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PATR1CIJ0S TEISMO PIRMOJI DIENA Olandijos princas
Grobikų mušta, kankinta, prievartauta, mirtimi 

grasinta Patty apsakė pergyvenimus gaujoje 
r 

SAN FRANCISCO.— Pirmąją savo teismo dieną San Fran-' 
cisco Distrikto Teisme kaltinamoji Miss Patricija (Fatti) Hearst ’ 
nupasakojo kaip “Šymbioness Liberation Army” (SLA) gaujos 
nariai privertė ją dalyvauti banko apiplėšime ir paskui “pora 
šimtų kartų” grasino ją nužudyti, jei ji nesutiks į magnetinę 
juostelę įkalbėti apie savo dalyvavimą apiplėšime. Miss Hearst 
teisme kalbėjo jury nariams nedalyvaujant.

L 1 11 "* '—’
Ji pasakė, kaip grobikai ją lai

kė uždarę 2 pėdų platumo ir 6 
pėdų ilgumo klozete, kur “SLA 
kareivis” William Wolfe ir ki
ti ją išprievartavo, William ir 
-Emily Harris dažnai grasino jos 
gyvybei, o Harris dažnai ją ap
mušdavo, “keturis kartus” pa
darydamas “juodą akį”.

Nieko netrukus po pagrobimo 
vienos slėptuvės į kitą^ji buvo 
gabenama sąšlavų statinėje ir 
ištisomis savaitėmis laikoma mi
nėtame klozete. Dešimtį dienų 
ji buvusi priversta gulėti pati 
savo išmatose... ’

Savo gynėjo adv, Bailey pa
klausta, ar tiesa ar ntiesa, kad 
savo noru dalyvavusi bfeko api

gavo kalboje teismui Miss Pa
tricia papasakojo kaip po ban
ko apiplėšimo San Francisco 
apartmente susirinko astuoni 
“SLA” (Symbionese Liberation) 
“armijos” nariai, kur gaujos 
“feldmaršalas” “SLA” lyderis 
Donald (Cinque) DeFreeze pra
nešė, kad apie banko apiplėšimą 
bus pagamintas filmas, kuriame 

. ji turės dalyvauti kaip aktyvi 
savanorė plėšikų dalyvė ir ne
trukus paliepė jai pačiai ir vienai 
susėsti ant grindų ir surašyti 
į juostelę jos apiplėšime daly
vavimą. Apie valąndą trukus, 
Patricijai paliepė jos pačios įre- 
korduotą tekstą visiems “SLA” 
dalyviams perskaityti, kad ji sa
vo noru dalyvavusi banko api
plėšime, kad jai niekas smege
nų “neplovė” ir 1.1.
Jai vėl buvo pagrasinta mirti
mi jei nebendradarbiaus.

Po banko apiplėšimo gaujai 
bėgant į Los Angeles, ji ten bu
vo automobiliu nugabenta sąšla
vų statinėje.

Nugabenus į vieną farmą 
Pennsylvanijoj, gaujos nariai 
Bill ir Emily Harris sumanė iš
leisti knygą apie “SLA istoriją”, 
kur Patricijai pavedė parašyti 
savo biografiją, kaip ji įstojo į 
SLA armiją”. Harris netrukus 
paruošė tokiai knygai turinį ir 
sąrašą, atsakymų, jei Patrici
jai tektų pakliūti valdžiai į ran
kas... ,
Teismas tęsis keletą savaičių, 

tad šia tema toliau bus plačiau.

Japonija suteiks 
bazę Amerikai

VAŠINGTONAS. — Pasaulio 
politinėse sluogsniuose manoma, 
kad naujo karo atveju Korėjoje, 
Japonijoje tuojau suteiktų Ame
rikai teisę įsiteikti atsparos ba
zę Japonijos teritorijoje.

Japonijos vidaus sąlygos ver
čia japonus politikierius šiuo 
klausimu tylėti. Jie nedaro šiuo 
reikalu jokių pareiškimų.

IS VISO PASAULIO

JERUZALĖ. — Izraelio par
lamente (Knesset) iškeltas ne
pasitikėjimas ministeriu pirmi
ninku Yitzhak Rabin, kaltinant, 
kad jo vyriausybei “trūksta ba
lansuotos galvosenos ir pagrin
dinio supratimo” ir reikalau
jant, kad jis atsistatydintų, ta
čiau nepasitikėjimas balsuojant 
reikalavimas buvo atmestas 63 
balsais prieš 34, dvylikai atsto
vų susilaikius.

BUENOS AIRES. — Buvusio 
Argentinos prezidento Aleksan
dro Lanusse. marti Mrs. Maria 
Caride savo apartmente miesto 
šiaurinėje dalyje, prie durų, ra
dusi padėtą paketą paėmusi ne
šėsi vidun, bet tebesinešant 
sprogo pakete užtaisyta bomba. 
Smarkaus sprogimo ji pati už
mušta vietoje, o jos vyras ir sū
nus sužeisti.

ROMA. —Krikščionių demo
kratų- partija sutiko leisti jos 
nariui Aldo Moro sudaryti vienos 
partijos mažumos vyriausybę ir 
nedelsiant spręsti didėjančio ne
darbo ir mažėjančios Italijos pi
nigo liros vertės reikalą. Demo
kratai socialistai prižadėjo savo 
paramą, o socialistai ir respu
blikonai pareiškė parlamente su
silaikysią nuo svarbesnių balsa
vimų, kad nepakenkus silpnos 
vyriausybės egzistencijai.

BRIUSELIS, Belgija. — De
vynios Europos Bendrosios Rin
kos valstybės su sveikinimais 
sutiko priimti Graikijos aplika
ciją nariu Į Bendrąją Rinką ir 
sutarė derybas pradėti įmano
mai greičiau, net nereikalaujant 
kurį laiką Graikijai pasilikti 
kandidatu j narius ir tuo metu 
savo atsilikusią ekonomiją pa
kelti iki Europos standarto. Jau 
1962 metais Graikijos priėmimas 
buvo pažadėtas ir Graikija pra
eitais metais įteikė formalų pra
šymą priimti ją dešimtuoju Eu
ropos Bendros Rinkos nariu.

BECKEMEYER, BĮ. — Meras 
Clinton Hoffman pranešė, kad 
šio miestelio taryba vienbalsiai 
nutarė reikalauti, kad prie vieš
kelio ir geležinkelio sankryžos, 
kur praeitą šeštadienį žuvo 12 
žmonių, būtų ko greičiau pasta
tyti Šri esu signalai.

Britai Angoloje
LONDONAS. — Apie 120 bri

tų savanorių nuvykusių į Ango
lą kariauti. Dalis jų jau spėjo 
žūti, Anglijos visuomenėje ir 
parlamente reiškiasi nepasiten
kinimas Angolos esančiais sava
noriais. Parlamento opozicija 
pradėjo reikalauti, kad Angli
jos vyriausybė, vadovaujama 
Wilsono, atšauktų visus savano
rius britus iš Angolos.

Buvęs Kalifornijos gubernatorius Ronald Reagan padarė 
didelę kiajdą savo rinkiminės kampanijos pradžioje. Jis 
prižadėjo apkarpyti krašto biudžetą 90 bilijonu doleriy, 
bet nepasakė, kaip jis galės tai padaryti. Kur jis dabar 
bevažiuotu, tai pirmiausiai bando paaiškinti kampanijos 
pradžioje padarytą klaidą. Reaganą sekantieji laikrašti
ninkai apipila jį klausimais apie išlaidy sumažinimą. Da
lis respublikonu nelabai pasitiki Reaganu, nes savo laiku 
iš demokratu partijos jis perėjo pas respublikonus.

i GVATEMALOJE ŽUVO 17,000 
GYVENTOJU, DAUG SUŽEISTU

JAV helikopteriai gabena sužeistuosius į 
artimiausias ligonines, duoda vaistu

GUATEMALA, sostinė. — Dabar nustatyta, kad žemės dre
bėjimo metu gyvybės neteko 17,000 žmonių^. Karo vadovybė 
nustatė žuvusių skaičių pagal laidojimus. Vyriausybė Įsakė vie
tos gyventojams pirmon eilėn laidoti užmuštuosius, kad nekiltų 
epidemijos ir nepakenktų, gyviems žmonėms. ;

Kiekviena vietovė . priversta ===========================
pranešti vyriausybei palaidotų
žmonių skaičių, o vėliau privalės 
atsiųsti palaidotų žmonių var
dus.

Laidojimas eina paprastuose 
mediniuose karstuose, jau vei
kiančiose kapinės.

Pirmieji atskrido Amerikos 
helikopteriai

Pirmieji j Guatemalą atskrido 
JAV helikopteriai. Jie atvežė bū
tiniausiai reikalingų vaistų, mai- 
to ir drabužių. Atskriduseji he
likopteriai tuojau pradėjo žmo
nių gelbėjimo darbą. Jie buvo 
paskirstyti į visas nelaimės vie
tas, ekad galėtų žemės drebėji
mo metu sužeistus žmon es nu
gabenti į artimiausias ligonines. 
Amerikiečiai atsivežė reikalin
gas palapines ir nelaimės vieto
je pradėjo teikti pirmąją pagal
bą. Pradeda plaukti parama ir 
iŠ kitų kaimyninių valstybių. At
vyksta vaistai ir medicinos per
sonalas, reikalingas pirmajai pa
galbai.

Atvyksta kariai iš 
Panamos kanalo

Pirmieji JAV helikopteriai at
skrido iš Panamos kanalo. Ten 
buvo gana dideli vaistų ir dra
bužių sandėliai, iš kurių pakrau
ti helikopteriai išvyko į Guate
malą. Vietomis nelaimė buvo 
pasibaisėtina. Kalno pašlaitėje 
stovinčiame Jilotepeque mieste
lyje gyveno 3,700 žmonių. Iš jų 
2,904 žemės drebėjimo metu ne
teko gyvybės.

Dauguma žuvusiųjų jau palai
dota, JAV vyriausybė paskyrė 
Guatemalos nelaimėn pateku
siems žmonėms pusantro milijo

no dolerių vertės įvairių gėrybių, 
reikalingu nelaimės metu.

Policija vagilius 
šaudo vietoje

Pačioje Guatemalos sostinėje 
vagiliai pradėjo plėšikauti, iš ap
lūžusių ar paliktų namų vagiliai 
pradėjo nešti vertingesnius daik
tus.

Karo vadovybę sušaudė du va
gilius, sučiuptus su nešamais 
vogtais daiktais. Vagių sušau
dymas vyko dienos metu, vie
šoje aikštėje, kad kiti vagiliai 
pamatytų ir nebandytų grobti 
svetimo turto.

Pradėjo eiti Guatemalos laik
raščiai tvirtina, kad patys žmo
nės penkis vagis užmušė, kai su
čiupo svetimus daiktus nešan
čius.

Japonija reikalauja 
kyšininkų pavardžių

TOKIJO. — Lockheed b-vė, 
kaip žinia, yra sumokėjusi japo
nams 12.3 mil. dol. kyšio, kuris 
dabar Japonijoje gali išversti iš 
kėdžių valdžios pareigūnus ir 
net visą valdžią.

Tuo tarpu vyriausybė kviečia 
8 liudininkus, kurie bus apklau
sinėti Japonijos žemųjų Rūmų 
biudžeto komitete vasario 16 d. 
Vienkart Japonijos vyriausybė 
prašo JAV sehato-komitetą pra
nešti pavardes tų asmenų, ku
rie yra gavę kyšio iš Lockheed 
bendrovės. . - 

-HAGA. — JAV senato tyri
nėjimų komitete Lockheed lėk- 
turių gamybos bendrovės prezi
dentas A. C. Ketchian prisipa- 
'ino, jog bendrovė 1960 m. su
mokėjo Olandijos valdžios pa
reigūnams kyšio vieną milijoną 
dolerių.

Bendrovės prezidentas komi
tete neišvardino asmenų pavar
dėmis, kam buvo tie kyšio do
leriai sumokėti. Olandijos par
lamento opozicija ir laikraščiai 
tačiau įtaria, kad tie pinigai bu
vo sumokėti Olandijos princui 
Bernhardui. ■

Princas tokias žiniąs paneigia, 
bet Olandijos gyventojai visdėl- 
to netiki. Pritariant Princui, 
Olandijos ministeris pirminin
kas sudarė nepriklausomą komi
siją, kuri šį klausimą turi tuojau 
ištirti.

Jei paaiškėtų, kad princas vis- 
dėlto būtų kaltas, tuomet Olan
dijoje iškiltų Watergate tipo 
skandalas, kuris gal būt privers
tų karališkąją šeimą atsisakyti 
nuo sosto. .

Biurokratai kasmet 
iššvaisto $130 bil.
WASHINGTONAS. — Val

džios netaupumas ir neekono
miškumas mokesčių mokėtojams 
kaštuoja po 130 bilijonų (viena
me bilijone yra 1,000 milijonų) 
dolerių, kas sudaro kiekvienai 
šeimai po §2,000 nuostolių kiek
vienais metais, pareiškė Alaba- 
mos senatorius James B. Allen 
(demokratas). Allen buvo vie
nas iš tuzino kitų senatorių, pasi
ryžusių sumažinti valdžios biu
rokratizmą ir mokesčių mokėto
jų pinigų švaistymą.

Arizonos senatorius Paul J. 
Fannin (respublikonas) paajški- 
rio, kad tą milžinišką sumą mo
kėtojai išmoka dviem — tiesio
giniu ir netiesioginiu būdu — 
taksacija (mokesčiais) ir padi
dėjusiomis biznio išlaidomis.

Lockheed b-vės 
skolos

VAŠINGTONAS. — Lockheed 
lėktuvų gamybos bendrovė iki 
1975 m. gruodžio mėn. 31 d. tu
rėjo 595 mil. dol. skolų, kurių 
250 mil. yra Amerikos valdžios 
garantuota. Valdžios laidas 
remiasi 1971 m. kongreso priim
tu įstatymu. Dabar, paaiškė
jus bendrovės kyšiams, minė
tas valdžios laidas gali būti kon
greso atšauktas.

Valstybės kontrolierius gen. 
E. R. Staats pareiškė kongre
sui, kad Lockheed bendrovė 1975- 
78 m. turėsianti pakankamai pel
no bendrovės pastovumui išlai
kyti, bet nepakankamai valdžios 
laiduotai 250 mil. dol. paskolai 
sumokėti.

ĮSPĖJA AMERIKĄ

JAV vyriausybė gaunanti įs
pėjančias žinias, kad rusai gau
siai infiltruoja savo agentais Ju-* 
goslaviją. Jų tikslas yra paruoš
ti dirvą revoliucijai bei valdžios 
pakeitimui jugoslavų valdovo 
Tite mirties atveju.

RUSŲ GINKLUOTI SOMALIEČIAI 
VERŽIASI I ETIOPIJA

; I te

Užmušė 9 policininkus, sprogdina tiltus, 
naikino valstybines Įstaigas

ADIS ABABA, Etiopija. — Etiopijos vyriausybė infoi 
savo kaimynus ir kelias Afrikos valstybes, kad karas tarp 
pijos ir Somalijos neišvengiamas.. Praeitais metais jau 
keli susirėmimai tarp ginkluotų Somalijos partizanų ir Et 
saugojančių karių. Ginkluoti somaliečiai veržiasi vis gi] 
Etiopijos teritoriją, žudo žmones ir naikina valstybinį turts 
skutinėmis dienomis somaliečių įsiveržimai ir užpuolimą 
dažnėja.

Etiopijos valdžios paruoštas me
morandumas nurodo faktus apie 
įsiveržimus į Etiopijos teritori
ją. Nuo praeitų metų gruodžio 
14 dienos iki vasario 1 dienos iš 
Somalijos įsiveržė apie 20 gink
luotų gaujų į Etiopijos vidų. Pir
mon eilėn ginkluoti somaliečiai 
žudo pasienyje tvarką prižiūrin
čius Etiopijos policininkus ir ar
do poicijos nuovadas. Be to, už
puola ir apiplėšia gyventojus. 
Etiopijon įsiveržia - ginkuotos 
Somalijos gaujos ir stengiasi 
kurstyti vietos gyventojus. Vie
tomis ginkluotų gaujų įsiverži
mai yra toki dažnai, kad* viskas- 
greičiau yra panašu Į tikrą karą.

Sovietų Sąjunga teikia gink
lus Somalijos administracijai, 
kaip ji teikė ir teikia juos An
golos “liaudies fronto” žmonėms. 
Koki yra sovietų valdžios tiks
lai, tuo tarpu neaišku, bet įsi
veržimai į Etiopijos žemes nie
ko gero nežada. Nustatyta, kad 
sovietų valdžia jau Įteikė so
maliečiams 250 tankų, 400 šar
vuotų sunkvežimių ginkluotiems 
vyrams pervežti ir 60 lėktuvų. 
Be to, rusai apginklavo kelias 
strategines pozicijas nuo bet ko
kio užpuolimo.

Etiopijos vyriausybė labai 
rimtai žiūri Į susidariusią padė
tį. Visi duomenys sako, kad So
malijos valdovai yra nutarę 
stoti karan prieš Etiopiją. Jie 
siunčia ginkluotas gaujas į pa
sienio provincijas, žudo valsty
bės tarnautojus ir bando kurs
tyti vietos gyventojus Be to,, 
įsiveržusieji somaliečiai deda ant 
kelio minias, kurios naikina vie
tos gyventojus ir kenkia susi
siekimui. Jie užpuldinėja pasie
nio sargybos postus, palieka mi
nas ant kelio, dalina ginklus vie
tos žmonėms ir kursto sukilti ii' 
atskilti nuo Abisinijos.

Adeno įlankoje, visai netoli So
malijos iškyšulio, dar tebėra 
Afars ir Issas provincijos, pri
klausančios Prancūzijai. Bet 
Prancūzijos vyriausybė yra nu
tarusi perleisti šias provincijas 
vietos gyventojams. Bijoma, 
kad Somalijos valdžia pasinau
dos prancūzų nutarimu trauktis 
iš Šių dviejų provincijų ir ban-, 
dys jas pagrobti. Jeigu taip at
sitiktų, tai Sovietų Sąjunga gau
tų nepaprastai gerą uostą mi
nėtose provincijose. Paėmė 
Afarą ir įsas žemes, somaliečiai 
gali bandyti atplėšti žemių ir iš 
Etiopijos. Etiopijos vyriausybė 
nenorėtų, kad Prancūzija pasi
trauktų, kaip tai padarė portu
galai Angoloj, tai Etiopijai tek
tų organizuoti visas savo karo 
jėgas ir eiti ginti savo teises.

Lietuvos klausiu 
JAV senate

Iš Washington© gautom 
niomis dar šeši senatorei i< 
gė kaip kosponsoriai rez; 
jos 319, stengdamiesi pi 
ti nutarimą, kuriuo JAV vj 
sybė įpareigojama vis la 
Lietuvos inkorporavimo i 
pažinimo politikos. Tų nau. 
natorių vardai: Bill Brock ( 
Tenn.). Vance Hartke (den 
diana), Henry M. Jackson 
Wallington). Edward M. 
nėdy (dem.,"Massachusetts 
bert Taft. Jr. (resp., Ohio] 
well P. Weicker, Jr. (resp., 
necticut).

Jau anksčiau , šios rez< 
jos pravedimą kaip kospon 
buvo įsijungę senatoriai: C 
Curtis (resp., Nebraska) 
man L. Hruska (resp., N« 
ka), Glenn J. Beall (resp. 
ryland), Charles H. Percy ( 
Illinois), Robert P. Griffi 
Michigan), Richard S. Sc 
ker (resp.. Pennsylvania) 
mes L. Buckley (konserv. 
New York).

Taigi iš viso tą Lietuvo 
kalu rezoliuciją S. R. 319 s: 
čių senatorių skaičius p; 
iki 13. Nors tam pritari 
senatorių skaičius žymiai < 
nis, bet dar reikia didesnė 
tuvių akcijos, kad kuo da 
senatorių būtu įtraukta i s 
kalą. Lietuviai prašomi ne. 
liojant rašyti laiškus sav 
natoriams ir siųsti telegr;

Rusai šaudo 
belaisvius

LONDONAS. Angoloj 
nemažiau 2,000 rusų patari 
dar daugiau kareiviu. Nep; 
tis, kad tie visi rusiški ‘ 
rėjai” ne tik padeda ir pi 
kaip valdyti tankus, kaip š 
ti i* k i osvaidžiu, bet tai] 
kaip žudyti belaisvius.

Londono žiniomis, Anj 
buvo paimta ar jie patys p: 
vė Į belaisvę koks 30 angh 
vykusiu Į Angolą padėti an 
čiams ir pamokinti juos kai 
dyti ginklus. Jie visi 30 
sušaudyti. Taip rusai ir 1 
čiai padeda “laisvinti” pa

teka Leidžiasi 5:1.6

i
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turi būti siuntinėjamas žurna-

MŪSŲ PIRMININKAS
XIII-JI METAI

n s

pasakyti, 
ypač ma- 
jaučiamas 
atoslūgis,

a) Kiekvienas naujos LSS Ta
rybos narys turi teisę siūlyti po 
vieną kandidatą Tarybos pirmi
ninko pareigom iš išrinktąją Ta
rybos narių tarpo. - .

b) Siūlomus kandidatus pra
šom prisiųsti LSSSP pirminin
ko adresu nedelsiant, kad jie bū
tą gauti ne vėliąu vasario 5.

C) LSS Tarybos pirmininko 
rinkimą balsavimo lapai bus pa
siųsti naujos Tarybos nariam 
vasario 7.

Džiugiu suminėti, jdg Mon- 
trealyje jau įsikūrė jūru skau-

v. s. K. Batūra, 
Kanados Rajono Vadas

Adresas: 7120 S. Rockwell St., Chicago. III. 60029

Kiti skautiški organizaciniai 
pasireiškimai '■

Toronte veikia Skautininko 
Stepo Kairio Muzikinis Vienetas, 
turįs viso 35 narius: 20 kankli
ninku ir 15 skudutininkų - bir- 
bynihkų. Grupė, be atliekamos 
programos Toronto parengimuo
se-, (minėjimuose, yra jau davusi 

I koncertus Washingtone, Ro- 
. chesteryje ir Londone, Ont. Gru- 
j pei vadovauja ps. G. Kalinaus
kas, sk. vytis A. Kalinauskas ir 
vyr. sk. J. Bekerytė. Eilę metą 
kanklininkėms vadovavo vyr. sk. 
S. Valiūnaitė.

Niekas nepatikęs 
veikimas įvairiopai gajus,

Laikas suvesti balansą, kokie 
Skautu Aidui buvo 1975 ir ko
kie bus 1976 metai. Skaitydami' 
Skautų Aido administracijos (s. 
A. O~ento) pranešimą, tuoj pa- 
tyrame. kokios mūsų pareigos 
savo žurnalui. —- Pats laikas 
Skautų Aidą užsisakyti 1976 me
tams !

Jei dar neužsisakėte Skautų 
Aido šiuo būdu, tai tuoj kreip
kitės į Skautų Aido platintoją sa
vo vietovėje arba tiesiog į SA 
administraciją:

a) siųskite $5 prenumeratosIš kitos pusės — žinome, kad
Skautų Aidui visada reikia ir mokesčio už 1976 metus ir 
mūsų talkos. Pirmiausia, jam b) parašykite adresą, kuriuo

paaiškės po pores savaičių 
Suvažiavimo Prezidiumo 

pranešimas

Remdamasis LSSSN 56-tu 
straipsniu, prezidiumas kviečia 
visus naujos LSS Tarybos narius 
į korespondentinį posėdį Tary
bos Pirmininkui rinkti.

d) Balsų skaičiavimo komisi
jos posėdis Tarybos pirmininko 
balsavimo duomenim nustatyti 
yra numatomas vasario 23. No
rį dalyvauti Svečių teisėmis pra
neša LSSP pirm.

e) LSS Tarybos Pirmininko 
rinkimų rezultatai bus paskelbti 
LSSSP Biuletenio Nr. 5, kuris 
bus pasiųstas dabartinės ir nau
josios LSS vadovybės nariam ir 
spaudai.

Naujai išrinktiesiems vado
vam ir vadovėm pareigos turė
tų būti perduotos tik naujos LSS 
Tarybos pirmininkui savąsias 
pradėjus eiti. Visi LSS vadovy
bės organai, vadovai ir vadovės, 
nors jų kadencija ir pasibaigus, 
savo pareigas eina tol, kol jas 
perims naujai išrinktieji ar pa
skirtieji.

— Savo įnašu parėmei LIETUVIŠKOSIOS SKAISTYBĖS 
FONDĄ.

— Įsigijai Pirmūno v. s. Petro Jurgėlos istorinę knygą LIE
TUVIŠKOJI SKAUTD A. ■■ ’ •

— Užsisakei SKAUTŲ AIDĄ 1976 metams. - '

Sesės yra geriau organizuotos 
ir geriau veikia. Bendrai skau
tiškas judėjimas su labai mažu 
procentu jaučiamas smunkančiu. 
Priežastys — kitu lietuviškų 
jaunimo sambūrių aktyvi veik- 
’a, kaip pav. chorų, tautinių šo
kių ir pan.

Skautiškoji veikla

gramą, kurią' 1976 m. sausio 18 
d. su didžiausiu, pasisekimu iš
pildė Čikagoje. Programoje 
bus trio, duetai ir solo dainos 
iš įvairių operą arijų ir kito 
lietuviškų dainų.

Norintieji įstoti į Lietuvių 
Fondą tesusiekia .su vajaus ko 
miteto pirm, Vytautu Kut- 
kum, 6940 Hartwell, Dearborn, 
Mich* 48126, telef 840-3280 ar
ba su bet kuriuo vajaus komi 
teto nariu. Jums bus suteiktos 
visos informacijos.

Vytautas Katkus

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte, n dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje. •

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų Su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūriniu laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa
saulį išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad Ši knyga bus brangi abso
liučiai 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. 
Gaunama Naujienose. . - ■

čeki arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:
N A U JI E N 03 - - ■

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608
Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

reikia lėšų: žinome, kad Skautu 
Aidas išsiaiko iš prenumeratų 

ir jo rėmėją aukų.

Tai tikras būdas savo Skautų 
Aidą palaikyti:

— jį užsisakyti 1976 m. ir
— kas ir kaip gali, paremti

LSS .Taryba 1974 m. pabai
goje nutarė, kad Skautą Aidą 
(savo ar ir vieneto ar kokio rė
mėjo vardu) auka, kad mūsą žur
nalas galėtų būti dar tobulesnis, 
gautu kiekviena skautiškoji šei
ma (kurioje yra bent vienas-a 
skautas-skautė) ir. kad Skautų 
Aido prenumerata būtų taip pat 
renkama su LSS nario mokes
ti u. Dalykas aiškus, paprastas 
ir nesunkiai įvykdomas. O kaip

v. s. IRENA KERELIENė, 
neuj ojl Liet. 'Skaučių. Seserijos Vy
riausia Skautininke.

KAS BUS NAUJASIS!. Lietuviu fondo
1 vajus Detroite

Lietuvių Fondo Detroito va
jaus komitetas šio metu vyk
do vajų, stengdamasis kiek ga
lima daugiau naujų narių 
įtraukti į Lietuvių Fondo gre-

•Ta yoos Pirmija primena dar vieną skautiška darbą
SKAUTŲ AIDAS nuo 1923 m. eina su lietuviškąja skautybe, 

jos gyvenimą pavaizduodamas rašiniais fotografijomis ir pie
niniais. Jis skatina kurti — rašyti, piešti, braižyti. Jis taip pat 
.teikia daug naudingu patarimu kiekvienam broliui — sesei, kaip 
geriau skautauti ir kaip tinkamiau reikštis lietuviu - lietuvaite.

Lai riant vieneri ir pradedami 
kiti nauji — 1976 — Skautų Ai
do prenumeratos metai.

I Baltijos stovykloje kasmet 
vyresnėses- sesės. ■ iš--: skautai,-ės>? stovyklauja- po dvi 

sav. Viso šioj stovykloj stovyk
lavo 150 sk.-skč.; T 7 ’

Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimunio krašto laisvė ir lietu
vių gerbūvis, pnvaio susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsimininiai aplei 
ūžiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk 
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 doi.

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

ČIKAGlETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autore buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ka ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė 95 psl. $1.50. Yra taip pat 
ršversta i anglų kalbą

O. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės i Lietu 
va įspūdžiai Iliustruota loto nuotraukomis. 331 psl $3 00

O. Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au 
tortaus paSTkbunYa neapgauna Inturisto ir agltpropo propaganda bei 
užmaskavimai Abi knygos prra^ytos lertgvu, gražiu stiliumi

Vincas Žemaitis, LIETUVIU ETNINIU SIENŲ KLAUSIMAIS 
3 istoriniai žemėlapiai. 106 psl. Kaina S2.00,

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

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So HALSTED ST r CHICAGO, ILL. 60601 

darha valandomis arb* užsakant pastų pridedi** 
ėolri ar pinigine perlaidą.

Montrealyje vyresnių skaučių 
iniciatyva veikia tautodailės kur
sai — Vaivorykštė. Vadovauja 
s. Irena Lukoševičienė. Kursai 
keletos tūkstančių pašalpą 
gavę iš Kanados valdžios.

Suvažiavimai;

c) vienetų vadovai-vadovės la
bai gerai padarytų, jei tuoj su
rašytų visųs-visas, kuriems rei
kia Skautų Aido 1976 metams, 
ir tą sąrašą su SA prenumeratos 
mokesčiu pasiųstų administrato
riui.

Tai būtų greitas, naudingas ir 
skautiškas darbas!

Sėkmės visiems ir visoms!
LSS Tarybos Firmija 

1976.1.21

šioj kadencijoj turėjome du 
.didesnius vadovų,-ių suvažiavi
mus: 1973 m. St. Catharines ir 
Seserijos suv-ą Hamiltone 1975. 
1974 m. spalio 24-26 d. Toronte 
vyko akyvaizdinis LSS Tarybos 
suv.-mas. Vasaros stovykloms 
aptarti vadovų,ių suv-mai įvyks
ta kas metai.

Aplamai norėčiau 
kad . Kanados rajone, 
žesnėse vietovėse, 
skautiško aktyvumo 
bet tai nereiškia, kad mūsų skau
tiškas gyvenimas nyksta. Ne. 
Skautiškų šeimų turime daug ir 
jos nori, kad jų vaikai skautau- 
tų. Skautiškas judėjimas dau
giausia priklauso nuo asmenų, 
kurie ir kaip vadovauja. Geras 
dr-kas turi pilną d-vę. o blogas 
ją likviduoja. Vadovai, dirbki
me ne dėl garbės — ordino, bet 
iš idėjinio pasišventimo išlaiky
ti mūsų jaunimą sąmoningais 
lietuviais. Gintaro ir Ąžuolo mo
kyklos nenuleiskite rankų, nes 
jose yra lietuviško skautavimo 
ateitis.

v. s. LILĖ MIKULIENĖ, 
ligtolinė Ųlet. Skaučių Seserijos 

-Vyriausia Skautininke; pareigas per- 
duoda naujai išrinktajai v. s. Irenai 
Kerelienei.

Kanados raj.. 1973—1975 m. 
kadencijoje registruota: 1973 m. 
sesių įvairaus amžiaus su vado
vėmis 346, 1973 m. brolių įvai
raus amžiaus su vadovais 246, 
1975 m. brolių įvairaus amžiaus 
su vadovais 224, 1975 m. sesių 
įvairaus amžiaus su vadovėmis 
356. Iš viso 1975 m. registruota

Dabar Detroite ir jo apylin 
k ūse. yra tik 1269 nariai, kurie 
suaukojo 56,35L dol. Vajaus 
komitetas sudarė sąrašą šioje 
apylinkėje • gyvenančių lietu
vių, kurie dar nepriklauso Lie 
tuvių; -Fondui ir jiems visiems 
Lietuvių Fondo valdybos pirm, 
dr. AntanasįRazma pasiuntė as 
meniškus laiškus. Pirmosios 
kregždės'Jžhi sūgrįžbj:lFiėš>į'lae- 
tuvių pūs mus paskuti-
nnių jpetu, įstoję,penki nariai, 
6 dar p&altr^ariar padidino sa 
vb įnžštiš. Tiek ceiitrb vady
ba, tiek iri Va j auš komitefaš ti
kisi, kad4 dtetroitie'čiai jų neap-; 
vils ir nenumes dr. Antano 
Razmos" laiško į šiukšlių dėžę 
jd neatsakę ir padės Lietuvių 
Fondui ’galiniai greičiau ‘su
rinkti antrąjį milijoną, kad jo 
nešami! pelnu daugiau ir dau
giau būtų galima paremti lie
tuvių kultūrinius ir švietimo 
reikalus.

šis vajus bus užbaigtas kon- 
certu-vakariene 1976 m.; kovo 
27 d. 7:00 vai. vak. Kultūros 
Centre. Meninę programą iš
pildys mūsų iškilieji solistai 
Dana Stankaitytė, Stasys Ba
ras ir Jonas Vaznelis. Jiems 
akomponuos muzikas Alvydas

Mūsų Skautu Aidas yra ido- 
.musj gražus ir naudingas. Jis! 
mus, išsklidusius plačiame pa
saulyje, jungia ir vienija. Jis yra 
tikras draugas ir ryšių brolis. 
Per jį matome kitus, ir kiti ma
to mus.

Žmonės, kurie mūsų žurnalą j yra iš tikrųjų 
tvarko ir juo rūpinasi, atlieka di
deli darbą, skiria daug laiko, pa
siaukoja ir įdeda savo širdį, ' 
kad mes visi ir visos Skautų Ai- j 
du galėtumėm džiaugtis.

SKAUTIJA
LEIDŽIA LIETI'V{Ų SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

Natūralu, kad skautiškoji vei
kla aktyvesnė ten, kur yra di
desnė bendruomenė ir daugiau 
skautų. Be nusistovėjusios pro
gramos, kaip Kaziuko mugių, ba
varų, švenčių minėjimų, skau
tai ypač Toronte yra aktyvūs 
specifinėmis iškylomis Įvairiais 
netu laikais. Minėtina kad mū- 
-ų sesės ir broliai yra aktyvūs 
pagalbininkai bendruomenės or
ganizuojamose parengimuose bei 
minėjimuose, tačiau gaila, kad 
nevisos vietovės žiemos sezonu 
veda tvarkingas ir pastovias 
sueigas.

Stovyklos
Rajonas stovyklauja dviejose 

stovyklavietėse: skautų, skau
gių stovykloje Romuva, arba 
Montreaiio Baltijos stovykloje, 
kuri yra Bendruomenės nuosa
vybė. Romuva iki šiol buvo pri
tūrima ir tvarkoma gerai — 
>e skolų ir dar su kiek atsargi
nio kapitalo. Turi daug rėmėjų 
ir talkininkų, čia Toronto skau
tai vyčiai suruošė 4 dienų sa-^ 
vaitgalinę stovyklą “šiaurės Pa
švaistė”, kurioje dalyvavo 17Q, 
sk. vyčių, vyr. skaučių ir jūros SKAITYK IR 
kantu.-čiu. Kadencijos laike Ro- ' 
r.voie stovyklavo 876 stovyk- SKAITYT’ 

autojai. DIENRAS1*

Vietovės, kurios.e Kanados ra- 
h’ono skautai-ės veikia yra šios: 
Torontas; Montrealis, Hamilto
nas. Londonas, Ont., Vinšoras, 
Niagaros trikampis ir Rocheste- 

' ris, kuris oficialiai prijungtas 
i prie Kanados raj. Delhi gražiai 

■ veikusi skaučių d-vė nustojo vei
kusi: nebuvo, prieauglio, tgūko 
vadovų,-rų 
važinėjo studijuoti bei kitur gy
venti. Veiklą baigė tvarkingai 

I ir kelių šimtų sumoje kasos pini- 
. gus perdavė Romuvai.

Statistika

FIGHT HEART DISEASE

GIVE HEART FUND

IGS BONOS 

*****



J. KLAUSETKIS {

IŠ KARIŠKOS IR SOVIETIŠKOS SPAUDOS
Kapitonas S. Darius — didis kankinys

Antroji šio rašinio antraštė 
nėra originali. Sudaryta nusi
žiūrėjus Petro Jurgėlos straips
nį “Tau, Jaunoji Lietuva”, spau
sdintą 1974 metais Kario žur
nalo Šeštame ir septintame nu
meriuose.

Petras jurgėla yra autorius 
knygos “Sparnuoti lietuviai — 
Darius ir Girėnas”, išleistos 
Amerikoje po Lituanikos lėktu
vo tragegdijos. Knygą rašyda
mas P. Jurgėla turėjo kapitono 
Stepono Dariaus archyvą — die
noraštį ir kitokius dokumentus, 
vaizduojančius jo tarnybą Lie
tuvos karo aviacijoje.

i
Labai gaila, bet faktas, kad 

lakūnas S. Darius, kaip dabar 
P. Jurgėla viešumon iškėlė, bu
vo “žiauriai persekiojamas ir 
baudžiamas”. Tačiau tų faktų 
jis “Sparnuotų lietuvių” knygo
je neminėjo. Knygos Ameriko
je išspausdinta, kaip autorius sa
ko, 14,000 egzempliorių, iš ku
rių 12000 pasiųsta Lietuvon be 
muito vyriausybei sutikus. Be 
abejo, knygoje negalėjo būti 
spausdinama tas, kas juodo pa
veikslo Lietuvoje esama. O tas 
juodas paveikslas — kaip kariuo
menės vadas ir aviacijos virši
ninkas terorizavo ir baudė kari
ninką Darių ir pagaliau padarė 
išvadą, jog jis netinkamas Lie
tuvos. kariuomenei ir turi būti 
atleistas.

(Sunku pasakyti, kiek tos kny
gos nepriklausomybės laikais 
Lietuvoje išpirkta, bet nacių 
okupacijos metais bene 1943 į 
Kauną atvažiavęs vaikščiojau ir 
po knygynus, dairydamasis ko
kią knygą nusipirkti. “Sparnuo
tų lietuvių” knygos kai kurie 
knygynai dar turėjo, bet ji buvo 
pardavinėjama, kaip retenybė — 
tik geriems knygų pardavėjo pa
žįstamiems, kaip sakoma, “iš

po skverno”. Okupacijos metais, 
lygiais kaip ir DP stovyklose, 
lietuviai varžydavosi, katras spės 
knygą nusipirkti, o kuris nespė- > 
jo — tam neliko. Dabar išeivi-1 
joje kitaip: knyga siūlosi, bet 
neretas išeivis lietuvis nusisuka 
nuo jos. -Kai 1949 metais atke- 
'iavau į Čikagą ir čia dar kai ku
rie “knygnešiai” iš apipelėjusių 
sandėlių buvo ištraukę senų kny
gų. Pirkau antrą kartą, nes pir
moji liko Lietuvoje, “Sparnuoti 
Lietuviai — Darius ir Girėnas” 
knygą).

P. Jurgėla Karyje rašo, jog 
1934 metais jis atsiklausė ar ga
lima knygoje spausdinti Dariaus 
archyvinius raštus. Tuometinis 
kariuomenės štabo viršininkas, 
generalinio štabo pulkininkas S. 
Raštikis telegrama atsakė “Ne”, 
vadinasi, nevalia spausdinti.

Taip ir praėjo keturiasdešimt 
metų, kai Stepono Dariaus ar
chyviniai raštai slėpėsi nuo vie
šumos P. Jurgėlos ir karo cen
zoriaus nutarimu. Tačiau 1974 
metais Kario žurnalo 6 ir 7 nu
meriuose P. Jurgėla išdrįso tie
sai pažvelgti į akis ir išspaus
dino S. Dariaus archyvinių raš
tų citatas su savo komentarais. 
Tas raštas patiko ir okupuotos 
Lietuvos žurnalistams. Vilniuje 
leidžiamas švyturys šią vasarą 
šešioliktame numeryje išspaus
dino Jono Dovydaičio straipsnį 
— “Uždrausti dokumentai, nau
ji puslapiai iš Stepono Dariaus 
gyvenimo”.

-Jonas Dovydaitis rašo, jog 
“Petras Jurgėla, sulaukęs jau 
vėlyvaus amžiaus, galų gale pa
kluso sąžinės balsui ir 1974 me
tais išdrįso dokumentą publi
kuoti”. Kur P. J. tą dokumen
tą publikavo arba išspausdino, 
žinoma, Jonas Dovydaitis turėjo 
nutylėti ir Švyturio skaityto-

jams nepaminėti Kario žurnalo 
valdi i.

Jonas Dovydaitis iš P. Jurgė
los straipsnio cituoja S. Daliaus 
raštus, bet komentarus pats ra
šo, remdamasis P. J. straipsniu, 
t. y. nepersispausdina visą Jur
gėlos straipsnį. Ir viena citata. 
sutrumpinta. Išleista iš vieno; 
kapitono Dariaus raporto jo vei- •

Is Elenos bičiutes liudijimų
Kur geriau bolševikų kalė 

jinie ar jų “laisvėje”? Pilną E. 
Juciūtis pasisakymą šiuo klau
siniu skaitytojas ras tik pers
kaitęs visas jos “Pėdas mirties 
zonoje”. 4iia parinktos tik ke- 

I lios nuotrupos — ryškesni jos 
’ pasisakymai šiuo klausimu. Pir 

klos aprašymas JAV kariuome- ^dausia, apie kalėjimo pikty- 
nėje, įstojimas Į Lietuvos kariuo- ^es- 
menę, dalyvavimas Klaipėdos 1 “Išrengė... kol pali-
.aėmime ir darbas Vyriausiame ;kau, kaip Ieva rojuje. 1 ada ėmė
Mažosios. Lietuvos Gelbėjimo Ko
mitete.

Sovietiniame žurnale vartoja
mas “buržuazinės Lietuvos ka
riuomenės” terminas, bet vie
noje vietoje net pro komNinisti- 
nių cenzorių akis prasprūdo Jo
no Dovydaičio išsireiškimas, jog 
P. Jurgėlos paskelbtas dokumen
tas įdomus, liečiantis mūsų avi
acijos praeitį. Vadinasi — mū
sų,. o ne buržuazinės aviacijos 
praeitį!

Jonas Dovydaitis daro išva
dą, jog P. Jurgėlos paskelbti S. 
Dariaus raštai “akivaizdžiai pa
rodo, kokie savanaudžiai karje
ristai tąsyk buvo įsikraustė į 
šiltus ir patogius Lietuvos vir
šūnių krėslus, kaip bijojo jie 
jaunos ir gabios kartos, kaip ją 
stabdė ir ciniškai engė, vertė 
būti aklu Įrankiu savo tiks
lams”...

j ''•u**

LIETUVOS VARDO KILMĖ
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, be. 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu
vos vardas.
'•T Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū
rėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje 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, HL 60608.

les viešojoje bibliotekoje “Lais
vosios Minties” 1911 m. žurnalą 
su Kleofo Jurgelionio straips
niu, kuriame jis teigiamai ver
tina K. M. Čiurlionio genijų, pa
daręs nuorašą siūliau Naujie
noms jį perspausdinti. Tą re
dakcija ir atliko. Dabar siūlau 
Naujienoms persispausdinti Pe
tro Jurgėlos straipsnį, kurs bu
vo Karyje, jame atidengiama 
tiesa, kaip Steponui Dariui bu
vo sunku Lietuvos aviacijoje. 
Kad ir nemaloni, bet tai tikra is
torija ir ją Naujienų skaityto
jams pavaizduos ne mano ko
mentarai, bet paties istoriko Pe
tro Jurgėlos raštas.

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikię knygų, kuries papuoš bet 

knygy spintą ar lentyną.

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 psl.
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 psL
Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, 

žiais viršeliais. 336 psl. Kaina $6.00. Minkštais virš.
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 psL, irišta — $3,00, minkštais vir
šeliais — $2.00; II dalis, 225 psl., įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais ------------------------------------ '■-------------------

kokią

$6_oo s;
$6.00
Gra- i

$5.00

Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta. 416 psL 
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psL, minkštais vir

šeliais. ________________—
Juozas LiOdžius, RAŠTAI, 250 psl. __1------------------------------
P. LJOdžiuvIona, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

88 psL ------------------------------------------------ :-----------------------
Janina NarOna, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimaJ 

170 psL --------------------------------------------------------- --
M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 232 

puslapiai '____ ;____ _____-_______ ;-----------------------
Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.

NAUJIENOS,

$2.00
$530

$5.00
$3.00

$1.00

$3.00

$3.00

1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608. — TeL HA 1-6100

Searle bendrovės 
geras išradimas

Searle bendrovė pasiskelbė,; 
kad jos radijografikos skyrius 
yra sukonstruktavęs aparatą,- 
kuris didelio dažnumo garso ban
gų pagalba nufotografuoja vi
daus kūno organus.

Išradimas yra labai svarbus 
medicinoje, nes jis gali pakeis
ti X spinduliais dabar vartoja
mą fotografavimo būdą. Kaip ži
nia, X spinduliai yra žmogui pa
vojingi, nes dažnai juos varto
jant žmogus suserga vėžiu.

Vertybės popierių rinka
Vertybės popierių makleriai 

ir toliau stengiasi pasinaudoti 
pakilusiomis vertybių kaino
mis, daugiau susidaryti pelno 
parduodami akcijas. Neatsižvel 
giant į tai, vertybės popierių 
kainos pasilieka tvirtos ir pa
stoviai laikosi. Manoma, kad 
vertybės popierių rinka prade
da nusistovėti.

rodyti, kaip gimnastikuoti, bė
gioti, tūpti, stoti, vėl tūpti. .. 
Baimės apimta laukiau, kų da
rys toliau nuogai išrengus. Gal 
plaks, ar kars ?.. Dar gerai, kad 
moteris, o ne vyras tas ceremo
nijas daro... Ir tai jau baisu: 
atrado, kažkoks baisus žmogaus 
išniekinimas. Jaučiausi įžeista 
iki širdies gelmių; mat, dar ne
žinojau, kad kalinys, ypač poli
tinis, Soyietų Sąjungoje nebe
laikomas žmogumi, o tik val
džios nuosavybėje esančiu daik 
tu, kurį reikia išnaudoti iki pas 
kutinio atsikvėpimo ir “nura
šyti”.

(psl. 60) “Miego, miego! Bu
vo jau nebetoli rytas kai įleido 
į kamerą. Dvi nemiegotos nak 
lys su baisiais, gąsdinančiais 
pergyvenimais. Galva svaigo, 
atrodė protas nebeveikia, nie
ko daugiau nenorėjau, tik atsi
gulti. .. dribau į geležinę lovą 
ir užmigau,

Per miegą girdėjau kažkokį 
šauksmą... duryse sužvango 
raktai, už durų rėkavo vyrai, o 
aš nepajėgiau nė galvos pakel
ti, kol atėjęs prižiūrėtojas ėmė 
bartis. Aiškinau jam, kad bu
vau tardyme, kad dvi naktis 
nemiegojau, nesenai atsigu
liau— Lauke dar buvo tamsu. 
Prižiūrėtojas juokėsi ir vistiek 
įsakė keltis. Kai dar neklau
siau, atsivedė kitą mokantį lie
tuviškai ir pasakė, kad po 6 vai. 
ryto niekas nebegali miegoti. 
Pagrasino karceriu. Stebėjau
si kodėl išvargusiam žmogui čia 
neduoda pailsėti, verčia jį nie
ko neveikiantį sėdėti ir kankin 
tis. Reikėjo: ilgesnio patyrimo, 
kol supratau, kad tai vienas iš 
daugelio kankinimo metodų, la 
biausiai veiksmingas sugniuž 
dyti žmogaus atsparumą. Tar 
dymai vykdomi beveik visada 
naktimis, o dieną neleidžia mie 
goti. Taip žmogų privaro prie 
visiško fizinio ir moralinio smu 
kimo, rodos, ir ant mirties 
sprendimo pasirašytum, kad tik 
leistu užsnūsti. Koks baisus tas 
žodis “kelti”, kai, per naktį pra 
sėdėjus pas tardytoją, atveda 
į kamerą pusę šeštos. O po pus
valandžio jau kelia... Silpnės 
nių nervų žmonės ilgiau’ taip 
kankinami visai pakrinka. Ne 
vienas patenka į karcerius. 
Apie juos girdėjau iš kitų kali
nių. Tie karceriai esą kelių 
rūšių. Vienuose reikia stovėti 
įbridus šaltame vandenyje, ki
tuose nėra pakankamai vietos 
nei stovėti, nei atsisėsti, nei 
atsigulti, — dar kitur sėdinčiam 
kaliniui lašinamas vanduo ant 
galvos. Visur kaliniai persaldo
mi iki sveikatos netekimo.

čio mėnuo.. Iš ryto pašaukė nia 
ne pro langelį, įsakė pasiruošli 
su daiktais. Atsisveikinau su ka 
meros draugėmis ir daugiau 
jų nebesutikau. Nuvedė į kitų 
tuščių kamera, kur kažkoks pri 
žiūrėtojas pasakė, kad esu nu
teista dešimčiai metų__Nuve
dė į didelę kamerų. Tokių buvo 
visa eilė... ten mūsų buvo, tur
būt, daugiau kaip 50 moterų. 
Daug kalbėdavomės apie tardy
mus. Beveik visos buvo vienaip 
ar kitaip kankintos. DaugiausJp 
mušdavo arba badydavo ada
tomis pirštų panages, žinojo
me, kad esame skirtos sunai
kinti; nežiūrint, kiek kuri bu
vome nūn teista, visų laukia ta 
pati lėtą mirties nuo išsekimo 
Sibiro taigose-miškuose... iš 
Sibiro pertardyti arba liudinin 
kais kitų bylose atvežtieji pa
pasakodavo kas laukia nuteis-

E. Jucūtę ir kilus teisė Mask
vos teismas, kas aiškėja iš jos 
tardymo aprašymo pabaigos 
(psl. 71) “Pagaliau atėjo čere- 
pinas. Jam kaip mokėdama aiš 
kinau, kad mano pavardė yra 
merginos, ne moters, šiaip pa
sisekė įtikinti ir tardymą baig 
ti... dar kartą buvau iškviesta 
pas Venckaitį, kuris man pas
kaitė bylos sudarymo aktą; pa 
sakė, kad byla siunčiama į 
Maskvą”, (psl. 111) “čekistai 
nesiskaitė su priemonėmis tar
dydami užgrobtųjų tautų žmo
nes. Jie veikė be jokio atsako
mybės pajautimo, įsitikinę, kad 
niekas apie juos nesužinos. Jie 
pasitikėjo “geležinės uždangos” 
nepermatomumu. Vieno tik ne
galiu suprasti, kam jie darė 
tuos tardymus, teismus, traukė 
už kaulij tuos prisipažinimus 
ir išdavimus, juk jie galėjo be 
to viso vargo iš eilės visus iš
vežti, išnaikinti. Jie žinojo, ir 
be prisipažinimų, kad 90% lie 
tuvių yra jų priešai, kad supla 
nuota su jais susidoroti, — kam 
dar tos varginančios ceremoni
jos? Teismas už akių, be jokios 
galimybės gintis — tai joks 
teismas, tai tik vilko nuospren
dis ėriukui”.

Parinko T. Tauragis
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Vyresnieji Amrnkus lietuviai Juuzš Adomaiti • Dėdę šerną & 
aiciuškai pažino, skaiie jo straipsniub. knygas ir klausėsi jo paskaliu į 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą I 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų | 
Naujai atvykęs lietinis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, ka^ j j at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių Šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE
I I
I
F

FIGHT HEART DISEASE

GIVE HEART FUND

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

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

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

derį tokiu adresu:

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

(psl. 96) “Dabartiniu galvo
jimu, Lukiškių kalėjimas yra 
šventovė — sekanti po Aušros 
Vartų. Tada, kai ten buvau, 
man tai neatėjo į galvą; neturė
jau ir tiek žinių, kiek dabar. 
Tai mūsų tautos Golgota, kan
čių vieta. Kiek čia įvykdyta ir 
tebevykdoma mirties bausmių 
kaltiems ir nekaltiems. Kiek 
čia nukankintų karceriuose, 
kiek netekusių sveikatos! Kiek 
tūkstančių kalinių praėjo per 
šią Golgotą į Sibiro katorgas, 
iš kurių daugelis negrįžo, liko 
ten palaidoti! Kiek čia ašarų 
išlieta, kiek atodūsių, kiek mal
dų iškalbėta ant duoninių ro- 
žantėlių! Niekada nei raštai iš
rašys, nei dainos išdainuos, 
kiek čia iškentėjo mūsų tautos 
žmonės per tą baisųjį susidoro
jimo dešimtmetį (1944 — 1954 
m.) Ir po to iki šių dienų ten 
netrūksta kankinių ir mirtinin
kų.

(psl. 98) “Bumo Jon wigpiC

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygą rinkoje

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

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl. Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagori atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, ju suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, sncailistimų. laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban-

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

s
Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

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

Knygos bus išsiųstos, jei $1U5O čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

Prof. Vaclovo Biržiškos

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 

viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, [ei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608
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GARSTNKITĖS NAUJIENOSE

Taupykite
pas mus

dabar

■Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

sumos ir

neša

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

Taupykite dabar.

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

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

įsteigte 1923 metais. TEL. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

| _ NAUJIBNOS. CHICAGO B, ILL,— WEONBC, F1BRUAKY 11, 1»7|
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(IV dalis

15 cents per copy

Sveikinimai

JONAS AUGUSTAITIS

sauskėlfų ir vandens kelių

$26.00
$14.00

“paraginti” į šią konferenciją 
atvykti.PASAULIO LIETUVIŲ JAUNUMO 

TREČIOJO KONGRESO NUTARIMAI

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

nutarimams, negalioja.
1976.1.6.

Villa Kotska, Itaici 
Brazilija

(V dalis, nr. 25 “PLJS val
dyba”)

PLJS valdybos kadencija tę
siasi iki sekančių rinkimų PL
JK. PLJS valdyba apie m. prieš 
Kongresą paragina visus Gong- 
rese dalyvaujančius kraštus 
apsvarstyti galimybes sudaryti 
sekančią PLJS valdybą arba 
PLJK komitetą. '(Pabraukta da 
lis yra priedas.)

valdybos. PLJS valdyba yra 
įpareigota korespondentinį po 
sėdį sušaukti, jei jos planuo
jami veiksmai prieštarauja 
Kongreso nutarimarms. Dešina 
tadaliui atstovų pareikalavus, 
korespondentinis posėdis turi 
turi būti pravestas keturių sa
vaičių po reikalavimo gavimo 
bėgyje. (Pabraukta dalis yra 
priedas.)

(VI dalis, nr. 28 “PUS Ryšių 
entras)PUS Ryšių Centras:

a. vykdo PUS valdybos nu
rodymus (Pabraukta dalis yra 
priedas.),b. rūpinasi naujo in
formacinio leidinio ruošimu ir 
platinimu lietuvių jaunimo tar 
pe. Leidinys leidžiamas lietu
vių... jaunimo nuomones bei 
nuotaikas. (Pabraukta dalis iš
krenta.), ir C; rūpinasi, atskiro
se vietovėse organizavimu... 
pagrindinį centrą. (Ši dalis iš
braukta.) z A

Visi ankstyvesnių Kongresų 
nutarimai, kurie priešinasi III 
PUK

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vaL

vesnieji nustoja galioję. (Pa-,tovų Suvažiavimas”) 
keičia ankstyvesnių versiją.)

jnano 
Jojos 
tamcnfo vicedirektorius p. Gwiaazdowski (vėliau — 
emigracijoje buvęs Užsienio Reikalų mihisteris egži- 
tamcnto, vicedirektorius p. Gwiazdowski (vėliau — 
mininkų ii diplomatų, o be fd, nežiūrint mūsų dele
gacijos narių visai pakankamų kvalifikacijų savo ūž
tų. kad mūsų Užsienių Reikalų ministerija skirtų pir- 
imamoms pareigoms, toje konferencijoje jiems gali

toriu. Šiais metais bus rinkimai. Bus renkami kai kurie 
senatoriai, todėl jie yra jautresni balsuotojų laiškams. 
Kiekvienas lietuvių kilmes Amerikos pilietis privalo pa
rašyti savo senatoriams laišką ir paprašyt), kad jis bal
suotų už rezoliuciją Nr. 319, nepripažįstančią Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos prijungimo prie Sovietų Sąjungos, 
Laiškas gali būti trumpas, vos kelių žodžių arba kelių 
trumpų sakinių. Senatoriai jau žino, apie ką eina kalba, 
nes kiekvienas jų jau turi informacijų apie lietuvių ir 
kitų pabaltiečių pageidavimą ir prašymą.

Uždėjus savo valstijos senatoriaus vardą ir pavar
dę, laišką reikia pasiųsti tokiu adresu: Ų. S. Senate, Wa- 
chington, D. C. 20515. Senatoriams yra svarbus kiekvie
nas rinkiminis balsas. Jie yra žmonių tarnautojai. Dau
gumas labai mielai žmonių prašymus patenkina. Dažnai 
jie net ir laiškučius parašo ir pasako, kaip jie rengiasi 
balsuoti, kai rezoliucija bus pasiūlyta. Atstovų rūmuose 
rezoliucija buvo pravesta vienbalsiai, nes nei vienas 
JAV kongreso atstovas nepasisakė prieš rezoliucijos tu
rinį. Prieš ją negali pasisakyti ir JAV senatoriai, nes dau
guma jų pripažįsta tautų laisvės principą. Už tautų lais
vę pasisako ne tiktai demokratai, bet ir senatoriai res
publikonai. Daugelis senatorių ir be raginimo balsuotų 
už tokią rezoliuciją, bet jie aukščiau pakels ranką, jeigu 
kasnors jų paprašys.

Praeitą savaitę Chicagoje jau buvo žinoma, kad jau 
buvo 14 senatorių, kurie pasižadėjo balsuoti už pasiūly
tą rezoliuciją. Antradienį atėjusios žinios sakė, kad dar 
du senatoriai pasižadėjo rezoliuciją remti. Vėliau prisi
dėjo ir Illinois senatorius Adlai Stevenson. Antradienį 
jau buvo 17 senatorių, pasižadėjusių balsuoti už rezoliu
ciją Nr.-319. Bet dar yra daug senatorių, kurie savo pa
žado nėra davę Reikia manyti, kad atsakingi Amerikos 
Lietuvių Tarybos pareigūnai tuos senatorius kontaktuos, 
bet daug sparčiau visas reikalas ritasi, kai senatoriai 
gauna po kelis savo valstijos piliečių laiškus. Jie tada 
klausimu susidomi ir ryžtasi veiksmams.

Lietuviai laiškais jau laimėjo kelias svarbias pozi
cijas. Prezidentą, valstybės departamentą ir senatą lie
tuviai laiškais užvertė, kai pasklido gandas, kad. mek- 
leriai rengiasi “nurašyti'’ Lietuvą, kad tiktai ’ pavyktų 
susitarti ir tęsti vadinamą “detentės” politiką. Laiškus 
kongreso atstovams ir įtakingesniems politikams rašė 
ne tik lietuviai, bet ir kitų etninių grupių amerikiečiai. 
Jie buvo susidomęję pavergtos Lietuvos laisvės klausi
mais, jie buvo paraginti pareikšti savo nuomonę ne tik 
įstatymų leidėjams, bet ir pačiam prezidentui. Amerikos 
Lietuvių Tarybos sukeltas susidomėjimas pavergto kraš 
to likimu ir paliestas laisvo žmogaus sąžinės balsas pa
veikė galinguosius pareigūnus.

Turėkime reikalingo patvarumo ir energijos savo se
natoriams paveikti. Prašykime, kad jie balsuotų už re
zoliuciją, nepripažįstančią laisvų kraštų įjungimo į So
vietų Sąjunga. Lietuva buvo laisva, nepriklausomai tvar
kė savo reikalus, lietuviai privalo ir ateityje tvarkyti sa
vo krašto reikalus. Prašykime, kad senatoriai, prisidėtų 
prie didelių mūsų tautos pastangų. Atliksime didelį dar- 

parašysime senatoriams

posėdžiuose, pravestuose PLJS Jungtinių Tautų generalinį sek
retorių Kurt Valdheim ir prašo 
jį atkreipti dėmesį į. Pabaltijo 
klausimų. *

Jaunimo Kongresas sveikina 
Popiežių Paulių VI ir prašo jį 
remti lietuvių tautų, kuri yra ka 
talikų avanpostas rytų Europo-

Dr. Bobelis, sujaudintas ar skausmo suspaustas, ne
užmiršta teisinių Lietuvos reikalų. Tenka tuo džiaugtis. 
Jam teko rūpintis atstovų rūmuose pasiūlyta rezoliucija, 
važinėti ir kalbėti, telefonuoti ir rašinėti kongreso atsto
vams, kad būtų priimta rezoliucija, pasisakanti prieš Lie 
tuvos ir kitų Pabaltijo valstybių aneksiją. Tas didelis 
darbas, Lietuvos laisvės draugų atstovų rūmuose pade
damas, buvo padarytas.

Šiandien kita panaši rezoliucija guli ant senatorių 
stalo. Josios numeris yra 319. Lietuvos draugai prižadė
jo šį klausimą pagreitinti ir įtikinti senato atstovus pri
imti panašią rezoliucija. Buvo manyta, kad ją pavyks 
pravesti dar prieš šių metų vasario mėnesio 16 dieną, bet 
iki šio meto ji dar nepravesta. Iki šio meto neteko gir
dėti, kad kuris nors senatorius pasisakytų prieš aneksi
jos nepripažįstančią rezoliuciją, bet senatoriai yra ne
judrūs. Jie faktus ilgai renka, su kaimynais tariasi, o tik
tai vėliau, kai jau viskas išaiškinta, tai ryžtasi pasisakyti 
bet kuriuo klausimu. Atrodo, kad ir šios rezoliucijos rei
kalas eina tuo pačiu lėtu žingsniu.

Bet senatoriai žingsnį paspartina, kai rinkėjai jiems 
parašo raginančius laiškučius. Reikia rašyti kiekvienos 
valstijos senatoriui. Pirmon eilėn laiškai privalo išeiti sa- bą, jeigu šio žingsnio imsimės 
vo valstijos senatoriams. Kiekviena valstija turi du sena- laiška.

savo vyriausybėmis (atitinkamų sutartį pasirašyti bei 
susisiekimo priemones sutvarkyti — pašto bei gele
žinkelių linijoms sujungti) buvo susitarta abiejų vals
tybių atstovams susitikti Augustavo konferencijoje, 
kuri iki kovo mėn. 31 dienos turėjo tuos reikalus at
likti.
17) Augustavo konferencijos ir Lietuvos delegacijos 
sudarymas

Ultimatumas buvo priimtas kovo mėn 19 dienų 
per Juozapines! Kovo mėn. 21 ar 22 dieną ryte apie 
9 vai. Geležinkelių Valdyboje man buvo įteiktas Už
sienių Reikalų ministerijos raštas, rašytas Susisieki
mo ministerijai, prašant sudaryti delegacija į Augus
tavo konferencijų. Ant to rašto kampe, ištrišai, rau
donu rašalu p, J. Stanišauskio buvo užrašyta delega
cijos sudėtis; inž. J. Augustaitis — pirmininkai, na
riai —- inž. Dragašius — Plentų Valdybos, Saūkelių 
Tarybai viršininkas; inž. Firantas — Paštų Valdybos 
Telefono ir Telegrafo stoties viršininkas; inž. Tursa, 
Geležinfcęlių Valdybos Kauno ruože viršininkas (Mi
nisteris pirmininkas J. Tūbelis tuomet sirgo Šveica
rijoje, jojo parėigas ėjo Susisiekimo ministeris p. Jo
kūbas Stanišauskis, o Susisiekimo ministerio parei
gas ėjo Generalinis sekretorius Juozas Jankevičius). 
Gavęs tokį pavedimų, p. Jankevičiui parėiškiau, jog 

njomis, lenkų delegacijai pirmininkaus Len- 
isfenių Reikalų ministerijos Politinio Depart

Jaunimo Kongresas kreipiasi 
į Sovietų Sąjungos Komunistų 
partijos sekretorių Leonid Brež 
nev, reikalaudamas baigti Pa
baltijo okupaciją ir religinį bei 
tautinį Lietuvos žmonių perse
kiojimą.

Kongreso nutarimai ir sveiki 
nimai rašomi lietuvių kalba ir, 
kur galima, krašto, kur jie eiun 
čiami, kalba. Sveikinimus bei 
kitus laiškus pasirašo PLJS pir 
mininkas ir vienas atstovas iš 
kiekvieno krašto, kuris yra Jau 
nimo Kongrese atstovaujamas.

Kongreso nutarimų reikalu
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Maskva. Sovietų valdžia, 
pradėdama naują taktiką žy
dams atkalbėti nuo emigraci
jos į Izraelį, perstatė spaudos 
reporteriams septynis žydus, 
tariamai grįžusius iš Izraelio, 
labai Izraeliu nusivylusius ir 
labai dėkingus Sovietų val
džia,! kad leido sugrįžti į “tė
vynę” SSSR.

Tie žydai papasakojo spau
dai apie “kančias, rasizmą it 
net grasinimus nužudyti Iztae 
lyje. Vienas , žinojo pasakyti, 
kad “90 nuošimčių Izraelio 
imigrantų norėtų grįžti į So
vietų Sąjungų.”

Kitas, pasisakęs esąs 67 me
tų amžiaus pensininkas, Isaak 
Kaplan, papasakojo, kad jo 
žmona tiek nusivylusi, kad iš 
desperacijos net pasikorusį. -

Dar kitas pasivadinęs Vale
ri j Kuvent, 34 pasakojo, kad 
Izraelio slaptoji policija-Sin 
Beth pagrasinusi nužudyti vi- 
sus jo vaikus, jei jis nepadė- 
siąs varyti propaganda skati
nant žydus emigruoti.

Skaitydami savo pareiški
mus iš rašto arba išmoktus at
mintinai, visi šeši žydai ir vie
no žmona reiškė padėkų So-

susidaryti sunkumų, neturint derybinių patyrimų, 
dalyvavę. Prašiau todėl atpalaiduoti mane nuo pir
mininko pareigų ir skirti visai kitų delegaciją. P. Jan
kevičius pašadėjo pateikti mano samprotavimus ei-. 
nančiam Miniterio Pirmininko pareigas p. Jokūbui 
Stanišauskiui ir man pranešti rezultatus.

Po kiek laiko p. Jankevičius man pranešė, kad 
Užsienių Reikalų ministerija savo pirmininko nes
kirs, ji palaiko mano kandidatūrą į pirmininkus, ji 
tik priskirsianti šiuos du delegacijos nariu, būtent p. 
Dr. Mačiulį ir juriskonsultų Dr. Domininką Krivicką. 
Aš gi dabar galįs pasirinkti kitus delegėtijos narius 
pagal savo nuožiūrą, čia pat pasiūliau tokią delega
cijos sudėtį: dipl. inž. B. Bannaitis, Paštų Tarnybos’ 
viršininkas;— pašto, telegrafo ir telefono susisieki
mo reikalams; dipt inž. Tuskenis, Plentų ir Vandens 
kėlių ’ tyr. direktorius 
susfeiekmo rekalams; Vyir. Susisiekimo ministerijoj 
inspektorius kaipo Ministerijos atstovas ir geležinke
lių susisiekimo reikalams 
nių Reikal 
vyr. refer. ..
riskonsultas. P. JantėviČfūš, pasikalbėjęs vėl su p. Sta: 
nHanskiu man pranešė, kad su d anglim a delegacijos 
narių sudėtimi sutinkama, tik jų ntlotrione nėra reP- 
kaho stirti Tninisterijns inspektoriaus ir be to primyg
tinai siūlė pakeisti p. Tuskenį inž. p. DragašiumL Ndo 
inspektoriaus kandidatūros atsisakiau, bet p. Tuskenį, 
pakeisti p. Dragašfuml nesutikau. P. Jankevičius ma-‘ 
ne labai spaudė priimti p. • Dragašiens kandidatūrų. 
Aš supratau dėl kol Jam čia pat pasiūliau: “Jeigu jūs 
manote, kad ponas Tuskenis, kaipo Vyriausias Plentų

šalia
Atstovų Suvažiavimo PLJK 
metu, atstovai sprendžia ir 
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Dviejų pasaulėžiūrų varžybos 
b). Suglaustas ultimatumo turinys papunkčiui

1. Lenkijos vyriausybė ultimatumo notoje Lietuvos 
vyriausybei rašo: Lietuvos vyriausybės pasiūlymas ko
vo mėn. 11 dienos atmetamas, nes jis nepakankamai 
garantuoja saugumų pasienyje, ypatingai turint gal
voje neigiamus rezultatus iš pirmiau bandytų pasita
rimų Lenkijos su Lietuva. (1938 m. kovo 11 dieną 
Alytaus pasienio bare buvo nukautas lenkų pasienio 
apsaugos korpo — KOP — Korpus Ochrany Pogranic- 
za — kareivis, slapta bandęs pereiti į Lietuvos pusę; 
Lietuvos Vyriausybė, pasiūlė sudaryti tam reikalui iš
tirti mišrią lietuvių-lenkų komisiją; teksto tačiau lie
tuvių pasiūlymo neturiu; tas lenkų ultimatumo pir
mas punktas kalba apie atmetimą Lietuvos vyriausy
bės pasiūlymo tam incidentui likviduoti, neminint to 
pasiūlymo turinio).

2. Lenkų vyriausybė todėl pareiškia, kad ji lai
ko. jog vienintelis galimas sprendimas, atatinkųs pa
dėties rimtumą, yra užmezgimas normalių diplomati
nių santykių, be jokių preliminarinių sąlygų, kurie 
sudaro vienintelį galimą būdų sutvarkyti kaimyni
nius santykius ir skatinti gerą valią taikai pavojingų 
incidentų išvengti.

3. Lenkų vyriausybė duoda Lietuvos vyriausybei 
48 valandas laiko nuo įteikimo šitos notos pranešti 
Lenkijos vyriausybei, ar ji sutinka akredituoti diplo
matinius atstovus Kaune ir Varšuvoje ne vėliau šių 
metų (1938) kovo mėn. 31 dienos. Iki tos dienos visi 
tuo reikalu pasitarimai tarp I^enkijos ir Lietuvos vy
riausybių turi būti atliekami jųjų pasiuntinių Taline 
(Estijoje).

Jaunimo Kongresas sveikina 
pavergtos Lietuvos jaunimą.

Jaunimo Kongresas sveikina 
Nepriklausomos Lietuvos Dip
lomatinę Tarybą, Pasaulio Lie 
tuvių Bendruomenę, Vyriausių 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetų 
ir numato su jais užmegzti ga- 
desnius politinės veiklos ry
šius.-

Jaunimo Kongresas sveikina 
šių kraštų vadovus ir prašo juos 
kelti Pabaltijo klausima savo 
kraštuok ir tarptautiniuose: 
rorumuose, ypač Jungtinėse 
Tautose:

a. Maria Estele M. de, Peron, 
Argentinos prezidentę, b. Mal
colm Fraser, Australijos miniš- 
terį pirmininkų, c. Gen. Ernes
te Geisel, Brazilijos prezidentą,
d. Gerald Ford, JAV prezidentą
e. Pierre Trudeau, Kanados mi-
nisterį pirmininkų, f. Alfonso 
Lopes Michelson, Kolumbijos 
prezidentų, g. Olaf Palme, švė 
dijos ministerį pirmininką, h. 
Juan M. Bordaberry, Urugva
jaus prezidentą, i. Carlos A. Pe 
res, Venecuelos prezidęntą, j. 
Helmut Schmidt, Vokietijos vietų valdžiai už leidimą jiems 
kancelerį k. ir kitų vyriausybių grįžti. Vakarų korespondentai 
vadovus, kurie palankūs Pabal- neturėjo progos viešai pa- 
tijo klausimui. . klausti tų septynių, ar jie sa-

Jaunimo Kongresas sveikina vo noru ar grasinimais buvo

rasti IRS leidiniuose “Farmers 
Tax Guide” ir “Tax Witholdings 
and Declaration of Estimated 
Tax”; abudu šiuos leidinius ga
lima nemokamai gauti life įstai
gose.

Grąžino archeologines 
brangenybes '

Ciudad Juarez, Meks.
Meksikos — JAV rubežius 

yra labai gyvas teisėtu ir ne
teisėtu judėjimu. Slaptai per 
jį. gabenama narkotikai ir ki
tos brangenybės, kaip auksas 
arba archeoaloginės liekanos, 
kurias viso pasaulio muzėjai

Sparčiai sumažėjo 
bedarbių nuošimtis
Washingtonas. JAV-bių be 

darbių skaičius praeitą mėne
sį sparčiai sumažėjo, ko nebe
buvo per 15 metų. Darbo De
partamentas pranešė, kad per 
sausio mėnesį buvo pašaukta 
atgal į darbą pusė milijono 
žmonių. ■

Nedarbas per tų mėnesį su
mažėjo iš 8. 3 nuošimčių iki 
7.8%. Bendrai per praeitą mė
nesį dirbančiųjų darbininkų 
skaičius padaugėjo 800,000 ir 
šiuo metu JAV-bėsė dirbančių 
skaičius siėkia 78.1 milijonų.
Departamentas sako, kad dar 

darbo padaugėjimas yra užre
gistruotas visuose darbo sek
toriuose, tik nepilnamečių be
darbių nuošimtis labai mažai 
tesumažėjo, tik trimis vieno 
nuošimčio dešimtadaliais. - '■

Chicagos srityje bedarbė ma
žai tesumažėjo, būtent iš 10.1 
nuošimčių iki 9.9% Nedarbas 
per visas JAV-bes praeitų m. 
gegužės mėnesį buvo pakilęs 
iki 8.9 nuošimčių-.

Tai esminiai lenkų ultimatumo notos 4 punktai.
Lietuvos -vyriausybės atsakymas į tą ultimatumą buvo 
p. Broniaus Dailydės, Lietuvos pasiuntinio Taline, 
įteiktas Lenkijos pasiuntiniui 1938 m. kovo mėn. 19 . 
dienų 12 valandą, kaip buvo lenkų reikalauta. Lietu
vos vyriausybė ultimatumą priėmė, savo atsakyme pa
reiškė, kad ji sutinka pradėti nuo šios dienos norma
lius diplomatinius santykius su Lenkija ir kad Lietu
vos akredituotas ministeris įteiks savo kredencialus 
Varšuvoje vėliausiai šių metų kovo mėn. 31 dienų. Be 
to Lietuvos vyriausybė pareiškia, kad ji garantuos. 
Lenkijos pasiuntinybei Kaune normalias darbo sąly-, 
gas ir tam reikalui, pradedant kovo mėn. 31 d. garan? 
tuos pasiuntiniui susisiekimą sausumos, vandens, oro, 
pašto, telegrafo bei telefono keliais su Lenkijos vy
riausybe. Išeinant iš lenkų ultimatumo notos esmės ir. 
iš mūsų atsakymo, tenka ypatingai pabrėžti laktą., 
kad viršminėti dokumentai (nota ir atsakymas) nus
tato, jog Lietuva sutinka užmegzti normalius diploma
tinius santykius ir iki kovo mėn. 31 dienos Lietuva, 
sutinka paskirti savo pasiuntinį Varšuvoje bei pri
imti Lenkijos pasiuntinį Kaune, kuriam, garantuos 
normalios veiklos sąlygas ir tam tikslui garantuos 
pradedant kovo mėn. 31 diena galimybę tiesioginio 
susisiekimo su I^nkijos vyriausybe sausumos, van
dens, oro. pašto, telegrafo ir telefono susisiekimo ke
liais. Vadinasi, iki kovo mėn. 31 dienos turėjo būti 
įsteigtos pasiuntinybės Kaune ir Varšuvoje ir tik toms, 
pasiuntinybėms turėjo būti sudarytos galimybės susi
siekti su savo vyriausybėmis. Pabrėžiu,.— iki kovo 
mėn. 31 dienos neturėjo būti atidarytas nei viešas 
susisiekimas su Lenkija bei neturėjo būti atliekami 
kitos rūšies viešieji reikalai. Tad įsteigtoms pasiunti- 

[nybėms Kaune ir Varšuvoje susisiekimui atsleigti su

Reikia rašyti senatoriams
Dr. Kazys Bobelis, baigęs klausyti kalbų praeitą sek

madienį Chicago j e vyčių jam suruoštame pagerbime, dar 
paprašė žodžio: pagerbime dalyvavusieji manė, kad jis, 
šeimos tragedijos sujaudintas, ką nors svarbaus užmiršo 
ir, kad ir pabaigoje, norėjo savo bendradarbiams ir arti
miesiems priminti. Gavęs žodi, jis tarė:

— Dabar, kada oficialioji pagerbimo dalis baigta, tai 
aš noriu kiekvienam dalyviui priminti, kad senatoriams 
reikia rašyti laiškus ir prašyti, kad jie priimtų jau pa
ruoštą rezoliuciją Nr. 319; Minėta rezoliucija senatas pa
sisako prieš Lietuvos, Latvijos ir Estijos prijungimą prie 
Sovietų Sąjungos. Ji yra labai panaši į rezoliuciją, kurią 
priėmė atstovų rūmai. Tuo tarpu niekas nesirengia Lie
tuvos aneksijos pripažinti, bet būtų geriau, kad ir sena
tas priimtų šią rezoliuciją, tai tada, jeigu kas ir norėtų, 
tai Lietuvos prijungimo pripažinti negalėtų.,.. Prašau 
visus raginti savo draugus ir pažįstamus, kad rašytų laiš 
kus savo valstijos senatoriams tuo reikalu...

MOKESČIŲ ĮSTAIGOS IRS- 
PRIMlNiMAŠ FERMERIAM

CHICAGO. — Internal Reve
nue Service (IRS) praneša, kad 
farmeriai turės užpildyti savo 
f edėralinių paj amų mokesčių 
formas ir iki pirmadienio kovo 
1 dienos sumokėti savo mokes
čius.'

Charles F.į Miriami, IRS1 di
rektorius šiauriniam Illinojui, 
pranešė, kad farmeriai, kurie 
neužpildė pareiškimų .dėl indivi
dualių paj amų mokėšČrų, ifi ^saiič 
šio 15 dienoj furi Užpildyti sa
vo mokesčių formas už 1975-me- 
tųs ir, kad išvengtų pabaudų, 
sumokėti privalomus mokesčius 
iki kovo 1 dienos.

Farmeriais čia vadinami; to
kie asmenys, kurie mažiaūšiaa. du 
trečdalius savo 1975-mėtų' pa
jamų gavo iš farmeriavimo.

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose:

metams _________________ $30.00
pusei metų ______________$16.00
trims mėnesiams__________ $8.00
vienam mėnesiui ........   $3.00
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago 
Di. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

trims mėnesiams ________ $7.50
vienam mėnesiui__ ______ $2.50

Kanadoje:
metams _______________ $30.00
pusei metų __________ _ $16.00
vienam mėnesiui ...______ $3.00

Užsieniuose:
metams ________________ $31.00
pusei metu _______ _____ $18.00
vienam mėnesiui ________ $4.00

(BUS DAUGIAU)



8 kunigų trumpi fiiemmo aprašymai
Senjoras kunigas Adolfas Ke pėse tikybą evangelikams. Va

leris gimęs 1906 m. Šmurų kai 
me, Veiverių valšč., Mariampo- 
lės apsk. 1929 m. baigė Taura
gės gimnaziją ir 1935 m. Vy
tauto Didžiojo" Universiteto

DR. K. G. DALUKAS evangelikų teologijos fakultetą
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pul«ski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6446 
Priima ilgumus pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, .skambinti 374-Ū012

TELEF. PR 8-3229

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES

2858 W. 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DK. C. K. BUDELIS 
‘ INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

k Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SUKUfcUN 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmiock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7
anuad.. penKtadiem. nuo 1—tree, 

ir šesiau. ūkiai susitarus.

Kaune. Buvo kunigu: 1935 m. 
Batakiuose, 1936 — 1940 Tau
ragėje. Be to buvo evangelikų 
tikybos mokytoju 1936 — 1940 
Tauragės gimnazijoj ir Moky
tojų seminarijoj.

1948 Imshausene (Vokieti
joj ę) Lietuvių evangelikų liūte 
ronų bažnyios sinodo išrinktas 
tremties Bažnyčios senjoru ir 
Vyr. Bažnyčios tarybos pirmi
ninku. Atstovavo tremties Lie
tuvių evangelikų liuteronų baž 

• nyčiai Pasaulio liuteronų sąjun 
gos kongresuose: 1947 m. Lun 

. de (Švedijoj) ir 1952 delegaci-

'Lietuvoje aktyviai veikė Eyan-

vaL,

D K. i^AUL V. pAKUiS 
GYDYTOJAS ir chirurgas

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

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

kas antrą seštaoierų 8—3 vai;
TeL:'562-2727 arba 562-2728

gelikų studentų sąjungoje. Bend 
radarniauja tremties bažnyti
nėje spaudoje. Nuo 1957 m. lie
tuvių evangelikų liuteronų laik 
raščio “Svečias” atsakingas re
daktorius.

Vicesenjoras kunigas Juozas 
Urdzė yra gimęs 1909 Gaudžiuo 
čiuose, Akmenės, valšč. 1929 
baigė Mituyos gimnaziją Latvi 
joje. 1929 pradėjo teologijos 
studijas Rygos universitete ir 
jas tęsė Kaune Vytauto Didžio
jo universitete evangelikų teo
logijos fakultete. Nuo 1932 aki 
1936 buvo vikaru Skuode. 1937

■ ordinuotas pilnu kunigu. Iki 
1941 m. buvo klebonu Biržuo-

dovauja Evangelikų jaunimo 
rateliui užlaikęs kolokvijumą^ 
1953 pabėgo iš Rytų Vokietijos 
nigu diakonu. Ordinąvo senjo
ras kunigas A. Keleris iš Bre
meno, garbės senjoras kunigas 
A. Gelžin! us iš Braunschweigo 
,ir vicesenjoras kunigas J. Urd
zė iš Bonn — Bad Godssbergo. 
Dabar aptarnauja lietuvius 
evangelikus liuteronus Pietų Vo 
kietijoje devyniose vietovėse, ir 
dėsto tikybą evangelikams mo
kiniams Vasario 16 gimnazijoj 
visose klasėse. Rašo lietuviško
je spaudoje laisvajame pasau
lyje. Nuo 1955 kaip narys, ak- 
tyviai dirba Lietuvių engelikų 
liuteronų vyr. Bažnyčios tary
boje iki šiai dienai.

Kunigas Mikas Klumbys yra 
gimęs 1905 Laudžiuose, Šilutės
1936 antrus. 1938 ordinuotas 
turą Berlyne. 1932 išlaikė pir
mus teologijos egzaminus ir 
11936 antrus. 1938 ordinuotas 
j kunigus Šv. Jono bažnyčioje 
Klaipėdoje. Ordinąvo kunigai 
Obereigner, Vanagas, Tenikai- 
tis ir Reisgys. Nuo 1932 ligi
1937 kunigavo Rusnėj, nuo 1937

Šeši pacientai sudegė, o 27 buvo sužeisti
CICERO. — Trečiadienio rytą 6.44 vai. prasidėjusiame gaisre 

Cicero slaugymo namuose šeši pacientai žuvo, o 27 nuo dūmų 
daugiau ar mažiau nukentėję buvo nuvežti į ligonines. Tai vienos 
savaitės bėgyje antras panašus gaisras slaugymo namuose. Pir
masis gaisras buvo miesto šiaurinėje dalyje, Wincrest Nursing 
Home, kur 15 pacientų žuvo.

Cicero 9 aukštų mūriniuose 
namuose The Cermak House, 
Inc., 5825 W. Cermak Road, bu
vo slaugomi daugiau kaip 450 
pacientai, kurių daugumas tebe
miegojo, kai ketvirtame aukšte 
iš kambario No. 421 pradėjo pro 
duris veržtis aitrūs dūmai, ku
rie leisdamiesi žemyn paplito po 
kitus aukštus ir kambarius.

Cermak Home tik treti metai 
kaip statyti, turėjo visus moder
nius apsaugos Įrengimus ir vos 
dūmams pasirodžius per auto
matišką aliarmą sistemą pasi
girdo pavojaus gandas ir gais
rininkai bei policija laiku at
skubėjo. ,

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
. KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI

"Ai Jviasa, atėjau į pasauli, kad kiekvienas, kuris tiki J mane, ne
pasiliktu tamsybėje". — Jono 12:46.
Pats Viešpats Jėzus ir šventoji dvasia yra bažnyčios šviesa ir jos veiki- 
mes esame vedami i Tiesą. Apaštalas Petras sako, kad mes turime

—Našlių ir našliukų klubas 
šaukia narių susirinkimą va
sario 13 d. 7 vai. vak. Vyčių sa 
Įėję, 2455 W. 47 St. Klubo rašt 
Viktoria Cinką, pranešdama 
apie tai, kviečia narius ir jų 
svečius gausiai dalyvauti, nes 
yra daug reikalų. Po susirinki 
mo bus vaišės bufeto ir šokiai 
Jurgio Joniko orkestrui gro
jant.

Susiriukimg

PRANEŠIMAI

mu
juo labiau patikėtiną pranašų žodį," ir jūs gerai darote kreipdami J ji dė
mesį, lyg i kokį žiburį, šviečiantį tamsioje vietoje.
Dar mes tebegyvename pasaulyje, tamsioje vietoje, t

siartinant”. Dievo pranašas sako: “Tavo žodis yra žiburys mano kojai ir 
šviesa mano takui”. “Tavo paliepimas žiburys ir tavo įstatymas šviesa”. — 
Psalmė 119:105; Pat. 6:23.

, (Žiūr. 2 Petro 1:19). 
___________ gyvename pasaulyje, tamsioje vietoje, todėl turime nuolat žiū
rėti pranašų parašytąjį žodį, kuris “šviečia vis aiškiau tobulai dienai be-
_ r Z * _ YV * . - V % JI* ■- V. _____ i ___ V ♦ <P ♦

Kas antrą antradianį Sophie Barčus radijas skelbia Žvento Raito tyrinė
tojų aiikinimus.

Visi žino, kad mirti* yra žiauri Ir paliečia klakvian*. Bet kur yra ml 
rudąjį? j t| klausimi atsako knygutė "Vilti* po mirties", kurl< gausit* 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAV1ST, 3715 WEST 66th STREET,

CHICAGO, ILLINOIS 60629.
IV. RAITO TYRINĖTOJAI

KEZ.: Gi 8-0873

DR. Y^. EISIU - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670
Valandos pagal susitariiiią-. Jei neat- Se. 1941 repatrijavo į Vokietijų 

siliepia, skambinti MI 3-0001. jr įkįJiaro pabaigos buvo kuni- 
igu Pomeranijoj Kailies mieste, 
1 Dranmburg apsk. Aptarnavo dar 
13 parapijų apylinkėse. Po ka
ro buvo’ katedros pamokslinin
ku Luebėcko mieste. Nuo 1945 
iki šiai dienai aptarnauja lietu
vius evangelikus liuteronus 
Nordrhein-Westfalijoj ir kito
se vietovėse. -Yra Pabaltiečių 
krikščionių studentų sęjungos 
namo vedėjas ir Lietuvių evan
gelikų liuteronų vyr. Bažnyčios 
tarybos narys, iki šiai dienai.

Kunigas diakonas Fr. Skėrys 
yra gimęs 1919 m. Kalenu 
km., Lauksargių valšč. Pagėgių 
apskr. Nuo 1932 ligi 1937 mo
kėsi Pagėgių Donelaičio gimna
zijoj ir po to Tauragės mokyto
jų seminarijoj, kurią baigė 
1940. Baigęs seminariją, pus
metį mokytojavo Žemaičių Nau 
miestyje, o pasitraukimo 1941 
Į Vokietija kurį laikę Pietnemu 
nio srityje, Tilžės apskr. 1943 
liepos, tuometinių valdžios įs
taigų įsakymu buvo ištremtas 
iš savo gimtojo kaimo į Tuerin 
gija ir atsidūrė Bad Blanken- 
burg miestelyje repartrijantų 
stovykloje. Iki antro karo pa
baigos tarnavo Telefunken fir
moje, o to įvairiose įstaigose. 
1953 pabėgo išRytų Vokietijos 
į Vakarų Vokietijų ir apsigyve
no Mannheimo mieste. Nuo 
1955 balandžio 18 pradėjo mo

kytojauti Vasario 16 gimnazi
joj Huettenfelde. Joje -20 metų 
su viršum dėstė vokiečių kalbą 
žemesnėse klasėse ir visose kla

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEViCKAS 
GYDYTOJAS 1 IR CHIRURGAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

SPECIALYBĖ AKIU LIGOS 
3907 West 103rd Street

Valandos pagal susitarimą. '

DR. K. A. V. JUČAS
Tel.: 5614605 ir 4894441

OKIS A I: -
1002 N. WESTERN ĄVE.
5214- N. WESTERN AVE. - 7

Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel.: HE 4-1818
Rezidencijos: PR 6-93G1

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71 st STREET

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Vai.: an^zad. nuo 1—4 po piety, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak. 

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAI*: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 24 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V. Tumascnis, M. D., S. C 
C H I R U R G A S 

2454 WEST 71*t STREET 
Ofiso telef.: HErnlock 4-2123 
Rezid. telef.: Glbson 8-6195 

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE •4-2123. 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPE DAS-PROTEZl ST A S 
Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojom* 
(Arch Supports) ir t L

2850 W.«t 43rd St., Chicago Ilf. 60429 
Tetof.: PRospect 6-5084

SKAITYK PATS IR PARMINK

KITUS SKAITYTI

Jį JOS

pėdos apskr., nuo 1942 ligi 1945 
Allenbūrg, Wehlau apskr., Ry
tų Prūsijoj Kunigo pareigas 
Blomberg (Lippe ėjo nuo 1947 
ligi 1962. Nuo 1962 Ugi 1971 
aptarnavo parapijiečius Lemgo 
Lippe. Nuo 1971 yra pensinin- 

^kas. .
Kunigas Martynas Klumbys, 

gimęs 1913 Deglių km., Klaipė
dos apskr., .1951 Įšventintas j 
kunigus. Šventinimo apeigas ąt ‘ 
Ūko kunigai Baltrys ir Spro- 
gys. Kunigo pareigas iki 1959 
ėjo -Šilutėj, ir filialiose Ramu-

— Kiekvienas lietuvis gali ap 
sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
$10,000 - Susivięnijimo • Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams pigi TERM apdrauda: 
$1,000 tik už 3 kiol. metams. 
Jiems yra ir Taupomoji — En 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie, grupinę Akcidentalę 
apdraudę organizacijų na
riams — tik $2 už $1,000 ap
draudę. Dėl šių ir. kitokių in
formacijų skambinkite Kris li
nai Austin % Naujienos 
Tel. 421-6100. (Pr).

kas Joseph Geriba pareiškė, kad 
gaisras dėl dar nepatirtos prie
žasties prasidėjo kambaryje 421, 
bet Cicero policijos Įeit. Alberto 
Sykoros pareiškimu policijos in- 
vestigatoriai nemano, kad gaisra 
sukėlė padegėjas.

Viršininkas Geriba pasakė, 
kad tik geros nuo gaisrų apsau
gos sistemos dėka aukų palyginti 
buvo nedaug. Vos tik aliarmas 
nuaidėjo, kaip solidžios durys, 
iki tol laikytos atdaros elektros 
magnetais, tuč tuojau užsidarė 
visuose astuoniuose aukštuose, 
kad ugnis ir dūmai negalėtu per
simesti į kitus aukštus.

Sun-Times vasario 5 pra
nešimu', Cerfiak ' slaugymo na
mai yra Cermak House, Inc., 
nuosavybe, kurios prižiūrėtojai 
yra Flossmoor advokatas Nor
man Sands ir Cicero klerko John 
F. Kimbarko sūnus? John. C. Kim- 
bark. / v

JAV Sveikatos, švietimo ir Ge
rovės departamentas, kurs da
ro pastatų saugumo nuo gaisrų 
patikrinimus, Cermak namuose 
rado keletą mažų trūkumu, ku
rie tačiau nedelsiant buvo patai-

—LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGIJOS 
APŠVIETOS metinis narių susirinki- r 
mas įvyks šeštadienį, vasario 14 <L 
2:30 vai. popiet 2549 W. 71st St L 
Narės kviečiamos atsilankyti, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarti. 
Taip pat laikas užsimokėti duokles. . 
Bus ir vaišes. Rožė Didžgalvienė, ršt.

—AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ 
PAŠALPOS KLUBO eilinis narių r 
susirinkimas įvyks sekmadienį, va
sario 15 d; 1:00 vaL po pietų Vai
čaičio svetainėje, 4258 S. Maple
wood Ave. Nariai kviečiami atsilan
kyti, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti, taipgi laikas duokles užsi-1 
mokėti. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rašt.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
J,/ 2533 W. 71st Street
jk Telef.: GRovehill 6-2345-6
M 1410 So. 50th Ave., Cicero 
W Telef.: TOwnhall 3-2108-9
j TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

AIKŠTĖ TUTOMOBIUAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

PUSMEČIUI 64 DOLERIAI 
(10/20/5UM) 

Pensininkams automobiliu 
APDRAUDA 

Amžius 62—80
J. BACEVIČIUS 778-2233

Wincrest slaugymo namų pa
degimu įtarta tų namų nauja pa
tarnautoja, kuri policijai prisi
pažinusi, kad į drabužių kloze
tą įmetusi degantį degtuką, jos . 
advokatas užprotestavo, kad ji . 
buvusi tardyta per 15 valandų 
be advokato, bet valšt. prokuro- 
ro asistentas adv. -Michael Fi- 
caro pareiškė, kad visos jos tei
sės -buvo pabotos.

SKAITYTI "NAUJIENAS?

SKAITYK KITAM PATARb

MARIJAI ŽILIENEI

mirus, jos seserį prof. Tumėnienę nuoširdžiai, 

užjaučiame ir kartu liūdime,

Lydija ir Rapolas Skipičiai
Karolis Gelumbis su šeima

1 PERKRAUSTYMAI ? '

M 0 V I N G
Leidimai — Pilna apdrauda

- ŽEMA KAINA
> R. š E R Ė N A S 

Tel. WA 5-8063 
■■ ■■■ ■!

M 0 V 1 N G 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumai. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TeL: FRontier 6-1882

’’NAUJIENOS” BOLŠEVIKAMS 
YRA RAKŠTIS JŲ AKYSE

EUDEI
MINSKAS

AUTOMATIŠKAS 
JUNGTUVAS - TIMER 

Radij uo, šviesoms, vėsintuvui 

2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

Atid. 9—6; pirm.* ir kętv. 12—8.
Sekm. fr treč.uždarvfa. ~ ~ \

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
GĖLINYČIA iį 

2443 WEST 63rd STREET
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 t -- - — - _^r

Linksmumo arba liūdesio valandom 
(PUTRAMENTAS) 

gražiausios gėlės ir vainikai antka
piu papuošimui ir sezoninės 

kapams gėlės.
ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)

5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

Pasveikink savu draugus 
per °Nau1 - ertas”

Help Keep
Our Economy

Strong

ANTON J. MISEVICH
Gyveno 3720 West 63rd Place

Mirė 1376 m. vasario 8 dieną sulaukęs 86 metu amžiaus. Gimęs 
Lietuvoje, Griškabūdžio vals., Vistonių kaime.

Paliko nuliūdę: žmona Petronėlė, duktė Angelina, žentas Raimon
das, K a misas, anūkė Leonore, dakterėčios — Agatha Bogus ir Annet
te Stephens bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Egan koplyčioje, 3700 W. 63rd St,

Trečiadienį, vasario 11 d. 9:00 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios 
I į SU Nicholas of Tolcntine parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 

bus laidojamas Karimiero kalinėse., ' - ?: T.
‘ Visi a. Anton J. Mfcevich giminės, draugai ir pažįstami "nuo

širdžiai kviečianti dalyvauti laidotivėse ir suteikti jam paskutini pa- 
I tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
žmona, duktė, gimines.

Laidotuvių Direktorius John Egan. Tel. LU 2-2000.

BUY U. S. SAVINGS BONDS

WEATHER FORECAST 
and Fire Danger Rating

WATXB F*t DAMOS 
KATU**

MMH I UM

GAIDAS - DAIMIE
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE ’
TeL: YArds 7-1741-1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, Hl. Phone: OLympic 2-1003

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

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

STEPONAS ,C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

i — NAUJI6NOA, CHICAGO 4, lt K WEDNKS, FEBRUARY JLL 1978



Atvažiuoja Grafas Liuksemburgas” jt,eJ ° lyjc ir iš purino paiiiatyino jų
a pirniaibiais ateinančio pa garsi Paryžiaus operos prima- Įsimylėjo,*bet dar nežino, kad 

dona Angelė Didier. Ją seka kaip lik su ją jis buvo slaptai 
jau pagyvenęs bet iki ausų įsi- apvezdintas.
mylėjęs princas Betsilius. Pro' Princas Basilius, pastebėjęs 
langą Angelę stebi jos draugė grafo ir Angelės flirtą, supyks 
Julieta ir jos būsintasis, grafo la ir visiems praneša apie savo Į 
draugas, dailininkas Armand.1 sužieduotuves su Angele, nors

Nelauktai Į Armando studiją 
įsiveržia grafas su būriu links
mų draugų, kurie nuoširdžiai 
dailininko ir Julielos sutinka
mi. Neužilgo visų nuotaiką su
drumsčia bulgarų pasiuntiny
bės patarėjas su savo raštinin
ku ir notaru. Jie nori slaptai 
pasikalbėti su grafu Renė.

Paaiškėjo, kad princas Basi
lius negali vesti primadonos, 
nes ji neturi didikų titulo. Prin 
cas sugalvojo, pfcsiūlyti grafui 
Renė 500,000 frankų, kad šis su 
tiktų “laikinai” vesti primado
nų ir ta gautų ja titulą, o tada 
jau nebebūtų kliūčių princo 
vedyboms. Po trijų mėnesių 
fragas turėtų išsiskirti. Liuk
semburgo Grafas — Benė, ku
riam taip reikalingi pinigai, su 
princo Basiliaus apvesdina
mas su Angele,taip, kad “jau
navedžiui” viens kito net ne
mato.

Pagal susitarimą, grafas Re
nė, pakeitęs pavardę, iš Pary
žiaus tuoj išvyksta, kol bus pas 
kelbtos skirybos. Skirybų išva
karėse, primadona Angelė suk 
viečia į savo namus svečius, su 
operos karjera atsisveikinimo 
pokyliui. Į pokylį atvyksta ir 
grafas Renė, bet pakeitęs pavar 
dę. Jis matė praeitą naktį An-

vagos lietuvių scenoje pasiro
dys. nuotaikinga savo turiniu ir 
turtinga lengva klasikine muzi
ka, Franz Leharo operetė ope-

šią linksmą, meilės intrygo- 
mis perpintą, operate stato š. 
m. kovo mėn. 13-1 1 <1. Marijos 
aukšt. mokyklos auditorijoje 
(’hicagos lietuviu choras *‘Pir- 
nivn".'

F. Leharas, panašiai kaip ir 
J. Straussas, savo visų mėgia
momis gražios lengvos muzikos 
melodijomis, yra įsigijęs pa- 
sawlinj garsą. Jų muzikos kūri
niai dar ir šiandien nenueina 
nuo teatrų scenų ir jų sukur
tos meliodijos tebedžiugina dau 
gelį klasikinės muzikos mė-

Pirmą kartą operetė “Grafas 
Liuksemburgas’’ buvo pastaty
ta 1909 m. Vienos teatre, o po J 
to ji jau keliavo per viso pasau
lio didmiesčius. Ji buvo stato
ma ir Kaune, mūsų valstybinia
me teatre.

šios operetes veiksmas vyks 
ta Paryžiuje, prieš pirmą pa
saulinį karą. Paryžiuje vyksta 
didžiulis tradicinis karnavalas. 
Gatvės užkimštos besilinksmi
nančios minios. Karnavalui va
dovauja, visam Paryžiui gerai 
žinomas, jau prašvilpęs visą sa
vo turtą, bet ne gerą nuotaiką 
ir gyvenimo džiaugsmą, Liuk 
semburgo Grafas — Renė.

Karnavalo minioje matosi ir

0

I jos skirybos įvyks dar tik rytoj, 
j Angelė, sužinojus, kad grafas 
■ Renė yra jos slaptų vedybų vy
ras, jį paniekina už parduotų 
vardų ir titulų. Renė prisipažįs 
ta tai padaręs ir pareiškia, kad 
jis kartu pardavė ir savo laimę 
ir meilę. Angelė prisipažįsta, 
kad ji irgi myli grafą.

Pagaliau atvyksta grafienė 
Kokosova, kuri jau trys metai 
kaip susižadėjusi su princu Ba- 
siliu ir tikisi, kad dabar jau tik 
rai įvyks jų vestuvės. Ir tikrai 
viskas baigiasi labai laimingai. 
Grafas veda Angelę, princas — 
grafienę Kokosovą, o dailinin
kas Armand — Julietą. Laimin 
ga operetės pabaiga užbaigia
ma linksma choro daina.

Liuksemburgo grafo Renė ro 
iėje matysime A. Brazį, Ange
lės Didier — K. Mileriūtę, prin 
co Basiliaus, V. Liorentą, dai
lininko Armand— A. Snarskį, 
Julietos — E. Zapolienę, grdfie 
nės Kokosovos — A. Giedraitie 
nę, notaro — J. Panką ir bulga
rų ambasados tarnautoji) rolė
se — A. Koverą ir J. Vieraitį.

Režisorius - dirigentas muz. 
Kazys Steponavičius.

Tikimasi, kad Chicagos ir 
apylinkių lietuviškoji visuome
nė, mėgstanti gražią, linksmą 
muziką, pasinaudos šia proga, 
šiuo neeiliniu muzikos kūriniu 
pasigėrėti. J. Jad. .

w
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J. DAGYS 
“Mąstytojas”

BRIGHTON PARKE savinin 
kas parduoda *m&rinį namą su 
taverna ir 2 butais antrame 
aukšte. Kampinis. 2 mašinų ga
ražas. Gazo Šildymas. Skam
binti tel. 376-5233. v (Pr.)

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St., Chicago, HL 60629 • Tel. WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies Įvairių prekiy.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgu metu patyrimas.

»_______
MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIU.

»

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

buvo

REAL ESTATE
REAL ESTATE ^OR SALE 

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

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKĖJ1MA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

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

V. VALANTINAS

NAUJU SKAITYTOJU VAJUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metų. 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 pavergtu lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų įgalio
tiniais. į

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, riet būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.*

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi į 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: ChicagoĮe ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metų — $16.00, 

trims mėn. — S8.50, vienam mėn. 53.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $230. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

Amerika — priešas Nr. 1
Vašingtonas.

JAV senato teisinio komiteto 
pakomitetas yra išleidęs 64 pus 
lapių knygelę—liudininkų pa
rodymus. Knygelėje rašoma, 
kad Čekoslovakijos pasiuntiny 
bėję dirba apie 50% visų tar
nautojų šnipinėjimo agentais. 
Jie vakariečius užverbuoja šni 
pais panaudodami pinigus, gra 
sinimą, seksą ir tt. Jei įtrauk
tas vakarietis į šnipų tinklą pa
sirodo nepalikimu, tai tokį nu
žudo. Knygelėje minimos pa
vardės žmonių, kurie
įtraukti į šnipinėjimo veiklą 
ir vėliau nužudyti.

Komitete liudijęs liudinin
kas, dirbęs čekoslovakų šnipi
nėjimo tarnyboje 17 metų, sa
ko, kad raudoniesiems Ameri
ka yra didžiausias priešas — 
Nr. 1, ir. kad jų tikslas-visomis 
priemonėmis išugdyti Ameri
kos viduje ir jos sąjunginin
kuose vidujinę netvarką. Jie 
stengiasi infiltruoti, susirasti 
agentų, Baltosiuose Rūmuose, 
Pentangone, Valstybės departa 
mente, Kongrese, demokratų 
ir respublikonų 'par tijose, 
AFL-CIO darbininki] unijose, 
etninių grupių sąjungose ir 
draugijose, civilinių laisvių ju 
dėjimuose ir panašiai. Ameri-

kos komunistų partija, žinoma 
ir kitų kraštų, yra jų r ištikimas 
tarnas/ .

šnipinėjimui vadovaują Če
koslovakijos pasiuntinybė Va
šingtone, jos misija prie Jung 
tinių Tautų New Yorke. Aiš
ku, visos kitos raudonųjų kraš. 
tų pasiuntinybės ir misijos 
yra šnipinėjimo lizdai.-

Pasak liudininkų, vienos Že 
koslovakų šeimos New Yorke, 
■1962 m. spalio 18 d., žmona 
buvo nužudyta peršaunant gal 
vą, prieš tai sužalojus ir pakei 
tus veidą. Jos vyras grįžęs iš 
darbo ir tą radęs, pats nusišo-r 
vė. 1: .

’ ■ •' '/» T <•*•/- 1 : Y." ' -

Nužudytas Pakistano daktaras

Vienas pakistanietis dakta
ras Muhamed. Mughal kurio 
žmona gyvena su vaikais Pa
kistane ir kuris dirbo Cook 
County ligoninėje, sekmadie
nio rytą buvo namūose, 316 S. 
Paulina, nušautas, žudikai pa
bėgo. įsėdę į-daktaro automo
bilį. . . / ;

tarybos nuomonė 
Federalinės finansų

Valstybės jifinansų'..- tarybos 
pirmininkas A; F. Burns sako, 
kad labai sunku numatyti, koks 
pinigų kiekis bus reikalingas 
1976 metų apyvartai. Jis ma
nąs, kad vis besiplečiančios kre 
dito kortelės daug padeda kraš 
to ūkiui, neą- daugiau, atlieka 
laisvo kapitalo kitienis reika- 
lams. “Mes manome, — sako

— Laikrodininkas A. Šerkš
nys. Taisau laikrodžius, aukso 
ir gintaro išdirbinius. -Darau 
gintarinius žiedus. 3362 South 
Halsted SL TeL 52.3-2044.

(Pr).

The Lithuanian American 
Community of the United 

States, Incorporated

CENTRINĖ RAŠTINE
Uidara nuo 7:00 iki 9:00 vai. vak< 

kasdien (nuo pirmadienio iki penk-
* - - - tadienb). — - - - ; .

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

A. ČEPULIS NOTARY PUBLIC 
Income Tax Service

3548 SOUTH EMERALD AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60609

(Pirmas aukštas, įėjimas iš kiemo) 
Tel. LA 3-1387

~ Pensijos ir kompensacijos iš Vokie^ 
tijos ir iš kitų kraštu, pilietybės popie
riai. įvairių 'Valstybės formų pildy- 
mas.^ Interesantų reikalais lankosi 
valdžios ir savivaldybės įstaigose bei 
konsulatuose. Padeda sutvarkyti pen
sijas ir bedarbių pašalpas bei Intus 
panašius reikalus. Sutvarko Medicare 
ir kitas sąskaitas. Padeda neturtin
giems gauti iš WELFARE ir kitų įstai
gų įvairias pašalpas: buto, nemokamo 
gydymo, nemokamo maįsto korte
les ir kitką. Taip pat paruošia imi
gracinius dokumentus ir. iškvieti
mus i Ameriką. Sudaromi testamentai 
ir asmenų paieškojimai. Be to. išrū
pina metrikus ar jų pakaitalus. Kreip
tis '^mehKkaf'žfbar laiškais.
f P. S. UžpHdomoš? formos IL-1363 
»Tax Relief Claim for Grant for 
Senior Citizens and Disabled Persons.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
-Reikia Darbininkę ir‘Darbinfnkię

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

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

I VISŲ Rūšiy DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233
3 BUTU PO 4 KAMBARIUS mu- 

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. Income Tax

2951 W. 63rd St. Tel. 436.7878

— 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.

(Pr).

—Beverly apylinkėje par
duodamas 11/2 aukšto mūrinis 
su atskiru butu uošviams. Vie
nas butas iš 3 miegamų, 1 1/2 
vonios, iškaltomis sienomis sa- 
vių butas turi 4 kambarius. 2 
mašinų garažas, naujai deko-KELIONIŲ ATSTOVAI

Bostono kelionių agentūra ieško lie-' ruo^as kiemas. Skambinti ang- 
tuviškai kalbančių moterų ir vyrų pa- liškaL Tel. 233-1177.
dėti organizuoti Chicagos apylinkėje 
keleivius mūšų numatytoms ekskur
sijoms i Lietuvą. Dirbti pilną arba 
dali laiko. Sėkmingi kandidatai gaus 
atlyginimą sulig atliktu darbu (com
mission), ; apmokymą ir kelionių pri
vilegijas. Informacijoms rašyti:

. - ALGIS'MITKUS ' '
- 8 WHITE OAK RD' ” 

NEWTON. MASS. 02168.
Skambinti coUect. Tel. 617 i 237-5502.
Po 6 val. yak. tel; 617 - 969-1190.

• ' ' ' . ’ :: ■ 'r'*

------ 1— - ... *
HELP WANTED — FEMALE

■ > % D«rbininkiy r reikia

IEŠKOMA MOTERIS būti su kita li
gota moterimi Brighton Parko apy
linkėje. Duosiu kambarį, maistą ir 
atlyginimą. Tel; LA 3-3558.

REIKALINGA 55-65 METŲ am- 
Siaus namų ir vyresnio amžiaus ligo
nės prižiūrėtoja. Teks gyventi Cice- 
roje su vyresnio amžiaus moterimis. 
Skambinti po 5 vai. vakaro 

TeL 586-6167. -

BUY U.S.
SAVINGS
BONDS

•WHERE YOU BANK OR WORK

Ž£M£ ARIZONOJE
3 akrai Bell Brand Ranch apy 

linkėję prie Phoenix miesto. 
Jei esate suinteresuoti.

SKAMBINKITE ANGLIšKai 
Tel; HE 4-1709.

ATEITIS TIKRA
6 butų iškilaus grožio gelsvas mū

ras. 4 auto muro garažas. Patiks ir 
jums, Marquette Parke. $66,000.

6 kambariu 15 m. mūras. Įrengtas 
beismantas su virtuve. Naujas gara- 

■žas. Arti 72-tros - California. Vertas 
pirkti.

LIUKSUS. NAUJA REZIDENCIJA. 
8 kambariai, tinka ir pajamoms, arti 
Talman banko, ekstra platus lotas, 
2 auto garažas. — $38.000.

DIDELIS MŪRO NAMAS. 6 kam
bariai, puiki vieta Marquette Parke, 
vraži vonia, naujas gazo šildymas. 
521,000.

MODERNUS 2 aukštu namas ir 2 
auto mūro earažas. Radiant šfldvmas. 
Puikioj apylinkėj Marquette Parke. 
Vertas daugiau, gavome už $38,800.

2 BUTU modemus mūro namas su 
earažu. Atskiri šUdvmai. Barni, graži 
gatvė Marquete Parke. $36,600.

MODERNUS 4 BUTU mūras ir 2 
auto mūro garažas. Atskiri šildvmai. 
Cent air cond. Arti Maria High. — 
*45,500.

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

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSTT.
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums natarnaua

BALYS BUDRAITIS
4369 ARCHER AVE CHICAGOJE 

Tel. 254-5551
LEMONTO APYTJNKS-TE 

135-TA IR ARCHER AVĖ.
Tel. 257-5861

M. A. š IM K U S
Real Estate. Notary Public. 

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

šymai ir kitokį blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago. Ill 60609. TeL VI 7-3447

DAŽYTOJAS
4612 S. Paulina St

(Town of Lako)
Dažo narnos Ii lauko Ir Ii vidaus. 

Darbas pa ra rituotas.
Nuo 5 iki 8 vai. vak 
skambinti YA 7-9107

•/ i

-ii' ■ _ r' ■ ■ -------------- 3
dėjantis kiekis,. jų didėjimo 
laipsnis, yra/ pakankamas fi
nansuoti 1976(inetu krašto eko 
nominei plėtfai?*" < '

Daugelis kongreso demokra 
tų ir liberaliųjų ekonomistų ta
čiau yra nepatenkinti valstybės 
finansų tarybos pirmininko 

:a. Jie ma-

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

f _ NAUJIENOS. CHICAGO S, ILU— WJSDNBS, FEBRUARY H, W7I

SiuntiniaĮ 1 Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAI. 40tt Archer Av» 
Chicago, HL S06SL Tel. YA 7-5*0

tais omf 
VISOKIUS AUTOMOBILIUS
Greitas ir sghninffM darbas,

kaina nebrangi.
T.lefonuoti 737-39M — TEXACO

5>-t»« Ir Wattam Avanva kampai

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

Q Siunčiu_________ dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

POKHST FIKES HUX.T 
CMJX T3KEST JEIENW

Or W *» defew

--

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

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

AEDRAUDŲ

Burns pinigų’politika. Jie ma
ino, kad pinigu kiekis apyvarta 
je yra permažas ir nepatenkina 
atsigaunančioj ūkio reikalavi
mų. Tokia padėtis gali pabran
ginti kreditą ir sutrukdyti kraš 
to ūkio atgijančią gerovę.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE..

AGENTŪRA:
Namų, automobi- 

svei- 
biznio.

Patogios išsimokė
jimo sąlygos.

J. BACEVIČIUS
■ 6455 So. Kedzie Avė. P R 8-2233

Namų, aute 
N lių, gyvybės, 

Y0UR/*va>en*ni*) karos ir bi:
Paloms

HOME INSbhis. t
Call Frank Zapolis 
3208Vi W.95th St.

GA 4-8654

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams. 

Kreiptis:

> Z

t

CHICAGO, ILL. 60629

Brsnponybėt, Laikrodžiai, Dovanot 
•l visoms progoms.

W7 WIST 43rd STW CHICAGO 

Telef. 434-4660
*

LAIKRODŽIAI IR BRANGINYBtS
Pardavimas ir Taisymai 

VM WEST 69th STREET
Tetofj REpuMIc 7-1941

SKAITYK IR KITAM PATARK

Didžiausios kailių 
pasirinkimas 

pas vienintelį 
lietuvį kailininką 7^4 

Chlcagoje —1 

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ 

TeL 263-5326 
(iet&iffoa) ir 
677-8469 

(buto)

185 North Wab**h Areno*

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
5234775

HEART 
FUND

give...

Antrai, ,Vw. JO d., 1978

Mi




