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WASHINGTONAS. Senatas 
vienbalsiai priėmė nuo 1909 
metų tebegaliojusi copyright 
įstatymo pataisymą ir papil-

Massachusetts meno mokyklos mokytoja Claire Seldon ilgus metus dėstė visiems suprantamą 
meną Springfield meno mokykloje, bet kai ištekėjo už gydytojo, tai pati pradėjo piešti moder
naus meno kūrinius. Savo darbus ji piešė moderniomis priemonėmis — vaistams jšvilkšti ada
ta. Paveiksle matome josios kūrinį pieštą po oda vaistus varoma adata, kurį Rockefelleris 
nupirko savo muziejui. Atsiranda ir daugiau modernaus meno šalininkų, kurie josios kūrinius 
nusiperka.

JAV senatas priėmė a^udvi,-.

PEKINE NIKSONAS GERIA ARBATĄ SU

VOL. LXI

I

k

i

■
■

The Lithuanxan Daily New*
PubhbhcU by The Lithuanian Ne** PuhU*bmg Co,. Ine.

1739 So. Halsted Street, Chicago, UI. 60608 
HAymarkel I-61OO

••••••••••••••••••e
Over One MUiion LithiKiuian 

In The United State?

Chicago, Ill. Pirmadienis, Vasario-February 23 d., 1976 m. NO.45
'°C.: 

Price

Kiniečiai dar ir šiandien stebisi Nikscno 
drąsa skristi į dabartinę Kinijq

PEKINAS, Kinija. — Buvęs prezidentas, Ričardas M. Nikso
nas laimingai pasiekė Kinijos sostinę, gražiai buvo sutiktas ir pri
imtas. šeštadienį naujas premjero pareigas einantis Hua Kuo- 
fengas pasikvietė Niksoną pas save, pavaišino jį arbata ir labai 
gražiai atsiliepė apie buvusį JAV prezidentą. — Tamstą esi drą
sus vyras, 1972 metais vasario 21 dieną drįsai skristi į Kiniją 
ir pralaužti tą tylą ir izoliaciją, kurioje buvo atskirta Kinija.

Vakar suėjo lygiai keturi'me- 
tai nuo pirmojo skridimo. Ki
niečiai nutarė tą dieną pami
nėti ir pasikviesti Niksoną į 
Pekiną, nors jis jau 18 mėne
sių kai yra amnestuotas pa
prastas krašto pilietis. Kinie
čių žinių agentūra pardavė 
naujo premjero passikalbėji- 
mą su atvykusiu Niksonu.

Kiniečiai giria Niksoną. 
o jis — lėktuvą

Premjeras keliais atvejais 
pareiškė, kad Niksonas buvo 
drąsus prezidentas ir paklau
sė, ar neišvargo tokioje ilgoje 
kelionėje. Niksonąs ^ pareiškė, 

-<kad_ jis gerar jaučiasi įr džiau- 
" gižtei, kad kiniečiai" Tmv(r tokf 

mandagūs ir šios kelionės su- 
kaktin jį atsivežė.

Kelionėje Niksonas visai ne- 
išvargęs, nes jam tekę skristi 
nepaprastai patogiame kinie
čių lėktuve. Mao Cetungas. sa
vo laiku pareiškė, kad jis as
meniškai atvyks į aerodromą 
Niksono pasitikti, bet seno par 
tijos vado aerodrome nebuvo. 
Atvyko didelė kiniečių dele
gacija, vadovaujama premje
ro Hua Kuofengo ir užsienio 
ministerio Chiao Kuanhuos 
Aerodome taip Jpat nebuvo 
Kinijos kariuomenęs dalinio, 
sveikinusio prezidentą prieš 
metus.

Niksonas informuos, 
prezidentą Fordą

Washington, D. D. — Įvai
rūs politikai ir komentatoriai 
bandė tikinti prezidentą For
dą, kad Niksono kelionė į Ki
niją gali jam pakenkti. Prezi 
dentas Fordas tuo netiki ir ne
nori plačiai spekuliuoti apie 
Niksono kelionės tikslus.

4

Niksonas pranešė preziden
tui apie Mao Cetungo kvietimą 
ir prezidentas Fordas nesiprie 
šino jo kelionei. Tuo tarpu 
sekretorius Kisingeris, besikal 
bedamas su laikraštininkais 
Brazilijos sostinėje, pareiškė 
įsitikinimą, kad Richardas 
Niksonas, grįžęs iš kelionės, in 
formuos prezidentą Fordą apie 
svarbesnius pasikalbėjimus su 
dabartiniais Kinijos vadais.

WASHINGTONAS.
loroformas, vartojamas, dau
gybėje be recepto parduoda
mų vaistų, pasirodė greitai su
keliąs pelems ir žiurkėms vė
žį. Duodant stiprias chlorofor
mo dozes 96 nuošimčiai pelių 
apsirgo kepenų vėžiu, o duo
dant silpnas dozes — vėžį 57 
gauna nuošimčiai. Kai kurios 
laboratorijų žiurkės gavo ir 
inkstų vėžį.

Ch-

Rasta daug sprogstamosios medžiagos, laišky 
z nuorašy kitiems sprogdintojams

SAN FRANCISCO, Cal. — šeštadienio naktį policijai pavyko 
surasti, apsupti ir suimti didžiausius sprogstamos medžiagos san
dėlius, 6 sprogstamos medžiagos gamintojus — chemikus ir visos 
teroristų grupės vadus, vedusius susirašinėjimus su kitur esan
čiais teroristais. Suimti svarbiausieji Naujojo Pasaulio Išlaisvi
nimo Fronto vadai ir vadinamas Emiliamo Zapata vienetas, šios 
dvi teroristų grupės ėmė atsakomybę už visą eilę sproginėjimų, 
įvykdytų San Francisco įlankos srityje ir kitose Kalifornijos 
vietose.

WASHINGTON. — Daugiau 
kaip tuzinas JAV organizaci
jų, daugiausiai negrų, pakvies 
ta į Kubą, kur jiems bus “iš
aiškinta” apie Sovietų ir Ku
bos remiamo MPLA laimėtą 
civilinį karą Angoloje. Juo
džių advokatų (400 narių) 
konferencija siunčia savo re- 
prenzentantą. Nacionaline Baž
nyčių Taryba irgi gavusi pak
vietimą, bet neapsisprendusi 
siųsti ar nesiųsti savo repre
zentantą.

CHICAGO.— Chris Pucins-

Romano Pucinskio sūnus teis 
mo pripažintas kaltu kad pas 
save laikęs kokaino bet neįro
dyta kad į būtų pardavinėjęs, 
kas žymiai palengviną, bausmę. 
Bausmė bus paskelbta kovo 25 
dieną-.

CARLSBAD, - New Mexico.— 
Ricardo Clements, 23, neatvy
ko į teismą, kur turėjo būti 
teisiamas dėl įsilaužimo ir api 
plėšimo ginklu grasinant. Tei
sėjas išraše varantą jį msumti 
ir sukonfiskavo jo $5,000 už
statą. Clements “namų” adre
sas rastas Karlsbado bibliote
koje, iš kur jis paėmė skaityti 
knygas “Valgių virimas dy
kumoje”. ^Sėkmingi medžio
jimo metodai”, “Valgomos žo
lės Jungtinių Valstybių Vaka
ruose’?, “Medžiojimas spąstais’,’ 
“Kabinos dienoraštis” ir “Ame 
tikos žolės gyduolės-”. Savo 
namu adresą Ricardo nurodęs 
apskrities kalėjimą.

CAIRO, Egiptas. — Egipto 
kariuomenė ketvirtadienį per
ėmė visą Sinajaus buferinės zo
nos šiaurinį sekretorių, Jungti
nių Tautų jėgoms jį užleidžiant. 
Perleidimas vyksta pagal Egip
to ir Izraelio praeito rugsėjo mė
nesį susitarimą, padarytą JAV 
valst. sekretoriui Henry Kisin- 
geriui tarpininkaujant.

WASHINGTONAS. — 
miesto pietryčių dalyje 
gams dengti 35,000 svarų
džiaga pakrautas sunkveži
mis važiuodamas užgavo žmo
nių gyvenamą namą, kuriame 
gyvenę 5 žmonės buvo užmuš
ti. r .

PITTSBURGAS. — Gulf Oil 
kompanija už sąmoningai da
romus EPĄ (Aplinkos Apsau
gos) įstaigos keturis nuostatų 
laužymus nubausta $20,000, tai 
yra po $5,000 už kiekvieną nu 
silęaltimą. Gulf kompanija yra 
pirmoji kriminaliai apakltinta 
ir nubausta už nusikaltimus 
prieš aplinką.

S1O 
sto- 
me-

ARABIJOS VADAI IŠPERKA JAV

K y. bendrovės gaos' pinigais ir
galės pirkti pageidaujamus degalus

DHARAN, Saudi Arabija. — Saudi Arabijos'degalų ministe- 
ris šeichas Jamani paskelbė, kad Saudi Arabija susitarė su Aramco 
bendrovės vadovybe pirkti visus bendrovės įrengimus degalams 
gauti ir valyti.. Pietų Amerikos valdžios konfiskuoja amerikie
čių įrengimui degalams gauti ir valyti, o vėliau primeta pagei
daujamą, sumą, tuo tarpu krabai nieko nekonfiskuoja, bet susi
taria ir išperka ne tik priemones degalams iš versmių iškelti, 
bet ir mašinas, reikalingas degalams valyti. -

Visus nustebino šeicho Ja^ 
mani pranešimas, kad pirki
mas pardavimas įsigalios nuo 
šių metų sausio 1 dienos. Ki
taip sakant, arabai jau nupir
ko ir valdo degalų gavimo 
valymo priemones.

Amerikiečiai gaus 
reikalingus degalus

Vienas sutarties paragrafas 
garantuoja sutartus pinigus. 
Nepaskelbta, kiek arabai pasi
žadėjo mokėti amerikiečiams 
už nupirktas degalų versmes, 
bet kiekvienam aišku, kad jie 
įmokėjo didelę dalį. Be to. jie 
garantuoja likusią mokėjimų 
dalį. ■ x

Saudi Arabija pasižadą Ara
mco bendrovei tiek visa reika
lingą degalų kiekį. Amerikie
čiai visuomet galės gauti jiems 
reikalingus, bet kurios rūšies 
degalus ir bet. kurioje kieky
bėje.

Savo laiku Aramco priklau
sė Standard Oil California, 
Exxom, Texaco ir Mobil bend
rovėms. 1973 metais Saudi 
Arabija įsigijo 25% Aramco 
šorų, 1974 metais įsigijo 60% 
Šerų, o šiomis dienomis ji iš
pirko visą bendrovę su visais 
įrengimais ir atsargomis.

ir

MASKVA. — Kubos kompar
tijos bosas Fidel Castro prane
šė per Maskvos televiziją, kad 
jis vadovaus kubiečių delegaci 
jai į 25-jj Sovietų kompartijos 
kongresą, kurs prasideda šį ant 
padienį. Častro paskutinį kar
tą bebuvo Sovietijoje 1972 me
tai*.

Trumpai iš visur
Anvar Sadat išvyko skolinė f is

— CAIRO, Egiptas. -— Pre
zidentas Anvar Sadat praeitą 
šeštadienį iškeliavo į Eaudi 
Arabiją ir pas pasakiškai tur
tingus šeikus prie Persijos 
įlankos gauti pinigų kad galė
tų toliau išlaikyti “virš vann- 
dens” Egipto ekonomiją. Pra
leidęs 5 dienas Saudi Arabijo
je pas dykumos karalių, jis 
keliaus į Abu Dhabi, Bahrai- 
ną, Qatarą ir Kuwait, iš kur į 
Egiptą grįžta šio vasario 29 die 
ną.

WASHINGTONAS. — Agri
kultūros departamentas pra
nešė, kad nepaprastai derlingi 
1975 metai paveikė, kad raais 
to kainu nuolatinis kilimas žv- 
miai susilpnėjo, bet ekspertai 
darosi nekalbus paklausus, ko
kios bus kainos po pusės atei
nančių metų ar po pilnų me
tų? Didelis kviečių ir kornų 
(kukuruzos) praeitų metų der 
liūs buvo svarbiausia kainu 
kilimo sumažėjimo, priežastis.

WASHINGTONAS. — Du 
Nobelio premijos laureatai, at
žymėti už. vėžio ligų tyrinėji
mus ir kovos su ta liga prie
monių aiškinimus, apkaltino 
valdžią už šioje srityje neveik
lumą. Liudydami Senato Svei
katos subkomisijoje Dr. Ho
ward Temin ir Dr. Renato Dul 
beco pareiškė, kad vyriausybė 
turi pasiimti kaltės dalį už tai, 
kad > plaučių vėžys kasmet už
muša po 60,000 amerikiečių.

A psu p t i e j i t u r ė jo sau tu vus 
ir revolverius, jie būtų galėjję 

bet kai policija 
juos apsupo iš visų pusių ir 
pranešė, kad jokios vilties pa
sprukti nebeliko, tai suimtieji 
padėjo ginklus ir išk’Iė ran
kas. Galimas daiktas, kad jie 
patys bijojo žąti nuo jų pačiu 
paruoštos sprogstamos medžią 

svaru 
nepaprastai stiprios sprogsta
mos medžiagos, kuri susišau-

lymą, apsaugojantį autorių tei;Sos- Policija rado 150 
sės visą jo amžių ir dar per 50 
metų autoriui mirus. Įstaty-

Alžirija plės alyvos 
? ir dujų išvežimą 
r-^^žyR^^^^Alžerija yra. -bilius, kurs buvo daugiau kaip

mas apima nevien spaudą, bet|d-vmo inetu būtlJ sprogusi ir iš-
taip pat fotografijas, mokyk
lų, bibliotekų, skaityklų nau
dojamą medžiagą. Copyrifht

beveik Sovietų sąjungininkė, ta
čiau, krašto'-ekonominei gerovei 
pagerinti, ji kreipiasi pas kapi
talistus ir ieško jų pagalbos. Ji 
stengiasi gauti 500 mil. dol. pa
skolą vakarų laisvame pasauly
je. V ;/ • ’y ■

Alžirija derasi su Amerikos 
dujų bendrove EL Paso Natu
ral Gas Co. siūlydama 10 bili
jonų kubinių metrų paverstų 
skysčiu natūralių dujų, kuri skai
čių amerikiečiai gautų laikotar
pyje 25 metų.

Sutartis dar turės būti patvir
tinta federalinės energijos ko
misijos.

dešimtį metų taisomas ir pa
taisomas Senato Teisingumo 
Komitete, iš Senato persiųstas 
Atstovų Rūmams.

Sovietai vokiečius 
kaltina šnipinėjimu

Filipinų teroristai 
nužudė 18 žmonių

“MANILA. Muslimų (maho
metonų) teroristai iš pasalų už 
puolę civilinių keleivių pilną 
autobusą, ’žmonių nužudė 
ir 21 sužeidė. Valdžios praneši
mu, incidentais įvyko Minda
nao saloje prie Liloy mieste
lio, kur apie 20 “revoliucio
nierių” pradėjo šaudyti į au
tobusą. Policija ir kariuome
nė tebegaudo teroristus, ku
rie manoma yra separatistai 
mahometonai, siekiantieji nuo 
Filipinų atskirti Mindanao-Su- 
lu sritį.

Daily -patvirtino,* kad 
partijos Centro komi- 
rimtas. Skilimas, nu- 
pries^ patį pirmininką

( HONG KONGAS. — Kinijos 
komunistų partijos laikraštis 
People’s 
skilimas 
tete yra 
kreiptas
Mao Cetungą, yra pradėtas kai 
kurių aukštose pareigose esan
čių lyderių, kurie “Kultūrinės 
Revoliucijos” metu buvę paša
linti, bet vėliau pasigailėti ir grą
žinti į savo pareigas, bet pasi
rodę esą “nepataisomi kapitalis
tų bendrakeleiviai”. Toks kal
tinimas pirmoje eilėje taikomas 
vicepremjerui Teng Hsiao-pin- 
frui-

MASKVA. Niekur kitur taip 
gerai kaip šiuo atveju netinka 
žemaičių priežodis “Kuo pats 
kvep, tuo kitus tep”. Sovietų 
Sąjungą Vakarų Vokietijos ge
neral. konsulą Leningrade ap
kaltino šnipinėjimu ir paskel
bė. kad jis buvęs nacių kari
nes žvalgybos organizacijos 
narys. Tai jau antras didesnis 
Vakarų Vokietijos diplomatų 
kaltinimas trijų dienų bėgyje.

Sovietų žinių agentūra Tass 
paskelbė Leningrado laikraščio 
“Vecernij Leningra” praneši
mą, kad gen. konsulas Alfred 
Rlumenfeld esąs “dviveidis”, 
kurs viešai girias Sovietų Są
jungą, o privačiai palaikąs 
“šaltąjį karą”.

MADRIDAS. — Don Juan de 
Borbon y Battemberg. Ispanijos 
karališkos šeimos galva ir kara
liaus Juan Carlos tėvas, valdžios 
laikraščio Arrba pranešimu, vi
sas teises į sostą galutinai per
leidžia savo sūnui. Sūnus, da
bartinis karalius Juan Carlos, 
ateinantį mėnesį keliaus į Por
tugaliją, kur ištrėmime gyve
na jo tėvas, iš kurio sosto perlei
dimą perims formaliai. Sena
sis eks-karalius niekuomet nepri
pažino generalissimo Francisco 
Franko valdžios ir visą laiką rei
kalavo demokratinės santvarkos | 
Ispanijoje.

Saitas
Saulė teka 6:37, leidžiasi 5:62

kėlusi į padanges visus che
mikus ir teroristų grupės va
dus. Vietoj mirties, jie iškėlė 
rankas ir pasidavė policijai.

Policija yra tikra, kad jai 
pavyko suimti teroristus, pra
eitą savaitę išsprogdinusius 
laikraštininko Randolph Hears 
to brangius namus. Teroristams 
nepatiko Patty Hearst byla ir 
josios pareiškimai teismui. Pi- 
mą josios liudijimo dieną jie 
išsprogdino San Simeon Hears 
to šeimos rūmus, esančius 150 
myliu ats t u mojo nuo SanFran 
cisco. Teroristai dar prieš teis 
mą įspėjo panelę Patricija 
Hearst, kad ji nevartotų adv, 
Bailey paruoštos gynimosi tak
tikos. bet ji nepaklausė. Ji se
kė advokato nurodymus ir ke
lia ąiešumon “simbioninės ka
riuomenės” vadų planus.

Išsprogdinus San Simeion 
rūmus. Naujojo Pasaulinio Iš
laisvinimo Fronto v a d ovybč 
pranešė spaudai, kad jis yra 
atsakingas už Hearstui pada
rytus nuostolius. Apskaičiuo
jama, kad sprogimas Randol- 
fo tėvo statytiems rūmams pa
darė apie milijoną dolerhi 
nuostoliu, v

Policija atidžiai nagrinėja 
susirašinėjimą ir imasi priemo 
nių suimti kituose miestuose 
veikiančias tos pačios grupės 
žmones. Suimtųjų centre rasta 
spausdinių vadinamos Naujo
sios Aušros grupės, kuri aiški
na šalininkams, kaip, panaiki
nus kapitalizmą, bus galima 
visiems gražiai gyventi. Praei
tą penktadienį Patricija liudi
jo teismui, kad jai buvo at
nešta Naujosios Aušros leidi
nių ir įsakyta juos atidžiai siu 
dijuoti. Praeitą penkiadienį 
policija suėmė 25 melų ani- 

I žiaus Diana Lee Harmon ir 
josios 31 metų draugą Lauren
ce Allen Kisingerį. Jiedu ban
dė atsišaudyti, 
priartėjo prie 
esančio Berkeley priemiestyje, 
fcie du suimtieji išsiplepėjo ir 
davė policijai reikalingus nu
rodymus visam centrui suimti.

kai policija 
jų namelio,
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bicentennial presentation of 
Greenfield Village and * 

die Hemy Ford Museum, 
Dearborn, Michigan
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Tikusi Azija ... 
Kanada —L......... 
■Meksika U ......... 
Centro Amerika 
Pietų Amerika 
Afrika ......----
Australija ....... 
Likusis pasaulis

os 
santvarkos

suveren ūmo 
atstaty- 
lietu vių 
ii vietą

aplinkybėmis yra 
ir neišvengiamas 

įsitikinimas,

Family Albui
George Washington 

1732-1799

Over 300 million people 
appear in America's 
Family Album. Georgi 
Washington is one of them.
A soldier at 21, he was 

raised by his brother from whom 
he inherited Mount Vernon,

He was commander-in- 
chief of the Revolutionary 
forces and America’s first 
president. But you knew that. ’

At the Henry Ford 
Museum you can leam new 
things about Washington. 
For example, you can see his 
campxhest.

His portable folding cot 
is here, too. UnFolding this 
“portable bedroom” wherever 
he chose to put down for 
the night, he tsT~~T> 
gave many 
places the L——-X 
chance to 
say “George 
Washington 
slept here.”
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EARN UP TO

pereitais metais, jie gerokai pa 
sikėlė ir taip jau riebias savo 
algas. O pats premjeras, nes
kaitant jo gausių, pramoginių 
kelionių valdžios lėktuvu, sau 
šio pradžioje, tik grįžęs iš po 
ilgesnių slidinėjimo atostogų 
British Columbia kalnuose, net 
nesušilęs kojų Ottawoje, vėl 
iš-krido į Kubų aplankyti savo 
bendramintį Castro. O ten, ne
žiūrint ruęy ginklais kubie
čiams kariaujant Angoloje, Tru 
deau gėrėjosi Kubos santvar
ka ir, suvarytos minios ap
vaizdoje, šaukė jų vadui il
giausių metų — Viva Carstro.

Aišku už tokį elgesį Kana
dos spauda gerokai jį pašuka
vo, o grįžus į Ottawą, parla
mente jis gavo aštrių priekaiš 
tų. Taip, kad, vienu atveju, ne 
va juokais, neva desperatingai 
pasakė, kad grįšiąs atgal į Ku-

Tokiais_ atvejais taip ir įdo
mu stebėtis iškylant nepropor
cingam mūsų trumparegišku
mo paradoksui. Tokiai, taip va 
dinamos, mūsų veiklas kutini 
nacijai, kuri, tokiose aplinky
bėse, nėra nei suprantama, nei 
paaiškintina. Ypač kada vai- 

propor- 
cijų pomėgius, nebesugebame 
atkreipti pakankamo dėmesib 
į tikruosius mūsų dėmesib cent 
re esančius reikalus.

A, tiesa...
Po labai šalto, sniėgingo 

sausio ir pradžios vasario, sek 
mad., vasario 15 lijo lietus. Į 
Vasario 16 minėjimą, kuris šį
met įvyko privačioje Anapilio 
sodyboje, toliau ę s a nčiame 
Mississauga priemiestyje iš To
ronto, nuo Lietuviu Namu va
žiavo vienas, ne visai pilnas 
torontiečių autobusas. O ta pųo 
ga aukos, kaip paprastai, buvo 
renkamos parapijoje.

S. Pranskūnas
P. S. Vasario 15, Toronto ra

dijas pranešė, kad ministerio 
pirmininko žmona, Margaret 
Trudeau, palikusi auklei ma
žametį kūdikį, išskrido atos
togoms į Floridą.

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to saveiegulariy!

Vokietija  ...... ....
Italijk  .... ........
Didžioji Britanija 
Airija. (Irlandija) 
Austri j a-Vengri ja 
Rusija —.-----------
Švedija ........... .-.....
Norvegija ........----
Prancūzija ..... .
Graikija ...............
Lenkija ....
Portugalija ....
Danija ..... ............
Olandija ..............

1 Šveicarija I. ......... 
Kitos šalys .......
Imigrantai iš kitų kontinentų

0.48 
0.39 
0.38 
0.09 
0.81 
4.04 
1.85 
1.59 
0.58 
0.10 
0.11 
0.41
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ji. tun daugiau naip irte su pust milijono doleriu Kapitale 
au ji, apdraudė tikra ir saugi. Kiekviena^ lietuvio čia gai 

įvairių klasių reikalinqiausfaV apdrauda* -nw $100 6<
ki SIU.OOO.OO

mynės s\eūty, ku.. Lt- iio tu žvak^ia
buvo net paminėta Toronte. Jis bedėjome prie miesto rotušės, 
esąs taet susirūpinęs dėl tokio Bet štai praėjo pusmetis ir mes 
nenuoseklumo ir mūšų nelo- viską taip skubotai pamiršo- 
giškunio. Jam anksčiau buvo me. Arba jau šimetinėje ke
pei neįsivaizduotina, kad to- lionėje į Kubą, tokiu reikšmin 
kianie lietuviškumo centre, gu Angolos ‘sprendimo laiku, 
gaušingiaUrioje ir veikliausio- nuvykus pasisemfi naujų įdė
ję Kanados kolonijoje, turint jų ir pasiglamonėti su savuo- 
puikius nuosavus Namus, nesu ju bendraminčiu... 
gebėtume suorganizuoti mūsų 
reikšmingosios šventės pami
nėjimo. Ir kas būdingiausia, 
kad šįmet mes tam ne tik ne- 
pri.irengėme, bet plačiau apie 
tai net neužsiminėm. Visa tai 
sumuojant galima patvirtinti, 
kad 1976 m., torontiečių nepa
minėta Vasario 16 jau įvykęs kydamiesi atvirkščių 
faktas

iguntOh' hvlu'lų Kolonijų Kre’pkilP> i kuop 
phicipii paatškiTK api^ 'STVIRVI HXV’ darbu*

Tiesa, šventės išvakarėse, 
Kanados valdžios pareigūnų 
priėmimo pretekstu, Prisikėli
mo parapijoje įvyko uždaras 
balius apėmęs gan siaurą to
rontiečių būrelį, na ir keletą 
kviestinių svečių. Bet tas po
kylis, nūdienos- siaurėjančios 
ekonomijos perspektyvęje, nei 
laiko apimtimi, nei jam pa
naudotom lėšom nėra laikyti
nas pateisintinu. Tat buvęs tar 
si ekstravagantiškų pomėgių 
pamėgdžiojimas. Lyg savaimin 
gas noras atitrūkti nuo savos 
visumos. Nuo tos visumos, ku
ri, vis dėlto, mato tikruosius 
darbus ir gerai supranta įver- 
tintinus poėigids. Bet kažkaip 
keista, kad jį pati prisimena
ma tik tuomet, kada reikalin- 

lga jos parama, na ir jos visa
galinčios lėšos.

O dirstelėjus iš arčiau į iš
kilmių puotą ir jon kviestus 
svečius, išryškėja ir tikroji to 
pa-rengimo tendencija. Gal to
ji ‘tėridėncija butų priimtina 
jei bendrautume su mums sim 
patizuojančrais, mūsų reika
lą suprantančiais žmonėmis. 
Tokiu atveju bent žinotumėm 
įšigyją daugiau draugų, ar su
cementuoją ryšius su šąvai- 

• šiais, esančiais riiums prieina- 
; inose, aukštesnės^ 'sferose; ku 
i rie,-reikalui ištikus, ne tik už
tartų, bet mums ir padėtų. Bet 
mes, nekreipdami į tai dėme
sio, nežiūrime nei į kviečiamo 
asmens pažiūras, nei į jo ideo
loginę liniją. Svarbiausia, kad 
šiandien jis užima aukštesnį 
postą ir sutinka ateiti. Nepai
sydami jų pažiūrų, mes nesi
giliname į naudingesne to ben- 

| dradarbiavimo prasmę. Mes 
nebekreipiame dėmesio į jų pa 
darytas kelionės Sovieti j on, į 
jų lankymąsi Sibire ir ten iš
reikštiems pasigėrėjimo šū
kiams, apžiūrėjus vergų darbo 
stovyklų vaisius. Tuo labiau, 
kad panašus prisiminimas dar 
tebėra labai gyvas iš pereiti] 
metų vasaros, kai jiems vyks
tant į Helsinkį, oficialiai sovie- 
tizuoti. mūsų tėvynę, nebuvo 
priimta net Ottawon nuvykusi 
mūsų delegacija. Dėl to mes 

. tuomet protestavome, tris nak

į pasikal .— -  ---------- ■ -
sėdįs, ,

vyras. Pra-, 
aiškina, kad V? 4 |

reikalo stebėtis 
ne visai patenkin-

, turtingos šalies atribu- 
Ypač kiek tai liečia, to- * . ,

Vas i: ia šešioliktosios dienų, 
kuria minima Nepriklausomy
bės šventė, yra svarbiausia Lie 
tuvo naujosios istorijos data. 
Ta lirS metu diena Valstybės 
Taryba, susirinkusi mūsų sos
tinėje Vilniuje, paskelbė mūsų 
senos valstybė 
bei nt priklausomybės

• sugrųžindam 
prikla usancia 
autų tarpe.
i’ykis nebuvo 

uis. J brandino pati 
godama savo 
kultūra, savo 
susipratimą 
Šiai kodėl mūsų 
myb’s atkūrimas 
kios nesantaikos, 
dazn: 
arvta

duoda Taupomąją Apdraudę tndowmenu lr»
surance, kaa jaunuolis gautu pinigus anks'ojo mokslo <Tudi 
pdih u gyvenimo pradžiai

VAIKAM^ ir jaunuoliams labai pigi* r E K.M cipdratido 
i? si iwx) 00 apdraudos tik .$3.00 mokesčio metam>

v KC IhhAT \ i E API>KaUI)A naudinga vi>okio arn7iaus
uirn> • ck«miundųojania lietuvišku KLUBU rr draugijų na 

Už *1 OOO 00 akndentalės apdraudos mokestis S2 00

.iciuviu uaidiidiiue ui ^aiiuocijč 
bes dpurisudą »r ligoje pašalpą, Kuri yra pfgi.

neieško pelno, n reikia paramavimu 
pagrindu

atsitikti- 
tauta, sau 

kalbą, savitą 
tikėjimą, tautinį 

solidarumą, 
nepriklauso- 
nesukėlė jo- 
kurį dabar 

sukrečia naujai suda- 
valstybes, bet — prie- 
— sujungė visus lietu- 
bendrą darbą Lietuvos 
ir pažangai. Tokį lai

miu » ? plėtojimąsi sustabdė ir 
jo padarinius sunaikino sovie- 
4ai; puldami ir okupuodami 

JOįčtuvą, kaip lygiai Estiją ir 
Latvi ą laužydami sutarčių 

. ir bendros teisės nuostatus.
Sru rox'e lirusrį valstybinio ir 

xdsuo nenėš gyveninio pagrin
dus, sovietai primetė Lietuvai 
komunistinę santvarką, kuri 
pačioje Sovietų Sąjungoje ligi 
šiai dienai, praėjus beveik še
šiasdešimčiai metų nuo tos 
valstybės įsteigimo, yra palai
koma prievarta, vykdoma vi- 

~sase politinio, dvasinio, baž- 
-nvlinio ^veninio sritvse. Gan- 
••sūs vadinamųjų disidentų liu
dijimai vis daugiau paryškina 
šį pastovų:, tautų ir žmogaus

te v 1 . i , • i

Neproporcingas paradoksas ginimų kontrolės paskelbimą,
Toronto Lietuvių Namuose, 

sekmadienio popietei susirin
kę tautiečiai kalbasi apie ne
malonaus atgarsio susilauku
sią Kanados ministerio pirmi
ninko kelionę į Kubą; apie jo 
vis didėjančias biurokratinio 
sacializnio apraiškas ir, tuo 
pačiu, jo ekstravagantišką gy
venimą. (šalia trečios, valdiš
kos — antroji, nuosava, spor
tinė, — spaudoje daug nusis
tebėjimo sukėlusios, $80.000 — 
kainavusios mašinos, už $$200.- 
000 — įrengto maudymosi ba
seino, oficialios premjero re
zidencijos išdekoravimo, atsiė 
jusio keletą šimtų tūkstančių 
ir dar papildomam apstaty
mui išleista $71.000, — viena 
peleninė kainavusi $70. — .) 
Prie vieno stalo susibūrę pie
tautojai stebisi, liad premje
ras Pierre E. Trudeau, būda
mas pats turtingas žmogus, 
mėgstąs ištaigingą gyvenimą, 
Įvesdamas kanadiečiams kont
rolę. gan viešai, nieko nesivar 
žydamas, kalba apie individua 
lios laisvės siaurinimą ir pri
vačios iniciatyvos apribojimą, 
tuo pačiu vietinei spaudai vis 
daugiau įrodinėjant jo, kaipo 
valstybės vairuotojo, netinka
mumą ir kraštą vedant prie 
bankroto, niekas nekreipia į 
tai dėmesio — nei patys libe
ralai, nei opozicijoje esą kon
servatoriai. Gal todėl, kad Ot
tawoje esą parlamentarai jau
čiasi gerai aprūpinti ir paten
kinti. Tik prieš kainų ir atly-

i O po to paaiškėjo paslapty
je laikyta smulkmena, kad į 
Angolą skrendą Kubos lėktu-

! vai nusileidžia Kanadoje pasi
pildyti skysto kuvb. atsargą. To 
visko pasėkoje, parlamente, 
opozicijos nariai (bet rife jų va
das, išvėpęs Robert Stanfield, 
tris kartus pralaimėjęs rinki- 

į mus ir šiomis dariomis atsis
tatydinąs) du kartus įnešė pa-

. siūlymą pasmerkti* Kubą del 
jos kišimosi į .Angolos vidaus 
reikalus.

Abu kartus pasiūlymas bu
vo atmestas daugumą sudarari 
čių liberalų. Tuo tarpu 1973 
m., liberalams pasiūlius pas
merkti Ameriką 'dėl jos veiks
mų Vietname, parlamente pa
siūlymas buvo beveik riebal
siai priimtas.

Tiktai kiek vėliau, vasario 
pradžioj, kada Trudėaū, iš
leidęs savo dar-'kairesnį asme 
ninį patarėją-IvaivHead į Ang 
liją kažkokiai, neuijsai aiškiai 
misijai-, (pats •. pasiėmęs .. savo 
du mažamečius: valkus-, bet žtno 
ną Margaret palikęs namuose 
su dar mažesniu kudiknų nž, 
tai, kad lankantis Venectrelo- 
je, savo nevykusiu ir ne vieto
je sudainavimu ji pažeidė dip 
lomatinį protokoląjr vėl išskri
do pramogfnėn kelionėn į va
karinę Kanadą, Ottawoje likę 
parlamentarai susitarė. Nemi
nėdami Kubos, vienbalsiai jie 
priėmė rezoliuciją smerkian
čią svetimų šalių fnlerVėrtciją 
Angoloje.

bėl to mūsų besikalban
tiems tautiečiams ir nesą aiš
ku, kad taip be atodairos šėls- 
tąs premjeras visai nesirūpina 
krašto gerbūviu. Tokio krašto, 
kurie savo turtingumu, šalia 
Amerikos yra vienas iš geriau 
siu privačios iniciatyvos pa
vyzdžių, šalia to, daug mate
rialinės pagelbos suteikiąs • ki
toms, pašalpos reikalingoms 
tautoms.

Su tuo pasisakymu 
bvjimą įsijungia greta 
vyresnio amžiaus 
dėjęs kalbėti jis 
mums nesą 
kai kuriais, 
finais 
tais.
kį auksinį kraštą, koks yra. Ka
nada.’ Esą blogiau, kad to vis
ko prisižiūrėję ir mes bėdžiai 
(pagarbiai atsiprašant dėl (o 
žodžio) užsikrečiam panašiom 
idėjom. Mes, nieko nepaisyda
mi, pasisaviname visokias sve
timybes. Ar kaip kitaip būtų 
galima paaiškinti mūsų poelgį, 
kada net patys nebesifyraiita
me ko norime, ar ko siekiame, 
štai atsiradus progai, jauni
mo Kongreso pretekštū, net ne 
būdami jauni, bastomės į toli
mąsias Pietų Amerikos .pašvie
tęs. Ar yra tam palelrinamas 
reikalas ar ne. bet svarbiausia, 
-kad kelionės išlaidas apmoka 
Be'ndruomenė’s kasa’ Arba kai 
švęsdami Vasario i’^'Tvuiktn- 
rifčs bc'rtdrai)’)' 'reiJdftjrflT'.mrriik- 
torn TčSnht. iŽavriraftui alš^in- 
tojas. kaip tik norėtų išryškin 
Ii tik praėjusią ncpriklauso-

Mmenkd‘favtv mišraine, 
re rasi*/ "tirpymo puodas

Jungtinės Amerikos Valsty
bės yra imigrantų tauta, kurios 
žymiausią dalį sudaro imigran
tai iš Europos. -Tarp 1820 ir 1974 
metų Į Jungtines Valstybes at
vyko 46,712,725 imigrantai; iš 
jų 76.8 nuošimčiai, tai yra 35,- 
888.309 buvo žemiau pateikia
ma statistika, kiek iš kurio kraš
to imigrantų atvyko. Skaičiai 
patiekti milijonais:

Kiekvienas lietuvis, kūnam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu 
gerbūvis, privaiO susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
J uola s Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

džiant Lietuvą, bėgimą nao bolševiku rr gyvenimą tremtiniu stovyk 
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
v ra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
koriancio fr patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu- 
>*ruoia 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAG1ETES ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autore buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose. Kaune. Naudakinose. 
Klaipėdoje ir Palangoje Vaiždnš aprašymai, ką ji ten mate, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. SI.50 Yra taip pat 
įversta i anglų kalną

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Kelionės i Lietu
vą įspūdžiai Iliustruota foto nuotraukomis 331 psl S3 00

D. Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au 
tofiaus paštabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygas prra^ytos lengvu, gražiu stiliumi

Vincas Žemaite, LIETUVIŲ ETNIN’U SIENŲ KLAUSIMAIS. 
3 Istoriniai Žemėlapiai. 106 psl. Kaina S2.00.

Vincai Žtmaifia. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
H4 psl. Kaina S 1.50

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

itfUaniranf darbo valandomis arba užsakant paltu *r prld*rl*n< 
ar p*nig>na perlaida

S. Lozoraičio žodis Nepriklausomybes 
šventės proga

teisių pažeidim i Sovietų Są
jungoje.

Visa tai vyksta tuo metu, 
kai kitur, civilizuotas pasau
lis baigia suteikti suverenumą 
ir nepriklausomybę paskuti
nėms kolonijalinėms tautoms, 
kada tautų ir pavienių žmonių 
laisvė yra pripažinta kaip bū
tinas civilizacijos veiksnys, 
tarptautinės 
mentas.

Šitokiomis 
suprantamas 
lietuviu tautos c
jog jai padarytas smurtas, jos 
nepriklausomybės panaikini
mas tebėra priešingas tiek jos 
gyvybiniams interesams, tiek 
civilizuotų tautu priimtiems 
teisės bei moralės dėsniams^ ir 
todėl privalo būti atitaisytas. 
Toks mūsų tautos įsitikinimas 
ir jos moralinė laikysena oku
puotame krašte randa atgarsį 
Vakarų valstybėse, kurių dau
gelis nepripažįsta Lietuvos 
įjungimo Į Sovietų Sąjungą, 
šia proga tenka labai dėkin
gai atsiminti, jog Helsinkio va
dinamosios saugumo ir ben
dradarbiavimo konferencijos 
išvakarėse Amerikos Jungti
nių Valstybių prezidentas Ge
rald Ford pareiškė viešai, jog 
Amerika niekada nepripažino 
Lietuvos, Estijos ir Latvijos 
inkorporacijos į Sovietų Są
jungą, nepripažįsta jos dabar 
ir kad ši nepripažinimo poli
tika liks Helsinkio konferen
cijos rezultatų nepaliesta. Toks 
svarbiausios pasaulio valsty
bės nusistatymas turi pirmei- 
lės reikšmės lietuvių tautai ir

iš viso teisėtumo apgynimui 
tarptautinėje plotmėje.

Draugingu mums valstvbiu 
tarpe ypatingai paminėtina 
Australija. Jos dabartinė libe
ralų koalicijos sudaryta vy
riausybė yra atšaukusi savo 
pirmtakūnčs — darbiečių pai> 

j tijos 5pastatyj<Q^OįS^^sy^Ps 
j nutarimą prtp^žjfifr^Baltijos 
j Valstybių priverstinu įjungimą 

į Sovietų Sąjungą, šis kilnus 
• Australijos aktas paliks ne tik 
j Baltijos Valstybių istorijoje, 
į bet taip pat kovos už tarptau
tinės tvarkos atstatymą ir tei- 

; singos tarptautinės teisės ' kū- 
i rimo istorijoje.

Lietuvos nepriklausiinybės 
bylai turi didžios reikšmės taip 
pat Vakaru valstvbiu nusista
tymas, pagal kurį Helsinkyje 
nebuvo sudaryta jokiij tarptau 
linių sutarčių, o tiktai nusta
tytos konferencijos dalyvių 
tam tikros elgsenos gairės. Tai 
konstatavo ir Prancūzijos res
publikos prezidentas, pabrėž
damas ta proga, jog pasirašy
dama Helsinkio konferencijos 
aktus prancūzija nesuteikė pri 
pažinimo tokiom tarptautinėm 
padėtim, kurių ji nebuvo pri
pažinusi ankščiau. $is pareiš
kimas interpretuojamas tuo 
būdu, kad Prancūzija ir toliau 
nepripažįsta dabartinės sovie
tų primestos Baltijos Valsty
bėms padėties.

Kad Lietuvos nepriklauso
mybės klausimas nėra Vaka
ruose už mirštąs yra pirmiau
sia mūsų tautos patriotizmo 
pasekmė, o antra, užsienio lie
tuvių nuopelnas, kurie nuo 
pat pirmosios sovietų įsiverži
mo į Lietuvą dienos veikliai 
rūpinasi pavergto krašto rei
kalais. Tai primindamas aš• 
pažymiu, jog Lretuvm diplo
matiniai ir konsuliariniai ats
tovai visada ištikimai atsto
vauja Lietuvos valstybei.

ši Vasario šešioliktosios su
kaktis testiprina mūsų viltį, 
kad tautu ir žmonių laisvės šie 
kimai ilgainiui laimės ir Lietu
va atstatys savo nepriklauso-: 

! įnyhę.
Lietuvos diplomatines tarny 

I bos vardu nuoširdžiai sveiki- 
nu lietuvius krašte ir svetur, 
linkėdamas visiems sėkmės as
meniniame gyvenime, o ypafč 
tuose darbuose, kurie skiriami 
L'iu’os gerovei ir būsimai lais
vajai Lietuvai.
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AMERIKOS LIETUVIU POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psL Kaina 81.50

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-

L i epos 15 — 29 ______ $1099
Rugpjūčio 19-Rugsėjo 2 $1099

New York© ir

5 metų atesta i jos iš- 
Turi būti paleistas iš 

Man užklausus

NAUJIENOS, CHICAGO «, ILL,— MONDAY, FIBRUARY 23, 1976

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

kpt. L. Peseeką išaiškinti tokio 
atestavimo priežastį raportą nr.

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

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

Įsteigta 1923 rnetaus.

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

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

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.

Balandžio 15 
Gegužės 6 — 
Gegužės 13 -

Dviejų savaičių kelionės į Lietuvą, Austriją ir Bavariją, Vo 
kietijoj — 6 naktys Vilniuje, 3 naktys Vienoje, 4 naktys

Miunchene.

Į LIETUVĄ
. KELIONĖS I LIETUVĄ 1976 METAIS 

VIENOS SAVAITĖS KELIONĖ Į LIETUVĄ .
DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIONĖS 1:

• Lietuvą, • Austriją, • Bavariją. • Vokietiją

rį lakūnų motociklais kasdien 
lankant Darių daboklėje, Žalia
kalny. Važiuojant pro Vyr. šta
bą, motociklu motorai sukelda
vo didelį triukšmą... Kariuome
nės vadas įžvelgė demonstraci
ją ir po 5 dienų, XII.14, įsakė 
Darių paleisti iš daboklės, dova
nojant likusią bausmę.

Aviacijos v-kas viešą savo pa
žadą ištesėjo: 1. Aviacijos gar
bės teisino išteisintą Darių, XII. 
21 patraukė kariuomenės teis
man; 2. sukliudė jam išvykti 
aukštoj on mokyklon; 3. patvir
tino išvadą ant 1925 m. atesta
cijos : “Turi būti paleistas iš ka
riuomenės”.

Pagaliau, perkeltas į 4-ją es
kadrilę, 1926.1.25 raportu nr. 75 
Darius paprašė eskadrilės vadą

Po viso tokio išniekinimo 
manęs, paaiškėjo, kad mano vir
šininkai gali viską, kas buvo žo
džiu pasakyta, iškraipyti, paneig
ti, užsiginti arba panaudoti sa
vo tikslams, t. y. tolimesniam 
kaltinimui manęs. Tuomet, bū
damas skaudžiai įžeistas, giliai 
iš širdies, nieko įžeisti nenorėda
mas, aš pasakiau:

. ’ — Aš esu kaltas tik tuo, kad 
iki šiol perdaug pasitikėjau sa
vo viršininkais, ir dėl to labai 
gailiuos.

Kar. vadas: — Matote. Tams
ta įžeidžiate viršininkus, geriau 
daugiau nekalbėk, nes aš gal pa
mest lygasvorį.

’ Kar. vadas šeina, jį lydi av. 
v-kas.

teirautis:
Galaxy Tours & Travel 
arba 141 LINDEN Street

617-969 į 1190 f >
WELLESLEY, MASS.02181

617-237-5502

jokiu pretenzijų ir jokių žygių 
tuo reikalu nedaliau”.

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street ,x Chicago, Illinois 60608

Š. m. vasario 22 d. gavau ga 
lutinę 19*. 
vada — * 
kariuomenės 
raportu nr. 75 motyvų, kuriais 
pasiremdama komisija padarė šį 
sprendimą, gavau savo raštą 
(rap. 75) ir rezoliuciją — “Ne
drausmingumas ir išsišokimai 
prieš savo Viršininkus”. Kadan
gi galutinės išvados sudarymas 
mano atestacijai už 1925 m. ir 
rezoliucija ant mano raporto nr. 
75 tiesioginiai ar netiesioginiai 
surišta su Aviacijos Viršininku 
ir kadangi mano byla, kurioj aš 
nesu kaltinamas neva už išsišo
kimą, dar nėra išspręsta kariuo
menės teisme, be to, kaltinamas 
nedrausmingumu, kuris tur būt 
pamatuojamas mane giliai įžei
džiančiu Aviacijai įsakymu nr. 
81, taip pat nėra galutinai iš
spręstas, todėl drįstu kreiptis 
pas Tamstą šio man svarbaus 
klausimo išsprendimo reikalu, 
konstatuodamas štai ka:

viai dalyvavau Klaipėdos paėmi
me, kaip vienas iš sukilėlių va
dų rikiuotėj, ir po to dirbau 
Klaipėdos Krašto Savanorių Ar
mijos ’štabe. Tam paminėti iš 
Klaipėdos Kr. Gelbėjimo K-to 
gavau., sidabro medalį; 5. Tar
naudamas aviacijoj nuo 1921 mi. 
iki 1925 m. nebuvau gavęs pa
peikimų nei pastebėjimų. Ates
tacijos buvo — “Tinka užimamai 
vietai” arba “Tinka aukštesnei 
vietai”, Gabumų atžvilgių, ro
dos, ne paskutinis buvau; 6. Tik 
1925 m,, kai Vyriausias Štabas 
pareiškė nusistatymą siųsti ma
ne Anglijon Į aukštąją aviacijos 
mokyklą, prasidėjo didžiausios 
mano nelaimės: asmens įžeidi
mai, garbės teismas, karo da
boklės bausmės, kol pagaliau ma
no byla liko atiduota kariuome
nės teismui.

Atsižvelgdamas į tai, kas iš
dėstyta, noriu garbingai apleis
ti tas kariuomenės eiles, kurios- 
na įstojau su tokiu dideliu pasi
ryžimu, pasiaukojimu, bet ku
riose dabar mano buvimas virto 
abejingos vertės (sprendžiant iš 
mano artimiausių viršininkų san
tykių su manim), ir prašau 
Tamstos parėdymo išaiškinti da
lykų stovį iš esmės.

Buvo pavesta atlikti kvotą, 
kurioje Darius, be aukščiau mi
nėtų argumentų, pabrėžė: “Ga
lutinė 1925 m. atestacijos išva
da tai pabaigos taškas visai is
torijai, surištai su Vyriausiojo 
štabo nusistatymu mane siųsti 
užsienin, nors aš pats nereiškiau

1974 m. Kario žurnale)
Aviacijo viršininkas: — Po

nai karininkai... Nežiūrint kur 
aš būsiu, bet to tai niekad ne
dovanosiu.

Byla dėl aviacijos v-ko įžei
dimo, jo nepakvietus į Gustaičio 
pagerbimą, nebuvo iškelta. Ir 
minėto pokylio rengėjų grupė 
nebuvo nubausta. Aviacijos vir
šininkas, Dariaus garbės nuže
minimui, sukurstė senuką gene
rolą Žukauską. Pastarasis, at
sidėjęs Kraucevičių gynimui, da
rydamas visokius priekaištus 
Dariui ir neduodamas progų jam 
pasiteisnti, visų aviacijos ka
rininkų akivaizdoje nužemno 
pats savo garbę bei autoritetą. 
Tą pat dieną, XII.9, Darius bu
vo pasiųstas daboklėn atlikti 
anksčiau kariuomenės vado skir-

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 

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

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 311 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistimų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt • #1 S.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St, Chicago, UI. 60608

1. Tarnaudamas Amerikos (J. 
V.) kariuomenėj nuo 1917 m. 
Jigi 1919 m., buvau laikomas 
drausmingu; 1919 m. 149 arti
lerijos pulko įsakyme dargi ga
vau pagyrimą už drąsumą ir ben
drai už gerą pareigų, ėjimą; 2. 
1919 m. lapkričio mėn. idėjos ve
damas įstojau į Amerikos Lietu
vių Legiono eiles, apleisdamas 
universitetą ir tuo aukodamas sa
vo ateitį vien dėMo, kad patar
naučiau savo tėvynei, neturėda
mas jokios vilties nei noro gauti 
asmeninės naudos; 3- Išbuvau 
Lietuvos Karo Mokykloj 13 mė
nesių, kur taip pat buvau lai
komas drausmingu ir ne iš blo- 
gesniųjų auklėtinių; 4. 1922 m. 
mano darbas ir drausmingumas 
buvo žinomas Vyriausiam Mažo
sios Lietuvos Gelbėjimo Komi
tetui, su kuriuo rengiau klaipė-

Gegužės 20 —• Birželio 3....$979
Birželio 17 — Liepos 1 ....$1099

Kelionių kainos apskaičiuotos oro keliais iš Bostono. 
Montrealio LUFTHANSA AIRLINES.

Dėl tiesioginių informacijų apie mūsų keliones į Lietuvą prašome 
. ■ - ’ ’ i
Algirdas Mitkus 
8 WHITE OAK ROAD

cijos stovyklos sargybiniai Li
tuaniką pašovė per klaidą, kaip 
tariamą lenkų lėktuvą, skren
dantį į Vokietiją; 2. ir diploma
tai Berlyne taip kalbėjo; 3. Sol
dino apylinkėse žuvo jau 5 lėk
tuvai; 4. Dariaus ir Girėno kū
nuose rastos kulkos. Elta skel
bė, jog Darius ir Girėnas nebu
vo pašauti ir jų kūnuose kulkų 
nerasta.

(Bus daugiau)

Nors Darius neišvyko Angli- 
i ;on, bet vyriausybė nepaleido jo 
iš kariuomenės. Jis jautėsi lai- 
rni»'fira8, dirbdamas lietuvio pa
trioto vadovaujamoje 4-je es
kadrilėje. Pagaliau, 192*7.11 avi
acijos v-ku buvo paskirtas gen. 
S. Pundzevi’ius. Visoms eska
drilėms pradėjo vadovauti lietu- 

I viai. Padėjęs įsteigti Lietuvos 
• Aeroklubą 1927.V.l, kpt. Darius 
V.4 pasiprašė 1 metų atostogų. 
Naujų idėjų viliojamas, jis su
grįžo Amerikon.

Nei vienas lietuvis karininkas 
tiek daug neiškentėjo dėl svetim
taučių viršininkų persekiojimų, 
1921—1926, Lietuvos kariuome
nėje, kaip kpt. Darius. Aukštas 
karines mokyklas baigusieji bū
na skiriami aukštoms pareigoms 
eiti. Kai karinė vadovybė įžvel
gė vyr. leitenantų Gustaičio ir 
Dariaus gabumus ir numatė sių
sti juos užsienin tobulintis, sve
timtaučiai aviacijos viršininkai 
taip pat įžvelgė pavojų netoli
moj ateity prarasti sąvo aukš
tas tarnybas. Gustaitis mokėsi 
užsieny, tad buvo nepasiekia
mas. O vyr, Itn. Darius tuoj bu
vo perketas j 1-ją eskadrilę, ku
rioje jam buvo su šaknimis iš
rauta galimybė ruoštis vykti ;į 
aukštąją Anglijos aviacijos mo
kyklą, kuri anuomet buvo aukš
čiausio lygio. Karininkai ir spor
tininkai žinojo, jog Darius yra 
malonaus būdo, ramus, paslau
gus, niekam (net ir kitataučiui? 
nieko blogo nepadaręs, 100% 
džentelmenas ir 100% lietuvis- 
patriotas idealistas. Tokios as
menybės persekiojimai be jokio 
pagrindo, kitus sukrėsdavo ir su
keldavo dar didesnę pagarbą, 
meilę bei užuojautą šiam idealis
tui, nepalaužiamam kankiniui.

Pirmas lietuvių skridimas 
per Atlanto vandenyną

1932 m. Darius ir Girėnas pa
siryžo drauge iš Amerikos skris
ti Lietuvon. Iš savo santaupų už 
3,200 dol. pirko šešiavietį lėktu
vą, kuris vėliau buvo perstaty
tas, sparnai sustiprinti ir pa
ilginti, sparnuose, po sėdynėmis 
ir keleivių kabinoje įtaisyti tan
kai gazolinui ir alyvai. Tai buvo 
Lituanika. 1932 m., su Lietuvos 
konsulo A. Kalvaičio pagalba, Či
kagoje buvo sudarytas Dariaus 
Girėno Skridimo Rėmėjų C. Ko
mitetas su fondo globėjais. Bu
vau išrinktas k-to sekretorium 
ir lakūnų pakviestas vesti pro
pagandą plačioje spaudoje, per 
radiją ir lietuvių aviacijos šven
tėse. Tai /buvo sunkus, darbas. 
Įvairiuose miestuose rengta lie
tuvių aviacijos šventės, kuriose 
lakūnai po keliasdešimt kartų 
iškildavo padangėn su skridimo 
rėmėjais, paaukojusiais po 3 dol. 
Ruošta vakaronės.

1933 m. liepos 15 dienos 6 vai. 
24 min. ryto Lituanika vos vos 
pajėgė atsiplėšti nuo Amerikos 
žemyno ir iškilo į oro erdves, At
lantas buvo debesuotas. Dauge
lis įgudusių lakūnų, su gerais 
prietaisais, skrisdami per At
lantą, paklydo ir vos nežuvo, bet 
nemaža ir žuvo. Atskrendančių 
didvyrių Kauno aerodrome lau
kė 25,000, laidojo apie 100,000 
ir giliai raudojo trys milijonai 
lietuvių visam pasauly...

Bendrai, Darius ir Girėnas: 1. 
be keičiamo įstrižumo propele
rio pakilo su labai dideliu svo
riu — su lakūnais 8,300 svarų; 
2. blogesnio oro sąlygomis skri
do tiksliau, negu garsūs kitų tau
tų lakūnai; 3. be radijo ir be ro
boto (automatinio piloto) skri
do tokiu pat tikslumu, kaip W. 
Post žymiai geresniu ir greites
niu lėktuvu, su radiju, robotu 
ir naujausio išradimo prietaisais, 
kuriuos JAV karo vadovybė jam 
davė; 4. be sustojimo nuskrido 
42 mylias toliau, nei Post’as; 5. 
nuskrido toliau, negu daugelis 
kitų lakūnų; 6. navigacijos tiks- 
umu prilygsta Ch. Lindbergo 

skridimo tikslumui; 7. laimėjo 
antrą tolimo skridimo vietą. Iš 
New Yorko į Soldiną 3,984 iny- 
ias nuskrido pet 37 valandas ir 
:.l minučių. I

Vokiečių ir prancūzų laikraš- 
čiai p&skęlbė tokias žinias; 1. ne- ’ 
toli SoWiho eoančilos kohčentra-

Daugelis nori patirti, is kur yra kilęs Lietuvos vardas, Der 
mažai kas šį klausimų studijavo. Apie lietuvių tautų ir lietuvių 
kalbų yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu
vos vardas.

jll . : > S Ą S K A I T Al A P I M A :
ui -■• kelionę lėktuvu ekonomijos klasė GIT 

, Pirmos klasės viešbučius (po du kambaryje)
• Tris valgius ;dienoje, tik du Austrijoj ir Vokietijoje. 

Ekskursijos

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

Rugsėjo 16 —^24   — $779 
Rugsėjo 30-Spalio 8 -----  5779
Spalio 14 — 22 _______  $779

Nesenai išėjusi laukta
J

Juozės Vaičiūnienės knyga

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

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

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

derį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

TAU, JAUNOJI LIETUVA
(Straipsnis spausdintas

(Tęsinys)
Nedavė man tiksliai pasiaiš

kinti, nutraukdavo mano aiški
nimus taip, kad jie veikė ma
no nenaudai, todėl aš kurį laiką 
tylėjau. Viską gerai žinodamas, 
av. v-kas nesiteikė paaiškinti da
lykų stovį, bet leido, kad su ne
tikslių žinių pagalba karininkas 
būtų šmeižiamas ir jo garbė že
minama, O kalbant apie ve
dybas buvo išvesta, kad aš net 
žodžių nebuvau pranešęs av. 
v-kui. Beveik visi aviacijos ka
rininkai gali patvirtinti tą fak
tą, kad av. v-kas žinojo apie 
mano vedybas. Tuo labiau, kad 
pėr aviacijos šventę 1925 m. rug
sėjo! d. aš savo žmoną prįgta- 
čiau generolui ir jo žmonai; ir 
jei nebūčiau apie tai pranešęs, 
tai nebūčiau galėjęs tai padary-

Apgaulingos prekių | 
etiketės

ČIKAGA. — Illinojaus valsti
jos vartojamų reikmenų bei pre
kių prie’iūros įstaigos vedėja 
Celia Maloney, kuri dirba gub. 
Walker žinioje, patikrinusi Či
kagos miesto ir apylinkės kokias 
6 prekyvietes ir krautuves, rado 
vartotojus apgaudinėjančių ne
tikslumų, kuinuos ji paskelbė 
viešumai. Ji sako, kad ant pre
kių, ypač ant mėsos užlipdytos 
etiketės ne tiksliai nurodo mė
sos rūšį, o kartais ir kainą.

Į tai tuojau atsišaukė Čikagos 
mero žinioje esanti reikmenų bei 
prekių priežiūros įstaigos ve
dėja Jane Byrne. Ji puolė Walke- 
rio įstaigos vedėjos Maloney pa
skelbtus davinius, pareikšdama, 
kad jos darbas ir žinios netiks
lios, nes tarp Čikagoje veikian
čių prekybos 4000 krautuvių ras
ta tik 12 nusikalstamų netikslu
mų.

Celia Maloney, tarp kitko, tik
rino ir vartotojų kooperatinį klu
bą, 4142 W. Lawrence, kuris, 
esą, skelbiasi, kad klubo nariai 
įsigydami prekes sutaupo 10— 
30%. Tuo tarpu tai patikrinus 
rasta tik, kad klubo nariai dau
giausia gali sutaupyti 2.9%.

Vartotojų kooperatinio klubo 
vadovybė, žinoma, tas žinias pa
neigė ir patraukė į teismą vals
tijos' vartojamų prekių priežiū
ros įstaigą ir jos vedėją Malo
ney, kuri tokias žinias paskelbė. 
Klubas reikalauja 1.5 mil. dol. 
atlyginimo.

• -
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tų. Už tokį pasiryžimą tektų pritarti jo darbui/ne pata-
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NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. _ ryto iki 5 vai, vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai.
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tik moti 
sanitaras 
ligoninės 
ligoninėn

Dienraščio kainos:
Chicago  j e ir priemiesčiuose: 

metams ..... ..... .........
pusei metu ___________
trims mėnesiams______
vienam mėnesiui ______

Kitose JAV vietose: 
metams______ _____
pusei metu ___________

Subscription Rates:
In Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
six month. $8.50 per 3 months. In 
other USA localities $26.00 per year. 
$14.00 per six months. $7.00 per 
three months. Canada $30.00 per year; 
other countries $31.00 per year.

15 cents per copy.
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted St. Chicago 
UI. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.
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Orderiu kartu su užsakymu.
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Reikalinga tolerancija
Didelė Amerikos lietuvių dauguma yra nepaprastai 

geri žmonės. Jie yra darbštūs, pareigingi ir savo arti
miesiems nepaprastai geri. Saviesiems jie siunčia siunti
nius, perka dovanas, paruošia sveikinimus ir, jeigu būtų 
reikalo, dar daugiau padėtų.

Bet paskutiniu metu lietuviams pradeda pritrūkti 
kantrybės, jie užmiršta tolerancijos principus, o pakanta 
pas juos pasidarė nepaprastai plonutė. Kartais net sun
ku nustatyti, kas iš ramaus ir kitų nuomones toleruojan
čio lietuvio padarė visai kantrybės neturintį žmogų. Kar
tais vienas žodis sukelia nerimą, mūsų tautiečiai įsižei
džia ir kurį laiką tarp savęs net kalbėtis nebenori. Kai-, 
bėti nebenori ne dėl pareikštų minčių, bet dėl formos, 
kaip jos buvo pasakytos. O kartais net ir forma nėra* toks 
jau esminis dalykas, svarbu — kas tuos žodžius pasakė, 
tarytum būtų galima vienam ar kitam uždrausti kalbėti 
ir savo nuomones reikšti.

Didelė netolerancija, atrodo, įsigalėjo ir Detroite, 
vienoje didžiausių Amerikos lietuvių kolonijų. Tokį įspū
dį sudaro korespondencijos, aprašančios Detroite vykusį 
organizuotą Vasario 16-tos dienos sukakties minėjimą. 
Iki šio meto Detroito lietuviai labai įspūdingai paminė
davo Lietuvos nepriklausomybės sukaktis. Jie sutrauk
davo daug žmonių, išklausydavo turingingų kalbų, ir su
dėdavo aukų Lietuvos laisvės kovų reikalams^ Detroite 
minėjimus organizuodavo Detroito Lietuvių Organiza
cijų Komitetas — Dlokas. Sis lietuviškų organizacijų 
junginys priklauso Amerikos Lietuvių Tarybai ir visą 
laiką glaudžiai su ja bendradarbiavo.

Organizuoti Detroito lietuviai šiais metais taip pat 
paminėjo Vasario 16-tos dienos sukaktį. Jie pasikvietė 
Lietuvos reikalais besirūpinantį gydytoją Dr. ,Vytautą 
P. Dargį, įsitrauksi į visuomeninį lietuvių darbą, besirū
pinusį lietuviška spauda ir pasiryžusį daboti, kad tas vi
suomeninis darbas būtų galimas; kad lietuviai būtų tole
rantiški, kad jie vieni kitų neapgaudinėtu, organizacinių 
rinkimų nesuktų, kad garbės teismai tikrai būtų garbin
gi. Jeigu Dr. Dargis būtų ranka mojęs į visus čia sumi- priemonių, kad lietuvių tarpe toki reiškiniai nesikarto- 
nėtus klausimus, tai jis visiems būtų buvęs priimtinas, 
detroitiečiai būtų jo išklausę ir minėjimas būtų buvęs rinėti, kad jo nekviestų. Ar nevertėtų patyrinėti klausi- 
labai sėkmingas. mb esmę ir būti tolerantiškesniems?

Bet visa nelaimė, kad Dr. Dargis buvo išrinktas JAV 
Lietuvių Bendruomenės pirmininku. Dr. Dargis visiems 
detroitiečiams buvo geras, kol jis netapo reorganizuotos 
Bendruomenės pirmininku. Dr. Dargis yra tas pats žmo
gus. Jis buvo geras prieš pirmininko pareigų perėmimą, 
jis yra geras ir pirmininkaudamas. Jeigu nebūtų buvęs 
geras, tai vargu jį būtų pirmininko pareigoms išrinkę. 
Bet kantrybės neturinčiai detroitiečių grupelei tas fak
tas, kad Dr. Dargis tapo išrinktas Bendruomenės pirmi
ninku, visai pakeitė jų pažiūrą į Dr. Dargį. Jų akyse jis 
tapo toks blogas, kad jo ir paklausyti neverta. Vietoj 
ateiti į DLOKo suruoštą nepriklausomybės paskelbimo 
sukakties minėjimą, keli detroitiečiai važiavo į Kanadą 
nepriklausomybės sukakties minėti, bet nenorėjo eiti pa
siklausyti DLOKo pakviesto kalbėtojo.

Tai dar būtų pusė bėdos. Detroitiečiai galėjo pasi
rinkti. Pačiame Detroite kalbėjo detroitiečių pakviestas 
Dr. Dargis, o Kanadoje, veik Detroito priemiestyje, kal
bėjo kitas geras lietuvis. Jie galėjo kalbėti ta pačia tema, 
todėl galėjo pasirinkti, kad ir kitoje valstybėje suruoštą 
minėjimą. Būtų buvę daug aršiau, jeigu visai į minėjimą 
nebūtų vykę. Buvo ir tokių, kurie į jokį minėjimą neva
žiavo. - - <

Bet detroitiečių netolerancija tuo dar nesibaigia. 
Vienas lietuvis pripažįsta, kad Dr. Dargis pasakė gražią, 
patriotinę kalbą; kad jis gražiai pakalbėjo ne tik ryte per 
vietos radijo programą, bet- jo kalba buvo gera ir pačia
me nepriklausuomybės minėjime. Žmogus, ranką prisi
dėjęs prie širdies, pripažįsta, kad Dr. Dargis nei radijo 
programoje, nei pačiame minėjime nepasaką “absoliučiai 
nieko papiktinančio. “Pripažįsta, kad. Dr. Dargis buvo 
geras žmogus ir kad jis pasakė gražią ir gerą kalbą. Bet 
netolerancijos ragučiai išlenda šiame sakinyje: '“Vasario 
šešioliktosios minėjimuose svarbu ne vien tai, ką kalba, 
bet ir tai, kas kalba. Dloko vadovai turi šią aksiomą ge
riausiai žinoti.”

Detroito lietuvių organizacijoms nurodymus duodan
tis instruktorius nepasakė, kuo tos Detroito organizaci
jos privalo vadovautis: ar yra koks lietuvių sąrašas, iš 
kurio detroitiečiai galėtų pasirinkti Vasario 16-tos die
nos kalbėtojus ? Jeigu toks sąrašas būtų, tai įdomu žinoti, 
kas minėtą sąrašą paruošė? Ar kartais prie jo rankų 
nebūtų pridėję patys mūsų valdovai, kurie nori primesti 
mums savo organizacijas, nuostatus ir'taisykles, nuro
dančias kaip mes čia privalome tvarkytis? Šitas klau
simas būtų įdomus, nes paaiškėtų, kas yra tie pateptieji,, 
kurie gali kalbėti ir kuo nusikalto tie, kurių Dlokas atei
tyje jokiu būdu neturėtų kviesti. w

Kiek mums žinoma, Dr. Vytautas P. Dargis gimė ne
priklausomoje Lietuvoje, kartu su savo šeima traukėsi 
Vakarus, kai raudonasis tvanas pradėjo siaubti Lietuvą. 
Mokėsi jis pačioje Lietuvoje, Vokietijoje ir Amerikoje. 
Baigęs studijas, tarnavo JAV kariuomenėje, ėjo gydyto
jo pareigas. Nuo jaunų dienų priklauso lietuvių jaunimo 
ir vyresniųjų organizacijoms. Vienintele jo silpnybę — 
nepaprastai didelis jautrumas: negalėjo pakęsti, kaip jo 
kolegos “vokais paštu” ryžosi klastoti Bendruomenės rin- 
kumus. Dar labiau pasipiktino, kai įsitikino, kad ta klas
ta buvo organizuota iš anksto, kad jos negalima atitai
syti ir nusikaltėliu nubausti. Dloko patarėjai nekreipę į 
visuomeninio gyvenimo klastą, o Dr. Dargis ryžosi imtis

KAIP SOVIETUOSE 
BEPROČIAI DAROMI

(Tęsinys)
— Tegu sau, bet jūsų skyrius 
apgresyviems, manau, kad šau 
kiamiems karuomenėn turi ki 
tas skyrius. Kaipgi šaukti ka
riuomenėn, jeigu būsimasis ka 
reivis įtariamas agresyviuoju 
bepročiu?! Gydytojas atsaky
damas kažka marma, bet ką 
suprasti negaliu. Aš jau jo ne
beklausinėj u ar jis gavo įsa
kymą “iš aukščiau”, kad mano 
sūnų, jauną, normalų ir svei
ką vyrą užgrūstų į sovietinio 
“rojaus” “gydyklą” ant -visa
dos, visam amžiui Gydytoja 
dar kartą bando mane nura-j 
minti sakydama, jog artimiau' 
šia sekmadienį man bus leista 
su sūnumi pasimatyti.

Sekmadienį aš, sūnaus drau
gas ir jo mylima mergaitė nu
ėjome į pasimatymą. Prileido 
tiktai mane. Sūnaus draugus 
sanitaras (nemandagiai) nus
tūmė pareikšdamas, 
riausiojo gydytojaus 
pasimatymas teleista 
nai. Po pasimatymo, 
prasitarė man, kad 
vyresnybė bijo, kad

“aminazhnais”, nes priešinga
me atvejy aš padarysiu taip, 

’ kad visas pasaulis dar kartą 
. sužinos, jog tarybiniai gydyto

jai — kriminalistai, nusikaltę 
liai. Ji, gydytoja, įsibaiminusi 
užtikrino mane, kad jie mano 
sūnaus negydys, o tiktai “iš
tirs”, “ras” ligą ir tuo išlais
vins jį nuo kariuomenės. Taip 
ir nutarėm. Dar aš ją paklau
siau kodėl mano sūnų patalpi
no į agresyviųjų palatą, kodėl 
iš jo — trumparegio, atėmė 
akinius ir, kodėl jo neišleidžia 
netgi koridoriuje pasivaikŠčio 

i ti? — Taip, esą, jai įsakyta ir 
j viskas, ką ji galėjo man atsa
kyti. \

O palata pati “triukšmingiau 
šia”, joje 20 sunkiai sergančių 
labai agresyvių ligonių, kurie 
nuogi guli prie plikų geležinių 
“koikų” pririšti. Jie viską dą- 
ro “po savimi” ir visą laiką rė
kia. Sanitarai juos žiauriai 
muša, valgyti jiems neduoda, 
nevalo jų. Gydytojai jų nelan
ko. Tokioje palatoje mano sū 
nūs išbuvo 5 dienas. Tik šeštą 
dieną jį pervedė į ramesnių li
gonių, švaresnę palatą. O triuk

riuo m£tu pirmuoju snmiku 
grojo KGB agentas, mano sū
nų nutarė pripažinti karo tar
nybai soyijetų armijoj Bean
kamu. ,

Atleisdamas jį gydytojas 
(moteris) man pasakė: — “Na, 
matot, mes pądėjom j-uin, mes 
pripažinom jį karinei tarnybai 
netinkamu. Dabar jo bylą mes 
perduosim rajonimiam karo 
komendantui. Jus ten pašauks

JONAS AŲGUSTAITIS

Dviejų pasaulėžiūrų varžybos
apsisprendimo principu. Lenkijos — Reicho įtempti 
santykiai dėl Dancigo ir Koridoriaus; Klaipėdos Kraš
te naciai pakėlė galvas ir leidžiamieji gandai prana
šavo kraštui Čekoslovakijos likimą.

Neramumai Klaipėdoje didėjo. 1938 m., besibai
giant vasarai. įvyko uoste darbininkų su Krašto auto
nomine policija didelės muštynės. Darbininkai, dau
gumas iš Didžiosios Lietuvos, sumušė Krašto policiją 
ir išvarė iš uosto ribų. Naciškoji Direktorija, pirmi
ninkaujama nacių partijos nario — stambaus ūkinin
ko lietuvio nuošilutės. Balčiaus, partijos spiriama, ruo
šėsi iš to sukurti didelę politinę prieš Lietuvą akciją. 
Kauno Vyriausybė — Mirono kabinetas — norėjo di
desnio konflikto išvengti, incidientą likviduoti geruo
ju. Atvažiavęs į Klaipėdą, pradėjau kalbėtis su Bal
čiumi. Iš 3-čio pasikalbėjimo sutarėme likvidavimo 
formulą (žinoma, Balčius kalbėjosi su partija ir Rei
cho atstovais) įvykį viešai nekelti. Mironas “taikos 
formulą” prime, jos neatsimenu, incidentas buvo lik
viduotas.

Būdamas šeštadieniais Klaipėdoje, po paskaitų 
Prekybos Institute, su Bruvelaičiu aptardavome reika
lus su “Medžio” bendrovės reikalų vedėju, susieidavau 
ir su kitais lietuvninkais ir su vokiečiais. Vieną šeš
tadienį nuvažiavome su visa Balčiaus Direktorija į 
Nimerzatą, pasienio kaimelį prie Palangos, pavalgyti 
ungurių, išgerti alaus, pakalbėti bei palošti biliardą. 
Po keletos linksmiau praleistų valandų sugrįžome į 
Klaipėdą. Balčiui, kaip vėliau patyriau, partija pri- 
Direktorijos mašina...

■Praėjo 1938 m. virš pusmečio nuo Lenkijos ulti-

kišo tik tiek, kad nereikėjo mums važiuoti su Krašto 
matumo, kuris neatnešė Lietuvai nei ūkiškos naudos, 
nei normalių santykių su Lenkija. Kaune sėdėjusiai 
Mirono Vyriausybei jaunieji tautininkai kėlė nepasi
tenkinimą neveiklumu, o voldemarininkai — opozi
cija Smetonos režimui. Kai visos partijos, išskyrus 
tautininkų, buvo uždarytos, opozicija ėjo slaptai ir 
persinešdavo į Klaipėdos Kraštą. (Apie tai kiek vėliau).

Paklusnusis režimui Seimas, “išrinktas” per savi
valdybes iš 49 narių, pamargintų trimis kunigais — 
prel. Laukaičiu, kanauninku Bikinu ir kun. Gyliu — 
susirinkęs 1936 m. rugsėjo 1 dieną Kaune, pagal 1928 
m. konstituciją, be kitų menkesnių dalykų, ruošė vėl 
naują konstituciją, laikydamas kontaktą su prez. A. 
Smetona, vis įtraukdamas į naują konstituciją dau
giau Smetonai, pagal jo norą, teisių. Smetona atsiun
tė Seimui pasiūlymą įtraukti į ruošiamąją konstitu
ciją kasusę: “Prezidentas, išrinktas trečią kartą, pa
lieka prezidentu iki gyvos galvos”. Seimo komisija at
sisakė lai priimti. Smetona, pasikvietęs komisiją, iš
barė ją. pareikalavęs pasiaiškinimo motyvų. Kai Sei
mo komisijos narys J. Viliušis patiekė motyvus, Sme
tona atsistojo, trenkė durimis ir išėjo. Seimas priėmė 
naują kontituciją 1938 m. be to Smetonas pasiūlymo. 
Nauja konstitucija buvo paskelbta 1938 m. II. 11 d. 
(Liet. Encikl. XV t. psl. 71). Prez. Smetonos trečioji 
kadencija baigėsi 1938 m. gruodžio mėn. 11 d., bet 
jau lapkričio mėn. įnėn. 14 d. susirinkę Kaune Seimo 
rūmuose 120 tautos atstovų naujam prezidentui rink
ti. pasiūlytą vienintelį kandidatą Antaną Smetoną 118 
balsais vėl išrinko septyniems metams. Jį vėl prisaik
dino arkivyskupas Skvireckas pagal naujos 1938 m. 
konstitucijos priimtą naują priesaikos tekstą...

Perrinkus prezidentą, turėjo būti pertvarkyta ir

neįsiveržtų: užsienio korespon- šmingoje palata, tai yra psichi 
deniai... Tačiau vistiek visi uis paruošimas tolimesniam 
užsienio korespondentai mano i gydymui”, nes tokiose sąly- 

žin°jOjgose ir sveiko žmogaus nervai 
jo as- retai kada išlaiko nesukrikę.

j Retai kas gali ramiai tokiuos 
lankiau;vaizdus matyti, tokiuos “kon-

sūnaus istoriją žinojo, 
apie kėsinimąsi prieš 
mens laisvę.

Ir trečiadieniais aš 
sūnų, kada “gydąs” gydytojas,1 cerius” klausytis” ir nesi jau
jos pavardės nebeatsimenu, dinti bei normaliai valgyti, jei, 
priėminėjo nuteistųjų į psich- žinoma, kas pateikiama ir t t. 
kalėjimą gimines. Jos (gydy- ir t. t...., 
tojos) su manimi pašnekesiai 
buvo panašūs į kvotos (tardy
mo) tąsą, kurią ji kas dieną 
sūnų kvotė. Ir vėl apie Dievą, 
ir vėl apie tai kodėl mes nori
me iš tokios laimingos, tur
tingos ir laisvos šalies išvyk
ti. .. Klausimai kaip va: o sū
nus ar turi pažįstamų svetim
šalių (KGB agentų, padiktuo
ti klausimai)?. Atsakiau: — 
“Štai, dabar, tamsta sėdi prie
šais mane esi man, o aš tams- 
tai-svetimšaliai (ės), nes aš 
jau nebe sovietų pilietė, ir už 
tai mes su sūnumi sumokėjo
me 500 rublių... Ji atkreipė 
mano dėmesį, jog supranta, o 
man jaudintis nesą ko. Iš savo 
pusės, kaipo gydytoja, ji pada 
rysianti viską, kad tnan ir ma
no sūnui “padėti’’. Mes, mat, 
ješkome jame “biotokuose” nu 
krypimo.... Į tai aš atsakiau: 
Tamstai įsakė jieškot, tamsta 
ir jieškai, o kas ko jieško, tas 
ir randa...

Aš įspėjau ją, kad ji nedrįs
tų sūnaus “gydyti” visokiais

tus, kuriuos jus perduosiu 
OVIR’ui, nes išleidimas užsie
nin ne mūsų reikalas.’’

Aš ją paklausiau: kokią dia
gnozę jūs mano sūnui nustatė
te? Kokią psichinę negalę jus. 
pas jį konstatavote? — “Gimi- 
nėm^ diagnozių mes neskelbia 
me. Tamstai tai praneš karo 
komendantas”.— Aš, savo, 
sūnaus motina, negaliu sužino 
ti kuo mano sūnus serga?... 
Ir vėl aukštyn ir žemyn slan
kiojo gydytojo -akys. Viskas 
aišku — įsakymas: rasti 'nus
tatyti “pažinti’’ kokią nors li
gą, kaip gi kitaip?... Po savai
tės sūnų iš psichiatrinės išra
šius, į namus atėjo kitas gydy- 
tojas-psichiatras, iš rajoninio 
psichialpan serįo — gerai 
darbuojąsi sovietinė biui;okra- 
tinė mašina.

Drąsiai pradedą: — “Nu, - 
kaip ligonis? Ar jis ne nuolat

Koks ligoms? Kas, ką -ge
rią?” — nustebau aš. Vos-vos 
supratusi, jog šis vizitas skir- 
tąs ne mano sūnui — psichkd- 
lėjimas išsiuntė mano sūųąus 
dokumentus į rajoninį psich- 
punktą, dėl psichų ataskaitog. 
Iš ten ir atvyko gydytoja ištir
ti, kaip jaučiasi išviežiai “iš
keptas” psichas”.

A, jisai dirba? Jeigu jis 
dar nedirba, tai mes pagelbė- 
sim jam gauti -darbą... nusių- 
sim artėlėn dėžučių .lipdyti...

Tiktai mano išauklėjimas.

Dviejų savaičių būvyje -nuo 
šion “ligoninėn” patalpinimo, 
gydytojų — būdelių baltuose 
chalatuose, “konsiliumo” ma
no sūnus iš psichiatrinės buvo 
paleistas. “Konsiliumo” metu 
buvo teikiami visai ne medici
niški, kartais net labai juokin
gi klausimai, pvs.: — O kaip 
jūs nuvyksi te Izraeliu, ar jūs 
įstosite į sionistų partiją? — 
Tokios partijos visai nėra — 
atsako sūnus. — Kaip nėra, o 
Goldą Meyer, kokioje gi parti
joje? — Ji — narys Izraelio 
Socialistų partijos, — patiksli 
na sūnus, pataisydamas labai 
jau politiniai “gramotnus” da
ktarus. — O Vakaruose jus ve
site politinę kovą bendrai su 
buržujais? — Ne, nekovosime. 
— Tai kaipgi, o juk jūs kovo
jote. — čia yra prieš ką ir dėli ir sovietinė biurokratinė maši 
ko kovoti, o Vakaruose nėra dar kartą sukruto dirbti: iš 
su kuo kovoti. — Nėra, sako^ 
te?... O išnaudotojai, kapita
listai, buožės ir t. t.?

Ro tokio iš anksto paruošto 
“politinio” “konsįiumo”, ku

leido man gydytoją stačiai iš
varyti. Aš j ai-papasakojau kaip 
iš mano sūnaus padarė “Psi
chą” kad jis niekada neis pas 
juos į dispranserį Tegu ir dįs- 
panserisjo netrugdo. Pątyspa 
darėte “psichą” patys da
bar ir tuos “barščius” srėbki
te. .. Paskui mes su sūnum 
daug mėnesių sėdėjome tuščia 
me, išdraskytame bute, KGB 
labai norėjo mano sūnų iš
siųsti į konclagerį-kokiem 740' 
metų, taikė visus “raktelius”.

vyriausybė, formaliai dėl prezidento perrinkimo, o be 
to, dėl naujųjų tautininkų nepasitenkinimo ir augan
čios voldemarininkų opozicijos, Mironas norėjo pra
plėsti savo kabinetą, įtraukdamas jaunuosius tautinin
kus ir voldemarininkus, ir juos nuraminti-. Tad 1038 
m. gruodžio mėn. 5 d. perrinktas Smetona patvirtino 
tokį kun. dek. V. Mirono kiek reformuotą su naujais 
tautininkais ir voldemarininkais kabitetą: Ministerių 
pirmininkas V. Mironas, Užsienio B.eikalų min. — Juo
zas Urbšys (vietoj Lozoraičio) Vidaus Reikalų — Sil
vestras Leonas, Krašto Apsaugos — brig. gen. Kazys 
Musteikis (vieloj St. Raštikio), Teisingumo — $tasys 
Gudauskis (vietoj Stašinskią), Finansų — Indrišiū- 
nas, žemės Ūkio — I. Skaisgiris (vietoj" Tūbelio), 
švietimo — J. Tonkūnas, Susisiekimo — inž. Kazys 
Germanas (vietoj J. Stanišauskio). (Urbšys, Mustei
kis, Gudauskis, Skaisgiris, Germanas — nauji).

Ir su naujomis jėgomis Mironas nei opozicijos, 
-nei Krašto nenuramino. Jei jauniesnieji tautininkai 
ir kiek aprimo, tai voldemarininkai, nežiūrint pri
traukimo Germano, kūrė Smetonos režimui stipres
nę opoziciją. ' .

Spaudžiant Reichui Lietuvos vyriausybę, Klaipė
dos Krašte 1938 m. gruodžio 1 d. buvo panaikintas ka
ro stovis. Tad Vyriausybės opzicija —voldemarininkai 
susimetė Klaipėdos mieste ir 1938 m. gruodžio 18 d. 
steigė opozicininkų “Aktyvistų sąjungą”. Jęs pirmi
ninku išsirinko žinomą aktyvų voldemarininkų Algir
dą Sliesoraitį, įtraukė į veiklą krik.-demokr. ir liau-. 
dininkus (Staupą ir Pajaujį) ir 1938 m. gruodžio 12 
d. pradėjo leisti opozicijos laikraštį. “Žygį”, vėliau 
“Bendrą Žygį”. Mironas turėjo susirūpinti ne tik vo- 
kiečių-nacių, bet ir lietųvijį VS stijpjęęjajnčįa opozici
ja. Pirmiausia ieškojo gubernatoriaus pažįstančio vo

tos pat karinės komendantūros 
pabiro šaukimai, pųljęininkas 
Smirnovas pagal įsakymą “iš • 
aukščiau” šaukė manp, ąūųų

(Nukeltą į 5 -Į>§1.)

kiečių visuomenę, lietuvininkus ir didlietuvius. Miro
no kabinetas nutarė skirti J. Augustaitį, Vyr. Geležiu- . 
keliu Valdybos direktoriaus pavaduotoją, ir Mironas 
buvo patenkintas suradęs kandidatą į gubernątoyiųs.

Prisiminęs šiandien, po 37 metų, nežinau, ar bu
čiau sutikęs, tačiau pirmiausią būčiau pabandęs pa
tirti kaip būtų sutikę mano paskyrimą lieinviųir tvo- 
kiečių visuomenė? (Vokiečių nacių, laikraštis “Męme- 
įer Dampfboot” mano kandidatūrą paskelbė be ko
mentarų, lietuvių spauda tylėjo). Klausimas tuoj išsi
sprendė, kai prezidentas Antanas Smetoną nępritarė 
kabineto nutarimui ir nesutiko, skirti gubernatorium. 
Nedariau nė tąsyk, nė dabar iliuzijų, kad būčiau ga
lėjęs sulaikyti Klaipėdos Krašto prie Reicho prijungi
mų. Toje situacijoje nebūtų to galėjęs padarytį nei 
geriausias gubernatorius, tačiau tas galėjo eiti kitaip 
ir galėjo būti išgelbėta nuo gestapo, veįklos bei areštų 
Klaipėdos Krašto lietuvninkų-veikėjų bei įstaigų tar-. 
nautojų ir gauta kitų lengvatų...

Pertvarkytus Mirono kabinetas palietė mane is 
kitu atveju. Paskirtas yietopi Slanišąuskio Susisiekimo* 
ministerių voldemarininkąs Germanas, kaip ir pir-_ 
miau Stanišauskis, per generalinį sekretorių Janke-, 
vičių klausė, ar aš nesutikčiau būti paskirtas ministe-. 
rijos vyriausiu inspektoriumi eventualiai, net su atly-^ 
ginimo pakėlimu? Atsakiau taip pat, kaip ir Staniu 
šausKiuį, kad dar perj aunas į archyvą.

(BUS DAUGIAU)
-r ■=—a "r-fy- 1    ■■ ■— •-  -- <

SKAITYKITE IR PLATINKITE
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KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

tu

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR. ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DK. PAUL V. DAttGiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
medicinos aireictorius.

1936 S. Manneim Kd., Wesicnesrer, III. 
VALANDOS: 6—9 aaroo dienomis n 

Kas antrą sestaoiem d—3 vai.
Tek: 56Z-2J27 area 562-27ZB

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SUKUtuN 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas; HĘmiock 4-5849 

Rezid.; 333-2233 
OFISU VALANDOS;

Pirmadieniais ir keivirtad. 1—7 vai., 
anuacL. penKiadienj nuo 1—5. tree 

ir šesiau. ūkiai susitarus.

"Bet Dievas, kuris yra turtingas gailestingumu, dėl begalinės savo 
meiles, kuria jis mm 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 
nipLud-! npnirėinm mnm« Viešpati kaip savo Atpirkėją ir padarė sandorą sa juo pašvęsdami jam visa, niekada nenuėjom, nes mums jle gavo paūainiininius. Kuomet juos trukdo kūno silpnybės
__ i _ r-8 kitu pasipriešinimas, jie turi atsiminti didžiąją mūsų 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 antradien) Sophie Barčus radijas skelbia Švento Rašto tyrinė
tojų aiškinimus.

Visi žino, kad mirtis yra ilauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml 
rusieji? { tą klausimą atsako knygutė “Viltis po mirties“, kurią gausite 
nemokamai. Rašykite'

F. ZAV1ST, 3715 WEST 66fh STREET,
CHICAGO. ILLINOIS 6062?.

TELEF. PR 8-3229

DR. ANKA BAUGIAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLĖS LIGOS 
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS 
’ AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE chirurgija 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

’ Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

I

I

I 
)

I

I I

J f

fell 134

>7;

KEZ.: GI 8-0873

DR. W. EISIM - 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. GIEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimu..

DR. K. X V. JUČAS
Tel.: 561-4605 ir 4894441

O F I S A I :
1002 N. WESTERN AVĖ. 
5214 N. WESTERN AVE.

Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

—VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71 st 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.
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

Tel. 737-5149

DR. LEONAS SE1BUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL: anvad. nuo 1—4 po piety, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71 st STREET
Ofiso telef.: HEmfock 4-2123
Rezid. telef.: GtbšoYi 84195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
■į ORTHOPEOAS-PROTEZISTAS 
j Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
s dažai. Speciali pagalba koloms 
į (Arth Supports) ir t t.

2850 West 63rd SI., Chicago III. 60629 
Telef.: PRospect 6-5084

SKAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI

ji
ZENONAS KOLBA " Kristaus Veidas (mozaika)

Čiurlionio Galerijos, inkorp. nuosavybė

riroi tr wriskrmas. 
ir įtarimas rr tiesiog ‘pasipikti
nimą keliantis” poieštas. Parodė 
savo žurnalistinę išmintį, pa
marginęs ir pridaręs kitokių ko
miškų štukų, savo reportažą A. 
Nakas baigia taip: “Šį reporta
žą rašau su didžiausia širdgėla. 
Visada buvau DLOCO (mano 
pabraukta K. K.) drangų ir jo 
interesus gindamas ne kartą ge
rokai nukentėjau. Bet, tiesa, bi
čiuliai, yra svarbesni už drau- 
gus . r ' į-

Davė suprasti Organizacijų 
centrui, kad ir jiems ateityje 
reikėtų tokių kaip Nakas ir jo 
šalininkai paklausyti ir kalbė- 
toju pasikviesti jų. rekomenduo
jamą asmenį. Tai aiškiai ma
tosi ir iš tokio reportažo auto
riaus teigimo: “Vasario Šešiolik
tosios minėjimuose svarbu ne 
vien tai, ką kalba, bet ir tai, kas 

! kalba. Dloco vadovai turi šią 
aksiomą geriausiai žinoti”.

štai kaip einama į vienybę, 
solidarumą, bendradarbiavimą 
ir meilę lietuvis lietuviui. Ir Na
kas ^neatsilieka nuo visų kitų 
bendruom'enininkų, siekiančių 
nesantaikai ir vieningumui su
rasti kelią pasiekti. Iš kultūrin
go žmogaus, suprantančio ki
tam neapykantos ir nepagarbos 
žmogui nuoskaudą, vis tik neiš
laikė lygsvaros ir pats save nu- 
linčiavo, save patį pastatė į pa
juoką. Iš sakalo liko tik nykš
tukas. K. Kyga

lAiP SOVTETUOSė .,.
(Atkcna »S 1 psl.) 

tarnauti kariuopienėje. Kviė-'! 
timuose rašyta: atvykti a t si i m 
ti karinį bilietą, atsinešta pa
są, darbovietės liudymą, dvi 
fotografijas ir kt. Pradžiugino 
jie mus, prisijuokėm mes ir

I ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAII . ■ , X

Skaitydamas Draugo Nr. 38 
reportažą iš Detroito, parašytą 
A. Nako, taip ir jauti žemės su- 
drebėjimą po Lietuvių Bend
ruomenės pamatais. Drebėjimą 
sukėlė ne išsiveržęs ugniakalnis, 
giliai nuo karščio atsiradusieji 
paslaptingi stiprūs smūgiai. At- 
3įtiko paprasčiausiai dėl dr. V. 
Dargio dalyvavimo Vasario 16 
šventės minėjime praėjusį sek
madienį įr minėjnnė pasakiusį , 
pagrindinį žodį per Lietuvių Bal
so radijo paprašiusį lietuvius vie
nybės ir solidarumo. Pradėdamas 
reęortažą pristatinėjo,, kas kur 
buvo, kas ką -pagerbė, kaip kal
bėjo ir jam paplojo kong. Jame 
Blanchard. Esž, mat, jis patai
kė “į klausovų širdis.”

žodžiu tik pamiršo pridėti, kad 
Detroito bendruomeninirikų “de
legaciją priėmė prez. Fordas ir 
turėjo rimtą politinį pašnekesį...

šiokio punkto apžvalgininkas 
A. Nakas nedrįso pridėti, bet iš 
reportažo tono galima lengvai su
prasti. Bet jis, norėdamas pa
sirodyti laikantis žurnalistinės 
etikos, mušdamas į krūtinę, pri
ėjęs prie kalbėtojo dr. Dargio 
tvirtino ir priesaikavo, kad kal
bėtojas jnei minėjime, nei per 
radijo savo kalbose nieko neįžei- 
dė, neužgavo.

Tvirtina, kad daktaro kalba 
buvo išmarginta patriotinių dai
nų citatomis, poezijos posmais, 
kviečiantį į vienybę ir solidaru
mą. Tas gerai, tik trumpam at
sikvėpimui. Tačiau Nakui išlin
do ir tokių baisių šmėklų, neleis
tinų prasižengimų, kad jis ir 
jo šalininkai lyg ir buvo užgau
ti, nepaklausyta jų patarimų.

Pirmiausia kam dr. V. Dargis 
buvo pakviestas kalbėti ir pasa
kyti Detroito lietuviams pagrin
dinę kalbą minint ar švenčiant 
Vasario 16-tos šventę. Juk jis 
yra “atskalūniškos bendruome
nės pirmininkas”.

Paskui, kad mažiau būk atsi 
lankė žmonių į minėjimą. Bet 
apgaili ir net kvapo nustojo, kam 
surinko daugiau aukų Altui.

Vargšė barzdukinė bendruo-11 
menė, kuriai nulenkė Nakas sa- Į 
vo galvą iki žemei, mažiau gavo j 
aukų gailų ir gečių kelkmfų ap
mokėjimui į Floridos maudykles. 
Jis pats prisipažįsta ir autMtiš- 
kai bei autoritetingai -tvirtina, Į 
kad tas jam sudarė "širdgėlos j I 
priepolį. “Prisilaikančiam eti- I 
kos žurnalistui nepriderėtų kai- 
šioti nosies ne j savo dalykus, bet 
jis neiškenčia ir autoritėtiškai, I 
beveik jaučiasi diktatūrinis mos
tas, sako, kad Detroito Lietuvių (

Organizacijų Centro — Dloco va
dovybe nepaklausė nei jo, n ei to
kios kategorijos jo šalininką, 
pasikvietė dr. V. Dargį “vi
siems Detroito lietuviams” (ra-' 
šo kabutėse) pasakyti kalba, bet 
dalis neatėjo ir kiti pabėgo į Ka
nados Windsor?.

Centro vadovybė jam ir jo ša
lininkams, esą, aiškinosi, kad ta
da, kada dr? V.Dargis buvo 
kviečiamas, jis n eturėjo “pasi- 
piktinimą/ keliančio posto”, bet 
kažin kas ten įtartino atsitiko, 
kad atsakymas kalbėti ėmė ir 
“užsikirto”.

Vagis uniformoje
CHICAGO. — Suimtas, bet pa

leistas auž $20,000 užstatą Deer
field, HL, policininkas J. Bruce, 
30, kurs šio vasario 11 d. apvo
gė vieno Deerfield gyventojo na
mus, bet per neatsargumą nusi
kaltimo vietoj e paliko pėdsakus, 
ir jo namuose padarius kratą ras
ti visi vogtieji daiktai ir dar dau
giau; Bruce tarnavo policijoj 
nuo 1969 mėtų ir įtariamas pa
daręs apfė 33 apiplėšimų, dau
giausiai per paskutinį pusmetį.

________ ________J
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JOSEPHINE STAŠIULIŠ
Gyv. 5045 Šb. California Avenue, Chicago, Illinois

Mirė 1976 m. vasario 20 d., 10:30 vai. valaro, sulaukūS 90 meta 
amžiaus.

Gimusi Lietuvoje, Tauragės apskr., Pajūrėlyje.
Į Amerikoje išgyveno 43 metus.

Paliko nuliūdę: seserėtis Pranas Vaitkus ir jo žmona Antanina; 
anūkai Charles Vaičiulis ir Pranas Vaičiulis, proanūkai žr daugelis 
kitų giminių bei pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Soltis Funeral Home, 2546 West 51 St.

> Antradienį, vas. 24 d. 9:00 vaL ryto bus lydima iš koplyčios Į Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčią, esančią prie 44-tos ir California, parapijos 
bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus laidojama §v. Kazimiero Lie- 

;, tuvių kapinėse.

Visi a. k Josephine Stašiulienės giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Seserėčiai ir anūkai. 
A i .. .< v .

Laidotuvių direktorius Soltis.

nebuvo reikalingas nei vienas 
sovietinis dokumentas, juo la- j 
biau kad mes jau keturius mė
nesius neturėjome nei pasų, 
nei darbovietės lindynių... 
nieko

Gavę paštu ketvirtą šauki
mą, aš nutariau paskambinti 
komendantūron ir priminti 
jiems save. Paprašiau nesivar- ■ 
ginti, šaukimų nerašinėti, neš 
sūnui karinis bilietas nereika
lingas ir dar pridūriau, jog, jei 
gu pulkininkas Smirnovas bū
tų tikras rusiškas, ne sovietiš
kas karininkas-pulkininkas, tai 
jis ne spekuliotų savaja sąžine J 
ir ne vaidintų šios komedijos 
“bešaukdamas” sūnų kariuo- 
menėn... Nuo kito galo laido, 
tarybinės karinės komendan
tūros karininkas man atsakė, 
jog jis mane pilnai suprantąs, ! 
raginimų daugiau nebesiunti- 
nės ir dar pridūrė: Jūs, mat, 
pasiruošę išvykti iš tarybų ša
lies, o duoną, tai tarybinę val
gote... Pasakyti jam, j ag tara 
mes nebe tarybinę, bet kana- 
dišką duomelę valgėme nega
lėjau, jis paskubom numetė te
lefono ragelį. Dievai su juo! 
Tepasilieka nežinodamas nė 
to, kieno duoną jis gyvenda
mas sovietų šalyje valgo...

Vienoje gi, kur mes dabar 
gyvenam, tuojau mums čia at
vykus, geriausias Vienos gydy
tojas psichiatras dr. prif. 
Solrriš, patikrino mano sū
naus sveikatą ir, žinoma, jis 
nustatė, jog sūnaus sveikata 
visai tvarkoje, o ką su juo iš
darinėjo sovietiniai gydytojai, 
tai, visai aišku: tai kovos su 
kitaip mąstančiais metodas, 
kurį pasirinko sovietų val
džia, įsakymo kelių paversda
ma psichiniai nesveikais, vi
siškai sveikus žmones. Tuo bū 
du labai daug žmonių nepagy
domai ne tik sužalota, bet dau
gybė — visai nužudyta.

(Emigrantės iš Sovietų ša
lies A. D. papasakojimas).

Užrašė. Jonas Buteika
(Pabaiga)

PER K KAUSTYMAI
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TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

1410 So. 50th Ave., Cicero 
Telef.: TOwnhaU 3-2108-9 s

Laidotuvių Direktoriai

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

%

TRYS MODERNBKOS
Am-COKDTBONED KOPLYČIOS

B&rabBe T-8SW.

EUDEIKISGAIDAS ■■ DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

I

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Leidimai — Pilna ^'pdrfruda 
ŽEMA KAINA ' 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-3063

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

"NAUJIENOS3 BOLŠEVIKAMS
YRA RAKSIIS jb AKYSE ' 

l T

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstumų.

ANTANAS VHJMAS
823 West 34 Place

Tel.: FRontier 6-1882
■————

r

Tel. 776-7257

■Hi

Sekm. ir treč. uždaryta.

GRADINSKAS

Pranešame giminėms, (fraugams ir pažįstamiems, kad 1976 m. 
į vasario 20 d., 2.05 vai. po pieta mirė mūsų mylimas dėdė ir švogeris.

4 GABALŲ STEREO 
RADIJAS - PATEFONAS 

TIK §149.95
2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

PRANAS ŽELVYS
Gyvenč Bridgeport© apylinkėje.

Gimęs Lietuvoje Amerikoje išgyveno 25 metus.
Kunaš pašarvotas Phfiltps-Labanauskas koplyčioje, 3307 So. U- 

ruanira Avfe.
Laidotuvės įvyks antradienį, vasario 24 dieną 8:30 vaL ryto iš ko

plyčios bus nulyaėtas į §v> Jurgio bažnyčią, kurioje Įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio Sietą.

Po pamaldų bus palaidotas §v. Kazimiero Lietuvių kapinėse.
Velionis priklausė “Krivūlė” organizacijai.
Nuliūdę lieka: Kazimieras ir Aleksandras Pieniai su šeimom, pus

seserė Sofija Ir tvegbrica Anna Kode su vyru Edmundu.
Laidotuvių direktoriai Phillips Ir Labanauskai. 'feL Y A 7^401

■■■■MM

I

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

Linksmumo arba liūdesio valandom 
(PUTRAMENTAS) 

fražiausios gėlės ir vainikai antka
piu papuošimui ir sezoninės 

kapams gėlės.
RČY R. PETRO (PUTRAMENTAS) I 

5575 So. RWrMh *W. — StMlW l

Chicagos
Lietuviu
LaiJotuviu
tHrektoriu
Associacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 Sb. UfUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė, Cicero, DL Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDAILNAS
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

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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ATIDARYTA 20 DAILININKŲ PARODA
Praėjusi trečiadienį, vasario 

13 <1.5:30 vai. vakaro didžiojoje 
miesto bibliotekoje, prie Ran
dolph ir Michigan Ave., buvo 
oficialiai atidaryta 20-ties lie
tuvių dailininkų darbų paroda. 
Atsilankė daug publikos -- fo
tografų, spaudos atstovų — 
kaip lietuvių, taip ir kitataučių, 
daug dailininkų, buvo ir Lietu
vos Gen. konsule J. Daužvar- 
dienė.
, šios parodos iniciatorius yra 
Stanley Balzekas, Jr. (Balze- 
ko Lietuvių kultūros muzie
jaus prezidentas). Su parama 
ir išlaidom prisidėjo Illinois 
Arts Council. Skulpt. Petrui 
Aleksai teko gal sunkiausias 
darbas, tai vadovauti ir paro
dos pasisekimu rūpintis, ką jis 
puikiai atliko. Paroda daro 
gerą įspūdį. Šios parodos tiks
las yra paminėti JAV 200 metų 
Nepriklausomybės sukaktį — 
United States Bicentennial, ku
ri bus kilnojama po kitus Illi
nois miestus ir užtruks apie 
metus laiko.

Išleistas 48 psl. iliustruotas 
katalogas, duodant kiekvienam 
dailininkui po du puslapius su 
jų atvaizdais ir kūrinio repro
dukcijom bei trumpom biogra
finėm žiniom. Taip pat pažy
mėta ir kūrinių metrikacija. 
Katalogo viršelį su Lietuvos 
Vytihii piešė dail. Alg. Kuraus- 
kas. Visos katalogui nuotrau

kos gerai pačia rj'idą V. Norei
kos. Morkūno spauda. įvade 
pats Balzekas taria žodį ir pa
rodos vedėjas Petras Aleksa, 
pabrėždamas Ii et u vių k ui t ū ri
mus atsiekimus.

Alfabetiška avarka dalyvau- 
ja šie dailininkai (buvo ir kiti 
pakviesti, bet atsisakė): Petras 
Aleksa, Vanda Batakienė, H. 
Blyskis, A. Cooper, J. Kalečius, 
J. Kinkienė, Alg. Kurauskas, 
Aleks. Marčiulionis, Eleonora 
Marčiulionienė, Janina Marks, 
sės. Mary Mercedes, Ram. Mo- 
zoliauskas, Br. Marinas, A. Pet- 
rikonis, M. Šileikis, Zita Sodei- i
kienė, Ada Sutki^s, D. Stončiū- 
tė, Ed. Walaitis ir Giedrė Žum- 
bakienė.

Visi svečiai buvo gausiais 
skanėstais ir šampanu pavai
šinti.

Šia iškilminga proga buvo ir 
trumpa programa. Neatsimenu 
vienos puikios ponios pavar
dės, kuri pristatė p. Balzeką ir 
įteikė atžymėjimą su S. 
Bicentennial” įrašu. St. Balze
kas pasakė kalbą. Paskutinį žo
dį tarė. Petras Aleksa, padėko
damas visiems prisidė j tįsiems 
prie parodos pasisekimo, ši 
paroda buvo numatyta rengti 
apribotu meno kūrinių skai
čiumi — 20 dalyvių, tik po vie
ną kūrinį.

Paroda pasibaigs kovo 1 d. 
įėjimas nemokamas. Patarti-

i nu pui<><Li pnnialvli. Yra ant- 
i *
I raine knygyno aukšte, arčiau- 
i sias^įėjmiar nuii^na^iJolpfi gat
vės. . “N.” koresp.

— Juozas Mikėnas, Water
bury, Conn., savo laiške tarp 
kita ko taip rašo: “Aš esu jau 
88 metų amžiaus. Man labai 
rūpi, kas bus ateityje su mū
sų laikraščiais ir su lietuvybe 
Amerikoje? Mano sūnus ir dūk 
tė dar kalba lietuviškai, o 10 
anūkų, jau nekalba. Tokie pat 
yra ir daugelio kitų. Aš nore 
čiau dar pamatyti, kad visi 
susitarę tuo reikalu ką nors 
gero padarytume, kad vėl at
gimtų lietuvybė Amerikoje, 
kaip ji atgijo man jaunam bū^ 
nant, kai daug kas nežinojo, 
kas yra tie lietuviai ar Lietu
va. Dabar aš manau būtų leng 
viau, tik reikia 
visiems dirbti 
darbus”.

si Į NaiijięiKis. “erni su jomis 
susipažinti ir pareikšti savo 
asmenišką nuomonę jas užsi
sakant Vajaus proga/Naujie- 
nos yra siunčiamos susipaži
nimui dvi savaites nemoka
mai. 1

:— Andrius Pilmonas iš Mar
quette Parko apylinkės išvyko 
į Baroda, Mich.

— Dail.‘A. Tamošaičio pa
gerbime 70 m. amžiaus proga 
kovo 13 d. Toronto- Lietuvių 
namuose bus tikra tautinio me 
no šventė. vai. dr. H. Nagys 
atidarys Ai 'Tamošaičio darbų 
parodą, o akademijoje, 6:30 

... vai. vak., kalbės rašyt. Jurgis 
ė-1 Jankus iš Rochesterio. Progra

HELP WANTED — MALE 
, .. P«i*inlnkV .RHkU .

' 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; ąnd'mechanic
al experience. Steady work. 
Excellent working conditions.

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

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

REAL ESTATE SALE
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMALS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

vienybės ir 
savo apsii Intus

Juzelskis, Do- 
pratęsė be ra- 

prenumeratą ir

— Antanas 
wagiac, Mich., 
ginimo savo 
atsiuntė gerus linkėjimus kar
tu su 9 dol. auka Naujienų pa 
ramai. Tos apylinkės Apol. Var 
nelis, kaip visuomet, tokia pat 
proga atsiuntė penkinę.

"T-...-. ,^-T-Tr " n T I

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

—Vytautas Vasiukevičius iš 
Marquette Parko apylinkės 
kiekviena proga paremia spau 
dą ir lietuviškus reikalus. Pra
tęsdamas prenumeratą jis pa
rėmė Naujienų leidimą 5 dol. 
dovana. Tos apylinkės tautie
tis užsisakė Naujienas 6 mėn., 
bet pavardės' prašė neminėti.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgu metą 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 
2507 W. 69th St., Chicago, III. 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 
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 pavergtų lietuvių laisvę 
neidamos ir nesidėdamos Į sandėrius su okupantais ar jų įgalio
tiniais.

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

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

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

trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metu — 514.00, vienam mėn. — $2.50, Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

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

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

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

PAVARDĖ IR VARDAS _ ______________________________

ADRESAS______________________________________________
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— Juozas Radzevičius, St. 
Hyacinthe, Que, Canada, savo 
gerus linkėjimus visiems Nau
jienų bendradarbiams palydė
jo 5 dol. dovaną laikraščio pa-, 
ramai. Tiek pat atsiuntė -P. 
Stripinis iš Islington, Ont. Vie
nas torontiškis užsisakė Nau
jienas vieneriems metams, bet 
pavardės prašė neminėti.

— Augustas Ramanauskas, 
New Haven, Conn., pratęsda
mas prenumeratą, parėmę Ndu 
jienas 5 dol. #uka. Po 4 dSl. at
siuntė ponia Sipavicji if Lbą 
Angeles, Gal., ir. Juozas Jur
kus iš Rochester, N;.Y^lfaųjie- 
nų vadovybė nuoširdžiu dė
koja visiems rėmėjamš už; do
vanas, platintojams, už pdstan 
gas, o naujiems skaitytojams 
už dėmesį. Visi skaitytoj ai 
yra prašomi remti Naujienas 
ir jas platinti. Visi lietuviai 
kviečiami atkreipti -savo. dėmę

mpj d.alj’Vi^us sol. V. žiemely- 
tė, S. Kairio vadovaujamas 
skautų muzikinis vienetas ir 
Gintaro., šokėjai. Po progra
mos bus vaišės. Vietas rezer
vuoja B. hfažeikienė ir M. Va- 
siliauskięnė.

— Toronto universiteto lie
tuvių -studentų klubas ruošia 
tradicinę*. Lietuvių Dieną va
sario 27- dL nuo. 10. ryto iki 4 
vai. popiet "Brennan salėje, šv. 
Mykolo -^kolegijos patalpose. 
Studentai kviečia visuomenę į 
talką, ruošiant ir dalyvauti. In
formacijas* teikia stud. ’Snai
gė Valiūnjetė. Ji taip pat re
gistruoja dalyvius slidinėjimo 
iškylos savaitgaliui kovo 6-8 d.

* ~" — ■‘■i. —..■■.-•i ~--- —
— lMbaį..reta jfrjJga pasitai

ko, tik vieną kartą. į du šimtus 
metų, Amerikos Bicentennial 
minėjimas “McCormick salėje 
š. m. balandžio mėn. 25. d. 2.30 
vai. p. p. Nepraleiskite progos. 
Bilietai bus pardavinėjami 
Mafginiuos^ir pas platintojus. 
Minėjimą^ ruošia: 27 organiza
cijos. Platesnės informaci
jos suteikiamos, tel. 436-7878 
nuo 7.00 iki 9 vai. vakaro, Pel
nas skiri amas Bajfųį. Minėji
mui Ruošti. 'Komitetas. (Pr)

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininku ir Darbininkię

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.

MISCELLANOUS FOR SALE 
Įvairūs 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. $3,00 to 
$5.00 under market. 1710 S. Canal 
St. Open 7 days a week 12 noon to 
5 p. M. Until gone.

RENTING IN GENERAL 
N u et m o s

IŠNUOMOJAMAS švarus 3 kamba
rių viengungio butas su baldais prie 
gero susisiekimo. Tel. LA 3-5623. j

' CHICAGO.- — : Policijai tar
naujanti. moteris; Mary O’Dono- 
vanr 26,-^>aĮį^Iijo-»- tad praėjusių- 
mętų Jkąvo 20 dieną ji iš alder- 
mano Romano Pucinskio sūnaus 
Chris, 17 metų amžiaus, pirkusi 
už $20 kokąiho; Jaunasis Pu- 
cinskiįbuyęs „vienas.aš 12 ąsme- 
nų, rpggiūčio mėnesj kaltina-, 
mij pristkčiUsąukštešni£~ mo? 
kyklų ' m^ki^i^ns; • draų<^iamų' 
vaistų. Tuo.^ĮujChn^u^mąr|- 
ju'an^'biiVfs įtfeisjAo priežiurp'je.

FIGM’ HEAP7 OSSEASI

GIVE HEART FUND

GEROS DOVANOS
UOS KNYGOS FARDUODAMOŽ OAŠĄR "NAUJIENOSE" 

SU DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS: -L

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje S4.00 dabar tik —-l—— $3.00
Minkštais viršeliais tik -------- —.....-——-------- $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTOftA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik —$2.00

Galima taip pat užsisakyti peštu, atsiuntus čekj arbi 
money orderi.

N A U J I E N 0 S,..
1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60608 

--------- :------------- ■—:———-----—»

RIMTA KNYGA- GERIAUSIA DOVANA i
j* • . 2 • . V ' ■ *■

NauĮienose galima gauti puikiai knysy, kurlot papuoi bet 
knygų spintą ar lentyną jcvV-.

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta, 592 pat
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 psL______ -
Dr. Kazys Grinius, ATSIMIN

žiais viršeliais. 336 psL

koW,

0.00
Gra- 

|5.00
IMAI IR MINTYS. D tomas. 

Kaina $6.00. Minkštais virš.
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LlETUVHKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 psL, įrišta — S3D0, minkštais vir
šeliais — $2,00; D dalis, 225 psl.. įrišti — $3,00. minkš
tais viršeliais---- -------------- -.....------------- u——— 17-00

Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 psL
Kiprą* Bklinl*, GANA TO JUNGO, 492 psL, minkštais vir

šeliais. ........................ .....................- .... ■ - —t
jėozas Liūdžiu*, RAITAI, 250 psL _______ ——
P. LIOdžiuvioni, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIODŽIŲ, 

88 psl. ...     .... rf.... ..... i. i, ... ....
Janina NarOni, TRYS IR VIENA, jaunystės ataimlnlmaJ 

170 psl._______________ __ ______ i---- ---------
M. Gudai!*, POVILAS MILSRIS- biografijos bruožai 232 

puslapiai t .___-_____ j „
Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidoms.

NAUJIENOS,
B •- ar

41.00

53.00

1739 S. HaJrted SL, Chicago, HL 60608, Tai HA 1-6100

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

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233
3 BUTŲ PO 4 KAMBARIUS mū

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

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

ŠIMAITIS REALTY
K Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St. Tel. 430-7878
LAIKRODŽIAI IR BRANGEHYBJS

Pardavūnas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

TsMj REpuNlc 7-1941

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, 
R kambariai, tinka ir pajamoms, arti 
Talman banko, ekstra platus lotas, 
2 auto garažas. — $38.000.

Marquette Parkas
JAV Reg. Lietuvių Bendruo

menės Marquette Parko Apylin
kės valdyba gražiai paminėjo 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo sukaktį vasario 16 d. De
šimtą. valandą ryto buvo vėlia
vų, pakėlimas prie parapijos sa
lės. Vėliavų pagerbimui daly
vavo tautiniais rūbais pasipuo
šusios : Ramunė ' Tričytė, Rūta 
Češnauskaitė, Regina Krutulytė, 
Zuzana Kybartaitė, Audronė 1 
Smilgytė,. Delfiną Tričienė, Ona 
Smilgiehė,' Bronė - Mikulskienė, 
Aleksandra Vaičiulienė ir dide-1 
lis skaičius lietuvių. 10:30 y. r.1 
Iškilmingas vėliavų įnešimas pa- [ 
rapijoš'. bažnyčion, asistuojant 
minėtoms 'Mergaitėms ,įr mote
rims, i ;’L '

■ Pamaldų metu giedojo galin
gas parapi jos choras Atitinkamą 
.gamoksi^ pasate. kan. Vaclovas 
Zakarauskas, . ^^dndąmas 
nėjimo feutSmę,..

?o pamaldų, chorui vadovau
jant ir daryviarns jH-itarian't, su
giedota. Amerikos ir Lietuvos 
tautų himnai. Nepaprastą įspū
dį darė vėliavas nešant kada da
lyviai visi kaip vienas sustojo 
atiduoti' vėliavoms- pagarbą.

Stasys Patlaba

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė
Chicago, UI. 60632. Tel. YA 7-^980

10PH1E BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

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

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

- CHICAGO, ILL. 60629

Bnng«nyb«i,' Laikrodžiai, Dovanos 
visom* progom*,

3237 WEST 63rd ST„ CHICAGO 
J; Telef. 434-4660

Didžiausiss kcllių 
pasirinkimas

pas vienintelį

NORMANĄ 
MURŠTEINĄ
Sj^Tel. 263-5826

I (įstaigos) ir

677-8449
(buto)

KAIP RIESTAINIS
GAVO SKYLĘ?

“Išradimas”, atrodo, nedidelis 
ir naudos iš to jokios, bet ameri
kiečių tarpe dažnai minimas. 
Viena versija šiek tiek panaši i 
liesą skelbia, ikad riestainio 
(doughnut) skylę 1847 metais 
“išrado” 15 metų amžiaus ber
niukas Hanson Gregory, kurio ' ministracijai darbo valandomis, 
motina dažnai kepdavusi tešlai- Taip pat kviečiama skambinti 
nius (mitų kleckus), kurių vi
durys likdavęs nepakankamai iš
kepęs. -Berniukas jam paduo
tus tešlainius iš piktumo pirštu mos susipažinimui 2 savaites 
perdūręs grąžinęs motinai. Mo- nemokamai pagal gautus pagei- 
;ina juos perkepusi kaip buvo — 
per vidurj subadytus ir padėju
si vaikui — “nenori-neėsk!” Ne
mitęs vaikas paragavęs ir savo 
motinai davęs, ir abudu radę, kad 
skanu! *

2nd Floor Chicago, HI. 60601

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad-

arba rašyti prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia-

davimus ir galimą, skaitytojų 
adresus.
■l > (Pr).

DIDELIS MŪRO NAMAS. 6 kam
bariai. puiki vieta Marauette Parke, 
°T7>ži vonia, naujas gazo šildymas. 
S21.000.

MODERNUS 2 aukštu namas ir 2 
auto mūro garažas. Radiant šildvmas. 
Puikioj apvlinkėi Marquette Parke. 
Vertas daugiau, gavome už S38.800.

2 PUTU modernus mūro namas šp 
garažu. Atskiri šildvmai. Rami gra^i 
gatvė Marąuete Parke. $36,600. ;

MODERNUS 4 BUTU mūras ir 2 
auto mūro garažas. Atskiri šildvmai. 
nent air cond. Arti Maria High. — 
^45.500.

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

REAL ESTATE —
- Nuosavybės

PAVOOR. MICH. RETIREMENT 
"pthme 120 miles outside Chicago. 
Widow must sell stnrdv 5 room hou
se, Insulated. Hardwood floors. Full 
basement and bath. Good drinking 
water. Gnod furnace. 2% acres of 

Ismd nn hiackten road. Bus 
corvtea tn schnnls wh’ril ar^ 
than 2 awav. — Loth elemen
tary and hi eh schoolq Fir trees’ in 
front nf ho^se and other shade trees. 
320.000. Taxes nnlv yearly. 

TeL: 616 427-8766.

OUT OF TOWN 
; — kitur

HTTP’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSTT — 

NTTOMOSTT
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai iums patarnaut

BALYS BUDRAITIS
♦369 ARCHER AVE CHICAGOJE 

Tel. 254-5551
LEMONTO APVT.TVKft.TE

135-TA IR ARCHER AVĖ. 
Tel. 257-5861

Real Estate. Notary Public. 
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitoki blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Di. 60609. TeL VI 7-3447

— Čikagon skautu-čių tradi
cinė Kaziuko mugė jvyks kovo 
mėn. 7 d. Jaunimo CentrCe, 
5620 So. Claremont avė. Skau
tuku vadovybės kviečia vi
suomenę atsilaiikyti ir paremti 
skautiško jaunimo veiklą, (pr.)

skaItyk ir kttju patark
SKAITYTI PDiOKRATINĮ
DitNRiifį ’lAunms*

PIRKITE JAV TAUDYMO BONUS
Call Frank Zapolis 
3208'/j W. 95th St.

GA M654

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams.

Kreiptis: 
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

SKAITYTI "NAUJIENAS1 
SKAITYK IR KITAM PATARK




