki šiol bent pagalbos 
nepasiūlė. Mat, ji baudžia nepa
klusnų satelitą. "
žuvusių tarpe yra Alexas Iva- 

siokas, kurs buvo įkalintas, nesu
tinkant su vyriausybės linija.

Vokiečiai suėmė 
Sovietų šnipę

BONA. — Vakarų Vokietijos 
vyriausybė kovo 7 pranešė, kad 
buvo suimta Hannneliese Reg- 
gentina, kuri šnipinėjo ir kuri 
buvo sekretorė opozicijos parti- 
tijos Krikščionių Demokratų 
Unijos lyderio R. Barzel ir vėliau 
ji jau dirbo minėtos partijos Vo- i įįninkas yra pati rėžimo sistema.
V i n 4-i -i ooirnn narinkietijos seimo Bundestabo nario 
M. Abelein žinioje.

Jos vyras Rudolfas dingo va- 
saio 4. Spėjama, kad jis su do
kumentais išsinešdino į Rytų 
Vokietiją.

Pakistano rinkimai
ISLAMBAD. — Pakistano 

valstybės ministerio pirminin
ko Z. A. Bhutto partija, vadina
ma piliečių, yra laimėjusi 119 
parlamente vietų iš 200. Bhutto 
pirmiausia buvo Pakistano pre
zidentu ir vėliau, nuo 1971 m. 
gruodžio mėn., ministeriu pirmi
ninku.

Šiltesnis
Saulė teka 6:20. leidžiasi 5:45

pasaga primenančios formos de
besio apie 8 mylių platumo. 
Skrendant po 500 mylių per va-

tumoje, tai yra 7,000 pėdu aukš-

vo “netikėtinai” ramus

Nepagydomi Maskvos 
skausmai

Pasak U. S. News and World 
Report žurnalo, Kremlius turi 
nepagydomus skausmus negalė
damas išspręsti darbininkų be 
priežasties praleidžiomas darbo 
valandas, darbininkų “susirgi
mus” ir 1.1. Sovietų spauda to
kius į darbą neatvykstančius ar
ba vėluojančius darbininkus ko- 
lioja tinginiais ir parazitais.

Net visagalintis Sovietų lyde
ris Brežnevas komunistų parti
jos vadų suvažiavime pereitų 
metų spalio mėnesyje atkreipė 
dėmesį į Rusijos menką produk
ciją, suversdamas kaltę darbi
ninkams. Sovietų įmonės siūlo 
sudaryti komisiją, kuri išspręs
tų ir surastų vaistų nepagydo- 

į mai “parazitų” ligai,

• Dalinai prisipažįstamą, kad 
didžiausias tirtfginiavimo kalti
ninkas yra alkoholis. Esą, dar
bininkai be saiko girtuokliauja. 
Ieškodami blogio priežasties, 
kiekvienas rusų bijo prasitart, 

\kad didžiausias negerovių kai-

Pasaulinis duonos 
aruodas

Pasauliniu duonos aruodu drą
siai galima laikyti J. A. Vals
tybes. Visame pasaulyje par
duodamo maisto 75% yra iš J. 
A. Valstybių. Todėl pagrįstai 
klausiama, kas būtų, jei Ame
rikos žemės ūkį ištiktų katastro
fa: išdžiovintų sausra, išgadin
tų liūtys?

Buvęs

Nepatenkintas senatorius 
WASHINGTON.

Omahos meru ir dabar tapęs se
natoriumi ė. Zorinsky pasisakė, 
kad jis beveik norėjęs pasitrauk
ti iš senatoriaus pareigų, kadan
gi jis randa purvą nevertingose 
atstovų Rūmų tradicijose ir kas
dienybės menkumą.

Chicago, Ill- —Trečiadienis, — Wednesday, March 9, 197/

Politikai ragina vyriausybę nepalikti 
Izraelio be moderniy ginklų

WASHINGTON, D. C. — Washingtonan atvykęs Izraelio 
premjeras veda-nepaprastai intensyvias derybas patiems naujau- 
siems lėktuvams įsigyti. Prezidentas Fordas buvo prižadėjęs 
parduoti Izraelio vyriausybei porą šimtų pačių naujausių lėk
tuvų, bet prezidentas Carteris apsigalvojo ir nutarė lėktuvų par
davimą sustabdyti. Sekretorius Cyrus R. Vancę besitardamas su 
Artimųjų Rytų arabų vadais, priminė arabams naujo prezidento 
nutarimą sutabdyti ginklų pardavimą Izraeliui.

Prezidentas Jimmy Carter turi kelis darbo stalus Baltuose Rūmuose, bet svarbiau
sias problemas jis sprendžia vadinamame apskritame kambaryje, kur visi prezidentai 
skaitė valstybės raštus ir sprendė-jiems-duotus klausimus. Paveikslas rodo preziden
tą Carter} prie' savo darbo stalo.

JAV KARIUOMENĖS Į AFRIKĄ

WASHINGTON. — Amerikos pasiuntinys prie J. Tautų, 
neseniai grįžęs išrAfrikos, kovo 7 pasakė, kad negalima manyti, 
jog Amerikos kariuomenė būtų sixmeiamarik^frika. Nebent, pa- Į 
sak ambasadoriaus A. Young, kartu su J. Tautų taikos daliniais. 
Amerikos kariai Afrikoje tik iššauktų krašte nepasitenkinimą ir 
susidarytų sąlygos susikirsti su rusais.

Ambasadorius Young tiki, — -^==^=.

X Amerikos šarvuotis
Amerika nesikištų, kadangi jie] 
yra nudegę nagus Angoloje. Pa-, 
sak Youngo, Angola dabar yra 
Kubos Vietnamas. Kiekvieną sa
vaitę Į Kubą grąžinama tuzinais 
žuvusių Kubos kareivių. Pa
čioje Kuboje auga žmonių nepa
sitenkinimas.

Ambasadorius Young dar 
prisiminė ir buvusį sekr. Kisin- 
gerį. Jis sakė, kad Kisingerio 
metu Afrikos tautos nusivylė ir 
nepasitikėjo Amerika. Dabar, 
esą, reikalai pasikeitė.

Tiria lėktuvo mieste 
nukritimo priežastis 

CHICAGO. — Federaliniai avi
acijos valdininkai pirmadienj ban 
dėdė nustatyt priežastį dėl ko yie 
no motoro lėktuvas Piper Chero
kee sekmadienį pakilęs iš Mid
way aerodromo, keliolika minu
čių praėjus bandė sugrįžti, bet 
nebepajėgęs nukrito miesto piet
vakarinėje daly, atsimušdamas 
į skardinių dirbtuvės namą — 
International Can Co., 3810 W. 
38th street. - Nukritęs lėktuvas 
sprogo, uždegdamas dirbtuvės 
namą, kur buvo sukrautos pra
moninio alkoholio pilnos skardi
nės, o toms užsidegus ir pradė
jus sproginėti, gaisras .pasidarė 
panašus į ugniakalnio išsiverži
mą, kurs buvo matomas už ke
lių mylių. Hienas iš lėktuve 
skridusių, Victor Amodeo, 23, 
buvo užmuštas, du — pilotas 
Wayne Soltys ir keleiviu skri
dęs Thomas Kusek kritiškai su
žeisti. Keturi dirbtuvėje buvę 
darbininkai išliko gyvi — sveiki.

Nelaimės priežastis, spėjama, 
buvo motoras sugedęs, bet lau
kiama ką Federal. Aviacijos Ad
ministracijos investigatorįai pa
sakys. - ‘ • • e.‘ .

WASHINGTON.. — Amerkos 
armija išbandžiusi ’ Vakarų Vo-■ 
kietijos šarvuotį Leopard II ir

| Amerikos XM-1,: ir sulyginusi
davinius, priėjo išvados, kad 
Amerikos šarvuotis geresnis 
27%. Amerikoniškas šarvuotis 
turi daugiau galimybių išlikti 
“gyvu” karo lauke.

Šarvuočių bandymai buvo da
romas tikslu surasti geriausią iš

*

šalti* spaudė ne tik šiaurės JAV, bet dar stipresni* ji* 
buvo Kanadclje, ypač jos šiaurėje, gulinčiame Montrea- 
lio mieste. Kanadiečiai kitaip kovojo prieš šaltį, negu 
jankiai. Amerikoje stato didelius namu*, turinčiu* 20 ir 
daugiau aukšty, tuo tarpu Mantrealyje kanadiečiai.ka
sasi j žemą. Montrealio centre, kur yra dideli* Des|*r- 
dins gėlynas, viskas nuleista bent 12 pėdu giliau. Apa
čioje įrengtos visos priemonė* gėlėm* augti ir žydėti. 
Pavaikai* matome Montreelio centro vaWą.

geriausiųjų, norint kariuomenę 
apginkluoti’ šarvuočiai iki 19j 0 
m.

Suėmė rusų laiva
Padidinus Amerikos teritori

nių vandenų ruožą iki 200 my
lių-nuo krato, tame ruože sveti
mų valstybių laivai žuvis gau
dyti. tegalės -gavę specialų lei
dimą. Neturintieji leidimų lai
vai bus suimami. Pirmą tokį be 
leidimo žvejojantį laivą Ameri
kos vandenyse pakrančių sargy
bos sulaikė kovo 7. Ir- tai buvo 
rusu. ’ ■

BRANGSTA AUSAS
-. LONDON. — Londono rinko
je aukso vertė nežymiai, bet kas
dieną kyla. Dabar viena aukso 
uncija kaštuoja 150 dol. šių me
tų pradžioje viena aukso uncija 
kaštavo 135 dol.

%, %

IZRAELIO PREMJERAS SUSITIKO

RIZ1K1NGA NEINVESTUOT1 
KAPITALAS

Continental Bank direktorius 
R. Anderson pareiškė, kad ka
pitalo laikymas jo neinvestavus 
yra labai rizikingas reikalas. Esą, 
bankai turi pinigų paskoloms, 
prekybininkų fondai turi pini
gų praplėsti bizniams, individai 
taupomas sąskaitas, bet nieks 
nesiryžta jų investuoti. Tokia 
pinigų stagnacija, • pasak, Al
derson, yra ne tik rizikinga, bet 
ir pavojinga.

Tačiau akcijų biržos taryba 
New<Ybrke~ pastebi nežym^-in.- 

: vestacijų -judėjimą investavimų
kryptimi. Tarybos*manymu, jei' r------------- -—--v—z <=--
investavimai įsismagintų, tai’vas‘ iPreądentas tuojau prade-
tuomet ir akcijų rinka, ne tik 
krašto ūkis, žymiai pagyvėtų.
Kaip tvirtai apdrausti indėliai

Visuose Amerikos bankuose 
ir skolinimo bendrovėse yra apie 
682 bilijonus dolerių indėlių. Pi
nigų indėlininkai mano, kad jų 
indėliai yra pilnumoje apdrausti, 
kaip rašo laikraščiai ar bankai 
skelbia. Faktinai taip nėra.

Vyriausybės sukurta indėlių 
apdraudos bendrovė FDIC vienu 
draudimo dolerių teapdraudžia 
76 dolerius. Kitaip sakant, kiek
vienas - tūkstantis dolerių padė
tų banke tėra apdraustas ar ga
rantuotas 13.20 doleriais, arba, 
kitais žodžiais tariant, indėlinin
kas už padėtus banke 1,000 dol. 
tegautų 13.20 dol.

Daleiskime, jei visi bankai ban
krutuotų, tai tik 1.4% indėlių 
tegalėtų gauti iš draudimo FDIC 
kasos-apdrauda ir kasą būtų tuš
čia. FDIC direktorius Wille sa
ko, kad apdrauda tegalėtų kelių 
didesnių bankų klaidas padeng
ti, bet ne visuotiną finansinj kra
chą.

Iš Monteno pabėgo 3 
pavojingi piktadariai

CHICAGO. — Iš Monteno Val
stybinės ligoninės sekmadienį 
pabėgo 3 jauni 22, 24 ir 19 m. 
amžiaus piktadariai, visi iš Chi
cagos. Antrame ligoninės aukš
te jie nupielavo vieno lango ge
ležinius virbalus ir iš paklodžių 
pasidaryta juosta nusileido že
myn. Policija mano, kad jie trau
kia*} Chicagą. Su jais buvo pa- . .
bėgęs ir ketvirtas, bet tas pa-1 naujoms sienoms ginti.
sidavė farmeriui ir buvo grąžin
tas j Monteno.

• Garsieji Žiemos Rūmai bu
vo pastatyti tik iš ledo gabalų 
bei plokščių 1740 metų žiemą 
Petrapilyje ant užšalusios Ne- Tokios žinios pasklido iš sen. A.
vos upės. E. Stevensono štabo.

Thtf First and Greatest 
Ldhuarnan Daily m America 

JSSjojiggog.

The Lithuanian Daily News
PuUhhe4 by The Liihuanian News Pubiūdūng Co.r Ine. 

1739 So. Halsted Street, Chicago, III. 60608 
HAymarket 1-6100

Over One Million Lithuanian 
In The United States

su.

Izraelyje ėjo nepaprastai ašt
ri kova pačioje darbo partijoje, 
turinčioje daugumą parlamente, 
dėl partijos vadovybės. Laimė- 
jo Ičakas Rabinas? Jam teko 
skubėti į Washingtoną ir išsi
derėti iš prezidento Carterio tei
sę pirkti prezidento Fordo priža
dėtus lėktuvus. Dar prieš prem
jero Rabino atvykimą j Wash- 
ingtoną, j prezidentą ir visą JAV 
vyriąusybę buvo daromas dide
lis spaudimas, kad ginklai būtų 
parduodami Izraeliui. Tas.spau
dimas padidėjo, kai arabų vals
tybės sudėjo bilijoną dolerių Ar
timųjų Rytų ginklams pirkti.

Prezidentas Carteris oficialiai 
pasitiko.. Izraelio premjera," kaip 
pasitinka ir kitų valstybių gal- 

jo pasitarimus dėl 180-pačių mo
derniškiausių lėktuvų. Izraelio 
premjeras aiškino prezidentui, 
kad be minėtų lėktuvų jokia tai
ka Artimuose Rytuose negali
ma Arabų valstybės, gavusios 
naujus ginklus, puls Izraelį. De
ryboms dar neįpusėjus ir klausi
mo iš pagrindinų neišsprendus, 
buvęs britų premjeras Harold 
McMillan jau telefonavo prezi
dentui, prašydamas pakeisti ank
styvesnį nutarimą ir paruošti Iz
raeliui reikalingus lėktuvus.

Premjeras Rabin, antradienio 
ryte jau pasimatė su JAV kraš
to apsaugos sekretoriumi Harold 
Brown, o vėliau nuskubėjo pas 
iždo sekretorių Michael Blumen
thal. Baigęs pasitarimus su šiais 
dviem pareigūnais, jis tuojau nu
vyko pas James Schlesingeri, 
JAV energijos vyriausią admi
nistratorių.

Antrą pasitarimų diena 
sudarė įspūdį, kad Izraelio 
premjeras Rabin yra geras di
plomatas. Jis pajėgė paveikti 
vyriausybės narius teigiama pra
sme. Jis pajėgė įtikinti preziden
tą, kad nauji ginklai Izraeliui 
būtinai reikalingi, jeigu siekia- 

Į ma taikos Artimuose Rytuose. 
Izraelis sutinka pasitraukti iš 
kaikurių užimtų arabų žemių, 
bet jis nori būti saugus. Izrae
lis neri, kad arabai nepultų Iz
raelio ir pradėtų su izraelitais 
gyventi, kaip gyvena visos kai
myninės tautos. Arabų pasau
lis labai atidžiai seka premjero 
Rabino ir prezidento Carterio pa
sitarimus naujų ginklų klausi
mu. Izraelis nesitruks iš užim- 

i tų žemių, jeigu neturės ginklų

AVIACIJOS SEKRETORIUMI

WASHINGTON. — Prez. J. 
Carteris manąs A. B. Diek bend
rovės prezidentą J. C. Stetsoną 
paskirti oro pajėgų sekretorium.i



Moderniu laiku zuikis: tarp patrioty ir apskritai savy j y disi
dentas, o tarp svetimųjų — bendradarbiautojas ir tiltu su sovie
tais statytojas.

Dėsto RIMAS NERIMĄ VIČIUS

APDŪMOJIMAI ŠIAI DIENAI-,.
(Iš senų užrašų)

Kas Gruzdžiuose šventą Roką 
lankė, tas pasekti moka, kaip 
kasmet koks davatkinas, (pagal 

. mūrą nuolat trinas jis švento
riaus lauko pusėj), kai' klausy
tojai suklusę susičiaupę burkas 
čiulpia, apie Meriką vis pliur
pia... (Sako, jis “amerikonas”,
— žino tai Dievulis ponas).

-— Kas per atlaidai Gruzdžiuo
se? — broliai, klausimą užduo
siu... Argi atlaidai čia, ką gi?!
— štai, kai aš buvau čikage...

Taip pradėjęs tasai žmogus, 
žvelgdamas kažkur pro stogus, 
dievobaimingai nusako — kaip 
Čikagon jis atkako, koks ten bu
vo šventas Rokas, kad elgetaut 
apsimoka:

— Ubagų — kad privažiavo! 
Mašinas visi vairavo... Prisikro
vę ubagaičių... Prisidėję stati
naičių — kur valiutą visą žerti, 
kai per atlaidus ims berti... Na, 
o čia, draugai, Gruzdžiuose, ta- 
mabyliaus nesuuosi!... Ubagai 
daugiausia pėsti... Ir Gruzdžių 
mažame mieste kiek, gali sakyti, 
gauna?! Pasigėrę susikauna... 
Na, o, žinote, čikage — nepa
lyginti jau, ką gi... Geria ubagai 
šampaną, valgo sau skanius kon
servus, — tokios geros ten apie- 
rosL.

Tenka dar dėl to pridėti:
— Žinoma, ko ir norėti, kad 

mažoje Lietuvoje taip, kaip ten 
kad baliavoja, baliavotų uba
gai !... Ach, čikago, tai, —■ drau
gai L.;

Stebisi seni gruzdiečiai, išsi
žioja net kaimiečiai, kad Ameri- 
ke gerai: kad net tokie ubagai 
važinėja tamabyliu, kad nerei
kia pėsčiam mylių plukti dešimt 
ar suviršum, kur vis tiek bus 
susikimšę iš visų kraštų giedo- 
riai ir šykštoki gaspadoriai centą 
duos įr lieps giedoti už Kotryną 
ar Agotą...

Pastaboje būti gali:
. — Centas ten tik šešta dali tu

ri, męrikąnško cento. Na, b my
lios ten (ant plento — arba vieš
keliu,; kur plynios) yra dešimt 
ar devynius kartus didesniais ii-, 
gurnais..;

Jūsų.ąš, su nuolankumais, (kai 
išaiškintas jau mastas), pasilie
ku. A. G. Rastas
(1’939- m.)

Kiniečio restorane

Vienas iš naujųjų ateivių Ko- 
"ėjos karo metu 1950—1953 m. 
tąpo pašauktas Į Dėdės Šamo ar
miją ir pasiųstas į frontą. Bai
giant ilgą kelionę jūromis, jv 
'aivas sustojo Formozos saloje 
Mūsų kareivis tuoj išsirito į 
krantą pasivaikščioti, apsidairy
ti po mažą miestelį,

Kai jis pavargo ir užsimanė 
valgyti, užsuko į vieną kinų res
toraną,- j patį pirmąjį, kuris da
bar- po ranka pakliuvo.

Nelaimei pasitaikė, kad kinas 
nemokėjo nė žodžio angliškai 
taip kaip kareivis — kiniškai.

Todėl teko pradėti nuo ženklų, 
kurie sudaro lyg “tarptautinę 
kalbą”. Kareivis atidarė burną 
išsižiojo iki ausų ir rodydamas 
sau pirštu į dantis ėmė stenėti 
niam-.niam.

A.ha, dabar kinas suprato, 
.mandagiai nusišypsojo, nusilen
kė ir'dingo už sienos.

Kai jis pasirodė vėl — rankose 
jau turėjo didėlę lėkštę keptos 

S. Bukis mėsos.

Neitraliausla valstybė

Austrijos sostinės Vienos ka
vinėse tarp svečių dažnai yra kar 
tojamas klausimas:

— Kokia šalis yra neitraliau- 
sia ? i

Nesulaukdamas tinkamo at
sakymo, paklausėjas pats atsa
ko;

— Čekoslovakija, čekoslova- 
kai dabar nesikiša net į savo rei- 
kalus...

Vidurinių Rytų politika

Izraelyje pasakojamas anek
dotas tikslu pavaizduoti politi
kai tarp Atėnų, Nikozijos ir An
karos, taip pat tarp Beiruto ir 
Kairo bei kitų Vid. Rytų valsty
bių:

Nuodingasis skorpionas prašė 
vėžlį pervežti į antrąjį Sueso ka
nalo krantą. Vėžlys prieštara
vo: A? "j

LjV’AAįV.;.
įi-įlTu .ėsi perdaug pavojingas, 

h^ gaji.-.ihah'. mirtinai įgelti.
^ į-WebQk juokingas. Tu gerai 

žmaif'fed įš-visai nemoku plauk- 
ti' jr‘jpvgu .^uyįgelsiu, tai abu pa- 
skęsihrį'i^y^ikino skorpionas

Įplą.ūięps^j'vidurį kanalo, skor- 
pionaąįgėii' vėžliui. Vėžlys prieš 
mirtįjo pasakyti :

— Kodėl tu taip padarei? Da
bar mudu abudu žūsime...

— Argi aš esu kaltas, kad to
kia yra visa Viduriniųjų Rytų 
politika? — spėjo išgargaliuoti 
skęsdamas Skorpionas.

Administratoriaus vedamasis

— Aš hėihpku nei skaityt, nei 
rašyt, b inane -žydų karalium 
nori statyt,' —. pasakojama lie
tuviško jpasakėlėj. Panašiai atsi
tiko Mbhtrealio lietuvių laikraš
čio “Nepriklausoma Lietuva” 
leidėjams. Gražuolei paviliojus 
iš Anglijos atsikviestą redakto
rių, laikraštį dabar redaguoja 
administratorius. Vasario 23 d. 
Vedamajame jis pamokslauja Oi
lmans lietuviams ir siūlo nusi
leisti kolaborantinėms jėgoms:

———- Į priešakines linijas turi 
ateit naujos jėgos. Kiekviena Či
kagos kovojanti “tiesos ieškanti” 
grupė turi persigrupuoti, išsirink 
ti naujus žmones vadovavimui.

Už pamokslą Atsilyginant pa
maksiu, patAHina “NL” Spaudos 
bėjidiovei Sus iras! i redaktorių, 
ktipS administratoriaus “veįia- 
iribįį' vietoje butų patalpinęš’K. 
Kazimieraičio rašinį “Rašyti ir 
ske{W’.hie^ yra negarbinga”.

• aprašyti Įj kaixd«|j pagal ia-
~ W kpraxpofwent^at dėl (vykių Čikagos Jaunimo

Mūsiškis nudžiugęs skaniai 
prisivalgė, padėkojo ant stalo si
dabrini doleri ir jau ruošėsi pro 
duris žengti lauk. Dar jam atė
jo i galvą pasiteirauti, kokios mė
sos buvo tas skanus kepsnys?

“Kaka riekti”, tarė jis kinui, 
rodydamas pirštu į savo lėkštę.

Kinas purtė galvą: “Alį au”, 
— išaiškino jis paslaptį, lyg nie
kur nieko.

Automobilis be vairo

Vienas tautietis, atvykęs su 
turistine viza, pasakoja, kad da- 
>ar Lenkijoje yra labai popu
liarus toks anekdotas:

— Brežnevas paskambino te- 
efonu Lenkijos Gierikui ir pra
šė atvažiuoti Į Maskvą, nes tu
ns jam padovanoti naują ma
šiną “Volgą”. Gierikas apsi
džiaugė: jo mašina buvo gero
kai apdėvėta, tad tuoj aus ir nu
važiavo. Tikrai, Brežnevas jam 
rodė gražiausią naujausią “Vol
gą”. Gierikas vaikščiojo aplink 
;r džiaugėsi, bet žiūri, žiūri, kad 
nėra vairo. Jis klausė Brežnevo:

— Kaip aš vairuosiu?
Brežnevas jam atsakė;

— T?u reikės tik gazuoti, o 
ne vairuoti. Mes vairuosime iš 
Kremliaus... (sp)

Kailių krautuvėje

Ponia norėjo pirkti bebrų kailių 
'altą ir klausė pardavėją:

— Ar bebrų kailiai nebijo lie
taus, ar jie nuo jo negenda?

— Kam dar klausiate? Ar 
:ums, ponia, kada nors teko beb- 
•ą matyti su lietsargiu?

Tarybinė lituanistika

Praeitais metis išleistas lietu- 
iškos tarybinės enciklopedijos 

’.-sis tomas. Ta proga ją vertino 
‘šlovingosios” partijos ir tokios 
pat vyri.ausybęs politrukai. Jie 
rateikė tai enciklopedijai užda
rinius ir reikalavimus, kurių da
is yra toki: “...marksistinės ide
ologijos pagrindu atskleisti Ta- 
•ybų Lietuvos gyvenimo, jos is
torijos ir kultūros faktų ryšį su 
ititinkamai Tarybų Sąjungos, 
•iso pasaulio gyvenimo reiški- 
liais; teisingai parodyti Lietu
vos istoriją tarybinės, pasauli
nės kultūros kontekste; duoti at
kirtį iškraipytam istorijos ir vi
suomenės gyvenimo nušvietimui 
kurio griebiasi užsienyje anti
tarybinė propaganda, reakcinė 
buržuazinė istoriografija; padė
ti auklėti Tarybų Lietuvos dar
bo žmones komunizmo, kovos su 
buržuazine ideologija, proletari
nio internationalizmo dvasia”.

šią ištrauką iš komjaunimo 
Tiesos siūlau išsikirpti visiems 
bendradarbiautojams, tiltų su 
sovietais dailidėms ir visiems ki
tiems Sonnenfeldto doktrinos 
ouoselėtojams, organizuojan
tiems vaikus ir studentus pasi
mokyti tarybinės lituanistikos. 
Virš minėti šį pareiškimą turė
tų skaityti 3 kartus prieš ir po 
kiekvieno valgio, o vakare iki 
užmigs. Taš pat darytina ir ta
rybinių filmų rodytojams bei jų 
propaguotojams. S. Bukis

Negeras klausimas

Baigiantis rinkiminei propa
gandai, vienas iš minios klausė 
kandidatą:

— Ką tamsta darysi, jei būsi 
išrinktas į kongresą?

— Atvirai kalbant, geriau 
tamsta sakyk, ką aš turėsiu da
ryti, jei mane neišrinks, — at-
sakė kandidatas.

Geriau net kaip namuose
Londono našlė užsimanė pa

sikalbėti su savo mirusiu vyru. 
Ji nuėjo pas burtininką ir pra
šė įšaukti jo dvsią. Pasirodžius 
ant sienos šešėliui, našlė klau
sė:

l — Ar tai tu čia, mielas Har-

negu

— Taip, tai aš,’— atsakė ne
aiškiu balsu dvasia.

— Ar tu esi ten dabar laimim 
gas?

— Laimingas. Labai laimin
gas...

— Ar esi laimingesnis, 
čia būdamas su manim? 
. — Daug laimingesnis.

4— Tai, suprantama, rojus-yra 
puiki vieta? • - ,

■ — Atsiprašau, bet aš nesu ro
juje...

Sugebėjo kerštauti

Laivas plaukė iš Amerikos į 
Angliją. Kapitonui baisiai ne
patiko jo naujasis padėjėjas ir 
jis kibo prie jo kur reikia ir kur 
nereikia. Neturėdamas ko pri
kibti, jis bet gi net triskart -lai
vo knygoje įrašė pastabą — 
“mano padėjėjas ir vėl girtas”, 
nors tas gynėsi tik lašų nuo slo
gos paėmęs. Baigiant kelionę 
vieną kartą susirgo ir pats kapi
tonas, liepdamas padėjėjui tą 
dieną jį pavaduoti pareigose.

Atsikeršydamas J šis į laivo 
knygą trumpai užrašė: “šian
dien kapitonas negirtas”. Laivų 
kompanija, tikrindama vėliau
laivą, tuoj suprato,, kad padėję- pitoną ir nedelsė šį pasiųsti pen- 
jas yra daug gudresnis už ka- sijon.

■ ■ ■

*
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Magaryčios

• Du partneriai išbuvo pre
kyboj 20 metų ir gerai vienas 
kitą pažino. Užėjus žiemos šal
čiams, vienas jų susirgo sloga. 
Po 3 dienų sveikasis partneris 
pranešė telefonu sergančiam, kad 
iš seimo dingo $10,QCO ir klausė, 
ką reikia daryti? Partneris at
sakė: “Padėk juos atgal į seifą”.

• Tėvas buvo patenkintas sa
vo pradedančiu kalbėti kūdikiu 
ir gyrėsi kaimynui, kad jo vai
kas bus geras politikierius. Kai
mynui abejojant, tėvas paaiški
no: “Jis pasako jokių dalykų, 
kurie gražiai skamba, bet nie
ko nereiškia ir niekas apie tai 
nežino”.

• Kas paaiškins, kodėl patai
kautojai naciams ir jų idėjų vyk
dytojai yra vadinami kolaboran
tais, o tokie pat pataikautojai 
komunistams ir idėjų vyjkdy- 
tojai vadinami tik bendradar- 
biautojais?

® Keleivio 6 nr., rašant apie 
spaudos uždavinius, taip apibū
dinama “tarybinė” spauda::

“Deja, tarybinė spauda, o ypač 
skirtoji lietuviškai išeivijai in
formuoti, yra ne paprastas, o 
tiesiog magiškas veidrodis, ant 
kurio nėra netgi musės juodulio, 
kurį tas tautinis vabalėlis visada 
mėgdavo palikti. Ir tas veid
rodis išeivijai rodo ne tiek že
miškąją tikrovę, kiek dangiškąjį 
rojų dar prieš Adomo ir Ievos 
išvarymą už tvoros.

Pagal tąją spaudą, tarybinė 
Lietuva šiandien yra ne tik abso- 
Eučiai laiminga, bet kasdien žen
gia dar į šviesesnį laimės žiburį, 
ir es'ame verčiami tikėti, kad kai 
kurie tautiečiai jau išgyvena net 
tokį tos laimės perteklių, jog ne
apsakomas džiaugsmas visiškai 
užspaudžia gerklę, iš akių sro
vėtais sunkia laimės ašaras, ir 
belieka tik žiopčioti ir .gaudyti 
tarybinį, orą, idant nenumirtum”.

e Laikas veikia mūsų nenau
dai. Kiekviena laikrodžio išmuš
ta minutė nesugrįžta. Deja, dau
gelis rūpinasi, kaip beprasmiš- 
kiaū praleisti, f ■ ■

6 Komunistinis idealizmas 
yra prigimtas, bet fabrike pa
darytas ar sufabrikuotas, Ko
munistinis idealizmas yra aukš
čiausio laipsnio savanaudišku
mas. Bendradarbiauto j ai su ko
munizmu yra dviejų rūšių: kar
jeristai arba moderniųjų laikų 
Agitpropo apsuktom galvom ide
alistai su idijotizmo priemaišo
mis. Don Pilotas

VIKTORAS VYTEMET1SPIRMIEJI KARKEI ŽINGSNIAI
Naujoko atsiminimai

(Tęsinys)

Tu metu birželio 28 d. buvo suruoštos karių kapų paš
ventinimo iškilmės. Jas suorganizavo vietinė Lašų vals
čiaus savivaldybė, vadovaujama valdybos pirmininko ats. 
kpt. Dombrovskio. Jie išleido specialų aplinkraštį primin
dami, kad 1931 m. birželio 28 d. Lašų valsčiaus Červonkos 
Romos katalikų kapinėse įvyks žuvusiųjų kovose su bolševi 
kais lietuvos kariuomenės karių brolių pašventinimas ir* 
pamaldos. Kvietė gausiai minėtose iškilmėse dalyvauti ir 
papuošti žuvusiųjų dėl Latvijos kovose su bolševikais kąr ’ 
žygių kapus vainikais ir gyvomis gėlėmis,. Todėl iškilmėse 
dalyvavo daugybė žmonių, nė tik vietinio, bet ir gretimų 
valsčių gyventojai.

Iš Lietuvos iškilmėse dalyvavo 1 pėst. divizijos vadas 
gen- Tamašauskas, karių kapams tvarkyti komisijos pirm, 
pik. Itn. V. Augustauskas ir atstovai. Latvijos kariuomenę 
atstovavo vyriausiojo štabo pik. Kocinš,raitininkų pulko 
vadas pik. Ceplitis, kpt J. Drikitis ir keletas kitų dalių ka
rininkų. Garbės sargyba ir orkestras buvo paskirti iš įgu
los. Pamaldas Lašų bažnyčioje atnašavo du evangelikų ku
nigai. Vėliau iš bažnyčios gedulinga eisena žygiavo į čer- -- 
vonkos brolių kapus. Kapinėse pamaldas laikė ir kapus 
pašventino Subato klebonas kun. Stulginskis. Buvo, sako
mos kalbos ir ant kapo uždėta daug vainikų ir gyvų gėliiį 
puokščių. Latvių kariuomenės vardu uždėtas broliškas 
vainikas. O mūsų atstovai uždėjo vainiką Lietuvos kariuo 
menės vardu, su įrašu; “Savo Sūnums Karžygiams - Dė- 
kinga Lietuva”.

Lašų valsčiaus Červonkos katalikų kapinės yra gra- 
žiąme pušyne, prie vieškelio iš Eglainėš į Subatą. Pagal su 
darytus sąrašus jose ilsisi šie Lietuvos kareiviai. 5 p- p. Juo 
zas Adomėnas, žuvęs 1919 m. rugpjūčio 28 d., ęil. Kostas 
Skinūlis, žuvęs, 1919 m. riigpiucid 30 d., eil. J. šaūHnskąs, 
žuvęs 1919 m. rugsėjo 28 d., eįl. V. Kavaliauskas, žuvęs 
1919 m. rugpjūčio 28 d., eil. Kazys Stripeikis, žuvęs 1919 
m. gruodžio 31 d. , eil. P- Tniskauskas, žuvęs 1920 m. ir • 
viršila J. Bankauskas , žuvęs 1919 m. 29 d.; 1 p. p. eil. Pet- 4 
ras Kaušinis, žuvęs 1919 m. rugpjūčio 30 d.: 9 p. p. Petras J 
čelkis, žuvęs 1919 m, spalio 8 d.; 2 p, p-eil P. Garkauskas, 
žuvęs 1919 m- birželio 22. ir ėil. A. Mašinauskas, ■ žuvęsss^ 
1919 m. birželio 22 d., 3 p. p. eil. Jonas Leonavičius, žuvęs
1919 m. gegužio 22 d. ir Antanas MĮlkmis, žuvęs 1920 m.
vasario20 d.; 6 p. p. eil. J. Geldauskas, žuvęs 1919 m. liepos 
11 d., eil. Pijus Paplauskas, žuvęs 1919 m; rugsėjo <2 d. ir 
Jurgis P-udaitis, žuvęs 1920 m. lipos 17d.; 4 p. p. eit Vladas 
Pociūnas ,žuvęs 1919 m. liepos 10 d., eil. Juozas Rumčias, 
žuvęs 1919 m. lipos 13 d.; Nežinomos dalies kareivis Anta
nas Balčiūnas, žuvęs 1919 m. rugpjūčio 25 d.; Gudų batą- . 
liono karn. Jurgis Pliska, žuvęs 1919 m: rugpjūčio- 28 d-, 
jaun. psk. Jurgis Romanavas, žuvęs 1919 m. rugpjūčio 
28 d., etil Teodoras Paulicenka, žuvęs 1920 m. sausio mėti, 
ir šeši nežinomi kariai. , ....... ..... ; . .. ./

Tie kariai, kurie buvo palaidoti kapinėse, tai ten ir 
palikti. Sutvarkyti jų kapai ir pastatyti cementiniai kry
žiukai. . .....

Subato kapinėse ilsisi 4 p.p. vyr psk. K. Atraškevi- .. 
Čius, žuvęs 1919 m, liepos 2 d., eiį J,-Antanaitis, žuvęs, <'
1920 m. liepos 29 d., eil. D. Burkauškas^ žuvęs 1919 m., 
eik A. Tamošiūnas, žuvęs 1919 m. rugpjūčio 17d.t eil. J. 
Viniauskas,žuvęs 1919 m. rugpjūčio 19 d.,eil. P. Ramonas, 
žuvęs 1919 m. ir eil. St Žliobą, žuvęs 1919 m. 6 p.p- vyr. 
pusk. V. Ilinskas, žuvęs 1920 m. liepos 3 d. ir eil. Pr. 
Krupštaitis, žuvęs 1919 m. rugpiūčio 19 d.

Bebrynės kapinėse yra palaidotas 4 p.p. eil. J. Mic
kevičius, žuvęs 1919 m. birželio mėn. •

Daugpilio kapinėse ilsisi eil. J. Surdokas, žuvęs 1919 
m. gegužio 23 d., nežinomos dalies eil. J. Liaudanskis, žu
vęs 1921 nu spalio 17 d. ir vienas nežinomas kareivis,

Ilūkštos kapinėse palaidotas kareivis Juozas Pet- • 
ravičius, žuvęs 1919 m. . L' '

Šventės šventoriuje palaidotas 2 p.p. eil. J.. Sližys, 
žuvęs 1919 m. rugseėjo 5 d. Vietos kapinėse ilšiši 2 p.p. 
eil. Pr. Kalinas, žuvęs 1919 m. rugsėjo 5 d- 3 p.p. eil. R. 
Vizginis, žuvęs 1920 ni. birželio 17 eil. X Jaukusiu- 
vęs 1920 m. gegužio 28 d.,eil. Motiejus Rajeckas,žuvęs 
1920 m. gegužio 27 d. ir eik J. Lesaitis, žuvęs 192b m. 
gegužio 2 d. 9 p.p. P. Kūprinąs, žuvęs 1919ih-'spąlfo 4 tk 
ir eik J. Velička, žuvęs 1919 lapkričio 17. d,

Gryvoje yra palaidotas 5 p.p. eįl. J, Pauliukevičius, 
žuvęs 1919 nt rugpjūčio 30 d.

Asare buvo latvių pastatytas bendras paminklas 
žuvusiems latvių partizanams ir Lietuvos kariams. 
Prie bendrinio paminklo buvo pastatytas ir Lietuvos 
kariškas kryžius.

(Bus daugiau) 
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VISUOMET PASITINKA DIDELIS BŪRYS
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Rašo Vladas Rasčiauskas
Vilniun patekau dviem dienom 

anksčiau, negu pažįstamiems bu
vau rašęs. Taip jau reikalai man 
susidėjo, kad nei Montecarle, nei 
Šveicarijoje nenorėjau ilgiau už
trukti, . tai patraukiau tiesiai į 
gimtinį kraštą.

Visur, sako, gerai, bet namie 
geriausia. 'Visas pasaulis gražus, 
bet Lietuva man gražiausia. Gal 
todėl, kad praleidau jaunystę 
nieku nesirūpindamas, net savo 
ateitimi, ir kad ten turėjau ge
riausius savo draugus.
• Būčiau galėjęs dieną kitą Mas

kvoje pabūti, bet norėjau parva
žiuoti į Lietuvą. Važiavau porą 
dienų anksčiau, tai buvau tikras, 
kad niekas manęs nelauks. Pra
nešiau, kad būsiu pora dienų vė
liau, kaip pradžioje buvau ap
skaičiavęs todėl aerodrome nie
ko nesitikėjau rasti. Išėjęs iš 
lėktuvo žingsniavau man žino
mu taku tiesiai prie Inturisto 
mašinos, visai neieškodamas pa
žįstamų veidui

Bet ne visuomet taip išeina, 
kaip mes planuojame. Nespėjau 
įpusėti,- žingsniuodamas taku, 
niekur nesidairydamas, giminai
tė mane patraukė už rankovės.

JO kur tu jau taip skubi? — 
ji paklausė.

—Na, kaip tu čia'atsiradai ?— 
nustebęs jos paklausiau.

Nespėjo ji atsakyti, žiūriu, kad

mane kita pažįstama tempia už 
rankovės. Ten buvo ir giminai
čių, kurie lindo iš minios ir spau-1 
dė man ranką. Pasirodo, kad jie 
sužinojo, kada aš atskrenda. t 
-- Pasakykite jūs. man, kaip 

jūs sužinojote, kad aš šiandien 
atvyksiu? — jų paklausiau, bet 
nei vienas man nepasakė. i

— Jūs turite televiziją, kuri 
jums viską praneša, o mes tu-' 
rime telepatiją, kuri yra senes
nė už televiziją ir gal tikresnė, 
— man atsakė viena gudragalvė.

Iš aerodromo visi nuvykome 
į viešbutį, o vėliau suėjome į res- ‘ 
toraną. Ten gerai gamintų lie-J 
tuviškų patiekalų pavalgėme, o 
vėliau dar geriau pabaliavojome.1
Kiekvienas man pasakojo savo; . -
išgyvenimus, o man reikėjo jiems'
pasakoti apie savo keliones. j - .

: bau taip pasiilgęs, kaip šį kartą 
Kai Parašau ką nors, tai jiems Rodos> nesu skystas vyras, dėl 

menkų dalykų nesijaudinu, bet 
šį -kartą, kai pagalvojau apie iš
važiavimą, tai skaudėjo širdi.

pasiunčiau, bet jie vis nori dau
giau, o daugiau reikia ir laiko, 
o to laiko tiek daug pas mane 
nėra.^ Man jis taip greitai bėga,; Pažjstamį' ir draugų atsisveikin-
kai aš visų darbų nepajėgiu baig
ti ir laiko pasivyti.

Turiu pasakyti, kad tos pen
kios dienos Lietuvoje man pra
ėjo, kaip penkios valandos. Nei 
neapsižiūrėjau, o dienos skaičiai 
mąn praneša, kad jau laikas iš
važiuoti. Važiuoti reikia, o šį 
kartą man norėjosi kiek ilgiau 
pabūti. Niekad Lietuvos nebu-

ti aš nenorėjau.

Būriniai laiveliai

snių, liečiančių visą Ameriką 
Socialiniame skyriuje, bet 
vieną Chicagą.”

CICERO

ne

■ -'NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais aprašo PamsrĮ, senus |o 
gyventojus Ir gamtą. 1,200 lietuviškų vietovardžių sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai. '

■ ■■■' Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentų.

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

— PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Jucm Diupara*. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Kleis
te Chicago)* 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju de
lta: žemes ffldo švietimo problemos ūkininku krašte, n dalis: žemės

Iš Jūrų šaulių veiklos
Vasario 27 d. įvyko pirmas 

> naujos Jūrų šaulių kuopos Klai 
j pėda valdybos posėdis. Vice
pirmininko pareigos teko Au
gustinui Ašokliui, o sekreto- 

Vienas skaitytojas, atsiuntęs .vės Albinui Kašiubienei. j Kiti 
metinę prenumeratą, mums ši- visi pareigūnai Ūko savo vietose.

j Kasininko Jono Dekerio pa
tiektais duomenimis, per 1976 
metus kuopos valdyba išdalino 
aukų 1,073 dol. Tai aukos spau
dai, radio, TV, dovanos šau
liams vedybų ar universiteto 
baigimo proga, JAV ir Lietuvos 
vėliavoms šv.Antanos parapijos 
bažnyčiai, ligoniams ir Lt.

Pasidžiaugta, kad šauliai la
bai aktingi ir gražiai pasirodė 
ALTos suruoštame Vasario 16 
minėjime.

Cicero JAV karo veteranų 
9115 posto valdyba yra užėmusi 
dvi dienas pabūviams vasaros 
gamtoje — birželio 26 ir rugpiū 
čio 21 d. ir kviečia kartu pabūti 
gen. Daukanto, ir Klaipėdos kuo 
pų jūrų šauliais..

taip rašo:
“Dirbkime tyliai, be pravar

džiavimų, be pavydo viens ki
tam. Paplojinias per petį dau
giau pastumia, bent mane, ben
droje kelionėje, negu spyri- 
mas... O ką mes darom? Trau
kiamės rėksniams iš kelio... ir 
nejudam.”

Kitas įdėjęs S5.00 Mašinų fon
dui, rašo:

“Džiaugiuosi kad atnaujino
te Socialinį skyrių. Mums reikia 
žnių, bet mums daugiau naudin 
gesni praktiški patarimai. Kri
tika naudinga, jį pagyvina visų 
veiklą, bet materialinės gėry
bės klubams nereikalingos. No
rėčiau, kad būtų daugiau straip

Atitartas savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtų -sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su- 
gifevea gražiai teaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi- 
rfą ta. kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir’prttygtUpačidHte iškiliosioms Europos tautoms”.

apie žemės ūkj atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
ataoiiuti lietimų tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po na-

otakftžį -tfb* firintekų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso* 
HufiM lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
Žemėt parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus Skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli< 
mal Tėvynei Lietuvai".
i L Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių Ir lentelių, kaina tik 35.00. 
Gaunama Naujienose.
- i - Ceki -arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

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

. SODYBŲ PIEVELES
' 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 S1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 
' Gsvę pinigus, tuojau knygą pasiusime.

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

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

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

Joozis Kapačlmkaa, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- 
dfiant Lietuva, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozai Kapečinikas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
vra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota- 300 psl Kaina 7 dol.

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

NL ZaUenke SATYRINIS NOVtLtS. Genialaus rusų rašytojo 
80 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina $2.

O. Kuraitis, KELIONt | ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
ufanaakarimai. Abi knygas parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Prof. P. Pakirkti*, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
•RUOŠAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina $2.

VlRcai žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAiTtJE. 
M pat Kaina S130.

Me tr kiti leidiniai yra gaunami
NAUJI t NOSE, 1799 So. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL. 60601 

atsitinka rf darbo vilardomlf arba uita kaiti paštu Ir pridedant 
č*k| ar pinigine perlaidą.

.. Ml..........

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI JDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS 
A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečiančius 1905 

metu Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. _________*-

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

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europa Įspūdžiai. Dabar tik ---------------

Galime taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekĮ arba money orderi, prie 
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidom*.

Dr.

| Dr.
$8.00

$3.00
$2.00

$2.00

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60608

Jau kurte laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1939) metų 

Chlcagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 pat Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija. _____ _

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon. atvažiavęs, lietuvis,, pirmos 

os, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija. « 
—nulletiški chorai. 9 bažnytiniai ir 314 veiklesniu žmonių biografl-

- - ■ ( gocatiistinių, laisvamaniškų ir
ban-

i lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž- 
Į nyčios, įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
1 pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir --**-*- «
I Jos. Duoti dokumentai katalikiškų, 
I kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityki, 

kai ir kt.
Norintieji ii< knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 

Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted SU Chicago, HL 80808

Lietuvių Tautinių.
namų dešimtmetis ‘i™

melus turėjo 7. 311,30 dol.gry- 
š. m. kovo 3 d. Lietuvių 1 au n<) pelno.

tintuose namuose Įvyko šių 
namų dešimtmečiui paminėti! 
komiteto narių pasitarimas. 
Pasitarimą pravedė pirminin
kas Algis Visockis, pranešda- zebas (;;>!!.»- -i 707). i er pasku- 

sukanka tinius 30 savo valdymo metų jis 
rankose

Bronius

Stasys Juškėnas

• Putnuidziusij \a.G;,vu yra 
laikomas imperatorius Aurang-

mas kad šiais metais
dešimts metų nuo Įsigijimo J ie net miegodamas laikė 
tuvių

giau

Tautinių namų.
sukaktį norima įspūdin- 
paminėti. Kovo 19 d. 
visuotinas narių susirin- 

. Po to banketas su geru 
ir net su išgėrimu ir 

12. 50 dol. asmeniui, 
meninė programa. Bus

mahometonų šventąjį 
rana. c

nusikalti
kimus, 
maistu 
tik už 
Bus ir 
išleistas ir nedidelis leidinėlis.

Kvažiavimai įvyks McCormick 
valdiškame miške, tai šiaurės 
rytinis kampas 31 gatvės Į pie
tus ir pirmos Avė., į vakarus, 
North Riverside, Ill. Tomis die
nomis prie įvašiavimo būdės po
licija ir pašaliniai nebus įleidžia 
mi. Jūrų šauliams reikės paro
dyti savo narių liudijimą ir jie 
bus praleidžiami drauge su savo 
svečiais. Miške yra šulinys, ug
niavietė ir pastogė, jeigu būtų 
blogas oras.

Per 10 metų jau mirė 26 na 
riai. Už mirusius narius kovo 
19 d. lOval. 30 min. šv. Marijos 
Gimimo bažnyčioje (Margue- 
tte parke) ir kovo 20 d. 10 vai.

I evangelikų “Tėviškės” para. 
Įpijos bažnyčioje Įvyks pamal
dos.

® Modernių laikų 
nias ir bausmė vyko 1951 m. Ko 
penhagos mieste, Danijoje. 
Bjoern S. Nielsen buvo nuteis
tas kalėti iki gyvos galvos už nu 
žudymą 2 žmonių, kuriuos jis 
nenužudė. Juos nužudė‘ banko x 

i plėšikas, kurį Nielsenas užhip- , 
notizavo.

Yra nusistatyta, kad niiuėji 
mas ilgai neužsitęstų. Kalbėto
jams, sveikinimams ir meninei 
programai numatyta maždaug 
viena valanda laiko. įvairiais 
dešimtmečio ;minėjimo reika
lais kalbėjo: inž. Jonas Jurkū 
nas, dr. Leonas Kraučeliūnas,

S. Paulauskas I Vytautas Uznys, šių namų tvar

• Ludwigslust miesto valdy
ba, Vokietijoje, įsakė labai gra
siame miesto sode Įrengti griu
vėsius, tikslu priminti lankyto
jams, kad ne viskas gyvenime 
yra gražu ir džiugu. Žodis *Lust‘ 
reiškia džiaugsmą arba links
mybę.

® Angoros ožkos, daugiausia 
auginamos Turkijoje, yra bran- z 
ginamos dėl vilnų. Ilgiau nekirp 
tos Angoros veislės oškos atro
do kaip vilnų kuodelis. Rekor- f 
dinis vilnos ilgis yra 45 co
liai.

Artėja Dainų šventė. Reikia jai tinkamai pasiruošti.

Juozės Vaičiūnienės knyga

ateina pagelbon organiztoriams, chorų vedėjams, choristams ir visiems 
dalyviams. Knyga kišeninio formato, 151 psl-, kainuoja -?2. Užsaky
kite dabar. ■ t ■ • •

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

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

orderį tokiu antrašu:NAUJIENOS
„1739 So. Halsted St., Chicago, Illinois 60608

Taupykite
pas mus

dabar

Taupykite dabar.

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

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi-

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di-

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

UNIVERSAL
SAVINGS & L0AN ASSOCIATI0N 

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

TEL. 421*3070įsteigta 1923 metai*.
Trtalgo* pietųom kiemas automobiliam* pastatyti.

— NAUJIENOS, CHICAGO I, ill, — Wednesday, March 9, 1972
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Nuteisė be teismo
Amerikos lietuvių dauguma nesutinka su naujai at

siradusios politinės grupelės vedamu darbu. Amerikos 
lietuviams nepatinka tos grupelės noras ieškoti ryšių su 
okupantu arba jo agentais; lietuviai nenori klausyti oku
panto prievarta varomų užsienin gerkles ausyti daini
ninkų; jie taip pat nenori klausyti apie okupuotoje Lie
tuvoje padarytą kažkokią “kultūrinę pažangą”, kada ru
sas tos pažangos bijo parodyti. Okupantas leidžia kny
gas, kritikuodamas laisvąjį pasaulį, bet jis negali pakę
sti jokios knygos, laikraščio ar žurnalo, kuris pakritikuo
tų jų sistemą.

Bet labiausiai Amerikos lietuvius nuo pasišokusių 
politikų skiria metodai, kaip klausimai svarstomi, kaip 
jie paruošiami sprendimams, kaip bandoma išaiškinti 
įvairių pažiūrų skirtumai į vieną ar kitą klausimą. Ame- 
rikos lietuviai negali suprasti, kaip maža politikų grupe
lė, pasiremdama “laiškais paštu”, bando klastoti organi
zacijos rinkimus. Dar mažiau jiems suprantama, kaip or
ganizacijos vadovybė; žinodama apie padarytą klastą, ne
sistengia iškelti viešumon nusižengimo ir nusikaltėlių. 
Jeigu vadovybė būtų pasiryžusi, iškelti vienoje apylinkėje 
padarytą klastą, nubausti vieną ar mažą susitarusių kla
stotojų grupę, tai visi būtų matę norą teisingai ir sąži
ningai tvarkyti organizacijos reikalus. Vietoje poros ar 
trijų nusikaltėlių, pašalintų iš organizacijos, atskilo di
desnė dar nesulipdytos organizacijos narių dalis.

Visi žinome, kad paskutiniu metu okupantas sten
giasi ne tik sukiršinti lietuvius, bet kai kuriuos net ir 
apkaltinti. Okupantas naudoja gana jautrų žydų klausi
mą neapykantai prieš laisvę pasiekusius lietuvius kelti 
ir geram jų vardui teršti. Visi žinome, kad žydų žudymą 
ne tik Voiketijoje, bet ir nacių pavergtuose kraštuose kė
lė patys fanatiškiausieji naciai. Ne visi naciai, bet spe
cialus nacių dalinys. Ne visi vokiečių kariuomenės ka
riai buvo nusiteikę prieš žydus, bet tiktai į vokiečių ka
ro jėgas įsiterpę naciai. Vokiečiai šitą klausimą sprendė 
pagal nustatytus teisės dėsnius. Nusikaltusius atidavė 
teisman, šaukė liudininkus, leido kaltinamiems pasitei- 
tinti, o vėliau skyrė nusikalusiems bausmes.

Vokiečiai teisė net tuos nacius; kurių centras buvo 
Tilžėje, bet kurių galia žydatns naikinti buvo išplėsta vi
soje Lietuvoje ir kituose Pabaltijo kraštuose. Vokiečių 
teismas ištyrė dokurhentuš, peržiūrėjo įsakymus, apklau- 
sinėjo žmones ir leido patiems nusikaltėliams pasitei
sinti- Plačiau buvo kalbama ir apie lietuvių įsivėlimą į 
žydų naikinimą, bet Olmo teismas rado kaltus tiktai ke
lis lietuvius, b didėlė lietuvių daugūiha nebuvo įtraukta į 
šį nacių vestą žydų naikinimo darbą. Teismas nubaudė 
nusikaltusius, bet jis nekaltino visos lietuvių tautos.

Soviėtų valdžia jau keliais atvėjaiš bandė apkaltin
ti į Vakarus išvykusius lietuvius būtais ir nebūtais nUši- 
kaltimais. Specialūs sovietų “teisininkai” jau kelis kari 
tus kaltino visus tremtinius, jų grupės ir pavienius as
menis, bet iki šio meto jiems nepavyki) įtikinti nei reika
lą žinančių specialių komisijų, nei teismų primetamais 
nusikaltimais. Chicagoje buvo sudarytas vieno “profeso
riaus” komitetas kaltinimams skleisti, jam padėjo New 
Yorke sudarytas kažkokio rabino komitetas, bet iki šio 
meto ir jie jokių įrodymų nepatiekė. Amerikoje ir veik 
visame kultūriniame pasauly žmogus skaitomas nekal
tu, kol teisite neįrodomas jo nusikaltimas. Kreivi politi
kai, propagandos agentūros ir tautų laisvei priešinga 
spauda bėrė įvairiausius kaltinimus, bet tikslių duomenų 
nepatiekė.

Iki šio meto okupantas nepajėgė apkaltinti lietuvių 
žydų žudymais. Niekas žydų hežudė, kol rusai neužleido 
Licti’vos naciams. Jie kaltina jugoslavus; kaltina čekus, 
slovakus, bet lietuviams konkrečių kaltinimų nepajėgė 
patiekti. Ko! račiai buvo Lietuvoje, jie buvo atsakingi už 
padarytus nusikaltimus. Kai naciai pabėgo; nusikaltimus

Meras Michael Bilandic privalo rūpintis pačiais svarbiausįaįs didmies
čio reikalais ir tvarkyti rinkiminę savo kampaniją. Ko! nebuvo parties 
kandidatu mero pareigoms, tai visi ji gerbė ir pritarė, o dabar keli demo
kratai bando jį papešioti. Bet meras nekreipia į ginčus jokio dėmesio. J.$ 
tvarko miesto reikalus ir turi laiko pasakyti gražiu moterų klubo narėms 
trumpas kalbas. << a - .

vykdė stribai, čekistai ir įvairūs kariuomenės daliniai, 
kurie išžudė daugiau žmonių, negu naciai; bet apie šiuos 
neikalus niekas nekalba. Tai būtų įsikišimas į Sovietų 
Sąjungos ‘‘vidaus reikalus”. Rusai nepajėgė įrodyti lie
tuvių padarytų nusikaltimų, tai to darbo ėmėsi patys 
lietuviai. Kuriais sumetimais šitas darbas Amerikoje da
romas, sunku pasakyti.

Blogiausia, kad jis daromas žmonių, ' kurie neturi 
teisės tai daryti. Lietuvoje padarytus nusikaltimai galė
tų kelti, nagrinėti ir nusikaltėlius teisti Lietuvos teis
mas. Vietoje valstybės teismo, šios atsakomybės ėmėsi 
tie patys politikai, kurie nepajėgia savo nusikaltėlių ap
klausinėti ir patarti jiems “rinkimų neklaustoti”. Šiomis 
dienomis jie išleido brošiūrėlę, kurios titulinis lapas turi 
šitokį anglišką įrašą: “Towards An Understanding of 
Lithuanian —Jewish Relations. Published by the Lithua
nian Community of the United States”- Jeigii' jie būtų 
brošiūrėlę išleidę lietuviškai, tai lietuviams nereikėtų to
kios gėdos kęsti, bet visą reikalą dabartinė Gečo Ben
druomenė išleido angliškai, laužydama pačius pagrindi
nius teisės nuostatus. Prie brošiūrėlės yra įžanga, kurią 
pasirašė “The National Executive Committee Lithua
nian American Community of the U- S. A., Inc.” Pasira
šė ne vienas žmogus, bet visa valdyba. 0 toje įžangoje 
yra toks sakinys: “Lietuviai nesiekia išimties iš tokio 
bjauraus sociologinio fenomeno. (Žydų žudymo. R.). 
Taip, kelios dvidešimkės lietuvių kulkosvaidžiais žydus 
naikino Lietuvoje ir Gudijoje”.

Išeina, kad Gečo vadovaujama Bendruomenės valdy
ba matė lietuvius, kulkosveidžiais žudančius žydus ne tik 
Lietuvoje, bet ir Gudijoje. Greičiausiai, kad nei vienas jų

J. P. KEDYS

LAISVINS SOVIETU SĄJUNGOS 
PAVERGTAS TAUTAS?

Pagaliau, Lietuvos Nacionalio 
Fronto paskelbtas atsišaukimas 
praėjusių metų gegužėsmėn. aiš
kiai rodo koki tikrieji tikslai yra 
visų, kad ir nekaltais vardais 
prisidengusių komitetų ir ma
žų grupių.

Savo atsišaukimo 3 punkte 
Lietuvos Nacionalinis Frontas, 
kuris atstovauja Lietuvos Kata
likų Susivienijimą, Lietuvos Pa-‘ 
triotų S-gą ir Lietuvos Demo
kratinio Jaunimo S-gą jau ne- 
vynioja tiesos į vatą ir stato So
vietų valdžiai, šalia kitų, tokį 
•eikalavimą: “Tautos vardu mes 
reikalaujame, kad Sovietų val
džia leistų naujus laisvus de
mokratinius rinkimus t. y. ple
biscitą, kuriame visi Lietuviai 
čiliečiai Lietuvos socialistinės 
•espublikos jame dalyvautų. Mes 
esame už atsiskyrimą nuo Sovie
tų S-gos”.

Taigi, rodos, aiškesnio pasi-i 
sakymo jau nereikia, ko siekia 
šiuo metu dauguma Sovietų di
sidentų. Tokių ir panašaus tu
rinio “Samizdatų” rasite ne tik 
Pabalty, bet ir Ukrainoj, Ame
lijoj, Gruzijoj ir kitose respu
blikose.

Jeigu prieš dešimtmetį Sovie
tų S-gą buvo galima charakte
rizuoti kaip tautų kalėjimą, tai 
šiandien, pirmojo fakto nepanei
giant, drąsiai galima dar pri-

(Tęsinys)

nėtą kontrarevoliueijos trijų fa
zių laikotarpį, šiandieninę Soviė
tų S-gos politinę padėtį galima 
prilyginti besibaigiančiai antra
jai kontrarevoliucinei fazei.

Objektyviai įvykius vertinant 
pavergtos Lietuvos kontrarevo- 
liucinė veikla, proporcingai jos 
gyventojų skaičiui, yra pralen
kusi visas kitas respublikas ir 
ypač pabaltiečių kaimynus lat
vius ir estus. Jie tokių samizda
tų kaip Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikos ar Aušros dar 
neturi, jau nekalbant apie gali
mybę surinkti 17,000 parašų su 
tikslu protestuoti prieš Maskvą.

Vienas iš pagrindinių okupuo
tos Lietuvos pogrindžio atsieki- 
mų yra jo gana glaudus ir su
tartinas bendravimas šu nišų 
revoliucionieriais, šiuo savo ben
dravimu lietuviai atsiekia tris 
tikslus: a) Bendrai veikdami su 
rusais sudaro stiprią fizinę jėga, 
b) Kadangi ūsų revoliucionieriai 
turi labai glaudžius ryšius su Va
karų pasaulio korespondentais, 
gi tų korespondentų Vilniuje nė
ra, tai lietuviai gali pasitarnau
ti rusų ryšiais su vakarais, e) 
Sutartinis ir glaudūs bendravi
mas tarp rusų ir lietuvių gali pa
lengvinti nepriklausomybės at
statymą,' nes šiandieniniai rusų 
revoliucionieriai yra būsiinosios

(Bus daugiau)

dėti, jog 1077 metų Sovietų Rusijos valdovai (? N. R.) 
S-ga virsta pamažu dinamito sta-1 
tine. Prisimenant aukščiau mi-

Australijos lietuvis J. F. Kedys

• 272 m. Romos imperijos le-
nematė, bet kuriais sumetimais daryti tokius nevykusius. gionieriai paėmė nelaisvėn Pal- 
tvirtinimus? Kodėl jie kalba apie dalykus, kuriu nežino? |myr° karalienę Septinnją Zeno- 

Kam jie skleidžia tvirtinimus, kuriuos gali - tik propa- koji belaisvė dėvėjo 60 svarų 
gandistas naudoti, bet joks teisėjas. Tai melaginga, tuš- įvairių brangenybių, o jos ran

kos buvo surakintos auksine 
grandine.

gandistas naudoti, bet joks teisėjas. Tai melaginga, tuš
čiais tvirtinimais paremta lietuvių ir žydų tautos kirši- 
nimo propaganda.

Trūksta podirvio

karštu vandenin. Saielili-

Žemės šilimos 
panaudojimas

Žemės gilumoje, pačiame 
jos centre, nepaprastai karši ė. 
Žemės širdyje viskas ištirpsta 
ir virsta dujomis.

Kažkuriose žemės vietose 
centrinis karštis beveik siekia 
žemės paviršių, sudarydamas 
geologinius karščio taškus. 
Pavyzdžiui, Amerikos, vak-aruo 
se, Yellowstone Nacionalinia
me parke, žemės šilima išsiver 
žia į paviršių vandens garais 
bei
nes observatorijos tokių kar
štų taškų, bet nepasirodaneių 
žemės paviršiuje, surado dau
giau.

Dabar keliamas'klausimas ta 
žemės šilimą panaudoti energi
jos reikalams. Amerikos moksli
ninkai apskaičiuoja, kad žemes 
šilima gali Amerikoje pat pra
džioje suteikti ar pagaminti lo% 
krašte sunaudojamos energijos. 
Vienoje tik Oregoną valstijoje 
karšto vandens sluoksniai netoli 
žemės paviršiaus gali suteikti 
tiek energijos, kiek visa Aliasko- ’ 
j e dabar žinoma žemėje esanti 
alyva. • ■ ■ ■-V X .. . ,

žemės šilimos energija pla
čiau Amerikoje panaudojama dė 
lei kelių priežasčių, kurios turi 
būti išspręstos. Pirmiausių įsta
tymu reikaiavimąi,gamtos apsau 
ga, oro tarša ir kitos priežastys 
stabdo užkinkyti žemės šilimą. 
Manoma, kad gręžiantis pne kar-1 
štų vandens sluoksnių; gali į | 
orą pradėti veržtis nuodingos 
dujos. Antra, panaudoti garai

■ ’virstti vandeniu; kuris turėtų 
’daug įvairių druskų, kurio šaie- 
dėliavimas arba lokacija dar 
iiefa išspręstą.

pavyzdžiui, 100 megavatų elek 
tfos Stotis, naudojant žemės ga
rus, j dieną pagamintų 400.000 
statinių druskinio, bei minerali* 
nio vandens. Be to, tyrimų ir vie 
tos j ieškojimo kaštai sudaro taip 
g kliūtį,neą 25 megavatų sto
čiai vietos tyrimai ir konstruk-' 
ei ja pareikalautų 52 mil. dol.

WASHINGTONAS. — JAV 
Geologinė tarnyba skelbia, kad 

ne dėl sausos žiemos, ypatingai per
j visą vasario mėnesį, 80 ntiošlth- 
čių visos Jungtinių Valstybių tė^ 
ritorijos podirvyje trūkfeiA drėg
mės. “Nuolatinis podirvi® itclziil- 
vimas kelia susirūpinimą”, pa
reiškė Oarroll Sabde, Geological 
Survey vandens priežiūros vir
šininkas. JA V šiaurvakariuose 
tėr 70 praėjusių metų vasaris

romą ir tyrinėjama. Netoli San 
ta Rosa Kalifornijoje yra jau 
panaudota geizerių garai ir 
šilima gamiiiti elektros srdV^, o 
Oregone -jau šildo tūkstančius 
nainų. ■ |

Vidaus reikalų departamentas 
yra Teksaso universitetui pave
dęs bei išhūoihavęs ^7,0d0 akrų • 
tyrinėjimų ir žemės šilimos pa
naudojimo i-eįkūlžūiis; Teksaso 
universiteto projektas yra labai 
viliojantis, nes jis galės gamin- - 
ti kartu elektros srovę ir dujas.

Visiems projektams ir tyrinė
jimams, žinoma, reikia pinigų ir 
pinigų, kurių privačiai nelengva 
surasti. Energijos, tylėjimų 
ir išvystymo admirlistrarija 
prašiusi tiems reikalams lėšų, 
bet iki šidi kongresas tais pro- 
jėktais fiėrk suviliotas. V. Pr.

PftAAO flESSUI LAISVĖS

SOMA; Vikarų Vokietija. — 
Buvęs karo nusikaltėliams Span- ? 
dau kalėjimo Jungtinių Valsty
bių komendantas Eb^ehfe K. Bird 
parašė prezidentui Carter lAišką, 
prašydamas paveikti, kad būtų 
paleistas į laisvę buvęs_ Hitlerio 

ess, jau 
82 metų, kurs nuo 1941 fnėtų te
besėdi vienų vienas minėtame 
Berlyno kalėjitrid if prtėjtišio 
vasario mėnesio 22 d, bandė nu
sižudytu Spandau yra bendrai 
administnibjimaji visų ketūriu 
n BasAulinio ksh*o feąju^hiihkų 
— Jungt. Valstybių, Anglijos, 
PtartčūžijOs Ir Sčvfrtų. bet labai 
abejojama, ar sovietai sutiks jį 
paleisti.

“JM tai padaryti trebui gali
ma, prašau atšaukti jūsų ko- 
infehdahtil, fJtrtūikH 
reivius ir Amerikos eaf&Uu.w, 

j kad nepasidarytume bfeflūrėi at«a

buvęs toks sausas, kaip V
šiais metais. pavaduotojas Rudolt fesi

Rytai stiprina

BERLIN. — Rytų Vokfetijdš 
darbininkams vis kiečiau reika
laujant čitilinii} teisių It laistė 
'usisiekimo su Vakarų Vokieli- 
a R. Vokiėtijbš vyriausybė pra
dėjo didinti taip vadinamą aat- 
bininkų miliciją^ laukiant nera-» 
mbmų.

Komunistų partijos politbiu- 
ras miliciją įsteigė, kai 1953 m.
buvo sukilę darbininkai. Milicija i kingi už tą barbarišką vidaram-1 
apginkluoti šarvuočiais iki 1930 žiu aktą”, pasiūlė Bird savo atei- 

Vaclovo Noreikos nuotrauka klausiais ginklais. šaukime prezidentui
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Kristijono Donelaičio mokyklos mokniŲ choras. Kalba mokyklos direktorius J. širka.
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LR. R. G. oALUKAS
IKLjEkuRA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Medial Building). Tol. LU 5-6446 
Priimta Ilgesius pagal aus'tariuM 

ei neatsiliepia, skambinti 374-B*»04

DR. C. K. BOBBIS 
INKSTŲ |R ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Tolof. 69W533 

Cox Valiev Medical Center 
«.r0 SLAAMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

DR. PAU! V. DAP.GiS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

Wastcheatar Community klinikos 
Medicine, direktorius.

1933 S>4anheim Rd.,Westchaster, III 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis i’ 

kas antra šeštadieni R__3 vaL
Tel.: 562-2727 arba 562-2728

REZ-: Gl 8-0873 

DR.W.EISIN-KISINAF 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIHURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave„ WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat 
siliepia. skambinti Ml 3-0001.

Sovietai kaltina 
prez J. Carterį 

Washington. - Pirmą kartą So 
vietų žinių agentūra Tass kovo 
2 d. oficialiai paminėjo prez. Car 
terį, prisiminę prezidento kalti
nimus dėl žmogaus teisių laužy
mo Sovietų Sąjungoje.

Oficialiai Sovietų agentūra 
crariešė, kad prez. Carter kovo 
1 ((.priėmė Sovietu disidentą 
Vladimirą Bukovski, k ui į Tass 
apibūdino kaip kriminalinį nu 
sikaltėlj, išvaryti iš Sovietų 
Sąjungos, ir kuris žinomas 
kaip aktyvus prievininkas 
Sovietų — Amerikos santy-j J 
kiams. Tass paskelbta žinia 
buvo plačiai paskelbta per so
vietų radijo stotį ir TV. Vėliau 
Tass paskelbė įspėjimą tiems, ku 
rie kalbasi su tokiais atskalūnais 
bei renegatais.

Amerikos valstybės departa
mentas pareiškė, kad šį kartą 
sovietų reakcija nebuvo tokia 
aštri, kaip ji buvo prieš dvi sa-

(Sovietų mokslininkui Sacharo
vui laišką.

Komunistų partijos leidžiamas 
laikraštis Pravda kovo 2 paskel
bė aštrų pajuokiantį straipsnį 
“Spėk, kas ateina pietums?”Pra 
vda atsako, kad į aristokratų na
mus pietums buvo užkviestas 
“dis-si-dentas”,kurie dabar yra 
labai elegantiški ir madingi 
žmonės. Pravdoje straipsnis bai
giamas, taikant prezidentui, 
kad pietiečiai yra Ku-Klux-Klano 
rasistai ir fašistai.

Los Angeles Times žiniomis 
iš -Maskvos-rašo, kad dabar tyri
nėjąs Amerikos gyvenimą insti- 
įutas Maskvoje pakeitė savo spė
jamus apie So\4etų-Ameiikos 
būsimus santykius prie 
Carterio administracijos. Ins
titutas dabar santykius aiškina 
pesimistiškoje šviesoje. Jis aiš
kina Sovietų Amerikos 
prekybos ir ginklų apribo-.vojų detentei.

Diplomatai privačiai sten-
Prez. Niksono ir prez. Fordo giasi įspėti, kad spaudžiant 

laikais valstybės sekr. Kisingeris Kremliaus ponus žmogaus tei

A. Švabienės Pavasaris

ne karjera ir veda prie nelal
ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI

KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
mes. Gi kritikai sako, kad pre
zidentas tuo tik pablogina Ru
sijos disidentų padėtį ir prisi
daro sau bėdų Amerikos vidu
je. Jie mano, kad padidėjus re 
prerijoms Sovietuose, Ameri
koje gali išsivystyti toks anta
gonizmas prieš Rusiją, jog ir 
susitarus dėl ginklų apriboji
mo, sutartis galės būti kongre
so nepatvirtinta.

"As padarysiu ii tavęs didelę tautą ir palaiminsiu tave ir tu būsi 
palaiminimas'*. — 1 Mozės 12:2.
šitais Viešpaties žodžiais yra patvirtintas pareiškimas, “kad per dau

gelį sielvartų mums reikia įeiti į Dievo karalystę”. Taip nėra dėlto, kad 
Dievo galybė negali apsaugoti mus nuo vargų ir sielvartų, arba kad Vieš
pats nesirūpina mūsų reikalais. Taip darosi dėlto, kad Dievo bažnyčia yra 
pastatyta aštriausiems ištyrimams, auklėjama, lavinama ir mokoma, kad iš
tyrimuose parodytų save paklusnumą, ištvermingumą ir ištikimumą Viešpa- 

j čiui. Ištyrimais Dievas mėgina mūsų tikėjimą, kantrumą, pasišventimą, at- 
! sidavimą jam ir mylėjimą Dievo ir tų, kurie yra jo. O dangiškasis atlygi-

• Hoyall Hyler (1757—1826), mmai “damas tik nugalėtojams.
x j * vi^ žino, kad mirtis yra Baun ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml-

ermon O \as j VJ s ruiieli? 1 tą klausimą atsako knygutė "Vilti* po mirties^, kurią gausite 
teisėjas, yra Amerikos teatro n„nok4mai. Rakite:
kūrėjas. Jis parašė pirmąjį see f. zavist, 3715 west 66th sTRMET, Chicago, ill 60629 
nos veikalą ‘The Contrast”, ku-j iv. RATTO tyrinėtojai
ris pirmą kartą buvo vaidintas 
profesionalų artistų New Yorke 
John Street teatre 1786 m.

Telef. BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS

3907 West 103rd Street 
pasai susitarimą

0& K. A. V. JUČAS
«9-4441 56T-4605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
i<W N. WESTERN AVE^' 
5214 n. WESTERN AVE.

Telefenst sHalcoma, 12 vaf.

US. FRANK PLECKAS'
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
’41s * 7l*f st. — T«!. 737-5149 
įtrina akis. Pritaiko a kinin, ir 

’contact ienįess'’ ~
’I. oagai susitanma- Uždaryta tree

W IKONAS SEBUTIS 
<n«stų pūsles ir 

c^bsTATOS CHIRURGIJA 

WEST S3rd STREET 
>e?«zi»d. nuo 1-—4 po pietų. 

|ętyirtsd. duo 5—7 vai. vai.

rtl. falef.: 448-5545 

^BR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sc-xfr« praktika, spec. MOTERŲ |i9e 
2652 WEST 597h STREET

jFISO VAL.; pirm., aetrad.. treėiad 
r penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie 

2-4 vai. po pietų ir kitu Įniki 
pagal susitarimą

jinio ateitį labai pesimistišką.

vaites prez. Carteriui pasiuntusisti visuomenei morališkai spau naiviskai rizikuoja diplomat!- bausme.

sti Kremlių, matydamas pa-

Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKIS

• Rodezijoje yra paukštis var 
du Mzilikaze. Jis tą vardą gavo 
nuo Matabele genties karaliaus 
Mzilikaze. Tas karalius išleido 
įsakymą, kad to paukščio plunk 
snomis gali puoštis tik jis pats 

____  _ ir jo žmonos — karalienės. Nu- 
kietai priešinosi ir nenorėjo lei šių reikalais, prez. J. Carteris Į sikaltę buvo baudžiami mirties

IEVAS 1R SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TOTOMOBILIAMS PASTATYTI

6845 SO. WESTERN AVE.

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

There's o new 15/r(measured diagonally) Trinitron 
Plus that's big enough to be your primary set and 
small enough to fit almost anywhere. And with a 
picture that's better than ever.

Sony has engineered technological advances into 
Trinitron Plūsto produce an even brighter, sharper 
picture than before. Greater definition. Greater - * 
depth of contrast. Greater detail.

Come see this Trinitron Plus.
~’”T_ ■ '*--y. - -

It's mid-size. But a bigWpnse. -'Ifs q Sony."

FEATURES

■ • New Trinitron Plus Color System (one gun/one 
lens) • 100% solid state a Ecdnoquick power 
saving system • 70 detent UHF channel selection 
• No set-up adjustment • Vinyl walnut veneer on 
wood cabinet • Earphone included

REpublic 7-8600 REpnblic 7-8601The new 17" (measured diagonally) remote control 
i Trinitron Plus color TV works by pushing buttons. The 

.. triple-function remote control Commander can select 
channels, regulate volume and turn off and on. And 
it's totally electronic and silent.

And the Trinitron Plus picture is everything Trinitron 
was and more.—More brightness and greater contrast 
thanks to exclusive technical advancements developed 
by Sony engineers.

Come push our buttons and see Trinitron Plus. "It7s 
a Sony."

FEATURES

• New Trinitron Plus Color System (one gun/one 
lens) ® 100% solid state « Econoquick power

■'’saving system • Lumisponder light sensing system
• 114° wide-angle deflection picture tube in a 
slim profile cabinet » Triple-Function Remote 
Control channel selector, volume, on/off) #12 
position electronic channel selection system
• No set-up adjustment ® Vinyl walnut veneer on 
wood cabinet « Earphone included

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

■S05-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds 7-1741 -1742

<■
IIP II rlfll

P. ŠILEIKIS, 0, P,
V URTHOPfcDAS-PROTežiSTA.'
V Aparatai - Protezai. Med. Ban 

dažai. S^iali pagalba kojom
1 (Arch Supports) ir t t

i*50 West 63rd SL, Chicago |||. 6062 
Ttltfu PRospeet 6-5064

KV-1741R
17" screen measured diagonally

TRINITRONSIHIIS
TS A SONY”

MODERNIŠKOS air-conditioned KOPLYČIOS

711 ĮVEST JACKSON 8354 So. HALSTED STREET

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

Apdrausti^ perkraustyma? 
pMrtv atstumu.

ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČ1A 

■i+W WEST OJrd STREE1
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

■ Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Drishiy krautuvė

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 

Tel. 499-1318

Laidimal — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. i E R t N Al 
tel. WA $-8063

i

SOPHIE BARČUS 
radijo Šeimos valandos 
Viso* programos ii W0PA, 

1490 kil. A. M.

Liefuviy kolba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popeL — šeštadieni 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30

j Telef.. HEmlock 4-2413
Į 715$ S«. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO, ILL. 60629

o 
a 
e 
e 
o

KV-1512 
]5" screen measured diagonally

TRINITRON III
“ITS A SONY

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTĮ.

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

Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
direktorių 
Associacijos

f

lUMAb IK LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 Sb. LHUAMCA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
14A€ So. 50th Ave., Cicero, III. Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
♦34S So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfajelte 3-3372

GEORGE F. RUDlTILNaS
:rn9 So. LITUAN1CA AVĖ. Tek: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Rf-pcMk 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTrfXS EST HIGHWAY. Palos Milla, Bl. £74-441)

Phone: YArda 7-1M1
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_  Vincas Mickus, Palm Beach
✓ ' LictuviŲ klubo pirmininkas, ir 

Vaclovas Balčiūnas, iždininkas, 
atsiuntė Naujienų paramai de
šimke su laišku, kuriame tarp 
kita rašoma: ‘Siunčiame Jums

ir Jūsų laikraščio bendradar-, 
biams širdingiausius sveikini
mus, dėkodami už dėmesį mū
sų organizacijos veiklai bei di-

—Tradicinis debiutančių Ginta
ro balius bus biri. <1. Conrad 

, Hilton viešbučio Grand Ball
room salėje. Ruoš;a Chicagos 

! Lietuviu Moterų Draugija.
— Lina Edelytė laimėjo 1-iną 

vietą ir Queen Bee'* titulą dik
tanto arba spelinimu konkurse.1 
l arpe dvš m ties geriausių yra j 
Audronė Kielaitė, Patricija Oš- 
kieliūnailė ir Marija Soltytė. Vi
soms įteikė pažymėjimus mo
kyklos direktorė sės. M. Dr. Ju
lija (Shainsuskaitė), dalyvau
jant Živilei Numgaudaitei ir

džiuojamės Jūsų visų patvara irikit(),ns nK)kv(ojonls. 
pasiaukojimu bei asmeniško
mis pastangomis išlaikyti dera-1 — Mark Kosminskas iš Brigh 
įname lygyje išeivijos lietuvių ton Parko apylinkės yra tarpe 
spauda, kad ir nepalankiausio- 20 miesto pavyzdingų jaunuo
se darbo sąlygose”. Dėkui valdy hų, iš kurių vienas berniukas ir 
bai ir visiems to klubo . i._ 
riams.

— Ponia Sofija Rėimonas iš 
Bridgeport) apylinkės lankėsi. 
Naujienose. Dėkui už vizitą ir 
už penkine Mašinų fondui. Tos 
apylinkės tautietis užsisakė 
N a u j ienas vieneriems metams, 
bet pavardės prašė neskelbti. 
Platinimo vajaus proga Naujie
nos yra siunčiamos susipažini
mui 2 savaites nemokamai.

— Lietuviu Prekybos Rūmu 
mėnesinis narių susirinkimas 
bus kovo 9 d. 7:30 vai. vak. Da-s 
riaus-Girėno salėje. Prieš susi
rinkimą bus rodomas filmas. 
Rūmų valdyba ir nariai sveiki
na dir. Feliksą Raudonį ir jo 
žmoną Juliją,švenčiančius 50 m. 
vedybų sukaktį. Organizacijos 
metinis Stipendijų banketas bus 
gegužės 15 d Martinique resto
rane. Stipendijų komisiją suda
ro Vito Shukis, Kazimieras D. 
Macke-Mačiukas ir Bruno Gra- 
montas. Dalinami stipendijoms 
gauti pareiškimai, taip pat pla
tinami bilietai bei rezervuoja
mos vietos

Pabėgėliai.

kovo 19 ir 20 d. New Yorko 
Kultūros židinyje. Globos bei 
rengėjų komitetą sudaro ponios 
— Renata Alinskienė, Filomena 
Ignaitienė. Regina Kudžinienė, 
Alė Staknieuė ir Jadvyga Vytu- 
vienė. *

— “Pelkių žiburėlio” litera
tūrinėje valandėlėje, girdimoje 
per Margučio radiją tarp 7—8 
vai. ryto iš WNIB‘ stoties 97.1 
banga, šį ketvirtadienį, kovo 10 
d. savo poeziją skaitys Henri
kas Nagys. <

HELP WANTED — MA L E-F EMA L E 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

na- viena mergaitė laimės geriausių 
{miesto jaunuolių titulą. Visi 

v1 kandidatai bus pagerbti bendro
je sueigoje kovo 18 d. Conrad 
Hilton viešbutyje. Konkursą ir 
iškilmes ruošia Chicago Parkų 
dis trik tas.

— Rita šovaitė, Northern Illi
nois universiteto studentė iš Chi 
cagos pietvakarių, rekomenduo
ta įrašyti į Amerikos studentų 
almanachą. Tai pat rekomen
duotas Kevin Kiconas iš North 
Central kolegijos, Naperville, 
Illinois.

— Cook Apsk. Miško saugo
mų vadovybė praneša, kad šią 
žiemą saugomų ežeruose nuken 
tėjo daugelis žuvų ir kitokios 
gyvūnijos dėl deguonies stokos, 
nes vietomis ežerus apklojo 30 
coliu storio ledai ir didelė sniego 
danga. Aplinkybes sunkino ank 
stybas ir sausas ruduo. Planuo
jama atstatyti žiemos padarytus 
nuostolius.

jau buvo jo laiškų dėžutėje. Dė tautietis, susipažinęs su Nau- 
kui jam už vizitą, palankius pa Į jienomis, užsisakė jas viene- 
reiškiiuus.ir už prenumeratą, riems metams. Romualdas Ne- 
Taip pat dėkui jo artimiesiems, mickas iš Highland, Ind., atsiun 
atkreipusiems dėmesį į Naujie- tė $4 už kalendorių, 
nas ir turėjusiems teigiamą įta- siems. 
ką. Platininio vajaus proga Nau 
j ienos yra siunčiamos susipaži
nimui 2 savaites nemokamai.Vi
si lietuviai kviečiami atkreipti 
savo asmenišką dėmesį Į Naujie 
nas, gerai su jomis susipažinti 
ir pareikšti savo asmenišką nuo 
monę jas užsisakant.

— Dėkui V. A. Trumpjonui iš 
Oak Lawn, Ill., už $5 auką Nau
jienų paramai. Taip pat dėkui 
Onai Didžbalienei iš Addison, 
Ill., ir Petrui P. Ruliui iš New 
Port Richey, Fla., atsiuntusiems 
po $4. Dėkui visiems už-anksty
vą prenumeratų pratęsimą ir už 
gerus linkėjimus.

— B. A. Graužinis ir Petras 
Kaušas iš Marquette Parko apy 
linkės kartu su prenumeratos 
mokesčiu atsiuntė po penkinę — DaiL Kazimiero žoromskio 
Mašinų fondui. Tos apylinkės Į apžvalginė darbų paroda bus

Dėkui vi-

REIKALINGI Nekilnojamo turto — 
Real Estate pardavėjai arba pardavė
jos Chicagoje ir Lemonto apylinkėje. 
Suinteresuoti prašomi kreiptis į B. 

'Budraitį, tel. 767-0600 BUDRAITIS 
j REALTY; 4243 West 63 Street, Chi
cago, Illinois 60629.

— Regina Vaitkūnienė iš Mar 
quette Parko paskelbta pavyz
dingiausia šio mėnesio tarnau
toja šv. Kryžiaus i

PERSONAL
Asmeny ieško

IEŠKAU nedirbančios moters gy-
Huoninėie venti prie vienos m<»ters. pagelbėti su 

° J " maisto gaminimu, lengvos namų ruo- 
Pa gyriui O rašte rašoma, kad ji šos. švari aplinka Marquette Parko 
visuomet stengiasi atlikti savo' 
užduotis geriau negu reikalau
jama. Paskutinį dešimtmetį jai 
yra patikėti namų priežiūros 
darbai ir juos dirbą asmenys.

. kolonijoje. Gali gyventi vienam bute 
• arba yra du atskiri kambariai. Geros 
sąlygos.

Skambinkite telefonu: RE 7-8105.

— Edvardas Papendik iš Brigh 
ton Parko apylinkės platinimo 
vajaus proga atkreipė savo dė
mėsi į Naujienas, susipažino su

— Marquette Parko Lietuvių jomis ir tapo nuolatiniu skaity
parapijai šiemet sueina 50 metų j toju.
jubiliejus. Ta proga gegužės 22 ]
d. ruošiamas banketas Martini- numeratą, o šiandien, pagerėjus 
que restorane. pristatymui paštu, dienoraštis

Vakar jis lankėsi Naujie
nose ir sumokėjo metinę pre-

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

r—_ A American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave., Chicago, HI. 60643

Telef. 312 238-9787
s Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvu, traukinių, laivu kelio

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais.

• 8 dienų lietuvių ekskursija Į tris Havajų salas rengiama balandžio 
15 d. Kaina $479.

♦ Registruojami ekskursantai PLB organizuojamai kelionei į Angliją, 
Lietuvių studijų savaitės proga liepos pabaigoje. Kelionė iš Chicagos ir at
gal kainuoja $355. Informacijos taip pat teikiamos agentūros skyriuj, esan
čioj Antano Taupymo Bendrovėje Cicero. ‘UI, Tel. 652-5707,

NAUJIENOMS Eemet ruėjo 50 metę. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bet lietuviškos spaudos pirmfi- 
aus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

MAUJIKNOS tvirtai rtorl ir kovoj* nž Ueturor fr ptrerj^ lietavltj lalrrę, 
n^idamoi ir nesi dėdina oi į sandėrius ra okupantai/ ir jų Įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratinei grupei, jų bendrai irurtitn- 
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, riet 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 
stelbdama platinimo vajų kreipiasi Į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzAiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuvišku reikalų renesxs®.
KAINUOJA: Chlcigojt Jr Kanado|» rrxtarm — $30.00, pus«1 — 5K.OO, 

trfmi men. — $830, vienam men. $3.00. Kitose JAV vietose metami 
— $26.00, putei metų — S14/X), vienam min. — $230. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaltf nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted SL 

Chicago, Ill. 60608

Siunčiu ooL Naujiem? prenumeratai, Jubiliejinio 
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių jaipereigojimų-

PAVARDE IR VARDAS ---- --------—---------------------------------

cDRESAS __________ _____ ______________________________

Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE ( REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKEJIMAIS 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

— V. Gudelis, London, Ont., 
perrinktas Lietuvių pensininką 
klubo pirmininku, V. Vaitkus— 
sekr., P. Juška—ižd. Jie suma
niai ir sąžiningai eina pareigas, 
todėl perrenkami trečiam ter
minui Klubo veiklą gerai verti
na ne tik visuomenė, bet ir ati
tinkami valdžios pareigūnai.

— Naujienose galima įsigyti 
Algirdo J. Kasuk’čio anglišką 
knygą "Lithuanian Christian 
Democracy”. 244 psl., minkšti 
viršeliai, $4.00. Persiuntimas 
paštu kainuoja dar 50 centą 
Knygoje yra daug geros lietu
viškos visuomeninio gyvenimo 
informacijos.

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2531 W. 69rh St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3383 So. Halsted Ft., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 

V. VALANTI HAS

ilARIA N0RE3KIENŽ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • .Tek WA 5-2787 

Didelis aaslrinktmas geras rūšies įvairi p preldp.
MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ. .

Ilgamečio B ALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINLMAI Iš BAIGTO VEIKLOS
404 dideli poslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.90.

Įdomi ‘myga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti Knygų rinkoje

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

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

N A O J I E N O S. f
1739 So. Halsted SL, Chicago, Hl. S0608

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

Su legališkomis-formomis
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujieną’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legaližko- 
mis formomis — $3.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St., Chicago Hl. 60608.

* Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon
frontacijos,. nors dabar daug 
kas nori įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems . . .

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
įvairių tipu bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity
tojus.

KNYGOS ANGLŲ KALBA,
J. Jetmine*, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

Aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengva* rtilius. gyva kalbai gražiai išleista 
150 psL Kaina $230.

Dr. Juomi B. Končiui, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
psL, kainuoja $2.00.

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

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas Ir 
kitas knygas gadma Įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
pinigine perlaidą.

NAUJIENOS

Didžiausios kailiu 
pasirinkimai

po vieninteli
Uetavj kailininką 7^

Chicagoje ------

NORMANĄ

Be sere

***-

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608
2nd Floor OucągcĄ HL 6O6G1

PUIKUS 8 butų mūrinis, arti šv 
Kryžiaus ligoninės. Virš $19,000 pa
jamų. Palikimas — nupirkite.

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

TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW. 3 
mieg. ir valgomasis. Labai patogus 
susisiekimas J vakarus nuo Califor- 
uijos prie 63-čios.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

66 IR MOZART — 3 mieg. mūrinis 
bungalow: $22.500.

70 ir HAMLIN — 4 kam. medinis. 
Rūsys, garažas. platus sklypas. 
$24,900. *

66 IR WASHTENAW 6 kamb. mū
ras labai gerame stovjį’e su oro vė
sinimu. $29,900.

72 IR SAWYER — 6 kamb.. gali
mas praplėsti mūrinis. Dideli miega
mieji įrengtas rūsys, garažas. $37,000.

60 IR NARRAGANSET — 6 kamb. 
Ranch stiliaus namas su garažu. 
$39.500.

69 IR LAWNDALE—3 mieg. mūrinė 
rezidencija, rūsys, garažas. $42,700.

67 IR HOMAN — 1% aukšto mū
ras, 5 kamb. apačioj. 6 viršuj.. Įreng
tas rūsys, platus sklypas, garažas. 
$36,500.

72 IR MOZART — 20_metų mūras, 
2 aukštu po 4 kamb.. rūsys, garažas, 
$43,500.

64 IR KEATING — 2 aukštų mūras 
po 5 kamb. su porčium. rūsiu ir ga
ražu _ $45,000.

72 IR FRANCISCO — 4 butų mū
ras, naufja šilima gazu. $54,900.

44 IR WOOD — 4 butų medinis, 
rūsys garažas, viskas išnuomota. 
$19,000. .

57 IR SACRAMENTO — 8-butų 
mūras geram stovyje. $75.000.

66 IR FRANCISCO — 10 butų, visi 
po 3 kamb. $75,000.

42 IR WESTERN BLVD.— 12 butų. 
$20,000 metinių pajamų. Tik $72,000. ■

BUDRAITIS REALTY
, įvairi apdrauda — INSURANCE
BUTŲ NUOALAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd Chicago

Tel. 767-0600.

SAVININKAS PARDUODA 2 aukš
tų medinį namą su 6 ir 8 kambarių 
butais ir 4 mašinų mūro garažu ant 2 
sklypų prie Canalport ir Ruble St. už 
$7,500. Viskas išnuomota: Tel. 247- 
8845.

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC.
DELTONA CORP.

A famous name in 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

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

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

ei. 263-5826 
(į*Uigo«) » 
677-848?
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ŽIŪRĖKITE!

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

2 AUKŠTU namas ant plataus skly
po prie Marquette parko už Kedzie. 
Virš $5.500 lengvu pajamų metams. 
Paveldėjimas ir šeimos turto 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.

DELIKATESŲ 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.

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

17 M. DIDELIS 2 aukštų mūras ir 2 
auto mūro garažas. Radiant šildymas. 
Marquette Parke. $38,000.

PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

4 BUTŲ MŪRAS ir 3 auto mūro 
garažas iš gerų rankų priešais parką. 
Naujas gazo šildymas ir nauja elekt
ra. $8,500 pajamų. Vertas $50,000.

VALDIS
REAL ESTATE

2625 WEST 71 STREET
Tel. 737-7200 arba 737-8534

BRIGHTON PARKE parduodamas 
14 m. mūr. bungalow su 3 mieg. ir 
pilnu rūsiu. $38,000.

DU AUKŠTŲ NAMAI su 5 butais 
prie 46 ir Troy. $48.000.

•( Skambinti VITUI,
BUD’S RE. TEL. 847-5100.

T ~r

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namų Statyba ir Remontas

•J— . ■ —— i   
ELECTROS ĮRENGIMAI, 

PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą, 

Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel. 927-3559
| |,|| I! I II

TAISAU NAMUS
IR VISKĄ NAME 

Telefonuoti: 
476-7727 arba 523-9367

ALEKSAS

DĖMESIO
62—S0 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio
Liability apdraudimas pensininkams

Kreiptis
A. LAURAITIS

4645 5o. ASHLAND AVĖ.
523-8775

LAIKRODŽIAI ir BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Telef.: REpublic 7-1941 
į , , i ■■■ ■—■ . ■

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pūdomi pilietybės pra
šymai ir kitoki blankai 

i ■■ ....... ■■■ iff

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4M5 Archer Ava. 
Chicago, III. WGXL Tel. YA 7-5980


