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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
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“Margot” (tapyba)
Čiurlionio Galerijos, inkorp. nuosavybėČIA. KGB IR MASKVA
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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
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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.
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- Praeity treti.,dieft. kada S jgfStf ^7%.£
nors tarp 12-los ir 4 valandos
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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   
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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

M
'3

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.

K
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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. — ■
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?-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\

3 vai
A •

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 .

URŠTEINĄ 
yd. 263-5826 
jj(i>taigo*) ir 
' 677-8489 

(buto)

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.

Z//

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.

g
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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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MŪSŲ SPAUDOJE
Chicagoj e neišklausyto Sibiro 

pasakojimų ištrauka
Br< nius Naudžiūnas buvo 

išvežtu; kartu su motina iš 
Lietuvos į Sibirą. Ten jis išau
go i pamatė, kad komuniz
mas i’- jo sistemos urėdai nesi
gaili nei mažo vaiko, nei silp
nos i liters, nei ligoto senelio. 
Užan ;s Sibire, jis 
gyvenu Lietuvoje, o 
įėjo laimę atvykti 

į Savo pergyvenimus 
c apraš - "Tėviškės 
£ se
? kita taip rašo apie gyvenimą 
i okupuotoje Lietuvoje:

Ištisą mėnesį buvau tardo- 
“ mas. Tardė saugumiečiai, pra- 
J džin e 

reika’u
: niui kapitonui 

ir Ici'enantui Arlavičiui.

tremtinio

10 metų kone, sto- 
paklausė ką aš ma

galiu gauti 
vykios. Kai 
na u apie Bražinskus, pabėgu-; 
sius “grobikus” užsienin so-| 
vietiniu lėktuvu, atsakiau:

— Leiskite žmonėm naudo
tis konstitucija, tai nebus nei 
Bražinsku, nei Kudirkų. Juk’ v’ i.5 |

pasakyta, kad i 
piliečiai turi teisę pasirinkti j I 
savo gyveninio vietą. Kai to 
nėra, žmonės griebiasi kraštu
tinių priemonių.

Kai Saugumas baigė mane 
tardyti, nuvežė pas psichiatrą 
Gutmaną (Vilniuje, Vasaros 
gt. 5), matyt, patikrinti svei- 

dalyvaujant ypatingų katos. Pastarasis ėmė klausi- 
prokurorui Bakučio- nėti apie mano praeitį. Kai pa- 

Vilįamui (?) Įsakiau, kad vaikas būdamas Ii 
Kai-; kau išvežtas Sibiran, nustebo

V tino “antitarybine veikla” irjir tarė: 
X reikalavo prisipažinti kaltu.
X Karia užsiminė apie Simą Ku- 

dirko. primindami, kad ir aš — Ir jei manęs čia nebūtų at-

kurį laiką
iš ten tu-i konstitucijoje 
Kanadon.
Sibire jis 

Žibupriuo- 
) laikraščio 5 nr. jis tarp

— Negali būti!
— Taigi, buvo, —- atsakiau.
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.Chicagos prieplauka (aliejus)A. Cooper-Skupas

vežę, nebūtumėt sužinoję.
— Esi sveikas, — ištarė dr. 

Gutmanas.
Taip pasibaigė mano sveika 

tos tikrinimas. Dr. Gutmanas 
vėliau pats emigravo, turbūt 
Izraeliu ar kitur.

WOKlLsTEKlO NAUJIENOS
Vasario 16-sios minėjimas

Minėjimas Įvyko vasario 15 
dieną Lietuvių Piliečių Klubo 
salėje. Nors diena buvo paran
ki tokiems atžymėj imams — 58 
metų nuo Lietuvos Nepriklauso
mybės atkūrimo, tačiau publika 
mažėja. Seniau būdavo pilni pa
sieniai stovinčių, o šiais metais 
buvo net daug tuščių kėdžių.

Programa kaip ir visuomet — 
inyckacija. himnai, ainos, šo
kiai, rezoliucijos ir proklema- 
cija, kurią paskaitė pats miesto 
Majoras. 7 Rezoliuciją perskaitė 
Estą Dabrįlaitė.

Visam kam vadovavo Petras 
Molis. Vėliavas Įnešė šauliai — 

j K. Prapuolenis ir Grabauskas.
pa-' Kalbėtojų buvo keletas. Kal-

PREZIDENTAS SUTVARKYS
ŽINIŲ RINKIMĄ

WASHINGTONAS. D. C. — 
Prezidentas Fordas spaudos at
stovams pareiškė, kad žinių rin
kimas ir jų rūšiavimas bus per
tvarkytas. Visus reikalus pri-' 
'iūrės dvi komisijos, sudarytos Į 
iš žmonių, turinčių nuovoką šio- • 
j e srityje. Prezidentas sutinka 
imti visą atsakomybę, jeigu atei
tyje pasireikš, netvarka žinių 

rinkimo ir rūšiavimo srityse.

U DC

PSRKITE JAV TAUPYMO BONUS

She can’t come to you for the 
truth, but you can reacn nor. 
Radio Fr«« Europe doea the 
•ruth through.
wrre to rm
tai tsas. ml remoh. MX >$■&•

M B public MrviM* -

The iron Curtain 
isn't soundproof.

tu vos laisvės, todėl patenka į 
psichiatrinę ligoninę:

— Laiškuose Maskvos
reigūnams atvirai dėsčiau, kad bėjo Kongresmanas Washingto- 
Lietuva yra Sov. Sąjungos oku ne Joseph Early, advokatas Mil- 
puota, kad lietuvybė naikina-, leris, Meškauskas. Kalbėjo ne
ina, Lietuva kolonizuojama blogai, tačiau inane žavėjo kal- 
rusais, lietuviai diskriminuoja'ba paskaita —- anglų ir lietuvių 
mi butų ir darbų srityje. Mi
nėjau, kad tautinių šokių an
sambliai chorai ir visas lietu
vių menas tėra,laikinis reiški
nys, pridengiąs-Tikrąsias rusų 
intencijas. Scenoje dainuoja- 

(riios lietuviškos-dainos, atlie
kami tautiniai Sakiai, bet gy
venime vyksta rusinimo pro-

į cesas. Ateis laitas, kai lietu
viai dainuos scefo'ojė lietuviš
kai, o gyvenimas bus sovietiš- 
kai rusiškas. . i-

Paskaitę tokius mano laiš
kus, saugumiečiai nusprendė

i vėl manė sutramdvti. Jie 1974 
m. lapkričio menesį susitarė su 
kariniu komisariatu mane pa- 

i mokyti. Vieną dieną per dar
bovietės viršininką atėjo man 
įsakymas atvykti Į karinį ko
misariatą. Aš, nieko blogo ne
galvodamas, darbo pertrau
kos metu nuėjau. Ten manda
giai pasakė, kaa pavėlavau? 
bet prašė palaukti, kol ateis 
tie,, kurie turi vė^ti mane į 
kažkokią g\'d\T<jj;Q; /feitliišiją. 
Aš pareiškiau, kad'dabar taip 
nedaroma — iš 'iriušų darbo
vietės (namų statybos kėinbi- 
nato) vyrai taikos metu neima 
mi pakartotiniam kariniam ap 
mokymui.

Staiga įėjo trys vyrai, civi
liškai apsirengę. Tik vieno jų 
kelnės buvo su raudonom siū
lėm. Supratau, kad’1 tai saugu
miečiai. Įsodino į autovežimį 
ir veža į Antakalnį.- Pasidarė 
nejauku, nes atsiminiau litua
nisto prof. Kazlausko. likimą. 
Jis taip pat buvo išgabentas 
automobiliu, nuvežtas už An
takalnio ir paskandintas upė
je. žmonės kalbėjo, kad sau
gumiečiai pririšo akmenį jam 
ant kaklo ir įstūmė upėn. Lai-, 
mei, su manimi taip nepasiel
gė. Mūsų autovežimis pasuko į 
Vasaros gatvę, kur yra psichi
atrinė ligoninė.

Atvedė į registracijos skyrių 
ir kreipėsi į budinčią tarnau
toją. Pastaroji klausė, kuris iš 
keturių vyrų turi čia pasilik
ti, ir paprašė' atitinkamo raš
to — “nukreipimo’’.^ Kai sau
gumietis pareiškė,. kad tai įsa
kymas ir kad jokio rašto ne
reikia, registratorė pakvietė 
ligoninės vedėją, kurios globai 
buvau paliktas,

Chicagos Frontininkų Ben
druomenė buvo
Naudžiūną pagrindrKhi kalbė
toju į jaunimui ruošiamą Lie
tuvos nepriklausomybės minė
jimą vasario ^13 d. Jaunimo 
centre. Į tą minėjimą-atsilan
kė apie 80 vyresnio amžiaus 
asmenų. Deja fr tiė nedaug ga
lėjo suprasti, ką Naudžiūnas 
pasakojo, nes mikrofonas ar
ba garso sistemos įrengimai 
buvo visai be reikalo įjungti 
ir tik Irugdė. A. Pelrokuilis

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 

"NAUJIENOSE" — TURI GERIAUSIA

Prezidentas senos ir patikimos firmos

oficialiai praneša savo gausiems klijentams, kad.

SIUNTIMAS MUITO APMOKĖTŲ PAKETŲ
Tardymas baigėsi suėmimu. 

Atvyko pas mane saugumie
čiai vidurnaktį, areštavo ir nu
gabeno į Vilniaus kalėjimą Lu 
kiškio gatvėje. Buvau laiko
mas “ypatingai pavojingu nu
sikaltėliu”. Taip užvardinta 
mano byla, kurioje buvau kai-, 
tinamas pagal 1991 paragrafą. 
Kalėjimo budėtojas, pastebė-l 
jęs tokį retą “nusikaltėlį”,! 
kreipėsi telefonu į savo virsi;’ 
įlinkus. Tik po to patalpino * 
mane kalėjimo vienutėje. Į 
darbus prieš teismą neleido,’ 
kad nebūtu rvšio su kitais ka-į 
lininis. Uždaras mano teismas! 
truko dvi dienas — 1972 m. 
sausio 11-12. Teisėjai, proku
roras ir kiti pareigūnai buvo 
lietuviai. Gavau vienerius me- 

jtus kone, stovyklos.”
Būdamas koncentracijos sto 

vykioje, B. Naudžiūnas sutiko 
'kun. Zdebskį: — Bausmę turėj 
i jau atlikti Pravieniškių nkonc. 
stovykloje, fren susipažinau su 
kūn. Juozu moky
toju Jonu Lauciii iš. Biržų ra
jono. Pirmasis gavo vičneriy 
metu bausme už vaiku mokv-' 
mą katekizmo, antrasis — d ve 
jus metus už rašymą nelega
lios knygos.

Pravieniškėse kaliniai dirba 
Baldus, paskirstyti į atitinka
mus skyrius. Kun. J. Zdebskis 
turėjo dirbti gana sunkiai me
talo ir kituose skyriuose. Kai- 
kurie kaliniai bandė jam gau
ti lengvesnį darbą, bet admi
nistracija neleido. Atlikęs baus 
inc. kun. J. Zdebskis turėjo iš 
eiti iš stovyklos šeštadienį, bet 
saugumiečiai sužinojo, kad at
važiuos kunigai jo pasiimti. 
Matyt, bijojo demonstracijos ir 
įsakė paleisti jį viena diena 
anksčiau.

Aprašęs lagerio gyvenimo 
stambinenas, autorius atsidu
ria komunistinėje laisvėje:

— Atlikęs bausmę Pravie
niškėm kone, stovykloje, grį 
žau į Vilnių. Valdžios pareigu 
nai labai nenorėjo, kad ten ap 
sugyvenčiau, bet. draugu pa
dedamas, apsigyvenau. Vėl pa-< 
rašiau broliui, kad atsiustu 
leidimą emigruoti Kanadon. Jį 
gavau 1974 m. Iš naujo pradė
jau kovą su pareigūnais dėl iš 
važiavimo.. Kas savaitę rašiau 
po kelis prašymus į Lietuvos 
ir Maskvos įstaigas. Nesulauk
damas atsakymo, eidavau pats

kalbomis: daktaras Algirdas Bu- 
dreckis ragino jisai veiksnius 
jiems paskirtus darbus dirbti, 
nesikišti ir rieužbėgti kitiems už 
akių. Tai malonus puikus kal
bėtojas istorijos žinovas. Po jo 
paskaitos publika jam nesigai
lėjo karštų katučių. Dr. A. Bu- 
dreckio žmonelė taip pat daly
vavo ponia Budreckienė. Gra
žios išvaizdos su grąžą šypsena 
moteris.

Mano nuomone, Amerikos lie
tuviai turėtų visi pasitikėti to
kiems vyrams istorijos žinovams 
kaip daktarui Kaziui Bobeliui, 
dr. Algirdui Budreckiui, tai su
manūs, geri kalbėtojai, gražios 
išvaizdos vyrai. Nuo mano jau
nystės dienų prisiklausęs Įvai
riausių kalbėtojų, šiuom tarpu 
aš lenkiu galvą atiduodamas ma
no pagarbą virš minėtiems dak
tarams.

Prisimenu 1918 metus Wor- 
cešteryje Rialto Teatre, Millbury 
gatvėje, Įvyko prakalbos Lietu- 

atstatyti ir .jai pa-

Į SSSR
giminėms yra tęsiamas, kaip buvo .laike paskutinių 

45 metų. • :

Kiekvienas paketas yra apdraustas."
Paketai yra priimami sekančiose mūsų Įstaigose ir

skyriuose: /

(Affiliated with Podarogifts, Inc.)
723 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA. 19106 

TEL; (215) 925-3455 .
NEW YORK CENTRAL OFFICE:

240 FIFTH AVENUE. NEW YORK, N. Y. 10001/
PARDUODAME
PRIEMIESČIUS

vi- 
IR 

MtESTV. JAV->E PER RELO
CtlfCAGOŠ

TEL. (212) 725344?

CRANE SAVINGS and Loan Association

taupymo sąskaitas iki mėnesio

KNYGA

0/ 
/o

ON INVESTMENT
ACCOUNT*

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:00 vak.; 
Antrad ir penktadieni 9:00 ryto — 5:00 vakaro; Šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos Trečiadieniais už
daryta

8. R. PIETKIEWICZ, Pres.

17 and Rockwell Street.
nemokamai vieta

.Mokama 4 mėty 
Certifikatams.

Mažiausia $5,000 
ar daugiau.

AUTOMOBILIAMS

0
1 Į ry? Mokama 1 mėty 
// /O Certifikatams.

Mažiausia $1,000 
ar daugiau.

Faupmenos padėtos į reguliarias
10-tos dienos duoda pelne dividendą už visą mėnesį. 

DlVlDENDAI MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI

GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisve ir lietu 

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

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

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra aa’ūrah ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kunancio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu- 
-iruoia 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAGlETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autore buvo Vuniuje. Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose 
Klaipėdoje ir Palangoje Vaizdus aprašymai, ką ji ten mate, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė 95 psl. SI.50 Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą

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

O. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au 
roriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agnpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos paradytos lengvu, gražia stiliumi

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

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
H4 psl. Kaina $1.50

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 $o HALSTĖD ST CHICAGO, ALL. 60601

pinigine

II II ■HWI I ■ W If

tusi B.

arba Į bet kurią mūsų atstovybę bei skyrių

Dėl tokio mano užsispyrimo 
Saugumas pradėjo tardyti ma 
no gimines. Klausdavo apie vi
sai nepažįstamus žmones, apie 
mano būdą, užsispyrimą emi
gruoti. brolį Albiną ir t. t. Vė
liau pradėjo klausinėti sveti
mus žmones apie mūsų šeimą, 
teirautis, kodėl tėvelis 
lau liniukas, turėdamas 
žemės. Mat. iš mano
siųsto Jungtinių Tautų gen. sek 
retorini, saugumiečiai 
kad mano tėvas buvo 1946 m. 
sovietu nukankintas

buvo 
mažai 
laiško,

žinojo,

A > A. < * uA. t., e A «I t ft A A

vos laisvei 
dėti”

Kalbėjo 
Kazimiero 
kun. Jonas 
katas Fortūnatas J. Bagočius. 
Tai buvo ugningas. Kalbėtojas 
suplėšė ant savęs baltinius. Sa
kė, ką reiškia šie baltiniai prieš 
laisvę Lietuvos”!

Adv. Bagočius sukurstė že
maičius, dzukus ir zanavykus. 
Katrie daugiau sudės Lietuvai 
aukų, tie bus lietuvių čempio
nai Wbrcesteryj.

Tais laikais buvo dideli pini
gai — sudėjo $7,000 aukų! Var
žybas laimėjo dzūkai, nes jų dau
giau buvo. Viena moterėlė nuo 
Varėnos Katryna šipuliauskie- 
nė neturėdama su savim pini
gų, bėgo per svetainę šaukda
ma: “Vyručiai, vyručiai, palau
kit, dze mirsiu nepasiduosiu!” 
Atnešė $50. J. Krasinskas

tuometinis švento 
parapijos klebonas 
J. Jakaitis ir advo-

FIGHT HEART DISEASE

GIVE HĖA"RT FUND

» BALTIMORE, MD. 21224 
<< 3206 Eastern Avenue 
ft (301) Di 2-2374 _ 
ft SOUTH BOSTON, MASS. 02127 
z/ 390 West Broadway .
<< (617) 268-8764
fi CHICAGO, ILL. 60622
ft 2242 W. Chicago Ave. 
» (312) 235-7788
ft CLEVELAND, OHIO 44119
« 877 East 185th Street
ft t X(216) 486-1836
ft DETROIT, MICH. 48210
ft 6720 Michigan Avenue
« X313) 894-5350
ft ELIZABETH, N. J. 07201
ft 956 A Elezibeth Avenue
ft (201) 354-7608
ft HAMTRAMCK, MICH. 48212 
ft 11415 Jos*- Campau Avenue 
ft s (313) 365-6350
« HARTFORD, CONN. 06106 
ft 466 Park Street 
ft (203) 232-1716
ft LOS ANGELES, CALlF. 90026
ft 2841 Sunset Blvd, 
ft (213) 413-0177 
ft MIAMI, FLA. 33138 
ft 7612 N. E. 2 Ave. 
ft (305) 757-6704
« MINNEAPOLIS, MINN. 55418
ft 2422 Central Ave. N. E.
ft (612) 788-2545
ft NEW BRITAIN, CONN. 06052
ft 97 Shuttle Meadow Ave.
ft (203) 224-0829
ft NEW YORK, N. Y. 10001
ft 49 West 29 St.
ft t r _(212) 689-2710 < .
ft NEW YORK, N. Y. 10003
ft 101 First Avenue 
ft _ (212) OR 4-3930 
ft OMAHA, NEBR. 68107 
ft 5524 S, 32nd St. 
ft (402) 731-8577 ~

CLEVELAND, OHIO 44134 
5432 State Rd. , 

(21'6) 749-3033 j
PHILADELPHIA, PA. 19123?’ '* ' 
J013‘ N. Marshall Street

3215)7 92338878

PITTSBURGH, PA. 15222 
•346 Third-Ave.

(412) 471-3712
ROCHESTER? N. Y. 14621 
681-683 Hudson Ave.

(7161-544-2151
SAN FRANCISCO, CALIF. 94122 
1236 — 9th Avenue

(413) 564-7^81

»v .
SEATTLE, WASH. 98125 
11551 — 6th Place, 'N. E.

(216) EM 3-5556

9th Avenue

SOUTH RIVER, N. J. 03SS2 
168 Whitehead Ave. 

(201) 257-2113

VINELAND, NJ. 08360 
Parish'Hall v • . 
West Landis-Ave. 
(609) 696-9796

WORCESTER, MASS. 01601 
82 Harrison Street 

(617) 798-3347

YONKERS, N. Y., 10701 . 
467Yz So. Broadway 

(914) 969-2564 .

BROOKLYN, N. Y. 11222 
72. Nassau' Avenue 
, (212) 389-6747
WHEAT RJDGE, COLO. 80033 
4330 Quay St. 

(303) 422-4330

SYRACUSE, N. Y. 13204 
318 So. Wilbur Avenue 

(315) 476-6958

f

PER ANNUM
PASSBOOK 
ACCOUNTS

kiskus del >avo ir del Lie

PER ANNUM

$5000 or m6r» 
minimum 

30 month*

Pasvbikixik savo draugus 
oer ■Naujienas-'

sovietų nukankintas (laiškas 
pateko j Saugumą). Tai pat- 
'virtino ir mano sesuo Jonė.

Tačiau, žiūrėdamas pavo-

★★★★★★★★★★
PEACE COSTS

HIGH RATES
PAID QUARTERLY AT

PER ANNUM 

certificates .... 
$5000 or more 

4 year min.BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES
4071 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILLINOIS 606.32
TEI

(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

MEMBER

PER ANNUM 

$1000 or more 
1 year min.
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PETRAS JURGĖLA '

TAU, JAUNOJI LIETUVA
(Straipsnis spausdintas

(Tęsinys)"

Paskendęs įvairiuose savo dar
buose, Darius užmiršo atlikti 
vieną formalumą: raštu prašyti 
leidimo vesti ir po to pranešti 
apie vėlybas. Pasiryžęs išrū
pinti Dariui. didesnę bausmę ir 
jį visai suniekinti, a v. v-kas tal
kon pasišaukė kariuomenės va
dą gen. S. Žukauską, kuris anuo
met globojo aukštus kariuome
nės viršininkus ’svetimtaučius. 
Kariuomenės vadas pasišaukė 
Darių savo kabinetan, jį v. šta
bo v-ko gen Ųadigos akivaizdoje 
aistringai išbarė, pavadino “ne
drausmingu, kokiu ten futbolą 
spardančiu šalopajum” ir nubau
dė 30 parų daboklės, įsakęs gen. 
Ladigai tai paskelbti įsakyme. 
Nenorėdamas imtis atsakomy
bės už jo sprendimą, gen. Ladi- 
ga suredagavo 1925 m. lapkričio 
23 d.' (!) įsakymą kariuomenei 
nr. 89, par. 17, pabrėždamas, kad 
vyr. Itn. Stepas Darius “yra Ka
riuomenės Vado nubaustas 30 
parų daboklės už tai, kad apsive
dė, neturėdamas kariškos vyres-

T974 m. Kario žurnale) 
nybės leidimo .ir apie savo apsi- 
vedimą pranešė tik daugiau kaip 
metų laikui praslinkus”. šis 

Į smūgis ko tik neprivedė prie tra
gedijos! Vėliau, tardomas, Da
rius pareiškė: “Kariuomenės va
do bausmė, jam neskaičius mano 
skundo nr. 35 ir neduodant man 
žodžio, mane taip sujaudino, kad 
ko tik nepamečiau pusiausvyros. 
Toks pasielgimas man buvo ne
suprantamas ir todėl padaviau 
skundą (nr. 65) krašto apsau
gos ministeriui”. Raporte nr. 
65 Darius pažymėjo, jog pagal 
drausmės statutą už nusižengi
mus, leidžiama drausmės būdu 
bausti 3 mėnesių, laikotarpy, o 
jis -nubaustas po 14 mėnesių. 
Apie šio skundo pasiuntimą pra
nešė ėsk. vadui. Teisybės ieško
jimas sukėlė dar didesnę audrą.

1925 m. v. Itn. A. Gustaitis 
(vėliau generolas- ir aviacijos 
v-kas) sukonstruktavo ir savo 
lėšomis pastatė lėktuvą. Bandy
mai ore buvo, sėkmingi. Aviaci
jos karininkai jam pagerbti, Ka
rininkų Ramovėje, Kaune, su
rengė pokylį, į kurį pakvietė tik

lietuvius karininkus. Aviacijos . atsižvelgti.
Aviacijos v-kas, nepakviestas 
į pokylį, pasijuto bejėgis kovoti | 
prieš tautinę aviacijos karinin
kų demonstraciją ir vėl šaukėsi 
kariuomenės vado, kuriam pa
teikė gausios “amunicijos”. 1925. 
XII.9 į sušauktą aviacijos kari
ninkų sueiyą atvyko kariuome
nės vadas gen. Žukauskas. Apie 
šią sueigą Darius buvo surašęs 
savo atsiminimus: “Mano pasi- 
ka’bė.iimas su kariuomenės va
du”. Jau baigdamas ruošti spau
dai knygą “Sparnuoti Lietuviai

• — Darius ir Girėnas”, 1934 m. 
pasiunčiau Lietuvos kariuome
nės štabo v-kui generolui J. Jac
kui laišką, kur apibudinau kny
gos turinį, ir Dariaus surašytą 
pokalbį su kariuomenės vadu, 
įrašydamas patarimo — skelbti 
šį pokalbį knygoje, .ar ne. Pra
šiau trumpo atsakymo “Taip” ar 
“Ne”. Į tai atsakė jau naujasis 
kariuomenės štabo v-kas gen. 
štabo pik. S. Raštikis, telegrama 
“Ne”. Tokio atsakymo ir tikė
jausi, bet man rūpėjo to meto 
kariuomenės vadovybę supažin
dinti su kpt. Dariaus kankynė
mis. Knygos spausdinta 14,000 
egz., iš kurių 12,000 pasiųsta 
Lietuvon, kurias vyriausybė at
leido nuo muito. į- visa tai reikėjo

Kar. vadas su eskadrilės vado 
vyr. Įeit. K. (av.v-ko brolvaikio) 
pagalba neva įrodo, kad aš esu 
kaltas, esu abejotinos vertės ir 
neklausau savo vado.

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

mažai kas šį klausimų studijavo. Apie lietuviu tauta ir lietuvių 
kalbų yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi

Kario redaktorius, sužinojęs 
apie “cenzūros išleistus” Dariaus 
atsiminimus, paprašė juos dabar 
paskelbti. Štai, tie skaudūs Da
riaus atsiminimai (kalba ir rašy
ba netaisyta):

Kariuomenės vadas prabilo: 
— Fer paskutinius 3 mėnesius 
pasireiškė nesantaika: karinin
kai pradėjo skirstytis į atskiras 
grupes;’ lenkai ir rusai atsisky
rė; lietuviai tain pat sudarė sa
vo grupę; senieji rusų kariuome
nės karininkai taip pat laikomi 
atskiroje grupėje. Toks išsiskir-' 
stymas labai kenksmingas. Man, 
ir, be abejonės, aviacijos virši
ninkui labai malonu, kad vyr. lei
tenantui Gustaičiui pasisekė su
konstruoti naują aeroplaną. Vi
si pasisekimai, nauji išradimai 
yra sveikintini, ir aš pats, jei 
būčiau buvęs pakviestas, mielu 
noru būčiau dalyvavęs naujo kon
struktoriaus pasveikinime, ži
nau, kad ir aviacijos viršininkas 
taip pat nebūtų atsisakęs. Bet, 
kokia ten karininkų grupė suda
rė sąrašą karininkų dalyvauti 
tame pasveikinime. Ir kodėl ne
patiekė to sąrašo aviacijos vir
šininkui ir man? Į tokį pasiel
gimą aviacijos viršininkas, be 
abejonės, negalėjo žiūrėti palan
kiai, nes tai yra viršininko įžei
dimas. Susirinkti aviacijos ka
rininkams'' Ramovėje, nepakvie- 
tus savo viršininko, yra netak
tiška. Negana to, net kai kas 
pradeda pranešinėti įstaigoms, į 
kurias- jie neturi teisės kreiptis, 
apie visokius menkniekius; ne
va koks ten karininkas pasidarė 
sau šėputę ar ką kitą, smulkiai 
aprašo, kad tai padaryta iš val
džios lentų ir t. t. Aš žinau, kad 
nėra karininkų, kurie galėtų pa
sakyti, kad jie esą šventi. Gali
ma prasižengti, bet nėra reika
lo kitam karininkui tuojau bėg
ti tokiu,tai užpakaliniu keliu ir 
pranešinėti. Atsitinka, kad vir
šininkai, kartais neturėdami lai
ko, nepažiūri statutų, bet tas dar 
nereiškia, kad karininkai tuojau 
privalo bėgioti su skundais, kaip 
vyr. Įeit. Darius. Ar jis čia yra?

1

1 Chicago Savings Offers You A Choice Of These Beautiful

COLORTVSETS
WHILE YOU EARN 6V2 % to 7% %

•IN OUR SPECIAL ACCOUNT

r 1TO1
- XL-1OO

Kar. vadas; — <
tai malte kaltinantis aktas. Vyr. 
Įeit. Darius paduoda skundą, iš
kraipydamas faktus... Aš tams
tą nubaudžiau ir paskelbiau (įs. 
nr. 89. par. 17). Baudžiau už 
viską. Kas buvo žodžiu sakyta, 
tai nereikėjo kreipti domės, juk 
įsakymas buvo... Kodėl tamsta 
neprašei vedyboms leidimo?

Darius: — Aš nusižengiau ir 
po keliolikos dienų žodžiu prane
šiau aviacijos viršininkui...

Kar. vadas: — Tamsta sakei, 
kad pranešei, o aiškiai matyti, 
kad tamsta iškraipai faktus, 
griebiesi neteisybės... Tamsta 
nepranešgei aviacijos viršinin
kui, tai kaip jis, arba aš, galėjo
me apie tai žinoti?

Neteisybę sakydamas tamsta 
nori ką nors pasiekti...

Darius: — Ponas generole, ar 
galima patarimo paklausti?

Kar. vadas: — Prašau.
Darius: — Ar karininkas turi 

teisę duoti skundą iki aukščiau
sio viršininko, jeigu jis yra kal
tinamas, bet iš tikrųjų yra ne
kaltas?

Kar. vadas: — Taip. Bet tam
sta... laimingas, kad viršininkai 
viską ypatingai lengvai praleid... 
šaltas, nedrausmingas, faktus 
kraipantis...

Darius: — Tamsta generole, 
ar galima patarimo paklausti?

Kar. vadas: — Taip, Prašau.
Dariu: —Ar karininkas gali 

pasilikti kariuomenėje, viešai iš
vadintas melagiu arba neteisy
bę sakančiu karininku?

Kar. vadas: — Ar aš tamstą 
melagiu vadinai}'? Juk aš klau
siau, bet nieko iš tavęs išgauti 
negalėjau...

(Bus daugiau)

Juk skundas , sel)Uose atsiminimuose it 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 SU Chicago, Ill. 60608.

Jau kuris.laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 
510. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta ^pirmas Chicagon atvažiavęs 
lietuvių kolonijos, ju "suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistimų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos. h*n-

(1889-1959) metų
664 psL Kaina

lietuvis, pirmos

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti Čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St, Chicago, Ill. 60608

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA f 

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pašiau- | 
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50. I

*
Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis I 

bus pasiųstas tokiu adresų:

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

Prof. Vaclovo Biržiškos

17” Diagonal COLOR

$1,500
You can have this 17" RCA XL-100 
COLOR TV.. .and your money grows to- 
$1,897 in 72 months.

Or With $2,000
.And your money grows to $2,283.06 in 4 - 
years.

Or With $5,000
, And your money grows to $5,558.48 rn 

214 years.

Or With $10,000
And your money grows to $10,691.09 in 
1% years.

Or With $20,000
And your money grows to 
$21,024.81 in 1“ year. %

19” Diagonal COLOR 
Remote-Control

Wrth $1,500
You can have this 19" RCA XL-100 

-<COLOR TV. . .with Remote Control. . 
.and your money grows to $1,695.54 in 72 
months. _

Or With $2,000
And your money grows to $2,112.23 in 4 
years;

Or With $5,000
And your money grows to $5,408.95 in 
2'A years.

Or With $1 0,000
And your money grows to $10,551.99 
in 114 years.

Or With $20,000
And your money grows to 
$20,890.22 in 1 yean

Enjoy Your TV NOW PLUS

EARN INTEREST
•Funds must remain in this spedai account for term of certificate. From your deposit, we deduct the cost of the item, but the interest you earn pays 
for it, p*us gives you an additional garni of 6%% to 7%% on your fuB deposit. Federal regulations require substantial interest penalty for earty

withdrawal. •

»

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
DES PLAINES OFFICE: 
1065 OAKTON STREET
DES PLAINES. ILLINOIS 60016 
TELEPHONE: 297-0720

EŠLŽC

MAIN OFFICE: 6245 SOUTH WESTERN AVENUE, CHICAGO, ILLINOIS S0636 TELEPHONE: 476-7575

ALMIRA OFFICE: 
3434 WEST NORTH AVENUE 
CHICAGO. ILLINOIS 60647 
TELEPHONE: 469-31T3

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

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

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

derį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

Kar. vadas: — Kodėl tamsta, 
neklausydamas savo eskadrilės 
vado, padavei skundą Štabo vir
šininkui, o ne man?

Darius:—.Paklausiau eskadri
lės vadą, kam adresuoti, ir es
kadrilės vadas pasakė, kad vy
riausio štabo viršininkui; o kiek 
vėliau pranešė, kad kariuomenės 
vadui...

Kar. vadas: — Ar tamsta pra
nešei vyr. Įeit. Dariui, kam ad
resuoti skundą?
. 1-sios ėsk. vadas: — Taip, bu
vau pasakęs, kad vyriausio šta
bo viršininkui, bet už pusės va
landos pranešiau, kad kariuome
nės vadui..

(Iš tikrųjų buvo taip: para
šęs mašinėle skundą nuėjau pas 
ėsk. vadą ir paklausiau kam ad
resuoti. Vadas atsakė, kad vyr. 
štabo v-kui. Užadresavęs įdė
jau skundą su visais priedais j 
voką, kurį užlipinęs padaviau 
ėsk. vadui; skundo nuorašą pa
daviau jam atskirai. Vadas nu
ėjo aviacijos štaban ir po kiek 
laiko grįžęs pranešė, kad turiu 
jam duoti originalą, prašant jo 
tarpininkavimo, ir rašyti ne 
“skundas”, bet “raportas”. Ta
da aš pavadinau šį skundą ra
portu vyr. štabo v-kui ir pridė
jau lydimą raportą, kuriuo pra
šiau ėsk: vadą duoti bylai toli
mesnę eigą. Kai kitą dieną pa
daviau skundą ėsk. vadui, jis 
man pranešė,' kad reikia adre
suoti skundą kariuomenės va- 
dūi ir reikalingas ėsk. vado tar
pininkavimas. Antrą kartą at
metus mano skundą, aš nežino
jau, ko iš manęs reikalaujama 
ir aiškumo dėlei telefonu pa
klausiau vyr. štabo v-ko adju
tantą, kam skundas adresuoti. 
Jis atsakė, kad štabe tas klau
simas esąs neaiškus ir kad skun
das galima duoti arba vyr. štabo 
v-kui arba kariuomenės vadui. 
Tuomet aš, įsitikrinęs vyr. šta- 
.be ir statutais, nustatyta tvar
ka skundą padaviau tiesiai vyr. 
štabo v-kui, o raportą su skun
do nuorašu — 1-sios eskadrilės 
vadųį).

give... 
so more will live

Chicago, Illinois 606081739 So. Halsted Street

GARSINKITeS naujienose

Pirmaįame 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^pasiysite tokiu adresu:

£

<
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HEART 
FUND

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
gyti.

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

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

įsteigta 1923 metais.

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

$7.50
$2.50

_ $30.00
$16.00

$3.00

. $31.00
_ $18.00
.. $4.00

.. $26.00

.. $14.00

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

> Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose:

metams ___________________ $30.00
pusei metų _____  $16.00
trims mėnesiams___________ $8.00
vienam mėnesiui _________  $3.00

Kitose JAV vietose:
metams ___
pusei mėty ..
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pasaulį. Washingtone buvusieji užsienio laikraščių ko
respondentai pranešė ne tik Azijos, bet Europos ir Afri
kos valstybių vyriausybėms ir laisvai pasaulio spaudai, 
kad JAV sovietinės aneksijos nepripažins. Žinia pasiekė 
ir Maskvą. Helsinkio konferencijos išvakarėse buvo ge
rokai apardyti visi sovietinės propagandos planai. Hel
sinkyje Brežnevas vaidino didelį politiką, be jis jau bu
vo informuotas, kad prezidentas Fordas, prieš išskrisda
mas į Helsinkį, pareiškė Amerikos Lietuvių Tarybos ats
tovams, kad Brežnevo užsimojimai yra tuščiaviduriai, 
karo metu pagrobtas grobis nebus pripažintas.

Dr. Bobelis ir su juo glaudžiai bendradarbiaujantie
ji kitų didesnių politinių grupių atstovai, gavusieji pre
zidento Fordo svarbius pareiškimus, žinojo Helsinkio 
konferencijos aktų turinį ir nesiblaškė. Jiems buvo aiš
ku, kad Helsinkyje Lietuvos klausimas nebus keliamas, 
nes JAV atstovai Vienos pasitarimuose turėjo instruk
cijas neiti į jokius susitarimus šiuo klausimu su rusais. 
VLIKo pirmininkas, jeigu būtų bendradarbiavęs su Ame
rikos Lietuvių Taryba, būtų turėjęs tas pačias informa
cijas, bet jis pasirinko JAV Lietuvių Bendruomenę. Jis 
žinojo, kad Bendruomenės prieškin pastatyti žmonės in
formacijų neturi. Jis nutarė vykti į Helsinkį ir ten aiš
kintis, bet ir ten mažai naujų žinių patyrė.

Visi atsimename, ką JAV LB krašto valdybos na
riai Helsinkio konferencijos dienomis “veikė’-. Jie paty
rė, kad VLIKo pirmininkas buvo areštuotas, todėl visą 
dieną rūpinosi suimtojo laisve. Jie skambino kongeso 
atstovams ir valstybės departamento pareigūnams,; rei
kalaudami pagalbos. Praleidę visą, dieną, besirūpindami 
vieno žmogaus laisve, vakare jie patyrė kad Dr. Valiūnas 
visai nebuvo areštuotas. Valstybės Departamentas jiems 
aiškiai pasakė, kad jie bereikalingai blaškėsi, prašydami 
kongreso atstovų intervencijos, kada nebuvo, jokio rei
kalo tiems susirūpinimams. Dr. Valiūną sulaikė Suomi
jos policininkas, su juo pasikalbėjo ir paleido.: .

Helsinkio konferencijai praėjus ir nuotaikoms šiek 
tiek aprimus, Amerikos Lietuvių Taryba ėmėsi įtikinėti 
atstovų rūmus, kad jie priimtų nutarimą, nepripažįstantį 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos aneksijos. Toks nnutarimas 
buvo pravestas. Dabar Dr. Bobelis ir kiti ALTo pareigū
nai stengiasi įtikinti JAV senato atstovus, kad būtų pri
imta panašaus turinio rezoliucija. Reikia manyti kad ir 
šitas darbas bus padarytas. Washingtonan važinėjo Dr. 
Bobelis, kalbėjosi su senato vadais ir prašė pravesti tokį 
nutarimą. Šios savaitės pradžioje.kun. Juozas Prunskis, 
ALTo informacijos vedėjas, važinėjo Wasingtonan ir ma
tėsi su atsakingais kongreso pareigūnais. .Jam pavyko 
susitikti visą eilę įstatymų leidėjų,. kurie pasižadėjo 
dirbti, kad senate rezoliucija būtų pravesta.

Prezidento Fordo pareiškimas, atstovų rūmų vien
balsis nutarimas nepripažinti aneksijos, o dabar pastan
gos Įtikinti senato narius, kad ir jie priimtų tokią rezoliu
ciją, — visa tai yra konkretūs darbai lietuvių tautos lais
vei atgauti Tą darbą dirba didelė Amerikos lietuvių dau
guma, įsitraukusi į įvairias politines ir fratemales orga
nizacijas. Dirbantiems lietuviams pavydi, jų darbui daž
nai bando pakenkti ambicijas turintieji keli tuščiavidu
riai mūsų tautiečiai. Bet naudingo ir vieningo darbo tuš
čiaviduriai musų tautiečiai neišardys.

Tiktai darbas neša vaisius!
Nuolatinis, atkaklus, ryžtingas darbas gali padėti pa

vergtiems lietuviams atgauti laisvę. Tuščios pasakos, be
reikalingi ginčai, mažų žmonių didelės ambicijos laisvės 
kovai mažai tepadeda. Jis dažniausiai savo energiją lei
džia tuštiems dalykams, menkavertiems žibučiams, ir nie 
ku neprisideda prie sunkios ir atkaklios kovos.

Seni Amerikos Lietuvių Tarybos ryšiai su kongreso 
atstovais ir valstybės pareigūnais duoda šios organiza
cijos atstovams anksčiau patirti tarptautines problemas 
ir paruošti planus Lietuvai naudingiems pasiūlymams. 
Tokių pažinčių neturintieji blaškosi iš vienos vietos į ki
tą, šūkauja, griebiasi už šiaudo, bet naudos iš viso to vir- 
puliavimo nėra jokio.

Amerikos Lietuvių Tarybos pareigūnai jau-prieš me
tus žinojo apie Helsinkio aktų paruošiamuosius darbus. 
Jie jau tada kreipėsi į prezidentą Fordą, prašydami ne
įeiti Į jokį susitarimą su Sovietų valdžios atstovais, kuris 
tiesioginiai ar netiesioginiai pripažintų kokias teises 
prievartą pagrobusiai ir Lietuvą pavergusiai Sovietų 
Sąjungai. Tas buvo padaryta. Prezidentas Fordas ne tik
tai paruošė reikalingas insktrukcijas Vienoje besitariau 
tiems JAV idiplomatams, bet jis pranešė ir ALTo parei
gūnams, kad tokio pavojaus iš JAV vyriausybės nebebus.

Kada buvo išvystyta žiauri sovietų valdžios propa
ganda apie kai kuriuos Helsinkio aktų paragrafus, Ame
rikos Lietuvių Taryba prašė prezidentą • padaryti viešus 
pareiškimus ir paneigti bet kokį JAV vyriausybės pri
tarimą sovietinei aneksijai. Dr. Bobelis kreipėsi ne tik 
Į patį JAV prezidentą Fordą, bet jis įtraukė šios didelio 
darbo talkon visus pavergtos Lietuvos draugus ne tik 
kongrese, bet ir valstybės departamente. Jam teko rašy
ti laiškus, vakarais šaukti atsakingus pareigūnus, susi
tikti su jais ir prašyti, kad būtų padarytas oficialus pa
reiškimas, paneigiąs sovietų valddžios užgaidas. Visi at
simename, kad Baltuose Rūmuose buvo suruošta viena 
svarbiausių prezidento konferencija. Toje konferenijo
je, kongreso vadų akivaizdoje ir sekreterui Kisingeriui 
klausant prezidento nuostatų krašto užsienio politikai, 
buvo padarytas pats svarbiausias Amerikos prezidento 
pareiškimas.

Tas pareiškimas žaibo greitumų apskrido aplinkui GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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ti per mano artimesnius asmenis, pvz. inž. Stanaitį 
ir kit, kad Augustaitis Prezidentūroje neturi gero 
vardo, nors ten labai gerai buvo žinima, kad po vi
sų konfliktų išaiškinimų (procesų laimėjimų), nebu
vau niekur prasižengęs, visur kaltininkais buvo pri
pažinta antroji pusė. Tačiau Stanišauskui — Smeto
nai buvo suprantamesnis rytietiško mentaliteto Rač
kauskas ( buvo jau po Vakariečių inžinierių draugi
jos uždarymo) ir nežiūrint visų netektų, Raškauskas 

buvo paskirtas Vyriausiu Geležinkelių direktorium.
Čia tenka pastebėti, kad ne visuomet įmonėse ar 

įstaigose pavaduotojas turi užimti išeinančio direkto
riaus pareigas, jeigu toms pareigoms skiriamas asmuo, 
nors ir iš šalies, turintis įmoniškų ar visuomeniškų 
aukštų kvalifikacijų. Tačiau Račkauskas tuomi nepa
sižymėjo. .. Faktinei pažemintas tarnyboje nebuvau, 
prašalaitis būtų galėjęs tik pasakyti, kad neteisingai 
buvau apeitas, tačiau man nebuvo naujiena, kaip pir
miau buvo rašyta, buvau pripratęs nuo 1926 metų tar
nybos savo viršininkų ir valdžios, neišskyrus nei Tau
tos Vado, pritaikytų neteisingumų. O pats Račkaus
kas, nepasižymėjęs taktiškumu, tapęs dabar mano vir
šininku, pasipūtė ir su malonumu bene keletą kar
tų įmetė į mano daržą akmenukų... Į tai visai nerea
guodamas, ėjau savo pareigas toliau be jokių ginčų, 
supratęs, kad prie tos padėties — Stanišausko, Janke
vičiaus, įstojusių į tautininkų partiją, ir Račkausko, 
geležinkelių progreso negalima laukti.

Antraeilių pareigų turėjau pakankamai: docenta- 
vau jau nuo 1935 metų Prekybos Institute Klaipėdo
je, dėsčiau transporto įmonių kursą, vėliau Šiauliuo
se; Kaune buvau Akc. Auto Bendrovės Valdybos pir
mininkas, įsteigtos 1937 m. Lietuvos Banko, Susisieki-

JONAS AUGUSTAITIS

Dviejų pasaulėžiūrų varžybos
1938 metų vasara ėjo rudenop. Lenkijos ultima

tumas Lietuvai, be pažeminimo, nieko pozityvesnio 
nedavė: nei ūkiškosios naudos, nei vilčių į geresnius 
santykius. Dėl pačios ultimatumo kilmės Kaunas bu
vo pilnas įvairiausių gandų, nuomonių ir faktų ko
mentavimo, neišskyrus ir to, kad ultimatumas buvo 
sutartas. . . Nesant laisvai spaudai, nei savarankiškam 
seimui, ir Mirono kiek papildytas naujais žmonėmis 
kabinetas, negalėjo duoti kraštui bent kiek ramumo 
ir pasitikėjimo savo vyriausybe, šalia to, Hitleriui vis 
kylant. Europos dangus vis labiau niaukėsi, kraštas

P jautė, kad Lietuvai reikia didesnių vidaus pakeitimų, 
5 tik viena grupė realiai nenumatė iš kur tas pasikeiti

mas turėtų ateiti, politinės partijos bei grupės buvo 
uždary tos...

29). BRĘSTA NAUJI POLITINIAI SUKRĖTIMAI

Tų metų ruduo netiesioginiai palietė ir mane. 
1938 m. spalio men. 1 d. Stanišauskis paskyrė vyriau
siu Geležinkelių direktorium savo globojamą profe
sijos kolegą, goedezijos inž. V. Račkauską, mano pa
valdinį, mano viršininku, kai aš jau vadovavau dides
nei pusei visos Geležinkelių Valdybos. Skelbiantiems 
tvarką, discipliną, nebuvo tai tinkamas žygis skirti 
pavaldinį viršininku jojo buvusiam viršininkui, tačiau 
visose tose aplinkybėse, kaip pirmiau minėjau, žinant 
Stanišausko — Račkausko draugystę ir jam teikia
mai privilegijas (komandiruotė į Skandinaviją), ki
taip ir negalėjo įvykti.

Besiruošdamas tam sumanymui realizuoti, Sta- 
nišauskas leisdavo gandus, kurie turėjo mane pasiek-|mo ministerijos ir privačių asmenų kapitalais. Bend-

šiais pavyzdiniais sakiniais: Mes 
garbiname Puškiną (sakinys pa
imtas iš šiaip jau meluojančios 
“Tiesos”, bet šiuokart teisingas). 
Garbinu laisvą marių platumą 
(iš Salomėjos Neries poezijos). 
Briedis savo aukštus ragus gar
bino (iš S. Daukanto raštų). 
Tuokart bobos gerdamos garbi 
no piršlį ir dainavo (iš vysk. M. 
Valančiaus raštų). Jį ligi gyvą 
garbino, 'jį ir miruąį garbina (iš 
J. Jablonskio raštų). Tas rupū- 
žes mūsų ponai garbino (iš K. 
Donelaičio raštų).

Tai matote, koks iš Jūsų lietu
vių kalbos “žinovas”!

Pats reikiamai nemokate lie
tuvių kalbos, o kitus mokote jos. 
Ir taip darote jau .nebe pirmas 
kartas; dargi norėdamas savo 
priekaištais (dėl kalbos nemo
kėjimo”) kitus paniekinti, įžeis
ti. Argi ne taip darėte kada 
“Dirvoje” su prel. Mykolu Kru
pavičium, ironizuodamas jį, kad 
jis nemokąs lietuvių kalbos, nes 
saVo straipšny apie Salomėją 
Nerį “Drauge” yra parašęs kal
bos atžvilgiu neva neleistiną iš
sireiškimą “reali tikrovė”, tuom 
tarpu kai tas išsireiškimas Bal
čikonio žodyne net. du kartu — 
tai aiškinant žodį. “realus” ir 
“tikrovė” — nurodytas pavyzdi
niu.

šitas Jūsų noras įžeisti, pa^ 
niekinti kitus savo nepagrįstais 
priekaištais dėl kitų neva nemo
kėjimo lietuvių kalbos yra gi ir 
Jūsų . viešame laiške Spaudos 
Klubui. Ir kaip Jūs, galite tą 
daryti dargi katalikiškame 
“Drauge”, Tėvų Marijonų spaur 
dos organe; kuris turi laikytis 
krikščioniškosios spaudos eti
kos ! ? Gi įžeidinėjimas yra nuo
dėmė.
IV. Dėl priekaištų LS Spaudos 
Klubui, kad jo nutarimų kalba 

“nešvari”
Prisirankiojote iš klubo nuta

rimų ir mano informacinio 
straipsnio apie tuos nutarimus

P. Stravinsko atsakymas Br. Railai į jo viešą laišką, 
paskelbtą "Drauge"

(Tęsinys)
(“Naujienose”) saują žodžių ir 
skelbiate dabar jau į visokius 
melus palinkusiame “Drauge” 
aiškią netiesą, kad tų nutarimų 
kalba “nešvari”, tuom tarpu kai 
toje saujoje neturite nei vieno 
žodžio nešvaraus. Tais ar kitais 
Jums nepatinkančiais žodžiais 
nusakomi tik nešvarūs Jūsų dar
bai, Jūsų begėdiški ar kiti ne
leistini rašymai ir pan. Dėl to 
Jūs nekaltinkite Spaudos Klubo 
ar manęs, kad mes Jūsų nešva- 
rybes nusakome atitinkamų są
vokų žodžiais. Geriau apsikal- 
tinkite pats save dėl tų savo nė

III. Dėl priekaišto LS Spaudos 
klubui, kad jo nutarimų kalba 

netiksli
Jūsų priekaištas Spaudos Klu

bui, kad jis savo nutarimuose 
vartojus neva netikslią kalbą, 
yra nepagrįstas.

Jūs klystate, kad “garbinti”, 
pagal to žodžio prasmę, galima 
tiktai Dievą ar dievus, bet ne 
žmones. Balčikonio žodyne tas 
žodis paaiškintas šiuo pavyzdi
niu sakiniu: Didelius žmones 
garbinti. Didžiajame lietuvių 
kalbos žodyne jis paaiškintas

švarių darbų, dėl nešvarių rašy
mų spaudoje. \

O tokių nešvarių rašymų Jūs 
esate paskelbęs gausybėje savo 
straipsnių, kuriuos vėliau 
talpinote ir savo knygose, kaip 
va, mano turimoje Jūsų knygo
je “Tamsiausia prieš aušrą.”

Iš gausybės tų šlykštybių (as
menų, jų organizacijų, Bažny
čios, jos dvasininkų vienuolių, 
net ir Dievo bei maldos- niekini
mų, profanacijos) pateiksiu čia 
Jūsų dėmesiui bent vieną kitą.

1) Vliko vadų ir veikėjų įžei
dimas šlykščių žodžiu.

Visaip pajuokdamas Vliką, sa
vo knygoje “Tamsiausia prieš 
aušrą” (241 psl.) Jūs net ir 
vo

sa-
poezija” rašote:
“Kolkas tupėkime, 
Smulkiai bezęįėkime, 
Ir garsiai rėkime.

2) Partijų pajuokinėjimas ir
gi nešvariu žodžiu savo straips
ny • “Liūto kankinamas ir žiogų 
’irškimas”, paskelbtame “Dir
žo j e”, tarp kitko, rašote, kad pas 
mus Lietuvoj buvę privisusių 
partijų, kaip pas vargšą blusų, 
supr. utėlių, už marškinių.,

3) Vienuolynų nešvarus pa- 
jųokmėjimas. ;•

šaipydamasis iš vienuolynų 
taipgi ir iš marijonų (kurių 
“Drauge” dabar laisvai ir ne
varžomai rašote, kas, tik Jums 
užeina ant seilės. Jūs savo kny
goje vadinate juos “klioštoriaiš” 
ir “traukiate juos; per dantį”, 
kur ir kaip tik galite, kartu pa- 
juokinėdamas, profanuodamas 
maldą ir įžeidinėdąmąs. Dievą. 
Pvz. savo straipsny apie “gum- 
bą” ir jo gydymo būdus rašote:

Pirmas būdas (labai geras 
pranciškonų “Darbininkui”) esąs 
toks, kad reikią taip kalbėti: 
“Ne gumbas, ne klynas (1), Ku- 
sos dvaras, paskočiok, pasvo- 
liok, Dvasia šventa pristok (1) ”. 
Tai pranciškonų, taipgi maldos 
ir Dievo pajuokimas.

Antras būdas, esą, būtų pa-

Dvieejy šimty metu JAV nepriklau
somybes sukakties proga Philidel- 
phijoje suruošta didelė Benjamino 
Franklino paroda. Matome ne tik pa
ties šios valstybės kūrėjo statulą, 
bet ir io paties sukurtą vaizdą.

į
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Lankesnis “lotyniškai suprantan-

sukalbėti ant arielkos (atseit, 
ant degtinės — PS) taip: “Deus 
meus camineus (oro — cronria 
gumberia peteličtą Sancta Ma
ria ( !). “Tai dabartinių savo 
globėjų ir gynėjų (ypač “ariel
ką” mėgstančio “Draugo” re
daktoriaus) pajuokimas, o kar
tu ir maldos profanaciją.

4) šlykštybės pa juokinkime 
spaudos bendradarbių. -

Pasisakydamas dėl vieno: 
“Naujienų” bendradarbio, pasi- 
ruošančio ’ Artojas, savo knygo
je (285 psl.) rašote, kąd tas Ar
tojas. “jau nekartą tofą dvasipr 
ję ųtdiayosi (J) ir aiškinate, kad 
“geriau t^L atlikti saulėj-švie
soje — geriau matyt”... ;

Ak, ką čia ir bekalbėt: visą 
Jūsų žurnalistiką, publicistika ir 
iš to sudarytos knygos “puoštos” 
ir “papuoštos” panašiais “dei
mančiukais”, šlykštybių šlykš
tybėmis, nešvąrybių nešvarybė- 
mis. , Ir Jūs, būdamas iš visų 
mūsų spaudos nepraustaburnių 
pats nepraustaburniškiausiąs, 
drįstate kitus,-kaip, va, ir Liętųr 
vių Spaudos Klubą mokyti šva
rios leksikos!

(Tęsinys sekančiame “Nau
jienų” NrJ.

BUY U.S, 
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rovė vykdė susisiekimą autobusais, dirbo su pelnu, sas planas sugriuvo, nebuvo surasta nei kitos , tinka- 
kasmet išmokėdavo akcininkams aukštus dividendus 
ir plėtė įmonę. 1938 m. Bendrovė turėjo jau 37 auto
busus, buvo nusipirkusi sklypą remonto dirbtuvėms 
statyti prie Ukmergės plento. Tuo pat metu Lietuvos 
Bankas siūlė Auto B-vei perimti iš Lietuvos Banko, pa
ėmusią už skolas Amerikos lietuvių b-vę Auditą — 
automobilių remonto įmonę-ir padaryti ten tvarką. 
Turėjome tačiau atsisakyti, nes aš būčiau turėjęs iš
eiti iš Geležinkelių Valdybos, kai dar prie kitų antra
eilių pareigų prisiimii ir šį uždavinį jau būtų buvę 
per sunku. Nenorėdamas nustoti valstybės tarnautojo 
leisiu, atsisakyti iš Geležinkelių Valdybos nesiryžau.

Kitas pasiūlymas Auto — Bendrovei buvo visai 
įdomus. Grįžusiam iš ilgesnės kelionės po užsienį, Au- 
to-Bendrovės reikalų vedėjas dipl. inž. Laucevičius, 
patenkintas, rodė man Susisiekimo ir Krašto Apsau
gos ministerių protokolą — nutarimą statyti prie Kė
dainių dirbtuves auto sunkvežimiams — Krašto pa
saugos ir susisiekimo reikalams, event rinkai, gamin
ti ir pavesti tą uždavinį Auto — Bendrovei. Bendrovės 
valdyba reiškė pasitenkinimą už įvertinimus. J 

(Bct nieko nelaukdamas, užėjęs pas Stanišauską, 
prašiau ko skubiausiai tą nutarimą panaikinti, pa
reikšdamas, kad mes esame tik “vežėjai”, o nė auto
mobilių gamintojai — pramonininkai, ūkiškai netin
ka nei mums patiems, nei Krašto Apsaugos ministeri
jai automobilius gaminti. O be to prie mano jau tu
rimų antraeilių pareigų, daugiau uždavinių prisiimti 
nepajėgsiu, kai tokiam dideliam uždaviniui tektų paš
vęsti porą pietų laiko. Nežiūrint Stanišauskio įkalbi
nėjimo, įkurti tąją įmonę nesutikau. (Čia Stanišaus
ko buvau rastas tinkamo dideliam uždaviniui atlikti). 
Man atsisakius Auto-Bendrovei tai organizuoti, tas vi-

mos bendrovės, nei kurio/kito asmens, kitų inžinierių 
tam projektui įvykdyti... »

Klaipėdoje, bendrovės "Medis”, buvau Priežiūros 
tarybos pirmininkų. Bendrovę “Melis” — su aprėžtą 
atsakomybe — sudarė 5 dalininkai: keturi — dipL iųžL 
Vokietijoje baigę mokslus: Jonas Augustaitis, Bronius 
Banaitis, Kęstutis Bulota ir Jonas Viliušis bei klaipė? 
dietis Jurgis Bruvelaitis, reikalų vedėjas.
Bendrovė piovė rąstus ir pardavinėjo į Angliją, kaip 
ir kitos tos rūšies Klaipėdos lentpiūvėš. Siekdama tau
pumo, mokėjo įmonės skolas, tačiau turėdama Lietu- 
vos Banko pasitikėjimą, gaudavo kreditų tiek, kiek 
jai reikėjo. Be to, Klaipėdos Krašto Direktorijos pas
kirtas, buvau Klaipėdos Krašte esamųjų Siaurųjų ge
ležinkelių (Kleinbahnen) priežiūros inspektoriunj. 
Tas pareigas vykdžiau Lietuvos Geležinkelių Valdy
bos titulu.

Klaipėdos pašto viršininkas inž. Aukštuolis, be 
tiesioginių pareigų, vykdė keleivių susisiekimą auto- 
busais pagal Pašto koncesijas su Krašto Direktorija. 
Kai atsitikdavo nesklandumų, tekdavo Paštų tarnybą 
Kaune intervenuoti. (Inž. Aukštuolis buvo tautininkų 
partijos pirmininkas Klaipėdos kraštui).

Pareigų Klaipėdoje turėjau pakankamai. Be m?: 
nėtų, turėjau dar ir Vyriausybės (Mirono) atskirų pa
vedimų. Reicho — Hitlerio galybė kilo. 1938 m. III. 
13 d. buvo prijungta prie Reicho Austrija; 1938 X 
19 d. Mūuchene įvyko garsioji konferencija Hitlerio^ 
Mussolini, • Neville Chamberlain’©, Deladie, kurioje 
buvo pradėta likviduoti Čekoslovakija, pripažinus 
Hitleriui Čekoslovakijos vokiškai kalbančias sritis — 
Bohemiją, Moraviją, Lenkijos Sileziją, einant tautų

(BUS DAUGIAU)
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TELEF. PR 8-3229

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES

2858 W. 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STP.EET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

Ostres 
karo

pora

VIA ft AS hASčlAŪSKAŠ
KELIONĖ Į PIETŲ AŠIGALĮ

Lietuvos inkorporacijos. Pra
šo ir ateityje tokios dokumen
tinės medžiagos^ jaugiau at
siųsti. x

Gina Lietuvos reikalus

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO BALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7
antrad.. penktadienį nuo 1—tree, 

ir šeštad, tiktai susitarus.

vaL.

DR. PAUL V. DAKGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

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

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

KEZ.: G1 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.

TEL.. — BE 3-5893

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

SPECIALYBĖ AKIU LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. A. V, JUČAS
Tel.: 561-4605 ir 4894441^ ?

OFISAI: 'Sj
1002 N. WESTERN AVĘ. " 
5214 R. WESTERN AVE. 

Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel.: HE 4-1818
Rezidencijos: PR 6-9801

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 PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

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

DR. LEONAS SEiBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Vai.: an.;ad. nuo 1—4 Po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

pagal susitarimą.

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

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

Priima ligonius pagal susitarimą.__________________ j Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195.

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai . Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba koloms 
(Arch Support*) ir t t.

Pasitarimai su ukrainiečių vadais

ALTO INFORMACIJA
Į Amerikos Lietuvių Tary

bos būstinę Chicagoje vasario 
14 d. buvo atvykę išeivijoje su 
darytos Ukrainos vyriausybės 
atstovai: gen. Wasil Filono- 
wich, karinių reikalų ministe- 
ris, (iš SL Paul, Min.), dr. Ma
rija Beck, Užsienio reikalų mi 
nisterijos atstovė JAV-se ir in
formacijos vadovė. Juos atly
dėjo pulk. Konstantin Mand- 
senko, generolo Filonowich pa 
vaduotojas, ir Nicholas 
hko-Arsky — Ukrainos 
veteranų prezidentas.

Pasitarimai užtruko
valandų, svarstant ukrainie
čių ir lietuvių bei kitų kaimy
ninių pavergtų tautų akcijos 
subendrinimą JAV-se ir krei
piantis į tarptautines instituci 
jas. Iš lietuvių pasitarimuose 
dalyvavo: gen. kon. J. Dauž- 
vardiene dr. K. šidliauskas, A. 
Pakalniškis, A. Pakalniškis, 
Jr,. pulk. K. Dabulevičius, A. 
Juškevičius, kun. J. Prunskis. 
Altos reikalų vedėja L Blins- 
truhienė pasirūpino svečius 
vaišingai priimti.

Ukrainiečių vyriausybės iš
eivijoje centras yra Miunche
ne. Dabartinis jų prezidentas- 
Mykola Livitski. Ta jų vyriau
sybė užsienio valstybių pripa
žinimo neturi, bet ji atstovau
ja įvairioms ukrainiečių poli
tinėms grupėms ir išlaiko vy
riausybės tęstinumą nuo S. 
Petliuros.

Pasitarimuose gen. Filono
wich pabrėžė, vieningos veik
los reikalą, tardamas: “Jei mes 
būtume buvę vieningi, dabar 
nesėdėtume čia išeivijoje, ~o 
būtume namie, apgynę savo ne 
priklausomybę”. Dr. Beck ne
seniai lankėsi. Ukrainoje ir liu
dijo apie intensyvią rusifika
ciją . Ukrainoje.' Kai ji .prašė 
leidimo aplankyti Ševčen
kos kapą, pareigūnai sakė jie 
turį atsiklausti Maskvos...

Lietuvos minėjimas
Atstovų Rūmuose

Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo minėjimas JAV At- 
stov; Rūmuose bus kovo 4 d. 
Minėjimą globoja kongresma- 
nas Daniel J. Flood. Maldą 
kalbės kun. A. Žilinskas. Iš Chi 
cagos į minėjimą vyksta Teo
doras Blinstrubas ir dr. Kazys 
Šidlauskas.

Radijo stotys apie Lietuvą
Net 16 juostelių su kalbomis 

apie Lietuvos laisvę Amerikos 
Lietuvių Taryba išsiuntinėjo 
radijo stotims. Prie anglų kai 
ba paruoštų programų buvo 
prijungta ir lietuviškosios mu
zikos garsų. Petras. Viššinnis iš 
Bostono, Mass, pranešė, kad jų 
mieste programos anglų kalba 
buvo panaudotos penkiose ra
dijo stotyse. Reikėtų ir kito
se kolonijose lietuviams ieško
ti galimybių įvesti programas 
apie Lietuvą amerikiečių sto
tyse. — . t ’ * ■■
Stiprėja parama rezoliucijai
Nuolat didėja skaičius sena

torių, remiančių rezoliuciją 
319, kuria JAV vyriausybę įpa
reigojama nepripažinti Lietu
vos inkorporacijos į Sovietų Są 
jungą. Vasario 16 į tos rezoliu 
cijos rėmėjų skaičių įsijungė 
senatoriai: Clifford P. Case 
(resp. iš New Jersey), William 
Proxmire (dem. iš Wiscon tin), 
William V. Roth (resp. iš De
laware), Pau J. Fannin (resp. 
iš Arizonos). Lietuviai prašo
mi vis dar rašvti laiškus savo 
senatoriams, kad daugiau jų 
įsijungtų į tos rezoliucijos rė
mėjus.

Ijozoraičio laiškas'

Senatorius John Glenn, bu
vęs astronautas, atsiuntė Altos 
pirm. dr. K. Bobeliui raštą, ku
riuo pažymi, kad JAV politika 
turi pasilikti ir ateityje— ne
pripažinti Lietuvos įjungimo į 
Sovietų Sąjungą. Jis pareiškęs 
ir Valstybės departamentui, 
kad joks susitarimas neturi 
teikti pritarimo neteisėtam pri 
jungimui. Toliau senatorius 
pažymi: “Jeigu Sovietų Sąjun 
ga tikrai nori palengvinti įtam 
pą pasaulyje, tai jau atėjo lai
kas išbandyti tą detentę ati
traukiant abiems pusėms sa
vo įgulas.” Pagaliau senatorius 
Glenn pasisako, kad yra šali
ninkas artimų ryšių su Lietu
vos, Latvijos ir Estijos atsto
vybėmis Washingtone.
Laukia Lietuvos išlaisvinimo

Senatorius Clifford Case 
(resp. iš New Jersey) vasario 
16 d. savo kalboje JAV senate 
priminė Lietuvos nepriklauso 
mybės atkūrimo dieną, pažy
mėjo, kad lietuviai yra ryžtin
gi ir moką kietai dirbti, kad jų 
įnašas į JAV ir į pasaulį yra 
dideliš, apgailestavo, kad da
bar Lietuvoje nepagerinamos 
pagrindinės -žmogaus teisės ir 
išreikškė viltį, kad Lietuva 
gaus nepriklausomybę.

Liktumo malda 
kongreso leidiny

Senatorius Glenn J.
(resp. iš Maryland) savo kal
boje Vasario 16 d. senate pa
žymėjo, kad šiemet yra 58-tos 
metinės nuo Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo ir 725 
m. nuo sudarymo Lietuvos 
valstybės. Pagyrė lietuvius, kad 
35 mėtų Sovietų okupacija ne
palaužė jų valios būti laisvais. 
Priminė, kad šiemet yra 100 
m. nuo lietuvių įsikūrimo Bal- 
timorėje, kad jis ten dalyva
vo iškilmėse ir paprašė, kad 
Congressional Record išspaus
tų tose iškilmėse sukalbėtą 
kn. A. Dranginio maldą, kas ir 
buvo padaryta. Sen. Beal pa
siūlymu tame leidiny išspaus
dinta ir Maryland lietuvių or- 
panizacijų priimta rezoliuci
ja-

** * * - .

Priminė Lietuvos kančias
Senatorius Carl T. Čurtis 

(resp. iš Nebraskoš) vasario 
16 d. senate priminė Lietuvos 
kančias okupacijoje, pažymė
jo lietuvių pastangas atgauti 
laisvę tėvų žemei ir skatino 
veikti, kad Lietuva vėl grįžtij 
į laisvųjų tautų šeimą.

ALA INFORMACIJA

at-

Beall

FIGHT HEART DISEASE

GIVE HEART FUND

(Tęsinys)
Kad patektum į Antarktiką, 

pirmiausia turi patekti į Ug
nies žemę, Vietos gyventojų 
vadinimą Tierra del Fuego. 
Ispaniškai “Fueggo” reiškia 
“ugnį” o žodis tierra" — reiš
kia “žem”. žemėlapiuose vi
sas šis kraštas yra žymimas 
Tierra del Fuego, bet lietuviai 
jį vadina Ugnies Žemė.

Kelionė į Ugnies Žemę yra 
ne toks lengvas dalykas. Rei
kia neužmiršti, kad Ugnies 
Žemė yra pačiame Pietų Ar
gentinos gale. O Argentina nuo 
šiaurinio josios galo iki Pietų 
pabaigos turi apie pusketvirto 
tūkstančio mylių. Senais lai
kais, kai pirmieji lietuviai 
praeitame šimtmetyje vyko į 
Argentiną, tai jiems teko išti
somis savaitėmis važiuoti ark
liais.

Buenos Aires provincija yra 
labai didelė, bet kitos Argen
tinos provincijos yra dar di
desnės.' Praskridus Buenos Ai 
res, lėktuvas patenka į Rio 
Negro provinciją, kurios sos
tinė yra Viedma. Kodėl argen- 
tiniečiai minėtą upę pavadino 
Juoda upe, neš Rio Negro yra 
nekas kita, kaip juodoji upė, 
neišaiškinau. Matyt, taip va
dinasi del juodo tos upės 
vandens ir del Nepaprastai juo 
do ir derlingo dirvožemio — 
visa didžioji provincija pava
dinta Juodosios Upės vardu. 
Praskridus Viedmą ir pasie
kus Čubutą, tenka kelias va
landas irtis įiadangėmis, kad 
pasiektum pačią didžiausią 
Santa Criiz provinciją. Tiktai 
šios provincijos gale yra Rio 
Grande, iš kurio dar teks vyk
ti Tierra del Fulego.

Argentina didėlė, didžiausi 
josios plotai tušti, bet ir- del 
ritinėtų tuštumų argentiniečiai 
ilgus metus vedė kovas su kai
mynais. Savo laiku Paragva
jus ir Uragvajus taip pat pri
klausė Argentinai, bet gyven
tojai sukilo, atsiskyrė ir sava
rankiškai savo reikalus tvar
ko. Ėjo kovos tarp paskirų Ar
gentinos provincijų, bet pati 
ilgiausioji kbvo ėjo tarp Čilės 
ir Argentinos. Ispanai Čilėje 
atsirado tiktai šešiolikto šim- 
riiečio vidutyje, kai ispanai su 
portugalais buvo pasiryžę už
kariauti visą Pasaulį. Jie siun
tė ekspedicijas į tolimiausius 
kraštus. Jie rado Argentiną ap 
gyventą darbščios indėnų tau 
tos, bet netrukus ispanai įve
dė “savo tvarką’’^ '

■ Atrodo, kad Argentina buvo 
nelaiminga visą laiką, ji netu
rėjo lietuviško Paknio ar Rim
kos, kurie buvo teisingi ir mo 
kėjo pavyzdingai krašto fi
nansus tvarkyti. Argentinoj 
to nebuvo. Praeito šimtmečio 
viduryje Argentinos finansai 
buvo dar blogesni, negu jie 
šiandien yra. Tada prasidė
jo neramumai su centraline 
Argentinos valdžia. Prasidėjo 
neramumai ne tik provincijo
se, bet pradėjo savo teisių ieš
koti ir kaimynė <čilė. Matyt,

2850 West 63rd $t., Chic.go III. 60629 I Slasys I»zorailk< Jr. Lielu- 
T*1**- PR»*P*ct 6-5084 . vos pasiuntinybės prie Sv. Sos-

 to vardu atsiuntė Alios pirm.
SKAITYK PATS IR PARAGINK idr- Boliui laišką, dėkodamas 

i už parūpinimą vertimo prezi
dento Fordo kalbos, kur pažy 
mima, kad JAV nepripažins

KITUS SKAITYTI

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad po ilgos ir 
sunkios ligos mirė

VLADISLAVA INDRICNIENĖ,
Hvv. KURKLETYTĖ, gyv. 2S17 W. 69 Strwt

Mirė 1976 m. vasario mėn. 19 d., 11:30 vai. vakare, sulaukusi 65 
metų amžiaus. Gimė Lietuvoje, Kauno aps.

Amerikoje išgyveno 17 metų.
Paliko nuliūdę: vyras Jonas, dukra Audronė Woznak ir žentas 

Edward, dvi anūkės — Patricia ir Nancey.
Lietuvoje liko brolis Viktoras Kurkletis.
Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 684.5 S. Western Ave.

Pirmadienį vasario mėn. 23 dieną, 9 ,vaL ryto bus lydima iš kop
lyčios į §v. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingu pa
maldų bus laidojama Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Visi a. a. VUdislavos Indriūnienės giminės, draugai ir pažįstamidislavos Indriūnienės giminės, draugai ir pažj 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai pas 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras, duktė, anūkai ir giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažcika-Evans. Tel. RE 7-8600.

kad Čilės kariai buvo apdai
resni, negu to meto Argenti
nos kareiviai. Čilė sumušė ke
lis argentiniečių batalijonus iri 
užėmė patį Argentinos pietų 
galų. Teisingiau, ne valstybės 
teritorijos galą, bet gale esan
čias gausias salas. Argentinie- 
čiai keliais atvejais bandė at
siimti krašto galą, bet nepa
jėgė, čilėnų jie negalėjo išvyti. 
Todėl šiandien Čilė atskiria 
Argentiną nuo Pietų Ašigalio.

Nepajėgusi sukelti reikalin
gų pinigų gerai kariuomenei, 
1898 metais Argentina- pasira
šė taikos sutartį su Čile ir tikš 
liai pasidalijo žemyno gale 
esančias salas. Visos salos ati
teko Čilei. Bet geraširdžiai to 
meto Čilės valdovai, norėdami 
draugingai su Argentina gy
venti, nuo Rio Grande provin
cijos galo pravedė meridianą; 
ir pasakė, kad Rytinėje šios( 
linijos pusėje esančios salos 
priklausys Argentinai, o vaka
rinėje esančios priklausys Či
lei.

Ta sutartis perkirto ir Ug
nies žėžmės salą. Didžiausioji i 
josios dalis atiteko Čilei, o 
mažesnioji dalis atiteko Ar
gentinai.

Ugnies žemė savo laiku bu
vo tikras pragaras. Ispanai to 
pragaro nematė, bet Pietų Ar
gentinoje tais laikais gyvenu
sieji indėnai tame praga
re gyveno. Ungiakalniai veržė 
si dieną ir anktį, saavitę.iš sa
vaitės, metai iš metų. Kitur ug 
niakalniai, prasiveržę kelias 
dienas, aprimdavo, tuo tarpu 
Ugnies žemės ugniakalniai 
verždavosi neapskaičiuojamus 
metus.

Saloje gyvenusieji indėnai 
mito žuvinis bet iš ugniakalnio 
jie gaudavo šilto ir sveiko van; 
dens. Be žuvies, vanduo buvo

(Nukelta į 6 psl.)

Susirinkimą

PRANEŠIMAI
—LIETUVIŲ ŽAGARĖS KLUBO ei
linis nariu susirinkimas įvyks sek
madienį, vasario 22 d. 1:00 vaL po 
pietų 4346 S. California Ave. Na
riai kviečiami atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti, ir jau lai
kas užsimokėti savo .duokles. Bus ir 
vaišės. Rože Didžgalvienė, rast.

PEfckRAUSTYMAl

M 0 V I N G
Leidimai —, Pilna apd ra ūda 

2EMA KAINĄ
R. ŠERĖNAS

Į*„,.Jel..WA5į8063 

M 0. VI N G
Apdraustas perkrauštymas 

iŠ (vairių atstumų.
ANTANAS .VILIMAS 

823 West 34 Place
I . . .Te].; FRontier. 6-1882 4

’’NAUJIENOS8 BOLŠEVIKAMS 
YRA RAKSI IS JŲ AkYSĖ

RAOINSKAS
4 GABALŲ STEREO 

RADIJAS - PATEFONAS 
TIK S149.95

2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

' Atid. 9—6; pirm, ir ketv. 12—8. 
Sekm.lr treč. uidaryia.

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
GĖLINYČIA

2443 WEST 63rd STREET
TeUfonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 ----— — —r

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Dievas, kuris yra turtingas gailestingumu, del begalinės savo 
meilės, kuria Jis mus mylėjo, kai mes buvome mirę nuodėmėse, atgai
vino mus drauge su Kristumi". Jono 3:14-16.
Kaip labai didi ir stebėtina šita Dievo ir Kristaus meilė- Atrodo ne

galima pasiekti jos aukštumą ir gilumą, ilgumą ir platumą. Kurie priėmė 
Viešpatį kaip savo Atpirkėją ir padarė sandorą su juo pašvęsdami jam visa, 
ką jie turi, tie gavo jo palaiminimus. Kuomet juos trukdo kūno silpnybės 
arba kitų pasipriešinimas, jie turi atsiminti didžiąją jpū.sų dangiškojo 
Tėvo meilę ir jo Sūnaus meilę, kuria jis mylėjo nusidėjėlius. Jei tik pa
siliksime ištikimi ir paklusnūs jam, tai iš tikrųjų dalyvausime su Kristumi 
jo garbėje ir šlovėje.

Kas antrą antradienj Sophie Barčus radijas skelbia Švento Rasto tyrini 
to|g aiškinimus.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mt 
rusieji? J tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAV1ST, 3715 WEST 66th STREET, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629.

ŽV. RAITO TYRINtTOJAI

Linksmumo arba liūdesio valandom 
(PUTRAMEX1AS) 

gražiausios gėlės ir vainikai antka
piu papuošimui ir sezoninės 

kapams gėlės.
ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) i

TĖVAS IR SŪNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME
J,/ 2533 W. 71st Street
jį. •> Telef.: GRovehill 6-2345-6

M " 1410 So. 50th Ave., Cicero
W Telef.: TOwnhaU 3-2108-9

1 TRYS MODERNIŠKOS' KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

V

laidotuvių Direktoriai

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

Moderniškos air-conditioned koplyčios

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 Šo. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 5f)th Ave^ 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 REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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HELP WANTED — MALI 
DarMnlnky Reikia

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE I REAL ESTAT€ SALE
Namai, Žemė — Pardavimui I Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR URMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

— Emilija Kolbienė iš Mar 
qiiette Parko apylinkės, linkė
dama sekinės Naujienoms, ats 
kiru laišku prisiuntė penkine 
kalendoriaus proga. Tos apy
linkės tautietis užsisakė Nau- 
nienas 3 mėnesiams, bet pa
vardės prašė neminėti.

—Antanas Gaška iš Brigh
ton Parko apylinkės kartu su- 
gerais linkėjimais atsiuntė Nau 
jienų paramai penkinę ta pro
ga dėkodamas už kalendorių. 
Tos apylinkės tautietis užsisa
kė Naujienas vieneriems me
tams, bet pavardės prašė ne
minėti.

— Brighton Parko Lietuvių 
Namų Savininkų Draugija pa 
skyrė Naujienų paramai $15 
ir juos atsiuntė per Adomą Jan 
kauską, Naujienų vadovybė 
dėkoja valdybai ir visiems tos 
draugijos nariams.

— A. Pantimis, Cleveland, 
Ohio, pratęsdamas prenume
ratą savo gerus linkėjimus pa
rėmė 10 del. ąuka Naujiem] 
paramai. Tos apylinkės Vytau 
tas Januškis tokia pat proga 
atsiuntė penkinę. Vienas kle- 
velandietis užsisakė Naujienas 
3 mėn. laikotarpiui, norėda
mas geriau susipažinti.

— M. Matulis, Hot

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

MAISTAS, IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

.....     . . '.................. ............. ---t-. .......... r ■„ , ■ „=^

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo

Įrankiai. Ilgu metu patyrimas.

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

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, 111. 60608. — Tel. 254-3320 
V. VALANTINAS

JUBILIEJINIŲ METU '
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

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

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

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

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuvišku reikalų renesanso.

KAINUOJA: Chlcagoje ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metų — $16.00, 
trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniuo* 
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

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

Q Siunčiu_________dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS
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1739 S. Halsted 8L, Chicago, DL 60608. — TH. HA 1-6100

Springo Ark., ilgametis šiau
rinės Chicagos gyventojas, lie 
tuviškos veiklos veteranas ir 
nuolatinis Naujienų rėmė j as, 
atsiuntė visiems bendradar
biams gerus linkėjimus ir $14 
laikraščio leidimo paramai.

—Ponia L. A polis, Home- 
woodd, I1L, pratęsė savo pre
numeratą iš anksto, tuo sutau
pydama administracijai laiką 
ir mažindama išlaidas. Ji taip 
pat atsiuntė $4 Naujienų pa
ramai. Pratęsė iš anksto ir to
kia pat suma parėmė Frank 
Petrauskas iš Burr Ridge apy
linkės, Hinsdale, Ill. A. šaulius 
kas iš St. Helena, Cal. taip pat 
atsiuntė 1 dol.

— A. Masionis, Stay nėr, Ont., 
Canada prasęsė iš anksto savo 
prenumeratą ir atssiuntė pen- 
knę Naujienų paramai. Nau
jienų vadovybė nuoširdžiai dė 
koja visiems rėmėjams, platin 
tojams ir naujiems skaityto
jams. Platinimo vajaus proga 
Naujienos yra siunčiamos 2 sa 
vai tęs susipažinimui nemoka
mai pagal gautus pageidavi
mus arba atsiųstus galimų skai 
tytojų adresus. Visi skaityto
jai prašomi prisidėti prie pla
tinimo vajaus.

— Algis Aankus paskirtas 
Ameriko Lietuvių Tautinės S- 
gos atstovu į Amerikos Lietu
viu Tarvba. Anksčiau atstovu 
buvo Alvydas Jonikas.

— Tadas Klimas, Rochester 
N. Y., išrinktas Ateitininkų S- 
gos centro valdybos pirminin
ku, o nariais — Juozas Laukai
tis ir Bronius Petrauskas, visi 
studijuoja Rochesterio univer
sitete.
— Danutė Valaitytė iš Mount 

Brydges, Ont., atkreipė sporto 
žinovų dėmesį ir ruošiasi Pa
saulinei olimpiadai Montrea- 
lyje. Tuo tikslu ji išvyko tre
niruotėms į Kaliforniją ir ten 
bus 3 mėnesius. Ji numato var
žytis 1,500 metrų distancijoj. 
Praėjusią vasarų Valaitytė ats 
fovavo Kanadą tarpvalstybinė 
se rungtynėse Švedijoje ir lai
mėjo 2-lrą vietą nubėgdama 
800 metrų per 2:07. 6 min., at
silikdama tik viena sekunde 
nuo 1-mą vietą laimėjusios 
švedės. D. Valaitytės yra 21 m. 
ir studijuoja Guelph universi
tete.

— J. Deveikis išrinktas Su
sivienijimo Lietuvių Argentine 
je pirmininku, R. Stalioraitis 
— vicepirm., E. Ramonaitė ir 
B. Rastenis — sekr., R. Stalio
raitis ir’H. Streafico — ižd., J. 
Baltrūnas, B. Vekelis, A. Ba
šinskas ir P. Makareviėius — 
valdybos nariais.

— Marija Linartienė iš St 
Petersburg©, Floridoje, kelioms 
dienoms išvyko į Chicagą lan
kyti artimuosius bei kitokiais 
asmeniškais reikalais.

— Visiškai kitoks stereo Fm 
Am radijas ir patefonas, susi
dedąs iš dviejų spintelių. Vie
noje yra aparatūra ir garsia
kalbiai, kitoje garsiakalbiai ir 
vieta plokštelėms susidėti. Ant 
tų spintelių galima padėti lem
pas, stovylėles, gėles. Labai 
tinka salionui ar miegamajam. 
Gradinsko televizijų, radijų, 
patefonų, magnetofonų, plokš 
telių ir oro vėsintuvų parduo
tuvė, 2512 {W. 47th St, Chica
go, Ill., tel. FR 6-1998. Atd. 9-6; 
pirm, ir ketv. 12-8, Sekm. ir 
tree. užd. ■ .(Pr)'.

— Svarbu Ciceriečiams. JAV 
LB (reg.) Cicero Apylinkės 
Valdyba š. m. kovo ; 7į dieną 
11:30 Į vai. ryto šaukią ivjsupti- 
ną narių susirinkimą |y. Anta
no parapijos salėje Cicęrpje. Š. 
m. vasario 22-29. d. nupL8^3Q v. 
ryto iįci 1 vai. po pietų iįiažo- 
joj parapijos salėje riaūjiį: na
rių registracija ir solidaįpmo 
mokesčio priėmimas. Valdyba.
—________ ■- —■ — -- ; -— Kiekvienas lietu vis. gali ap 

sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
$10,000 Susiviėnijimo Lietu
vių Amerikoje- (SLA) organi- 
zacijoj. Vaikarns - ir^’ jaunuo-’ 
liams pigi TERM apdtauda: 
$1,000 tik už 3 dol. nietams. 
Jiems yra ir Taupomoji — En 
dowm^nt apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apdrauda organizacijų na
riams — tik $2 už $1,000 ap- 
draudą. Dėl šių ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi
nai Austin % Naujienos 
Tel. 421-6100. (Pr).

Pasveikink savo draugus 
per "Naujienas"

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Nau|lenos« galima gauti puikiv knygy, kurloa papuol bat 

knygy įpint, ar lantyn<. ■,

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai |rlita, 592 psL
K. Bielinis, DJENOJANT, gražiai IriJta, 4B4 psL —------- —
Dr. Kaiys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. II tomai, 

žiais viršeliais. 336 psL Kaina $6.00. Minkžtai* viri.
Prof. Ved. Blrtilka, SENŲJŲ LIETŲVliKŲ KNYGŲ. ISTO

RIJA, I dalis. 208 psl., irišta — $3.00, minkštais vir
šeliai — $2.00; U dalis, 225 pst, įrišta — $3,00. minky
tais vilkeliais____________ —-------- —--------1-------- -

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

šeliais. .... ....... ........................ :——L———
Juozas LlOdžius, RAŠTAI, 250 psl.  . -----
P. LIOdžiuvIeni, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 psL --------------------------------------- --------------------------
Janina Nar0n4, TRYS IR VIENA, jaunystės atslmlnimaJ

170 pal. --------------------- -------------------- -----------------------—
M. Gudelis, POVILAS MILERIS- biografijos bruožai 232 

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

NAUJIENOS,

kokli

SA00

Gra-

*****TEL!<)NE' 1 ^lETU '

JAtkelta iš 5-to psl.) 
svarbiausias dalykas, šiandien 
ugniakalnių ’ ‘ Ugnies žemėje 
jau nebėra, bet besiveržusios 
lavos padariniai dar ir Šian
dien ten palikti. Vietomis dar 
matosi didžiausios uolos, bet 
vietomis tos uolos jau yra ap
augusios medžiais, kuriuos vė
jas kapoja, verčia, o jų;vieton 
kius augina. Ugnies žemė yrtf 
didžiausias miškų ir gražiau
sių medžių kapinynas. Tiesiog 
baisu žiūrėti j suverstus me
džius. Jęigu šiandien Ugnies 
Žemėje kiltų gaisras, tai miš
kai ilgiausias savaitės liepsno
tų, o kol liepsna prieitų prie 
pačių kelmų, tai užtruktų dar 
ilgiau.

Mane imdavo baimė, kai pa 
sižiūrėdavai į Ugnies žemėje 
suverstu^ vėjo nukapotus sto
riausiusmedžius, O kai pasi- 
žiOrėdavau j tose šakose knibž 
dąnčųis įvainaušĮuš gj-viūs, tai 
geriate jaučiausi nuo. jų ‘pasi
traukęs; <i “

. fe ■ ■ 'L ■ ..
(Bus daugiau) ■ 

-c j F f
KANE APSKRITIS PASTATĖ
KALĖJIMĄ SU PATOGUMAIS

CHICAGO. — Viėriašfiš šešių,' 
metropolinę Chicagą sudarančių 
apskričių Kane County pasistatė 
kalėjimą, kurs pasidarė magne
tu piktadariams patraukti. Bet 
ten patekti reikia padaryti svarų 
nusikaltimą.

Kalėjimas, kitaip vadinamas 
“Pataisos namais”, pastatyti 
kaštavo $4.2* milijonus, turi lan
gus be geležinių grotų, turi spal
votą TV, gimnaziją gimnastikai, 
jaukius patogius dienos kamba.- 
rius ir gerus valgius triskart per 
dieną. .. •

Kalėjimo planuotojai federali- 
nėmis lėšomis visą instituciją iš
puošė. ir išdekoravo, Ihet kele
tą patraukiu nuogų moterų .pa
veikslais paįvairino. Apskrities 
šerifui- William Klųsakui kelis 
mėnesius- fruko piktadarių' pa
talpą iš klubo rūmij šiek tiek Į 
kalėjimo panašumą suteikti. Sun 
kiausiaL 'jam ’sekėsi. bept; dali 
nuogybių pašalinti jr.langųs vie
las tinkleliais užtaisyti, .kai pro 
ąČyirą-. langą ,Hįkją';išmuš|s ka
linys. pabėgo. ..’į;-,
'. /Kalbama,kad.^nė /apskrities 
kalėjimas garsėjaiaip gera vie
ta tokiems v misildiltėliams, ku
rie .yra?.' hutėisiaiižušavaitgalius 
-kalėjime ftral^ti.y Be to už pri^ 
vilegiją pasėdėti: Kane^ Apskri
ties kalėjime, pra^etavreikllauti 
iš ’ nusikaltėlio prišldėtE; priė ka
lėj ima ■ išlaidų > mažu .primOkėjit 
įnuF’’’’' ’ ‘m ~ ų.

FORESTS CAiTf

FIGHT FIRES

&

WELDER — MECHANIC
For plant in heavy metals in
dustry to work on conveyor sy
stems, overhead cranes and 
other machinery. Must have Lo- 
Hi rod welding and mechanic
al experience. Steady work. 
Excellent working conditions.

R. LAVIN and SONS, INC. 
3426 So. Kedzie.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkę it Darbininkių

COUPLE NEEDED to manage and 
maintain 31 flat apartment building 
— North Side. Apartment plus sala
ry. Must speak, read and write Eng
lish. Call 944-2525.

HELP-WANTED — FEMALE
Darbininkiy reikia

LIETUVIŲ TAUPYMO bend- 
roovei reikalinga tarnautoja.

Skambinti — 523-7763

MISCELLANOUS FOR SALE 
{vairūs Pardavimai

PANELING —- Normally expensive 
top quality made by Bruce Corp. 
Large selection 4Ft. x 8 Ft. on 1/4 
in. and 3/16 in.’Plywood.' S3.00 to 
$5.00 under market. 1710 S. Canal 
St. Open 7 days a week 12 noon to 
5 p. M. Until gone.

RENTING JN GENERAL
Nuomos

MARQUETTE PARKE išnuomojamas 
4 kambariu butas 2-me aukšte suau
gusiems dirbantiems arba pensinin
kams. 6111 So.' Washtenaw. Telefo
nas 436-8036.

KOLACKY RECEPTAI
įvairiems čekiškiems žemo cukrin- 
gumo pyragaičiams taip pat dešros 
apkepimui —klobasniky — sausage 
rolls. Siųskite $2: Kolace, Box 9602- 
E. Dallas, Tex. 75214.

STASE’S FASHIONS
Kūdikiams ir vaikams

RŪBŲ KRAUTUVĖ L 
6237 Sol Kedzie Avenue 

Tel. 436-4184
Sav. Stase Bacevičienė

AL. m Ign aš 
TAISOME 

. .5 VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitos ir sąžiniajas darbas, 

; kaina pebįjingiL.
:Tatafoniioti 737^1; 4. :ĮEXACO 
ĮSS-tįi Ir-Western ųp$-enuy kampas 

fe-i- ' ■«—

4612-S. Paulina St 
•L į lTowh oš'I'hMK . . 
Oažp riariiGi Iš-Ifllrtto.lr. Ik vidaus.

■•'i .

i: i ‘ cMi -į įd- Sii®. tat 

.skambinti 7-9107

PUSMEČIUI S71 r CHICAGOJE 
$52 ČICĘROJE: 
(10/20/5/UM) 

Pensininkams automobilių 
APDRAUDA 

Amžius 62—80
J. BACEVIČIUS .778-2233

♦ Elektros įvedimai, pataisy
mai iTuria Chicagos miesto lei
dimą. Dirbu ir užmiesčiuose. 
Dirbu greit, garantuotai ir są
žiningai' \ - - -

'Klaudijus Pumputys, 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel.: 927-3559

A TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGSNYBtS

Pardavimas ir Taisymas 
2446 WEST 69th STREET 

TsMj REpvblk 7-1M1
‘ . r ; - *

$1.00
$5.50

$1.00

$3.00

FORESTS CAKT
FIGHT FIRES

' BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI.

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233
3 BŪTŲ ’ P0"~ 4 KAMBARIUS mū- 

rinis.' 2 auto garažas. Gazo pečiais 
šildymas. Brighton Parke.

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St Tel. 436^7878

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

Siuntimai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

===== .. =s

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
Ii00 v. popiet. — šeštadienį ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto. : *

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

CHIGA&p, ILL. 60629

TERRA
Branęanfbcs, Laikrodžiai, Dovines 

Visoms progoms.

3237 WIST ttrd ST4 CHICAGO 
telef. 434-4660

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

ĮB-s vienintelį
lietuvį kailininką Ųuį

185 North Wabash Avenue 
2nd Floor Chicągo, UI. 60601

Chicago je

NORMANĄ

263-5826 
(įstaigos) ir 
677-8489 

(buto)

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 

į Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyti prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 
adresus.

(Pr).

•swsrrrnvN- tisvhnsig 
SKAITYK IR KlTAuZ PATARK 

SKAITYTI DEMOKRATINĮ

Help Keep 

Our Economy 
Strong

WY u, K SAVINGS BONDS

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.

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

DTDETIR MURO MAMAS. 6 kam- 
bariai, puiki vieta Mamuett^ Parke, 
csrayi vonia, naujas gazo šildymas. 
<521.000.

MODERNUS 2 ai’kšfn namas ir 2 
antn mum ^am^as;. PadiaTŪ šildamas, 
't’rnkrbi aDvlinkei Mamuetfe Parke. 
Vertas daugiau, gavome už $38.800.

2 PTTTTT Tnndnrrnę mūrn namas cn 
trar-a^u Atskiri šild^rmai. Parrn graži 
jratvė Marauete Parke. $36,600.
r . • ___

MODERNUS 4 BUTU mums ir 2 
auto muro g’amžaę AtcViri šildomai, 

air cond. Arti Maria High. — 
^45.500.

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

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
m .. Nuocavvbėę----- kitur *

PAKTCn-R. MTCH. RETIREMENT^ 
’O’QME 120 mil^s Out«nHe Chicago. 
Wicfnw rnnqt ęfnrdv 5 morn hnu- 
ce. Tn$rnlatpd TTardwood floors Pull 
Hpc^me^t and bath. Gond drinkin# 

Cnod furnopp. 2^ acres of 
lov-irj road Rus

•-orvieo fn cnhrvPlq wb’^b pv-o locq 
2 rn-loc psyrnv ---- plpTT)pTl_

*arv any! hicdi srbnnic Riv frapę Irj 
rsf hrpicA grid ntb^r chade tr^g 

*>20.000. Toves enjv yearly. 
Tel.: 616 427-8766.

PTTD’S BEAT, ESTATE
PIRKSIT — ■PAPnnoSTT — 

NnOMOgTT 
ĮVAIRUS DRAUDIMAI

Maloniai turns nataman*

. BALYS BUDRAITIS
*369 ARCHER AVE " OHTCAGOJE 

' TaI 254-5551

T.EMONTO APVT.TNKETE 
135-TA TR ARCHER AVE 

Tel. 257-5861

■ ■■ ■ i *

M. A. ŠIMKUS
Real Estate. Notary Public.

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

šymai ir kitoki blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 Se. WESTERN AVE.

Chicago. HL 60609. TeL VI 7-3447

HOME t

D t M E S I O 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams. 

Kreiptis:
A. L A U RAI TIS 

4445 So. ASHLAND AVE. 
5234775

SKAITYTI ’NAUJIENAS" 
SKAITYK IR KITAM PATARK




