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BAIGIAMAS APTARTI NAUJAS 
JAV IR TURKIJOS SUSITARIMAS 

Susitiks užsienio ministerial, kai bus 
išspręsti dar keli klausimai

WASHINGTON, D. C. — Spalio mėnesį pradėti pasitarimai 
naujai Turkijos ir 3^ sutarčiai jau eina prie pabaigos. Jau 
pavyko spręsti visa eilė, svarbių klausimų. Dar yra keli nebaigti 
dalykai, bet šiomi^ dienomis tikimasi ir tuos klausimus aptarti ir
susitarti.

Jeigu ne ligos, tai užsienio mi
nistrai būtų susitikęs ir susita
rę. Turkijos užsienio Ihan S. 
Caglayangil buvo sunegalavęs, o 
Amerikoj susirgo sekretoriaus 
Kisingerio žmona. Ji buvo nu
gabenta į ligoninę, kur jai buvo 
padaryta vidurių operacija. Ki- 
singeris norėtų sergančią- žmoną 
aplankyti.

■ < ž . -

Turkai patenkinti susitarimu
. : ':i-* -'' ■ ■ • . ■ \

bai patenkinti iki šio noeto pa
darytais Įvairių parlamentų ap
tarimais ir išsprendimais. Tur
kams labai patiko, kai amerikie
čiai informavo turkus kelių šim
tų sovietų tankų permetimą į 
Kaukazą.

'■ Kai rusai veža tankus į rytus, 
tai -jie naudoj a-gelefirikehd-lini
ją, einančią į- VladiVOstoką, bet 
kai karo jėgas nori permesti į 
Turkijos pasienį, tai juos siun
čia savo jėgomis. Sovietų- karo 
vadovybė nori apmokyti naujus 
kareivius važinėti kalnų keliais.

Linkoln ir Vašington

Ketvirtadienį, vasaris d., 
. Linkolno . gimimo dięna,^6ikagos 

ir Cook apskrities mokyklos, Či
kagos miesto kolegijos ir visbs 
miesto apskrities ir valstijos 
įstaigos bei teismai bus uždary
ti. Gi federalinės įstaigos ir fe- 
deraliniai teismai bus atdari. 
Pašto išnešiojimas ir priėmmas 
nebus tą dieną nutrauktas, jis 
veiks prisilaikant tvarkaraščio.

Pirmadienį, vasarioT'ję, Va
šingtono gimimo Aien»-miesto, 
apskrities ir valstijos'1. įstaigos 
ir visi teismai, federąliniai ir 
valstijos, bus uždaryti ir neveiks. 
Čikagos pradžios mokyklos bus 
uždarytos, bet Cook apskrities 
mokyklos bus atdaros ir turės 
pamokas. Čikagos miesto kale- 
džiai pirmadienį taipgi veiks ir 
laikys paskaitas.

Katalikiškos mokyklos dar ne- 
apsisprendusios ir nešino kaip 
tomis dienomis pasielgti, pasak 
katalikiškų mokyklų įj&rybos.

Vasario 16 visos pašto įstaigos 
ir pašto išnešiojimo darbas bus 
nutrauktas tik specialus ekstra 
laiškas bus įteiktas.

Grįžo prie Anglijos
THE VALLEY, Angulla, ma

ža salikė Karibų salyne ką tik 
atšventė dešimtmetį savo kon
stitucijos, spagai kurią ši 10,- 
000 gyventojų turinti bendruo
menė, turi pilną savivaldą bū
dama Britų imperijos sudėtyje, 
ši rytų Karibėjų sala 1969 me
tais pasiskelbė nepriklausoma 

ir išvijo lauk britų pasiuntinį. 
Lopdcmas "tvarkai atstatyti’? įfr

Argentinos bėdos 
su prezidentiene

BUENOS AIRES. — Opozici
jos poltikieriai vėl kreipėsi į 
prezidentę Izabelę Peronienę 
skatindami atsistatydinti ir jos 
finansų ministeris pasakė, kad 
Argentinos finansinis kreditas 
užsieniuose sunaikintas.

Luis Sobrino, lyderis disidentų 
grupės, kuri jau pernai nutrau
kė santykius su peronistų sąjū
džiu, pareiškė: “Mrs. Peronienė 
turi pasitraukti. Mes jau gy
vename atbulu laikrodžiu. Jei 
prezidentė neatsistatydins iki 
kovo mėnesio, konstitucinės tvar-

dia, Liaudies Krikščionių parti
josptezidentas, ■ pareikšdamas: 
“Jei Mrs. Peronienė nesitraukė 
iš valdžios, mes galime būti tik- 
fj, kad konstitucijos griuvimas 
Į>rasidėj"o”;

Argentinos ekonomijos minis- 
teris Emilio Mondelli parodė rūs
tų . ekonomijos vaizdą pareikš
damas, kad Argentine nori gau
ti $305 milijonus bėdos kredi- 
tlĮ iš Tarptautinio Monetarinio 
Fondo; Argentinos vidaus kre
ditas esąs suiręs, o užsienių in- 
yestmeritai išdžiūvę.

Argentinoje dabar benzinas 
kaštuoja už vieną galioną iki 1.27 
dol. ir daugiau, tuo tarpu dize- 
linio energijos kuro (žibalas, aly
va) vienas galionas kainuoja 0.18 
dolerių.

Argentinoje alyvos "ir benzi
no prekyba' yra suvalstybinta. 
Kainos yra valdžios nustatomos. 
Ji lengvai galėtų dizelinio kuro 
kainą pakelti bent 80%, bet to 
nedaro, nes toks veiksmas padi
dintų ir taip didelę infliaciją. In
fliaciją Argentinoje paskuti
niais mėnesiais padidėjo 194%.

Argentinoje todėl dabar labai 
garbinamas Diezelis, kad jis iš
rado tokiu pigiu kuru varomą 
motorą. Dizeliniai motorai Ar
gentinoje ne tik garbinami, bet 
Jie turi ir aukštą kainą, nes visi 
nori jį turėti. Dirbtuvės ir įmo- 
•nės remontuojančios bei sutvar
kančios dizelinius motorus, yra 
perkrautos darbu. Jos dirba die
ną ir naktį ištisus metus.

Visi taksistai, kas tik gali, 
stengiasi į savo auto mašinas 
įsistatyti dizelinius motorus va
romus žibalu.

siuntė 120 parašiutininkų ir 40 
policininkų. Nė vieno šūvio ne
iššovus naujai pasiskelbusios 
Anguilos respublikos nepriklau
somybė baigėsi, tačiau pasilaikė 
■pilna vidaus tvarko® autonomiją.
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VĖJUOTAS ŽIEMOS MIESTAS. Čikagos dangoraižiai, žvelgiant iš Michigano ežere, sušalusiu bangu.

Sugriuvo Italijos 
; vyriausybė

ROMA. — Italijos politinį gy
venimą^ demokratiškais pagrin
dais tvarko krikščionys demo
kratai — didžiausia Italijos par
tija, bet ji neturi reikalingos 
daugumos.

Bendra arba koalicinė vyriau
sybė yra labai trapi ir nepasto
vi, todė Italijoje ir keičiasi kas 
keli mėnesiai vyriausybės — 
vienos griūva, kitos kelias, ku
rių pirmuoju smuiku visada gro
ja krikščionių demokratų parti
ja. Bėda tik, kad jos sudarytos 
vyriausybės beveik baigia Itali
ją privesti prie netvarkos. 
Šiandien Italijoje yra labai daug 
bedarbių, vagysčių, užmušimų, 
o jos pinigas lira kasdieną vis 
smunka.

Antrajam pasaulio karui pasi
baigus "ir Italijai tapus demo
kratiška valstybe, nebekaralija, 
jau 33 krikščionių ; demokratų 
partijos sudarytos vyriausybės 
spėjo sugriūti. Tuo tarpu Ita
lijos komunistų partija vis tvir
čiau įsigali ir vis daugiau 
žvejoja balsuojančių žuvų.

SU-

Olandijos kyšių 
skandalas

AMSTERDAMAS. — Pasiro
do, kad visos pasaulio didžiosios 
bendrovės neišvengia kyšininka
vimo. Prancūzijos Dassault lėk
tuvus gaminanti bendrovė 1973- 
4 m. norėjo papirkai reikiamus 
Olandijos pareigūnus, kad tie 
pasistenktų pirkti Prancūzijoje 
gamintus lėktuvus vietoje ame
rikiečių. Dassault bendrovės at
stovas Olandijoje norėjo, kaip 
praneša spauda, papirkti parei
gūnus, pasiūlydamas 48,000 dol. 
Tačiau Amerikos bendrovė Lock
heed visdėlto, pasiūlusi daugiau 
pinigų/- nugalėjo prancūzus.

Tais metais Belgija, Olandija, 
Danija ir Norvegija pirko di
desnį kiekį naikintuvų, todėl ap
simokėjo duoti kyšius. Dabar 
Olandijos prokurorai ir teismai 
tyrinėja ir aiškina šį klausimą.

Scranton vietoje 
Moynihan

ša, kad buvęs Pennsylvanijos gu
bernatorius William W. Scran
ton yra prezidento Fordo pasi
rinktas kandidatas i ambasado- 
rius Jungtinėms Tautoms. Laik
raštis Los Angeles Times ci
tuoja “aukšto valdžios asmens” 
pasakymą, kad Scranton užims 
savo naują paskyrimo postą kai 
tik Moynihan, kurs yra atsista
tydinęs, tą' postą galutinai ap
leis, ir tai 'Įvyks šio mėnesio 
pabaigoje. . ‘

Scranton, skaitomas nuosai
kaus nusistatymo respublikonu, 
turi gana ilgą valstybinės tarny
bos praktiką. Kiti du kandida
tai toms pareigoms buvo numa
tyti JAV ambasadorė Ghanai 
Shirley Temple Black ir Rita 
Hauser, New Yorko civilių teisių 
advokatė.

Buvęs gubernatorius 
gavo metus kalėjimo

WASHINGTONAS. — U. S. 
Apyg. Apeliacijų teismas pra
eitą antradienį nusprendė, kad 
buvęs Montanos gubernatorius 
Tim S. Babcock turi atsėdėti 
bausmę kalėjime už tai, kad 
1972 metais iš aliejaus magna
to Armand Hammer nelegaliu 
būdu perdavė $54,000 kontribu
cijos į buv. prezidento Niksono 
per rinkimo kampanijos fondą. 
Hammer buvo Occidental Pe
troleum Corp prezidentas. Nu
baustojo gubernatoriaus advo
katai argumentavo, kad Jungti
nių Valstybių’ kodeksas einant 
1974 metų Federalinių Rinkimų 
Kompanijos Aktu neleidžia už tos 
tos rūšies prasižengimus baus
ti kalėjimu, tačiau Apelacijos 
Teismas nusprendė kitaip.

šaltas

Saulė teka 6:52, leidžiasi 5:19

VAKARŲ AMERIKOS 
ŪKININKAI PROTESTUOJA

FARGO, N. D. — Nežiūrint, 
kad vakarų Amerikoje javų sė
jos įmetu ir . vėliau oro sąlygos 
buvo blogos ; (nebuvo lietaus, 

Nepriklausoma 
komunistų partija 
PARYŽIUS. — Reuterio žinių 

agentūra' praneša,- kad Prancū
zijos komunistų partija pasi

skelbė esanti -nepriklausoma ir 
savistovi. Į Paryžių suvažiavę 
1,700 partijos delegatų priėmė 
nutarimą, kad Prancūzijos ko
munistų partija turi būti ne
priklausoma nuo Maskvos ir kad 
partijos nariai privalo turėti as
mens laisvę.

Vakarų laisvoje Europoje 
Prancūzijos komunnistų partija 
narių skaičiumi yra antroje vie
toje. Narių skaičiumi Italijos 
komunistų partija pralenkia 
Prancūzijos partiją.

Raudoni angoliečiai 
žengia pirmyn

Popularaus judėjimo partija 
— MPLA, remiama kokių 15 
tūkstančių Kubos kareivių ir ke
bų tūkstančių rusų, vis daugiau 
užima Angolos teritorijos.

Tautinės vienybės — UNITA 
ir tautinio fronto už Angolos 
’aisvę — FNLA kariškos jėgos 
nepajėgia atsispirti gerai ginkluo 
tiems gausiems rusų-kubiečių ir 
dalinai raudonųjų angoliečių ka
reivių puolimams. Jie jau yra 
praradę didesnę Angolos šiau
rinę teritorijos dalį ir paskuti
niu laiku prarado geležinkelių 
miestą Huambo, kuris buvo pro- 
vakariečių jėgų sostinė ir admi
nistracijos centras.

sausra ir vėjai išpustė užsėtus 
žemės plotus) grūdų kainos, ypač 
kviečių, šiemet žymiai krito. I'ž 
vienų bušelį kviečių dabar mo
kama 3.91 dol. Tuo tarpu per; 
nai metais buvo mokama 4.50—5 
ir net 6 doleriai.

North Dakotas ir kai kurių ki
tų valstijų ūkininkai protesto 
ženklan sustabdė 10-čiai dienų 
kviečių pristatymą į elevatorius, 
kurių yra apie 600. Manoma, kad 
toks ūkininkų elgesys pakels 
■kviečių kainą iki 20 centų už bu
šelį.; ;

PREZIDENTAS FORDAS TARIASI SU 
SENATO KOMITETO NARIAIS

Teisininkas Scranton .buvo sekretoriaus Dulles 
pavaduotojas, Pennsylvanijos gubernatorius

WASHINGTON, D. C. — Atrodo, kad prezidentas Fordas pa
sirinko teisininkas William W. Scranton JAV ambasadoriaus 
pareigoms prie Jungtinių Tautų. Prezidentas pareiškė, kad jisif 
turi kelis kandidatus šioms atsakingoms pareigoms, bet jam at-|I 
rodo, kad Scranton būtų pats tinkamiausias.

Nori emigruoti 
tik ne i Izraeli

TEL AVIV. — Sovietų Rusi
jos žydas, Ilja Fuzailov, 321, kurs 
paskelbė, kad iš Sovietų imigra
vę žydai yra apgyvendinami Iz
raelio pasieniais, pafrontėse, kad 
karui įvykus sudarytų žmonių 
užtvarą prieš kaimynų invaziją, 
išbuvo Izraelyje 8 savaites, visą 
laiką gyvendamas Tel Avivo prie
miestyje, kur turėjo gerą apart- 
mentą.

Fuzailovas, iš profesijos in
žinierius, vienas iš septynių į 
Sovietus grįžusių žydų, pareiš
kė jiems sušauktoje spaudos kon
ferencijoje, kad visi grįžusieji 
yrą dėkingi sovietų valdžiai; kuri 
jpalaį^į;lęido^grįžti po to; kiek 
jie pefgj^ęnę“diskrimTnaajoš Iz
raelyje. Fuzailovas tvirtino, kad 
sovietų žydų imigrantai Izra
elyje buvo buvo apgyvendinti 
arabų pafrontėse, kur gautų 
pirmą smūgį, jei kas atsitiktų”.

Kitas sugrįžėlis į Sovietiją, 
Boris Bravnstein. toje spaudos 
konferencijoje kalbėjo, kad tarp 
nacių ir sionistų jokio skirtumo 
nesą.

Bravstein, kurs iš Izraelio 
grįžo į Sovietus 1972 metais, ga
vo Maskvoje ypatingas privile
gijas apartamentą ir savo seną
ją tarnybą: jis apklausinėja į. 
Izraelį prašančius išleisti žydus.

Iš 104,400 nuo 1971 metų iki 
šiol iš Izraelio grįžusių imigran
tų tik 45 žydai grižo į Sovie
tus, o. visi kiti 104,355 išsiskirs
tė visur kitur, daugiausiai į 
Jungtines Amerikos Valstybes.

Dešiniųjų opozicija 
Izraelio premjerui 
TEL AVIV. — Izraelio spau

dos pranešimai, valdančiosios 
partijos disidentai susitarė su 
dešiniaisiais opozicionieriais tik
slu dabartinį ministerį pirmi
ninką Yitzhaką Rabiną pakeisti 
krašto apsaugos ministeriu Shi
mon Peresu. Bet politikos 
sluoksniuose kalbama, kad Ra
bino vadovybei joks pavojus ne
gresia.

Laikraščio “Ma’ariv” prane
šimu santykiai tarp Rabino ir 
Pereso suirę nebepataisomai. 
“Ma’ariv” ir ‘Yedioth Ahro- 
noth” rašo apie parlamente (kne- 
sset) opozicijos bloko Likud iš
keltą reikalavimą, kad Rabino 
vyriausybė atsistatytų. Reika
lavimą atsistatyti paskatinę tas 
faktas, kad viešėdamas Jungti
nėse Valstybėse, Rabinas nepa-’ 
lankiai prasitaręs apie Peresą 
esą Peres vadovaujamos krašto 
apsaugos ministerijos užsaky

mas naujų ginklų JAV esąs nie
kam tikęs. •

Dabartiniu metu JAV ambasa
dorium yra demokratas Daniel 
Moynihan. Jis jau padavė prezi
dentui atsistatydinimo pareiški
mą. Ambasadorius Moynihan 
būtų norėjęs tuojau pasitrauk
ti, bet vasario mėnesį JAV at
stovui tenka pirmininkauti Jung
tinių Tautų saugumo taryboje. 
Prezidentas paprašė Moyniha- 
ną pabūti visą vasario rrihėsį 
ir pirmininkauti 'saugumo tary
boje. Tuo tarpu prezidentas ma
no, kad jam pavyks susitarti su 
senato vadais dėl naujo ambasa
doriaus prie Jungtinių Tautų.

William A. Scranton yra vei
klus 58 metų amžiaus respubli
konas. Jis keliais atvejais ėjo 
atsakingas pareigas ne tik Wa
shingtone, bet ir Pennsylvanijos 
valstijoje.- Nuo 1963 iki 1967 
metų'jis buvo išrinktas Pennsyl
vanijos valstijos gubernatoriaus 
pareigoms ir tas pareigas pa
vyzdingai ėjo 1961—1962 metais 
Scranton buvo JAV kongreso at
stovas. o 1959 metais jis buvo 
valstybės sekretoriaus Dulles pa
vaduotojas.

’ Scranton buvo siūlomas res
publikonų partijos kandidatu 
•JAV prezidento pareigoms, bet 
tais metais kandidatūrą iš anks
to ruošė ir laimėjo Barry Gold
water. Scranton pranašavo, kad 
senč Goldwater labai žiauriai pra 
laimės, bet respublikonų kon- 
vencijon suvažiavę delegatai ne
kreipė dėmesio į Scrantono ir 
kitų partijos veikėjų patarimus, 
pasirinko sen. Goldwateri ir pra
laimėjo prezidentūrą.

Prezidentas Niksonas Scranto
no vardą buvo įrašęs valstybės 
sekretoriaus pareigoms. Scran
ton glaudžiai bendradarbiavo su 
Hugh Scott ir buvusiu preziden
tu Niksonu, išskyrus Watergate 
reikalus. Scranton labai gerai ži
no šio krašto įstatymas ir vi
sai nenori naudoti Niksono pa
tarėjų įpirštų kovos metodų.

Jeigu Scranton būtų paskir
tas JAV ambasadriaus parei
goms prie Jungtinių tautų, tai 
jis laikytųsi nuosaikios politikos. 
Manom.', kad arabų vadai su juo 
sutiktų bendradarbiauti, ir tokiu 
būdų Jungtinių Tautų saugumo 
taryboje ir komisijose būtų ga
lima dirbti pozityvų darbą ir 
siekti taikos, kurią Izraelis ir 
Egiptas jau pasirašė ir stengiasi 
pildyti.

SUNNY



Taisau, klaida

■A. Sukauskas

Vlu

1739 So. Halsted Street Chicago, Ill. 60608

United States Senate, Washing
ton D. C. 20515.“' ;

'NAUJIENOS" BOLŠEVIKAM
.. YBA RAKŠTIS...i: JUOSE

rugsėjo mėnesį skaityti LB mė
nesiu ir rinkti aukas tik L. Ben
druomenei. Rinko ir surinko ne
mažai, ir aš- pats daviau. Tokiu 
būdu aukas rinkti Amerikos Lie
tuvių Tarybai paliktas kaip buvo 
vasario mėnuo — Vasario 16. Bet 
LB Apygardos valdyba išsiunti
nėjo Detroito ir apylinkių gy
ventojams laiškus, prašydami 
aukos. Tai kokia pagaliau čia 
tvarka ? Renka aukas antrą kar
tą, pagaliau užsimanys rinkti ir 
trečią Teartą.

Po kurio laiko sutikęs -jo 
brolį Osipką, klausiau ar Izot- 
ka grįžo iš Daugpilio. Osipka 
atsakė, kad apie Izotką jie jo
kios žinios neturi. Izotka nemo 
kąs nei skaityti, nei rašyti, tai 
ir laiško negalįs parašyti. Ir 
taip Izotka už sapną kur no r S 
Sibiro Tundroje galvelę pa
dėjo. Stasys Juškėnas

Brangūs Detroito ir apylinkių 
lietuviai, jau 33 metai aukos 
Vasario 167sios proga buvo ir 
tebėra renkamos Altai. Nesi duo
kime suvedžiojami, neaukoki
me tiems, kurie žarsto mūsų pi
nigus bereikšmiams pasivažinė
jimams, o laisvinimo darbai nu
kenčia.

ka, kad liudininkai, pasakę, 
kad Izotka tikrai sakęs,' kad 
Stalinas užmuštas. Gi pats 
Izotka tik verkęs, žatsiprasinė- 
jęs ir nuolat kartojęs: “Ja vi- 
novat” — aš kaltas. —

Ir jie slidinės Amžinai laimingai. Ca
thy AJdinger ir John įves buvo iš
lydėti savotišku budy slidininku sar
gybos, jiems sukeitus žiedus- slidinė
mis čiuožiančio kunigo Scotch Val
ley* čiuožimo vietoje, Stamford, N.Y. 
Tad kur “ne praleis medaus mėnesį? 
Vermonte slidinėdami.

U.S. POSTAL SERVICE
Ad No. 133—Reg. No. 84563—399 lines (3 cols, x 133 lines)—Newspapers, 1972

Printed in U.SA. * -

sek- 
he tik Tur- 

gyventojus

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

džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk 
lose Vokietijoje. 273 psl.. kie ais drobės viršeliais kaina 4 dol.

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

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

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU f VILNIŲ. Kelionės i Lietu 
vą įspūdžiai Iliustruota tolo nuotraukomis. 331 psl. $3 00

D. Kuraiti*, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au 
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos paradytos lengvu, gražiu stiliumi

Vincas Žemaiti*, LIETUVIU ETNINIU SIENŲ KLAUSIMAIS 
3 istoriniai žemėlapiai. 106 psl. Kaina $2.00.

Vincas Žemaiti*. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 psl. Kaina $1.50

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608 

atillankant dayho vala-ridomi*- arba užsakant na<fu *r nrld^Ha*** 
ar pinigine oeriatda

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 aa 
lių: Žemes ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. U dalis: Žemės 
•ikio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: ‘Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
.lebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės ’ gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms7 iškiliosioms Europos tautoms”. -

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa
sauli išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
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 $5.00. 
Gaunama Naujienose,

Čeki arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

pereitais metais pasikeitus 
Detroito LB Apylinkvs valdy
bai. buvo nutarta ir paskelbta Nr. 319. Tuojau nedelsiant pa-

Lietuvos 
būtent Tur 

minučių su 
visas 
aktv-

TveSfeen "the amount,of mail wa 
iandte get bigger everyyear.

ji galėjo būti, tik netoli pero
no, už nuo perono užtvertos 
tvoros. Prieš atvažiuojant Mo
lotovui dangumi su varytų žmo 
riiiį suėjo j stotį^ Via ten" nega
lėjo sutilpti. Dalis: stovėjo prie 
stoties' aikštėje ir palei tvorą.

Ne pačiame Turmantu mies 
telyje, bet netoliese miestelio 
kaimelyje gyveno „rusė su dvie 
mis sūnumis. Nežinojau jų pa 
y ardės. Visi juos vadindavo 
vardais. Jaunesnįjį,vadinu Osip 
ka, senesnįjį Izotka*.., Abu 'jie 
buvo nevisai nornjaĮūs. Gero
kai kvakšterėję. ' Jaunesnysis 
Osipka iš išvaizdos atrodė nor 
malus. Bet vyresnysis Izotka, 
maždaug 50 metų, amžiaus, net 
iš išvaizdos atrodė nenorma
liu. Galva neproporcingai di
delė, pečiai platūs, žandai iš
pusti, retai želianti ruda barz
da, kojos šleivos, nenoramliai 
didelės kojų pėdos, šiaip Izot 
ka buvo labai mandagus. Iš to 
lo uniformuotą žmogų pama
tęs, kepurę nusiėmęs sveikin
davosi.

Kalbėjo retai tardamas žo
džius ir storu balsu. Izotkos 
kalbą, galėjai iš; toli’ girdėti. 
Labai jau garsiai: kalbėdavo.

Ir štai Molotovo sutikti atei 
na ir Izotka. Geresniais drabu 
žiais apsirengęs. Raudona ska 
rele kaklą apraišiojęs. Priėjęs 
prie stoties stovinčių poros vy
rų, pradeda garsiai rėkauji ir 
pasakoti, kad jis praeitą nak
tį sapnavęs, kad buVę§ Stali
nas užmuštas. Jam Stalino la
bai gaila buvę. Ji? jo verkęs. 
Beverkdamas pabudęs ir įsi
tikinęs, kad tikrai vėrkęs. Kaž 
kas nugirdęs ir Nepilnai iš
klausęs Izotkos paMKojimą su 
riko “Tovarišči Stalin ubyl” 
— draugas Stalinas užmuštas.
- Jau. ir prie tvoęos,,stovintię 

ji kartojo: Stalin ubyt, Stalin 
ubyt ir stotyje kartojo Stalin 
ubyt. X

Tuo pat laiku iš ktdfies išėjo 
vienas karininkas su viena niO' 
terimiUr vyru, šieptu pirštais 
parodė, kad Izotka;,Ją sakęs.

| > 
/.-f

Vasario 5 d. 76, Nr. 25 buvo 
žinutė užvardinta: LB Detroito 
apylinkės valdybos informacija. 
Turėtų būti: L. F, Detroito, apy
linkės Komiteto ipformacija. Ko
mitetas prašo pranešti, kad LF 
vajaus užbaigimo reikalu per 
lietuvių valandą' vasario 18 d. 

į kalbės Asta Šepetytė ir kovo 10 
|d. Danutė Jankįenė. Per Lietu
vių Balso Radijojvalandą vasa
rio 29 d. kalbės Birutė Kutkutė.

ibti liudininku nuvesti į mili
cijos punktą ir iki Molotovas

Kažkur esu skaitęs, kad vie
nas sovietų mokslininkas yra 
pasakojęs apie Rusijoje egzis
tuojančią pilną laisvę. Kiek 
vienas žmogus galįs turėti sa- 

nuomonę ir už tai jis nėra 
nėra
Bet kuriuose buvo išrašyti įvairūs 

jeigu savos nuomonės turėto-'šūkiai ir paveikslai. Suvarytie 
jas pradeda viešai tą -nuomonę 
skelbti ir tuo pačiu šmeižti So 
vietų Sąjungą ar jos tvarią, 
tuomet jau-ir tik tuome.t-susi
duriama su įstatymais. Tokiė 
asmenys yra baudžiami ne už 
savos nuomonės turėjimą, bet 
už Sovietų Sąjungos šmeiži
mą. Aišku,- toks teigimas yra 
nesąmonė. Bet apie tai ir ne
kalbėsime^ Beskaitant ši raši
nį, prisiminė įvykis, kaip sap
nas žmogų pražudė.

Tai buvo 1940 metų rudenį. 
Molotovas važiavo per Lietuvą 
į Berlyną. Buvo pranešta, kad 
Molotova spirmoje 
respublikos stotyje 
mantuose, keletai 
stosiąs. Sujudo sukruto 
Turmantu komunistinis 
vas.

Turmantu kompartijos 
retorius Bubovas 
manto miestelio 
bet ir visos apylinkės žmones 
suvarė į stotį. Stoties pastatas 
buvo blizginamas. Aikštė ir pe 
ronas švariausiai švarinamas. 
Ant stoties sienų iškabino Sta
lino, Berijos, Molotovo dide
lius paveikslus. Neturint kito
kių žalumynų, iš apylinkės 
miškų išrovinėjo pataisus (Lu 
copodiuni). Iš pataisų pynė 
vainikus. Visą stotį ir paveiks 
lūs apkabinėjo iš pataisų nu- 
pintais vainikais.

Molotovas turėjo atvažiuoti 
lik apie pirmą valandą p. p. 
Atvykęs į pasienio milicijos ra 
jono viršininko raštinę, baro 
viršininkas rusas (Tikrumoje 
ukrainietis). Nikolaj Kaląnty- 
rius, įsakė, nuo 9 vai, ryk) iki 
Malolovas pravažiuos, nei sto
tyje, nei prie geležinkelio pa
sieniečiams nesimaišyti. Mal 
Latvijos-Lietuvos pasienį sau
gojo dar iš nepriklausomos Lie 
tuvos laikų pasieniečiai.

Per tą laiką visą kontrolę ir 
apsaugą perimsią raudonoji 
armija. Iš Švenčionių trauki
niu atvyko kelios kuopos ka
reivių. Pora karininkų ir ke
liolika kareivių pasiliko stoty
je. Kilus išsiuntinėjo patrūlhio 
i palei bėgius, saugoti, kad į luotu ka 

kamors kokio nemalonume 
Molotovui neiski\slu. Žnionii

rašykite laišką ar telegramą sa- fin. Visų senatorių adresas yra 
vo valstijos senatoriui į Wash- 
ingtoną, prašydami, kad priijn- 
tų rezoliuciją S. Res. 319. Laiško 
tekstas:

“Please support S. Res. 319, 
which requires assurance of non
recognition of the incorporation 
of Lithuania into the Soviet 
Union”. ■

Visų pirma rašykite JAV se
nato užsienių reikalų komiteto 
pirmininkui sen. John Šparkman 
ir nariams: senatoriams Mike 
Mansfield, Frank Church, Stuart 
H. Humphrey, Dick Clark, Jo
seph R. Biden, Clifford P. Case, 
Jacob K. Javits, Hugh Scott, 
Charles B. Percy, Robert P. Grif-

Va«?rio 16-sios minėjimas jau 
čia rat. Šį sekmadienį vasario 
15 d.Kultūriniame centre. 25335 
West 9 Mile Rd. Southfield, 
Mich Prasidės pamaldomis už 
žuv” *us dėl Lietuvai laisvės, 

visose trijose bažnyčiose — šv. 
Antano, Dievo Apvaizdos ir šv. 
Petro. Iškilmingas minėjimas 
salė’e bus 1 vai. p. p. Pagrindi
nis kalbėtojas bus Dr. Vytautas 
Dargis iš Chicagos. Amerikietis 
kalbėtojas bus JAV Kongresma- 
nas James Blanchard. Meninę 
dali atliks Moterų Vokalinis An
samblis, vadovas muzikas Stasys 
Sli ys, ir St. Butkaus šaulių kan
klininkės — vadovė Dana Petro- 
nįerė Į šia? iškilmingą mums 
brangią šventę visi Detroito ir 
apy’inkių lietuviai kviečiami 
skait ingai atsilankyti ir savo 
auka Lietuvos laisvinimo darbus 
paremti. Vardan tos Lietuvos 
vienybė težydi.

LB renka aukas

nepravažiuos neišleisti. Karei 
vįai apciupinėję, kad neturėtų 
ginklų, visus tris nusivarė į 
priešais stotį buvusį -policijos 
punktą ir iki Molotovas nepra
važiuos neišleisti Kareiviai, 
apči upinėj ę, kad neturėtų gink 
lų, visus tris nusivarė į prie- 
važiuos neišleisti.

Mlicijos punkto vedėju jau 
no į mašiną ir Izotką su savi
tą. Milicijos punkto vedėju jau 
buvo “geriausias iš geriausių 
liaudies sūnų” Lietuvos ruse
lis Kovalenka. Lietuviškai jis 
šiek tiek mokėjo rašyti.. Ru
siškai visai nemokėjo. Apie 
kvotos sudarymą jokios nuo
vokos neturėjo,

..............................______  . Molotovui pravažiavus,:Jwį£- 
Iš pasieniečio dienoraščio tą ė b o v rsimnkąs Ka

\ < - 4? • . lantyrius. Jau vakarop atva-
į peroną neleido. Ten galėjo įjavg Daugpilio du odiniais 
būti tik du paringti asmenys švarkais apsirenge, naganais 
(rusas ir žydelkaitė), Jiedu ginkluoli enkavedistai. Įsisodi 
įteikė Molotovui kažkokį pa- nQ mašiną ir su sayį_ 
dėkos laišką. T mį išsivežė.

Orą . šaltokas.- Suvarytieji Nežinau kaip Izotka aiškino-, 
žmonės su įvairiais plakatais, siJ Tik man pasakojo Kovalen

y■■■■■ ■ ■■ įj:
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. depend upon the maik _

ach time you use a Zip Code you' help, everybody’s mail 
e faster. So use Zip Code on every letter you mail.
If you don’t knbw a local Zip Code, check the Zip Code 

ĮįĮĮįl^ion of .your phone book. .
Mfh>^j2,-For out-of-town Zip Codes, call us. Our ntifeber js. W^ 
^;? ' Zip Code Section too. / '

Rašykime senatoriams laiškus Vo
DLOC Valdyba raginą ir pra- baudžiamas, pat,

šo Detroito lietuvius rašyti laiš- baudžiama ir už sapnus 
kųs JAV senatui dėl rezoliucijos
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MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Nepykti, o juoktis

Sidney R. Yates, JAV kon- 
gresmanas iš Illinojaus, savo vie
name pranešime balsuotojams 
tarp kita taip rašo:

Dabar tarp visokių gandų yra 
kalbama apie vieną svarbią ČIA 

• misiją Maskvoje. Aukštam žval
gybos pareigūnui buvo pavesta 
susitikti su maskviškiu agentu, 
pavarde Belovu. Jam buvo duo
tos tokios instrukcijos:

— Kai jūs jam pasakysite 
“Saulė šviečia”, tai jis jums duos 
slaptus planus.

Agentas nuskrido į Maskvą, 
nuėjo į nurodytą namą ir jo ko- 
ridoryje rado daug pašto dėžu
čių, kurių dvi buvo su Belovo pa- 
pardėmis. Vienas jų gyveno 
1-me aukšte, o antrasis trečia
me. Agentas paskambino pir
majam ir pasirodė vyras. Agen
tas pakaušė, ar jis yra draugas 
Belovas ? Gavęs teigiamą atsaky
mą, agentas pasakė slaptažodį.

— Šaulė šviečia.
Pirmojo aukšto Belovas nusi

šypsojo, pakraipė galvą ir at
sakė:

— Aš esu Belovas mėsininkas. 
Be abejo, jūs norite Belovo ČIA 
agento. Jis gyvena trečiame 
aukšte...

1965 m, prez. L. B. Johnso- 
nas pradėjo tiltų su Sov. Sąjun
ga statybų programas ir jas 
pavedė ČIA. Rusai, kaip ir mi
nimas mėsininkas Belovas, žino 
visus agentus net prieš jų pa
skyrimą, o mes per 10 metų ne
pajėgėme sužinoti, kas yra, ben- 
dradarbuotojai ir kas tiltų sta
tytojai, rinkdami juos į tarybas 
bei vadybas, skaitydami jų vie
nybę ardančius raštus ar klausy
dami pamoksus. Kadangi gydy
tojai pataria nepykti, tai iš to- 
kiij reikia tik juoktis. S. Bukis

Montessori nameliuose

Montessori nameliuose, Mar
quette Parko apylinkėj, pradė-

i ir ]M>licija panstwowwa, 
dabar yra pagal Sovietų S-gos st- 
lių pavadinta milicija. Milicinin
kai yra trijų kategorijų; I 

1. Milicininkai su trimis juos
telėmis antpetyje — moka akai-1 
tyti, rašyti ir telefonu kalbėti.-!

f’. yi!i?ininkai su dtiemj uos
iu ok a skaityti ir rašyti.

3. Mficininkai su viena juos
tele turi pažįstama arba ^au
gą, jnokantį skaityti, rašyti ir 
telėfbnuoti.

Tarp kūjo ir priekalo

Vida Sidrytė rašo Jaunimo Ži
buriuose apie lietuvių jaunimą

as vaišės
Mįetų užbaigai)

jo mokslą 5 metukų Algiukas. 
Pirmąją dieną, po pirmosios pa
mokos, jis pasiilgo savo mamy
tės ir norėjo su ja pasikalbėti. 
Mokytoja jam padėjo išsukti te
lefono numerį ir pašaukti moti- j
ną; telėm

— Alio, alio, — atsiliepė, bet 
girdėjo tik silpną alsavimą, to
dėl paklausė, kas skambina ir 
kodėl nieko nesako?

— Čia Algiukas. Mamyte, tu 
mane visai jau pamiršai... ilgo
kai tylėjęs prašneko Algiukas 
ir pradėjo verkti.

Po pasikalbėjimo, prasidėjus.problemas pagal ateitininkų žur- 
žaidimams, jis vėl užmiršo na- nalo Gaudeamus pereitų metų 
mus ir namiškius, nes jau čia nr. 2 straipsnį “Quo vadis, atei- 
buvo linksma ir daug draugų, tininke ?” Ten duodama tokia pa-

Politinė pasakėlė

National Review žurnalo 1 nr. 
Wm. Buckley Jr., rašydamas 
Amerikos pramonininkų ir par
davėjų seną tradiciją — duoti 
dovanų savo klijentams, iška
sė tokia seniena:

— Kai kurie žmones dar at
mena, kad prie daugelį mdtų 
prez. Harry Trumanas, perse
kiojamas kalbų apie korupciją, 
iškvietė iš New Yorko vieną 
nesugundomą politikierių New- 
bold Morris. Jis turėjo visai ge
rą idėją ir Įsakė atspausdinti du 
milijonus blankų visiems val

dėtis:
— Kartu dažnai išsivysto dar 

subtilesnis konfliktas. Namuose 
mes esam įtakoj ideologijos, ku
ri yra giliai katalikiška, konser
vatyvi ir persunkta Europos ver
tybėmis. Tuo tarpu universite
tuose mus supa liberalinė pasau
lėžiūra, laisvamaniškas gyveni
mo stilius, agnostikai ir ateistai 
profesoriai. Nė patys to nejus- 
dami, mes galim pradėti formuo
ti dvi skirtingas pasaulėžiūras 
dviejose skirtingose aplinkose.

Prie to dar reikia pridėti mūsų 
Bendruomenėje vykstančias tar-

— Daratėle, maip miela- 
Labai noris trupučiuką 
Nuraminti kirminiuką...

—Atsiminki, mano mielas: 
Naminėlė čia virta, 
Munšainėle praminta.
Tartum viskės skystimėlio, 
Bet čia mano razumėliu 
Iš ražinkų išvirta...
Paragaukime dar šito, 
Iš cukrelio išvaryto, — 
Turim laiko iki ryto...

— Daratėle, mano miela-
Iš tikrųjų sarmata: 
Tu išgėrei tiktai vieną, 
O jau mano dešimta....

Don Pilotas

— atsako draugas. — Va; prie 
anos mašinos dirbąs Andriejus 
vakar užsidirbo l}/± metų tikro 
kaėjimo.

—Ir už ką?
— Už persistengimą: steng

damasis padaryti nustatytą nor
mą, padarydavo daug broko.

džioš tarnautojams. Blankuose pusavio grumtynes, nesveiką_po-
buvo tik trys dalykai:

1. Prašau įrašyti savo uždar
bį prieš pradedant valdžios tar
nybą.

2. Įrašyti savo turtą pradėjus 
valdžios tarnybą.

3. Įrašyti dabar turimą tur-

Blankams atėjus Į Washingto- 
ną, gavosi atomo bombos spro
gimo įspūdis. Morris buvo “iš
šautas” iš Washingtono.

K. Petrokaitis

Milicininkų laipsniai

Prieškarinės Lenkijos buvusi

LIETUVOS VARDO KILME
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.
:: r 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.

litikavimą ir vykdomą kultūri
nę taip pat politinę revoliuciją, 
'kuri yra finansuojama mūsų pa
čių pinigais, pagal garsųjį Leni
no posakį. S. Bukis

Trockis ir Zablockis
Graži tu, mano brangi tėvyne! 
Ar kas yra tave taip gynę, 
Kaip Stalinai ir Zimanai 
Ir leninizmo rabinai?

Su . jais ir aš mezgu jau ryšį 
(Kol kas tiktai per sienos plyšį). 
Klausausi žodžių jų saldžių 
Ir balalaiką vis girdžiu.

Apkabinęs meno mūzą, 
Lenkiuos prieš tautą šimtą kartų. 
Ir parsiduodu už arbūzą 
Tautos vardan už Kremliaus

[vartų.

Jie pasigaus mane kaip žuvį, 
Paskui išmuilins, kaip Zablockį, 
Už tai,5 kad myiiū aš lietuvį — 
Vis tiek, ar Zimaną, ar Trockį.

• Naujai vedę 
t

Povilas ir Paulina, tik ką vedę, 
žingsniavo Į geežinkelio stotį no
rėdami išvažiuoti į kurortą me
daus mėnesio praleisti.

— Povilai, — kreipiasi Pauli
na, — elkimės taip, kad žmonės 
nepastebėtų, jog mes esame ve
dę. j.

— O, man tas patinka, — su
šuko Povilas, — tokiu atveju 
imki tu nešti abu čemodanus.

- -

Nustebusi

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
t "i ' t ' ' • > ’ ’ /

Naufienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet 
knygų spintą ar lentyną. ' ■

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

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

RIJA, I dalis. 208 psL, iriŠta — $3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; H dalis, 225 pst, įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais----------------------------------------------

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

šeliais. —---- ------------------------------------------- -
Juozas Liūdžiu*, RAŠTAI, 250 psl.__________ ;---------- -
P. LiOdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 psL---------------------------------------- i------------------------
Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai

170 psl. _____________________________________
M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 232 

puslapiai -------------------- --------- --- ------------------
Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.

NAUJIENOS,
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$6.00
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$5.00
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$3.00
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Kokie mes buvom asilai, 
Deja, sužinom, per vėlai..

Balys Pavabalys
(Lietuvių Dienos, gruodžio nr.)

Tiksli data

Vienas dvasiškis dėsto mo
kykloje tikybos pamokas ir kar
tą, klausia mokinių:

— Galite jūs man pasakyti, 
iki kurio laiko Adomas ir Ieva 
pasiliko rojuje? ''

— Hd 15-to rugsėjo! — sušuko 
vienas jauniklis.

— Kodėl iki 15-to rugsėjo?
— Kadangi anksčiau obuoliai 

nenunoksta! (vp)

Nesupranta

— Maryte, ką tu ten skaitai ?
— Nežinau, mama.
— Betgi tu skaitai-
— Taip, mama, bet aš nesu

prantu.

Ukrainos raudonajame fabrike

Pietų pertraukos metu vienas 
’darbininkas sako draugui:

— Baisu, šiąnakt sapnavau ne
įprastą sapną — buvau nuteis
tas dviem metams kalėjimo.

I — Nie baisaus, tai tik sapnas,
1739 S. Halsted St, Chicago, I1L 60608. — TeL HA 1-6100

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

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

deri tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

Milijonierius įveda savo gra
žuolę žmoną į prašmatnią vilą 
ir sako:

— Taip, mano mieloji, tai sa
vo namai.;

ši pažvelgė kiek nustebusi ap
linkui ir sako:

— Man viskas atrodo taip pa
žįstama. Ąr kariais mes ne
buvom jau kartą vedę? (vp)

Geras receptas
“Skauto Aido” sausio nume

ryje skautė su virėjos specialy
be davė tokį receptą Naujųjų 
Metų proga, bet tinkamą bet ku
riuo metu:

t

—Laiko Krautuvėje nusipirki
te 50 gerai prinokusių savaičių. 
Nuplaukite nuo kar karčių pri
siminimu; iš vidaus išimkite ne- 
pasitenkinimą ir padalykite jas 
f 7 lygias dalis. ,: .

Kiekvienai daliai (dienai) pa
ruoškite šį kamšalą: gerai išsi
jokite po saują pasiryžimo, darb
štumo ir pareigingumo. Sumai
šykite su šaukštelių toleranci
jos, Įberkite žiupsnelį gerų no
rų ir Įdėkite kupiną puodelį bro
liškumo arba seseriškumo. Vis
ką gerai išmaišius, dar įpilki
te keletą lašų juoko arba žais
mingumo ekstrakto. Apibarsty
kite meile savo artimui ir at
vėsinkite nesavanaudiškoje tem
peratūroje.

Būtų gerai, kad tuo receptu 
pasinaudotų Frontininkų Bend
ruomenės (FB) karingi virėjai, 
nepajėgūs atskirti lauko virtu
vės nuo artilerijos pabūklo ir ko- 
voją daugiau su saviškiais, ne
gu su priešais. Iki šiol virtos 
košės jie jau negali nė patys 
nuryti Sigutė Pašilytė

i ' Mr. Ik*rl<Tt .MeCIenchey no
rėjo žut-ar-bul tapti vienos apy
linkės bosu, taip kaip mūsų fron
tininkai stengėsi paimti LB va
dovybę. Tuo tikslu jis savo apy
linkės rinkiminę būstinę įtaisė 
galinėtame judėti autobuse ir 
rinkimų dieną ji pastatė tik sa
vo patikimiems rinkėjams žino
moje vietoje. Žinomą, rinkimus 
jis laimėjo. Betgi visos Mr. Mc- 
Glenchey pastangos nuėjo nie
kais, nes teisėjas panaikino bal
savimus. Liko tik istorinis bal
savimo klastos nuotykis.

— Mūsų frontininkai šiuo at
veju daug gudresni, — pareiš
kė vienas Cicero miestelio poli
tikierius. — Jie į teismą pasta
tė savo klusnius teisėjus, todėl 
ir rinkimai ir išrinktieji buvo ir 
bus geri. Su juo nenorėjau dau
giau ginčytis ir girti Philadel
phijos politikierių gudrumą, ku
rio dėka geri balsuotojai išrin
ko į miesto tarybą jau mirusį 
atstovą... K. Petrokaitis

Magaryčios
• Artėjant Valentino Dienai 

girdisi nusiskundimai, kad pigūs 
sentimentai šiemet daug bran
giau kainuoja.

• Detroito automobilių pra
monininkai ir inžinieriai suka 
galvas, kaip padaryti, mašinas, 
kad iš viršaus atrodytų mažos, 
o viduje daug tilptų? Magary
čios . jiems duoda patarimą — 
kreiptis į moterims gorsetų bei 
apatinukų gamintojus.

• Vienoje universiteto prau
sykloje kažkas ant sienos už
rašė: “Amerika yra biauri”. An
trą dieną ten pat atsirado kitas 
užrašas: “Nusikirpk plaukus, 
kad geriau galėtum matyti”.

• Blogais laikais krautuvių 
išpardavimai, vadinami Bargenų 
beismantais, pakyla net į tre
čią aukštą.

• .Geriausia vaidyba būna, me
tinėse premijų įteikimo iškilmė
se, kai nieko nelaimėję artistai 
įteikia statulėles, laimėjusiems.

• Vienoje šokių mokykloje šo
kių mokytojas išrado greita ir 
lengvą būdą išmokyti fokstrotą 
šokti: jis savo mokiniams liep
davo atleisti batu raiščius ir juos 
su vienas kitu surišus, vaikščio
ti pirmyn ir atgal kraipantis pa
gal savo skonj.

—-- «—- -■ ■įJy— ą •*- j- —

dėdes šerno gyvenimo bruožai
Yh4 GERIAUSIA DOVANA I

Vyre&nirji AutvriKus lietuviai Juozai Adomaiti - Dėdę Šerną a» 1 
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi Jo paskalių I 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą. I 
Jiems bus (domu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. g 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams >u- Į 
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ*— I 
Dėdės Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji 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

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų 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 Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 311 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt. t*

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
t 

vardu ir pasiųsti:
1739 So. Halsted St, Chicago, Ill. 60608

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje.

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pasian- 
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psL Kaina $1.50.

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

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 ’

GARSINKITĖS NAUJIENOSE

Kuri valstybė turtingiausia?

Du tarybiniai žmonės kalbasi:
— Kaip manai, kuri pasaulio 

valstybė turtingiausia?
— Tarybų Sąjunga.
— Iš ko Jūs sprendžiat?
— Pats žinai, — visi vagia, 

ir vis dar lieka. K. Pleperis

PhiJadelphija pirmauja

Philadelphijos miestas, Penn- 
A sylvanijos valstijoje, davė ne 
? tik mums du politikierius — 
| Gailą ir Gečį, bet ten įvyko nau- 
i ja politinė gudrybė, kuri toli pra- 
? lenkė Frontininkų Bendruome- 
Q nės (FB) rinkimų gudrybes.

"NAUJIENOS1 KIEKVIENO 
L I E TUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS

TaupyRite
pas mus

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

RSA

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

IgteiL -žjte

■ Lį- ® 
s

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

Taupykite dabar.

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

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

įsteigta 1923 metais. TEL. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemą? automobiliams pastatyti.

I NAUJUMO*, CHICAGO 1, ILU— THURSD^ FEBRUARY 12,



JONAS AUGUSTAMS

tikrų tikslų, bet mums“infonnuo|is’’ nebuvo jokio rei
kalo. Tačiau, kai pirmininkas posėdyje su lenkų to
kiu pasiūlymu sutiko, tai mes tom informacijorir pra-

priklausomybės laikais Kaune 
Lietuvos Saugumo Departamen 
to (SD) agentai sekė Lieutvos 
Jėzuitų darbus ir kartais “pas- 
pęsdavo” jiems net pinklių. 
Straipsnio gale prisiminė ir ma 
ne, kaip buvusj SD pareigūnų, 
ir-pridėjo mano nuotrauką. De

Pagyvenę kauniečiai gerai at 
simėna, kaip anuomet vasaro
mis būdavo ruošiamos iškylos 
bei gegužinės Nemuno arba Ne 
vėžio pakrantėse. Pasigirdus 
muzikai ir dainoms, iš aplin
kinių kaimų susirinkdavo ir 
vietinių gyventojų^ Pradžioje 
jie paspoksodavo iš krūmų, o 
paskui ir patys mesdavosi į 
šokėjų ar dainininkų eiles. Juk 
ir jie buvo to paties kraujo 
lietuviai — mėgėjai pašokti ir 
lietuviškai padainuoti Niekas 
jų nepravardžiuodavo SD sek 
liais.

Užtikrinu kun. K ir skaityto 
jus, jog SD buvo rimta, kaip 
ir kitos anuomet valdinės įs
taigos, ir vaikiškais darbais 
neužsiiminėjo. Tokių seklių, 
kokius bando pavaizduoti sa-

Šis divejų brolių pasikalbėjimas daug daugiau pasa
ko, negu visi penkmečių planai ir apie juos skelbiamos 
tuščios pasakos. Jeigu žemės netekęs Lietuvos ūkininkas 
šalia savo lūšnelės gali išauginti kasę tomačių, ją nuvežti 
i Leningradą, apsimokėti visas išlaidas ir dar uždirbti, 
tai parodo, kad Leningrade negalima ne tik gauti švie
žių daržovių, bet kad ten jas nusiperka tiktai privilegi
juotieji, kurie'gali tomacių pardavėjui viską apmokėti.

Šis parvežtas pasikalbėjimas brolio su broliu dau
giau inforuoja apie dabartinę ūkio būklę, negu bet kurios 
kitos statistikos ir sovietų valdžiai tarnaujantieji plunks-

ruošę ginti dabartinę privilegijų tvarką. Į privilegijuo
tų eiles įtraukta visa sovietine policija ir jų šeimos. Jiems 
duodami naujai paruošti, butai, jiems teikiamas šviežias 
maistas, jie gauna progos įsigyti pačius naujausius dra
bužius. Jiems statomi specialūs pastatai, kad kantrybės 
netekusi liaudis nebandytų juos pasiekti ir sudrumsti jų 
ramybę Praeitų metu pabaigoje naujo penkmečio planas 
buvo šitaip žmonėms patiektas:

“Svarbiausias penktojo penkmečio uždavinys 
yra nuosekliai įgyvendinti komunistų partijos kur
są į liaudies materialinio ir kultūrinio gyvenimo ly
gio kėlimą, dinamiškai ir proporcingai vystant vi
suomeninę gamybą bei didinant jos efektyvumą, 
spartinant mokslinę — techninę pažangą, didinant 
darbo našumą, visokeriopai gerinant darbo kokybę 
visose liaudies ūkio grandyse”. (Tiesa, 1975 m. gr. 
14 d, 1 psl)
Kiekvieną metą komunistų partijos vadai kalba- apie 

“liaudies materialinio ir kultūrinio gyvenimo lygio pa
kėlimą”, bet tas lygis labai jau silpnai kyla. Tas .lygis 
yra toks žemas, kad jie vengia jį parodyti. Jie veža į mies
te atskirtas vietas Lietuvos gyventojus, kai pamatytų 
atvykusį svečią iš Amerikos, bet jie neturi drąsos paro
dyti tos “materialinęs gerovęs” kaime. Apie kultūrinę 
gerovę ir kalbos negali būti, nes tos “kultūros” jie ven
gia parodyti parvažiavusiems lietuviams Jie plačiai kal
ba apie “materialinę perovę” ir apie “laudies kultūrą”, bet 
jie tos kultūros vaisių niekam nerodo.

Vilniun atvežtas vienas Lietuvos ūkininkas, netekęs 
žemės, bet pajėgęs apginti šalia namo prižiūrėtą daržą, 
Vilniun nuvykusiam Amerikos lietuviui šitokį dalyką pa
pasakojo:

“Kiekvieną metą užsiauginu bent tris kašes toma
čių. Prisidėjęs kašę nuvažiuoju įLeningradą ir jas par
duodu. Už kiek laiko važiuoju su antra kaše, o dar už 
savaitės ten nu vežu ir trečiąją.

— Bet nuo Pandėlio į.Leningradą yra gana toli, ar 
apsimoka kašę tomačių ten vežti? — paklausė Vilniun 
nuvažiavęs brolis.

— Apsimoka ir labai apsimoka, — atsakė brolis. —
Kun. K nutyli jų pačių šaky 

tų kalbų turinį, o apie pašali
nį įsakmiai rašo, jog jo kalba 
buvusi prieš vyriausybę. Ten
ka prileisti, jog iškylautojai 
nesakė pamokslų ir nekalbėjo 
vien tik religinėmis temomis. 
Jeigu ;taip; būtų buvę, tai joks 
pašalinis pasaulietis nebūtų iš 
drįsęs prašyti balso ir savaip 
-kalbėti. Jeigu rengėjai panū
do sakyti kalbas, tai ir iš pa
šalinių tarpo atsirado norin
čių tarti žodį. O iškyla, atro
do, bus buvusi vieša, neužda-

Kun. Br. Krištanavičius, S. J., 
saviškai prisimindamas buvu
sią tėvų jėzuitų gimnaziją Kau 
ne, 1974 m. gegužės mėn. “Laiš
kai Lietuviams” (Nr. 5) žurna- 
lan įterpė sensacingą savo 
straipsnį, antrašte “Provokato
riai ir sekliai”. Aprašo, kaip ne

ja, straipsnyje atskleidžiamieji 
metodai, kuriuos autorius pri
skiria SD veiklai, bemaž visi 
jo išgalvoti — gryni prasimany 
mai.

Pateikiu dabar šį savo raši
nį vien tiktai ieškodamas tie- 
s*. Tiesos gi ieškoti niekad nė 
ra pervėlu, o jos ieškojimo lai
kas—nedibotas. Būna, kas mus 
kaltina, ir šiuo atveju, jeigu esą 
ma kaltininko, tai jis jau pas
merktas.

Skaitytojai suabejos, kodėl 
aš, prasinkus daugiau kaip vie- 
neriėms metams, k.eliu viešu
mon pasenusį klausimą. Tatai 
darau, verčiamas šių priežas-

Machalski ir ,p. Goebel (ar Gebel) ir dar porbs neat
simenu pavardžių, — vieni — geležinkelių, kiti — 
pašto reikalams.

Kovo mėn 24 (ar 25?) dieną, 10 valandą ryto, abi 
delegacijos susirinko viename didesniame- kambary- 
je bendro posėdžio. Po lenkų delegacijos pirmininko 
kalbos (išverstos į lietuvių kalbą Dr. p. Mačiulio) ir 
po mūsų delegacijos pirmininko lietuviškai pasaky
tos kalbos (išverstos lenkų kalbą taip pats Dr. Mačiu
lio, kurią iš vakaro parašė lietuviškai p. Dr. Krivickas), 
konferencija perėjo į reikalų (diplomatiniams atsto
vams susisiekimui sudaryti) svarstymą. (Neturėda 
mas delegacijų pirmininkų kalbų tekstų ir. vengdamas 
netikslumų, nesiimu atpasakoti jųjų kalbų tūrinio.)

P. Gwiazdowski’s, perdavęs pirmininkavimą vie
nam iš lenkų delegatų ir einant lenkų pasiūlymu, Sru
vo nutarta iš pradžių pasiinformuoti apie technikinius 
susisiekimo priemonių įrengimus, kurie turėtų būti 
naudojami susisiekimo vykdymo reikalams, — gele
žinkeliais, plentais, pašto bei vandens kelių įrengi
mais. Tų pasiinformavimų eigoje inž. Sawicki manęs 
paklausė
tiekio bokštas vandeniui tiekti?” Ąš atsakiau, jog ne
galėčiau, nepatikrinęs, .tiksliai atsakyti į tą klausimą, 
turėčiau pasiteirauti ir vėliau duoti' atsakymą.

Po to p. Sawicki’s daugiau to nesiteiravo. Man at
rodė. jog toks pasiinformavimas apie susisiekimo Hte- 
ęhnikinius įrengimus mūsų pusėje nebuvo, išeinant-iš

lygos, buvo sekti įtariamojo 
asmens viešą gyvenimą.

Čia paminėsiu vieną atsiti
kimą iš patirties. Nepriklau
somybės laikais buvęs ilgame 
tis Aleksoto parapijos klebo
nas kun. M. Stankevičius, ne
galuodamas reumatizmu, yasa 
romis keliaudavo į Latvijos 
Kemerių kurortą pasigydyti. 
Vieną kartą, irgi gydymosi rei 
kalu, tenai atvyko iš Lenkijos 
dvarininkas. Kadangi klebo
nas mokslus buvo išėjęs Var
šuvos kunigų seminarijoje ir 
mokėjo Inkų kalbą, tai juodu 
arčiau susidraugavo. Taisan
tis kun. Stankevičiui iš kuror
to grįžti namo, lenkas pasisiū
lė kartu keliauti. Atvykęs Kau
nan, lenkas apsistojo Metropo
lio viešbutyje. Rytojaus dieną 
juodu vėl susitiko, vaikštinėjo 
po Kauną, lankė įdomesnes 
vietas, restoranus. Po kelių 
dienų, tas dvarininkas grįžo 
Lenkijon.

Vieną dieną pas manę į dar 
bo kabinėtą atėjo ypatingojo 
skyriaus viršininkas ir papra
šė įspėti savo kleboną kun. 

Į Stankevičių, kad tas ateityje 
vengtų susitikinėti su kalba
muoju dvarininku. Pasirodė, 
jog pastarasis buvo įtariamas 
šnipinėjimu lenkų naudai ir 
sekamas. Latvijoje jo neišlei- 
dusi iš akių latvių policija, o 
vykstant į Lietuvą, jau iš anks 
to susitarus, perdavė jį mūsų 
ypatingojo skyriaus sekliams. 
Kai apsilankiau pas kleboną, 
smulkiai papasakdjau.’kaip jis 
per kelias dienas su vienu as
meniu dairėsi po Kauną, lan
kė miesto įdomybes, nurodyda 
mas kokias ir net tikslų lanky-' 
mo* laiką. 'Klebonas nuostabiai 
pažvelgė į mane ir tarė: “Iš 
kur.tamsta taip gerai viską ži
nai? Aš tenai niekur nema
čiau”. Tada /klebonui -paaiški
nau, jog asmuo su kuriuo jis 
vaikštinėjo, yra įtartas lenkų 
šnipas ir kaip toks akylai ste 
bimas SD' ypatingojo - skyriaus 
seklių. Gerai .išlavinti sėkliai 
taip tiksliai atliko savo darbą, 
stojo SD tarnybon. Pats;pas
kirtas viešu, etatiniu -krimina
lines policijos pareigūnu, ir ne 
buvo, kaip jį pavadino kun. 
K, slaptosios policijos agentas.

Iš kun. K straipsnio atrodo, 
jog kur tik pasisuksi, ten tuo
jau rasi ir seklių. .Nukakus ge 
gužinėn, krūmuose lindėjo sek 
liai. Pasirodžius gnrmazijojp 
naujam mokytojui, kun. K įž
velgia jį esant SD sekliu, žings 
hiuojant pro SD rūmus, iš ten 
išeina Kimša, kuris, pamatęs 
jėzuitą klieriką, parausta ir nu 
leidžia galvą. Klieriko užbu
riantis žvilgsnis padaro Kimšą 
slaptosios policijos agentu ir

(Nukelta į 5 psl.)

kas, kas priklauso naudotis geroms gyvenimo sąly
goms.

Restoranas buvo įrengtas naudotis tik delegacijų 
reikalams, su gerais lenkiškais valgiais ir gėrimais — 
vynais, degtine, jezembinais ir jezembekais, taip pat 
ir užkandžiais, nes dėl ankstyvo sezono (kovo mėn.) 
klubas dar nebuvo oficialiai‘atidarytas. Papietavę ir 
pavakarieniavę tą dieną restorane, atskirai prie sta
liukų, kas su kuo norėjome, pasidalinę dienos įspū
džiais, kalbėjome apie rytojaus dienos pirmą posėdį, 
kuris buvo paskirtas 10 vai. ryto, delegacijų pirmi
ninkams susitarus.

Dienos įvykiai negalėjo sudaryti geros nuotaikos. 
Mūsų delegacijos pirmininko neatsakymą į p. Gwiaz- 
doskio sveikinimą galima būtų aiškinti tylos protes 
l.u i J° pasveikinimą mūsų delegacijos lenkiškai, bet 
tik — jeigu mūsų pirmininkas ties demarkacijos lini
ją į lenkų atstovo pasveikinimą vokiškai, nebūtų pats 
atsakęs lenkiškai. Priešingu atveju ir p. Gwiazdos- 
ki's gal būtų visai kitaip pasiegęs, Antrą vertus, gal 
buvo geriau, kad visai nieko nebuvo atsakyta, nes 
jeigu būtų buvę atsakyta, veikiausiai vėl ybūtų buvę 
atsakyta lenkiškai. (Tokia nuomonė buvo girdėta 
konferencijos metu). Kitose sąlygose tačiau, tokiam 
mūsų pirmininko pasielgimui būtų buvę galima nepri
duoti* didesnės reikšmės, jeigu lai nebūtų įvykę su 
lenkais (formų ir fasonų garbintojais) tuoj po ulti- 
matutno, pirmą kartą^ susitinkant delegacijoms ir jei
gu konferencijos eigoje-vėliau būtume • buvę aukštu 
moję ir nepadarę dar didesnių klaidų.

19). Konferencijos pradžia
Be jau minėto lenkų delegacijos pirmininko jų

Dviejų pasaulėžiūrų varžybos
ir Vandens Kelių Valdybos direktorius yra per aukš
tas asmuo dalyvauti mano pirmininkaujamo) delega
cijoj nariu, kai aš esu tik Vyriausiojo Geležinkelių 
Valdybos direktoriaus pavaduotojas, tai tegul p. Tus- 
kenis būna delegacijas pirmininku, aš sutinku būti 
delegacijos nariu geležinkelių susisiekimo reikalams”. 
(Nors aš ir pa. Tuskenis buvova lygaus tarnybinio 
laipsnio, abu XVI kategorijos, nes Geležinkelių Val
dybos vyr. direktorius buvo XVII kat, — viena kate
gorija aukščiau Plentų Valdybos vyr. direktoriaus). 
P. Jankevičius mano pasiūlymą priėmė, p. Tuskenis- 
tuoj sutiko pirmininkauti ir buvo patenkintas. Buvo 
pranešta Užsienių Reikalų ministerijai, ir konferen
cijos delegacija buvo sudaryta — būtent: Tuskenis 
pirmininkas ir nariai — p.p. Banaitis, Augustaitis, 
Mačiulis ir Krivickas.

18). KELIONE Į AUGUSTAVĄ

mašinų. Lenkijos Užsienio Reikalų ministerijos atsto
vas mūsų jau laukė. Jis pasveikino mus vokiškai Už
sienio Reikalų ministerijos vardu, trafaetine mandagu 
mo turinio ir forma trumpa kalba ir pakvietė važiuoti 
į Augustavą. Mūsų pirmininkas atsakė jam lenkiškai! 
Šis mūsii delegacijos pirmininko pasielgimas sugadi
no mūsij delegacijos nuotaikas, jau ir taip buvusias 
nepergeriausias ir prieš tai įžengiant į lenkų okupuo
tą Lietuvos teritoriją. P. Tuskenio pasielgimas buvo 
visai nelauktas, nenumatytas ir prieš tai neaptartas. 
Manau, kad ir pats Tuskenis to nesitikėjo ir reikiamu 
momentu nesusiorientavo, kaip tikrai reikėjo pasi
elgti.

Po trumpos ceremonijos lenkų atstovas pakvietė 
mūsų delegacijos pirmininką į savo mašiną ir jie va
žiavo pirmieji per Suvalkus, Augustavo linkui.

Augustave lenkų atstovas trumpam laikui buvo 
pasitraukęs nuo mūsų delegacijos pirmininko, — ma
tomai, painformuoti lenkų delegaciją apie mūs vy
kimą į konferencijos vietą. Vietą konferencijai buvo 
paskirta maždaug už 4-5 kilometrų nuo Augustavo 
miesto, miške, prie pat ežero, lenkų karininku jachtk 
lubo moderniškuose su visais reikalavimais įrengtuo
se namuose, kurie priminė pirmaeilius turistams įkir
tus viešbučius.

Atvažiavome ten apie antrą valandą. įvažiuoda
mi pamatėme virš stogo iškeltas Lietuvos ir Lenkijos 
vėliavas. Prie įėjimo į tą namą mus sutiko lenkų de
legacijos pirmininkas Palitinio Departamento vicedi
rektorius p. Gwiazdowski, stovėdamas ant viršutinės 
laiptų pakopos (jų buvo 5 — 6) ir pasveikino mus len
kiškai. P. Tuskenis į jo sveikinimą nieko neatsakė.

Susitarėm išvažiuoti rytojaus dieną 6 vai. ryto iš 
Susisiekimo ministerijos rūmų (Kanto g-vė 10 Nr.) 
dviem lengvais automobiliais, rodos, kovo įnėn. 23 
dieną. Susirinkusi paskirtą valandą delegacija lūku
riavo pradėti kelionę, nes kažkas buvo užsakęs foto
grafą. kuris vėlavosi. Be to. buvo gandų, kad delegaci
ją studentai rengiasi apmėtyti supuvusiais kiaušiniais. 
Pasiūlius tuoj važiuoti ( nesulaukus nei fotografo, nei 
apmėtymo supuvusiais kiaušiniais), susėdome į dvi 
mašinas ir plentu per Garliavą — Marijampolę — Su
valkų link, už Kalvarijos, pasiekėme administracijos

1. Laisvajame pasaulyje dar 
nestinga buvusiųjų SD aktyvio 
sios tarnybos pareigūnų, bet iki 
šiol neatsirado nė vieno, kuris 
pasisakytų kun. Krištanavi? 
čiaus straipsnyje klaidingai pa
judintu reikalu.

2. Straipsnio pabaigoje esu 
aš pats užkliudytas ir

3. Tam pačiam žurnalui 1974 
m. liepos-rugpiūčio mėn. (Nr. 
.7-8) kalbamuoju reikalu iš
spausdinus mano patikslini
mą,- po jo aptikau redakcijos 
pastabą, jog kun K., pažadė
jęs dėl to parašyti man laišką. 
Tačiau iki'šiol jokio laiško iš 
jo negavau, čia bus pati svar
biausioji priežastis, kodėl aš, 
belaukdamas laiško, uždelsiau 
šį savo pareiškimą.
Sekliai graso net iš krūmų
Iš pradžios savo straipsnyje 

kun. Krikštanavičius pasako
ja, kaip 1932 m. vasarą Kauno 
vyrų apaštalavimo nariai su
rengę savo šventę ir aplankę 
Babtus. Po pamaldų dalyviai 
pasukę į netoli esantį miške
lį, kur užkandžiavę, ėmę dai
nuoti ir sakyti prakalbas. Pa
prašęs žodžio ir vienas pašali
nis vyrukas, kuris palengva sa 
yo kalbą nukreipęs prieš vy
riausybę. Kalba buvusi nu
traukta, o kalbėtojas, gerokai 
paraudęs, prisijungęs už krū
mų prie savo kolegų. Prieita 
išvados, jog čia tikriausiai bū
ta slaptosios SD policijos agen

turėjo SD įstaiga, ir jų nesiun 
tinėdavo nei į krūmus, nei į 
jėzuitų mokytojų kambarį, nei 
kur kitur. Jeigu iš tikrųjų ki
lęs reikalas sekti jėzuitus, tai 
SD būtų radęs būdą bei prie
mones, kurių nė budri kun. K 
akis nebūtų susekusi.

Straipsnyje kun. K .prisime
na kažkokį slaptosios polici
jos agentą —r Kimzą. SD-te tar 
navo ne Kimza, o Kimša, rim
tas, mokslus ir gerai išauklė
tas vyras. Universitete jis stu
dijavo teisės mokslus, ogi no
rėdamas praktiškai patirti kri 
minalinių nusikaltėlių sekimą,

Toliau kun. K sakosi rieną 
kartą gavęs bendrabutiečius 
mokinius vesti į miestą pasi
vaikščioti. Vienas iš mokinių 
pradėjęs išdykauti kaip koks 
gatvės vaikas. Vaikai juk mėgs 
ta paišdykauti, ir tai natūra
lus dalykas. Bet kun. K ir čia 
pasivaideno seklys, išrado mo 
kinį agentu esant. Tuoj pas
kundė T. Kipui, ir jį išvarė iš 
gimnazijos. Nuvykęs į cinko- 
grafiją, ar spaustuvę, ar į re
dakciją, kun. K visuomet susi
tikdavęs S D seklių. Į jo butą 
apsilankiusią studentę irgi . įta 
rė šnipinėjimu, ir ,t t. Dar 
kartą turiu pabrėžti, jog SD 
niekais neužsiiminėjo ir taria 
mųjų pareigūnų nesamdė. Vis 
kas, kas tik ,ką aukščiau pasa
kota, atrodo vien perdėtos 
vaizduotės padariniai.

Išorinio stebėjimo sekliai
Tiesa, SD turėjo vadinamų

jų išorinio stebėjimo seklių. 
Čia buvo slapti ypatingojo sky
riaus pareigūnai. Su jais turė
jo ryšį tik to skyriaus viršinin 
kas ir juos lavinąs instrukto
rius. Joks kitas SD pareigū
nas — nei viršininkai, net nei 
departamento direktorius — 
jų nepažinojo ir niekuomet 
nesutikdavo. Slaptųjų parei
gūnų uždavinys, kiek leido są

Ruošia planus, bet ne maistą
Praeitų metų pabaigoje sovietų valdžia paskelbė de

šimtąjį penkmečio planą. Visos Į Sovietų Sąjungą Įjung
tos valstybės privalo prisitaikyti prie didžiojo valstybi
nio plano, kuris neva ne tiktai padeda “socialistinius pa
grindus”, bet visus krašto gyventojus — privilegijos 
turinčius didžiuosius “brolius” ir vergais padarytus pa
vergtus ukrainiečius, gruzinus, lietuvius, latvius, estus, 
gudus ir dešimtis kitų tautų žmonių.

Dešimtasis penkmečio planas paskelbiamas iš anks
to, kad komunistų partijos 25-tan suvažiaviman suskri
dę atstovai turėtų ne tiktai apie ką pakalbėti, bet ir su 
naujo plano ruošėjais išsikalbėti apie krašto gyventojų 
nuotaikas ir kantrybę. Praeitų metų gruodžio 14 dieną 
naujas penkmečio planas buvo ne tik paskelbtas, bet jis 
jau buvo išverstas Į lietuvių kalbą, paruoštas spaudai ir 
paleistas oficialiuose organuose. Dažniausiai iš tų planų 
kraštui jokios naudos nėra, nes kievvieną metą atsiran
da kokių kliūčių, kurios sukliudo ne tik laukams duoti 
gerą derlių, bet ir dirbtuvėlėms neleidžia pagaminti rei
kalingo gaminių skaičiaus.

Kiekvieną metą sovietų valdžia vis prižada pagerin
ti paprastų darbininkų ir šiaip darbo žmonių gyvenimą, 
bet veik kiekvieną metą atsiranda nenugalimų kliūčių. 
Komunistų partijos propagandistai, pripasakoja Įvai
riausių tuščių dalykų apie naują žmogų ir naują techni
nę bazę komunistinei santvarkai, vis rašo apie tai, ką jie 
rengiasi padaryti, bet visai nenori kalbėti apie tai, ką jie 
iki šio meto yra padarę. Jeigu jie, kalbėdami apie “naują 
žmogų”, bent patys būtų tapę bent per nago juodymą 
“naujesniais”, tai būtų dar galima klausyti jų planų. Jei 
gu jie ryžtųsi nekombinuoti ir vietos partijos organų ne
apgaudinėti; jeigu jie padidintų prekių skaičių ir galėtų 
pamaitinti krašto gyventojus gerai iškepta duona ir 
gerai paruoštu mėsos gabalu, tada kitiems gyventojams 
gaeletų būti pavyzdžiu. Dabar jie pasakoja apie senais 
“kapitalizmo” laikais kelių žmonių turėtas privilegijas, 
žada jas panaikinti, tuo tarpu pasiskiria žymiai didesnes 
ir stambesnes privilegijas, visai nekreipdami jokio dėme
sio Į krašto gyventojų daugumą. Svarbu, kad partijos 
vadai turėtų gerus butus,kad dėvėtų užsienyje austus 
drabužius ir kad gautų visas maisto atsargas. Komunis
tai daboja, kad karo vadai gerai gyventų ir būtų pasi- nagraužos gali parašyti.

delegaciją sudarė: Dr. Zawojski, Susisiekimo ministe-
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leidome bene visos pirmos dienos posėdžio laiką.
(BUS DAUGIAU)

Po to paprašė mus į vidų, kur buvo parodyti mums 
apsigyvenimui kambariai, valgykla, restoranas ir vis- rijos patarėjas, inž. p. Sawicki, inž. Jakubowski, p.

liniją, per kurią IX melų nebuvo viešai važinėjama, 
lies administracijos linija sustojome ir išlipouc iš
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NUSIES 
IR GERKLĖS LIGOS 
28o8 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

DK. K. G. BalUKaS 
AKUŠERIJA IK. Mūi^kų liugS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawiora 

Medical BuiIdm9). Tel. LU 5-6446 
Frmna ilgumus pagal aiuiiarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinu 37ą-eQi2

DK. C. K. BUbtLb 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO 1AKŲ 

CHIRURGIJA 
Telaf. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DK. rt 1 IK BRAZIS 
PHYSICIAN AND bUKUCUN 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5049 

Rezid.: 36O-2ZJ3 
OFibU VALANDOS: 

Pirmadieniais ir Ketvirma. 1—7 vaL, 
anuaiL. penKtaniem nuo 1—o. tree, 

ir sesiau. usiai susitarus.
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badr/y huVO “apdovailCtas” 2
mil. dol. suma. Be to, karžy-( ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
giai pavesta nuošali vila, kurioje ' 
jis dabar ilsisi ir planuoja nau
jus “žygius”.

Sanchezo padėjėjas H. J. Klei
nas, peršautas pagrobimo metu 
į yidurius, gavęs atlyginimo 
200,000 dolerių.

PABRANGS AUTO
DRAUDIMAS

KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI
Až pritraukiau juo* žmoniikomi* virvčmU, meiles ryiiei*." — Oze. 11:4

Meilė yra pagrindinis Biblijos tonas. Joje taip pat randasi perspėjimai ir 
pažadai, pareiškimai ir apreiškimai teisingumo ir gailestingumo. Jeigu Die
vo charakteryje nebūtų gailestingumo ir meilės jo teisingumo suminkštini
mui, tai būtų nelaimingi beveik visi jo pavaldiniai. Dievo išmintis, teisingu
mas, meilė ir galybė visada veikia tvarkingai ir sutrartinai. Todėl visi, ku
rie pažįsta Dievą, noromis myli ir gerbia jį. Didysis mūsų Mokytojas yra 
pasakęs: “Niekas negali ateiti pas mane, jeigu jo nepatrauks Tėvas, kuris 
mane atsiuntė”. Ir vėl: “Kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus, patrauksiu prie 
savęs.” (Jono 6:44; 12:32) Visų patraukimas prie Jėzaus įvyks jam karaliau- 
jaut Tūkstantmetiniame amžiuje.

D&. FAUL V. UAKUid 
GYDYIUJAS IR CHikukums 

Yv esteri ester Community Klimkos 
Medicinos oireKtorius.

TARIAMIEJI . . .
(Atkelta iš 4 psl.).

priverčia jį rausti. Tikra ko
medija, o straipsnio autorius 
tos komedijos kūrėjas! Kimša 
— tai. ne kokia paauguolė mer 

, gina. Jisai buvo subrendęs, 
tvirtos valios vyras, viešas kri
minalinės policijos pareigū
nas, o ne slaptas jos agentas. 
Susitikus pažįstamą ar nepa
žįstamą praeivį, nebuvo jokios

1938.S, Manneim KO., Wes.cnesrer, IIL prjeŽasties jam rausti. Tai tik 
“ ta"- K » PiHto laužiami teigi- 

Teta 5OZ-2/2/ aroa 562-2728 > mai.
t jog sekamieji visiškai jų ne
pastebėjo. Manyčiau, jog tada 
ir kun. K tų seklių tikrai būtų 

, nepastebėjęs, nors jam nepras 
tai sekasi atpažinti savo paties 
vaizduotės padarus.

Kun. K priekaištaują SD- 
tui, kam į jo butą atsiuntęs stu 

i dentę, kurią iš pažiūros nusta- 
1 tęs esant apmokama to depar
tamento agentė. Apgailestau
ja, kad valdžia tikrai be reika- 

■lo eikvojant! valstybės iždo pi 
nigus. Agentė ėmusi pasako
ti jam apie karininkų nepasi
tenkinimą vyriausybe. Man ro
dos, jog tai ne paslaptis ir ne 
nusikaltimas. Bet kurioj vals
tybėj esama patenkintų ir ne
patenkintų savo vyriausybe, 
ir piliečiai nesivaržydami apie 
tai pašneka. Kun. K sugebėjo 
pavaizduoti tariamuosius sek
lius, bet neturėjo supratimo 
apie įstaigų darbo paskirsty
mą. Pabrėžiu, jog SD nebuvo 
įpareigotas sekti mūsų kariuo 
menės, o paskutiniaisiais ne
priklausomybės metais tatai 
jam buvo net draudžiama. 
Tuo tarpu kun. K savaip tei
gia, jog SD prisiuntęs savo 
agentę išgauti paslapčių apie 
mūsų kariuomenę. Kada klie
rikas gyniojosi negalįs tuo ti
kėti, tai studentė pradėjo jam 
atidengti kitų “paslapčių”, ku
rias kun. K nutyli.

Pavojingos flirto pagundos 
Gyvenime visko pasitaiko.

Netvirtinsiu, bet prileisti gali
ma, kad studentė lankėsi pas 
kun. K su visai kitokiais sie
kiais. Iškart gal užvedė kalbą 
politinėmis temomis, o paskui 
perėjo į flirtą. Tai greičiausiai 
nebuvo SD agentė, kaip ją 
kun. K vadina, — o pagunda, 
“pakusa”. Gal būt jis pasiprie 
šino, nesutiko būti gundomas, 
pasakė kokį griežtesnį žodį. Pa 
sak jo paties, studentė šito ne
sitikėjusi, sumišusi ir spruku
sį pro duris. Nėra kokia pas
laptis, jog ne tiktai prie pa
sauliečių, bet ir prie dvasiškių 
kimba “pakusos”. Čia toks 
Adomo ir .Ievutės palikimas.

Man atrodo, kad iš visų Lie
tuvoje buvusių luomų dvasi
ninkai mažiausia turėdavo rei
kalų su policija. Jeigu ir pasi 
taikydavo jiems koks nors bū
tinas reikalas, tai patys veng
davo susitikti su ja ir pasiieš
kodavo tarpininkų. Nestigau 
pažįstamų kunigų ir man kar
tais tekdavo 1aip tarpininkau
ti.

Kažkada kreipėsi telefonu į 
mane pažįstamas jėzuitas kun 
A. Bieliūnas iy pakvietė^ užei
ti pas save. Kai ten atsiradau, 
žmogus ėmė dejuoti, jog pas jį

ILriZi.Z Gi d-0673

DR. W. EISIN - EISINAS 
AKUŠERIJA IK MOTERŲ LiGūS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
. siliepia, skambinti Ml 3-0u01.

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHiRUKOAS. 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
. 3907 WestJ03rd Street

—-Valandos pagal- susitarimą.-— —

DR. K; A. V. JUČAS
Tet.: 561-4605 ir 489444L -'— 

OFISAI /
1002 N. WESTERN- AVĖ. 
5214 N. WESTERN AVĖ.

Valandos-pagal susitarimą.

Ofiso tel.: HE 4-1818
Rezidencijos: PR. 6-98GI ...

DR. J. . MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71 st STREET

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTA5

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 7lst St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
vai, pagal susitarimą- Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJĄ 
2656 WEST 63 rd STREET

VaL: nuo 1—4 po pietų,
ketvirta d. 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

Tai.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V. Tumasonis, M. D., S. C 
CHIRURGAS 

2454 WEST TĮst STREET 
Ofiso toloE; HEmlock 4-2123 

Rezid.-telof.: Glbson 8-6195
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195.

p. Šileikis, o. p.
_<n ORTHOPEDAS-PROTEZ4STAS
JtS Aparatai - Protezai. Med. Ban- 

dažai.' Speciali pagalba kojom* 
(Arch Supports) ir L t. .

ViL: P—4 fa- 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 Wort 63rd St., Chicago III. 60629 

Tolota PRo*pect 6-5084
-MM■■———

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KIFJS SKAITYTI

HlUJUHAS

butau. atsilankanti jauna mote 
ris, nekviesta, ir įkyriai truk
danti jam atlikinėti religines 
pareigas. Iš karto ji pageida
vusi tikėjimo paaiškinimų, o 
vėliau, pąžingsniui, persime
tusi į flirtą. Reikalaujant pa
sišalinti iš buto, ji nesiprieši
nusį, bet po kelių dienų vėl 
pasikartojusi istoriją. Ilgainiui, 
suskambėjus skambučiui, ku
nigas duris praverdavęs, bet, 
išvydęs akiplėšą moterį, tuoj 
jas uždarydavęs. Kartą bažny
čioje jam klausant išpažinčių, 
ta moteris atsistojusi išpažin
ties einančiųjų eilėn ir įsėlinu 
si į kląusiklą. Nieko daugiau 
nekugždėjusi, tiktai apie mei-Į 
Ig. Liepiama pasišalinti iš 
klausyklos, ji neklausė. Jam 
pačiam nieko kita nelikę, o tik 
laikinai pasitraukti iš klausyk 
los..

Kun. Bieliūnas, baigęs pasa
koti, prašė manęs patarimo; 
kaip nuo tos 1 atidžios moteris 
kės apsiginti. Kiek pagalvojęs 
aiškinau, jog čionai neįžiūri
ma jokio nusikaltimo, dėl to 
nebūtų reikalo skųstis, polici
jai. Kita vertus, ir pats kuni- 

> gas sakėsi nenorįs kelti daly
ko viešumon'. Galop nuspren
dėme, jog gal geriausia, kai 
nelaukiamoji viešnia vėl apsi
lankys, — pagąsdinti ją polici 
ja. Po kelių dienų taip ir įvy-

“pakusa’’, traukda 
durų, šūktelėjusi: 
vyras, moterių bi-

ko. Kaip kun. Bielūnas vėliau 
man pasakojo, kada tarpdury
je vėl prašnekusi moteris, jis 
įspėjęs ją tuštuojau nešdintis 
šalin, nes kitaip pakliūsianti 
į policijos rankas.

Tuomet 
masi nuo 
“Tai man 
jo!”

Nusileidusi laiptais 'žemyn, 
išnykusi ir daugiau niekad nę- 
bepasirodžiusi. Kun. Bieliūnas 
buvo tiesus vyras, pasakojo 
teisybę ir neįtarinėjo, kad tą 
moterį SD būtų pasiuntęs kaip 
savo agentę.

(Bus daugiau)

Khadafysamdė 
teroristus

LONDONAS. — Kaip žinia, 
pereitų metų gruodžio mėnesyj e 
į Austriją buvo suvažiavę ara
bų kraštų atstovai tartis žemės 
alyvos reikalais. Suvažiavusius 
ir posėdžio susirinkusius atsto
vus užpuolė teroristų grupė. Da
bar Londone išeinąs laikraštis 
Sunday Telegraph^ašo, kad.at-. 
stovus pagrobusiai grupei vado
vavo Venezueloje gimęs teroris
tas Carlos Sanchez. Už tokj gar
bingą žygį, kaip minėtas laikraš
tis rašo, Sanchez Libijos vado

SOFIJAI BOBELIENEI

mirus,

jos sūnui dr. Kaziui Bobeliui ir jo šeimai

nuoširdžią užuojautą reiškia

Rockfordo Alto Apylinkė 

Lietuvių Bendruomenės Apylinkė 

Balfo Apylinkė.

Trijų Metų Mirties Sukaktis

Gyv. Oak Lawn, Illinois

Mirė 1973 metų vasario mėn. 12 dieną, sulaukęs 72 me- 
anižiaus. Gimęs Lietuvoje, Raguvos mieste, Panevėžioty

apskrityje.
Palaidotas Lietuvių Tautinėse Kapinėse.
Paliko nuliūdę: žmona Mary, pagal tėvus .Gintaut, 2 

sūnūs — John, marti Marsha ir Kenneth, marti Carol, 2 
dukterys — Lillian Mallstrom, žentas Roe ir Diana Whelan, 

, žentas Fred, anūkė Maureen Whelan, sesers vaikai — Ed 
Riska. Lucille Bruton ir Julia Riska, 2 švogerkos — Ber- 

■“ nice Gintaut ir Stella Maziliauskas, švogeris Peter Gintaut, 
jo žmona Julia ir kiti giminės; draugai bei pažįstami.

Lietuvoje tiko sesuo ir brolis.
Mes Tavęs, Mūsų Brangiausias, niekuomet neužmirši

me. Tu pas mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiau ar vė
liau pas Tave nueisime. Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka :žmona, sūnūs, dukterys, giminės.

State Farm auto draudimų ben- 
dovė skundžiasi, kad automobilių 
dalys ya labai pabangusios. Be
eitais 1975 m. jos pabrango 24%, 
o bamperio kaina pašokusi net 
390%. Toks auto dalių kainų 
didėjimas pabrangina auto drau
dimą, nes 60% draudimo pinigų 
reikia skirti nukentėjusio auto
mobilio dalims.
- ■ ------ 1

Susirinkimą

PRANEŠIMAI

Kas antra antradienį Sophie Barčus radilas skelbia švento Raito tyrinė
to! v aiškinimus.

. Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml 
rusleĮ i? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties*, kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET,

CHICAGO, ILLINOIS 60629.
iV. RAITO TYRINtTOJAf

—LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGUOS 
APŠVIETOS metinis nariu susirinki
mas ivyks šeštadienį, vasario 14 d. 
2:30 vai. popiet 2549 W. 71st St. 
Narės kviečiamos atsilankyti, nes i 
yra daug svarbiu reikalų aptarti. 
Taip pat laikas' užsimokėti duokles. 
Bus ir vaišės. Rožė Didžgalvienė, rst.

—AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ 
PAŠALPOS KLUBO eilinis narių 
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
mokėti. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rast.

PERKRAUSTYMA1

M 0 V 1 N G
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

> Tel. WA 5-8063" —

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairi y atstumų, 

ANTANAS VILIMAS 
r- 823 West 34 Place-- 
- * -TeU FRontier M882-’ < -

°NAUJIENOS" BOLŠEVIKAMSI
YRA RAKŠTIS JŲ AKYSE i

/?—■ - - ■ — . — f — 
-i-. - . - t

Ii . ____ ____

AUTOMATIŠKAS, 
JUNGTUVAS - TIMER 
Radi juo, šviesoms, vėsintuvui

GRAŪ1NSKAS

2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

Atid. 9—6; pirm.^ir ketv.'-lS—8.
Sekm. Ir 

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

f ,BeveJl£ Hills

G E) I N YC I A
2443 WEST 63rd;STREET . 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834
* • a * * F * w ■* ',

GĖLININKAS.
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 savv drangus 
per "Nau.j'Onas"

Help Keep

Our Economy

Strong

BUY U. S. SAVINGS BONDS

WEATHER FORECAST 
<nd Fire Danger Rating

■

-- - S a ■ • T • ■ -PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
.J,/ 2533 W. 71st Street |
' ft. •> Telef.: GRovehill 6-2345-6

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

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 1
J AIKŠTĖ TUTOMOBILLAMS PASTATYTI

i

EUDEGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA. IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

j MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS 
■*.

ANTANAS M PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

NARIAI: i
Chicagos i 1 1

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ

Lietuvių 1 Į IR NAKTĮ.
J t •

Laidotuvių
■ ■ h* r -'e r r-

J *
TURIME

Direktorių , ; KOPLYČIAS
Į VISOSE MIESTO, Associacijos i J DALYSE.

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

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

GEORGE F. RUDMINAS i 
k 3319 So.. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

Į STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS < 
(LACKAWICZ)

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

1102S SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4410
j į " P. J. RIDIKAS I 
1 s 3.^4 Šo. HALSTED STREET ' - Phone: YArds t-1911

| — KAUH6NO4, CHICAGO 6, ILL. _ juuRstu FEBRUARY U, 1976



i TRUMPAI

Jurgis Gcpneris iš Briglon 
Parko apylinkės platinimo va 
jaus proga tapo Naujienų skai 
tytoju užsisakydamas jas vie- 
neriems metams. Naujasis mū 
sų skaitytojas p. J. Gcpneris 
nuo pat savo jaunystės ir gini 
nazijos laikų dalyvauja visuo 
meninėj veikloj, jau tada bū
damas skautų vadovu , visuo 
mot geros nuotaikos, demo
kratinių principų, kurie reiš
kėsi šeimoje bei giminėje. Po
nia Gepnerienė reiškiasi kul 
tūrinėje veikloje, ilgą laiką 
dalyvavusi “Dainavos” ansam 
blyje. Naujienų vadovybė dė-l 
kinga jiems už pareikštą pasi
tikėjimą ir dėmesį.

— Algirdas M i e kraičius, 
“Pirmyn” choro narys, gastro 
liavęs su choru nepriklausomo 
je Lietuvoje, šiais metais vėl 
prisidėjo su $100 auka prie 
Leharo operetės “Grafas Liuk 
semburgas” pastatymo išlaidų 
sumažinimo. Operetė bus stato 
tomą kovo 13 ir 14 d. Marijos 
aukšt. mokykloje. Bilietai gau 
narni Marginiuose, 2511 W. 69 
St.

r—•- Pionė Masalaitienč, \Vuy 
j Ine, Pa., pratęsdama prenume 

-st i1 adą, atsiuntė 1 I dol. auką Nau 
jienoms, prisimindama ’ • savo 
įnirusį vyrą Vincą Mašalailį, 
paskutinius 25 metus gyvenu 
sj Wayne, Pa., buvusį nuola
tinį Naujienų skaitytoją ir rė
mėją.

—Vladas Armalis, Baltimo
re, Md., pratęsdamas prenume 
ratą, kiekvienais metais pare
mia Naujienas. Dėkui jam už. 
penkinę ir 
mus.

už gerus linkėji-

— Ponia 
. Marquette

.4. Kavatiūnienė i.s 
Parko apylinkės 

kartu su prenumerata atsiuntė 
penkinę Naujienų paramai. 
Tos apylinkės tautietis užsisa
kė Naujienas 6 mėn., bet pa
vardės prašė neminėti. Nau
jienų vadovybė nuoširdžiai dė 
koja visiems rėmėjams už> au 
kas, platintojams už pastan
gas, o naujiems skaitytoijams 
už dėmesį. Visi skaitytojau pra 
šomi remti Naujienas ir jas 
platinti. Visi lietuviai kviečia
mi atkreipti savo asmenišką 
dėmesį į Naujienas, gerai su 
jomis susipažinti ir pareikšti

ne. Taivbos pirmininkė yra 
Francine Vizgard.

— Prof. S. Kairdiui pamink 
hiL projektų konkųpsas pratę- 
bianias iki š. m. gegužės 1 d.

f

— Juozas Bacevičius per- r‘ 
rinktas Lietuvių Prekybos Rū
mų prezidentu, Teodora Ku- 
zienė, Vincentas Sarnoška ir 
Jonas G. Evans Jr.—viceprez., 
Adolfas Baliūnas — ižd., Bru
no Granmont — sekr., Stanley 
Balzekas, dr. Joseph Jerome, 
Vincentas Kačinskas, Bruno 
Klemka, Charles D. Macke-Ma 
čiukas, Kazimieras G. Okas, 
Feliksas Raudonis, Vvto Shu- 
kis ir Edwardas J. Yerkes iš- 
rinkti bęi perrinkti direkto-1 
riais. Ilgamečiai LPR veikėjai Jo
— William J. Kareiva ir Pet- klausimus ir galvos skaudijirna Ma 

ras P. Vilkelis yra Garbės di
rektoriai.

Joniškiečių klubo 50 metų 
. kultūrinė veiklai .

Joniškiečių Labdarybės ir Kub 
tūros klubo susirinkimas įvyko 
vasario 3 d. Dalyvavo gausus na
rių skrfčįus. Vicepirm. Helen 
Wengelauskas atidarė susirinki
mą, nes musų jpirrninįnkė Julija 
Sačauskas yra šv. Kryžiaus li
goninėje ir visi nariai jai linki 
greito pasveikimo, kad vėl galė
tų grįžti į klubą,

Rašt. Antoinette Kalys per
skaitė į proiokolą. Sekė vald y bos 
narių pranešimai. Visi priimti.

Trys naujos narės prisirašė 
į klubą: Rožė Didžgalvis, Mari
jona Ernstas ią Emilija Armoš-

r-r- ■

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žarna — Pardavimui

REAL ESTAT€ co« SALE 
Namai, Žarna — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJ1MAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS . PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI. \

ir. jos tarnybinė karjera sukėlė 
... '• i*

ri jonai Javits. Jos 67,500 dol. meti
nė atlyginimo tarnyba, kaip Irano 
agentė, paskleidė Npgas. kalbas, kai 
kritikai kaltina, kad tai kryžiuojasi 
su jos. vyto- senatoriaus iJacob Javits 
atsakomybe. ~- t į

MASKVA. !— Amerikos am-

— Akt. Stefa Nosevičiiitė 
skaitys Petro Vaičiūno poezi
ją šį ketvirtadienį, vasario 12 
d. 2-3 vai. Pelkių žiburėlio li
teratūrinėj valandėlėj per Mar 
gučio radiją.

— Janina Faklis, šv. Kry
žiaus ligoninės personalo di
rektorė, dalyvaus viešuose se-j 
minamose tikslu supažindinti 
suinteresuotus su darbo bei basados Mask.voje žiniomis, no-
niokslo galimybėmis ligoninė- rinaM emigruoti v ’Jungtines 
se bei sveikatingumo instituci Valstybes sovietų žydų skaičius 

savo nuomone jas užsisakant, jose. Seminaruose kalbės sri
čių žinovai. Seminarai bus Hu 
bard mokyklos vakarinių kur 
sų patalpose, vasario 25 d. 
7:30-9:00 vai. vak. Suintere
suoti darbu arba nemokamais 
kursais prašomi dalyvauti.

Vajaus proga jos siunčiamos 
2 savaites nemokamai susipa
žinimui.

— Philomena I). Pakel iš
rinkta Southwest Realty Bo
ard Informacijos direktore. 
Tarybos susirinkimas ir prieš
piečiai bus vasario 19 vidudie-

£

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th SL, Chicago, BL 60629 • Tel. WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.
z?

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

— Stasys Baltauskas, Hart
ford, Conn., išrinktas Lietuvių 
Amerikos Piliečių klubo pir
mininkui inž. Jurgis Minukas
— vicepirm., Eleonora Minu- 
kienė, — sekr., Vincas Jųralis
— nžd., Vytautas Petravičius 
ir Stasys Srupšas — iždo glo
bėjais, inž. Antanas Mazalas, 
Vytenis Nenortas, Alfonsas 
Dzikas, Bronius Bakšys ir Al
girdas Jelinskas išrinkti direk 
toriais.

iš 622 1974'metais sumažėjo iki 
585 1975 metais. Tas-6-nuošim- 
čiais sumažėjimas dabar Sovietų 
valdžios išnaudojamas, tvirtin
ti, ka<L žydai „nenori apleisti So
vietų Sąjungos. Nors dėl sovie
tų valdžios norintiems emigruo
ti daromų sunkenybių” kai ku
rie susilaikė* nuo prašymo leisti 
emigruoti, bet tikri skaičiai ro
do, kad žydų emigracija bendrai 
nesumažėjoj bet padaugėjo — 
iš 758 1973 metais iki 1,1621975' 
metais.

Knygų revizijos komisija — 
Anna Condux išdavė raportą. Pa
sirodė, kad knygos tvarkoj ir 
klubas 1975 metais padarė gražų 
pelną.

Joniškiečių 50 metų jubilieji
nis banketas bus balandžio 25 
dieną, Polonia Ballroom, 4604 
Ai«įef .Ave, . . ..

Komisija praneša, kad bilietai 
jau yra -atspausdinti ir nariams 
yra išdalinta pardavinėti sve
čiams. Turėsime skanią vaka- 
rientę, V. O. ir šampano bon- 
kas ant kiekvieno stalo. Graži bus 
programa ir George Joniko or
chestras. Auka $8 svečiams, o 
nariams veltui.

Susirinkimą uždarius, visi na
riai buvo pavaišinti skaniais val
giais ir gėrimais.

Ateinantis susirinkimas bus 
antradienį, balandžio 6 d., Vyčių 
salėje 1 vai. po pietų.

Rašt. A. Kalys

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRAI

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
.......- - - - INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233

3 BUTŲ PO 4 KAMBARIUS mū
rinis. 2 auto garažas. Gazo pečiais 
šildymas. Brighton Parke.

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St. Tel. 436r7878

%

VISOKIUS AUTOMOBILIUS
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuoti 737-3988 — TEXACO

58-to$ ir Western Avenue kampas

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

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

—Reikalinga 3 arba 4 kam
barių butas be baldų pensiniu 
kų šeimai Marquette, Brigton 
ir Ciceroje kovo mėnesyje. 
Kas turėtų tokį butą, prašau 
skambinti nuo "T iki 7 vai. va
karo telefonu 521-9039. (Pr)

— Noriu pirkti Lietuvišką 
Enciklopediją ir gerų knygų. 
Galinčius parduoti prašau skarn, 
binti tel. 925-8715. (pr)
— Ieškau nuomoti 3 ar 4 kam 

barių butą 
apylinkėje.
lefonas RE

WASHINGTONAS. Jung
tinių Valstybių Apeliacijų Teis
mas Maisto '.ir Vaistų Adminis
tracijai neleido uždrausti labiau
siai maištui, vaistams ir kosme
tikai naudojamas raudonus da
žus Red Nr. ‘2 Distrikto' teismo 
teisėjas praeitą savaitgalį buvo 
leidęs FDA tuos dažus uždraus
ti, kadangi eksperimentais esą 
nustatyta, kad jie gali kenkti 
sveikatai, net vėžį sukelti.

SKAITYK IR- KITAM PATARK 

SKAITYTIS DEMOKRATINĮ 

DIENRAS T J: "NAUJIENAS "

Marquette Parko 
Prašau siūlyti te- 
4-3202. (Pr).

ATEITIS TIKRA
6 butu iškilaus grožio gelsvas mū

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

6 kambarių 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 Marouette Parke, 
eraži vonia, naujas gazo šildymas. 
$21,000.

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

JUBILIEJINIU METU
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metu. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuviu 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 į sandėrius su okupantais ar jų įgalio
tiniais.

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

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicagoje Ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metų — $16.00, 

trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

— Julius
čiams gerai pažįstamas visuo
menės veikėjas ir kėlių lietu
viškų klubų veiklus narys, tre 
čiadienį išvyko į Franklin Bou 
levard ligoninę, kur gydytojai 
rengiasi jį operuoti Jis jau 
antri metai turi bėdos su vie
na koja.

— Los Angeles Californijoj, 
reikalingas lietuvis kepėjas, 
mokąs kepti lietuvišką ruginę 
duoną. Dėl smulkesnių infor
macijų rašyti: L. Reivydas, 
1477 Sunset Blvd., Los Ange
les, Cal. 90026. (Pr).
— Už a a, Kazimiero Vygan 

to,savanorio, ats, kapitono, Klai 
pėdos sukilimo aktyvaus daly
vio, sielą šv. mišios bus atna
šaujamos sekmadienyje 10 
vai. vasario 15 d. Jėzuitų kop
lyčioje prie Jaunimo Centro, 
Jis mirė prieš tris mėnesius.

Klimas, čikagie-

Every year we'M\ t 
toeducatethousand! 
of potentially / į 
successful citizens. 
becausethey’re . 
mentally retarded.

And we’re supposed to . 
be so smart ‘
Do something. A free booklet 
wiB tell you now you dan help.

Write: The Committee
on Mente! RttarttatJon^ 
Weehington, D. C. XXL 

tec__

Addrm,
l

EAST CHICAGO, IND.
East Chicagos Lietuvių Me

džiotojų ir Meškeriotojų Klubas 
šių metų sausio 31 d. turėjo me
tinį susirinkimą, kur dalyvavo 
20 narių. Susirinkimą atidaręs 
klubo pirmi nirikas K. čiurins- 
kas, pirmininkauti pakvietė A. 
Vilutį, sekretoriauti K. Valei-’ 
ką. Praeito susirinkimo protoko
lą skaitė J. Pečiulis. Įstatų. pa
pildymo ^pmį0jos protokolą 
skaitė A. Vį^ųtijU Protokolai bu.- ■ 
vo priimti be pataisų. Apie me
tinę veiklą pranešė K. čiurins- 
kas; Kasininko J. Pečiulio meti- 
nės veiklos apyskaitos sųsirin- 
kimas patvirtino.. Revižijos .ko- 
misijos pirmininko A. Viniko 
pranešimas .‘taip pat susirinki-1 
;mo priimtas. Toliau sekė naujų 
narių į klubą .įstojimo, patvirti
nimas. Praeitais metais į minėtą 
klubą įstojo 8 nariai ir visi buvo 
patvirtinti. ■

. Valdybos rinkimas slaptu bal
savimu praėjo sklandžiai. Valdy
bąatidaro: A. Vilutiš — pirmi
ninkas, J. Valeika — vicepirmi
ninkas; J. Liubinas — sekreto
rius, V. Juškis — Kasininkas ir 
0. Juškienė — valdybos narė. Re
vizijos komisiją sudarė J. Janu- 
šaitis, A. Vidutis ir J. Pečiulis.

Susirinkimas buvo darbingas, 
praėjo draugiškoj nuotaikoj. Po 
susirinkimo buvo vaišės, kurias 
pagamino T. Degutienė. KC

Siuntimai į Lietuvą

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avi
Chicago, IIL 60632. Tel. Y A 7-5980

r

r-1 ' ■n.------- 1 n

j 2 BUTU modernus mūro namas su 
garažu. Atskiri šildvmai. Rami, graži 
T’jatvė 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

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,
- 1490 kiL A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 v. popiet. — šeštadienį ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai.

2625 West 71st St. TeL RE 7-7200

Telef.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO; ILL. 60629

Bringenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms. progoms.

3237 WEST 63rd STW CHICAGO 

Telef. 434-4660
r----—----------- ------- ' - _ -

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir Taisymas ! 
2646 WEST 69th STREET

Telefj REpubllc 7-1941

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.

PAVARDĖ IR VARDAS

ADRESAS

— Julija Sačiauskienė, Mar 
quette Parko gyventoja ir veik 
Ii kelių klubų valdybų narė, 
buvo operuota šv. Kryžiaus 
ligoninėje, bet jau pasitaisė ir 
grįžo namo.
— Našli 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-

f NAUJIENOS, CHICAGO », ILL, -* EHVTUD, FKBRVABY 1Ą W7<

rubflthed M « public WlMct 1A 
MtJor with TM AOWtitb* Qm»M<

M) HAT NO. MR41-C7
a aaiumnxH Snea)

The Lithuanian American 
Community of the United 

States, Incorporated
JAV LB

Atida r• nuo 7.-00 Iki 9:00 vsl. vsk. 
kasdien (nuo pirmadienio iki penk

tadienio).

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

uw wy fin

Pasveikink savo draugus 
per ’Naujienas*

BRIGHTON PARKE savinin
kas parduoda mūrinį namą su 
taverna ir 2 butais antrame 
aukšte. Kampinis. 2 mašinų ga
ražas. Gazo šildymas. Skam
binti tel. 376-5233. (Pr.)

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pas vienlntelĮ 
lietuvi kailininką 

Chicagoje -

NORMANĄ 
URŠTEINĄ

Tel. 263-5826 
(įitaigoi) ir 
677-8489 

(buto)

185 North Waba*h Arenu* 
2nd Floor Chicągo, Hl. 60601

— 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).

SKAITYK IR KITAM PATARK

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur ; k

! B ANGOR. MICH. RETIREMENT 
nnMET.20 miles outside Chicago. 
Widow must sell stnrdv 5 room hou
se. Insulated. Hardwood floors. Full 
basement and bath. Good drinking 
water. Good furnace. 2% acres of 
good land on blacktnn road. Bus 
s^rvic^ to schools which are less 
than 2 nrles awav. — both elemen
tary and high schools. Fir trees in 
front nf honse and other shade trees. 
$20,000. Taxes only $1^6 yearly.

TeL: 616 427-8766.

^TTD’S REAL ESTATE
I

PIRKSIT — PARDUOSIT — 
NUOMOSIT.

ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaut

BALYS BUDRAITIS
4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE 

TeL 254-5551
LEMONTO APYLINKĖJE

135-TA IR ARCHER AVĖ.
Tel. 257:5361

rReab Estate. Notary Public.
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitokį blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontai

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

-DOMAS ŽUKAUSKAS 
~‘T4444 Sv. WESTERN AVE.

Chicago, m. 60609. TeL VI 7-3447

HOME. INSUKm'w. t
Call Frank Zapolls 
32oay, w. 95th st.

GA 44654

D t M E S I O 
62—SO M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams.

Kreiptis:

464S So. ASHLAND AVE. 
5234775

SKAITYTI "NAUJIENAS"
SKAITYK IR KITAM PATARK




