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ABIEJU BROLIŲ KENNEDY NUŽUDYMU 
PADARUS FIDELIS CASTRO Ė KERŠTO

Las Vegas Sun laikraščio leidėjo reveliacijos
LES VEGAS,1 Nevada. — Laikraščio Les'Vegas Sun leidėjas 

Hank Greenspun praeito pirmadienio laidoje paskelbė, kad Kubos 
premjeras Fidel Castro patyręs apie suokalbį jį nužudyti atsiker
šydamas per savo agentus nužudė abudu brolius Kennedy.
Greenspun rašo, kad jo turimi 
Įrodymai ir Kongreso komitetų 
rankose esą dokumentai “aiškiu 
tiesiu keliu veda prie logiškos 
išvados, kodėl broliai Kennedy 
buvo nužudyti ir kad tas kelias 
veda prie kerštingo Castro du
rų”. Jis prisiekęs kerštą, rašo 
Greenspun, kai patyręs, jog ČIA 
yra įpareigojusi požemio figū
ras Castro nužudyti iš keršto 
už nepasisekusią invaziją Kiau
lių Įlankoje.

■ ‘Netrukus, po nepasisekusio 
pasikėsinimo prieš jo gyvybę 
1963 metais, susitikime su Loty
nų ir Pietų Amerikos valstybių 
lyderiais Castro pasakęs: “Ke
nedžiai norėjo mane nužudyti; 
tą patį teisingumo sprendimą jiš 
jiems įvykdysiu”.

Watergate in ves tiga torių esą 
nustatyta,'kad “‘plumberi'mįsi
laužimas į Greenspūno laikraš
čio ofisą turėjęs tikslą surasti 
dokumentinius įrodymus apie 
bilionieriaus Howard Hughes 
politines kontribucijas buvu
siam prezidentui Richardui Nik- 
sonui. Senato komiteto raportu, 
esą Įrodyta, kad būti mažiausiai 
aštuonių pasikėsinimų nužudy
ti Castro laikotarpyje tarp 1960 
ir 1965 metų. Esą ČIA suokal
biu kėsintasi nužudyti Cąstro 
lygiai tą dieną, kai Dalias mies
te buvo nužudytas prezidentas 

t John F. Kennedy.
“Castro agentai sugavę ČIA 

agentą ir kankinimais jį priver
tė papasakoti pačiam Castro 
apie visą suokalbį jį nužudyti,” 
rašo Greenspun. “Reikšmingiau
sia yra tai, kad Castro kerštas 
buvo nukreiptas ne prieš vieną 

'prezidentą, bet prieš visus Ken
nedy, kas pasitvirtino abiejų 
brolių John ir Robert Kennedy 
nužudymu.

Washingtone senatorius Frank 
Church (D.,Tda.) pareiškė, kad 
Kongreso saugumo komitetas 
paprašys Greenspūno daugiau

1$ VISO PASAULIO

MIAMI, Fla. — Mažiausiai 62 
asmenys, įtariami dalyvavę na
cių žvėriškuose veiksmuose II 
Pasauliniame Kare, tebesislaps- 
to Jungtinėse, Valstybėse, pasa
kė izraelitas karo kriminalistu 
medžiotojas Simon Wiesenthal, 
67, kalbėdamas viename susirin
kime. Pats prieš 31 metus išlais
vintas iš nacių koncentracijos 
stovyklos, jis daugelį karo kri
minalistų susekęs perteikė teis
mui, o 1960 metais Argentinoje 
sumedžiojo vyriausiąjį žydų žu- 
sį Hitlerio įgaliotinį “galutinai 
išspręsti žydų problemą”. Wie
senthal pasisakė savo pareigą 
tęsiąs toliau, kadangi “mes ne
galime atleisti milijonų žmonių.

Sen. Henry Jackson nori būti demokratu partijos kandidatas JAV prezięlento pareigoms. 
Jis nesėdi Washingtone, bet važinėja po kraštą, sako kalbas, aiškina savo programą ir tiria gy
ventoju nuotaikas. Vakar senatorius buvo Massachusetts valstijoje. Mitingus organizuoti ir kal
bas sakyti jam padeda Moynihan. Paveiksle matome senatorių, šokantį su poniomis Aliaskoje.

MASKVAI RUPI PRANCŪZU KOMUNISTŲ 
ATSISAKYMAS ..KLAUSYTI

Kosyginas gyrėsi dideliais pasisekimais 
plieno, aliejaus ir trąšu pramonėje

MASKVA, Rusija. — Komunistų partijos vadai, pralaikę 
posėdžiuose 5,000 suvažiavusių komunistų ištisą savaitę, sekma
dienį leido jiems atsikvėpti, tuo tarpu pirmadienį vadovybė jau 
buvo susirūpinusi dalimi greičiau baigti kongresą. Prieš kelis 
mėnesius buvo aptartos viso smulkmenos ir premjeras Kasyginas 
privalėjo pasakyti pagrindinę kalba antradienį, bet sekmadienį 
nutarta leisti jam kalbėti pirmadienį, o kitus kongreso paragrafus

AMBASADORIUS DANIEL MOYNIHAN

įrodymų dėl jo laikraštyje iškel
tų prielaidų.

Laikraštininkas Jack Ander
son pareiškė, kad jo žiniomis pla
nas nužudyti Castro 1976 me
tais buvęs padarytas 3 metais 
vėliau po Warren Komisijos ra
porto paskelbimo.

Brangios auto 
mašinų dalys

x VAŠINGTONAS. — Senato 
prekybos prekybos ir vartotojų 
komiteto pirmininkas senatorius 
E. Moss pranešė, kad auto ma
šinų gamintojai ir prekiautojai 
jomis turi išdirbę auto mašinų 
dalių pardavimo monopolį.

Jei nauja mašina kaštuoja 5,- 
000 dol., tai ją sudaužius ir no
rint pataisyti, reikėtų išleisti 
23,000 dolerių. Esą, paskutiniais 
mėnesiais auto mašinų dalių 
kainos pašoko net

istorija pasikartotų”, pasakė jis.
BEIRUTAS. — Palestinos ži- 

1 nių agentūra Wafa paneigė, kad 
Palestinos Išlaisvinimo Organi
zacijos (PLO) viršininkas Yas- 
sir Arafat pasiūlęs įsteigti Jung
tinių Tautų buferinę zoną Izrae
lio okupuotoje arabų/teritorijo
je. Wafa pranešė, jog netiesa 
esą Arafatas tokį pasiūlymą pa
daręs senatoriui Adlai Stevenso- 
nui jam besilankant Viduriniuo
se Rytuose.

SAIGONAS. — Vietnamo 
valdžia išleido naują žemėlapį, 
kuriame panaikinta linija, per 22 
metus skyrusi Vietnamą į dvi 
dalis -— šiaurinį ir pietinį. Nors 
formalus Vietnamo suvienijimas 
įvyks dar tik balandžio 25 dieną 
rinkimų metu, daugumas viet
namiečių skaito, kad susivieniji
mas yra jau įvykęs faktas. Juo
da lipi j a žemėlapyje, dalinanti 
Vietnamą išilgai 17 paralelę, bu
vo pravesta pagal Ženevos 1954 
metais padarytą sutartį, perke
liant Vietnamą į dvi valstybes 
su 3 mylių demilitarizuota zona 
išilgai tą liniją.

BRIUSELIS. Kovojančios 
dėl teisių moterys š. m. kovo mėn. 
suvažiuoja į Briuselį apsvarsty
ti kovos metodus ir pasmerkti 
prieš moteris pasaulyje vykdomą 
nusikaltimą. Tikimasi, jog į 
moterų suvažiavimą suvažiuos 
800 delegačių. Vyrai į posėdžius 
nebus įsileidžiami.

Studentas smaugė 
studente

NORMAL, Ill. — Illinojaus 
valstijos universiteto naujai iš
rinktas prezidentas studentų rei
kalams, 27 m. amžiaus studen
tas Byron Tuggle, iš Jącksonvil- 
les, policijos kaltinamas norėjus 
pasmaugti studentę Pamelą 
Friedmanaitę, Skokie gyvento
ją. Užpuolimas įvyko Normai 
miestelio, UI., senamiestyje va
sario 28 d.

•_ BOSTONAS, Mass. — Daniel Moynihan, Amerikos ambasa
dorius prie Jungtimi} Tautu iki vasario paskutinės dienos, jau 
Įsitraukė Į artėjančią JAV prezidento rinkiminę kampaniją.

Iš visų demokratų partijos 
kandidatų Moynihan pasirinko 
Henry Jacksoną ir Massachu- 
ssetts gyventojams pasakoja, 
kad jis būtų tinkamiausias par
tijos kandidatas. Moynihan la
bai greitai orientuojasi, turi ge
rą atmintį ir yra geras agitato
rius. Jungtinėse Tautose jis vy
kusiai gynė JAV reikalus, tuo 
pačiu metu keldamas viešumon 
didelę patirti ir gerus charakte
rio bruožus. Massachusetts val
stijoje Moynihan suruošė kelis 
mitingus, gatvėse susitiko su 
žmonėmis, patardamas pirmi
niuose balsuoti už sen. Henry 
Jackso na.

Japonai nori bausti 
kyšininkus

TOKIJO, Japonija. — Japonai 
labai atidžiai seka žinias, liečian
čias didelį kyšių skandalą per
kantį JAV lėktuvus. Aukšti ja
ponų pareigūnai gavo kelių mi
lijonų kyši, o vėliau dalinosi jį 
su savo viršininkais.

Prašo suvaržyti 
to^iėktuyųs4

VAŠINGTONAS. — Pan Ame
rican World Airways bendrovės 
direktorius Atstovų Rūmų komi
tete pareiškė, kad užsienietiškos 
lėktuvų bendrovės, remiamos vy
riausybių, kenkia Amerikos lėk
tuvų bendrovėms.

Pasak direktoriaus, reikėtų 
užsienio lėktuvų bendrovių skrai 
dymus į Amerikos miestus su
varžyti, nes amerikietiškų lėk
tuvų bendrovių skraidymai į 
užsienio aerodromus yra stip
riai varžomi visokiomis taisyk
lėmis ir aerodromų mokesčiais.

Kyšius gavo ir 
Amerikos kariai

PHOENIX, Ariz. — Apklau
sinėjimo metu paaiškėjo, kad ky
šius ėmė ir Amerikos aviacijos
pulkininkai, turėjusieji prižiūrė
ti karo lėktuvų gamybą.

Pasirodo, kad Lockheed ben
drovės dabartiniai pareigūnai, 
gavę didelę paskolą iš JAV kon
greso, su kyšiais švaistėsi, ta
rytum tai būtų buvęs7 jų pačių 
uždirbtas , pinigas. Pradžioje 
Lockheed bendrovės pareigūnai 
gynėsi, bet po ilgesnio tardymo 
visas reikalas eina viešumon ir 
atsakingų komitetų bus tyrinė
jamas. r

.TEL AVIV, Izraelis. Ameri
kietis iš Santa Monica, Calif., ir 
anglas iš Londono, kurių jach
tą Izraelio laivynas apšaudė, su
imti ir nubausti už hašišo šmu
gelį. Kitu atveju, policijos pra
nešimu, rasta dviejose kojinėse 
paslėpta visas ^trečdalis svaro 
heroino. Tai skaitomas didelis 
šio narkotiko kiekis Izraelyje 
pagautas. Suimti du asmenys, 
bet neišvardinti.

Dabar aiškėja, kad japonų vy
riausybės pareigūnai paskirti 
Amerikoje nupirkti lėktuvus ja
ponų karo aviacijai, kyšį gavo. 
Prokurotūra jau žino kyšį gavu
sius pareigūnus.

Dabar pradės kiekvieno kyši
ninko apklausinėjimą, o vėliau 
patrauks juos teisman. Visa by
la keliama viešai, televizijos 
šviesoje. Japonai reikalauja, kad 
kyšininkai būtų nubausti, turtas 
konfiskuotas.'

Karys kaštuoja 
$12,330, mokinys $219

WASHINGTONAS. — Speci
aliu pranešimu apskaičiuota, 
kad valstybės vienam kareiviui 
išmankštinti, aprengti ir ap-gin- 
kluoti išleidžia po $12,230, kai 
apmokinti mokyklinio amžiaus 
vaiką kaštuoja tik $219.

Raportas, pavadintas “Kari-

Kaltina gub. Walkeri
Illinojaus valstijos sekretorius 

ir kandidatas į gubernatorius M. 
J. Howlett kaltina gub. Walkerį, 
kad jis blogai vedąs valstijos be 
darbių atlyginimo bei šalpos rei
kalus. Esą, bedarbių pašalpos 
čekiai mėnesiais nepasiekia be
darbio.

Howlett tvirtina, kad guber
natoriaus administracija prara
do 12 mil. dol. samdydama rū
mus 910 S. Michigan Ave. ir 
mokėdama aukštą nuomą, vieje 
juos nupirkus. Be to, perkeliant 
į tuos rūmus kompensacijos įs
taigą, sugaišta daug laiko, iš
eikvota daug pinigo ir sutrukdy
ta įstaigos darbas.

LA HABANA. — Pasirodo, 
kad žemė drebėjo ne tik Gvate
maloje, bef l^aFkuriose Karibų 
jūros salos4į kaip San Andres, 
if taipgi Kuboje.

nės ir socialinės išlaidos 1976 ” 
dar skelbia, kad 25 nuoširdžiai 
viso pasaulio mokslo personalo 
yra atitraukiami iš civilinių ty
rinėjimų, kad galėtų išrasti ir 
pagaminti vis didesnius ir taik
lesnius ginklus.

Už NUOSAVUS NAMUS
MAŽŲ PAJAMŲ ŠEIMOMS

WASHINGTONAS. — Ilino
jaus respublikonas senatorius 
Charles H. Percy jau 10 metai 
kaip įneša į Senate vieną planą 
po kitam, o vėliausiai pasiūlė 
sumanymą, kuriuo šeimoms, tu
rinčioms metinių pajamų tik iki 
4 ar 6 tūkstančių dolerių, būtų 
valdžios teikiama subsidijas nuo
saviems namams nusipirkti su 
tokiomis lengvatomis, kad na
mams išmokėti tereiktų iš sa
vo uždarbio skirti iki 20 nuošim
čių. Namus' galima būtų pirkti 
naujus ar atnaujintus, bet nedi- 
desnius kaip iki 4 butų.

pravaryti galimai greičiau.

Kosyginas vargino susirinku
sius trijų valandų kalba ir di
džiausiu pluoštu įvairių statis
tikos duomenų, parinktų specia
liai suvažiavusiems partijos at
stovams. Pirmiausia jis pasi
gyrė nepaprastai dideliu sovie
tų pramonės augimu. Jis pami
nėjo vakaruose vykstančius eko
nominius sunkumus, nedarbą ir 
net streikas, tuo tarpu visos So
vietų Sąjungos pramonė daran
ti labai didelę pažangą. Jis pami
nėjo sovietų plieno, aliejaus ir 
trąšų pramonę. Jis tvirtino, kad 
šiose srityse JSovietų Sąjunga pa
gaminanti daugiau gaminių, 
negu-.pačios galingiausios Va- 
karų -valstybės. Plieno-kiekiu 
Sovietų Sąjunga pralenkusi Ame 
riką. Rusija turi pakankamai 
degalų, o dabar ji jau gaminasi 
žymiai daugiau ir trąšų; Jis pri
pažįsta, kad Sovietų Sąjungai 
reikia daugiau trąšų, bet jau ir 
šiandien ji jų gaminanti dau
giau, negu Vakarai

Daug sunkiau Kosyginui buvo 
išaiškinti, kodėl praeitais ir ank
styvesniais metais Sovietų Są
junga nepajėgusi pasigaminti 
pakankamai javų duonai ir pa
šarui. Jeigu krašte yra pakan
kamai trąšų, turi gerus darbo 
įrankius, tai krašte turėtų pri
augti pakankamai javų maistui, 
bet partijos kongreso nariai jau 
žino, kad krašte javų trūksta 
ir tenka juos pirkti užsienyje. Jis 
žino, kad šis pavasaris bus sun
kus. Stigs ne tik duonos, bet 
ir mėsos, nes partijos centro ko
mitetas kolchozams įsakė skersti 
jaunus paršus ir teliukus, nes 
nėra pakankamai tinkamų paša
rų jiems šerti. •

Susirinkusiems Kosyginas pri
minė, kad Sovietų Sąjungos gy
ventojai niekad taip gerai negy
veno, kaip jie dabar gyvena. Jie 
turi žymiai daugiau maisto, jie 
yra geriau apsirengę. Šie metai 
gali būti dar kiek sunkesni, bet 
jau ateinančiais metais reikalai 
turėsią pagerėti, nes sovietų val
džia yra pasiryžusi gaminti dar 
daugiau maisto produktų, apavo, 
televizijų, plaunamų mašinų ir 
kitų reikalingų produktų. Ko
syginas reikalavo daugiau dirbti 
ir gaminti geresnius gaminius, 
mažiau broko, mažiau pravaikš
tų darbo metu ir geresnės dar
bo priežiūros.

Prancūzijos komunistų atsi
sakymas klausyti Maskvos in
strukcijų vidaus klausimuose su
kėlė didelio susirūpinimo. Mask-

Knhfcj O R A 5 fžAJ!

Vėsus
Saulė teka 6:21, leidžiasi 5:42

va bijo, kad užsienio komunistai 
nenukryptų nuo Sovietų Sąjun
gos.

Bankų pelnai užsieny
Amerikiečių pelno troškulys 

verčia bankininkus ieškoti pelno 
visur, net mažiausiame pasaulio 
užkampyje, kur, antrajam pa
saulio karui pasibaigus, banki
ninkų biznis sekėsi gerai ir tu
rėjo gerą pelną.

Pavyzdžiui, Bank of Ameri
ca prezidentas A. W. CIausen’as 
pareiškė, kad 1970 m. bankas už
sienyje turėjo pelno 19%, 1974 
m. 39% ir 1975 m. net 45%.
-"•'Paskutiniais laikais^ tie "užsie
nio ekonomiškai silpniau išsi
vystę kraštai, kylant žemės aly
vos ir kitų įvežamų ir jiems bū
tinų prekių kainoms, ėmė skurs
tu Aišku, bankų pelnai tirpti ir 
kaikuriose vietose jie visai iš
nyko. Bankai net pradėjo pra
rasti paskolintus pinigus.

Reikia turėti omenyje, kad 
bankai turi užsienyje išskolinę 
apie 14 bilijonų dolerių. Bankai, 
tokioms aplinkybėms susidarius, 
yra priversti lengvinti senų pa
skolų sąlygas ir suvaržyti naujų 
paskolų išdavimą.

Sunkus klausimas
VAŠINGTONAS. — Jau pen

ki metai kai Amerikos kongre
sas sprendžia chemikalų naudo
jimo klausimą ir vis negali iš
spręsti. Atstovai vis dar nesu
randa vidurio kelio, kad avis 
liktų sveika ir kad vilkas būtų 
sotus.

Mat, chemikalų naudojimas 
daro didelę žalą gamtai ir pa
čiam žmogui. Bet jų vartojimą 
uždraudus, nukentėtų chemijos 
pramonė. Taip kongreso atstovai 
sprendžia ir neišsprendžia che
mikalų klausimo.

Pirmiausia buyo pastebėta, 
kad gyvsidabris, labai plačiai 
naudojamas pramonėje, nuodija 
žuvis, gyvius ir yra labai pavo
jingas žmogaus sveikatai. Vėliau 
tapo apkaltintas ir pripažintas 
pavojingu chemikalas vinilio 
chloridas ir PCB (polychlorinat
ed biphaenyls). Paskutiniu lai
ku rasta dar vienas kaltininkas, 
tai chemikalas Kepone.

Pagaliau dabar tikimasi, kad 
išeitis yra rasta, tai sen. Vancę 
Hartke įstatymo projektas, tiks
lu prižiūrėti chemikalų gamybą 
ir vartojimą, ir kuris manoma 
bus priimtas, vienok ir tai dar 
su didelėmis abejonėmis, nes 
Baltieji Rūmai nepatenkinti, 
kad Hartkes įstatyme, kas ir yra 
jo pagrindas, numatyta griež
tas ir nuodugnus chemikalo vis
pusiškas patikrinimas, prieš lei
džiant jį gaminti ir pardavinėti.
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LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

.' d r esąs: 7120 S. Rockwell St., Chicago, Ill. 60629

XIII- i METAI Nr. 8 (540)PASIKEITĖ PIRMININKAI
Lig'j'c! nis LSS-gos Tarybos Pirmininkas v. s. Antanas 

' Talaitis perduoda pareigas naujai išrinktajai 
v. s. Lilei Milukienei

v. s. ANTANAS SAULAITIS, 
ligšiolinis Liet. Skautų Sąjungos Ta-į 
rybos Pirmininkas, vadovavęs sąjun
gai seterius metus.

Susisiekus telefonu su New Yorku (ten yra Liet. Sk. S-gos 
Kore-ęondencinio Suvažiavimo būstinė), patirta, kad naująja Liet. 
Skautų Sąjungos Tarybos Pirmininke išrinkta v. s. Lilė Milukienė.

Su šiais rinkimais formaliai tus), įlipo į aukščiausią mūsų 
pasibaigė mūsų sąjungos Korės-! sąjungos vadovybės vietą. Ki- 
pondencinis Suvažiavimas, pra- ■ tais žodžiais tariant, ji yra ne 
sidėjcs 1975 m. rugsėjo 15. Tai- ‘tik Liet.-Skautų Sąjungos Ta-
gi, u truko net pėn kis mėnesius. 
Suva iavimą beveik mėnesiui nu-

I rybos Pirmininkė, bet ir (ne
rašyta tradicija) visos mūsų są

tęsė Kanados pašto streikas, taip 
pat laukti ir nelaiku gauti už
jūrio dalyvių atsakymai. Suva
žiavimo Prfežidiurhas, visą laiką 
dirbęs ramiai (kad ir smarkiai 
įtemptai), labai tiksliai savo biu
leteniais informavo (ir forma
vo) C u važiavimo eigą; dabar 
tūojau išleis paskutini biulete
ni, kuriame oficialiai sužinosi
me baigiamųjų Įvykių smulk
menas-.

K ai ką ir dabar žinome. Į Ta
rybos Pirmininko postą sutiko 
kandi-atuoti iš 18 tik dvi : v. s. 
Lilė Milukienė ir v. s. Malvina 
Jonikienė. ■ Įdomu, kad atsisakė 
visi yyrai. Na, dabar ‘tokie lai
kai — ir kitos organizacijos tu
ri Pirmininkes, pvz., Balfas — 
M. Fudienę, Liet. Tautinė S-ga 
— E. čekienę.

Kiek. žinoma, abi mūsų kan
didatės gavo apylygį balsų skai
čių. Tik pora balsų lėmė v. s. Li
lės Milukienės išrinkimą. Pažy- 
mėtinsų kad v. s-. Lilė Milukienė, 
lig šiol buvusi Seserijos Vyriau-

jungos Pirmininkė.

Nuoširdžiai linkėtina daug iš
tvermės ir didelės sėkmės per 
busimuosius trejus kadencijos 
metus.

Statutiniais nuostatais, su 
naujo-LSS Tarybos Pirmininko 
išrinkimu bei pareigų perdavi
mu — priėmimu pradeda darbą 
visi naujai išrinktieji aukščiau
sios vadovybės nariai, išskyrus 
Garbės Teismą, nes senasis bai
gia kadenciją tik'po dviejų mė
nesių. Korėsp.KITOKIAVASARIOŠEŠIOLIKTOJI

Daiva Kezienė 
pas Chičagos akademikus

Praėjusį sekmadienį, vasario
29 d., Chičagos ir apylinkių akad. 
skautai susirinko atšvęsti dvi- 

si-a Skautininke (šešerius me- gubą Įvykį: paminėti Vasario

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

mažai kas. šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
Kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu 
vos vardas.

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū 
įėjo labai, daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodi 
kiekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečian 
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knyge 
lę. pavadintą LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai 
kaiha $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusiu 
šiuo adresu:

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

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 

s viu gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
i Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose, 
i- /

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

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi-, 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai ifiu- 
s.ruuia 300 psl. Kaitra 7 dol.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autore buvo Vilnioje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė 95 psL $1.50. Yra taip pat 

r išversta į anglų kalbą. j

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

D. KurriKs, KELIONE | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au- 
4 toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 

užmaskavimai. Abi knygos paradytos lengvu, gražiu stilnnni
Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIU SIENŲ KLAUSIMAIS.

3 istoriniai žemėlapiai. 106 psl. Kaina $2.00.
Vincas Žamaitii. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 

I H4 psl. Kaina $1.50

Šie Ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 173$ So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060$ 

aHlIankanf darbe valanJomis arrbe užsak-an* paltu *r pridedant 
Ir pmifinę perlaidą.

šešioliktąją ir pasisvečiuoti su 
sese Daiva Keziene, kuriai Vy
dūno Jaunimo Fondas šiais me
tais suteikė labiausiai .pasižymė
jusio jaun. kartos lietuvio titu
lą (pernai šis fondo žymuo teko 
muz. Alvydui Vasaičiui).

Sueigon suskrido pilna 
Jaunimo Centro kavinė;

akad. skautai-ės, būrys skau
tininkų bei svečių. Po tautos 
himno, minėjimo vakaronės ve
dėjui Chičagos ASS skyriaus 
r-kui Vyt. Germanui prie garbes 
stalo pakvietus New Yorko vieš
nią Daivą, ASS vadi jos p-ką E. 
Korzoną ir VJF valdybos p-ką 
Vyt. Mikūną, pastarasis buvo 
paprašytas pristatyti viešnią.

— Paskutiniu laiku mūsų akys 
buvo nukrypusios į Amerikos ry
tus, — pasakė Mikūnas, — kur 
vyko didysis darbas, judinant 
Simo Kudirkos bylą.

, Fondo pirmininko žodžiais,
I »
j sesė DaHa buvo viena pa

grindinių dalyvių,

kurių ryžtu, patvarumu, už
sispyrimu ši byla laimėta. Taip i 
pat džiugu buvo patirti, jog vieš- ■ 
nia -— penkių sūnų mamytė — Į 
Įsijungusi ir kiton amerikiečių 

Įveiklon, kurioje judriai dalyvau
dama, nenuilstamai skelbia, pri
stato, propaguo j a liėtuvių kul- 
tūr-politinius reikalus." “' - -•

Po /trumpo žodelio jai įteiktas 
fondo žymuo, VJF tarybos p-kė 
D. Eidukienė perdavė simbolinę 
premiją — čeki, o ASD sesių 
p-kė R. Miknaitytė pasveikino 
puokšte gėlių.

Perskaičius sen. H. Jackson ir 
JAV LB Krašto Valdybos svei
kinimus, Į dalyvius prabilo ir 
eil. D. Kezienė.

— Vasario 6-sios mintys, Bė- 
ne prasmingiausia šiandieninės 
padėties tema, būtų tokia:

kokiu konkrečiu būdu gali
me Lietuvai padėti?

Prelegentė dalykišku bei prak
tišku požiūriu pažvelgė Į mūsų 
lietuvišką, ypač politinės srities, 
darbą, jo niuansus, efektingumą, 
klyūkelius etc. >

Siekiant našesnių vaisių, mūsų 
centrai, organizacijos ar asme
nys turėtų, svarbiausia, naudotis 
trimis keliais. — Priėjimas prie 
aukštųjų JAV pareigūnų, priė
jimas prie Amerikos ir aplamai 
laisvosios spaudos ir, trečia, 

i profesinio liet, spaudos-informa- 
cijos centro įsteigimas.

Ir šie trys keliai — tai tik dar
bo gairės, pradžia. Prelegentė, 
Įdomiais pavyzdžiais pailiustruo
dama šių žingsnių painius vin
gius. ne vieną klausytoją nuste
bino ir privertė susimąstyti. Ma
nau. kad po jos pašnekesio dau
gelis įsitikinome, jog šis darbas 
nėra jau toks paprastas ir kad 

: ’iet. propagandos srityje nere
tai esam buvę (ir tebeesamej 
gerokai mėgėjiški; politinėje 
šachmatų lentoje ėjimai- daro
mi visai kitaip, negu mums iki 
šiol dažnai yra atrodę.

Kai sesė Daiva padėkojo 
mums už kantrybę, net nesma
gu man pasidarė: argi ne mes 
jai turėtume dėkoti už kantry
bę, kuria ji tempia lietuvišką 
kryžių, O jei mes tokių Daivų 
turėtume bent šimtinę.

Paskui dainavo jaunosios 
I Aušros Vartų ŽIEŽIRBOS, nu- 
!nešdamos klausytojus į Lietuvos 
laukus, ir buvo taip gera, tar- 
t m būtume susirinkę gimtų na- j 
mų pastogėje.

v. s. LILĖ MILUKIENĖ, 
naujai išrinktoji Liet. Skauty Są
jungos Tarybos Pirmininkė.

Vasario šešioliktoji, kokią jau 
seniai buvau beišgyvenęs.

Sueigos svečias

VEIDAI
IR

DARBAI
Truputis apie Chičagos Ka

ziuko mugę, kuri įvyks jau šį 
sekmadienį, kovo 7 d., Jaunimo 
Centro salėse ir klasėse.

Kai kas klausia, kiek reikės 
aukoti prie Įėjimo, Patiksliname, 
jog Kaziuko mugėse niekad ne
reikia aukoti (ar mokėti) nei 
Įeinant nei išeinant. Kaziuko mu
gė yra atdara ir laisva visiems 
lankytojams.

Tenka priminti, n kad šiemeti
nė Kaziuko mugė prasidės anks
ti — 10 vai. ryto. Lietuvos gen.
konsulė Juzė Daužvardienė (ji 
mūsų skautininke).perkirps kas
piną, kuris skiria prekystalius ir 
kitus renginius- nuo lankytojų.
Tada visi pasipilsime į mugę, 
kurią sudarys keliųlika kamba
rių: kelios valgyklos kelios ka
vinės, žaidimų kambariai ir svar
biausia — visa eilė stalų gražiau
sių mugės dirbinių.

Pernykščiai lankytojai buvo 
nusivylę, -atėję (ar atvažiavę) Į 
mugę po pietų: 3-4 vaL Rado 
skautus-skautes jau šluojančius 
saę. Kad taip neatsitiktų, ne
vėluokime. .Mugininkas

■JL Kernaviėtės iškylėję į čiuo
žyklą. Visos Kernavės tunto 
paukštytės ir skautės nekantriai 
laukė vasario 1 dienos, nes ji bu
vo skirta iškylai Į Willow 
Springs Ice Chalet čiuožyklą. 
Lauke buvo šalta, ir lengvos 
snaigės, krisdamos žemėn, švel
niai dangstė tą minkštais patalė
liais.
Viduje buvo labai gražu. Apsi
rengimo salėje buvo židinys, ku
riame degusi skaisti ugnelė ne
trukus sušildė sušalusias čiuožė
jas. Nuo smagaus čiuožimo pa
vargusios, sesės susėdusios šil
dėsi prie židinio ir gėrė karštą 
kakavą. O, kaip gera.

Čiuožykloje muzika švelniai 
grojo, ir buvo malonu čiuožti. 
Susikabinusios rankomis, sesės 
sudarė ilgą grandinę ir čiuožė, kol 
pavargo arba pargriuvo. Kitos 
gi norėjo patirti, kuri gali grei
čiau čiuožti, ir ėmė tarpsavyje 
lenktyniauti. Laikas labai greit 
bėgo, lyg kas būtų staiga laik
rodį pasukęs kelias valandas į 
priekį. Kaip paprastai, visos gai
lėjosi, kai reikėjo namo važiuo
ti.

geležiniais v urpato, pa/uuMiluus 
šventyklose. Vietoje metalinės 
lazdelės vartojo plaktuką.

Indija puošdavo savo gongus 
ir varpelius gražiais raštais, ku
riais dar ir šiandien ne be prie
žasties žavimės.

Japonijoje taip pa| gamindavo 
vražius varpus iš bronzos tiky
binėms apeigoms ar šiaip žmo- 
ičns pasidžiaugti. Ir šiais lai- 
Vis. japonai puošia savo darže
lius varpeliais arba metalo vamz
deliais, kurie, vėjo judinami, 
ikamba.

Ne visi varpai turėjo šerdį — 
arpo kankalą. Buvo medinių 

varrų su keliais, net aštuoniais 
kankalais.

Afrikoje čiabuviai princai pra
nešdavo a-ie savo atvykimą ge
ležiniais varpais, nešamais prieš 
Iškilmingą procesiją.

Manoma, kad

Europoje varpais tebuvo 
pradėta skambinti krikščio

nių erąje

Puoduko pavidalo varpai te
pasirodė ketvirtajame šimtme
tyje ir kvietė krikščionis mal
dai. Ir šiais laikais ranka ar 
elektra skambinami varpai gau-
ižia miestuose ir kaimuose, kur 
yra bažnyčių. Varpai pradeda 
dieną\ir užbaigia ją; jie.skambi- 
na žmogui mirus. Kartais iš baž
nyčios bokšto pasigirsta varpų 
garsų giesmės.

Viduramžiais ir dar neseniai 
varpai pranešdavo apie kilusi 
gaisrą ar kitą katastrofą, jie 
pranešdavo taip pat apie džiaugs
mingus Įvykius: valdovo gimi
mą arba naujuosius metus. Gat
vės pardavėjai kartais skambin
davo varpeliais, norėdami at
kreipti Į save pirkėjų dėmesį.

Tik XIII šimtmety pradėjo ga-

i LoUcf? u aagUucse 
Amerikos Valstybių lietuvių ko
lonijose buvo renkamos tam rei
kalui aukos, kurias tvarkė ad
vokatas Jonas Bagdžiūnas-Bor
den. Entuziazmas buvo didelis: 
Lietuva buvo atgavusi nepriklau
somybę, ir varpas turėjo išreikš
ti Amerikos lietuvių didelį 
džiaugsmą. *

Varpas svėrė 1,200 svarų. Vie
name jo šone buvo Vytis, įra
šas — Lietuvių Šeimas Ameri
koje Lietuvai, Chicagoje 1919. 
VI. 8-11 ir “O, skambink per 
amžius vaikams Lietuvos, tas 
laisvės nevertas, kas negina jos’.’ 

šie gražūs, reikšmingi žodžiai 
buvo B. K. Balučio, žinomo Ame- 
r ikos lietuvio (jis prieš kelerius 
metus mirė Anglijoje, kur buvo 
Lietuvos Įgaliotas ministeris).

Laisvės Varpas pasiekė Kauną 
1922.1.12, kur buvo dėkingų ir 
džiaugmingų žmonių v įkeltas Į 
Karo /Muziejaus bokštą. Varpu 
buvo skambinama per ypatingas 
iškilmes — pvz., Naujųjų Metų’ 
išvakarėmis ir, žinoma, visuo
met Vasario 16 dieną, kada tūks- - 
tantinė minia dalyvaudavo apei-' 
gose. ' ’

Pastačius naują Karo Muziejų, 
Laisvės Varpas buvo perkeltas 
į bokštą — varpinę, sujungtą su 
didžiuoju muziejaus pastatu.

Laisvės Varpas, kaip ir kraš
to vėliava, yra daugiau kaip ne
gyvi daiktai: jie išreiškia, kas 
žmonėms brangiausia. Jie ke
lia žmonėse meilės ir ištikimybės 
jausmą, guodžia ir drąsina, šau
kia prie savęs susikaupti ir sem
tis stiprybės. P. P.

Kę parodo jėgų balansas
Sovietų Rurija dabar, .kas

met 40% daugiau negu .Ame
rika skiria pinigų ginklų ga
mybai. Sovietų Rusijos 15% vi
sos gamybos skirta ginklams, 
tuo tarpu | visos Amerikos tik 
5,4% gamybos tenueina ka
riuomenės reikalams, j Sovietų 
sausumos karinės jėgos, virši
ja amerikiečius, įskaitant ir 
amerikiečių jurų jėgas,-, santy
kiu 21/ prie L . ,

Ekspertai mano, kad rusai 
baigia pralenkti amerikiečius 
ir atominių ginklų srityje.

Jėgų balansas rodo, kad ru
sai arba USSR turi kariuome
nėje 4.412.000 vyrų, Amerika 
tik 2.OŠ4.Š50. USSR turi šarvuo 
čių 42.000 gi Amerika— 10,000. 
Raketų: rusai — 2.378, ameri
kiečiai 1.710. Skaitant ato
mines bombas megatonais: ru
sai — ĮO.DOO, amerikiečiai — 
4.000. karinių lėktuvų: rusai— 
0.235, 'amerikiečiai'- 8.963. Ka
rinių laivų: rusai 227,- Ameri
ka" — 196.“ Lčktlivhešių: USSR 
— 1, Ani’erika- — 14. Povande
ninių laivų: USSR'*“—* 326, 
Amerika'— 114.

Varšuvos paktui priklau
sančių komunistinių kraštų ka 
riuomenes — 895.000 vyrų, 
šarvuočių — 19.000, karinių 
lėktuvų — 2.900, trumpos dis
tancijos raketų — 583, atomi
nių galvučių —- 3.000. , Vi Pr.

; minti didžiulius varpus, kuriuos 
įkeldavo Į specialias varpines. 
Varpinių būdavo ir Lietuvoje ša
lia bažnyčios šventoriuje arba 
šiaip prie įėjimo Į šventorių. Var
pa, būdavo. išbudinami, kad su
duotų} kabantį kankalą. Tačiau 
per didelių varpų -į- jie gali sver
ti’ 14, 27' ir net ^0 tonų — ne
galima Įsupti: į juos Suduodama.

Laivuose varpas atstoja laik
rodį.

Gyvulius iš senų laikų puoš
davo varpeliais, kad būtų leng
viau juos surasti, ypač jiems pa
klydus kalnuose.

Kada žmonės važiuodavo ro
gėmis, arklių vežlankius arba jų 
pavalkus puošdavo metaliniai ar
ba mediniai varpeliai, kurie gra
žiai derinosi su žiemos nuotaika 
ir buvo toli girdimi.

Šiais laikais pigiau ir patogiau 
įtaisyti elektrinius varpus arba 
net įgrotas varpų muzikos plokš
teles. Bet kažkaip žmonių klau
sa ir vaizduotė visuomet žavėjosi 
tikrais varpais. Jų garsas buvo 
panašus Į žmogaus balsą ir Įkū
nijo žmonių viltis ir troškimus. 
Jie aidėjo jų širdyse ir keldavo 
jas Į padanges, nes jų garsas 
tartum atplaukdavo tolybėmis.

Jungtinėse Amerikos Val
stybėse žinomiausias varpas 
yra Laisvės Varpas Phila- 

delphijoje.

Jis vadinamas Laisvės Varpu, 
kadangi juo sušaukė piliečius 
1776 metų liepos 8-ją dieną pra
nešti, kad Nepriklausomybės De
klaracija priimta liepos 4. dieną.

Įrašas varpe yra: Skelbk lais
vę visame krašte visiems jo gy
ventojams. Įrašas paimtas iš Šv. 
Rašto ir nebuvo taikytas Nepri-

FIGHT HEART DISEASE

Vaclovo Biržiškos

S E N UJU LIETU VI Š K u
K N Y G U 1ST O R I J A , J . A L* t , ,

Pirmajame tome yra ZO& pusIapiaų o^ antrJjamė^ 226, puslapiai;q 
Abu tomai minkštuose viršeliuose, parduodami 'uF $4.00, o kietuoseu 

viršeliuose už $6w00.
Abi knyga; gausite, jei pinigus pasilsite tokiu adresu:.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

Grįžusios namo, sesės tą naktį
linksmą iškylą sapnavo.

Ramona Bielskytė

PRIE
LIEPSNOJANČIO

LAUŽO
Girdime skambant

Laisvės Varpus
Truputis i§ varpų istorijos

Varpų praeitis labgi Įvairi, ir 
įdomi. Keturi tūkstančiai metų 
prieš Kristų kiniečiai cimbolais 
pranešdavo apie susirinkimus ir 
pavojus. Tai buvo metalo lėkš-
tės, kurios, metaline lazda pa
liestos, garsiai skambėdavo. Vė
liau Kinijoje buvo skambinama

klausomybės skelbimui, nes pats
varpas buvo liedytas Anglijoje 
1752 m. ir vėliau perliedytas Phi-
ladelphijoje. Varpas skambėjo 
kasmet iki 1835 m., kada jis įski
lo per Jono Marshalio laidotuves.

Varpas pradžioje buvo Nepri
klausomybės Namų koridoriuje, 
o 1944 metais Pennsylvanija iš
leido keturis milijonus dolerių 
tiems namams perdirbti ir su
kurti varpui tinkamą aplinką.

Lietuva irgi turėjo
: , Laistės Varpą, ' • į 1

kurį jai dovanojo Amerikos 
lietuviai. Nuliedyti varpą pa
gal Philadelphijos Laisvės Var
pą ir padovanoti jį Lietuvai bu
vo sumanyta Amerikos Lietuvių 
Seime Chicagoje 1919.VI.VI. 8-11

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A. VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagietės įspūdžiai oku- 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psL Kaina $1.00.
J. Jasmifws, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymiu nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psl. Kaina $2.50.

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado Ras ten io vertimas. Gražus leidinys, 127 psL Kaina $3.00.

Or. Juozas B. Končius, VYTAUTAS. THE. GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istoriia 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

. 4. D*'*um* knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas gailina įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Strėei,Čhicagė,ini. 6r0668'x ’■
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kVr tie svetimųjų įrankiai?
Sėjos redaktorius L. Šmulkš

tys š. m. Sėjos 12 nr. talpina 
Zigmo Dailidkos, Vytauto Vai
tiekūno ir Broniaus Nainio pa
sisakymus dėl L. Bendruomenė
je vykstančio skilimo. Zigmas 
DailĮdka, ir Vytautas Vaitiekū
nas dėl L. B, vykstančių nesklan 
durnų sielojasi, o Bronius Nai
nys labai nepatenkintas, kad 
1974 m. Tėvynės Saęge 1 nr. 
Krikščionių Demokratų Sąjun
gos CK. pirmininkas savo pra
nešime L. B. veįklą taip apibū
dinęs: “Piktžolės-' bujoja nei 
kiek nemenkiau. šimtas tūkstan 
čių dolerių išleidžiama abejo
tinos vertės kongresams ir ke
lionėms po pasaulį. Bendradar-

dys — priešingai dar labiau' 
ją suskaldys. Bendruomenės ski l 
limo priežasčių reikia ieškoti/ 
ne svetimųjų, bet pačios Bern 
druomenės savųjų tarpe.
.Tokie nieku nepagrįsti kalti 

nimai normaliose sąlygose, sa
vojoje valstybėje, ’ būtų net 
baustini.

Dabar pažiūrėkime kuo nepa 
tenkinti Reorganizacinės Ben
druomenės narjai. Jie nepalen-j 
kinti, kad praeituose balsavi-- 
muose vyko balsų klastojimai. Į 
Nepatenkinti, kad Bendruome
nės vadai dublikuoja Alto veik 
lą. Nepatenkinti, kad kursto
ma ne Altui, bet LB. per 16 va-Į 
sario minėjimus aukoti. O šiais

biavimas su akupantu pljnta. metaįs kiįo įtarimas, kad LB
P L B ir JAV LB veikla politi
nėje srity je daugiau Įcenkia, ne 
gu gelbsti”. Į tai Bronius Nainys 
piktai reaguoja ir Krikščionių 
Demokratų CK pirmininką net 
arogantu vadina. Esą LB nesi- 
leisianti kieno nors diriguoja
ma.

Dėl Čikagos Bendruomenėje 
vykstančio skilimo Nainys ra
šo’. “Jeigu Jūsų klausimas lie
čia šiuo metu Čikagoje keliamą 
triukšmą, tai tuo atveju reikia 
kalbėti ne apie Bendruomenės, 
bet apie tą triukšmą keliančių 
žmonių stabilumą. Sunku yrą 
pasakyki kur tikrosios to triukš 
ino kėlimo priežastys, tačiau la 
bai aišku, kad jos atsirado ne 
Bendruomenėje, bet už jos ri
bų. Jeigu triukšmui kelti prježas 
tys yra atsiradusios ne lietuvių 
visuomenėje, bet kur nors ki
tur, tai vargu ar kūs nors jas 
pašalins. Tokiu atveju mums 
reikia plačiau praverti akis, 
kad netaptumėm svetimųjų įran 
kiais”.

Jeigu Broniui Nainiui aišku, 
kad Čikagoje Bendruomenės 
skilimas vyksta ne pačioje Ben 
druomenėje, bet už jos ribų ir 
hepatenkiiiti dabartinės Ben
druomenės veikla tampa sveti
mųjų įrankiais, tai einant pa
prasčiausia logikaf, reikėjo ir 

( į parašyti,, kokiais., tų. svetimų jų 
įrankiais naudojasi, šiaip be 
niekur .nieko apkaltinti asme
nis svetimųjų’ įrankiais, labai 
jau--nerimta ir net neleistina. 
.Tai tik paprasčiausia ir pigiau 
šia, demagogija. Kas gi, va^ ims 
įr patikės, kad dr. Danilevi- 
Čius, dr. Šimaitis, A. Juškevi- 
.čiūs;'J. Vaičiūnas ir šimtai ki
tų yra svetimųjų įrankiais ir 
dirba svetimiesiems!

...-Kaip Drauge b. k. taip ir Sė
joje Bronius Nainio teigimai, 
kad aukščiau paminėti asme
nys dirba svetimųjų pasamdy- 
ty, sukurstyti ar panašiai pa
veikti Bendruomenės nesulip-

pašamdė vaikinuką, kad šis 
dalintų lapelius, kuriuose bu
vo siūloma, kad Altui nebūtų 
aukojama. Taigi žmogus ^jnį 
Į 16 vasario minėjimą, o čia 
tau kyšt pasamdytas vaikinu
kas lapelį-neaukok Altui. Tai 
kieno čia darbas?. Vienas tik
rai rimtas vyras teigė, kad tą 
vaikinuką 'pasamdė ir penkis 
dolerius sumokėjo akiratinin- 
kai. Bet juk ir akiratininkąi 
aktyviai retiskiasi Bendrūome 
nėję. Tiesiog lietuviškai galvo
jant sunku patikėti, kad taip 
elgtųsi LB. ar akiratininkai, bet 
faktas lieka faktu. Vistjek kas 
nors tuos lapelius spausdino, 
Išlaidas darė, vaikinuką sam
dė. ‘

Nepatenkinti, kad Bendruo
menė toleruoja ir net Įperša 
lituanistinėm mokykloms kon- 
traversinius vadovėlius. Juk ir 
tas vadovėlis buvo galima pa
taisyti,- kad būtų visiems. pri
imtinas. Nejaugi pas save ne- 
įsileidę Kristijono Donelaičio, 
Cicero ir kitų lituanistinių mo 
kyklų mokytojai, tokie naivu- 
čiai, kad net nesugeba atskir
ti gero nuo blogo vadovėlio?

Teigimas b. kv. Drauge, kad 
vadovėlio redaktorės ir pačio 
vadovėlio kritikuojantieji as
menys galį susilaukti rusų emi 
grantų-likimo, neišlaiko jo- 

'kios”kritikpš? ■ ■ *
Jeigu to vadovėlio leidėjai 

sugebėjo gražų vaizdelį iš kol
chozo į Lietuvos, laukų pava
dinimą pakeisti, tai ir kitus’vajz 
delius daug kam nepatinka
mus galėjo pakeisti kitais. Bū 
tų visi patenkinti. Bet Įcur 
tau! Vjetoje radus bendrą kal
bą paprasčiausiai vadovėlį kri 
ūkavusius b. k. Drauge pava
dino svetimųjų agentais ir baig 
tos kalbos.

Nepatenkinti, kad Bendruo
menė toleruoja vaikų siuntimą 
Į ok. Lietuvos pionierių stovyk 
las. Toleruoja jaunuolių siunti 
mą, neva lietuvių kalbai pasi-

Dail. ŠVABIENĖ Jūratė ir Kastytis (grafika)
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SU DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ------

Minkštais viršeliais tik ■ '.____ ____________________
- Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.

Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį.
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$2.00
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tobulinti. Aišku daug kas to
kiais veiksmais nepatenkinti jr 
mano, kad tuose kursuose ne
tiek lietuvių kalbos pramoks, 
kiek jiems bus pučiamos mig
los ir bus aiškinama, kad Lie
tuvos nepriklausomybė visai 
nereikalinga ir priedo dar ant 
tėvynės aukuro gyvybes pau- 
kojusius Lietuvos didvyrius 
partizanus banditais vadins. O 
mažieji pionierių stovyklose 
rytajs rusiškąjį internacionalą 
giedos ir ramiai stovėdami kū
jį su piautuvu gerbs.

O kad L. B. tokiuos asmenis 
toleruoja, tai nėra nei prasima 
nymas, nei melas. Juk vaikus 
siuntusius Į pionierių stovyk
lą net į valdybas išrenka (Ci
cero). Vaikų siuntimui į Ok. 
Lietuvą (pritaria komunistinėje 
Vilnis įr uoli L. Bendruome
nės gynėja brookliniškė Vie-i 
nybė. Štai Vienybė š. m. 7 nr. 
šitaip pataria Dainai Kerbely- 
tei: “Vienybės radakcija Dai
nai Kerbelyteį ir visiems jau
nuoliams pataria aplankyti 
Lietuvą, dar geriau atostogų 
metu pastudijuoti lituanistikos 
Vilniaus universitete. . Pernai 
studijavęs JAV, Kanados įr ki
tų kraštų jaunimas turėjo pro
gos pasitobulinti lietuvių kal
bą, giliau pažinti Lietuvos is
toriją, plačiai po Lietuvą pasi
važinėti ir tėvelių gimtine su
sižavėti. Kad nors vienas iš 
20-ies būtų “sukomunistėjęs, 
neteko girdėti, bet, kad visi 
stipriau sulietuvėjo — tai fak
tas”.

Jie rašo, kad iš tų jaunuolių 
nei vienas “nesukomunistėjęs”, 
bet tenka labai abejoti, kad jie 
yra likę ir nuoširdžiais Lietu
vos gynėjais. Galima drąsiai 
teigti, kad jie greičiau gali tap 
ti, ne nuoširdžiais Lietuvos gy
nėjais, bet-janičarais.

yra ir daug daugiau prie
žasčių, su kuriomis nesutinka 
ir negali sutikti Reorg. Bend
ruomenės nariai'. Pav., kad ir 
toks gana kvailokas dalykėlis.' 
Naujienos rengia banketą. 
O Chicagoje išsiuntinėja lape
lius. Iš Vyties padarę kūjį su 
piautuvu, sufalsifikavę antraš
tę ir rašydami, kad tai esą “do
kumentinė foto kopija” pata
ria, kad Naujienąs skaityti ka- 
talikui-nuodėmė, lietuviui-nu- 
sikaltimas. Juk tai paprasčiau

į PLB Valdybos politines 
išminties ivertinimas

Nesenai pasirodžiusiame kūne. Tad atsižadėti savo priu 
“Naujosios Vilties’’ Nr. 8. yra cipu jr “keisti arklius” upės 

‘toks J. B. pasirašytas PLB Vai viduryje nėra prasmės ir rei- 
Įdybos polilikos vertinimas, ku-^kalo. O kokie gi yra PIJI lie 
! rio dalis čia perspausdinama, “konkretūs veiklos planai”? 
i Savo organe Pasaulio lietu- (,aI sekantį kartą Kissingeriui 

i v,s (1971 m. gruodis) yra pa- nykstant į Maskvą prašysis ir

sias chuliganizmas, kitaip ir 
negalima būtų išsireikšti. Aiš
ku, ar taip padarė LB nariai 
— nebūtų galima įrodyti. Bet 
ir ėja kyla įtarimas, nes LB 
Naujienas neįtraukė į spaudos 
platinimo sąrašą. LB kai kurie 
skyriai, -net skyriaus nariams 
protestuojant Naujienoms nes 
kiria aukos. Tai aiškus narių 
skaldymas, nes LB tarpe yra ir 
labai nuoširdžių LB rėmėjų 
ir tuo”pačiu Naujienų skaityto
jų. Tai ir tenka daryti išvadą, 
kad ne svetimieji skaldo Ben
druomenę, bet jai vadovaują 
asmenys.

Prie progos tektų pasisaky
ti ir dėl Aidų teigimo, kad Re- 
org. L. Bendruomenės organais 
esą Naujienos ir Laisvoji Lietu 
va. Dalinai tiesa, nes šie laik
raščiai drįsta viešai pasisakyti 
dėl LB. Vadų neleistinų veiks 
mų. Bet čia reikia Aidams pa
sakyti, ka<3 ir LB- turi savo or
ganus. Būtent Draugą ir Vie-

metais, jeigu ja Išgelbėjo JAV 
internacionalistai 19 lO-siais, 

tai ji nesugrius ir 2tMNLsiais. O 
jei atsiras pavojus, ją visados 
stengsis išgelbėti “kvaili kapi
talistai”, duodami išradimus 
ir ginklus, javus ir kreditus...

Vienintelis galimumas su
griūti Sov. Sąjungos imperijai, 
yra naujas karas: arba su Ki
nija, arba dėl Vidurinių Rytų. 
JAV negynė ir negins Rytų-Eu- 
ropos. Pietryčių Azijos, net 
Kubos su Panama, tačiau gins 
Izraelį. O kai prasidės karas, 
niekas nežino, kada ir kaip jis

PLB galva priimamas į kom
paniją? Tuščia dingstis — nei 
Kissingelis, nei 
nepriims.

Antra visiškai 
prielaida, kurią 
si įkalbėti

skelbtas “Išeivijos politinio dar 
bo programos projektas,” pa
sirašytas PLB Valdybos. Kaip 
mes žinome, nebe nuo vakar 
dienos PLB stačiavgalva neria
si į politinę veiklą. Tas, jos pro
jektas siūlo eilę senai žinomų 
ir naudojamų priemonių, kaip 
dokumentų rinkimas ir skelbi
mas, monografinės studijos, 
padėties analizė, okupacijos 
nepripažinimo politikos palai
kymas ir k t. Tas vjskas yra 
tvarkoje, bet nieko nauja. Ta
čiau pačioje pradžioje yra sten 
giamasi duoti nueito kelio ana 
ližė. Čia mes ir randame įpras 
tinį intelektualinių pragmati
kų kalambūrą. Girdi:

“Kaip nemalonu bebūtų, bet 
reikia sutikti, kad besikeičianti 
JAV politika yra logiška besi
keičiančių JAV ir Sovietų Są
jungos santykių išvada ir kad 
JAV turi savus tautinius inte
resus, kurie nebūtinai sutam
pa su lietuvių tautos intere
sais. Norim ar nenorim, atėjo 
laikas iš naujo bandyti apibrėž 
ti tarptautinę padėtį ir iš to 
pasidaryti konkrečius politinės 
veiklos -planus..

Pirmiausia mes visados pa- 
brėždavome ir turime toliau 
kiekviena proga pabrėžti, kad 
JAV ir pavergtų tautų intere
sai sutampa, kad laisvė negali 
būti dalinama. JAV politika 
yra vingių politika ir kiekvie
nu metu gali vėl pasikeisti. 
Prisiminkime visą blaškymąsi 
nuo Roosevelto iki “atsimetė
lio” Nixono. Dabar .vėl esame 
naujų vėžių išvakarėse. Visi 
rimti politiniai analizuotojai 
sutinka, kad “detente” braška 
ir yra tik laiko klausimas, ka
da ji subliūkš kaip muilo bur
bulas. Ilgiausias jos pranašau
jamas amžius — apie pusantrų 
metų. Tiek šis kraštas ir mes 
dar galėsime pakęsti ir mano
me, kad JAV nepasidarys ant
roji Portugalija. Tuo mes ti-

Brežnevas jo

nepamatuota 
mums stengia 

visokie liberalai, 
yra apie“... vidinių pasikeiti
mų galimybes ateinančiame de 
šimtmetyje. Yra galimos denio 
kratinio pobūdžio revoliucijos, 
naujo tipo diktatūros ar net 
visiškas Sovietų Sąjungos su
byrėjimas... Dėl vidinių pasi
keitimų gali atsirasti visai rea
lių galimybių spręs t is ir 
tų Sąjungos pavergtų 
likimui”.

Mes visiškai netikime
“akademine teorija”, čia pri
simena pasakėčia apie lapę, 
kuri vis sekiojo paskui eržilą, 
tikėdamasi, kad kaip atrodė 
vos besįlaikąs mėsos gabalas 
pagaliau nukris. ^Tačiau taip( 
neatsitiko, įr kai ji seilę var
vindama per daug prisiartino, 
taj eržilas spyrė tai jį kaktą.

Jeigu sovietinė sistema ne
sugriuvo kritiškais 1930-siais

NAUJA RELIGIJA

Sovie 
tautų

tokia

VAŠINGTONAS. — Pietų ko
rėjietis Sung Mvuing Moon; at
vykęs į Ameriką įsteigė naują 
religiją, kuri sėkmingai plečia
si.

Naujoji religija turi gana 
daug pasekėjų Amerikos jauni
mo tarpe. Tačiau jaunuolių tė
vai tuo nepatenkinti ir jie, apie 
300 asmenų, pritariant sen. Ro
bertui Dole, Vašingtone pareiš
kė protestą ir reikalavo, kad 
naujoji reliegija būtų ištirta ir 
uždrausta, nes ji plauna smege
nis jaunuoliams ir užsiiminėja 
neaiškia praktika.

Rabinas Maurice Davis, White 
Plains, New Yorkas, randa, kad 
naujoji religija naudoja meto
dus, vartotus anksčiau nacių 
jaunimo.

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da- 

I lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. H dalis: Žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

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

Knygos apie žemės ūki 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 ūkininku 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- 

' mai Tėvynei Lietuvai”.
Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. 

Gaunama Naujienose.
Čekį arba Money Orderį siųsti tokiu adresu:

N A UJIE N OS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

Atsiradus LB. nesusiprati
mams, Vienybė visą laiką sa- 
to sviltyĮe talpino Įvairius ra
šinius,’ rašinėlius ir šmeižtus 
nukreiptus prieš Reorg. B. na
rius: dr.’ Danilevičių, Juškevi
čių, (Vaičiūną, pulk, švedą jr 
kitus. Buvo ir tokių straipsnių, 
kurių t net ir Draugas nėįsidė- 
davo, bet Vienybėje jie tilpda
vo. Tai yra uoliausias LB. gy
nėjas ir jų organas, štai, kad 
ir toks LB narys, kontraversi- 
nio vadovėlio gynėjas, uolusis 
Draugo bendradarbis, netik 
bendradarbiauja Vienybėje, bet 
viešai pasigyrja, kad net ir au
kas jai skiria.

Jeigu anot dr. Danilevičiaus 
pasakymo, neatsiras tarp LB 
vadovų, norinčių visus neaiš
kumus nuoširdžiai išsiaiškinti 
ir bendrai susėdus draugiškai 
LB veiklą svarstyti-bendros 
kalbos negali būti. O vistik to
kią progą reikėtų sudaryti, tai 
ir detroįtiškiui Kutkui Drauge 
nereikėtų ašaras lieti.

Užbaigai dar norėčiau ir dėl 
inž. Broniaus Nainio pasisa
kyti. Prieš kiek metų šokių 
šventę rengiant, teko drau
ge dirbti. Tiesiog reikėjo ste
bėtis jo nepaprasta energija, jo 
uoliausiu pareigingumu ir drau 
giškumu. Tiesa kartais išsiverš 
davo savo “Aš”, bet kitų su
bartas ir to atsisakydavo. Da
bar skaitant jo Sėjoje straips
nį, sunku net suprasti, kad štai 
pilnai išsilavinęs žmogus, nei 
iš šio, nei iš to tam tikrą žmo
nių grupę, kitaip negu jis gal
iančių. neleistinai “svetimųjų 
įrankiais’’ vadintų. Tikrai keis 
ta! Stasys Juškėnas

e

TaupyKite’dabar

■NAUJIENOS' KIEKVIENO 
LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ 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: tNAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

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

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki j

1

palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos sumos 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

tRSA

ir }
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HELP STRENGTHEN
AMERICA $ PEACE POWE*
BUY U S SAVINGS BONDS

.. . .. ■ s

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION į 
1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608 !
ATEN A STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS. ■

Įsteigta 1923 metais. TEL. 421-3070 *
* >

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti. *
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.Su nekantrumu belaukiant, 
ką parašys mūsų spauda apie 
Cicero lithuanistinės mokyklos 
veiklą, o ypač apie Vasario 
16 minėjimą, bet kągi gali ra
šyti spauda, jeigu tos mokyk
los mokytojų didžiumą turi 
dirbti su nuolatiniu vervų įtem 
pimu, kurį iššaukia tos mokyk
los Tėvų Komiteto suuvaliavi- 
mas, kuriuo ir vykdo nepaskel 
btą nervų karą prieš tautiniai 
nusistačiusias mokytojas.

Su liūdesiu sieloje reikia pa
žymėti, kad šiais metais, pirmą I 
kartą per 17 metų, nuo įkūri

mo lituanįstinės mokyklos bu
vo menkiausiai paminėtas Va
sario 16 sukaktis. Tą minėjimą 
vykdė mokytojos pamokos lai 
ku, (abejoju ar visos), labai 
kukliai paminėdamos Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo 
sukaktį.

šios lit mokyklos Tėvų Ko
mitetas, neatsiklahsęs visų mo 
kytojų, nei mokyklos direkto
riaus, prieš porą mėnesių iš
leido biuletenį, kuriame skelbia 
visų šių mokyklinių metų veik 
los programą, šioje programo
je “numatyta” vasario 14-tai

Ne visi vaikai eina tėvų pėdomis
Lietuviai savo šeimas taip augina, kad vaikai eitų 

tėvų pėdomis. Dažnai tėvai vaikus apmoko ir to paties 
amato. Gydytojo vaikai išauga gydytojai, inžinieriaus 
vaikai tampa inžinieriais, o gero ūkininko bent vienas 
vaikas tampa ūkininku. Nieko tėvui nėra malonesnio, 
kai matyti vaikus, einančius jo pėdomis. 0 dar geriau, 
jeigu vaikai pajėgia tėvus pralenkti.

Komunistai sulaužė daug lietuviškų tradicijų ir ge
rų papročių, bet šios tradicijos komunistų partijos nariai 
nenorėjo laužyti. Lietuvos komunistai norėjo, kad jų vai
kai taptų komunistais ir eitų tėvų pėdomis. Vienas kitas 
jaunuolis nuėjo tėvų pėdomis, bet Lietuvoje komunistų 
vaikai pasirenka visai kitą kelią.

Visi vyresniosios kartos lietuviai pažįstame Antaną 
■ Venclovą. Jis gimė Marijampolės apskrityje, visai netoli 
lenkų pasienio. Mokėsi Marijampolės Rygiškių Jojo gim
nazijoje, o vėliau ir Kauno Universitete. Jis studijavo 
humanitarinius .mokslus, mokytojavo ir mėgo rašinėti. 
Pradėjo jis Marijampolės gyvenimo korespondencijas ra
šinėti Suvalkijos sostinėje tada ėjusiose “Šešupės bango
se”, pamėgo plunksną, rašinėjo eilėraščius ir gyvenimo 
kronikas. Venclova rašytoju padarė Kostas Stiklius, ma
žaraštis Siručio leidžiamo' laikraštėlio redaktorius. Jis 
mokėjo tinkamai Venclovą pagirti, ragino jį ir sekančią 
savaitę parašytu - V-■ -i

paties amato — būti rašytoju. Tomas Venclova, gimęs 
1937 metais Klaipėdos krašte, taip pat tapo rašytoju. Pra
džioje jis vertėsi vien tiktai vertimais iš svetimų kalbų, 
o vėliau, sekdamas tėvą, jis ir eilėraščius rašė, Tėvas su
pažindindavo savo draugus su augančiu ir plunksną val
dyti mokančiu sūnumi, pabrėždavo kad iš sūnaus išaugs 
ne tik geresnis poetas ir rašytojas, negu jis pats, bet jis 
bus geresnis literatūros žinovas. Kol Tomas būdavo ma
žas, tai jis pamėgdžiojo tėvą, bet kai jis paaugo ir komu
nistinio gyvenimo faktus geriau suprato,, tai jis nepritar-. 
davo tėvo vedamai politikai. Pradžioje jis pradėdavo- 
klausineti tėvą labai jau nemalonius komunistinio gyve
nimo faktus, o vėliau jis tėvą kritikuodavo, kol galų ga
le tėvui pareiškė, kad jis komunistu nesąs ir nesirengia 
būti. Jam yra svetima komunistinė santvarka, ji teikia 
privilegijas mažai partijos narių grupelei, o platesnius 
krašto gyventojų sluoksnius skriaudžia. Tomas savo pa
žiūrų neslėpdavo nuo tėvo ir nuo gausių tėvo svečių. To
mo pažiūros buvo žinomos ir komunistiniam saugumui.

Tėvas važinėjo po visą pasaulį, o sūnaus Į užsienį ne
išleisdavo. Tėvas pavergton Lliętuvon sugrįždavo ir pa
rašydavo naują brošiūrą, garbinančią pavengėjus, o sū
naus į užsienį okupantas neišleisdavo. Jis bijojo, kad sū
nus, išvažiavęs, gali kartais nebegrįžti. Jie, aišku, ga
lėtų jį ir užsienyje persekioti, bet laisvame pasaulyje če
kistams kiek sunkiau, ne visur leidžia jiems sauvaliauti, 
Antanas Venclova mirė, partija jam paminklą pastatė, 
bet sūnaus dar ir šiandien okupantas neišleidžia į užsie
nį. Tėvas nei prieš okupacija, nei prieš okupantą nekovo
jo, tuo tarpu sūnus veda prieš okupantus ir jiems tar
naujančius komunistus gana griežtą kovą. Jis kritikuo
ja jų darbus, išmetinėja pasisavinamas privilegijas ir 
reikalauja spaudos ir'judėjimo laisvės.

Stiklius buvo kairus žmogus Jis ir Venclovą pastū
mėjo į kairę. Stiklius pasiliko vietoje, o Venclova, įsibė
gėjęs, nudardėjo pas komunistus. Jis aiškino studentams 
komunistų įvestą naują tvarką, patarė jiems prisitaikyti 
prie tos tvarkos ir ragino būtinai prisidėti prie “socializ-

Tomas Venclova yra padavęs reikalingus pareiški
mus užsienin išvažiuoti. Jis turi reikalingos drąsos rei
kalauti, kad jį išleistų. Jis susirišo su vadinamais disiden
tais ir papasakojo jiems savo pažiūras ir pasiryžimą ko
voti dėl teisės išvažiuoti iš Sovietų Sąjungos. Brežnevas,

mo statybos”. Jis ragino kitus būti komunistais, bet jiq pasirašydamas Helsinkio aktus, Europos galvų akivaiz-
pats visą laiką sekė pačių kiečiausių kapitalistų papro- doje pasižadėjo leisti žmonėms ne tik laikinai išvažiuo- 
čius. Už savo rašinius jis reikalavo atlyginimo. Pradžio- ti, bet ir nebegrįžti į Sovietų Sąjungą. Dabar savo paža-
je okupantas mokėjo kiekvienam rašytojui, pasiryžu
siam su jais bendradarbiauti. Stambia sumas jis mokėjo 
ir Antanui Venclovai. Kada rusai pradėjo versti Venclo
vos rašinius į rusų kalbą, tai jis reikalaudavo, kad jam
būtų sumokėta už kiekvieną eilutę. Nepriklausomoje Lie
tuvoje Antanas Venclova vis galėdavo galą su galu su
durti, bet “socialistinėje” Lietuvoje Venclova tapo tik
ras kapitalistas. Jis gaudavo gerą honorarą už kiekvie- 
sia msu jais bendradarbiauti. Stambias sumas jis mokėjo

Antanas Venclova augino sūnų Tomą. Mažą gerai 
prižiūrėjo, o suaugusį leido į mokyklas ir pratino prie to

do jis nebepildo.
Tomo Venclovos nepažįstame. Jo būdo ir charakte

rio nežinome. Bet mums atrodo, kad okupantas neturi 
teisės laikyti žmogaus vergijoje. Jeigu komunisto Venc-
lovos sūnus nenori gyventi “komunistiniame rojuje”, tai 
privalo jį išleisti. Okupantui nebus jokios naudos iš žmo
gaus, kuris nemėgsta “komunistines santvarkos”, kuris 
jaučiasi skriaudžiamas. Jeigu jo okupantas neišleis, tai 
pasidarys dar didesnį priešą.

Reikalaujame okupantą išleisti išvažiuoti norintį To 
mą Venclovą!

dienai mokyklos Balius, bet 
apie Vasario 16 nei žadeliol... 
o jei kas drįso paklausti virš 
minėto komiteto pirmininko 
apie Vasario 16, tai jis atsaky
davo: “tai kam čia reikia?”.

Kas esmėje ir įvyko, nes Ci
cero lit mokykla ne tik, kad 
organizuotai nepasiruošė vie
šam Vasario 16 paminėjimui, 
bet dar buvo daromi trukdymai 
pašalinių asmenų, kad tos mo
kyklos mokiniai dalyvautų 
ALT*o suruoštame Lietuviškos 
vėliavos pakėlime prie Cieero 
miesto Valdybos Rūmų š. m. 
vasario 14 d. 12:00 vai. iškilmė 
se, nei vasario 15 d. akade
miniame paminėjime Šv An
tano Parapijos salėje, o apie 
taj lietuviškoje spaudoje buvo 
paminėta prieš keliolika dienų.

Vienų tų trukdymų įvykdė 
Ateitininkų Federacijos pirmi
ninko duktė p-lė Kiseliūtė, “su
organizuodama” ekskursiją va 
sarjo 14 d. 12:00 vai. lit. mo
kyklos mokiniams i “Art Insti 
tūtą”. Jei to dar būtų negana, 
p. Radvilienė tos pačios mo
kyklos mokinius ir tuo pačiu 
laiku sušaukė jaunųjų ateiti
ninkų “būtiną” susirinkimą, 
lygiai taip, kaip ir pavergtoje 
Lietuvoje: tuo laiku, kada baž 
nyčioje eina pamaldos, tai bol 
ševikai suruošia ant švento
riaus, ateistų demonstracijas 
bei orgijas.

Kaip jau muvo paminėta, 
lit mokyklų Tėvų Komitetas 
vasario m. 14 suruošė mokyk
los naudai balių-vakarienę, ku 
name dalyvavo ciceriškiai ir 
atvykę iš kitur, viso apie 170 
asmenų. Nuotaika kaip ir kiek 
viename tokiame parengime, 
tik pasigedome tai, kad laike 
trumpų kalbų nei p. J. Aršti- 
kys, nei kun. dr. A. Juška ne
paminėjo nieko apie Vasario 
16, nei apie tos dienos reikšmę 
lietuviams, bet po geros pe'rtrau 
kos, grįžęs prie mikrofono kun. 
A. Juška pareiškė savo apgai
lestavimą, kad'šiais metais ne
buvo paruošti mokiniai Vasa
rio 16 paminėjimui. . . ir atsi
prašęs grįžo prie stalo. Toks 
kun. A. Juškos pasisakymas 
aiškiai parodė, kad jis kaip lit 
uanistinės mokyklos direkto
rius yra be autoriteto ir visai 
bejėgis, nes kažkas (o gi kas?) 
sutvarko be direktoriaus nuro
dymų kas reokia, ar ko nerei
kia daryti Cicero lituanistinė
se mokyklose.

Tame baliuje meninę progra
mą išpildė, “Antro kaimo” vai 
din toj ai, kurie tarp kitko su
vaidino škicą, pavadintą “abe
jų bendruomenių susirinki
mas”. Na ir pasirodė, kaip pe
raugę kaimo piemenys, perkel 
ta žodžių prasme išdergė Him 
ną, kas sukėlė kvailiams juoko, 
o rimtiems pasišlykštėjimą. 
Bendrai imant, “Antro Kaimo”

dalyviai, nor» vaidinimo dina
mikoje buvo pakenčiami, bet 
turinio atžvilgiu dar neper
žengė pakartotino vulgurumo 
slenksčio, o neleistinas Himno 
išdergimas juos sulygino su 
dvasiniais, menkaverčiais.

Galų gale kyla klausimai: 
kur yra vedami mūsų lit mo
kyklos mokiniai nuo patrioti
nio auklėjimo? Kas norima pa
siekti tokiais vaidinimais, ku
rie erzina mūsų tautinius jaus 
mus? Ar tai nėra sąmoningas 
pasitarnavimas bolševikų ben
dradarbiams arba ir tiesiogi
niai bolševikams? Ir iki kolei 
tęsis Cicero lit. mokyklų Tėvų 
Komiteto toks kenksmingas 
darbas mūsų atžylynui ir mū
sų tautai?

Bet Ciceroje buna ir teigia
mu įvykių, kuriuose reikia skel 
bti visų žiniai, kad atatinka
mai pagerbtų tų įvykių vykdy
tojus. Reikalas eina irgi apie 
mokyklą, t y., apie Šv. Antano 
Parapijos mokyklą, kurioje mo 
kosi virš trejų šimtų mokinių, 
iš kurių vienas ketvirtadalis 
yra lietuvių kilmės vaikai, o 
likusieji įvairių kitų tautų kil
mės. Tai mokyklai vadovauja 
seselė Salvatorė, lietuvaitė, 
šioje mokykloje moksluo ly
gis ir drausmė yra pavyzdin-

Netikėtai gavau pakvetimą į 
š. m. Vasario 16-tos paminėji
mą, kurį ruošia Šv. Antano Pa 
rapijos mokykla ir įvyksiąs tą 
pažią dieną tos parapijos sa
lėje Paminėjime dalyvavo visi 
tos mokyklos mokiniai, maž
daug 310 mokinių ir didokas 
skaičius-suaugūsių svečių. Salės 
sceną su vėliavomis, Vyčiu ir 
koplyčiomis, įrašymą virš už
dangos Vasario 16 ir ant sce
nos plakatą su įrašu Freedom of 
Lithuania ir bendrai visą visą 
dekoraciją labai skoningai pa
ruošė seselė.

t Paminėjimo pradžioje visi 
šv. Antano mokyklos mdkiniai 
vadovaujant A. Skriduliui, su- 
igedojo Amerikos ir Lietuvos 
Himnus. Atidarymo kalboje 
sės. Salvatorė trumpai apibu
dino ypatingus Lietuvos isto
rijos įvykius ir apie dabartinę 
rusų-komunistų.primestą vergi 
ją lietuviams. Po atidarymo 
kalbos VIII sk. mokinė Rūta 
Končiūtė skaitė reikšmingas 
mintis apie Lietuvos praeitį ir 
pranešinėjo programą lietuvių 
ir anglų kalbomis. Programą 
pradėjo I-VI skyr. mokiniai, su 
dainuodami “Mūsų Trispalvė” 
I-skyr. mokiniai deklamavo 
Mūsų Vytis, o II-skr. — Vasa
rio 16. — I-III skyr. mok. pa
šoko “Aguonėlę” ir “Pučia '■vė
jas”. III-IV Sk. pasakė eilėraš 
tį Į Tėvynę, o I-VI skyriai pa
dainavo Nemunėli, svečiai VI- 
VII skyr. mergaitės pašoko “ve 
darą”, I-VI skyr. “sudaindvo”

Lietuvą” ir V-VI-VIII skyr. 
mok. pasakė eilėroštiĮ Kovą. 
Užbaigiant tos dienos progra
mą, visi mokiniai vargonininko 
A. Skridulio -vadovaujant su
giedojo Marija, Marija...

Giesmės posmams nuskambę 
jus klebonas kun. Jonas Stan
kevičius jausmingais žodžiais 
apibudino apie lietuvio likimą 
ir kančias, prašydamas‘Viešpa
čio, kad tokio žiauraus likimo, 
kaip lietuviai, daugiau niekas 
nepergyventu. x

Už tokio paminėjimo įvyk
dymą didžausia pagarba ten
ka Cicero šv. Antano parapi
jos mokyklos vedėjai seselei 
Salvatorei, mokytojoms B. Mo- 
tušienei, S. Palionienei, G. Kon 
čienei, seselei Katolynai ir Var 
gonininkui A Skriduliui už įde 
tą darbą ir vadovavimą tikiam 
iškilmingas Vasario 16 minėji
mui.

Ta proga kyla mintis, ar ne 
būtų verta, kad Cicero litua
nistinės mokyklos direktorius, 
kai kurios mokytojos ir bend
rai tos mokyklos Tėvų Komi
tetas pasimokytu iš seselės Sal
vatores kaip reikia ruošti Va
sario 16 paminėjimą, ir :kaip 
būti gerešniu patriotu, o ’jei 
jie nepajėgs to padaryti, tai 
tegu seselė Salvatorė pasirūpi
na sekančių mėtų Vasario 16 
paminėjimą ir litoanistinj mo
kykloj/ 'Stasys Mikutis

Chemikalai — vėžio 
ligos kaltininkai

Vašingtonas. — Patirta, kad 
įvairūs žmogaus vartojami che 
mikalai, ypač kurie suvalgomi 
ar sugeriami su maisto,-suda
ro geras sąlygas vėžiui išsivys
tyti. Tajp tvirtina patariamoji 
prezidento riaryba gamtos bei 
aplinkos • švarosrėikaluose. - Pa
saulinė sveikatos sąjunga tų 
pačių išvadų prieina. -Ji -sako, 
kad 60-907c sergančiųjų vėžiu 
turi ryšio su oro tarša ir su ci
garečių rūkymu.

Priėmus 1970 in. -taip 'vadi
namą Clean Air aktą-įstatymą, 
pradėta efektingai tikrinti ;ir 
prižiūrėti Amerikos orą ir van 
denį, šiandien tuo jau galima 
šiek tiek pasidžiaugti: 29% 
ore sumažėjo organinių * orą 
teršiančių smulkių dalelių, sje 
ros dvideginio ore sumažėjo 
8%, anglies deginio — 12% ir 
angliavandenilio — 5%.

Apskaičiuojama, kad atei
nančiais dešimtmečiais 'kiek
vienas JAV pilietis, kovai su 
oro ir vandens tarša, turės‘•su
mokėti apie 98 dol. per metus.

FIGHT HEART DISEASE

Algimantas Mackus
SLĖPTUVĖ

2
Ttoja

Nieko nebus, profesoriau, nieko. Ne
bent paliktume čia savo karūnas. Jeigu 
būčiau dvidešimties metų Tatja ir aš ne
bijočiau mirt, butu graži. Mano vaikai sa
kytų pasididžiuodami: “Mes turėjom Tal- 
ją. Mes praleidom su Tatja, gražuole Tat
ja”.

Slėptuvėn pradeda rinktis visi namo 
svetimtaučiai. Keliais lagaminais nešinas 
įeina vidutinio amžiaus vyras, gana soli
džiai ir tvarkingai apsirengęs. Jo amatas- 
poezija. Jis rašo skausmingas eiles.

Poetas
Taip ir maniau. Jūs niekada neapsirin

kate. (į profesorių) Tai šiąnakt nerašia, 
profesoriau, istorijos. Didžiosios Lietuvos 
imperijos poemos. (Kalbėdamas jis užima 
taip pat savo nuolatinę vietą ant suolo, 
prie atramos).

Karevičius
Lucko suvažiavimas jau pasibaigė. 

Ateina Vytauto mirtis.
Poetas

Padaryti ją poetišką. (Sutikęs rūstų

profesoriaus žvilgsnį) Atleiskite, kad už
miršau. Jūsų mirtis, tai yra, norėjau pa- 
sakyti-jūsų gyvenimas yra Vytauto rein
karnacija. Jo gyvenimas-jūsų gyvenimas, 
jo mirtis-jąsų mirtis, ar ne taip, panelė 
Tatja?
Tatja

Profesorius tikti į istorijos pasikarto
jimą.
Poetas

O jūs į ką tikite?
Tatja

Į ką ? Cha, cha.,. Koks kvailas klausi
mas.

Slėptuvėn įeina pagyvenęs vyras su ko
kių 10-12 metų mergaite. Jis ant nugaros 
persimetęs ryšulį. Jis atsargiai, laikyda
mas už rankos mergaitę, lipa laiptais į 
rūsį. Jo visa povyza daro pavargusio, prit
renkto žmogaus įspūdį. Iš jo išorinės iš
vaizdos galima spręsti jį daugiau dirbus 
rankomis negu galva. įžengęs rūsin, jis vi
siem mandagiai nusilenkia ir nueina sės
tis į suolą šalia poeto. Prie jo sėdasi ir 
mergaitė. Ant suolo tebėra tik vienam 
žmogui vietos.

Girulis
(Mergaitei) Nebijok, Agnutė.

Agnutė
Aš nebijosiu.

Girulis
(Iš ryšulio išima skarą) Apsivyniok 

kojas, kad neperšaltum.
Agnutė

(Pastebėjus skarą) Juk čia mamytės 
skara, tėtuk... Girulis netardamas žodžio 
pats priklaupto prie mergaitės kojų ir jas 
apvysto skara.
Poetas

Rodos susirinko pilues Grorumas.
Karevičius

Į poetą) Ar nematot, kad prie jūsų dar 
laisva vieta?
Poetas

Tiesa, jaunikaičio Edvardo betrūksta. 
tatja 1

(Pusiau sau. kažkaip nevisai sveikai 
juokdamasi) Tatja, Tatja, ar girdi? Jau
nikaitis Edvardas. Dvidešimties metų Tat
ja, kur tu? (Paslapčiom iš savo pinigi
nės išsitraukus bonką, ji vėb gerkle nuva
ro gurkšnį).
Narevičius

Eidamas Čia, aš nepastebėjau pono Ed
vardo kambaryje šviesos. Jo tarbūs na
muose vadinas nebuvo.

Tuo metu scenon įeina Edvardas ir jau
na graži mergina. Jinai šioje kompanijoje 
yra nepažįstama. Jie nieko rankose nesi-’

neša, ir jie nėra perdaug šiltai ir iš viso 
perdaug apsirengę. )
Tatja

Nebuvo namuose, profesoriau, ką? 
Cha, cha... v

Edvardas
(Neva nenugirdęs) Pranešė, kad Mer- 

lyno kryptim skrenda ištisos masės...
Poetas

Ko gero, profesoriau, jūsų nujautimas 
teisingas. Kuo, arčiau nedemtos Vytauto 
karūnacijos, tuo karščiau. ’

Narevičius .
(Rimtai, tarytum patį svarbiausią ar

gumentą tardamas) Aš to skyriaus dar ne
pradėjau rašyti, pone.

Tatja
(Į Edvardą) Didelės didelės masės, po

ne Edvardai, skrenda. Ar nepuiku? lyg 
pavasari paukščiai grį^u* Dideli paukš
čių būriai...
Agnutė

(Jų pasikalbėjimas vyksta tlyriai)
Tetytė, ar ir mus jau užmuš?

Girulis
Melskis, Agnutė, neužmuš,

Agnutė
Kalbėk Sveiką, Mariją?

Girulis
‘Kalbėk: Sveiką Mariją, motina -Dievo™

Agnutė
Ar visų motinų vardai būna Marijos? 

Per visą Girulio ir jo dukters Agnutės pa
šnekesį visų akys kažkodėl nukrypo į jų 
pusę.

Edvardas
(Merginai) Jos motiną prieš keletą me

nesių užmušė.
Ina

Kas Čia tokie per-žmonės?
Edvardas

Edvardas
(Jie abu paslenka į kurį nors slpėptu- 

vės kampą. Edvardas galvą pasukdamas 
poeto pusėn) Poetas.

Poetas
i (IraniŠkai) < Ar panilė Tatja nesimeldė? 

Narevičius
Tamsta, vadinas, žinok kur šnekėti..«
Ina pasuka galvą į • profesorių.

Ina
(Į Edvardą,'klausiamai) 'Profesorius?

Edvardas
Istorikas.

Ina
(Užsfmirusi garsiai sumykia) Hm.#. 

(Jos garsus “hm” atkreipia slėptuvininlrų 
dėmesį),

■ (Bus ‘daugiau)
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TELEF. PR 8-3229

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

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BAWKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533.

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 7lst STREET 
Ofisas: HEmlock ,4-5849

Rezid.; 388-2233
OFISO \ALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
antrad.. penktadienį nuo 1—5. tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

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

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

KKZ«: Gi 8*0873

DR. W. EISiN ■ EiSINAS 
akušerija ir moterų ligos 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-000T.

TEL. — BE 3-5893

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

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS
3907 West 103 rd Street 

Valandos" pagal susitarimu.

DR. K. A. V. JUČAS
Tel.: 561-4605'V 489-4441• 

OFISAI:
1002 N. .WESTERN AVE. ' 
5214 N. WESTERN AVE.

Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. 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
Tikriną akis. Pritaiko akinius ir 

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

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 7tst STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: i Glbson 8-6195

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

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t L

2850 West 63rd Sh, Chicago 111. 60629 
Telef.: PRospect 6-5084

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS
J

ROCKFORD, ILL
Pasižymėjusi lietuvaitė Sara 

Varekojienė mirė sulaukusi 81 
metus. Gimė ir užaugo Illinois 
angliakasių mieste Spring Val
ley. Jos liūdi Bažnytinės or
ganizacijos dėl to, kad ji dirbo 
virtuvėje, bulves skuto, tarka
vo ir kepė. Svetimtaučiai pa
mėgo tą lietuvišką skonį.

Varekojis jaunas atvyko iš 
Lietuvos, paviliojo mūsų bran
gią lietuvaitę ir sumainė aukso 
žiedus, apsivedė, laimingai gy
veno. Užaugino gražią šeimą.

Jau kelios dienos Sara Vare
kojienė palaidota Ročkfordo ka
pinėse. Jos vyrui operuojant di
delę krautuvę, Sara buvo nepa
mainoma sekretorė, biznyje tal
kininkė.

Reiškiu gilią užuojautą liku
siam jos vyrui ir giminėms.

Senas Juozas žvalgas

neteisėtai gauto iš senato ko
miteto, tyrinėjančio ČIA ir 
FBI veiklą.

Atstovų Rūmų etikos komi
tetas dabar tiria ir nori suras
ti, kas, būtent, iš senato komi
teto norių ar jo tarnautojų per 
davė žurnalistui Schorr slaptą 
raštą ir vienkart nori nuspręsti, 
ar tuo savo vieksmu pažemi
nęs kongresą.

Minėti kongresmanai mano, 
kad toks etikos komiteto elge
sys, tiriant Schorr klausimą, 
jau savaime susikerta su kon
stitucijos pirmuoju priedu, ku
ris užtikrina spaudos laisvę.

ki laivai sužalojo du Islandijos 
pakraščių, sargybos laivukus. 
Savo žvejams apsaugoti Britani
ja atsiuntė ketvirtą fregatą.

316 užsisakė lie--
tuvišką vakarienę. I ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 

KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUISuvaržoma FBI
Vašingtonas. Kongreso «vjs|u darykite »u meile".— 1 Kor. 16:14.

kritika ir spaudos nepalankūs Dievas yra pats užuojautos ir meilės šaltinis. Sventąjame Rašte pasa- 
■iroin TA V vi kyta: “Dievas yra meilė”. Todėl visi Dievo vaikeliai turi būti jam panašūs
straipsniai pmeric ja v įj- mylėti vieni kitus. Apaštalas Povilas sako: “Kas pasilieka meilėje, pa-
daus departamentą pakeisti silieka Dievųje ir Dievas jame”. Kai tikrųjų Kristaus pasekėjų tikėjimas su-
FRT nMVHtfl rAdrnimfa FRT sūprėja, tada ir jų meilė padaugėja. Jų sprendimas irgi pasidaro teisinges- 
rni praKUKąa czarausia rm nes pjevas duoda jiems sveiko proto ir meilės dvasios. Apaštalas Jo- 
tarnautojams tyčia sudaryti są nas sako: “Dievo meilė pasirodo mums tuo, kad Dievas atsiuntė į pasauli 

Lad ivvLtii riaušės np-,savo viengimį Sūnų, kad mes gyventumėm per jį. Jei tad Dievas mus taip Kaa Į\\KIŲ nauses, ne my^j0^ mes turime mylėti vieni kitus”. (1 Jono 4:9, 10) Todėl mums 
galima išgalvotomis žiniomis duotasis patarimas yra nemylėti vien tik žodžiais, bet gerais ir pagelbingais 
arba padirbtais dokumentais darbais-vi | Kas antra antradieni Sophie Barčus radijas skelbia švento Rasto tyrlne- naudoti, tikslu pažeminti slo- ajikinimvs.

1 Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml 
rusleii? | tą klausimą atsako knygute ^Viltis po mirties4*, kurią gausite 
nemokamai. Rašykite*

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

K ŽV. RAiTO TYRINtTŪJAT

naudoti, tikslu pažeminti šlo
vę kokios nors organizacijos 
arba paskiro žmogaus.

SKAITYK IR KI1AM PATARK

SKAITYTI "NAUJIENAS"

Susirinkimų

PRANEŠIMAI
UPYTĖS DRAUGIŠKO KLUBO eili- 
nis susirinkimas įvyks penktadieni, 
kovo 5 d. Bataan salėje. 4046 South 
Western Ave. Pradžia 12 vai. vidur
dienį. Visi nariai ir svečiai, norį pri
sirašyti i klubą, kviečiami dalyvauti. 
Yra daug reikalų aptarti ir raportų 
išklausyti. Po susirinkimo bus vaišės.

A. Kalys

Maistas pinga?
CHICAGO. — Associated 

Press patikrinus eilę krautuvių 
ir supermarketų per vasario mė
nesį nustatė, kad kai kurie pro
duktai, ypač sviestas ir kiauši
niai, yra truputį atpigę, bet dar
žovės ir vaisiai tebėra 30 nuo
šimčių brangesni kaip buvo prieš 
trejetą metų.

JAV Agrikultūros departa- torinių vandenų iki 200 mylių 
mento pranešimu, maisto pro- nepripažino ir savo žvejų kute- 
duktų kainos 1973 m. pakilo 14.5 
nuošimčių ir vėl 1974 metais.
Praeitais metais pakilo 8.5%.

Britai karo priemonėmis 
atima Islandijai maistą 
REYKJAVIK, Islandija. — 

šios Atlanto okeano šiaurėje sa
los gyventojų pagrindinis mais
to produktas yra žuvis, kurios 
prižvejoti dėl pusantro šimto 
tūjkstančių gyventojų reikia 
daug.. Norėdaiųa savo išmiri

mui apsaugoti daugiau okeano 
ploto aplink Islandijos salą, jos 
valdžia paskelbė, kad -Atlanto 
okeanas per 200 mylių yra Islan
dijos teritoriniai vandenys, ku
riuose svetimšaliai neturi ko ieš
koti. Anglija, tebevadinama Di
džioji Britanija, Islandijos teri-

DAUŽVARDIENĖS 
VISUOMENINĖ VEIKLA

Labai darbingame vasario 
mėnesyje, Lietuvos Generalinei 
Konsulei J. Daužvardienei te
ko dalyvauti ir kalbėti šiuose 
Vasario 16-osios minėjimuose: 
Balzeko Muziejaus Moterų prieš 
piečiuose Lietuvos Vyčių “Lie
tuvos Prisiminimų” bankete, 
Čikagos Lietuvių Moterų Klu
bo 30-me tradiciniame minėji
me, jaunimui skirtoje progra
moje, Čikagos Tarybos pag
rindiniame minėjime. Be to, da 
lyvavo Jurašų viešame priėmi
me, 5-os šokių šventės konfe
rencijoje, ALT būstinėje susiti 
kime su Ukrainos egzilinės vy
riausybės atstovais, 20 lietuvių 
dailininkų- parodos atidaryme 
Čikagos centriniame knygyne, 
Chicago Assosiation of Com
merce and Industry metinia
me susirinkime, ir; priešpiečiuo 
se, Konsularinio Korpuso Po
nių Klubo valdybos posėdyje, 
ir a. a. Rapolo Skipičio pasku
tiniame atsisveikinime.

— TREČIADIENĮ, KOVO 3 d., 7*30 
vai. vakaro. Vaičaičio salėje, esančio
je 4258 S. Maplewood, šaukiamas 
Eržvilko klubo susirinkimas. Visi 
nariai prašomi atvykti, bus vaišės.

Bernice Žemgulis, fin. raštininkė

PERKRAUSTYMAf

M 0 V I N G
Leidimai — Pilna a pd ra ūda

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

Tel. WA 5-8063

MOVING
.Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place
Tel.: FRontier 6-1882

IGRADINSKAS
STEREORADUAS

FONOGRAFAS 
6 GARSIAKALBIAI

NUOLAIDA 50 DOL.
2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

AtM. 9—6; pirm, ir ketv. 12—8.
Sekm. ir tree, uždaryta. ,

riams nuo islandiečių apsaugo
ti atsiuntė savo kariškojo laivy
no ginkluotas fregatas.

Prieš keletą dienų britų kariš-

Mokslo ir Pramonės Muzie
jaus vadovybės pranešimu, 34- 
ojo Kalėdų sezono lietuvių die
gtoje, gruodžio 11, muziejų ap
lankė 23,490 asmenys. Lietuvhj 
kalėdine programa pasigerėti 
auditorijoje buvo 770 publikos.

Kaikurie kongresmanai 
palaiko Schorr

Vašingtonas. Trylika Atsto
vų Rūmų demokratų, . tokių 
kaip paraudonavusi advokatė 
Bella S. Abzug, pradėjo ginti 
CBS žinių agentūros žurnalis
tą Schorr? kuris, pasak tų 13- 
kos atstovų, pasielgė teisingai 
paskelbdamas laikraštyje Vil
lage Voice slapto rašto turinį,

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills 
G IL I N Y C I A 
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

L. š. S. T. GARBĖS PIRMININKUI

DIPLOMUOTAM! TEISININKUI

G E LI N I N K A S
Linksmumo arba liūdesio valandom 

(PUTRAMENTAS) 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harlem Ave. — 586-1120

EVERY TREE
IS A FAMILY TREE

provide your family with many

following Smokey's ABCs 
Always hold matches till cold. 
Be sore to drown *11 campfires.

RAPOLUI SKIPIČIUI
mirus,

žmoną Lidiją, dukrą Mariją su žentu Garba- 
. čiauškus Kanadoje, dukrą Eleną su šeima, 
visus gimines Tremtyje ir okupuotoje Lietu
voje, skausmo ištiktus su šaulišku jautrumu 
jungiamės liūdesyje

SĄJUNGOS PIRMININKAS IR VALDYBA

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie 
vėlė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi

SODYBŲ PIEVELES
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

žolę užaugintu kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šta knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,23. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti SL50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS,
17S9 So. HAESTED ST, CHICAGO, ILL. CMOS

"NAUJIENOS® BOLŠEVIKAMS 

YRA RAKŠTIS JŲ AKYSE

POXEST FIXES HUXT 
OUX r^REST FRIENBf

Ovr >» defmaa
careldi me of £ra.

So pletM follo^r Sookey’i ABC c 
Ahrs^w mstdMB till ooU. 

tact » all eacapčmk 
Mk Hsr aabea, 

teaia. ai 
aMoha

FktiH Ody

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
v vi i/ 2533 W. 71st Street 

Telef.: GRovehill 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NA RIAL į \ i AMBULANCE
S Lex < PATARNAVI-

Chicagos J | MAS DIENĄ
IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, Ill. Phone: Olympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Hl. 974-4410

■3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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SIUNTINIAI I LIETUVA
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

TRUMPAI

REAL ESTATE

IR GYVENKIME ČIA

California 20 metų

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

REAL ESTATE MS SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

ARTI 73 — California 20 metu 
Duikus 6 kamb.. 2 aukštu mūras ir 
2 auto mūro garažas. Labai patrauk
lus gyventi. $23,300.

6 butų iškilaus grožio gelsvas mū
ras. 4 auto mūro garažas. Patiks ir 
jums, Marquette Parke. £66,000. &

2 butu puikus mūras, atskiri šildjl 
mai, 2 auto garažas. Marquette Pan
ke. Arti mūsų. $27,000.

$15, Ralfas, I iiuaniriinė mo
kykla ir Bražinskai po $25. Be 
to,-susirinkimas nubalsavo skir
ti šaulių narnų remontui $100, 
kurie bus Brighton Parko paži-

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

SAVISTOVIAM profesionalui ar 
kiekvienam žmosui galima gerai pir
kti 2 ankštų mūro narna luksus 6 
kamb. butas ir modemus biznis. Na
mas D’aa? 18 metu statytas beveik 
prieš Marquette Parką. $38.000.

10 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 

2951LW 63rd St. Tel. 436.7878

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

9 kambariu kaio nauias ranch. 2 
virtuvas 2 vonios, nauii karuotai. 
Art? Brighton Parko. Galite greit už
imti. $36.500.

2 BUTU modemus mūro namas su 
garažu. Atskiri šildvrnai. Rami graži 
«atvė' Marquete Parke. $36,600.

MODERNUS 4 BUTU mūras ir 2 
•uito muro saražas. Atskiri šildvmai. 
r'ent air eond. Arti Maria High — 
*45.500. ,

Kazimieras G. Oksas, Chi- 
cagos Lietuvių Tarybos pirmi
ninkas, išrinktas Illinois res
publikonų Lautinių grupių ko 
niiteto pirmininku 2 metų ter
minui. Respublikonų partija jį 
išrinko kandidatu į Cook Co
unty nekilnojamos nuosavybės 
dokumentu rekordavimo įstai-

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

Must speak and understand English.
Call for appointment 

, 2264800

SAVININKAS PARDUODA 10 kam
barių mūrine 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.

HELP WANTED — MALI 
■; Darblninitv Reikia______

MAINTENANCE ASSISTANT'

Man with some electrical tool repair

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

BANGOR, MICH. RETIREMENT 
HOME 120 miles outside Chicago. 
■Widow must sell sturdy 5 room hou
se. Insulated. Hardwood floors. Full 
basement and bath. Good drinking 
water. Good furnace. 2% acres of 
good land on blacktop road. Bus 
service to schools which are less 
than 2 miles away; — both elemen
tary and high schools. Fir trees in 
front of house and other shade trees. 
$20,000. Taxes only $126 yearly.

TeL: 616 427-8766.

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

Joana K. Oksas iš Beverly 
gavo magistro laipsnį peda
gogikos moksluose iš Chicago 
Slate universiteto. Walleris R. 
Feiferis iš Marquette Parko ga 
vo magistro laipsnio diplomą 
gamtos moksluose. Anthony 
Yuška iš Brighton Parko ir 
Christine L. Grigas iš Chicagos 
pietvakarjų baigė mokslus ba
kalauro laipsniais.

Werner Chesna iš Hicko
ry Hills apylinkės priimtas 
Hickory Hills banko viceprezi
dentu paskolų skyriuje. Jis yra 
baigęs bendruosius mokslus 
Convordia kolegijoj.

— Toronto Lietuvių Namų 
atstovas pakviestas į lituanisti 
nės mokyklos tarybą. Namų 
Mindaugo salėje šaulių teatras 
“Aitvaras” vaidins premjerą 
“Slidus pusmilijonjs” kovo 7 
d. 1 vai.

— Joana .V. Vaštokienė, 
Trent universiteto profesorė, 
sakitė paskaitą apie Čiurlionio
vietą istorijoje Čiurlionio fes- nai 
tivalyje Ottawoje.

Silvija Jurkšaiiylė išriiik-į 
ta Lietuvių Evang. “l'ėviškės”, 
parapijos Jaunimo ratelio pir
mininke, Indrė JurkŠaitvtė, 
Klaudija Sedaitytė, Audronė 
Perkunaitė, Jurgis Lekšas, Arū 
nas Kaminskas ir Tomas Lei
pus išrinkti valdybom

J)r. Grigo Valančiaus kny 
gą apie vysk. AL Valančių lei-( 
diža Los Angeles šaulių J. Dau 
manto kuopa. Kuopos pirm. K. 
Karuža priima knygos užsaky
mus Jš anksto. Kainuos $10 
Daugelis šaulių vienetų yra 
išleidę vertingas knygas.

i — "Pelkių Žiburėlio” muzoki 
kinėje valandėlėje, girdimoje 
per Margučio radiju tarp 2-3 
vai. p. p., šį ketvirtadienį, kovo 
1 d. bus perduota Vytauto Stro

; CICERO
Gražiai praleido Užgavėnes
Cicero Medžiotojų ir Meškerio

tojų klubas “Ešerys” suruošė 
Užgavėnių balių p. Pečkių sve
tainėje, 1500 So. 49 Ave. Cicęro- 
je, š. m. vasario mėn. 21 dieną. 
Stalai rėmė kojas j grindis, kad 
galėtų atlaikyti gerybes, p. Peč- 
kienės ir jos padėjėjų pagamin
tas. Stalus užklojo žuvimi, na- 
gėrybėmis. Tai tik p. Pečkienės 
minėmis dešromis, bulviniais vė
darais, burokėliais ir kitomis 
gėrybėmis. Tai tik p. Pečkienės 
kultūriniai sugebėsimai, tokius 
skanėstus gali pagaminti. 4 

žmonių buvo nedaug, bet visi 
jautėsi kaip viena šeima. Paren- 

--------- .. ,.------------ giman atsilankė p. Gribauskas, 
lios fopomontažo “Moderniųjų įv. Antano bankelio sekretorius 
laikų spaudos draudimas” pir-'— visuomet ^malonus visiems 
moji dalis. Valandėlė gauta jš patarnauti ir tikras džentelme- 
New Yorko, Inas, p. Putrimas, bankelio prezi

dentas ir žinomas savo gerais 
gaminiais maisto produktų krau
tuvės savininkas, žinoma, parėn- 
giman atsilankė ir graborius p. 
Butkus. Tokie žmonės reikalin
gi visur. 1 •

Kaip kad ir pridera, “Ešerys” 
klubo steigėjas ir pirmininkas 
pradėjo šokius. Tai p. J. Juš- 
kauskas. Grojo p. Ramonio or
kestras. Nuo būgno muses vai
kė p. Pečkys. Dirbo gerai — 
muskulų, nesigailėjo. Dešinėje 
rankoje turėjo lazdą, su kuria 
daužė ant būgno pakabintas kep
tuves.

Visi linksminosi, šoko ir po 
čerkelę gėrė. Baras veikė gerai. 
Bonkelių ant stalų privažiavo 
apsčiai. Prie baro dirbo du ma
lonūs jaunikaičiai: p. Karnošius 
ir p. Kislaitis. Sukosi greit su 
maloniausiu patarnavimui Ba
ras davė daug pelno — jų nuo
pelnas. Ir išėjo taip: nedaug žmo 
nių, bet geras pelnas “Ešerys” 
klubui.

Ponai Lašinskis ir Kanapins- 
kis pobūvyje neatsilankė. Matyt, 
buvo išvykę kur nors su taikos 
misija.

Sekantis “Ešerys” klubo pa
rengimas numatomas pavasarį 
— piknikas. Tada ešerių valgy
si iki sočiai — ne lydekų fcaip 
dabar. Dabar, sako, ešeriai įiii 
ga giliai van denyse. Didelis 
bo rėmėjas Juozas su ,J?‘kepųre¥ 
neria tinklus, trauks gper visą 
■Michigano ežerą, n|, > pagąu|: 
tiek ešeriui kad užteki rieti pa^' 
vasariniam piknįįEui<T<rina 
trybės — palaūfei^e.t Ai <V.

- g- ® -

— Kiekvienas lietuvis gali ap 
sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
$10,000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams pigi TERM apdrauda: 
$1,000 tik už 3 dol. metams. 
Jiems yra ir Taupomoji — En 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apdrauda organizacijų na
riams — tik $2 už $1,000 ap- 
draudą. Dėl šių ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi- 

Austin % Naujienos
Tel. 421-6100. (Pr).

Toliau sekė valdybos rinkimai. 
Senajai atsistatydinus, pusiau 
slaptu balsavimu išrinkta ir tuęj 
pat pasiskirstyta pareigomis: 
P. Paliulis — pirm., S. Bartkutė 
— vicepirm., A. Brokevičius — 
sekr., A. Jankauskas — kasin., 
N. Zajančauskas — parengimų 
vad., Rumšą — par. vad. pad. 
ir A. Kasper — valdybos narys.

Revizijos komisijon vienbal
siai išrinkti: Lerkus, Peleckas 
ir Palubeckas.

Susirinkimas pravestas sklan
džiai ir darbingoj nuotaikoj, da
lyvaujant gausiam skaičiui na
rių. _

Po to sekė vaišės, kuriąs su
rengė senoji valdyba, vadovau
jamą p. Lėikienės. Vaišių me
tu padėkota senajai valdybai už 
energingą; veiklą ir palinkėta 
naujajai sėkmės. Be to, vaišių 
metu Bražinskams dar surink
ta $70. . a Alex Kasper

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas. z

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

47.......

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 ct„ Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320
V. VALANT1NAS

................ -

Utenos klubas
Mrs. Bėririce Žemgulis rezi

dencijoje. įvyko klubo metinis 
susirinkimas1 praeito vasario 17 
d. Atidarė pirmininkė K. Stu- 
kienė. Dalyvavo- visa valdyba. 
Pranešė liūdną žinią, kad iš gy
vųjų tarpo išsiskyrė klubo na
rė Ema Kriksdis, kuri buvo pa
gerbta susirinkimo dalyvių at
sistojimu. Kadangi sausio mėr 
nes j susirinkimo nebuvo, tai da
bar susirinko didelis narių skai
čius. • .... :

Iš komisijos raporto paaiškė
jo, kad praeitais - mėtais . mirė 
11 klubo narių. Dabar klubas 
turi 50 narių! .Per klubo gyvavi
mo 37 metus, mirė 199 nariai. 
Per tą laiką buvo 8 klubo pirmi
ninkai ; B.’ Putrimas, J. Jubdei- 
ka; J. šermukšnis, J. Baličas, S. 
Narkis/j P. Azalas, K. Aleksiū- 
nas ir W. Butkus. J ‘

Praeitame ^usirinkime į klu
bą įsirašė dar 3 nauji nariai. ■ *\ • V' 4. ' , . . . ■ .-f

SekmadiėnŲ .v^ario l5 d.. bi£ 
vo susirinkę yįsi valdybos nariai 
jr knygų patikrinimo.komisijos 
nariai. Netruko dšūg’laiko vi
soms klubo. kuygbnis peržiūrėti 
— paį’amas ir isinokėjinius. Vis
kas rįs:a geroj1 tvarkoj.1 ' '■

g® s rUų'jo -parengusiu puikias- 
vąKėfį- kiir vįsi-Jto-;- šųsirinkimo

i;i>uvo -^aifaišinti.kAciūrį

Pasaulis gali 
padidinti muitus

Čikaga, — “Economist News 
paper” dėka, Čikagoje buvo su 
šauktas laikraštininkų preky
bininkų, bankininku ir kitų 
ūkio žinovų pasitarimas, kuria
me JAV atstovas, dalyvaująs 
Genevoje vykstančiame pašau 
lio valstybių muitų mokesčio 
konferencijoje, pareiškė, kad 
laisvame jasaulyje ekonomi
niai reikalai nenori taisytis — 
visur viešpatauja bedarbystė, 
prekių 'kainos kyla. Esą, Gene 
voje suvažiavę valstybių eko
nomistai ir finansininkai, ats
tovaują kraštų vyriausybes, 
sunkiai - sprendžia pasaulio 
ūkio negeroves. Jie vargiai su
ras tinkamų vaistų pasaulio 
ūkio negerovėms gydyti.

Didžiuma suvažiavusių, jei 
bedarbystė nemažėsianti, gra
so - atnaujinti protekcionisti- 
nius-apsaugos muitus. Kitaip 
sakant,nori apkrauti dideliais 
mokesčiais į kraštą įvežamas 
prekės.

JAV pasiūlė Genevos suva
žiavime priešingą' receptą: jos 
siūlo bent 33 ir 13% sumažinti 
visame pasaulyje visų valsty
bių esamus muitus. Tuo veiks
mu bus pagyvinta prekyba ir, 
gal būt, savaime pagj’dytas pa
saulio 'ūkis;

Manoma, kad bus susitarta 
ir, nauji muitų tarifai jau pra
dės veikti 1977 metams.

— ASS. Čikagos skyrius šiais 
metais vadovauja' tradicinės 
kaziuko mugės atidarymui. 
Mugė įvyks kovo mėn. 7 d. či- 
kagoje-r— Jaunimo Centro pa
talpose. Mugė bus atidaryta 10 
vai. ryto. Visuomenė kviečia-, 
ma gausiai atsilankyti. (pr.)

da]
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J. BACEVICIUS — BELL REALTY 
"income tax service 7

6455 So. Kedzie Ave. - — 778-2233

•JUBILIEJINIU METŲ
NAU.IŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

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

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

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

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuvišku reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicago|e ir Kanadoje melams — $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. — $2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

Lietuvių namu saviitinkų kitflio 
metinis susirinkiihas

_ ? ' * ?•
Prieš kiek ’laiko Naujienose 

tilpo nario, gal ne iš bįogds da
lios, parašyta netiksli korespon
dencija, todėl, kad ir pavėluotai 
norisi patikslinti.

Susirinkimas įvyko sekmadie
nį, sausio 18 d., Vyčių salėje, ku
rį atidarė pirm. Leikųs, pakvies
damas pirmininkauti P. Paliulį 
ir sekretoriauti A. Kasperą. Pro
tokolai ir revizijos aktas priim
ti be pataisų.

Valdyba buvusi gana, veikli; 
taip kad kasoje priaūgo nemažai 
pelno iš parengimų, todėl nutar
ta paremti aukomis; spaudą — 
Naujienos ir Draugas po $15, ra
dijo — Margutis ir Bartkus po

jLiįtu$iy B-nėsr veikla J
|aV Lietukų--Bendruomenės 

Marqgettft Parko apylinkės1val
dybos pašidrigbinia“ šių; metų va
sario įnėn. 28 d. parapijos salėje 
buvo ■ rodomivertingi filmai 
‘Emigrantų valstybė” ir “Mies
tas tyruose”. Jį parodė Austin 
Filin Service Charles. Austin. 
Filmais ir labai domėjosi publi
ka, nes buvo rodomi emigrantų 
kūrimosi vargai, ką jie Ameri
koje rado ir ko pasiekė iki šiol.

Gaila, kad žmonės, nežinoda
mi filmų vertės, negalėjo jų ma
tyti. Bet mačiusieji buvo dėkin
gi ruošėjams. Pirm. Juozas 
BagdŽius padėkojo atsilankiu
siems ir filmų vedėjui

' Stasys Patlaba

— Astuonių Takų iš Euro
pos importuotas Magnetofonas, j 
Mažiau7 kaip 40 - dob Gaunamas 
G radi nsko ■ radi j ų, televizi j ų, 
fpnogfafų,- magnetofonų -(tape 
recorders),' oro7 vėsintuvų ir 
plokŠteini;7. parduotuvėje, 2512 
W.J 47th Stųi.'XŠhfc^gp,,.;Ill-.,‘--t'de- 
foiiąs^FR' Ų6-1998’ ;Mtd. - 9 — 6; 
pirm; dfjketv. 128.: Sekm: ir 
iriečJ uždaryta.-ų . 1

5 OPH IF BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos is W0PA,
' 1490 kil. A. M.
Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma

dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai.

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

CHICAGO, ILL. 60629

STITTS real estate
PIRKSIT — PAHnuOSIT — 

NUOMDSTT 
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai inms natamaui
BALYS BUDRAITIS

4369 ARCHER AVE CHTCAGO.TE 
Tel. 254-5551

LEMONTO APYT.TNKĖTĘ
135-TA IR ARCHER AVĖ 

Tel. 257-5861

. .♦^Laikrodininkas A. Šerkš
nys taiso laikrodžius ir gintaro 
išdirbinius.. Daro - gintarinius 
žiedus. Perka gintarą, auksą, 
senus laikrodžius ir kitękias se
nienas — antiques. 3362 So. 
Halsted St. Tel. 523-2044. (Pr).

“Šių metų, kovo mėn. į d. 2 
vai. po pietų šaukiamas pensi
ninkų susirinkimas, kuris įvyks 
Gage Parke, Field House, Gar
field ir Western gatvių kam
pas. Visi pensininkai ir norį 
įstoti į organizaciją prašome 
dalyvauti. Nario mokestis pri
imamas pusvalandžiu ankščiau.

, 'Valdyba"

TERRA
Brangenybes, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST ttrd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660

Real Estate. Notary Public.
INCOME TAX SERVICE ' 

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

šymai ir kitoki blankai.

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

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

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

PAVARDĖ IB VARDAS ________________________________

□

ADRESAS

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienos* galim* gauti puikiu knygy, kurio* papuoš 

knygy »ptnt< ar lentyna. į
K. Sielini*, PENKTIEJI METAI, grabai Įrišta. 392 paL
K. Sielini*, DIENOJ ANT, gražiai įrišta. 464 psL------------
Dr. Kary* Oriniu*, ATSIMINIMAI JR MINTYS, n tomaa, 

žiaia virleliais. 336 p»|. Kaina $6.00. Minkštais virš.
Prof. V«cl. Biržiška, SENĖJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 ptL, |Hšta — 83,00, minkštais vir
šeliais — S2.00; n dalia, 225 psl., įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais-------------------- - ----- J.--------------------------

Prof. S. Kairy*, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 psL
Kiprai Sielini*, GANA TO JUNGO, 492 p*L, minkštais vir

šeliais. į------- ---------- --------------------------------------------- -
Juoze* LlOdflu*, RAŠTAI# 250 psl. - ----- ——.. .................-
P. Liūdiluvleni, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 psl.- -------- ------- ----- ---- -------------------- -------
JanIn* N«r0n4, TRYS lA VIENA, jlunytUs atstainimaJ

170 psl. .— -------- e--------- ---------- -------- ------------------
M. Gudeli*. POVILAI MlLfRIS biofrafijos bruožai 232 

puslapiai ...... . .—i—--------- ■■■  .......... -
Knygas užsakant reikia pttdėti 25 et. f>ašto išlaidoms.

kokų

$aoo ;
$4.00 j

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ar* 
Chicago, III. 6O63L Tai. YA 7-5980

■

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pfi-s vieninteli
lietuvi kailininką FįM

Chicago Je *■

IhMaLNORMANA
JmggkBURŠTEINĄ

263-5826
MkvMB (P***?0*)

677-8489
(buto)

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba ir\ Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. HL 60609. TeL VI 7-3447

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams. 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775
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ė 
s' 
it

>1.00

>1.00

1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60^08. — TeL HA 1-8100

$5.00
51.00

n.00
1530

Call Frank Zapolis 
320814 W. 95tti St.

GA 4-8654

LAIKRODŽIAI IR BRANGINYBBS 
Pardavimas Ir Taisymas 

2444 WEST 69Hi STRICT 
Talafj Republic MM1
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"NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIĄ

HOMEOWNERS POLICY

Firm Fire and Caw.tfh Company

185 North Wabash Avenue 
2nd Floor Chicago, Ill. 60601 Pasveikink savo draugus 

per "Naujienas"

— 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.

(Pr).

SKAITYK IR KITAa PATARK
DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

RANGE 
FIRE IS 
WILDFIRE




