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Komunistai prieš

W. BRANDTAS TįSĖ ADENAUERIO 
SUMANYTI RYTŲ POLITIKĄ

Socialdemokratai išleido Adenauerio šimtmečio 
sukakties politinį vertinimą

BONA, Vokietija. — Konrado Adenauerio gimimo šimtmečio 
sukakties proga Vokietijos socialdemokratai išleido straipsnių 
rinkinį, vertinantį buvusio kanclerio vestą užsienio politiką.

Tame rinkinyje buvęs kancle
ris Willy Brandtas paruošė 
straipnį, kuriame pripažįsta, kad 
pagrindinė Vakarų Vokietijos 
Rytų politikos bruožų užuomaz
gą jis jau 'radęs kanclerio Ade
nauerio vestoje Rytų Vokietijos 
politikoje.

Jam tekę kartu su kancleriu 
Rytų politikos klausimais kal
bėtis, o vėliau jis radęs užsie
nio ministerijoje įvairias kancle
rio pastabas, siekiančios santy
kių su Rytų Europos valsty
bėmis. . •

Brandtas pabrėžia, kad kanc
leris Adenaueris nebuvo numa
tęs visų susitarimų su Maskva, 
Varšuva ir Praga smulkmenų, 
bet patys pagrindiniai susitari
mų bruožai paties Adenauerio 
jau buvo numatyti. Brandto

_ straipsnis apie. Adenaųerį ir jo-
. plačiai komentuojamas visoje gumo Kansas plento tarpas buvo 
vestą Vokietijos polidką5 labai uždarytas, kol' gaisraą “išši<^gė 
Vokietijoje, o socialdemokratų 
išleistas leidinėlis apie krikščio
nių demokratų vadą perkamas 
ne tiktai Vokietijos socialistų, 
bet ir krikščionių.

Vokietijos parlamente krikš
čionys labai aštriai kritikavo 
Brandto parvežtus susitarimus 
su Maskva, bet kai atėjo laikas 
balsuoti, tai sudarę sąlygas tiem 
susitarimams patvirtinti. Dabar 
Brandto ir kitų socialdemokra
tų straipsnių rinkinys vėl sukėlė 
gyvas užsienio politikos diskusi
jas.
Kaip vokiečių politikai galvoja

Willy Brandtas ir kiti Vokie
tijos politikai išeina iš pagrin
dinės minties: vokiečiai karą 
pralaimėjo. Vakarų sąjunginin
kai gina rytų Vokietijos sienas, 
bet jie nepradės naujo karo Vo
kietijos žemėms atgauti.

Jeigu vokiečiai karą pralai
mėjo ir neturi jėgų priešą iš Vo
kietijos išstumti, tai jie ^privalo 
vartoti kitas priemones vokie
čiams ginti ir jų leisėms apsau
goti.

Pirmoji kiekvienos Brandto 
sutarties sąlyga buvo — grą
žinti visus Vokietijos piliečius 
iš Rusijos į Vakarų Vokietiją. 
Vokiečiai to paties reikalavo ir 
iš lenkų. Lenkams atsisakius 
vokiečius išleisti, visi tolimes
ni. pasitarimai su lenkais nu
truko. ’

SANTA Ana, Calif. — Atsto
vas (Rep.) Andrew7 J. Hinshaw7 
(R., Cal.) už kyšių ėmimą bū
nant Orange apskrities mokesčių 
asesorių nubaustas nuo vienų iki 
14 metų kalėjimo. Būdamas ase
soriaus pareigose jis priėmęs 

aparatą ir $1,000 dovanų kaip 
rinkimų išlaidoms kontribuciją. 
Hinshaw jau antrus metus yra 
kongresmanas ir jokiais kyšiais 
nerastas kaltu.

EMPORIA, Kas. — Prerijų 
gaisrai, sausos žolės ir iki 50 
mylių per valandą vėjo smarkiai 
kurstomi nudegino tris apskri- 
čius Kansas prerijų-ganyklų. Iš 
pastatų nukentėjo tik vieno ūki
ninko sodyba ir šešių mylių ii-

ir buvo užgesintas.
Amherst, Mass.—Apie 36 juo

džiai studentai antradienio nak
tį buvo užėmę Massachusetts 
universiteto studentų laikraščio 
Daily Collegian įstaigą protes
tuodami .prieš atleidimą dviejų 
juodžių redaktorių. Iš leidėjų 
jie išsiderėjo leidimą juodiesiems 
studentams 16 puslapių nepri
klausomą leidinį, nepasakyta sa
vaitinį ar mėnesinį.

CHICAGO. — JAV Aplinkos 
Apsaugos įstaigos (Epą) nutari
mas perkelti kitur tos įstaigos 
sritinį viršininką Francis Mayo 
sukėlė nerimą Piliečių už geres
nę aplinką organizacijoje, kuri 
grasina skųsti teismui visą EPĄ, 
jei ji ruošiasi sulėtinti griežtą 
nusistatymą prieš aplinkos ter
šėjus. Mayo, kurs buvo vertina
mas už jo griežtą ir neatlaidžią 
laikyseną santykiuose su aplin
kos teršikais Viduriniuose Va
karuose, pakeičiamas nuo balan
džio pradžios buvusiu Texas ap- 
draudos valdininku George Ale
xander. Kur skiriamas F. Mayo, 
nepranešta.

Gal būt, — yra paskutinis viceprezi
dento Nelsono Rockefelerio atsaky
mas. Ji$ pareiškė Vašingtono žurna
listams, kad jo ankstyvesnis atsisa
kymas, įskaitant ir viceprezidenciją, 
buvo tiktai į naudingumo reikalas. 
Tai reiškia kad prez. Fordui pralai
mint, keisis Rockefelerio [pažiūros.

JOKIŲ SANTYKIŲ SU, KUBA

WASHINGTON  AS. — Prezi
dentas Fordas pareiškė, kad jo 
administracija dėl Kubos kariš
kų veiksmų. Angoloje, su Castro 
valdoma Kuba nepalaikys jokių 
santykių.

“Jų veikla Angoloje, kur yra 
nusiųsta 12,000 komunistų iš- 
trėniruotų mercenarijų, sugriau
na bet kokias galimybes palai
kyti santykius su Castro reži
mu Kuboje”, pareiškė preziden
tas Fordas Hearsto laikraščių, 
leidėjams ir redalrtortama.

Indija nori ar nenori 
turi mažint prieaugli

NEW DELHI. — Dienraštis 
“Patriot” Maskvos linijai patai- 
kaująnčių Indijos komunistų or
ganas, pradėjo atakuoti dvi vals
tijas — Punjabą ir Maharaštrą 
už jų pastangas mažinti prieaug
lį visiems civilinės tarnybos tar- 
daugiau kaip du vaikus šeimai. 
Punjabo civiliniai tarnautojai, 
kurie nuo šiol turės po 3 vai
kus, nustos gauti transporte 
cijos, butų nuomos ir sveikatos 
lengvatų, o po trečio* vaiko bus 
sterelizuojami...

šiuo metu Indijoje kiekvieną 
minutę gimsta po 45 vaikus, ir 
jei taip toliau eis, iš 600 milijo
nų gyventoją šiandien, per 100 
metų Indijoje bus 6 bilijonai gy
ventojų...

Kongresas padidino 
valstybės skolas

VAŠINGTONAS. — Kongreso 
. atstovai patvirtino įstatymą, ku- 
i -is leidžia valstybės skolas pa- 
• ūdinti 32 bilijonais dol. iš 4 me
tinių procentų, jei nupirktas bo- 
nas serijos E bus pirkėjo išlai
kytas nemažiau 2 mėn. Kongre
so priimtą projektą dar turės 
svarstyti senatas ir vėliau jį pa
sirašyti prezidentas.

JAV iždas tuo atveju turės 
627 bilijonus skolos, už kurią 
turės sumokėti beveik 50 bilijo
nų metinių palūkanų.

Valstybės sekretorius pareiškė, kad 
su soviet? veldžia reikia būti griež
tesni em, turėti gerą krašto apsaugą, 
įvesti strateginiu ginklu kontrolę, 
laikytis _ politiniu principu ir pasiū
lyti ekonominius masalus, tai visuo
met galėsi susitarti.

Sen. Goldwater kaltiną Niksoną 
, ■ sulaužius Logano Aktą

WASHINGTONAS. — Senatorius Barry M. Goldw-ater (R.,

darytų Jungtinėms Valstybėms malonų patarnavimą pasilikda
mas Kinijoje. Senatorius apkaltino Niksoną savo kalba Pekine 
apie JAV užsienių pilitiką sulaužius įstatymą. - . q|

Paklaustas, ar Niksono kelio
nė į Kiniją galėjo pakenkti For
do pirminiams rinkimams New- 
Hampshire, Goldwateris atsakė:

“Ne manau, kad Mr. Nikson 
vizitas Kinijai ką nors padarė, 
ir jei jis tikrai nori suteikti šiam 
kraštui (JAV-bėms) malonumą, 
tegul jis tenai — Kinijoje pasi
lieka. Jis sulaužė įstatymą”.

Kalbėdamas ’ per ABC - TV 
“Good Morning America” sen. 
Goldwateris pareiškė: “Logano 
Aktas draudžia bet kuriam 
amerikiečiui, ir toks Niksonas 
yra — eksprezidentas ir priva
tus pilietis — Logano Aktas aiš
kiai sako, kad niekas kitas, tik 
prezidentas arba valstybės se
kretorius gali diskutuoti užsie
nių politiką, o jis (Niksonas) pa
darė didžiausią klaidą padaryda
mas tai ką padarė”.

Kontroversija prasidėjo dėl 
Niksono pareiškimo geriant tos
tą Pekino bankete, kad: “Y’ra, 
žinoma, tokių, kurie tiki, jog 
vien kokio principų nuostatų pa
sirašymo ar diplomatintės kon
ferencijos pakanka, kad tuč tuo
jau prasidėtų ilgalaikė taika. Tai 
yra naivu. Ilgalaikės ir saugios 
taikos nebus ir negali būti, kol 
kiekviena tauta pasaulyje ne
pradės respektuoti visų kitų tau
tų, didelių ar mažų, saugumą 
ir nepriklausomybę”.

Kai kurie šį Niksono pareiški
mą aiškina kaip kritiką Fordo 
ir Kisingerio už jų dalyvavimą 
Helsinkio konferencijoje.

DIENOS ŠVIESOS LAIKAS 
PAILGINAMAS 1 MĖNESIU
WASHINGTONAS. — Sena

tas trečiadienį nubalsavo 70 prieš 
23 dienos laiką nustatyti nuo 
kovo vidurio iki spalio vidurio.
Bilius persiųstas Atstovų Rū- dedamas balandžio paskutinį sek- 
mams. šiuo metu galioja laikas madienj ir- baigiamas špilio pa- 
kaip nustatyta 1966 matais

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Kyšių manija didėja
KOPENHAGA. — Vienas Da

nijos laivų savininkas prisipaži
no, kad norėdamas prekes kai 
kurių Azijos ir Afrikos valsty
bių uostuose greičiau ir tvarkin
giau iškrauti ir pakrauti, turi 
būtinai “tepti” ir vien praeitais 
metais “tepimams” išleido dau
giau kaip milijoną dolerių.

“Ir (kyšių) kaina visą laiką 
didėja”, pasakė Per Hendriksen, 
Mercandįa Line savininkas. “Se
niau užtapdavo dėžės whisky, o 
dabar Valdininkas "atsitiktinai”’ 
primena, kad jo- žmona reikalau
ja naujo automobilio”.

r INFLUENZOS EPIDEMIJA

MEMPHIS.. — Shelby sveika
tos departamento pranešimu, 
•Memphis apskrityje dviejų sa
vaičių laikotarpyje nuo influ- 
enzoš mirė mažiausiai trys asme
nys ir penkiais mirties atvejais 
influenza “prisidėjo”. Mirė dau
giausia senesnio amžiaus žmo
nės. Sveikatas departamentas 
mano, kad ne visi influenzos

♦ Paryžiuje išėjo. Aleksandro 
Solženicyno trečioji “Gulapo ar
chipelago” knyga, joje jis ke
lia viešumon. Chruščiovo laikais 
vartojamą prievartą prieš kraš
to gyventojus, ši laida išėjo ru
siškai, bet jaii planuojama pa
daryti vertimai kitoms kalboms. 
Pirmieji du tomai liečia Stalino | ga mirimai buvo pranešti.

sto
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TEISINGUMO KLAIDA

VAŠINGTONAS. — Teisin
gumo departamentas paskelbė, 
kad Atlanto kalėjimo kalinys L. 
R. Altmark išsėdėjo kalėjime 
metus ir 5 dienas ilgiau, nekaip 
jis buvo nuteistas. Tai įvyko dėl 
buvusios kalinio raštuose klai
dos.

Teisingumo departamentas šį 
klasimą svarsto ir mano kaliniui

policijos vartotą prievartą, o pa
skutinis liečia Chruščiovo 
dynę. Atorius tvirtina, kad 
vykių sargai buvo palikti 
patys.

*■ Izraelio ambasadorius
sef pareiškė, kad Libane nebus 
taikos, kol ten laisvai siaus gin- 
luotos palestiniečių gaujos.

Libano partizanai paleido 
praeitais metais pagrobtus du 
nūs. Jiedu pirmiausia paskam
bino savo šeimoms, kad laisvi, o (atlyginti, 
vėliau nuskubėjo į ambasadą. Va- j 
kar jau viskas buvo paruošta, į 
kad jie galėtų išvažiuoti į Ame- j 
riką.

♦ širdies priepuolį gavęs tei-1 
sėjas John Sirica jau t 
rėjo, kad vakar buvo paleistas iš | 
Washington© ligoninės, širdies Į 
priepuolis jį ištiko, kai teisinin-j 
kams skaitė paskaitą.

♦ Demokratai ir respubliko
nai tvirtina, kad William Scran
ton ambasadoriaus pareigoms 
tuojau bus patvirtintas, nes įs
tatymų leidėjai jį pažįsta. . CHicagq _ Medicinos

♦ Su rusais bus galima susi- 
tarti dėl strateginių ginklų tik- OTUX>S 
tai tuo atveju, jei gu JAV nu
tars būti galinga ir neatsiliks, 
nuo rusų, — pareiškė krašto ap- 
stiugos sekretoriaus Rumsfeld.

ČIKAGA SKRIAUDŽIA 
PRIEMIESČIUS

av tei ČIKAGA. — Kokie 43 mil. dol. 
J.ei'Į buvo skirta Čikagos priemies- 

i sus ip pagerjnimo reikalams, bet 
Čikagos miesto planuotojai, ne
atsiklausę valstybės namų ir 
miestų pagerinimo departamen
to, neatsižvelgdami priemiesčių 
gyventojų noro, geroką tų 
nigų dalį, apie 9 mil. dol., 
kreipė kitiems reikalams.

pi- 
nu-

DST (dienos šviesos laikas) pra-

nkutinį sekntadianį.

Pa- 
I galbos Tarptautinės Pagalbos 
(MAP) Chicagos skyriaus pir
mininkas Raymond Knighton 

' pranešė, kad 300 tonų gerybių 
apie $800,000 vertės išsiųsta iš 
Chicagos srities būtiniausių da
lykų pagalba siųsti per ateinan
čias 60 dienas. Evangelisto Bil
ly Graham, organizacija Gvate
malos pagalbai paaukojo $50,- 
000 grynais pinigais.

William Scranton visą laiką atidžiai sekė 
ambasadoriaus Moynihan vedamą darbą

WASHINGTONAS, D. C. — Prezidentas Fordas trečiadienį 
paskelbė, kad JAV ambasadorium prie Jungtiniu Tautų jis paskyrė 
buvusį Pennsylvanijos gubernatorių William W. Scrantoną. Pre
zidentas jau pasikeitė nuomonėmis su senato vadais apie Scran- 
tono paskyrimą. Prezidentui paskelbus paskyrimą. Baltuose Rū
muose buvo ir sekretorius Henry Kisingeris, antradienio naktį 
grįžęs iš kelionės po Pietų Ameriką.

Dabar JAV ambasadorium 
prie Jungtinių Tautų yra Daniel 
Moynihan. Vasario mėnesį jam 
tenka pirmininkauti Jungtinių 
Tautų saugumo tarybai. Pasi
baigus vasariui, pasibaigs ir am- 
basadiriaus Moynihan tarnybą. 
Ambasadorius nori demokratų 
partijos įgaliojimais kandidatuo
ti New Y'orko valstijos senato
riaus pareigoms. Ambasadorius 
Moynihan yra įsitikinęs, kad jis 
gali laimėti rinkimus.

MADRIDAS. — Ispanijos už
sienių reikalų ministeris Jose 
Maria de Arelza kalboje svetim
šaliams žurnalistams pasakė 
kad, jo Įsitikinimu, Nato valsty
bių “naminiai” komunistai yra 
užsimoję tą ’šiaurės Atlanto val
stybių Organizacija — Nato su
naikinti ir tai jie daro rauslio
dami iš vidaus.

Nors Areilza Italijos ir Por
tugalijos vardais neišvardijo, bet 
davė suprasti, kad jos yra per-

Paskyrimo paskelbimo metu 
prezidentas pareiškė, kad jam 
malonu paskirti seną savo ben
dradarbį kongrese. Kai prezi
dentas Fordas buvo rėspubliko-

daug “minkštos” ir dėl to pavo- nų partijos vadas kongrese, tai 
/‘Komūnistų^par-, jam «beJco kęĮijgųą. ątazęjais susi- 

tijoš, ar jos keičia ■'Savo kaukes durti šu William Scranton ir at- 
ar nekeičia, visą-laiką siekia su- simena,
silpninti Vakarų savisaugą”, pa- juo dirbti. “Dabar jis gavo di- 
sakė jis. delį darbą ir turės imti didelę at

sakomybę”, pareiškė preziden
tas, “Dabar turėsite vykdyti ma
no ir valstybės sekretoriaus nu
rodymus”, pareiškė prezidentas. 
£ia proga sekretorius Kisinge
ris pareiškė, kad jis pažįsta bu
vusį Pennsylvanijos gubernato
rių ir pilniausiai juo pasitiki. Jis 
norėjęs Scrantoną įtraukti į to
limesnę tarnybą prieš kelis me
tus, bet tada jam nepavyko, ir 
jis džiaugiasi, kad prezidentas 
Fordas pajėgė tai padaryti.

Bankrutuoja Detroit

. VAŠINGTONAS. — Detroito 
miesto meras, liudydamas kon
greso komitete, pareiškė, kad 
šiemet Detroito miestas, jei ne
gaus federalinės pagalbos, turės 
subankrotuoti. Esą, Detroitas 
nekuriose miesto dalyse turi 
net 25% bedarbių, tuo tarpu 
kai visame krašte jų yra vos

Daugelis miestų, kaip Bosto
nas, Detroitas, Piladelpija, San 
Francisko ir kiti randasi sunkio
je finansinėje padėtyje, pana
šiai kaip New Yorkas. Esą, kraš
to ekonominis atkutimas yra 
toks lėtas, kad miestai to nejau
čia.

Detroito miesto meras kriti
kavo prez. Fordą, kad jis nepasi
rašė viešųjų darbų įstatymo, 
kuris būtų palengvinęs miestų 
finansinę padėtį.

Karas Rodezi joje
RODEZIJA. — Angolos karui 

baigiaųtis, prasidėjo panašaus 
tipo naujas karas Rodezijoje. 
Pradžioje Rodezijos juodieji na
cionalistai, remiami Sovietų, ve
dė partizaninį karą vakarų Ro
dezijos dalyje, bet dabar jis jau 
išsiplėtė visoje Rodezijos valsty
bėje. Matyti, kad sutvarkius 
Angolą, pradėta tvarkyti tokiais 
pat pagrindais Rodeziją, o vėliau

kad buvo malonu su

William Scranton yra teisi
ninkas ir finansininkas. Keliais 
atvejais jis patarinėjo respubli
konų partijos pareigūnams įvai
riais teisės, finansų ir politikos 
klausimais. Tvirtinama, kad 
naujai paskirtas ambasadorius 
yra turtingas žmogus ir gabus 
politikas. Savo pareigas jis ga
lės pradėti eiti tiktai nuo šių 
metų kovo 1 dienos. Jam dar teks 
susitaikti su dabartiniu amba
sadorių Moynihanu, kad infor
muotų apie bėgamuosius Jungti
niu Tautu ir JAV reikalus. 

V

Ambasadorius Moynihan ke- 
valstybės departamentas ne vi
suomet pritarė jo vedamam dar
bui, o kartais net kliudė. Mano- 
mr, kad amb. Scranton bus lai
mingesnis, jam pilniausiai pri
taria ne tik prezidentas, bet ir 
valstybės sekretorius.

Washingtone labai plačiai ko
mentuojami New Hampshire 
valstijoje antradienį buvusieji 
pirminiai rinkimai. Prezidentas 
Fordas gavo daugiausia balsų.

bus tvarkoma ir visa Pietų Af-1 bet ta dauguma buvo tiktai ly
rika.

O K A s
Vėsesnis
teka — 6:31 Icidž. 5:37

000 balsų. Reagano šalininkai 
džiaugiasi, kad prezidento Fordo 
laimėjimas labai jau mažas. Jie 
mano, kad partijos konvencijoje 
galės įtikinti partijos atstovus 
parinkti Reaganą, o ne Fordą. 
Prezidentas Fordas kitaip gal
voja.



Z. JL &KEVICIENĖ

St Petersburgo lietuviai ir jų nuotaikos
Kaip gyvena, kuriasi ir ką 

veikia sub tropįkinio kliinato, 
Jįt. Pe^rsUurgp, lietuviai, ma
nau ijLis i adoniu žinoti visiems 
lietuviams* bet itin šaltojo, 
kontinentinio klimato, gyvenan 
tiems, kaip tai: Chicagos, Clė- 
velando, Detroito, Montrealio, 
TprpnU) lietuviams. Trumpai 
ir ai’kiai tariant kada, konti
nentinio klimato žmonės sala, v 
sniegą kasa, kenčia oro slėgi- 

-mą, o o taršąr tai sub tropiki- 
įnio k i m a to, kaip tai St. Pe- 
tersburgo, Miami ir kitų - FIo 

’ridos vietovių gyventojai džiau 
.giasi šiitais saulės spinduliais,Į 
‘maudosi, skina kvėpina savoj 
išaugintas gėles, valgo savo’ 
daržuose išaugusias daržoves.

P;

lybes nakties, maloniai džiau
giasi aukštu, šviesu dangu
mi, tyru oru.
Gyventojai diiauyiasi ežerėliais 

ir laukinės gamtos 
malonumais

bū
siu 
Bet 
vra

Pačiame St. Petersburgo 
mieste yra tokių gamtos kam
pelių, kad net yra sunku ir 
patikėti, kad išvis galima 
tų rasti tokių netikėtumų 
dienų miesto viduryje! 
taip yra. Miesto viduryje
dirbtini] ežerėlių net po kelio
lika akrų ir mažesnių, po ke

pis akrus, jie yra skirti vande- 
iniui subėgti, yra švarūs: kana 
lais sujungti su jūra. Bet yra 
natūralu, indomu, kad juose 

av. sausio mėnuo, kontinen yra apsigyvenusi laukinė pau
liniame klimate, kaip tai Chi- kštija: antys, žąsies didumo. 

‘,cagoie, Montrelyje ir kitur nuo narai, lietuviško gandro gimi- 
^šalčio net tvoros pyška, visi 
-susitraukę tik prie pečiukų sė-
\di, a- paskubomis iš darbo, į ir t. t. Vanduo pilnas visokios 
darbą bėga. Kada floridiečiai i gyvūnijos: g J.— —

zniaža kuo apsidengę laisvai pa kio dydžio vėžliai, vėžleliai, šo- 
ĮĮjūriais žingsniuoja, 
•'arba tai Vaikščioja švariomis 
ir sautioifits nuo 
gatve mis.

Žinoma, kas betdį. šiandiena 
"tiso pasaulio didmiesčiai nuo 
i kriminalo kenčia, yra jo ir St. 
į Petersburge, bet tai jau žy- 
į miai mažesnis nuošimtis, rę- 
'■ tesnis įvykis, nepalyginamas 

su, milijoninio djdmiesčio kri
minalo nuošimčiu. ST. Peters 
burgąs turi nepilnai du šim
tus tūkstančių gyventojų: erd
vu, malonų gyventi, žmonėmis 

; neperkimštpje aplinkoje, 
s -
: De- oio parkas- randasi prie 

Meksikos Golfo, prie įėjimo į 
: Tampos įlanką. Parkas yra pui 
' kiai sutvarkytas, išplanuotas^ 

parengtas milijoninio miesto 
: poilsiautojams, šiandiena dar 

pustuštis. Nuo žmonių' kamša
ties liįgantieins, reto malonu-

nes ir dydžio balti, gražūs il
gakojai, ilgasnapiai paukščiai

: galvas tik kaišo viso-

maudosi,

kriminalo

M

į

Pačiužininkas Ben Joną Idaho kai
nuose imasi labai pavojingo žings
nio, kuri tiktai patyręs sportininkas 
gali bandyti. Be to,/reikia labai ge
rai pažinti Sun Valley sritį ir Baldy 
kalno pakraščius, kad galėtum šitaip 
šokti. Joną yra specialistas pačiuži
ninkas.

• Į H

- juv?7EJ¥imą paskirtis ir Klaidos
.Per eilę metų Stebint dūles-į Skubotumui vyraujant, nebe- 

nėsnės apimties konferencijas - 
suvažiavimus, matosi jų paskir
ties nukrypimų. Atvykstant iš 
toliau susidaro gerokai išlaidų. 
Kai jos visuomeniniams reika
lams daromos, lauktina, kad ir 
nenueitų veltui.

Tokių susibūrimų tikslas yra

atsirado pakankamai dėmesio ir 
kitiems klausimams; kaip tai 
reagavimui dėl grubių varžyty
nių į valdžios sferas, lygiagre
čiai neatsakjngas beprasmių re
zoliucijų kaišiojimas — siūlant 
mūsų klausimą kelti Jungtinė
se Tautose, Nepajsvarstyta ga-!

, . yra. samdai įma
noma (“net naivu galvoti”) kon
soliduoti visas lietuviškas eigas 
bendram laisvinimo darbui. Tai
gi, ar ir reikia suprasti, kad yra 
gerai, kai visais ‘keliais plau
kiame į valdžios įstaigos ir prieš
taraujančiai prašome rezoliucijų 
iš kongreso narių?!

Anksčiau minėtus savo komen- 
1 tarus, V. Karosas štai kaip bai-

kau Altoj organizacijų skaičius 
didėtų. Tai tik priduotų jai dau
giau svorio. Petras šilas

kinėja įvairiausių rūšių ir dy
džio žuvys. Ežerėlių kranti
nės apaugusios vešlia augme
nija, įvairiais žydinčiais deko
ratyviniais ■ krūmais, kurie iš 
tolo kvepia, gaivina dvasią, 
džiugina akį. Yra ežerėlių ir 
visai privataus pobūdžio, jie 
yra apstatyti privačiais na
mais ratu, tarsi kokia juosta 
apjuosti, be viešo priėjimo, ir 
faktinai skaitosi tu nuosavy
bė, kurių sklypai prie jų pri
eina, Veik kiekvienas tokio 
ežerėlio kaimynas turi pasista 
tęs kokį nors-laiptelį, platfor- 
mėlę ir prisirišęs, laivelį. Kas 
in do m u, sveikintina, kad mies 
.to administracija yra uždrau
dusi motorlaivius, tad švaru, 
ramu,.— visai remantiška. nuo 
taika ir savijauta, tarsi, būtum 
kur džiunglių viduryje.. . Gam
tos mylėtojai, jos draugai yra 
taip - prisijaukinę

Paneigiamos Izraelio- 
Jordano derybos

Vašingtonas.
JAV ir'iJordanija oficialiai 

paneigia Žibią, kad Izraelis'ir 
Jordanija derėsis dėl teritori- 
;os esančios Jordano upės va
karų pusėje ir tuo pačiu dėl 
Palestinos arabų likimo. Esą, 
paskleistų žinių tikslas yra Su
ardyti arba bent palengvinti 
politišką spaudimą, kuris' ver
čia Izraelį tartis su palestinie
čių išlaisvinimo organizacija 
PLO ir tuo pačiu įvaryti kylį 
tarp arabų.

Izraelis aiškindamas žinių 
paneigimo reikšmę, liečiančių

s a 
ko, kad Jordanija tuo siekia ne 
sukelti arabų pykčio, o JAV 
— nesudaryti Huseinui nema
lonumų ir neatidengti iš anks
to naujas taikos pastangas.

nustatyti veiklos gaires priimant limvbė Bendruomenei įsijungti j ^a- Gėda tai lietuvių spaudai, 
siūlomus nutarimus. Aišku, ir i Altos sudėtį, o ir dar visa eilę 
išklausyti valdybų veiklos ata
skaitas. o taip gi ir išrinkti nau
jas valdybas. Bet ’pastaruosius 
galima atlikti ir korespondenti
niu būdu — taigi be didesnių 
išlaidų, gi nutarimus, dar prieš 
priimant reikia išdiskutuoti. Tas 
yra jau sudėtingesnis reikalas 
ir turi būti vykdomas visiems 
susibūrus - suvažiavus. Tačiau 
suvažiavimuose šiems (svarbiau
siems) reikalams Visad pritrūks
ta laiko. Tuo būdu suvažiavimas 
nebepasiekia savo užsibrėžto 
tikslo ir tuo pačiu nebepateisina 
daromų išlaidų ir eikvojimo lai
ko. Yra jau padaryta pažanga, 
kad sveikinimai nebeskaitomi iš
tisai ir dauguma sveikintojų žo
džiu susipranta pasitenkinti be 
istoriniai išsiplėtimų. Tačiau, 
ne tik iš skyrių pranešimai išsi
plečia į nereikšmingus pasipa
sakojimus, bet ir valdybų pra
nešimai daromi; besikartojančiai 
ar ir jau iš anksto girdėti — 
neretai ir kartkartėmis besikar- 
tojant. Jei ribojamas! vienos 
dienos suvažiavimais, būtų tiks
lu valdybos pranešimus drauge 
su piniginėmis apyskaitomis iš- ] 
siuntinėti skyriams, ar numato- , 
miems dalyviams, iš anksto.

tana reikšmingų siūlybų: tarp 
u Dr. Kauno ir Naujienų red.

Gudelio.

kuri atidarė savo puslapius de
magogams ir žurnalistiniams 
skalikams (?! P. š.), kurie grio
vė Altą ir skiepijo lietuvių iš
eivijoje priešišką nusistatymą 
Amerikai, jos santvarkai, idea
lams ir pasaulinei politikai, sa
vo darbų vaisius jie galėjo pa
matyti 35 Alto suvažiavime”.

Gal kai kuri gėda ir yra, bet 
negalima teigti, kad 35 Altos su

Mano siūlymas pasmerkti 
’paudoj beprasmiai pučiamą dėl 
Helsinkio konferencijoj taria- 

-no įdavimo suvažiavime išsa- 
niau neišsiaiškinus, vėliau perio- 
linėi spaudoj išvirto į visai ne- 
itpa^istamą prasmę. V. Karo
sas Naujienose komentuodamas 
Altos 35 suvažiavimo darbus, 
orikimba prie Dr. J. Genio pra
nešime posakio: “Negalime žiū
rėti į Brežnevo džiaugsmo aša
ras, tad turime pakelti protes
to balsą” ir toliau teigia, kad 
“Tokiai minčiai pritaręs ats. P. 
Šilas”... Na, ir suvažiavimas jun
tamai palinkęs priimti protes
to rezoliuciją prieš prez. Fordą. 
Jei nebūčiau savo anksčiau pa
minėtą siūlymą skaitęs iš rašto, 
kurį, tebeturiu, gal, ir pats bū
čiau pradėjęs abejoti kaip ten 
suvažiavime buvau išsireiškęs, 
nes V. Karosas, va, rašo, o ne 
šiaip \sau kur pokalbiauja.

Ir dar daugiau. Nebuvus ga
limybės visus iškeltus klausimus 
suvažiavome išdiskutuoti, spau- 
dpj V. Karosas paliečia ir kitą 
mano siūlymą — Bendruomenės 

Akyvaizdžiais pavyzdžiais imu Visuomeninių Reikalų Tarybos 
prie vienos šeimos gyvenimo, 1975 m. lapkrityje'Bendruome- galimybę įsijungti . į Altos eiles 
vykstančio prie tokio ežerėlio, nės konferenciją ir Altos šuva- įj- tuo užbaigti visoki veiklos 
Staptelėsiu- prie Idos, ir Jono žiavimą. Konferencija numatė dvigubinimą ir Vasario 16 mi- 
Valauskų, daugeliui chicagiš- savo pagrindinį tikslą susifor- 
kių pažįstamų, kaip sėkmingų (muoti priimant Įštitus. Tačiau 
nekilnnojamo turto biznierių, 
pasišventusių visuomenininkų, 
dosnių, dažnų aukotojų lietu

viškam reikalui. Netenka abe-
• laukinius 1.joū, kad St. Petersburgo lietų-

i 
važiavime kokie nors blogi vai-1 izraelio-Jordanijos derybas.
šiai pasirodė. Galime tik apgai
lestauti, kad nebuvo progos vis
ką pilnai išsiaiškinti. Atseit, su-, 
važiavimas nepilnai atsiekė užsi
brėžtų tikslų. Tačiau nėra ko 
baimintis skirtingų nuomonių 
pasireiškimo. Ir nėra ko bijoti, PIRKITE JAV TA > BONUS

j kę atostogautojai: maloniai 
j glaudžiasi prie sub tropikinės, 
augmenijos, džiaugiasi visa gy 
vūnija-
Laukiuės antys tupi, naikus 

peri prie pat namų durų 
Kad galima būtų geriau su

prasti, pajusti žmogui teikia
mą ežerėlio, gamtos- malonu
mą, bent trumpai staptelėsiu

galimybę įsijungti į Altos eiles 
ir tuo užbaigti visoki veiklos

hip viela. Kiek tik tinkanias^ipgu^sci'us ir net žuvis, kad jj^;viaijau suskubo.j.ūodu'tokius 
kiek tik jėgos leidžia
čiok kilometrinio ilgio parko 
'alėiomjs arija tai bangų sup-. 
lakto smėlip. pajūriu... Tik 
poilsiauk ir senikis sveikatos!
Namus supa sodai ar daržai

-* Petersburgo miesto sklypai, 
palyginus su didmiesčių skly
pais, yra gana dideli, matuo

jami ne dešimtim, bet šimtais 
pėdų, yra palikta vietos vėjui 
pąsivaikyti, drėgmę išsklaidy
ti. Tai veik, prie kiekvieno na-

-Jnę ar namelio yra didesnis ar 
-.mažesnis sodelis, darželis, tei
kias pavėsį, malonų poilsį. Dau 
gelis žmonių, karštą vasarą.

.^po. dienos karščių, savo sode- 
vliuose gaivinasi net ir iki vė-

vaikš- ‘ maistą griebia.net iš rankų, pv. { pažinti ir ..įvertinti, nes jau 
2 didžiuliai, balti gandro’ gimin. HreJ^ metai, kaip šioje koloni- 
paukščiai pamatę savo d-uon-jjoje gyvena, jungiasi į organi- 
davį. kaip mat leidžiasi iš pa-Įzaeinę veiklą ir ją tūkstančiais 
dangių ir-netoliesia atsitūpę ap remia.
link stipinėja, vaikštinėja, lau
kia savo davinio. Jis kantrus, j 
solidnas, paukštis vaikščioja 
lėtai, išsitiesę visas: kaklas-Iie- 
muo sudaro vieną liniją, tai 
tikrai karališkos išvaizdos, re
to grožio paukštis ir kas galė
tų juo nesidžiaugti?... ši visa 
turtinga, įvairi gyvūnija, vešli 
augmenija ir yra pensininkų 
didžiausias džiaugsmas, gyve
nimo paįvairinimas — maloni 
atgaiva po ilgų, suikių darbo 
metų. Nuo jų neatsilieka ir iš 
kontinentinių didmiesčiu atvy

Vių

Čia

}

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

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

Juozas Kipačmskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAGrETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ 
Autore buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ka ji ten matė, kokias 
kaimas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL S1.50. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą

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

D, Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au 
toriaus paMtabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos paradytos lengvu, gražiu stiliumi

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

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 psl. Kain* S1.50

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami i
NAUJIENO$EI 173$ Sc. HALSTED St., CHICAGO, ILL. 60601 

afsllanlranS darbo valandomis arb* uisakent >oaitu »r nrlded»w* 
ar pinigine

Rytas, vienas, kaip ir visi 
i kiti, Ida ir Jonas Valauskai 
keliasi aukšti, nes tai reikia 
apeiti savojo ūkio ratas ir skir 
ti laiko visuomeniniams, orga 
nizaciniams reikalams. Jie at
sikėlę tuoj aus bėga į savo na
mų sodelį, gražų, nakties rasa 
išsipraususį, maitina ežerėlio 
gyvūniją, prijaukintus paukš
čius, žuvis, kai kurie jų mais
tą griebia net iš rankų. Pats 
indomiausias 'momentas, kaip 
dėl vieno kąsnio susivaržo: že
mės, vandens ir oro gyvūnija. 
Sunku net atvaizduoti ta savi
ta indomuma. Laukinės antvs 4, V W
ir skrenda, ir plaukia ir po že
mę puikiai vaikštinėja, bet var 
žybų metu dažniausia laimi vik 
ri žuvytė ar tai keliasvarė žu
vis, kuri dažniausiai laimi var
žybas, nusineša grobį, maisto 
kąsnį. Viena laukinė antis, nė 
kiek nemažesnė už vidutinio 
dydžio žąsį, peri net čia pat, 
prie durų, pasislėpusi tik už 
mažo mažutėlio krūmelio... 
Tai tikrai sunku suprasti, kaip 
tas paukštelis yra prisijauki
nęs? Bet tai faktas ir labai įdo
mus. Kaip išsiris ančiukai, po
nia Ida žada padaryti ir krikš
tynas. kaimynų, draugų subėg 
tuves. Gaila, kad šių- eilučių, 
šio rašinio autorei jau neteks 
dalyvauti toje paukščių puoto 
je, jau būsiu Chicagoje, su 
visais kitais savo draugais, 
kaimynais kęsiu žemą oro slė
gimą. šaltį tada, kada jie ten 

j puolaus po atviru, saulėtu dan- 
IĮ gmni...

Į St. Petersburge ir jo apylin- 
. kėje gyvena, yra jau pastoviai 
įsikūrę virš tūkstantis lietuvių.

(Tad ir Idai su Jonu nereikia 
savųjų toli ar sunkiai ieškoti, 
visa eilė lietuvių gyvena jų ar- 
ti n^ie kaimvnvstėjc. Valaus- ‘ ikams lik reikia išeiti į savo] pačios kūryba.

1 jų detaliam priėmimui pritrūko 
laiko. Benutartas tik principas, 
kad Bendruomenė įstatais nusi
statė būti steigiama federaciniu 
pagrindu. Visa kita, nors 'be- 
sikry žiuo j ančiomis'konferencijos 
dalyvių pastabomis’,^nutarta; pa
likti suformulavimui - komisijai.'

Altos suvažiavime, neišbalan- 
savus turimą laiką, nepadaryta 
svarbių nutarimų ar praleista 
be reagavimo į neleistinus sky
rių veiklos pramatymus. Cleve
land© skyriaus atstovė.. J.- Bub
lienė. pranešė, kad skyrius -nu
taręs ■ Vasario 16 progą ruošia
mam -minėjime aukas .rinkti pa
gal Įvairias .paskirtis.. Vėliau, iš 
spaudos, paaiškėjo, ■ kad prane
šimas neatitiko sudarančių sky
rių organizacijų nuosprendžiui, 
ar tokio iš vis nebuvo, padaryta. 
Tačiau suvažiavime pritrūko lai
ko abejonių iškėlimui dėl gali
mo nutarimo, ir tinkamo rea
gavimo ar nuosprendžiui, kad 
tai nesiderina su Altos organi
zacijos veiklos principiniu po
žiūriu.

nėjimo' aukų skaldymą — ir duo
da suprasti, kad tada Altą .būtų 
pradėta griauti iš vidaus. Ko
dėl? Visur ir visad yra skirtin
gų nuomonių, bet jei laikysimės 
tikros demokratinės dvasios, tie- 

i sos kelias visad bus surastas vy
raujančios sveikos. daugumos 
nuosprendžiu. Pagal V. Karoso
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Steal me. Bum me. 
Throw me away. 
I’m stillyours.

>

nainų sodelį, nusileisti ant 
ežerėlio platformos ir gali leng 
vai susikalbėti lietuviškai' su 
kitapus ežerėlio kaimynais po 
nais E ir A. Kačinskais, šias dvi 
šeimas riša abiejų ponių jau
nystės dienų artima pafžintis, 
kas, beabejo, abieras šeimoms 
ir teikia daug malonaus senti
mento, jas artimai riša. Ponai 
Kačinskai, abu vyras ir žmo
na yra buvę Washingtono vals 
tybinės bibliotekos ilgamečiai 
tarnautojai, šiuo metu pensi
ninkai, bet dar gana darbingi 
ir kūrybingi. Jų namai tarsi 
kokia tautinio merio lobių pi
lis. ar maža paveikslų galeri
ja: namai pilni tautodailės, re
tų gintaro- dirbinių, visokių 
gintaro papuošalų, puikių me 
no paveikslų, savųjų ir kita
taučių menininkų kūrinių. Ne 
galima tylomis prabėgti ir pro 
ponios Idos Valaukienės me
no turtus. Ji pati yra dailinin
kė, meną studijavusi pas sa
vus lietuvius dailininkus ir 
Chicagos meno institute, tad ir 
jos nainaf kupihf rfiend. 'viiik 
visos namo sienos yra iškabin
tos paveikslais, daugumas jos.

d

Once you bring me home^ 
Tm yours forever. * '; >

Even if Pm burned. Qr ■ 
lost Or stolen. • :

If you look for me and

8

1739 So. Halsted Street

break your heart Or

you feel pretty secure.

lietmaty at 5 ymre (4K% the Cnt ymoL 
Banda are repuKsd if lek, er dead 
■Wb«

inj^jnenca
Join the Payroll Savings Ha®.
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Chicago, HL 60608
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RAŽO VLADAS RASčIAUSKAS ' ' ‘

KELIONĖ Į PIETŲ AŠIGALĮ
KOSMINIU SPINDULIU PAVOJINGUMAS vyriausiame Amerikos leis 

me. Vyriausias Amer. teismas

• ih-ieš keletą metų JAV moks
linė įstaiga ESSA (Enviromen- 
tal Science Services Administra
tion) paskelbė, kad žemės mag
netinis laukas silpnėja. Dabar
tiniu silpnėjimo tempu apie 3991 
metus visas magnetinis laukas 
pranyksiąs. Po 1000 ir 2000 me
tų vėl atsiras. Pranykus magne- 

: tiniafti laukui, kosminiai spin-
- Dėkoju, jaučiau, kad tdms' j sunaikinsiž žeraės ^yvū. 

ta man atnešei laimę.... Va-I •• x
žinosiu į Chicagą... Mokslo šviesoje atrodo kitaip.

— Tik atvažiuok, aš lauk- Magnetinis laukas nėra joks liet-

(Tęsinys)
Nusipirkęs pas Ugnies Že

mės ušuajietę tikėtą, aš jos pa
prašiau, kad atvažiuotų į Chi
cago.

— Aš atvažiavau pas Jus ir 
nusipirkau tikėtą, tai dabar 
prašau atvažiuoti pas mane. 
Aš turiu kelionių biurą ir par
davinėju tikėtus lėktuvams, — 
pasakiau Joms. Angliškai kai-, 
pasakiau joms. Angliškai kal- 
ganti nieko nesakė, o antroji,lslu« ~ Jai atsakiau ir patariau sargis, apsaugąs gyvūniją nuo 
kurį sakėsi angliškai nesupran 
ką, išbėrė ant stalo visus sa
vo lūpoms ir akims dažyti pai
šelius, sagutes ir kelis sidabri
nius pinigėlius.

— No hay platai Tain kaip 
mes važiuosime į Chicagą?

— No hay plata Tai kaip
— nėra pinigų. Tikrumoj tai 
reiškia, kad nėra sidabrinių, o 
Argentinoje sidabras ilgus me
tus buvo pats pagrindinis me
talas pinigams matuoti. Dabar 
Argentinoje p a g rindas yra 
amerikiečių doleris, bet tais 
laikais buvo sidabras, užtat 
žodis plata —,sidabras tapo tas 
pats, kaip pinigas.

— Plata yra, — pasakiau 
aš joms, — tiktai reikia mokėti 
pasiimtu

— Gražios panos gali rasti 
šimtus būdu sidabrui pasiimti,
— aš joms atsakiau, — Reikia 

• laimės išbandyti.
Tuo tarpu greta esančioje 

krautuvėje pamačiau garsina
mą loteriją. Užėjau ir paklau
siau, kiek kainuoja" loterijos 
tikėtas. Man pradėjo aiškinti, 
kad ta argentiniška loterija 
yra labai brangi ir įvairi.

— Duok man tikėtą už 350 
pesų, — pasakiau pardavėjui.

Jis nustebo ir pasakė, kad 
tai bus labai jau geri ir vertin
gą tikėtai.

—i Gerai, — pasakiau aš 
jam. — Duok man du...

Davė jis man du didelius ti
kėtus ir sumokėjau aš jam po 
3 dolerius.

* Grįžau atgal į kelionių biu- 
-rą ir abiem daviau po stambų 
loterijos tikėtą. < ' . ’ ~

> — Štai kur jūsų laimė, tiktai 
ištraukite didelę sumą platos ir 
atvažiuokite į Chicagą...

Abi labai apsidžiaugė, o aš, 
palinkėjęs laimės ir sėkmės,

išėjau. Nenuėjau nei 
žingsnių, pajutau, kad 
mane vejasi ir šaukia: — Se- 
nor Rask palauk.

Pribėga prie manęs už sta
lo buvusioji Užuajos gražuolė 

į pasikabino ant kaklo ir pabu
čiavo. ..

dešimt 
kažkas

būti laimingai.
Nežinau, ar ji Argentinos di

džiąją loteriją laimėjo, ar ne 
Jeigu būtų laimėjusi, 
būtų .atskridusi j Chicago. Už 
laimėtus pinigus ne ji viena 
būtų galėjusi atskristi, bet, 
skaitant Argentinos lėktuvų 
tarifais, ji būtų galėjusi ir pu
sę Ušuajos atsivesti į Chicagą. 
O gal laimėjo ir dar pinigus 
skaičiuoja...

Ušuaja yra Ugnies Žemės 
sostinę. Nusipirkęs tikėtą ke
lionei lėktuvu į Rio Grande, iš
ėjau pasidairyti po miestelį. 
Priėjau prie pačio didžiausio 
miestelio namo. Pradžioje ma 
iriau, jog tai būta viešbučio, o 
vėliau tas namas man atrodė 
panašus į Gary savivaldybės 
namus, kai ten Dranmblio Kąu 
lo Pakraščių gyventojai nebu
vo įsistiprinę ir gražiausius na 
mus tuštumomis pavertę, bet 
vėliau paaiškėjo, jog tai būta 
Argentinos pakraščių sargy 
bos centras. Ten buvo uosto 
muitinė, -ten buvo sargų karei
vinės, ten buvo administraci
jos centras, ten buvo ir užsie
nio reikalų ministerijos atsto
vo kambariai

Bet pats įdomiausias stulpas 
stovėjo to namo kieme, esan
čiame tarp uosto vandens ir 
kareivinių užtvarų. Man atė
jus, tą didelį stulpą buvo ap
supę japonai. Priėjau prie jų 
ir pradėjau klausinėti, ką ši
tas stulpas reiškia. Pasirodo, 
Pasirodo, kad japonai daug 
daugiau žinojo negu aš. Jie 
buvo profesoriai, šiai kelionei 
pasiruošė ir žinojo, ko ieško
ti.

Aš mokausi visur ir iš visų. 
Kai esu Afrikoje, tai pasimo
kau ir iš juodžių geresnių pa
pročių. O japonai profesoriai,

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namu 
paskolų'reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

A
Sąskaitos apdraustos iki

~ : $40,000

8929 So. HARLEM AVE., 
Bridgeview, Illinois 60455 

Tel. 598-9400

Passbook Savings. 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly.

JI
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOC1ATIOM

4M AACHEK AVEMJt 
CHICAGO, I4JNOIG MO2

PHON&25M4N

71/2/»
4 Years Savings ‘ 

Certificate
(Minimum $5,000).

kosminių spindulių. Ties ašiga
liais atmosferoje nėra magneti
nio lauko. Tai būtų kosminiams 

. . Į spinduliams atviras kelias pa- 
•’ siekti žemę, bet šie spinduliai

Iprie žemės nepriartėja. Magne
tinis laukas pirminių kosminių 
spindulių neįstengia palenkti dėl 
didelio jų greičio: Jis tepalen- 
kia nedideliu greičiu iš saulės 
išmestus teigiamus jonus ir nei
giamus elektronus, kurie pasie
kia žemę per 1-2 dienas. Bet ir 
tos dalelės tebūna palenkiamos, 
kurios krenta statmeniškai mag
netinio lauko linijoms, kurių 
kryptis yra paralelė su magne
tinio lauko kryptimi, visai ne
palenkia. Jeigu tų atominių da
lelių kelias sudaro mažą kam
pą su magnetinio lauko krypti- 
mi, tai tos dalelis sukasi spiralės 
(straigto) pavidale, bet be pa
greitėjimo. Teigiami jonai su
kasi prieš laikrodžio rodyklę, o 
neigiami elktronai pagal rodyklę. 
Tos elektrinės dalelės magneti
nio lauko koncentruojamos 50- 
1000 kilometrų aukštumoje. Di
džiausia jų koncentracija būna 
80-100 kilometrų aukštumoje.

Tos dalelės sueidamos į sąlytį 
su deguonio ir azoto atomais, 
paskatina juos švitėti. Tuos švi
tėjimus vadiname pašvaistėmis. 
Tos pašvaistės žemesniuose at
mosferos sluoksniuose pasirodo 
pripuolamai. Didžios šiaurės pa
švaistės pasirodo kas vienuoli
ka metų. Aukštutiniuose sluoks-. 
niuose mažos pašvaistės mato
mos kasdien. Jos pasirodo spin
dulių, vainikų, lėkščių ir kito
kiuose pavidaluose rausvomis, 
žalsvomis ir blankiai violetinė
mis’ spalvomis.’ *

Pirminius kosminius spindu
lius, kurie ateina iš visatos, su
laiko atmosfera ir jie žemės ne
pasiekia. Tie spinduliai yra ato
minės dadelės: protonai, alfa 
spinduliai ir elektronai. Tų da
lelių pildą visatoje ir jos pava
dintos intersteliarine materija. 
Intersteliarinę materiją sudaro 
ne vien tos dalelės. Yra gausy
bė lengvesnių atomų ir net kai 
kurių molekulų. Intersteliarine 
materija sudaro vieną penktada
lį visatos masės, susipavidalinu- 
sios į šviesuolius. Kai kurių 
mokslininkų daleidžiama, kad iš 
visatoje buvusios masės tesusi- 
pavidalino į šviesuolius tik trys 
penktadaliai inasės.

Tų atominių dalelių, sudaran
čių kosminių spindulius, kilmė 
yra žinoma, bet sunkiai duoda
mi išaiškinti, kokios jėgos jas 
priverčia judėti netoli šviesos 
greičio. Šviesos greitis yra 300,- 
000 kilometrų per sekundę. Kos
minių spindulių greitis siekia 
devyniasdešimt devynias šimtą
sias šviesos greičio. Tai jau ir. 
yra grei’io riba. Kad elektronas 
pasiektų tokį greitį, reikalinga, 
kad ji veiktų virš trijų milijo- 
ųn voltų elektros įtampa.

- Fizikai daleidžia, kad visatoje 
turėtų būti kokie nors “ciklotro- 
nai”, kaip kad yra atominiuos 
reaktoriuose. Paade ir Zwicky 
daleidžia, kad tokie greitintuvai 
yra susidarančios supernovos. 
Supernovos yra milžiniškos 
žvaigždės, kurių šviesumas di
desnis už mūsų galaktikos visų 
žvaigždžių šviesas susumavus 
į vieną šviesą. Jų šviesumas di
desnis keletą milijardų kartų už 
paprastos žvaigždės šviesumą.

Pagal H. Alven, tas “kosmi
nis ciklotronas” gali būti dvigu
bos žvaigždės magnetinių polių 
veikianti komponentai, Paukš
čių Tako intersteliarinėje erd
vėje magnetinis laukas išsklai
do nuo tų dvigubų žvaigždžių 
sklindančius spindulius. Todėl 
jie prie žemės priartėja iš visų 
pusių. Taip pat ir saulėje atsi
radus tamsioms dėmės išmeta
ma daug atominių dalelių, t

atsirado vėl sihIiio.s dienos pra- <l< 
našas, kuris aiškint, kad oru 
teršalai pakilę ligi ozono sluoks-j sutiko jį svarstyti ir paskelbti 
nio, chemiškai susijungs su ozo
no molekulomis, kurios bus su
naikintos. Tada kosminiai spin- ( džiasi, kad socialinio draudi- 
duliai neturėdami kliūčių pasieks 
žemę ir sunaikins ant žemės 
esančią gyvybę.

Skaitytojams jau aišku, kad 
kosminius spindulius apsorbuoja 
atmosfera. Oro teršalai negali 
sunaikinti atmosferos. Tai to 
mokslinčio ta teorija yra tik pa
istalas. VL Valinevičius

Neturtingų amerikiečių 
šalpa

šalpos programa maisto kor 
lėlėmis, pagal “Food Stamp 
Act”, visos Amerikos mokesčių 
mokėtojams kaštuoja 5,G bil. 
dol. į metus. Tačiau tokia pro
grama, kokia ji dabar yra turi 
būti panaikinta arba peržiūrėta 
ir pakeista kartu su visos šal
pos sistema. Tačiau bėda, pa
sak Sun Times, kad šalpos įs
tatymo pakeitimas neįvyks grei 
tai arba mažiausiai šioje kon
greso sesijoje.

Vykdant šalpą, šalpos admi
nistracijoje yra įsigalėję išeik
vojimai bei sukčiavimai, kurie 
gali sugriauti visą šalpos sis
temą. Vien tik 1974 m. 17,% 
visų šelpiamųjų neturėjo teisės 
gauti pašalpą. Visų šelpiamų
jų; 5% turi metiniij pajamų 
12.000 dolerių. Visų šelpiamų-

Tie spinduliai milžiniškame 'jų 75% turėjo pajamų per me
tus mažiau kaip 6.000 dolerių.

Vyro teisės socialinio 
draudimo įstatyme

Vašingtonas. — Niujorkietis 
Leonas Goldfarb iškėlė teisme 
klausimą, jog dabar veikiantis 
socialinio draudimo įstatymas 
neteisingai išskiria vyrus nuo 
moterų, skiriant socialinio drau 
dimo pašalpą. Esą, dabar vei
kiantis socialinio draudimo įs
tatymas reikalauja, kad nedir
bantis našlys ar vyras pensi
ninkės žmonos turi įrodyti, kad 
jis buvo žmonos išlaikomas. Ir 
tai reikia įrodyti prieš gaunant 
iš socialinio draudimo įstaigos 
pašalpą arba pensiją. Tuo tar 
pu žmonoms tokių įrodymų ne 
reikia.suteikti. Įstatymas to ne 
numato.

Toks klausimas dabar atsira

sprendimą.
Amerikos vvriausvbė skun-

mo įstatymo pakeitimas guli

sistemų į dar didesni finansi
nį negalavimą ir kad tokiu 
atveju soc. draudimo įstaiga 
turėtų kiekvienais melais iš
mokėti pensininkams daugiau 
ICO mil. dolerių. «

GARSINKITE^ naujienose

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Or. Juozas Oauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija, 
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių: Žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte, n dalis: žemei 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio1 kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi ■ 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa
saulį išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos. ] 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli- I 
mai Tėvynei Lietuvai”. / ;>|

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

Čeki arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:
'NAUJIENOS j

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608-1
Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime. ,.l

Isleir

važiavę kartu su manim į Pie
tų Ašigalį, man ne tik apie Už- 
uają, bet ir apie josios istopri- 
ją štai ką pasakė:

Užuaja yra toliausiai į Pie
tus stovintis miestas. Nėra nei 
vieno kito miesto pasaulyje, 
kuris būtų tokioje didelėje to
lumoje. Toliau į pietus yra pas 
kirų namu, įvairių stočių, net 
ir dirbtuvėlių, bet nėra mies 
tų.

(Bus daugiau)

Nesenai išėjusi laukta v
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

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

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

derį tokiu adresu:

NAUJIENOS
t

1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

greityje išvysto energiją: dešim
ties, ar net kelių šimtų bilijonų 
(amerikoniškų trilijonų) elek
troninių voltų. Nors statmeniš- 
kai krentantiems spinduliams 
tereikalinga kinetinės energijos 
trijų ir pusės bilijonų elektori- 
nių voltų, o įžambiai šešių bili
jonų, bet tie spinduliai žemės 
nepasiekia, nes susidurdami su 
atmosferos atomais, praranda 
daug energijos.

Elektroninius voltus reikia 
skirti nuo elektros voltų, kuriais 
skaičiuojama elektros įtampa. 
Elėktr. voltai yra elektrono kine
tinė energija, kuri atsiranda vie
no elektros, volto įtampoj. 1 ergas 
voltai yra elektrono kinetinė 
energija, kuri atsiranda vieno 
elektros volto įtampoje. 1 ergas 
=625000,000,000 elektroninių 
voltų. Vieno ergo energija su
daromo,0000000000000278 dalį ki
lovatvalandės. Tai milžiniškai 
mažas kiekis energijos. Išreiš
kiau tą energiją skaičiais, nes 
spaudoje dažnai minimi elek
troniniai voltai, o skaitytojai ne
žino ką reiškia.

Kosminiams spinduliams pa
siekus atmosferą, atsiranda ener
gingi elektronai ir šviesos kvan
tai (šviesos energijos vienetas). 
Šviesos kvantai išmuša iš atmos
feros atomų branduolių proto
nus ir neutronus. Vyksta ato
mų moduliacija, šviesos kvan
tas nuelektrina protoną ir tuo m- 
mentu atsiranda teigiamas me- 
zonas, protonas pavirsta į neu
troną. Kai šviesos kvantas su
siduria su neutranu, tai jį ap
krauna teigiama elektra ir neu
tronas pasikeičia į protoną. Tuo 
laiku atsiranda neigiamas mezo- 
nas. Mezonai yra sunkieji elek
tronai, kurių masė yra nuo ke
liasdešimt ligi 20 kartų dides
nė už paprasto elektrono masę. 
Šviesos kvantai besusidurdami 
su atomais, ar jų dalelėmis išsis
kaido. Iš jų atsiranda paprasti 
elektronai ir pozitronai (sutei
giama elektros apkrova elektro
nai). Susidaro atominėje fizi
koje vadinamos poros. Pozitro
nas su kuomi nors susidūręs 
pranyksta. Jo vietoje atsiran
da gama spindulys.

TA atmosferos “laboratorija” 
yra 30-50 kilometrų aukštumoje. 
Toje aukštumoje kosminiai spin
duliai yra atmosferos apsorbuo- 
jami. Tai yra maždaug ozono 
sluoksnyje, kur 30 kilometrų 
aukštumoje kosminius spindu
lius apsorbuoja deguonio ato
mai, aukščiau ir azorto atomai. 
Kosminiams spinduliams suda
ro kliūtys ir ozono molekulos.

Dar nesiliovus paistalams, kad 
automobilių motorai ir kitokie 
vidaus degimo varikliai išmeta 
oroną, šių. metų saitnio mėnesį

MSM—a—Ju— „----------------

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje - I
AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA f 

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan-'l 
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina 31.50.

1

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

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

---- ?
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

______ —........... —

GARSINKI! ĖS NAUJIENOSE
A 5 X •

Taupykite dabar.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

ERSA

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos 
jos išėmimo.

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi-

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

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

Įsteigta 1923 metais. TEL. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

Išduodami Certifikatai, kurie neša
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vo narių sąrašo, bet jų reikalavimai buvo nepaprastai di
deli. Kada jiems buvo pasiūlyta įsijungti į ALTą, kaip tai 
padarė visos kitos Amerikos lietuvių organizacijos, tai 
generolai atsisakė, bendradarbiauti jie nenorėjo. Jie no
rėjo įsakinėti, bet ne tartis ir vieningai bendrą darbą 
dirbti. Jie kalba apie reikalą tartis, bet kai reikia sėsti 
prie stalo ir nustatyti pasikalbėjimui vesti taisykles, tai 
jie priešinasi. Jie nori, kad iš anksto jiems būtų pripažin
tos tam tikros privilegijos, kad jų balsas butų garsesnis ir 
stipresnis. Jie nenori savo argumentais lietuvių įtikinti, 
bet nori juos apkurtinti, kad galėtų primesti lietuviams 
svetimus planus ir lietuvių laisvei kenksmingas mintis.

Gabono prezidentas nusipirko 
viešbutį

P. Stravinsko atsakymas Br. RaHcri į įo viešą laišką, 
paskelbtą "Drauge" 

(Tęsinys) ’

NICA, Prancūzija.—.Gabono 
(Afrikoje) prezidentui Omar 
Bongo tiek .patiko ski ręzortas 
Isola. netoli' Rivieros, kad 50 
kambarių viešbutį, kuriame-Bon
go viešėjo jis nusipirko už $3.4 
milijonus, rankpinigių grynais 
Įmokėdamas $680,000. Njįo šiol 
rezorto savininkai'tą'viešbĮttį iš 
Bongo nuomos.

Bongo, 40 metų amžiaus; yra 
jauniausias iš naujųjų neprikau- 
somų valstybių galvų Afrikoje. 
Jis patapo Gabono prezidentu, 
kai 1967 metais mirė preziden
tas Leon M’Ba on M’Ba. ’

5/. KURIOZAS
Kaltindamas Lietuvių Spau

dos Klubą, kad jo nutarimuose 
esama “našvarių” žodžių, Jūs 
įtraukėte į tų neva nešvarių 
žodžių sąrašą net ir teisinius 
terminus, kaip pvz., šmeiži

mas, lotyniškai diffamatio, ar
ba neleistinas veiksmas, vokiš 
kai unerlaubte. Handlung ir 
pan. Tie žodžiai teisiniai ter
minai, kuriais nusakomos tei
sinės sąvokos, randami kiek
vienos tautos ir kalbos teisinė
je terminologijoje, net įstaty
mų ar kodeksų teksuose ar jų 
komentaruose (žiur. pvz., šmei 
žimą mūsų Baudž. statuto 531 
str. arba neleistinus veiksmus 
vokiečių BGB 823 str., Šveica
rijos OR 41-61 str. arba Pran
cūzijos Code civil 1382 ir sek. 
ne kuriozas, kad Jūs, kartais 
dar ir teisininku besidedąs, į 
sąrašą įtraukėtę teisines sąvo
kas nusakančius žodžius -teisi
nius terminus?!

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vaL

žmonių Golden Diners klubai, 
kurie veltui arba už labai mažą 
atlyginimą teikia sulaukusiems 
60 m. amžiaus neturtingiems 
žmonėms' pietus ir kitą maisto 
patarnavimą. Tam tikslui yra 
Įsteigta bent 34 Golden Diners 
klubo punktai, tarpe kurių Brid- 
geporte ir Marquette parito pres- 
beterijonų parapijos patalpose, 
6458 So. California.

Pagal “Older Americans Act**, 
per tuos penkis metus čikago 
yra gavusi iš Amerikos valsty
bės iždo 5.2 mil. dot Golden 
Diners klubo reikalams.

Čikagos miestas planuoja 
siuntinėti pietus -visiems se
niams į namus, kurie to pagei
dautų ar būtų reikaingi. Smul
kesnės informacijos 209 N. Mi
chigan Ave., 307 kambaryje, či- 
kągo 6060L

Laimė kad Amerikos lietuviai dar turi laisvą spaudą 
ir gali kylančias problemas ir su jomis surištus pavojus 
laisvai aptarti ir apsvarstyti. Bet norime įspėti, kad daro
mas nepaprastai didelis spaudimas ir į laisvą Amerikos 
lietuvių spaudą. Naudojamos įvairiausios priemonės lais
vai spaudai sunaikinti, šiomis dienomis iškelsime ir spau 
dą liečiančius faktus. Bet šiandien norime pasakyti, kad 
laisvos Amerikos lietuviai, jų sukurtos organizacijos pra
dedamos prievartauti. Patariame visiems budėti! Bendro-; 
mis jėgomis mes ne tik apsiginsime, bet ir priešą įveiksime.

Laisvus lietuvius bando prievartauti
Senoji lietuvių emigracija bėgo Anglijon ir Ameri

kon nuo karo prievartos. Caro generalgubernatoriai, žan
darai ir pati valdžia prievartavo lietuvius visame krašte, 
jų maldyklose, mokyklose ir kiekviename valsčiuje. Ru
sai bandė primesti lietuviams ne tik savo įsitikinimus, bet 
gyvenimo būdą ir savo pažiūras.

Naujieji emigrantai bėgo nuo dar žiauresnės prie
vartos. Rusų policija gaudė kiekvieną galvojantį moky
toją, valstybės pareigūną, rinktą viršaiti ar kooperaty
vo pirmininką. Visa tai, kas buvo lietuviška, pačių'lietu
vių sukurta, suorganizuota ir naudojama, okupantui ne
patiko. Viską jis buvo pasiryžęs griauti iš pagrindų, kad 
galėtų primesti savo valią, palaužti lietuvių pasipriešini
mą ir padaryti lietuvius didžiosios imperijos vergais.

Didelė pabėgusių lietuvių dalis pasiekė Ameriką. 
Čia, kaip ir Lietuvoje, jie galėjo laisvai organizuotis, lais
vai aptarti savo ir lietuvių tautos likimo reikalus. Čia jie 
sudarė jungtinę Amerikos Lietuvių Tarybą, kurion suėjo 
kiekvienas savo kraštą mylis ir jo laisve besirūpinantis 
mūsų tautietis. Organizuoti Amerikos lietuviai laisvai 
galėjo aptarti visus svarbesnius klausimus, nustatyti pir
menybes ir imtis darbo. Iki šio meto jie atliko nepapras
tai daug. Tai žino ir Lietuvoje likę lietuviai, kurie dar 
gali rūpintis savo krašto reikalais. 0 didelė jų dauguma, 
nekreipiant jokio dėmesio į persekiojimus, gimtinio kraš
to laisve labai susirūpinusi.

Didžiausia priešo rakštimi ir buvo ši vieninga, dide
le ir pajėgi lietuvių organizacija. Okupantaes, sunrinkęs 
pačias tiksliausias informacijas, ryžosi Amerikos Lietu
vių Tarybą silpninti, o jeigu galima, tai ją visai išgriauti. 
Šmeižė ALTo pareigūnus, nuvertino jos vedamą darbą, 
bet visai jos sugriauti nepajėgė. Vietoj Amerikos lietuvių 
sutartos organizuotos veiklos, buvo sugalvota nauja kraš
to laisve besirūpinanti organizacija, geresnė už ALTĄ, 
“apimanti didesnius lietuvių sluoksnius”, žodžiu — api- 
manti“visus lietuvius”.

Amerikoje tokios organizacijos niekad nebuvo, bet 
vadų tokiai politikai vesti čia prigužėjo gana daug. Vieni 
labai apdairūs, atsargūs ir pavojingi, o kiti laužiasi pro 
atviras duris. Jie pareikalavo tokių pačių teisių, kokias 
turi visų Amerikos lietuvių junginys. Jie neturėjo net sa-

NAUJOS RŪŠIES PLIENAS
SHARLOTTESVILLE, Va. — 

Dr. Heinze Wilsdorf, Virginijos 
universiteto inžinerijos fakulte
to ir mokslininką grupės -vedė
jas pranešė, kad padedant Miun
chene, Vokietijoje, plieno gamy
bos srityje dirbusiam inžinerini 
H. J. Schladitzui, pavyko išdirb
ti plieno gamybos būdą, kurio 
pagalba gaunamas labai stiprus 
plienas.

Iki šiol tokio stipraus .plieno 
JAV ir kitur pasaulyje dar ne
buvo pagaminta. -Nauju plieno 
gamybos būdu pagamintos -vie
los ir net ploniausi plieno siūlai 
— plaušas yra nepaprastai stip
rios. •

Naujas plienas prailgina ma
itinu, motorų ir ypač mašinose 
bei motoruose kaitinamų dalių 
amžių.

Naujojo plieno gamybos bū
dą mokslininkams pavyko pri
taikyti praktikoje plačioje plie
no gamybos skalėje.

$30.00
$16.00

$8.00
$3.00

Kitose JAV vietose 
metams ____

pusei metu ...._

rina su mūsų tautos šimtme
čiais susiklojusiomis dorinė
mis tradicijomis, pagal kurias 
senus žmones reikia gerbti 
daugiau kaip tik dėl jų am
žiaus vyresnumo. 3. -Pagaliau, 
Jūs, tegul ir netikintis, net Kris 
taus nelaikąs Dievuj o vadinąs 
jį tik “taip sau žydeliu” (tą gi 
skelbėte spaudoje), bet, rašy
damas dabar mūsų katalikų vie 
nuolijos spaudoje, turite su 
tuo skaitytis ir laikytis krikš
čioniškojo doros mokslo, ku
ris irgi liepia ne tik savo tė
vus, bet ir šiaip vyresnio am
žiaus žmones laikyti pagarbo
je, lygiai kaip ir mūsų dorinės 
tradicijos.

VI. Dėl pasigarbinimo sava 
“užsienine rezistencija”.

Garbinatės viešame laiške 
sava narsa, lyg tas ožys savo 
stačiais ragais, būtent tuo, kad 
Jūs 1940 metų rudenį buvote 
vienas iš rezistencinio Lietuvių 
Aktyvistų Fronto steigėjų. Tas 
Jūsų , savęs jiasigarbinimas, vie 
na, yra nepagrįstas, o antra, jis 
visai nevietoje.

1. Nepagrįstas jis yra dėl to, 
kad tų metų rudenį Jūs gi gyve 
note Vokietijoje, Berlyne, pabė 
gęs iš Lietuvos, neturėdamas 
jokio ginklo sąlyčio su okupan 
tu, nekovodamas ir negalėda
mas kovoti su juo, nerizikuo
damas savo laisvė ir gyvybe, 
kaip tą daro tikrieji rezisten
tai. Tai ko čia dabar Jums ta 
savo“užsienine -r e zistencija” 
girtis ir save garbintis?!

2. Antra, jei ta Jūsų “užsie
ninė rezistencija” prieš tuos 
daugiau nei 30 metų, sakykim, 
ir buvo kokia grąšio verta, tai 
ar galite dabar ja pateisinti s.a 
vo blogus darbus, tuos neigia
mus spaudos rašymus, dėl ku
rių esate šiandien kaltinamas 
mūsų Spaudos Klubo?! Neži
nau, koks i$ Jūsų,, bėsidedan- 
čro teisininku, būtent advoka
tas teisminėje baudž. byloje, 
kada Jūs tokiais, va, bylos, vi
sai neliečiančiais, su j a . jokio} 
loginio ryšio neturinčiais, “ar
gumentais” bandytute teismui 
“įrodinėti”, kad Jūsų ginama
sis esąs nekaltas. I

Taigi, gerbiamasis, .vietoje 
kalbėjęs apie savo būtus ar ne
būtus, visokiu atveju, .meke
no nepripažintus savo “nuo
pelnus” tautai, -turėtus -prieš 
34 metus, geriau teisinkitės iš 
savo negerų .darbų ir nuodė
mių, dėl kurių esate kaltina
mas šiandien.

(Tęsinys sekąųčįame ND-
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GODEN DINERS KLUBAI

ČIKAGA. — Čikagoje ir jos

IV. — Dėl vadinimo Spaudos 
Klubo narių “patilčių gyvento
jais”

Toks vadinimas mūsų Spau
dos Klubo narių yra didelis jų 
įleidimas ir sunkus Jūsų nusi
kaltimas spaudos etikai, o ypač 
dėl to, kad mūsų klubo nariai 
didele dalimi yra spaudas žmo 
nės, šiaip ar taip, Jūsų kolegos. 
Kas gi yra tie “patilčių gyven
tojai”? Tai patilčių plėšikai, 
užpuldinėją ir apiplėšią pake
leivius. Ar gali Būti didesnis 
mūsų klubo narių įžeidimas, 
jų vardo pažeminimas'', kaip 
šis? Ir vėl esu nustebęs, kaip 
Tėvų Marijonų spaudos orga
ne Jums leidžiama tokiu leksi
konu įžeidinėti spaudos veikė
jus.

V. — Dėl serų žmonių įžei
dinėjimo.

Savo viešame laiške Jūs pa- 
juokinėjate ir niekinate senus 
žmones, kaip mūsų Spaudos 
Klubo narius.

1. Pirmiausia, mūsų klube, 
esama visokio amžiaus žmonių, 
jo narių, iš vyresnio amžiaus 
dargi daug ir už Jus jaunesnių. 
Jūs gi esate jau 67 mėtų sene
lis, turįs, rodos, jau ūgtelėju
sių anūkų ar anūkių. Tai dar 
gražu Jums juoktis iš senų žmo 
irių?. Juokdamasis iš jų, Jūs 
juokiatės pats iš savęs ir gau
nate savo paleistą kitiems svie 
dinį bumerangu atgal, pats sau 
į kaktą...
2. Toks senų vyresnio amžiaus 
senų ar vyresnio amžiaus as- 

ąsmenų niekinimas labai .neside

Nepajėgę ALTO išgriauti ir jų darbo nuvertinti, jie 
šiandien veržiasi į ALTO skyrius, bando prieš šios orga
nizacijos pagrindinius principus nuteikti bent dalį lietu
vių, kai vėliau galėtų pradėti skaldymo darbą. Šiandien 
jau bandoma lietuviams įpiršti buvę politrukai, prana
šaujantieji bendradarbiavimą, rašantieji Brežnevui laiš
kus. šiandien bandoma grobti laisvinimo veiklai skiria
mos aukos. Šiandien bandoma skaldymo darEūi panaudo
ti net iš pavergtos Lietuvos ištrūkusius mūsų tautiečius, 
neturinčius jokios nuovokos apie Amerikos sąlygas ir 
galimybes padėti gimtiniam kraštui.

Iki šio meto Amerikos Lietuvių 'Taryba pajėgė įtikin
ti pačią galingiausią valstybę, kad nepripažintų Lietu
vos prijungimo prie Sovietų Sąjungos. Ji tai galėjo pada
ryti, nes Amerikos lietuviai, šio krašto piliečiai, įsitrau
kę Į visuomeninį šio krašto gyvenimą, vieningai Lietuvos 
laisvės reikalavo. Reikalai gali pasikeisti, jeigu patys lie
tuviai šio svarbaus dalyko nesupras ir nesipriešins sovie
tinei aneksijai. Reikalai gali pakrypti į blogąją pusę, jei
gu lietuviai bus susiskaldę ir vieni trauks į vieną pusę, o 
antrieji į antrąją.

Jeigu' kas mano, kad laisvoje Amerikoje laisvės sie
kiantieji lietuviai gali pasikviesti į savo susirinkimus bu
vusius politrukus, kuriuose bus dėstomos ne laisvės, bet 
bendradarbiavipio mintys tai jie klysta. Pasikviesti ir iš
klausyti galima kiekvieną, niekas už tai jo nebaus. Bet jei
gu lietuviai, pasiklausę bendradarbiavimo minčių, pradės 
buvusiems politrukams ploti, tai tegu nemano, kad tos ka
tutės nebus pastebėtos ir lietuvių nuotaikos nebus užra
šytos. Amerikos lietuviams buvo siunčiamos -sirenos su 
liūdniausiomis liaudies dainomis. Lietuviai mokėjo joms 
atsispirti. Okupantas įsitikinp, kad sirenų balsai Amerikos 
lietuvių šalto proto neveikia. Jis leido Amerikon keliems 
dainininkams išvažiuoti, bet šie jau nesistengė suruošti 
jiems koncertų. Amerikoje jie pasipinigavo pas gimines ir 
vėl grįžo, bet savo balsu mus žavėti jau nebandė. ■

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted St., Chicago’ 
Hl. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.
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Orderiu kartu su užsakymu.
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pusei metu ____ _________$18.00
vienam mėnesiui ________ $4.00

JONAS AUGUSTAMS

Dviejų pasaulėžiūrų varžybos
PRIEŽIŪRA — PATAISA

a) Garvežių vidutinis pagrindinės pataisos laikas 
193^1 m., taip pat sumažėjo. 1934 m. buvo — 12. 189 
m. pataisa kainavo 58.172 litų, 1937 m. — 43.7200 litų. 
Vidutinė naujo garvežio kaina 1937 m buvo 260.000 
litų. Vidutinė garvežių pataisa, palyginus 1937 m. su 
1931 m., taip pat sumažėjo. 1934 m. buvo — 12. 18‘ 
litu o 137 m. 1931 6900 litu

C V
b) keleivinio vagono vidutinė pataisos kaina 192(5

m. buvo 28.915 litų o 1937 m.------ 17.211 litų; naujo
4-ių ašių keleivinio vagono kaina 1937 m. buvo 130.- 
(XX) litų. Iš čia matome, būtą pažangos, tačiau taip 
garvežių, taip ir vagonų pataisos buvo labai brangios, 
nes jos būdavo atliekamos įvairose menkai techniškai 
įrengtose dirbtuvėse — be Kauno. Radviliškyje, Jau 
liuose. Klaipėdoje. (Jos būtų buvę gerai įrengtos dirb
tuvės Kaune — Radviliškyje, kainos būtų buvę žymiai 
mažesnės, ir' be to būtų buvę padėti geri pagrindai 
Lietuvos pramonei augti. Bet ir čia geležinkelių pel
nas buvo suvartotas kitiems neproduktingiems reika
lams.)

Apie geležinkelių didesnę pažangą J. Matyckas 
dar rašo: “Per pirmą nepriklausomos Lietuvos de
šimtmetį. sutvarkius kelią bei riedmenis, keleivinių 
traukinių greitis pakilo iki 75 klm/val. 1938 m. jis 
siekė jau 95 klm/val., o didžioji automotrica — 120 
klm/val. Vagonų stovis buvo pagerintas tiek, kad ke
leiviams važiavimo sąlygos pasidarė nė kiek nebloges
nės. kaip V. Europoje (mano pabr. J. A.). Kam teko 
keliauti V. Europos geležinkeliais, tas aiškiai matė, 

kad Lietuvos geležinkeliai, keleivių patogumo atžvil
giu, toli neprilygo Europos geležinkeliams, išsky
rus gal tik greitąją automotrisą, jei neskaityti dėl 
greičio keliamą didelį bildesį ir dulkes?

Kai dar prieš greitųjų automotrisų įvedimaą no
rėjome sudaryti patogų keleiviams susisiekimą dienos 
metu su Kretinga (Palanga) ir Klaipėda iš Kauno, 
įyedant tiesioginį vagoną Kaunas — Klaipėda Vaka
rų tipo, tai tokio vagono mums trūko. Reikėjo prie 
tarptautinio traukinio, ėjusio pro Kauną, prikabinti 
prastą ir nepatogų vagoną, jį perkabinti Šiauliuose 
prie kito traukinio nuo Šiaulių į Kretingą — Klaipė
dą. (Susisiekimas ėjo tada per naktį — Iš Kauno va- 
karte, ryte Klaipėdoje ir taip pat atgal — iš Klaipė 
dos vakare — ryte Kaune). Lietuvos geležinkeliai ne
turėjo pakankamai tokių vagonų, kurie prilygtų Va
karų geležinkelių vagonų patogumams: 100 Rytų ti
po — seni rusiškieji vagonai tam neprilygo; iš 213 
Vakaru tipo vagonų, keturašių D, buvo naudojami 
tarptautiniam tiesioginiam susisiekimui aptarnauti, 
tranzitui per Lietuvą, kiti seni, daugiausia 3 — 2 ašių, 
gauti iš vokiečių, buvo labai nepatogūs.

Tad. trūkstant tokio vagono, patogų ir greitą su
sisiekimą dienos metu, per 4-5 vai., negalėjome suda
ryti. Turėjome panaudoti tą “seną barškalą”, kai prie 
didesni goreičio šanku buvo jame susikalbėti. O ko
kias didelės reikšmės tautai buvo greitas ir patogus 
susisiekimas-lankyti vienintelį uostą bei vasarvietę 
su josios istorinėmis vietovėmis!.. Nepavykus, buvo 
didesni glreičio sunku buvo jame susikalbėti., O ko- 
automotrisas... \

Apie geležinkelių pajamas J. Matyckas rašo, kad 
iki 1926 metų geležinkeliai davė valstybei nuostolius, 
bet apsitvarkius geležinkeliams ir atkutus krašto ūkiui, 

geležinkeliai pradėjo duoti kraštui pelną. (Nuo pra
džios 1926 m. iki 1937 m. pabaigos davė apie 25 mili
jonus pelno).

Geležinkelių pelną nuo 1926 metų sudarė tranzi
tas į Sovietų Rusiją per Lietuvą iš Vokietijos. Tas 
tranzitas 1927 m. davė geležinkeliams apie 8.000.000 
litų pajamų ir tas sudarė geležinkelių pelną. Tad ge
ležinkelių pelnas susidarė ne dėl jų “apsitvarkymo bei 
ūkiškojo atkutimo” (Matyckas), nes 1926 — 1927 m. 
ūkiškoji padėtis Lietuvoje nebuvo geresnė už 1924 — 
1925 m. ir nė iš vidaus transporto, bet iš pajamų už 
tranzitą. Taip pat Smetona, po dviejų metų valdymo, 
darydamas pranešimą kariuomenei, be kitos “pažan
gos” sakė, kad “geležinkeliai jau duoda pelno, pir
miau davė nuostolių’’ (Merkelis, psl. 381).

Po šių pastabų, manau, turėjo kiek daugiau pa
aiškėti Lietuvos geležinkelių politika, tikroji jų pažan
ga, realusis pelnas bei Smetonos — Matyckio tenden
cijos dėl jų pažangos.

Smetonos režimo metu'inž. J. Jankevičius savo 
veikla, iniciatyva, darbštumu bei atsakomybe gali 
būti simbolinių pavyzdžiu daugumai aųkštesųiojo per
sonalo: paskirtas 1927 m. vyr. geležinkelių direkto
rium, parodė iniciatyvos, pasiryžimo ir noro pertvar
kyti geležinkelius, pastatyti juos tinkamoje aukštumo
je, pritarė didesnėm geležinkelių savarankumais, su
teikimui — savarankiškos teisinės įmonės formos su 
vyriausybės dalyvavimu bei priežiūra. Suklupęs kar
tu su manimi dėl muitinių agentūrų koncesijos, pa
žemintas tarnyboje, labai sunkiai tą pergyveno, skun
dėsi apsirikęs manęs paklausęs, gailėjosi, kad prieš 
taravo (nors teisingai!) vyriausybei. Kiek vėliau įs
tojo į tautininkus, atgavo vyr. direktoriaus postą ir, 
paskirtas Susisiekimo ministerijos generaliniu sekre

torium (vėliau tik gen. sekretorius), darė viską, ką 
vyriausybė tik norėjo — susiklausė!. .. Tai buvo dide
lei daugumai aukštesnio personalo pirmoje pareiga ir. 
kvalifikacija — susiklausytil Įprastęs ir pamatęs 
susiklausimo naudą, bandė klausyti dkupanto-boHevi- 
ko, tačiau buvo areštuotas, -išvežtas, 4r -žuvo Rusijos 
gilumoje, turėdamas tik 50 metų amžiaus. Tapo dide
liu biurokratu, labai išdidžiu ir žiauriu, turėjo <|aug 
priešų, bet nenumatė, kad tas “paklusnumas” jį ųeap- 
gins.. . Prie geros vadovybės galėjo būti naudingas, 
galėjo dirbti, tačiau vadovauti netiko...

Kai dabar po 30 su viršum metų prisimenu 4uos 
laikus, tai visai nesigailiu prieštaravęs, kur vyriausybė 
(mano ministerial) darė tautai -nuostolius -bei gėdą, 
nesigailiu nevažiavęs į Augustavą -pirmininkauti dele
gacijai su lenkais po ultimatumo, už ką mane dau
giausia kaltino, kai inž. Tuskenis, tautininkas, buvo 
peraukštas asmuo būti mano delegacijos nariu, tai aš 
pasiūliau jam pirmininkauti, o aš sutikau būti jo de
legacijos nariu. Bet kai Lietuvą, jam pirmininkaujant, 
pirmame susitikime su lenkais susikompromitavo, kįi 
tik dėl to, kad lame reikale nesuprato valstybinių 
funkcijų nei Jankevičius, nei Stanišauskas, nei pats 
Smetona. J s « v. > .

(BUS DAUGIAU)

SKAITYKITE IR PLATINKITE
DIENRAŠTI “NAUJIENAS”

JOS VISAD RAŠO
TELSYJBĘ
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MIKAS ŠILEIKIS

PERKRAUSTYMAl

Moteyrs kriminalu

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO \ALAND0S: 

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vai, 
antrad, penktadieni nuo 1—5. tree.

' ir šeštad. tiktai susitarus.

DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
z 860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

"Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio ir mano Tėvas jį mylės, nes pas 
U ateisime ir apsigyvensime". — Jono 14:23.

Ar girdėjai Jėzaus beldimą? Jis juk sako: “Štai aš stoviu prie durų ir 
beldžiu, jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir va
karieniausiu su juo”. (Apr. 3:20) Ar esi pabudęs ir atidaręs jam savo šir
dies duris ir leidęs įeiti? Apaštalas sako, kad tie, kurie miega, miega nak
tį, bet mes juk esame dienos vaikai ir šviesos vaikai, “Todėl kaip dieną 
elgiamės, padoriai. Naktis praėjo, o diena priartėjo. Todėl meskime šalin 
tamsybės darbus ir apsivilkime šviesos šarvais”. (Horn. 13:12) Ar esi ap
dengtas Kristaus brangiausiojo kraujo nuopelnais ir apsivilkęs teisingumo 
rūbais? Ar laikai šituos rūbus baltus ir nesuteptus šiuo pasauliu?

Kas antrą antradienį Sophia Barčus radijas skelbia švento Rašto tyrini-
—----- —------------------------- I toj v aiškinimus.

_  Zi I VUi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml 
ryto Jėzuitu koplyčioje. 5620 South 1 rvsUji? į tą^ klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
C1CALUVUL A.VC.. UU2» dLJUOdclUjaiUUb OV. j " 

Mišios už mirusius Zarasiškių klubo t

Gatvė žiemą (akvarelė)
Inž. S. Jasiūno nuosavybė

— Vasario 29 d., sekmadienį, 11 vai.

Clermont Ave., bus atnašaujamos šv. j nemokamai. Rašykite*
Mišios už mirusius Zarasiškių klubo ( F. ŽAVI ST, 3715 WEST 66th STREET,
narius. Klubo nariai ir giminės ma-! ruicAGO Illinois 60629lomai kviečiami pamaldose^daly-1 CH.CAGO. TYRINĖTOJA.

— ZARASIŠKIŲ KLUBO narių su
sirinkimas įvyks kovo 21 d., sekma
dienį, 2:00 vai. po pietų naujoje vie
toje — Chicago Savings and. Loan 
finansinės bendrovės Pakel HaH, 
prie 63 >ir Western Ave. Visi klubo

• nariai yra kviečiami susirinkime da- 
I lyvauti. Be kitų klubo reikalų teks 
Į aptarti ir pavasarinio banketo rei
kalą, kuris įvyks balandžio 24 d.

Valdyba

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

Bus Ląbai 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 upytieČiąis. A. Kalys

TELEF. PR 8-3229

DR. ANNA BALiŪkiio 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLĖS LIGOS 
2858 W. 63rd Street * 

Valandos pagal susitarimą.

SuhirinKirnn ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

DR. PAUL V. DAKGiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S. Manheim Rd., Westchester, 111. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

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

REZ.: GI 8-0873

DR. W. EiSiN - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

gius parapijonus ir visus bro
lius . ir seses lietuvius. Gyvuo
kite, darbuokites ir toliau su 
Dievo pagelba savo Tautai ir 
Bažnyčiai. Ad maltos Annos, 
'Vladas. Daukša!'.

Iš atsisveikinimo žodžių ga- 
limma atpažinti kokios kilnios 
širdies Vladas buvo. Jis drau
gas visiems, Vien tik gerą pu
sę matė, blogos neieškojo, to
dėl visi jį gerbė ir mylėjo. Ko
legos vargonininkai suyažįuo

1975 m. gruodžio 18 d. mirė 
muzikas, varg. Vladas Daukša 
sulaukęs garbingos senatvės, 
95 metų, Gruodžio 22 šv. Kry
žiaus bažnyčioje buvo iškil
mingos šv. Mišios už jo sielą. 
Giedojo vargonininkai jau nau 
jos kartos. Po iškilmingų pa
maldų, nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Muzikas Vladas Daukša bu
vo Dievo apdovanotas gražiu 
tenoro balsu ir gera klausa, 
kas vargom, chorvedžiu labai davo pas jį, ypatingai per 40

TEL. — BE 3-5893

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

SPECIALYBĖ AKIU LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. A. V. JUČAS
TeL: 561-4605 ir 489-444T

OF ISA’ : ,
1002 N. WESTERN AVĖ.-- 
5214 N. WESTERN AVE.

Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71st STREET 

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

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

DR. LEONAS SEIBUT1S 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

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

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

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

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

2850 Wait 63rd St, Chicago III. 60629 
f>Ief.: PRospoct 6-5084

SKAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI

reikalinga. Nereikia klivišu 
ieškoti, kun. giedant, tono. Iš
girdęs balsą, jis toną jau žino. 
Vladui turint visas rųuziko 
ypatybes, jam buvo sėkminga 
darbuotis muzikos srityje. Žmo 
nės jį mylėjo, choristai gerbė 
ir muzikai juo. didžiavosi 

■! Jis buvo aktyvus Chicagos 
, Vargom Provincijoje, būda
mas nuolatinis pirmininkas, 
Sasnausko kantatos “Broliai” 
solistas, parapijų junginių cho 
rų dirigentas, talentingas kal
bėtojas, Spaudos rėmėjas, A. 
L. R. K. Vargonininkų Sąjun 
gos Centro pirmininkas ir gar
bės, narvš. Jis buvo “Muzikos 
Žinių” nuoširdus rėmėjas ir 
padėjėjas. Jo kompozicija 
“Sveika Marija”, parašyta 1936, 
dovanota “Muzikos Žinioms”, 
Jo vadovaujamas choras 70 
nariu, vsi buvo “Muikos Ži
nių”. skaitytojai

1908 metais Vladas vedė la
bai malonaus būdo Stanislavą 
Brazauskaitę. Ji buvo namų 
laimė. Jie užaugino gražią šei
mą; sūnus Edvardas yra ve
dęs, dukra Vladislava baigė 
šv. Kazimiero akademiją, Bush 
Conservatory of music studija 
vo pianiną ir balsą. Dažnai tai 
kininkdavo tėvui, kaip solistė, 
šv. Jono ligoninėje baigė slau
gės mokslą, ir gavo post gra- 
duote diplomą iš County Hos
pital.. ' >

Jų antra dukras Eugenija dir 
ba didžiajam banke, užimda
ma atsakomingą vietą, čia pa 
teikiu paties Vlado Daukšos 
atsisveikinimą, išeinant iš tar
nybos. Jis sakė. “Tarnavau šv. 
Kryžiaus parapijoje nuo 1904 
metų, pas gerą kleboną berb. 
kun. A. Skrypkų. Pradėjau varg 
darbą dar jaunutis, šiandiena 
jau senas tėvas savo šeimos; 
dvi dukros ir vienas sūnus. 
Ačiū Aukščiausiam, darbas se 
kėši ko geriausiai. Choras bu
vo visemet gausus, iki 70 na
rių ir gerai išlavintas. Pagyri
mų, garbės nevertas, ne ieško
jau, bet už darbą, trūsą žinau, 
kad vertas esmu.

Ką teikė pirmiau ir iki šian
dieną žmonių simpatija. Tai 
sakau Ačiū Tau Dieve, kad da
vei sveikatą, gabumą ir Tavo 
dovaną-klausą — balsą. Svei
kinu savo kleboną, sveikinu 
chorą ir visus choro prietelius. 
Atsisveikinu šv. Kryžiaus bran

yal. atlaidus, pąsiklaųsyti cho
ro gražaus giedojimo Mišparų 
ir, kitų giesmių. O iškilminga 
“Magnificut”/ kiir ir pats ve
dėjas atlikdavo solo partiją, 
tai būna sužavėti visi klausy
tojai. Klebonas išreikšdavo vie 
šai savo padėką vedėjui ir cho 
rui, už jų nuoširdų darbą.Die
vo. garbei. Varg. Vladas Dauk
ša nesigirdavo savo; parašytais 
muzikos kuriniais. Daugiau
sia buvo giesmės del jo paties 
choro. Pasiliko rankrašty “Mu 
zikos žiniose tilpo jo parašy
tos dvi giesmes! Sveika Marija 
ir Aušros žvaigžde. Dainelė 
“Suk Savo Rateli“ jo parašyti 
buvo mėgiama chorų, jau din
go. Gal tik rastum pas Prof. 
J. žilevičią jo Arkyve Muzi
kos.

Mielas Vladai; žemėje visa, 
savo gyvenimą -Bažnyčios bu
vai ištikimas tarnas Dievui. Ta 
vo gražus balsas ir vargonai 
kėlė žmonių sielas pas Aukš
čiausią. Tikiu, kad' danguje 
giedi ir Angelą Chorui diri
guoji, nes Kalėdų-šventą naktį 
aš girdėjau tave su Angelais 
giedant, Gloria- Gloriaa In 
excelsis Deo!- - ■

Nikodemas Kulys

BOSTONAS. —- “Moterų kri
minalo banga” šiuo metu yra 
pasiekusi savo čiukurą, paskel
bė New Yorko Miesto universi
teto psichologė Florence L. Den- 
mask savo studijoje, įteiktoje 
Amerikos Mokslams Skatinti 
draugijai. Moterys nusikaltėlės, 
pavieniui ar būryje veikiančios, 
nėra intelektuališkai emancipuo
tos, siekiančios civilinių laisvių”, 
teigia psichiatrė. Moterų krimi
nalas retai tėra teisių sau ar ki
tiems siekimas.

Tarp I960 ir 1973 metų mote
rų smurtingi i nusikaltimai paki
lo 278 nuošimčiais, o tokie pat 
vyrų nusikaltimai -tik 88 nuo
šimčiais. Bendrai visu rūsiu nu- • ’ ’ • * - - 
sikaltimai per tą ^aiką moterų 
tarpe padidėjo 316 nuošimčiais 
ir tik* 7 nuošimčiais . vyrų tarpe.

Jauniklių moterų nusikaltimų 
skaičiai dar labiau įsidėmėtini. 
P1BI Uniform Crime Reports nuo 
1960 iki 1973 metų rodo, kad 
moterų pešikių, jaunesnių kaip 
18 metų amžiaus,* per tą aiką 
padangė j o.476 nuošimčiais; mo
terų virš 18 .metų .amžiaus 287 
nuošimčiais, o,vyrų, jaunesnių 
kaip .18 metų, 240 nuošimčiais...

SeJcm. ir tree, uždaryta.

MINSKAS

"NAUJIENOS’ BOLŠEVIKAMS 
YRA RAKŠTIS .Jį' AKYSE

M 0 V 1 N G
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumy.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place
Tel.; FRontier 6-1882

GĖLĖS- VISOMS PROGOMS

Bėverly Hills

2443 WEST- 63rd STREET
Telefonai: PR 8-08337r PR 8-0834 

Y w erg,-—ar

Leidimai — Pilna apdrauda
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

226.76
8 TAKŲ MANETOFONAS 

TIK S39.95
2512 W. 47 ST. • FR 6-1998 EUDEIKGAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TLT0M0BILIA1IS PASTATYTI

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

Linksmumo arba liūdesio valandom 
~ (PUTRAMENTASJ 

gražiausios gėlės - ir’ vainikai antka
piu papuošimui ir sezoninės 

kapams gėlės.
ROY-R. PETRO (PUTRAMENTAS)

5525 So. Harlem Avė. — 586-1220 |

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

kad; renkamieji- teisėjai į ape 
iiacinius teismo rūmus teisė
jais, surinktų &)% balsų, yra 
neteisėtas. Tokią teisme bylą 
buvo iškėlęs Ilinojaus apelia
cinių rūmų teisėjas D. Levko- 
yits, kuris teisme” išbuvęs tei
sėjų 20 metų, 1974 'm. rinki
muose tesurinko 5§,&% balsų.

Tačiau vyr. Amefr. teismas 
nesutiko spręsti Ilinojaus vals
tijos įstatymo teisėtumą, kuris 
namų savininkams suteikia tei 
sę tikrinti išnuomotą kambarį 
ir pasilaikyti nuomininko kam 
baryje esamą turtą, kai nuo
mininkas yra atsilikęs su nuo
mos mokėjimu, ir taip savinin-

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Vyriausias- Amerikos 
teismas pakeitė nuosprendį

Vašingtonas. — Vyriausias 
Amerikos teisinas nusprendė,
kad 1970 m. Ilinojaus valsti-j kas gali pasielgti, neturėdamas 
jos kontitucijos reikalavimas,' teismo leidimo (warrant).

4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

-WHttl YOU &AMK OC WOAK
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PORJKT FIRES HURT 
OUX ■ORKST FRIENDS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Cmcagos
Lietuviai 
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, I1L Phone: OLympic 2-1003

ONA MACAITIENĖ
Gyveno Brighton Parko apylinkėje

Mirė 1976 m. vasario 26 dieną. 1:00 vaL ryto sulaukusi 85 metų 
■ amžiaus. Gimė Lietuvoje. Tauragės para p. ir apskr., Balteniškių km.

Amerikoje išgyveno 16 metu.

Paliko nuliūdę: vyras Simas, sūnus Juozas su šeima, gyv. Austra- 
j lijoje, sesuo Elzbieta Vaišvila, brolis Juozas su šeima, gyv. Lietuvoje, 
I- brolio vaikai — Kasperas Vaišvila, Ida Janušaitis ir Andrius Vaišvila 

su šeimomis, taip pat Emilijus Vaišvila su žmona bei kiti giminės, 
draugai ir pažįstami

Kūnas pašarvotas Lack (Lackawicz) koplyčioje, 2424 W. 69th St

Būdėtuvės bus ketvirtadienį, 8 vai. vak. Penktadienį 3 vai. po 
pietų bus perkelta Į Lietuvių Ev. liuteronų 'Tėviškės” bažnyčią, ku
rioje 7 vai vak. bus buėėtuvės. Šeštadieni, vasario 28 <i 10:00 vai. 
ryto bažnyčioje bus gedulingos pamaldos, po kurių bus lydima i Be
thania kapines.

Visi Onos Macaitienės giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiamai dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
vyras, sūnus, sesuo, brolis, gimi

Į Laidotuvių DtrekToriai Steponas C. Lack Jr Sūnūs. TeL 737*1513

NAUJIENAS’ KIEKVIENO 
L T E l’ U‘V:Lc

Ocr •’rfttffi.fe hw Met** 
ųpkiacc the oreles* o£ ferc. 

k> ple^e follow Smokey *i ABCc 
Abvan kold mareba till a>WL

BUY U.S.
SAVINGS '
BONUS

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

I
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TERRA
Branganybas, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST ttrd STM CHICAGO 

Telef. 434-4660
i——-—------------------ • ■ - <
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SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

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

3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320
V. VALANT1NAS

dėkoti

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

!i.šcisiją. Jo nuomone,
i grupės 

'ir visi lietuviai turėtų, daugiau

linkės veikėjas užsisakė Nau
jienas 6 mėn„ bet pavardės pra 
šė neminėti. Julius Klimas ka-- 
lendoriaus proga įteikė du do-

.autoriiis1 lerius. Dėkui visiemsM^r^ *

— L. Vastokas, Toronto^ 
Ont., Canada užsakydamas nau 
jai pasirodžiusią labai vertin
gą knygą “Lietuviškasis Pa
marys” ir vertindamas auto
riaus bei leidėjų ir mecenatų jienose ir ta proga įteikė pen- 
didžias pastangas, parėmė Nau king už kalendorių. Tos apy- 
jienų leidimą $11 auka. Dėkui 
už dovaną taip pat už linkėji
mus ir asmeniškus sveikini
mus. i

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet snėio 60 metu. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 

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

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuvių laisvę, 
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.

v

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 Kanadole metams — $30.00, pusei metų — $16.00, 

trims mėn. — $830, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $230. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

REAL ESTATEMECHANIC

IR GABENKIME ČIA

taikosi; su komunistais

VALDTS REAL ESTATE
2R25 Wpst 71st St. Tel. RE 7-7200

REAL ECTATF

CHICAGO, ILL. 60629

1Š

butų iškilaus grožio gelsvas mū-
4 auto mūro garažas. Patiks ir

— Brighton Parko Namu Sa 
vininkų Draugijos narių susi
rinkimas šaukiamas vasario 29 
d., sekmadienį, 2 vai. popiet

185 North Waba*h Avenue 
2nd Floor Chicągo, DL 60601

REAL ESTAT€ cor SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žema Pardavimui

sa
pa

lo BUTU mūras i vakarus nuo Ci
cero Avė. Virš $19,000 pajamų, žemi 
mokesčiai. Puikus investavimas.

GERAI IŠLAIKYTAS 4 puošnių bu
tų mūras. Geros pajamos. Savininkas 
finansuoja.

NAUJASIS MŪRO BUNG: 4 kamb. 
butas 1-me aukšte ir 2 kamb. viršuje. 
Mūro garažas. Į vakarus nuo Kedzie.

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax

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

HELP WANTea _ MALI 
Darbininkv Keikia

PAIEŠKOMAS BUTAS. Vedusi be
vaikė pora ieško 3-jų mieg. buto su 
atremontuota vonia ir virtuve Brid- 
geporto vietovėj. Butas reikalingas 
gruodžio mėnesiui, bet jei anksčiau 
laisvas, jį dalinai perimtumėm bir
želio mėn. Pageidaujam, jog šeimi
ninkai gyventų tam pačiam name ir 
butą prižiūrėtų kai jis dėl darbo pa
liekamas tuščias bent 3 metų mė
nesiams. Su garažu. Skambinti tarp 
8—9 v. Ivak. Tel. 549-1651.. v . - *

ARTI 73 — California 20 metų 
ouikus 6 kamb.. 2 aukštu mūras ir 
2 auto mūro Garažas. Labai patrauk
lus gyventi. S23:300.

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

M. A. ŠIMKUS
Rea! FsHfe. Notary Public. 

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

šymai ir kitoki blankai.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

6 
ras. _ . _
jums, Marquette Parke. SS6.000.

2 būtų puikus mūras, atskiri šildy
mai, 2 auto garažas. Marquette Par
ke. Arti mūsų. $27,000.

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

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

9 kambarių kain nain^s ranch. 2 
virtuvė 2 vomo«;. paini kam e ta i. 
At-« Parko. Galite greit už
imti. -*36.500.

9 "Rl T'riT rnn^riT-n-nq rnvirn namas sn 
Ateini oldTrrnai. Psm? £TaŽi 

^afvė Marauete Parke. $36,600. į
- : ___ / 1Mr>'nPrT?NTTQ 4 RTTTTT mi7To<j> ir 2 

'»nfn Trmrn ^’•ažac ĄfcTrrri
air cond. Arti Maria High. — 

*45500. į

zeko lietuvių kultūros'muziejuje 
iškilmingas J. Augustaitytės - 
Vaičiūnienės skyriaus atidary
mas. Vadovauja daik Janina 
Monkutė - Marks. . (pr..)

S A visto VT AM profesionalui ar 
iHpięvienarn žmogui galima gerai Dir
bti 9, ankstu mūrn narna luksus 6 
bamb hnfpą ir modernus biznis. Na
mas n18 met” statytai l^veik 
Dries Marquette Parką. S38,000.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road. Chicago, I1L Virginia 7-7747

OUT OF TOWN
Niiocavvkae — IrifMr

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 y. popiet. — šeštadieni ir 
sekmidienj nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto, t
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

SKAITYTŲ ■J?A"ttfNAS’
SKAITYK Tp KITAM PATARK

SAVININKAS PARDUODA 10 kam
barių mūrinę rezidenciją su garažu, 
5555 So. Troy, pusė bloko nuo baž
nyčios ir mokyklos. Visi kambariai 
kilimuoti ir su užuolaidom. Pilnas 
beismontas, karšto vandens šildymas 
gazu. žemi mokesčiai. Įkainuotas 
greitam pardavimui. Tel. 737-8916.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

p A Kranų . MTCTJ.
TrnMP, .12.0 mil^g Chicago.
WiHavt mnd saII- sfrirdv 5 rnnm hnn-
C’G Tnc^l^foH TTorrJwond -Rcin-rę

Knfh H T* i T) IH 71

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
T»|.fj Rlpubllę 7-1M1

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMALS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PTTTYS PE AT, ■ESTATE
PTRRSTT _ PAPT>rrnSTT __

•Kn-immciT 
TVATRrs TyRATTDTMAT

V*»1hyU*>v inmc ■natpmanc

BALY? BUDRAITIS
iSRQ ARCTnnj a trr rTTTCAGO.TK 

Tol 754.KSS1
T.rvnwn iTJVTTvyjMT 

V35-TA TR APf'URR AVĖ 
Tol 257-5PR1

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Ill 60609. TeL VI 7^3447

. . .Kviečiami dalyvauti įtariai ir 
svečiai. Po susirinkinąo bus 
linksmoji dalis iį vaišės.^ ■

, Valdyba i fPr^.

■'Troixx*. ■fi-j-*--'o zVo 914
lo-’-'H n-*’ Tfiarl Unę

carvičn fn snhnnlę wh’oh lr»cę
o n 9 T«n>*<y ___ T'/vfh o1omr*n.

Srv -pnr| TTi*- franc in
zA-f pnrl chad** f-ropg

^20.000. yearly
Tel.: 616 427-8766.

GIVE HEART FUND

FIGHT HEART DISEASE 
____________*

-c W 4. ------- -------

j Į demokratinės lietuviu 
’ -" *..... . 1 ‘

įremti Naujienas, nes* ir jos vi 
sas tas organizacijas remia. 
Dėkui jam už pareiškimus ir 
už $10 Naujienų * paramai,

— Liudvika Dubauskienė iš 
Cicero apylinkės lankėsi Nau-

/< Nenorta, 
straipsnio “Tariamieji Lietu
vos jėzuitų sekliai’’, prašo pa
tikslinti kai kurias pasitaikiu
sias klaidas: daugumai žino
mo išsireiškimo “Vox populi, 
vox Dei”, išspausdinta tik ant
roji dalis. Vietoj žodžio “konf- 
ratras’’ atspausdinta “kontrat- 
ras”. Sakinyje: “Tačiau savo 
laiškuose jis visai neužsiminė 
apie jo rašomą sensarinį (pra
leistas žodis “straipsnį”), jo 
turinį ir pavadinimą”. Už ne
tikslumus atsiprašome autorių 
ir skaitytojus.

— Stabus zabaraiiskas iš

— S'v. Kryžiaus Ligoninė pri 
sideda prie maisto gaminimo 
ir jo pristatymo namuose ser
gantiems chroniškiems ligo
niams. Lėšodms telkti yra ruo
šiamas Candelight balius su 
šokiais Lexington Hause. Ren
gėjų komitete yra ponia Joana 
Oksas, John E. Pakel, John G. 
Evans Jr., Faustas Antanaitis, 
Anthonv Rudis Jr, Stanley Mo 
lis, Gregory Sharko ir kiti. Pro 
gramoj dalyvaus John Gary iš 
Holly woodo.

— S'p, Kazimiero kapinių va 
dovybė praneša, kad kovo 1 d. 
pradedamas pavasarinis kapi
nių švarinimas. Kas nori sau
goti savo artimųjų kapų žiemi
nes puošmenas, prašomi šj savai 
galį jas pasiimti.

— G. Vrbono leidžiamas ang 
laikraštis

“Speak Up” sėkmingai ėjo jau

Taupant savo jėgas, R, Lovetas ..iŠ 
Manchester!©, Conn., pasisodinęs 14 
mėnesiu dukretę, Eriką, pakvėpuoti 
grynu oru, tuo pačiu nuvalo nuo ta
ku sniegą.

— Brooklyn** (N. ).) lei
džiamas latvių laikraštis

inž. M. Ivanausko ugnies tapy
bos paveikslų i>er visą puslapį 
“Viziją prie Trakų pilies”, 
sario 16 Lietuvos 58 metų 
priklausomybės minėjimo 
kakties proga. Paveiksle
vaizduota Trakų pilis ir erdvė
je Vytis.

WELDER -

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.

Bridgeporto apylinkės lankėsi
Naujienose
noms už kėlimą demokratinių 
ir patriotinių nuotaikų, neklai 
džiojant klaikiais ir klaidžiais 
akligatviais į kuriuos pateko 
kai kurie mūsų visuomenės j lų kalba mėnesinis 
veikėjai ir nori kartu vesti vi-

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St., Chicago, HL 60629 9 TeL WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairiu prekiy.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.
..J=ssa: .rW JA ■ I į,, /

visus 6 mėnesius ir susilaukė 
dėmesio ne tik Kanadoje, bet 
ir Amerikoje, ypatingai tauti
nių mažumu tarpe dėl savo 
prieškomunistinės laikysenos 
ir dėmesio pavergtų tautų bei 
jų žmonių reikalams. Kartu su 
sausio ir vasario numeriu G. 
Urbonas prašo prenumeruoti, 
bendradarbiauti ir siūlo geras 
platinimo sąlygas krautuvėms 
bei kioskams. Suinteresuoti ga 
Ii kreiptis: Box 272, Sta. B, To
ronto, Gnt M5T 2W2, Canada. 
G. Urbonas yra patriotinių or
ganizacijų bei sąjūdžių veikė
jas.

Kankinimai Mozambique
Buvęs darbininkų unijos ly

deris portugalietis A n t onio 
Gandra^ iškentėjęs kankini
mus Mozambiko koncentraci
jos lageryje visus metus, pa
reiškė spaudai, kad prięš tai 
buvusios Portugalijos Mozam
biko kolonijos dabartinė mark 
sistinė vyriausybė labai žiau
riai elgiasi su gyventojais. Ji 
juos. kankinanti koncentraci
jos lageriuose. Esą, koncentra
cijos lageriij belaisviai komu
nistinių sargybinių yra užka
sami iki kaklo Į žemę sugrūda 
m a peilis į burną, mušami ir 
neduodama maisto. Moterys vi 
saip išniekinamos, mušamos, 
verčiamos sunkiai dirbti miš
kuose ir neduodama prisideng 
ti kūno. Pabėgėliai kaliniai 
nužudomi. ■

Darbininkų unijos lyderis ir 
kiti 6 portugalai kaliniai buvo 
marksistinės vyriausybės pa
leisti iš 'koncentracijos lagerio 
Mozambike prašant Portuga
lijos vyriausybei, kurią spau
dė ir verte susirūpinti Mozani-. 
bike kenčiančiais portugalais 
Lisabonos advokatų grupė.

Į VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ugu metu patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST, CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5.9209

~] Siunčiu-------------- dot Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

□
PAVARDĖ IR-VARDAS

ADRESAS __________

— Algimantas Dikinis, akto 
rius ir režisierius, kuris Chica 
goję yra vaidinęs daug Įvairių 
rolių, ir režisavęs keletą veika
lų, šiemet režisuoja tris origi
nalias operas: Kačinsko “Juo
dą laivą”, Gaidelio “Gintaro 
šaly” ir Mąrijošiaus “Priesai
ką”, kurias šj pavasari stato 
Lietuvių Opera.

Denpasar; Tndon. Penkios 
pietų-rytų Azijos nekomunis
tinės valstybės, kurios 1967 m. 
yra sudariusios sąjungą, — In
donezija, Malazija Filipinai, 
Singapūras, ir Tailandija, — 
nutarė bendradarbiauti su In- 
dokijos komunistine vyriau
sybe... .. ,z \ 7. . J '

Jos visos jpdsirašė taikos su
tartį, sudarydaįmęs minętų val.s 
tybių 5 Aąjuįgbš j .sakfptoriatą 
Aseah bustiną Indonezijos 
sostinėj^Jak^rtole. & -

Juozės Augustaitytės - Vai
čiūnienės dviejų metų mirties 
sukakties minėjimas. Vasario 28 
d. 5 vai. p. p. šv. Mergelės Ma
rijos Gimimo šventovėje (Mar
quette Parke)’ pamaldos. Vasa
rio 29. d. 5 vai. p. p. Lietuvių 
Tautiniuose namuose, 6422 So. 
Kedzie Avę. minėjimas: Igno 
Serapino paskaita, Zuzanos Juš
kevičienės ir Irenos Smięliaus- 

kienės pasisakymai. Grandies 
šokėjų grupė, Balio Pakšto liau
dies instrumentų kvartetas, dai
nininkas Bronius Jančys, akom- 
paniatorė Genovaitė Aleksiūnai- 
tė ir Jūratė Jasaitytė, apšvieti
mas ir šviesos efektai V. žygo.

Spaudos klubo ndritį . 
susirinkimas į 1

Pranešama, kad šių "nž^iį 
kovo 1 d„ pirmadienį, 7 
vakaro , Chicagos Marquette 
Parke, Gintaro salėje, (2548 
West 69 St.) šaukiamas Chica
gos Lietuvių Spaudos Klubo 
visuotinis susirinkimas. Jame 
bus svarstomi svarbūs klausi
mai ir renkama klubo valdyba 
bei revizijos komisija. Klubo 
nariai kviečiami susirinkime 
dalyvauti.

P. Stravinskas, Klubo pirmi
ninkas. (Pr.)

"’/Sen. JąckšdĮia^ ^ąsiskelbęs 
kandidatu į^ė^d?n|^i^."atro-, 
dojąimės. AJdskds-Ž^nbkratų 
atstovų balsus; BĮnTOfiiUiv de
mokratų partijos įb^išavimo 
Alasko j e piršlė ji - dainiai ro
do, kad Ja eksdnas siirifcko 55% 
balsuotoji! tebėra neapsispren
dę.* t ■ i ' i

t "L '-'1- r

Alaska Į dempkrdtų parti
jos suvažiavįipą’ - kopvenciją, 
pagalgvyentojų skaičjų, tegali 
pasiųsti 10 atstovų. Demokrą- 
tu partijos suvažiavime, pasis
kelbęs ir oficialiai Įsiregistra
vęs kapdidatas Į Prezidentus, 
surinkęs 1.505' suvažiavusių 
atstovų balsus tegalės būti pas
kelbtas ir renkamas Į Ameri
kos prezidentus.

Streikai
- I 'ir neramumai

, k . y - • ' A,

RąmįL —| šimtai tūkstančių. 
si^ręikūb^nČiiį:_darbimokų. Ro
mos gatvėje :bevė^kjyisąi para. 
ližaVct 'so^ng.'rR|lijo«4tris di- 
d^lės darįinjnkų; unijtfe, tu- 
rmčios; daugiau kaip milijoną 
ryiriiiį ^prądėjo-.-j itręikūoti, iš- 
rięįkšdaįriosj-projęstą prieš ky- 
Idnči&s kainas ir prieš didelę 
bėdarĮjįr Romos regijone, kur 
yra virš ^O.£XX) bedarbiu.

■IŠ visp.TtaĮijoje .yra 1,25 mi- 
' i jonai'bedarbių. Joje infliaci- 
; a padidėjo'11%. Jos pinigas li
ra vien tik'sausio mėnesvjė kri 
to 15%, lyginant su doleriu.

Streikas išbujojo, kai Itali
jos senatas jau trečią dieną 
kaip svarsto Vyriausybės nepa
sitikėjimo klausimą, kuria vos 
prieš 13 dienu sudarė krikščio
niu demokratų partija.

Stebėtojai pranašauja, kad 
ir ši vyriausvbė griūsianti. Ja 
sunaikins’ekonominiai krašto 
sunkumai, bedarbvstė, Lock
heed bendrovės kyšių skanda
las ir ginčas dėl abortų.

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

Pas vieninteli 
f f /A lietuvi kailininką 7^4 
/T*įV Chicagoje • m™®

■^SLnormaną 
ejtojSkBURŠTEINA 
■WKwSį^Tel. 263-5826 

^ta^goa^ 
677-8489 

jiwiPu ntv/ (buto)

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
NauĮlenose galima gauti puikiy knygy, kurio* p*pv«i bat kokią 

knygų spintą ar lentyną. , 'x •
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 882 psl. 56.00
K. Bielinis, OIENOJANT, gražiai įrišta, 464 pat - ----------
Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. JI tomas. Gra

žiais viršeliais. 336 psL Kaina $8.00. Minėtais virš. $5.00
Prof. Vael. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVI|KŲ KNYGŲ ISTO- 

RIJA, I dalis. 208 p«L, Įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; n dalis, 225 psl., Įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais  .  ..........—ų---------- 1 „ - ,— 12.00

Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai Įrištą. 416 ęeL $550
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psL, minkštais vir

šeliais. __ -— $500
Juozas LIOdžius, RAITAI, 250 psl. ------------ ,— f**®®
P. LiOdžiuvieni, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LlODtlŲ,88 psL 1------------- ---------------.------------- -----------L- $1-0°
Janina NarOnš, TRYS IR VIENA, jaunystės atebnlniujiJ

170 psi.--------------------- 1----------- —■ -----— F*-*1
M. Gudelis, POVILAS MILERIS- biografijos brDO$*i |>2 ' 

puslapiai ----- ---------- ---------------- ... ...^—----- H-00
Knygas užsakant reikia pridėti 28 et. pašto išlaidom*.

NAŪJlfcNOS,

1739 S. Halrted SL, ChietgD, DL 60608. — TfL HĄ M1W
* ‘ E ž * . ' T

PATIKSLINIMAS
Dėl informacijos “Svečias 

Brazilijos” Naujienų š. m. sau
sio 6 dienos Nr. 4 inž. Algirdas 
Idika iš San Paulio praneša, kad 
“Jokie turto perdavinėjimai šiuo 
metu nėra žinomi. Buvo kalbė
ta, tiktai apie pavojų Katalikų 
Bendruomenės turtui”.

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

HOME IhSUhAs.tPIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

(Pr).

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Call Frank Zapolis 
3208'/j w. 95th St.

GA 44654

n »į *" lininy Aliumi

__ DĖMESIO
62—30 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams.

Kreiptis: u
A. LAURAITIS

4645 $o. ASHLAND AVĖ.
5234771

SKAITYKITE NAUJIENAS
- - —- — - * * ->*-«*.     »

6 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILI----- FRIDAY, FEBRUARY 27, 1»7«




