
I

' The Ldhu^man Dafly Nrw*
PubU4ied by The Luhwcwa Ne»* PyfriiitHag Cv, Is*

4739 So. Halsted Street, Chicago. HI. 60608 
HAymarket 1-6100

Ckv*r One MiHuni I.ithuanum 
In The United States

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

MAROKIEČIAI IMA NELAISVĖN LIBANAS KOVOS UŽ NEPRIKLAUSOMYBĘ Slaugymo namų

J Mauritanijos pasienyje buvo užpulti du 
pasienio postai, užmušti 8 kareiviai

ALŽYRAS, Alžirija. — Didokas skaičius alžiriečių buvo įsi
veržę į šiaurinę Ispanijos Sacharos' dalį, bet Maroko kariai juos 
apsupa ir vykusiai naikina. Marokiečiai nuginklavo kelias dešimtis 
‘‘polisarijų”,hęt paaiškėjo, jog tai būta perrengtų Alžirijos karių.

Sacharos;gilumon įsiveržusie-. ■ - ■ -- =
ii alžmeči® Jęško bUdų pasL T1V ^AVUlhl^
:raukti, nes eėntralinė valdžia t V pi dpv mvVlvLt£ 
nepajėgia pristatyti reikalingo h n . j
naisto if ginklų: Atrodo, kad talKOS MClUS gailQytl 
narokiečiai sutraukė dąugiau z 
cariu j Sacharos šiaurę, kad ga-1 WASHINGTONAS. — Vals

tybės departamentas formaliai 
paprašė Sovietų Sąjungos padė
ti pristatyti teisingumui tris ka
ro kriminalistus, dabar gyvenan
čius Jungtinėse Valstybėse. Kon- 
gresmanas Joshua Eilberg (D., 
Pa.) Atstovų Rūmų imigracijos, 
pilietybės ir tarptautinės teisės 
subkomisijos pirmininkas paša- į 
kė, kad jam vizituojant Sovietu i 
Sąjungoje buvo prižadėta koo
peruoti, tai. yra rasti liudinin
kus; galinčius paliudyti. . .

Sovietų Sąjunga prižadėjusi 
rasti liudininkus ir gauti jų pa
liudijimus;’ Jų paliudijimai bū
tų persiųsti Jungtinėms Vals
tybėms, o reikalui esant patiems

ėtų pastoti kelią naujiemsįsi- 
7 erzeliams.

Laikraštis kaltina Ameriką

Alžirijos dienraštis' EI Muža- 
lid, pasiremdamas savo kores
pondento žiniomis iš Washing- 
ono, skelbia, kad JAV padeda 
narokiečiams kovoti prieš Sa
charos nepriklausomybės sie
kiančius arabus. Duomenų sa- 
m tvirtinimui laikraštis nebe- 
luoda, bet tokį gandą paleido.

Kisingeriur pasirašius susita- 
imą dėl keturių- karo bazių Is- 
lanijojė, Alžirijos spauda pig

ioje nėra reikalingo budrumo, 
’enktadienio naktį tariami |‘po- 
i sari j ai” užpuolė Sematos pasie- 
iio- postą ir nužudė visus, j Mau- 
itanijds karius, saugojusius-mi-i 
lėta •pasienio zoną

Dauguma Amerikos prekybos 
lendroyių džiatigiaąr padidėj u- 
ia prekybos apyvarta. Manoma, 
:ad toks prekybos pagyvėjimas 
tsirado padidėjus vartotojų pa- 
itikėjimui krašto ūkiu, jo atei- 
imi. Pavyzdžiui, Sears & Roe- 
mek prekybos apyvarta sausio 
nėnesyje padidėjo 13%,' Mont- 
•omery Ward & Co. — 12.7%, 
iineapolio Dayton Hudson — 
7.1% -ir t. t..
Plieno gamyba irgi juda į ge- 

ąją. pusę taip, kad Bliss & 
.aughlin Ind. meta 15 mil. dol. 
:apitalo gamybos praplėtimui, 

Inland Steel bendrovė, kartu 
U Cleveląnd-Cliffs Iron komp-t 
įlanuoja Jemės rūdos kasyklų 
>ajėgumą, esančių aukštutinio 
Mičigano pusiasalyje, padidinti 
ki 8 mil. tonų per metus, t. y., 
iek mano iškasti geležies ru
bs. ’ ' - • v .

Aišku, vertybės popierių rin- 
a, tokioms ekonominėms per- 
pektyvoms esant, pasišokinėda- 
na vis gėrėja ir šiandieną jau 
rra pasiekusi D68 ĮJow- Jonės 
ndustrinius taškus.: pidžiausią 
timulą akcijų rinkai teikia ma- 
ėjantis už duodamas paskolas 
mamas nuošimtis if, žinoma, bu 
uo susijęs vartotoją paaitikė- 
imas krašto ekonominė ateiti
mi.

BEIRUTAS, Libanas. — Libano karįSfcmenė vykusiai pa.
gaisre 13 žuvo

CTLJCė GO. — Penktadienį dėl
stoja ke’i ’ iš Sirijos įsiveržusiems ir I ibanąyFaldyti pasiryžusiems , neišaiškintos priežasties pačia- 
palestir.iečiams. Dalis palestiniečių jau iškodavo Į Siriją, bet yra ; me vidudieny staiga prasidėju- 
kelios grupės, kurios nesitraukia iš strateginių pozicijų.

Libano gyventojai organizuo
jasi kovai už krašto nepriklauso
mybę. Beirute vvkęs pasitarimas 
garantavo Libanui nepriklauso
mybę, -Sirijos valdžia pasižadėjo 
atšaukti visus palestiniečius, o 
dabar šis Įsakymas vilkinamas. 
Pačiame Beirute Libano kariuo
menė prižiūri tvarką. Šią savai
tę susitiks Sirijos ir Libano pre- 
zidentai naujai susidariusiai 
padėčiai aptarti. Arabų vadai 
atidžiai seks šį pasitarimą, nes 
Beirute buvo nutarta palikti Li
baną nepriklausomą ir leisti jam 

Jpačiam tvarkyti visus savo vi
daus ir užsienio reikalus.

į JAV asmeniškailiudyti.

Eilberg pareiškė,- kad 55 ta
riamikaro kriminalistai naciai 
gyvena Jungtinėse Valstybėse 
ir jie.,'turi būti išaiškinti..

P01idjos dėka dabar 
saugiau CTA važiuoti 

■■ ■■ ■ 
NepapHstas kriminalo CTA 

bUšilosąJt traukinėliuose padau- 
gėjiifiaš l974 -iheJtų pabaigoje 
paskfitino. -Chicagos policiją įs
teigti specialų Masinio Tranzito 
dalini irvieneriems metams pra
ėjus. 1975 metų gale policijos 
raportas pranešė, kad pasiseki
mas buvo “feifomenalūs”: areš
tai CTA susisiekimo priemonė
se už tokias piktadarystes kaip 
apiplėšimai, nužudymai, išprie- 
vartivimai, užpuolimai ir sumu
šimai piktadarių suėmimai iš 
287 1974 metais padvigubėjo — 
iki 564. Pasigėrusieji ir plėši
kaujantieji paaugliai valkatos 
beveik apvalyti, kai už netvar
kinga elgesį buvor suimta 13,049 
(1974 metais 5,147) ir už drau
džiamu. ląiku valkatavima gat
vėse 12,381 (1974 m. 4,758).

niloje, vejkiąnt karo stoviui. Vi
si suimtieji priklauso religinei 
grupei ir yra įtariami pogrin
džio terorizmo veiksmuose. Su
imtųjų tarpe yra 50 fHipinų val
diško universiteto studentų.

Didžiuma studentų pradėjo 
streikuoti ir nedalyvauti klasėse. 
Buvęs filipinų prezidentas Dios- 
dado Macapagalis paskelbė stu
dentų laikraštyje atsišaukimą, 
kviečiamas laikytis ramiai. Jis 
rašo, kad yra pavojus ir gali pra- 
Sįdėti civilinis Filipinuose karas. 
Buvęs prezidentas ragina tuo-

Filipinuose neramu
MANILĄ- — Daugiausii kaip vfi Ji Avimą, kuris išspręstų kraš- 

imtas asmenų buvę dūlinta Mm*-to negeroves.
A _ Ją *- ' ~ '• - j .1

Biznieriai vaikosi

Amerikos prekybininku ir ga
mintojų ga&os perpildytos min
timis: žūty būt padaryti biznį, 
kad ir su pwHu šėtonu, nežiūrint 

Jie kaip tos šir-

Sovietai perka 
daugiau grūdų

VAŠINGTONAS. — Vašing
tono žiniomis, Sovietai atsisakė 
nuo sutarties su Argentina pirk
ti didesni kieką grūdų ir nukry-

ĮJAViįrudirrinka,  JToks..So-

kas bus j _ 
sės, lenda į^tfaskvą, lenda į Pe
kiną. a AK-- _ - ’
atsižvelgia^;, kad kartais turi 
nuostolių,.^. įdega nagus.

JAV prekybininkų apskaičia
vimu. vjęjįštik Tranas ir arabų 
kraštaiį^^ ateinančius penkis 
metus įsi veš užsienio gaminių 
nemažiau kaip už 350 bfl. dole
rių. Tai suma verta dėmesio, ver
ta aukų.

. -' i - .
Kitur. toEau Azijoje, yra In-

raštus ir kitur,, ne-

‘dame Wincrest slaugymo namų 
gaisre, 636 N. Winthrop avė., 
13 slaugomų žmonių žuvo ir apie 
25 buvo sužeisti — dūmais už
troškę. Tuose namuose buvo 
slaugomi 97 seno amžiaus žmo
nės, daugelis jų invalidai.

Gaisras prasidėjo 3 aukšte, 
kurio visi gyventojai tuo metu 
buvo susirinkę pamaldų. Jei ne 
tos pamaldos, daugumas jų gal
būt, būti] žuvę,.kai nuodingi dū
mai pripildė jų kambarius. Gel
bėjimas gaisrininkams buvo ap
sunkintas dūmais namo viduje 
ir apledėjimais lauke. Nu
kentėjusieji nugabenti i Edge
water, Weiss Memorial ir St. 
Francis ligonines.

Ugniagesių departamento ko- 
misionierius Robert Quinn pra
dėjo gaisro priežasčių tyrimą. 
Esama Įtarimo, kad koks nors 
protiškai “neišbalansuotas” slau
gomasis galėjo tai padaryti.

' JŪREIVIAI SUĖMĖ SOVIETŲ
KARININKUS, SUKO I VAKARUS

Karo laivai ir lėktuvai sustabdė bėglius,
□ rivertė grįžti Į Leningrado uosta

LONDONAS, Anglija. — Tikrai nustatyta, kad praeitų 
lapkričio 7 dieną sovietų karo laivas, iš Rygos uosto plaukęs 
ningradą, buvo pasukęs i vakarų, bet sovietų narlaivių ir 
lėktuvų buvo sulaikytas ir pasuktas Į Leningradą, — praneš, 
rai informuotas britų dienraštis Daily Telegraph. Praeitais m 
buvo pasklidę gandai, kad vienas sovietų karo laivas bandė 
bėgti Į vakarus, bet sovietų karo jėgų buvo; sustabdytas ir 
žintas Į sovietų vandenis. Tokias žinias pasakojo sovietų ūk 
kai, gyveną Baltijos pakraščiuose. Sovietų ūkininkų pasakos 
pasiekusios Švediją ir buvo paminėtos spaudoje.

Daily Telegraph dabar tvirti
na, kad toks Įvykis buvo. Jie ži
no, kad sovietų karo laivas tu
rėjo tiktai “628” numerį, bet 
vardo nenešiojo. Kita kryptimi 
pasukusį sovietų Kotlin klasės 
karo laivą pastebėjo sovietų ra
dijas; Baltijos vandenis kontro-^ 
liuojantis sovietų radijas žinojo' 
628 laivo kryptį, o kai pastebė
jo, kad jis pasuko kita kryptimi, 
tai Įspėjo sovietų aviaciją ir Bal- į 

ztijos jūroje tuo metu buvusius 
sovietų karo laivus.

kad Maskva, esant Argentinoje 
terorizmui ir ekonominei su
irutei, nenori prisidėti pagerin
ti Argentinos ekonominę padė
tį, pirkdama joje didesni grūdų 
kiekį.

JAV- žemės ūkio - departamen
tas praneša, kad rusai, vietoj Ar
gentinoje, užsakė Amerikoje pa-, 
pildomai 301,198 metrinius to
nus grūdu. Maskva 1975-6 me
tais iš viso Amerikoje nupirks
13.4 milijonus metrinių tom] 
grūdų. Viena metrinė tona tal
pina savyje 2,205 svarus arba
39.4 bušelius grūdų. .

Politiniai stebėtojai mano, kad 
Sovietai, vardan nederliaus pirk
dami didelius kiekius grūdų už
sienyje, nori prisipildyti savo 
aruodus, turėdami omenyje atei
ties Įvykius. Kaip Kinijos laik
raščiai rašo: “Sovietų revizio- 
nistai numato būsimą klimatą 5 
metus į prieki”.

Europos rinka 
nepriima Graikijos 
BRUSELIS. — Europos ben

drosios rinkos direktorių komisi
ja atmetė Graikijos prašymą ir 
atsisakė ją priimti bendrosios 
rinkos nariu, kadangi ji dar nė
ra ekonomiškai pajėgi būti na
riu mažiausiai 5 metus. Graiki
ja galės būti priimta Į bendrą
ją Europos rinką tiktai 1984 m., 
remiantis sudaryta tarp Grai
kijos ir Bendrosios Europos rin
kos sutartimi.

Graikijos vyriausybė sako, kad 
toks bendrosios Europos rinkos 
direktorių sprendimas yra smū
gis Europos demokratijai 
Graikijos užgavimas.

Vienok, prieš darant kokį nors 
sprendimą, Graikija palauksianti 
Ministerių tarybos nuomonės, 
vyriausio Europos bendrosios 
rinkos organo. .’

ir

Ypač Kinija, pinpongo žaidė
jams atidarius vartus, yra yilio- 
jąnti-Šali^Bcur gyventojų pri- 
škaitbihInSMtitBfgWf mili jbhų "ir 
kurie reikalingi aprengti ir dar 
panenėti. Kinijos tikro gyven
toju skaičiaus-nieks nežino, bet 
manoma, kad už metu, kitų- pa
sieks pilną bilijoną. Taigi, Kirti-, 
i a taipgi gali būti geras preky
bos bendrininkas. Bėda tik, kad, 
kad Kinijos visų gyventojų ko
kie 85% gyvena kolchozuose ir 
ių Įpirkimo. galia yra labai men
ka. Be to, kokius 25 metus Ame
rika vengė Kinijos, prekybinin
kai šalinosi nuo jos.

Prezidentams, Niksonui ir For
dui, sušildžius draugiškumo ry
šius su Mao Cetungu, Amerikos 
prekybininkai sugebėjo Kinijai 
Įpiršti gaminių 1974 m. už 800 
mil. dolerių,- Čia ir vėl bėda: 
Kinija Amerikai tepardavė pre
kių už 70 mil. doleriu. Reik tu- 
rėti omenyje, kad kinai nori tu
rėti prekybą su užsienių santy
kiu doleris už doleri, t. y., už 
kiek perkamą, už tiek pat turi 
būti ir parduota.

Kinija, vakarų ir amerikie
čiu akimis žiūrint, yra dar at
silikęs kraštas, nors pati pasi
gamina raketas, skraido padan
gėmis, paleidžia Į erdves sateli
tus, bet sausinimo bei drėkini
mo darbus dirbdami, neturi net 
ratukų ir žemes nešioja žmonių 
minios kasikėmis. Arba vėl, Ki
nija augina ir suvartoja mili
jonus svarų žemės riešutų, bet 
auginimo ir derliaus nuėmimo 
darbus atlieka rankomis, neturi 
reikiamų mašinų. Toliau, kaip 
visuose komunistiniuose kraš
tuose, taip ir. Kinijoje, žmonės 
veržiasi Į miestus. Reikia namų, 
reikia ir fabrikų jiems pragyven
ti prasimaitinti.

Visą tai į krūvą sudėjus, gau
nasi dirva,a ajtvira rinka įvai
riems gaminiams, įrankiams, 
mašinoms, kas ir vilioja pelną 
besivaikančius laisvojo pasau
lio biznierius. Bet... Jei nebū
tų “bet”, tai ^pasaulis būtų ki- 
tok$.'

Argentinoje vyksta 
toliau žudynės

BUENOS AIRES. — Pereitais 
1975 m. Argentonoje buvo nu
žudyta daugiau 800 žmonių, o 
šiemet nemažiau kaip 52.

Sausio 29 policija nušovė sos
tinės gatvėje’ tris piliečius: Įta
rus juos esant bandolieriai's. 
Trumpai po to, 15-kos teroristų 
grupė, 13 vyrų ir 2 moterys, nu
šovė 2 Bendix bendrovės parei
gūnus ir vieną policininką. Ben
dix bendrovės Įmonė, gaminan
ti auto dalis, yrą 8 mylios nuo 
sostinės Buenos Aires.

Pasitraukdami teroristai; ant 
Bendix bendrovės Įmonės sienos 
užrašė: “šį darbą atliko Monta- 
neros kairieji peronistai”. Ar
gentinos imonininkai ir preky
bininkai Įteikė vyriausybei pa
reiškimą —- reikalavimą, kad vyr 
riausybė turi sutvarkyti teroris
tus tir apsaugoti piliečius. Prie
šingu atveju jie atsisakys mo- 
kėtf mokesčius ir sustabdys Įmo
nes.

Prašo uždrausti mėsą 
“gerinti” chemikalais 

WASHINGTONAS. — Įtarda
mi, kad nitratai ir nitritai yra 
potencialūs vėžio akstinai, pen
kių (maisto vartotojų aplinkos) 
grupių lyderiai kreipėsi Į Agri
kultūros departamentą, kad už
draustų vartoti chemikalus mė
sai ir kūdikių maistui “pagerin
ti”. Jie pareiškė, kad departa
mento pasiūlytieji standartai yra 
visiškai “nepriimtini” ir tik le
galizuotų maisto pramonės iki 
šiol vartojamą praktiką.

Amerikiečiai kasmet suvalgo 
po 4.4 bilijonus svarų “pagerin
tos” (cured) mėsos, tąi yra po 
20 svarų kiekvienai gyvai gal
vai, patys nežinodami, kad in
dustrijos plačiai vartojamais ni
tratais ir nitritais rizikuoja vė
žiu...

Britų dienraštis tvirtina, kad 
maištaujanti sovietu karo laivo 
įgula-suėmė Visus-penkis sovietų- 
laivo karininkus ir'uždatė- jubs 
kajutėse. Ko maištaujantieji jū
rininkai norėjo ir koks jų liki
mas — tuo tarpu užsieniečiai 
nežino. Tiek težinoma, kad mi
nėtas sovietų laivas buvo nuly
dėtas i . Leningrado uostą ir ten 
suimti visi maištininkai. Jų li
kimas tuo tarpu nežinomas, nes 
sovietų valdžia slepia visas ži
nias, liečiančias sovietų jūreivių 
maištą praeitais metais.

Maskva, Rusija. — Sovietų 
valdžia, ilgai klausimą nagrinė
jusi, padarė kelias lengvatas iš
važiuoti iš Sovietų Sąjungos, — 
praneša Chicago Tribune kores
pondentas James O. Jackson. 
Jackson. Tvirtinama, kad sovie
tų valdžia, užsienio ■ spaudžia
ma, pradėjo vykdyti Helsinkyje 
Brežnevo dduotus pažadus.

Tos nuolaidos yra tokios: 
Kiekvienas komunistų pavergtų 
tautų gyventojas, norėdamas iš
važiuoti iš Sovietų Sąjungos, 
privalėdavo sumokėti valdžiai 
400 rublių, kas sudaro 540 -JAV 
dolerių. Dabar jis galės išva
žiuoti už 300 rublių (405 JAV 
dolerius). Valdžia panaikino 
vietos komunistų partijos sek
retoriaus liudijimą. Jeigu kas 
norėdavo išvažiuoti, tai centra- 
linei valdžiai privalėdavo atvež
ti vietos kompartijos sekreto
riaus gero elgesio liudijimą. La
bai dažnai sekretoriai tokio liu
dijimo neduodavo ir žmogaus Į 
užsienį neišleisdavo. Jeigu kam 
•uždrausdavo išvažiuoti, tai nau
ją prašymą svarstydavo tiktai 
sekančiais metais, o dabar vei
kiantieji patvarkymai liepia iš 
naujo bylą persvarstyti už 6 mė
nesių. Jeigu jau vietos komu
nistai žmogaus neišleidžia, tai 
dabar turi teisę kreiptis Į vizų 
skyrių, kuris gali vizą duoti. Vi
za taip pat duos, jei kas atsisa
kys sovietų pilietybės ir sumo
kės 500 rublių ($675).

Angolos raudoni' 
nori JAV pagalb
Sovietu remiamas Sąj 

Angolai Išlaisvinti (MPLA) 
ri nustatyti normalius santy 
su Vakarų valstybėmis, yp; 
erai su Jungtinėmis Valstybė 
kurios rėmė MPLA konkure 
Angolos civiliniame kare, 
dono Times cituoja NIPLA 
formacijos direktorių Dr. • 
de Almeda, kurs pareiškė, 
jo MPLA yra suinteresuoti 
rėti gerus santykius su V 
rais. Almeda pasakė Lon 
Times korespondentui Ničl 
Ashford, kad Almeda parei: 
jog MPLA laimėjus pergak 
vietų patarėjai ir Kubos ka 
menė anleis Ancol-i ir So'’ 
Saiuncai nebus leista jokiu 
vyno ar kariniu bazių steigti 
je pietvakarinėje Afrikos 
tybėje.

Almeida pripažino, kad M 
va per metu metus rėmė MT 
bet masinis Sovietu ir K 
antplūdis prasidėjo tik kai 
rė ir Pietų Afrika “pada.rė i 
ziją” Į Angolą tikslu paremt 
kurias rivalizuojančias gruj

MPLA, “iki dantų” ap< 
luotą Sovietų ginklais, jų t 
tankais, artilerija ir rakėte 
suštiprintnta • 10,000 kub: 
kariuomenės, pasiekė lemk 
pergalės Angolos šiaurėje j

tini Susivienijimą (UNITĄ) 
tuose. Bet britų koresponde 
Angoloje praneša, kad M 
žygiavimas pirmyn atrodo 
sulėtėjęs, nepaisant, kad ir f 
Afrikos kariuomenė pasitra

WASHINGTONAS. — P 
dentas Fordas pašalino iš ta 
bos H. R. Crowforda. vie 
pastatų (public housing) i 
ralinį viršininką, kai paaiš 
Crawfordo “interesų kon 
tas"., kur Crawford, pirn: 
juodžius pasiekęs tokio auk 
pozicijos administracijoje, 
dėdavo tūliems savo rasės as 
nims gauti geras tarny adm 
tracijoje. Jam gresia 2 metai 
Įėjimo ir $10.000 pabaudos

SNOW

Drėgnas, snigs

Saulė teka 7:03, leidžiasi 4



Iš dari. Miko Šileikio atsiminimų
Kfftšta vidurio vasaros saulė 
KHų padegusi Peleniaus smūk- 

Ri ji nebūty buvusi pri
krauta alaus statinėmis su le
dais. Smuklė buvo primūryta 
prie kalno akmeninės sienos. 
Žvarbas vėjelis kaišiojo savo 
ilg<) iieiuvį gonkų pa unksmėje 
rr pit j derva dvokiančiu kvapu 
iš phe lo dirbtuvės.

Antanas Naujokas laimio j sakė pasienyje stovintiems vy- kite tikro bavarsko 
gai perplaukęs Atlantą 1913 me rams.' 
tais pasiekė aukso ir sidabro pa 
sakom s apipintą Ameriką, at- smuklės į kiemą sušilęs. Šilta 

savo'tautiečių globoje, ar šalta, visuomet jis vilkėdavo 
š Stotyje Antaną pasitiko ir atsi- raudoną niegstinuką su skyle 
£ vedė kaimynas Mataušas, jau alkūnėje. Jis turėjo daug namų 
j ketv.’rtą desėtką metų baigiąs, * prisipirkęs Slėnio miestelyje ir
* iurio stora trumpą sprandą ^jnose apgyvendindavo savo tau
* plieno fabrikas surietė į riestai tiečius. Kai atvykdavo daugiau 
į nj. ?dataušas tris metus sunkiai emigrantų, jis daugiau namų 
~ dirb), mažai išgerdavo, taupė pirkdavo, žodžiu, jis kūrė lie-

, tuvių bendruomenę. Daug kas 
žinojo, kad namus jam nupir- 

. ko tautiečiai, kurie savo šun
akiai uždirbtus pinigus paliko jo 

pinigus ir laukė tos dienos,-smuklėje'.
kaip gervė giedros, pas savo -— Alų šiandien versk į šitą
dukras su kraičiu grįsti, bet vis rūsį. Šalinis rūsys pilnas, — Pe- 
dar dėjo centą prie cento. denius mostelėjo ranka 

Prie Peleniaus smuklės du- rui.
rų sustojo alaus statinėmis pri-j Linksmasis biznierių 
krautas vežimas, ant kurio sė- delnus, sveikino vyrus, 
dėjo jaunas vengras. įjokui patapšnojo per petį

— Jova ragiol, maganot! — 
gero ryto, ponai, — vengras pa

veng-

Pelenius skubiai išbėgo; iš

S 
o

trynė

ir vi-
sus pasikvietė į smuklę:

Na, vyrai, dabar, paragau

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to savyegularty!

see us for 
financing.

AT OUR 10W RATES
WITH REPAYMENT 

TO ^tr YOURT INCOME .

uarterly
OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO INSURED

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212' WEST CERMAK ROAD ; CHICAGO, ILLINOIS SXOS 

PSTSJL Kazamauskas, Presort ' Phone: VIrgiai* 7-7747

HOURS: Mbn.Tae.Tri. 9-4 Thur. 9-8. Sat. 9-1 
_ ... . - . •r • - - - x - • • • . ‘

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE, 1905

Peleniaus smuklėje ant ilgo 
suolo sėdėjo eilė vyrų kąip 
ąžuolų, suodinų, * lik ką iš ka
syklų ir. fabrikų sugrįžusių, —- 
visi suveltais plaukais ir juo
dais marškiniais. Negi plausi 
marškinius taip dažnai, kai nė
ra kada. Patys vyrai savo bend 
rabučius valydavo nors kartų 
per metus, patys virdavo, kep
davo ir patys buvo šeiminin
kai. Visi mėgo amerikonais va
dintis. Pavadintum kurį ^ža
liuku”, tai apsidairyk, kad į au 
si negautum. Visi rankoje laikė 
po alaus butelį ir sutartinai 

^gurkšnojo, net apsilaižydami. 
Tonis Visgirtas butelio kepurai 
te dantimis nukėlė ir lūpos 

'kraštu nuvertė žemėn. Nė pu
telė nenusiliejo — tuoj apžiojo 
butelio gurklį ir iščiulpė iki 
dugno.

— Ot, šitaip amerikonai ge
ria! — į Naujoką žiūrėdamas 
pasakė Pelenius.

■/ — Tu neskubėk, matai, visas 
vežimas stovi... šiąnakt turė
sime visa išgerti. Rytoj šventa. 
Brolau, pilsime, tai pilsime! — 
pastebėjo Sakalas.

— Gal krikštynas ar vestu
ves ruošiate? — paklausė Nau
jokas.

— Krikštvnaš. — Ka čia ves- 
f v

tuvės, — mergų čia nėra. Ne
vienuose ' Peleniaus namuose 
nėra motel’s. Čia vyrų vienuo
lynas, o jų žmonos ir merginos 
Lietuvoje pasiliko, —. tarė Pe-

Iš Elenos Juciutės 
liudijimų

Savo knygoje ‘*Pė<los Mirties 
Zonoje” E. Jusiu t ė pasisako kai 
kuriais klausimais, kurie išei
vijoje buvo sukėlį įvairių nuo 
.monių ar net ginčų. Bėgančiam 
skaitytojui bus pravertu su vie
nu-kitu autorės liudijimu susi
pažinti; gal tatai paskatins jį 
perskaityti ir visų knygą.

Apie partizaninį karą /psl. 
34-36/ autorė rašo: “Niekas ne
galvojo, kad esame niokojami 
su Vakarų sąjungininkų “palai 
minimu” kad esame “parduoti” 
okupantui... Kai tauta pajuto 
esanti paskirta fiziniam, mora
liniam ir tautiniam sunaikini
mui, kitos išeities nebuvo kaip 
tik leistis į kovą, kad tautos su
naikinimas priešui kuo bran
giau atsieitų ir užimtų kuo dau 
giau laiko, kurs galėjo veikti 
mūsų naudai... Lietuvių t-auta 
išėjo į partizaninį karą, kad kuo 
ilgiau pratęstų savo mirties 
sąlygose”. i-1

Taigi, kova užvirė ne už po
nus, ne už dvarus, už klases, bet 
už tautos gy vybę, prieš genoci
do vykdytojus. O'kai daugeliui 
kovojančių nebeliko vilties iš
silaikyti, tada jie kovojo už tei
sę laisvai numirti savo krašte. 
Tai irgi ’verta kova^ nes taLge- 
riau, negu mirti'nukankintam 
ir pažemintam kalėjime arba 
Sibiro taigose pasibaisėtini <>ę 
sąligose”. .

Daugelis prisimename kiek 
kaltinimų išeivių .spaudoje, bu
vo mesta VLIKo adresu už 
“partzaninio karė' sukėlimų”" ir 
jo “kurStymą-’L tr'kaip iš tikri*

buvo. Atrodo, tuos kaitinimus 
sugalvojo miklieji Maskvos goe 
belsai kovai su VLIKu, bet mū
sų tarpe atsirado stropių “visuo 
menininkų” ir “"žurnalistų” 
kurie juos bandė pasėti išeivi
joje.

Iš Jusiūtės kelionės -gyvulių 
vagone į Sibiro vergovę yra 
toks jos pasakojimas (psi. 118): 
■*kartą mūsų vagono mergaitės 
ėmė šaukti: ‘Kombainas, Kom
bainas!' Visos susigrūdome prie 
langelių. Ir ką gi pamatėme? 
Trys moterys baltomis skarelė
mis apsirišusios galvaę, pakin
kytos plūgą, o vyras ėjo paskui 
ir už rankenų laikė plūgą. Bo- 
togo -neturėjo.”

Nors iš4 kelionės 1 aprašymo 
sprendžiant tas įvykis buvo jau 
‘•‘ilgai ir toli” už Maskvoą nuva 
žiavus 1949 metais, bet mūsų 
švietimo vadovams gal tatai tik 
tų naujai “Namelių” laidai, pa 
vaizduoti nepriklausomos Lie
tuvos arti ją? Svarbu idėja! 
Reikiama fotigrafija būtų at
siųstą oro paštu ar specialiu kur 
jerki. T. Tauragis

(Bus daugiau) >

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Ai Naujienose radau braiži

ni, kur tai Artiko j pastatė ma
lūnėli 100 pėdų aukštyje. Tai 
yra vėjo sukamas motorėlis. Ten 
rašo, kad 9 mylių vėjas jau su
ka sparnelius, o 29 mylių vėjas 
sukdamas duoda trisdešimčiai 
namų elektros. Kodėl nešildo
mi fabrikai ir negamina tokių 
motorėlių? Aš i manau, kad 
žmonės gal susidomėtų ir pra
dėtų įsitaisyti savo nuosavą alek- 
trą. Nes dabar laikai eina blo
gyn. Kompanijos įprato plėšti 
už elektrą ir gesą- didelius pini-,, 
gus ir kainas kelia kelis kar
tus į metus.

Aš kai gyvenau Lietuvoje, Ma
rijampolės 'mieste, ten’ netoli 
miesto gyveno kalvis. Jis prisi
taisė 4 sparnų malūnėlį ir pio- 
vė malkas, malė ir kūlė. Ir buvo 
įsitaisęs elektrą. Man tąsyk ne
atėjo į galvą paklausti ir ap-

ji urėti kaip ten įtaisyta .ir iš 
kur jis gavo tain reikalui mo
torėlį baterijai pakrauti, nes bu
vo sunku ir paprastą motorėlį 
gauti. O čia Amerikoj tai viso- 
kių motorėlių yra. Ir Lietuvoje / 
tekdavo matyti ir ant savo sto- • 
go kaikas turėjo kokį tai moto
rėlį ir turėdavo sau kambaryje, 
savo elektrą. ’ .

Naujienų skaitytojas.

otRKlTV UdV T£JpYMO BONUS

Nuo
1914 metų

BEveryW 
i fitter bH 
hurts

L.^er doesnT thrQ<v

Midland pavings aptar
nauja laupvmo ir narni) 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės Dėkojame 
Jums-* už mums parodytu 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje
Sąskaitos apdraustos 

$40,000

8927 So. HARLEM AVE.r 
Bridgeview, Illinois 60455 

Tek 598-9400

MIDLAND
SAVINGS 
AMD LOAN ASSOCIATION 

«4I ARCHER AVĘNUE .
CHICAGO, ILLINOIS ^S3ž '

PHONE: 25M471 į

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
t x ' LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS-ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis- 
į la Chicagoje 1966 metais paties -autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da- 
į iiu: žemes ūkio švietimo problemos ūkininkų’ krašte. II dalis: žemės 

! ūkio švietimas Lietuvoje.
Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 

.lebutų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su- 
. griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, - ekonomi

nių ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 

•rr prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.
Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 

Absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa
sauli išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę -ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso- 

; liueiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli- 

> mai Tėvynei Lietuvai”.
Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik S5.00. 

La u narna Naujienose.
Čeki arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

vių
Čia

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbūvis, pnvaio susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose

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

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu- 
vruota 300 psi. Kaina 7 dol.

ČIKAGIETES ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilmoje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naodakiuose. 
Klaipėdoj^ ir falangoje Vaizdus aprašymai, ką ji ten mate, kokias 
kal-bas girdėjo ir ką jai žmones pasakė. 95 osl. $1.50 Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU t VILNIŲ. Kelionės i Lietu
vą Įspūdžiai. Iliustruota loto nuobraukomis. 331 psl. S3 00

D. Kuraitis, KELIONE I ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au- 
Mriaus pastabumą neapgauna Intriristo ir agitpropo propaganda bei 
nžmAskavinrai. Abi knygos pera^ytos lengvu, gražiu stiliumi

Vincas Žamai^rs, LIETUVIŲ ETMtNIU SIENŲ KLAUSIMAIS. 
3 istoriniai žemėlapiai 106 psl. Kaina S2 00

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 psl. Kaina $1.50.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami

NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060S

darbo ’TMtandomix uzsakunf paitp Jr ^rid*d»**4
čeki ar piniginę perlaida.

dantyse laikydamas. Jis retai 
išeidavo iš savo' nainu, kurie 
buvo skersai upeliūkščio. Se
nas angliakasys Urbonas tiktai 
su-svarbiais-reikalais pas kitus 
nueidavo. Ko jam -eiti- kitur, 
kad dzūko rūsį tiktai sportai 
tegalėdavo lankyti;: Dzūko Ur
bono dukra Alena -ne. su bei 
Jkuo;kstlbedayp. Dą^Įl?ęįgįfiaiįs 
įnamiu- jai piršosi^, .bet. senis 
Urbonas išvydavo sakydamas:

— . Greičius. armonika -groja, 
dzie, kaip vargonais--.0 ką jūs, 
dzie, galite? <•,->' ‘ '

Urbonas mėgo armonikos 
muziką. Jam patiko- ir Greičius 
iš Dzūkijos-Kai Greičius su Ale 
na važiuodavę automoMiB, tai 
iš po žemos vengriškos' skry
bėlės nosis -atrodė,, kaip pjau
tuvėlis. ‘ - t, ■

— Dzie, ko jūs čia sėdite, 
kaip laidotuvėse ? —storu bal
su paklausė L'rbonas. Dzie, 
rup... Sakalai, ir fu čia? Eik 
namo, Liudvikas tavęs jaukia. 
Ei, palauk! Pirma įjūeik į,ban
ką ir iškrisk mano -‘ čekį. Ąš 
tingiu riti. v''' ..

— Mano bankas geresnis už 
plieno kompanijos,, — pasakė 
Pelenius. — Visi savo čekius 
pas mane išsikeičia* ,

— Aš ne iš tokių, kurie tau 
pinigus atnešę palieka, —. at
sikirto Urbonas.-

Urbono subarfaš“’ Priekius 
švelniai nusileido if paėmė 
alaus butelį. '7,

— Bet retą svečių Urboną 
reikia pavaišinti. 4- Pelenius 
įbruko Urbonui Į delną alaus 
buteliuką.

— Dzie, eik tu s alsavo pa
mazgom! Tokio as -’ henorni. 
Duok iš statinės.

i: — Sakalai, a t kimšk šalto 
alaus bačkutę. Bet tada turėsi
me visą išgerti, kitaip nusisto
vės, — suriko PeleirtMi:,-’

— Dzie, oi dabar tai. kars ki
ta, — Urbonas savo'ilgas ūsus 
įnKTkė į alaus lx>kalų. ■

- Palauk, tu neišeik, ■.— Pe
lenius sulaikė Urbojįjl — Ma
tai, turėsime krikštynas, Nau
joką krikštysime. Jis, bus nau
jas amerikonas. Ateis- fabriko 
formalias, tai paprašysime, 
kad naujam amerikonui darbo 
duotų. Gerai užfundysime.

— Ura, už amerikono svei-

ooesn't just happen. 
People cause ft—and 
•mfy people can prevent;
It “People* .means you!
Keep America BežutitUt >

Passbook Savings.
Ali accounts com- rhgVCl ą 
pounded daily —

paid quarterly.

IMSUfEl
* Years.-’Savings s

• Certificate 
('Minimum 55,000).

i — Tai ką krikštysite, jei..sa
kote, kad moterų nėra? —įla- 

, klausė Naujikas. “
— Tave, — atsakė Pelenius.

— Pamatysi!.
— Bet aš jau krikštytas, — 

protestavo Naujokas.
;— Pamatysi! Amerikoj žmo

nes krikštija alumi, ne ’ vande
nio, pamatysi. Tu dar žalias 
kaimo avinėlis. Amerikoj pini
gų yra daugiau, negu Lietuvo
je šieno... — šaipėsi Tonis.

Paberžės . pusbernis riesta- 
nosis Tonis Visgirtas buvo liuks 
niiausias ir gerokai įkaitęs, rau 
doni su auliukais batai žirnio 
sagomis iš šonų susegti, atrodė 
kaip gaidžio skiauterė. Šalia 
Visgirto sėdėjo geltonplaukis 
Kosulys, turtingo ūkininko. sū
nus, užmiršęs savo žmonų Lie
tuvoje. Jo paraityti ūsai nuo 
alaus putų atrodė pražinę. Nau 
jokas juos visus pažino. O Sa
kalui, kuris sėdėjo šalia Kosu
lio. vienoj rankoj laikydamas 
alaus buteli, o antrojoj kuku
rūzinę pypkę.nuo motinos ir 
laišką atvežė. Sakalas buvo po
puliarus dėl savo specialybės, 
nes mokėjo į statynę kraną 
Įvaryti nė putų nesukeldamas, 
nė lašelio alaus nenuliedamas, 
dar ir šiaip daug ką sugebėda
vo padaryti. Jeigu kam reikė
davo laišką į Lietuvą parašyti 
ar perskaityti, jis tą padaryda
vo. Jrs mėgo laikraščius gar
siai . skaityti, kai kiti nusiger- 
davo. Nesakytum, kati tik Sa
kalas mokėjo rašyti, buvo ir Į 
daugiau tokių Peleniaus bend
ruomenėj. kurie Lietuvoje pra
džios mokykloj mokslus ėjo. O 
vienakojis Justinas, neseniai 

.plieno dirbtuvėje vieną koją 
! palikes, net šešių klasių gim
naziją buvo išėjęs. buvo mo
kyčiausias. Bet dėl jo didelio 
mokslo mūsiškiai nelabai mė
go. Girdi, su lokiu mokytu nė
ra ko kalbėti...

— Vyrai, jūs pradėsite snaus 
Ii! Dar po vieną, kitą. para-

I gino Pelenius. Aatą! — visi pak^lė^s^.Lai©.
įėjo ii' senis I rbonas, savo iii liūs iki hibu.

Pjpkc Ml buliaus -al\d
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You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
B«nd-a-Month plan where you bank.

Before you know it, your Amewcan 
’•,wn will be a reality, "■

America » the place that is made 
out of dreams. And, US. Savings 
Bonds have been helping' to make

AVVrTy JLL1<1VUU.U All IvdS Llhrl.ll

six years. That means your dreams

Chicago/ UI. 60608

Now E Bowdt pay 54% iatftrost when held to a 
xnatuwty W 5 ymrs, 10 months (4*r the first J? 
ymr>. Bonds are neplaeed if lotų stolen, c ’ 
deatroyed. When needed they am be ceshed ★ 
M y<»r bent Intereut m not subject to etate lĖ 
£ *nd fat***!

Take stock in America.
Now Bonds mature in less than six years.

17.79 So. ttalsted Street
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KAZYS ŠKIRPA

Prof. Vaclovo Biržiškos

1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

Taupykite dabar

Taupykite dabar,

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

Investavimo knygelės sąskaitos neša

The Iron Curtain 
isn’t soundproof.

$4.00
$6.00
Gra-

$5.00

UŽMUŠĖ 13 ŽMONIŲ 
NIEKO NEBEATMENA

aide ojpui sepaud £ sofpn)Į$s 
-uojį tSuepajj ‘setuipiaj iaq setuX>| 
-esi ouisia; jiąjn} ojejĮjaj ėjau 
tai nesako.

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

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

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

Janina NarOni, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai

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

• Geriausias būdas sustoti 
pirkti akcijas, kai jos krinta, ne-
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RIO DE JANEIRO, Brazilija. 
— Manuel'Carneiro išlaikęs au
tomobiliu važinėjimo egzaminus 
gavo leidimą automobilį vairuo
ti. Diena buvo karsta, virš 100 
laipsnių ir tūkstančiai žmonių 
išvažiavo į Guanabaro paplūdimį 
atsivėdinti. Ten savo automobi
lį pasuko ir jaunas Carneiro. 
Greičiau negu leista' važiuoda
mas jis norėjo aplenkti vandens 
lataką, bet automobilis netekęs 
kontrolės užšoko ant šaligatvio 
ir vietoje užmušė tris žmones ir 
nuriedėjęs nuo 3 pėdų išpilto ke
lio žemyn į paplūdimį užmušė 
8 žmones, kurie ant blaketų gu
lėdami deginosi saulėje.

Perbėgęs besisaulėj ančių žmo
nių pilną paplūdimį vokiškasis 
Volkswagen nuriedėjo į vande
nį permušė du besimaudančius 
ir ant jų užvežiavęs apsistojo, 
abudu prigirdydamas vos iki ke
lių gilumo vandenyje. Paplūdi
myje buvo 10 žmonių užmušta, 
o trys mirė į ligonines nugaben
ti. Ką per tą laiką veikė Car
neiro. Jis aiškinosi/ nieko ne- 
bepamenąs, jam viskas kaip mi
eloje: “Atsimenu, kad važia
vau apie 50 kilometrų (apie 30 
mylių) greičiu. Greičiau važiuo
ti, kaip nepatyręs vairuotojas 
aš negalėjau, nes patyrimo netu
rėjau. Vairui išsimušus iš kon
trolės aš susijaudinau ir per 
klaidą pamyniau gazolino peda
lą. Kas po to buvo — nebepa- 
menu...” '■

Deja, kai VLIKas 1913 m. 
lapkričio 25 d. jau buvo susi- 
daręš ir pradėjo veikti, jo va
dovybę... pasuko visai kitu 
keliu, būtent — ignoravimo 
Lietuvos -Sukilrminės (Laik.) 
Vyriausybės ir nesiskaitymo su 
Lietuvos diplomatinio posto 
Berlyne patarimais, lyg laiky
dama tą postą Lietuvos reika
lui nebereikalingu. Greitai 
ėmė ryškėti, jog sakyta vado
vybė apsisvaigina antrosios ka
riaujančiųjų pusės propagan
diniais pažadais apie paverg
tųjų tautų išlaisvinimą... Ori- 
jentavimasis iš liž Reicho gink
luotų pajėgų užnugario y prie-

1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Įsteigta 1923 metais. TEL. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psL Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių istorijos Draugija. t

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 311 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, Kocailistimų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt. 1 ’ ’ ;
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GERIAUSIA DOVANA
galintą gauti .puikių knygp, kurios papuoš bet kokią 

•r lentyną. \

Solistės dainavimą gali tik mu
zikai tinkamai įvertinti, bet pil
nutėlė klubo salė žmonių, atvy
kusių iš įvairių kraštų, plojo 
solistei šu dideliu entuziazmu ir 
vis pageidavo daugiau dainų. So
listė G: Čapkauskienė, su savo 
dainų koncertais yra apkeliavu
si jau daug pasaulio kraštų ir 
yra viena iškiliausių solisčių lie
tuviškoje išeivijoje, ši Koncer-

mano vasario 5 dienos memo
randumą. Von Gruddherr pa
tarė, kad skubiai sudarytume 
lietuvių: delegaciją ir nedel
siant pasiruoštame deryboms... 
Deja, -jos taip greitai, kažko
dėl, neprasidėjo. Netrukus iš
aiškėjo, štai kodėl:

Tuo metu apgailėtini įvykiai 
pačioje-Lietuvoje jau kirtosi su 
pozityviais planavimais Berly
ne. Kaip dabar žinome, vokie- 
čųi saugumui buvo pavykę su
čiupti. vieną slaptą VLIKo kur 
jerį, vykusį per Baltijos jūrą į 
Stockhohną su VLIK ą inkri- 
minuojančiais dokumentais, jų 
tarpe buvo ilgas sąrašas ginklų, 
kurių tikėtasi iš kažkur gau
ti. .. To pasėkoje Gestapas tu
rėjo pagrindą griebtis griežtes
nių policiitių priemoniiĮ ba
landžio mėn. pabaigoje areš
tavo daugumą VLlKo narių, o 
po to SS .padaliniai staigiai 
užpuolė ir i bru fališkai nugiiik-.j 
lavo Plechavičiaus Vietinę 
rinktinę, kurią jis buvo sufor
mavęs net pačių vokiečių pa
geidavimu ir pavedimu.

Si katastrofa su Vliku susprog
dino ir mano atsiektą Berlyne 
diplomatinį laimėjimą. Ji nebū
tų įvykusi, jei. Vilkas būtų lai
kęsis realesnės politikos linijos 
bei skaitęsis su Lietuvos diplo
matinio posto Berlyne patari
mais. Esu tikras, jog tada būtų 
mums pavykę susitarti su Vok. 
užs. reiki, ministerija dėl Lie
tuvos atkūrimo. Atsikūrusi ir 
pravedusi ginkluotą pasiprieši
nimą pasikartojusiai Sovietų Są
jungos agresijai, Lietuva būtų 
galėjusi karui pasibaigus pre- 
zentuotis jį laimėjusiems Vaka
rų didžiosioms demokratijoms I 
kaip atsikūrusi nepriklausoma 
valstybė, o ne Maskvos prezen- I 
tuojama kaip “pakartotinai iš
laisvinta” Sovietų Sąjungos pro
vincija. • s :

A. šova pareiškia, kad jam 
“nesuprantama, kaip vokiečių 
okupacinė valdžia Lietuvoje ir 
mūsų Diplomatinio posto šefas 
Berlyne, be Vliko pritarimo, bū- , 
tų galėjęs surinkti ir suorgani
zuoti” mario memorandume mi- 1 
nėtą armiją. Tokių pasakymu i 
jis tik susipainioja, nes straips
nyje esu aiškiai paryškinęs, jog ' 
ginkluotas pajėgas būtų sumo- i 
bilizavusi pačios tautos pastaty- , 
toji Lietuvos vyriausybė ir kad ‘ 
pačioje Vliko įsikūrimo dėklą- | 
racijoje, 8 Str. yra pasakyta: , 

“Didžiai vertindami tautinę j ’ 
karinių pajėgi reikšmę dėl Lie- | 
tavos išlaisvinimo, Komitetas vi-

MiAM!. RA.
Gražus koncertas

Š. m. sausio mėn. 18 d. Mia
mi Listuvių klube turėjome pro
gos pasiklausyti ir pasigėrėti 
gražiu dąina\ imu solistės G. čap- 
kauskienčs iš Kanados, Mon-

pusės. Tuo metu kaip tik vyko 
pasitarimai tarp grupių dėl su
darymo bendrinės pogrindžio 
rezistencinės vadovybės, dabar 
žinomos Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto (VLIKo) 
vardu. Skatindamas grupių 
vadovus greičiau susitarti..., 
patariau tačiau stygos rezisten
ciniame pasipriešinime neper
tempti/ kad nesusprogdintų 
santykių porcelano su Reicho 
vyriausybe Berlyne. Aiški
nau, jog į karo galą ji galėtų 
pasidaryti sukalbamesnė Lie
tuvos klausimu ir būtų įmano
ma su Berlynu susitarti, kaip, 
pavyzdžiui, buvo pavykę to 
atriekti į I-jo pasaulinio karo

šinkąją kariaujančiųjų^įxisę bu
vo labiau negu rizikingaspasjšo- 
viinas, kaip kad rizikingus bUr 
vo ir VLIKo pasišovimas at
kurti Lietuvos kariuomenę vo
kiečių okupuotame krašte be 
susitarimo su Reicho Vyriau
sybe, kurios kontrolėje Lietu
va tada buvo. Tokie dalykai 
nenuslepiami. Kai jie iššif
ruoja, visados susilaukiama 
kuo pikčiausio iš okupanto pu
sės reagavimo, kas tas oku
pantas bebūtų.,.

4
Padėčiai atitiesti į tarpvals

tybinio susitarimo plotmę, Lie
tuvos diplomatiniam postui 
Berlyne nebebuvo kito kelio, 
kaip pačiam, savo vieno nuo
žiūra ir atsakomybe, imtis ini
ciatyvos būtinai atsiekti susi
tarimo su Reicho vyriausybe. 
Tuo tikslu — iš anksto užsitik
rinęs sau vokiečių karo vado
vybės efektyvų palaikymą — 
1944 m. vasario 5 d. įteikiau 
Reicho vyriausybei’ stipriai 
motyvuotą memorandumą mani 
rūpėjusiuoju Lietuvos klausi
mu. Sukritikavęs vokiečių Zi- 
vilverwaltungo politiką Lie
tuvoje, siūliau atšaukti oku
paciją bei perleisti krašto val
dymą pačios lietuvių tautos pa- 
statytajai Lietuvos laikinajai 
vyriausybei, kad ji galėtų ne
delsiant imtis visų priemonių 

.suniobolizuoti Lietuvfis'ginkluo 
tąsias, pajėgas gintis nuo pavo
jaus Lietuvai .iš sovietų pusės, 
darnoje su. Reicho utilitarinė
mis jėgontis> kai frontas atsi
keltų .arti Lietuvos.rytų sienos. 
Nurodžiau, jog galėtume trum
piausiu laiku sukelti apie 200, 
000 vyrų, visų ginklų rūšių ar
mijai, jei Reichas įsipareigp- 
tų skubiai patiekti apginklavi
mo ir reikalingos karo techni
kos. ..

Kur tame šova rado mano 
siūlyme sukelti _ minėtą kiekį 
vyrų Reichui, kaip kad, iškrai
pydamas mano mintį, jiš sie
kia visuomenę suklaidinti. Jie 
būtų buvę sutelkti Lietuvai d 
ne Reichui.
' Po kiek ilgesnio laukimo, 
susilaukiau balandžio 6 d. da
tuoto iš vokiečių formalaus 
atsakymo, pasirašyto Reichų 
kanceliarijos'šefo mihistėrio 
dr. Lammerso, kuriame pa
sakyta: . '

“Ihre Denkschrift... habe ich 
.dem Fuehrer vorgelegt. Aus-' 
serdem habe ich dem Auswoer- 
tingen Apit sowiet dem Reichs- 
minister fuer besetzten Dstge- 
biete eine Abschrift der Denk
schrift zugehen lassen”. ~

šis pačios aukščiausios Rei
cho institucijos atsakymas 
reiškė Lietuvos posto- Berlyne 
didelį diplomatinį laimėjimą 
— tikrą prošveistę, jog aukš
toji Reicho vadovybė, gerai 
žinodama kaip vystėsi karo 
veiksmai Rytų Fronte, — paga
liau ėmė’rodytis politinio pra
blaivėjimo Lietuvos klausimu...

Už gėlėtos dienų po sakyto 
istorinės reikšmės atsakymo, 
buvau iškviestas į Vok. užsie
nių reikalų ministeriją pas pa
siuntinį von Grundherr’ą, kom 
petetingą Politinio skyriaus 
pareigūną, kuris man atsklei
dė, jog jo šefas, Reicho užs. 
reikalų ministeris vori Ribben
trop, išskrido pas Hitlerį pasi
tarti ir kad, jam sugrįžus, nu
matomos derybos Lietuvos 
klausimu, imant pagrindan
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SA — Jau turi danginti, kaip tris su puse milijono doleriy kapitalu, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 

- gauti ■ Įvairią klasią reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000,00.

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdrauda • Endowment In
surance, kad jaunuolis gautą pinigus aukštojo' mokslo studi- 

• joms ir gyvenime pradžiai. '

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdrąudą: 
už $1,000.00 apdraudos tik S3.00 mokesčio metams.

SLA — AKČIDENTAL& APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme- 
rrimn, rekomenduojama lietuvišku KLUBŲ ir draugijų na* 
natris. Už;$1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00

ŠIA.’—ttMos yra^iląugiimoje lietuviu kolonijų. Kreipkitės Į kuopą 
■' ;:y.’ veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
■307. WEST 3D. STREET, NEW YORK, N. Y. 10001 <

jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdraudą Ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE- 

. i .<i NIJIMAS- neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės

valdyba, bet su dideliu rūpesčiu, 
kad tik daugiau būtų publikos 
ir kad tik nebūtų nuostolių. 
Tenka tik stebėtis tokiu rengėjų 
bereikalingu rūpesčiu ir štai 
kodėl 14 •

| Miami Liet. Klubo kapitalas 
j yra-ąpie 60,000 ir dar kas savai
tė vis ^didėja. Argi tai būtų la
bai didelė tragedija, jei pana
šiu atveju, dolerį kitą tektų ka
da nors ir iš klubo kasos pridėti ? 
Už šį gražų koncertą priklauso 
didelė padėka klubo valdybai, 
o ypač tos valdybos pirminin
kei p. J. Jankienei.

Kitas gi reikaliukas yra tai 
šis, į klubo sekmadieniais ren
giamas vakarienes, vietos klubo 
narių, kartais, atsilanko vos ke
letas, gi Kūčių vakarienėje ir N. 
Metų sutikime,, iš senųjų atei
vių, buvo tik po dvi poras, o dau
gumą^ sudaro svečiai iš tolimų

xokeriopai rems Lietuvos karino- į 
menės atkūrimą".

vietovių, atvyko žiemos praleis- i 
.i. Gi tie atvykėliai iš kitur, sa
vo apsilankymu lietuvių klube, 
pakelia nuotaiką, sukelia įvairu- | 
mą, o taip pat atneša klubo ka
sai ir pelno. Kažin, ar nebūtų 
gražu, kad klubo valdyba, bent 
vieną kitą kartą, laike žiemos 
sezono, prie vakarienės, pridėtų 
nemokamai po unciją alkoholio, 
ar tai bent vieną vakarienę be 
užmokesčio? Didelio nuostolio 
klubo kasai nebūtų, o įspūdis lik
tų gražus ir malonus, ypač at- 
vykusiems iš tolimų kraštų.

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

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

deri tokiu adresu:

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

AIŠKINA APIE 200,000 VYRU ARMIJĄ
Sausio 22 dienos “Naujienų" 

ląidoje Mozaikos ’ ^kiltyje pa
stebėjau pakartotą iš A. šovos 
Jitraipsnio “Draugo’’ Nr. 12 vi
suomenę klaidinantį pasakymą 
“Škirpa Reichui siūlo trum
piausiu laiku sukelti apie 200, 
()00 visų ginklų rūšių armiją”.! 
Kadangi tuo klaidinanti ir 
“Naujienų“ skaitytojąi, tai 
jaučiuosi jų objeklyviskam pa- 
Įnformavimui priverstas pra
šyti jus teiktis paskelbti “Nau
jienose” žemiau sekantį: ,

•-1943 m. rudenį,/man gavus 
vokiečių įstaigų leidimą vie
nam mėnesiui-- (nuo 10 spalio 
iki 10; lapkričio) nuvykti į 
Lietuvą aplankyti ■ mano senu
tę motiną pas- “brolį ūkininką 
provincijoje, vykdamas į ten 
ir- grįždamas turėjau galimu
mo asmeniškai’pasimatyt Kau
ne su mūsų politinių srovių ir 
rezistencinių -grupių vadovais 
if’ išsikalbėti ‘ sų kiekvienu iš 
jų -apie ano meto padėtį ir per- 
sįpejctyvas 'atgauti Lietuvai 
yalštybinį savystovūmą.

‘ — Neturėtume duoti, dėščiau 
“’nei lašo” lietuvio kraujo Rei^ 
cho. karui tuo versti jo po
litinę vadovybę atpažinti Lie
tuvos suverenumą, kad jos vy
riausybė" galėtų laiku paruošti 
lietuvių ginkluotas pajėgas gin- 

-ti- Lietuvą nuo jai 'jau bren- 
chisio naujo pavojaus iš rytų

_ W-°°
M. Gudeli*, POVILAS MILERIS, 'biografijos bruožai 232, 

puslapiai .l /. _ ___ ____________ _______________  $3.00
Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.
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Apie kelionių suvaržymus 
dabartinėje Lietuvoje

Gromykos New Yorkan atvežtas Vytautas Zenkevi- 
čius keliais atvejais pasigyrė, kad “tarybinėje” Lietuvo
je yra padaryta didelę ne tik ekonominė, bet ir kultūri
nė pažanga. Pasakoja, kad kiekvieną metą kaimuose 
pastatoma apie 300 gyvenviečių, kad , kiekviena šeima 
turi gražų namelį, kad prie namelio yra darželis ir kad 
takai yra išlieti asfaltu. Be tos didelės pažangos, pasako
jama ir apie tų naujų gyvenviečių laimę. Kai kurie pro
pagandistai tvirtina, kad lietuviai šiandien jau nebeno
rėtų grįžti į buvusį lietuvišką kaimą, jeigu kas jiems ir

Visa tai yra labai gražu ir gerai. Per 35 metus kiek
vieno krašto gyventojai daro pažangą. Ta pažanga da
roma ir Afrikoje. Didelė dauguma tautų nepriklauso
mai tvarko savo reikalus ir kitose pasaulio vietose. Mes 
tikime, kad ir “tarybinėje” Lietuvoje per toki metų skai
čių gyventojai taip pat padarė pažangą. Mes tiktai sa
kome, kad tos “pažangos” nereikia slėpti. Jeigu padary
ta pažanga, tai nereikia tiktai kalbėti apie ją, tą pažan
gą reikia žmonėms parodyti. Jeigu Afrikos valstybė įsi
leidžia turistus, tai tuo pačiu metu leidžia tiems turis
tams pamatyti, kaip tos valstybės gyventojai savo rei
kalus tvarko. .

O kaip yra rusų karo jėgų okupuotoje ir komunis
tų valdomoje Lietuvoje? Tų naujų gyvenviečių asfaltu 
lietų takų, naujai pravestų šulinių ir gražaus vandentekio 
niekam neleidžia pamatyti. Komunistinėje Lietuvoje tu
ristą nuveža Į Vilnių, pasodina “Gintaro” viešbutėlyje 
ir atveža kaimo žmogų pamatyti. turistą. Ten yra spe
cialiai rengta valgykla, kurioje nuvažiavęs amerikietis 
gali pavaišinti atvykusius gimines, ten gali su visais iš 
karto pasikalbėti, bet kaip tos naujos gyvenvietės atro
do, taip ir uždrausta pamatyti.

Kada paskaitai Maskvos valdovų užsienin išvežtų 
pavaldinių pagyras apie gyvenimą dabartinėje Lietuvo
je ir paprašai, kad leistų nuvažiavusiems pamatyti tas 
gyvenvietes ir padarytą pažangą, tai sako, kad šmeiži 
“tarybinę” Lietuvą. Jie nori, kad tikėtume nematęs, Jei
gu jie sako, kad padarytą pažanga, tai taip turi ir būti.

binės Lietuvos, bet ir visos Sovietų Sąjungos šmeižikas. 
Tenka ir Naujienų redaktoriui už iškėlimą viešumon šio 
nenormalaus reiškinio. Maskvos politiką ginantis J. Ža
liukas praeitos savaitės Vilnyje šitaip rašo:

“Reakciniai nacionalistai, jų tarpe ir triukšmin
gas Naujienų redaktorius, labai dažnai priekaištau
ja, kad nuvykusiems turistams į Lietuvą neleidžia 
pavažinėti po kaimus.. Jeigu tai priekaištautų eili
niai žmonės, nelabai ką nusimanantys apie tarp vals
tybių santykius ir įstatymus, nebūtų nuostabu. Ta
čiau, kai priekaištauja apsiskaitę, baigę aukštuo
sius mokslus ir net laikraščio redaktorius, tai dau
giau kaip juokinga. Toks jų priekaištavimas rodo, 
ar jų intelektuališkumas yra, labai žemo lygio, ar ką 
pikto turi užsanty prieš tarybų Lietuvą, kad šmei- 
žus ją. . ' ,

“Tiesa, nuvykus į Lietuvą, kad ir lietuviams, 
bet Amerikos piliečiams, turistams nevalia važinėti 
po kraštą kur nori. Lygiai taip, kaip Amerikon at
vykusioms tarybiniams turistams, lankantis turisto 
teisėmis pavyksta kiek tolėliau nuvykti, tai tik suk
tai, apeinant įstatymus, arba, kaip mes sakome tu
rint gerą “Pash.” (Vilnis, 1976 saus. 28 d., 2 psl.) 
Slapyvardžiu prisidengęs Žaliukas elgiasi pagal vi- 
komūnistinės mokyklos taisykles. Jis redaktorius iš-sas 

kolioja be pagrindo, jis ir jų protu suabejoja, jis ir klau
simą iškelia viešumon, bet viso to nelemto klausimo bėdą 
suverčia ne Sovietų Sąjungos valdovams, bet “veikian
tiems įstatymams”. Ne vien “tarybinėje” Lietuvoje, bet, 
girdi, ir Amerikoje “tarybinės” valstybęs turistams yra 
suvaržymų. Tie suvaržymai taikomi ir tiems žmonėms, 
kurie gauna visą ilgesnį laiką pagyventi Amerikoje. .

Žaliukas galės apgauti Vilnies' skaitytojus, bet Ame-' 
rikos lietuviai žino, kada tie suvaržymai atsirado ir ku
riais sumetimais jie įvesti. Kada buvo pasirašyta nauja 
konsularinė sutartis su Sovietų Sąjunga, tai apie diplo
matų ir turistų suvaržymus nebuvo jokios kalbos. Bet kai 
sovietų valdžia pradėjo varžyti Amerikos diplomatų ke
lionių suvaržymus, ir kai joki Amerikos diplomatų laiš
kai arba įtikinėjimai Kremliaus valdovų nepaveikė, tai 
tiktai tada, praėjus ištisiems metams, JAV . vyriausybę 
pradėjo varžyti sovietų diplomatų judėjimą Ąmerikoje. 
Kai sovietų valdžia pradėjo reikalauti duoti leidimus 
diplomatams išvažiuoti daugiau negu 25 mylias iš užima
mos vietos, tokius pat leidimus įvedė ir Valstybės Depar
tamentas. Sovietų valdžia pradėja,- varžyti sovietų teri- 
torijon važiuojančius, turistus,- tokius pačius suvaržy
mus įvedė ir Valstybės Departamentas. JAV vyriausybė 
pranešė Maskvai, kad visi JAV vyriausybės patvarky
mai nustos galios, kai sovietų valdžia panaikins suvaržy
mus diplomatams ir turistams. • jį- ; ...įE:

Suvaržymus aplankyti pavergtos Lietuvos kaimus ir 
miestelius įvedė sovietų valdžia, žaliukas privalo Ameri
kos lietuviams pasakyti, kuriais sumetimais ji tai' pada
rė ir iki šio meto padarytos klaidos neatitaisė.' Žaliuko 
paskelbtas koliojimas ir pasakojimas, kad ir amerikie
čiai varžo turistus, šiuo atveju negalioja. Jeigu jis gina 
“tarybinę” Lietuvos valdžią, tai jis privalo paskelbti tik
ras turizmo varžymo priežastis. Mes sakome, kad oku
pantas ir jo tarnai bijo Amerikos lietuviam parodyti Lie
tuvoje bujojantį skurdą ir vargą. Jeigu klystame, tai te
gu taiso klaidą Jeigu jis pats nežino nenori turimų žinių 
paskelbti, tai tuščių niekų tegu nerašinėja.’ Į

DR. ZENONAS DANILEVIČIUS

LB TARYBOS RINKIMAI IR 
IŠEIVIJOS VALIA

ri j etinių lietuvių tarpe, kad ne-

Turbūt visi esame už demo
kratinę santvarką. Pripažįsta
me, kad kiekvienas asmuo turi 
teisę pareikšti savo nuomonę 
valstybės ar organizacinių vie
netų administracijos reikalu. 
Pavienio asmens valia geriau
siai išreiškiama rinkimų proce 
se, balsavimo formoje.

Tačiau — rinkimai turi būti 
laisvi, švarūs, be galimybės suk 
ti ir falsifikuoti balsuotojų va
lių ir su garantija, kad daugu
mos balsuojančių valia atitin
ka daugumos turinčių teisę bal
suoti valiau Turi būti aišku, kas

daryti balsuotojų sąrašai, turi 
būti sudarytas tikrinimo me
chanizmas, pagal kurį galima 
būtų išvengti, kad neribotas 
balsų skaičius nebūtų pakiša
mas “neegzistuojančių dūšių’ 
vardu. Reikia visokeriopais bū 
dais užtikrinti; kad teisėtų bai

liniai piktnaudojama.
Ypatingai savita padėtis yra 

lietuvių išeivijoje Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, čia lietu-

grupių, kurioms rinkimai ly
gios reprezentacijos negali ga
rantuoti. Nėra dar išdirbta to
kių rinkimų taisyklių, kurtos 
neleistų .siveisti grupinei domi- 
nacijai.

Pereituose JAV LB Tarybos 
rinkimuose viena ideologinė 
grupė pajėgė sukurti savo “ak
tyvistus“, kad rinkimus žūt ar 
būt laimėtų, to jie ir atsiekė. Iš
rinktieji jų kandidatai vėl iš
vystė aktyvią akciją savai “val
džiai” sudaryti. Pradėta paisy
ti tik tos vienos grupės politi
kos, priešingos nuomonės buvo 
pamintos ir paniekintos, o pro
testuojantieji prieš vadukų ne
teisybes buvo vadinami “atski
lėliais”. Taurios Bendruome
nės atstatymo, pastangos buvo 
vadinamos “ardymu”. Noras 
kalbėti ir aiškintis buvo igno
ruotas, nutarta laukti, kol pro
testas savaime nutils, ir kada 
vėl vadukai savo kromelį galės 
tvarkyti, kaip jie nori. Deja, 
galime užtikrinti, to nebusi

pės skiriasi amžiumi, tradidjo 
mis,< interesais, o ypačiai suame 
rikonėjimo' laipsniu. Tokioje 
masėje sunku surasti, kas įtrauk

rinkimais visus lietuvius sudo
minti, sunku rinkimą taip pra
vesti, kad jie tikrai atspindėtų 
daugumos valią.

Paskutinieji dveji JAV LB 
Tarybos rinkimai buvo geras 
netikusią rinkimų pavyzdys. 
Nebuvo rinkikų sąrašą, “akty
vistai” entuzijastiškai balsavo

iš tokią “tobulą” rinkimų? Ar 
užkišome spragas, rinkimus 
piktnaudoti? Ne! Bet jau ir vėl 
nauji rinkimai paskelbti, kurių 
taisyklės nepagerintos ir spra
gos suktybėms daryti nesutvar 
kytos. Tad ateinantieji rinki
mai ir vėl . teisybės ir visuotino 
visų lietuvių apjungimo atžvil
giu nieko gero nežada- Ir, vėl 
“aktyvistai” galės mums savo 
kromelį užkrauti, ir vėl rinki
mai “ patarnaus tik dabartinės 
maišaties pratęsimui, gal ir

lyyavo tik maža visą lietuvių 
dalis, o tam tikros grupės' visai 
rinkimuose nedalyvavo ir jais 
nesidomėjo. ' ~

Amerikoje gimę ir vadina
mi “senieji” ateiviai į Bendruo
menės darbą niekada nebuvo’ 
įtraukti, beveik niekas iš 
rinkimuose nedalyvavo. Jiems 
tremtinių tradicijos ir siekiai, 
o tuo labiau.— politinės kovos, 
yra visai nesuprantamos, o nie 
kas gi ir nesirūpino ją infor
muoti. O kas gi pastatė bažny
čias ir mokyklas, kas įsteigė 
laikraščius, lietuviškas organi
zacijas, kurios žadino lietuvy
bę dar senai prieš mums Ame
rikon atvykstant? Tad ar- tuos 
lietuvius galima nuošaliai pa
likti? /’ ’ ’ ’ ’

Bet ir kalbant apie tremti
nius, margoje ją masėje yra 

O kas tą pažangą nori pamatyti, tai jis yra ne tik “tary- G A R SI N K IT Ė S N A U JI E N 0S E.ririJ lde^mių’ kultū“

Susipraskime, kol dar laikas. 
Gana skaldyti ir silpninti lietu
vių jėgas lietuvybės veiklos ba
re! Todėl aš nuoširdžiai siūlau: 
nė vienam doram lietuviui į ši
tokius rinkimus neiti! Neleiski 
me laisvės vardu mums vienos 
grupės hegemonij ą brukti 1 Y ra 
ir kitą būdu gerai, reprezenta
tyviai ir patrijotinei JAV LB 
Tarybai sudaryti. 0 pirmiausia, 
reikia sėsti prie bendro visą 
grupių ir srovių pasitarimą sta 
lo, ir nutarti kaip iš viso Bend
ruomenė turėtą kurti savo 
struktūrą, vieningą darbą, ir 
tvarkingą administraciją!

Jau buvo bandyta bendruo
menę reorganizuoti, jau yra vi 
suotinės ir doros bendruomenės 
užuomazga, prie kurios berei-

Atkurta stipri ir visus lietu
vius reprezentuojanti bendruo
menė turėtų kelti balsą prieš z

ningai ir patnjotiškai kovoti su 
Lietuvos okupanto brukamu 
“kultūrinio bendradarbiavimo”

pomis ir lietuvių kalba mums 
peršama, yra naudinga Lietu
vos laisvės atgavimo kovos rei 
kalni!

O yra tragiškų įvykiui štai, 
nesenai New Yorke enkavedis
tai ruošė ir pravedė Čiurlionio 
minėjimą, lietuvis dailininkas 
— tremtinys ten skaitė paskai
tą, o lietuviškų organizacijų, 
netgi ir JAV LB vietinės Apy- 
Gardos valdybos nariai dalyva
vo klausytojų tarpe. Kviestiems

tų atstovams buvo bandoma pa 
rodyti, kad štai — Lietuvajevis 
kas gražu, mes drauge su oku
pantu dirbame, ir kas gi ten 
protestuoja prieš Lietuvos oku-

rn enų. Nuomonės yra skirtin
gos del taktikos ir veiklos me
todų. Atleiskime tiems, kurie 
nesupranta ką daro; bet kurių 
valia, gera. Tačiau mes jokiu 
būdu negalime toleruoti pačių 
išdavikiškų veiksmų! Aš smer
kiu stoką tvirtos patrijotinės 
linijos mūsų bendruomenės lig 
šiolinėse veiklos -gairėse. Tai 
yra pridėtinė priežastis, del įku- 
rios bendruomenę reikėjo reor 
ganizuoti.

Bendruomenė turėtų aiškiai 
protestuoti prieš kultūrinio ar 
kitokio bendradarbiavimo su

galime bendrauti su lietuviais 
krašte, galime juos remti ir' 
šelpti. Betgi bendravimas su sa

okupantui tarnaujančiais, yra 
du skirtingi dalykai Gražu lan- ' 
kyti sergantį brolį Lietuvoje, 
bet žiauru lankytis okupanto 
tarną ruošiamuose baliuose it 
po to rėkti: “jiems nieko ne
trūksta”. Taip, komisarams nie 
ko netrūksta, bet pavergtiems 
broliams lietuviams tenka ir 
ašaras, priespaudos ir nedatek- 
lių išsiauktas, slėpti, kad ne 
tik komunistai, bet ir “ameri
koniški lietuviai — lankytojai” 
nepamatytą. E '

O ką darome čia pat Ameri
koje? švietimo Valdyba vai
kams lituanistinėse mokyklose 
bruka komunistą propaganda 
kvepiančius vadovėlius, niekiu-. 
darni Lietuvos laisvės laikotar
pio vaizdą, suniveliuodami -tnn 

švietimo ir socijalimų tvirtus ir teisingus organizayį- (Nukelta į 5 psL)

kad ji apjungtų visus lietuvius, 
čia gimusius, senus ateivius ir 
tremtinius. Reikia tą bendruo
menę paversti visų lietuvių šei
ma išeivijoje ir kurti naujus,

JONAS AUGUSTAITIS

Dviejų pasaulėžiūrų varžybos
1926 — 1940 Metai

Tad vėl. perėmus ministerijų pulk. B. Giedraičiui 
1930. VI. 28. paprašiau jo atleisti iš dabar jau naujai 
pavadinto skyriaus — Karo butų valdybos viršininko 
pareigų. Niekas nenorėjo suprasti mano norų: nei 
Vyriausias štabas (gen. Kubiliūnas), nei ministeris 
pirmininkas (J. Tūbelis). — apleisti Krašto apsaugos 
gero vertinimo viršininkų ir būti skiriamu į Geležin
kelių Valdymą Konvencijų inspektoriaus pareigas — 
XIV kategorijos į žemesnę vietą. O tam priežastys bu
vo keleriopos:
vietą. O tam priežastys buvo keleriopos:

1. Po dviejų statybos sezonų (1930 m. gale) Būtų 
Valdyba buvo jau įėjusi į normalią tvarką, reikėjo tik 
neapleisti ir galimai dar tobulinti, nes niekad nėra 
tobulinimui galo;

2) traukė algol Geležinkelių Valdyba. — norėjosi 
tvarkyti geležinkelius, pritaikyti Lietuvos ūkiui, su
kurti galimai savarankią Geležinkelių įmonę — nepri
klausomą nuo vyriausybės ir prilygti Vakarų Europos 
geležinkelius. Mania, kad tam tarbui esu geriau pasi
ruošęs nei Krašto Apsaugos ministerijai — Karo Butų 
Valdybai -- jai geriau būtų tikęs architektas, nei sta
tybos inžinierius, geležinkelininkas;

3) nesižavėjau kariškomis pažiūromis, išaugusio
mis į kariškų pervertinimą po 1926 metų XII. 17 per
versmo. vertinimą kariškio aukščiau už civilinį bei 
jų perdidelius reikalavimus beieškant privilegijų. (Tą 
viską esu aprašęs 1956 m. gruodžio 29 d. Naujienų II-je 
dalyje ir atkarpoje (1956. XII. 31 — 1957. I. 11 d.) ver

tinant I-ją dalį buvusio Kariuomenės Vado, generolo 
Stasio Raštikio, atsiminimų, todėl čia nekartosiu).

Mano noras apleisti Krašto Apsaugos ministeriją 
viršininkų ir vyrausybės nebuvo suprastas, jie vis lai
kėsi nusistatymo neatleisti, įtikinėdami, kad. čia aukš
tesnė vieta, garbingesnės pareigos už tas kur aš noriu 
eiti. Galutinai jiems pasakiau, kad pasiliksiu iki,, maž
daug. besibaigiančio statybos sezono, bet kai manęs 
mobilizuoti negali, geruoju nesutikus, paduosiu atsi
statydinimą oficialiu keliu. Sutiko ir 1930 m. rudenop, 
rugsėjo mėnesį, apdovanotas Vytauto Didžiojo vienu 
iš pirmųjų aštuonių skirtų ordenų, buvau atleistas iš 
Kr. Apsaugos ministerijos ir paskirtas Geležinkelių 
Valdybon — Konvencijų inspektorium.

Atsisveikinau su bendradarbiais, su kuriais netu
rėjau jokių nesusipratimų ir .Vyr. štabo viršininku 
(Ka-riuomenės vadu) gen. Petru Kubiliūnu. Mano pa
vaduotojas, pulk. lt. inž. Šimoliūnas, visų bendradar
bių susirinkime, tarė atsisveikinimo žodį, pabrėžda
mas. . kad niekas nebuvo man nepalankus ir apgailes
tavo mano išėjimo.

Su Kubiliūnu teko ilgiau pasikalbėti, nors, bend
rai, jis nebuvo kalbus. Jis priminė, kad Vyr. štabas 
buvo patenkintas mano darbais, palankiai sutiko Tie
kimų Valdybos pasiūlymąapdovanoti Vytauto ordenu, 
priminė prisilaikysiąs mano įvestos tvarkos ir savo 
susirūpinimą surasti tokį įpėdinį. Besikalbant, visai 
draugiškai ir atvirai, aš priminiau nenormalumą ka
riuomenės pažiurę ir pareiškiau reikalą būtiniausiųv 
didesnių reformų. Atsiskyrėme. kaip buvę geri ben
dradarbiai, neturėję tarnybos metu, jokių nesusipra
timų.

Reicho okupacijos metu jis buvo pirmas tarėjas; 
Lietuvos vidaus administracijos; pasitraukęs, rusų —

bolševiku agentų, anglų karininkų uniformoje, buvo 
iš buto iškviestas ir jau nebegrįžo. Apie jo tolimesnį 
likimą neturiu žinių.

Jis buvo sumanus karininkas, bet ne politikas. 
J trauktas į 1934 m. birželio mėn. 7 d. voldėmarininkų 
perversmų, nukertėjo Smetonos apviltas, -— prižadėjo 
nebausti^ jei kariuomenė bus grąžinta į kareivines, -— 
grąžino, .bet nubaudė mirties bausme, karo lauko teis
me baudinę Smetona dovanojo, iš kariuomenės išėjo 
ir privačiai gyveno savo ūkyje. Kariuomenės Vadas 
turi būti politikas, bet ne politikuojantis, Kubiliūnas 
buvo priešingų kvalifikacijų

II) DIPLOMŲ įSITEISĖJIMAS
te z

šioje vietoje man tenka kiek pertraukti savo tar
nybos eigos aprašymą ir pereiti į diplomų, užsienyje 
baigusiųjų inžinierių bei architektų, įsiteisėjimą.

1926 m. rudenį mudu su dipt inž. Bronium Banai
čiu, baigusiu Vokietijoje, Dannstadt’o, Aukštosios 
technikos mokyklos elektronikos skyrių, bandėva 
įstoti į Lietuvos inžinierių sąjungą. Nuėję, nustatytą 
priėmimo valandą, radom ten rusiškai besikalbančius 
.du asmeniu. Parodę savo diplomus ir pasisakę kokiu 
reikalu atėjova, lietuviškai kalbantis paparšė palikti 
diplomus,, ir patarė užeiti už kelių dienų išdavų suži
noti. Vėliau paaiškėjo, kad rusiškai kalbantysis buvo 
prof. Songaila, lietuviškai kalbančio pavardės neteko 
patirti. . .

■ Nuėjęs p<L keletas dienų, radova tik vieną poną, 
kuris grąžino mudviem diplomus ir pasakė, kad'į In
žinierių sąjungą mudu priimti negali, turime gauti 
Technikos fakulteto diplomą pripažinimą, tuomet ga- 
lėsiva būti' priimti. Tai buvo mudviem didelė staig
mena! Atrodė nerimta ir nepateisinamas Inžinierių

nSąjugos, profesinės organizacijos, nusiktatymas ne
laikytilygiaverčiais Vokietijos Aukštųjų technikos mo
kyklų (Technische Hochschule) diplomus su šiais 
Lietuvos universiteto technikos fakulteto, kai Lietuvos 
jaunojo universiteto technikos fakultete dėstė daugu
ma tik Rusijos mokyklų eiliniai inžinieriai, tik vienas, 
kitas Technikos instituto profesoriai — Songaila, Va
siliauskas, Jodelė, Jankauskas, o be to, kodėl Inžinie
rių Sąjunga reikalavo Technikos fakulteto pripažini
mo, bet ne vyriausybės, kai, pav., Susisiekimo ministe
rija, mano ir Banaičio diplomus faktiškai pripažino, 
mokėdama 10% prie algos aukštojo mokslo priedą?! 
Po tokio pasielgimo nutarėva Inžinierių Sąjungos.ae- 
bevarginti. ....

Pirmas, tačiau, straipsnis dėl tokio Inž. Sąjungos / 
neteisingo, nekorektiško ir nedraugiško su jaunesniais 
kolegomis, pasielgimo, tilpo tautininkų žurnale — Lie
tuvyje, Smetonai praktiškai jį redaguojant Tą straips
nį iš Banaičio priėmė pats Smetona ir įdėjo į žurnalą. 
Prasidėjo spaudoje diskusijos dėl Rytų ir Vakarų 
moksle metodų, pažiūrų vertinimo. O nepavykus Va
karuose baigusiems inžinieriams bei architektams su
rasti bendrą kalbą bei bendradarbiavimą su Rytuose — 
Rusijoje — baigusiais, senesniais kolegomis,- vakarie
čiai įsisteigė — Lietuvos diplomuotų inžinierių ir ar
chitektų draugiją. Pilnateisė, registruota draugijų są
raše, ji veikė pagal savo įstatus, šaukdama susirinki
mus, ruošdama prakaitas bei gindama narių, užsie
niuose baigusiųjų, reikalus: leido žurnalą — Techni
ka ir ūkis, i. r -te’

(Bus daugiau) j aa?'» V

cv*.vj ChiCa&O a, UA_— FKRKftAKY 2,4.976



TELEF. PR 8-3229

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ. AUSŲ. NOSIKS

LB TARYBOS..

(Atkelta iŠ 4 psl.)

2858 W. 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

• Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

laiku padarytą pažanga, laidi- 
nančiai keldami entuzijazmą 
del neva tai komunisto ruskio 

i įvestos “gerovės”!— O ir del 
pačios laisvėse atgavimo kovos,

si laisvės kovos gūiklaf, bent Kaži nk 
teisiniai, -būtų mums iš rankų 
išmušti.

Gana kentėti laisvės kovos

lidUVri;
Chicagoje (Htra**!

DR. C K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ

' CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 U

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

i siųsti rezoliucijas, į Jungtinių 
Tautų Organizaciją, kad joje 
raudonųjų dauguma spręstų 
Lietuvos okupacijos klausimą 
ir kad galutinai nubalsuotų, kad 
rusų veiksmai teisėti. Ir nema
to. mūsų vadukai/kaiį tada vi-

GRADINSKAS'
DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 
“. Reside 388-2233

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
antrai, penktadienį nuo l-r-5, tree. 

. ir šeštad. tiktai susitarus.

GARANTUOTI
RADIJAI

NUO $8.50
2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

ketv. 12—8.
uždaryta.

tini susikurti sveikais pagrin
dais. Ne klastingi rinkimai, bet 
federacinis principas, leidžiąs 
Bendruomenės Tarybą sudary
ti atstovavimo principu, gali vėl 
mus vieningam darbui suvieny 
ti. Jeigu buvusios bendruome
nės vadukai nori savo griauna
mą darbą tęsti, tegul jie tą da
ro vieni, tegul nekalba visų lie
tuvių vardu. Mūsų bendruome
nė — turi būti visų lietuvių iš
eivijoje koalicija sutartinam, 
Tėvynės laisvei atgauti ir lie
tuvybei išlaikyti bendram dar 
bui dirbti 1

Pagaliau, sukaupkime drąsą. 
Lengva yra pasroviui plaukti ir 
rėkti, kad viskas gerai -ir jokių 
reformų nereikia. Bet jei ne
geroves matote, nebijokite apie 
tai viešai balsą iškelti. Be bai
mės ir didžiu balsu sušukime: 
mums naujos klastos, rinkimų 
ar kitoje formoje, nereikia!

iš J. Dai- 
nausko (lebespausdinamos kuy 
gos Lietuvių Kapines, iliustruo 
ta); Latvio Joris Slenieks Apie 
keturis latvių rašytojus; Lietu
vos general, konsulo Petro 
Daužvardžio atminimui:- Vla
do Šlaito penki eilėraščiai; Al
fredo Senn. Pasikalbėjimas su

chyvo, dalis III) T Mykolo Dran
gos j “Lietuvos Sovietų Socialis
tinė Respublika” naujoje ėncy- 
colpaedia Britannica; Baltų Stu
dijų Konferencija Stockholme 
(1975); Švedijos ministerio

tineje. šio stebinančio darbu re
daktorius Lcyzer Ran su skait
lingais padėjėjais pašventė 25 
metus šiam nuostabiam ir milži
niškam darbui... Joks miestas 
Lietuvoje — galbūt joks mies
tas Rytų ir Centro Europoje ne
turi tiek daug apie save kaip 
Vilniaus; stačiai šimtai knygų, 
albumų, brošiūrų apie viską Vil
niuje, ir rašytų daugelyje kal
bų — lotynų, lietuvių, vokiečių, 
lenkų hebrajų, žydų <yiddish), 
gudų, prancūzų anglų... Joks 
Lietuvos istorikas, joks žmogus, 
suinteresuotas Vilniaus istorija, 
negali apseiti be šios knygos”,

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI
"Neapleiskite savo susi rinkim — Ebr. 10:23.

ą

Kaip Dovydai norėjo būti vis arčiau prie padangtės (senobinės mal
dyklos) ir arti prie tikrojo ir gyvojo Dievo, taip ir mes, Dievo mylimojo 
Sūnaus pasekėjai, turime laikytis kuo arčiausiai prie mūsų dangiškojo Tėvo 
ir mėsų Viešpaties Jėzaus Kristaus. O tai darydami mes norėsime būti arti 
prie ir draugauti su broliais ir seserimis, ir kuo dažniau dalyvauti šventųjų 
draugystėje. Kurie stengiasi būti arti prie Viešpaties ir draugauja su jo 
išrinktaisiais ir mylimais, tie taip pat norės skelbti ir kuo plačiausiai ga- 
sinti gerąsias Dievo karalystės žinias. O taip pat darydami jie parodys bro
liams savo gyvą tikėjimą, meilę ir paklusnumą ir bus gerais pavyzdžiais 
ir kitų padrąsinto jais.

Kas antrą antradieni Sophie Barčus radijas skelbia švento Rašto tyri ne
to Į g aiškinimus.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml 
rusi, ji? | tą kilosimą atsako knygutė '’Viltis po mirties-, kurią gausite 
nemokama i. Rašykit*:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629.

iV. RAŠTO TYRINĖTOJAI 
Vi¥>V/?A,AYAVAWAW^/.WA".WWAY>VAWAW>Vi

DR. PAUL V. DARGiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktčrius.

1938 S. Manheini Rd.; Westchester, HI.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir ■ 

kas. antrą šeštadienį 8—3 vai.
Tel.; 562-2727 arba 562-2728 L

Linksmumo arba liūdesio valandom 
(PUTRAMENTAS) 

gražiausios gėlės ir vainikai antka
piu papuošimui ir sezoninės 

v kapams gėlės.
ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 

j 5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

T“

REZ.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - EISIMAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

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

siliepia. skambinti Ml 3-000T.

I

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

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

TEL. — 3E 3-5293

DR. A B; GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
. 3907 West 103 r d Street 
Valandoš pagal ’ susitarimą.

DR. K. A. V. JUČAS
TeU 56M60S ir 489444V

'■'Y OFISAI?
1002 N. WESTERN. AV«ri,<
5214 N.^ĘffFĮĖRN

Valandos-Pagąl

Ofiso tel.: HE 4-1818: r ’
’ Rezidencijos: PR 6-98GI ' v?'

DR. J. MEŠKAUSKAS “
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71st STREET

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PIECKAS
OPTOMETR1STA5 ’

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

“contact' lenses”. -
Vai. pagal susitarimą Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEI8UT1S 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR . 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd4STRE ET 

VaL: an«'ad.:nuo 1^-4 -Po pietų. 
ketvirtad. nuo,-5—7 vai. vak. 
■ Ofiso telef.: 776-2880

, Naujas r'efc-telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

PERKRAUSTYMAI

Leidimar — Pilna apdrauda
ŽEMA KAINA

.’.ŠERĖNAS .
Tel. WA 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstumy.

Antanas Vilimas
S23 West 34 Place ' r

? Tel..- FRontier 6-1882 ’

SOPHIE BARČUS
į RADIJO Š5IMOS VALANDOS

( Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A. M.

Liįtuviv kalba: kasdien nuo pirma- 
> dienio iki penktadienio 12:30— 
)■ 1:00 v. popiet. — šeštadienį ir 

sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai.
. ryto. - >

Telef.: HEmlock 4-2413
- ' i ■ 

7159 Sc. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL.'60629

Lituanus
Gautas bertaininio žurnalo 

LITUANUS 1975 metų No. 3 Į 
(anglų kalba), kurs leidžiamas 
jau 21 metai. Žurnalą redaguo
ja ir leidžia jaunieji lietuviai 
akademikai, būtent: redakto
riai J. A. Račkauskas iš Chica
go Štate universiteto, Antanas 
Kfimas iš Rochester univ., Tho
mas Remeikis iš St Joseph’s 
Calumet College, Fast Chica
go; Bronius Vaškelis, iš Lafaye
tte College, Easton, Pa.; redak
cijos talkininkai (associate) 
Geniutis Procuta iš Ottawa run 
versiteto, Vanda Balukas-Ciur 
lionio Galerija, Chicagoje. Re
dakcijos štabo nariai — Aldona 
Žailskas, Clemente Dedela ir 
Jonas Kučėnas — biznio vedė-4 
jas.

Apie save Lituanus pasisako 
esąs meno ir mokslo žurnalas, 
kurio tikslas kelti ir egzami
nuoti visus klausimus, liečian
čius - Pabaltijo ^.Valstybių žmo
nes ir kraštus' ir" bendras Rytų 
Europos ir Sovietų Sąjungos, 
problemas. Lituanus žurnalą: 
leidžia Lituanus Foundation, 
Ine., kurios tikslas yra organi
zuoti, remti ir skelbti Baltijos 
sritį liečiančius dalykus.

Lituanus išeina 4 kartus per 
metus: pavasari, vasarą, ru
denį ir žiemą. Kaina 8 do
leriai' metams, perkant pavie
niui vienas egzempliorius $2. 
Spausdinamas Morkūno spaus
tuvėje. Lituanus adresas yra 
662L S. Troy,x Chicago, III. 

^60629. \. : • '
Šio numerio turinys: Lietu

vių liaudies meno motyvai šv.

Latvių memorandumas saugu
mo ir bendradarbiavimo konfe
rencijai Helsinkyje ir Antano 
Klimo apžvalga tari jų tomų žydo 
Leizerio Ran veikalo — ilius
truotos ir dokumentuotos apie 
Vilnių knygos, pavadintos Lie
tuvos Jeruzalė (Jerusalem of 
Lithuania).7 Dr. Klimas pačio
je ilgos įdomios apžvalgos pra
džioje rašo: “Tai yra viena iš 
nuostabiausių knygų, kokių man 
teko matyti. Joje-bandoma at
kurti keli Šimtmečiai žydų gy
venimo Vilniuje, Lietuvos sos

Bendrai, šis Lituanus nume
ris yra turtingas aktualia litu
anistine lektūra. J. Pr.

• Knygynas yra žmonijos iš
minties aruodas, kur galima ra
miai pasiskaityti, įsigyti žinių. 
Knygyno lentynų neprikrauna 
vienas autorius. Ten yra viso 
pasaulio žinynas.

• Benjaminas Franklinas iš
rado elektrą, žmogus, kuris iš
rado “mitelius”, daro biznį.

1 /

TĖVAS IR SŪNUS

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

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

laidotuvių Direktoriai
JEAN GR1BAUSKAS

Pagal tėvus Eisiu 
Gyv. Cicero, UI.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUT03I0BIL1AMS PASTATYTI .

sausio 31 d., sulaukusi 61 metų amžiaus.Mirė 1975 m
Gimusi Chicago, BL.
Palikė nuliūdę: 4 dukterys. — Dorothy Bogdan, žentas 

. Frank, Christina Napoli, žentas Martin, Eileen Peters, žentas 
Arthur-ir Thereše Gribauskas, du sūnūs — Joseph Jr., marti 

. Bonita ir Dennis Gribauskas, 4 anūkai bei kiti giminės, drau
gai ir pažįstami;

Kūnas pašarvotas A. Petkaus koplyčioje, 1410 Šo. 50 
; Avė., C5cero,-Iū£.

Antradienį, vasario 3 dieną 9:30 vai. ryto bus lydimas 
iš koplyčios į švG-Antano parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojama Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Viši a. a. JeAn Gribauskas giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka ž dukterys, sūnūs, giminės.

EUDEIK1SGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tel. 863*2108
TeL: YArds 7-1741 - 1742

V. Tumasonis, M. D., S. C 
c H IRU R G A S 

2454 WEST 71 st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Glbsori 8-6195

Priima ligonius pdgal Dėl
valandos skambinti telef. HE 4-2123.j 
Jei neatsiliepia., Mi telef. Crl 8-6195.

p. -.Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
dažai. Speciali pagalba kojoms

I (Arch Svpports) ir t L

. . LIETUVOS VARDO KILME
Daugelis nori patirti, iš- kur yra- kilęs' Lietuvos vardas, ne

mažai kas šį. klausimą studijavo.- Apie lietuvių tautą ir betuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lfetuviai minimi 

'senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu
vos vardas. > .

Juozas Venclova, .dirbęs prie šios studijos 20 mėtų, peržiū
rėjo labai daug senų dokumentų. Savo stadijoje jis nurodė 
kiekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečian
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knyge
lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, 
kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu: ' . >

■ NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, DI. 60608, -
The all-American frankfurter adapts easily and tastefully to 

this economical, sure-to-please family dinner. Olive-Frank
furter Skillet Supper is an excellent choice for a low-cost, all- 
in-one dinner dish, because it costs only about 500 per serving 
for a family of five.

California ripe olives add a pleasing taste and textufe, along 
witii tomatoes and green onions simmered in a golden sauce. 

x Cook it all hr one skillet and serve it over mounds of thin spag
hetti with fn»h crusty rolls and butter. For only pennies this 
dish provkfM both meat and vegetables for a tasty dinner that 

\ together qirickly and easily. - . ,
t Chobse canned California ripe olives in one of the smaller, 

v pitted sires for this dish (there are nine sizes to choose from— 
ail the way wp to Super Colossal). ,

OLftE-FRANKFURTER SKFLLET SUPPER
' t (Makes 4 to 5 .«ervmgs)

1 (10% oz.) can condensed 
chicken broth *

1 small bay leaf, crumbled ’ 
teaspoon ba«il, crumbled 

% teaspoon salt
% teaspoon pepper

1 % tablespoons cornstarch
Thin spaghetti - r

[ges, cut franks in 1-inch diagonal slices, 
franks and onion in oil slowly for five

2850 West 63rd St., Chicago HI. 60629 
Ttltfc PRospect 6-5084

SKAITYK PATS IR PARAGINK
* KITUS SKAITYTI

& L u j risis

DĖDES ŠERNO GYVENIMO BRL'OZAI
TK4 GURIAUSIA DOVANA

V yr esme ji Ameriitos lietuviai Juozą Adomaiti * PCdę Šerną aw 
meniškai pažino, ateita for straipsnius, knygas ir klraAm jo pakaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdts Šerno Cyvenmuf* 
Jiems be® fetomo pmirfftntt senus laikus ir paskaityti istoriją 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOdACfil —
Dėdės Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugini ktokrteną. kas Ji at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jautimo*, rntytwjo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrinA for*® pmakojima» 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeiviu gyvenime
ir jų kieta, itleoiogine veikla,

Antanai Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVEMMAŠ> JOozo Ad#^ 
maičio • Šerno gyvenimo bruožai. Išleido AmerttoM Lietuviu įstoti 
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psU kaina 1 (M.

GAUNAMA -NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

rnp* raimed pitted 
Calif onda ripe olives

J i uUesp«OBa eookine oil
* 1 <l-it>.) CĖBjMato wedges

.Cm
Skirte-----  —_________ _______
minutes. Add tomatoes, broth, bay leaf, basil, salt and pepper. 
Bring to bofl, lower heat and simmer, uncovered, five min
utes. Blend, cornstarch with 2 tablespoons mH w^er. Stir 
into the hot mixture and cook, stirring until mixture thickens

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
; ’ * . ' ,-1-“ V

Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI: 1 ' 
Chicagos
Liet avių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTl.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS -
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

1446 So. 50th Ave, Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE ■ Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DI. 974-4410

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

į NAUJIENOS, CHICAGO 4. ILL, — MUNDAY, f LBKUAKY 2, liLb



REAL ESTATE

$38,000

2951 W. 63rd St. Tel. 436^7878

CICERO

BUY U. $, SAVINGS BONDS

PAVARDĖ IR VARDAS

NAUJIENAS

$3.00
$2.00

P. ĮhtEDZINSKĄS, 4065 Archer Ave
Chieese, III. 60632. Tel. YA 7-5980

185 North Wabaah Avenue 
2nd Floor Chicago, HL 60601

HEART 
FUND

AD MAT NO. MR41-47 
ClMiMMNtlMKftMO

vieno 
skau-

The Lithuanian American 
Community of the United 

States, Incorporated

SKAITYK ITAZ PATARK

..SKAJTY-TĮ i DgMpKRAT INI 
;įl^RAŠTl ^NAUJIĖNAŠ*

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontai

Help Keep

Our Economy

Strong

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

Avenue.' 
prašothoAgausiai' -da-

Call Frank ŽapoIL 
3208/j W. 95th St.

GA 4-8654

Writ*: The Present*! Cor^rittx 
on Mortal Retardation, 
Washington, D.C. 30301.

__ _

skirtinis 19J 
mas i[
Susirinkipia 
darbinga^! 
reikal^S

Nutar^jparemtiJietoviakąj ą 
spaudą ir pądėkoti už veltu! gar
sinimą 
rai ir S 
gramų

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Tekiu REpublIc 7-1941

SLA 134 tos Moterų 
kuopos veikla 
Kuopos susirinkimas

ČižauskienėjT?*!-. /Stanaitietie/ZM;
Paškienė ir. J. .Gulbinienė.' ■

- V'-> ' ' * -~rz’' ~ .* ,

Atsistosimu ir įhinutės -.tyla 
pagerbtos; jųiriisješ ; kuopos na
rės,-o sergančioms narėms pa
linkėta greit pasveikti,...'

Baigiant' <susirihknhą' pirmi-: 
ninkė padėkojo kuopos 'narėms,'

Helen Čižauskienė, 
•>, pirmininkė

mėtų '*ąu airi nki- 
jvyko 4 gruodžio. 13 > dieną;, 

A buvo, .gausus ir 
pfarta daug svarbių

M. A. ŠIMKUS 
~ ■ Real Estate. Notary Public. ' 

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

šymai ir kitokį blankai.

And we’re supposed to 
be so smart
Do something. A free booklet 
will tell you how you can help.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia DaAtafaky ir Darbininkiy

4369 ARCHER, AVE.. CHICAGOJE 
TeL 254-5551

LEMONTO APYLINKĖJE .
135-TA ER ARCHER AVE.

- Tel. 257-5861

Siunčiu__________ dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL,— MONDAY, FEBRUARY 21 1976

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

— Albinas Rudinskas, daba 
esantis Hollywood, Floridoje 
savo laiške tarp kita taip rašo

Every year we fait 
to educate thousand* 
of potentially 
successful citizens 
because they’re ' 
mentally retarded.

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

Brangenybes, Laikrodžiai.-Dovanos 
visoms. progoms.

«B7; WEST 63rd ST„ CHICAGO 

Telef. 434-4660

,, so-
lište Prudencija. TBiČkiėnė.
' /.šokiams'gęos - orkestras “Vy

- '-D Ė m e s i o : 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams. 

Kreiptis:
A. L AURAI T I S 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

REAL ESTATE PO® SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. HL 60609. TeL VI 7-3447 -

’ 'šalfa ,-r šilta* ./vakarienė. Įėji
mo ajika* $7.50/ •/'
? /dorintieji šiame Užgavėnių 
Bankete dalyvauti,, prašomi bi
lietus-įšigytiiš/ anksto, skambi
nant Štare tėlef orių numeriais: z 

-dienos niėtu LA 3-0084,T’ 
vakarais 297-0108. _

*-• H'/ :■ Klubo Valdyba
- ■■■ ■ —

REAL ESTATE FOR SALE 
Hamel, Žemė — Pardavimui

tinti po-8 ■VSiandok"vakaro iki vidur- 
._i^e^;257-2044, ,

Judickas, Gage
Taupymo b-vės 

iždininkas, išrink 
South mokyklos 

> parengimų ko

pos dirbą ir aukojasi palinkėda
ma, visoms- lidšsmą?.ir”laimnįgų- 
švenčių--ir višą. susirinkimą ,pa^ 
kvįetė prie gausiai j>ąrubste/Kū- 
čių; stalo?.. f z. .

GeroM nu^ikbjė/be*šivąiši-‘ 
•narit-kiiopoš -narė p.-, Zuzana' Jus-’ 
kėvičiėnė pasakė/ turihingą/ka|-/ 
bą. ><Ji • yra - ne Jt^-gėra-k^betiS-/ 
ja, bet ir dai^elibĮprgaąSaęOų- 
vęikėjaį- taip-pąt~ gabi plunksnos: 
darbuotoja, ^pji^iustėmėpai: 
jutome kaip greit.-tąsj laikąs b&? 
ga. Apsidalinusios dovanėlėmis- 
įr viena ki tain linksmų švenčių- 
iinkėdąmos nėnortHhis ; skirstė-; 
mės į-namus. Tdd, mielos • narės, - 
iki pasimatymo-- sekančiame, kuo
pos susirinknnė^ kurs -p^ks-dii- 
cabo Savings patalpose 6245iSo.- 
Western

Narės 
lyvauti.

reikšta pad^<ą'ęhieągo-,Sanngą'' 
& Loan, M
& Loan, St.šAnjhoįy-^^pgs 
Loan, taip j$į- Mt.. .Iy'įįĮręj,;
Yanas hardwąre-.kre.utiį4ė8 ęa-; 
vi ninkama;; MrSj Je&n- lži<
dojimų direktorei ir Ąifli KueL' 
tzo. Taip-pat pareikštį-įiupširdį 
padėka Patriinai Ansevičienei ir, 
jos sesutę Anelei Tamulytei.- 
kurios atsiĮąnkiusĮosiįąąyp ,svai-j 
nės (šyoggrkos) Ai/UzeihėkJai- 
dotųves /vietoję gėlių;. <i&rėmę: 
kuopą sų: ' dolerių.' jširdipgąš ’ 
ačiū! ‘//’.a/tj??.-f.

Baigus svarstyti kuopos rei
kalus buvo pravestos nominaei-r 
jos renkant- pareigūnus- j SLA 
Pildomąją Tarybą.

Po nominacijų sekė kuopos- 
valdybos rinkimai. Valdyba per- 
rinkta beveik, visa ta pati: He
lena čižauskienė, pirmininkė; 
Monika Stanaitienė vicepirmi
ninkė; Kristina Austin finansų, 
sekretorė ir iždininkė ;vl.Agotą 
Halek prdtokplų raštininkė;įKa- 
tie Jakubkienė ir Heleną Budins-; 
kienė iždo/globėjos. Garbės ;pa-^ 
lydovės: / Kostina Austin, - Sv

v’ ^,;j^ča^/^Bi5bs Britą- 
nijes tietiivių klubo UžGAVĖ- 
NIŲ BANKETAS įvyks 1976 m 
yaąąrio* nien-fl 4/d.;?/yal. 30 min. 
yąkąrijpatinimo'Centro’/didži o-

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

GEROS DOVANOS
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS OABAR "NAUJIENOSE' 

SU DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOsrr. , .
’ ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaut
BALYS BUDRAITIS

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

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

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

Kaujjęnon^J..'Sahda- 
& BaTkųsjfeadijo pro
gai Ą. Daukp^ Taip

JŪSŲ LAIMEI \ »’
LIUKSUS. NAUJA REZIDENCIJA, 

8 kambariai, tinka ir pajamoms, arti 
Talman banko, ekstra platus lotas, 
2 auto garažas.

DIDELIS MŪRO NAMAS, 6 kam
bariai, puiki vieta Marquette Parke, 
graži vonia, naujas gazo šildymas. 
$21,000.

MODERNUS 2 aukštų namas ir 2 
auto mūro garažas. Radiant šildymas. 
Puikioj apylinkėj Marquette Parke. 
Vertas daugiau, gavome už $38.800.

2 BUTŲ modernus mūro namas su 
garažu. Atskiri šildymai. Rami, graži 
gatvė Marquete Parke. $36,600.

MODERNUS 4 BUTŲ mūras ir 2 
auto mūro garažas? Atskiri šildymai. 
Cent, air cond. Arti Maria High. — 
545,500. į ; ,

8 BUTŲ MŪRAS, naujas gazu šil
dymas, nauja ejektra, alumin. langai. 
515,000 metiniu pajamų. Arti musu. 
571.700.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago^llI. 60629. — TeL.WA 5-2737 

3333 So. Halsted St, Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 
V. VALANTI NAS

►^MANTEO — FEMALE 
Darbininliy reikia * /"

— Giliaras Urbonas, Box 272, 
Sta. B, Toronto M5T 2W2, Ont., 
Canada, Lietuvos Atgimimo Są 
judžio veikėjas, atstovauja lei
dėjus mėnesinio laikraščio ang 
1ų kalba “Speak Up”. Janie be 
įvairių straipsnių, parinktų iš 
daugelio laikraščių bei žurna
lų, yra daug humoristinių daly
kų, pajuokiančių komunistų 
utopijas bei tariamą realizmą 
ir utopinius realistus. I^aikiuš- 
ciu labiausiai domisi ukrainie
čiai taip pat kitų pavergtųjų tau 
tų kilmės kanadiečiai bei ame
rikiečiai.

SKAITYK TR KITAM PATARK 
SKAITY-aI DEMOKRATINĮ 
OIENRAFT’ iN’Ai’r.TTENAS^

CENTRINĖ RAŠTINĖ
Atidarą nuo 7:00, iki 9:00 vai. vak. 
kasdien (nuo pirmadienio iki penk- 

~ tacfienio}. — —t—
2951 W. 63rd ST., CHICAGO, 
• ILL. 60629. fel. 436-7878

nų paramai 1 dol. Miami apylin 
kės tautietė užsisakė Naujienas 
vienerierrrs metams, bet pavar
dės prašė neminėti. Dėkui už 
auką ir už dėmesį. ' / >.

— Dr. Antanas Gussen-Gus- 
tainis, naujausios knygos “At
siminimai ir Mintvs autorius, 
lankęsi Naujienose ir ta proga, 
kaip visuomet, teikė auką Nau
jienų paramai. Gražiai išleista 
260 psl. knyga “Atsiminimai ir 
Mintys” yra gaunama Naujie
nose ir kainuoja 8 dol. Taip pat 
yra gaunamos ir kitos “Dr. A. 
Gussen — Gustainio parašytos 
knygos.

— J. Virbalis, A. Jonaitis, B. 
Gražulis, J. Mikonis, K. Žiedo- 
nis, F. Eidimtas ir O. Jokubai- 
tienė išrinkti LB Ohio apygar
dos valdybom S. Laniauskas. P. 
Razgaitis ir V. čyvas išrinkti 
priežiūros komisijom

NAUJIENOS’ KIEKVIENO
l i e iii v i

DBAU -3 tk BAČIULIS -
. ’ t.. ■» .

KEUONIŲ ATSTOVAI

Bostono kelionių agentūra ieško lie
tuviškai kalbančiu motery ir vyrų pa
dėti organizuoti Chieagos apylinkėje 

Dtfjwu~numatytoms ekskur
sijoms į Ųrflivąj. Dirtti pilną arba 
dali Laiko. Sėkmingi kandidatai gaus 
atlyginimą soHg. atliktu darbu (com- 
missipn). aptiiwypu jr kelionių pri
vilegijas, Informacijoms rašyti:
i .AIX5ISJOTKUS

8MWT^f>AKRP.
NEWTON. MAS$. 02168.

Skambinti collect - Tėl 617 - 237-5502. 
Po 6 vai. Vak. <dr817---960-1190.

— Milda Kuocikevičiūtė yt;i 
jauniausiu Amerikos Lietuvių 
Ta ry bos na rė, a Isto vau pint i 
Amerikos Studentu Sąjungą. Ji 
yra baigusi Marijos aukštesnę 
mokyklą, kartu•-su tos*-m(>kyk- 
los delegacija dalyvavusi Chris 
tian Anti-Comniuiįist Crusade 
ruošiamus prieškomunistinius 
seminarus. Taip pat ji yra ak
tyvi Pabalsijo studentų sudė
jimo bei veiklos vystymo sūjų-

SIVIHVS SXSV1S
' tht^ vX. Ruiqurexs

^8-' -ĮBA g CĮĮ £ (MIK <

■/Į'/ nqoą|iiąiit/^ą>»a

3Š>W^d, ‘S ZJ9t 
svfoixzva

šGnian

— Frank S. Raubiškis iš Ga
ge Parko apylinkės sėkmingai 
baigė jauno jūreivio apmoky
mą Marinų korpo mokykloje, 
San Diego, Cal.

Dr. 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 Europą įspūdžiai. Dabar tik____ _____

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arbr 
money orderį.

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

“Naujienos dabar yra labiau
siai reikalingos šiuose pasime
timo ir netikrų pranašų laikuo
se. Jos ne tik kovoja su mūsų 
gimtojo krašto pavergėjais, 1x4 
ir sėkmingai pasipriešina kai 
kuriem^ yadisUuinkams veikė
jams ir jų organizacijoms, no
rinčioms mus visus suvaryti j 
vieną kolchozą, vadovaujamą 
vienos organizacijos ii 
vad(\ lyg nežinodami 
džios; praeities. Visi demokra
tinio nusistatymo lietuviai tu
rėtų užsisakyti ir palaikyti Nau 
j ienas”: Dėkui už laišką ir už 
10 doj. auką.; . . x

— Čiurlionio Darbą Skaidrės, 
rodytos Museum of Contempo
rary Art, Čikagoje, Čiurlionio 
minėjimo proga dabar yra dup 
likuojamos didesniu skaičiumi. 
Besidomintys šiuo rinkiniu pra 
some kreiptis’į: Čiurlionio Dar 
bų Skaidrės, 6721 S.- Rockwell, 
Chicago, III, 60629.

— A. J. Alekna, North Mia
mi Beach, Florida, pratęsdamas

y MISCELLANEOUS FOR • SALE ' 
’ Pardavinui

------------------------------• - u . . . 
PARDUODAMA .

soEa iii^pOTrĖnjo stalelis 
T^utij>i/ 476-6640./

^•*1Li...i. ' . .. ■■

— A. Girdauskas iš Marquet
te Parko apylinkės, pratęsda
mas prenumeratą, atsiuntė Nau 
jienų naudai. 4 dol. auką. Tos1 
apylinkės viena ponia išbandy
mui Naujienų jas užsisakė 3 
mėn. Ponia Anna. Jagminas iš 
Bridgeporto apylinkės atsiuntė 
Naujienų paramai 3 dol. Tos 
apylinkės tautietis užsisakė Nau 
jienas vieneriems metams, bet 
pavardės ptašė neminėti. Dėkui 
visoms ir visiems,— ‘ . L..

3 BŲTŲ PO 4 KAMBARIUS mū
rinis." 2 auto garažas. Gazo pečiais 
šildymas.'-/ Brighton Parke.

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

ŠIMAITIS' REALTY 
Insurance. Jncome Tax

-• Būkime vieningi'"“

Alto Cicero skyriaus .valdy
bai vadovąujant, šauliams -ir^ti- 
toms - patriotinėms. /organizaci
joms J talkhrinkaujaint; ~ Lietuvos 
Nepriklausomybės , iyęntės pro-, 
ga, vasario -mėm-44—d—12 val.- 
prie Cicero miesto rotušės bus 
iškilmingai iškelta -Lietuvos 
tautinė vėliava. .

Prašome visas Cicero j e vei
kiančias patriotines ’ lietuvių' or
ganizacijas ir pavienius asmenis 
parodyti svetimtaučiams, kad 
esame solidarūs, vieningi ir šio
se viešose iškilmės skaitlingai 
dalyvauti.

Vardan tos* Lietuvos... /
Dr. Petras Atkočiūna,s 

Altos Cicero Skyr. Pirm.
Stepas Palauskas, 

Sekretorius

.JUBILIEJINIU METU
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60^ metu. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

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

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

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicagoje ir Kanadoje metams — S30.00, pusei metų — $16.00, 

trims mėn. — 58.50, vienam mėn. S3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metą — 514.00, vienam mėn. — 5230. Užsieniuo
se — 531.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitf nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

— Mike Novickas, SI. Tho
mas More mokyklos 7-to sky
riaus mokinys, laimėjo 1-iną 
vietą tos mokyklos mokslo po- 
poliarizacijos 
tų parodoje.

— Joseph 
Park Federal 
sekretorius li
tas i Quigley 
Tėvų komitet 
misijos pirmininku. Las Vėgas 
temomis vakaras ruošiamas 
vasario 28 d. mokyklos kavi
nėje.

Didžiausias kailių - 
pasirinkimas

"J36“1 vienintelį f f lietuvi kailininką U/j,
Chicago je '— ™'rif

iMsLNORMANA 
AM^BURŠTEINĄ 

263-5826
VvLt® (įetaigo*) ir 

677-8489 
(buto)

—‘ "curm mao-------

NAUJIENAS
..... ■ e tūri —

vėžio, šir^lin/polio JĮga^T 
ir AmerJUoį lJerijviŲ

Be tovdC parajną- k^opai^i

| VIŠŲ~RČ§IV DRAUDIMO AGENTŪRAI.

J.- BACEVICroS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233

HOME INSUkAScL

HELP STRFNGTHEN 
AMERICA'S PEACE POWER 
BUY U S. SAVINGS BONDS




