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Etiopijoje
ADDIS ABABA. Etiopijos ka-

.Mandąle balandžio 19 d. pasa-

apsilenkęs su tradicinio elgesio

tas skaudžiai sumušė Etiopijos 
menkai paruoštą kariuomenę, 
kurios 50,000 kareivių ir. dabar 
tebekariauja toje šiaurės pro- 
.yincijoje. ' ..

'Z

rui” prieš Eritrėjos Išlaisvini
mo Frontą, siekiantį atsiskirti 
nuo Etiopijos. Praėjusiais me-

gus didelis kavps.-kainų pakeli-, 
mas ir šaltbsržiemos padaryta 
žala vaismedžiam^ ir daržovėms. WASHINGTONAS. Vicepre

zidentas Waiter F. Mondale at
siprašė už pakritikavimą For
do,, kam šis kaip buvęs preziden 
tas kritikavo; prezidentą Carterį

Vakar buvo uždaryta Miko Šifeikio ir Barboros Mokūnienės paveiksly paroda Čiur
lionio galeritoje. Paroda susidomėjimas buvo dideliu dailininkai į pardavė po kelis pa
veikslus. Paveiksle iš kąirės į dešinę matome lankytojus: Kostą Zalagėną, Aldoną Ka
činskienę, dailininkę Barborą -Morkūnienę, Onutę Rutbienę ir Jadvygą Zalagėnienę.

/ NEW-YORK, N. Y. — JAV 
ambasadorius Andrew Young 
.planuoją naują kelionę į Afriką, 
kad galėtų išsiaiškinti visą eilę 
galimybių taikai tarp Afrikos 
valstybių įgyvendinti.
’ Jis nori pasitarti su JAV, Di
džiosios. Britanijos Prancūzijos. 
Kanados ir Vakarų Vokietijos 
atstovais apie Vakarų Afrikos 
likimą.

Jam taip pat rūpi pasitarimas 
su Sdweto apylinkės juodžiais. 
Jis iširi pasimatyti su 7 juo
džiais praeitą savaitę suimtais 
ir vėl paleistais. Jam atrodo, kad 
jis jliodžius galės lengviau įti
kinti, negu balti diplomatai.

Vis dar nepajėgia 
ūžkmšt gyslos

SrkVAXGF.R. Norvegija. — 
Amerikos aliejaus gręžimo spe- 
cialistai tris kartus bandė už
kimšti aliejaus gysla, iš kurios 
kiekvieną valandą vis dar prasi
veržia į vandenį 26.000 galionų 
gero, aliejaus.

Amerikiečiai paruošė priemo-

greičiau nei spėta * 
' 'WASHINGTONAS. — Agri
kultūros departamentas skelbia, i 
kad maistų kainos šiais metais, 'riški valdovai apginkluoja tfik-
atrodo, tais-vidutiniškai 5-6 nuo-i* stančius valstiečių ir darbinin- 
šimčiais aukštesnės negu buvoj kų, kuriuos ruošia “liaudies ka- 
1976 m. Seimas padarytas tu- 
nuo.kovo 1& d- iki balandžio 15 d< 
nuo kovo 15 iči balandžio 15 d.
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ENATAS TYRINĖS URANIJAI)
KUBIEČIAI PERMESTI I LIBIJĄ

Įtampa tarp Libijos karininkę ir Sovietą instruktorių
KAIRO, Egiptas. — Libijoje apgyvendinti Kubos kariuome

nės daliniai turėjo susirėmimų su Libijos kareiviais ir didelė įtam
pa jaučiama tarp Libijos armijos karininkų bei jų sovietinių in 
struktorių, pranešė Egipto savaitraštis Akhbar EI Yom.

Pasak tą laikraštį, apsaugos 
priemonių buvo imtasi po to, kai 
Derboje, apie 600 mylių į rytus 

‘ nuo Tripolio, Libijoje, įvyko su
sirėmimu tarp Kubos pajėgų ir 
Libijos garnizono narių. Tas 
antikomunistinis laikraštis pra
neša, kad vienas Libijos karinin
kas bus teisiamas karo lauko 
teisme už susibarimą su sovietų 
kariais.

Egipto Vidurinių Rytų žinių 
agentūros žiniomis, Libijos val
džia suareštavd ir įsakė bausti 
mirtimi visus aęrmjos kannin-į . .... , . ., , .... I nėra didelis.

JAV - Japonijos 
naftos mainai

WASHINGTON. — J. O’ 
ry, federalinės energies admi
nistratorius, pasakė, kad JAV 
gali siųsti savo Aliaskos naftą 
į Japoniją. Japonija savo ruož
tu siųs į rytų pakrantę naftą iš 
Persų įlankos. Aliaskos nafta 

l bus teikiama Vakarų pakran- 
• čiai, kur naftos pareikalavimas

kus, kurie reikalavo išmokėti 
pilnas algas. Ta agentūra pra
nešė, kad Libijos karininkai pa
reiškė protestą dėl praeito gruo
džio mėnesį pulkininko Muam
mar Kadafi įsakymo numažinti 

■ karininkų algas 50 nuošimčių

Trans-Alaskos naftotiekis jau 
šių metų pabaigoje teikė 600,000 
statinių naftos į dieną, o 1978 
m. gruodžio mėn. teiks mi
lijoną statinių.

Naftos exportas iš Aliaskos 
uždraustas. Tik prezidentas ga
li leisti, jei ras, kad tai bus tau
tos interesuose.Sovietų Sąjunga!

nutraukė patarty Rodezijos premjeras
MASKVA. — Sovietų Sąjun- 9 . ~ ,MASKVA

ga pranešė Japonijai, kad ji nu- 
1 traukia 21 metus galiojusią su

tartį su Jaonija dėl lašišų žve
jojimo Pacifiko vandenyno šiaur 
vakaruose. Ta sutartis, pasira-

pasiryžo nepasiduoti 
SALISBURY, Rodezija. — 

Ministeris pirininkas Tan Smith 
penktadienį patempė savo kon- 

šyta atnaujinant' diplomatinius i trolės vadeles juodųjų daugu
mai valdžios perleidimo politiko
je, išmesdamas 13 ultrakorSer- 
Vątyvių narių iš. Rodezija val
dančios Fronto partijos. Išmeti
mą nutarė Fronto partijos disci
plinarinis komitetas po pusket
virtos valandos trukusio svars
tymo. Tuo pačiu metu vienas 
Romos katalikų karmelitų kuni
gas ir vienas britą mokyklos ve
dėjas už juodųjų partizanų glo
bojimą nuteisti po S1/? metri ka
lėjimo.

Bilandicšusituokė
CHICAGO. — Penktadienio 

pavakare spaudai pranešta, 
kad nauasis Chicagos miesto me
ras Michael Bilandic susižieda
vo su Miss Heater Morgan, Chi
cagos Dailiųjų Menų Tarybos 
ekzekutyve direktore.

Miss Morgan yra baigusi 
Smith.College ir 1961 metais de
biutavo Passavant Cotillion. Me
ras Bilandic baigęs De Paul uni
versiteto teisių jcolegiją prieš 
tapdamas meru (miesto galva) 
buvo sėkmingas Chicagos advo
katas.

Vedybų data dar nepaskelbta.

Pupų rinka klėsti
Nežiūrint, kad čikagiečių pre

kybos rūmai padavė teismui 
Huntų šeimą, supirkusią 22 mi
lijonus bušelių, (vienam asme
niui leidžiama pirkti tik tris), 
sojos pupų rinka atžymėjo re
kordinį sandėrių skaičių. Stai
gus rinkos užplūdimas beverk 
20 milijonų sojos bušelių nesu
kėlė žymaus kainos kritimo. 4 
dienų bėgyje krito tik $1.23. Bu
lelio kaina buvo apie 9-i0 dot nil ir vienas mokytoji*

santykius tarp Japonijos-ir So
vietų Sąjungos po II Pasaulinio 
karo, galėjo būti atšaukta vienos 
ar antros pusės, pranešus vienus 
metus iš anksto.

šis sovietų žingsnis buvo pa
darytas besiruošiant po mėnesio 
laiko atnaujinti derybas dėl žve
jybos teisių Sovietų Sąjungai 
įvedus 200 mylių pajūrių zoną. 
Derybos .yra nutrukusios- dėl 
Kurilų salų šiaurės Pacifike, į 
kurias pretenduoja kaip Japo
nija, taip Sovietų Rusija.

Bhutto nusileidžia, 
tačiau nepasiduoda
RAV ALPINIU, Pakistanas.— 

Ministeris pirmininkas Zulfikar 
Ali Bhutto pasiūlė savo prieši
ninkams propoziciją, į kurią įei
na ir naujo parlamento rinki
mai, kaip praneša opozicinės Pa- 
kįstano Tautinės Sąjungos vado
vybė. Bhutto pasiūlęs naujus 
rinkimus su ta sąlyga, jei opozi
cija sustabdys savo kampaniją 
prieš jo režimą. Tačiau Bhutto 
perspėjęs, kad jo kaip Pakistano 
miniisterio pirmininko pozicija 
čia visiškai negali būti liečiama. 
PTS (Pakistano Tautintė Sąjun
ga) reikalauja, kad Bhutto atsi
statydintų, kaltindama, kad jo 
Pakistano Liaudies Partija ke
turių penktadalių daugumą lai
mėjo augaulės priemonėmis.
■/------- t 1 t ............  i u r-t r,i
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Over Or*e Million 
In The United

Indija stengiasi Maisto kainos kyla '; “Liaudies karas” 
mažinti prieauglį j 
NEW DELHI Indijos naujo

ji valdžia viešai paskelbė savo 
strategiją, kaip sumažinti gy
ventojų prieauglį, kad nereiktą 
drastiškai tęsti sterilizacijos 
programą, kuri žymia dalnna 
prisidėjo ir prie Indiros Gan-

' dhi vaidžšis niivertimo.
Dabartinė Indijos valdžia -nu

sistačius vislumą mažinti' pa
laipsniui — iki-1979 metų prie- 

. auglį sumažinti iš 34.5 tūkstan
čiui gyventojų iki 30 ir iki 1989 
metų iki 25 prieauglio tūkstan
čiui gyventojų.

Programoje numatyta teikti 
vedusioms poroms valdžios pa
tarnavimus ir priemones ^ ku
rios savo noru nutars mažinti 

I savo seimas tradiciniais gimdy
mų kontrolės metodais.. 5 

Kokio skaičiaus šeimos pagei 
daujamos, nepaskelbta.

nos pakilusios 1.5%. Tai buvo 
5-tas mėn. iš eilės kai maisto kai
nos kyla.%Oficialiu: tvirtinimu, 
net geromis -orb sąlygomis per 
ateinančius' mėnesiusreikialūuk 
ti tolimesnio kainą llaTimo mė
sai, pieno- produktams,daržovių 
alyvai, paruoštiemsįvaisiams ir 
daržovėms, ir,, galbūt,;, cukrui. Mondale atsiprašė

Gerald Fordą

Raudonoji brigada 
nenorinti advokato

TURINAS, Italija Vyras ir 
moteris ketvirtadienį nušovė 
Turino advokatų sąjungos pir
mininką Fulvio Croce' 75'' metų 
amžiaus, jo paties ofiso kieme. 
Policija tvirtina, kad nužudy
tas politiniais sumetimais. Slap
tas pranešėjas paskambino An
sa žinių agentūrai, kad advoka- 
til pirmininką nušovė Raudono
ji^ Brigada, viena taip besivadi
nanti kairiųjų partizanų orga
nizacija.

Adv. Croce šiemet buvo pas
kirtas valdžios advokatu- teisia
miems Raud. Brigados teroris
tams ginti, bet byla buvo atidė
ta. Teisiamieji, jų skaičiuje ir 
pats “brigados” ideologas Re
nato Curcio, bet kokios legalės 
teismo pagalbos atsisakė.

- - ~ ■ Jž-

SALISBURY. % Ketvirtadienį 
valdžios saugumui } ir1' partiza
nams susišaudžius keturi juo
dieji mokiniai, patekę į ugnį, 
užmušti ir 12 sužeisti. Kai ku
riuos per klaidą pataikė Rodezi- 
jos kareiviai, pamanę ^kad bė
gantieji mokiniai yra partiza
nai. Prieš 10 dienų prie Kanda- 
ja pradžios mokyklos, per 18 
mylių nuo Mozambiko sienos, 
susišaudyme nušauti-4 partiza-

• R. L. B-nės konferencijon 
atvyko 86 rinkti atstovai

Praeitą šeštadienį Lietuvių nepadarius jokios pažangos nu- 
Tautiniuose Namuose įvyko me-1 siginklavimo sutarčiai su Sovie
tinė Reorganizuotos JAV Lietu-’tu Sąjunga pasiekti, be to papei- 
vių Bendruomenės Vidurio Va-j^CarteriopažiūrasĮekonomi- 
karų apygardos konferencija, peš problemas. . 1

Konferencįjon atvyko 86 at-| . /
stovai ir pradėjo svarstyti visus .Mandąle balandžio 19 d. paša-

PARGOBĖ 200 TONU U 
Iš Vokietijos jis buvo sii 
Italiją, bet pakeliuje d

WASHINGTON, D. C. — šiomis dienom 
prieš devynis metus pavergtu 200 tonų ura 
Vokietijos buvo vežamas į Italiją, bet niek; 
Praeitą penktadienį didžiosios žinių agentūro 
elizija buvo pardavusi Izraeliui didoką kk 
pinigus, bet niekas to uranijaus izraelita 
net tvirtinama, kad Izraelio vyriausybė prot 
piktinusi tokiais prancūzų valdžios žingsniai

Dabar ; 
viso reikž 
kad Vaka 
italams 20 
džioje nor 
į Italiją gi 
nutarta n. 
nijus veži 
jinga. Tž 
krautas Į 
pasiekė V 
tojo, prie 
vėliau dir 
Vokiečiai 
valstybių 
kalą, bet 
pavyko ti

. JAV ai

Vyskupai nenori z
moterų kunigais j

NEW YORK AS. — Specialus 
JAV Romos katal’kų vyskupų 
komitetas rekomendavo atmesti 
nacionalio katalikų susirinkimo 
pageidavimą paremti moterų or- 
dinavimą kunigais.

To komiteto pasiūlymu, pa
ruoštu svarstyti vyskupų meti
nėje konferencijoje gegužės 3-5 
dienomis Chiragoje, taip pat pa
tariama atmesti sumanymus pr- 
dienomis Chicagoje, taip pat pa-

vyskupai prašo
mi tvirtai laikytis "prieš kon
tracepciją ir komunijos tei
kimą persiskyrusiems ir iš nau
jo vedusiems katalikams, atme
tant nacionalinio katalikų susi
rinkimo -pageidavimus praėjusį 
rudenį. '■ <

Tam vyskupų komitetui, pa- 
ruošusiėms minėtas rekomenda
cijas, vadovauja vyskupų prezi
dentas,. ^Cincinnati arkivyskupas 
Joseph L? Bernardin. Komite
tas savo rekomendacijomis deri
nasi, prie nesenai Vatikano pa
reikštos deklaracijos, kad mo
terys negali būti ordinuojamos 
kunigais.^

Andrew Young

Salzburge 
klų saugu 
bedamas 
saugoti i 
nius, papj 
duota 200 
to uranij; 
krautas Į 
j Italiją, 
Atstovas 
kad Amer 
uranijas 
lio ranka

svarbesnius organizacijos ir tei- kė kongresmanams, kad Fordas 
sinius klausimus.

Konferencija praėjo gana taisyklėmis taip anksti kritiku o 
sklandžiai. Vakare įvyko banke- damas Carterio administraci- 
tas. Iją

Vicęprttidenftt Mondale, pakritikavęs pratidontę Fordą, tuojau jo atsipražč. 
Ji« neiinojo, kad paprastai pareigas baigęs protidontas naujai atėjusiu 

pąroigūnv nękritikvo|amas. Mondale pa re i ik e, kad sis paprotys; jam 
nebuvo Mnemaa. : .

■ - . ■' ■’ a- .11 S.::’-. -< ;s '■ t f”!- ’ ■

ri kelias j 
Leventha 
siems ats 
priemonii 
rankas ne 
uranijaus 
taš atom

Tuo t; 
K. Inou; 
žyalgybo! 
lias savs 
apie kei: 
dingimą, 
nešimo n 
Inouye 
tas, o ne 
vo pram 
kad vok 
jum dinj 
kad prie 
pradėjo : 
moję.

Izraeli 
apie skb 
kė, kad I 
vokiečių 
nijaus p 
vynas ai 
dro neti 
jaus dir 

Paskii 
šiam kl;

nes gysl 
ka, Dal 
aliejaus 
jo daug

Septy 
dirba J 
vis dėlti

■
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(Tęsinys)

šonų pnejoVulkanas ir Aeolus'

literatūros mokytojas, o

mu-

pas^kwe Varia ir išėjo.

AT OUR 10W RATES

was

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1985

prie Nikitino, kostelėjo ir pasakė:
— Aš. turėjau malonumą dalyvauti arbatoje ginčo 

metu. Pilnai prtariu jūsų nuomonei Aš su jumis, bęn- 
darminčiąi ir man būtų labai malonu su jumis pasikalbė
ti. Jūs būsite, skaitęs.“-Gabsburgo dramą” Lessing’po.

c—r-’Ne> neskaičiau. -
Šebaldinas išgąstingai nustebo ir rankomis sušvyta

vo taip, tarsi būtų nusideginęs pirštus ir, nieko netarda
mas, pasitraukė nuo Nikitinų, šebildino figūra, jo kausi
mas ir nustebimas pasirodė Nikitinui juokinga, bet jis 
vis dėlto pagalvojo:

Visi būriu japsupo, nuvedė ! vaikų kambarį ir su juo
ku bei plojimais privertė pasibučiuoti su aukle. . Kilo 
ūžesys, riksmas

CHICAGO. ILLINOIS £0604 

Phmiet YlrflnU 7-7747

ECHOYAS, POVILAS ANDREJEVIČIUS
1895 m.

pas vyro seseri
Marcėj ien«, pa akėjau

I-V ęi ;„ i°k?’ o

buy U.S. Savings Bohds.
When you join, the Payroll

\ *- MoHy Pitcher loved her husband.
So much so, that when he went into batde 

gutingthe Revolution, she did too. Right by his side.
Then one da

Wed fey a British
?■ Molly knew I # ___
Rock in her country. So she picked up 
where her husband left off. And when 
the smoke cleared; America had a A 
Dew victory and a new heroine.

va ir lietu vaičių. prikeptais ska
nėstais vaišinosi,-bet tortų pri
sipirkę juos į namus nesėsi. Tą 
dieną lietuviški, priešpiečiai 
(lunch) buvo taip pat paruošti, 
kaisto komitetas ne tik įtrau
kė Į maisto paruošimą Worces- 
Įerio ir apylinkės lietuves, bet 
ir seselės iš Nekalto Prasidėji
mo vienuolyno Putname, kurios 
buvo prikepę skanios lietuviškos 
iuonos.

- Taip m’unfc” Knaibant, lyg 
■minti Įskaitę, prie mūsų grupės 
Prisijungė labai gražios išvaiz
dos moteris ir simpatiškas ’vy
ras, kuris visus pasveikino lie
tuviškai Iš karto pamaniau, kad 
tai lietuvis, bet tuoj paaiškėjo, 
kad tai Worcesterio miesto bur
mistras Thomas Early;, airių kil
mės, bet vedęs lietuvaitę Ritą 
Androliutę. Prieitos -savaitės 
tautinio parengimor ponia- Rita 
Early, taip pat daug prisidėjo ir 
net The Evening Gazette Wor
cester}- bal. 14 d. buvo Įdėjęs 
o. Ritos Early ir p. Irenos Tamu- 
levičienės iš Pastoų nuotraukas 
prie hetųviškaįs tortais apkrau
to stalo. Gretą nuotraukos buvo 
Įdėtas gan ilgokas straipsnis su 
sekančią trijų dienų programa 
bei keletas lietuviškų receptų.

■ Ir taip per šešias dienas kiek
vieną vakarą buvo skirtinga pro 
grama. Tautiniai šokiai, dai 
nos, Šv. Kazimiero mokyklos cho 
ras bei orkestras, margučių da-

Gaila, kad teteko dalyvauti tik 
uačią paskutinę dieną, šeštadie
ni. Įėjus į didžiulę parduotuvę, 
pasijutau lyg būčiau nuvykus Į 
\auną ar Vilnių, nes tautiškais 
.-ūbais pasipuošę manikėnai tie
sė rankas pasisveikinti. Ne tik 
mane, bet ir kiekvieną įeinantį 
i tą didžiulę parduotuvę trispal
vės lietuviškos vėliavos pasitiko, 
o akis viliojo ir širdį džiugino 
gražiai parengta paroda: rankų 
dirbiniai, juostos, audiniai, gin
taro ir medžio išdirbiniai, lietu
viški Velykų margučiai bei paš
to ženklai ir pinigai. Nebuvo pra
eivio, kuris sustojęs nepasigė
rėtų ir žodžiu kitu su rengėjais 
nepersimestų.

Truputį paėjus, radom didelę, 
-atu sustojusią minią, kuri lau- 
<ė Lietuvių Tautinio Šokių An
samblio "Žaibas” pasirodymo, 
dums .dar nepriėjus rato, labai 
-ra’i moteris, tautiškais rūbais 
ąasipųošusi, priartėjo prie mū- 
;ų (ir net nežinodama, kad mes 
iętųviai) pasisveikino lietuviš
kai. ir jteikė kelias anglų kalba 
rašytas brošiūras, kuriose bu
vo atpasakota trumpai, bet gan

PASSBOOK 
SAVINOS... 
the best way to smregulariy!

Nors Worcester}- tebuvau tik 
porą dienų, bet teko būti liu
dininke ir kito gražaus įvykio. 
Balandžio 11-16 dienomis vieti
niai lietuviai buvo surengę gra
žiai pasisekusią Lietuvių Savai
tę (Lithuanian Festival Week) 
Auburn Mall, kuris yra vienas 
iš didžiausių parduotuvių centrų 
prie Worcesterio.

nia — Lietuva”. Ir taip trispal

Mąriusios kąnfljarj. . -
— Mariją Qodfrųą, — pasakė jis ir -nepažino savo 

balso, — toks jis buvo piinkštas ir švelnūs, — kuo jūs 
nusidėjusi? ; . . • \ .

iki šio dar neskaičiau Lessing.o, Reikės paskaityti”. ,
Prieš, vakarienę visi, jauni ir seni, sėdo lošti‘‘liki

mą.*’. Paėmė kortų rinkinius: vieną visiems išdalino lygio
mis, antrą padėjo ant stalp nugara į virių.

— Kurio rankose ši korta, — iškilmngai pradėjo se
nis Šelėstovas, pakeldamas antrojo rinkinio viršutinę 
kortą, — to likimas tuojau eiti Į vaikų kambarį pasibu
čiuoti su aukle. . ta'.'; ;

- - - ’.--yr
--.Sefes^ąs^ 

ma^ dėl.^įo^dl aištH^fŠĮjį-^T'
’ Nikifeitff’; likimas lėmė priimti visus . išpažinĮiės.’ 

Jis atsisėdo kėdęn vdūryje salės.- Atnešė šalį ir apsupo 
juo visą galvą. L . .

Pirmoji prie jo išpažnties atėjo .. Varia,
— Aš žinau visas jūsų nuodėmes, pradėjo Niki

tiną^, tamsyje įstęįėįajūąs. jos grakštų profilį,. —■ įąky- 
kite man, panele, dėl kurio tatai reikalo jūs kasdien vaik- 
ščiojate su Polianskiu? ’ * - - ‘ •

— Ach ne veltui susitinka, — mat gusaras ir jai pa
triks. ; ’ • ' '■ ■ .

— Tai lėkštą! pasąkwė Varia ir išėjo.
Pq šio, po skarą sublizgėjo didėles ; nejudančius

astl
CfKpouaM 
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— Bet atėjo į svečius — panelės, ir ginčas nutrūko 
savaime. Visi pakrypo eiti į salę. Varią sėdo prie rojalio 
ir ėmė groti šakius. Pradžiai pašoko valsą, vėliau polką, 
po to kadrilių su grand-rond,kurį pravedė pro visus kam
barius štabo kapitonas Polianskis, po šio vėl ėmė šokti 
valsą.

Seniai šokių metu salėje sėdėjo, rūkė ir žiūrėjo j jau
nimą. Jų tarpe buvo ir šebaldinas, miesto kredito ben
drovės direktorius, garsėjęs meile literatūrai ir scenos 
menui. Jis davė pradžią vietos “Muzikos-dramos rateliui” 
ir pats dalyvavo spektakliuose, visados kažkodėl vaidin
damas tiktai juokingus padavėjus arba dainuojamai skai
tydamas “Nuodėmingąją”. Mieste j j vadindavo mumija 
todėl kad jis buvo aukštas, labai liesas, gyslingas, su 
visados iškilminga veido išraiška ir blankiomis nejudo- 
momis akimis. Scenos meną jis mėgo taip nuoširdžiai, 
kad net skutosi ūsus ir barzdą, o tai jį darė dar labiau pa
našų į mumiją.

tį, paskui nusijuokė ir išėjo, O pp, minutės ji jąp stovė
jo vidury salės, plojo rankomis ir šaukė:

— Vakarieniauti, vakarieniauti, vakarieniauti!
Ir visi griuvo į valgomąjį. - - • „
Vakarienės metu Varia vėl ginčijosi ir šį kartą su 

tėvu. Polianskis solidžiai valgė, gėrė rąudoną vyną įr 
pasakojo Nikitinui, kaip kartą žiemą, būdamas kare, 
yisą naktį išstovėjo iki kelių dumble; priešas buvo arti, 
tad neleista nei kalbėti, nei rūkyti, naktis-buvo šaltai 
tamsi, pūtė aršus vėjas. Nkitinas klausė ir žvairavo į 
Marinsią. Jinai žiūrėjo į jį nejudėdama, nemirksėdamą, 
tarsi apie kažką susimastė arba užsimiršo.... Jam tatai 
buvo ir malonii ir kankinama. .

“Kodėl ji į mane taip žiuri?- — kankinosi jis; — Tai 
nepatogu. Gali pastebėti. Aeh, kaip, kaip ji dar jauna, 
kaip haiyil” . ,

Svečiai pradėjo išeidinėti j vidurnaktį.
Kai Nikitinas išėjo už vartų, antram namo aukšte 

subildėjo langas ir pasirodė Maniusia." r* • ■**' *» % ■ •
v. (Bus daugiau)

glausis anūkei Dorothy lio sąžinę.
March ir kitiems Worcesterio' ne tik jai pareikšti pagarbą, bet

žymas, juostų audimas bei bur
mistro Early ir ponios Ritos ku
gelio kepimas sutraukė tūkstan
čius žmonių. Worcesterio ir 
apylinkės gyventojai ne tik kad 
išmoko lietuviškai papsisveikinti, 
bet buvo supažindinti ir su lie
tuvišku menu. O trečiadienio 
vakare dar ir radijo bangomis 
toli nuaidėjo Lietuvos vardas.

Laike tos savaitės tūkstančiai 
brošiūrų buvo išdalinta žmo
nėms. Vienos iš jų -buvo spaus
dintos Worcestery, kitos — 
Maspethy, N. Y., o trečios net 
iš Chicagos atkeliavo^ Buvo gra-
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nadą, keliais žodžiais aprašysiu į sipratusię lietuvę išaugino, 
jų lietuvišką veiklą.

Worcęstery ir jo apylinkėse 
yra apie 50,000 lietuvių. Vieti
nė spauda dažnai mini jų lietu
višką veiklą arba atskirų asme
nų pasižymėjimą. Ten būdama 
asmeniškai buvau supažindinta 
su Mary Jo Keblinsky, kurios 
nuotrauka greta straipsnio 
“North. Grafton Girl Caught 
Carter’s Eye” buvo įdėta į Wor- 
cesžerio Telegrama kovo 12 d. 
laidoj- Nors jos tėvai jau yra 
Amerikoj gimę, bet Mary Jo dar 
gražiai kalba lietuviškai ir gy
vai domisi padėtim Lietuvoj.

Gąvusi progą nuvykti į Ame
rikos Senato posėdį Washingto
ne kaip gimnazijos atstovę (viso 
jų buvo 104, o iš Worcester Aca
demy tik dvi), ji nutarė 'pasi
puošti lietuvišku tautiniu kos
tiumu. . Prezidentas Carteris at
kreipė dėmesį į puošnų tautinį 
rūbą ir1 pasiteiravo, kokią tauty
bę ji atstovauja. Mary Jo to tik 
ir telaukė.

Ji tuoj ėmę jam. aiškinti apie 
Lietuvoje >ykstančią priespau
dą ir. kreipėsi Į prezidentą, kad 
jis pareikalautų rusų nelaužyt’ 
Helsinkio nutarimų. Ji taip pat 
išdėstė, kad Lietuvoj, Latvijoj. 
Estijoj, Čekoslovakijoj ii- kito
se užimtose valstybėse rusai ne
silaiko 1975 metų sutarties. Ji 
jam paaiškino, kaip rusai nai
kina lietuvių, tautą, jos kultūrą 
ir religiją. Prezidentas Carteris 
jai atsakė, kad jis visa tai žinąs, 
esąs susirūpinęs tuo ir darysiąs 
viską, kad tą padėtį pagerinti.

išsamiai Lietuvos istorija ir da-besilankantys pirkėjai ne tik ka 
bartinė padėtis.

Tautiniai šokiai, kuriuose da
lyvavo net keturios grupės, už
truko apie porą valandų. Man 
labiausiai patiko vaikučių gru
pė. Tie keturių metij mažulė
liai, aprengti tautiniais /rūbe
liais, atrodė lyg šokančios por
celiano lėlės, kurios net ir akor- 
diono muzikos garsams pasibai
gus vis dar nenorėjo nutrauk
ti savo šokio. Įspūdis buvo gra
žus. Kažin ar daug lietuviškų 
ansamblių greta 20 metų šokė
jų turi 4 metų vaikus? Gal to
lei ir išliko Worcestery tiek daug 
pliai susipratusių lietuvių!

Po to užėjome j kitą parduo-: 
uvės aukšta.

Nary Jo Kebnnsky yra tik 
■'■ena iš dasmebo Worcesterio 

Hetuvi” kurie ' el 'žia-i i (ugau- 
I.ietuvių tauta turi

Ypatingo pasigrožėjimo susi
laukė tortai —ežiukai, tautišku 
kostiumu lietuviška lėlė, avinė
lis ir kiti.:'f Buvau nustebinta' žu matyti amerikiečių rankose 
dėtu darbu ir triūsu tas iškil- Lietuvių Amerikos Konsulo Chi
mes berengiant <Man besįste-1 cagoje išleistą brošiūrą “Lithua- 

kur tą dieną nuo hint, Petro sęsęrsjąnūkė ir sako 
iki 5 vai. vakaro ‘'Gaila, kad vakar Jūs per vėlai vė ir Vytis pasiekė tūkstančius 
----------- ---- - -įfvažiavot/ Mūsų burmistras ir namų, supažindindamos su 

fo -žmona buvo prikepę kugelio 1 su praeitim, kultūra ir dabarti- 
ir ’ demonstravo,'Ikaip jį reikia 

*■ kepti. Jis net keletą šimtu la
keliu su kugeliq“receptu išdali-

niais rusų uždėtais priespaudos 
pančiais, kurie; yra per stiprūs, 
kad tik Lietuvoj gyvenantys ga
lėtų juos sulaužyti.

Visos Worcesterio apylinkės 
organizacijos prisidėjo prie tos 
savaitės iškilmių surengimo. 
Neįmanoma jų išvardinti, tačiau 
norėčiau nors keletą pavardžių 
paminėti, kurie padėjo visa tai 
suorganizuoti. Pirmininkas — p. 
Edward G. Tamulevičius; vice
pirmininkai; p. Mary Dauginin- 
kiutė (Duggan) ir p. Irena Ta- 
mulevičienė; Maisto komitetas: 
ponios Ona Pojedienė, Bronė Ta
mošauskienė, Mąrie židžiunienė 
ir Marie BaSkys; Demonstra-: 
vimo komitetas: p. Helen Linds
trom, p. Rasą Grigitis, p. Do
na Moli§ (Moliutė); Kultūrinė, 
paroda: -p. Vanda (Pęjędąi|ę) 
Lescord, p. Puris; Papuošimai: 
p. Wąlter didžiūnas , (lietuvių 
bendru’pmenės pirmininkas). P- 
Jonas Baškys. Programos: p. 
P»ayąiond Jakubauskas, p. Ed- 
wardas Meilus jr., p. Dana Mar
cinkevičiūtė (Marcinkevičius), 
p. Anthony ūli nėr; Spauda — p.

‘"Nukelia j 5 psl.)
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Da. fFTRAS VILEIŠIS,
• Waterbury, Conn.
U : LIETUVOS ŽYDU KLAUSIMU

ulaikė kitą “Kaminskų 
ICreminą,

Kartą 2 Ave. Ney Yorke
Tbomastono, skelbimą, kad 7 milijonai litva- 

n„ gyventoją. Ten pat paaiš- kų negali klysti, jo;< čia geriau-

(Tęsinys)
(lūs 
rlų.
bėtų žydų ligi šiol nėra padėko
jęs...

Bet to paties Telšių miesto žy
das Šeras, jau sovietų okupaci
jos metu, (kuris buvo komunis
tas) su 50 kitų žydų baisiausiu' 
būdu nužudė 76 lietuvius; ne 
tik juos nužudė, bet prieš tai 
visaip kankino, badė, gyviems 
nupjaustė kūno dalis ir t. t.

įį Lietuvos žydą bus pareikalau- Lietuvoje buvo stiprus šio-’ 
ta atsakytį. Lietuviai nenusilen- nistų judėjimas, kurį,, aišku, lie- ’

tuviai palaikė. O patyp žydai,1 
komunistai, buvo tam labai prie-' 
šingi; šie dėjosi prie Stalino,1 
Trockio ir pn., ir tikėjosi, kad 
sovietai Azerbaidžiane įkurs 
(komunistinę) žydų respubliką. 
Kaip žinome, iš to nieko neiš-, 
ėjo.

į- * -■ ’ . . I

Lietuvių niekas nekovojo prieš dybininkas Kauno miesto tary- Lietuvoje žydai turėjo didelę 
žydus, dorus žydus, tikinčius bos naryS Chodes. Jo duktė bu-; autonomiją įvairiose srityse; be-

Buvo žydų bendruomenės, tu
pėdavo savo laisvus rinkimus ir 
pilną kultūrinę laisvę.

•. Kai nariai pradėjo Vokietijo- 
:je'petrsekioti žydus, Lietuvoje 
buvo priešingi balsai, Kai įvy
ko visiems žinoma “crystal 
nightš” 'Vokietijoje lietuviai 
protestavo. .Protestavo ir Lietu
vos Vyriausybė, ir buvo pareikš 
ta, -kad ųž-kiekvieną nukentėju

“paguldė” net į vaikų sky- 
O, žinote, nei vienas iš gel-

kė Hitlerio užmačioms.
’ ’ IJętuva buvo vienintelė vals- 
£yt>£,'Ifvri piešti teismu — gar
biąja nacių Neumanno Jr Sasso 
byla — (1934—1935 m.) drįso 
priešintis naciams, pasireikšti 
prieš nacių.'metodus. Tuo tarpu 
daug didesnės ir suineresuotos 
valstybės . tylėjo.... -

S U).
i ’ Kultūrinis žydų institutas da- 
|>ar New Yorke buvo pradėtas 
Lietuvoje, tik 1941 m. buvo per
keltas' f Ameriką. Lietuvoje žy- 
dai kalbėjo “idiš”, bet ir hebra
jų kalbos pradžia, buvo taip pat 
Lietuvoje: pirmoji mokykla dės- 
toųiąįa -belotajų kalba buvo Lie
tuvoje, Ukmergėje. •'.

Garsioji Telšių rabinų semi
nariją studentų turėdavo iš įvai- 
|ių kraštų. .
“ Kai naciai, okupavę Lietuvą, 

'persekiojo žydus, Telšiuose lie- 
"tuvis daktaras (L. Plechavičius) 
būrį. žy4ų slėpė savo ligoninėje 
Įr, kai joje nebebuvo vietos, ki-

Paveiksle matome 1933 metais Šančiuose pastatytą aukštesniąją mokyklą

pusėje, o komunistai sovietų pu- tiį žydų pagromus, nors mokė- 
sėję; bet buvo ir generacijų kon- < davę pinigus, duodavę degtinės 
fliktas — tarp senųjų ir jaunų- ir pn. Bet nep^isisekė įvelti lie
ju žydų. , .. j tuvių tautos prieš žydus.

Pvz., buvo toks žymus gar-
• bingas žydų vadovas ir savival-

(x)
Kaip minėta, Nepriklausomoje

žydus, bet kovojo prieš Lietu- j v0 komunistė, net jų vadovė, ir veik kiekviename mieste ir savo 
vos priešus, prieš komunistus žy- (’Kaį priešvalstybinę veiklą pa-! banką, o didžiulis bankų centras 
dus, kurie jų net buvo pasidarę įkliuvo į kalėjimą, tėvas, tas Cho-'— Žydų Centrinis Bankas Kau- 
komunistų vadais ir persekiojo deš> atėjo dukters apiankyti,'tai ne. Oze draugija žydų sveika-
kitus.

(x)
Dr. John Kadzow 1976 m. 

Kentucky universitete paskelbė 
studiją, kurioje jis teigia, kad 
jam .nepasisekė rasti jokių Įro
dymų, jog būtų buvę kada nors 
koks antisemitizmas Lietuvoje, 
bet rodo, kad buvusi gera reli
ginė tolerancja.

Bet, atmintina, jog žydai Lie
tuvoje buvo susiskaldę ir politiš 
kai — sionistai ir pn. vienoje

*t*lminim*l ir įvyk 
OBtote. 887 pst Ktd 

. FatalnSkl*. METAI
& laiko {vykių Lie 
-tytlj12 dailų. 296

Grs-

t'eEfatt&rifo atlikti darbai, Įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban- 
tr M. - lę. į■*i-»iR
ft&faitieji ii* knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Mctct

AMERIKOS IJETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
HVi-V - Šį': vardu ir pasiųsti:

karta lalklLS atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

■ CHICAGOS lietuvių istorija
Alėtaro Abrose.'knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

- Chicago*- lietuvių gyvenimą ir jų atliktus, darbus 684 psl. Kains 
gift. Žleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija. ___ __

Knygoje aprašyt* pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
tietutių JtotoaiJosf-je suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž-

iwWMWlfxT -i-'

— GERIAUSIA DOVANA į 
gauti puikiu knygų, kurio* papuoš bot kokią j

MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų į 
bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro- !

ir. K«xy* Grinių*, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas, 
v 11*18 vilkeliais. 336 psL Kaina $6.00. Minkštais virš. 

PM/Vacl. BWBlra, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO-

$3,00. minkš-
Tamašavska*,HŪEfŪV»KASIS PAMARYS? 

ibgnvos. apskritys sn {domiais aprašymais, lliu- 
dokumentacija. 336 psl.. kaina $8.

RIJA, - I dalis. 208 psL. Įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliai* — $2.00; D dalis. 225 psl_ įrišta — ‘ ’
tali viršeliais . 

Henrikas ‘ Toma* — 
Pakalnės tr LaĮ

- stradjomis ir č__________ ... r_____ ________
Ė. KstlOnn, TARP tALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų daliu Lietuvos 
- partizanu buities romanas 292 puslapiu. Kaina $3. 
Janina Narto*, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimad 
'170 psl.----------------------- --------------------------------------------- S3.0C
M. Gudeli*, POVILAS MILERIS.- biografijos bruožai 233 

r > pualapiai ------------------------------------------------------—■—:------ $3.06
Knygių užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidom*.

N AU J I E N O S,

173t S. Halsted SL Chicago, IDL 60608. —. TeL HĄ 1-6106

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Jvem Dtupara*. ŽEMES ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Hlela- 
1986 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da- 

švietimo problemos ūkininku krašte. H dalis: Žemės
> švietimas Lietuvoje.

Astartes savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuviu tautos Ūkimas 
Itą ratrukdtt Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo Ir nebūtu su- 
eę* gražiai išaugusių Ir suklestėjusiu Lietuvos politiniu, ekonomi

nių ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti. lietuviu 
tout* ftlėtij didžiuotis Ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
far prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Kaygoa apie žemės ūkį atrodo uk žemdirbiams skaityti, kadangi 
.........i tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai Ir po oa- 

Uetuvtų absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkų valkai, reiškia, kad ii knyga bus brangi abso- 
[augumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 

tba Lietuvai Mala žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli

puslapių tu daug vaizdeliu Ir lentelių, kaina tik 0.00. 
Oaunima Naujiena**.

Oekl arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS
Hlf 8e,-HAL8TED STREET, CHICAGO, ILLINOIS S0608 
• ♦’ Garą pinigu, tuojau knygą pasJųsinHi.

arba

1

jo duktė, .pasityčiodama, paklau
sė — “kas tu toks esi ?” Kai so
vietai okupavo Ljetuvą, ta Cho- 
dosaitė prisidėjo sudarinėti pa
triotų lietuvių sąrašus, pagal ku
riuos sovietai išvežė žmones į 
Sibiro koncentracijos stovyklas, 
išvežė mirčiai, sunaikinti juos.

Toje deportacijoje buvo ištrem 
ta ir mano sesuo, bibliotikinin- 
kė, kurios atėmė 6 mėnesių duk
relę ir 5 metų sūnelį. Gi-ji Sibi
re, Altajuje, prie sunkių miš
kų kirtimo darbų buvo išlaikyta 
17 metų; galų’gale grižo sveika
ta palaužta ir mirė. 'Prie tų miš
ko darbų, moterys ne tik kirsda
vo medžius, bet sukinkytos po 
koki 18, storus rasi is turėjo 
net po kelius kilometrus vilkti 
ligi upės, kad rąstai galėtų būti 
plukdomi toliau 
. (x)

Negalima neigti, kad naciams, 
jų okupacijos metu, nebūtų pa
sisekę kaiką įtraukti Į tą nelem
tą reikalą, bet daugiausia buvo 
kokie valkatos, iš kalėjimų pa
leisti ar šiaip dėl kokių priežas
čių ar dėl “geresnio kąsnio” par
sidavę

tos reikalams turėjo tinklą savo 
žydiškų ligoninių. Amatams ir 
žemės ūkiui žydų tarpe skleisti 
veikė Ort. draugija, žydai bu
vo gerai organizuoti. Buvo daug 
ir profesinių žmonių, pvz., žy
mūs daktarai E. Landau, B. Za- 
charinas, L. Gutmanas, Finkel- 
šteinas ir daug kitų. Buvo gerų 
advokatų ir žinomų profesorių.

Taip pat plačiai žinomi žydai 
skulptoriai ir kiti menininkai 
litvakai — Arbit Blatas, S. Zo- 
lenavičius, M. Ginsburgas, J. 
Lipšitz,* Ch. Soutine ir kt.

O pirmasis. Lietuvos konsu
las Amerikoje buvo žydas H. Ra- 
binavičius, paskui Lietuvos vy
riausybės buvo nukeltas Į Mask
vą pasiuntinybės patarėju.

Lietuviai prisidėjo žydams 
profesionalamsjšsiugdyti.. Pvz., 
Pasaulinio žydų. . Kongreso pir
mininkas J. Robinsonas yra iš 
Lietuvos, dabar Izraelyje, savo 
laiku ruošdamasis advokato pro
fesijai, buvo mano tėvo advoka
to padėjėjas Kaune. - j’

(x) ; '
Ir Jūs sutiksite, kaip aš esu

Nacių vadai patys skundėsi, griežtai įsitikinęs,; kad Sovietai 
visais būdais panaudoja žydus,ir tai yra dokumentuota, kad

jiems nepasiseka lietuvių Įtrauk- jog suterštų lietuvių-tautos var-

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo PanurL senus |® 
gyventojus ir gamtą. 1,200 lietuvišku vietovardžių sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentų.

1739 So. Halsted St, Chicago, DI. 60608

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
1. J. Augustaičio ANTANAS SMETONA ir jo veikla. 156 psl.

minkšti viršeliai _____ __________________________ $2.50
2. J. Augustaičio V. VARDYS IR ŠOVA APIE RAŠTIKIO AT

SIMINIMUS, 36 psl., minkšti viršeliai.. .—1—$1.50
3. Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSI

MAIS, 104 psl., su žemėlapiu, minkšti viršęliai-------$2.00
4- Vincas Žemaitis, PAVĖLUOTAS LIETLW0S KRIKŠTAS, 

minkšti viršeliai, 52 psl.___________ __ —-------- $1.00

I73S So. Halsted Street, Chicago, Žilinote 60608

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

JO, VISUOMENES VEIKSJO IR RĄŽYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gvateo — MINTYS IR DARBAI, 250 psL, liečiančius 1908 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. M.00

Dr. A. J. GutMH — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir groti*.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik  $100
Minkštais viršeliais tik«-00

Dr, A. J. Guiun — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONAI
Kelionės po Europą {spūdžiai. Dabar tik  $100 

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čak| arba money orderį, prie 
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo (Maldoma.
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jo, sulaikytasis jogs “Kamins- 
s”. Tai jau antroji klaida.
Dabar Hartforde, Conn., esą 
iki u plas “tikrasis” Kamina
is. Tai gali būti jau trečioji 
aida; o kas žino, gal tai jau 
tvirtoji ar penktoji...

Tai kiek kartų galima klaidin- 
ū apkaltinti?
Kas tą skriaudą apkaltintų 
ns?
(x)

Į žydų najkinimo akciją ne- 
ivo įvelta jokia lietuvių orga- 
zacija, nei jokia politinė par- 
ja, nei joks’ vadovas'; visa tau- 
smerkė nacių elgesį.

Tie, kurie kaip prisidėjo, buvo 
valkatos ir tai gal karo metu 
atsiradę ar atgabenti, pvz., iš 
Gudijos ar pn. Naciai visa da-| 
rė, kad atrodytų, jog jų okupuo
tos tautos prisideda prie žydų 
ekstermi nacijos-.

(x) . I

Lietuvių tautinė kultūra lei
do šalia išbujoti ir žydų tauti
nei kultūrai. Juk iš Lietuvos ki
lusių žydų turime daug iškilių 
žmonių. Imk bet kokį Amerikos | ‘ _ t namiestą, vis rasi, kad ten viršū
nėje yra koks žymus “litvak”. 
Jie labai sėkmingi biznyje, me
dicinoje ir p. Tai ir reiškia, kad 
Lietuvoje buvo geri jų auklėji
mo pagrindai, tvirta tikybinio ■1 

kietijoj’e) lėktuvu iš Romos grįž- ! ugdymo įtaka ir t. t.

dą. žinoma, yra tam tikra kon
spiracija.

(x)

- Dabar, pv,., Kaminsko klausi
mas. Nesakau, kad Kaminskas 
kaltas ar nekaltas. Bet, va, koks 
Kaminsko nusikaltėlio ieškoji
mo tikslumas.

1948 m. DP stovykloje Kemp- 
tene (V. Vokietijoje) surado 
Kaminską, kaltino jį, sekiojo, ir 
nežinia, kur jis dingo, gal rusai 
pagrobė jį. Jo šeima atvyko į 
Ameriką, sūnus tapo daktaru, 
o žmona ištekėjo už kito. Tai 
pirmasis “Kaminskas”.

1968. m. Muenchene (V. Vo-

sios silkės. Tai linksni 
m?.s, Let daug pasako

įas skelhi-

(x)
Galiu duoti dau;’ ; avyzdžių

vien iš mūsų aplinkos. kaip Lie-
tuvoje žjdilins pad,': 
pavijos laikais.

*;• ių oku-

f i ai, mano uošvė : r. Ks. 7a-
linskienė atgabeno 2 mergaites
(p. šapiro ir p. tranko) net į
Ameriką. • "

čia yra p. Nagurskis, kuris su 
jo gell>ėjamu jaunu žydu slaps
tydamies miegojo šiene. Kai tas 
jaunas žydas buvo išgelbėtas ir 
.po karo savo tėvų nuvežtas Į 
Rusiją, savo gelbėtojui rašė, kad 
jis niekur nebuvo toks laimin
gas, kaip Lietuvoje.

Wolcotte yra p. Venclauskai- 
_tė, kuri iš geto išgelbėjo žydaitę, 
išnešdama kūdikį lagamine.

Yra ir daug kitų pavyzdžių 
vien šioje apylinkėje.

Kunigas iš I^nkeliškių (Lie
tuvoje) išgelbėjo net 16

čia Waterbury j e yra
mann šeima, tai buvusi Nemeči- 
ko vardu, šeima buvo nacių areš 
tuota. P. Audėnas, dabar Vy
riausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto Vicepirmininkas, Lie
tuvoje tą šeimą slapstė ir išgel
bėjo. Dar mano sesuo čia liudi
jo, kad išgelbėtieji, kaip nacių 
persekioti, gautų kompensaciją

' (Bus daugiau)

žydų.

TaupyKite
pas mus

Pas mus taupomi jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams Įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne-

ĮVERSI®

.$5.00

$4.00

šio dieną, nesą nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI ŠIAS NAUJAS KNYGAS:
1. Jurgio Jašinsko, JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius,

poeto ir šeimos paveikslai, 266 psl., minkšti viršeliai    ........$8 00
2. Jurgio Jašinsko, MELAGINGAS MIKASĖS LAIŠKAS, 72 psl.,

minkšti viršeliai —---------------------------- ----- ------------- ------------ $1 -50
3. A. Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PRISIMINIMAI,

‘ 296 psl., minkšti viršeliai ------ ;—-------------------.................
4. A. Pakalniškis, ŽEMAIČIAI, ETNOGRAFIJA.

166 psl., minkšti viršeliai ------------------------------------ ---- ---

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzempliorįuį.
Knygas galima gauti Naujienose arba pasiuneiant čeki arba Money 

orderį tokiu antrašu:

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

• /4 /U 5
palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos 
sumos ir jos išėmimo. $

Investavimo knygelės sąskaitos į
neša >

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL_ Monday, May 2,1977
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SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halsted St. Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais. Tel. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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Lietuviai rankų nenuleis
Jeigu būtų teisybė, kad Naujienų redaktorius Mar

tynas Gudelis Ispanijos auksą būtų nuvežęs Į Maskvą ir 
atidavęs Stalinui, tai Stasys Jokubka, Vilnies redakto
rius, turėtų būti patenkintas. Bet jis žino kad Gudelis 
niekad aukso Rusijon nevežė. Jis žino, jog tai yra jėzui
to kunigo Kezio išgalvotas ir jėzuitų biuleteny paskelb
tas- šmeižtas. Jis taip pat žino, kad jėzuitų Įtakoje esanti 
lietuviška spauda tą tėvo Kezio iš piršto išlaužtą šmeiž
tą pakartojo.

Įdomiausia, kad tą šmeižtą kartojo ir pats Jokub
ka.. O dabar, kai aukštus mokslus baigusieji mūsų dak
tarai, susispietę apie Akiračius, nepatikrintą-jėzuito iš- 
mslą pakartojo, tai Jokubka ir vėl džiaugiasi, kad prieš 
Gudelį paleistas šmeižtas eina toliau. Paskutiniame- Vil
nies numeryje Jokubka šitaip rašo: • ' j

“Kalbant kas dedasi nacionalistų fronte, Nau
jienų redaktorius vis dar -kovoja su “Gyvosios lietu
vybės griovėjų” brošiūrėlės leidėjais, kaip tas Don 
kichotas su malūnais. Į šią Įkaitusio Naujienų re
daktoriaus bataliją šalto vandens užpylė ir akirati- 
ninkai, savo laikraštyje jie išspausdino iš Draugo 
karikatūrą, vaizduojančią Gudeli su Ispanijos auk
su prie Kremliaus vartų. Nabagui Gudelui prisieis 
atidaryti naują frontą su akiratinnkais, nežiūrint, 
kad vos beišsilaiko kovos su jėzuitais-fronte”. ^Vil
nis, 1977 m. bal. 27 d., 1 psl.)
Gudeliui nereikia atidarinėti jokio naujo fronto. 

Kai Tomas Venclova, paskubomis pravažiuodamas pro 
Chicagą, jėzuitų salėje akiratininkų suruoštoje paskai
toje pasakė, kad dabartinėje Lietuvoje be Vilnies, gali
ma gauti ir Akiračius, tai kiekvienam buvo aišku, ku
rioje fronto linijoje yra akiratinnkai ir apie juos besisu
kantieji Įvairaus plauko satelitai

Iš 'iso, lietuviams nereikia naujų frontų atidarinė
ti. Lietuviai žino vieną lietuvių tautos priešą — okupan
tą. Didelė Amerikos lietuvių dauguma okupantą pažįs
ta, prieš jį kovoja, kelia jo daromas skriaudas viešumon 

> ir reikalauja, kad jis greičiau būtų pavarytas iš Lietu
vos. Tai žino Amerikos lietuviai, tą žino lietuviai, gyve
nantieji rasų pavergtoje Lietuvoje. Iki šio meto su oku
pantu ėjo tiktai keli Amerikos komunistaL Jų skaičius 
labai nedidelis, jų Įtaka Į visuomeninį Amerikos gyveni
mą dar mažesnė, nes niekas nenori dirbti su svetimos

LAIŠKAS REDAKCIJAI
DIDŽIAI GERBIAMAM NAUJIENŲ REDAKTORIUI

Taigi, kelių šimtą išdavikų 
reikėjo įduoti Kiemaitį gestapui, 
jeigu jis būtų už laikraštėlio į 
Laisvę nemokšišką perdavimą 
Baltrūnui pats save neįdavęs?!

Žmogus, kuris nemokėjo slap
tai perduoti laikraštėlio, kaip iš- 
mintigai moko mane:

— Yra kuo susirūpinti ir mąs
tyti. Tamstos darbas, tai naivus 
neišmanėlio darbas. Vaikščioda
mas su sąrašu (o kas jį tikrino 
tą sąrašą, jei Kleinaitis nesutiko 
į jį net pasižiūrėti) kišenėje, ar 
pagalvoji į kokį pavojų tu statai 
šio sąrašo dalyvius? Nenorėčiau 
nieko daugiau girdėti ir žinoti 
apie šį tamstos darbą.

Sakykite, koks gi “išminčius” 
po šio skirtų Kiemaitį vadu?! 
Pamokymas labai jau gudrus ir 
drąsus mokytojo inspektoriui. 
Bravo vyras. Gaila, kad ši pa
moka mane pasiekė per vėlai, 
tik po 34 metų. Mano dėdienės 
bobutė sakydavo:

— Po laiko ir asilas gudrus, 
kaip ir žmogus. L.

Gaila, kad žmogus tik po lai
ko tampa didvyriu. Gaila. Tie
sa buvo tokia: Kišeniuje buvo 
mauzėris mano gyvybės laidas; 
Pasitikėjau savo, kad ir tamstos 
manymu, kvailu. protu. Ne tik 
mokykloje bet ir gyvenime špar
galkomis nesinaudojau, taigi ten 
nebuvo surašyta chuliganų, gir
tuoklių, latru, šarlatanų, bepro
čių, kvailių, velnio apsėstų, pa

valstybės agentais. ę f
Jokubka žino, kad jam vienam buvo ir yra labai sun

ku vesti kovą prieš lietuvių daugumą. Jis jau kelintas 
dešimtmetis bando' lietuvius suskaldyti, važinėja į Vil
nių pagalbos ieškoti, priima neužtarnautus “garbės žur
nalisto” titulus, gyvena Lietuvos darbo žmonų sąskai- 
ton, išnaudoja pavergtuosius tokiu pačiu būdu, kaip juos 
išnaudoja ir iš Rusijos Įsiveržusieji kolonistai. Nieko jis 
nepadarė, o kas buvo Abeko, Andriulio ir kitų sovietų 
imperialistinės politikos šalininkų pasiekta, jis baigia 
vėjais paversti. ’ . ’X . ' <

Jam smagu, kad jis gavo naujų bendradarbių. Aki
ratininkų atstovai keliais atvejais bandė paveikti Ame
rikos Lietuvių Tarybą sukti kitais keliais, bet jiems ne
pavyko. Naujienos nujautė, kur mūsų jauni mokslinin
kai traukia, todėl ir pačioje pradžioje nurodė jų pasi
rinktus klystelius. Šiandien jau nėra abejonės, kur aki- 
ratininkus veda jų vadai —tiesiai į Jokubkos vestą fron
tą. Visuomeniniame lietuviškame gyvenime akiratinin- 
kai niekad jokio rimtesnio vaidmens nevaidino. Intelek
tualiniame gyvenime jų vaidmuo buvo ir yra dar maže
snis. Naujų originalinių minčių jie neturėjo žr nebeturi. 
Naujų kovos metodų jie nesugalvojo, todėl jie ir seka tą 
patį Lietuvos okupantų pramintą taką. Jie kritikuoja 
kiekvieną kovotoją už gimtinio krašto laisvę, šiam dar
bui jie nenaudoja tikrų gyvenimo faktų, bet vieno jėzui
tų tėvo šmeižtus. Mokslininkams nederėtų šmeižtus nau
doti, bet jeigu jų protas tik tiek tepajėgia, tai naudoja

te

skiriu vadu'. Keno vadu net ir užgiedotų kitokią giesmelę negu 
po 34 metų tamsta nežinai. Ir Kiemaitis gieda.
ką vadu būdamas tamsta nuvei-. Kas dar keisčiau, kad šitie šar- 
kei? “Į Laisvę” laikraštėlį ne-' latanai, bemoksliai, ne rimti vy-

Kas dar keisčiau, kad šitie šar-

daužų, niekšų. Turiu patarimą: 
rinitai perskaityk! savo rašinį ir 
gerai apgalvoki, kiek daug tams
ta prisimezgei voratinklių (ne 
vorai tik voras) i kuriuos pats 
susivyniojai, p taigi, kad tams
tą Bagdonas, Pakutinskas, Ry- 
meikis, Bičkūnas ir kiti ^orai su
suko tinklan ir kaip brangiausią 
dovaną įteikė gestapui.

Teko girdėti iš skaičiusių “Ti
roliu Naguose” šį j uoką:
' -— Gudrus tas Bagdonas, suor
ganizavo visas Palangos ir Kre
tingos padugnes,-paskyrė Kleinai 
tį vadu ir pats kamparu iš padug
nių išgaravo. Ir jo nei viena pa
dugnė neįdavė geštapui. Ar čia 
ne siu dienu didvsis stebuklas?!

Teisybė buvo tokia: su Klei- 
naičiu kartą kalbėjau apie pa
syvų pasipriešinimą vokiečiams. 
Jokios organizacijos nekūriau.

moksiškai įteikei Bal trim ui?
z

Teisybė buvo tokia, nebūda
mas uiinisteriu, nei kariuomenės 
vadu, net kariuomenėje nebu
vęs, kokią aš turėjau teisę skir
ti tamstą vadu. Nebuvau niekad 
tautininku, vadizmas man sve
timas. Manęs niekas nepaskyrė 
ir nedavė niekas įgaliojimų ki- 
,tus skirstyti.

Bet tegu bus leista man pa
klausi skaitančių, Kas paskyrė 
savanorį dėti savo gyvybę ant tė
vynės laisvės aukuro, kurią Klei- 
naitis taip išdidžiai savinasi. Kas 
gi paskyrė partizaną eiti miškan 
ir žūti už Lietuvos laisvę?! Tam
stą paskyrė vadu... taigi vadas, 
turėdamas žinią, kad tamstą su
ims, net pasislėpti nemokėjai, 
tuo tarpu mano brolis a. a. Juo
zas prie Mauručių stoties nuver
tė karinį traukini. Vieną kartą 
žiemos metu šuliniu įšoko. Daug

rai, išdavikai, Kiemaičio žudi
kai, nei vienas nežino kas juos 
į tą gaują suorganizavo ir nęi 
vienas manęs neįdavė vokie
čiams.

Kiemaitis. >
i .

— Net ir -šiandien negaliu su
prasti, kodėl Bagdonas paskiria 
mane, vyr. leitenantą, vadu ir 
čia pat skundžiasi. Tokiu išdavi
kišku būdu Bagdonas -įtraukė 
grupę palangiškių ir mane į šį 
vorų tinklą mums nežinanti.

Keista “gudraus” žmogaus 
galvosena. Deja,, aš įš jų. pažino
jau tik Kleinaitį ir jam nežinant 
paskiriu jį vadu. Tos grupės są
rašą matęs nešiojant kišeniuje. 
Kokia aiškiaregystė. Bet tada ir 
savo pavardę turėjo matyti sąra
še. Kokia puiki pranašystė: ne
mačiau, nesidomėjau popierga
liu, bet žinau, kad ten surašyti 
latrai, žudikai ir kad Bagdonas

Palangoje turėjau pažįstamus kartų vokiečiai norėjo suimti. 
AuželĮ, Auželytę, Vitkaitę, šeš- Tai ne būrelį suorganizuoti, ar 
ką, kitų kaip Rymeikis, Paku
tinskas, Bičkūnas ir kiti minimi 
“Tironų Naguose” yra man vi
sai nepažįstami. Kleinaičio tei
gimas,. kad jie buvo mano drau
gai, net paduodama mano pasi
kalbėjimai su jais yra tik klei- 
naitiškos “išminties” padaras.

Kiemaitis: .
Net ir šiandien negaliu su

prasti, kodėl Bagdonas paskiria 
mane, atsargos vyresnį leitenan
tą, vadu...

Taigi galų gale, ąš tamstą pa

ir šmeižtus. Jokubkai tai sudaro džiaugsmo, .nes ir jis 
toliau akiratininkų nematė ir nemato. Jis džiaugiasi, 
kad šmeižia ne jis vienas.“ . •

Kiek tai liečia Naujienų redaktorių M. Gudelį, tai 
galima pasakyti, kad jokio aukso į Maskvą jis niekad ne
vežė ir nesirengė vežti. Gudelį Ispanijon pasiuntė atsa
kinga Lietuvos Žinių erdąktorė Felicija Bortkevičienė

jam vadovauti. Nesuėmė. Jis 
buvo darbo žmogus, ne inteligen 
tas ir ne vadas.

Keistas įvykis suorganizuoju 
(gaują iš chuliganų, girtuoklių, 
latrų, šarlatanų, bepročių, kvai
lių, velnio apsėstų, niekšų ir šiai 
gaujai vadu paskirtu Kleinaitį. 
Na, ir keistu būdu juos, tuos 
kvailius, neišmanėlius... gesta
pais suėmė. Ir tada jau pradėjo 
vienas kitą (ne gestapas, bet lie
tuvis lietuvį) žudyti, šarlatanas 
Rymeikis vargšą Kleinaitį, Paku
tinskas sergąs profsąjungų ligai 
Kleinaitį. 0 ką Kiemaitis? Jo 
išmintim einant pirmą suėmė jį, naičio išmintį: 
paskui Pakutinską, vėliau Ri

šu Pakutinsku mezgė vorų tink- 
lą. Na, ir gražu mūsų Lietuvoj. 
Ir dar gražesnis Kleinaičio teigi
mas, kad jis inane dažnai matęs 
vaikščiojant su Pakutinsku ir 
Rimeikui Palangoje, net žino, 
ką mes ten kalbėjome. Kad aš 
juos, nerdamas vorų tinklą, no
rėjęs įtikinti palaikąs . glaudų 
kontaktą su palangiškiais Klei- 
naičiu, Baltrūnu, Nauburu, Za- 
bulioniu, Mockum ir .su kitais. 
Bereikėjo pridėti ir su Palangos 
velniūkščiu, kuriam pats Liuci- 

Ipieriu pekloje nukirtęs uodegą, 
kad Bagdonas jo nepažintų ir 
įtraukti į gaujos sąrašus.

Leiskite cituoti tolimesnę Klei-

— Bet nelaikydamas Petkaus 
meikį. čia reikėtų -po ranka tu- ’ rimtu vyru (mano pastaba: rim- 
rėti girtuoklį, šarlataną Rimeikį ti -vyrai toki, kaip Kiemaitis, in- 
ir visų nedorybių pradininką Pa- teligentai, bet ne darbo žmonės) 
kutinską. Jie, mano manymu, nekreipiau tada dėmėsios į- jo

Kaune leidžiamo dienraščio leidėją ir redaktorė, norėjo 
kad Gudelis parašytų Lietuvos Žiųioms reportažų apie 
naujai įvestos Ispanijos respublikos visuomeninį gyve
nimą. Gudelis pasiuntė minėtam dienraščiui *didoką pluo
štą reportažų. , i į., ę

Ispanijoje Gudelis niekad netarnavo finansų minis-1 
terijoje ir niekad prie jokio aukso pirštų nebuvo pridė
jęs. Kiek jam žinoma, Ispanijos auksas buvo išvežtas į 
Sovietų Sąjungą tuometinio Ispanijos premjero Juan 
Negrino įsakymu. Ne visi kabineto nariai pritarė to
kiam nutarimui. Juo reikalu yra gausi dokumentinė li
teratūra ispanų kalba. Apie Ispanijos aukso likimą yra 
parašyta ir buvusių Ispanijos respublikos ministerių at
siminimuose. Gudelis nebuvo Ispanijos ministeris, ne
buvo ministerijos patarėjas, nedalyvavo šio klausimo 
sprendimuose ir iš tolo nepriėjo prie Ispanijos _ iždo I 
aukso.

Tėvas Kezys, nemokėdamas pateisinti- padarytos 
klaidos, griebėsi šmeižto. Jis pats Ispanijoje nebuvo, jo
kios nuovokos neturi apie Ispanijos Įvykius pilietinio 
karo metu, bet, piktos valios stumiamas, vietoje faktų, 
dokumentų ir įrodymų, prieš Gudelį paleido biaurią 
šmeižtų tiradą. Sąžiningam žmogui sąžinė tutėtų būti 
nerami. Dar neramesnė ji turėtų būti tiems, kurie šią ir 
kitus tėvo Kezio iš piršto išlaužtus šmeižtus savo pusla
piuose pakartojo. v

— naujienos, CHICAGO a, IU----Monday, May 2,1977

Šneką (jis kalbėjo apie Paku- 
tinsko profsąjangas). Ko- 
liia klaida padaryta! Jei tada 
būčiau atkreipęs dėmesį į Petką, 
šiandien tikrai nebūfiau Čia.

O kaip tada būtum susidorojęs 
su Bagdonu nunėrusiu vorą tin
klą ir įgrūdusiu tamstą. Bet leis
kime Kiemaičiui operuoti to- 
l au; mokyti gestapininką Be- 
rentą.

— Be to, tamsta turėtum ži
noti, kad slapioje organizaajeje 
visada jai vadovauja vyresnis 
laipsniu kariškis, čia minimi 
trys majorai (Baltrimas Rimei- 
kis, Zabulionis), o jos vadu pa
skirtas tik vyr. leitenantas.

Čia peršasi negraži išvada. Ne
minėsiu jos.

*
— Pagaliau, prisimenu 1942 

metu birželio pabaigoje, ar lie
pos pradžoje,Bagdono lankymąsi 
pas mane. Jo kvailą gyrimąsi 
apie kaž kokios organizacijos su
organizavimą Palangoje. Ar tik 
nebus čia tos grupės kūrėjo dar
bas.

Tai kaip gi su tos grupės va
du? Tamsta teigi, kad aš tamstą 
paskyriau tos grupės vadu. Ir, ži
noma, pranešiau, kad tamsta va
dovausi. — Nekrėsk juoką, mel
džiamasis. Nei vieno iš čia su
minėtą nepažinojau ir niekada 
su jais nei apie tamstą, nei apie 
kitus nekalbėjau.

Tikrai tamsta dieviškos išmin
ties žmogus — žinai ką mes ne
kalbėję kalbėjome. Ta pati tie
sa, spėju ir kitiems Eetuviams 
yra panaudota. Nešvari pasa
ka. Kitus mokai slapto veiki
mo, gi pats net laikraštėlio ,ne
moki perduoti Baltrūnui. Ne
moki net vyčių plakato likučiu 
suslėpti. Kas galėtą patikėti, 
kad plakatas buvo išlaikytas 4 
metus, pagelbėjo tamstą įduoti 
vokiečiam!. Būdamas mokyk
los vedėju, nežinai,kas vyksta 
mokykloje, tuo tarpu mokyklos 
sargas, anot tamstos, nerimtas 
vyras, žino.

(Bus daugiau

Namą - daugiau, | 
paskolų mokestis- 

didesnis
Kovo^mėnėsį taupymo bend

rovės gavo didžiausią taupme
nų įnašą, o balandžio mėnesį 
jie pakėlė procentus paskolom 
ms.

Taip neturėtų Būti, todėl na
mų statybininkai susirūpinę. 
Santaupas . ateina . normaliai, 
kaip ir praditais metais, ar 
greičiau, todėl procentai turė
tų būti pastovūs arba eiti že
myn. |

Statybininkas J. Berger, mor- 
giečių finansų komisijos vie
nos namų statybos asociacijos 
pirmininkas, galvoja, kad pro
centų dydis griš, kai rugpjūty 
sumažės pareikalavimas.

Berger sako, kad morgičin 
procentas 8,25 — 80 procentą 
paskolai beveik dingo. Dabar 
— 8,75,pasitaiko — 85. Aptar
navimo mokestis pakilo nuc 
1 iki 1,5%.

APSKUSTOS TEISMUI 5 « 
BUTŲ SURADIMO FIRMOS
CHICAGO. Penki butu - anart- 

mentų suradimo bizniai Chica- 
goje apskųsti Dlinojaus Anygar 
dos Teismui už apgaudinėjimą. 
Valstybės gynėjas tas firmas 
kaltina ėmus mokestį nuo 535 
iki $50 už sąrašą išnuomojamą 
butų, kuomet tie butai jau buvo 
išnuomoti. Spėjama, kad tos Tir 
mos tokiu būdu yra apgaulingu 
būdu išgavusios tūkstančius do
lerių. ■ ,',

Negana to, daugiau kaip 1,000 
skundą prieš mažiausiai dar 5 
apgaviką biznius persiųsta van» 
totoją apgaudinėjimo įstaigai ip 
tie bizniai tebetiriami.

• Arklys ir asilas gali užtrokš* 
ii, bet nešvaraus vandens negera.



DR. K. G. BALURAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
ginekologini CHIRURGU A 

6449 S*. Pulaski Rd. (C row ford 
Medical Building T«L LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533, 

Fox Valley Medical Center 
863 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

Pranešimas visuomenei ąpie šmeižtus
Okupanto agentų ir jų suklaidintų ar priverstinių 

bendradarbių tikslai bei priemonės buvo išaiškinti šio 
krašto išeivija buvo įtikinamai įspėta dėl okupanto už
mačių sunaikinti išeivijos kovą už tautos laisvę. Ben- 
drabarbįautojai pateko į akligatvį. Nebesurasdami pa
teisinimo savo veiksmams, jie griebėsi melo ir šmeižtų: 
Sibiro tremtiniai jiems tapo komunistais, antikomunis
tiniai demonstrantai — “naciais”; demonstracijų nuo
traukoje į plakatą, kuriame nebuvo jokių svastikų, “gar 
šiųjų fotografų” pagalba “įsodino” svastiką ir tokią “pa
gerintą” nuotrauką, kartu su “užpultojo kunigo” melu 
paleido į lietuvišką spaudą. Tai buvo žemiausio lygio rea

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Vakar* ir ryte ir vidudieny aš dejuoju ir šaukiu, o išgirdo mi
no balsą". — Psalmė 55:17.
Nėra abejonė*, kad geriausiais vyrais ir moterimis pasaulyje yra tie, 

(kurie reguliariškai meldžiasi kurie atsiklaupia, kaip kad darydavo Dievo 
mylimasis Danielis. (Dan. 6:10). Taip sunaudotasis laikas suteikia žmogui 
nepalyginamai daug palaimų. Palaiminimų gauna patys maldų darytojai ir 
kiti su kuriais jie susieina. Negalima gyventi pasišventusio žmogaus gyve- 

' nimą, o nepaisyti maldų privilegijos. Dievo žmogui malda darosi dar svar
ai besnė, kai jis atsimena, kad mes turime Užtarėją arba Gynėją pas Tėvą, 

Jėzų Krislų, Teisųjį, kurio šventuoju vardu mes galime* drąsiai artintis i 
dangiškos malonės sostą ir gauti reikalingos pagalbos.

Virt žino, kad mirtis yra Baun If palieki* kiekvieną. Bet kur yr< mi
rusieji? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties"; kurią gausit* 
nemokamai. Rašykite:

i)R. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Med.cinos direktorius

1938 S. Manheim Rd„ Westchester, HL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis i) 

kas antrą šeštadieni 8—3 vai.
TeL; 562-2727 arba 562-2728

Rez.: GI 8-0873

DR. W. E1SIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedrie Ave., WA 5-2670

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

TEL. — BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

gavimas į Čikagiečių prašymą neįsileisti bolševikinių fil
mų į Jaunimo Centrą.

Negana to, okupanto, metodais susižavėję ir savo 
kritikus sunaikinti siekdami neseniai jie išleido anoni
minį šmeižtų leidinį, kuris dideliais kiekiais gaunamas 
“Drauge”, o šiaip vįešai pąrdavinėjamas Jaunimo Centre 
bei kitų įstatymine^ atsakomybės nežinančių platintojų. 
Yra žinių, kad barzdukinės B-nės apylinkės yra gavu
sios nustatytas anonimo platinimo kvotas! Tai galutinis 
prisipažinimas, kad jie priėjo liepto galą ir pametė protą.

Apie tai pranešdami visuomenei, mes kviečiame vi
sus geros valios lietuvius patiems išsiaiškinti tiesą ir ne
patikėti priešo agentų bei neatsakingų asmenų skleidžia
mais melais. i

Okupantas yra išradingas, todėl kviečiame budėti 
dėl jo naujų “žygių”. Iš savo pusės mes pasižadame kel
ti viešumon jo užmačias išeivijos veiklai griauti, kad ir 
kaip jos būtų maskuotos ir “nekaltos”. Pavergtosios tau
tos kančios ir jos persekiojimas mus visus įpareigoja!

rąigi, kaf paskaitai lokį baltų tote, koks “nusikaJlinias 
debesų autoriau^ dnjsij tvirti- jis nepasitenkino tuo, kad jau 
rūmą, tai taip ir šauna mūsų buvo pirmininkas, bet suorga

nizavo net savo partiją, kuri, 
susiblokavusi su kita, vis 
laimėdavusi rinkimus.

žaliojo kaimo išmintis — prie
žodis: "Na, ir meluoja per

kai

F.^ZAVIST 3ZI5 WEST 66th STRlfET, CHICAGO, ILL. 6C629 
tV. RASTO TYRINĖTOJAI

Mažeika S' Evans

Reorganizuota Amerikos Lietuvių Bendruomenė.
Valentinas Plioplys, MD

- . Tarybos Prezicįimo Pir - kas.
----- r . _ • Vytautas P. Dargis, MD

FK. FRANK PLECKASl Centro Valdybos Pir - kas.
optometristas , Čikaga, 1977 IV 5.

. KALBA LIETUVIŠKAI .. . ■ i .
Tikri pa akis. Pritaiko akinius ir -***^>^^****^<

"contact lenses” . « Į JONAS NARBUTAS 
Vai nagai susitarimą Uždaryta tree. I ' - ____

dr r ^onas sEiBuns MEERBECK’AS APAČIOJE PILKŲ DEBESŲ

489-4441; 561-4605 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

1002 N; WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE. 

Telefonas atsakomas 12 vai.

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Vai. antrad. nuo 1—* po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

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

Jeigu jau tikėti lokiu drą
siu Karužos teigimu, kad į 
stovyklą pirmas komiteto pir
mininkas J. Pečkaitis priėmė 
tik menininkus ar dainininkus, 
tai prieš K. Karužą visi priim 
tieji ir tebuvo menininkai ar 
dainininkai, kaip: A. ^migeis- 
kis su šeima, St. Bagdonai,' kpl. 
Juškevičius, . teis. St. Balčiū
nas, Malčiauskas, Br. Mačians 
kis ir eilė kitu, nes kitaip 
bebūtų patekę į stovyklą.

Žodžiu, K. Karuža, kuris 
vo prisiminimus pradėjo
kibęs tarp laiko ir erdvės, o 
vėliau nutūpęs virš baltų de
besų, tai dabar iš tų aukšty-Į Kitą diena, tai yra sekmadie- 1 • * v > • • >- * T - . „i V .. .. ...rl r z, C T~I T .

(Bus daugiau)

Wcrcesterio naujienos
' Alkella iš 2 psl.)

Edvardas Meilus ir p. Irena Ta
rn ulevičienė. Tautinių šokių žai
bas vadovės — ponios Irena Mar- 
keviečienė ir Nijolė Pranskevi- 
čienė.

jie

pa-

Visų dalyvavusių vardu Čia 
norėčiau išreikšti didžią pagar
bą jums ir visiems kitiems, ku
rie vienu ar kitu būdu prisidėjo 
prie taip pasisekusios lietuviš
kos savaitės surengimo.

Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE.

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

E U D EIKI
bių išlieja, daugiau kaip tris
dešimt metų nešiotą širdyje 
širdgėlą prieš buvusi stovyk
los pirmininkų J. Pečkaiti, nu
rodydamas padarytą didžiau
sią skriaudų buvusiam “Lie-1 
tuvos tarnautojui’' ?’ Karu
žai ir jo šeimai.

Nors savo pnšiminimų pra
džioje K. Karuža jau gerokai 
išlupęs bnvusį pinną pirmi
ninką J. Pečkaitį, tuo dar ne
pasitenkina, nes tęsdamag sa
vo rašinį, vis. negali pamiršti 
prieš tiek metų jam padary
tos “nuoskaudos” ir, kaip to
je pasakėčioje ^Asilas ir liū
tas’’, iš savo aukštybių dar 
mėgina špyrinėti’ "buvusi pir
mininką, iškeldamas ir kitas 
jo “nedorybes“, nes:... Buvo 
susiorganizavę net trys parti- 

Įjp: pečkaitininkai, šteikūninin 
kai ir kaulėninrnkai, iy dar 
dvi šalia menininkų: mamaiti- 
ninkai ir narbuliniukai“. M.i-

ni, buvome nuvykę į Worceste- 
rio dideli ir gražų klubą Mairo
nio parke. Čia mūsų mieli gi
minaičiai Nelie ir John Skinis- 
ky, Dorothy ir Bart March bei 
visiems gerai žinomi mieli vil
niečiai ponai Tarailos mus net 
asmeniškai supažindino su dau
geliu tos savaitės parengėju, ir , 
-pavaišino alučiu bei kitais ska
niais gėrimais. 1,

Pasisvečiavę pas sesutę, gi
mines ir pas p. Tarailas bei pa
sigėrėję Worcesterio lietuvių 
nuveiktais darbais vėl Į namus

■ suerrižom. I’““
' ' , - Ičia dar kartą as ir mano vy-; s

ras Petras norėtume palinkėti vi- ’ | 
siems nenuilstamos sveikatos, Į 
pasisekimo darbuose ir gražios 
vasaros, o kitų apylinkių lietu-“ 
viams pasekti Worcesterio ben
druomenės pavyzdžiu.

I 
Angelė česnulienė (česnulis)

70 Main St., Paris, Ont., 
Canada

SAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tek: Y Ards 7-1741-1742

4330-34 So. CAUFORNIA .AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440(Tai ne kelionės įspūdžiai)

(Tęsinys)
Mat, kai jo žmona nuėjusi pas dįntas name kuriame jau gy-| 

jį, kad jis parūpintų jos šeimai vęnę kpt A. Juškevičius, SI. j 
. bu tų, jis pirmiausia paklausęs, Balčiūnas (Karuža jį pavadina 

- į ar esą jie kokie menininkai, dai- dzūkeliu), Malčiauskas ū- Br.
Macinskas su šeimomis. - O to 
liatt Karuža porina:... ‘ir ką 
čia parašiau apie pirmininkų 
jis (Pranas Gustas) patvirtinai 
ir žino, kad buvo renkami tiki 
menininkai, specialistai ir ma
no šeimos nenorėjo įsileisti į 
stovyklą”. Tą . patvirtiną taip 
pat šiandien Balsiai, Bačėnai, 
Šmigelskiai ir kt. ir apie jų| 
patvirtinimą liepia: “Žiūrėk 
1976 nL balandžio 5 d. “Drau
go”- nr. ...” O nurodytame 
“Draugo” numeryje yra tik 
truputis Gusto vestuvių ąpra- 
švmas. nieko bendro neturįs su 
buvusia stovykla ir nėra jo
kio patvirtinimo išvardytų liu-

DRr ¥r X. X AUKAS' nininkai, kad “galėtumėm repre 
GYDYTOJAS IR' CHIRURGAS- zentuotis anglams”*. Kai Jadvy- 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligosi ga paaiškino, kąd esą buvę tik 
ofisa? west 59tb Street Į “Lietuvos tarnautojai”, Pečkai- 

' Tel. PR 8-1223 įįs pataręs jiems ieškotis glo-
OFISO VAL.: pirm., antrai, trečiai I kitoje stovykloje. Šitą tra- 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vąk. Seštadie-1 gjška būklė trukusi ištisą savai- 
niais 2-4 vaL popiet m kitu laiku . v tarpininkaujant'A? šmi- 

pagal susitarimą. I gelskiui, tekg žmonai eiti ir
P ŠIT EIKIS O P I skųstis stovyklos direktoriui, 

.. * ’ *' kad jis nepriima “Lietuvos tar
rVr ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS /. „ - v- ■• , .
jgj Aparatai - Protezai. Med. Ban- Į nautojų , Karužų semios j slo- 
W dažai. Speciali pagalba kojoms, vvkla. Žinoma, jau pats K. Ka 

• (Arch Supports) ir t. t. I ' > " ■ • '»'• . , . . •1 ruza prisipažįsta, ka<i tai ma-

VfODERNIšKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Vai.: _________ _________ ______ _ - -1 , , t -
2850 West 63rd Chicago. III. 60629 įas buvęs malonumas skųsti

Telef.: P Respect 6-5084 lietuvį, tačiau žmonos skundas
į sujaudinęs stovyklos direkto

rių ir jisai 
pirmininkui parūpinti Karu-Į (Įninku, kad jis teisingai pa
loms butą įr buvęs ąpgyyen-‘ rašę apie buvusį pirmininką.

Gėlės visoms progoms 
BEVEflLY HILLS GĖLtNYČLA 

4443 WEST 63rd STREET ,
Telefonai: PR 8-0833 k PR 8-0834 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Drishiy krautuvė ~ 

THE DAISY STORE
9918 Southwest Hwy, Oak Lawn, 

Tel. 499-1318

įsakęs komiteto

HLKKKAUSTYMAt

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. i E R t N A S 
Tel. WA 5-8063

The all-American frankfurter adapts easily and tastefully to 
this economical, sure-to-pl ease family dinner. Olive-Frank* 
farter Skillet Supper is an excellent choice for a low-cost, all* 
in-one dinner dish, because it costs only about 50£ per serving 
for a family of five.

California ripe olives add a pleasing taste and texture, along 
with tomatoes and green onions simmered in" a golden sauce. 
Cook it all in one skillet and serve it over mounds of thin spag
hetti with fresh crusty rolls and butter. For only pennies this 
dish provides both meat and vegetables for a tasty dinner that 
goes together quickly and easily.

Choose canned California ripe olives in one of the smaller, 
pitted sizes for this dish (there are nine sizes to choose from— 
all the way up to Super Colossal).

OLIVE-FRANKFURTER SKIT LET SUPPER 
(Makes 4 lo 5 aervings).

cup< canned pitted
California ripe olives

1 (14b.) package 
frankfurter*
cup dicedt green oniom

2 tablespoon* cooking oil
1 (14b.) ean tomato wedge*

Cut olivet in,wedges, cut f ranks in 1-in ch diagonal ilicca. 
Saute olive wedges, franks and onion in oil slowly for five 
minutes. Add tomatoes, broth, bay leaf, basil, salt and pepper. 
Bring to boil, lower heat and simmer, uncovered, five xnin- 
utes. Blend cornstarch with 2 tablespoons cold water. Stir 
fate the hot mixture and cook, stirring until mixture thickens

MOVING
t. Apdraustas perkraustyma* ' “ 

H fvairiv atstumu.
ANTANAS VILIMAS

T«L 376-1882 arba 376-5996 I
J ■■■■

| SOPHIE BARČUS |
I RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Viso* programos II W0PAf 

1490 kil. A# M.

Lleturiv kalba: kasdien nuo pir-
Į madienio iki penktadienio 12^0 
i — 1:00 vai. popet — Šeštadienį

ir. sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30

T»lef4 HEmlock 4-2413

7159 $«. MAPLEWOOD ĄVE. 

CHICAGO. ILL. 60629

The home pictured above 
doesn’t appear much different 
than any typical suburban 
home. But It incorporates en- 

jerry-saving features in de
sign, materials, and appli
ances which can cut energy 
needs by up to 50 percent It 
has two heat-circulating 

v Heatilator Fireplaces (right), 
designed to draw room air in 
through the lower vents, 
warm it and then re-direct 
the heated air back into the 
room. * V

The more effective use of 
energy-saving design, materi
als and appliances can well 
save up to one half the cost of 
heating and cooling our homes. 
This claim is being proven by 
,New York’s Long Island Sav
ings Bank. Its *Centenergy 

house was built to demon
strate the many practical ways 
of conserving energy. The to
tal additional cost of these 
Improvements was approxi
mately $4,000 . . . projected to 
be amortised Within 4 to 5 
years through reduced ex-

sulation within walls and- ceil-: 
ing as well as in earthen berms < 
around the foundation, orien
tation to seasonal sun atti
tudes, energy-saving appli
ances and fireplaces.

The two Heatilator Fire
places re-circulate heated air 
back into the room. This tea-/ 
ture alone reverses the usual 
heat loss characteristic of most 
fireplaces, according to the de
signers of "Centenergy

TJU fireplaces were supplied 
by Home Crafts, Inc* Floral 
Park, New York. Heatilator 
Fireplace. A Division of Vega 
Industries, Ina* located in ML 
Pleasant, Iowa, manufactures 
a complete Um of bunt-in, 
freestanding and wall* 
mounted fireplaces • • • gas.

1 (10^4 oz.) can condensed 
chicken broth

1 small bay leaf, crumbled
14 teaspoon ba til, crumbled 
^4 teaspoon salt 
V* teaspoon pepper

1*4 tablespoons cornstarch 
Thin spaghetti

MARQUETTE FUNERAL HOME 
|,/ 2533 W. 71st Street

w Telef.: GRovehill 8-2345-8

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

Į TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIEšT£ TUTOMOBILLAMS PASTATYTI

Chicagos
Lietuvių 
Laidotu vi ų 
’JdreKtorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ,

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
^UiViAs IK LaUKYNiAS LABAAAUbKAii

3307 bo. LllUANlCA AVENibt- Phone:. Y Ards 7-3401

- BUTKUS - VASAII1S
144C Sol oUtn Ave., Cicero, ill. Phone: ULympic. 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. UAL1F0RMA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMLNaS
3319 So. LllUAiNilCA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ) V

2424 JjVEST 69th STREET . Rr public 7-1213 
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667Z
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, m. S74-44I® 

- '*■ " ... ' ----- I -

3354 So. HALSTED STREET Phone: Y Arda 7-1911
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MENO TALENTU VARŽYBOS
R. L. Remhuomėnė Cicero apy

linkė skelbia Meno Talentų Var
žybas. Rengia meno talentų va
karą, tikslu skatinti !’<tuviu- 
kus ir jaunimą kreipti u<_mesį 
j tautines kultūrines vertybes 
ir Šiose srityse siekti laimėjimų.

šiose varžybose dalyvauti kvie
čiami paaugliai ir jaunimas, mer
gaitės ir berniukai nuo 7-nių iki 
19-kos metų amž. imtinai. Kvie
čiami visi šio amžiaus lietuviu
kai, kurie tik domisi menu ir jau 
yra pažengę kurioje nors vieno
je išvardintoje meno šakoje. Var
žybose kviečiami dalyvauti in
strumentalistai : pianistai, var- 
gonuotujai, akordeonistai, smui
kininkai, gitaristai, vokalistai, 
baletininkai, artistai — scenos 
vaidintojai.

Varžybų taisyklės
Amžiaus pagrindu yra suda

rytos atskiros grupės; pirma — 
nuo 7-nių iki 12-kos metų amž. 
antra — nuo 12—16 ir trečia — 
16—19 metų amž. imtinai. Am
žiaus grupės dalyviai varžysis 
tarpusavyje, kiekvienoje atski
roje, žemiau išvardintų menų 
srityje, pirmųjų trijų vietų — 
premijų principų: pirma, antra, 
trečia vieta.

Varžybininkai registruojasi 
šiuo adresu: Juškevičienė,
1G1C> So. .9 ('t. Cicero, 111. 60650-.

Pirmąsias tris vietas laimėju
siems yra skirtos vertingos do
vanos, kaip tai; lituanistinio 
švietimo priemonės: Lietuvos 
žemėlapis (sieninis), Lietuvos 
vaizdų albumas, lietuviškos kny
gos bibliotekėlė, lietuvių daili
ninkų kūriniai, nešiojami radijo 
aparatai, ilgojo grojimo pakš
telės ir t. t. Bus teikiamos ir pi
niginės dovanos.

Konkurso atrankos komisija, 
varžybų vieta, laikas bus paskelb 
ti vėliau.

Pirmąsias konkurso premijas 
laimėjusiems bus suteikta proga 
ir garbė atlikti Meno Talentų 
vakaro programą^kur bus iškil
mingai įteiktos Tg premijos lai
mėjusiems. Meno Talentų vaka
ras įvyks š. m. gegužės mėn. 15 
d,. Cicero parapijos salėje.

Tėveliai ir kiti suaugusieji pra
šomi paskatinti jaunimą ir pa
auglius dalyvauti Meno Talen
tų varžybose ir Meno Talentų 
vakare.

R. LB Cicero apylinkės.
' Valdyba

Pažaislio vienuolynas

C TRUMPAI J
ksta Ridgeland Staugimo na
muose, 12550 S. Ridgeland, Ill. 
60463. Giminės, artimieji ir kai 
ruynai jai linki greitai sustip
rėti.

--ir r-r ■
rELP WANTED — MALI 

Darbininkų Reikia

WORKING FOREMAN—NIGHT SHIFT
I Excellent opportunity. for an — 
experienced machine operai or with 

knowledge oĮ operating mills, 
lathes and drill presses.

HORIZONTAL BORING MILL 
OPERATOR

Must have own tools, work from prints 
DAHLSTROM INDUSTRIES

9508 Winona, Schiller Park. 11. 
625-3567 or 678-5305

SUTTER OPERATOR
STAINLESS STEEL

For leading stainless steel service 
center... Fringe benefits.

Contact Ed Oliver.
STAINLESS SALES

SIUNTINIAI I LIETUVA
MARIA NOREIKTENfi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, DL 60629 • TeL WA 5-2787 .
Didėti* peslrinkirrus gero* rūšie* tvilrly prtHįk f

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ. . I
-

I

SUSIVIENIJIMAS 
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA — jau 80 metu tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip ŠEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdraudą Ir ligoje pašaipu kuri yra pigi- nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu. . -

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerlp kapitalą, 
tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudė* nuo $100.00 
iki $16,(XX),00. :

STĄ — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą ■ Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi- 

« joms ir gyvenimo pradžiai.
SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 

už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.
SLA — AKCIDENTALŽ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme

nims, rekomenduojama lietuvSky KLUBŲ ir draugijoj na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
i metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus*

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysi!:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS Bemet suėjo 80 metų. Minint tą rukaktį, gerbiant pirmoj. 

Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmt 
bus ir atliekant būtinas pareigia amžiniu lietuvybės Išlikimui ikel 
blamas Naujienų platinimo vajui. A _

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergti Iletrrią Ulrrt 
neidamas ir Deddėdamog į sandėriui su okupantais ir jų I^zlio 
tolau,

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupei. Jų bendru instto- 
djas ir remia visų lietuvių bendruosius dirbus bei tikslui.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą žilis pasimetimo, reto 
rlkos ir poltiuių 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 pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, riekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesom.
KAINUOJA: Chlcago|« Ir Kanadoje metama — £30.00, pusei mėty — FU#, 

trims min. — $850, vienam men. $3.00. Kitose JAV vietose metama 
— $26.00, putei mvty — $14.00, vienam mėn. — $230. Užsieniu*

— $31.00 matam*. Susipažinimui siunčiama tavifty na moki mat 
Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

M* im MM » Mfc-■■ mm «k m* w

NAUJIENOS, ***
1739 South Halsted St

Chicago, DL 60608

Į~| Siunčiu <3oL Naujieną prenumeratai. Jubiliejinio 
vajam proga paremdama! lietuvišką spaudą.

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

PAVARDĖ IR VARDAS------------------------------------------------

ADRESAS —----------------------------------------- —------------------

Namai, lėmė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE | REAL ESTATE F,OR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMO K ĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACDŲ KREIPTIS Į.
MUTUAL FEDERAL SAVINGS

PETRAS • KAZANAUSKAS, Prei dentas

2212' W. Cermak- Road Chicago, IL'. Virginia 7-7747

— Jonas Kavaliauskas iš Mar 
quette Parko apylinkės visuo
met dalyvauja Naujienų paren
gimuose ir kiekviena proga pa
remia jų leidimą. Negalėdamas 
dalyvautu Naujienų bankete, jis 
įteikė $25 auką Mašinų fondui. 
Dėkui.

— Juozas Kapacinskas, žurna 
listas ir knygų autorius, banke
to ir sukakties proga, įteikė $25 
Mašinų fondui. Dėkui už nuola
tinę pagelba Naujienoms ir už 
auką.

— 'Vladas Brazionis iš Brigh
ton Parko,lankėsi Naujienose. 
Dėkui už vizitą ir už penkinę 
Naujienų paramai. Taip pat dė
kui tos apylinkės tautiečiui, už 
susakiusiam Naujienas viene- 
riems metams 'ir žadėjusiam 
jas platinti savo artimųjų, drau
gų bei kaimynų tarpe. Dėkui.

— Kate Jokubs-Jokubauskie- 
nė iš Brighton Parko apylinkės 
prieš 4 savaites sunkiai susižei
dė kojos kaulą, gydėsi šv. Kry
žiaus ligoninėje, o dabar svei-

— Rožė Marija Janulytė iš 
Chiecagos pietvakarių baigė Il
linois universitete Cirle campus 
energijos inžinieriaus mokslus 
magistro laipsniu.

— Arūnas Palekaitis, ..Micha
lina Gaškaitė ir Linas Matonis 
iš Marquette Parko Lietuvių pą- 
rap. mokyklos gavo šiemetines 
Amerikos Legiono Deksnis-Kęh 
nan posto premijas ir pažymė
jimus už gerą mokymąsi ir pa
vyzdingą elgėsi. Įteikimo iškil
mėse dalyvavo posto atstovai ir 
kun. kleb. A. Zakarauskas.

—Jonas Vaznelis, Illinois Tech
nologijos Instituto studentas iš 
Marquette Parko, dalyvauja 
konkursiniame studentų projek 
te išnaudoti saulės energiją.

— Linas Kojelis iš Los Ange
les, Princeton, universiteto stu
dentas, pakviestas vasaros atos
togų metu dirbti Amerikos am
basadoje Atėnų mieste, Graiki
joje. Jis yra veiklus Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungoje.

CORP.
5819 W. Ogden-Ave. 

Cicero. IU. 
656-7650

FOUNDRY EMPLOYEES
We need several employees

> Loundry engineer
• Time study engineer

(Watch & Board)
e Electrical maintenance
• Mechanical maintenance

Verifiable Experience

NATIONAL CASTING

1400 SOUTH LARAMIE 
Cicero, IL

' HELP WANTED — FEMALE
Darbininkly reikia

’-7—~------- --------------------------- ;
REIKALINGA ateinanti moteris pri

žiūrėti mažą Vaiką dienomis nuo pir
madienio iki penktadienio.

Tel. 424-5597

ŠEŠIŲ apartmentu puikus mūrinis. 
Arti šv. Kryžiaus ligoninės. $17,000 
pajamų.

ERDVŪS mūro bungalow, 3 miega
mieji ir valgomasis. Arti mūsų raštinės.

3 BUTAI ir biznis, gera transpor- 
taeija, artį^ažnyčios.

TAVERNA ir 6 kambariu butas vir
šuje. Reikia greit parduoti. Duokite 
pasiūlymus.

2 BUTŲ medinis. $12,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary. Public 

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

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp.

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

3333 So. Halstad -«% Chicago, 1IL 60608. — TaL 254-3320
V. V A L A N T I N A S

■ M ■■   Ill T ■ WMBM———————— I <

SODYBŲ PIEVELES
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 .

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 tiž $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekj 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS, - - ' '
1739 So. H AISTEI) ST^ CHICAGO, ILL. S0608

— Teis. Pranas šulas buvo pa 
kviestas sekmadienį skaityti pa
skaitą apie testamentus bei jų 
sudarymą Chicagos lietuvių 
teisininkų d rali gi jos nariams ir 
jų pirmininkui Algirdui Budre- 
ckui Ramunės restorane. Po pa 
skaitos ir susirinkimo — ba
lius. s . ’

Suvalkiečių dėmesiui

Jono Valaičio parašyta ir iš
leista apysaka “Jaunamartė” 
Turinyje: Suvalkijos kaimo, ūki 
niriko sodyba, jo būtis su vestu
vinėm apeigom, dainom ir kt. 
Gaunama adresu: Jonas Valai
tis, 1822 S. 49 Avenue, Cicero, 
60650. Tel.: 652-0312.

TRŪKSTA NAMŲ PARDAVIMUI
Namai pardavimui:

ALARQUETTE PARKE 4 miegamų 
mūrinis, arti bažnyčios, mokyklos. 2 
mašinų garažas. Nebrangus.

6 MIEGAMŲ-mūrinė rezidencija su 
valgomu. 2 masinu mūrinis garažas. 
Apyl. 66 ir Mozart.

10 M. SENUMO 4 butu mūrinis pa
jamų namas. 3 butai po 4 ir vienas 3 
kamb. Apyl. 53 ir Kolin.

AUKŠTO mūrinis. 5^ kamb. 
apačioj. 4^ kamb. viršuj. Įrengtas rū
sys. Mūrinis garažas. 62 ir Kolin.

8 MODERNŪS butai — labai gerai 
išlaikytas namas. Visi butai po 4 kamb. 
Prie 55 ir Kedzie.

BRIGHTON PARKO pyl. geras in
vestavimas. 3 mūriniai namai po 2 
butus $20.0000 kiękvenas. Pardavėjas 
pageidauja parduoti visus namus vie
nam pirkėjui.

60 AKRŲ farma į pietų vakarus nuo 
Lemonto. Galimybė išdalyti sklypais. 
Kaina $5,500 už akrą.

BUDRAITIS REALTY
, įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd SK, Chicago

Tel. 767-0600.

JOSŲ GEROVEI!
6 KAMBARIŲ tvirta mūrinė rezi

dencija prieš parką. Labai dideli kam
bariai. vonios, $26,000.

2 AUKŠTŲ namas ant plataus skly
po prie Marquette parko už Kedzie. 
Virš $5.500 lengvų pajamų metams. 
Paveldėjimas ir šeimos turto padali
nimas. Užteks įmokėti $7,000.

2 BUTŲ gražus mūras Marquette 
Parke. Du atskiri šildymai gazu, įreng
tas beismantas, garažas. $32.000

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

PLATUS LOTAS arti Sv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

3 GRAŽŪS BUTAI IR BIZNIS. 2 
aukštų mūras, gazu šildomas. Garažas, 
platus sklypas, arti parko. $40,000. 
$401.000.

V A L D i-S k
REAL ESTATE

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

BUILDERS AND. CONTRACTORS 
Namy Statyba ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningai

. KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559
Ml II ■!!<

TAISAU NAMUS1 
IR VISKĄ NAME 

Tėlefonuoti: 
476-7727 arba 523-9367

ALEKSAS į

AR JAU PASIDARĖTE

NAMŲ SAVININKAI!-
Jei neturite daug pinigu, bet norite 

taisyti arba pagerinti savo namus už 
grynus pinigus ar terminuotus mo
kėjimus, šaukite Mr. GALASINSKĮ.

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

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau iš nardintomis knygomis, 
į čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

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

Juozas KapaČinskas, IŽEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje bejri- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETtS 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 S1J0. Yra taip pat 
išversta i anglu kalbą.

M. Zoščenko, SATYRINIS NOVžLėS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina $2.

D. Kuraitis, KELIONĖ J ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Prof. P. PakarklĮs, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psl. dokumentuc^a istorinė studija apie prūsų likimu 
Kaina $2. *

Vincas žamaltlu LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAlTtJE. 
84 pat Kaina $1JO.

SAVO TESTAMENTĄ?
Tuo reikalu Jums gali daug 

padėti teisininko Prano1 šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legališkotnis formomis
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujienų' administracijoj; 
Knygos kaina $3.. Su legaližko- ‘ 
mis formomis — 83.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St., Chicago Ill. 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 tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.

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

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 

A famous name in Southern. Building 
Regional Office Cameo Tower Build
ing^

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-82D0
ANNA DOCHES 

Lithuanian Representative

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava.
Chicago, Ui. 60632. Tel. YA 7-5980

tildžiusias kailių 
pasirinkimas

pe.8 vienintelį
lietuvį kailininką

Chlcfi-goje

NORMANĄ

t

BEST THINGS IN ŪFE

šie j lt kiti leidiniai yra gaunami '
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO^ ILL. 4O6OS 

rHIUnkanf darbe valandomis arba uHakanf palfv Ir pridedant 
ček| ar pinlflnf perlaidą.

State Farm L»fe Insurance Company

Lai! Frante Zapolls 
nOB’/j W.VSth St.

GA 4-8654

• Tuckpointing ir siding
• Staliaus darbai
• Dažymas ir dekoravimas
• Stogų dengimas ir taisymas
• Cemento ir kiti darbai

PAUL GALASINSKĮ,
z TeL 775-3175

NAMŲ REMONTAS
DIRBU VISOKIUS DARBUS:
DURIS, LANGUS LAIPTUS.

PORČIUS IR PAKELIU,
JEIGU REIKALINGA.
KAINA NEBRANGI.

Tel. RE 7-3687, Chicago, IL. 
šaukti vakarais MIKAS M. I

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas penaininkamt 

Kreiptis

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

BURŠTEiNA.I A- TVER AS 
į^Ti263-5S2« (ĮLAIKR0DtlA"r brangenyi

(įstaigos) ir 
677-848?

(bužo)

BRANGENYBtS
Pardavimas ir Taisymas 

264$ WEST 69th STREET
Tol*f.: REpublic 7-1941 ‘

185 North Wabe»b Areno*

and PLEASE 
make people 
more careful

» — MAIWIBMOA. CMKAGO C, HA, — Monday, yUy 2,1977.

M. i I M K U $ 
Notery Public

INCOME TAX SERVICE
4259 S. /Aaplewood. TaL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iikvietimai, pildomi pilietybė* pra
šymai ir kitoki blankai

PERRY PLAZA MOTEL 
1007 Park Avav Hot Spring*, Ark. 
, Alberta* ir Kastutė Rožėnai, Sav. 

Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV, šildomas maudymo- 

«i baseinas, telefonas, valkams žaidi
mo aikštelė. Galima r«*rvuoti taL 
50(423-9814.

f


