
'Lee.; ■• /. - : • .;. . :' .. -
'ž££į

^ ▼♦♦♦ -# • <G • * w v v v v w t •

-

3

f . Bt^Ęg-H®Š>ED tor manage and

TRUMPAII

nukentėjo nuotu
vizmo. Jau- ^iųno

4 šviesa.
Savings

•' gerbę

,- - Į

dar savyjg /puolami ir jiems

ir komunistų simpatijų J J. BACEVIČIUSk

ri. Argi Kristus riėsūgėdino tų, Namų- Savininkų Orgąnizaęijos 778-2233
susirink jmas-jvjks-peBkmdie-
nį,. yąsąjip2ft-(ą,(7;vąl. 30 mi
hpčių-įyakaęp;tiętuyių^iparapi
jos ,są^įęįSNųmątpmas.' trum-.Kursai
pas,: jLietuvps r -_Nępriklausomy-

z

pažangusis” A. Grigas;
baigai bus ir: kuklios f

ko, tik<vieną iartą į du šimtus
porcium, karšto vandens šilima ga-

• V« >r «-rw * M teminėjimas McCormick salėje
Pasėdėjo, pasiklausė 'betiksliu

bus pardavinėjami-•s’

-bendradarbiavimą su <

•Platesnės
sųsibięiullavę

(Pr)Ji buvo apsilankiusi su draugu
ir bendruomenės gegužinėje,< .
bet nedrįso išlipti iš mašinos.

■T

linksminęs 'pokštininkas. ; T

:^yėn,toĮt .3

i

grūmojimo,' gerklių;laidyįho
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išeiginės.
T

<v i

bo: irid<S kbkio^ndrs.mėhkmeMo
gaištirilaiką, nervintis^

parašė ir išsiuntė . senatoriams V,operatyviai..remontuojamindt
l ’ M ■ • ' < . .*» •
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Cicero Altos skyriui aukavo
Juozas Gribauskas, šv.. Antano darymas sudaro, daug keblumų k

iškvietimai, pildomi pilietybės pra-
Y- ____  • J i* •kė (r.) 5 dol. ir 56 c. — .likutį X t 7 A •*; ■ ------- . ■»

ę-u ' pieno kombinato -

Prekybos valdybos darbuoto-

ieną tetrapakuose, jį brokuoja
jr grąžina kombinatuiS. Paulauskas X.

Nuoširdžiai kviečiame tėvus
ft d *

ir kartu su savo vaikais atšvę-

atgavimo šventę.
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jaus padėjėjų roles. Pastatyme ]jUV0
pažangiąja3

? L •

ti Lietuvos nepriklausomybės

l •' •

gj’vehimo-.nebifs? .--.- ‘
i Pagaliau,' j ei^yfcką /prįdėsi

me kelti spąų-^j^4ąi^ęidšiįųę;

ir siandieh' tenka gyventi su 
skaudžia gėla krūtinėje. O čia

SAVININKAS PARDUODA gerai už- 
laikytą 6 kamb. mūro namą Mar
quette Parke su 2 voniom, dengtu

zu ir 2 mašinų garažu. Tel. 482-7871

ft

turi 
virš -$60.000.000 ir yra 

Loan

dojė apie tai berašė.- T 

bendrija sunkia? serga sklero-

į1

Mąrąuettę Parko tLietuvių

DOMESIO 
62—SO M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio

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

į7

j

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žarna — Pardavimui

ATEITIS TIKRA
6 butu iškilaus grožio gelsvas mū

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

6 kambariu 15 m. mūras. Įrengtas 
beismantas su virtuve. Naujas gara
žas. Arti 72-tros - California. Vertas 
pirkti.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Sfafyba Ir Remontai ’

Call Frank Zapolis 
32081/į W. 95th St. I 

GA 44654

REAL ESTATE ^DR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

bės-.-^tgavimp • -pąininėjimas.
val-

77vltorts progoms.
J237 WEST 63rd ST^ CHICAGO 

t . Telef. 434-4660

MJRŠTEINĄ 
jįfcjel. 263-5826 
Sįb (įstaigos) ir 

Cr 677-8489 
(buto)

P.TTTYS REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSTT 
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jnms na tam aus

BALYS BUDRAITIS
4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE 

Tel. 254-5551
REMONTO APVT.TNKfcTE

135-TA IR ARCHER AVĖ.
Tel. 257-5861

mišias, stebėjo rodomus fil
mus. Niekas jo nekvietė, nie- 
kas ir neišvarė. Taip pat nebu-

nuo pajamų už senatoriams laiš
kų rašymą. i

i

DIDELIS MŪRO NAMAS. 6 kam- 
bariai, puiki vieta Marauette, Parke, 
<?raži vonia, naujas gazo šildymas. 
S21,000. -

185 North Wabash Arenti® 
2nd Floor Chicago, Hl. 60601

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

3 kamba- 

1A’3^625,

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
i

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

primetami bendradarbiaūtojų 
ir komunistų simpafikų var
dai. Tai'■-pasiinetusių brolių 
piktos pagiežos prasiveržimas, 
kad nevyksta, taip kaip jie no-

šu\ vieną 
’jie pas ją valgė

g ĮSgg1.
F

Pasveik|nK savo draugus

i- f*".' . .Z. . L’

i
T

! - . -. 'f- ' ■ V ; . i '
bankeio vedėjas $25 Vacys Do- 
nius 10 dol. ir LB Cicero apylin-

■r’A|.-ĮJ ...i

A. TVER A S 
LAIKRODŽIAI Ift 8RANGENYB*S 

ir. Taiajraua

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS. 4065 Areher Av« 
Chicago, III. 60631 Tai. YA 7-5980

“bef jo užtMliiiekfe bferidradar.

jcuose • nesilaistytų. į... . ■ 
i Prekybos valdybos darbuoto
jai pastoviai tikrina gaunamą

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Dcrtoiolięv ^ QhIfbininkig

maintain .31 flat apartment building 
— North, Side. Apartment plus sala- 
ry. Must speak, read and write Eng-

, _ L-X. • 

XT____ V*_ J Y«

ir svečius dalyvauti minėjime
M -_ J! • . •

*644 WEST 6Wh STREET 
'■ T*M4REput>Hc7'l»4t

viską spaiftįg
vičiai visą ^gyv^nimą aukojosi 
savajam kraštui, todėl kentėjo

Liability apdraudimas pensininkams. 
Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4445 So. ASHLAND AVĖ. 

5234775

SKAITYTI "NAUJIENAS" 
SKAITYK IR KITAM PATARK

>-
t į

Brintfehybos, Laikrodžiai, Dovanos

REAL ESTATE — OUT OF TOWN
/ J " , '

R4-MG0R. • MICH _____ _____
HOME 120 miles outside T Chicago.

ap_

jrbories šavodiafbb lai-

M > T 

r i 
i 5

— North Side. Apartment plus sala- 
i ~ .. —
lish Can W-2525.. ’/ 1

v-' RENTING fN GENERAL
- f‘ . N »# n» • « :

ENUQMGJAMI 3 KAMBARIAI su 
i iš gatvės, šilima, 

„ 2540 W. 39thPl.
; Tel. LA 3-3797.
T—* ~ g";-----į—-■ 4.^.! —- - --

IŠNUOMOJAMAS švarus ' 3 kamba- 
riu- yietjgongio - butas su baldais prie 
_ , ju! susisiekimo. TfeLriA ‘3-5625,

- J 

z

;‘T

LB (r.) Cicero apylinkes vi
suotinis metinis narių susirin
kimas, įvyks kotfo jm&i. d, 11 
vai. 30 min. ryto, šv. Antano pa
rapijos salėje.

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

' the Mn*t Mme te wb tv tbė 
bute, tert mm vm reteb h«r.

■

U. K ‘ ‘ 't

“pažangiąja’’.'
pietus, važinėjo į paežeres, bet 
niekas j- tai nekreipė dėmesio.

C

baldais,: Įėjirnaš 
$80. 254Mr. Aukers yra narys of the 

Chicago South Area
Council and the Savings Insti- 

. tutions Marketing Society of
America (SIMSA) ir šiuo ine-

vo kelta ir spaudoje. 1 '
Mačiau porelę “pažangiųjų” 

ir bendruomenės susirinkime.

< <Hpoi:iti<in. kuris apdrąudži.'l 
'visus indėlius narių įslaigo.se.į(

3 BUTŲ PO 4 KAMBARIUS mū- 
rims. 2 auto garažas. Gazo pečiais 
Šildymas.- Brighton Parke.
: 3 BUTAI IR KRAUTUVEI PA

TALPA. Medinis, gerai apžiūrėtas 
namas Brighton Parko centre.

ŠIMAITIS REALTY
F Insurance. Income Tax 
2951 W. 63rd St. Tel. 43^7878

ginčių ir išėjo. Tadą hiekas ne-^ 
kaltino bėndnidmeiičs vadovy 
bės už 
priešu.

Savu laiku kėli viengungiai
Nfiriėjinią. ruošia 27 organiza- 
cijos.-.-Platesnės infdrmaci- 
įstaigose. Platesnės informaci-

pasirinkimas
pas vieuinielj 

Įį lietuvį kailininką 7^ 
l\ Chicago# —-ott.r

SkNORMANĄ

4* • ■

> 2 BUTU modernus mūro namas su 
Garažu. Atskiri šildvmai. Rami, graži 
gatvė Marquete Parke. $36,600.

MODERNUS 4 BUTU mūras ir 2 
auto mūro garažas. Atskiri šildvmai. 
Oent. air cond. Arti Maria High. — 
545.500.

parduodant .pieną pirkėjams, to
dėl prekybos valdyba iš tiekėjo

— latikia, 
kad -pienas; tiekiamas - tetrapa-

neršta tau menus visu rūšių namo ap-

dens boilerius ir stogu rinas (gutters).

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago, m, 60609. TeL VI 7-3447

sftajkčį>rfe' jų,: ]įad žmonės ga-

arferi;'šėswiėniaiš.
, _ ■r-. •

♦
j eikalus,ir' lietū- 

L J--irrV. Bagdona-

* *'[ f***' * L \ ~

^•Wg^rias1 T7.

v

nuo 7 00 iki-9-vai vakaro, Pel-

'■ sekmadiemkis

Vytautai baigęs ptokhoP
* suim-į 

greitkeliu į tas ir Leningrado kalėjime
1 Z J f / I I 'žl , ... n ■ v o ar, ■ ; J ...1 r. —— 4. . ■ n U ■ zl a. ■

tas. Kankinio tėvai ir šiandien 
nežino sava sūnaus kapo. Jiems

■

t

Robert E. Aukers išrinktas Union
Federal Savings prezidentu

ir

>

f

c

neiriamos ir nesidėdamos į sandėrius su okupantais ar ju įgalio-

rikos ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 
ir reikalingos, riet būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 

spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat .pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie-

cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.
NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių _ daugumą šiais pasimetimo, .reto- 

ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie-

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

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

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

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

Į Į Siunčiu_____—

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
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. V A L A NIT I N A S

M. A. ŠIMKUS 
Real Estate. Notary Public.

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiy 

symai ir kitokį blankai.

i

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

skelbdama platinimo vajų kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat ^pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chieago|e ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metų — $16.00, 

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

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

‘IB® 
I W ff 
s * -^3^

.JUBILIEJINIŲ METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

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

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

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendras institu-

Development in Seattle, 
shington.

Unio Federal Savings 
turto
narys Federal Home

Union Federal Savings yra Bank System and the Federal 
šiose vietose: 3130 So. Halsted Savings and Loan Isurance

>x-:

Robert E. Aukers

The Roard of Directors of 
Union Federal Savings of Chi 
cago, Palatine ir Matteson iš
rinko Robert E. Aukers prezi
dentu asociacijos nuo 1976 m. 
sausio 21.

Buvęs asociacijos preziden
tas Albert J. Aukers, 79 metų 
amžiaus, paliks kaip aktyvus 
Chairman of the Board.

Robert Aukers pradėjo dir
bti Union Federal Savings nuo 
1969 m. ir buvo asociacijoj pa
skutinius du metus executive 
vice president ir assistant ma
naging officer. Jam vadovau
jant Union Federal Saving smar 
kiai išsiplėtė ir ta asociacija 
padidėjo iš vieno ofiso į ketu
rias.

HOT SPRINGS, ARK.
t

(Atkeltaišo-topsL)
lietuviškųSt. Chicago, Countryside Mall, 

1214 W. Baldwin Road/ Palati
ne, 4617 W. Lincoln Highway 
on the grounds of Lincoln 
Mall, and inside the Mall, Lin
coln and Cicero Avenues, both 
in Matteson.

nub savųjų^, o skaudžiausiai 
nukentėjo duo rusiškojty bolše
vizmo. Jau- ^-Uiinomis bolševi
kų okupacijos dienomis, jų sū 
nu& ” - 
mo jūrų institutą, buVo

— Dr. Fred C. Schwarz. 
Christian Anti- Communism 
Crusade pirmininkas, žinomas 
iš savo prieškomunistinių se
minaru, kalbės Holiday Inn 
viešbutyje, Hillside, Ill. Vaziuq 
jant Eisenhower g
vakarus, išvažiuoti į Wolf Rd J žiauriausiai ^tardant r nužudy 
o jį rytus'— Manheim Rd. Pas

tų užima antrojo viceprezįjįpn-l kaita prasidės 7:30 vai, b 6:30 
to vieta SIMSA — Chapter One bus bendri pietūs, kurių rezėr-
(Chicago area). 1975 m. jis už
ėmė abejose organizacijose iž
dininko vieta ir buvo narys 
Chicago Central Manufactu
ring. District Club Board. Jis 
irgi aktyvus the Chicago Va
lentine Boys Club patikėtinis.

Aukers lankė Regis College 
Denveryje ir Colorado State 
University, Ft. Collins, Colo
rado ir baigė kursus taupymo 
ir skolinimo srityje.
buvo sponseruojami Chicago 
Chapter 64 of the U. S. Savings 
and Loan League. Be to, jis dar 
lankė School for Executive

Wa-

vaeijai skambinti tel. 372-2205. 
Jie kainuos 6.5$ Paskaitos -te
ma — kaip komunistai -naudo 
ja dialektiką savo strategijoj. 
Bus paliesti kinų-sovietų san
tykiai, Europoj ir Afrikoj ve
dama ekspansija taip pat Ame 
rikos vidaus gyvenimo reiški
niai.. Paskaitą remia. YAF ir 
kitos prieškomunistinės bei pat 
riotinės organizacijos.

— Rūta Augiūtė, Vytautas. 
K. Kerpė ir Valdis 'J. Talaitis 
baigė Loyolos universitetą. Di
plomų įteikimo iškilmės buvo 
McCormick Place.

— Sol. Algirdas Brazis vai
dins ir dainuos grafo Liuksem
burgo rolę to pat vardo Leha- 
ro operetėje, kurią stato “Pir
myn” choras. Kristina Mileriū- 
tė vaidins Angelės rolę, A. 
Snarskis — dailininko Arman, 
V. Liorentas—Bazilijaus, E. Za 
polienės — Julietos, A. Gied
raitienė — grafienės Kokoso- 
v.os, J. Panka — notaro, A. Ko- 
vera ir J. Vieraitis — Bazili-

kurie taikstėsi mesti akmenį Į 
savo artimą? -Vis tik gėda , ir 
reikėtų rarišti. ;

Dabar pažvelkime j antrąjį
- _w ‘ L.

_ x i

vyko kun.'AĮ^imahtb Kezio fo
lazdos galą. Kiek ankščiau čia 
vyko kuri. Algimanto Kezio fo 
to darbų paroda. Joje. atšilau^ 
kė ir “pažangusis” A. Grigas; 
Apžiūrėjo parodą, išsėdėjo per

mus. Niekas .jo hekviete.

Tikilnasi .'turėti svečių 
džios žmonių ir- politikų, o pa
baigai bus kuklios vaišės. 
Visi nariai turėtų dalyvauti.
‘ /.■n“.“'!. J ' - ~~

— Labai reta proga pasitai- 
M -2; > » • - -«*' — - * X 9i Z ’ r

REAL ESTATE.

Chicago, III. 
-------4r:----

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

' NOTARIATAS — VERTIMAI.

Į VISŲ ROŽIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į 

BELL REALTY 
; INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave.

metų,- Amerikos Bicentennial

j arba 238-0388.s. m. balandžio men. 2o d. 2.3O ________
vai. p; p. Nepraleiskite progos 
Bilietai * ’ " ' _ ’ ‘ ‘ ' y
Marginiuose ir pas platintojus.

■i
i

Į UI

hS

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST, CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5.9209 
==============s=ss====zss===^^^SBffiQBBn^^BaBB@BBSBaaB8gEsSamBCSsz

taip pat dalyvauja pilnos sūdė 
ties “Pirmyn” choras, diriguo
jamas muz. Kazio Steponavi
čiaus, kuris taip pat yra reži
sierius. Pastatymai bus kovo 
13 ir 14 d. Marijos aukšt. mo
kykloj e.

—■ Lietuvių Meno ansamblis 
“Dainava nuolat repetuoja ir‘ 
intnsyviai ruošiasi pastatymui

jos • sųiėikiamos tel. 436-7878 
nuo 7.00 iki 9 vai. vakaro, Pel-

. — • r,- ; ' 'r,' >'

nas, šlai&nias: Bįlfui. .>Minėji-
~ .• (Pr)

“Pamario pasaką*’.

— Lietuvių operas: Juodąjį 
laivą, Gintaro šalį ir Priesai
ką, sutiko režisuoti nesenai į 
Ameriką atvykęs Jonas Jura
šas. Tariamasi su juodei są
lygų-

— Lietuvių Opera pries 3 m. 
išleido Banaičio operos “Jūra
tė ir Kastytis” plokšteles. Ji gro 
jama per daugelį Amerikos ra 
dijo stočių. Opera skundžiasi, 
kad ši plokštelė 4ar nėra pa
dengusi jdėtų lėšų. Manoma, 
kad lietuviai privalėtu įvairio
mis progomis ją kaip vertin
gą dovaną pirktų ir dovanotų!

— Irena ir Stasys Pranske- 
vičiai. Cicero gyventojai, Ne
priklausomybės šventės minė
jimo proga, padovanoio Cice 
ro šv. Antano parapijos mo- 
kvklai 8 tautines vėliavas iška 
binti kiekvieno skyriaus klasė 
ie. Iki šiol kabėjusios trispal
vės jau buvo susidėvėjusios. 
Parapiios klebonas J. Stanke- 
vičius ir mokyklos vedėja sese 
lė Salvatore tokia gražią ir 
brangia dovana mokyklai la
bai įvertino. Pranskevičiu trvs 
vaikai mokosi prie parapijos 
veikiančioje lituanistinėje mo- 
kvkloie ir nuolat dalyvauja 
lietuvišku parengimu progra
mose, o T. Pranskevičienė au
koja jėgų, pinigų ir laiko vai
šių paruošimui.

— Vasario (6-sios minėji
mas Kr. Donelaičio mokyklose 
ivvks š. m. vasario 21 d., lygiai 
11:30 vai. ryto Francis Mckay 
mokyklos auditorijoje.
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... -:s ru-t

siškai užtraukė “Volga, Volga... 
“bet jo = užtai ‘niekas bbhdradar 
bidutojų- tie^avadiiib- -išplū
doje- apie tai iierase.- ";■ 

Atrodo, kad'jinųšų lietuviška 
bendrija sunkia? serga sklero
zėj Ir'kol- nėsibaigs/kiimščiais 
grūmojimo, ‘ gerkliųjŲ laiftyįiįo 
ir/špygųkaisiojimotra^korrie-:

« - .-*• . r - * -te 5- -lt*' - ♦ r* * % _ «_ ■ y -- ■dija, -tai mūš^kolohijpje 
gyvehimoįnėl^ - * ■
/ Pagaliau, je^vfeką^pradėsi

me kelti spawK^4ai ^eteiine 
ir joks-rrašieia&c^jįmas- neįira: 
eis nepastebėtas.

mūi Ruošti Komitetas.
—___ •__ -

Okupuoto) Lietuvoj
-r-iY.37.7^žViIniuS:sNv;i; ■- ■

■ a, t i ’ L- “

Vįšoš? įjųitinįo 
tatnavihio.Ų 
kįt t varied ttajp, ‘kad kuą geriau
galė^^^rt^rity^ar^tojtiš, pri 
sitaika prie■ jų,- kad žmonės ga- 

; Įėiųčkr^fp^v^ąndų

Tačia^šįto, rieg^iažpissįty- 
j J

mesi*8 
vaŲ--ryti> ir;;baigUmas- ;1TJ vai

Ųišskp^/ržtų su-

{?=■■ j . ■’ 1 .■ ==s

SOPHIE BARČUS 
. RADIJO. ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš W0PA, 

1490. kil. A. M.
tietuviv-kalba: kasdien nuo pirma- 
i .diėriio iki penktadienio 12:30— 

1:00 V., popiet. — šeštadieni ir 
-sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai.

. . i'
' ; Tėlėf.: HEinlock 4-2413
. 7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

Nuosavybes — kitur

retirement

Widow must sell sturdv 5 room hou
se. Insulated. Hardwood floors. Full 
basement and bath. Good drinking 
water. Gnod furnace. 2% acres of 

land on Hacktnn road. Bus 
corvic^ tn schools wh’^h aro 7Acg 
than 2 miiAq awflv — hnth elemen
tary and high schools. Fir trees in 
front of house and other shade trees. 
$20,000. Taxes onlv $128 yearly.

Tel.: 616 427-8766.
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CICERO
Per Altos Cicero skyriaus ruo

štą Vasario .16 minėjimą, LB Ci
cero apylinkės.-1^4 pareigūnai 
parašė ir išsiuntė . senatoriams 
231 laišką, kad paremtų sen' Carl 
Curtis rezoliuciją. 319.

Papildomai Vasario 16 proga

bo ir dėl kokiol nors menkniekio 
•’ gaišti t'laiką, nervintis;7 Kiek- 
viėiias^zkam teko ‘nAbriė”. -lanky
tis ’ autoservise, žino, kaip ten 
nebrangihamas- laikas. kaip ne- 

; •.* ... .r— . ’T*'.**.' ■ .4 kfcCz^-T a

nereikšmingiausi ’. gedimai/

Y it ’ ' Klaipėda . .. :
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• Ęiėno pakelių; nesandarus už-
Didžiausias kailių 
pasirinkimas

‘Ml
.W*. « *1

FORESTS CAJTT
FIGHT FIRES

m
nu Iron Curtain .

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

Trys inžinieriai perspėja, kad iš dvidešimt 
veikiančiu jėgainių kai kurios nėra saugios 

WASHINGTONAS. — Federalinės taisyklės tikrinti bran
duolinių (atominių) jėgainių kontrolę yra mažiau griežtos negu 
tos, kuriomis reguliuojama duonai pakepinti tosterių ir plaukams 
džiovinti elektrinių mašinėlių priežiūra, pareiškė trys inžinieriai, 
kurie atsisakė savo tarnybų, kad galėtų perspėti visuomenę dėl
branduolinių jėgainių pavojų.

Tie.trys inžinieriai (Dale Bri- 
denbaugh, Richard Hubbard ir 
Gregory Minor), buvę vidutiniai 
aukštose pareigose General Elec
tric tarnyboje, atsistatydino šio 
vasario 2 d.- norėdami nurodyti 
branduolinių jėgainių saugumo 
trūkumus, praeitą trečiadienį 
perspėjo, kad federaliniai nuo
statai neturi galios nepriklauso
mai tikrinti kai kurių jėgainių 
kontrolės Įrengimus. Jie savo 
pareiškimus su paliudijimais pa
teikė Jungtiniam Atominės Ener 
gijos Komitetui.

Jie pareiškė, kad visos bran

Trumpai iš visur
Senas ir naujas Etiopijos 

patriarchas

ADDIS ABABA. — Etiopijos 
kariškos valdžios radijo prane
šimu, Etiopijos ortodoksų baž
nyčios patriarchas Abuna Te- 
woflos pašalintas iš pareigų. Jis 
apkaltintas visa eile kriminališ- 
kų nusikaltimų prieš tautą, kaip 
tai šalpos fondų pasisavinimu 
ir nelegaliu milijonų dolerių su
sikrovimu. Kur dabar Abuna Te- 
woflos yra, radijas nepranešė.

Abuna Tewoflos buvęs impe-
yxv Vioyo woilos yra., r adi j as nepranešė,

duohnės jėgainės Jungtinėse Va-. .

trūkumų, dėl kurių dar nesulau
kus 2,000 metų (tai yra 24 me
tų bėgyje) gali Įvykti pavojin
gi reaktorių akcidentai. Indus
trija ir federalinė vyriausybė 
jaučianti tas problemas reakto
riuose, bet neveikiančios kaipre-i 
kia greitai išsprendimui suras
ti. Inžinieriai be to perspėjo ko
mitetą, kad atrodą jog industrija 
daugiau rūpinasi, kiek kaštuotų 
jėgainių laikinas uždarymas pro-
blemoms pataisyti, negu publikos 
saugumu. Jie pareiškė savo abe
jonę, kad Branduolinė Regulia
vimo Komisija efektingai regu
liuoja branduolinę industriją. 
Milžiniškos išlaidos, terminas ir 
politinis spaudimas padarą be
šališką sprendimą beveik neį
manomu. “Tai yra svarbiausias 
mūsų branduolinės programos 
trūkumas”, sakoma tų inžinierių 
pareiškime Jungtiniam Atomi
nės Energijos Komitetui.

Rasių trintis policijoj
WASHINGTONAS. — Visuo

meninių Santykių (Community 
Relations) įstaigos metiniame 
pranešime pabrėžiama, kad san
tykiai tarp baltųjų policininkų 
ir rasinių mažumų piliečių pra
eitais metais rodė nesantaikos 
reiškinių visame krašte. “Kon
frontacijos paprastai įvyko, kai 
koks nors mažas incidentas bū
davo išpūstas iki riaušių”, rašo
ma pranešime. CRS (Commu
nity Relations Service) yra‘Tei
singumo Departamento skyrius, 
įsteigtas Kongreso prieš 12 me
tų būti bešališku tarpininku gin
čams tarp rasinių grupių taikiai 
išspręsti. .

Antradienio 
naktį 2 vai. du juodukai Įlindę 

' pro langą į namą 4569 S. Lake 
Park avė.; radę dvi senutes — 
Laura James 75 myetų ir Sally 
Brown 88 m., jas išmetė iš lovų, 
vienai — Mrs. James geležiniu 
daiktu dukart pramušė galvą, 
pasiėmę TV priimtuvą ir rastus 
88 dol. išėjo.

CHICAGO.

Chicago, Ill Penktadienis, Vasario February 20 d., 1976
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Šio realiai atrodančio plastikinio medžio ornamentas fakti-
na i yra meldės pripildymo kėlias, padarytas tikslu sumažinti
_  1 T— - - — - * . f ' * • — —

dal^o inspektoriaus Rochester}o Įmonėje, N. Y. į

1

1

šlifavimo ir'šveitimo darbus. Jis rūpestingai tikrinamas Ko
dak'© inspektoriaus, Rochesterio įmonėje, N. Y. '

i Bausti už valstybėsi. t _ •• . <■

paslapčių išdavimus
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WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Fordas trečiadienį panei
gė. kad jo pasiūlymas apsaugoti 
valstybės paslaptis turėtų tiks- 
’o nuslėpti nusikaltimus, o vyr. 
/alst. .gynėjas Edward H. Levi 
casakė, kad planas buvo paruoš
tas su dideliu atsargumu apsau
gojant civilines laisves.

Spaudos konferencijoje Levi 
pareiškė, kad prezidentas For
das pats atmetė kai kuriuos 
griežtesnius spaudos suvaržy
mus,’, kuriuos siūlė Kongresas. 
Svarbiausias plano punktas yra, 
kad būtų baudžiamas toks val
džios tarnautojas ,kurs turėda
mas priėjimą prie slaptų valsty
bės saugumo informacijų, tokias 
slaptai perduoda neautorizuo
tam asmeniui. A,

Italijoj tas pats -

tas, o ne krikščionių kunigų rink
tas, visą laiką praleidęs žmones 
spausdamas, o ne gelbėdamas, 
skelbia valdžios radijas. Jo vie
ton paskirtas mažai žinomas ku
nigas Abuna Onis iš Tigro pro
vincijos.

Milijoniniai Lockheed kyšiai

WASHINGTONAS. — Senato 
subkomisijai toliau tęsiant kor-
poracijų tyrinėjimus, iškilo dau
giau veiksmų, kurie sukrėtė ke
lių svetimų valstybių vyriausy
bes. žurnalas Newsweek rašo, 
kad subkomisija gavusi doku
mentų, kuriuose orlaivių korpo
racija Lockheed kaltinama pa- 
mokėjimais Pietų Afrikoje, Ni
gerijoje, Ispanijoje ir Graiki
joje. Vien Pietų Afrikai sumo
kėjusi 89 milijonus komisijos 
už pardavimus 8117 milijonų su
mai.

Kalifornijoje kyla žemė

SACRAMENTO. — JAV geo
logų tyrimais nustatyta, kad sri
tis išilgai vadinamo švento An
driejaus Plyšio (San Andreas 
Fault) netoli Los Angeles pa
skutiniais metais yra pakilusi 
per 10 inčų. Tas “žemės patini
mas” rimtai studiuojamas, ka
dangi panašūs grunto pakilimai 
yra buvę prieš žemės drebėji
mus Kalifornijoj ir kitur, nors’ 
panašių žemės “patinimų” 
būta ir be drebėjimo.

/
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Kaip Medicaid augo • Islandija nutraukė 
santykius su Anglija 

REIKJAVIKAS. — Islandija 
praneša, kad ji vasario 18 d. yra

Kai Kongresas 1965 metais 
priėmė Medicaid ir Medicare pro
gramas, Illinois buvo viena iš 
pirmųjų valstijų, kuri pradėjo 
teikti medicinos pagalbą pašal
pą gaunantiems ir kitokiems be
turčiams. Sausio 1 d. 1966 m. 
Illinois turėjo 367,000 medicinos 
pagalbą gaunančių išleidžiant 
po S5 milijonus mėnesiui; po 10 
metų tas skaičius siekė milijo
ną šelpiamųjų, valstijai ir fe- 
deralinei valdžiai išleidžiant po 
$55 milijonus per mėnesį.

Yra trys pagrindinės Medicaid 
programos, pagal kurias U. S. 
Social Sesurity Aktas (taiko-

nutarusi nutraukti su Anglija 
diplomatinius santykius.

Kaip žinia, britai lenda į Islan
dijos pakraščius gaudyti žuvis 
200 mylių atstumo ruože nuo Is
landijos salos. Islandiečiai, gin
dami savo reikalus, stengiasi ne
įleisti britų Į tą ruožą, kadangi 
islandiečiams žuvis yra gyvybi
nis klausimas — jie iš to pragy
vena.

Toks kivirčas dėl žuvies, taip 
vadinamas “menkių karas”, ir 

mas: 1) pagalba šeimoms su iš-I privertė nutraukti diplomatinius
laikomais vaikais apie 804,000 santykius.
asmenų; 2) federal, papildoma 
programa — apie 101,000 senų, Į 
aklų ir invalidų, ir 3) apie 115,- 
000 asmenų, kurie pajėgia apsi
mokėti tik bendras pragyveni
mo išlaidas,

Mobilizuoja streikuojančią 
policiją

Paskutinėmis dienomis Įtalijo-
jė taipogi pradėjo iškilti į| viršų
Lockheed bendrovės kyšiai. Ita
lijos policija ieško poros advoka
tų, Ovidio Lefebvro Dovido di 
Balsorano, Prancūzijos didiko, 
ir Marijos Fava, kurie manoma 
yra sumokėję 50,000 dol. vienam 
Italijos gynybos ministeriui, ku
ris padėjęs Lockheed bendrovei 
parduoti Italijoje Hercules 14 
C-130 transporto lėktuvus.

Abu kaltinamieji nesuranda
mi. Manoma, kad jie bus išvykę 
iš Italijos.

Prez. Peronienė 
nekandidatuos

Skuba MPLA
t U * '

pripažinti
Visa eilė valstybių rekordiniu 

greičiu pasiskubino pripažinti 
Sovietų ginklais ir Caštro karei
viais Angolą užkariavusios MP- 
LA partijos valdžią. Iki šios sa
vaitės pradžios prosovietinę An
golos valdžią pripažino Prancū
zija, Olandija, Sovietų Sąjunga, 
Kuba ir septynios Europos Ben
dros Rinkos valstybės. Viso jau 
58 valstybės formaliai pripaži
no MPLA partijos valdžią Ango
loje.

Krizė Nato 
organizacijoje

Islandijos-Anglijos žuvie ki
virčas, iššaukęs politinę krizę, 
yra rimta rakštis Nato organi
zacijoje, nes Islandija ir Angli-

BARCELONA?r Ispanija. — ja yra jos nariai. Be to, Islan- 
Policininkiį ir gaisrininkų strei- dija graso išstoti iš Nato narių 
kui nusitęsus į antrą savaitę ir | tarpo. Jei taip Įvyktų, tai susi- 
smurto veiksmams didėjant, val
džia praeitą trečiadienį tūkstan
čius streikuojančiųjų pašaukė Į 
kariuomenę. Militarizacijos de
kretą karalius Juan Carlos pasi
rašė po to, kai nestreikuojančio
ji Barcelonos policijos išvaikė iš 
miesto valdybos du tūkstančius 
valdybos patalpose sėdėjimo 
streiką pradėjusių municipali
nių tarnautojų. Reikalaudami 
25 nuošimčiais pakelti algas ir 
priedus iš dalies streikuoja apie 
13,000 miesto tarnautojų — po
licininkų, gaisrininkų, raštinin
kų muziejų sargų, ligoninių per-

darytų pavojus Nato 
esančiai Amerikos jūrų bazei Is
landijos saloje, nes, gal būt, is- 
landiečiai vėliau paprašytų iš
sikraustyti. Bazės likvidavimas 
sudarytų didelę skylę Nato gy
nyboje.

Islandijos saloje esanti jūros 
bazė apsaugo Kanados ir Ame
rikos pakraščius ir stebi Sovie
tų povandeninių laivų judėjimą 

’šiaurinėje Atlanto dalyje.

žinioje

BUENOS AIRES. — Argen
tinos prez. Peronienė vasario 18 
d., 5 minučių trukusioje kalboje, 
kreipėsi Į Argentinos tautą, pra
šydama vienybės, ir vienkart 
pranešė, kad ji nemananti atsi
statydinti iš prezidentinių parei
gų ir nemananti kandidatuoti se
kančiam 4 metų terminui Į pre
zidentus.

Argentinos prezidento busi
mieji rinkimai Įvyks 1977 m. ge
gužės 25 d.

sonalo ir skerdyklų darbininkų.
Sirija ir Jordanas suartėja

BEIRUTAS. — Sirijos prem
jerui Mahomoud Aydubi baigus 
pasitarimus su Jordano prem
jeru Zaid el-Rifai paskelbtas ko
munikatas, kad Sirija ir Jorda-

■■■■■

nas susitarė nuo ateinančio bir
želio mėnesio sujungti savo di
plomatines atstovybes užsieniuo
se. Laikraščio Jerusalem Post 
pranešimu, Sirija ir Jordanas 
planuoja susi jungtinį federaciją, 
kuri bus pavadinta Jungtinės 
Arabų Valstybės, turės savo ben
drą parlamenta, konstituciją ir 
bendrą kariuomenės vadovybę.
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NUTARĖ DUOTI GINKLŲ PUSPENKTO 
BILIJONO DOLERIŲ SUMAI 

Nutarimas draudžia duoti bet kokių ginklų 
Anodai ir dabartinei Čilės valdžiai

WASHINGTON, D. C. — Senato vadai keliais atvejais pasi
sakė prieš ginklų davimą užsienio valstybėms, bet visus nustebino
trečiadienį vakare padarytas ,nutarimas, 60 balsų prieš 30 skirti 
užsienio valstybių pagalbai Įvairios paramos veik puspenkto bili
jono dolerių sumai. Nutarimas leidžia vyriausybei išleisti 4.4 bi
lijonų dolerių užsienio valstybių pagalbai.

Greitai padarytas, nutarimas 
tuojau buvo pasiųstas Į atstovų 
rūmus, kad šis nutarimas būtų 
patvirtintas ir pasiųstas, prezi
dentui. Pasirodo, kad senato va
dai jau buvo aptarę reikalą su 
atstovų rūmų finansų ir užsie
nio komitetais ir tikisi greito 
sprendimo. Vadai yra susite r?, 
todėl galima tikėtis, kad reika
las bus skubiai sprendžiamas. 
Kongreso vadams nepatiko se
kretoriaus Kisingerio viešai pa
reikštos kritikos, bet yra pagrin
do manyti, kad prezidento Fordo 
raštas kongreso vadams, sekreto
riaus pareikštos kritinės mintys 
ir-užsienio Įvykiai paveikė kon
greso ątstovus, todėl jie ir nu-

Nigerijoje užpuolė 
JAV ambasada €

WASHINGTONAS. — Trečia- 
• dienį gautomis žiniomis, Nigeri

jos studentų gauja puolė La
gos saloje esančią JAV ambasa
dą, kuriai padarė daug medžia
ginių nuostolių, nors iš persona
lo asmeniškai niekas nenukentė
jo. Britų Aukštajai Komisijai 
padaryta dar daugiau nuostolių.

Studentai riaušėms progą ga
vę, kad penktadienį Įvykęs pasi
kėsinimas, kuriame nužudytas 
Nigerijos valstybės galvą ge n. 
Mortala Ramat Muhammed. Pro-
Nigerijos val&tybės gąlvą,ge

testuojantieji studentai nešė 
plakatus su šūkiais “Mortala yra 
mūsų išganytojas” ir “Uždaryti 
Amerikos ir Britanijos ambasa
das”.

Nigerijos valdžia per Lagos 
radiją paskelbė, kad bus mėgin
tas daryti pasikėsinimas grąžin
ti į valdžią kaip valstybės galvą 
generolą Jakubu Govon, kurs 
šiuo, metu studentaująs War
wick universitete Anglijoje ir 
pareiškęs, kad jis apie Įvykius 
Nigerijoje neturįs jokių žinių. 
Jis buvo nuverstas iš “valstybės 
galvos” pareigų praeitą liepos 
mėnesi.

studentai
tarė'Skubiau veikti.

Praeito vakaro nutarimui pra
vesti senate vadovavo sen. Hu
bert Humphrey. Sen. Humphrey 
patenkintas rezultatais, jis įsiti
kinęs, kad jam pavyko pravesti 
patį geriausią Įstatymo projek
tą, kuris dabartiniu metu bū
tinai reikalingas. Senatas pada
rė kelias esmines pakaitas vy
riausybės paruoštame projekte, 
bet Humphrey yra Įsitikinęs, kad 
priimtas pats geriausias nutari
mas.

1

j

I
i

Nutarimas reikalauja, kad vy
riausybė praneštų kongresui 
kiekvieną kartą, kai kuri užsie
nio valstybė perka karo medžia
gos už 25 milijonus dolerių ar 
daugiau. Jis leidžia kongresui 
sustabdyti bet kurį ginklų par
davimą paprasta kongreso atsto
vų balsų dauguma.

Libanas pradėjo 
tvarkytis

BEIRUTAS. — Libano minis- 
teris pirmininkas Rashid Kąra
mi paskelbė visų libaniečių ži
niai, kad Libano vyriausybė ne
mananti prailginti privačių as
menų turimų skolų terminus, 
bet pažadėjo vyriausybės pagal
bą. Esą, vyriausybė mananti 
suorganizuoti naują kredito ban
ką, kuris padėtų ugdyti krašte 
pramonę ir plėsti turizmą.

Vienkart bus Įsteigta tautinė 
taryba tais pačiais tikslais. Be

I to, keletas kredito bankų bus 
nukreipti į taupymo ir Į krašto 
atstatymo sritį.

Ministeris pirmininkas dar pa
žadėjo teisingai atlyginti tiems, 
T ______-

vietų Rusijos ginklais ir karo išvogtas laike 10-ties 
reikmenimis aprūpintoji Ango- trukusio civilinio karo, 
los “raudonoji armija” MPLA 
(Liaudies Sąjūdis Angolai išva
duoti) nutarusi išjungti iš savo kelių policija Pensilvenijos turn- 
eilių kubiečius, kurie tai MPLA pike sugavo Čikagiškj Donald 
padėjo Angolą užkariauti. Tuo Bradshaw, ką tik apiplėšus}

Mauras atliko savo,, 
mauras gali sau eiti
Sun-Times pranešš, kad So- kurių turtas buvo sunaikintas ar 

s mėnesių

GREENSBURG, Pa. — Greit

esą būtų išvengta ginkluoto su- to greitkelio plazą, bet kol buvo 
sirėmimo su Pietų Afrikos ka- pagautas jis sužalojo savo ir du 
riuomenė. JAV valst sekreto- policijos automobilius.
nūs Kislngeris būdamas Pietų 
Amerikoje kubiečiams pripaži
no kreditą, pareikšdamas, kad 
“beveik visus mūšius atliko ku
biečių jiajėgos”, bet perspėjo, 
kad jiems daugiau Afrikoj ka
riauti nebebus leista.

■ ORASsSŽJ!
Vėsus, vėjuotas 
Saulė teka 6:44, leidžiasi 5:26

Dabartinis nutarimas leidžia 
vyriausybei parduoti Įvairių gin
klų Artimųjų Rytų valstybėms 
2.2 bilijonų doleriu sumai. Sen. 
Tower norėjo pridėti pastabą 
prie naujai priimto projekto, ku
ri draustų ginklus pardavinėti 
valstybėms. neprisiaikančioms 
oagrindinių žmogaus teisių. Sen. 
Towers norėjo sustabdyti bet ko
kią paramą pagrindinius žmo
gaus principus laužančioms val
džios. Jo pasiūlymas bus buvo 
atmestas 70 balsų prieš 21. Sen. 
Godwater pasiūlė neparduoti so
vietų valdžiai kompiuterių, kol 
sovietų patarėjai ir Kubos ka
reiviai nepasitrauks iš Angolos, 
bet šis pasiūlymas didele balsų 
dauguma buvo atmestas. Sen. 
Dewey Bartlett pasiūlė panai
kinti paragrafą, draudžiantį vy
riausybei pardavinėti ginklus 
Angolai, bet jo pasiūlymas, 74 
balsais prieš 16, buvo atmestas. 
Vyriausybės atstovai nepaten
kinti senato priimtu projektu, 
bet jiems atrodo, jog tai bus pats 
geriausias projektas, kokio jie 
bet kada yra tikėjęsi,
stengiamasi greičiau priimti ir' 
atstovų rūmų panašų projektą, 
kad klausimą būtų galima baig
ti.

Dabar
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DR K. PAUTIENIS >

AMERIKOS GYDYTOJŲ
PROFESIONALĖ DRAUDQI0 KRIZĖ

Visoję Amerikoje, per perei gydytojų draugijos, 
lūs idctųs, draudimo kompani
jos.

<
Amerikoje, jau 31 valshbės 

ydytojų profesijos, atsa- priėmė įstatymus, kontroliuo- 
koni'Dės draudimus labai smar jančius gydytojų profesijos 
kiai, perdėtai pakėlė nuo 100$c 'draudimo atsakomybės susida- 
iki 5*4/c. Draudimo kompani-! riusių krizę. Jau, penkiose vals 
jos . Lokį draudimo pakėlimą lybėse gydytojai suboikatavoi 
aiškina tuo, kad ligonių skun ? draudimo kompanijas, atsisa- 
dai prieš gydytojus, del nepa-ikė nuo jų per aukštos kainos 
vykusių operacijų ir kitokio patarnavimo ir gydytojai įsis- 
gydymo teismuose padidėjo.- ‘ teigė savo profesijos draudi- 

Teismai be pagrindo kar-pno kompanijas. Del šitos drau 
tais priteisia per didelius komjdimo krizės daugiausia nuken 
pensą ijas ] 
goni.mis už 
tojų klaidas ar po operacijų 
iškilusias komplikacijas.

Kiekviena operacija turi tam 
tikrų nors ir labai mažą nuo
šimtį išimčių, kur pasitaiko po 
peracinės komplikacijos, nors 
operacija būtų padaryta ir ge
riausių pasaulinio mastų paty 
rusių chirurgų. Priimant šitą 
dėsnį dėmesin, iš daugelio tūks 
tancio ligonių galį kas nors nu 
kente J. Žmones, nepajiegda- 
mi lo suprasti, tuojau kalti
na gydytoją ir užveda teismuo 
se bylas. Nukentėjusio, pažįs
tamas ar kaimynas, sako, kad 
toks ir toks išlošė bylą prieš 
gydytoją už atsiradusias po 
operacines komlikacijas ir 
pats tuojau užvesk bylą teis
me, prieš savo gydytoją.

Jei ligonių skundai.

nukentėjusiems Ii-, čia ligoniai.
ž padarytas gydy-j ... .

ar nn nnpr^i iiJ KallforillJOję, kai kuriOS 11-
I goninės smarkiai sumažino 
savo veiklą, nes gydytojai pro
testuoja del per aukšto mo
kesčio už draudimus ir atsisa
ko dirbti. Pietinėje Kaliforni
joje, iš esamų 160 ligoninių, 64 
ligoninės atidėjo eilinių ope
racijų darymą ir daro tik la
bai skubiai reikalingas opera
cijas, kurias del gyvybei gre
siančio pavojaus negali atidėti.

Del labai pakilusio profesio 
nalio draudimo mokesčio, kai 
kurie gydytojai Kalifornijos ke 
iiasi į kitas valstybes arba ki
ti gydytojai, neįstengdami su- 

už

,5TM. ŠILEIKIS

te Kutu jMiUtusyu, nei bus tik 
Mrs WEBSTER LOW£!

Gal ji bus turtingi ir laimin
ga, bet lietuviai Amerikoje liū
dės, uelekė mielos lietuvaitės.

Kada per vestuvių puotą jau
nasis Webster pakelė vyno tau 
rę ir susižavėjęs savo nuota
ka uždainavo, kad ir maišyda
mas žodžius, iš Traviatos ope
ros Alfredo arią: “Pakelkim, 
pakelkim nes taurę linksmy
bių ir gerkim už grožį ir mei
lę, draugai”. Kol vyras putoja 
ir aistros svaigina, pagaukime 
meilę vogčiom. Juk rožės, jaz
minai, jurginai mums žydi ir 
kvepia neilgai...

Kada Rūta, susižavėjusi vy
ro daina, atsistos ir jam savais 
žodžiais sudainuos Violetos 
meilės ariją:

“Pakelkim, pakelkim mes
taures linksmybių.ir gerkim už 
meilę, draugai f Kol širdys 
liepsnoja iš džiaugsmo ir lai
mės, tol žvaigždės naktų spin
dės amžinai! Dainuokim dai
nuokim, kol rūtos žaliuoja, kol 
vynas mus neša į svajonių dau 
sas... K

Kada ir vyrai, jau gerai išgė
rę, užtrauks jų. pačių sukurtą

oxuegiu - liūtie širdyje užgę- 
susią tėvynės meilę ir ją grą- 
žintų į gimtuosius namus.

Ir kada Vaidila prabils tėvo 
Germanto lūpomis rUžmiršai 
tėvų namus... Oi, sugrįžk, su
grįžk, tave aš prašaus’’...

Tada jo grąudžios ašaros by 
res ant nuotakos rūtų vaini
ko, o jo kanklės skambės vis 
liūdniau ir liūdniau... su
grįžk, sugrįžk, tave aš pra
šau”. ..

Beklausydama taip jausmin 
gos kanklių dainos, Rūta pake 
lė savo ranką ir ilgai žiūrėjo į 
spindintį didžiulį deimanto žre 
dą, papuoštą mįslingais rubi
nais. Ų

“Ach, tai mano sužadėtuvių 
žiedas! Tai mergaičių išsvajo
tų gelių puokštė, pražydusių 
jaunystės pavasario rytų”. Ar 
jis atneš man laimę, kurios ieš 
ko jau per daugelį metų? O 
gal jis bus tik tas paslaptingas 
paparčio žiedas, kuris pražydi 
švento Jono naktį ir kuris vėl 
staiga užgęsta miško 
moję?..

“O čia, ir vestuvių 
žiedas! Tai simbolis

tamsu-

aukso 
žmonos

pintas lizdas subyrės* kaip ta 
vėjo supustyta smilčių kupeta, 
k uri vėjams pučiant išsisklai- - 
do į visas puses, o jos vietoje 
pasilieka tik ašaros, tuštuma,, 
nusivylimas ir dantų griežimas?

— Vargšė Violeta — atsidu
so Rūta. Ji pražuvo ir mirė iš 
meilės Alfredui. Negi ir mano 
gyvenimas taip tragiškai pasi
baigs? Jūsų bangos ir uolas 
suskaldo, o užėjusios audros, 
vėjai, perkūnijos ir žaibai vis
ką sunaikina. Bet po visų aud
rų ir žiemos šalčių, vistik pra
žydi pavasario žybūoklės, ku- ■ 
rios savo trapias galvutes ke
lia’ ir kelia vis aukštyn ir aukš
tyn į saulę, į tą gyvybės Amži
ną Ugnį, į tą Sutvėrėjo duotą 
žemei Šviesą, kuri prikelia į 
gyvenimą visą sušąlusią gam
tą ir visą žmoniją, ir liepia 
paukščiams čiulbėti, gėlėms 
žiedais kvepėti* o jaunystei 
meilės sparnais skraidyti po 
visą jau žydintį pasaulį...

Pro. Rūtos galvą plaukė tai 
liūdnos, tai džiugios mintys, ir 
ji giliai, susimąstė. Ji nebegir
dėjo svečių triukšmo, nebema
tė kiek vyno vyras išgėrė. Jos-

ir vyro pareigų. Tai mūsų na-{ausyse yis dar, skambėjo Vai
nių uždaras lizdas, kuriame iš
nyksta laisvė ir egozmas, o jų 
vietoje pasilieka tik du visai 
skirtingi tvariniai: vyras ir 
žmona ir jų realus gyvenimas.

_ , Tai lizdas lyg dviejų paukščių,
lionas, mūsų mergelė rože pra kur jų sėklos pradeda naują

“Siuvėjas” (Čiurlionio Galerijos ndos.) vyno ir šampano oktetą* /*Vv- 
■ — - nas raudonas, šampanas puto-

i tas, mūsų meilė nerami, širdys 
į alpsta, kojos svyruoja, jaunys
tė laimės triumfą dainuoja...

— Mėlynos akys, baltas ve-

dilos žodžiai:
“Tu užmirški tėvų namus... 

Oi, sugrįšk, sugrįžk, tave aš 
prašau.. .

JUOZAS TAUTVILĄ z

RŪTA KILMONYTĖ ĮSIMYLĖJO!
Skaitydamas Gary Post —( Vasario 14-toji yra jų susipa- 

užtikau s t r a ipsnį: įžinimo data, kada, prieš metus 
atsitiktinai susėdo į tą patį lėk-

tnokėti milžiniškas sumas 
draudimą, išeina prieš laiką į 
pensiją ir uždaro savo kabi
netus. Pavyzdin, pietinėje Ka- Tribune,

“Aniversary Wedding Plannet, 
“parašytą Dorothy
Čia rašoma, kad Rūta ir Webs
ter Lowe susižiedavo ir jų ves
tuvės įvyks 1976 m. vasario 141 
dieną Jos jau pyko.

prieš lifornijuje chirurgas, su aukš 
gydytojus pakilo kokia 20 ar tu rizikų per metus turi profe- 
39' .' tai draudimo kompani-j sionalinio draudimo mokesčio 
jos lik naudojasi proga ir gy-|mokėti 36.090, šiaurinėje daly- 
dytojų profesinius draudimus]je valstybės moka 22.000 ir Nav 

Dėlto kilo jorko mieste tokie chirurgai su 
rizikų ' turi mokėti $17.000 do 
lerių/Tai astronominės sumos, 

lybių įstatymų leidimo įstai-į kurias gydytojai nepapėgia 
gos, gubernatoriai ir Amerikos ’sumokėti ir valdžios įstaigos

pakelia kokia 500%.
gydytoju protestai streikai ir 
baikolai. Tuo susirūpino vals-

CHICAGO, ILLINOIS $0637 
PHONE: 254-4471

fllwSUBEO

Nuo
1914 metų

AMD LOAN ASSOCUTION
ARCHER AVENUE

Passbook Savings. 
All accounts com- 
^ou^ded daily — 

paid quarterly.

Certificate 
(Minimum $5.000)

Midland Savings aptar 
tauja taupymo ir namu 
oaskobj reikalus visos mū 

tpvlinkės Dėkojame 
‘utns už mums parodytą 
uashikejiiną Meb norė
tume Puti Jums naudingi 
ir ateityje.

Paskaito* ^odraustos »ki 
$40,000

8929 So. HARLEM AVE., 
Bridgeview, Illinois 60455 

TeL 598-9400

V|ų 
Čia

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbuvis. privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk 
lose Vokietijoje. 273 psl.. kietais drobes viršeliais kaina 4 dol.

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

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

O. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Keliones 1 Lietu
vą įspūdžiai Iliustruota foto nuotraukomis 331 psl S3 00

D. Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS, 
mriaus oastabvmą neapgauna Inturisio 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 Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
«4 psl. Kaina $1.50.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunam.
NAUJIENOSE, 1739 So HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 6O6GŠ

A U

Manners, iuvą Miami, Florida, ir skrido į 
Los Angeles. -

Kas pažinojo Rūtą, visi žavė
josi tokia grąžte 1T simpatinga 
lietuvaitė. Todėl? nenuostabu, 
kad lėktuvo kreivis ją tuoj 
pastebėjo ir sąvo^ąštriais žvil
gsniais užkerėjo.^Užsimezgė kai 

. ba ir. žodis žodį-intrigavo. Ta 
pa<iūlė fPa^int*s nenutrūko ir nuvedė 

malpractice reformų raktą,' kad iuos ^i susįžię^E^yno, 
būtu įsteigta tarįi tittn fondai,] Tai buvo vyras iš Texas vaiš- 

i kurie padėtų apmokėti ‘ gydy- tijos#*augak>tas.fir raūmeiringas;
prileistas pa- Ilgos garbanos^ puošė jo drąsų, 

■— veidą, juodos akysy.*-kaip dvi?
karštos - žarijos, žaibais šaudė 
į mėlynakės trapią širdį. Rūta 
net suvirpėjo, kai’tas-donžua
nas apie meilę ir turtus kalbėjo. 
Ji tik juokėsi ir kvatojo, bet pa
žadėtas žiedas jos visas mintis 
užkariavo... .

Webster Lowė-5J?a daugelio 
restoranų valdytojas, sugebėjęs , 
tą biznį pelningai . tvarkytį ir 
gerus pinigus užsidirbti. šalia 
to, jis yra prezidentas ir kitų! 
restoranų, vadinamų “Bonanza 
International”, kurie jam neša 
irgi didelį pelną.

Rūta ir Webster .jau nusipir- ■ . 
ko liuksusinę rezidenciją Dal-j 
las Fort Worth gražioje vieto
vėje su maudymosi baseinu, te
niso aikšte ir teatru,.

Busimoji žmona prižiūrės tų 
restoranų darbą, kai vyras lėk
tuvais skraidys tikrinti kitų 
“Bonanza International” resto
ranų. Atliekamu laiku Rūta 
dirbs šalpos darbe, kad savo 
pasirodyhiais sukeltų pinigų 
“Talians’’ institucijai, kurios 
pirmininkė ji pati yra. Rūta ir 
toliau vaidins XBQ televizijos 
programose, vadinamose “Hi-! 
gh Rollers Show”.

Skaitydamas tas žinias, aš 
liūdėjau, prisiminęs Chicago- 
je jos viešus pasirodymus mū
sų tautinių šokių* 'bei dainų 
šventėse. Tada tūkstantinės 
minios, jų tarpe iF ponia Ni-- 
xon su dukterimis, garbiai 
plojo ir šaukė “Vaito Rūta!”. ] 

Ji buvo Lietuvių surasta, 
lietuvių spaudoje f išgarsinta.' 
Lietuvių jaunimo^ir senimo 
numylėta. O dabar, ar Texas 
vyrai ir moterys pamils mūsų 
Rūtą taip karštai, kaip ją my-' 
Įėjo lietuviai?

Kada vasario 1 t-tąją dieną, 
jų vestuvių dieną, tRūta eis į 
bažnyčią ir vargonams: grojau t 
Vestuvių maršą. 5 prisiartins 
prie švento attOriarfcrsflmdiliy- ——■ 
ti aukšh~Žfimūs-tr Alfdūoti "sa^~ 
vo širddį ir savo tjyvertimą fie-

turi kištis į tą reikalą ir regu
liuoti.

Kalifornijos gubernatorius
1075 gruodžio 20 d. ]

žydo... Gerkim šampaną, ger 
kini jr vyną už mūsų jaunąjį, 
už Texas vyrą”.

Tada garsusis Chicagos Lie
tuvių Operos Choras savo ga 
lingais balsais prikels iš kapų 
milžinų Krivų Krivaitį ir jį pa
siųs į Rūtos vestuvių puotą, 
kad tenai savo graudžia daina

gyvybę, kuri paslaptingu bū
du auga, plėtojasi ir verksniais 
išeina į gyvenimą užpildyti mi 
rusiųjų paliktas tuštumas. Ar 
aš būsiu ta kantri ir mylinti 
motina, kuri bučiuodama savo 
kūdikį užaugina žmogų ir jį 
išleidžia jį jo gyvenimą?

“Ogal ir mūsų iš svajonių su-

būtu įsteig r *• s .

Į tojams teismų ]
į baudas už gydymą ar po ope
racijos įvykusias komplikaci
jas. Pagal tą gubernatoriaus 
reformų aktą numatoma, kad 
medicinos profesionalai, or
ganizuoja tam tikrą taikos kor 
pusą, kuris rūpintųsi medici
nos pagalba ten,’ kur trūksta 

j gydytojų. Kalifornijos gydyto- 
Jjų draugija nutarė pasipriešin 

Ii tokiam taikos korpuso orga 
nizavimui.

Amerikoj nevisose valstybė 
se vienodai yra pabrangęs gy
dytojų profesijos draudimas. 
Mišigeno ‘valstybėje draudimo 
kompanijos už polisą su 100.- 
300 iki 300.000 nuo gydytoju 
ima nuo 2.000 iki $12.O0O. Prak 
tiškas gydytojas moka mažai, 
o chirurgas moka labai daug. 
Illinois valstybėje už tokį drau 
dimą gydytojai moka nuo 368

Ilinois 
teismuose 
kilo 43%,

valstybėje skundai 
prieš gydytojus .pa- 
o mokestis gydytojų 

už draudimą, malpractice, pa
kilo iki 39%. Pereitais metais, 
Lousianos valstybėje, skundai 
prieš gydytojus teismuose pa
kilo 300%. bet draudimo kom
panijos bijodamos, kad gydy
tojai neorganizuotų savo drau 
dimo kompanijų, pakėlė gydy
tojams mokestį tiki 10% už 
draudimą malpractice. Kad su 
mažinus ligoniu skundus prieš 
gydytojus, imasi visokių prie
monių. Amerikoje devyniose 
valstybėse yra sustiprinti gy
dytojų valstybiniai egzaminai 
ir reikalaujama daugiau žinių. 

Dvejose. Amerikos valstybė 
se sustiprino 
kalavimus. 
kilodami 
tis savo 
ruošimas
syti tam tikrus medicinos kur 
sus. Kai kuriose valstybėse, 
Amerikoje, sudaromos komi
sijos iš gydytojų ir atvokatir ir 
los komisijos peržiūrės ligonių 

įskundus ir, tik radus rimto

gydytojams rei- 
gydytojai beprakfi 

turi gilintis tobulin- 
profesijoje. lankyti 
paskaitas ir išklau-
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People depend upon the mail

move faster. So use Zip Code on every letter you ma
1. If you don't know a local Zip Code, check the 2 

^Section of your phone book.
^. 2.-For out-of-town Zip Codes, call us. Our number 

Zip Code Section too.
3. For next-day delivery crosstown, Zip Code an&' 

the last pickup before 5:00 p.m. »
y- 4. For next-day delivery to cities within 600 miles, 
L and ęiaij before 4:00 p.m.Jronj. any,specially marked 
L Air Mail Box.

' ^.Always-put your Zip Code on your return įyKĖrg 
^So people can copy it down. UsC Z1T) Č

rvfseentheamountof mail we Tik* 
ianffleget bigger every year. ' '1W 
jp Code’s the only wav we’ve keot Us

darbo valandomis arba ui va V 
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ligoniu skimdni prieš tuviams ncpažjstainžm vyrui, 
bus atiduodami teis, Lida mio tos \alandos ji jam 

luui. . Dr. A. Pautienių( nebebus mūsų mieloji lietuvai-
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Prof. Vaclovo Biržiškos

1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

Taupykite dabar
pas mus

Taupykite dabar.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

Investavimo knygelės sąskaitos neša

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. —FRIDAY, FEBRUARY 20, 1976

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos 
jos išėmimo.

CHICAGO, ILLINOIS 60608

Phone: Virginia 7-7747

Thur.9-8 Sat. 9-1

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to save/egutariy! 
5V4%xC\

Steponas Darius 
Girskis (1932 
mu pasivadinęs Girėnu) yra gi

sužinotas jo atvykimo j. Vilkaviš
kį tikslas, bei kartu ir džiaugėsi 
patriotišku lietuvių karininkų 
ryžtu. Jis buvo III sukikėlių 
grupės vado Bajoro (kpt. M. Kai
na a n to) padėjėjas, dalyvavo kau-

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-

raportui, daleisdamas samprota
vimus ir dviprasmiškumus. Ne
žiūrint į perspėjimą dėl netinka
mumo išdėstymo savo reikalo, 
jis visgi tą raportą padavė. Įsa
kau Eskadrilių Vadams mokyti 
savo pavaldinius ir tokių rapor-

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

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

Dariaus nuopelnai Lietuvai 
prieš skridimą per Atlantą
Darius nuo pat jaunatvės bu

vo uolus sportininkas. Tarnau
damas Lietuvos kariuomenėje, 
nuolat sportavo, mėgo ieties svie
dimą, ledo ripką ir daugiausia — 
futbolą. Aviacijos karius mokė 
beisbolo, bokso, lengvosios atle
tikos. Gavęs savo vyresnybės 
leidimą, netamybos metu uoliai 
reiškėsi Kariuomenės • Sporto 
Draugijos c. valdyboje; šios d-jos 
Kauno apygardos komitete, Lie
tuvos Futbolo c. komitete, o 1922 
—1925 buvo Lietuvos Fizinio La
vinimosi Sąjūngos pirmininkas 
ir visų; Lietuvos sporto org-jų 
sąjungos — Lietuvos Sporto Ly
gos, p-kas. Rašinėjo Sporte ir 
parašė dvi knygeles: Beisbolo 
žaidimas, 1924; Basketbolo žai- 
dimas .(krepšiasvydis) 1926.
Į; Anuomet Kauno miesto valdy

tį savo patarnavimą Latvijos 
Gidro Aviacijos ir Lietuvos Avi
acijos Viršininkams prasižengi
mu neskaitau. Sumetus viską, 
kas anksčiau išdėstyta, manau, 
kad Aviacijos Viršininkas, tur 
būt, būdamas .ne visai tiksliai 
informuotas šiuo klausimu, su
prato dalykų stovį taip, kaip pa
žymėta įsakyme. Įsakymas nr. 
81 išnešė sprendimą, neišklau
sęs mano žodžio, informacijos 
tikslu, kaipo kaltinamojo ir ma
ne kaipo karininką ir lakūną gi
liai užgauna. Jeigu mano garbin
gi viršininkai ir karininkai, ku
rių draugijoj esu pasiryžęs tė
vynę ginti, laikytų mane tokiu, 
kaip pažymėta Įsakyme,;aš tuo
met skaityčiau save-nesančiu 
vertu būti jų draugijoj.

Remiantis virš išdėstytu, pra
šau Tamstos tarpininkavimo iš
aiškinti tikrumos dalykų esmę 
ir pašalinti įsakyme nr. 81 man 
inkriminuojamus nusikaltimus, 
arba, jeigu tas būtų visai nega
limu, tarpininkauti pauliuosavi- 
mui manęs nuo taip garbingų 
pareigų (iš kariuomenės).

Nenorėdamas pasikalbėjimu iš
aiškinti Įvykius, aviacijos v-kas 
1925.X.7 atsakė įsakymu avia
cijai nr. 96:

Iš pristatyto man raporto 26 
nr. v. Itn. Dariaus š. m. rugsė
jo 9 d. ir tolimesnio susirašinė
jimo paaiškėjo, kad v. Itn. Darius 
būdamas Liepojoj nuvyko latvių 
gidro aviacijon pakviestas savo 
pažįstamų, todėl mano Įsakymo 
81 nr. sakinys apie atsilanky
mą be pakvietimo atšaukiamas.

V. Itn. Darius savo raportą 26 I

see us for 
financing 

AT OUR 10W RATS

hi nepriiminėti. Už šį minėtą 
raportą įsakau 1-sios Oro Eska
drilės Vadui nubausti v. Itn. Da
rių 5 paroms daboklės.

Prieš tai Darius daug kartų su 
i važinėjo 

• užsienius ir niekad nebuvo nu- 
nei ka

riuomenės tvarkai. Savo dieno- 
; • ašty jis pažymėjo:
I Faktas, kad av. v-kas savo įsa
kyme nors vieną eilutę atšaukė, 
liudija, jog jis pats prisipažino, 
kad jo įsakymas buvo neapgal
votas puolimas nekalto karinin
ko (manau, keršto tikslu?). Jis 
nebuvo toks džentelmenas, ko- 

Į kiu viršininkas turi būti: atitai- 
i syti įvykusią klaidą ir man pa
darytą skriaudą, bet savo auto
ritetui palaikyti leido aukoti dar 
švarią jauno karininko garbę.

Av. v-kas mano raportą nr. 
26, kartu su kaltinamuoju aktu 
atidavė Aviacijos Garbės Teis
mui, kuris, išnagrinėjęs bylą, ne
rado mane esant kaltą. Nors Av. 
Garbės Teismas ir neapkaltino 
manęs, bet būti teisiamam, tai 
įžeidžiantis veiksmas, kuris mo
rališkai mane prislėgė. Įsaky
mas aviacijai nr. 96, iš dalies 
atšaukdamas Įsakymo nr. 86 man 
inkriminuojamus nusikaltimus, 
savąime įtikino mane, kad av. 

V-kas, jausdamas mane esant ne
kaltą, vistiek atsisakė nukrypti 
nuo užsibrėžtos linijos ir nubau
dė mane 5 paromis daboklės areš
to, palikdamas svarbiausią kal
tinimą. Pirmą kartą gyvenime 
buvau taip labai pažemintas dva
siškai.

Tie smūgiai vertė Darių šauk
tis teisybės, prašant ištirti ir 
atšaukti šiuos kaltinimus. 1925. 
X.29 jis pasiuntė vyr. štabo 
v-kui raportą nr. 35, kurio nuo
rašą Įteikė savo ėsk. vadui. Iš ki
tų lakūnų tuomet girdėjau to 
keršto priežastį. Av. v-kas rū
pinosi pusmečiui siųsti Latvijon 
1-sios ėsk. vadą mokytis skrai
dyti jūrų lėktuvais. Rodos, bu
vo jau nuspręsta tai daryti. Ta
čiau Darius netyčia šį sumany
mą išardė ir sutaupė valstybei 
komandiruotės išlaidas. Latvių 
lakūnai pasiūlė paskraidyti jū
rų lėktuvu ir paaiškino kas rei
kėjo. Darius su latviu sėdėjo 
prie vairo, pakilo, paskraidė, ir 
gražiai nusileido. Kaune lakūnai 
jį sveikino už tokį sugebėjimą.

. {Bus daugiau) . " ' I

Pasveikink savo draugus 
per ’Naujienas’

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

Steponas Darius savanoriu Įs
tojo Į 'Lietuvos, kariuomenę ir, 
baigęs Karo Mokyklą, 1921 .XII. 
18 buvo pakeltas Į leitenanto 
laipsnį. Baigęs aviacijos kursus, 
nuo 1923.VI.23 tarnavo 3-je, I-je 
ir 4-je eskadrilėse. Išėjęs aukš
tąjį pilotažą ir Įvykdęs 65 sun
kius uždavinius, 1924 m. Įgijo 
karo lakūno laipsnį.

Ruošdamas spaudai knygą 
\‘Sparnuoti Lietuviai — Darius 
ir Girėnas”, dviejuose Dariaus

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

Įsteigta 1923 metais.

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

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

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

Į dalyvavimas sukilime, pasireiš- 
j kimai įvairiuose sukilėlių vado- 
Įvybės organuose Steponą Darių 
iškėlė į didžius organizatorius, 
vadus, Lietuvos didvyrius.
Kapitonas Darius—karo lakūnas 

ir didis' kankinys

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

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

Igarsinkitės naujienose

Compounded
Quarterly

OUR SAVINGS . 
CERTIFICATES

EARN UP TO

dokumentų iškarpų iš laikraš
čių, laiškų, dienoraščių, įsakymų 
Lietuvos kariuomenei ir aviaci
jai ir kt. Keletas šių įsakymų 
buvo padarę jam didelę dvasinę 
žaizdą, kuri nebuvo sugijus. Jis 
gavo nepelnytus smūgius, buvo 
žiauriai persekiojamas ir bau
džiamas. Jam buvo lemta tar
nauti Lietuvos kariuomenėje tuo 
metu, kai ištisa eilė aukštų vir
šininkų buvo nelietuviai. Darius 
daugiausia iškentėjo 1925.VHI. 
17—X.25, tarnaudamas I-je nai
kintuvų eskadrilėje, kuriai vado
vavo aviacijos viršininko gene
rolo Kraucevičiaus broliavaikis 
vzyr. Itn. Kraucevičius.

Vyriausiojo >. štabo v-kas ge
nerolas Kazys Ladiga keliolika 
lietuvių' karinintkų pasiuntė Į 
Įvairias aukštas karines mokyk
las užsieniuose, 1925 —■' v. Itn. 
A. Gustaitį Į aukštąją aeronau
tikos mokyklą Paryžiuje, o v. 
Itn. Dariui įsakė ruoštis Į aukš
tąją aviacijos mokyklą Anglijo
je. Dėl to Dariui teko eiti erš
kėčių keliu/

Savo atsiminimuose Darius 
rašė:

1925 m. birželio pradžioj , kai 
kurie karininkai pradėjo mane i 
sveikinti, sakydami, kad vyriau
sias štabas numato mane siųsti j 
Anglijon į aukštąją aviacijos 

mokyklą. Kiek vėliau 3-sios es
kadrilės vadas įsakė man vykti 
pas vyr. štabo viršininką. Šta
be man išdėstyta visas reikalas 
ir Įsakyta apie tai visa pranešti 
aviacijos v-kui. Kita dieną pra
nešiau tai av. v-kui, kuris atsa
kė: “Sveikinu tamstą su gali
mybe vykti užsienin mokytis, 
bet būdas, kuriuo tamsta skiria
mas, yra užgaunantis. Tamsta 
žinai, kokiu būdu šie dalykai pri
valo būti atlikti, Aplenkiant vir
šininkus 1 ? Tai man nemalonus 
dalykas ir aš esu griežtai nusi- Į 
statęs kovoti prieš tokį būdą.

2212 WEST CERMAK ROAD

Prm Kazanacskas, Pnfiitnt
HOURS: Mon.Tue.Fri.9-4

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

PETRAS JLRGĖLA J —------

TAU, JAUNOJI LIETUVA
(Straipsnis spausdintas 1974 m. Kario žurnale)

ir Stasys bą sudarė daugiausia svetimtau- 
mano pasiūly- čiai. Darius iš šios miest. vai- pynėse, kurį laiką buvo Šilutės 

dybos iškovojo balotą žemės įgulos viršininku, čirbo Vyriau- 
' sklypą, kurį reikėjo nusausinti šiam Sukilėlių štabe, vėliau bu- 
ir kuriame buvo įrengtas spor- vo 1-jo Ma'osios I ietavos sava- 

įto stadionas. Jis paruošė sta- norių-pulko, 8-tos kuopos, vadas.

lą Čikagoje 3 metus, dirbo spau- 
stuvėje ir labai mėgo važinėti iam 
motociklu, kurį pats taisydavo, bent garbės diplomą 
1917 m. Įstojo į JAV karo 
aciją ir tapo mechaniku. Grįžęs
Čikagon, vėl dirbo spaustuvėje, įvykęs Kaune 1926 
buvo šoferis išmoko skraidyti, 
kartu su kitu pirko sportinį tri
vietį lėktuvą ir vežiodavo kelei
vius.

1917JV.12—1919:V.1O Darius 
savanoriu tarnavo JAV kariuo
menėje. Buvo artilerijos pulko 
telefonistas ir buvo sužeistas 
kautynėse Prancūzijoje. Lanky
damas universitetą, Čikagoje or
ganizavo lietuvių veteranus į or
ganizaciją — Susivienijimas 
Amerikos Lietuvių Kareivių ir 
buvo šios org-jos c. valdybos se
kretorius. Kartu organizavo sa
vanorius vykti į Lietuvos ka
riuomenę. Jis pats vienas surin
ko 60 savanorių. Gautą pašal
pą kelionei į Lietuvą jis atida
vė dviem neturtingiems savano
riams, o pats keliavo savo lėšo
mis.

' Taigi, Darius ir Girėnas bu
vo Pirmojo Didžiojo karo vete
ranai. ' . .

Nesenai išėjusi laukta
x i

Juozės Vaičiūnienės knyga

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

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

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

derį tokiu adresu: h .

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

avj_ Fizinio Lavinimosi Sąjungos vi
suotinas klubų suvažiavimas, 

sausio 
mėn. 31 d., atsižvelgdamas Į 
Tamstos didžiausią pasiaukavi- 
mą dirbant sunkiausiais Sąjun
gos organizavimosi laikais, ke- 
’iant jos vardą ir idėjas Lietuvos 
visuomenėj, vienbalsiai nutarė 
išrinkti Tamstą Sąjungos Gar-Į 
bės Nariu”. Pasirašė LFLS gar
bės pirmininkas gen. lt. J.' Bulo
ta ir LFLS c. valdyba.

Darius į sportą žiūrėjo ne kaip 
į pramogą, bet kaip Į labai reikš
mingą lietuvių tautos jaunimo 
auklėjimo priemonę. Jis tikė
jo, jog ’lietuvių kūno kultūros 
organizacijose subręs geri, svei
ki, fiziškai pajėgūs ir drausmin
gi patriotai piliečiai. Jau 1923 m. 
Klaipėdos krašto išlaisvinimo ko
vose jis susitiko daug savo drau
gų bei auklėtinių sportininkų ir 
šaulių. / ■

Labai daug dirbęs savo kari
nės tarnybos ir netarnybos me
tu, Darius ir savo atostogas pa
naudodavo Lietuvos naudai ir 
garbei. Kelių dienų atostogų me
tu su LFLS-futbolo komanda, ar 
su Lietuvos futbolo rinktine, iš
vykdavo į užsienius. Ir kitų val
stybių sportininkai šį Lietuvos 
sportininkų vadą labai mėgo ir 
gerbė, laikė jį dideliu džentel
menu.

Istorinių atostogų metu, 1922. 
XH.16—1923.11.27, Darius pa
dėjo organizuoti talką Klaipėdos 
krašto išlaisvinimui. Nuvykęs į 
Klaipėdą, tarėsi su vietos lietu
vių vadais, svarstė sukilimo rei
kalą ir galimybes, keliose vie
tose sakė prakalbas. Vilkaviš
ky tvarkė šaulių pasiruošimą ko
voms. Nors paslaptis stengtasi 
išlaikyti, bet ulonų pulko kari
ninkai kažkaip patyrė apie ruo
šiamą žygį pajūrin ir karštai 
prašė Darių pasirūpinti, kad. ir ■ 
jiems būtų leista dalyvauti. Da- I 
riui buvo nemalonu, kad buvo •

rikos Valstybes atvyko, būdami 
dar vaikai.

Girėnas lankė pradinę mokyk- dioho planus, tvarkė darbus ir Savo dienoraštyje ir laiškuose 
pridėjo savo pinigų. LFLS liko ,savo draugams Čikagoje jis gė- 

kolinga ,5,000 litų. Gavo rėįosi sukilėlių narsa, pakilia 
Lietuvos nuotaika, patriotiškumu.

Lietuvių karo veteranų orga
nizavimas Amerikoje ir savano
rių telkimas Lietuvos kariuome
nei, kūno kultūros darbo orga
nizavimas ir vadovavimas Lie

tuvoje, Mažosios Lietuvos išlais- 
į vinimo organizavimas, aktyvus ’todamas prieš jį kitų priemonių, 

įsakau 1-sios Oro Eskadrilės Va
dui išaiškinti vi Itn. Dariui jo 
netaktišką pasielgimą ir prasi
žengimą prieš įstatymus ir Įsa
kymus. įt/

Darius atliko bausmę ir saVo 
eskadrilės vadui, pasiųstam ra
porte nr. 26 pareiškė, jog jis 
gavo eskadrilės vado sutikimą ir 
atitinkamos įstaigos bendrą lei
dimą LFLS futbolo komandai 
vykti Liepojonį.kur nesivadino 
karininku, nei lakūnu. Ten vie
nas latvių kapitonas, po vienų 
futbolo rungtynių Kaune, paži
no jį esant karininką-lakūną ir 
supažindino, taip pat, su sporti
ninku, Latvijos jūrų aviacijos 
viršininku, kurs pakvietė visus 
lietuvių futbolininkus aplanky
ti jūrų aviciją. Pažintas kaip 
karininkas, jis negalėjo to iš
siginti, nors ir atstovavo tik 
LFLS, kaip jos. p-kas. Latvijos 
jūrų aviacijos v-kas norėjo už
megzti artimesnius santykius 
su Lietuvos aviacija, suteikti jai 
žinių, fotografijų ir kt. SaVo ra
portą Darius baigė šiuo pareiški
mu: . :,-•

Man nemalonu. Ir tamstai bus 
nemalonu”.

1925.IX.2 įsakyme aviacijai nr. 
81 raskelbta;
' I’aro lakūnas vyr. Įeit. Darius, 

"■ari rašęs dviem dienom atos-[ futbolininku komanda 
togų leido sau- išvykti užsienin
(Latvijon) neturint atitinkamo Išžengęs nei įstatymam 
leidimo. Mažai to, v. Itn. Darius, 
būdamas Liepojoje, niekeno ne
kviečiamas ir neturint savo vir
šininko sutikimo, atsilankė kai
po Lietuvos av, Jakūnas latvių 
jūrų aviacijon^Nejaugi ir tas 
tebuvo žinoma v. Itn. Dariui, kad 
be sutikimo savo vyresnybės ne
valiota lankytis svetimoj kariuo
menėje, vadinant save nariu ki
tos kariuomenės. Kadangi v. Itn. 
Darius' yra jau nubaustas 1-sios 
Oro Eskadrilės Vado tai nevar-

INSURED'

FIGHT HEART DISEASE

GIVE HEART

Mutual Federal 
Savings and Loan

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

LIETUVOS VARDO KILMĖ
Duugelis nori patirti, iš kui- yra kilęs Lietuvos vardas, £mt. 

mažai kas šį klausimų studijavo. Apie lietuvių tautų ir lietuvių 
Kaitrų yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
šeimose 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 KILMĖ. Minkšti viršeliai, 
kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu:

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

Jao kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

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

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

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistimų. laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos M* 
kai ir kt * S

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Monej 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St, Chicago, Ill. 60608
iiLr™ — —y. , —. , — , , d..... ...................... ..
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Šiandien barzdukinės Bendruomenės vadai jau pra
laimėjo. Dr. Vytauto P. Dargio vadovaujama Bendruo
menė stovi ant stipraus teisinio pagrindo. Dr. Dergio 
vadovaujama Bendruomenė veikia pagal šio krašt įsta
tymus, ji yra užregistruota pas valstybės sekretorių, ji

KAIP SOVIETUOSE
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“... Jis gi Dievą tiki, kry- kas žmogus ir niekad psichiat 
žiu nešioja, meldžiasi iš SSSR rų priežiūroje nebuvau — ban

si po Maskvos miestą ir, paga
liau patekau priėmimo kam? 
barį 3-§ios miesto psichiatrinės 
ligoninės. Ir čia sūnaus uerą- 
dau. Jis ką tik iš Čia išvestas 
į antrą ligoninės skyrių — sky
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Nemėgsta tvarkos ir nesupranta 
pagrindinių teisių

Dr. Zenonas Danilevičius, Andrius Juškevičius ir vi
sa eilė atsakingų JAV Lietuvių Bendruomenės pareigū
nų jau praeitais metais viešais pareiškimais ir privačiais 
pasikalbėjimais kvietė barzdukinės Bendruomenės vadus 
tartis vieningos JAV Lietuvių bendruomenės reikalu. 
Visiems buvo aišku, kad Bendruomenės reikalai toliau 
negalės eiti tais pačiais keliais, kokiais jie ėjo iki praeitų 
metų pradžios, kai viešumon iškilo Cicero ir Marquette 
Parko apylinkėms padaryta krašto valdybos pirmininko 
skriauda.

Bendruomenėje ilgus metus dirbusieji pareigūnai 
buvo apšmeižti, išniekinti ir iš organizacijos išmesti. 
Jiems neleista žodžio tarti, jų nuomonės nenorėta išklau
syti, iš jų pasityčiota ir manyta, kad tuo viskas pasibaigs. 
'Tuo reikalas nepasibaigė. Nuskriaustieji nekerštavo, pa
reiškimų neskelbė, net Į savo spaudą nelindo su Įvairiais 
skundais. Jie studijavo klausimo esmę, išaiškino nesusi
pratimų priežastis ir ėmėsi priemonių nesklandumams 
pašalinti. Tuo tarpu Gaila su Gėčių Į jokias kalbas nesi
leido, problemų išklausyti nenorėjo, nesklandumų paša
linti nesistengė, bet seržantiškai neklausančius iš Bend
ruomenės išbraukė ir manė, kad tuo visas reikalas bus 
išspręstas. Karo metu panašūs sprendimai gali būti tiks
lūs, bet taikos metu, kada kiekvienas turi teisę pareikš
ti savo nuomonę pagrindiniais klausimais, seržantiški 
Įsakymai negalioja.

Išdidūs fronto vadai Į jokius pasitarimus nėjo. To
kio žingsnio imtis jiems neleido nepaprastai išpūsta am
bicija ir baimė pralaimėti pozicijas pasitarimų metu. 
Frantininkai žinojo, kad pageidaujamų privilegijų Ame
rikos lietuviai jiems nebeduos. Per gerai juos pažįsta, 
kad sutiktų klausyti Bendruomenės priešakiu kreivais 
rinkimais pastatytus pareigūnus. Be privilegijų visuo
meniniame gyvenime jie nieko nereiškia. Iš anksto suti
kus pripažinti jiems pirmenybes ir įvairias privilegijas, 
jie gali suvaidinti vadus, bet kai klausimas pastatomas 
ant žemės ir bandoma jis spręsti dabartinėse gyvenimo 
sąlygose, tai yra bejėgiai. Jie kojomis žemės nesiekia ir 
nenori kalbėti su tais, kurie iš anksto nepripažista jų ti
tulų, laipsnių arba Įsivaizduotos ambicijos.

turi leidimus skyriams steigti kitose valstijose, tuo-tar
pu anos Bendruomenės skyrius registruodavo tiktai 
Barzdukas. Dr. Dargio vadovaujama JAV LB turi įsta
tymų protekciją, tuo tarpu frontininkų vedama Bendruo
menė tokios protekcijos nebeturi. Jie tai galėjo pajusti 
Cicero mieste, kai lietuvių tarpe kilusį ginčą nunešė pas 
seną respublikoną, politiką Kimbarką. Registruotos. 
Bendruomenės pirmininkas parodė Illinois sekretoriaus 
duotą čarterį, o kai miesto pareigūnas paklausė barzdu
kinės atstotą, ką jis turi, tai turėjo prisipažinti, kad jis 
nieko neturi. Kimbarkas pasakė, kad legali yra čarterį 
turinti grupė ir išsprendė visą reikalą. Barzdukinės ats
tovai bėgiojo pas pačius įtakingiausius Cicero respubli
konų vadus, rašinėjo marijonų laikraščio redaktoriams 
savo skundus, bet reikalo nepakeitė. Legali yra čarterį 
turinti Bendruomenė. Dar pasakojo, kad Kimbarkas pa
keitė savo nuomonę, bet jis jos nepakeitė. Jis negali pa
keisti. Amerikos gyvenimą jis labai jau gerai pažįsta. 
Jis žino, kad Amerikoje yra didelė laisvė, bet jam taip 
pat aišku, kad šiame krašte turi būti ir tvarka. Jis žino, 
kad narių vienu plunksnos pabraukimu negalima mesti 
iš organizacjios. Jam taip pąt aišku, kad suktais, rinki
mais negalima likti organizacijos priešakyje. Kad visuo
meninėje veikloje nebūtų sauvalės, -veikiančios organiza
cijos registruojasi pas valsybės sekretorių. Pas sekreto
rių užsiregistravusieji gauna veiklai reikalingą protek
ciją, neužsiregistravusieji tos protekcijos nebeturi..

Seni amerikiečiai lietuviai labai atidžiai ’seka pirmi
ninko Juozo Bagdžiaus vedamą kovą dėl savo organiza
cijos teisių. Bagdžius, kaip žinome, vadovauja JAV Lie
tuvių Bendruomenės Marquette Parko apylinkei. Mes 
jau minėjome, kad Bagdžius, pasitaręs su apylinkės va
dovybę, praeitą sekmadienį atmušė viešą įspėjimą ir pla
tino Marquette parko lietuvių tarpe. Jis pats šaukia LB 
Marquette Parko apylinkės susirinkimą kovo 28 dieną, 
tuo tarpu kiti žmonės tos pačios organizacijos vardu 
šaukia susirinkimą vasario 22 dieną.

Jau komentuotame įspėjime Bagdžius priminė, kad 
svetimo vardo savo politikai vesti negalima naudoti, tai 
draudžia veikiantis įstatymas. Jokia kita grupė, sambū
ris arba paskiri asmenys neturi teisė naudoti LB Mar
quette Parko apylinkės vardo. Bagdžius turi čarterį ir 
jis labai gerai žino, kad jis gali uždrausti šitaip sauva
liauti. Bagdžiui nereikia pikietuoti, jam nėra reikalo eiti 
ir ginčytis su nelegalius susirinkimus šaukiančiais žmo
nėmis, jam nereikia eiti į vidų ir įrodinėti susirinku
siems, kad jo vadovaujamos organizacijos vardu jie, be 
jo žinios ir sutikimo, neturi teisės šaukti jokio susirinki
mo. Jam užtenka nueiti pas valstybės gynėją, parodyti 
čarterį ir pasakyti, kad grupė politikų bando jo vado
vaujamos organizacijos vardu šaukti susirinkimą. Vei
kiantieji įstatymai registruotoms organizacijoms teikia 
protekciją.

Bagdžius laiku įspėjo sauvaliautojus. Jeigu sauvar 
liautojai būtų protingi, tai įspėjimo paklausytų, bet jei-
gu jie ir toliau bandys sauvaliauti, tai Bagdžius gali pa
rodyti jiems, kaip netvarkos negalima daryti.

JONAS AUGUSTAITISDviejų pasaulėžiūrų varžybos
manęs, kad lenkai sėkmingiau kovos su bolševikais, 
nei lietuviai... Grįžimas į Lietuvą buvo jo svajonė... 
bet prisibijojo bausmės už pabėgimą.

P-lė Juchnevičiūtė sakiusi, kad po susisiekimo ati
darymo su Lenkija, nuvažiavusi į Šiaulius, bučiuo
sianti to miesto (mano supratimu, neįdoipaus miesto) 
gatvių akmenis, — miesto, kuriame ji praleido savo 
jaunystės dienas (Lenkijos maršalas Juozapas Pil
sudskis, josios pareiškimu, buvo jos dėdė). Ją sutikau 
tą vasarą tikrai išsiilgusią Lietuvos, Palangoje, vėliau 
Kaune ir žlugus Lenkijai ji kurį laiką prisilaikė Lie
tuvoje. Dabar gyvena Kanadoje. P-Iės Juchnevičiūtės 
svečiai buvo minimo p, Šiukštos tipo, sakėsi myli lie
tuvius ir Lietuvą ir dabar visi džiaugėsi santykių už
mezgimu.

Varšuvos įstaigos buvo pusėtinai atskiestos žmo
nėmis iš Lietuvos,-Lietuvos lenkais, ar asmenimis lie
tuvių kilmės, o taip pat ir tokiais, kuriems patiems 
buvo sunku apsispręsti, kas jie — lietuviai ar lenkai?. . 
Varšuviečiai juos vadindavo (kaip man pačiam teko 
girdėti) — naszy litwiny — mūsų lietuviai. Lenkijos 
Užsienio Reikalų ministerijos du patarėjai Lietuvos 
reikalams buvo — Koscialkowski. kilmės nuo Panevė
žio ir p. Pcrkowski — nuo Teisiu, iš Džiuginėnų dva
ro. prie garsaus žemaičių Džiugo piliakalnio (jo vie
nas brolis ir sesuo gyveno Džiuginėnuose. brolis lie
tuvių liaudies meno mėgėjas ir rinkėjas, menininkas, 
paišydavo senus lietuviškus ąžuolus, vaizduodamas 
juose dvasių gūžtas. Jojo straipsnių lenkų kalba buvę 
išspausdinta Kauno universiteto leidžiamajame žurna
le — Kultūra — lietuvių žmonių meno klausimais).

Varšuvoje, žemės Banke buvo apie 50% iš Lietu
vos kilusių tarnautojų, kurių dalis dar daugiau ar ma
žiau mokėjo kalbėti lietuviškai.

Bebūdamas Varšuvoje aš pamačiau, jog lietuvių 
— lenkų ryšiai, suaugę per šimtmečius, nebuvo dar iš
nykę senesniojo ir vidutinio amžiaus kartoje.

Tik trečioje kartoje, anot p. J. Narutavičienės, 
jau būtų pasibaigusi Liublino unijos įtaka lietuvių — 
lenkų santykiams. Unijotiškas elementas buvo dar 
tada pusėtinai stiprus Varšuvoje ir taip pat jis dar ne
buvo išnykęs Lietuvoje. — Jis tai labiausiai norėjo lie
tuvių — lenkų santykių, jis veikė slaptai, kartais visai 
nejučiomis Lietuvoje ir tos veiklos dėka įvyko santy
kių užmezgimas — Lietuvos politikos pralaimėjimas.

Blogas yra metodas mokytis iš padarytų klaidų, 
bet yra dar blogiau, kai tų klaidų nemato dar kai 

kas ir šiandien. O gal jų nenori matyti, arba nedrįsta 
į jas pažiūrėti? Tikėkime, kad ir jie kada nors pra
regės ar išdrįs pažiūrėti į savas nelaimes. Tokiems 
linkėtina tik greitesnio susipratimo, šių eilučių auto
rius turi jau pakankamai tokių pavyzdžių. Bet apie 
tai plačiau kita proga ir kitoje vietoje.

Maždaug tuo pat laiku, kai mes posėdžiavome 
Varšuvoje. Kaune posėdžiavo lietuvių ir lenku dele
gacijos pašto ir lelesusisiekimo viešo naudojimo susi
siekimui sudaryti. Šios delegacijos baigė savo darbą 

gegužės nū n. pirmose dienose, pasirašusios tam rei
kalui sutartis. Charakteringa, kad tos konferehcijos 
metu lenkų delegacijos pirmininką priėmė Užsienių* 
Reikalų Ministeris Lozoraitis, lydimas p. Chorvato, 
Lenkijos pasiuntinio Kaune. Vizitas tęsėsi 45 mirųr-tes.

Taip pat tuo metu mane priėmė Varšuvoje Len
kijos Užsienio Reikalų Ministeris Rekas, mane paly
dėjo pasiuntinys Varšuvoje pulk. Škirpa ir lygiai taip

nori išvykti, argi jis norma
lus?. ..” Taip man pasakė apie 
mano sūnų prieš porą metų 
Maskvos miesto trečioje psi
chiatrinėje ligoninėje. Mano 
sūnus pakliuvo ten tuo pačiu 
būdu, kuriuo į psich-kalėji- 
mus pakliūna visi Sovietų ša
lies piliečiai, kurių galvosena 
neatitinka kompartijos gene
ralinei linijai Praėjusių me
tų spalių 19 dieną, mes su sū
numi gavome oficialius iš So
vietų šalies išvykimo doku? 
mentus. Už teisę apleisti gim
tąją šalį ir už atsisakymą so
vietų pilietybės, kiekvienas su 
mokėjome po 500 rublių. Jau 
rengiamės pirkti lėktuvui Įsi
lietus skristi į Vieną, kaip stai
ga OVIR,as (tai įstaiga duo
danti išvykimo dokumentus) 
telefonu pakvietė mus j on nu
vykti. O ten akiplėšiškai atė
mė iš mūsų vizas, o sūnui čia 
pat įteikė kvietimą tuojau pri
sistatyti armijom Kodėl taip, 
negalėjome suprasti. Kokios 
valstybės armijon prisistatyti? 
Ką jis privalėjo ruoštis ginti? 
Sumokėjus po 500 rublių už 
atleidimą iš sovietinės piliety
bės, mes, netgi pagal Sovietų 
statymus, jau nebebuvom so
vietų piliečiais. Tai kaip čia 
dabar suprasti šaukimą sovie
tų armijon?...

Tiktai vėliau, po kelių mė
nesių priverstino pasilikimo — 
neišvykus, viskas susitvarkė. 
Visa tai . buvo pagal KGB me
todą žaidimas su visais, kas 
“ne su jais.” Tačiau apie tai 
vėliau. Aiškinkimės dėl šauki
mo armijom Vėliau, kaip iš 
mūsų buvo atimtos vizos, sū
nus apleidžiamos šalies karino 
menėje tarnauti atsisakė, ir dli 
cialiai pareiškė, kad, jeigu vai 
džios funkcionieriai turi teisę, 
tai tegu jį, už atsisakymą, rau
donoje armijoje tarnauti, įka
lina trims metams. Vienok iš 
namų jam teko išeiti, nes na
muose vis tiek jis turėjo mie
goti ant plikų grindų. Jis slaps 
tesi pas draugus, pažįstamus. 
Ir štai, vieną dieną milicija ir 
KGB agentai jį surado, areš
tavo, surišo jam rankas ir 
taip, kaip kokį galvažudį, pris 
tatė į Maskvos miesto komen
dantūrą, I-os gegužės rajone. 
Ten karinis komendantas, pul 
kininkas Smirnovas jau laukė.

dė aiškintis suimtasis.
— “Tenai išaiškins, sveikas 

tamsta žmogus, ar ne”.
Ątėina gydytojas, keli sani

tarai, prievarta grūste įgrūda 
į “juodąjį varną” ir veža psi- 
chiatrinėn — kalėjimam Sū
naus draugai paskambino man, 
kad jį suėmė ir įkalino. Nesit
verdama pykčiu ir rūpesčiu 
prieš valdžios veiksmus, aš pa
sileidau tekina karo komen
dantūrom Priėmimo kambary
je man pranešta, jog sūnų jau 
išvežė į psichiatrinę. Įšoku ka
ro komendanto kabinetan. Už
simezga katės su pele pašne
kesys. — “Matot, koks jūsų 
sūnus — nenori tarnauti armi 
joj”.

— Šiuo metu aš ir mano sū
nus jau nebesame Tarybų ša
lies piliečiai, jokių požiūriu- 
nei moraliniu, nei teisinių — 
Įis neprivalo tarnauti kariuo
menėje šalies, kurios jis jau 
nėra pilietis ir kurią jis jau 
pasiruošęs apleisti, — pareiš
kimą apie tai aš matau ant 
tamstos stalo — pareiškiau.

— Man visai nerūpi jūsų 
planai, aš netgi t nežinau kas 
tai yra OVIR’as, pas mane da
bar vykdamas rudens naujo
kų šaukimas ir aš jį pašau
kiau. .. ’

— Kaip tamsta, tarybinės ka 
riuomenės 'karinirtkas-pulki- 
kas, galite meluoti! Kiekvienas 
Tamstos žodis — melas. Tams 
:a neturėjot teisės jo pašaukti 
karinės prievolės atlikti. Da
bar nei jis, nei aš nebeturime 
jokių dokumentų ir mes nuo 
dienos įteikimo pareiškimo 
apie išvykimą iš šios šalies, jau 
nebesame tarybiniai piliečiai.
Mano sūnus nebereikalingas- 
nei šaliai nei jos armijai. Ta
rybinė armija— jam svetim
šalė armija. Kokiu tad tikslų 
bei pagrindų jis gali joje tar
nauti ?. Męs ilgai ginčijomės ir, 
pagaliau, aš gavau mane tikė
tąjį atsakymą: — “Pągąjiįįan, 
aš .čia nieko dėtas. Jūsų sūnu
mi rūpinasi ten, anie (rodo į 
lubas). Man “išaukščiau” įsa
kė ir aš tik įsakymą vykdau”. 
Viskas vėl atsidūrė savo vie,to 
se, kaip buvo pokalbio pra
džioje. Bandau patikslinti:

— O 'už ką, dėl ko jūs jį į 
psichiatrinę nusiuntėt? Taip
gi pagal įsakymą iš “aukš
čiau”? — Tamsta ne pulki
ninkas, tamsta — nusikaltėlis 
— tariau ir šokte iššokau iš jo 
kabineto.

Kaip .įsiutęs žvėris blaškiau-

— “Aš su tamsta ilgai nekal
bėsiu’’, — pasakė jis sūnui.

— “Gydytojas tuoj aus paly
dės tamsą į psichiatrinę”. — 
O tai kam? Juk aš visai svei-

rių pačių neramiųjų ligonių. 
Dežuruej autis gydytojas (mo
teris), pradedamai e kyosii.
— “Tamsta nesijaudinkit. Jis 
pas mus tirinėjamas. Pagulės 
porą savaičių, mes jį nuo-ka
rinės prievolės a tieisini ir jis 
sugrįž namo”. — Tai kam gi jį 
nuo karinės prievolės atleidi
nėti, — teisingiau būtų buvę 
visai jo nešaukti. Ir jūsų tiry- 
nėjimai jam visai nereikalin
gi!- Jis gi visai sveikas žmo
gus: Joks alkoholikas (man 
šiuos žodižus betariant iš gat- 
vės įvilko chronišką alkoholi
ką, kurio dargi žmogumi pava 
dinti negalima, bet komunisti
nėje santvarkoje jis gyvena). 
Matydama jį gydytoja ir sako:
— Taip, tokių pas ‘mus daug. 
Jūsų sūnus į jį nepanašus, bet 
ir jis turi būti ištirtas, nes tu
ri kai kuriuos, trukumus... 
Kokius bjūteht? — sušukau. Aš 
jame jokių keistybių nęp.aste.- 
bėjau.

— “Mat, jis pasakę,' jog tiki 
Dievą, kryžių mes ant jo kak
lo radųm jr nuėmėm .(vėliau 
sūnus pasakojo, jog kryželį 
tiesiog piešte nuplėšė)... Kaž 
kokias keistas kalbas jis kal
ba, meldžiasi, tai ruošiasi kaz 
kur išvažiuoti” — pasakojot 
daktaras. — Viskas visiškai 
normalu — paaiškinau jai aš, 
kaip normaliam žmogui. ?—? 
Taip, jis tiki Dievą, nes taip 
yra išauklėtas, kalba apie iš
važiavimą, nes mes su juo esa
me pasiruošę palikti są salį 
ir tai yra mūsų teisė ir t. t Pa
siklausiusi gydytoja (moteris) 
prabilo: — ‘Kaip tai galima'? 
Mūsų šalyje, mūsų kosminia
me amžiuje, tikėti Dievą? Kaip 
tamstos jį auklėjot, kaip da- 
leidot iki to? — Tame aš nema 
tau jokio psichinio nukrypimo
— atsakiau. Taip, jis tiki, ir 
mes, jo tėvai, tikime ir protė
viai tikėjo,' mokėm jį tikėti. 
Be tikėjimo žmogus nędąauk- 
lėtas -r- sakau. Iki Tarybų saųt 
vąrkos įsigalėjimo visa Rusija 
tikėjo Dievą ir tas nieko nes
tebino, už tai nebaudė ir netal 
pino į psichiatrines ligi nines. 
Beveik visas kultūringas Mc- 
saulis tiki Dievą.

Gydytoją paraudo ir pradė
jo teisintis: — “Taip, bet mes 
jo neįkalinom, jis tiriamas koT 
misijos; iš karo komendantu 
ros čia dažnai atsiunčia įvai
rius nenormalius ištyrimui. ..

Jonas Buteika
(Bus daugiau)

pat mūsų vizitas tęsėsi 45 minutės, šitų protokoliari- 
nių formalumų vykdyme buvo labai jautrūs ne tik 
lenkų, bet ir mūsų diplomatai, .tik, deja, kartais pri
duodami jiems nereikalingą reikšmę, padarydami iš 
tų formalumų klaidingas išvadas turinio (dalyko es
mės) nenaudai.

Kokia buvo reikšmė tu abipusių vizitų išskai
čiuotų iki minutės tikslume nė vienai pusei nepaže? 
minti — po ultimatume, jojo priėmimo ir Lietuvos 
paklupdymo?! Dėlei to diplomatai tikrai turėjo tar
tis, kalbėti ir.. ..susitąrtit..

28.) LIETUVOS — LENKIJOS 
SANTYKIAI PO ULTIMATUMO

TS
Lenkijos ultimatumo išdavos pakeitė ilgametę J. 

Tūbelio (nuo 1929 m.) vyriausybę kun. dek. V. Miro
no Vyriausybe (1938. III. 24 — 1939. II. 27). Į ją įėjo 

be pirmininko Mirono ir eilė kitų naujų ministerių: 
Stasys Raštikis — Krašto Apsaugos, Boleslovas Ma
siulis — Teisingumo, pik. Silvestras Leonas — Vidaus, 
Julius Ihdrišiūnas — Finansų, Lozoraitis — Užsienio, 
Tonkūnas — švietimo, senieji Tūbelis — žemės Ūkio 
ir Stanišauskis — Susisiekimo. Iš jos Kraštas laukė 
veiklos, o ji pati — Kraštto bent kiek didesnio pasitikė
jimo. O iš Lenkijos pusės — normalaus taikingo bend
radarbiavimo.

Tad po diplomą tinto susisiekimo sudarymo (Au
gustavą ^onCeteucifa) ir po viešojo susisiekimo atida
rymo Kaifio su Varšuvą (Varšuvos ir Kauno konfe
rencijos), lietuvių ir lenkų delegacijos tais pat metais 

Liepos mėn. posėdžiavusios Kaune, sudarė Lietuvos — 
I^nkijos prekybos sutartį, tačiau ji nedavė tų laukia
mų didžiųjų prekybinių rezultatų, kaip tikėjosi" san
tykiams su Lenkija atnaujinimo didieji šalininkai.

Taip pat nevyko nei tas laukiamas didysis kęleĮyjų 
susisiekimas tarp Varšuvos ir Kauno. Pasikeitę Ma
tais tos išsiilgusios unijotų giminės ir sustojo, kai-pre
kybos reikalais susisiekimas nesudarė pagrindo yj’S- 
tytis,:— pabėgusių pirmose atsiskyrimo dienose į Len
kiją turto likvidavimo bei tvarkymo reikalai ėjo yisą 
laiką per jų įgaliotą advokatą, telšiškį Priferį, ir tas 
reikalas ėjo jau prie galo. Leidžiamas su traukimais 
tarp Kauno ir Varšuvos tiesioginis miegamasis vago
nas eidavo tuštokas. Santykių atnaujinimas nesukūrė 
didesnės ūkiškos paažngos, o lietuvių persekiojimas 
Vilnijoje nesumažėjo ir Lenkijos diplomatinė akcija 
prieš Lietuvą nesustojo.

1938 m. gegužės mėn. 3 d., per lenkų tautinėj šven
tės pokilį Kaune, Metropolio viešbutyje, Lenkijos pa

siuntinys F. Charvatas, taip neseniai pašertas (kovo 
31 d;), kalbėdamas pasiuntinybės personalui bei sve
čiams, pakėlęs tostą, pasakė, “kad mes, Rzeczpospo- 
lįtos pasiuntinybė Lietuvoje, taptume Jcupgreičiausiai 
Kauno vaivadija”... 1938 m. gegužės jnėp? 18 d. Vil
niuje lenkai uždarė Lietuvių Mokslo Draugiją ir kon
fiskavo josios mokslo rinkinius, kėliau, 1938 m. lap
kričio mėn. 25 d., Lenkijos vyriausybės intervencija 
ar susitarimu, Lietuvoje buvo uždaryta VĮJąįy vaduoti 
sąjungą turėjusi 25.000 narių ir apie 7Q0.0Q0 jąą jpndo 
rėmėjų, Vilniaus pasų turėtojų Abiejų organizacijų 

nariu ir globėju buvo ir pats A. Smetona. 1938 m. Len
kija paskyrė savo konsulą į Klaipėdą, pripažindama 
tuorąi Klaipėdą Lietuvai, q 1939 m. kovo mėn. Lietu
va paskyrė savo konsulą, dr. Trimaką, į'Vilnių Dip
lomatiniai atstovai ■.— pasiuntiniai bei fcoręulai — nes
kiriami į savo teritorijas, nors jos būtų ir okupuotos. 
Skirdama ten konsulą, Lietuvos vyriausybė pripažino 
Vilnių Lenkijai!
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TELEF. PR 8-3229 /

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

ALTAS KELIA LIETUVOS
LAISVES REIKALUS

Daugiau kaip 30 senato įstaii ne “surasti”) tų atsiminimų 
gų vasario 16 d. aplankė Ame- išleidimą. Kodėl ne? Bet- kad

Rašų daug gūįklų
ČIKAGA. — Pirmadienį, va

sario 16, policija rado auto ba
gažinėje 20 šautuvų, rankinių

Susirinkimų

PRANEŠIMAI
ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI

KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI
• a a

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, IsLGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: H Em lock 44849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 val_ 
antrai, penktadienį nuo 1—5. tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

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

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

REZ.: GI 8-0873

DR. W. EiSIN - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

rikos Lietuvių Tarybos pasiųs
ti kun. Juozas Prunskis ir Eu
genijus Smilgys kalbėdamiesi 
su senatoriais ar jų pavaduoto
jais ir prašydami, kad parem
tų rezoliuciją 319 įpareigojan
čią JAV nepripažinti Lietuvos 
inkorporacijos į Sovietų Są
jungą. Taipgi ALT delegacija 
senatorius painformavo apie 
sunkumus lietuviams atsikvies 
ti atskirtus šeimos narius iš 
Lietuvos bei apie Sovietų Są
jungos plėšiamus didelius mui
tus už siuntinius, prašė daryti 
spaudimą, į Sovietų Sąjungą 
tą negerovę pašalinti.

Pasilikęs ilgiau Washingto
ne kun. Prunskis Lietuvos rei- 

• kalais turėjo ilgesnį pasikalbę 
jimą su Valstybės Departa
mento Baltijos reikalų šefu, 
Tomu Gerth ir su Valstybės De 
partamento Rytų Europos sky
riaus direktorium Nicholas An 
drews, išdėstydamas jiems lie
tuvių sunkumus vergijoje ir. iš
eivių lietuvių laisvės siekimus.

Vasario 16 d. vakdre buvo 
priėmimas Lietuvos Pasiunti
nybėje. Dalyvavo diplomati
nio korpso dekanas Nįkara- 
gūos ambasadorius Sacar'a. 
Valstybės Departamento parei 
gūnai, latvių, estų atstovai, 
kongresmenai, laikraštininkai, 
veiklieji Washington© ir apy
linkių lietuviai, vis© per 150 
svečių. Visus vaišingai priėmė 
Lietuvos atstovas J. Rajeckas 
su ponia ir Pasiuntinybės pa-

jis... “suspėjo”, tai klausimė
lis. Mokytojas Petras Žibū- 
nas, tuo metu ten buvęs, rašė 
kad vargu ar A. Ryliškis besu- 
vokęs tikrovę...

Dėl’ kitų B. Martin nevyku
sių teigimų gal pasisakys tie, 
kuriuos tai daugiau liečia.

A. Bal-čius

LOS ANGELES. CALIF.
Folklorinė popietė Los Angeles

Los Angeles mieste, Ebell kon
certų salėje, nesenai su dideliu 
pasisekimu praėjo muz. Kupre
vičiaus piano rečitalis.

-
Ten. pat, š. m. kovo mėn. 14 

dieną, 3 vai. po pietų, sekmadienį 
vėl įvyks neeilinis ir pirmasis to
kio pobūdžio ir temų parengimas 
subuvimas, pavadintas Folklori
ne Popiete.
• Programoje dalyvaus svečias 
iš Pennsylvanijos, žinomas ra
šytojas Liudas Dovydėnas, mūsų 
tarptautinio garso archeologė ir 
profesorė Dr. Marija Gimbutie
nė ir solistė Stasž Pautienieiiė. 
Programa bus lietuviško folkloro 
ir praeities-temomis.

Bus parodėlė ir prie jos šam
panas su lengvais užkandžiais. 
Pelnas skiriamas Baltic Heritage 
Radijo lietuvių skyriaus progra
mų paramai. V. PI

"NAUJIENOS’ Kxtk'VlENO

L ' E T Ū V 1 v

šaunamų ginklų. Mašina ir gin
klai priklausė Čikagos pietų pu
sėje gyvenančiam piliečiui Char
les Hansenui. Jis dabar yrSTft- 
lėjime ir kaltinamas nelegaliai 
laikius ginklas ir prievartavimu, 
pagrobus 13 metų mergaitę ir 
ją išlaikius 13 dienų užrakintą 
kamarėlėje.

Mergaitė sugebėjo pabėgti ir 
pranešti policijai, kuri nuvykusi 
mergaitės nurodyton vieton, 
7335 So. Hermitage, rado dar 
25 šautuvus, 30 revolverių ir 
didelį kiekį šaudmenų.

SPINDULIAI NEPAVOJINGI 
AMERIKIEČIAMS

MASKVA, Rusija. — Sovietų 
spauda šiandien paskelbė, kad 
JAV ambasados tarnautojus pa
siekiantieji elektromagnetiniai 
nesudaro jiems jokio pavojaus.

Laikraštis tvirtina, kad Ame
rikos ir Sovietų Sąjungos komi
sija patikrino radijacijos dydį ir 
pripažino, kad tarnautojus pa
siekiantieji spinduliai sveikatai 
nepavojingi. Laikraštis tvirtina, 
kad visame mieste yra tam tik
ras elektro magnetinių bangu 
spinduliavimas, bet gyventojams 
jis nepavojingas. .

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

—LIETUVIŲ ŽAGARĖS KLUBO ei
linis narių susirinkimas įvyks sek
madienį. vasario 22 d. 1:00 vai. po 
pietų 4346 S. California Ave. Na- 
nai kviečiami atsilankyti, nes yra saulė ir skydas. Jis apšviečia juos ir teikia jiems gausių palaimų ir sergi 
svarbių reikalų aptarti ir jau lai- - --- - - • - — - • F * • • *
kas užsimokėti savo duokles. Bus ir 
vaišės. Rožė Dtdžgalvienė, rašt.

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilnu* apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

Tel WA 5-8063

’moving 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairip atstumy. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

"NAUJIENOS’ BOLŠEVIKAMS 
YRA RAKŠTIS JŲ AKYSE

moms
NAMŲ SAUGUMUI— 
ŠVIESOMS ĮJUNGTI 

AUTOMATAS
2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

J
At i d. 9—6; pirm, ir ketv. 12—8.

Sekm. ir tree, uždaryta, 
------------------:------------------ --  .. J ■;

A
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 84)833 ir PR 84)834

G ELIN INK AS
Linksmumo arba liūdesio valandom

TEL. — BE 3-5893

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

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. A. V. JUČAS
Tel.: 561-4605 ir 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. MESKAUSKAS
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 FLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

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

tarėjas dr. S. Bačkis su ponia. 
Kompozitorius A. Mikulskis su 
Ciuriioniečiais sveikindamas 
Rajeckus sugiedojo Ilgiausių 
Metų. Svečiai buvo pradžiu
ginti kanklių muzika. -- 
x ALT New Korke, Washings 
tono ir New Yorko LB ir Ma
ryland Lietuvių Draugijų Ta
ryba vasario 17 d. surengė vai
šes ' senatoriams, kongresma- 
nams ir kitiems svečiams. Kal
bą pasakyti buvo pakviestas 
kong. L. Wolff. Iškilmes pra
vedė N. Y. ALT pirmininkas 
A. J. Varnas. Patrauklią me
nine programą išpildė muz. 
Mikulskis ir čiurlioniečiai at
vykę iš Clevelando.

Alt Informacija

Hot Springs, Ark

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO V AL.: pirm., antrad.. treėiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą, i

V. Tumascnis, M. D.t S. C 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71«t STREET 
Ofiso tolofu HEmlock 4-2123 
Rezid. felof.: Glbson 8-6195 

Priima ligonius pagal susitarta^-
valandos skambinti telef HE 4-21». 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195.

Dėl

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. Meri. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t t

Val.; g_ 4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St, Chicago III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

įj A U J 1 A H A S

Gyveno Westmont, Illinois. Anksčiau gyv. Brighton Parke

Mirė 1976 m. vasario 18 cL, 8:00 vai. vakaro, sulaukęs 82 metų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Kudirkos Naumiestyje, Liepalotų kaime.

Amerikoje išgyveno 50 metų.

_ Paliko nuliūdę: duktė Sonia Parker, jos vyras William, 2 dukte
rėčios — Ona Šilėnas, jos vyras Victor, ir Aldona Karpis, jos vyras 
Jonas su šeimomis, 2 podukros —• Kay Beutlėr. jos vyras Edward, ir 
Josiex' Mankė, jos vyras Arthur su Šeimomis it kiti giminės, draugai 
bei pažįstami. Lietuvoje liko ’brolis ir sesuo.

Kūnas pašarvotas Eudeikis, Gaidas-Daimid koplyčioje,. 4330 So. 
California Ave. / L

šeštadienį, vasario 21 d., 9:30 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios i 
Glen Oak kapines, Hillside, Ill.

Visi a. a. Joseph Stekles giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
duktė, dukterėčios, podukros, giminės.

(PUTRAMENTAS) 
gražiausios gėlės ir vainikai antka- 

. piu papuošimui ir sezoninės 
-kapams7 gėlės. J

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

B. Martin niekus rašo
Bronė Martin, rašydama 

Draugo 37 nr. apie vaikų ve
žiojimą okupuoton Lietuvon 
ir, išskaičiuodama Tomo Dam 
brausko... “veiklos apybrai
žas’’, aiškiai parsistengė. Pa
minėsiu tik. vieną jos, švelniai 
tariant, lapsusą. Ji rašo, kad T. 
Dambrauskas ne tik visaip glo 
bojęs “jam nepažįstamą’’ (?) 
Andrių Ryliškį, bet ir... “Pa
galiau surado jo kažkur už
kliuvusius atsiminimus ir pa
greitino jų pasirodymą, suspč- 
damas pradžiuginti (?) mernė 
jantį autorių“.

Jeigu T. Dambrauskas glo
bojo A. Ryliškį, rūpinosi jo 
reikalais ar jį laikė pas save, 
tai jam nereikėjo “surasti jo 
kažkur užkliuvusius atsimini-' 
mus”, nes A. Ryliškis žinojo, 
kur jo atsiminimai, turėjo vi
są dokumentaciją ir susira
šinėjimą. Jis pats paskutinės 
savo gyvenimo vasaros metu 
per vieną Naujienų talkininką 
visus tuos davinius atsiuntė 
redakcijon, patvirtinęs savo 
parašu. Redacija, turėdama 
tikslius davinius, tą reikalą 
palaipsniui kėtė aikštėn ir ska 
lino tų atsiminimų išleidimą 
iki galo. Visi tai žinojo. Tik 
B. Martin, matyt, viską pamir
šo ir dabar... ‘Surado”.

Ir antras tapsus^is prie to: 
“...pagreitino jų pasirodymą, 
suspėdama* pradžiuginti mer
dėjantį autorių.” Gaji bfili, 
kad ir T. Dambrauskas sten- 

Igėsi kaip nors pagreitinti (tik

f 
I

Laidotuvių Direktoriai Geraldas Daimid ir Dovydas Gaidas.
Telefonas LA 3-0440

•

. - - * - - _ . . .... s
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ARNOLD UI SMILGIUI

ANTANAS GRIGeNAS

mirus,
jo žmoną Mariją, sūnų Vytautą, dukras — Birutę, Reginą, 
Kristiną ir Vandą nuoširdžiai užjaučiu ir kartu liūdžiu.

ANNA URBAN
Pagal tevis KLIMAITĖ

Gyveno Lemontr Illinois

Mirė 1976 m. vasario 19 <L 5:30 vai. ryto Silver Cross ligoninėje, 
Joliet, m., sulaukusi 81 metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje,

Amerikoje išgyveno daug metų. Velionė buvo žmona mirusio 
Anton Urt>an.

Paliko nuliūdę: duktė Anm Weber, žentas Phillip, sūnus Anthony 
Urban, marti Edna, 3 anfik*i, vienas proanūkas, du broliai — Joseph 
ir Frank Klimas, dvi seserys —vBeatrice Klimas ir Margaret Davido- 
nis, daug sūnėnų ir dukterėmų bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Markiewicz koplyčioje, 108 Illinois SU Lemont, 
niinois.

Lankymo laikas: 7 — 9 vai vak. ketvirtadienį, ir 2 -- 5 vaL po 
pietų penktadieni. į

šeštadienį, vasario 21 d. 9:30 vai. ryto bus lydima H koplyčios į 
St. James parapijos bažnyčią, o po gedulingu pamaldų bus laidojama 
§v. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Anita Urban giminės, (fraugaivir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse it suteikti jai paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: z
duktė, sūnūs, broliai, faserys, giminės.

Laidotuvių Direktorius Markiewicz. TeL 257-6363.

■Ml

A FORESTS FUTUKZ 
n IN YOUR HANDS

•W aor ▼iidlife eepend es
9 help prmne

Sffioke/i ABCk Al^rejw

Be sure
to drown 
aUfirea.

"Saulė ir skydai yra Viešpats, malonę ir ąarbf Jis suteikia. Vieš
pati neatsako gera tiems, kurie elgiasi nekaltai". — Psalmė 84:11.
Mūsų tekstas suteikia daug paguodos Dovido klasei, Dievo mylimie

siems, pateptiesiems, Kristaus kūno nariams. Tokiems Viešpaties Dievas yra 
' ~ _* L ’ ‘ 1

nuo viso, kas galėtų juos sužeisti. Visa turi išvien veikti naudai tų, kurie 
jį myli ir yra jo pašaukti, kaip jo nutarta. Turėdami tad tokius palaimin
tus užtikrinimo žodžius, džiūgaudami mes galime žiūrėti j ateitį, pilnai ti
kėdami, kad turėsime dalies pažadėtame garbingame atlyginime, kuris yra 
prirengtas ir siūlomas nuolankiems, pasišventusiems ir ištikimiems Jėzaus 
Kristaus pasekėjams.

Kas antr< antradieni Sophie Barčus radijas skelbia Švento Rašto tyrini* 
toj v aiškinimus.

Visi Žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mš 
rūšie j i? | tą klausimą atsako knygute "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

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

IV. RAITO TYRINtTOJAI

IEVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

IGOa'-OT So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS .AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
i II i i.m ..

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
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 Avė., Cicero, Ill. 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 REpuhlic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

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

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

5 _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. —FRIDAY. FEBRUARY 20. I»t6
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JONAS KIMŠA
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(l;i> u\ Ikh K(iB veiklu JAs:tu(
jguaio sumetimais kaikurias ži-
įnias nepaskelbė. \ 1

Viename FBI pateiktame
Rockfellerio komisijai
mente yra išdėstyta KGB agen-

| tų pavardės ir išnagrinėta jų
veikla bei ’ _______  _____
JA Valstybėse. Ypatingai įdo
mu žinoti, kad Sovietai elektro 
ninių įrengimų pagalba suge-

| ba iš Baltųjų Rūmų labai slap j

. jo būti plonas?nes jam pa$y

itr

B5-

*.

5....

K? ‘

i

“Margot” (tapyba)
Čiurlionio Galerijos, inkorp. nuosavybėČIA. KGB IR MASKVA

-
'.?-7 -
..

-=

Si-

į •
Si
=4= '
8.-
■- ? ’

■ -į

s
Sr'.;

- v-
=4.-x

f

g'

gįįfj
e -
r-d

JtssjW

■'=1

S

I

JAV spauda kaltina Ameri
kos slaptąją tarnybą ČIA . bū
tais ir nebūtais veiklos atpasa- 

Senato tyrinėjimu 
vadovaujamas sen.

kojiniais, 
komitetas,
Church, surinkęs daug smul
kiausiu ČIA veiklos žinių, ža- v 4. 7

I®NO
VI-SUJU FTU V I U LAIKRAŠTIS UŽ TAUTOS LAlSVf

IE LITHUANIA^ DAILY NEWS
VOL. LXI Prjce 15c

Library of Congress Gr.
Periodical Division
Washington, D. C/ 20540

J.. _?F. > *. %
. i iii

HEL^WANTBfi -- MaL 

C^rbmjnby

REIKAUNGĄS SU JPKAKTIKA ma
šinistas -*‘Aras” Machine Tool kom
panijai. Ligoninės ir gyvybės ap-
_____-------- ----- --- ------------ J
piety ir šeštadienį skambinti let: 
776-8127.

3^ 1
Ota T

fj

- Praeity treti.,dieft. kada S jgfStf ^7%.£
nors tarp 12-los ir 4 valandos

«* 4111 IU J U » w« w

verbavimo būdai ?° žmogus

E tu žinių išgauti. Naujausi eiek 
troniniai išradimai, daugumo-

K je pačių amerikiečių gaminti, 
yra įrengti Sovietų pasiuritiny- 

y bėję Vašingtone, Baltųjų Rū-
I mų pašonėje, kurie įgalina ru

sų pasiuntinybės tarnautojus 
į užrašyti Baltųjų Rūmų telefo

ninius pasikalbėjimus ir jau 
vėliau, Maskvoje, kompiuterių 
pagalba juos išryškinti ir su
rūšiuoti.

Maskva, aišku, yra labai pa-
įtenkinta, kai vakariečių slap- 
1 tosios tarnybos veikla viešai 
i nagrinėjama ir skelbiarųą jos
1 tosios tarnybos veikla viešai

da jas viešai paskelbti. Toks 
viešas ČIA veiklos darkymas 
sudaro labai didelę žalą tiek 
slaptajai 
saugumui.
na. kad Rockfellerio komisija, 
tyrinėjusi Sovietų slaptosios

slapti dokumentai. Tačiau Mas 
kva lieka labai nepatenkinta, 
kai pradedama nagrinėti ir iš
keliama į viešumą jos šnipų 
aferos.

Žinoma, kad vien tik Vaka
rų Vokietijoje priskaičiuoja
ma apie 30 tūkstančių šnipų,

tarnybai, tiek JAV
Todėl nesistebėti-

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENe — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th SU Chicago, I1L 60629 • Tel.'WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairiy prekiy.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.
8gB2l_.... i  ------ į   

.r .„i,,- 1 "...  .. .......-„-„m'Tr'1.,,......... ... r l'A'J_L.įUS,r’- ... .„„„a

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

... ,,,, . ... —   IW'.UJ 1, . .... m II i mi-R ■ „i. , iii. _ __      , „ „ — į,,,,,,,,.

Justiuo, žemaičio 
name, esančiame fi29 West 18 
St., Fidelės Nunez butą ir iš
nešė gerus josios kailinius^* ir 

' naują televiziją^,Vagilis tujė-

įsiveržė į

ko prasidaryti ląbgą, pro jį flis .
ti ir viską įnešti. Jis privalėjo ' 

nes Ji :

PANELING

daboti buto savininkę,-

' • ■ ■■■■ ■ t II.

HELP WANTED MALE-FEMALE
Reiki# Perbinlnkif ir Darbininkių

COUPLE NEEDED to manage and 
maintain 31 flat apartment building 
— North Side. Apartment plus sala- 

» u read'and-write Eng-J 
944-2525<^

MISQELLANOUS FOR SALE?-

maintain 31 flat apartment building 

ry. Must' i 
lish. CaU

ų read'and-write Eng-

REAL ESTATE.
REAL ESTATE cor SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 
Nimil, žeme — Pardavimui

v ;

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St, Chicago, HI. 60629. — Tel. WA 5-2737 

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

JUBILIEJINIŲ METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėio 60 metų Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 

nūs ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimuf skel-
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuvių laisvę, 
neiriamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų įgaliok 
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendras institu

neiriamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų Įgaliok

cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose .girti Naujie-
rikos poltinių ilhizijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 

nas yra mada. Lai ta mada tampa jas" prenumeruoti.

Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 

spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu "sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie^

skelbdama platinimo vajų kreipiasi Į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos 
^‘7 7------ C — 1 ’ * • _ ...................\ 2
tuviskų reikalų renesanso.

KAINUOJA: Chicagoje ir Kanadoje metams — 530.00, pusei metų __ $16.00,
trims mėn. $830, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.
■W UMS OT m a* I

— dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio

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

ŲJ Siunčiu __
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

□ Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių Įsipareigojimų.

PAVARDĖ IR VARDAS  

ADRESAS

SKAITYKITE N A U JIENAS4 _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — FRIDAY, FEBRUARY 20, 107«

slaptų agentų ir agentėlių, tar
naujančių rytų Vokietijai arba 
tiesiog Maskvai. Ta tema yra 
net susuktas filmas, pavadin
tas “Moskaus Spione”, 
buvo rodomas per vakarų Vo
kietijos TV stotį ARD. Reik 
pasakyti, kad vakarų Berline. 
veikianti TV stotis yra labai 
galinga. Jos siunčiami 
veikslai pagaunami ne tik vi
soje rytų Vokietijoje, bet taip
gi okupuotoje Lenkijoje ir Če
koslovakijoje.

Matyti minėtas filmas gero
kai pakuteno Maskvos ponų

kuris

pa-

/ f te FM and 
Ldhuaiūmt

The LithtuMuaa Dady Ncw%
PuHLbed by The Luhuaman Ncw> PoWuhu-t; Co.. Inc.

1739 So. Halsted Street, Chicago, I1L 60608 
HAymarkct 1-6100 

•••••••••••••••••••••••••e***
S. Over Otte Million Uthuantan 

Zn The United Stairv ff
PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 

IB ŽEMALS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
• PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

Chicago, Ill.

I . 1

NO. 44Chicago, Iii. šeštadienis, Va^rio-February 21 d., 1976 m.
--------

.. ■ - .. "l . 312212 W. Cermak Road.|v^irfi>Piwdavimai

Normally^ expensive

Large selection 4Ft. "x 8 FL on 1/4

netoli dirba ir ’buvo parėjusi 
namo uietu Tada hnms dar ' normally expensivenamo pieių. iaaą langas cur top quaiity made-by Bruce Corp.

___ ' L“- ’ '*7_L ? “1 '

neišnešti Rnvrt -nak'viepta no— 3/16 in. Plywood. .$3.00 toneišnešu tsuvfj, pakviesta po- $500 under 1710 s
nebuvo pradarytas ir daiktai

licija, apklausihėjo kaimynus
ir surašo protokolą.

— Trijose lietuviškose opė-

St. Open 7 days a week .12 noon, to
5 p. M. Until gone. ” I

Virginia 7-7747

i RIČARDAS NIKSONAS IŠSKRIDO KINU 11 I H
B

IBUTŲ NUOMAVIMAS
’ ' - , : t ■- , į j.

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave.

I

RENTING IN GENERAL 
~ Nuomos

IŠNUOMOJAMI X KAMBARIAI T ... .... - ■ - 
šviesa. $80. 2540 W. “39thPb

rose dainuos šie solistai: Dana
Stankaitytė, Margarita Mom-
kienė, Roma Mastienė,. Nerija 

jTalerina Kogu-
taitė, Stasys: Baras, Algirdas
Lrazas, juuas y aznens, vaien- rių viengungio butas su baldais prie 

tinas Lidrentas, Stefan Wicik susisiekimo. Tel. LA 3-5625,'
ir Julius Savrimias.• - - , • - <- 4 Š- -

Operų chormeiterrai — Ali- - ♦ K - ’• -

Linkevičiūtė,

VUMVJĄM1 S KAME AKLAI SU 
baldais. Įėjimas .iš gatvės. ■- šilima, 

‘j 
------------— ---------—Lu-i—

778-2233 »

Brazį Jonas Viznįs. Vaien-

ce Stephens ir Alfonsas Gečas;

— Ateinančiam šeštadieniui 
Mažosios Lietuvos Lietuvių
Draugijos .rengiamam Šiu^ 
niui virėjos žada tikrai' ska
naus ir sotaus, šiupinio išvirti.r. • .*’ ” ’•į-r. -A .-••L-' .<-■

—A. Repšys V... GarbeįSĮ, B,
Masiokas, K. Juškai tis, Ąy. Atų
tis, X VilnJiscijr^. Jušitevi^ąs: 
išrinkti į LKVS Ramovė Chi-

/T" H -A. T VERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 

Pardavimas jrTaisymas 

2«6 WEST STREET 
TWtfiu «Epūbllc 74M1

s r

L ’ ‘U-L" '• • •
Marquette-Parko Lietuvių

Namu Savininku- Organizacijos
susi rinkimas įvyks penk ta die-

_ -. - j . j r

cagos skyriaus valdybą. Kon’t-

75 yąL 30 mi 
naciu ^vakaro. Lietuvių parąpi 
jos salėję. Numatomas trum-
|pas Lietuvos Nepriklaųsomy-

i * r, ■- pės^ atgavimo L _r
kus, A. Beniulis, J. Bagdzius Ut.-k- • x “ ,.. ,L _. . .. ir. V -< s “ Tikimasi turėti ;

* |<^os žrnonių ir politiJ<Ų

rolės komisijoj išrinkti: P. žit

ir V. Diminškis. <
:■ . , . • , Į« rvMue.iį, y pa-

— New Castėle, AustraZzjojJbaJfiai bus ir kuklios vaišės.

paminėjimas, 
svečių —. val-

p pa-

lietuviai, pabrangus pašto ženkjVisi nariai turėtų dalyvauti.

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
i Insurance’ Income Tax 

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

rinis. ■ 2 auto garažas.. Gazo pečiais

TALPA. ' Medinis, gerai apžiūrėtas

ATEITIS TIKRA
6 butų iškilaus grožio gelsvas mū

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

6 kambarių 15 m. mūras. Įrengtas 
beismantas su virtuve. Naujas gara
žas. Arti 72-tros - California. Vertas 
pirkti.

LIUKSUS. NAUJA REZIDENCIJA.

beismantas su virtuve. Naujas gara-

.<■

Y

SAVININKAS PARDUODA 10 kam
barių mūrinę ■ rezidenciją su garažu, 
netoli 55-tos ir Kedzie Avė., pusė bL 
nuo bažnyčios ir mokyklos. Pilnas

Žemi mokesčiai. Įkainuota greitam

bariu mūrinę rezidenciją su garažu,

nu o bažny či os
beismerrtas, karšto vand. šild., gazu. 
žemi mokesčiai. Įkainuota greitam 
pardavimui. Tel. 737-8916.

H kambariai tinka ir paiamoms. arti 
Talman banko, ekstra Platus lotas.
2 auto garažas. — $38.000.

t ‘ z
DIDELIS MŪRO IMAMAS. 6 kam

bariai, puiki vieta Mamnette Parke. w 
er™ vonia, naujas gazo šildymas.
*21,000.

-s

11|i o
Siuntiniai į Lietuvą 

v ir kitus kraštus 
P- NEDZINSKAS, 4065 Archer Av« 
Chicago, III. 60632. Tat. YA 7-5980

S

MODERNUS 2 aiikštn namas ir 2 
autn mūro Garažas. Pad’ant šildvmas. 
'Puikioj auvlinkėi Marouette P^rke. 
Vertas daugiau, gavome už $38,800.

JAV BRAZILIJĄ SKAITO GALINGA
VALSTYBE, PASAKĖ KISINGERIS

Valstybės sekretorius pasižadėjo tartis 
įvairiais tarptautiniais klausimais

BRAZILIJA, sostinė. — JAV Braziliją .skaito galinga vals-
tybe ir pasižadėjo su josios vyriausybe tartis visais svarbesniais
tarptautinė politikos klausimais, —pareiškė^ sekretorius Henry
Kisingeris. į1Kisingeris.

Jis pranešė susirinkusiems 
spaudos atstovams, kad JAV tuo 
reikalu yra pasirašiusios sutar
tį, kuri oficialiai Braziliją skai-
to galinga valstybe ir pasižada . 
tartis ne tik užsienio, bet eko-

baigus biologijos ir fizikos

Japonijos. studentams. dar, 
mokslo ir

Tokijo universiteto studentė, 

minus, ji eina prie Budos stovylos ir sega* prie jo vokelį su

t;

i

mokslus, nepasitiki savimi. Prieš eidama j paskutinius egza-
\\ T-- • ..-•--a* r

sava vartfu, kad jai padėty išlaikyti egzaminus. Atrodo, kad

KINIJOS LĖKTUVAS ATSKRIDO
KALIFORNIJON SVEČIO PAIMTI
Prezidentas Fordas nemano, kad Nikscno 

kelionė galėtu jam pakenkti
SAN DIEGO, Cal. — Buvęs prezidentas Ričardas M. Nikso- 

nas, žmonos lydimas, praeitą penktadienį įskrido į Pekiną, kur 
šeštadienį planuoja paminėti pirmos jo kelionės keturių metų 
sukaktį. Niksonas rengiasi skristi Į Aliaską, iš ten pasieks Tokijo, 
o vėliau jis jau skris tiesiai i Pekiną, kur pats Mao Cetungas pla
nuoja pasitikti jį aerodrome.

I Prezidentienė
. ■- x Xj,

padeda prezidentui
PORTSMOUTH, N. H. — 

Prezidentas labai ramiai pradėjo 
pirminių rinkimų kampaniją 
New Hapshire respublikonų tar- 
?e. Kartu su juo važinėja ir jo 
žmona, kuri gyventojų tarpe yra 
nepaprastai populiari.

Prezidentas pareiškė, kad jis 
turi daugiau patirties valstybei 
valdyti, negu kiti partijos kan- 

. didatai. Respublikonams nėra 
jokios prasmės valstybės prieša
kiu siūyti patyrimo neturintį, 
žmogų, kada jie turi patyrimą 
turinti ir vykusiai reikalus tvar
kantį. Jis pastebėjo, kad antrų 
rankų fordas yra menkesnis už 
tikrąjį fordą.

Jeigu respublikonai nori laimė-

s
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IŠ VISO PASAULIO

WASHINGTONAS..
"Agrikultūros Komitetas nubal
savo bausti 10 metų kalėjimo ir 
iki $10,000 piniginėmis baudo
mis asmenis, kurie sukčiauja 
maisto kortelių pinigais. Baus
mė turi būti taikoma ne tiems, 
kurie maisto karteles (stamps) 
perka, o tiems, kurie jas parduo
da.

Senato

Mao Cetungas atsiuntė Kini
jos sprausmini lėktuvą B-707, 
kuriam buvo paruošta speciali 
vieta San Diego aerodrome. Ame 
rikiečiai nork kad lėktuvas būtų 
saugus ir tinkamai aptarnautas. 
Lėktuvas planuoja būti Pekine 
šeštadienį, kad Kinijos vyriau
sybė galėtų paminėti cinuos pre
zidento Niksono kelionės Į Pe
kiną keturių metų sukaktį. Mąp 
Cetungas yra Įsitikinęs, jog tat 
buvęs nepaprastai svarbus dP 
plomatintis žingsnis. Richard 
Niksoną Mao Cetungas skaito di
deliu valstybės vyru, drįsusiu 
skristi Į Pekiną ir tartis Įvairiais 
abiejų valstybių ir tarptautiniais 
klausimais.

nMenkių “karas 
ir Nato

L

nomijos ir taikos klausimais.

JAV akimis, Brazilija yra vie
noje kategorijoje su Indija 
arba Japonija.

LONDONAS. — Kaip žinia, 
Islandija jau 10 metų “pešasi” 
su Anglija dėl menkių. Jos nepa
sidalina žuvavimo plotais, esan
čiais šiaurės Atlante. Paskelb
ta 20 mylių teritorinė vandens 
juosta Islandijos salos pakraš
čiais reikalo nepataisė. Islandie- 
čiai buvo priversti nutraukti di
plomatinius santykius su Angli
ja, kadangi, kaip jie sakosi žuvis 
yra jų gyvybės klausimas. Islan
dijos išvežimo 83% sudaro žuvis 
ir jos gaminiai.' -

Nutraukus santykius, Angli
jos reikalus Islandijoje perėmė 
tvarkyti.Prancūzijos pasinutiny- 
bė.
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2 BUTU modernus mūro' namas su 
- w * - . ___ i
?gatvė Marquete Parke. $36,600.

MODERNUS 4' BUTU mūra c ir 2 
'mtn muro garažas. Atskiri š’idvmai. 
^ent air cond. Arti Maria High — 
*45.500.

į<?aražu.; Atskiri š’ldvrnai. Pami .graži Pareiškimas kaimynams 
sukėlė rūpesčių

Užsienio reikalų ministerijoj ti, tai jie kitos partinės progra
mos negalės siūlyti. Jbeigu jie 
bandys kitą programą, tai pra
laimės, kaip keliais atvejais res- 
pubikonai pralaimėję.

padarytas Kisingerio pareiški- MASKVA;
Amerikos žydų, kurie protestuo
dami prieš žydo daktaro Michai
lo Sterno įkalinimą buvo suren
gę sovietiškose valdžios įstaigo-

Grupė jaunųCent air cond. Arti Maria High. — ■

3
7^

?-Jams, pradėjo ‘.tarpusavio • ry- 

kad toks žinių perdavimas yra 

to, jie nori parėdyti, kad kėli- 
’-—į-

- - ’ 4 . Y

Naujienos

padus, kad Sovietu oficiozas šiams naudoti krivulę ii* rado
Izvestija” rado reikalo ašt

riais žodžiais pulti vakarus dėl 
Sovietų šnipų viešuman iškė
limo. “Izvestija” rašo: “Melas 
ir išgalvoti veiksmar — tai tu
rinys filmos, TV propagandos. 
Tikslas tokios melo propagran 
dos, pasak “Izvestijos”, — pa
kenkti gerėjantiems Sovietų ir

‘Melas

vakarų Vokietijos santykiams, 
atslūgstančiai įtampai”. Į-

“Izvestija” primena, kad yą-. 
karų Vokietijos spauda, kaip! 
“Spiegei”, žurnalas :“Ouič|t 
“Frankfurter Allgemeine 
kiti, straipsniais
rytų” arba “Agresyvūs Sovie
tų norai”, kuriems patys taš- 
šantieji netiki, suplanuotais 
pagal šaltojo karo receptus, no
ri suardyti Europos 'saugumo 
konferencijos paskutinį- aktą; 
nori pakenkti normalėjančiai 
politikai ir nenori rusų-vokie
čių tautų suartėjimo.

Spiegei”, žurnalas >9

ir"
'Pavojūs > is

Labai reta proga pasitai-
ko, tik vieną kartą idu šimtus

daug greitesnis, negu pašto. Bęl Amerikos? Bicentennial
1 J minėjimas McCormick salėje 

n^pstoiingaĘ. Ir|?į2.30

skaity tojus! Bilietai bus u pardavinėjami

fnas kainų yra
minėjimas McCormick salėje

nori iM^ pafbdytijYal^ p- p.'NepralefsKte progos, 

pratęsti prenumeratas iš- anksp*arginiuose iiUpas platintojus.
prašydamos savą

Nlinėjiiną -ruošia 27 organiza 
ci jos. Platesnės’ iiifbrriiaci-|

to be raginimo.

— Grand
—;I^ietuy® t šventu •vasarioj v01.: v^kąrpVP.4"
22 d.; Vadurdienį: bu^iškilmin’r ;
črnfc. nfimolrinc 5y? • T>/\.

Platesnės^

minės

mas silkelė didelio džiaugano 
Brazilijos užsienio^^kalų mi-■■■ - =

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,
. 1490 kiLA/M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 y. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

.Telef.i HEmlock 4-2413

VALDIS REAL ESTATE

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

nisteriui Antonio 
redo de Šilverra, 

■ pačių metu jis stil
T

įdisco Aze- 
tuo pačiu 

lerimoBra

REAL ESTATE — OUT OF TOWN
- - * i

Nuosavybes — kitur

MTCH. RETIRElvrRNT

se sėdėjimo streiką, pareiškė, kad Pilietinio karo 
pavojus Rodezijoje
JOHANNESBURGAS. — Ro

dezijos juodųjų nacionalistų va
das vasario 18 d. Johnneburge,

r -Pasirodo,, kad Richard -Nikso- 
nas visą laiką susirašinėjęs su 
Mao Cetungu ir kitais komunis
tinės Kinijos vadais. Kiniečiai 
jau praeitais metais pakvietę 
Niksoną atvykti i Kiniją ir pasi
kalbėti tarptautinės politikos 
klausimais.
kinę. kad Watergate byla buvo 
iškelta dėl jo pasiryžimo užim
ti tokią poziciją Kinijos klausi
mu. Watergate byla mažai ką 
gali rištis su Amerikos ir Kini
jos politika, bet kiniečiai kitaip 
galvoja, šiuo reikalu jie nori 
išsikalbėti su pačiu Niksonu.

Prezidentas Fordas Įsakė ke
lionės metu duoti Richard Nik- 
sonui asmens apsaugą. Įstaty
mai liepia teikti ne tik esančiam 
prezidentui, bet ir buvusiems 
krašto prezidentams reikalingą 
asmens apsaugą. Niksoną Į Pe
kiną lydės jo asmenį saugoj au
tieji Amerikos saugumo parei
gūnai. Kartu su Niksonu jie 
skris Į Pekiną, o vėliau kartu 
su juo grįš Į Ameriką.

Vyriausybės ir kongreso sluok
sniuose plačiai kalbama apie šią 
Niksono kelionę. Politikai yra 
linkę manyti, kad ši kelionė gali 
pakenkti prezidentui Fordui.

f is/ jeigu jie hepasrftkr mokslu ir savimi^
valdininkų elgesio apleidžia "So
vietų Sąjungą. Penki iš tos pro
testuojančių grupės septynias 
valandas išsėdėjo sovietų svei
katos ministerijoje, kol policijos

Visa eilę mažų valstybių, esan
čių Brazilijos kaimynystėje, pra
dėjo rūpintis ateitimi. .Kol JAV

• T^“ i A .♦!f . 1 -T- . -

į
čių Brazilijos kaimynystėje, pra
dėjo rūpintis ateitimį .Kol JAV 
visas Pietų Amerilžp^valstybes 
skaitė lygiomis, tai nebuvo jo-

PUOLA AGRIKULTŪROS DEPARTAMENTU 
UŽ SUKČIAVIMU MAISTO KORTELĖMIS 
AFL-CIO skatina Kongresą ištirti/ kur kaltininkai sėdi

BAI HARBOUR, Florida. — AFL-CIO vykd. taryba savo 
posėdyje,’ smarkiai’ atakavo agrikultūros sekretorių Earl Butz ir 
jo administraciją.

Kaltindami departamentą suk- ■ -■ ' 1 ■

BANTGOR, __
120 miles outside Chicago. 

ęe. Insulated. Fardwond floors. Full 
9nd bath. Gnod drinkine

Cnod arres of
crrin/T Jav*d at» Hlgclrto-n road. "R’l.S 
corvico fn schnnls wh’^h locq 

2 gwav __ plemen-
+arv and high school* Fm* tr^os in

820,000. 'Taxes nnlv yearly.

E s
Widow must sell sfnrdv 5 room hou
se. Insulated. Hardwood floors. Pull 

and bath. Gnod drinking

crpnH lar»d r»Y» 
oar-»neo fn schools _ 
‘■ha’i 2 rr>Ha<s jwav _ Xoth Plemcn-

frnnt nf Rouse and other shade trees' 
^20,000. Taxes nn]v yearly 

Tel.: 616 427-8766.
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Nato susirūpinusi

Diplomatinių santykių plyši
mas tarp Islandijos in Anglijos 
Įvyko kaip tik tuo metu, kai Na
to pietinis sparnas yra sužalotas 
graikų-turkų kivirčo dėl Kipro 
ir kai komunistų Įtaka, remiant 
Sovietams, vis didėja Vidurže
mio jūros pakraščiais ir beveik 
visoje Afrikoje.

Tuo tarpu dar nėra žinių ko
kią reikšmę turės toks diploma
tinių santykių nutraukimas Na
to šiaurės rytų sparne. Islandi
jos saloje esančios Nato bazės 
yra labai svarbios stebint Sovie
tų laivų ir lėktuvų judėjimą šiau
rės Atlante.

Todėl Nato organizacijos am
basadoriai skubiai susirinkę 
Briuselyje, Belgijos sostinėje, 
svarstė diplomatinių santykių 
nutraukimo pasekmes, ypač, kad 
tas nutraukimas įvyko tarp na
rių. Nato ‘ambasadorių posėdis 
užtruko 45 minutes. Posėdžiui 
pasibaigus, išleistame komuni- [“Užsienio politiką veda krašto 
kate tiek tepasakyta: “Labai 
apgailestaujame”.

valdininkai juos išmetė lauk.

Turistinam autobusui su 44 šve
das turistais7 važuojant netoli 
Joenkoepirigo sprogus ir užside
gus, 15 keleivių žuvo ir 22 buvo 
sužeisti, žmonės iš autobuso ne
begalėjo išbėgti, kadangi išėi-

kio pavojaus dėl galingųjų ape
titų. Dabar, kada sekretorius Ki
singeris, niekam njėkp iš anksto 
apie tai nepranešęs,'.Brazilijoje

Pietų Afrikoje, pareiškė, kad da
bartinė neaiški politinė padėtis

r'
įtLietuvos .šventu yasario4nūo yąl.: vakdro;

mui. . r. c^» <
į! . ~ t

gos panraĮclos, ^...^ęlrjoJr-iPo-'
vilo bįčhjy.čioję, p-Pmipcjimas' 
_ sv.

ti’ąs skiria(i^J^dfti£. Mį Kiniečiai yra įsiti-
į ,7159 450. MAPLEWOOD AVE.

> CHICAGO, ILL, 60629

■ . 1 i n-

JOENKOEPING, Švedija.dMi-

.-I -fc®

[- : :^Pe^9.: ^^Potojiį ir itfes

fe?f. 4- ni-

..-M <
Rodezijoje jr trintis tarp baltų
jų it juodųjų gyventojų turi būtii apie tai nepranešęs, Brazilijoje 

pasirašė naują susitarimą, tai 
veik visi mažesnieji kaimynai 
susirūpino, jie bijo, kad Brazi-

gr§it išspręsta, nes vėliau bus 
neįmanoma spręsti.

hodezijos padėtis, atrodo, tik
ta? yra rimta, nes net .Anglijos 
bariamentas rado reikalo ją svar
styti. Būtimi jos užsienių reika
lų sekretorius J. Gallaghan par-

Jurgio' ./alėj ė, loTS 
Quarry AveAN. -Wl*?" Y 

h - ■ • • ■ ■-r . . '.-/‘i

-—■ Steįanijįa'ir R^perašr^ad\
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visoms progoms.
Šo.49■linkės  ̂- išvydo; antpiriobiliiįj j.

gelį'-pažįstamu:

Didžiausias kailių
kuo orkestru.'Auka (pr)

V. Pr. /Z?ke, B. Zalubienė įspėjimas . ^ciceripėjams.
j.-

iškvietimai, pildomi pilietybės pra-
* -

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

£ir,bu

knygų spintą ar lentyną.

K. Bielinis, DIENO J ANT, gražiai įrišta, 464 psL

adresus.
(Pr).

•svOTrnvii. tįsima

iNbUh-.-.. t

J

L 
r i

— sekr., E. Banevičienė 
šiams.

proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų

SKAITYK IR KITA4 PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ

Kipre* Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psL, ndnkžUU vir
šeliais. ...  ' - . .. .T ,• ’f4į‘

Juonį LiOdžIut, RAITAI, 250 p«l. _____ '' *
P. LlOdžIuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LI0D1IV, 

88 psl. ______________ __________ :______________

vardą.
Cicero Apylinkės Valdyba.

iwrstatau menus visų rūšių namo ap-
J - *• • ........................... van

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontai

CaU Frank Zapolh 
3208^ W. 95th St. I

GA 44654

Help Keep 

Our Economy 
¥ Strong

•VY U, i, SAVINGS BONDS

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

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

symai ir kitoki blankai.

SKAITYTI "NAUJIEMAS*

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Nau|ieno«« galima gauti pultely knygų, kuriat papuoj Wt kpklę

Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyti prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus

^ęjąįiįgJėįL Į^oi' 
ĄvęUUČi^ėroįy’

BUD’S TtEAL ESTATE 
pirksit — PARnnosrr — 

NUOMnSIT 
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai itrms natamsu*

BALYS BUDRAITIS
4369 ARCHER AVE CHICAGO.TE 

Tel. 254-5551

T.EMONTO APVT.TNTKŪTF 
135-TA IR ARCHER AVĖ. 

Tel. 257-5861

|100

11.00

$100

S3.00

P. LKMiluvi.ni, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIODtlŲ, 
88 psl. ______________ __________ 1__________________ _

Janina NarOna, TRYS IR VIENA, jaunystę atMminfrnni

JAV. LB.-įJręg.) CĮcero ^Apy- 
linkės Valdyba įspeją .Cicero: 
lietuvius, , kad š.- m. vasario^ 
mėn. 22 d8ęną nerengia., Vasą-

TERRA
Lglląocffiąl, Dovanos 

’ • i į .* progoms.
WtlT 63rd ST^ CHICAGO

Tdefž 434-4660

P9 l^/dienios minėjimą; kaip 
yra skelbiama neatsakomingų 
asmenų, dienraščio ‘‘Draugo” 
įkiltyse, į nelegaliai ir klaidi-

D Ė M E S I O
M M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams.

Kreiptis: 
A. L A U R A I T I S 

444$ So. ASHLAND AVĖ. 
523-4775

— Naujienas galima užsisa
kyti telefoną, skambinant ad- 
ministradjai darbo valandomis, ^ens boilerius ir stogu rinas (gutters)

pasirinkimas
, vieninteli . MOV

1 Betari kailininką'
Chicagoje ^'>11

NORMANĄ

170 psl.____________' r.. > -.L-
M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bniofad 233 

puslapiai ______ _____________ ________ _
Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto Išlaidom*

NAUJIENOS,

1739 S. Halsted SU, Chicago, HL 60608. — TeL HA1*6400-

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste Ir užmiesty naujas ir

Šildymo pečius, air-conditioning.

Dirbu greit sąžiningai ir garantuotai 
DOMAS ŽUKAUSKAS 

4444 Se. WESTERN AVE.
Chicago. HL 60609. Tel VI 7-3447

F '

f«ąrio mėn. 21 d 8 .vai., Vdk. i>ęč 

’ .til:. Bilietai galt- 

rys” klubo nąnuš.ljiita7ir7sai

keriotpjųlldub&i rėti

RIJA, I dabs. 208 psL, įrišta — S3XX), minkštai* vir-

> Ū.Mtais viršeliais

give...
so more will liveHEART FUND

■ vilai iš Marquette Parko apy-

Floridą. JieJ aplankys;- dąugeĮį 
vietovių ir' norės’ matuti/ dauĄ 
gelį^pšžįstarfrų?''1 >'

— A. Ustijanauskfeiiė iŠrinU,

jAvę.j'Xi^erotį _
narn i švėtaifiėje arb a p as “EŠe 
rys” kluboMmš.ljiita^ir'^ii. 
jai vakarjenė, ’ ppnio&JPėflBte? 
nes gaminta-4 §okiąi,Ąii.Bamb- 
;* 7- t ■* -'•-z- 1. ’ ’ • j.-Tr --

ta Lietuvių Moterų Federaci
jos Hartfordo klubo pirminin-

-^JvicepirniM
Vitkuvienė — ižd^, B. Žilienę

■■.ry"

Priežiūros komisjjon 
išrinktos K. MarijoŠięriė ir A. 
Kriščiūnienč. Klubas'ruošias! 
Velykiniam banketui su me
nine programa balandžio 11 d.

f , . . /. y.-rj. I
Pasveikink sav^^fraūgus>| Kančiai naudojant- JAV. LB 

per ’NaujipnasF

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai {rišta, 592.psL U.00
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 psL ' ' 14.00
Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. U tamsa. Gra

žiais viršeliais. 336 psL Kaina $6.00. Minkštais viri. S5.W
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIiKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 psL, įrišta — S3JX), minkštai* vir- 
Sėliais — $2,00; n dalis, 225 pst, įrišta — $3,00. minkĖ 
tais viršeliais______ _----------------------------- __________i $2.00

Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416'psL

Sėliais.--------------------------1~ TU .r. M.«.

Always hold 
Į^matches till .
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Ii j os kariai nebandytų pagrobti 
greta šimtus metų egzistuojan
čių valstybių. - X

Kuriai grupei priklauso 
Brazilija?

Brazilijon atskridęs Kisinge- 
ris pareiškė, kad tuo tarpu jis ne
žinąs, kuriai grupei reikėtų pri-^ 
skirti Braziliją. Vieni tvirtina, 
kad Brazilija esanti pats stip
riausias trečiojo pasaulio narys. 
Kitiems atrodo, kad Brazilija 
priklauso Antrajam Pasauliui, 
o yra ir tokių, kad ji priklauso 

-Pirmajam Pasauliui. Kisingeris 
mano, kad šio klausimo geriau
sia nespręsti, nes jį nuspręs pa
tys braziliečiai, o ne užsienio spė- 
jikai.

Kisingeris buvo, Venezueloje 
ir Peru valstybėse. Kaip vienur 
taip ir kitur jis padarė svarbius 
pareiškimus, kuriuos ‘labai pla
čiai komentuoja visa Pietų Ame
rikos spauda. v

Visi džiaugiasi, kad valstybės 
sekretorius rado reikalo vykti į 
Pietų Ameriką ir išdėstyti savo 
pažiūras į dabar kylančias įvai
rias taikos ir ekonominio gyve
nimo problemas.

namosios autobuso durys buvo 
užverstos bagažu ir.sprogime žu
vusiais.

CLATSKANIE, Oregon. — šo 
1,500 ' gyventojų miestelio po
licijos viršininkas sugalvojo bū
dą, kaip išnaudoti dykai stovin
čius nebenaudojamus kariuome
nės postus. Kadangi baudžiamo
se institucijose esąs didelis trū 
kūmas vietų, tie postai esą ga
lėtų būti paversti minimum sau
gumo kalėjimais. Jei juose pa- 
tenkinamaip gyveno kareiviai, 
nemažiau patenkinamai esą 
galėtų gyventi nusikaltėliai.

LONDONAS. — Mirimų nuo 
influenzos Britanijoje per vieną 
savaitę skaičius pasiekė 259, tai 
yra 180 daugiau kaip savaitę 
anksčiau. Influenzai mažiausiai 
atsparūs pasirodė žmonės tarp 
65 ir 74 metų amžiaus. Vien to 
amžiaus praeitą savaitę mirė 
215 žmonių. Dabartinė epidemi
ja skaitoma blogiausia nuo 1973 
metų, kuriais per vieną sausio 
mėnesį mirė 882 žmonės.

čiavimu su federal, maisto kor
telėmis ir už tai kaltės primeti
mu vargšams šelpiamiesiems 
AFL-CIO prezidentas George 
Meany pareiškė: “Būtų gerai, 
jei Kongresas į visa tai pažvelg
tų ir surastų, kur tie piktnaudo- 
tojai slipi, “ir aš tikiu, kad jie 
yra remdami agrikultūros de
partamente.

ALF-CIO Vykdomoji Taryba 
savo pareiškime žiemos meto 

posėdį baigus paskelbė, kad “vė-

patenkinamai

liausiai iškelti aikštėn, nusikals
tami elgesiai su maisto korte
lėmis (food stamps) yra aiškus 
Earl Butzo ir jo štabo blogos ad
ministracijos įrodymas. - ,

Meany savo pareiškime kalti
na didžiąsias korporacijas, ku
rios norėdamos daryti biznį su 
užsieniais “nusilenkia prieš pa
prastą kriminalą. Jis perspėjo, 
kad jaunoji karta Watergate 
skaidalo rezultate yra praradusi 
pasitikėjimą valdžios pareigū
nais, o korporacijų korupcija vi
siškai sugriaus bet kokį pasi- • •« . •• w-» ' * . • . . . . * 1.

Uždraudė gyvsidabrį 
vartoti pesticidams

WASHINGTONAS. — Ap
saugoti žmonėms nuo apsinuodi
jimo gyvsidabriu (mercury), Ap
linkos Apsaugos Įstaiga (EPĄ) 
visiškai uždraudė vartoti tą nuo
dingą mineralą pesticidų (pa-
razitam nuodyti) gamyboje.

EPĄ,Environment Protection

Agency) viršininkas Russėll 
Train pareiškė, kad visiškas 
merkuro uždraudimas 98.5 nuo
šimčiais sumažins to nuodo per 
pesticidus patekimą j atmosfe
rą. (Pesticidais bendrai vadina
mi visokį preparatai vabzdžiams 
ir parazitams naikinti). Train 
nurodydamas merkuru apsinuo
dijimo pavyzdžius Japonijoje, 
Irane ir JAV perspėjo, kad ne- 
mesnis vartojimas pesticidam 
darosi žalinga žmonių sveikatai

tikėjimą didžiosiomis Amerikos 
korporacijomis.

kis, pagarsėjęs rusų abstraktinio 
meno kūrinių kolektorius, pra
nešė, kad iš jo pavogta mažiau
siai 1,000 meno paveikslų; vie
na dalis pavogta jo užmiestinėje 
“dačoje”, antra dalis jo apart- 
mente Maskvoje beveik tuo pa
čiu metu. Nors čostakis savo 
kolekcijos tiksliai nesuregistra
vęs ir neįvertinęs, bet esąs tik
ras, kad Vakaruose būtų už juos

Britai spaudžia 
j Pietų Afriką

LONDONAS. — Anglijos vy
riausybė ragina Pietų Afriką at- 
žadėti Namibijoje ginčijamų že
mių arba pietų-vakarų Afrikos 
dalies. Anglai tvirtina, jog prie
šingu atveju Pietų’Afrika susi
lauksianti Angolos tipo karo.

Anglijos užsienio reikalų de
partamentas pareiškė, kad Ni- 
mibijos, buvusios prieš tai Vo
kietijos protektoratu, okupacija 
yra neteisėta, ir kad reikia leisti 
patiems gyventojams išsirinkti 
valdžią.

Pasak to paties anglų depar
tamento, Sovietų spauda paskel
bus©, kad Kubos ir Sovietų vaid
muo Angoloje yra tiktai prietil
tis tolimesnėms žygiams, pa- 
gelbstint juodųjų daugumai Na
mibijoje, Rodezijoje ir Pietų Af
rikoje išsilaisvinti.

Namibijos partizanų juodasis 
vadas grasinančiai paskelbė, kad 
Namibijos liaudis pasilieka sau 
teisę šauktis Kubos įsikišimo — 
intervencijos.

1 ?.į

ir visai aplinkai.
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lamėnto posėdyje sakė, kad Ro-
dežija yra labai pavojingoje pa
dėtyje ir kad Rodezijos minis- 
teris pirmininkas turi labai ma
žai laiko susitarti su buvusios 
britų kolonijo juodųjų vadais.

Pranašauja karą

1 Rodezijos juodųjų nacionalistų 
partijos vadas Afrikos tautų ta
ryboje Joshua Nkomo sako, kad 
konstitucinės kalbos su Rodezi
jos ministeriu pirmininku Smi- 
thu negali amžinai tęstis.
thibline besirandąs Nibelio pre
mijos laureatas Sean Macbride 
atvirai pranašauja, kad Rodezija 
dar prieš Velykas bus užpulta 
armijų, kurios dabar stovyklau
ja Zambijoje ir Mozambique.

Jei turėti omenyje dabar esan
čius ir gerai ginkluotus Ango
loje Pietų Afrikos kaimynystė
je, 15,000 Kubo, kokius 5 
tūkstančius rusų bei vietnamie
čius kareivius, tai Nobelio pre
mijos laureato ir kitų pranašys
tėmis reikėtų pilnai patikėti.

0

skubiai

Padidėjo asmeninės
pajamos

VAŠINGTONAS.

gavęs mažiausiai $1.5 milijono. 
Bet jis negalėjo pasakyti, kaip 
tuos kūrinius būtų išgabenęs j
Vakarus per "Geležinę užlaidą“.

Auto paroda
ČIKAGA. — Auto paroda pra

sidėjo Čikagoje 1901 m. Pirmoje 
auto parodoje buvo rodoma ke
letas elektros, du garu ir tris 
dujomis varomi vežimėliai, vie
nas motorinis dviratis ir Vienas 
motorinis laivelis. Visų lanky
tojų dėmesį kreipė medinis 
sunkvežimis, kuriuo buvo pave
žtajam! parodos lankytoji!.

amerikiečių, pajamos 
padidėjo 19/

■Čikagos auto prekybininkų s<-

junga parodas pradėjo rengti 
femfiteatre 1935 m. ir nuo 1961 
m. McCormick Place.

Skaitant, kad pereitais metais 
automobilių buvo parduota, ly
ginant su ankstyvesniais metais, 
nedidelis skaičius, tačiau auto 
parodą aplankė 944,000 asmenų.

Šiemet auto paroda bus atida
ryta šeštadienį ir tęsis iki va- 
sariA29 d.
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Prekybos 
departamentas praneša, kad as
meninės 
sausio mėnesyje
arba 13.6 bil. dol.

Leidimų skaičius nauju namų 
statybai sausio mėnesyje pašoko 
10.7% arba iki 1.138,000 viene
tų per metus. Per visus 1974 
m. leidimų namų statybai buvo 
išduota iš viso 1,159.000.

Tas reiškia, kaip prekybos de
partamentas sako ir ekonomis
tai mano, kad ekonominė krašto 
gerovė visą laiką palaipsniui sti
prėja.

prezidentas, tuo tarpu Niksono 
tokia kelionė gali pakenkti pre
zidento Fordo prestyžui. Nikso- 
nas būtų turėjęs šią kelionę ati
dėti. kol eina pirminiai respubli
konų partijos rinkimai. Pasako
jam. k.' d Niksonas turėjęs tai 
galvoje ir atsiklausęs preziden
to. Prezidentas Fordas nema
no. kad Niksonas galėtų turėti 
kokios Įtakos dviejų valstybių 
santykiams nustatyti. Jis ne
mano. kad dabartinė Pekino vy
riausybė bandytų arba galėtų pa
kenkti prezidento Fordo presty
žui. Prezidentas žino, kad jis, o 
ne Niksonas darys bet kokius 
sprendimus, šiuo reikalu jis su 
Niksonu visai nesikalbėjo.

Vėsus, vėjuotas
Saulė teka 6:44, leidžiasi 5:26
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