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PRISIBIJO INFLUENZOS EPIDEMIJOS
Britanijoje jau 300,000 žmonių serga ir. 

daugiau kaip 350 mirė
LONDONAS. — Influenzos (Flu) epidemija Britanijoje šiuo 

metu yra pačiame įkarštyje. Daugiau kaip 350 žmonių ta liga
mirė ir 300,000 serga igoninėse ar namie, praneša Chicago Tri
bune korespondentas James Yuenger iš Londono.

PASIRAŠYTI SUTARTIES
Partijos vadai mato, kad detentės politika 

eina niekais, vakarai ja nebetiki
MASKVA, Rusija. — Maskvoje komunistu partijos vadovybė 

šiandien pradėjo visos Sovietų Sąjungos komunistų partijos kon
gresą. Svarbiausią ir ilgiausią kalbą pasakys pirmasis partijos 
sekretorius Leonidas I. Brežnevas. Praeitame partijos kongrese 
Brežnevas prakalbėjo septynias valandas. Tai buvo pati igiausioji
partijos sekretoriaus kalba, pasakyta vienos sesijos metu. Pats 
Brežnevas keliais atvejais gyrėsi, kad jam pavyko pasakyti pačią 
ilgiausią kalbą partijos kongresui. Vėliau ta Brežnevo kalba bu
vo atspausdinta Maskvoje einančioje Pravdoje. Ji užėmė visus 
dienraščio puslapius.
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Trys Flu virusų rūšys siau

bia Britanijos mokyklas ir slau
gymo namus. Nepaisant inten
syvios globos, tik vienuose slau
gymo namuose nuo infuenzos 
mirė trylika žmonių.

Dvi rūšys — žinomos kaip 
“Angeliškoji” ir “Australiškoji” 
influenza yra naujos, ir tik trys 
nuošimčiai Britanijos gyvento
jų daugiau ar mažiau yra joms 
atsparūs. Trečioji rūšis “Influ
enza B” yra geriau žinoma, bet 
nemažiau limpanti. Kai kuriose 
Britanijos vietose ši influenzos 
rūšis visą trečdalį vaikų pagul
dė į .lovas. Naujausiai'ši epide
mija paplito plačiose Škotijos 
srityse.

Didžioji Flų epidemija 
buvo 1918-19 metais

ė į
Dabartinė epidemiją .yra tik 

sipnas šešėlis seniąif buvusių. 
Pavyzdžiui, 1969'mėtais vienos 
savaitės bėgyje nuo infuenzos 
Britanijoje mirė 2,800 žmones. 
Bet didžiausioji influenzos epi
demija, pavadinta visapasauline, 
nusiaubė visą pasaulį Pirmajam 
Pasauliniam karui pasibaigus 
1918—19 metais, kai tą ligą 200 
milijonų žmonių persirgo ir 20 
milijonų mirė, šiuo metu, išski
riant lengvas epidemijos Škoti
joje ir Danijoje, kitos Europos 
dalys pasilieka influenzos kaip 
ir nepaliestos. Pavienių apsirgi- 
mų Pasaulinė Syeikatos Organi
zacija Genevoje pranešė iš Šve
dijos, Olandijos, Ispanijos, Švei
carijos ir Vengrijos.

Amerika prisibijo
New York News pranešime iš 

Washington© rašo: valdžios 
mokslininkai prisibijo, kąd ke
turi influenza apsirgimai Fort 
Dix (N. J.), iš kurių vienas bu
vo fatališkas, galbūt reiškia, jog 
grįžta tas pats Flu virusas, nuo 
kurio 1918-19 metais 500 mili
jonų žmonių apsirgo ir 20 mili
jonų mirė.

Dr. H. Bruce Dull iš federa- 
inio Ligų Kontrolės Centro At
lantoje telefon inėje spaudoje 
konferencijoje su reporteriais 
Washingtone pareiškė, kad Fort 
Dix virusas — panašiai kaip ir 
1918 metų atmaina — turi savy
bes bendras su kiaulių influen
zos abentu. Jei naujasis viru
sais, priklausąs vadinamai “A ti- 

' po šeimai”, pasidarys rimta pro
blema visuomenės sveikatai, pa
reiškė Dr. Dull, didesnę riziką 
turės žmonės, jaunesni kaip 50 
metų amžiaus, kadangi daugu
mas jų iš anksčiau nebus įsigiję 
rezistencijos.

Pietą Afrikos pajėgos 
traukiamos iš Angolos

Patiriama, kad Pietų Afri
kos karines pajėgos, tebesan- 
kos karinės pajėgos, tebesan- 
pu yra užimtos 6,000 portuga
lų pabėgėlių evakuacija iš. ke
turių stovyklų Angoloje į Piet
vakarių Afrika, iš kur jie bus 
repatrijuoti į Portugaliją. Eva
kuaciją baigus, Pietų Afrikos 
kareiviai būsią iš Angolos ati
traukti, iš ko daroma išvada, 
kad tarp Pietų Afrikos ir An
golos marksistų bus pradėti pa 
sitarimai dėl santykių pagerini
mo. Angolos MPLA valdžios 
dvylikos asmenų delegacija 
pirmą kartą atvyko į Addis 
Ababoje, Etiopijoje, vykstan- „ . 7 * A n . 4'- * -r* < - 1-* *
ciją, kur buvo sutikta rankų 
plojimais:’

Islandiečiai supjaustė 
britų žvejų tinklus 

r * ' ” - f

Reykjavik, Islandija. Islan
dų pakraščių sargybos laive
liai vėl sunaikino divejų britų 
žvejų laivų tinklus, kaltinda-.. 
mi kad britai žvejoja 200 mylių 
jūrų zonoje aplinkui Islandi
ją, kurią islandai vienašališ
kai pasisavino. Nors britų ka
ro laivai buvo arti savo žvejų 
kuterių, bet islandiečiams nie
ko nedarė. Islandija, protes
tuodama kad britai išgaudo 
žuvis jos pakraščių vandenyse, 
šiomis dienomis nutraukė su 
Britanija diplomatinius santy
kius.

Teismai ir bausmės Irane
Teheranas. Kari uomenės 

teismas nubaudė pašalintą iš 
pareigų Irano laivyno koman- 
derį, 11 kitų laivyno karinin
kų ir du civilius, kaltinamus 
pasisavinimais ir išaikvoji- 
mais. Jie nuteisti sumokėti ar
ti $22 milijonus dolerių pabau
dos ir po 5 metus kalėjimo. Bū 
vęs laivyno vadas Rainzi Ab
bas iš rear admirolo laipsnio 
nužemintas iki eilinio kapito
no ir nuteistas 5 metus kalėti 
vienutėje ir sumokėtin pusket
virto milijono dolerių pabau
dos. Kaltinimai viešai neskelb 
ti, kadangi esą liečia kariškas 
paslaptis. į
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Sovietu propagandos agentūros paskelbė fotografiją, rodančią "liaudies fronto 
karius, valdančius priešlėktuvinį kulkosvaidį Angoloje. Sovietu valdžia pasiuntė 300 

. milijonu doleriu vertės ginklu vienai politinei grupei, naikinančiai visus politinius 
savo i priešus.

Washington Post praneša, kad Atstovų'Rūmų paskirstymų 
subkomisija ųubalsavo prieš paskyrimą $500 milijonų karinės 
pašąlpos, kurias . Izradią paprašė. . .. . .

Tą reikalą galės persvarstyti =
susirinkęs pilnas Apropriacijų 
(paskirstymų) komitetas. Laik
raščio pranešimu, Apropriacijų 
Komiteto pirmininkas George 
H. Mahon (D., Tex.) ir subko- 
misijos pirmininkas Otto E. 
Passman argumentavo prieš pa
šalpos paskyrimą. Subkomisijos 
nutarimas buvęs padarytas uaž- 
daroje sesijoje praeitą savaitę.

Kisingeris nuskrido 
į Kolumbiją

BOGOTA, Kolumbija. — Vals
tybės sekretorius Kisingeris, tris 
dienas praleidęs Brazilijoje, at
skrido į Bogotą, kad galėtų iš
aiškinti ir aptarti kelis svarbius 
tarptautinės politikos klausimus. 
Valstybės sekretorius planuoja 
aptarti su Kolumbijos preziden
tu Panamos kanalo klausimą ir 
nori išsiaiškinti, kaip sumažinti 
narkotikų siuntimą į JAV.

Turkai pasižadė jo ■ neauginrti 
daugiau aguonų, iš kurių spau
džiami narkotikai ir vežami j Va
karų Europą bei Ameriką. Ki
singeris nori, kad ir Kolumbijos 
vyriausybė pristabdytų narkoti
kų pardavinėjimą Amerikos pir
kliams.

Kisinger Kolumbijoj
Bogota —; Sakoma, kad Ko

lumbijos valstybės tvarkosi 
demokratiškiausiai iš visų ki
tų Pietų Amerikos valstybių 
ir kad jos vartojama ispanų 
kalbos kastelano (castellano) 
tarmė yra gryniausiai išsilai 
kiusi. Gal todėl, kad yra de
mokratiškiausia, liberališkai 
nusiteikusi ir prieš JAV nu
sistatę sostinės studentai galė
jo laisvai sudeginti Kisingerio 
iškamšą pačiame Bogotos cent 
re.

Studentai iškamšą degino tuo 
metu, kai Kolumbijos prezi
dentas Alfonso Lopez Michel- 
sen tarėsi su, Kisingeriu už 30 
mylių į šiaurę nuo sostinės, Ha 
to Grande rančiuje.

Kisingeris tačiau tų studen
tiškų išdaigų nematė. Jis pagy
ręs Kolumbiją ir jos vyriau

sybę, ramiausiai išvažiavo lan
kyti kitu valstvbiu Vidurio 
Amerikoje — Panamą, Costą 
Ricą ir Guatemalą.

Kolumbija visdėlto 
nepatenkinta

Nors ir labai nuoširdžiai
singeris buvo priimtas prezi
dento rančiuje, nors Kisingeris 
ir stengėsi iškelti Kolumbijos 
demokratiškumą ir žadėjo rem 
ti vyriausybės pastangas kovo
je su infliacija ir kitais krašto 
ekonominiais sunkumais, ku
rie Kolumbijoje ugdo sociali
nius neramumus, streikus ir 
net riaušes, bet visdėlto prezi
dentas Lopez Michelsen. už
klaustas žurnalistų, pasisten
gė išreikšti nepasitenkinimą: 
“Kolumbija nevaikščios keliais 
prieš JAV ar kokią nors kitą 
Pietų Amerikos valstybę”.

Prezidentas, tai sakydamas, 
turėjo omenyje Kisingerio pasi 
rašytą sutartį su Brazilija, ku
ri užgavo kolumbiečių ambici
ją Ir Kolumbijos prestyžą, ku-

Ki-

ri turi su Brazilija bendąrą 
valstybių sieną ir kuri terito
riniu plotu nedaug ką mažes
nė už Braziliją. Juk Kolum
bija save vadina Gran Colom
bia — atseit, Didžioji Kolum
bija. ; .

Prezidentas dar ^aaiškinor 
“Kolumbija neturi reikalo bi
jotis susidariusių artimų JAV 
ir Brazilijos santykių’’.

Kolumbija ir Angola
Kolumbijos prezidentas, to

liau klausinėjamas žurnalistų, 
pareiškė, kad. Kolumbijos vy
riausybė netolimoje ; 
pripažins Angolai išlaisvinti delbto komunikato, 
popularaus judėjimo vyriausy buvo galima suprasti

Kokia bus Brežnevo kalba, tuo 
tarpu, laikraščiui einant į ma
šiną, dar nežinia. Tiek težinoma, 
kad Brežnevas nepatenkintas 
šios konferencijos planu. Jis 
praeitais metais planavo pasi-

Vašingtonas. — Diptomati-j rašyti naują susitarimą su JAV 
nėse Pekino sluogsniuosė, tu-į strateginių ginklų kontrolės 
rinčiuose artimus ryšius, su kij klausimu ir susitarti su JAV dėl 
niečiais, galvojama, kad 1972 
m. Niksonas vra suteikęs Mao 
Tse-tungui slaptų nulaidą, ku 
rių ir Kisingeris nežinąs. Nuo
laidose, esą, pažadėta pašisten 
gti greit nutraukti ryšius su Tai 
vanu ir išvvsKti tvirta laikvse- 
ną prieš Sovietus. -

Diplomatai mano, kad da
bartinis Niksono vizitas Peki
ne yra ženklas prezidentui For 
dui, jog jis turi prisilaikyti pa
žadėtų nuolaidų, jei jis nori 
išlaikyti gerus su Pekinu san
tykius. Diplomatai nežino tik
ro pažadų turinio, bet jie apie

m. pas
klidame

duoti pa-

ateityje faį sprendžia iš 1972

be, kurią stipriai remia Sovie
tai ir Kubos galva Castro.

Prezidentas Lopez Michel- 
sen tuo dar kartą pabrėžė ne
pasitenkinimą ir vienkart Ko
lumbijos savistovią užsienio 
politiką, kuri šiuo atveju yra 
priešinga JAV vedamai poli
tikai.

žadai.
Pekine reziduoją

tai sprendžia, kad Kinijos vy
riausybė mažai supranta JAV 
vidaus gyvenimo reiškinius, 
bet jie gerai susivokia
tarptautinėje politikoje. Dip
lomatai tačiau nemano,

diploma-

jos

Marijuanos derlius

Doylestown, Pa. Policija pir 
madienį areštavo 4 asmenis ir 
milijono dolerių vertė mari- 
juanos, rastos per kratą vienuo 
se namuose Lumbervillle prie
miestyje. Marijuanos “der
lius" atgabentas divėjuose sunk 
vežimiuose.

SAUDI ARABIJA GELBSTI 
EGIPTĄ

BEIRUTAS. — Beiruto dien
raštis Al Anwar, kuris turi tam
prius ryšius su Egipto ir Saudi 
Arabijos Vyriausybių nariais, 
praneša, kad Egiptas gaun ąs iš 
Saudi Arabijos 1 bil. dol. pa
skolą, kuri bus panaudota JAV 
ginklams pirkti. Iš vieno bili
jono dolerių sumos, tik 800 ųifl. 
bus skirta krašto ūkio reika
lams ir ankstyvesniems įsiparei
gojimams apmokėti.

Airių didvyrio Stag 
. laidotuvės

DUBLIN. — Sekmadienį įvy
ko susirėmimų tarp policijos ir 
Airių Respublikonų Armijos 
simpatizatorių pakeliui iš Baili
na j Leigue kapines vykusių pa
gerbti IRA narį Frank Stagg, 
kurs nusimarino badu britų ka
lėjime, išbadėjęs 61 dieną. Sep
tyni asmenys sužeisti policijai 
bandant sutrukdyti 7,000 airių 
žygį į kapines.

Frank Stagg, 34 metų amžiaus 
mirė šio vasario 14 d. ir valdžios 
palaidotas be jokių apeigų, net 
jo motinai neleidus įeiti į kapi
nes.

VISŲ AKYS NUKREIPTOS
Į NEW HAMPSHIRE

Į New Hampshire būsimus pir
minius rinkimus, kurie įvyks 
antradienį ir kuriuose paaiškės 
kas pasiliks kandidatu į prezi
dentus, dabar yra nukreiptos vi
sų akys.

Tiek demokratai, tiek ir res
publikonai pasikeisdami lanko 
New Hampshire rinkikus, viens 
kitą kaltindami arba kartais pa- 
glostydami. Respubikonų kan
didatas, Reaganas apsilankęs pe
reitą sekmadienį New Hamp
shire ir atrėmęs savo oponento 
prez: Fordo užmetimus, atsidū
rė kelioms dienoms Illinois vals
tijoje, kur jis čia pradės politi
nę žvejybą.

Reaganui Vašington Post dien
raštis prikiša, kad 1970 m. iš jo 
politintių rinkimo fondų mažiau
siai 100,000 dol. buvo slaptai pa
skirta kitų respublikonų kandi
datų rinkiminiai kampanijai. 
Reaganas, žinoma, ginasi ir sa
kosi nieko apie tai nežinojęs.

kad 
Niksono kelionė į Kiniją turi 
ryšio su kiniečių noru pakenk 
ti prez. Fordui ir padėti aiškiai 
nusistačiusiam prieš Sovietus 
buvusiam Kalifornijos gub. Re 
aganui būsimuose rinkimuose. 

Baltųjų Rūmų spaudos sek
retorius R. Nelsonas tvirtina, 
kad grįžus iš Kinijos Niksonui, 
prezidentas Fordas nemanąs 
su juo susitikti ar telefonu kai 
betis. Jei Niksonas manysiąs 
turįs ką nors svarbaus pasaky
ti, galės tai pranešti valstybės 
departamentui.

Saigone teismai prasideda

Saigonas. Pietų Vietnamo 
valdžia pradeda pirmąją dide 
lę bylą kurioje bus teisiami 
maištininkai prieš valdžią, su
imti susirėmime Saigono kata
likų bažnyčioje. Teisiami vie
nas katalikų kunigas, buvęs 
aviacijos karininkas, ir 13 ki
tų asmenų, per jėgą areštuotų 
bažnyčioje. Pietų 
Vietnamu spauda 
pradėjo kampaniją 
revoliucinę veiklą ’,
padėties žinovų tvirtina, kad 
tų “maištininkų" teismas yra 
įvadas į visuotinę medžioklę 
asmenų, rodančių rezistenciją 
naujajam režimui.

ir Siaurės 
ir radijas 

prieš “anti 
Daugumas

šilesnis
teka — 6:34 leidž. — 5:35

prekybos bei pramonės reikalų. 
Tuo tarpu jam pavyko susitarti 
tiktai dėl javų pardavimo, o vi
si kiti reikalai atidėti ryto
jui.

Didžiausia kliūtimi Brežnevo 
politikai, yra JAV prezidentas 
Fafdas. Jfs'reikaiauja, kad stra
teginių ginklų kontrolė būtų 
efektyvi. Kiekvieną kartą tie 
reikalavimai darosi griežtesni. 
Vladivostoke susitikęs prez. For 
dą, Brežnevas buvo tikras, kad 
jam pavyks susitarti su JAV 
vyriausybe, būti Washingtone, 
pasirašyti naują sutarti ir šiam 
partijos kongresui parodyti sa
vo politikos laimėjimus, bet iki 
šio meto Brežnevui nesisekė. 
Helsinkio konferencijoje jis ga- 
nailgai kalbėjosi su prezidentu 
Fordu, bet kai JAV prezidentas 
jam nurodė efektyvios kontro
lės reikalą, tai Brežnevas turėjo 
pasakyti, kad jis dar turėsiąs 
pasitarti su savo bendradar
biais. Sekretorius Henry Ki 
singeris tuo pačiu reikalu važi
nėjo Į Maskvą, bet ir tada ne
pavyko padaryti pažangos. Se
kretorius partijos vadui nurodė, 
kad niekais eis visa detentės po
litika, jeigu nebus tinkamai iš
spręstas strateginių ginklų kon
trolės klausimas. Maskvoje Brež
nevas dar nebuvo pasiruošęs da
ryti nuolaidų. Nėra nuolaidų, ne
bus ir naujos sutarties. Brežne
vas šaukė partijos kongresą ne
pasiekęs tikslo.

Kiekvienam šiandien aišku 
kad Maskvon suvažiuos Brežne
vo politikos šalininkai. Brežne
vo žmonės sudarys naują parti
jos centro komitetą ir pataria
muosius organus. Bet partijoje 
gali kilti opozicija. Nariams aiš
ku, kad Brežnevas buvo- prižadė
jęs daugelį dalykų, bet gyveni
mo tikrovė yra kitokia. Parti
joje galvas pradėjo kelti jau
nesni žmonės, kurie turi kito
kių įdėjų apie Brežnevą ir jo 
vestą politiką. Užsienio kores- 

| pondentai mano, kad šiame su
važiavime į vadus gali būti iš
keltas Ponomariovas, kuris tik
rovėje šiandien valdo visą So
vietų Sąjungą. Užsienio politi
koje jo yra paskutinis žodis. Vi
daus politikoje viską nuspren
džia Andropovas, vyriausias dė
kos vadas.
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Maskvoje posėdžiauja komunistai
Vakar Maskvoje prasidėjo 25tas komunistų partijos 

atstovų kongresas. Paprastai partijos kongresai išklau
so partijos narių atliktus darbus, nustato politiką arti
miausiai ateičiai ir aptaria tolimesnius planus. Bet pas
kutiniu metu tie partijos kongresai nustojo pirmykštės 
savo reikšmės. Stalinas pirmas pradėjo ruošti kongresus 
pagal savo išskaičiavimus, o Chruščiovo sušauktas kon
gresas nuvainikavo Staliną ir nustatė taisykles, drau
džiančias partijos vadovybei žudyti kitus partijos narius 
Visagalingoji čeką iš vidaus reikalų ministerijos perėjo 
viso ministrių kabineto žinion, šiandien Andropovas ne
gauna instrukcijų vidaus reikalų ministerio, bet iš viso 
ministerių kabineto.

Brežnevas, prieš porą metų pradėjęs ruošti dabarti
ni partijos atstovų kongresą, planavo nustatyti užsienio 
politiką ilgiems metams, pakelti krašto ūki, sustiprinti 
užsienyje veikiančių komunistų akciją ir pasitraukti at
sargom Bet reikalai taip susidėjo, kad Brežnevas nepajė
gė savo tikslo pasiekti. Didžiausia kliūtimi jam buvo pa
prastas, šaltas, bet kietas prezidentas Fordas. Jeigu Brež 
nevas būtų galėjęs atvykti Į Washingtons, pasirašyti 
naują susitarimą su JAV, ir pranešti partijos nariams, 
kad nustatyta užsienio politika ilgiems metams, kad bus 
gautos didelės,paskolos'iš kapitalistų, kad pačioje Rusi
joje pramonė ir prekyba gerokai pagerės, todėl jis galės 
išeiti atsargon ir leis kitiems tvarakyti krašto reikalus.

Iki šio meto Brežnevui nepavyko. Jis būtų norėjęs 
praeitų metų rudeni būti Washingtone, pasirašyti naują 
sutarti ir pasakyti kalbą visam Vakarų pasauliui. Bet 
jam nepavyko susitarti. Sekretorius Kissingeris Brežne
vui pasakęs, kad nėra jokios prasmės važiuoti Į Washing
tona, jeigu negalime susitarti dėl strateginių ginklų kont
rolės. Paskutinio pasimatymo metu Kissingeris jam pas- 

t tebėjo, kad niekais eis visa detentės politika, jeigu sovie
tų valdžia vienur bandys mažinti Įtampą, o kitoje srity
je siųs ginklus, Kubos karius ir tą Įtampą dar labiau 
temps.

Brežnvui nepavyko susitvarkyti ir su Europos komu
nistų kontrole. Iki šio meto Italijos ir Prancūzijos komu
nistai nuolankiai klausydavo Maskvos nurodymų. Praei

tų metu pabaigoje Italijos ir Prancūzijos komunistai jau 
pradėjo reikalauti daugiau laisvės. Jiems nepatiko, kad 
Rusijos komunistų partijos sekretorius, teikdamas pa
ramą, nustatinėjo vidaus politiką. Kaip Italijos, taip ir 
Prancūzijos komunistų partijos vadai reikalavo leisti 
jiems laisvai tartis su kitų partijų vadais, dalyvauti vie
tos rinkimuose ir, kas svarbiausia, laikytis susitarimų. 
Italijos komunistai išsiderėjo tam tikras laisves, bet pran
cūzams kaskva nenori daryti naujų nuolaidų. Pirmasis 
prancūzų komunistų partijos sekretorius Georges Mar
eliais, nesusitaręs iŠ anksto dėl pageidaujamų laisvių, 
visai Į Maskvoje šaukiamą partijos kongresą nevažiavo. 
Į Maskva išvyko kiti du politinio biuro nariai.

Nebūtume apie Maskvoje ruošiamus komunistų par
tijos kongresus rašę, jeigu šia fikcija nebūtų parem
tas ir lietuvių tautos pavergimas. Sovietų karo ir polici
jos jėgos, panaikinusios Lietuvos nepriklausomybę ir 
primetusios lietuviams komunistinę santvarką, dabarti
nę, valdžią, kurios atstovai kalba lietuvių tautos vardu 
ir net lietuvių sąskaiton vaišina iš Amerikos, atvykusius 
“jaunus politikus”, bando pavergimą įteisinti ir lietuvius 
ilgus metus laikyti savo vargais. Baisų žmonių išaudoji- 
mą, jų žeminimą ir niekinimą, jie bando dangti Maskvos 
kongresų nutarimais ir paruoštais tolimesniais inšaudo- 
jimo planais.

Okupacinė sovietų valdžia, primetusi “tarybinę” sis
temą visame kraštui, pasirenka net Lietuvos komunistų 
partijos pirmąjį sekretorių, visą laiką glaudžiai bendra
darbiaujantį su Maskvos paskirtu antruoju sekretorium. 
Ilgus metus su Maskva glaudžiai bendradarbiavo Anta
nas Sniečkus, o dabar patį daro Petras Griškevičius. 
Maskvos patarėjo paragintas Antanas Sniečkus asmeniš
kai pasiūlė vedinamam “liaudies seimui” prijungti nepri
klausomą Lietuvą prie Tarybų Sąjungos. Tas nutarimas, 
kitų partijos narių pritartas, buvo įvykdytas.

Rašome todėl, kad esame tikri, jog Maskvos konkre- 
se bus keli okupuotos Lietuvos atstovai, komunistų par
tijos nariai. Nei viena lietuviška politinę partija ar gru
pė taip glaudžiai nebendradarbiavo su užsienio valdžia, 
kaip tai daro Lietuvos komunistai. Laisva ir nepriklau
soma Lietuva tuos bendradarbius galės teisti, už savo" 
krašto išdavimą. Blogiausia, kad net ir tie atstovai į 
Maskvo skongresą nėra lietuvių komunistų renkami, bet 
juos pasirenka ir paskiria Maskva. Komunistai primetė 
savo valią visai rusų tautai; jie primetė savo valią pa
vergtiems savo koimynams; jie primetę prievartą Lietu
vai, Latvijai ir Estijai, o dabar planuoja primesti tą prie
vartą visa mpasauliui. z .h.-- - * ■-—

Iki šio meto Sovietų Sąjungos vadai respektavo JAV. 
Jie žino, kad JAV yra galingos, kad be JAV paramos jie 
negalės pastatyti savo ūkio ir negalės įvesti aukštesnio 
gyvenimo standarto, bet šiandien jie jau kelia galvą ir 
laužo veikiančius susitarimus. Ųelstinkyje Brežnevas pa
sižadėjo nesikišti Į kitų valstybių vidaus reikalus, bet 
Angolon jis siuntė ginklus ir ginklavo vieną mažą gyven
tojų grupelę. ,

Brežnevas savo kalbos pradžioje prižadėjo laikytis 
detentės politikos, nes ji esanti visos sovietų užsienio po
litikos pagrindas, bet kaip jis tą detentę derina šunaujų 
sovietinių kolonijų stieigimu Afrikoje, tai klausantiems 
nepasakė. Detente jie tol naudosis, kol ji bus reikalinga, 
bet kai pajėgs savo valia jėga primesti tai apie jokią de
tentę jie nebekalbės. j-
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JONAS AUGUSTAITIS

Dviejų pasaulėžiūrų varžybos
Nors Černius, prasidėjus 1939 m. rugsėjo 1 d. Rei

cho su Lenkija karui, išlaikė Smetonos politikos grieš 
čiausią neutralitetą neiti į Vilnių, tačiau Sovietų įgu
lų įvedimas į Lietuvą, einant Sovietų — Lietuvos su
tartimi 1939 m. spalio 10 d., sudarė formalų pagrindą 
atleisti Černiaus kabinetą ir 1939 m. lapkričio mėn. 21 
d. sudaryti Merkio vyriausybę, kurios pirmininkas 
Merkys, susitaręs su Smetona, turėjo atleisti Raštikį. 
Nuo 193!) m. pabaigos iki 19U) m. pradžios ėjo Merkio 
vyriausybės pasitarimai su Smetona, be Raštikio ir 
su juo. kurie vainikavo 1910 m. balandžio 23 d. Raš
tikio atleidimą ir Vitkausko patvirtinimą nuolatiniu 
kariuomenės vadu. (Nuo 1940 m. Vitkauskas ėjo lai
kinai kariuomenės vado pareigas). Merkys su Smeto
na visą tą 1910 m. pirmą pusę užsiėmė kariuomenės 
vadovybės pakeitimo reikalais, bei valdžios saugoji
mu (Smetona), neturėjo nei laiko nei galimybės žiū
rėti tarptautinių įvykių, kurie tuo metu jau rodė Lie
tuvos .suverenumui didžiausią pavojų.

Paskutinis Nepriklausomos Lietuvos Antano Mer
kio kabinetas, be žinomo seno tautininko pirmininko 
ir be partinių bilietų — Musteikio, Skučo, nepartinio 
Ernesto Galvanausko (finansų ministerio), bei Urbšio 
— į jo kabinetą įėjo ir buvę opozicijos atstovai, be 
nepaklusniojo Bizausko, pirmininko pavaduotojo, la
biau susiklausantieji — Tamošaitis — Teisingumo; J. 
Audėnas — Žemės Ūkio. K. Jokantas — švietimo (bu
vęs krikšč. ūkininkų sąjungos), J. Masiliūnas — susi
siekimo. (Jame jau nebuvo aktingesniųjų dr. Bistro 
ir J. Krikščiūno). Aš gavau vėl naują minister) Masi
liūną. Pačiau Smetona ir šiuo kabinetu nebuvo pa

tenkintas, jis apie jį rašė: “Kai stiprios savo propo- 
gandos nebuvo, kai mūsų politinės srovės perdaug 
ėmė savaliauti, tai lengva buvo pasišauti svetimai 
propagaindai. Atsiminkime: vieninga valdžios idėja 
buvo sužalota srovių konsolidacijos, kitų vadinamos 
koalicija”. (Smetona; Pro memoria, 1940 m. liepos 
mėn. 1-25 d. psl. L Rytprūsiai).

Smetona, atsisakęs atsiimti Vilnių, (atsisakė pri
imti Reicho karinę misiją į Lietuvos Kariuomenės. 
Vyriausiąjį štabą,) tačiau Lenkijai žlugus po nepilno 
pusantro mėnesio, Smetona sutiko priimti apgrobtą, 
apiplėštą Vilnių iš Sovietų Rusijos ir įsileisti Lietuvon 
Sovietų kariuomenės įgulas, einant 1939 ro. spalio įnėn. 
10 d. sutartimi su Sovietais.

Po 1939 m. spalio 27 d. Lietuvos kariuomenės įžy- 
giavimo į Vilnių, Smetona į Vilnių nesikėlė, — ga) tuo- 
mi vėl parodė lojalumą Lenkijai, kuri niekad neatsi
sakė savo pretenzijų į Vilnių su jo teritorija? Tačiau 
Vilniuje buvo įvesla Lietuvos administracija ir persi
kėlė ten kai kurios įmonės ir įstaigos. Geležinkelių 
Valdyba iš Kauno buvo perkelta į Vilnių. Mano minisr 
teris Masiliūnas mane įspėjo, kad man teksią keltis 
į Vilnių atstatyti ten, po rusų apiplėšimo, geležinke
liuose tvarką ir jis pristatysiąs Smetonai skirti njane 
dabar Vyriausiu Geležinkelių Valdybos Direktorium. 
Tvirtai paabejojau, ar Smetona sutiksiąs, bet jis. atsa
kė, kad taip darysiąs. Smetona tačiau, nieko nesaky
damas. išsiėmęs iš liemenės pieštuką, pasirašė aklą* 

(skirdamas mane nuo 1940 m. gegužiai 15 d. Vyr» gele- 
žinkelių Valdybos Direktorium.

31). PASKUTINES LAISVOS VALSTYBES 
ARCtONIJOS DIENOS

Dabar, toje situacijoje — vidaus kovose dėl val
džios išlaikymo bei Sovietų provokacinių kaltinimų

— Čikagos skautu-čiu tradi
cinė Kaziuko mugė įvyks kovo 
men. 7 d. Jaunimo CentrCe, 
5620 So. Claremont avė. Skau- 
tų-ęių vadovybės kviečia vi
suomenę atsilankyti ir paremti 
skautiško jaunimo veiklą, (pr.)

— Laikrodininkas A. Šerkš
nys. Taisau laikrodžius, aukso 
ir gintaro išdirbinius. Darau

gintarinius žiedus. 3362 South 
Haisted St. Tel. 523-2044.

; - (Pr).

Maskvos kongresus organizuoja nedidelė grupelė pla 
nuotojų, o vėliau jie primeta ne tik komunistų partijoms, 
bet visam pasauliui savo valią.

4ėl jų Įgytose tvarkos ardymo ir didėjant Lietuvos su
verenumo pavojui, buvau paskirtas Lietuvos Geležiu 
kelių Vyriausiu direktorium. To paskyrimo aktą vė
liau mąn teko matyti. Masiliūnas dar ministeriavo iki 
1940 m. birželio 17 d., iki Merkio kabineto atsistatydi
nimo (Sovietų įgaliotinio Dekanozovo parėdymu) ir 
sudarymo Paleckio vyriausybės. Masiliūnas atvyko į 
Vilnių ir perėmė pirmiau eitas Ekonominės Direkci
jos direktoriaus pareigas iš laikinai ėjusio P. Zubro. 
Finansų ministeriui Paleckio kabinete (liaudies vy
riausybėje) Ernestui Galvanauskui buvo pavesta lai
kinai ir Susisiekimo ministerio pareigos.

Tuoj prasidėjo geležinkeliams Sovietų reikalavi
mai papildomųjų rampų statymo, jų įguloms bei reik
menims išsikrauti įvairiose vietose, o taip pat ir prie- 
kauštąi — perilgas vagonų užlaikymas po kariuome
nės bei amunicijos iškrovimo Lietuvoje. Sovietų ma
joro, užėjusio pas mane Vilniuje, paprašiau iš jų pa
galbos mėdziaga, kurios mums trūksta, o dėl vagonų 
užlaikymo pareiškiau, kad mes tuoj grąžiname, gal 
pas juos trūkumai atskaitomybėje.

Neužilgo, liepos mėn. 1 d., vietoj Galvanausko, 
Susisiekimo ministerių buvo paskirtas S. Pupeikis. 
Galvanauskas, perduodamas jam pareigas, supažindi
no manę su juo-žemo ūgio, nepatrauklios išvaizdos, 
senas pasislėpęs koministas, liaudies mokytojas iš Za
rasų krašto. Per pirmą tarnybinį pasikalbėjimą su 
juo, man priminė, kad dabar reikia visiems uoliai 
dirbti, visiems stropiai pildyti pareigas, be to jis gir
dėjęs, kad aš esu čia nepamainomas. Ir kaip tik tu® 
metu besikalbant, jhm; paskambino vienas dš žemes
nių Geležinkelių Valdybos tarnautojų — Merdosas, iš- 
sidayęs, iš kur jis gauna žinias. Per antrą ilgesnį pa
sikalbėjimą “tarnybos” reikalais, jis pareikalavo jau 
perkelti Rokiškio geležinkelių stoties viršininką (vėl
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' — Labai reta proga pasitai
ko, tik vieną kartą į du šimtus 
metąs Amerikos Bicentennial 
minėjimas McCormick salėje 
š. m. balandžio mėn. 25 d. 2.30 
vai. p. p. Nepraleiskite progos.- 
Bilietai bus pardavinėjami 
Marginiuose ir pas platintojus. 
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pasislėpusį komunistą) į Kauną. Pasaldau, kad Kau
no geležinkelio stoties viršininkas Jurkštas gerai at
lieka pareigas, tačiau ištirsiu ar- rokiškietis tiksiąs 
Kaunui? Atsisveikinome? * <

Kai daugelis įmonių, persikėlusių į Vilnių (ir įs
taigų), o taip pat ir Geležinkelių Valdybos tarnautojų 
gyveno Kaune, tai tarp Kauno ir Vilniaus buvo pa
leistas greitasis traukinys, kuris rytais, per valandą 
nuveždavo tarnautojus darban ir po darbo parvežda
vo į Kaimą. Tuo traukiniu dažniausiai ir aš važinėda
vau į Vilnių ir atgal. x •

Liepos mėn. 11 dieną skambino man iš Kauno ir 
prašė užeiti pas jį Sovietų pasiuntinys Pozdniakovas. 
Užėjus jis sako, kad jam pranešęs Geležinkelių ko
misaras iš Maskvos Kaganovičius, kad aš sabotuoju 
Sovietų kariuomenė transportus ir prašė įspėti mane, 
žinoma, panei^au tuos kaltinimus ir prašiau praneš
ti Kaganovičiui, kad to nėra__ Sovietų pasiuntinybė
je buvo didžiausias lakstymas, — žmonės lakstė iš 
vieno kambario į kiią, vieni siuvo raudonas vėliavas, 
kiti ruošė įvairius plakatus, daug buvo svetimų žmo
nių iš Maskvos. Su keletą Pozdniakovas mane supa
žindino... Iš tokio pasikalbėjimo paaiškėjo, kad jau 
baigiasi padėtis laisvam pasilikti Lietuvoje. Už kalti
nimus sabotažu ir asmeniui daug kartu buvusiam 
Maskvoje ir važinėjusiam po užsienius, taikomas vie
nokiu ar kitokiu būdu sunaikinimas...
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES

2858 W. 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą,

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ L1GOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Vall.y Medical Confer 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SUKGfcON 
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Westchester Community klinikos 
Medicinos dtreKtonus.

1938 S. Manheim Rd., Wesr Chester, i U. 
VALANDOS: 3—9 darbo, dienomis ir 

kas antrą šeštadienį d—3 vai.
Tek: 562-2727 aroa 562-2728

GI 8-0873

DR. W. EiSiN - EiSiNAS 
akušerija ir moterų LIGOS 

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

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

TEL. — BE 3-5893

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

SPECIALYBĖ AKIU LIGOS 
3907 West 103rd Sireet 

Valandos pagal - susitarimą.

DR. K. H VAJUOS
Teh: 5614605 ir 489-4441 

OFI.SAIį
1002 N. WESTERN AVE.
5214 N. WESTERN AVE. _ 

Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MESKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 7lst STREET 

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
0PT0METRISTA5 

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

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

DR. LEONAS SEIBUTlf 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL: am/ad. nuo 1-—4 po. pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vaL po Pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telefu HEmlock 4-2123 
Rezid, telef.: Glbson 8-6195 

jPriima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telet HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
) ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
; Aparatai - Protezai. Med. Ban-
* dažai. Speciali pagalba kojom*
, (Arch Supports) ir it

2850 Wait 63rd St., Chicago III. 60629 
Telef.: PRespect 6-5084

SKAITYK PATS IR PARAGINK 

KITUS SKAXTYJX. 

NAUJIENAS

Detroito naujienos.
Vasario 16-sios minėjimas

Minėjimas prasidėjo panial- njmo komisiją sudarė: LB Pir 
domis visose trije^e lietuvių 
bažnyčiose: Šv. Antano, Šv. 
Petro ir Dievo Apvaizdos.

Šv. Antano bažnyčioje Mi
šias atnašavo ir Vasario 16-sios 
minėjimo proga pritaikintą pa 
mokslą pasakė klebonas kun. 
Kazimieras Simaitis. Dievo Ap 
vaizdos bažnyčioje klebonas 
kun. Viktoras Krisčiunevičiug, 
ir Šv. Petro bažnyčios klebo
nas kun. Kazimieras Butkus.

Iškilmingas minėjimas Kul
tūriniame centre dėl mikrofo
no tekniškų kliūčių prasidėjo 
kiek pavėluotai. Minėjimą pra 
dėjo Detroito Lietuvių Organi 
zacijų Centro pirmininkas adv. 
Rimas Sukauskas-Sakis. Savo 
trumpoje kalboje padėkavojo 
publikai už atsilankymą, pri
minė Vasario 16-sios reikšmę 
ir perdavė programą pravesti 
D. L. C. vicepirm. Dr. Algiui 
Barauskui. Į salę buvo įneštos 
ir pagerbtosAmerikos ir Lietu
vos organizacijų vėliavos. JAV 
Himną sugiedojo solistas Pra
nas Zaranka. Jam kompona 
vo pianistas Rimas Kasputis. 
Invokaciją sukalbėjo šv. An
tano klebonas kun. K. Simai
tis. Nepriklausomybės Aktą 
perskaitė atsargos majoras, sa- 
nanoris kūrėjas Kazimieras 
Daugvydas. Kaip ir kas metai 
buvo pagerbti Afichigano vals
tijoje gyvennantieji savano
riai kūrėjai: Jonas* Bajauskas, 
Tomas čiunka, Kazimieras 
Daugvydas, Pranas Dunčius, 
Pranas Kunce, Vincas Misiu- 
lis, Feliksas Motuzas, Kostas 
Mikolaitis, Jonas Rauba, Jonas 
Šepetys, Stasys šimoliūnas, Ka 
zimieras špakauskas, Juozas 
Sventickas ir Bronius-Tatarū- 
pas.Birutininkė Kristina Daug 
yydienė, asistuojant skautėms: 
Marytei Alkevičiutei ir Kristi? 
nai Jankutei savanoriams kū
rėjams prisegė po gėlę. Gėles 
paūkavo Detroito Birutės Drau 
gija. Buvo perskaitytos trys 
proklamacijos: Michigano Val- 
styjos gubernatoriaus William 
Milliken, kurią perskaitė Bi
rutė Barauskienė, Detroito 
Miesto Colleman A. Young per 
skaitė Giedrė Sirutylė, ir South 
fildo miesto Majoro Donald F. 
Francass perskaitė Asta Šepe
tytė. v '

Minėjime dalyvavo ir kitų 
tautybių atstovai:-Eatviai, Es
tai, Slovakai, Ukrainiečiai ir 
kit Kalbėjo. JAV Kongresma- 
nas James Blanchard. Jo kal
ba plojimais du kartu pertrauk 
ta. Jo garbei -publika atsistojo. 
Lietuvis kalbėtojas Dr. Vytau
tas Dargis iš Čikagos, del ku
rio atvykimo į Detroitą fronto 
bičiuliai labai nusigando ir pa
bėgo į Windsorą, pasakė tėvy
nės meile persunktą kalbą su 
dideliu pairi jo tiškumu. Lietė 
tiktai Lietuvos laisvinimo at
liktus ir numatytus atlikti dar
bus. Prelegentui kalbant pub
lika atydžiai klausėsi, galėjai 
girdėti net musę skrendant 
Pasibaigus kalbai pūblika šil
tai plojo. Kalba buvo gerai pa
ruošta ir verta įpatingo dėme
sio. Preligentas Dr. V. Dargis 
savo kalbos turinį žadėjo išti
sai patalpinti spaudoje Preli
gentas Dr. Dargis Vasario 15 
d. 8 vai. kalbėjo per ALB Ra
dijo klubo valandą. Programo 
je buvo įjungta Lituanistinės 
Auštesniosios “Žiburio “mo- 

. kyklos konkurso dalyvėms, pre 
mijų įteikimas. Ih-ėmijų įtei
kimo aktą perskaitė LB Apy
linkės Valdybos pirm. inž. Jau 
nulis Gilvydis. Tai pirmą kar
tą Detroito istorijoje, buvo pa
darytas gražus gestas, kad LB 
pirmininkas bend radaripa uja 
su DLOC ruošiant Vasario 16- 
jų- ‘ • i ■

Norėčiau pabrėžti, kad da
bartinė LB. Valdyba yra skir
tinga nuo buvUsių vąldj'b11- ji 
ieško su visomis organizacijo
mis sugyveoi1110- Rašinių verti |

tinėlę, pus širdužėlę ii Suk, 
suk ralelj. Kaukbjs kaip ir vi- 
suoipet labai gražiai nuskam
bu irivisięms labai patinka. 
Publika noriai laukia daugiau 
kanklių melodijų. Kaip Mote
rų. Ansambliui taip ir Kanklių 
publikai labai karštai plojo. 
Minėjimas baigėsi Tautos Him 
nu. Minėjime publikos dalyva
vo 381 bent taip mane infor
mavo fronto bičiulis. Nenoriu 
čia ginčytis, tebūna ir tiek, tik 
tvirtai žinau, kad kėdžių buvo 
pastatyta per keturis šimtus ir 
visos iki vienos buvo užsėstos. 
Dėl sėdynių trūkumo publika 
sėdėjo ant gale stovinčių sta
lų ir ant baro. Vėliavos, pakė- 
lipias.įyyko Vasario 16 d. 8 vai. 
30 mip. ryto prie miesto rotu
šės- Pakėlimą dalyvavo Det
roito Lietuvių. Organizacijų 
Centro vicepirm. Dr. Algis Ba
rauskas, šaulių Sąjungos pir
mininkas Vincas. Tamošiūnas, 
Trimito redaktorę Stefa Kau- 
nelienė, Lietuvių namų Drau
gijos pirm. Antanas Norus, 
“Naujienų” bendradarbis An
tanas. Bukauskas ir “Dirvos” 
bendradarbis Antanas Grinius- 
Minėjimą rengė Detroito Lietu 
vių Organizacijų Centras, Alto 
Skyrius.

Minėjimą skaitau pavykusiu. 
Nors fronto bičiuliai visomis 

Kontatos! priemanėmis atkalbinėjo Det- 
.Lietuvos šviesos. keliu-B. Bu- ir apylinkių lietuvius, 
driunas. Visos dainos labai graibai neeitų į minėjimą, bet ne- 
žiąi nuskambėjo kaip nieka-i uUalūs. lietuviai tiį seperatistų 
,dps« Ansamblis pasirodė visu ųepaklausė. Iki šią laiku Det- 
didinguniu. Salė, kad: ir ne tu- r°it° Lietuviai laisvinti reika- 
ri geros akustikos, bet malo- lama sųaukavo jau per 3,30o 
nų buvo klausytis, ir gėrėtis, dol. aukos dar vjs plaukia. Per 
gražiais moterų balsais. Visos,na^ i>uvo surinkta 3.437 dol., 
dainos buv.o įdainuotos į mag-jk.aįp matote, betrūksta 13/ dol. 
netofoninę juostelę ir vėliau t Brangūs Detroito ir apylin
kei minėjimo 'pakartotos. Sfc 
Butkaus, šaulių., kuopos, kankli 
uipkės. vadovė Dana Petronie
nė atliko: Alfonso Mikulskio 
kūrinius: _ įęnciųgelis, Paą mor

alininkas J. Gilvydis, mokyto
ja Kristina Daugvydienė ir nio 
kytojas Jonas Švoba. Dovanas 
įteikė J. Švoba. Pirmas pre
mijas po 15 dot laimėjo: Rita 
Navarauskaitė, Aliukas Lelis, 
Vidas Navarauskas, Asta Še
petytė, antrag premijas po 10 
dol. laimėjo Taura. Zarankaitė, 
Kristina Jankutė, Kristina Buit 
kunaitė. Mecenatas Šaulių Są
jungos Tremtije Centro V-bos 
pirm. Vincas Tamošiūnas. Bai 
gentis iškilmingo minėjimo ofi 
daliai daliai rezoliucija pers
kaitė Dr. A. Barauskas, rezo
liucija rankų plojimu buvo pri 
imta ir bus išsiuntinėjama JAV 
aukštiems pareigūnams, Pre
zidentui Gerold Fordui, Sena
toriams ir kongresmanams, 
Viena kopija buvo įteikta į 
rankas 18-j o distrikto kongres 
manui James Blanchard. Po 15 
min. pertraukos meninę dalį 
atliko Moterų Vokalinis An
samblis, vadovaujamas muzi
ko Stasio Sližio: Nemunelis- 
Kompozitorius V. Poltanavi- 
čius, Vaidilučių daina iš ope
ros, Birutė-M. Petrauskas; Šiau 
rėš pašvaistė— S. Sodeika ir 
Laisvės Vasaris iš

S

kad neeitų į minėjimą, bet ne-

kių lietuviai, 'įsą-yo auką dar 
galite pasiųsti. E. Paurazienei, 
arba; įteikti bet kuriam D.LX). 
C. Valdybos nariui iki vasario 
20 dienos. A. Bukauskas

Teisininkui

RAPOLUI SKIPIČIUI
mirus,

jo žmoną Lydiją ir visus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir

250 žmonių pabėgo 
nuo amonijos dūmų

BRIDETON, N. C. — Ugnia
gesių pranešimu, trąšų gamyk
los gaisre, kurs visą įmonę “su
lygino su žeme”, dėl amonijos 
(amoniako), ore- pasklidusių ga
rų visi tos rieto vės gyventojai 
buvo evakuoti. Kol EPĄ parei
gūnai ištyrė aplinkos orą, visi 
Sandy Point gyventojai buvo 
apgyvendinti pradžios mokyklos 
patalpose.

Maistą kortelių 
ėmėjų padaugėjo

SPRINGFIELD, Ill. — Viešo
sios pagalbos departamento pra
nešimu, vien nuo balandžio iki 
spalio mėnesio 1975 metais Cook 
apskrityje padaugėjo 13,000, 
minoj aus valstijoje 5 tūkstan
čiais sumažėjo. Dabar Ulinojus 
duoda maisto korteles daugiau 
kaip 300,000 šeimų.

Kas korteles gauna, pavyz
džiui nurodoma, kad šeima turi 
teisę gauti maisto kortelių kas 
mėnesį už §236, jei jos mėnesi
nis uždarbis yra $787 ar mažiau.

Susirinkimų

PRANEŠIMAI

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI'
"Bet Dievas, kuris yra turtingas gailestingumu, dėl begalinės savo 

meilės, kuria jis mus mylėjo, kai mes buvome mirę nuodėmėse, atgai
vino mus drauge su Kristumi**. Jono 3:14-16.
Kaip labai didi ir stebėtina Šita Dievo ir Kristaus meilė- Airodo ne

galima pasiekti jos aukštumą ir gilumą, ilgumą ir platumą. Kurie priėmė 
Viešpatį kaip savo Atpirkėją ir padarė sandorą su juo pašvęsdami jam visa, 
ką jie turi, tie gavo jo palaiminimus. Kuomet juos trukdo kūno silpnybės 
arba kitų pasipriešinimas, jie turi atsiminti didžiąją 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 antradieni Sophie Barčui radijas skelbia švento Rasto tyrinė
to! y aiškinimus.

Visi Bno, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bot kur yra mi
rusioji? J tą klausimą atsako knygutė ''Viltis po mirtie^ kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

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

ŽV. RAITO TYRlNtTOJAI

i ir paklusnūs jam, tai iš tikrųjų dalyvausime su Kristumi

AJeJęsandrą Kavaliūnienė, 
Algirdas Kavaliūnas su šeima, 
Margarita Marchertienė su šeima 
Irena Šalčiuvienė

Advokatas, teisininkas, visuomenininkas .

RAPOLAS SKIPITIS
Gyveno 4247 So. Maplewood Ave.

Mirė 1976 m. vasario 23 d., 2:30 vąl. ryto, sulaukęs 89 metus am
žiaus. Gimęs Lietuvoje, Baukų kaime, Smilgių valsč., Panevėžio aps.

Amerikoje išgyveno 29 metus.

Paliko nuliūdę: žmona Lydija Skipitienė (pagal tėvus Malvičaitė, 
pagal pirmą vyrą Gelumbis), duktė Marija Garbačiauskženė. jos vy- 

1 ras Leonas, gyv. Kanadoje, ir duktė Elena Daugėlienė su šeima, gyv. 
Lietuvoje, posūnis Karolis Gelumbis, jo duktė Karolina ir sūnus Vin
cas bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Vytauto Didžiojo šaulių Rinktinei ir buvo šaulių Są
jungos Garbės pirm. Lietuvių Teisininkų Draugijai, Lietuvių Bend
ruomenei ir Lietuvių Fondui.

Kūnas pašarvotas P. Bieliūno koplyčioje, 4348 South California 
Avenue.

Atsisveikinimas su velioniu Įvyks antradienį, vasario 24 d. 7 v. v.

Trečiadienį, vasario 25 dieną 9:30 vaL ryto bus lydimas iš koply
čios į Lietuvių Tautines kapines.

Vist S. a. Rapolo Skipičio giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kvieėiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimu.

Nuliūdę lieka: y
žmona* dukterys posūniu Riminis.

Laidotuvių Direktorius Petras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.

Upytės Draugiškas klubas rengia 
Bunco ir kortu balių sekmadieni, va
sario 29 d. Battaan salėje. 4040 South 
Western Ave. Pradžia 1:30 vai. popiet.

Bus Labai gražių ir vertingų dova
nų laimingiesiems. Taipgi bus. ska
nių šiltų valgių’ ir šaltų gėrimų.

Kviečiame visus narius ir svečius 
atsilankyti ir smagiai praleisti po pie
tų su iipytiečiais. A. Kalys

- - - - - ■ • ' — į 
— Vasario 29 d., sekmadienį, 11 vaL i 
ryto Jėzuitų. koplyčioje, 5620 South 
Clermont Ave., bus atnašaujamos Šv. į 
Mišios už mirusius Zarasiškių klubo 
narius. Klubo nariai ir giminės ma
loniai kviečiami pamaldose daly
vauti. Valdyba

SKAITYTI DEMOKFATINĮ

DIENRAST. "NAUJIENAS Laidotuvių Direktoriai

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

IEVAS IR SŪNŪS

TRIS MODERNIŠKOS 
Am-CONDTHONED KOPLYČIOS

BErrabSe T-8S01

EUDEIKIS
— ZARASIŠKTŲ KLUBO nariu su
sirinkimas Įvyks kovo 21 d., sekma
dienį. 2:00 vai. po pietų naujoje vie
toje. — Chicago. Savings and. Loan 
finansinės bendrovės Pakel' Hall, 
prie 63 ir Western Ave, Visi- klubo 
nariai yra kviečiami susirinkime da
lyvauti. Be kitu klubo reikalu teks 
aptarti ir pavasarinio, banketo, rei
kalą.' kuris ivyks balandžio 24 d.

Valdyba

PERKRAUSTYMAI

M: 0 V I Bt Q
Leidimai — Pi|naA apdrauda, 

ŽEMA KAINA
R. š ERĖ N A . S 

Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairi v atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

J

"NAUJIENOS" BOLŠEVIKAMS 
YRA RAKŠTIS JŲ AKYSE

RADINSKAS
4 GABALŲ STEREO 

‘ RADIJAS - PATEFONAS 
TIK S149.95

2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

S*km. ir frtč. uždaryta.

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

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

■■ . .........  - J

Linksmumo arba liūdesio valandom 
(PUTRAMENTAS) 

gražiausios gėlės ir vainikai antka
piu papuošimui ir sezoninės 

kapams gėlės.
ROY R. PETRO (PUTRAMENTASj

5S25 So. Harlem Ave. — 5864220

v.

GAIDAS - DAIM1D
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

MODERNIŠKOS ĄIR-CONDITIONĘD KOPLYČIOS,

NARIAI:
Chicagpą 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTJ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

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

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

GEORGE F. RUDMINAS .
3319 So. LITUANICA AVĖ. 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

11Q2S SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DL 974-4410

3354. So. HALSTED STREET f hone: YArds 7-1911

5 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILI___ XVEDNES FEBRUARY 1976
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SKAUTUA

LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

Adresas: 7120 S. Rockwell St., Chicago, Ill. 60629

NR. 7 (539)XIJI-JI METAI

Vyd. • no Jaunimo Fondas pasižymėjusio asmens

PREMIJA PASKYRĖ DAIVAI KEZIENEI
Ji bus Chicagoje vasario 29 d.

Akademinio Skautų Sąjūdžio Vydūno Jaunimo Fondo val
dyba praneša, kad 1975 m. pasižymėjusio asmens premija pa-

rilį, Ca^ijcs«U:LTH^I Cętruitt^,

SR

jaunimo kongreso gegužinėj e. Paveiksle matome Rasčiauską, stovintį prie didelio stalo, o kitame
stalo gale sėdi Jonas Čekanauskas ir kiti.

Vladas Rasčiauskas, prieš išskrirdamas į Ugnies Žemę, buvo sustojęs Buenos Aires mieste irdalyvavo
W __ •• .* M *• « a *_ <• •_ _>♦ a t ■

Visi buvo gerai pamaitinti.

J’S
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& ’W33s

9 • 9 • • 9
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Okupuoto] Lietuvoj; kad jie ne tiek orą 
idis drėkina: pro jų 
I laiką laščioja ar net čiurkšlėmis 
[sruvena vanduo. Bet negi
lauk gaminį, už kurį teko gry
nais mokėti!
tobulinti savo drėkintuvu 
tinome juos viršum dujų plyte
lės ir orkaitėje, visokiais chemi
kalais tepliojome. Maždaug po 
metų atkaklaus triūso žmona pa
galiau sušuko: “Eureka!” Pasi
rodė, kad klijais išteptas.. po 
to orkaitėje pakaitintas drėkin
tuvas nebepraleidžia pro dugną 
vandens.

Būtų labai malonu, jei “Jie

JONAS A. MARKUS, Ph. H .

labar darosi?
gnn-

ugną vi«ą
K If*

Kas čia
V

drėkintuvais,MBėda su

Ne kartą teko girdėti, kad
i butuose

mesi

.uįjū^aiios. Vit> ifeodį davė L, Mpz.'.iųic, Atrodo, kaip dvynukai
Nesenai Draugas, sausio 29rvienas organas, 

d. įdėjo M. Stonio straipsnį 
“Kaip nori mus nutildyti’’. Nu 
rodo, kad okupanto leidžia
mam “Gimtajam Krašte” išei-

Balandžiai neišlaiko taikos. Kisingerio istorijos. Kova 1 daugiaaukščių namų
oras pernelyg sausas, kad jį rei
kia drėkinti. Tai suprasdamas, 
vietinės pramonės ministerijai 
pavaldi "Jiesios” gamykla ėmė
si aprūpinti miestų gyventojus 
drėkintuvais arba, paprasčiau 
sakant, moliniais indeliais, ku
riuos pritvirtini prie radiato
riaus, o po to pripildai vandens. 
Tai taip sakant, teorinė reikalo 
pusė. Na, o praktinė!

Įsigijęs bent dešimtį “Jiesios”

’■ ■' i ii j ' w JL. įA &•

tinės telefono išįaidp^, vietinės
» 9 / « w • a

t Tad ir ėmėmės 
kai-Žilevičiūtė, A. Senkevičjūtė, &97 narės, Neries tuntas, Omaha,

— 27 narės, Bendras šių vienetų 
narių skaičius — 802 sesės, ku
rios dalinasi sekančiai: Aguonė
lės — 10, Jaun. skautės — 14L 
ūdrytės — 20, skautės — 146, 
jūrų skautės — 40, patyrusios 
skautės — 89, vyr. skautės ir 
kand. — 178, gintarės ir kand,
— 51, židinietės — 55, skauti- 
ninkės — 72.

šalia to, rajone veikia dvi skau- 
15 narių ir Clevelande su 36 na- 
tininkių draugovės: Čikagoje su 
rėm. Taip pat Čikagoje vei
kia viena j ūrų skautininkių skil
tis, turinti 11 narių. Bendras šių 
trijų vienetų skaičius — 62. Tai
gi, kaip matote, Vidurio rajone 
veikia 10 įvairių vienetų.

Nuo 1973 m. gegužės mėn. 15 
d. pakėlimų buvo sekančiai: į 
v. s. laipsnį —3 į skautininkės 
Ipsn. — 8, į jūr. skautininkės 
laipsnį — 2, į paskautininkės — 
7. Viso pakeltųjų į vyr. Ipsn. — 
49.

Apdovanota ordinais: Padė-

skirta Daivai Alytaitei-Kezienei.

Daiva iš profesijos chemikė, kalų tarybos narė, 
penkių vaikų motina, sugebėjo būrio” radijo programos New 
ne tik auginti gražią lietuvišką Yorke angliškos dalies vedėja,

—) kos ord. — 6, Lelios — 7, Už 
Nuopelnus — 5; viso — 18. Ap
dovanojimai žymenimis: Tėvy
nės Dukros — 16, Vėliavos — 
37, Pažangumo 45; viso — 108. 
Rėmėjų apdovanojimai: Padė
kos ženklu su rėmėjo kaspinu — 
3, Už Nuopelnus šu Rėmėjo kas
pinu — 13; viso — 16.

Neturiu pilnų davinių kiek, 
bet mūsų sesės lankė ir baigė

šeimą, bet tuo pačiu metu duo
ti didelį asmeninį įnašą lietuvių 
visuomeninėje, ypač politinėje, 

^veikloje. Simo Kudirkos laisvės 
laimėjimas irgi didele dalimi 
sDaivos Kezienės asmeninės ko- 
*vos nuopelnas. Ji parodė, kiek 
"a.tskiras asmuo įdėdamas atka
klaus darbo gali pasiekti politic 
nė j veikloj.

■ šįi’.o metu Daivą Kezienė yra 
-Akademinio Skautų sąjūdžio na- 
įYė, JAV LB Visuomeninių rei-

DŽIAUGIUOSI
VIDURIO
RAJONO

Ir atsisveikinu
’Mielos Sesės, i

*

j sveikinu naujai, išrinktą LSS 
{Vadovybę, naująi. paskirtas tun- 
įtininkąs; draugjninkes ir visas

“Laisvės ži-

kelionės, o taip pat kelionės į 
Rako stovyklą ir skambinimai 
telefonu buvo apmokėti vadeivės 
asmeniškais pinigais. Visa pini
ginė atskaitomybė yra registruo
ta pas Seserijos iždininkę.

Baigdama savo pareigas,

noriu padėkoti visoms tuntinin- 
kėms už nuoširdų bendradarbia-1
vimą, j. s. Irenai Regienei už f vyr. si. 1. Gailius Senkevičius ih 

V. Asevičius; į psl. 1. A. Kišo- 
nas ir L. Grykas.

Vasario 29 d. — “Šatrijos” 
ir “Rambyno” tuntų 25 m. vei
klos sukakties minėjimas Prisi- 
kėlįjno salėje 5 v. p. p. Iš anksto 
visi kviečiami jame dalyvauti.

Kovo 7 d. — Kaziuko mugė. 
Draugovės ruošiasi “kelionei į 
Vilnių”. Visi ruoškimės aplanky
ti mugę!

■' t

Vilkiukų draugovė taria nuo-

biuletenių spausdinimą. Esu dė
kinga visai Vidurio rajono va- 
dijai, kuri nuoširdžiai rūpinosi 
visais rajono reikalais.

Mielos Sesės, ryžkimės persi-
imti Nepriklausomybės dvasia 
ir Susimąstymo Dienos tikrąja 
prasme. Tenebūna šios brangios 
dienos tik žodžiai. Dar dides
niu ryžtu žen kūne lietuvišku ke
liu, o lietuvių kalba telydi kiek
vienos mūsų sesės žingsnius.

Budžiu P-' ~
s. fil. Danutė Eidukienė.

JAV Vidurio Raj. vadeivė

Šarkaitė ir D. ŽulytA Tai nauja
jaunų vadovių pajėga tuntui. To-
kia proga jos susilaukė daug
sveikinimų, ir dovanų. Į vyres
niškumo laipsnius pakeltos: į psl. 
1. D. Mąrcytė, G. Mažeikaitė, L.
Siminkeviciūtė, R. Tamulionytė,
i vaįjr. L — S. Taraląitė ir R. 
Trinkaitė. “Rambyno” tunto įsa
kymu į vyr. laipsnius pakelti: į

■, širdų skautišką ačiū t. n. vyr. sk. i gal
- vyr. si. D. Nausėdienei ir vyr. U

už dominavimą ir bendradarbiavimo monopalį

of Peace, 1812-1822”, Kisinge- 
ris naudojosi tik įvykių daly
vių raštais, dokumentais ir at
siminimais, visai ignoruoda
mas visų kitų istorikų ir daly
ko žinovų duomenis bei nuo
mones, pagrįstas kitais šalti
niais. Gal dėl to jo toje studi-

, Todėl visos 
lietuvių patriotinės orgamza? 
cijos ir sudarė Amerikos Lietu 
vių Tarybą, ir jai pavedė atsto 
_vauti lietuvių reikalus Washin 
gtone. Į šį kilnų darbą įsijungė 
ir naujųjų ateivių organizaci
jos ir darbas vyko sklandžiai 
iki bendruomenės vadovybėje 
prasidėjo pūsti šalti vėjai. At-x 
rodo, kad pagal iš kur tai gau
tas intrukcijas, įsteigė taip va
dinamą visuomeninių reikalų 
tarybą ir pradėjo griauti dar-

Po sėkmingu taikos derybų 
tarp Egipto ir Izrąelio n-ra pa. 
lankios nuotaikos objektyviai 
vertinti Henry Kissingerįo pa
žiūras į Amerikos politiką ir 
Į pasaulio santvarką. Betgi to
kia. pat padėtis buvo su Viet- 
kongu bei šiaurės Vietnamu ir
jų taikos sutarties su pietų .joje dominuoja tragizmas ir 
Vietnamu.
tragiškų įvykių finalo, Kissin- 
geris turėjo atsistatydinti arba 
bent pareikšti tokias intenci
jas.

Kissingerio knygose ir
tuose yra gausu politinių afo
rizmų, kuriuos jo draugai ir 
palankūs jam kritikai vadina 
kisingerizmais. Bet daugelis 
juos lygina su Chairman Mao

vijos lietuviškasis'^ jaunimas, 
kviečiamas studijuotir Vilniaus 
universitete, dalyvauti komu
nistinio jaunimo stovyklose ir 
šventėse. Labai aiškiai nuro- 
dyta okupanto tikslai ir prie
monės tam pasiekti. Bet tą 
laikraštuką mažai kas čia skai
to. v w.(

Keistu sutapimu, čia mes ir 
turime lyg ir “dvynuką” Gim
tajam Kraštui. Tai L. Bendr. 
organas “Pasaulio Lietuvis”. 
Tame laikraštuke, taip pat pa
tariama vykti į propagandinius 
kursus (Pasaulio Lietuvis Nr 
6/71/. Siūloma bendradarbiau 
ti — koofferuoti su okupantu pa

I “savo sąžinę ’. /Pas. Liet. 
11 /6/. Niekinami išeivijos ra
šytojų veikalai, o giriama ir 
patariama skaityti okupanto 
išcenzūruotus romanus. Auto
rė rašo:- ..., “kad diduma išei
vijos romanų yra pamokslau
jantys, nuobodūs ir ne įžeidžia 
jantys, nuobodūs ir net įžeidžia

I

Tikrumoje po šių Į pesimizmas, ieškojimas pasto- 
-------  i_ .-.i—i:.. _a— kuriu! *.

is tori-
drėkintuvų, netrukau įsitikinti, I sios” gamyklos vadovai įvertin-vumo ir idealiu rėmu, 

neatsiekė jo tragiškieji 
niai herojai.

Labai keista, kad Kisinge- 
ris savo istorinius herojus ar
ba, jo nuomone, teigiamus vei
kėjus pateisina likiminiais is
toriniais įvykiais. Tos likimi- 
nės prielaidos labai sumažina 
studijų vertę ir Kisingerio au-

tų minėtąjį racionalizacinį -pa
siūlymą ir įdiegtų jį į gamybą, 
juoba į premiją ar kitokį mate
rialinį paskatininimą mano žmo
na sakosi nepretenduojanti. Ji 
tik stebisi, kaip jai, pedagogei, 
pavyko pašalinti broką, kurį var
totojui masiškai “dovanoja” di-

H

I

i
1

vienasšiandien ne vienas stebisi 
bendradarbiautojų metamor
foze arba pakitimu ir klausia, 
kas čia dabar darosi? Atsaky
mas 
kovoja už

nų lietuvių bendradarbiavimą.

Pakaltinę ALTĄ, kad jis iki 
šiol dar neįšvadavo Lietuvos, 
nutarė patys, kaip sako “imti 
arklį už odegos”, ir važinėti į 
Washingtoną, kelti balsą “Lie 
tuvos laisvinimui”. Ir kas *ži- 
no, ką ten jų atstovai daro, ką 
kalbą ir kokia linkme eina 
“laisvinti”? Matant vadovybės 
polčkius kultūrinėje srityje, 
visokių išvadų galima susida
ryti! Juk lik jų vienų atstovai 
tada ten tekalba. O po Helsin
kio konferancijos, 
pasipylė “džiaugsmo

ras-

i.

s-;

RAŠO VLADAS RASČIAUSKAS

aiškus. Labai aiškus. Jie.
--- „j bendradarbiavimo VUWJU1
monopolį, gaunamas tiltų sta-' p]omUoti inžinieriai ir kvalifi

kuoti darbininkai.Lietuva, tėvyne mūsų 
Gary, Ind., spaudoje

East Chicago ir Gary, Ind., ap
tarnaująs Post-Tribune laikraš
tis savo vasario 15 dienos sek
madieninėje laidoje talpina sa
vo štabo reporterio Tomo Stun- 
džiaus straipsnį per 4-rias skil
tis antrašte: “Lietuva, tėvyne 
musu” to be remembered”.

Straipsnis pradedamas: Prieš 
ketverius metus Romas Kalan
ta, 19 metų amžiaus kolegijos 
studentas susidegino šaukdamas 
laisvės savo kraštui. 
i 

paskutiniki Kalantos žodžiai, 
kaip praneša tos vasaros dienos 
liudininkai Kaune.

Kalanta tačiau yra vienas iš 
tokių 500,000 lietuvių, kurie bu
vo nužudyti arba ištremti į dar
bo lagerius 58 metus trunkan
čioje kovoje prieš Rusiją, okupa
vusią jų kraštų prie Baltijos jū
ros Rytų Europoje.

Straipsnyje pranešama, kur, 
kada ir kaip bus švenčiamos Lie
tuvos neprikausomybės paskel
bimo 58 metinės sukaktuvės E. 
Chicagoje ir Gary, Ind., kur to 
miesto meras' Richard G. Hat
cher visą, savaitę paskelbęs Ame
rikos Lietuvių Savaite (Lithua
nian American Week).

Toliau straipsnyje gana tiks
liai atpasakoti svarbiausieji įvy
kiai Lietuvos istorijoje nuo Lie
tuvos karalystės įsteigimo 1251 
metais iki 1975 metų, kuriais

tybai sumas, ir kad tai yra nau
posakiais: vienus ir kitur yra įritėtą, nes pasaulio įvykiuo-L iemonė griauli Amerikos 
zYrv »■» c* »■» t no „nlrv »»a I- z-* r» Kna z « w~»> ' 1 • z • • v , • • *KELIONĖ Į PIETŲ AŠIGALĮ

Iš Buenos Aires susodino mus> tiniečiams, tai storam 
visus į didelį Amelkos gamybos kiečiui ten tikras vargas, 
sprausminį lėktuvą ir visus lai- ----  — -------------- —

i
ameri-

gausu tuščios retorikos bei dvi se yra'neabejotinas priežastih- 
gubos prasmės išsireiškimų ir gumas, čia peršasi mintis da- 
vispusiškumo stokojančių są
vokų. Tačiau visi Kisingerio 
raštai yra gražiai išleisti žino
miausių leidyklų. Deja, jis ne
pasižymi stiliaus bei kalbos 
lengvumu, todęl retas iš pirkė
jų juos ištisai perskaito.

Kisingerį labiausiai iškėlė 
1957 m. išleista jo knyga “Nuc 
lear Weapons and Foreign Po 
licy’. Ji pasirodė kaip tik tuo 
laiku, kai pirmasis Sov. Są-jėgų veikimo niekuomet to 
jungos satelitas raižė erdvę ap 
link žemę, keldamas technolo
guose sumišimą, o politikuose
— paniką, ši knyga įkėlė Ki- 
šingerį į Harvardo profesūros 
katedrą ir į Baltųjų Rūmų 
svarbiausio funkcionieriaus pa 
reigas. Ji išreiškė tuolaikines 
intelektualų bendruomenės ir 
radikaliųjų liberalų nuotai
kas, tapusias šūkiu — geriau 
raudonas, negu lavonas, skel
biančiu besąlyginę draugystę 
Sov. Sąjungai.

Kisingeris ir jo politikos rė
mėjai ir kartą turėjo progų įsi- 

, kad ta draugystė su 
Sąjunga buvo ir paliko 

tik išviršinė. Neskaitant ap
gaulės Vietname, rusai žinojo 
prieš dvi savaites, kad 1973 m. 
rudenį per Būdinių šventes ara
bai puls žydus, bet jie to da
lyko savo draugui Kisingeriui 
nepranešė, o savo propagandi
nius taikos balandžius uždarė 
narvan. .Taiką ten atstatė ne 
balandžiai, bet Amerikos gink 
luotoms pajėgoms įsakymas 
elgtis pagal DefCon 3, tai yra 
pagal apsigynimo sąlygų vidu
rinę skalę, padalintą į penkis 
etapus, kurių pirmasis reiškia
— kara.

Kissingerio pagrindinė moks 
lo šaka yra istorija. Jo dėme
sys praeities įvykiams turi 
tikslą ieškoti atsakymų į da
bartines pasaulio problemas. 
Jam atrodo, kad Vienos kong
resas ir jo laikotarpio proble
mos yra panašūs mūsų laikų 
situacijai. Ne veltui jis šią te
mą pasirinko savo daktaratui, 
nors niekuomet neteigė, kad 
istoriniai įvykiai pasikartoja: 
jie būna tik panašūs.

Nagrinėdamas Vienos kong
reso įvykius, kurie plačiai ap
rašyti Lietuvių Enciklopedijo
je, Kisingeris randa, kad Ame 
rikos padėtis po 2-jo pasauli
nio karo yra panaši ar net ty- 
giagreti su Anglijos problemo 
mis 1820 metais. Ji tada siekė 
Europope jėgų balanso. Tik 
dabar savo preventimais ka
rais Izraelis vaidina Prūsiją, o 
Sov. Sąjunga — revoliucinę 1 
Prancūziją. Jis kreipia demesį j 
ne tik į to laikotarpio politines 
jėgas, ir į lemiamus veikėjus, 
kuriuos, deja, vertina fr cha- | 
rakterizuoja_pagal savo asme- . 
nišką įspūdį bei pažiūras, pri- 
kerkdamas jiems atatinkamus [ 
epitetus, tuo labai sumažinda- 1 
mas savoi veikalo mokslinę bei 
istorinę vertę.

Rašydamas savo studiją “A ' 
» World Restored: ^fatternich, 
3 Cestlereegh and the Problemai

Lietuviu Tarybą siekiant vi
suotinio dominavimo. Opozici
nė tokiu asmenų prigimtis ir

— Sekretorius Kisin geri s, ap
taręs daugelį dalykų su Peru ka
ro vadais, sekmadienio rytą iš
skrido į Kolumbiją, kur pasima
tys su prezidentu ir užsienio rei
kalų ministeriu.

4

leisti, kad tuose likiminiuose 
dalykuose palikta vieta užku
lisiniams veikėjams ir veiks
mams, kuriuose jis aktyviai da 
lyvauja, bet apie tai turėsime 
progos patirti vėliau.

Kisingeliui istorija yra ne 
žmonijos progreso ar nupuoli
mo įvykiai, o žmogaus nesėk
mingi bandymai išeiti iš chao
so į tvarką, bet dėl klaidų ir

• ne
atsiekta. Todėl ir istorija esan 
ti tik pasikartojimas nesėkmių 
atsiekti pastovumo žmogui ir 
tautoms- To pasėkoje ir civili
zacija nebuvo pastovi.

šiandien lietuviškame gyve
nime ir politikoje esame liu
dininkais ypatingo parakdokso. 
Žinomi bendradarbiautojai ir 
tiltų su Sovietais statytojai bei 
jų įtakoje esą asmenys ir spau 
da, net radijo valandėlės, plūs 
ta Amerikos valdžią, kad Hel
sinkio aktais “pardavė Lietu
vą”. Kokia nesąmonė! Helsin
kio aktais bei pareiškimais yra 
sudaromos sąlygos siekti lygio
mis teisėmis santykiavimo su 
Sov. Sąjungos bei jos paveg- 
tų kraštų žmonėmis, kad jų tei 
sės į religijos ir kitas laisves 
nebūtų.-mindžiojamos.

i valt. E. Namikienei už dalyvavi
mą sueigoje ir padėjusiom egza
minuoti kandidatus besiruošian
čius įžodžiui. Mūsų vadovus V. 
Aseyičių ir G. Senkevičių, pa
keltus į vyr. skįltininkų laips
nius, sveikiname!

Romuvai aukojo D. Keršienė 
$10. J. Tri-nkūnienė $5. Ačiū.

7 '■ ■' .' č-.S-

Juru budžiai& tiksingai iš
naudoja žiemą. Lituanicos tun
to prez. -A. Smetonos jūrų bu
džių įgulai šiuo metu priklauso

uždrausto vaisiaus psichologi
nes bei retorinės prielaidos čia 
jokiu būdu netaikytinos.

sprausminį lėktuvą ir visus lai- Kai dar važiavome didžiuo- 
mingai nuvežė į Rio Grande. Iš ju Argentinos vieškeliu, vadi- 
viso, lėktuve buvo apie 140 žmo namu Nacionaliniu arba kitaip

VEIDAI“Amnesty International 
tarptautinės amnestijos orga
nizacijos narė. Ji'buvo “Ameri
cans for Simas” komiteto pirmi
ninkė. Vydūno Jaunimo fondas 
džiaugiasi Daivos Kezienės lai
mėjimais.

Sesė Daiva Kezienė vasario 29 
bus Chicago je. Kalbės Jaunimo 
Centre per Vasario 16-tosios mi
nėjimą, kuri ruošia akademikai

.v -

Gintaro Vadovių laivinimo mo
kyklą, Jaunųjų vadovių mokyk
lą. jūrininkystės kursus. Daly
vavo suvažiavimuose, stovyklo
se.

Aušros Vartų, Gabijos ir Ne
ries tuntai, o taip pat ir Čika
gos bei Cleveland© skautininkių 
draugovės atšventė 25 m. gyva
vimo sukaktis. Yra išleidusios 
sukaktinius leidinius, vyr. skaū-

IR "
DARBAI .

Visi Chicagog tuntai skuba
jai kartai ir tikros vadovės pa
vyktos, Kaziuko mugės, šv. Jur-

skautai.
Koresp.

kite jaunimu, jį mylite ir tik dėl 
jo dirbate. Sakau tai nuoširdžiai, 
nes savo pareigų apimtyje esu 
Jus aplankiusi ir mačiau Jūsų 
pastangas, darbus ir planus atei
čiai. -

Vidurio rajonas yra labai įvairus, 
spalvingas ir gajus

Jame turime ne tik gausiau
sią Seserijoje Aušros Vartų tun
tą, ir yėĮiaųsįU; laiku .Denveryje 
Jsisfeigusį naują jūrų skaučių

/

“Gintaro“ vienetą. -
žvjlgterėkim į rajono statis

tika:Vidūrio rajono šęses.

< Mano kadencija artėja prie 
pabaigos. Prieš atsisveikindama 
noriu Jums visoms padėkoti už 
'pavyzdingai einamas pareigas, 
uz visų Vadovių rūpestingumą narės, Neringos tuntas, Ceve- 
fr norą suprasti šių dienų jau- ande, — 109 narės. Gintaro jūr. 
iiają kartą, žinau, kad Jūs ti- sk. vienetas. Denver — 11 na- 7 9

Aušros Vartų skaučių tuntas 
sų 240 narių, Kernavės tuntas, 
Čikagoje, -— 209 narės, Nerijos 
jūrų sk. tuntas, Čikagoje, — 109

trr:

‘NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”
7721 George St. tik už Sp.00 metams!

tRpxulifirr prenumerata — $10.00)
La Salle, PQir Montreal 690, 

Canada

Hrasotfir įSKlrpn n prisiųsti

.w virš nurodytu

pi emiineratos
FW-* •-

•<C**

naujam skaitytojui

'Pavardė ir las)

(Tikslus adresas)

— GERIAUSIA DOVANA| KNYGA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir ‘lietu- 

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

Juozas Kapačipskasz SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- 
džianl Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk 

‘ lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Išeivio Dalia

<• vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis.

I
džianl Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk-

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO, DALIA. Atsiminimai. S.;i.
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
u... . Knyga gausiai iliu
struota 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKĄG,EJ5.5 ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ.

Vaizdus aprašymai, ka ji ten matė, kokias 
95 psl. $1.50, Yra taip pat

t keliančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija.

Autore^buvo VHniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune. Naudakiuosc. 

’ kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė.
^Klaipėdoje ir Palangoje

išversta i anglų kalb^

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

* D. Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS U1DANGOS.

£\iįmaskavimai. Abi knygos psrašytos lengvu^ gtažTu stiliumi

Vinc4> LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS.

Iliustruota foto nuotraukomis
u. gurami, ntuiuNE i ANAPUS GĘLEJINES UŽDANGOS. Au

toriaus pastabumą neapgauna Infuriate ir agitpropo propaganda bei

3 istoriniai žemėlapiai 106 psl. Kaina S2.00
Vincas Žemaiti*. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE.

psl. Kaina $1.50.

Šie ir kiti leidiniai yrą gaunami
NAUJIENOSE, 1739 S*, HALVEP ST., CHICAGO, ILL 60601, 

•KlUnlrwM darbe valandomis arba užsakant paltu »r orM^dan* 
1»lr* ar pimoin# perlaida

kitus.muginukus.
Kaziuko mugė šiemet įvyks 

kovo 7 d. Atidarym; 
to. Atidarymo iš

iŠ io vai. ^y- 
imes šiemet 

ves akedemikai skautai. Aluzei
- - ' V yf *

atidaryti pakviesta ietuvos ge
neralinė konsule pą/Juzė Dauž-

nių, užimtos buvo visos vietos. į sakant Tautiniu keliu, tai dar“Drauge” 
ašaros”, 

kad jau atidavė Lietuvą.
Ignus Petrauskas

H galima buvo pakęsti, nes kelias 
buvo lygus ir mašina gana 
lengvai sukosi.

Pravažiavo be didesnės bė
dos Punta Maria ir Estacia 
Viainonte. Tose vietose nepa
prastai geri vėžiai, šoferis sus
tabdė mašiną, kad galėtume 
atsikvėpti ir vėžiukų paragau
ti. Iš tikrųjų ten. vėžiukai ne
paprastai skanūs. Man teko ke
liose pasaulio vietose jų valgy
ti, bet tokių skanių, kokius 
mums davė Cabo Viamonte sri 
tyje neteko ragauti. Balti, ska
nūs, treška, tarytum būtų pa
tys iš vandens iššokę ir odą 
nusilupę, kad galėtum para
gauti pačios maistingiausios 
mėsos, kai argentiniečiai tuos 
vėžiukus dar svieste arba alie 
juje pakepa, tai skanesnio 
užkandžio negali būti.
- Iš . Viąųponte,. prasidėjo tik-

Tiktai Rio Grande aerodrome 
visi išsikirstėme. Į Tierra de Fu- 
ego važiavome apie 80, o visi 
kiti išsiskirstė po Argentinos 
paskutini Rio Grande provinci
jos apskritį. Daugumoje buvo 
argentiniečiai, turėję reikalų 
sostinėje. Buvo valdininkų, vyk 
stančių į paskyrimo vietas, 
buvo keli kariškiai, bet dau
giau, keleivių sudarė gaučiai, 
pietų Argentinos avelių ir gal
vijų ganytojai.

Tolimesnius keleivius suso
dino Į tris didokus busus, pa
tikrino, ir pasileidome ilgon 
Ugnies žemės kelionėn. Iš Bue 
noš Airės į Rio Grande mes 
greičiau atskridome, negu iš

lygus ir mašina Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastari- | 
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1J5O'.

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

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SL, Chicago, IIL 60608

; I 
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■ skaitytojaą”... (Pasaulio Lie
tuvis 1974 m. rugs.-spalio mėn.

Ar I. B-nės centro valdyba 
pasmerkė? O ne, nes organiza- 

vado-
va- 
su 

komunistu propagandos nuol- 
____________ rankomis? O ne! Bendruome- 

vyresniems j. bu- propagandos organas Drau

s

t

m

H
’į k :
' e į :* i !

fe

ti

Žodžiai, 
“Lietuva, tėvynė mūsų” buvocijos organe atsispindi 

vybės siekiai. Ar L. B-nės 
dovybė pasmerkė vadovėlį

i I

■?' Every 
Utter bftl 

hiirtsYOM
I38 jūrų budžiai ir kandidatai.

vardienė. L Įgula veikia trimis grupėmis:
-ir • • • • . t juru, uuuziaMuges isirengimąt. prasidės | ■

šeštadienio jytą. Ksmendantas - d'žiams va^ E. Nakutis ir įMdi. 
ps. Jonas Jovarauskas primena' , ■ .... . ..
tuntininkams, kad^yisi- mugės 
darbininkai šeštadienį būtų ąp-

... į jūrų budžiams vadovauja PetrasMuges isirengiręą^: prasidės r ‘*
šeštadienio rytą. Kgmendantąs,

įžulnius v vi s*.a.u- ; atitinkamais ženklais. Li-
čiTk7nl^čių"konsUkta °‘No-' 1 

riu būti paukštyte” ir “Noriu 
būti skaute” knygutes, daino- 
rėlį, laikraštėlius ir kt. Glęvelan- 
io vadovė paruošė naujas skau
tėms patyrimo laipsnių -progra-f

yra prašomi į salę.p^rĮraukų me
tu nevaikščioti ir dijJ^jĮtiemą ne-, 
trukdyti.. Skautai 2_: litųanisti- 

,3—privalo 
būti, pamokose, o prie mugės

gas, neleidžia

B

dątams, kurių šiemet yra net 18, 
vadovauja Dainius Vidžiūnas.

net užsiminti 
apie tas nuotraukas.

- Jau jeigu bendruomenės va
dovai atėjo okupantui į talką 
kultūrinėje srityje, tai žino- 

negali pasilikti

* ■
to

ji

5s = i

mas. O kur draugininkių darbai; 
sueigų planai, iškylos, kursai, 
Kaziuko mugės? Visa tai parodo, 
čių kandidačių konspektą, “No- 
Mielos Sesės, jūsų meilę jauna- 
reigų supratimą. Už tai Jums vir 
>oms nuoširdžiai dėkoju.

1 / Dabar pažvelkime, 
ką. veikė vadeivė

Pareigas perėmiau 1973 m. ge- 
I Tužės mėn. Per tą laiką turėta 

posėdžių: su Vidurio rajono va- 
pįja — 8, su Rajono vadu ir či- 
I kagos tuntininkais — 13. Su Vy
riausia skautininke (Čikagoje) 

1—3, su Čikagos tuntininkėmis 
[atskirai — 4. Aplankiau visus 
j vienetus, išskyrus neseniai Den- 
I veryje Įsisteigusį. Aplankytos 
Čikagos ir Detroito skaučių sto
vyklos Kaziuko mugės, šv. Jur
gio ir tuntų sueigos ir kt. Be 
susirašinėjimo su Vyr. Skauti
ninke ir tuntininkėmis, išleista 
12 numerių informacinio biu
letenio. Sų Rajono vadija su
ruoštas Čikagoje “Skautų Al
io” jubiliejaus minėjimas. Union 
Pier, Mich., suruoštas Vidurio 
rajono vadovų suvažiavimas. 
Čikagos vadovams Čikagoje pra
vestas simposiumas, ir buvo pra
dėta ruoštis Rajoninei stovyk
lai, kuri vėliau, dėl tuntininkių

trukdyti. Skautai — 
, nių.mokyklų mokini^-

įrengimo 'darbų va^^ų kvieti
mų gali prisidėti mokykloms dar
bą baigus.

• Akademikai skautai ruošią 
Vasario 16 minėjimą. Visi kvie
čiami ateinantį sekmadienį, va
sario 29 d., 5 vai. vąk. atsilan
kyti į Jaunimo Centro kavinėje 
Ak. Skautų sąjūdžio ruošiama 
Vasario 16-tos minėjimą, kurio
pagrindinė kalbėto j a bti&'newjųr^ 
kietė fil. Daiva Kezienė.

Veikli visuomenininke fil,- Dai
va Kezienė yra laimėjusi Vydū
no Jaunimo fondo T975 .m. pre
miją ir žymenį už 1975 m. sėk-, 
minga visuomeninę veiklą, šia
me minėjime Daivai. Kezienei 
bus įteikti minėti pažymėjimai.

Vyr. skautės ir jaunosios aka- 
demikės turėtų ypač atsilankyti, 
susipažinti su fil. Daiva ir jos 
visuomeninę veiklą, kuri galėtų 
būti pavyzdžiu, vyr. skaučių bū
reliams veiklos gairių- ieškant.

Iš judraus Toronto.’ Vasa
rio 16 paminėta vasario 8. Pri
sikėlimo šventovėje pamaldose 
organizuotai dalyvavo “’Šatrijos” 
ir“Rambyno” tuntai. Popiet L. 
Namuose buvo bendj-a sueiga, 
kuriai vadovavo ps. G. Kalinaus
kas. Įnešus vėliavas, maldą skai
tė s. kun. A. Žilinskas. Pagerb
ti savanoriai ir papuošti gėlėmis.

nepritarimo, buvo atšaukta. Va- Skaučių įžodį davė G. šaltmirai-
Į deivė dalyvavo Jubiliejinėje sto- 
| vykioje. Seserijos suvažiavime 
Hamiltone, dalyvavo Seserijos 
posėdžiuose ir kt.

Vadeivės iždą sudarė rajono 
fvienetų sumokėtas (25 centų 
nuo registruotos skautės) mo
kestis. Perėmus pareigas iždo 
balansas buvo O. 1973 m. gauta 
mokesčio iš: Aušros Vartų, Ker
navės, Nerijos ir Neringos tun
tų, viso $114.50 sumoje. 1974 
m. mokestis gautas iš jau mi
nėtų ir Neries tuntų, viso $120.- 
50. 1975 m. mokestis gautas 
iš visų trijų Čikagos tuntų, Ga
bijos ir Neries tunt., viso $151. 
Per tą laikotarpį turėta išlaidų 
$37f.01. Kasoje liko $14, kurie 
bus perduoti sekančiai Vidurio 
rajono vadeivei. Išlaidos pasi
skirstė sekančiai: raštinės, be

tė, A. Siminkeviciūtė, V. Staba- 
činskaitė: jūr. skaučių — R. To- 
toraitytė. Skautininkių įžodžiui 
vadovavo s. L. Gvildienė. Pake- 
tąsias pristatė s. P. Saplienė.

RANGE V 
FIRE IS 1 
WILDFIRE

i

1 orių tolimojo telefono pasikal- j 
įėjimai su rajono vienetais, do-' . •J

Kas, sekmadienį vyksta lavinimo 
sueigos, kurias veda patyrę in
struktoriai. šeši j. b. kand. lan- ' ma< kad jie 
ko YMCA vandens sargybinių I nuošaliai ir politinėje srityje.

> išeivija 
ilgąmetis Lituani- suprato, kad politinis balsas

kursus. Prez, A. $>metonos igu- Jau senosios kartos
los vadas —- -i
cqs jūiTĮ- skautų vadovas j. ,b.

TfiniJc TnuoroncVoc .* *ps... Jonas Jovarauskas. •
• * • ' * - r-- * - X - -- X X •

tik tada bus galingas, jei vi-
sas organizacija atstovaus tik

liberalu
4.

Litter doesn't throw
itseif away, litts? 
doesn't just happen 
People cause it—and 
only-p.ęopĮe cap prevent
lt jPeoplę^means you.
Keep America Beautiful

Why should you join the
Payroll Savings Plan now9
Maybe you’ll find out later,

t
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raaterity of 5yw (4J4% thafiotyear).

bank.Inters i. not
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. stock .
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uiAmerica.
I Join tbe Payroll Savin# Plan.

forsavus* Šo if you want 
security, you’d better start 

« today. • 
rm

makes it easy. Because art 
amount you choose is auto
matically set aside from 
^gs'Bon^ThSwIx 
your savings build,year 
after year

tomorrow, today will be

j The future can be too late 
I for saving. So if you want 
! security, you’d better start

į Die Payroll Savings Plan

amount you choose is auto
matically set aside from 
each pay check to buy U. S. 
Savings Bonds. That way, 
your savings build,year 
afteryear.

So start today. Because 
tomorrow, today will be 
yesterday
2e°* W S« tewne Mm Ml K
raatanty rf s ywn (®<% tfa Smyari.

when needed, they cm be crtsl ud at 
baįc. Interest is not subject to rtate cr load

J Rio Grande į Ugnies žemės 
sostinę^ Pradžioje autobusas 
važiavo Atlanto pakraščiu, ga
na gera ir Ivgiu keliu, vėliau 
pašuko Trupuff įTdeširię Ir pat
raukė į salbs vidų.

... Kelias buvo lygus ir ne toks 
blogas, bet busas buvo> labai

važiavo Atlanto pakraščiu, ga
na geru ir Ivgiu keliu, vėliau

jąu. .atgyventas. Ratai sukosi, 
ipotoras šnypštė ir visus vežė,
• v- ; 1 » L J ! . < Ar • - -

Bet. pats busas buvo nepapras
tai- kietas. Apsukresni kelei-
viai atsisėdo sėdynės vidury-
je, bet aš pasirinkau sėdynę 
prie lango. Man vis> norėjosi
Saugiau pamatyti, kad gale-
čiau vėliau savo draugams ir 
pažįstamiems pasakyti, ką Ug
niesŽemėje mačiau.niės žemėje mačiau. Bet tas 
noras daug pamatyti man bran 
giai kainavo.

Mašina be rįsorų, kiekvienas 
ant kelio rastas akmenėlis vis
ką daužė. Pradžioje man jau 
nepatiko, bet kai ’pavažiavo
me popą valandų, tai man at
mušė inkstus. Jaučiau, kad 
kiekvienas stuktelėjimas kaip 
kūju daužė į nugarą. Bandžiau 
kelti, ant rankų pakilti, bet 
tas nieko nepadėjo. Dar kiek 
pavažiavęs, nuėjau į buvo ga
lą ir atsiguliau ant tuščios sė
dynės. Pradžioje lyg ir geriau 
kiek buvo, vėliau buvo tas 
pats- Autobusas neturi minkš
tų kėdžių, viskas pastatyta rau 

' menngiems ir sausiems argen-

Jaučiau, kad

ras vargas. Kol pasiekėme va
dinamą'katalaniečių stotį, tai 
man jau pradėjo rūpėti'nuga- 
ra ir inkstai. Bijojau, kad tas 
nuolatinis buvo daužymas 
man inkstų neišluptų iš vie
tos.

Pravažiavome vadinamą Šie 
rra de las Pinturas. Kelias bu
vo labai .sunkus, bet kai pa
siekėme Kaiken miestelį ir pa
matėm didįjį Kami ežerą, tau 
vėl kiek atsigriebėme. Važiuo
ti pažeriu buvo šiek tiek leng
viau, megu kietais keliais. Pa
ežerių važiuoti buvo gana ma
lonu, bet kai mašina vėl pasu
ko į kalnus, tai kelionė buvo 
sunkesne. Laimė, kad busui 
nereikėjo lipti į aukštumą, o 
visą"laiką važiavo slėniu, ve
dančiu prie kito mažesnio eže
ro, kurio vardą pamiršau.

Tiek težinau, kad apie va
landą važiavo vadinamu Ga
ribaldi tarpekliu. Kelias buvo, 
palyginus gana lygus, bet kal
nų viršūnės buvo baltos, neat
simenu, kiek pėdų jos iškilo, 
bet viršūnės buvo sniegu klo
tos, o apačioje važiavome Ar
gentinos vasaros klimatu, veik 
vienmarškiniai.

prezidentas Fordas pareiškė, kad 
Jungtinės Valstybės tebepripa- 
žįsta Lietuvą kaip nepriklauso
mą valstybę, pareikšdamas, jog 
“...Jungtinės Valstybės niekuo
met nepripažino Sovietams Lie
tuvos okupacijos”.

Straipsnis baigiamas verstu į 
anglų kalbą posmu iš Lietuvos
himno “Tegul meilė Lietuvos de
ga mūsų širdyse...”

Ačiū Aleksui špokui už atsiųs- 
ąt laikraščio iškarpą.

šukalnį, teko važiuoti pagal 
Rio Hambre, lietuviškai tai 
būtų Bado upė. Matyt, kad to
se vietose buvo badas, nes Ug
nies žemės" kalnuose niekas 
netuga. Visą laiką bugui teko 
lipti į viršų. Iš ten jau pradė
jom leistis žemyn. Gali sakyti, 
kad busas važiavo stabdžiais, 
Visą laiką turėjo mašiną pri
laikyti, bet per daug neįsisma 
gintų. Kelionės gale jau pasie-

Pravažiavus Garibaldi vir- kėm Ūžauja.

tikinti, 
Sov. ;
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Prof. Vaclovo Biržiškos

SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲISTORIJA

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 pasilsite tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608
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Taupykite dabar
pas mus
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Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di- 1
delius darbus. Pirma, jie padeda,Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi- V
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Taupykite dabar.

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

1

l

1

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

7%%
palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša
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NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Ill. 60608

I
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Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

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

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

derį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608 World Restored: Matternich,

fig

I/ERSA
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 metais. 1EL. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatytu

S — NAUJIENOS, CHICAGO t. ILL.— WEDNES.. FEBRUARY 25. 1976
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SKAUTUA

LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

Adresas: 7120 S. Rockwell St., Chicago, Ill. 60629

NR. 7 (539)XIJI-JI METAI

Vyd. • no Jaunimo Fondas pasižymėjusio asmens

PREMIJA PASKYRĖ DAIVAI KEZIENEI
Ji bus Chicagoje vasario 29 d.

Akademinio Skautų Sąjūdžio Vydūno Jaunimo Fondo val
dyba praneša, kad 1975 m. pasižymėjusio asmens premija pa-

rilį, Ca^ijcs«U:LTH^I Cętruitt^,

SR

jaunimo kongreso gegužinėj e. Paveiksle matome Rasčiauską, stovintį prie didelio stalo, o kitame
stalo gale sėdi Jonas Čekanauskas ir kiti.

Vladas Rasčiauskas, prieš išskrirdamas į Ugnies Žemę, buvo sustojęs Buenos Aires mieste irdalyvavo
W __ •• .* M *• « a *_ <• •_ _>♦ a t ■

Visi buvo gerai pamaitinti.
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Okupuoto] Lietuvoj; kad jie ne tiek orą 
idis drėkina: pro jų 
I laiką laščioja ar net čiurkšlėmis 
[sruvena vanduo. Bet negi
lauk gaminį, už kurį teko gry
nais mokėti!
tobulinti savo drėkintuvu 
tinome juos viršum dujų plyte
lės ir orkaitėje, visokiais chemi
kalais tepliojome. Maždaug po 
metų atkaklaus triūso žmona pa
galiau sušuko: “Eureka!” Pasi
rodė, kad klijais išteptas.. po 
to orkaitėje pakaitintas drėkin
tuvas nebepraleidžia pro dugną 
vandens.

Būtų labai malonu, jei “Jie

JONAS A. MARKUS, Ph. H .

labar darosi?
gnn-

ugną vi«ą
K If*

Kas čia
V

drėkintuvais,MBėda su

Ne kartą teko girdėti, kad
i butuose

mesi

.uįjū^aiios. Vit> ifeodį davė L, Mpz.'.iųic, Atrodo, kaip dvynukai
Nesenai Draugas, sausio 29rvienas organas, 

d. įdėjo M. Stonio straipsnį 
“Kaip nori mus nutildyti’’. Nu 
rodo, kad okupanto leidžia
mam “Gimtajam Krašte” išei-

Balandžiai neišlaiko taikos. Kisingerio istorijos. Kova 1 daugiaaukščių namų
oras pernelyg sausas, kad jį rei
kia drėkinti. Tai suprasdamas, 
vietinės pramonės ministerijai 
pavaldi "Jiesios” gamykla ėmė
si aprūpinti miestų gyventojus 
drėkintuvais arba, paprasčiau 
sakant, moliniais indeliais, ku
riuos pritvirtini prie radiato
riaus, o po to pripildai vandens. 
Tai taip sakant, teorinė reikalo 
pusė. Na, o praktinė!

Įsigijęs bent dešimtį “Jiesios”

’■ ■' i ii j ' w JL. įA &•

tinės telefono išįaidp^, vietinės
» 9 / « w • a

t Tad ir ėmėmės 
kai-Žilevičiūtė, A. Senkevičjūtė, &97 narės, Neries tuntas, Omaha,

— 27 narės, Bendras šių vienetų 
narių skaičius — 802 sesės, ku
rios dalinasi sekančiai: Aguonė
lės — 10, Jaun. skautės — 14L 
ūdrytės — 20, skautės — 146, 
jūrų skautės — 40, patyrusios 
skautės — 89, vyr. skautės ir 
kand. — 178, gintarės ir kand,
— 51, židinietės — 55, skauti- 
ninkės — 72.

šalia to, rajone veikia dvi skau- 
15 narių ir Clevelande su 36 na- 
tininkių draugovės: Čikagoje su 
rėm. Taip pat Čikagoje vei
kia viena j ūrų skautininkių skil
tis, turinti 11 narių. Bendras šių 
trijų vienetų skaičius — 62. Tai
gi, kaip matote, Vidurio rajone 
veikia 10 įvairių vienetų.

Nuo 1973 m. gegužės mėn. 15 
d. pakėlimų buvo sekančiai: į 
v. s. laipsnį —3 į skautininkės 
Ipsn. — 8, į jūr. skautininkės 
laipsnį — 2, į paskautininkės — 
7. Viso pakeltųjų į vyr. Ipsn. — 
49.

Apdovanota ordinais: Padė-

skirta Daivai Alytaitei-Kezienei.

Daiva iš profesijos chemikė, kalų tarybos narė, 
penkių vaikų motina, sugebėjo būrio” radijo programos New 
ne tik auginti gražią lietuvišką Yorke angliškos dalies vedėja,

—) kos ord. — 6, Lelios — 7, Už 
Nuopelnus — 5; viso — 18. Ap
dovanojimai žymenimis: Tėvy
nės Dukros — 16, Vėliavos — 
37, Pažangumo 45; viso — 108. 
Rėmėjų apdovanojimai: Padė
kos ženklu su rėmėjo kaspinu — 
3, Už Nuopelnus šu Rėmėjo kas
pinu — 13; viso — 16.

Neturiu pilnų davinių kiek, 
bet mūsų sesės lankė ir baigė

šeimą, bet tuo pačiu metu duo
ti didelį asmeninį įnašą lietuvių 
visuomeninėje, ypač politinėje, 

^veikloje. Simo Kudirkos laisvės 
laimėjimas irgi didele dalimi 
sDaivos Kezienės asmeninės ko- 
*vos nuopelnas. Ji parodė, kiek 
"a.tskiras asmuo įdėdamas atka
klaus darbo gali pasiekti politic 
nė j veikloj.

■ šįi’.o metu Daivą Kezienė yra 
-Akademinio Skautų sąjūdžio na- 
įYė, JAV LB Visuomeninių rei-

DŽIAUGIUOSI
VIDURIO
RAJONO

Ir atsisveikinu
’Mielos Sesės, i

*

j sveikinu naujai, išrinktą LSS 
{Vadovybę, naująi. paskirtas tun- 
įtininkąs; draugjninkes ir visas

“Laisvės ži-

kelionės, o taip pat kelionės į 
Rako stovyklą ir skambinimai 
telefonu buvo apmokėti vadeivės 
asmeniškais pinigais. Visa pini
ginė atskaitomybė yra registruo
ta pas Seserijos iždininkę.

Baigdama savo pareigas,

noriu padėkoti visoms tuntinin- 
kėms už nuoširdų bendradarbia-1
vimą, j. s. Irenai Regienei už f vyr. si. 1. Gailius Senkevičius ih 

V. Asevičius; į psl. 1. A. Kišo- 
nas ir L. Grykas.

Vasario 29 d. — “Šatrijos” 
ir “Rambyno” tuntų 25 m. vei
klos sukakties minėjimas Prisi- 
kėlįjno salėje 5 v. p. p. Iš anksto 
visi kviečiami jame dalyvauti.

Kovo 7 d. — Kaziuko mugė. 
Draugovės ruošiasi “kelionei į 
Vilnių”. Visi ruoškimės aplanky
ti mugę!

■' t

Vilkiukų draugovė taria nuo-

biuletenių spausdinimą. Esu dė
kinga visai Vidurio rajono va- 
dijai, kuri nuoširdžiai rūpinosi 
visais rajono reikalais.

Mielos Sesės, ryžkimės persi-
imti Nepriklausomybės dvasia 
ir Susimąstymo Dienos tikrąja 
prasme. Tenebūna šios brangios 
dienos tik žodžiai. Dar dides
niu ryžtu žen kūne lietuvišku ke
liu, o lietuvių kalba telydi kiek
vienos mūsų sesės žingsnius.

Budžiu P-' ~
s. fil. Danutė Eidukienė.

JAV Vidurio Raj. vadeivė

Šarkaitė ir D. ŽulytA Tai nauja
jaunų vadovių pajėga tuntui. To-
kia proga jos susilaukė daug
sveikinimų, ir dovanų. Į vyres
niškumo laipsnius pakeltos: į psl. 
1. D. Mąrcytė, G. Mažeikaitė, L.
Siminkeviciūtė, R. Tamulionytė,
i vaįjr. L — S. Taraląitė ir R. 
Trinkaitė. “Rambyno” tunto įsa
kymu į vyr. laipsnius pakelti: į

■, širdų skautišką ačiū t. n. vyr. sk. i gal
- vyr. si. D. Nausėdienei ir vyr. U

už dominavimą ir bendradarbiavimo monopalį

of Peace, 1812-1822”, Kisinge- 
ris naudojosi tik įvykių daly
vių raštais, dokumentais ir at
siminimais, visai ignoruoda
mas visų kitų istorikų ir daly
ko žinovų duomenis bei nuo
mones, pagrįstas kitais šalti
niais. Gal dėl to jo toje studi-

, Todėl visos 
lietuvių patriotinės orgamza? 
cijos ir sudarė Amerikos Lietu 
vių Tarybą, ir jai pavedė atsto 
_vauti lietuvių reikalus Washin 
gtone. Į šį kilnų darbą įsijungė 
ir naujųjų ateivių organizaci
jos ir darbas vyko sklandžiai 
iki bendruomenės vadovybėje 
prasidėjo pūsti šalti vėjai. At-x 
rodo, kad pagal iš kur tai gau
tas intrukcijas, įsteigė taip va
dinamą visuomeninių reikalų 
tarybą ir pradėjo griauti dar-

Po sėkmingu taikos derybų 
tarp Egipto ir Izrąelio n-ra pa. 
lankios nuotaikos objektyviai 
vertinti Henry Kissingerįo pa
žiūras į Amerikos politiką ir 
Į pasaulio santvarką. Betgi to
kia. pat padėtis buvo su Viet- 
kongu bei šiaurės Vietnamu ir
jų taikos sutarties su pietų .joje dominuoja tragizmas ir 
Vietnamu.
tragiškų įvykių finalo, Kissin- 
geris turėjo atsistatydinti arba 
bent pareikšti tokias intenci
jas.

Kissingerio knygose ir
tuose yra gausu politinių afo
rizmų, kuriuos jo draugai ir 
palankūs jam kritikai vadina 
kisingerizmais. Bet daugelis 
juos lygina su Chairman Mao

vijos lietuviškasis'^ jaunimas, 
kviečiamas studijuotir Vilniaus 
universitete, dalyvauti komu
nistinio jaunimo stovyklose ir 
šventėse. Labai aiškiai nuro- 
dyta okupanto tikslai ir prie
monės tam pasiekti. Bet tą 
laikraštuką mažai kas čia skai
to. v w.(

Keistu sutapimu, čia mes ir 
turime lyg ir “dvynuką” Gim
tajam Kraštui. Tai L. Bendr. 
organas “Pasaulio Lietuvis”. 
Tame laikraštuke, taip pat pa
tariama vykti į propagandinius 
kursus (Pasaulio Lietuvis Nr 
6/71/. Siūloma bendradarbiau 
ti — koofferuoti su okupantu pa

I “savo sąžinę ’. /Pas. Liet. 
11 /6/. Niekinami išeivijos ra
šytojų veikalai, o giriama ir 
patariama skaityti okupanto 
išcenzūruotus romanus. Auto
rė rašo:- ..., “kad diduma išei
vijos romanų yra pamokslau
jantys, nuobodūs ir ne įžeidžia 
jantys, nuobodūs ir net įžeidžia

I

Tikrumoje po šių Į pesimizmas, ieškojimas pasto- 
-------  i_ .-.i—i:.. _a— kuriu! *.

is tori-
drėkintuvų, netrukau įsitikinti, I sios” gamyklos vadovai įvertin-vumo ir idealiu rėmu, 

neatsiekė jo tragiškieji 
niai herojai.

Labai keista, kad Kisinge- 
ris savo istorinius herojus ar
ba, jo nuomone, teigiamus vei
kėjus pateisina likiminiais is
toriniais įvykiais. Tos likimi- 
nės prielaidos labai sumažina 
studijų vertę ir Kisingerio au-

tų minėtąjį racionalizacinį -pa
siūlymą ir įdiegtų jį į gamybą, 
juoba į premiją ar kitokį mate
rialinį paskatininimą mano žmo
na sakosi nepretenduojanti. Ji 
tik stebisi, kaip jai, pedagogei, 
pavyko pašalinti broką, kurį var
totojui masiškai “dovanoja” di-

H

I

i
1

vienasšiandien ne vienas stebisi 
bendradarbiautojų metamor
foze arba pakitimu ir klausia, 
kas čia dabar darosi? Atsaky
mas 
kovoja už

nų lietuvių bendradarbiavimą.

Pakaltinę ALTĄ, kad jis iki 
šiol dar neįšvadavo Lietuvos, 
nutarė patys, kaip sako “imti 
arklį už odegos”, ir važinėti į 
Washingtoną, kelti balsą “Lie 
tuvos laisvinimui”. Ir kas *ži- 
no, ką ten jų atstovai daro, ką 
kalbą ir kokia linkme eina 
“laisvinti”? Matant vadovybės 
polčkius kultūrinėje srityje, 
visokių išvadų galima susida
ryti! Juk lik jų vienų atstovai 
tada ten tekalba. O po Helsin
kio konferancijos, 
pasipylė “džiaugsmo

ras-

i.

s-;

RAŠO VLADAS RASČIAUSKAS

aiškus. Labai aiškus. Jie.
--- „j bendradarbiavimo VUWJU1
monopolį, gaunamas tiltų sta-' p]omUoti inžinieriai ir kvalifi

kuoti darbininkai.Lietuva, tėvyne mūsų 
Gary, Ind., spaudoje

East Chicago ir Gary, Ind., ap
tarnaująs Post-Tribune laikraš
tis savo vasario 15 dienos sek
madieninėje laidoje talpina sa
vo štabo reporterio Tomo Stun- 
džiaus straipsnį per 4-rias skil
tis antrašte: “Lietuva, tėvyne 
musu” to be remembered”.

Straipsnis pradedamas: Prieš 
ketverius metus Romas Kalan
ta, 19 metų amžiaus kolegijos 
studentas susidegino šaukdamas 
laisvės savo kraštui. 
i 

paskutiniki Kalantos žodžiai, 
kaip praneša tos vasaros dienos 
liudininkai Kaune.

Kalanta tačiau yra vienas iš 
tokių 500,000 lietuvių, kurie bu
vo nužudyti arba ištremti į dar
bo lagerius 58 metus trunkan
čioje kovoje prieš Rusiją, okupa
vusią jų kraštų prie Baltijos jū
ros Rytų Europoje.

Straipsnyje pranešama, kur, 
kada ir kaip bus švenčiamos Lie
tuvos neprikausomybės paskel
bimo 58 metinės sukaktuvės E. 
Chicagoje ir Gary, Ind., kur to 
miesto meras' Richard G. Hat
cher visą, savaitę paskelbęs Ame
rikos Lietuvių Savaite (Lithua
nian American Week).

Toliau straipsnyje gana tiks
liai atpasakoti svarbiausieji įvy
kiai Lietuvos istorijoje nuo Lie
tuvos karalystės įsteigimo 1251 
metais iki 1975 metų, kuriais

tybai sumas, ir kad tai yra nau
posakiais: vienus ir kitur yra įritėtą, nes pasaulio įvykiuo-L iemonė griauli Amerikos 
zYrv »■» c* »■» t no „nlrv »»a I- z-* r» Kna z « w~»> ' 1 • z • • v , • • *KELIONĖ Į PIETŲ AŠIGALĮ

Iš Buenos Aires susodino mus> tiniečiams, tai storam 
visus į didelį Amelkos gamybos kiečiui ten tikras vargas, 
sprausminį lėktuvą ir visus lai- ----  — -------------- —

i
ameri-

gausu tuščios retorikos bei dvi se yra'neabejotinas priežastih- 
gubos prasmės išsireiškimų ir gumas, čia peršasi mintis da- 
vispusiškumo stokojančių są
vokų. Tačiau visi Kisingerio 
raštai yra gražiai išleisti žino
miausių leidyklų. Deja, jis ne
pasižymi stiliaus bei kalbos 
lengvumu, todęl retas iš pirkė
jų juos ištisai perskaito.

Kisingerį labiausiai iškėlė 
1957 m. išleista jo knyga “Nuc 
lear Weapons and Foreign Po 
licy’. Ji pasirodė kaip tik tuo 
laiku, kai pirmasis Sov. Są-jėgų veikimo niekuomet to 
jungos satelitas raižė erdvę ap 
link žemę, keldamas technolo
guose sumišimą, o politikuose
— paniką, ši knyga įkėlė Ki- 
šingerį į Harvardo profesūros 
katedrą ir į Baltųjų Rūmų 
svarbiausio funkcionieriaus pa 
reigas. Ji išreiškė tuolaikines 
intelektualų bendruomenės ir 
radikaliųjų liberalų nuotai
kas, tapusias šūkiu — geriau 
raudonas, negu lavonas, skel
biančiu besąlyginę draugystę 
Sov. Sąjungai.

Kisingeris ir jo politikos rė
mėjai ir kartą turėjo progų įsi- 

, kad ta draugystė su 
Sąjunga buvo ir paliko 

tik išviršinė. Neskaitant ap
gaulės Vietname, rusai žinojo 
prieš dvi savaites, kad 1973 m. 
rudenį per Būdinių šventes ara
bai puls žydus, bet jie to da
lyko savo draugui Kisingeriui 
nepranešė, o savo propagandi
nius taikos balandžius uždarė 
narvan. .Taiką ten atstatė ne 
balandžiai, bet Amerikos gink 
luotoms pajėgoms įsakymas 
elgtis pagal DefCon 3, tai yra 
pagal apsigynimo sąlygų vidu
rinę skalę, padalintą į penkis 
etapus, kurių pirmasis reiškia
— kara.

Kissingerio pagrindinė moks 
lo šaka yra istorija. Jo dėme
sys praeities įvykiams turi 
tikslą ieškoti atsakymų į da
bartines pasaulio problemas. 
Jam atrodo, kad Vienos kong
resas ir jo laikotarpio proble
mos yra panašūs mūsų laikų 
situacijai. Ne veltui jis šią te
mą pasirinko savo daktaratui, 
nors niekuomet neteigė, kad 
istoriniai įvykiai pasikartoja: 
jie būna tik panašūs.

Nagrinėdamas Vienos kong
reso įvykius, kurie plačiai ap
rašyti Lietuvių Enciklopedijo
je, Kisingeris randa, kad Ame 
rikos padėtis po 2-jo pasauli
nio karo yra panaši ar net ty- 
giagreti su Anglijos problemo 
mis 1820 metais. Ji tada siekė 
Europope jėgų balanso. Tik 
dabar savo preventimais ka
rais Izraelis vaidina Prūsiją, o 
Sov. Sąjunga — revoliucinę 1 
Prancūziją. Jis kreipia demesį j 
ne tik į to laikotarpio politines 
jėgas, ir į lemiamus veikėjus, 
kuriuos, deja, vertina fr cha- | 
rakterizuoja_pagal savo asme- . 
nišką įspūdį bei pažiūras, pri- 
kerkdamas jiems atatinkamus [ 
epitetus, tuo labai sumažinda- 1 
mas savoi veikalo mokslinę bei 
istorinę vertę.

Rašydamas savo studiją “A ' 
» World Restored: ^fatternich, 
3 Cestlereegh and the Problemai

Lietuviu Tarybą siekiant vi
suotinio dominavimo. Opozici
nė tokiu asmenų prigimtis ir

— Sekretorius Kisin geri s, ap
taręs daugelį dalykų su Peru ka
ro vadais, sekmadienio rytą iš
skrido į Kolumbiją, kur pasima
tys su prezidentu ir užsienio rei
kalų ministeriu.

4

leisti, kad tuose likiminiuose 
dalykuose palikta vieta užku
lisiniams veikėjams ir veiks
mams, kuriuose jis aktyviai da 
lyvauja, bet apie tai turėsime 
progos patirti vėliau.

Kisingeliui istorija yra ne 
žmonijos progreso ar nupuoli
mo įvykiai, o žmogaus nesėk
mingi bandymai išeiti iš chao
so į tvarką, bet dėl klaidų ir

• ne
atsiekta. Todėl ir istorija esan 
ti tik pasikartojimas nesėkmių 
atsiekti pastovumo žmogui ir 
tautoms- To pasėkoje ir civili
zacija nebuvo pastovi.

šiandien lietuviškame gyve
nime ir politikoje esame liu
dininkais ypatingo parakdokso. 
Žinomi bendradarbiautojai ir 
tiltų su Sovietais statytojai bei 
jų įtakoje esą asmenys ir spau 
da, net radijo valandėlės, plūs 
ta Amerikos valdžią, kad Hel
sinkio aktais “pardavė Lietu
vą”. Kokia nesąmonė! Helsin
kio aktais bei pareiškimais yra 
sudaromos sąlygos siekti lygio
mis teisėmis santykiavimo su 
Sov. Sąjungos bei jos paveg- 
tų kraštų žmonėmis, kad jų tei 
sės į religijos ir kitas laisves 
nebūtų.-mindžiojamos.

i valt. E. Namikienei už dalyvavi
mą sueigoje ir padėjusiom egza
minuoti kandidatus besiruošian
čius įžodžiui. Mūsų vadovus V. 
Aseyičių ir G. Senkevičių, pa
keltus į vyr. skįltininkų laips
nius, sveikiname!

Romuvai aukojo D. Keršienė 
$10. J. Tri-nkūnienė $5. Ačiū.
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Juru budžiai& tiksingai iš
naudoja žiemą. Lituanicos tun
to prez. -A. Smetonos jūrų bu
džių įgulai šiuo metu priklauso

uždrausto vaisiaus psichologi
nes bei retorinės prielaidos čia 
jokiu būdu netaikytinos.

sprausminį lėktuvą ir visus lai- Kai dar važiavome didžiuo- 
mingai nuvežė į Rio Grande. Iš ju Argentinos vieškeliu, vadi- 
viso, lėktuve buvo apie 140 žmo namu Nacionaliniu arba kitaip

VEIDAI“Amnesty International 
tarptautinės amnestijos orga
nizacijos narė. Ji'buvo “Ameri
cans for Simas” komiteto pirmi
ninkė. Vydūno Jaunimo fondas 
džiaugiasi Daivos Kezienės lai
mėjimais.

Sesė Daiva Kezienė vasario 29 
bus Chicago je. Kalbės Jaunimo 
Centre per Vasario 16-tosios mi
nėjimą, kuri ruošia akademikai

.v -

Gintaro Vadovių laivinimo mo
kyklą, Jaunųjų vadovių mokyk
lą. jūrininkystės kursus. Daly
vavo suvažiavimuose, stovyklo
se.

Aušros Vartų, Gabijos ir Ne
ries tuntai, o taip pat ir Čika
gos bei Cleveland© skautininkių 
draugovės atšventė 25 m. gyva
vimo sukaktis. Yra išleidusios 
sukaktinius leidinius, vyr. skaū-

IR "
DARBAI .

Visi Chicagog tuntai skuba
jai kartai ir tikros vadovės pa
vyktos, Kaziuko mugės, šv. Jur-

skautai.
Koresp.

kite jaunimu, jį mylite ir tik dėl 
jo dirbate. Sakau tai nuoširdžiai, 
nes savo pareigų apimtyje esu 
Jus aplankiusi ir mačiau Jūsų 
pastangas, darbus ir planus atei
čiai. -

Vidurio rajonas yra labai įvairus, 
spalvingas ir gajus

Jame turime ne tik gausiau
sią Seserijoje Aušros Vartų tun
tą, ir yėĮiaųsįU; laiku .Denveryje 
Jsisfeigusį naują jūrų skaučių

/

“Gintaro“ vienetą. -
žvjlgterėkim į rajono statis

tika:Vidūrio rajono šęses.

< Mano kadencija artėja prie 
pabaigos. Prieš atsisveikindama 
noriu Jums visoms padėkoti už 
'pavyzdingai einamas pareigas, 
uz visų Vadovių rūpestingumą narės, Neringos tuntas, Ceve- 
fr norą suprasti šių dienų jau- ande, — 109 narės. Gintaro jūr. 
iiają kartą, žinau, kad Jūs ti- sk. vienetas. Denver — 11 na- 7 9

Aušros Vartų skaučių tuntas 
sų 240 narių, Kernavės tuntas, 
Čikagoje, -— 209 narės, Nerijos 
jūrų sk. tuntas, Čikagoje, — 109

trr:

‘NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”
7721 George St. tik už Sp.00 metams!

tRpxulifirr prenumerata — $10.00)
La Salle, PQir Montreal 690, 

Canada

Hrasotfir įSKlrpn n prisiųsti

.w virš nurodytu

pi emiineratos
FW-* •-

•<C**

naujam skaitytojui

'Pavardė ir las)

(Tikslus adresas)

— GERIAUSIA DOVANA| KNYGA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir ‘lietu- 

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

Juozas Kapačipskasz SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- 
džianl Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk 

‘ lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Išeivio Dalia

<• vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis.

I
džianl Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk-

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO, DALIA. Atsiminimai. S.;i.
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
u... . Knyga gausiai iliu
struota 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKĄG,EJ5.5 ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ.

Vaizdus aprašymai, ka ji ten matė, kokias 
95 psl. $1.50, Yra taip pat

t keliančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija.

Autore^buvo VHniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune. Naudakiuosc. 

’ kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė.
^Klaipėdoje ir Palangoje

išversta i anglų kalb^

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

* D. Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS U1DANGOS.

£\iįmaskavimai. Abi knygos psrašytos lengvu^ gtažTu stiliumi

Vinc4> LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS.

Iliustruota foto nuotraukomis
u. gurami, ntuiuNE i ANAPUS GĘLEJINES UŽDANGOS. Au

toriaus pastabumą neapgauna Infuriate ir agitpropo propaganda bei

3 istoriniai žemėlapiai 106 psl. Kaina S2.00
Vincas Žemaiti*. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE.

psl. Kaina $1.50.

Šie ir kiti leidiniai yrą gaunami
NAUJIENOSE, 1739 S*, HALVEP ST., CHICAGO, ILL 60601, 

•KlUnlrwM darbe valandomis arba užsakant paltu »r orM^dan* 
1»lr* ar pimoin# perlaida

kitus.muginukus.
Kaziuko mugė šiemet įvyks 

kovo 7 d. Atidarym; 
to. Atidarymo iš

iŠ io vai. ^y- 
imes šiemet 

ves akedemikai skautai. Aluzei
- - ' V yf *

atidaryti pakviesta ietuvos ge
neralinė konsule pą/Juzė Dauž-

nių, užimtos buvo visos vietos. į sakant Tautiniu keliu, tai dar“Drauge” 
ašaros”, 

kad jau atidavė Lietuvą.
Ignus Petrauskas

H galima buvo pakęsti, nes kelias 
buvo lygus ir mašina gana 
lengvai sukosi.

Pravažiavo be didesnės bė
dos Punta Maria ir Estacia 
Viainonte. Tose vietose nepa
prastai geri vėžiai, šoferis sus
tabdė mašiną, kad galėtume 
atsikvėpti ir vėžiukų paragau
ti. Iš tikrųjų ten. vėžiukai ne
paprastai skanūs. Man teko ke
liose pasaulio vietose jų valgy
ti, bet tokių skanių, kokius 
mums davė Cabo Viamonte sri 
tyje neteko ragauti. Balti, ska
nūs, treška, tarytum būtų pa
tys iš vandens iššokę ir odą 
nusilupę, kad galėtum para
gauti pačios maistingiausios 
mėsos, kai argentiniečiai tuos 
vėžiukus dar svieste arba alie 
juje pakepa, tai skanesnio 
užkandžio negali būti.
- Iš . Viąųponte,. prasidėjo tik-

Tiktai Rio Grande aerodrome 
visi išsikirstėme. Į Tierra de Fu- 
ego važiavome apie 80, o visi 
kiti išsiskirstė po Argentinos 
paskutini Rio Grande provinci
jos apskritį. Daugumoje buvo 
argentiniečiai, turėję reikalų 
sostinėje. Buvo valdininkų, vyk 
stančių į paskyrimo vietas, 
buvo keli kariškiai, bet dau
giau, keleivių sudarė gaučiai, 
pietų Argentinos avelių ir gal
vijų ganytojai.

Tolimesnius keleivius suso
dino Į tris didokus busus, pa
tikrino, ir pasileidome ilgon 
Ugnies žemės kelionėn. Iš Bue 
noš Airės į Rio Grande mes 
greičiau atskridome, negu iš

lygus ir mašina Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastari- | 
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1J5O'.

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

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SL, Chicago, IIL 60608

; I 
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■ skaitytojaą”... (Pasaulio Lie
tuvis 1974 m. rugs.-spalio mėn.

Ar I. B-nės centro valdyba 
pasmerkė? O ne, nes organiza- 

vado-
va- 
su 

komunistu propagandos nuol- 
____________ rankomis? O ne! Bendruome- 

vyresniems j. bu- propagandos organas Drau

s

t

m

H
’į k :
' e į :* i !

fe

ti

Žodžiai, 
“Lietuva, tėvynė mūsų” buvocijos organe atsispindi 

vybės siekiai. Ar L. B-nės 
dovybė pasmerkė vadovėlį

i I

■?' Every 
Utter bftl 

hiirtsYOM
I38 jūrų budžiai ir kandidatai.

vardienė. L Įgula veikia trimis grupėmis:
-ir • • • • . t juru, uuuziaMuges isirengimąt. prasidės | ■

šeštadienio jytą. Ksmendantas - d'žiams va^ E. Nakutis ir įMdi. 
ps. Jonas Jovarauskas primena' , ■ .... . ..
tuntininkams, kad^yisi- mugės 
darbininkai šeštadienį būtų ąp-

... į jūrų budžiams vadovauja PetrasMuges isirengiręą^: prasidės r ‘*
šeštadienio rytą. Kgmendantąs,

įžulnius v vi s*.a.u- ; atitinkamais ženklais. Li-
čiTk7nl^čių"konsUkta °‘No-' 1 

riu būti paukštyte” ir “Noriu 
būti skaute” knygutes, daino- 
rėlį, laikraštėlius ir kt. Glęvelan- 
io vadovė paruošė naujas skau
tėms patyrimo laipsnių -progra-f

yra prašomi į salę.p^rĮraukų me
tu nevaikščioti ir dijJ^jĮtiemą ne-, 
trukdyti.. Skautai 2_: litųanisti- 

,3—privalo 
būti, pamokose, o prie mugės

gas, neleidžia

B

dątams, kurių šiemet yra net 18, 
vadovauja Dainius Vidžiūnas.

net užsiminti 
apie tas nuotraukas.

- Jau jeigu bendruomenės va
dovai atėjo okupantui į talką 
kultūrinėje srityje, tai žino- 

negali pasilikti

* ■
to

ji

5s = i

mas. O kur draugininkių darbai; 
sueigų planai, iškylos, kursai, 
Kaziuko mugės? Visa tai parodo, 
čių kandidačių konspektą, “No- 
Mielos Sesės, jūsų meilę jauna- 
reigų supratimą. Už tai Jums vir 
>oms nuoširdžiai dėkoju.

1 / Dabar pažvelkime, 
ką. veikė vadeivė

Pareigas perėmiau 1973 m. ge- 
I Tužės mėn. Per tą laiką turėta 

posėdžių: su Vidurio rajono va- 
pįja — 8, su Rajono vadu ir či- 
I kagos tuntininkais — 13. Su Vy
riausia skautininke (Čikagoje) 

1—3, su Čikagos tuntininkėmis 
[atskirai — 4. Aplankiau visus 
j vienetus, išskyrus neseniai Den- 
I veryje Įsisteigusį. Aplankytos 
Čikagos ir Detroito skaučių sto
vyklos Kaziuko mugės, šv. Jur
gio ir tuntų sueigos ir kt. Be 
susirašinėjimo su Vyr. Skauti
ninke ir tuntininkėmis, išleista 
12 numerių informacinio biu
letenio. Sų Rajono vadija su
ruoštas Čikagoje “Skautų Al
io” jubiliejaus minėjimas. Union 
Pier, Mich., suruoštas Vidurio 
rajono vadovų suvažiavimas. 
Čikagos vadovams Čikagoje pra
vestas simposiumas, ir buvo pra
dėta ruoštis Rajoninei stovyk
lai, kuri vėliau, dėl tuntininkių

trukdyti. Skautai — 
, nių.mokyklų mokini^-

įrengimo 'darbų va^^ų kvieti
mų gali prisidėti mokykloms dar
bą baigus.

• Akademikai skautai ruošią 
Vasario 16 minėjimą. Visi kvie
čiami ateinantį sekmadienį, va
sario 29 d., 5 vai. vąk. atsilan
kyti į Jaunimo Centro kavinėje 
Ak. Skautų sąjūdžio ruošiama 
Vasario 16-tos minėjimą, kurio
pagrindinė kalbėto j a bti&'newjųr^ 
kietė fil. Daiva Kezienė.

Veikli visuomenininke fil,- Dai
va Kezienė yra laimėjusi Vydū
no Jaunimo fondo T975 .m. pre
miją ir žymenį už 1975 m. sėk-, 
minga visuomeninę veiklą, šia
me minėjime Daivai. Kezienei 
bus įteikti minėti pažymėjimai.

Vyr. skautės ir jaunosios aka- 
demikės turėtų ypač atsilankyti, 
susipažinti su fil. Daiva ir jos 
visuomeninę veiklą, kuri galėtų 
būti pavyzdžiu, vyr. skaučių bū
reliams veiklos gairių- ieškant.

Iš judraus Toronto.’ Vasa
rio 16 paminėta vasario 8. Pri
sikėlimo šventovėje pamaldose 
organizuotai dalyvavo “’Šatrijos” 
ir“Rambyno” tuntai. Popiet L. 
Namuose buvo bendj-a sueiga, 
kuriai vadovavo ps. G. Kalinaus
kas. Įnešus vėliavas, maldą skai
tė s. kun. A. Žilinskas. Pagerb
ti savanoriai ir papuošti gėlėmis.

nepritarimo, buvo atšaukta. Va- Skaučių įžodį davė G. šaltmirai-
Į deivė dalyvavo Jubiliejinėje sto- 
| vykioje. Seserijos suvažiavime 
Hamiltone, dalyvavo Seserijos 
posėdžiuose ir kt.

Vadeivės iždą sudarė rajono 
fvienetų sumokėtas (25 centų 
nuo registruotos skautės) mo
kestis. Perėmus pareigas iždo 
balansas buvo O. 1973 m. gauta 
mokesčio iš: Aušros Vartų, Ker
navės, Nerijos ir Neringos tun
tų, viso $114.50 sumoje. 1974 
m. mokestis gautas iš jau mi
nėtų ir Neries tuntų, viso $120.- 
50. 1975 m. mokestis gautas 
iš visų trijų Čikagos tuntų, Ga
bijos ir Neries tunt., viso $151. 
Per tą laikotarpį turėta išlaidų 
$37f.01. Kasoje liko $14, kurie 
bus perduoti sekančiai Vidurio 
rajono vadeivei. Išlaidos pasi
skirstė sekančiai: raštinės, be

tė, A. Siminkeviciūtė, V. Staba- 
činskaitė: jūr. skaučių — R. To- 
toraitytė. Skautininkių įžodžiui 
vadovavo s. L. Gvildienė. Pake- 
tąsias pristatė s. P. Saplienė.

RANGE V 
FIRE IS 1 
WILDFIRE

i

1 orių tolimojo telefono pasikal- j 
įėjimai su rajono vienetais, do-' . •J

Kas, sekmadienį vyksta lavinimo 
sueigos, kurias veda patyrę in
struktoriai. šeši j. b. kand. lan- ' ma< kad jie 
ko YMCA vandens sargybinių I nuošaliai ir politinėje srityje.

> išeivija 
ilgąmetis Lituani- suprato, kad politinis balsas

kursus. Prez, A. $>metonos igu- Jau senosios kartos
los vadas —- -i
cqs jūiTĮ- skautų vadovas j. ,b.

TfiniJc TnuoroncVoc .* *ps... Jonas Jovarauskas. •
• * • ' * - r-- * - X - -- X X •

tik tada bus galingas, jei vi-
sas organizacija atstovaus tik

liberalu
4.

Litter doesn't throw
itseif away, litts? 
doesn't just happen 
People cause it—and 
only-p.ęopĮe cap prevent
lt jPeoplę^means you.
Keep America Beautiful

Why should you join the
Payroll Savings Plan now9
Maybe you’ll find out later,

t
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raaterity of 5yw (4J4% thafiotyear).

bank.Inters i. not
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. stock .
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uiAmerica.
I Join tbe Payroll Savin# Plan.

forsavus* Šo if you want 
security, you’d better start 

« today. • 
rm

makes it easy. Because art 
amount you choose is auto
matically set aside from 
^gs'Bon^ThSwIx 
your savings build,year 
after year

tomorrow, today will be

j The future can be too late 
I for saving. So if you want 
! security, you’d better start

į Die Payroll Savings Plan

amount you choose is auto
matically set aside from 
each pay check to buy U. S. 
Savings Bonds. That way, 
your savings build,year 
afteryear.

So start today. Because 
tomorrow, today will be 
yesterday
2e°* W S« tewne Mm Ml K
raatanty rf s ywn (®<% tfa Smyari.

when needed, they cm be crtsl ud at 
baįc. Interest is not subject to rtate cr load

J Rio Grande į Ugnies žemės 
sostinę^ Pradžioje autobusas 
važiavo Atlanto pakraščiu, ga
na gera ir Ivgiu keliu, vėliau 
pašuko Trupuff įTdeširię Ir pat
raukė į salbs vidų.

... Kelias buvo lygus ir ne toks 
blogas, bet busas buvo> labai

važiavo Atlanto pakraščiu, ga
na geru ir Ivgiu keliu, vėliau

jąu. .atgyventas. Ratai sukosi, 
ipotoras šnypštė ir visus vežė,
• v- ; 1 » L J ! . < Ar • - -

Bet. pats busas buvo nepapras
tai- kietas. Apsukresni kelei-
viai atsisėdo sėdynės vidury-
je, bet aš pasirinkau sėdynę 
prie lango. Man vis> norėjosi
Saugiau pamatyti, kad gale-
čiau vėliau savo draugams ir 
pažįstamiems pasakyti, ką Ug
niesŽemėje mačiau.niės žemėje mačiau. Bet tas 
noras daug pamatyti man bran 
giai kainavo.

Mašina be rįsorų, kiekvienas 
ant kelio rastas akmenėlis vis
ką daužė. Pradžioje man jau 
nepatiko, bet kai ’pavažiavo
me popą valandų, tai man at
mušė inkstus. Jaučiau, kad 
kiekvienas stuktelėjimas kaip 
kūju daužė į nugarą. Bandžiau 
kelti, ant rankų pakilti, bet 
tas nieko nepadėjo. Dar kiek 
pavažiavęs, nuėjau į buvo ga
lą ir atsiguliau ant tuščios sė
dynės. Pradžioje lyg ir geriau 
kiek buvo, vėliau buvo tas 
pats- Autobusas neturi minkš
tų kėdžių, viskas pastatyta rau 

' menngiems ir sausiems argen-

Jaučiau, kad

ras vargas. Kol pasiekėme va
dinamą'katalaniečių stotį, tai 
man jau pradėjo rūpėti'nuga- 
ra ir inkstai. Bijojau, kad tas 
nuolatinis buvo daužymas 
man inkstų neišluptų iš vie
tos.

Pravažiavome vadinamą Šie 
rra de las Pinturas. Kelias bu
vo labai .sunkus, bet kai pa
siekėme Kaiken miestelį ir pa
matėm didįjį Kami ežerą, tau 
vėl kiek atsigriebėme. Važiuo
ti pažeriu buvo šiek tiek leng
viau, megu kietais keliais. Pa
ežerių važiuoti buvo gana ma
lonu, bet kai mašina vėl pasu
ko į kalnus, tai kelionė buvo 
sunkesne. Laimė, kad busui 
nereikėjo lipti į aukštumą, o 
visą"laiką važiavo slėniu, ve
dančiu prie kito mažesnio eže
ro, kurio vardą pamiršau.

Tiek težinau, kad apie va
landą važiavo vadinamu Ga
ribaldi tarpekliu. Kelias buvo, 
palyginus gana lygus, bet kal
nų viršūnės buvo baltos, neat
simenu, kiek pėdų jos iškilo, 
bet viršūnės buvo sniegu klo
tos, o apačioje važiavome Ar
gentinos vasaros klimatu, veik 
vienmarškiniai.

prezidentas Fordas pareiškė, kad 
Jungtinės Valstybės tebepripa- 
žįsta Lietuvą kaip nepriklauso
mą valstybę, pareikšdamas, jog 
“...Jungtinės Valstybės niekuo
met nepripažino Sovietams Lie
tuvos okupacijos”.

Straipsnis baigiamas verstu į 
anglų kalbą posmu iš Lietuvos
himno “Tegul meilė Lietuvos de
ga mūsų širdyse...”

Ačiū Aleksui špokui už atsiųs- 
ąt laikraščio iškarpą.

šukalnį, teko važiuoti pagal 
Rio Hambre, lietuviškai tai 
būtų Bado upė. Matyt, kad to
se vietose buvo badas, nes Ug
nies žemės" kalnuose niekas 
netuga. Visą laiką bugui teko 
lipti į viršų. Iš ten jau pradė
jom leistis žemyn. Gali sakyti, 
kad busas važiavo stabdžiais, 
Visą laiką turėjo mašiną pri
laikyti, bet per daug neįsisma 
gintų. Kelionės gale jau pasie-

Pravažiavus Garibaldi vir- kėm Ūžauja.

tikinti, 
Sov. ;
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Prof. Vaclovo Biržiškos

SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲISTORIJA

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 pasilsite tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608
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Taupykite dabar
pas mus
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Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di- 1
delius darbus. Pirma, jie padeda,Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi- V
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Taupykite dabar.

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

1
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Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

7%%
palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša
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NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Ill. 60608
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Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

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

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

derį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608 World Restored: Matternich,

fig

I/ERSA
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 metais. 1EL. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatytu

S — NAUJIENOS, CHICAGO t. ILL.— WEDNES.. FEBRUARY 25. 1976
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— Antanas Raslanas iš To
ronto, pratęsdamas prenume
ratą, užsakė lietuviškų knygų 
ir atsiuntė penkinę Naujienų 
paramai. Jonas Andruška, La- 
belle, PQ, Canada, atsiuntė 1 
dol. Montrealio tautietis, norė- 
inas geriau susipažinti su Nau 
jienomis, jas užsisakė 3 mėn.

— Antanas Zakys, Cdev?- 
veland, Ohio, kalendoriaus 
proga atskiru laišku atsiuntė 
penkinę Naujienų paramai. 
Petras Kalvynas iš AVorceste- 
rio pratęsė iš anksto be ragi
nimo savo prenumeratą ir pa
rėmė Naujienų leidimą 3 dol. 
auka. Juozas Bakšys iš Hart
fordo atsiuntė dolerį. Tos pat 
apylinkės tautietis užsisakė 
Naujienas 6 mėn., bet pavar
dės prašė neminėti. A. Bačė- 
nas iš Bexley, Ohio, atskiru laiš 
ku atsiuntė du dolerius už ka
lendorių, kad būtų stipresnės 
Magaryčios.

— S'. Juškus iš Brighton Par 
ko apylinkės pratęsdamas pre 
numeratą, kartu su gerais lin
kėjimais ir padėka už kalen
dorių, atsiuntė Naujienų para
mai $10. Tos apylinkes tautie
tis užsisakė Naujienas 3 mėne
sių bandomajam laikotarpiui, 
todėl pavardės prašė neskelb
ti. Ponia Elze Schleiter iš Chi-

į r.ia-c sittfS 'Ž^ruš'liįS^-ji- 
| mus parėmė 1 doĮ dęvamt,

i V. Muhftfylisf, pensininkas 
• iš Brighton Parko apylinkės, 
I paskatino dirbti Lietuvos la
bui ir lietuvių gei'ovei atsiųs- 

l damas gerus linkėjimus ir 10 
dol. auką. Anthony Adam iš 
Marquette Parko apylinkės 
pratęsė iš anksto be raginimo 
prenumeratą ir prie jos pridė

jo du dol. Naujienų tobulini
mui. Tos apylinkės veikėjas už 
sisakė Naujienas vieneriems 
metams, bet pavardės prašė ne 
minėti. . : <■ ; '■

— K. Riškus iš. Burbank, Ill., 
pratęsė savo prenumerata be 
raginimo ir magaryčioms at
siuntė 9 dot., Linkėdamas vi
siems bendradarbiams geros 
sveikatos ir geros sėkmės. Nau 
jienu vadovybė nuoširdžiai dė
koja visiems rėmėjams už do
vanas, platintojams už pastan 
gas, o naujiems skaitytojams 
už dėmesį ir už prenumeratas. 
Platinimo vajaus proga Nau
jienos yra siunčiamos 2 savai
tes susipažinimui nemokamai. 
Visi skaitytojai prašomi remti 
Naujienas ir pas platinti.

— Giedrius Sodonis iš St. 
Nicholas moikyklos laimėjo 
miesto mero pažymėjimą už 
konkursinį rašinėlį dėl švaros 
palaikymo mieste ir aplinkoje.

— V. F. Beliajus, PO Box 
1226, Denver, CO 80201, jau 
išleido ir išsiuntinėjo tautinių

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St., Chicago, HL 60629 8 Tel. WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairiu prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ugu metu patyrimas.

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

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

Tel. WA 5-2737 
— Tel. 254-3320

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. —
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608.

V. V A L A N T 1 N A S

sotių v Tonrnnb znnmi-f vinis 
kovo-balan<lžio mėn. šiame 
dvigubam 40 psl. žurnale yra 
aprašoma Burma, gyventojų 
kultūra, papročiai, buitis ir 
tautiniai šokiai, žurnalas gau
siai iliustruotas, apstu medžia
gos ir duomenų apie tautinių 
šokių šventes bei sąskrydžius. 
Iš skaitytojų laiškų matosi, 
kaip plačiai ir toli Viltis nuke
liauja. Prenumerata 1 metams 
$5, paskiras nr. $1. Mūsų "tau
tinių šokių grupės turėtų 
kreipti daugiau dėmesio j šį ang 
lų kalba žurnalą ir per jį pro
paguoti savo veiklą. V. Bebo
jus yra pakviestas Arizonos Uni 
versiteto tarptautinėms pro
gramoms JAV 200 m. sukak
tiems minėjime.

— Kun. dr. Jonas Gutauskas, 
Delhi lietuvių šv. Kazimiero 
parapijos klebonas, pradėjo 71 
amžiaus metus. Apylinkės or
ganizacijos ir parapijiečiai jam 
suruošė vaišes.

— ^Pelkių Žiburėlio" litera
tūrinėje pavlandėlėje, girdimo 
je per Margučio radiją tarp 
2-3 vai./p.p. šį ketvirtadienį, 
vasario 26 d. Kostas Ostraus
kas skaitys iš savo dramos 
“Duobkasiai”.

— Kovo mėn. 3 d. 7 vai. vak. 
Teresės ir Jurgio Pečkų sve
tainėje, 1500 So. 49 Ave., įvyks 
visuotniš SLA 301 kuopos na
rių susirinkimas. Bus balsuo
jama už Pildomąją Tarybą ir 
išrinkti atstovai į SLA seimą, 
kurs šiemet įvyks Čikagoje, lie 
pos mėn. 5-6 dienomis. 2

— Lietuvos tautinė vėliava 
prie Cicero miesto valdybos 
išplėvesavo nuo Vasario 14 iki 
21 d.

— Stanislava Mažeikienė, gy 
venusi į vakarus nuo 69-tos ir 
Artesian, mirė šių metų vasa
rio 22 dieną. Asmenys, Stanis
lavą Karpytę Mažeikienę paži- 
nusieji, prašomi kreiptis j Ma- . 
žeika-Evans Funeral Home 
RE 7-8600.

— Marquette Parko Lietuvių
Namų savininkų organizacijos 
narių susirinkimas įvyko vasa
rio 20 d. parapijos salėje. Bu
vo prisiminta Lietuvos. atkūri
mo diena — Vasario 16-toji. . 
Vicepirmininko Juozo Skeivio 
pakviesti menininkai ’ išpildė 
programą. Operų solistės- Ma
cys Momkus, akompanuojant 
muzikui Antanui Linui, "^i^ie- 
dojo Amerikos ir?; Liaudos L___ „
himnus, į; kuriuos ir dalybai-yėšiįklodii.^ P ;

ko
Schorr bėdos

VAŠINGTONAS. CBS 
respondentas Danielius Schorr
išgavo iš senato tyrinėjimų ko
miteto slaptą raštą ir jį ištisai 
paskelbė New Yorko savaitraš
tyje Village Voice, tuo pakenk
damas JAV reikalams.

JAV kongresas vasario 19 dį 
269 balsais prieš 115, nutarė pa
vesti etikos komitetui šį klausi
mą nuodugniai ištirti ir išaišk- 
kinti, ir ar reikėtų -CBS kores
pondentą^ ąpkaltinti, pažemini
mus ir sulaužius Atstovų Rūmų 
išimtinę teisę.- Tuo tarpu CBS' 
Vašingtono skyriaus -.viršininkas 
S. Sokolovas paskyrė, jį | kitas 
pareigas. ' -: ' - . • -

Geriausiu - atveju^ korespon
dentas Schorr gali netekti laik- 
raštininko teisių. . Jis aiškina
si, kad jis negalėjęs tylėti, kai 
slapto rašto .turinys buvo visiems 
žinomas.' i ."

WELDER — MECHANIC

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

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

' HELP WANTED — MALA 
Darbininku Reikia '

REAL ESTATE *OR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

* DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininku ir Darbininkių

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

English speaking woman -with ex
perience to take care of elderly woman, 
South Side. Days. Call after 11 A. M. 

368-1796

RENTING IN GENERAL
Nu omo s

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

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233

gausiai įsijungė. Ignas Serapi
nas, aukštesnės ' lituanistinės 
mokyklos direktorius, pasakė 
pakrindine kalbą. John Evans 
dėka visi dalyviai buvo ska
niai pavaišinti.

NAUJIENOMS Šiemet suėio 60 metu. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

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

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

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
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: ChicagoĮe Ir Kanadoje metams — 530.00, pusei metp — SI6.00, 

trims mėn. — $830, vienam men. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

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

Į Į Siunčiu_________ dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

PAVARDE IR VARDAS 

ADRESAS

6 — NAUJIENOS, CHICAGO 4, ILL, — WEDNE6., FEBRUARY 25, 1B7B

KOVAI SU PLAUČIŲ VĖŽIU 
PAKELTI CIGAREČIŲ KAINĄ

WASHINGTONAS. — Du No
belio premijos laureatai Dr. Re
nato Dulbeco ir Dr. Howard ap^ 
kaltino federahnę; valdžią, kad 
nesigriebė .pakankamų priemo
nių atbaidyti nu& cigarečių rū
kymo, pasiūlydami dar pakelti 
mokesčius_(tax).- už., “aukštai 
smalos” ir “aukštai nikotino” tu
rinčias cigaretes, nemažiau kaip 
dar po^ 50 centu. nuo cigarečių 
pakelio.' Valdžia turinti pasi

imti bent dalį kaltės už tai, kad 
60,000 amerikiečių kasmet mirš
ta nuo vėžio.Abudu daktarai 
pareiškė,; kad lengviausia nusi
kratyti .plaučių vėžio pavojaus 
yra mestiTūkti' - ■ :•

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

užmušti šeši žmonės
.CALENĄ’ PARK, Texas. -į- 

Grūdų<elevątoržm; sprogus, ina^ 
žiausiaf 6'-žmonės užmušti ir- ne
žinomas sklieius žmonių nesti? 
rasta. Spėjimai kad sprogimas 
Įvyko grūdų' dulkėms užsidegus. 
Iš milžiniško elevatoriaus ugnis 
išsiplėtė ! riję pramonės pastatų. 
Houston ugniagesių departamen- 
HouĮamp ugniagesių .dępartąiųęĮt. 
to. p&^igūriaapareiškė,, kaddąr 
truksApora\ėdiėriųpkoĮ: bus. sii- 
jasti 'be W
‘įriit, palaidoti įj>0 60 pėdų- griu-

Gaištį gėsinti buvo , suvažia
vę gaisrihinkai’iM-Houston irke-- 
lių riižęsnių ap^nkfš miestelių? 
.Didžiuosius’ ptige^nus, /inaži 
gaisrai dar tebedegė iki sekančio 

U; J ryto- - - ■ : -> -V-

GEROS DOVANOS
ilOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE' 

SU DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS;

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, ją priežiūra, sveikata ir grožis. 
Kietais viršeliais, vietoje S4.00 dabar tik' -----

Minkštais viršeliais tik------------- —L———■—
Dr. A. J. Gussen - AUKŠTA KULTŪRA - ŽIAURŪS ŽMONĖS. 

Kelionės po Europi įspūdžiai. Dabar tik __—__—— 

Galima taip pat užsisakyti paštu, įsiuntu* Uk| »rb* 
money order|. <

$3.00

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
-. Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
T4Mj REpubik 7-1 $41

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

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

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

— Svarbu Ciceriečiams. JAV 
LB (reg^) Cicero Apylinkės 
Valdyba - š.- nr. kovo 7 dieną 
11:30 vai. ryto šaukia visuoti
ną narių-susirinkimą šv. Anta
no parapijos salėje Ciceroje. š. 
m. vasario 22-29 d. nuo 8:30 v. 
ryto iki 1 vai. po pietų mažo
joj parapijos salėje naujų na
rių registracija ir solidarumo 
mokesčio priėmimas. Valdyba.

♦ Venecuelos Lietuvių Drau
gija rengia motinos pagerbimą 
š. m. gegužės mėn. 5 d. šeštadie
ni šaunioj, naujoj šaulių sąjun
gos salėje, 2417-21 West 43 St.
, Programa atliks Vanda Stan- 

kienė ir;Af Mą£ęikieųė,’dalyvau
jant šokių grupei Žilvitis. Lai
mės šulinys., šokiams gros Mar
kausko orkestras.^ Šilta ir šalta 
vakarienė. Auka 8 dol. asmeniui. 
Užsisakant staliukus grupėmis 
ar pavieniai, (škambkiti: .776- 
3727. 925-4980 ir 434-0637. (Pr.) 
————————----- -

Naujasžemėsėdrebėjimas
' .. Gvatemaloje

GUATESIALOS/MIESTAS.— 
Dar vienas smarkus-žemės sukrė
timas Gyatemaįos Įtiieste priver- 
tė tūkstančius, žmonių bėgti Į 
gatves ir miesto parkus. Daug 
'šimtų šutinu buvo ką tik grĮžę 
į savo apgriautus namus po siau
bingoj 6-drebėjimo vasario 4 die
ną, kuomet. oficialiais duomeni
mis 22,122-žmonės žuvo 74,015 
buvo sužeisti ir daugiau kaip 
milijonas žmonių likę be pasto
gės. . t
’ Trečiadienio nakties drebėji

mas Įvyko‘ 3:58^yąl. ryto ir pa
gal Richterio skalę buvo 4:8 sti
prumo/

Siuntiniai į Lietuvą

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

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

Lietuviy kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 

1:00 v. popiet. ____
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai.

šeštadienį ir

Telef.: HEmlock 4-2413
. - .. -s - - - •

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

Brmgenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
. \ visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO
Telef. 434-4660

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

pas vienintelį 
.Uetavt kailininką 7^ Į$ 

Chicago je

NORMANĄ
URŠTEINĄ

TeL 263-5826 
(jrtaigo*) ir 
677-8489 

(buto)

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

DIDELIS MŪRO NAMAS. 6 kam
bariai, puiki vieta Marauette Parke, 
^raži vonia, naujas gazo šildymas. 
^1,000.

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

2 BUTU modemus mūro namas sį 
garažu. Atskiri š’ldvmai. Rami, graę 
gatvė Marquete Parke. $36,600.

i

MODERNUS 4 BUTU mūras ir 2 
mto mūro garažas. Atskiri šildymai, 
^ent air cond. Arti Maria High. — 
*45.500.

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

REAL ESTATE —
Nuosavybės

OUT OF TOWN 
— kitur •

RAVGOR. I MICH. RETIREMENT 
HOME 120į miles outside Chicago. 
Widow mušt sell sturdy *5 room hou
se. Insulated. Hardwood floors. Full 
basement and bath. Gnod drinking 
water. Good furnace. 2% acres of 

land nn Blackfan road. Bus 
eorvic° tn schools which gro 
than 2 miloc awav — both elemen
tary and high school*. Fir tree* in 
frnnt nf bonse and other shade trees. 
^20,000. Taxes only Sl?6 yearly 

Tel.: 616 427-8766.

BTTD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

WOMOSTT
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaut

BALYS BUDRAITIS
‘369 ARCHER AVE. CHICAGOJE 

Tel. 254-5551
LEMONTO APYLINKĖJE

135-TA IR ARCHER AVĖ.
TeL 257-5861

M. A. ŠIMKUS
Real Estate. Notary Public. 

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

šymai ir kitoki blankai.

$2.00

1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 60608

sS

txoo

$1.00

NOME INSUh^s t

$A00
$6.00
Gra- 

$5.00

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

$5.00 
tuo

iL, JriŠta — $3.00. minkštais rtr-

-
SKAITYTI •NAUJIENAS* 

SKAITYK IR KITAM PATARK

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. IR. 60609. TeL VI 7-3447

Si

D t M E S I O 
K2—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams. 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
5234775

RIMTA KNYGA - GERIAUSIA DOVANA 
kfrlcląN«uĮi«neM galima oairtl pulkly knygy, kurlgg papUeš bet

Icnygy spintą «r l«ntyn<. į ‘J
K. Blalinlt, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, . 892 pfl.
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 psL -----—
Dr. Kazyj Grlnlvs, ATSIMINIMAI IR MINTYS. 1T tomis, 

žiais viršeliais. 336 psL Kaina $6.00. Minkštais virš.
Prof. Vari. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ l|TD- 

RIJA, I dalis. 208 psl., įrišta $3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; H dalis, 225 psl.. įrišta — ©,00. minkš
tais viršeliais ....uL---- -------- -————----- ——

Prof. S. Kairy*, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta. 416 pat $550
Kiprą* Sielini*, GANA TO JUNGO, 492 P«L, minkštais Tlr- 

šelials. —---- 1------ 1--------------............. ...  .
Juozai Liūdžiu*, RAŠTAI, 250 psl. ....
P. Liūdžiuvlenš, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 psL--- ------—-------------- - ----------——
Janina NarOnš, TRYS IR VIENA, jaunfrtės atstirtlBimaJ

170 P«l. ------ --------------- '------------------ < -
M. Gudeli*, POVILAS MILERIS- 

puslapiai ——..... -
Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoma, 

N A U J I E N O S» J'Lh

1739 S. Halsted SL, Chicago, ŪL 60608. T«L HA 1-6100
-- ----- ---- --- ----

Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinanti ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyti prašant, siųsti susi
pažinimui. ‘Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei- 

j davimus ir galimų skaitytojų 
adresus. t 
itU' (Pr).

$3.00
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Call Frank Zapoll*| 
3208 '/j W. 95th St.

GA 4-8654
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