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JAV Prezidentas Gerald Ford
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R rajonų duonos

VATIKANO MIESTAS. — Va
tikano (šveicarų) sargyba, kuri 
tebedėri Michelangelo sugalvotas 
viduramžių uniformas ir alabar- 
dąs, nuo šiol aprūpinta ašarinė- 
nąis bombomis. Popiežius Pau
lius VI prieš kiek laiko atlydo 
risą Vatikano žandarmeriją, pa-

Bethlehemui duodama proga 
pasiaiškinti ir paaiškinti, kokių 
žygių yra padaryta aplinkos pa
žeidimams atitaisyti ir proble
moms pakoreguoti.

Dar nėra pamiršta, kaip sena
toriui Paul Douglas pradėjus žy
gius Indianos smėlio kopkalniuo- 
se įsteigti nacionalinį Paežerės 
parką, tuo pačiu metu pradėję 
tuose kopkalniuose statytis plie-

— Peronienė įsakė uždaryti 
plačiausiai Buenos Airės mieste 
skaitomą dienraštį, kritikavusį 
josios valdymo metodus.

Maskvos dienraštis “Večemiaja 
Moskva”.

* Amerikos lenkų dienraštis 
“Dziennik Związkowy” rašo, kad 
praeitais metais Sovietai grū
dų derliaus gavo vos 137 milijo
nus tonų, tai yra arti 80 milijo
nų tonų mažiau, negu buvo pla
nuota. Sovietų Rusija, taip pat 
ir Lenkija, jau pradėjusios su
pirkinėti grūdus Jungtinėse Val
stybėse ir kitose Vakarų valsty
bėse. • "......

iii. Valdžia grie- 
riemonių, lauk- 

►žygių ir bom- 
ų U airių fevoliUcionie-
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jis jau buvo palaidpH^^

Pasikėsintojai perversmo 
nesuruošė

Įspėjo policiją 1,000
■ mylių atstume

4 . \

BANGOR, Me., gyvenanti slau
gės motina pranešė Čikagos po
licijai, kad jos duktė yra užpul
ta, gyvenanti Hyde Parke to
kiame tai apartmente.

Mat, Hyde Parko apartmen
te gyveno dvi ligoninės saugės. 
Viena jų kaip tik kalbėjosi te
lefonu su savo motina tuo metu, 
kai įsiveržė du plėšikai. Laimė, 
kad telefonu kabėjusi slaugė spė
jo įspėti savo motiną kas įvyko.

Atvykusi ^-policija rado apart
mente plėšiką H. Richardsoną, 
19 m. amžiaus, iš 1439 S. Michi
gan gatvės, su viena nurengta 
slauge apartmente. Kita slaugėtaupiusi. Wajkerio spaudos se

kretorius Mark Clark į kaltini
mus atsakė "Nonsensas!”

ĮfcARCĖpNAS, Ispanija. — 
Karalius Juan Capios šią savai
tę daro oficialų vizitą Kataloni- 
jai; kur praeitą 'savaitę /įvyko 
masinės demonstracijos, reika
laujant Ratalonijaį autonomijos.

LONDONAS. — Kakefield ka
lėjime badu mfrė Airių Respubli- 
kotių Armijos (IRA) karys 
Frkhk Stagg, išbadėjęs 61 dieną 
protestuodamas ir reikalaudamas 
perkelti jį į liaurės Airijos ka
lėjimą atsėdėti 10 metų bausmę 
Už konspiraciją ir nuostolius, pa
dažytos 
|Mi ato>rg<M jrii 
dama naujų keršto

BRIUSELIS, Belgija. — Juo
zapas Kardinolas Suenens, Bel
gijos katalikų primatas iš Tem
pleton Fondacijos gauna $80,000 
prizą už progresą religijoje. Kar
dinolas Suenens yra įtakingas 
Romos Katalikų Bažnyčios re
formatorius. ''

Pasikėsinto jąms pavyko nužu
dyti prezidentą gen. Murtala, bet 
jie nepajėgė suruošti, perversmo 
krašte. Viena pasikėsihtojų gru
pelė pasiekė rą^jo stptj ir pra
nešė apie perversmą, bet kariuo
menės štabo viršininkas, paty
ręs apie gen. Murtalos nužudy
mą, tuojau ėmėsi prierrionių per
versmui sustabdyti. Pirmon eilėn 
jam pavyko suimti - perversmą 
ruošusius tris pulkininkus ir ke
lis jaunesnius karininkus. Vėliau 
buvo duotas.įsakymas pa sipfie-

armiją”. Negana to, riaušių at
veju, ta šveicarų sargyba aprū- 
pinfa autoitiatiškais šautuvais ir 
karabinais su durtuvais. Visą 
šveicarų,sarybą sudaro 90 vyrų. 
D HONOLULU, Hąwąii. — Ko
nsulu’nąujiėjr miesto valdybos 
rūmai pastatyti, visais atžvil
giais moderniškai, net ginkluo

tu! kamba- 
f stiklo, kad 

žmones 
bet jis

tąmsargybos sei 
riplahgas įdėtosi 
jis puikiai gali .tnatyti 
vaizbos kambariuose, 
pats pertą Įaugą lieka nemato
mas. Tik visa bėda, kad tas iš 
vienos pusės permatomas lan
gas įdėtas atbulai.

RABAT, ąą Maroko armijos 
vienetai baigiš apsupti Mahbes, 
paskutinį Alžiro remiamų Poli
sario partizanų postą Ispanijos 
Sahftroje tik, kaip oficialiai pra
nešama, dar reikią paimti dyku
mos postus.

. CHICAGO. — Federalinė val
džia kąitina Illinois gubernatorių 
Walkerj, kad jo administracija 
perkeldama Darbo departamen
tą į išnuomotus ofisus Michigan 
Avenue, bereikalingai iššvaistė 
milijonus dolerių. Tuos namus 
nupirkdama ar vįąiškai naujus 
pasistatydama, Walkerio admi-

Mirė mokslininkas
' dr. Lippisch
CEDAR RAPIDS, Iowa. — Io

wa valstijoje, Cedar Rapids mies
te mirė vokiečių kilmės moksli
ninkas inž. dr. Aleksandras M. 
Liopischas, sulaukęs 8T m. am
žiaus. Jis yra gimęs Vokietijoje. 
Doktoratą; įsigijo Heidelbergo 
universitete 1943 m.

Dr. Lfppišchas skaitomas ge
riausiu pasaulyje aeronautikos 
specialistu. Jis yra sukonstruk- 
tavęs vokiečių kariuomenei ge
riausią tais laikais naikintuvą 
Messerschmidth -163. Antroj o 
pasaulinio karo pabaigoje, dr. 
Lippischo sukonstruktuotas ra
ketinis K naikintuvas ME-163B 
galėjo skristi 620 mylių per va
landą greičiu, t. y. 200 mylių 
greičiau už kiekvieną tuometi
nį JAV karinį lėktuvą.

Karui pasibaigus, dr. Lippi- 
schas ir jo žmona Gertruda at
vyko į JAV, gynybos departamen 
to kviečiami. 1954 m. jis įsigijo 
Amerikos pilietybę.

Paskutiniais laikais jis sukon-, 
struktavo besparnį aerodinami
nį lėktuvą, kuris -pakyla ir nusi- 
leidžia tiesiai vertikaliai ir pra
lenkia garso greitį. Šiuo lėktuvu 
sėkmingai skraidė vienos Vak. 
Vokietijos bendrovėslakūnai, bet 
iiio tarpu jis tebėra, nepritai
kytas nei komerciniams, nei ka
ro -reikalams.

ėjusi į krautuvę čekių iškeisti, 
kur juos policija rado ir suėmė.

Richardsonas bandė policijai 
priešintis ginklu, bet buvo poli
cijos sužeistus ir suimtas.

WASHINGTONAS. — Deba
tai klausimu, Įdek Saugios yra 
atominės jėgainės, vis labiau da
rosi karštesni ir didesni kongre
se ir visame JAV wrašte. Nab- 
jausi ekspertų pareiškimai val
džioje ir industrijoje, kad atomi
nės jėgainės gresia pavojumi 
sveikatai ir gyvybei, iššaukė 
kongreso rimtą susidomėjimą. 
Kongreso Jungtinis Komitetas 
Atominės Energijos klausimams 
pradeda debatus šį trečiadienį, 
o Atatorif Būmąi pridės šio jrti- 
B«fio pabaigoje.

automobilį užmušdami jį vietoje.

Gyvybės neteko prezidento 
šoferis ir abu jo leitenantai. Tuo
jau po nužudymo, lavonai buvo 
išimti ir. nugabenti į ligoninę, 
bet jie jau buvo nebegyvi. Nu
žudymas’ buvo suruoštas’ visai 
prieš krašto apsaugos rūmus, 
kur buvo kariuomenės štabas 
ir krašto apsaugos ministerija. 
Prezidentas buvo nužudytas

ir visai Piety Afrikai; C
Atsiųsdamas specialų ^emisarą- įjWa- 

slungtohą.prasyti Kongreso pagalbos, Zairės prezidentas Mobutu 
Sese Seko perspėjo, kad dabar nebe abejotina Sovietų pergalė. 
Angoloje, gali išrivystyti į daug didesnį •: Vakarų pralaimėjimą 
yisųr kitur Pietų Afrikoje.

Blaivus Mobutū pasiuntinio 
Zairės. užsienių reikalų, ministe- 
rio Nguzos perspėjimas senato
riams ir kongresmenams padarė 
šiokį tokį impaktą, bet tenka abe
joti ar Kongresas savo rinkimi
niais metais, ypač po Vietnamo 
patirties, pasinešęs į izoliacines 
nuotaikas , bus pasiryžęs balsuo
ti. už pagalbą Zairei, Zambijai 
ir kitoms Pietų Afrkos tautoms 
taip lemtingai atmetęs preziden
to Fordo planą Angolai gelbėti, 
rašo Chicago Sun-Times.

Nguza, kurs visą, dešimtį die
nų praleido vaikščiodamas po Ca- į 
pitol Hill (Senatą ir Atstovų Rū- i 
mus) paliko tokį perspėjimą:! 
JAV-bių nesiryžimas pastoti ke
lią akiplėšiškai Sovietų interven
cijai, būtų grėsmė ne tik jo kraš
tui (Zairei) ir kaimyninei Zam
bijai; grėsmė išsiplėsti ir į visą 
Pietų Afriką iki pat Geros Vil
ties Iškyšulio.

Zaire (buvęs belgų Kongo) 
yra pati didžioji derlingos žemės 
šalis Afrikoje, didumu lygi Jung
tinėms Valstybės į rytus nuo 
Mississippi upės. Ji yra turtin
giausia pasaulyje vario, manga
no ir kitų vertingų mineralų 
versmėmis. “ Blogiausia, kad 
Zaire gali Atlantą pasiekti tik 
geležinkeliu per Angolą. “Tai 
yra vienintelė mūsų gyvybės li
nija”, pareiškė Nguza spaudai 
Washingtone.'.

, • Bethlehem fabrikai 
’ . teršia • Sandūnų aplinką 

j jAV AjdihkoS Apsaugos Įstai
ga (EPA) įšakė Bethlehem plie
no korporacijai per ariimiaušias 
30 dienas sUštabdyti kokso pelė
nais ir dūihaįs iš Burns Harbor 
plieno fabrikų Portage apylinkė
je (buv. “Saridūhiioše) tefšus 
aplinką. Dvi; koksu kūrenamos 
Burns Harbor įmonės per me
tus išmetančios į orą apie 2JJ15 
tonų išdegu (dūmų ir dulkių), 
keturis kartus su viršum dau
giau negu yra leidžiama federa- 
liniai nustatytais standartais, 
pareiškė Scott Fleming, EPĄ 
sritinės įstaigos advokatas Chi
cago j e. ;

Trijų dešimčių dienų termi
nas Bums Harbor įmonėms, 
kaip praneša EPĄ yra pirmas, 
bet jau aštuntas plieno liejyk
loms šiaurvakarinėje Indianoje no fabrikai užtikrino, kad jokios 
nuo 1R73 mėtų. į- taršos nebus...

Teisėjų algos
WASHINGTONAS. — Tvirti

nama, kad valdžia paprašys pre
tenzijų teismo išmesti nesvars
čius 44 federalinių teisėjų skun
dą, reikalaujant pakelti algas. 
Reikalaujančiųjų eilėje yra ir 
teisėjas Oliver J. Carter, kurs 
pirmininkauja PatricijOs Hearst 
banko apiplėšimo teismui. Al
gas pakelti reikalautojai aiškina, 
kad jiems algos nuo 1969 metų 
nebuvo pakeltos ir per tą laiką 
infliacija nukrimto 34.5 nuo
šimčius jų algų perkamosios ga
lios. Tai esą priešinga konsti
tucijai, kurioje esą parašyta, 
kad federalinių teisėjų algos 
negali būti mažinamos kol jie 
pasilieka savo tarnybose. Dis- 
triktų teisėjai dabar gauna al
gas po $42,000, o apeliacijų tei
sėjai po $44,625 metams.

New Yorko miesto 
trūkumas padidėjo
New Yorko miesto meras A. 

D. Bėame pranešė, kad • New 
Yorko miesto sąmatos trūkumas 
padidėjo iki 1,021 bil. dol. Nauji 
miesto sąskaitybos daviniai ro
do,'kad iniesto deficitas yra 297 
mil. dol. didesntis, nekaip anks
čiau manyta.

Meras Beame pareiškė, kad no
rint subalansuoti miesto sąmatą, 
reikės 2 sekančių metų bėgyje 
sumažinti miesto išlaidas 821 
mil. dol.

iintį: valdžios Įstaigas ir skelbti 
perversmą. -

Daugelį pasikėsintojų suėmė 
patys kareiviai. Iš visOpeijkta- 
dienį gyvybės netekt 32 žmo
nės,. daugumoje kariškiai. < S į

■■ • -r '■ t: v
Kariai buvų nepatenkinti * 

laipsniąis $

Tvirtinama, kadi nepasitenki
nimas Nigerijos kariuomenėje 
kilo, dėl naujai pakeltų kai ku
rių karininkų laipsnių. Nigerijoj 
veikė įstatymas, tvarkąs aukš
tesnius laipsnius, tuo tarpu bri
gados gen. Murtala tapo pilnu 
generolu) o kitiems Savo drau
gams. taip pat pakėlė aukštes
nius laipsnius. :

Nigerijos kariuomėnės štabo 
viršininkas tapo paskelbtas Ni
gerijos prezidentu. Aliaus Nige
rijos reikalus tvarka^o taryba. 
Suimtus karius atidavė karo teis- • ee u ■
mui. Suimtieji turės aiškinti dėl 
prezidento nužudymo ir pervers
mo ruošimo. '

Krašto gyventojai apie per
versmą sužinojo tiktai iš val
džios kontroliuojamų radijo pra
nešimų. Gen. Murtala palaido
tas gimtiniame jo kaime, netoli 
Lagos.

Flu Colgate urtįversitete

HAMILTON, N. Y. — Colgate 
universitetas pranešė, kad jis iki 
pirmadienio suspenduoja visas 
operacijas dėl inflųetaos (Flu) 
ligos, kuria iš 2,400 studentų 
staiga šeši šimtai apsirgo. Uni
versiteto sveikatos centro žinio
mis, kiekvieną dieną nuo tos epi
demijos gydoma po 100 studen
tų. Centre turimos 23 lovos vi
sos užimtos ir naują! ąpsįrgusie 
ji siunčiami į savo dopi|torij®s

“So. c M54o
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NIGERIJOJE
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Maflnninkai suimti ir atiduoti
Hįgeriįos karo teiilfiyi

LAGOS, Nigerija. — Sekmadienį oficialiai paskelbta, kad 
jaunesni kariuomenės karininkai, pasivadinę “jaunais revoliu
cionieriais”, nužudė prezidentą. Jų tarpe buvo keli pulkininkai, 
majorai, bet daugumą sudarė jaunesni karininkai. Jų persvers- 
mas buvo gerai suplanuotas. Jie pasitiko į;darbą važiuojantį pre-

PAGALBOS PRIEŠ SOVIETŲ SĄJUNGĄ
Kongrese didėjančios TzoJiacinės nujotaikos; y 
gresiančios Zambij

WASHINGTONAS

SOVIETAI PARDUODA AUKSĄ, 
KAD GALĖTŲ PIRKTI DUONOS 
į kolchozu krautuves nebeatveža maisto

LONDONAS. — Vakarų Europos biržose paskutiniu 
pastebimas žymus aukso atpigimas. Londone dabar už unciją 
SukMij moka po $135.50, tai yra 4.65 doleriais mažiau kaip šio 
mėnesio pradžioje. Tendencija rodo, kad kaina dar labiau atpigs.

j* . f ' "
Vįpna svarbiausių aukso kai- 

ritimo priežastis aiškinama
U, kad Sovietai metė į rinką 
stambius kiekius aukso, norėda
mi įsigyti tvirtos valiutos grū
dams pirkti. ,4

-Sovietų kolchozininkų laikraš- 
ti« “Selskają Žįzn’’ praneša, kad 
daugelyje 
ir kitokio maisto į kaimų krau
tuves nebeprištAtotnš.

Ąpie sunkumus aprūpinti kąi- 
rtių (kolchozų) sandėlius rašo jr

’.i /-r.,-:

SEKANTĮ KARTĄ KONGRESAS NEDARYS 
TOS PAČIOS KLAIDOS, - JIS PASAIŪ6

Kiekvienam aišku, kad rusu ginklai 
Angolai pakenkė detentės politikai

WASHINGTON, D. C. — JAV' daugiau nesitrauks, — spau
dos atstovams pareiškė krašto apsaugos sekretorius Donald Rums
feld. — Kongreso atstovai antrą tos pačios klaidos nepadarys.

Krašto apsaugos sekretorius 
yra įsitikinęs, kad netolimoje 
ateityje JAV gyventojų nuotai
kos šiuo reikalus pasikeis. Jis 
yra įsitikinęs, kad Amerikos gy
ventojai susirūpins krašto apsau
ga. Jam atrodo, kad jau šian
dien kongreso atstovai, turėda
mi tikslesn ių informacijų apie 
Angolos įvykius, tos klaidos ne
padarytų. Krašto gyventojų nuo
taikos turės įtakos ir į krašto 
apsaugos reikalus.

— Armėniškai aš esu ; ’tild- 
nęs, kad kongreso atstovai kitaip 
į visa reikalą pažiūrės ir esį 
veik tikras, kad krašto gyveĮĮ 
tojų pasikeitusios nuotaikos tu
rės į juos įtakos, — aiškino spau
dos atstovams sekretorius, ž;

Sekretorius yra įsitikinęs, kad 
krašto gyventojai nenori silp
nos JAV. kad Sovietų Sąjungos 
karo pajėgumas būtų didesnis. 
Kfri bus jproga žmonėms patirti 
susidariusią padėtį, tai tada ir 
kongreso atstovai kitaip galvos 
ir kitaip balsuos.

Šorietų valdžios nutarimas 
Įsiusti ginklus ir Kubos karius į 
Angolą, kad maža krašto gyven
tojų grupelė galėtų primesti sa
vo valią didelei Angolos gyven
tojų daugumai, turės įtakos J 
visą detentės politiką. Sekre
torius Kisingeris tai pareiškęs 
Maskvoje vykusiuose pasitari
muose su Brežnevu ir atsakin
gais sovietų valdžios atstovais. 
Jeigu Sovietų Sąjunga gali iš
mesti šimtus milijonų dolerių 
angoliečiams ginkluoti, tai jai jo
kia parama iš kitų valstybių ne
reikalinga. T

Helsinkyje sovietų valdžia pa
sirašė sutartį, kuri ją įpareigojo 
nesikišti į kitų valstybių vidaus 
reikalus. Dabar ta pati vyriau
sybė siunčia tankus, artileriją, 
kulkosvaidžius ir lėktuvus, kad 
viena grupelė žmonių galėtų vėl 
pavergti visą Angolą ir primesti 
jai savo valią. Iki šio meto An
gola buvo Portugalijos kolonija, 
o ateityje Maskva nori įsteigti 
savo koloniją vakariniame Afri
kos pakraštyje. Kisingeris aiš
kino, kad šiuo savo veiksmu so
vietų valdžia keičia jėgos lyg
svarą ir paima Vakaruose esan
čią svarbią strateginę poziciją 
galinčią pakenkti laisvam laivų 
plaukiojimui Pietų Atlanto van
denyse. Prezidento Fordo admi
nistracija, norėjusi pastoti ru
sams kelią, bet kongreso atstovai 
atsisakė šiam reikalui skirti pi
nigų.

Sekretorius Rumsfeld, susipa
žinęs su dabartine tarptautine 
padėtimi, tvirtina, kad Šiame 
krašte nuotaikos pasikeis ir tarpi- 
tautinėje politikoje JAV dau
giau nesitrauks. Netolima atei
tis parodys, ar sekretoriaus pra
našavimas bus teisingas.
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Komunistas bilijonierius

knygv

Chicago, Hl. 60608

S2XX) 
$530

$779
$779
$779

$5.00
$3.00

$6.00
$6.00
Gra-

$5.00

RAŠTAI, 250 psL _J__________ __ __
ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU

:o 30 d. su- 
urting and

SLAUGYMO NAMŲ. GAISRO 
AUKŲ SKAIČIUS JAU 22

CHICAGO. — Saus 
degusių Wincrest N 
Rest Home'gaisre žmonių aukų 
skaičius jau pasiekė -2žt Pasku- 
tienieji du — Julia' Holmes, 76 
metų amžiaus, mirė antradienį 
Edgewater' ligoninėje, o Lilian 
?lood, 75 metų, mirė Evanstono 
igoninėje. Užsidegimo ar pade
gimo priežastis dar galutinai ne
nustatyta. Buvo suimta viena 
tarnautoja, kuri‘tariamai prisi
pažinusi, bet prisipažinimas ad
vokatui nedalyvaujant. skaito
mas netikru.

Birželio 3„..$9.79
Liepos 1 ....$1099IR TOKIŲ ESAMA

Policija ieško taksi šoferio, 
kurs antrų valandų naktį baigu
sių darbų padavėjų veždamas į 
jos butų Hyde Parke, įvažiavęs 
į tuščią bloką, 740 E. 50th St., 
išprievartavo ir nuvežęs iki jos 
buto Dorchester av. pareikalavo 
sumokėti pilną važmų.

■J. Jasaičio bandymas kaltinti 
netiesos skelbimu Čiurlionio Ga
lerijos vadovybę, jų tarpe prof. 
A. Varną ir kitus galerijos stei
gėjus, matomai, yra pagrįstas 
informacijos stoka jam pakar
totinai leidus laika tam tikroje

Prasidėjusiai Angolos sosti- 
fnėje Luandoje “tarptautinio so- 
Į Ii darumo” konferencijai atsiųs
ti tame laiške Brežnevas pareiškė, 
|'kad Sovietų pagalba marksisti- 
! nei MPLA formacijai yra sude

rinta su-Jungtinių Tautų ir Af- 
I rikos Vienybės Organizacijos de- 
I kolonizacijos žygiais”. Iš ko ma

tyti, kad raudonuosius maskolius 
“išpašolvonyti” iš Afrikos bus 
nei kiek nelengviau, kaip utėles 
iš burlioko kailiniu. Ir štai dėl-

paskutinis, teisiškai 
Globos Komi- 

nes be; Lietuvos Konsulo

Staigaus tono pakitėjimo prie
žastis buvo Angola, 6 milijonų 
juodžių gyventojų buvusi Por
tugalijos kolonija ir tik prieš ke
letą mėnesių gavusi laisvę ir ne
priklausomybę, bet pradėjusi 
tarpusavį naminį karų, kokia ta 
nepriklausomybė turi būti ir kas 
ją valdys. Tass paskelbė, kad 
JAV prezidentas Fordas savo 

.spaudos konferencijoje “persta- 
į tė klaidingą padėties vaizdą An- 
'goloje ir SSSR,bei Kubos politi
šką”. Pats Tass pabrėžė,' kad 
Brežnevas “nė per vienų jotą” ne- 

i pakeitė savo nusistatymo ir pa- 
i reiškimo, kad Maskva teikė ir
■ teiks paramą. Angolos marksis-

■ tų frakcijar,“tai yra: “Angolos-Iš-
■ laisvinimo Liaudies Sąjūdžiui.

East Chicago meras Robert A. Pastrick pasirašė Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo sukakties proklamaciją ir padovanojo A. L. T.-o 
skyriui specialią U. S*. A. vėliavą 200 mėty sukaktuvių proga. Iš kai
rės į dešinę: K. Valeika, ALTo skyriaus pirmininkas; A. Vinikas, 
meras R. A. Pastrick, P. Aukselis ir K. Čiurinskas.

Gulag Archipelago betrūksta

Amerikiečiams čia dirba Ca
binda- Gulf Oil kompanija, kuri 
jau 1973 metais Angoloje gavo 
apie 9 milijonus-tonų naftos (ne
valyto aliejaus) irriki 1980 me-, 
tų žada gauti iki 150 milijonų 
tonų. Kitos galingos amerikiečių 
kompanijos — karščiuotai ieško 
toje šalyje daugiau panašių tur
to versmių. m;

Deimantų kasimo pramonę už- 
vadė “Diamang.”.- koncernas, į 
kurio sudėtį įeina Pietų Afrikos, 
anglų. ir belgų kompanijos. Dei
mantų gausumu Angola (virš 2 
milijonų karatų) užima trečių
jų vieta; ketvirtoje vietoje An
gola yra su kavos eksportu. Šia 
eksporto šaką valdo prancūzų, 
belgų, Vakarų vokiečių ir bri
tų firmos; tos pačios kontroliuo
ja ir medvilnės produkciją ir eks
portą. b-f / 1 .

Milžiniški geležies-rūdos klo
dai yra pietinėje Angoloje,-kur 
koncesiją turi Mineira do Lobi- 
to kompanija, susidedanti iš 
prancūzų, britų; vakariečių vo
kiečių ir Pietų afrikonų, ir liet 
japonų. Toji sritis._apima 20b

Gamtos turtai Angoloje

Angola iki vėliausių laikų bu
vusi Portugalijos kolonija, yra 
viena iš turtingiausių žemės tur
tais Afrikos šalių, kur tuos tur
tus, kad ir dar tik paviršutiniš
kai eksploatuoja įvairios indus
trinės valstybės, kurių tarpe iki 
šiol rusų — maskolių betrūko.

Angola iš seno buvo žinoma 
esanti žemės gelmių turtais tur
tinga šalis, ir tik paskutiniais 
laikais tuos turtus' pradėjo eks
ploatuoti, bet ne aptys puslau
kiniai čiabuviai, o kitų, indusr 
trinių šalių kompanijos — kon
cernai, iš jų, žinoma, stipriausi 
•JAV kapitalistai. - r

People want different 
things from a college 
education.

But they all agree 
on one thing. It takes 
more than brains to 
get a diploma.

Why not make the 
burden a little easier. 
Start buying U.S. 
Savings Bonds now.

Bonds.are a depend
able way to build a 
college.fund for your 
children. And an easy 
way to start saving 
them is by joining the 
Payroll Savings Plan.

Start a college fund

Liepos 15 — 29 $1099
Rugpjūčio 19.-Rugšėjo 2 $1099

Chicago^ miesto ir šešių už
miesčio apskričių susisiekimo ad
ministracija (Regionai Trans- 
portatian Authority, RTA) davė 
finansinę subsidijų visai eilei au
tobusų linijų į priemiesčius: 
Lombard, Naperville, North
brook, Shiller Park, Skokie,

arba fį4į. LINDEN Street 
617 -96S.<U9a«ic.- v ;...:•_

WELLESLEY, MASS.0218I 
617-237.-5502-.,

Pasveikink s?vo draugus 
per "Naujienai“

Ja<r?itis, atrodo, taip pat nie
ko nežino apie Gen. Konsulės 
J. Daužvardienės beveik dvejis 
mefrjs vestus ginčo šalių pasita
rimus I ietuvos Konsulate ir kun. 
Bore’, i iaus nelauktą tų pasita
rimų nutraukimą. Pasitarimų ei
goje galutinai paaiškėjo kun. Bo- 
revi iaus intencijos Čiurlionio 
Galerijos vardu paimtų paveiks
lų dokumentų neduoti net Lie
tuvos Konsulams. Po to sekė lo
giška išvada — Diplomatinės 
Tarnv' os atstovė, Gen. Konsule 
J. Daužvardienė, anot Jasaičio, 
“sucis~endavo”, o pagal mūsų 
turinįą informaciją “oficialiai 
pąsitffeukė iš Globos Komiteto”. 
Tai bįuvo kun,- Borevičiaus iš
šauktas 
mirtinai smū; 
tetri 
komitetas atsinaujinti nebegali, 
To nežiūrint, kun. Borevičius 
kaip paskelbta “Drauge” (1975. 
HL3..) '^kadencijai pasibaigus’: 
pertvarkė “Globos Komitetą” ii 
toliau klaidina visuomenę tvir
tindamas, esą Globos Komitete” 
yra diplomatinės tarnybos at
stovas”.

ligoninėje. Tačiau, kun, Borevi- 
čiui neatleistinas dangstymasis 
nežinančiais asmenimis savo už
mačioms pateisinti, o taip pat jo 
pastangos ir Wlau klaidinti lietu- 
vųi visuomejl.

Lietuva t
lionio Galerijos steigėjai, nei pa
dorioji lietuvių visuomenė nesu
tiks, kad Lietuvos turtas, lyg to 
karo lauke sužeistojo batai, jau 
dabar būtų bandoma pasisavinti!

'Niekus kalba J. Jasaitis, kad 
Čiurlionio Galerijos steigėjai 
“suorganizavo ar organizuoja ki
tą Čiurlionio Galeriją”, kuri ne
santi pirminės galerijos tąsa. 
Kaip žmogus, gimęs vienoje pa
stogėje gali gyventi kitur, taip 
ir Čiurlionio Galerija, gimusi po 
Jėzuitų stogu, turi teisę iš jos 
išeiti ir tvarkytis pagal turimą 
Čarterį be jėzuitų “malonės”. 
Stebėtina, kad kun. Borevičiui 
nepritariantieji tėvai jėzuitai 
taip ilgai leidžia kun. Borevičiui 
sauvaliauti ir gadinti jų vardą 
bei žaloti tikrąją jėzuitų veiklą.

Atrodo, ateina laikas, kada 
dailininkai, kurių darbai duoti 
Čiurlionio Galerijai ir tebėra 
Jaunimo Centre, turės juos at
siimti, nes kun. Borevičiui at
sisakius darbų metrikaciją de
ponuoti Lietuvos Konsulatuose, 
jų gera, intencija neįvykdoma.

Čiurlionio Galerijos, Ine.
Informacija

TakeWr 
. stock - 
inĄnierica
Buy IX S. Savings Bonds 

Now B Banda pay Wwwt rim Md te matvte 
•f F yrnre. 10 rooothe (4% tha first ywr). Bonte 

te at te
te

Jonas Jasaitis, vietoje kun. X 
Bure-i iaus atsiliepęs į mūsų 
informiciją dėl Čiurlionio Gale
rijos (“Draugas” 1976.1.15), kaL 
tiųa '" it. Adomą Varną ir kitus 
Čiurlionio Galerijos vadovybės 
asmenis netiesos skelbimu. Jis 
tebebando remtis Čiurlionio Ga
lerijos Globos Komiteto sudary
mo dokumentais, kurie dar gy
vam esant Gen. Konsului Dr. P. 
Dauž-. ardžiui, galerijos steigėjų 
buvo atšaukti remiantis dėsniu, 
kad “nevykdoma sutartis — nė
ra sutartis”.

Janina Narūne
170 psl.

M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 
puslapiai _ __________ ______ _ _ ____

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaįdoma

NAUJIENOS,

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

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psk, kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kunanėio ir patvariai Įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota 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 mate, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. $1.50. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU | VILNIŲ. Kelionės i Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

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

Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS. 
3 istoriniai žemėlapiai. 106 psl. Kaina $2.00

Vincas Žamaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 psL Kaina $L50.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE^ 1739 So. HALSTBD ST., CHICAGO, ILL. 60601

•f«ilenlr*nt darbo valandomis arba užsakant pastų *r orM^dan* 
loki ar pinigine perlaida

Naujienose galima gauti puikiŲ knygy, kurios papuoš bet 
spintą ar lentyna. *

Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai |rlšta, 592 psl 
Bielinis, DIENOJANT, gražiai jnšta, 404 psk '__

. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, 
žiais viršeliais. 336 psl. Kaina $6.00. Minkštais virš.

Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ^ ISTO-. 
RIJA, 1 dalis. 208 psl., pdita — $3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; 11 dalis, 225 psl., Įrišta — $3,06. m inkš 
tais viršeliais ..          -

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

šeliais.
Juozas Liūdžius,
P. Liūdžiuviene,

Neseniai miręs “futuristas” 
dai’ininkas Pablo Picasso paliko 
įrodymų, kad tarp komunisto ir 
kapitalisto jokio skirtumo nėra: 
nepaisant kapitalistų “skriaudų 
ir išnaudojimų”, jis paliko savo 
ca’ikubnims bilijono ir šimto mi- 
ijpnų’dol. vertės nuosavybių ir 
turtu.

RIMTA KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
kok<4

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

mažai kas šį klausima studijavo. Apie lietuvių tautį.ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir. Lietu
vos vardas.

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 KILME. Minkšti, viršeliai, 
kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu:

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

f UUlhl KNYGA, PARAŠYTA:SU MEILE
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

D r. Juozas Da u pa ras. ŽEMĖS ŪKIO-ŠVIETIMAS. Studija, išleis: 
tą Chicagojė' 1JJ66 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da 
Uų: Žemes ūkio: švietimo problemos .ūkininkų krašte. U dalis: žemės 

L ūkio švietimas. Lietuvoje.

Autorius-savo žodyje rašo: ‘'Jei-liūdnas'lietuvių tautos likimas 
k aebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės. gyvenimo ir nebūtų su- 
• griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi

nių ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
r tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės.ūkio kultūros vaisiais 
t ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadanpj 
absoliuti, lietuvių tautos dauguma (8812%) .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- 

: liūčiai 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- 
į., mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. 
r Gaunama Naujienose.

Čeki arba Money Orderi siusti tokiu adresu:

N A U J I E N O S
I73M So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 6Q608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

Didmenų prekyba pastovi 
Vašingtonas.

Krentant žemės ūkio gami
nių. kainoms, tuo pačiu teigia
mai veikia ir į pramonės ga
minių kainas. Didmenų preky 
boję pastebimas kainų nusis- 
tovėjimas. žemės ūkio gami
nių kainoms kritus 23%, pra
monės gaminių kainos pereita 
apkričio mėnesį paliko nepa- 
ikeilusios, o gruodžio — te

pakilo vieno procento O, 4.

Darbo departamentas sako, 
akd š/m sausio mėn. buvo ma
žesnės šviežių daržovių, viš
tienos, jautienos ir kiaušinių 
kainos. , -~-.-

Maisto, administracija ma
nant, kad 1976 m. infliacija 
pakilsianti 6%, kai 1974 m. ji 
pakilo7%, Pr.

NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL — MONDAY, FEBRUARY 16, 1976

Wilmette, 
Wheeling, •• Glęiidale
Heights ir Aurora, bet “nė cen
to” linijai Chicago-Argo-Wil- 
low Springs-Lemont ir Joliet su
tvarkyti. Kodėl ši linija visą 
laiką paliekama užmiršta?

now with U.S. Savings * 
Bonds. They justmight 
let your kids spend more rm 
time studying and less ' 
time working to stay in-';a 
school—whatever they '
hope to be. ‘ ' 7

MASKVA. — Politiniai stebė
tojai pastebėjo, lead prieš pat 
labai delikatiškoms deryboms dėl 
atominiu ginklų kontrolės artė
jant ką tik ir po JAV valstybės 
sekretoriaus Kisingerio naujau
sio vizito Maskvoje ir po jo pa- 

! sikalbėjimą su Brežnevu, Sovie
tų Sąjungos spaudos agentūra 
Tass nors ir be Įprastų sovietiš
kų įžūlumų staiga užatakavo ir 
patį JAV prezidentą Fordą ir 
yalst. sekretorių Kissingerį net 

i pavardėmis juos suminėdama, 
*ko paprastai nedarydavo.

Sovietai nebešislepia su ‘pagalba“

GREIČIAUSIAS IR TIESIAUSIAS KELIAS'
I LIETUVĄ ............. ..

KELIONĖS I LIETUVĄ 1976 METAIS < •
VIENOS SAVAITĖS KELIONĖ J LIETUVĄ

r DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIONĖS 1:
• Lietuvą, • Austriją, • Bavariją. • Vokietiją

Balandžio 15 — 23 ... $723 
Gegužės 6 — 14 ______ __ $779
Gegužės 13 — 21 $779

Dviejų savaičių kelionės į Lietuvą, Austrijąjr Bavariją, Vo
kietijoj— & naktys Vilniuje, 3 naktys Vienoje, 4 naktys

Miunchene. '

Gegužės 20
Birželio 17
kelionių kainos apskaičiuotos oro keliais iš Bostono New Yorko ip 

Montreal LUFTHANSA AIRLINES.*
Dėl tiesioginių, informacijų apie musų keliones: i Lietuvą prašome 

teirautis^.. r

Algirdas Mitkus
8 WHITE OAK ROAD

■ Tel.:
NEWTON, MASS! 02168

SĄ S K A LT A( A P I MĄr - . ?
• Kelionę lėktuvu ekonomijos klasė GIF •
• Pirmos klasės viešbučius (po’ du kambaryje)
• Tris valgius ,'dienoje, tik du Austrijoj ir Vokietijoj e. 
•Ekskursijos— iškylos, transporta ei j a autobusais, bagažas'

Savaitinės kelionės į Lietuvą — 6 naktys Vilniuje, diena
, Kaune, naktis Frankfurte.

Rugsėjo 16 — 24 ...
Rugsėjo-30 - Spalio 8
Spalio 14 — 22 .......

TRYS IR VIENA, jaunystės atsimintas! . j 

........ i,,.$3.0^



KAI PATENKA DOLERIS J MIKLIA SAUJĄ
Čia matome barzdukinės Bendruomenės Piniginę Apyskaitą:

JAV Lietuvių Bendruomenė Krašto Valdybos 
nuo 1975 m. sausio mėn. 1 d. iki 1975 m, gruodžio mėn. 31 d.

PINIGINĖ APYSKAITA
Pajamos

Likutis 1975 m. sausio mėn. 1 d
Vasario 16 aukos LB-nei______

RŪPESTĮ SUKĖLUSI PASKAITA

ALT-ai .................
Tautos Fondui ......
Kitoms organiz. .. 
' Solidarumo įnašai ..... ..... ....... ...........
•r » »> PLB . ...... ............

Už “Violations of Hum. R-ghts” ......
Atgautos išlaidos S. Kudirkos reikal. 
Įvairios aukos K Valdybai .............
Įvairios pereinamos pajamos ...........
Procentai už indėlius Taup. S-toj .... .

$12,126.25
18,680.57

643.63
513.96

72.34
‘ 3,023.17

515.60
1,547.62
4,138.74
1,070.10
1,281.46

763.89

Skautų vadovybė L. Jaunimo ————--------------------------
namuose sausio n. 33 d. 7 vai. j T qJqvA nQ 0*1111 VIA 
30 min. suruošė vakaronę, ku-j LmlO’v pdddUljJŲ 
riAje teisininkas ir istorikas Jo 1 • • • • vi
nas Dainauskas skaitė paskai-j pdlūlpSIHUl IHirglH 
Ją apie: “Lenkų spauda apie' Ką tik paėjusieji 1975 metais 
lietuvius . Jis čia iškėlė lenkų nebuvo 8ėkmingi dėl jaisvės ko_ 
užgaidas į Lietuvos amžinąją vojan’iai -žmonijos daliai, 
sostinę — Vilnių ir bendrai jų Į 
pasiruošimus Lietuvą padaryti, 
savo kolonija.

Iš viso .....
1975 m, išlaidos

$43,777.33
33,032.45

Lieka 1976.1.1 d. $10,744.88

Išlaidos

Vasario 16 aukos Altai.......... . ..........
,, „ „ Tautos Fondui  
„ „ „ Kt. Orgn. .......—

Administracija ____ .................
Visuomeninių Reik. Taryba .......... .
Violations of Hum. Rights -.............
S. Kudirkos išlaidos 1975 m. ...__ ..._
Organizaciniai reikalai ........ ............
Jaunimo reikalai- ............. ..........
Tautinių šokių šv. ir Institutui....... .
Lituanistikos Institutui _____ _____
Lietuvių operai.... ...............................
Kultūros Tarybai ------------------------
Parama ir sol. įnašai PLB ....—.........
Teismo šlaidos advokatui ____ ... ....
Įvairios pereinam, išlaidos ............
Prezidiumo ir Tarybos sesijos ........

643.63 
563.96 

72.34 
4,705.40 
6,627.18 
3,234.61 
1,648.89

580.31
893.61 

5,240.00 
1,000.00 
2,000.00 
1,000.00 
2,529.10 
1,000.00

998.58 
294.84

?

', ’ Iš viso......... ..... $33,032.45

Pinigai laikomi: Taupimo S-toje Liberty Fed. Sav. & Loan 
$10,161.47. Einamojoj S-toje First Penn. Bank $593.41.

Pastaba: 1974 m. Krašto Valdybos S. Kudirkos reikalams 
buvo išleisti $4,432.01. 1975 m. S. Kudirkos reikalams (kelionės 
ir kt.) buvo išleista $1,648.89. Visos Krašto Valdybos išlaidos 
atgautos — išlygintos. S. Kudirkai perduota $10,000.00. 1975 m. 
gruodžio mėn. 31 d. S. Kudirkos Fonde yra §3,461.06.

■— iiftT'a m ,ri 'iihi~witi --
• - r - JAV LB Krašto Valdyba

P. S. Kur senimo reikalai? Kodėl nėra išlaidų.

“’ Verta sustoti ir verta pagal
voti. štai kaip slysta, lietuvio 
patrioto, kataliko, o gal’ ir evan- 
gęliko, protestanto doleris. Be
veik pusė barzdukinės bendruo
menės išlaidų sudaro visokios ad
ministracinės, ■ pereinamos išlai- 
dbs, prezidiumo, tarybos sesijų 
išlaidos. ■
-! /Tenka pastebėti tikrai f rontiš- 
kbs bendrybės: 4,705.40 dol. 
administracijai. Kokiai adminis
tracijai?“ Gailos kelionėms LB 
skaldymui, arogancijos paten
kinimui jo- didenybės pirminin
ko? ’

■>’Visuomenės Reikalų Tarybai 
$6,627.18 dol. Randame pažymė
ta:. “Organizaciniai reikalai” 
580-31dolerių. Kas, kur, kaip? 
Toliau randame: “Įvairios per. 
išlaidos” 998.58 doleriai? Kokios 
pereinamos išlaidos? Kodėl jos 
netilpo į administracijos išlai
das?’ Toliau randame išlaidas: 
“Prezidiumo ir Tarybos sesijos” 
294.84 dol. Kas tose sesijose bu
vo daroma, kokios išlaidos? Pie
tums, 7 up ar Canadian Club? 
Miglota pozicija išlaidoms ir 
“Jaunimo reikalai” 893.61 dol. 
Kodėl- tik jaunimo reikalai ? Ko
dėl nematomu išlaidose “Seni
mo reikalai? “Kuris sudeda pi
nigus, kurie lanko susirinkimus, 
palaiko spaudą, perka . knygas. 
Tiesiog žavingos išlaidos “Teis
mo advokatui išlaidos” 1,000 dol.

Jeigu daugelį išlaidų pavadin
siu! suktai apkedentomis, paku
lomis pridengtomis išlaidomis, 
tai “Teismo advokatui išlaidos” 
šaukiasi dangaus ateidimo.

Kas privertė LB narius siekti 
teismo, samdyti advokatus? Ar 
ne frontiška gailų ir gečių aro
gancija, nesiskaitymas su pado
rių narių teisėmis, gerais norais ? 
Iškyla nebe pinigo reikalas, bet 
reikalas —- kur kas esminges
nis, būtinas, tai klausimas, — 
kur mes einam visuomeninėje, 
politinėje, kultūrinėje veikloje? 
Jeigu saujelė diplomuotų ar ne 
nediplomuotų įžūliai nesiskai
tydami su organizacija, nariais, 
pasišauna vadovauti? Senas ir 
savo vertę įrodžiusias organiza
cijas niekindami veržiasi... kur 
lengvai slysta doleris.

Aukotojas turi visu atvirumu 
paklausti: gerbiamieji, kur mes 
einame? Kam mes pasiduodame?

čia būtina pažymėti ir pagerb
ti LB narius, kurie išdrįso ir su
gebėjo suorganizuoti Reorgani
zacinę Bendruomenę. Reikia 
džiaugtis, kad mūsų išeivijoje 
dar gyvas savęs supratimo, sa
vęs vertinimo ryžtas, sugebėji
mas išsiaiškinti? Kokion vado- 
vybėn pateko pradžioje gražiai, 
sėkmingai veikusi Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenė.

V. F. Petrauskas

Pradedant 1976 metus, vos kas 
savo kolonija. * I reiktas žmogus, tai yra vienas

l ai sudaro mums didelį rū- Į *špenkių, pasaulio 158 kraštuose 
peslį, nes tuo lenkai aiškiai ruo|ir.51 teritorijose gėrėjosi pilno- 
šiasi ateity pačią lietuvių tautą 
nušluoti nuo žemės paviršiaus, 
ką jie yra atlikę Pamarėliuose 
(Pomeranijoj) su kašubų (se
novėje vandų) tauta.

Kas labiau patikėtina, prisi
minus žiauriai biaurius lenkų 
valdymo metodus Vilniaus kraš 
te, kai Vilniaus lenkų vaivada 
Bocianskis engė ir grūmojo lie
tuviams: “Arba jūs turite pasi
daryti lenkais, arba aš jus sunaį 
kinsiu.”

Pasirodė, jog prelegentas ne
paprastai gerai susipažinęs su 
dabartine lenkų spauda ir len
kų politikų planavimais kaip 
užsieny, taip pačioj Lenkijoj. 
Jis dokumentuotai įrodė, kad 
lenkų pažiūros ir norai užgrob
ti Vilnių ir padaryti Lietuvą sa
vo kolonija nėra pasikeitę.

Jie tam intensyviai ruošiasi ir 
laukia progos savo gruobuoniš- 
kus planus įgyvendinti. Jie grei 
tai pamjršo, kai laike Antrojo 
pas. karo vokiečių (Hitlerio) 
ir rusi} Stalino prislėgti deja
vo ir šaukėsi ■suso pasaulio pa- 
gelbos dėl daromų jiems vokie
čių ir rusų skriaudų.

SasTo apgaulei pridengti jie 
įtikinėja, kad mes jums lietu
viams linkime tik gero, bet pa
našiai Hitleriui Damoklo kar
dą mūsų pražūčiai aštrina. Bend 
rai lenkų- dvigubas veidas reiš
kiasi visur: vienas-sau,antras- 
kitiems. Jų neparastas šoviniz 
mas reišiasi katalikų tikėjime 
paverstam į “lenkų- tikėjimą” 
(polska wiara), dėl ko lenkė 
motina savo vaiką pirmoje ei
lėje mokina būti geru lenku, o 
poto tik kataliku.
— Už taip Įdomias ir reikšmin
gas mintis, įspėjančias mus bū
ti atsargiems ir pasiruošusiems 
priklauso teisininkui J. Dainaus 
kui gili padėka. Gerai būtų, 
kad jis savo paskaitą pilnai ats 
pausdintų. Tenka padėkoti ir 
skautams už suruoštą taip įdo
mią vakaronę. Tai turėjo atlik 
ti Vilniaus krašto sąjunga; kuri 
labiau susirūpinusi romanų lei 
dimu, o ne dokumentuotais vei
kalais apginti lietuvių teisėms 
į Vilniaus kraštą, kada ir vėl 
tai iškils pasaulio taikos foru
me. Pamirštama vilniečiu nu
eiti Golgotos keliai, valdant 
Lenkijos režimo tironams.

Galutina paskaitininko išva
da' jei ir galimas būtų užmegsti 
su lenkais dialogas, tai jis tu
rėtų vykti tik su tikrais len
kais, bet ne su vadinamais “kre 
soveais’’, kurie faktinai yra lie 
tuvių, gudų, ukrainiečių tautų 
sulenkėję žmonės.

' Dalyvis

I mis politinėmis ir pilietinėmis 
laisvėmis. Metais anksčiau kas 
trečias Žemės planetos pilietis 
buvo pripažintas laisvu žmogu
mi. Tokią išvadą padarė Free
dom House (Laisvės Rūmų) or
ganizacija, jau 24 metai sekan
ti laisvės padėtį visame pasau
lyje.

Laisvės Rūmai politinę laisvę 
vertina pagal piliečių norėjimą 
ir sugebėjimą pravesti pakeiti
mus kaip vietinėje taip visoje 
valstybinėje valdžioje. Piliečių 
teisės yra matuojamos pagal 
tai, kiek laisvės turi spauda, ra
dijo ir televizija, ir kiek pilietis 
gali skųsti savo valdžią teismui 
ir laimėti bylą.

Laisvės Rūmų nuomone-, di
džiausias smūgis demokratinei 
pasaulio bendruomenei buvo per
nai suduotas Indijoje, kur dau
giau kaip 619.6 milijonai žmo
nių neteko žymios dalies pilie
tinių teisių, kai Indijos prem
jerė Indira Gandhi visoje vals
tybėje paskelbė išimties stovį. 
Rezultate vos 19.8 nuošimtis iš 
4 bilijonų (4.06) žmonių pasau
lyje bėra laisvi pilnoje to žodžio 
prasmėje, o 35.3 nuošimtis žmo
nijos tėra iš dalies laisvi ir 44.9 
nuošimčiai gyvena nelaisvėje.

Naujausiai laisvė nukentėjo 
Libane, Šri Lankoje ir ką tik 
neseniai nepriklausomybę atga
vusios Komoro salos su bendru 
17 milijonų gyventojų skaičiumi, 
o 106 milijonai skaitomi nete
kę laisvės Angoloje, Bengalijoje 
(Bangladeše) , Laose ir Pietinia
me Vietname.

Iš kitos pusės į laisvųjų kraštų 
skaičių priskaitomi kraštai Pe
ru, Senegal, Tai, Solomonai ir 
-Seičelė. -Dvi paskutinės salos 
naujausiai laisvę gavo iš Angli
jos (buvusios Didžiosios Brita
nijos). ? . .

Freedom House iškėlė sekan
čias laisvės netekimo priežastis 
sekančiuose pasaulio kraštuose:

Azijoje — Jungtinių Valsty
bių pasitraukimas buvo priežas
tis daugelio milijonų žmonių 
laisvės netekimo;

Viduriniuose Rytuose — Pa
lestinos klausimas ir vidujinė 
arabų kraštų rivalizacija pasta
tė tuos kraštus į labai nepastovią 
būklę.

Pietų arba Lotynų Amerikoje 
tik Venecuela, Kolumbija, Kosta- 
rika, Surinam ir El Salvador te- 
beskaitomi demokratiškais kraš
tais. Didesnės laisvės galimy
bės kituose kraštuose tebepasi- 
lieka labai abejotinos.

Afrikoje daugelis tautų iš ko- 
olonijų būklės perėjusios į lais
vą nepriklausomą būklę, ta lais
vę netrukus prarado per nesu
gebėjimą laisvai susitvarkyti.

Dz. Zw.

DR. FRANK STANONIS 
Aplinkos Kokybės Biuro viršininkas 

Kentucky valstijoje.

ŠIANDIEN PASKUTINĖ 
DIENA UŽSIREGISTRUOTI

Chicagos meras Daley prime
na čikagiečiams, kad šiandien, 
antradienį, yra paskutinė diena 
užsiregistruoti pirminiams bal
savimams,, kurie bus ateinančio 
kovo 16 dieną. Užsiregistravimo 
vietos — precinktai bus atida
rytos ištisą dieną nuo 8 vai. ry
to iki 9 vai. vakaro. Dėl adresu 
pasiklausti Board of Election 
Commissioners telefonu. Persi- 
registruot prašomi visi ir kas 
pakeitę savo gyvenamąją vietą 
ir gyvena kitokiu adresu.

CICERO PLĖŠIKAI
NUŠOVĖ MOTERĮ

Praeitą ketvirtadienį du jau
ni banditai atėję į Crawford Sav
ings and Loan Assn., 5405 W. 
25 St., priėję prie kasininkės pa
reikalavo “atiduoti visus pini
gus’. šalimai stovėjusi Mrs. 
Stanislava Bence, gyv. 2514 S. 
58 Ct., labai išsigando ir vienas 
banditas paleidęs šūvį jai Į smil
kinį, pagrobė jos piniginę ir pa
šaukęs savo sėbrą abudu išbė
go. Mr. nuvežta į ligoninę jau 
mirusi.

žudikai policijos buvo rasti ir 
suimti, besislapstą adresu 5317 
W. 25 PI., Cicero.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

BUY U.S. 
SAVINGS 
BONDS

•WHERE YOU BANK OR WORK

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

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

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

deri tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

^NAUJIENOS" BOLŠEVIKAMS 
, YRA RAKŠTIS JŲ AKYSE

Ktre

all fires.
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dėdes sekno gyvenimo bruožai *
Y h 4 GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos Lietuviai Juozą Adomaiti • Dėdę Šerną aa 
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius. knygas ir klausėsi jo paskaitų 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
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 ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutiniu 90 (1869-1959) metų 

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

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, ju suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios. įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikišku, socailistimu. laisvsmaniškų ir i 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban- s 
kai ir kt. 1

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti ček; arba Money | 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St, Chicago, III. 60608

iriu -I

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

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

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

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

i" ■— 1 1 ~
Prof. Vaclovo Biržiškos

SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ
KNYGŲ ISTORIJA T ■

Pirmajame tome yra 2Ū8 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai, 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 

viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasipsite tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608 ?

-------------------- ' i 9

GARSINKITĖS NAUJIENOSE

Taupykite
pas mus

■'ssr-*-'

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.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

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

Įsteigta 1923 metais. TEL. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatytų
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Be apgaulės negali apsieiti
Praeis daug laiko, kol Amerikos lietuviai išmoks 

nustatyti faktus, vertinti politinius žingsnius ir suęjus 
tartis visiems bendrais klausimais. Dabar pas mus vis
kas labai išpučiama. Negalime susitarti dėl paprastų pa-, 
praščiausių faktų, negalime rasti' bendros kalbos, nes 
menkniekiai mus skiria. Dėl menkniekių mes labai daž
nai užmirštame pačius pagrindinius dalykus.

Paskutiniu metu labiausiai lietuvius apgaudinėja 
mūsų vienuolių leidžiamas Draugas. Vienuolių samdyti 
redaktoriai padarė kelias politines klaidas, be pagrindo 
apšmeižė Vakarų valstybių galvas, jų tarpe ir preziden 
tą Fordą; neturėdami jokių Įrodymų, kad Helsinkiu su
važiavusios galvos būtų pardavusios Lietuvą, Latviją ir 
Estiją, minėto laikraščio redaktoriai skelbė, kad minėtų 
valstybių balvos Judo grašius gavo už padarytą negra
žią piktadarystę. Naujienos prašė minėto laikraščio re
daktorius paaiškinti visuomenei, iš kur jie tokias žinias 
gavo, kas juos informavo, kas tuos Judo grašius mokėjo 
ir kuri valstybės galva daugiausia jų nusinešė. Iki šio 
meto mokamų Judo grašių skaičiuotojai tikslesnių duo
menų dar nepaskelbė Esame tikri, kad jie ir nepaskelbs.' 
Žinome, kad jie padarė klaidą, paskelbė plepalais parem
tą žinią ir susikompromitavo.

Porą kartų priminėm minėto laikraščio redakto
riams, kad jie paaiškintų ne tik vargšams vienuolių or
gano skaitytojams, bet ir platesniems lietuvių sluoks
niams, bet kai pamatėm, kad šiuo klausimu jų uodega 
ektėje prišalo, tai palikome juos ramybėje. Būtume ir 
šiandiena nieko jiems nesakę, jeigu savo nežinios jie ne
būtų bandę pridengti kita klaida, nebūtų ir toliau besi- 
painioję. Šių metų vasario 3 dienos pirmame ' puslapyje 
Įdėjo žinią net per tris skiltis, kuri sakė sekantį: “Pre
zidentas Fordas priėmė LB delegaciją.”

Jeigu jau prezidentas Fordas Lietuvą pardavė, jei
gu Draugo redaktoriai skaičiavo net jo gautus Judo gra
šius, jeigu barzdukinės Benruomenes vadai protestavo ir 
prezidentą Fordą niekino, tai kuriam galui jų delegaci
jai brautis pas tą prezidentą?

Gal būti prezidentas priimtiems delegatams paaiš
kino, kaip jam kilo mintis parduoti visas tris Pabaltijo

valstybes? Gal būti jis, patyręs, kad patys įtakingiausie- 
ji barzdukinės Bendruomenės vadai posėdžiauja Detroi
te, pats pasikvietė juos, kad galėtų pasiaiškinti dėl pada
rytos didelės skriaudos pavergtai lietuvių tautai. Bet ofi
cialiame pranešime apie prezidento atsiprašymą nieko 
nekalbama. Ten pasakyta, kad ne prezidentas kvietė 
Bendruomenės vadus, bet Algis Zapareckas, dirbantis 
vienam respublikonų politikui Michigan valstijoje, tą su
sitikimą su prezidentu išrūpino.

Paaiškėjo, kad prezidentas Fordas, susirūpinės ar
tėjančiais rinkimais, buvo nuskridęs Į Dearborn., Mich., 
valstiją, kad galėtų susitikti su respublikonų partijos na
riais ir duotų jiems instrukcijas pasiruošti artėjantiems 
rinkimas.

Prezidentas Fordas buvo nuvykęs Į kelias kitas vals
tijas, kuriose susitiko su respublikonų partijos politikais, 
papasakojo jiems pačias svarbiausias krašto problemas, 
suminėjo rinkiminėje kampanijoje galimus kilti klausi
mus ir kvietė susirinkusius organizuotis šių metų lapkri
čio mėnesio kovai. Dearborne įvykusiame susirinkime 
prezidentas pasakė eilinę rinkiminę kalbą, padėkojo už 
atvykimą ir prašė organizuoti vietoje rinkiminę kampa
niją. . .

Algis Zapareckas, pradėjęs veikti respublikonų ei
lėse, nuvyko pasiklausyti atvykusio krašto prezidento ir 
respublikonų partijos vado.Į minėtą respublikonų rinki
minį susirinkimą, prezidento paklausyti nuvyko ir Zapa- 
valstybių galvos Judo grašius gavo už padalytą negra- 
apsmeižė Vakarų valstybių galvas, jų tarpe ir preziden- 
ką, specialiai atvykusi, iš .New Jersey. Tuo 'metu Det 
roite sukinėjosi ir kiti Bendruomenės vadai, aukštesnes 
vietas užimantieji negu Zapareckas arba Urbonas, bet 
kažkokiais sumetimais Zapareckas juos,pražiūrėjo.

Kada prezidentas baigė kalbėti, tai jis tokiais atve
jais Įprastu būdu paspaudė ranką praeinantiems parti
jos veikėjams. Vienus jis galėjo pažinti ir jiems padėko
jo už atvykimą, o su- kitais susipažino ir tikėjosi gauti 
jų paramą lapkričio mėnesi. Dearborn patalpose buvusi 
trijų lietuvių “delegacija” stojo eilėn, kaip ir visi kiti ten 
buvę respublikonai, asmens prezidento sargų stropiai se
kami priartėjo “prie prezidento, padarė jac ranką ir nu-; 
ėjo. Tokiose eilėse stovintieji žmonės neturi .progos kelti 
kokių problemų, nes nėra laiko. Prezidentui paspaudus 
ranką, turi trauktis, nes eilėje stovintis kitas susirinki
mo dalyvis jau tiesia prezidentui savąją. Jeigu preziden
to pažintis su kuriuo klausytoju būtų ypatinga, tai jis 
gali prieiti ir pasveikinti, jis gali besisveikinančius sustab 
dyti ir pakalbėti, bet jeigu prezidentas to nepadaro, tai 
tokios “delegacijos” nariai turi būti patenkinti, kad tu-, 
rėjo progos paspausti prezidentui ranką Net ir oficialus 
pranešimas nieko nepasako, kad prezidentas Zaparecko, 
teisingiau Simo Kudirkos, vestą trijukę būtų sustabdęs 
ir leidęsis Į kokias kalbas.

Kai Simas Kudirka ištiesė prezidentui ranką, tai ati- 
kiau stovėjęs Urbonas tą momentą nufotografavo. Jeigu 
būtų užvesta kokia kalba, tai Zapareckas būtų buvęs gre
ta Kudirkos. Tuo tarpu iš Urbono trauktos fotografijos 
matyti, kad jis buvo eilėje, kaip ir visi kiti to susirinki-, 
mo dalyviai ir visai nevedė bendros “delegacijos” kalbos? 
Neprezidento fotografas nuotrauką darė, bet josios pas
kelbimas parodo, kad taip nebuvo, kaip skelbiama. Ku
riam galui skelbti skaityto!jams toki dalyką, kurio nebu
vo? Kuriam tikslui Bendruomenės “delegacijai” veržtis

KALBA DR J. ŽMUI
LIETUVOS GENERALINIS KONSULAS

šių metų vasario 15 dieną 
Kanadoje, Toronto mieste su
sirinkusiems lietuviams į Lie
tuvos nepriklausomybės pas
kelbimo sukakties minėjimą 
Lietuvos generalinis konsulas 
Sr. J. Žmuidzinas pasakė to
kią kalbą:

švęsdami šią brangią sukak 
tį, šias lietuvių tautos valsty
binės išminties ir tautinės są
mones apraiškos metines, nors 
keliom akimirkom stabtelkim 
ties Lietuvos teisine padėtim 
po Helsinkio Akto pasirašymo.

Tai penkiasdešimt ketvir
taisiais, kad Sovietai pirmą 
kartą pasiūlė sušaukti vadina
mą Europos Saugumo ir Bend 
radarbiavimo Konferenciją, ta 
čiau Vakarų valstybės tuo pa
siūlymu nesusižavėjo. Kodėl? 
Dėl to, jog tuoj jos suprato, 
kad Maskva siekė tą konferen
ciją paversti savo rūšies tai
kos konferencija Antrojo pa
saulinio karo taikos sutarties 
surogatui sudaryti bei legali
zuoti Europos status quo.

Užtat derybos dėl šios kon
ferencijos, sušaukimo ir užtru-; 
ko net 19 metų, kol jinai' 1973 
liepos 3 buvo atidaryta Helsin 
kyjė, tęsta Ženevoje' ir pernai 
rugipūčio 1-mą pasibaigė tris
dešimt penkiom valstybėm pa 
sirašant ne kurią Maskvos tvir 
tai siektą taikos sutartį, įteisi
nančią Kremliaus politinę he
gemoniją, o tik principų dek
laraciją, vadinamą Galutiniu 
Aktu, kuris neprivalo būti ra
tifikuotas, Jungtinėse Tautose 
įregistruotas ir įgyti tarptauti 
nės sutarties galios.

Kadangi vis dėlto gana pla
čiai pasireiškė nuomonių, tei
giančių kad Helsinkio Akto 3 
straipsnis, kalbantis apie sienų 
nepažeidžiamumą pripažistąs 
Baltijos valstybių sneksiją, tai 
prezidentas Fordas, šios Dek
laracijos išvakarėse, Prancūzi
jos prezidentas Suomijos sosti 
nėję, Britų ministęris pirmi
ninkas Londone ir Kanados 
užsienių reikalų ministęris Ota 
voje oficialiai pareiškė, jog jie 
Helsinkio dokumentu nepripa 
žįsta Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos inkorporacijos į Sovietų 
Sąjungą.

Be to, žymesnieji mūsų tei
sininkai ir Amerikos Atstovų 
Rūmai pernykščio gruodžio 2 
rezoliucija irgi pasisakė minė

tų istorinių pareiškimų pras
me.

Iš tikrųjų, Deklaracijos 3- 
čipjo straipsnio tekstas. dau
giausia ir sukėlė nuogąstavi
mų ir diskusijų. Tad žvilgtel
kim į jį.

Pirmoji jo dalis šit ką pa
žodžiui sako:

“Daly vau j ančios v a Istybės 
laiko visas viena kitos sienas, 
o taip pat visų Europos vals
tybių sienas nepažeidžiamo
mis, ir to dėl jos susilaikys jas 
pulti.”

Šis nuostatas, skelbiantis šie 
nų neliečiamybę, numato dvi 
skirtingas valstybių grupes:

Pirmą grupę sudaro “daly
vaujančios valstybės”, t. y. 35- 
ios Helsinkio Akto signatarės, 
o antrąją —r nedalyvaujančios 
bei Akto nepasirašiusios 4 Eu
ropos valstybės, būtent: Lietu 
va, Estija, Latvija ir Albanija. 
Ir be jų vardais išskaičiavimo, 
Sovietams nepageidaujamo, yrą 
aišku, kad tik apie jas ten kai 
bama, nes kitų “nędalyvaująn 
čių’’ valstybių Europoje nėra.

Taigi, Galutinis Aktas sienų 
nepažeidžiamumo principą tai 
ko ir Baltijos šalims, kaip de 
jure Nesančioms Sovietų Są
jungos ribose ir kaip teisiškai 
egzistuojančioms nepriklauso
moms valstybėms, o taip -pat 
ir Pekino satelitai Albanijai.

'• Atseit, šis Taiklus, greičiau
siai Vakarų didžiųjų Demokra 
tijų pageidavimu, Aktan įra
šytas posakis (“o taip-pat vi
sų Europos Valstybių sienas”), 
turi ir kitą, be aukščiau minė
tos, logiškai suvokiamą pas
kirtį: išaiškinti bei nustatyti, 
kad Helsinkio Aktas -kalba tik 
apie tokias Sovietų Sąjungos 
sienas, kurios neapima Balti
jos valstybių., . ...

Taigi, Helsinkio Deklaraci
ja, nepažeisdama Lietuvos ane 
ksijos nepripažinimo 35-rių me 
tų nuolatybės, nepažeidžia ir 
Lietuvos išlaisvinimo vilčių.

Kalbant apie mūsų viltis, 
reikia nors prabėgomis palies 
ti tą nepaprastą laisvės sąjū
dį, kurį jau 15 mėtų puoselėja 
Jungtinių Tautų Dekolanizaci 
jos. Komitetas, vadinamas 24 
-Komitetu. Jo pasiūlymais JT 
Visuotinis Susirinkimas priėmė, 
eilę reikšmingų rezoliucijų, 
skelbiančių, kad, .pavyzdžiui, 
kolonializmas yra didysis nu

pas krašto prezidentą, kada visa organizacija tą prezi
dentą niekino? Niekur neskaitėme, kad berzdukinės Ben
druomenės vadai būtų .prezidentą atsiprašę.

sikalstamasis darbas, kad tau
tų apsisprendimo principas ir 
jų nepriklausomybė yra teisė
tos normos, pilniausiai sude
rintos su tarptautine teise ir 
kad mėginimas nuslopinti ko
vą prieš kolonializmą ar oku
pacinę valdžią yra priešingas 
JT-tų chartijai.

Ką tai reiškia?
Tai rodo, kad niekad žmo

nijos istorijoj nebuvo valstybi 
nės nepriklausomybės idėja to 
kia populiari ir galinga kaip 
šiandie.; ji yra stipresnė už tą, 
kurią Maironis, “pavasariui ei • 
nant Karpatų kalnais”, daina
vo ir kuri suprogdino Austri
jos-Vengrijos imperiją.

. Ir jos įtakoj formuojasi bei 
įsigali nauja, savo akivaiz 
džiais pasiekimais labai pajė
gi, kolonializmą ir imperializ
mą pasmerkianti tarptautinė 
teisė, kuri jau ir dabar mums 
patylomis ateina į Pagalbą 
laimėti Lietuvos laisvės bylą.

Todėl tik visom savo galiom 
vieningai stokim ,į darbą už 
mūsų mylimą šalį.

Nauja konstitucija 
Argentinoje

Buenos Aires.
Argentinos prezidentienė Pe 

ronienė įsakė sušaukti konsti
tucinį atstovų suvažiavimą, jku 
Tie Turėtų pakeisti dabar vei
kiančią Argentinos ‘konstituci
ją turint omenyje būsimus po
litinius rinkimus.

Prezidentienės dekiė'fe įsa
kyta vidaus ir teisingumo mi
nisterijoms paruošti 30-ties die 
-nų laikotarpyje planus kons- 
titucnnėms atstovams sukvies
ti. įsakyme, vienok, nenurody
ta konstitucinių atstovų suva
žiavimo laikas ir kaip -ilgai 
jie suvažiavę -galės -rtiasti ir 
svarstyti konstitucijos projek
tą. Matyti šis klausimas palik 
tas ministerių nuožiūrai, ruo
šiant suvažiavimo planus.

Argentinoje . pažadėta, kad 
spalio mėn. 17 d. bus visuoti
ni politiniąi Argentinos jse&no 
rinkiipai — OPdlįtiuiai stebėto
jai mano, kad konstitucijos 
keitimo proga norima atidėti 
ilgesniam laikui Argentinos sei 
mo ir kiti rinkimai.

Tuo tarpu prekybos jr pra
monės vadovai ruošiasi vasa
rio 16 uždaryti visų .įmonių du 
ris, pramonės ir prekybos, 
protestuojant prieš dabar blo
gą Argentinos ekonominę -pa
dėtį. .Antra vertus, ĄrgentiiiOs 
vyriausybė uždarė dešimčiai 
dienų -dienraštį La ’Opinion, 
kuris kritikavo .pfezidėtitiėrię, 
kaltindamas, kad nesilaikoma 
ir pažeidžiama konstitucija, 
skleidžiant pramatytas Žinias.

Pr.

JONAS AUGUSTAITIS

Dviejų pasaulėžiūrų varžybos
Konferencijos vieta dar nebuvo nustatyta ir tuo 

reikalu ėjo Užsienio Reikalų Ministerijoje pasitarimai. 
Užsienių Reikalų Ministerija prestižo atžvilgiu neno
rėjo, kad lietuvių delegacija važiuotų į Varšuvą (po 
Augustavo į Varšuvą — vėl pas lenkus — po ultima
tumo. o lenkai taip pat ne labai norėjo siųsti savo 
delegaciją j Kauną). Po kelių valandų po to man pa
skambino Užsienio Reikalu Generalinis sekretorius 
J. Urbšys ir klausė, kaip aš manyčiau geriau būtų iš
spręsti konferencijos vietos klausimą? Aš jam pasiū
liau susisiekimo konferenciją padalyti į dvį dali,— 
geležinkelių susisiekimui sudarytą delegaciją siūliau 
siusti į Varšuvą, o pašto ir telesusisiekimo — pakviesti 
lenkų delegaciją į Kauną.

Tai siūlydamas, norėjau palengvinti Užsienio Rei
kalų Ministerijai išspręsti konferencijos klausimą, o 
antrą, su geležinkelių delegacija norėjau pats važiuoti 
į Varšuvą ir turėti progos arčiau pažinti visą tą painų 
lietuvių — lenkų nelemtų santykių kompleksą... 
(Nors prieš tai aš jau buvau buvęs Varšuvoje 1935 m. 
vasarą, apie 3 savaites vienoje tarptautinėje geležin
keliu susisiekimo konferencijoje, nuvykęs per Berly
ną ir grįžęs per Vilnių ir Rygą į Kauną).

Pasiūlymas buvo priimtas. Man su geležinkelių 
delegacija buvo nustatyta važiuoti į Varšuvą, o į Kau
ną sutiko atvažiuoti lenkų delegacija pašto bei tele- 
susisiekimo reikalų aptarti. Man teko tat ruoštis kelio
nei į Varšuvą.

Geležinkelių delegacija Varšuvon buvo sudaryta 
tokia: pirmininkas — aš ir nariai: p. J. Masiliūnas, Ge
ležinkelių Valdybos Ekonominės Direkcijos direkto
rius (vėliau buvęs Susisiekimo Ministęris); inž. V.

Račkauskas, Geležinkelių Valdybos Eksploatacijos di
rektorius; inž. šapkus, Geležinkelių Valdybos Mašinų 
direktoriaus pavaduotojas; Antanas Narakas, tarp
tautinio susisiekimo referentas; Dr. Krivickas, juridi
nis patarėjas iš Užsienio Reikahj Ministerijos ir ma
šininkė ponia L. (Negalint Dr. D. Krivickui važiuoti 
dėl egzaminų laikotarpio universitete, vietoje jo buvo 
paskirtas Valstybės Tarybos referentas p, Račkaus
kas).

Delegacijos narių tarpe skaitytojas mato taip pat 
ir pirmiau jau minėtą inž. V. Račkauską. Jį priėmiau 
nenorėdamas pyktis su jo globėju Stanišauskiu, jam 
pačiam neparodyti nepasitikėjimą ir nesulaukti iš jo 
(vėl per Stanišauski) labai jautrus reagavimo. Kiti de
legacijos nariai, sakyčiau, buvo aukščiau lenkų dele
gatų. Pavyzdžiui, kai lenkai patiekė mums savo pa
vyzdingų sutarčių pavyzdžius, Masiliūnas atkreipė dė
mesį į ten esamas klaidas, kurias pripažino ir patys 
lenkai.

23). KELIONĖ IR KONFERENCIJOS PRADŽIA
Apie vidurį balandžio mėn., vieną šeštadienio ry

tą (tikros datos neatsimenu) traukiniu išvažiavome 
iš Kauno. Persėdę lenkų koridoriuje Thorn’e (Tonin') 
stotyje (šiaip Rygos — Berlyno tranzitinis traukinys 
eidavo uždarytas per lenkų koridorių ir persėsti ne
būdavo galima) sutikti ir palydėti Torun'e Susisieki
mo Ministerijos atstovo, apie vakarą tą pačią dieną* 
pasiekėme Varšuvą. Po visų nuobodžių protokoliari-| 
nių ceremonijų Varšuvos stotyje: sveikinimų Lietu
vos pasiuntinybės (p. Kairiūkštis), lenkų geležinke
lių atstovo, fotografavimų, spaudos ir t. t, apsistojo
me “Europos’’ viešbutyje, ten, kur laikinai buvo įsi
kūrusi ir Lietuvos pasiuntinybė, ir kur sustodavo visi 
diplomafai. lankydami Varšuvą.

Pirmadienį susirinkome pirmo posėdžio. Lenkų ge

ležinkelių delegacijai pirmininkavo Dr. Jastrzembski 
(?), Susisiekimo Ministerijos Tarptautinio skyriaus ve
dėjas; nariai: Dr. Zawojski’s — iš Tugustavo derybų 
ir visa eilė asmenų pagal specialybes.

Po atidarymo formalumų, sveikinimų, linkėjimų 
(atidarymo ceremonijas atliko Lietuvos pasiuntinys, 
gen. štabo pulk. Škirpa iš Lietuvos pusės, iš Lenkijos 
pusės-vicemininsteris grafa šembekas), perėjome prie 
titsioginių darbų.

Mūsų uždavinys buvo: a) sudaryti bendrą Lietu
vos — Lenkijos keleivių ir prekių tiesioginio susisieki
mo sutartį, nustatant visas pervežimų (atsakomybės 
ir'atskaitomybės) sąlygas; b) keleivių traukinių susi
siekimo tvarkaraščius bei tiesioginių vagonų (miega
mųjų) kursavimą Kaunas — Varšuva; c) traukinių per 
davimo stotyse iš Lietuvos ĮLenkiją ir atgal įVievyje 
ir Lentvaryje) sąlygas ir tokių stačių pertvarkymo pla
nus, pritaikant juos traukiniams pasikeisti, personalui 
pasilikti svetimoje teritorijoje, jųjų ten pareigas, tei
ses, atsakomybę, kalbų vartojimo reikalą ir kitus nuos
tatus. ' 1 w

Su lenkų delegacija sutarėme sudaryti dvi komisi
jas: pirmą — punkte a) pažymėtam uždaviniui atlikti 
komisiją, į kurią iš mūsų pusės įėjo ,p. p. Masiliūnas 
ir Narakas, ir antrą — punktuose b) ir c) pažymėtiems 
uždaviniams atlikti komisiją, į kurią iš mūsų pusės įėjo 
p. p. šapkus ir Račkauskas. Aš su juriskonsultu Rač
kausku neįėjome nė į vieną komisiją ir pirmose die
nose mudu “vandravojom’’ po Varšuvą, studijuodami 
lenkų gyvenįmą.

Komisijos dirbo Susisiekimo Ministerijos rūmuo
se ištisą dieną — priešpietinėmis ir popietinėmis va
landomis. Aš kiekvieną dieną atvažiuodavau į komisi
jų posėdžius kokiai valandai, .pažiūrėdavau, kaip eina 
darbai ir suderindavau abiejų komisijų darbų eigą

bei nesklandumus. Vakare, po darbų, pasimatydavau 
su komisijos' nariais viešbutyje. Tenka ipasakyti,’kad 
•darbai ėjo normaliai, abipusišku susipratimu,'išskyrus 
kelis atsitikimus, kai buvo užsikirsta dr sustota, kdl‘tie 
sunkumai ne buvo pašalinti pasitarimuose lenkais 
už konferencijos ribų.

24). SUNKUMAI
Lenkų delegacija reikalavo tiesioginį susisiekimą 

Lietuvos su Lenkija vykdyti Kaunas — Alytus—‘Suval
kai — Varšuva linkme, Inės gi siūlėme jį vykdyti 'per 
Vievį — Lentvarį — Varšuvos link. Lenkų delegacija 
stipriai rėmė savo reikalavimą ir ‘komisijoms kėlių die 
nų posėdžiuose nepavyko tuo klausimu susitarti: mes 
neatsisakėme Vievio — Lentvario linkmės, lenkai Aly
taus — Suvalkų, (čia išaiškėjo lenkų noras .pasitei 
rauti Augustavo derybose -apie mūsų įpusėję ’geležin
kelio įrengimus — vandens bokštas Alytaus stotyje!) 
Lenkų geležinkelių delegacija nebuvo kompetentinga 
atsisakyti nuo tų reikalavimų, todėl tas klausimas bu- 
vo perkeltas kiton instancijom

Tada ’Užsienio Reikalų 'Ministerijos Politinio fje- 
partamento vicedirektorius‘Gwiazdowski’s pasiūlė mhn 
susitikti su juo pietų'Simono irSteckio restorane pasi
kalbėti dėl susidarisių sunkumų konferencijos darbų 
eigoje. Kitą dieną susitikome ‘Simono ir Steckio resto
rane, antrame aukšte, aš p. Gwiazdowski ir p. Koscidl- 
kowski pietų. (P. KoscialkO'W’ski^s TtJUVO fUžsienio Rei
kalų ministerijos patarėjas Lietuvos reikalams, kil
me iš Lietuvos, kalbėjo lietuviškai taip,-kaip tikras Hte- 
tuvis).- Mes trys pietų metu, kurie buvo'labai šaunūs, 
per’•5 vai išdiskutavome reikalaujamą lenkų susisieki- ' 
mo linkmės problemą, nustatėme Jos mums nepriiniti- 
numą. Gwiazdowskį*s pažadėjo pranešti kur reikia jir 
siūlyti atsisakyti. Čia turiu pabrėžti, -kad .p. -Kosclal-

(BUS DAUGIAU)
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
K GERKLĖS LIGOS 
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

I Frank Birbilas persirito 81 metas
Frank Birbilas, dviejų didžiau

sių pasaulio karų veteranas, šių 
metų sausio 5 dieną jau persiri
to 81 metus ir pradėjo žingsniuo
ti 82-us. Jis sako, kad patys sun
kiausieji yra 67-ti metai, o kai 

j tuos persiritai, tai kiti labai grei
tai bėga. Rodos, laiko labai 
daug, bet metai greitai prabėga, 
nejučiomis.

Birbilas yra panevėžietis senas 
lietuviškas ąžuolas. Jis yra kilęs 
iš Raguvos valsčiaus, leškagalio 
kaimo. Amerikon atvažiavo 1913 
metais, prieš patį Pirmąjį karą. 
Buvo paimtas karo tarnybon, iš
vežtas į Prancūziją, dalyvavo pa
čiuose didžiausiuose mūšiuose, 
kur jam buvo sužeista koja. 
Kaulai buvo tvarkingai sudėsty
ti, koja pataisyta, ir ilgus metus 
galėjo laisvai ir lengvai vaikščio
ti. Retkarčiais jis nueidavo į 
ligoninę patikrinti sveikatos ir 
leisdavo gydytojams pasižiūrė
ti, kaip jo sužeista koja laikosi.

Kai prasidėjo Antrasis Pasau
linis karas, ir sovietų karo jėgos 

į panaikino Lietuvos nepriklauso
mybę, tai Birbilas ir vėl stojo ka-

DR. PAUL V. DAKGIS riuomenėn. Jis žinojo, kad Ame- 
GYDYTOJAS IR chirurgas i rika kovoja taikai atstatyti ir uz 

L pavergtų tautų laisvę.
i Birbilas stojo- kariuomenėn, 
bet jau bėgioti rikiuotėje, kaip 

į bėgioja jaunimas, jam buvo 
f sunku. Kartas nuo karto atsi
liepdavo kojos kaulas. Tada jis 

t tapo virėju. Jis pagamindavo 
pati skaniausią maistą visai kuo- 

;pai. O kai karas pasibaigė ir 
I Birbilas sugrįžo į Ameriką, tai 
I pati didžiausioji veteranų ligo-

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Talaf. 695-0533 

Fox Valley Metrical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET \ 

Ofisas: HEmlock 4-5849 
Rezid.: 388-2233

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
antrai, penktadieni nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

laiką padėdavo. Anksčiau jam 
jokios * pagalbos nereikėjo, bet 
dabar, kai ligos pradėjo siausti, 
tai draugystę tenka labai vertin
ti Jis padėjo didokam būriui 
lietuvių, bet jis džiaugiasi, kai 
atsiranda gera lietuviška širdis 
ir aplanko seną veteraną ir pa
siklauso, kaip senovėje karei
viai vedė kovas už krašto laisvę 
ir žmonių gerovę.

Birbilas visą laiką skaito Nau
jienas. šis dienraštis jam visą 
laiką patiko, nes jis turėjo drą
sos parašyti teisybę. Kartais 
ta teisybė būdavo labai karti, bet 
vis dėlto teisybė. Teisybę žinoti 
geriau, negu jos nežinoti. Jis ir 
šiandien skaito šį dienraštį, nes 
ir dabartiniame mūsų gyveni
me daugiausia teisybės iš Nau
jienų patiria. Naujienietė

Anglija atsigaus 
ekonomiškai

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

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

kas antrą -šeštadieni 8—3 vai.
Te!.: 562-2727 arba 562-2728

Besilankydami Amerikoje 
Anglijos bankininkai, Čikagos 
spaudos konferencijoje pareis 
kė, kad Anglijos darbininkų 
unijų graži darna su pramo
ninkais, sudaro tvirtą pagrin
dą krašto ūkiui atsigauti. Bri
tanijos unijų ir pramoninkų 
susitarimas nepadidinti atly
ginimo daugiau kaip 12 dol. į 
savaitę, įgalina Angliją eko
nomiškai atsistoti ant kojų ir 
susilyginti su kitais laisvais 
Europos kraštais.

Infliacija tikriausiai
sianti iki devynių metinių pro
centų iš dabartinių 24,5. O be
darbių galės pakilti iki 1,75 mi 
lijonų, bet vėliau, atkutus 
krašto ūkiui, jų skaičius žy
miai sumažėsiąs.

Bankininkai pabrėžė^ kad 
Anglija ir visa vakarų Europa 
ekonomiškai atsigąusianti grei 
tai ir tvirtai. Esą Europa galės 
būti pelninga rinka, ypač tvir 
tam doleriui esant

LŪS-^NGELIEČIŲ PARODA JAV 
DVIŠEvITMETINĘ MININT 

PLĖŠIKŲ “KOOPERACUĄ” 

Chicagos plėšikai sėkmingai 
išbandė “veiklą pagal planą”. Su
sitarę, apsiginkliavę ir poromis 
pasidalinę praeitą antradienį jie 
per 18 minučių apiplėšė keturis 
požeminio traukinio. tikėtų par
davimo ir praėjimo punktus, 
atimdami iš tikėtų pardavėjų 
$287 grynais pinigais.

Jie 6:27 vai. vakaro “apvalė” 
La Salle ir Congress stotį atim
dami $200, antrą Harrison ir 
State stotį, 6:36 vai., gaudami 
$15; -trečią Adams ir Jackson 
stotį 6:40 vai., gaudami $27, ir 
ketvirtą paskutinę Dearborn ir 
Washington stotį, gaudami $45. 
Sekundžių betrūko, policija pa
skutinėje stotyje būtų vagis su
čiupusi.

Visose 4 vietose prie kasos 
langelio priėjo du jauni vyrai, 
vienas ginkluotas, pagrasino ir 
pinigus atėmę skubiai bėgo laip
tais aukštyn, kur, be abejo, tu
rėjo juos laukiančius važiuotus 
sėbrus.

PAVOGĖ~ŠVEDENBORGO 
PAMINKLĄ

Linkolno parke prie 2601 N. 
Lake Shore Drive nuo 1924 metų 
stovėjo ant piedestalo sunkus 30 
colių aukštas 16 šimtmečio šve
dų filosofo ir mistiko Emanuelio 
Svedenborgo biustas, kurio vien
metalas vertinamas į $10,000. 
Kitas 1971 m. pavogtas iš Lin
kolno Parko Konservatorijos, 
bronzos metalo vertingas Beet- 
hoveno biustas, kurs iki šiai die
nai nerastas.

kri-

REZ.: GI 8-0873

DR. W. EISiN - E1SINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS ' 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- ninė paprašė, kad jis virtų mais- 
siliepia. skambinti Ml 3-0001. .tą segantiems karo veteranams.

’ Jie prisiminė Birbilą virėją ir 
reikalavo, kad jis jiems ir toliau 
yirtų tokį skanų maistą, kokį 
jis virė Verdūno laukuose ir Vo
kietijos viduryje. Birbilas il
gus metus virė veteranams mais
tą. .

. Bet paskutiniu metu Birbilas 
^pradėjo negaluoti. Gali būti, kad 
qam pakenkė tie visokį ozonai, 

‘‘pradėjo gelti kojos kaulą ir 
spausti plaučius. Laimė, kad 
Birbilas Chicagoje'turėjo kelis 
gerus draugus, kurie jam visą

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLtViCKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimu

DR. K. A. W JUČAS
Tel,;, 561-4605ir 489-4441 

^OFISAI: -»

’ 1002 N. WESTERN AVE.
5214 N. WESTERN AVE.

Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel.: HE 4-1818
Rezidencijos: PR 6-98G1

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71st STREET 

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: aiK?ad. nuo 1—4 po pietų, 
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 VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Seštadie- 
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71 st STREET 
Ofiso folefu HEmlock 4-2123 

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

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir 11

Va) : 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—L 
2850 West 63rd St., Chicago- III. 60629 

Talaf.: P Respect 6-5084

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI "NAUJIENAS0

LOS ANGELES CAL. jauna, 
bet labai aukštai iškilusi JAV 
respublika yra kūrinys dauge
lio pasaulio tautų, kurių žmo
nės atsikėlė gyventi į šį kraštą. 
Amerika šiemet mini 200 metų 
sukaktį nuo savo valstybės įsi
kūrimo. Kartu su tuo įvairios 
tautos stengiasi iškelti ir paro
dyti, ką jos kaip atskiros etni
nės grupės,, šiam kraštui Ira da
vusios. Lietuvių tauta taip pat 
yra padariusi labai didelį įna
šą į Šio krašto išsivystymą. Dėl 
to šio jubiliejaus proga reika
linga ir jiems parodyti, kad ir 
jie yra JAV gerbūvio kūrėjai.

Tuo tikslu Los Angelės lietu
viai dabar ruošia didelę paro
dą. Kun. Bruno Markaičio rū
pesniu iš Los Angelės miesto 
gautos didelės ir prošnios patai 
pos Kalifornijos Mokslo ir In
dustrijos muziejuje (700 State 
Drive, Los Angeles). Parodoj 
pavaizduodamas kraštas, iŠ ku
rio lietuviai yra atvykę į Ame
riką. taip pat lietuvių kultūri
nis veidas, išstatant eksponatus 
iš jų tautinio meno, lietuviškų 
papročių bei pavienių asmenų, 
losangeliečių, įnašus į JAV kul
tūrą,

Parodai remti yra pakviesti 
visų Los Angelėj veikiančių lie
tuviškų organizacijų atstovai, 
kurie sudaro garbės komitetą. 
Parodos vykdomąjį komitetą 
sudaro: kun. Bruno Markaitis, 
inž. Vytautas ir Irena Tamošai
čiai, architektai Rimas Mulo- 
kas ir Edmundas Arbas. Talkos 
komitete: V. Čekanauskas, G. 
Gustaitė, J. koliėnė, R. Kulikaus 
kienė, J. Kuprionis, J. Navickas, 
V. Plakas ir kt-Finansiniais rei 
•kalais'rūpinasi: Alf. Tumas, VI. 
Pažiūra, ir-Vyk. Vidugiris.

Parodos iškilmingas atidary- 
;mas įvyks s. m. vasario 14 d. 
7-9 vai. vak. Ji tęsis iki balan
džio 4 dienos. Į paruošimą įde
damą daug darbo. Tikimasi gau 
saus tiek lietuviškosios, tiek 
amerikietiškos visuomenės at
silankymo. Kuprionis

Susiriukimu

PRANEŠIMAI

^,'^ig^-jygr^.T^mMBnBM^M^M—gaam—

I Kun. Zigmas Ramanauskas, Waukegan, HL lietuviu švento Baltra- 
! miejaus parapijos vikaras, teturėdamas 53 metus, širdies smūgio iš- 
j. tiktas mirė pereitų metų gruodžio mėn. 22 dieną, palaidotas gruodžio 
I 27 dieną švento Kazimiero kapuose. Jo šeima motina, brolis, brolienė 
j tokio tragiško skausmo metu buvo morališkai ir materiališkai paguos- 
Į ta ir sustiprinta. Jai yra neįmanoma visų dalyvavusių koplyčioje, lai- 
j dotuvių Mišiose, kapuose, išskaičiuoti. Iš širdies dėkojame švento Bal

tramiejaus parapijos klebonui kun. Jonui Kuzinskui, kuris daugiau
siai prisidėjo prie laidotuvių išlaidų padengimo, J. Eksc. vyskupui Vin
centui Brizgiui, kunigams, organizacijų atstovams, karsto- nešėjams, 

’ visiems minėtos parapijos parapieciams, visiemes visiems, kurie už 
! velionį meldėsi, aukojo Mišias, palydėjo i kapus. Dievas jiems teatly

gina šimteriopai.

Velionies artimieji — motina Apolonija, brolis Kostas, 

brolienė Marytė Ramanauskai.

OT A SUSIVIENIJIMAS
J ZX LIETUVIŲ
x AMERIKOJE

SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dao- 
giau kaip SEPTYN1US MILIJONUS, dolerių jiavo apdraus 
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fra tern alinė organizacija — duoda gyvy
bes apdraudę Ir linoįe pašalpą, kuri yra pigį nes SUSIVI®* 
NUIMAS nelaiko pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono doleriu kapitale 
tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudė* nuo $100.00 
iki $10,000,00.

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomė|ą Apdraudę . Endowment 
surance, kad jaunuolis gautų pinigus ankstojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigia TERM apdraudę 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALE APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuvilky KLUBU ir draugi 
riams. Už $1,000.00 akddentalės apdraudos mokestis $3.00 
1 metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonija Kreipkitės | kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parakysit:

LITHUANIAN ALLIANCE- OF AMERICA
*307 WEST 30 STREET, NEW YORK; it. f. IWM

Tlujron Curtain 
Isn’t soutWoot
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GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
; GĖLINYCIA 

2443 WEST 63rd STREET
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834
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ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

u Ai pritraukiau |uo* žmoniškomis vlrvamh, mollos ryšiais." — Ozo. 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
jant Tūkstantmetiniame amžiuje

Kas antrą antradienį Sophia Barčus radijas skelbia švento Rašto tyrini* 
to|p aiškinimus.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mt 
rūsio j i? { tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykitot

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

IV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

TĖVAS IR SŪNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

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

—ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
eilinis narių susirinkimas įvyks tre
čiadieni. vasario 18 d., 1 vai. pdpiet. : 
Gintaro salėje, 2548 W. 69 St. Nariai ' 
kviečiami atsilankyti, nes laikas _už- 
simokėti savo duokles.. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rast.

PERKRAŲSTYMAI

MOVI N G
Leidimai — Pilna apdrauda

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkrausfymas 

iš Įvairių atstumy. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place ~ 
f TeLi FRontier M 882

Laidotuvių Direktoriai

6845

TRYS MODERNIŠKOS 
UR-CONWHONED KOPLYČIOS

EUDEIKIDAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

GAIDAS
4605-07 So. 'HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 -1742

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

"NAUJIENOS." B0LSE7IKAMS: 
YRA RAKŠTIS. J V AKYSE

fRADINSKAS
NAMŲ SAUGUMUI— 

J. ŠVIESOMS< ĮJUNGTI 
AUTOMATAS

2512 W. 47 ST; • FR 6-1998

Sekm. ir tree. uždaryta.-

G Ė L I N.I N K A S
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 "Nauji. Ona s”

Help Keep

Our Economy

Strong

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ. 

★ 
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
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: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
• (LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DI. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

BUY U. 1. SAVINGS BONDS ~ ~ ..................................
5 NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILI____MONDAY, FEBRUARY 16, 1976



; iiims. kurie supažindina su 
11 Naujienomis savo artimuosius 

j ir padaro teigiamos įtakos. Vi- 
;si skaitytojai prašomi prisidė- 
i ti prie platinimo bei naujų 
skaitytijų vajaus.

— Pocius iš Chicagos piet 
vakarių, gavęs Naujienų 
lendoriu, atskiru laišku

Algirdas J. Jonys, Delan- 
co. New Jersey, mums prisiun 
lu malonu laiškų su čekiu ir 
užsakymu siuntinėti Na u jie 
nas vienerieins metams. Dėko
dami už atkreipimą dėmesio į 
Naujienas bei platinimo vajų, 
gerą žinią pranešame visiems; 
skaitytojams ir
Kaip pat dėkui tiems asnie-

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to saveregularty! 
I?1Z. oz

Conipounded 
Quarterly

OUR SAVINGS

CERTIFICATES
EARN UP TO

Mutual Federal 
Savings and Loan

Z212 WEST CERMAK ROAD

Petes Kazxnavskas, President

HOURS: Mon.Tue.Fri.9-4

CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Phone: VlrghJi 7-7747 

Thur-9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

SIUNTINIAI I LIETUVA
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

& -- ■ „u—w.mr-ni „ -  ro i.nor-rnumi n.«n* i <

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgų metų patyrimas.
AL NAUJOKAITIS J

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

— ----- —.......... ...... = —-— ■ ’......................... " >

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
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. VALANT1NAS

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.,
Chicago, DI. 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 

.JUBILIEJINIŲ METU
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJICVOMS šiemet suėio 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 ju įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendras institu
cijas ir remia visų lietuviu 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 metu proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti... , B
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrasio, bet ir visos išeivijos, I dieni bus laidoiamas Lietuviu 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie-‘ 
tuvisku reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicagoje ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metų — $16.00, 

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

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

ADRESAS

____  BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI
6 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL, — MONDAY, FEBRUARY 16, 1976 “NAUJIENOSE" — TURI GERIAUSIA

ka-
at-

ip kitų kliūčių kalendoriaus

see us for 
financing.

’’ AT OUR 10W RATS
WITH REPAYMENT 

TO FIT YOUR INCOME

mas buvo pavėluotas. Dabar 
jis jau yra išsiuntinėtas vi- 

• siems skaitytojams. Suintere
suoti jį gali gauti administra
cijoje už dolerį, o prašant at
siųsti paštu reikia pridėti 25 
centus pašto ženklui.

siuntė penkinę, laikraščio pa- lr Meškeriotojų klubas,
— Eaal Chicago Medžiotojų 

ver
tindamas Naujienų informaci-rainai. Administracija 'apgai

lestauja ir atsiprašo, kad dėlijos svarbą, ypatingai šiais lai
ptu tintojams. pasitaikiusių klaidų taisymo kais, paskyrė jų paramai $25 

ir juos atsiuntė per K. čiurins 
ką. Naujienų vadovybė dėko
ja valdybai ir visiems to klu
bo nariams.

INSURED

— Jonas Markauskas iš Mar 
quette Parko apylinkės kalen
doriaus proga atskiru laišku at 
siuntė Naujienoms penkinę. Po 
tris dol. atsiuntė: ponia Rožė 
Bukšnis iš Dolton, Ill., ponia 
Marta Masiulis iš Evergreen 
Parko ir Jack Talalas iš Chi- 
cagos pietvakarių. Po du dole
rius atsiuntė — ponia Anelė 
Gulbinienė iš Marquette Par
ko, ponia A, Matuliokas iš Clea 
ring apylinkės ir John Wil
liams iš Terre Haute, Ind. To
mas Janiuis iš Bridgeporto 
apylinkės atsiuntė dolerį. Dė
kui visoms ir visiems.

— S. Pocius iš Orland Parko 
apylinkės, pratęsdamas pre
numeratą, savo gerus linkėji
mus parėmė 4 dol. dovana. 
Tautietis iš Oak Lawn apylin
kės užsisakė Naujienas viene- 
riems metams, bet pavardės 
prašė neminėti. Dėkui už au
ką ir už dėmesį. Vajaus' pro
ga Naujienos yra siunčiamos 
susipažinimui 2 savaites nemo, 
karnai pagal gautus pageida
vimus arba atsiųstus adresus.

—Birutė Pumputienė iš Brig 
ton Parko apylinkės, kurį lai
ką buvusi medicinos slauge 
šv. Kryžiaus ligoninėje, prade 
jo biologijos studijas Illinois 
universitete Circle campus. 
Reikia pastebėti, kad jaunoji 
ponia Birutė, kaip ir jos vyras 
Klaudijus Pumputis, žinorpas 
elektros įrengimų bei pataisy
mų kontraktorius, priklauso 
jūrų šaulių, vyčių ir kitoms 
patriotinėms organizacijoms, 
remia bendruosius visų lietu
vių darbus bei spaudą, , rasda-^ 
mi laiko lankyti organizacijų 
parengimus bei sueigas, tąip 
pat nenutraukdami, socialinių 
ryšių su giminėmis bei artimai 
siais. 7 '

— Valentinos ir Stepono Min 
ku vadovaujama seniausia Nau 
jojoj Anglijoj lietuviška radi
jo programa šiemet švenčia 
42 m. sukakti. Ta nroea jie 
rengia koncertą kovo 28 d. 3:30 
vai. noniet So. Bostono Lietu
viu Piliečiu klubo auditorijoj. 
Koncerto programoj dalyvaus 
svečiai iš New Jersey valsti
jos. l •

— A. a. Frank Montvill mi
rė vasario 13 d. Edgewater slau 
gvmo namuose, anksčiau gy
venęs 37-tos ir Damen anvlin- 
kėi. Kūnas pašarvotas Mažei- 
kos-Evans konlvčioje ir antra

Tautinėse kapinėse. Jo gimi
nės prašomi atsiliepti, krei
piantis i .Tona G. Evans, tele
fonas RE 7-8600.

— Dr. Vanda Sruogienė skai 
tė paskaitą apie žvmiasias Lie 
tuvos moteris DLK Birutės ri
jos kultūrinėj popietėj Tauti
niuose namuose.

— Sol. Vaclovas Verikaitis 
ir Rimas Strimaitis, taip pat 
muz. J. Govėda dalyvaus Day
ton. Ohio, lietuvių Lietuvos ne 
priklausomybės minėjimo pro
gramoj vasario 22 d. Progra
ma prasidės 2 vai. popiet pa
maldomis šv. Kryžiaus bažny
čioje. o po pamaldų bus minė
jimas Lietuvių klube, 922 Wa- 
ley St. Programoje taip pat da
lyvaus tautinių šokių grupė 
“Vėjeliai”.

(„hieagus j/iiesio meras 
praneša, kad ateinantį antra
dienį, vasario 17 d., nuo 8 ry
to iki 9 yąl. vak* bus atdaros 
rinkinm4j^^inės y^ųo^e ^pre- 
cinktuo«.zNeužsiregistravę bal 
suotojai ^Tviečiami užsiregis
truoti pirminiams rinkimams, 
kurie bu$. kovo lf> d. Nežiną 
artimiausięs rinkimų būstinės 
kviečiami teirautis tel. 269-790.0 
Registruotis reikia, jei esate 
pakeitę gyv. vietą arba savo 
pavardę.; V . ”

— Standard Taupymo ir Sko 
linimo b-jė yra meniskų foto, 
nuotraukų paroda. Ntiotrau-! 
kos yra laimėjusios premijas 
Brightopi Parko bibliotekos su< 
ruoštame, konkurse,’kuriam 
buvo pristatyta Sidns 200 nuot
raukų. Paroda tęsia iki* vaša- 
rio pabaigos. ‘ ;

— Gražiįia Mįėcevičiūte ir 
Marquette J Parko apylinkės! 
mūsų kaimynystėje esančios 
Universal*Taupymo ir Skolini
mo b-vės tarnautoja, gydosi 
St. Lukas-PTesbiterian ligoni-5 
nėję. B-vės;vadovybė ir visi tar 
nautojar Ljyą patenkinti sek-;1, 
mingu gydymu, laukia jos grįž" 
tau! į darbą. Jos mandagių pa- 
tarnavimii taip pat laukia gau 
sūs interesantai -—lietuviai, ir 
kitataučiąi. '

—Akt: Henrikas Kačinskas 
is New Yorkp valstijos šių me 
tų pradžioje pradėjo 74-sįųs 
amžiaus metus, vis kūrybin
gas ir vis laukiamas mūsų see. 
nose bei Kultūriniu renginių 
sueigose. -

— Lietuvių dailininkų 7-ji 
darbų paroda bus New Yorko 
Kultūros, židinyje vasario 21 ir 
22 d. Phoenix galerijoje, Man-’ 
hattane, yą$ąrio 14 d. atidary
ta skulptorės Elenos Kepalai- 
tės darbų- paroda, kuri tęsis iki 
kovo 5 d. - • ’ - . f

- — * c • - - - • - V- * *--• X

—- Antanas Kuras iš Marque 
tte Parko "apylinkės lankėsi 
Naujienose pratęsti ■ • prenume
ratos. Ta proga įteikė; Naujie
nų parainai ,10 dol. Tos apylin- 
kės tautietis užsisakė Naujie
nas 6 riĮęni, bėi pavardės 
šė neminėtU. Juozas . Kvįetkus 
iš Brighfoii Tvarko ^apylinkės 
įteikė 3 doĮ'vųž kalendorių..- Dė 
kui visiems.'V ; V. f 
— Alfonsas''yambųtas i&Brįg\ 

ton Par^o "apvJihkės^Ta'^eY'ai! 
susipažįpęs,,'sųŲ įįėįuy^'Węra-; 
tūra ir sir■sj>iQidą?'^3į'^a^>^nd' 
radarbiąvęsj£.’d.ĄHgelŲje "JiUtuvįš 
kų Iaikr‘ažči^«4ąip /pat.rašęs^jO: 
veliu ir- laimėjęs' jauŲįmo' -Ii-’ 
teratūrosUp^enE^ą. Ger.ar;su-; 
prasdamaš į Raudos ^reikalus 
ir sunkumu^, <jis. |feikė 
j ienų panamai* 20. dol., o. už -ka
lendorių penkinę. Dėkui už Jin 
kėjimus, bendradarbiavimą ir 
už paramą.

HELP WANTED — MALI 
Darbininku Raikia

MACHINIST

Experienced, with Set-up abi
lity. ' Own took and able to 

-read, blueprint.

• Good wages and benefits.

. FARMER MOLD AND 
MACHINE WORKS

12031 South'Emerald Ave.
Phone. 785-5200

j The, Lithuanian American 
•į Ccąnmunity of.the United

• Statęs Incorporated
JAV I.B

CENTRINĖRAŠTINE
Atidarą nuo 7:00 iki 9:00 va!, yak. 
kasdien (nuo pirmadienio iki penk- 

. \/ tadiemo).
2951 W. 63rd ST., CHICAGO, 

ILL. 60623. . TeL 436-7878

— Chicagos Medžiotojų ir 
Meškeriotojų klubas ' kviečia 
visus į žvėrienos balių vasario 
28 d.' 7:00 vai. vak.. Vyčių sa- 
iej£;245įW47 SL įGroą A. 
Rampai o • orines trasi Įėjimas, 
šalta ir karsta vakarienė $7. 
Rezervacijoms *>, teli 776-8688 
arba arba 247-1131. * (Pr.) 

— Visi kviečiami .dalyvauti
v ‘ p- ' T •

Užgavėnių baliuj^ kurį rengia 
jaunimo organizacijos vas. 21 
d.': Jąunimb .' centre,- ’ 5620 So. 
Claremont Ave. - Rengėjų tarpe ’ 
šiemet’ taip pat; yra organizaci
jų, kurių- dauguma “jaunimo” 
y ta persiritę per pusamžį. Sa
vaime, todėl reikia tikėtis, kad 
ir atmosfera šio baliaus (kuris 
oficialiai: yra pavadintas Užga
vėnių Kaukių .šokiai su progra
mą) bus smagi ir maloni viso
kio amžiaus žmonėms. '

. Tūrting,a7progmihg..'bus išpil
doma mūsų geriausių' .meninių 
ir -kųltūriniiį grupių^-Veiks ke
lios ks^inės, barai ir jnedžiotojų 
virtuvė,kurip^. Cicero-;;Medžio- 
tojų klubų, priežiūroje bus gau
namai, šalti dr šilti’ egzotiški me- 
džiokliniai patiekalai . Numa
tyta- kaukiu ir kostiumų kon- 
k-UBsai, -loterija—-ir-kiti-ųvairu-- 
mai.' ..X.i.'(
^^adžia ; 5 -\yal. vak?) Kaukės 

ir specialūs ^kostiumai Nebūtini. 
-Dįėį '.daugiau inforniacijos pra-

428-4440 arba’.y. .Mičiųliui, 587- 
8683h (liepomis ’ 438-S241. .pr()

.Anything less than a 20-pound turkey “rould be an tn suit toi 
ybur mother’s holiday feast. With two favorite couples coming’ 

i tor dinner this weekend, be grateful for her gift package of left- ‘ 
©ver turkey. Stove Top chicken flavor stuffing mix forms a rirį 
mold and creamy turkey a la king surrounds It. Birds Eye 5- 

’ minute sweet green peas and a bottle of chilled wtoe are an you 
need for a post-holiday party.

i TUEKET A IA KING WETH SWFFING KING >
I package (6 m.) chicken 

flavor staffing mix

Ž packages (19 or. c 
5-miMte—cook : 

f ra t et green peas

1 ean (10% oxj condensed 
eream of mushroom povp

vater. Gently press Into » grewed 4-cnp ring mold; keep vazm.’

• xaueepaxt Cook and stir until mixture lust ecmn to s MDL 
^Vnaaold stuffing onto serving piste; spoon tūrtcey mixture around

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS LŠSLMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI.
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. 63 rd St. Tel. 436.7878

SAVINTNKAS PARDUODA 10 kam
bariu mūrinę rezidenciją su garažu, 
netoli 55-tos ir Kedzie Avė., pusė bl. 
nuo bažnyčios ir mokyklos. Pilnas 
beismentas, karšto vand. šild., gazu. 
žemi mokesčiai. Įkainuota greitam 
pardavimui. Tel. 737-8916.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava 
Chicago, III. 60632. Tai. YA 7-5980

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.- — šeštadieni ir 

' sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

■ TERRA
Brangenybė:, UlkrocSIal, Oov«no$ 
/- .yisomt progom*.
1237 WEST 13rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4650

Didžiausias kailių 
pasirinkimas
If NA Uetavt kailininką 7^ Ka

Ax. Chlcagoje ■ if

263-5826 
(įstaigos) ir 
677-8489 

(buto)

185 North Wabash Avenue 
2nd Floor Chicago, Ill. 60601

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

(Pr).

SKAITYK IR KITAiZ PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTI "NAUJIENAS"

REAL ESTATE SALE
Namai, Žemė — Pardavimui

**• ATEITIS TIKRA 
'' 6 butų iškilaus grožio gelsvas mū
ras. 4 auto muro 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 Marauette Parke, 
<*raži vonia, naujas gazo šildymas. 
*21,000.

MODERNUS 2 aukštu namas ir 2 
antn mūro garažas. Radiant šildvmas. 
^n’kioj apvlinkėj Marquette Parke. 
Vertas daugiau, gavome už $38,800.

- 2 BUTU modemus mūro namas su 
Garažu. Atskiri šUdvmai. Rami, graži 
. <ratvė Marquete Parke. $36,600.

MODERNUS 4 BUTU mūras ir 2 
nito mūro garažas. Atskiri šildvmai. 
^ent air cond. .Arti Maria High. — 
'45.500.

VALDIS REAL ESTATE

2625 West 71st St. Tel.. RE 7-7200

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

■RAVGOR, MICH. retirement 
TTr|ME 120 miles outside Chicago. 
Widow must sell sturdy 5 room hou
se. Insulated. Hardwood floors. Full 
basement and bath. Good drinking 
water. Good furnace. 2% acres of 
yo«a land on hlacktnn road. Bus 
c-nwic'' tn schools wh’ch ara less 
fhan 2 miles away. — both elemen
tary and . high schools. Fir trees in 
rmnt nf house and other shade frees. 
^20,000. Taxes only S12R yearly.

Tel.: 616 427-8766.

HTTP’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NTTOMOS1T 
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai turns patarnaut

BALYS BUDRAITIS
4369 ARCHER AVE. CHICAGO.TE 

Tel. 254-5551
LEMONTO APYT.TNKt-TE

135-TA IR ARCHER AVĖ. 
Tel. 257-5361

M; A. ŠIMKUS
Real Estate. Notary Public. 

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

šymai ir kitoki blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontai

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609. TeL VI 7-3447

CaD Frank Zapolis 
320$ i/2 W. 95th St.

GA 44654

__ DOMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams. 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-3775

SKAITYTI •NAUJIENAS* 
SKAITYK IR KITAM PATARK




