
VOK LXI

goms jėgoms”, aimanuoja Tass ^°^oje> apleidžia savo-kraštą.
ilgame straipsnyje.

Mėsos rūšiavimas
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William W. Scranton, JAV ambasadoriusprle Jungtiniu Tautų 
Jis pareiškė, kad nesirengia būti ambasadorium Moynihanu, kuris 
tuojau reaguodavo į kiekvieną Amerikai padarytą priekaišttą. Ma
noma, kad naujas ambasadorius bandys rasti išeitį iš Sirijos, JĖgipto 
ir Izraelio užsikirtimo Artimųjų Ryty taikai spręsti.
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FRANJIEH ATSISTATYDINTI
Premjeras Karami veda pasitarimus su 

kariais ir parlamento atstovais
BEIRUTAS, Libanas. — Premjeras Rašid Karami, praeitą 

savaitę susitaręs su Sirijos prezidentu Asadu, veda pasitarimus 
dabartiniam prezidentui Suleimanui Franjieh atsistatydinti.

Dabartiniam prezidentui buvo 
pasiųsti keli ultimatumai, bet 
jis mažai tekreipia į juos dėme
sio. Griežčiausią ultimatumą bu
vo pasiuntęs gen. Aziz Ardub, 
Beiruto įgulos viršininkas. Vė
liau kitą ultimatumą pasiuntė 
gen. Ahdub štabas, jam patarė 
trauktis ir parlamentas, bet jis 
nesitraukia.

Libane aviacija neišgriovė 
prezidentūros tik todėl, kad Si
rijos kariuomenės vadas Libane 
uždraudė tai daryti.

Premjeras kasdien kalbasi 
su Franjieh

Premjeras Karami veda visus 
pasitarimus su karo vadovybe ir 
su parlamento nariais, kad būtų 
paruošta dirva prezidentūi Fran-

AFL-CIO remia 
atomines jėgaines 
WASHINGTONAS. — š. m. 

birželio 8 kalifomiečiai turės 
balsavimo-keliu nuspręsti atomi
nių jėgainių likimą Kaliforni- 

! joje, kurių yra 3 veikiančios ir 
15 numatoma statyti., Kalifor- 
niečių. teigiami ar neigiami bal
savimo daviniai gali nulemti vi
sos Amerikos atominių jėgainių 
statybą. -

AFL-CIO lyderiai, prisibijoda
mi, kad neigiamas kaliforniečių 
pasisakymas atominių jėgainių 
statybos reikalu, gali atimti 
darbą tūkstančiams darbininkų, 
paruošė brošiūras, kuriuose at-

H.H.H. tebepirmauja 
demokratų sąraše

Tunežija areštuoja 
" Libijos teroristus

„ ' ? - - ■ ■

principe sutikęs trauktis, bet jis 
nori, kad parlamentas išrinktų 
kitą prezidentą ir žinotų, kam 
jis privalo parduoti vyriausybę.

Karių daugumą sudaro Liba
no musulmonai, o prezidentas yra 
krikščionis maronitąs. Jis nori, 
kad nęprasidėtų krikščionių sker 
dynės, kaip tai padarė palestinie
čiai keliuose kaimeliuose. Prem
jeras Karami taip pat nori iš
vengti bereikalingo kraujo pra
liejimo. Jis yra įsitikinęs, kad 
muslomonai ir krikščionys pri
valės gyventi tame pačiame Li
bane ir bendrauti.

tieji už“atominių -'jėgainių sta
tybą, jau veikiančiu atominių 
jėgainių daviniai, mokslininkų 
teigiami pasisakymai ir t. t.

Anglijos pasiūlymas 
Rodezijos atmestas
LONDONAS. — Užsienių rei

kalų sekretorius James. Calla
ghan pirmadienį pasiūlė nuimti 
visas sankcijas, jei Rodezi j a bal
tųjų mažumos valdžią nedelsiant 
perleis juodžių daugumai. Calla
ghan neslepia baimės; kad rasinis 
karas ten yra neišvengiamas ir 
kad juodųjų partizanų jėgos Mo
zambike gali panaudoti Kubos 
kareivius ir Sovietų gįriklus Rode 
zijai pulti. •

Rodezijos valdančios Fronto 
partijos pirmininkd'ąįDesmond 
Frost į Londono pasiūlymą at
sakė: “Jis (premjeras Calla
ghan) mums nesiūlo nieko nau
jo. Jis atstovauja subankrota- 
vusią valdžią ir, atrodo, ir jų idė
jos yra subankrotavusios”.

Korėja naudos 
atomo energiją

SEOUL, Korėja. — Korėjos 
vyriausybė stato atomo energi
ją varomą dirbtuvę, kuria ga
minsis kraštui reikalingą ener
giją. Dabartinių metu Rietu 
Korėja yra komunistų apsupta. 
Pasienyje stovi stiprus Ameri
kos karių "garnizonas. .Jeigu ne 
amerikiečiai, tai komunistai se
niai būtų pavergę Pietų Korėją. 
Korėja* supančios valstybės ne
nori, kad ji galėtų pasigaminti 
atomines bombas, galinčias su
stabdyti bet kokią invaziją į kal
nuotą Korėją.

sant, lead senatorius Hubert H. 
Humphrey (Minn.) nedalyvavo 
demokratų- pirminiuose rinki
muose, jis tebepasilieka tos par
tijos eilinis pirmūnas kandida
tams į prezidentus šių metų no
minacijoms.

Buvęs Georgijos gubernato
rius Jimmy Carter, laimėjęs Hli- 
nojaus pirminius rinkimus, pa
didino savo kaip kandidato į pre
zidentus nuošimtį tarp demokra
tų iš 26 iki 28 nuošimčių, bet 
Humphrey nuošimtis pakilo iš 27 
iki. 30 nuošimčių. Tie duomenys 
gauti apklausinė  jus 1,425 žmo
nes.

Kiti demokratų kandidatai 
1976 metų nominavijoms šiuo 
metu turį vilčių nuošimčiais: 
George Wallace 16, Henry Jack- 
son 11, Morris Udall A. Fred Har
ris 2, Sargent Shriver 3, bet sa
vo kandidatūrą jis atšaukė.

Akcijų mokesčiai
WWASHINGTONAS. — Vy

riausias JAV teismas sutiko 
svarstyti skundą, kuriam kalti
nama New Yorko valstybė, kad 
ji, prasilenkdama su Amerikos 
konstitucija, neteisėtai apkrau
na 5-kių centų mokesčiais kiek
vieną perkamą vertybės popierį, 
nežiūrint ar šėro pirkėjas gyve
na New Yorko valstybės ribose, 
ar už jos. Tokį parduodamo šė
ro 5 cehtų mokestį Naw Yorko 
valstija ima jau nuo 1905 m.

Karaliaus Gustavo 
vestuvės

STOCKHOLMAS. — švedų 
karalius Karlas Gustavas atei
nančio birželio 19 d. veda vieno 
Vakarų Vokietijos biznieriaus 
dukterį Silviją Sommerlaath; jis 
29 metų ji 32 metų amžiaus. 
Karaliaus rūmų pranešimu, jau
navedžius sutuoks Švedijos arki
vyskupas, ir _ “vestuvėse daly
vaus karališkoj valdiškos as
menybės iŠ viso pasaulio’.

Mėnulio akmenys - 
brangi vertybė

HOUSTON. — Amerikos as
tronautai yra atgabenę iš mėnu
lio kokius 2,000 akmens gabalų. 
Dr. Larry Haskin sako, kad jie 
yra neįkainuojama vertybė, stu
dijuojant saulės sistemą.

Dalis Mėnulio akmenų saugo
ma netoli San Antonio Brooks 
Air Force bazėje. Kitai akmenų 
daliai numatoma pastatyti spe
cialų pastatą, kuris kaštuos apie 
2.8 mil. dol.

Švinas - pavojingas
Vašingtonas. — JAV apelia

cinis teisinas kovo 19 d. pas
kelbė sprendimą, kad gamtos 
apsaugos įstaigos turi teisę įsa 
kyli nemaišyti švino į benziną. 
Taipgi ir visais kitais žmo
gaus sveikatai kenksmingais 
elementais, kaip asbesto, vini- 
linio chlorido, aldrino, deldri- 
no, LLT ir tt, gamtos apsau
gos įstaigos turi teisę pasisakyti 
ir net uždrausti jų

Nedidelis kiekis 
sužaloti- smegenis, 
protui. Didesnis jo
Ii žmogų visam laikui susar
gdinti arba ir numarinti.

vartojinią. 
švino gali 

pakenkti 
kiekis ga-

Kongo prezidentas 
išliko gyvas

BRAZZAVILLE. — Kongo 
prezidentas Marien Ngouabi iš
vengė mirties ar susižeidimo kai 
nukrito helikopteris, kuriuo bu
vo gabenama pagalba keliepis 
džiunglėse sužeistiems * asme
nims; helikopteryje skridę kiti

Sovietai kasdien 
atakuoja Sadatą

MASKVA. — Sovietams net 
sodžių pritrūko” diena iš die

nos atakuojant Egipto preziden
tą Anwar Sadatą, kurs kaltina
mas “pataikavimu imperializmui, 
sionizmui ir reakcijai”.

j Ištisus metus sovietų propa
ganda, “bardama’ Egiptą už ne
klusnumą, vengė Egipto lyderius 

; minėti vardais, bet kai praeitą 
j savaitę prezidentas Sadat nu- 
j traukė 1971 metais sudarytą su 
.‘Sovietų Sąjunga “draugingumo” 
sutartį, nuo tos dienos Sadato ir 
jo užsienių reik, ministerio 
Ismail Fahmi vardai kasdien ata
kuojami. ’’Draugingumo” sutar
tis buvusi pavyzdžiu gerų san- j 
tykių, o dabar Sadat “įtraukė 
Egiptą į Vakarų orbitą ir per
davė Egiptą į rankas imperia
lizmo, sionizmo ir reakcijos, iš
davė visiems arabams priešin-

nį paskelbė, kad suimti .trys W 
bijos teroristai, kurie prisipaži
no dalyvavę suokalbyje nužudyti 
Tunezijos lyderius, pirmoje ei
lėje patį prezidentą Habib Bur- 
guibą ir jo pasirinktą įpėdinį mi- 
nisterį. pirmininką Hedi Nouirą. 
Iš informuotų vietų pranešama, 
kad Tunizija žada atšaukti savo 
ambasadorių ir nutraukti su Li
bija diplomatinius santykius.

Prancūzų radijo pranešimu, 
Tunezijos lyderius nužudyti Li
bija planavusi praeitą savaitgalį 
Tunezijai švenčiant 20 metų sa
vo ■ napriklausomybės.

riaušias Amerikos teismas nesu
tiko persvarstyti skundo, kurį iš
kėlė vartotojų grupė, darbinin
kų unijos, nepriklausoma mėsos 
pakuotojų sąjunga ir Amerikos 
restoranų sąjunga ir kuriame 
kaltinama, žemės ūkio departa
mentas, kad jis, skriausdamas 
mėsos. , vartotojus, paskelbęs 
naujasį.mėsos rūšiavimo taisyk
les. Esą, pagal naujas mėsos 
rūšiavimo taisykles, pirkėjas ne
galės. nuspręsti kokią mėsą jis 
perka Įt todėl turės permokėti.

va-Taisyklės Įsigaliojo š. m.

Parkas areštuoja 
studentes

pa-

H. KISINGERIS RIMTAI ĮSPĖJO 
KUBĄ IR SOVIETU SĄJUNGĄ

Amerika gali imtis skubiy žingsnių 
nauiai intervencijai sustabdyti

WASHINGTONAS, D. C. — Sekretorius Kisingeris, sakyda
mas kalbą Dalias miesto Pasaulio reikalų tarybos nariams, labai 
rimtai įspėjo Kubą ir Sovietą Sąjungą. Atrodo, kad Kubos ka
reiviai, sovietų tankais ir kanuolėmis apginkluoti, primetę komu
nistinę valdžią Angolai, dabar planuoja įsikišti ir ĮRodeziją. An
goloje buvę Kubos kariai permetami į Mozambiką, kuri jau yra 
uždariusi visą siėną su Rodezija.

užkariavo Angolą
JOHANNESBURG, Pietų Af- 

I rika— AP pranešimu, priešo su
muštų ir draugų apleistų prieš- 
komunistinių jėgų likučiai, ne
bepajėgiami tęsti partizaninio 
karo prieš Sovietų Rusijos re
miamą marksistų vhldžią An-

Patikimo Johannesburg Star 
laikraščio pranešimu, Jonas Sa- 
vimbi Tautinės Sąjungos parti
zanų jėgos, Sovietų MIG-21 lėk- 
4ųvaųis? Jje jIahovQs,. bombarduo
jant,’gaiirtinai suiro. Šayimbi su 
savo jėgų likučiais pradėjo su da
liniu pasisekimu iš pasalų puldi
nėti Kubos karių vadovaujamas 
Sovietų remiamas Liaudies Są
jūdžio jėgas, pagaudami belais
viais Kubos kareivių ir atimda- 

■mi rusiškų ginklų ir amunicijos, 
tačiau sovietinių MIG be per
traukos atakuojami likučiai pa
sitraukė į krūmus arba 
per sienas, bet Zaire ir 
jai savo sienas uždarius 
telė viltis belieka tęsti
cijas iš Angolos pietinio kaimy
no Pietvakarių Afrikos, nors 
pasak minėtą laikraštį vilčių ma
žai beliko.

pabėgo 
Zambi- 
vienin- 
opera-

SEOUL, Pietinė Korėja. Kri
minalinė policija areštavo dvi 
studentes ir teismas praeitą pir
madienį abidvi nuteisė po pus
antrų metų kalėjimo už nusižen
gimą prieš prezidento Chung Hee 
Parko Įsaką, draudžiantį bet ko
kią priešvaldišką veiklą Pietų 
Korėjoje. Studentės platinusios 
vieno poeto parašytą poeziją, pa
vadintą “Sąžinės Deklaracija”. 
Poezijos autorius už dalyvavimą 
sukalby prieš valdžią 1974 me
tais nuteistas visam amžiui ka
lėjimo.

JAV apleidžia 
Tailandiją

B0NGK0K. — Tailandui
reiškus,. kad JAV-bės iki liepos 
20 dienos išgabentų visas savo 
jėgas tuo būdu baigiant 26 metų 
sutartį dėl Ramasun bazės, esan
čios 465 mylios atstu nuo Bang- 
koko, JAV pradėjo lėktuvais 
evakuoti savo kareivius, kurių 
ten buvo apie 3,500 vyrų.

Auto atsarginių 
daliu monouolis

WASHINGTONAS. — Fede
ralinė prekybos komisija kalti
na auto gamybos bendrovę Ge
neral Motors, kad ši sąmoningai 
yra sudariusi atsarginių auto da
lių monopolį arba išimtinę teisę 
pardavinėti auto dalis. Dalių kai
nos dėlei esančio monopolio toli 
pralenkiančios infliacinius kraš
tus. Tokiu išvadų yra pridėjusi 
ir senato prekybos komitetas. Fe
deralinė prekybos komisija yra 
iškėlusi prieš GM bendrovę teis
me bylą.

Amerikos ūkininkai
nepatenkinti 

5*- V
Amerikos ūkininkai liko labai 

nepatenkinti, kai prez. Fordas 
įsakė laikinai sustabdyti grūdų 
pardavimą į raudonąją Rusiją ir 
į Lenkiją. Ūkininkai sako, kad 
toks įsakymas sustabdyti grū
dų pardavimą, kad ir laikinai, 
buvęs nelegalus ir nuostolingas. 
Dėlei to ūkininkai ęaą, turėtę 11
bil dol. nuostolio. j Vic«prexid«n»*s Nelson Rockefelle-

ris i Įskrido j Prancūziją, Australiją, 
Amerikos grūdų augintojų sa- N*ui***

junga todėl IT majio oficiali*! valrtyKfy atstovais uisianio politikos 
apkaltinti vyriausybę ir par«š- kla^mala Ir at^aua JAV, kai mk

Nepatenkinti JAV 
bankininkai

Visi?Amerikos bankininkai la
bai pasišiaušė prieš senato ban
ku komiteto įnešta banku refor
mos įstatymo projektą, kadangi 
toks įstatymas, jei jis būtų pri
imtas, suteiktų teisę taupymo 
bendrovėms atidarinėti eina
mąsias čekiu sąskaitas, kurios 
jau būtų konkurencija komerci
niams bankams.

Amerikos taupymo bendrovių 
sąjunga, priešingai, bankų įsta
tymo projektą palaiko ir prašo 
taupytojos bei vartotojus pro
jektą paremti.

Rodezijos juodžiai, nepajėgė 
susitarti su lan Smitho vado
vaujamas vyriausybe, rengiasi 
perversmui pačioje Rodezijoje. 
Jiems padėtų Mazambik pasieny
je esančios jėgos, o vėliau į Ro- 
deziją įsiveržtų ir gerai ginki 
luoti Kubos daliniai. Dabartiniu 
metu Angoloje dar yra 12,500 
Kastro kareivių, valdančių so
vietų tankus, kanuoles, kulkos- 

į valdžius, kelis lėktuvus ir didoką 
skaičių kareiviams pervežti šar
vuotų automobilių. Jeigu sovie
tų ginklais apšarvavę kubiečiai 
įsiveržtų į Rodeziją, tai. dabarti
nės Rodezijos karo jėgos nepa-. 
jėgtų pastoti jiems kelio. Rode
zijos .. y^riaųsybė bijo ąvętnnos 
valstybės intervencijos.

Sekretorius Kisingeris pareiš
kė, kad Kubos ar kokios kitos 
valstybės intervencijos į bet ku
rią kitą Pietų Afrikos valstybę, 
JAV netoleruos. Jis aiškiai pa
sakė, kad JAV, nežiūrint į rinki
minius metus, gali imtis skubių 
ir griežtų veiksmų, jeigu kiltų 
reikalas. JAV pranešė Rodezi
jos premjerui Smithui ir kitiems 
tos valstybės pareigūnams, kad 
jie privalo imtis priemonių leisti 
krašto gyventojų daugumai da
lyvauti Rodezijos administraci
jos reikaluose. Didžioji Britani
ja taip pat patarė premjerui 
Smith rasti būdą leisti penkiems 
milijonams juodžių prieit prie 
valdžios.

Kisingeris pareiškė, kad JAV 
neturi jokio intereso ginti da
bartinę Rodezijos vyriausybę, 
bet jis aiškiai pabrėžė, kad blo
ga vyriausybė negali būti pa
grindas kitos valstybės interven
cijai į Kubą. į

— Mes nesame pasaulio poli
cininkai, — pareiškė sekretorius 
Kisingeris, — bet mes negalime 
leisti, arba Sovietų Sąjunga ar
ba kuris nors josios pakalikas 
taptų pasaulio policininkas, jei
gu mums nors truputį rūpi mū
sų pačių saugumas ir laisvės li
kimas pasaulyje. Kokia prasmė 
girtis apie strateginį pajėgumą 
ir trauktis kuriame nors regione. 
Jan metas priminti pasauliui, 
kad Amerika gali leistis spren
džiamam veiksmui. Amerikos 
gyventojai žino, kad JAV negali 
stovėti nuošalyje, jeigu laužomi 
patys pagrindiniai tarptautinio 
elgesio principai, laužomi, kiša- 

! masi į svetimas valstybes ir iš
ardas geopolitinis balansas.

Valstybės Departamentas pa? 
skelbė, kad tuo tarpu nėra jokių 
žinių Angoloje buvusių Kubos 
karių grįžimą į Kubą.

šiltesnis
Saulė teka 5:49, leidžiasi 6:06
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iai vadovavo

UAtt Nuoširdžiai sveikindamas išrinktąją naująją LSS Tarybos

XIII-JI METAI

ir buvo

Chicago, Ill. 60608AKfSE

lietuvių
Brook-

-fc Akademikai skautai iš anks
to suplanavę stovyklauti. Birže
lio 15-20 Rako stovyklavietėj

Throw me away. 
I’m still yours.

Centrinis Arizonos slėnis vra

Vyr. skaučių židinio Vilijos 
stalas, kaip ir kasmet, buvo gau-

je įvyko sueiga;
ilgametis vilkiukų vadovas, tun
to jaun. skautų' skyriaus vedė
jas, s. fi’l. Juoząac Liubinskas. 
Trumpoje, iškilmingoje sueigos

j ūdžio stovykla. Stovyklą organi
zuoja ASS Chicago^' skyrius. 
Programą paruoš ASS vadija. 
Taip pat numatoma sušaukti aka
demikų suvažiavimą rugsėjo 
pradžioj Chicagoj, tautinių šokių 
šventės metu. ' ■

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

prezidentą Fordą. Teko patirti, 
kad JAV prezidentui Fordui lan
kantis Chicagoj e kovo mėn. 12 
d., jo sutikime O’Hare aerodro
me, lietuviškajam jaunimui at
stovavo Audrė Budrytė ir Aud
rius Remeikis. Nuotrauką, ku
rioje prez. Fordas sveikinasi su 
Audre ir Audrium; buvo Įdėta 
Chicago Tribune. -Pažymėtina, 
kad abu jaunuoliai yra gabūs 
mokiniai,, lanko lituanistines mo
kyklas,, dalyvauja tąptinių šokių 
ir dainų ansamblyje. Audrė pri
klauso Aušros Vartų, .o Audrius 
Lituanicos skautu tuntui.

v. s. Antanas Saulaitis, 
Lietuvių Skautų Sąjungos Tarybos 

(1967-69, 1970-7?, 1973-75) Pirmininkas

Dvidešimtpenkmetj Toronto 
“Šatrijos” ir “Rambyno” tuntai 
paminėjo iškilmingai. Pradėta

Atsisveikinant
IR SVEIKINANT

Mugę atidarė naujoji LSS Tarybos Pirmininkė 
v. s. Lilė Milukienė

NEW Yotko Kultūros Židiny kovo 7 įvyko tradicinė skautų 
Kaziuko mugė, jau 14-oji iš eilės. Pradėta mišiomis 12 vai., ku
rias aukojo T. Paulius Baltakis, OFM. Mišių metu giedojo vy
resniųjų sesių chorelis, vadovaujamas v. sk. v. si. Jūratės Veb- 
laitytės- Litchfield.

skaitai užsiėmė jau vyriškes- 
ni?i- darbais — medžio droži
niais (koplytėlėmis ir pan.). Taip 
pat brolių sugalvotas, praėjusiais 
metais rodytas filmas “Pakly
dę® skautas”, ir šiais metais jį 
pakartojus, praėjo dideliu pasie
kime. nes kiekvienam juk malo
nu skaniai pasijuokti.

Tėvų komitetas visiems mu
gės dalyviams paruošė lietuviškų 
natiekalų pietus, o vyr. skautės 
įsitaisė kavinę skanumynų mė
gėjams.

Visur virė darbas, nes šiais 
metais apsilankė rekordinis žmo
nių skaičius. Tai galim spręsti 
vien iš to, kad mūsų didžiulis 
Kultūros židinys, kur sutelpa 
daugiau žmoąių® negjukitam pa
našiam tokio pobūdžio pastate 
lietuvių kolonijose, jau buvo pil
nas net ir koridoriuose.

■ Mes džiaugiamės tuo, nes, kol 
•bus pilnas žmonių Kultūros ži- 
dinvs tol mūsų skautai bus iver- 

*•9

tinami visuomenės ir jų darbai 
paremiami lietuvišku dosnumu.

ų Auuu, A- 
;yj e puslapių 

yra trumpi vilkiukų* rašinėliai 
ir piešiniai. Vilkiukai ŠĮ savo 
laikraštėlį labai mėgsta. Įdomus 
jis pavartyti' ir tėvams bei va
dovams.

Stebint šią Įdomią sueigą ir 
džiaugiantis judriaisiais vilkiu
kais, linkime vadovams nepa
vargti dirbant, o tėvams juos Į 
sueigas .vežiojant. Matant, tokį 
gausų “rezervą”., reikia manyti, 
kad “Lituanicos” tuntas dar il
gai gyvuos. ; • žuvėdra

Pasveikink savo draugus - -
per "Naujienas*

tiek gamta yra labai Įvairus 
kraštas. Didesnė Arizonos da
lis yra kalnuota. Kai kurie kal
nai siekia virš 123)00 pėdų 
aukščio. Dėl krašto kainuotume 
oro temperatūra yra labai ne
vienoda. Kalnuose yra vėsiau, 
o slėniuose šilčiau.

NEDAUG REIKALAVO, 
MEKO NEGAVO

SIDNEY, AustraHja. — Ne
pasisekus paveikti banko kasiniu 
kės; plėšikas nusprendė atsisaky
ti idėjos banką apiplėšti. Jis pa
kišo kasininkei raštelį, kur bu
vo įrašęs: “Mano apsiaustas yra 
pilnas sprogstančios -medžiagos. 
Duok man $50!” Kadangi banko 
tarnautoja jo reikalavimą visiš
kai suignoravo, plėšikas papra
šė jam grąžinti raAtelĮsir. banką 
apleido nieko, nėgayį& j ■

gerai 
irigacijos sistema, kuri aprūpi 
na vandeniu žemės ūkius ir 
citrininių vaismedžių planta
cijas. Arizonos "žemės ūkiuose 
derlingos,. dirbamos žemės; yra 
virš milijono akrų.

Nors Arizoną yra viena iš- 
greičiausiai gyventojų skaičiu
mi auganti valstybė, betėvis dar 
tebėra labai retai apgyventa:

— Sesės, sujungusios visas drau
goves Į bendrą pardavimo stalą, 
•turėjo labai daug savo pačių su- 
proiektuotų ir pagamintų rank
darbių. Buvo gausu visokių rū
šių žaislų, iš kurių išskirtinai 
dėmesį patraukė Rudnosiukai ir 
Popūčiai (puppets). Buvo pa- 

‘ Čių sesių išvartytų sienų kilimė
lių. įvairiausių medžio dirbinių, 

“kaip lėkščių, dėželių, sieninių or- 
* namentų ir pan. O taip pat ir ki

tokios išmonės — paukštyčių lai
mės šalinys, apstotas pačių ma- 

; žųjų. Vaivos d-vė sumontavo mi- 
niatūrinio golfo žaidimą, lėlių 
teatras taip pat nestigo žiūrovų.

■ Pats populiariausias sesių pro-
■ jektas buvo jų “Raganų rais- 
, tas” — baisenybių kambarys, į

kuri mažieji veržėsi net po ke- 
: lis kartus, kad “bijotų” iki va-

pamaldomis rLaLLlinij bažny
čioje vasario 29 d. Visos draugo
vės su vėliavomis jose dalyvavo. 
Dalis evangelikų skautų-čių tu
rėjo pamaldas savoje parapijos 
bažnyčioje.

Popiet Prisikėlimo salėje susi
rinko gausus būrys skautų-čių 
tėvų, svečių ir platesnės visuo
menės. “Šatrijos” ir “Rambyno” 
tuntai išsirikiavo iškilmingai su
eigai — iš viso 170. Sueigos ko
mendantas ps. G. Kalinauskas 
pakvietė ‘Šatrijos” tunto dva
sios vadovą kun. kleboną P, Ažu
balį invokacijai, po kurios vyko 
Seserijos, Brolijos ir tuntų Įsa
kymai. Įspūdžiai, apdovanoji
mai, pageriamai, buvusių tun- 
tininkų prisiminimas,, jų prista
tymas, apdovanojant juos ir jas 
gėlėmis bei specialiais lakštais 
su tautinėm juostelėm, tautos 
himnas sudarė pirmąją dalį, po 
kurios ėjo organizacijų atstovų 
sveikinimai ir tuntininkų s. D. 
Keršienės, ps. V. Turūtos skel
biami pranešimai.

Buvo įdomu išgirsti LB Se
serijos v. s. L. Milukienės ir LS 
Brolijos v. s. P. Molio linkėjimus 
Toronto skautams-tėms, šven
čiant sidabrinę sukaktį. Abie
juose linkėjimuose išreikšta vil
tis ateinančius 25-rius metus žy
mėti kaip stiprėjimo laikotarpį, 
nepasiduodant nykimo pesimiz
mui.

Meninę programą atliko sktn. 
Stepo Kairio muzikinis vienetas 
ir Rasa Draugelytė humoristi
niais posmais apie škautų-Čių 
veiklą. Tuntų įsteigtais “Gin
taras” našoko keletą šokių.

ley of the Sun), šitame slėny
je yra Įsikūręs Phoenixo mies
tas ir dauguma Arizonos že 
nės ūkių. Saulės Slėnyje nor 
Mali vasaros tmperatūra svy 
ruoja tarp 72 ir 110 laipsnii 
7. Normali žiemos temperatū
ra yra nuo 39 iki 67 laipsnių F 

Todėl Phoenixe augmenija ža- 
iuoja bei žydi ir žiemės me-

Aukštesniuose kalnuose žie- 
ną nemažai, prisninga. Ten nor 
nali žiemos temperatūra svy
ruoja nuo 14 iki 44 laipsnių F, 
o vasarą nuo 44 iki 78 laipsnių į daro tik 7% colio.
F- , - jvid. metinis kritulių kiekis

Arizonos oras yra labai sau-1 apie 20 colių. Arizonoje 
as, todėb nei vasaros karštis, nuostabiai gerai sutvarkyta 

nei žiemos šaltis nėra taip var 
žinantis kaip kad kitose Ame
rikos valstybėse.

Arizonos klimatas, ypatin
gai Phoenixe ir apylinkėse, pa
sižymi netik savo sausumu, 
bet ir saulėtumu. Dėl to čia 
suvažiuoja tūkstančiai žmonių, 
nesveikuojančių reumatizmu 
ar kvėpavimo ligomis. Saulė-

19 gyventojų 1 kv. mylioje (pa 
lyg. Californijoje: 132 gyv. 1 
kv. mylioje).

Didžiausias Arizonos mies
tas ir sostinė yra Phoenix su 
^80,000 gj’vėntojų. Antras di
dumu yra Tncson su 330,000 
gyv. Sun City, 12 mylių nuo 
Phoenixo, yra pragarsėjęs pen 
sininkų miestelis su 30,000 gy
ventojų. Paminėtinas yra Pre
scott, buvusi Arizonos sostinė, 
96 mylios į šiaurės vakarus nuo 

; Phoenixo. šis nedidelis <(18,- 
090 gyv.).; miestelis yra įsikū
ręs . gražiuose pušimis apaugu
siuose kalnuose ir yra. plačiai 
žinomas savo nepraprastąi gry 
nu ir sveiku oru. Sunkiai ser
gantieji kvėpavimo, ligomis, čia 
surado sąų, jų.

Lietuvių,, Arizonoje daugiau
siai yra Phoenixe. Tačiau jų 
yra jsikųrūsių ir Sun City, 
Scottsdale, Tucson bei Pre- 
cott nuėstuose. Phoenixe vei- 
kia trys lietuviškos organiza
cijos: ' Lięluvių Klubas, A. L. 
Bendruomenė ir Lietuvių Ka- 

I talikų Misija.-
I Tai tiek trumpai apie šią gra 
Įžią Amerikos valstybę. Gaila, 
kad mūsų tautiečiai pėrmažai 
domisi šiuo sveiko ir švelnaus 
klimato Amerikos kampeliu. 
Jei kas norėtų gauti, daugiau 
žinių apie Phoenixą bei' Arizo- 
ną — rašykite: D. Zakaras, 
1239 E. Las Palmaritasj-Phoe
nix, Arizona 85020. D.

Meninės dalies pabaigai To
ronto VI. Pūtvio šaulių kuopos 
“Aitvaras”, vadovaujamas s. A. 
Biškevičienės, suvaidino 2 v. ko
mediją “Plutelė ir pelės”. Iškil
mės baigtos vaišėmis. č. S.

DAUG ’ AMERIKIEČIŲ
- DEZERTYRŲ

Vašingtonas. — Amerikos 
įstatymų' leidžiamųjų rūmų 
atstovasĮLęš Ašpin kovo 21 ’ d. 
pasakė, kad Amerikos kariuo
menės jūrininkų korpuse yra 
didelis skaičius pabėgusių iš 
kariuomenės tarnybos! Keturis 
kartus didesnis už visus kitus 
ginklų rūšių dalinius. Lygin
damas su Vietnamo karo metu 
Įravusiaj§ * dėžeHyrais’, atstovas

v<.«..***.-• o įa(Į jų 'dabar 
daugiai!.' '

vus ir visas seses vadoves — padėti visa kuo:
kad lietuviškoji skautybė nenutrūkstamai žydėtų ir
kad mūsų Lietuvių Skautų Sąjunga būtų šviesus žiburys 

lietuvių jaunimui žengti tikrai gyvenimo keliais.
Dėkui?

Budžiu
Jūsų

A.' uvę atidarė naujoji LSS-gos- sus audiniais 
Tarybos Pirmininkė v. s. L. Mi
lukienė, perkirpdama kaspiną ir 
ragindama būti dosniem ir tuo 
paremti skautų veiklą.

Po kasei no perkirpimo prasi
dėjo r>?ti prekyba. New Yorko 
skaudi ir vėl pasirodė su savo 
sugebėjimais ir darbštumu. Vil- 
ki’’k!ji savo kampeli papuošė di
džiuliu geležiniu vilku ir . ^vo 
pačiu pagamintais įvairiais žais-

SKAUTIJA
LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

DARBAL j
-J- V. s, Vytenis Statkus, .nąu- 

;ai išrinktasis Akadėmlrfid Skau
tų Sąjūdžio vadijos Pirminin
kas, perims pareigas iškilmingo
je sueigoje, kuri įvyks kovo 28 
(sekmadienį) 1 vai. p. p. Chica- 
gos Jaunimo Centro svetainėje. 
Kviečiami dalyvauti visi ASS na
riai, skautininkai-ės ir bičiuliai.

Truputis iš v. s. Petro Jur- 
gėlos veikalo ‘^Lietuviškoji Skau- 
tija” užkulisių. Iš įdomesnių 
faktų knygą išleidžiant, minėti
na, jog lietuvių leidinių istori
joj buvo pirmą kartą sutelktas 
toks didelis fondas prieš prade
dant šią knygą leisti — prašoko 
net 15,000 dol. sumą. Vien iš 
prenumeratorių buvo gauta apie 
10,000. Didžiausia paramą 4,- 
200 dol., atėjo iš LSS Pirmijos, 
kurios didysis rūpestis 
■šios knygos išleidimas.

Knyga išpausdinta 
pranciškonų spaustuvėj 
lyne, 1,500 egz. tiražu. Apie 900 
egz. jau išplatinta. Taigi, knyga 
sklido ir sklinda dideliu pasise
kimu.

Neabejotina, kad šis didelės 
apimties darbas buvo puikiai at
liktas pasiaukojusių knygos lei
dimo komisijos narių dėka: v. 
s. A. Samušio, s. Juozo Bružo, ps. 
Irenos Vilgalienės ir s. Aldonos 
Noakaitės-Pintch. Taip pat di
delė padėka priklauso v. s. Onai 
Saulaitienei, paruošusiai leidi
niui tūkstantinį vardyną. Kny
gos fondui padidinti šiuo metu 
yra leidžiama laimėjimui M. Jan
kausko paaukota medžio skulp
tūra. Tj‘ A. J. G.

-įk Tėvai pasitikrino, ką vilkiu
kai veikia Jaunimo Centre. Me
ti nėn Chieagos Lituanicos tunto 
sueigon sugužėjo daugiau 80 vil
kiukų ir bebrų, net iš aštuonių 
draugovių. Smagu visiems su
sieiti draugėn, pažaistHr paben
drauti.

Sueiga pradėta šv. mišiomis 
žemutinėje Jaunimo centro sa
lėje. Mišias atnašavo ir jaunie
siems suprantamą prasmingą pa- 
moksą pasakė kun. Anicetas Ta
mošaitis, S. J.

Po pamaldų, toje pačioje sal4-

SUSIDOMĖKIME ARIZONA
Arizona tiek savo klimatu,; tos dienos Phonenixe sudaro 

86 procentus visų dienų per 
metus (palyg. Chicago 57 proc., 
Miami 66 proc., Los Angeles 
73 proc.).

Arizonos gamta yra labai 
įvairi. Dykumose auga, paly
ginti, skurdi augmenija, dau
giausiai įvairios kaktusų rūšys. 
Tačiau, kylant 'aukštyn į kal-j 

vadinamas Saulės Slėniu (Vai-į nūs, gamtovaizdis palaipsniui j 
keičiasi. Pasirodo kadugiai, , 
vėliau ir didesni medžiai. Aukš! 
tesnieji kalnai yra apaugę tan 
kiais pušynais^ Valstybiniai 
miškai Arizonoje užima virš 
11 milijonų akrų plotą.

Arizonoje yra apie-50 eže
rų, keletas upių bei mažesnių 
upelių. Visi vandenys yra la
bai žuvingi. Medžioklės mėgė
jams irgi netrūksta įvairiausių 
žvėrių.

Lietaus Arizonoje būna labai 
nedaug. Saulės Slėnyje viduti
nis metinis lietaus kiekis su-

Kalnuose 
yra 
vra

•NAUJlFNuS"
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medžio dirbiniais 
ir gintaru, čia pirkėjų buvo ma
tyti bent trys eilės aplink stalą, 
nes tiek gintaro ar audinių vie
noj vietoj galima rasti tik ant 
vilijiečių stalo Kaziuko mugėj. 

Buvo ir kelios laimėjimų gru- 
nės. Vyr. skaučių Aušros d-vė 
leido laimėjimui raguolį, broliai 
—ėdžio dirbinį, vilijietės — tris 
laimikius: gintarinį žiedą, Inos 
Nenortienės emalio lėkštę ir me- 

uriem netrūko pirkėjų. Gi Įdini punšo servizą; skautės leido 
lėlę — Eglę, žalčių karalienę, su 
Žilvinu.

Linkėjimai
Toronto broliams ir sesėms

Basanavičiaus, dr. V. Kudirkos,! siėmus šias pareigas, ir tuo pačiu kreipiuos Į visus Brolius Vado- 
DLK Mindaugo, Pąnerių miško, ” °— -
DLK Gedimino, DLK Vytauto, 
Puntuko draugovių vilkiukai ir 
Nemuno laivo feebrai raportavo 
savo vadovams^ Įnešta tunto vė
liavą ir tunto skydus, sugiedotas 
Lietuvos himnas. Visi vilkiukai 
pakartojo Įžodį, šių metą, ben
droje sueigoje Įžodžių nebuvo, 
jie vedami kiekvienoje draugovė
je atskirai, draugovių iškilmin
gose sueigose. Strėigos vadovui 
paklausus, keli vilkiukai pasa
kė vilkiukų Įstatus. Iššaukimu 
į priekį buvo pagerbti visi Į aukš
tesnius patyrimų laipsnius egza
minus išlaikę bei įvairias specia
lybes įgiję jaunieji broliai. Iš
nešus tunto skydą ir vėliavą, su
dainuota daina> sužaisti smagūs 
žaidimai. .rf*4

Antroje sueigos^ dalyje vyko 
pirmą kartą bandomas “mainų 
turgus’. KiekYįęiias vilkiukas 
buvo atsinešęs '^benaudojamų 
ar nusibodusių Į žąislų, kuriuos 
čia su kitais broluįib galėjo išsi
mainyti į patinkfitnesnius. Mai
nai vyko labai gyvaij ir visi bu
vo patenkinti užįpebereikalingas 
Įsigiję naudingešniiŲ sau “ver
tybių”. -.’jL

Sueiga buvo Įdomi ne tik pa
tiems vilkiukams, bet ir tėvams, 
kurie galėjo stebėti, ką jų jaunie
ji sūnūs sueigose veikia, ir Įsi
tikinti, kad ne be ręikalo sekma
dieniais atliekamos -tos nuolati
nės kelionės Į- Jasnimo centrą. 
Tikiu kad jie tinkamai Įvertina 
nuoširdų ir pasiaukojantį vado
vų darbą. Džiugu pripažinti, kad 
daugumas vadovų yra užaugę ir 
vadovavimui pasiruošę to paties 
Lituanicos tunto gretose. 

- -J-
Sueigos proga .{buvo išleista 

nauja Lituanicos.jįųpto vilkiukų 
laikraštėlio “A-i 
ųuų” kurios, dęš:

good as new. __
And remember: TH never 

break your heart Or 
leave you stranded in. -&• 
tight spots.

TH always be fliers whai 
you need me.

And that ought to .make 
you feel pretty secure.
XwXnndi wMfateWMMi ' 
mrtarity at C van (C4S
Beede are napUced if kat, rtohner dastiTRi 
Whm waded, they cut be ewhed it 
beak. Intereetje ant mbfcsct to atate or tot 
intone taną and tond ttttar hi 
dafMto wait wriwautto

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

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

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

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

ČIKAGlETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autore buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje Vaizdus aprašymai, ka ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė 95 psl. $1.50 Yra taip pat 
išvengta i anglų kalbą

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Kelionės i Lietu 
vą įspūdžiai Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl $3 00

D. Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos para.sytos lengvu, gražiu stiliumi

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

Vincas žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 psl. Kaina $1.50.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 Se. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60601 

darbo valandomis arba užsakant paŠtv Ir orWwian* 
Ar pinigine
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Tęsinys 3
Prieš okupantą vedama kova, bet ir 
bendradarbiavimas esąs toleruotinas

Išgirdus A. Gečio išdidžiai 
pasakytus žodžius, jog Bend
ruomenė ir jos darbuotojai dėl 
Lietuvos nepriklausomybės nei 
su JAV valdžia nei su okupan
tu į kompromisus neis, prisi
minė vienas kitas žymių bend- 
rupmenininkų bekompromisi- 

’ .nis su okupantu bei su jo tar
nais bičiuliavimasis.

Prieš keletą metų vienas Ben 
druomenės darbuotojas su šei
ma viešėjo okupuotoje Lietu
voje ir jo, kaip Draugo edito- 
rialų rašytojas b. kv. kita pro
ga išsireiškė, su žurnalistais- 
ėnkąvedistais bičiulystės foto
grafija buvo komunistų lei
džiamoje spaudoje.
' Iš žymaus .bendruomeninin- 

ko šeimos nario yra išėjęs ir 
tas garsusis Gimtojo Krašto re
porteriui pasakytas “juokas”, 
jog nereikia kreipti dėmesio į 
tuos išeivių veikėjus, kurie sa- 
ko, jog jaunimui nereikia lan
kytis Tarybų Lietuvoje, o rei
kia leisti tokiems veikėjams 
ramiai išmirti...'

' Žinoma, kiekvienas šeimos 
narys turi laisvę kalbėti ir veik 
ti kaip jam patinka, bet yra 
faktas, jog tos šeimos galva, 
puošdamasis Ben druomenės 

... švietimo tarybos nario titulu, 
susirado Amerikon atvykus 
buvusį savanorį raudonarmie
tį propagandistą Vacį Keime
rį, pasikvietė į savo namus, da
rė jam paslaugas, o tas svečias 
sugrįžęs į okupuotą Lietuvą 
parašė. Užatlantės laiškų kny
gai kurioje - dergiami išeiviai 
beijųveikla. :

šių metų pradžioje išeivių 
spauda paskelbė faktą, jog So
vietų Sąjungos atstovybė prie 
Jungtinių Tautų surengė čiur 
lipnio minėjimą — programą 
ir be kitų žymių svečių (pabė
gėliu nuo komunistų) dalyva- 

’ ves ' ir New' • Kdrke ” esančios 
Liet.Bendruomenės apygardos 
vaJdyboš. vienas narys. Tos iš- 
kiįrpės.dalyvių fotografija bu- 
vfjiij išspausdinta Gimtajame

mhtfe- 'kas ■'-eina. į okupanto

galimi suklydimai. Su pasmer
kimais esą reikalinga elgtis at
sargiai (klausime pasmerki
mas neminimas, o tarp protes
to ir pasmerkimo yra skirln- 
nias,nuo klausimo minties nu

krypimai nėra teigiamas pra- 
kalbininko požymis, — J. K.). 
Esąs pavyzdys, pasakojo A. 
Gečys, jog vienas newyorkie- 
tis buvęs kadaise -pasmerktas 
ir iš laisvinimo veiklos išstum
tas, o dabar vėl pasikviestas, i 
Kai Bendruomenei veikėjų trū 
ksta, esąs brangus kiekvienas 

^lietuvis, tad bendradarbiavi
mas su okupantu galįs būti to
leruotinas. Sakėsi A. Gečys 
skaitęs Lirvos laikraštyje apie 
Čiurlionio minėjimą Sovietų 
S-gos įstaigoje, bet apie lai 
smulkiau nieko nežinąs.

Patricija Hearst, turtingo laikraščiu leidėjo duktė, "simbiozši- • 
nė." armijos buvo pagrobta, 6 savaites laikyta drabužinėje, o vėliau 
policijos buvo suimta. Ji kelis kartus verkė, liudydama apie kančias 
nelaisvėje, bet ji, matyt, visko teisėjams nepasakė, jeigu josios žo
džiais nepatikėjo ir pripažino ją kalta.

f

Lee Baūęy

Bostono advokatas F./Lee Bailey gynė Patriciją Hearst San Fran
cisco teisme už dalyvavimą Banko apiplėšime. Jam nepavyko kaiti
namosios apginti nuo bausmės, bet jis laukia sprendimo, kuris bus. 
paskelbtas tiktai balandžio 'pradžioje. Prisiekusieji teisėjai nepati
kėjo josios pasiaiškinimais, todėl ir pripažino ją kalta.

ALTO INFORMACIJA I Minėkime 20 metų
Washingtonas prieš Sovietų ; Jautų neatiduoti pavergėjams 

kolonializmą 1 Senatorius - Harrison A. Wil
liams, Jr. (dem.. New Jersey) 

Visiems kongreso nariams atsiuntė Amerikos Lietuvių Ta- 
Amerikos Lietuvių Taryba bu- r'ybos pirm dr K Bobeliui raš- 
vo išsiuntinėjusi raštus, prašy-1 tą kur pabrėžia, kad JAV kon-
lama Vasario 16 proga iškelti ...............
Lietuvos laisvės reikalą. Sena- vyriausybė neatiduos Sovietų 
toriai ir kongresmanai dabar Al- Sąjungai kitados buvusių laisvų

gresas privalo užsitikrinti, jog

ėjęs j turbūt, kovos neve- 
. _ ^greičiausiai jis ten ėl-
gjdšfįltąiį) paklusnus ir nuolan- 
kiis^vėčias.
'tĄItokątneeįlihių bendruome- 
niflj^kųl elgesys kėlė klausimą, 
kaip Jgalima. suderinti Bend- 
fuortrenes reklamavimąsi kova 
prieš okupantą, kai yra fak
tai, jog Bendruomenės veikė
jai. ilėt su pačiu okupantu bi
čiuliaujasi? Klausimą pada
viau raštu A. Gečio klausimų 
ir atsakymų eigai pirmininka- 
vušrani J. žmuidzinui. Formu
lavau šitaip: Kaip suprasti tai, 
kai!' neprotestuojama prieš 
tuos Bendruomenės veikėjus^ 
rie dalyvauja Sovietų Sąjungos 
įstaigoje surengtame parengi
me-ir bendradarbiaunja su pa
vergėjo agentais?

•Atsakydamas A. Gečys aiš
kino, jog katalikų tarpe esama 
ir gferų ir blogų katalikų, tad

jr i

Iš Vakarų apygardos 
atstovų suvažiavimo

Kai praeitais metais prieš 
Vasario 16-tos minėjimą trys 
valdybos nariai (J. činga, J. 
Žmuidzinas ir A. Adomėnas) 
kitiems valdybos nariams ne
pranešę išsiuntinėjo Los An
geles ir apylinkių lietuviams 
prašymus Vasario 16-tos pro
ga aukoti Liet. Bendruomenės 
politinei veiklai remti, ne tik 
užsigavo apgauti valdybos na
riai, bet ir iš eilinių bendruo- 
menininkų buvo balsų prieš 
tokią trijulės veiklą.

J • -’•> r ‘ ■ ■ I

Daugiausiai priekaištų ir 
nepasitenkinimų leista pirmi
ninko čingos adresu ir nevien 
dėl tokio elgesio su kitais val
dybos nariais, kai be jų žinios 
išleisti aukų prašymai, bet. ir 
su kitomis organizacijomis jo 
netaktiškai pasielgta. Į San 
Francisco nuly dėjęs Simą Ku
dirką J. činga ten paliko blogą 
įspūdį, kai tokioje Kudirkos 
atvykimo iškilmėje nepagrįs
tai išbarė'San Francisco lietu
vius, esą, tie nebendradarbiau
ją su Los Angeles lietuviais, na 
ir po tokio sveeiavimosi pa
prašė kelionės išlaidas apmo
kėti. Los Angeles kolonijoje J. 
Činga įsivėlė į ginčą su Radi
jo klubu, dėl Bendruomenei 
pateiktos sąskaitos.

Visos tu nesutarimų nuotai
kos iškilo Vakarų ąpyg. atsto
vų suvažiavime ir išrinkta nau 
joji apygardos valdyba, pasis- 
kirstydama pareigomis, J. čin
gos pirmininku nebeišrinko, 
nors” jis toms pareigoms nuo
širdžiai frontininkų remtas 
kandidatavo. Suvažiavime gu- 
vo nemažai diskusijų ir aštrių 
priekaištų tiems trims valdy
bos nariams, kurie be kitų val
dybos narių žinios ėmėsi Bend
ruomenei aukas rinkti tuo pa
čiu laiku, kai aukos buvo ren
kamos Amerikos Lietuviu Ta
rybai. Be to, surinktų aukų su
mos nęužrekorduotos valdybos 
kasoje ir nepaskelbti aukotojų 
sąrašai bei surinktų pinigų su
ma. . .

Tų trijų vyrų aiškintasi, jog 
jie taip pasielgė Liet. Bendruo
menės Krašto valdybos paliep-lkai jis varė separatizmo pro- 

Jygltii ir Bendruomenėje esą ti. Kiek pinigų surinkta visi pagandą Alto skyrių į Pietinės

esą betarpiai Karšto valdybai 
pasiųsti. ‘

Toks aiškinimasis nepatenki 
nęs tų ignorotų valdybos narių 
ir keltas klausimas: o kaip, jei 
ir Krašto valdybos paliepimu 
buvo veikta, tad ar bendruo
meniškas solidarumas nereika 
kalavo nors: apie tai painfor
muoti visus .valdvbos narius? ’ * - - ’ Į

Kaip skaldymą nudailino 
frontininkų propagandistas

Taigi, čia skaldyta ne tik vi
suomenė, bet ir pati Bendruo
menės apygardos valdyba, o 
kadangi tas nedoras darbas 
dirbamas frontininkų ranko
mis, tad jų propagandistas, 
Draugo korespondentas J. Kj., 
aprašydamas apygardos suva
žiavimą, padėtį šitaip nušlifa
vo ir nudailino: “Našią apygar 
dos padalinių veiklą lėmė dar
niai veikusi apygardos valdy
ba, vadovaujama Jono čingos 
ir artimai bendradarbiavusi su 
apylinkių valdybomis’’ (Drau
gas, 76,1. 26).

Ir bepigu tokiam korespon
dentui geram katalikui netei
singai rašyti: — prieina išpa
žinties, iš nuodėmių apsivalo 
ir vėl išnaujo...

Minimas Draugo korespon- 
tas yra vienas iš pirmųjų ak
tyviųjų visuomenės skaldyto
jų, pasireiškęs net tuo laiku, 
kai čia balsuota rezoliucija, rei 
kalaujant Alto centrą iš Čika
gos perkelti į Los . Angeles ir

PATTY PRAŽUDĖ 
TALISMANAS

San Francisko. — Apiplėšu
sią Kalifornijoje banką Patri
cia Hearst prisiekusių teismo 
rasta kalta. Ja pražudė talis
manas, kuri jai buvo dovano
jęs simbionės išlaisvinimo ar
mijos narys Wille Wolfe, ku
ris žuvęs kartu su kitais pen
kiais armijos nariais, susišau- 
džius su Los Angelės policija. 
Patricija tą talismaną, vaiz
duojanti indėnų tautos Olme- 
cų padarytą beždžionėlę, ne
šiojosi su savimi. Ja suimant, 
buvo policijos paimtas ir mi
nėtas talismanas. ’

Patricijos byloje jis buvo 
pateiktas, kai valstybės proku
roras J. L. Browning, beskai
tydamas New Times žurnale 
straipsnį “Dvidešimt mėnesių 
pogrindyje su Patty”, išskaitė 
jau kalėjime sėdinčių Wiliam 
ir Emily Harrisų užrašytus sa
kinius: “Wolfas davė panelei 
Hearst relikvij ą, vaizduoj an- 
čią beždžionėlę, pirktą Meksi
koje”. .. “Patty ją nešiojo visą

tai atsiunčia nuorašus savo kal
bų, pasakytų kongrese. Vasario 
16 proga, paremdamas rezoliu
ciją, reikalaujančią nepripažinti 
Lietuvos inkorporacijos, kong
resmanas Edward I. Koch (d., 
New Yorkas) stipriai pasisakė 
prieš Sovietų kolonializmą. Jis 
pareiškė: “Sovietų Sąjunga yra 
sulaužiusi kiekvieną tarptautinės 
teisės dėsnį ir turi būti smer
kiama kiekviena proga. Jeigu 
mes susiderintume su neteisėtu 
Baltijos valstybių inkorporavi
mu, ar mes nebūtume kalti tuo 
cinišku prisitaikymu, kaip kad 
kalta Rusija ir Vokietija savo 
1939 m. sutartimi pasidalinusios 
Rytų Europą”.

Toliau kongr. Koch pabrėžia, 
kad tarptautiniame teisėtumo 
laužyme įsisenėjimas nieko ne
gali pateisinti. Pagaliau, pažy
mi kalbos pabaigoje kongresma
nas Koch, Sovietų Sąjunga yra 
didžiausios priespaudos kraštas, 
nužudęs daugiau savo piliečių, 
kaip bet kurids kitas kraštas .nuo 
Hitlerio laikų nacių Vokietijoje.

Kongrese išgyrė lietuvių 
vaišingumą

New Yorko kongresmanas Les
ter Wollff (dem.) Atstovų Rū
muose pagyrė vasario 17 Wash
ingtone lietuvių suruoštas vai
šes kongresmanamš ir senato
riams, pažymėdamas skanius lie
tuvaičių gaminius, išgurdamas 
vaišių organizatorių New Yorko 
Lietuvių Tarybos pirm. A. J. 
Varną, pasmerkdamas dabartinį 
totalitarinį Lietuvos okupantų 
režimą, primindamas Rusijos su
laužytas sutartis su Lietuva ir 
reikšdamas Lietuvos išsilaisvi
nimo viltis.

Rytų Europos tautų. Dėl to jis 
pasiryžo remti rezoliuciją 319.

Vyčiai laisvės siekimuose

Plataus atgarsio amerikiečių 
spaudoje susilaukė Lietuvos vy
čių surengtas nepriklausomybės 
minėjimas Amsterdame, N. Y., 
kur kalbėjo prof. dr. J. Stukas. 
Gausios amerikiečių laikraščių 
iškarpos su to minėjimo aprašy
mais atsiųstos Altai.

Taip pat Altą gavo gausias iš
karpas iš amerikiečių spaudos 
su aprašymais nepriklausomy
bės atkūrimo Nashua mieste, 

kur dalyvavo ir Simas Kudirka.

Lietuvių dvasia stipri

Kongresmanas Joshua Eilberg 
(dem., Pennsylvania) paminė
damas Atstovų Rūmuose Lietu
vos nepriklausomybės atkūrimo 
sukaktį, iškėlė lietuvių ryžtą, pa
reiškė: “Aš aukštinu lietuvių 
tautą už jos heroiškas pastangas 
nusimesti Sovietų Sąjungos jun
gą. Jų kovos nebus veltui”.

BEIRUTE VĖL ŠAUDOSI

BEIRUTAS. — šimtai musul
monu milicininku, remiamų ka
riuomenės ir ginkluotų šarvuo
čiais bei sunkiaisiais ginklais, 
puolė krikščionių jėgas, Įsitvirti
nusias viešbutyje Holiday Inn. 
Viešbučio muštynėse žuvo 40 as
menų ir daug buvo sužeista. 
Viešbučio vietoje griuvėsiai te
paliko.

Kovos tačiau tuo nepasibaigė, 
bet kariaunama toliau. Dabar 
pusė miesto yra musulmonų ir 
kita pusė krikščionių žinioje.

laikę ant kaklo. Po susišaudy
mo ji nustojo ją nešiotis ant 
kaklo, bet nešiojosi savo ran
kinuke”. ..

BUY ILS. 
SAVINGS 
BONDS

•WHERE YOU BANK OR WORK

T aupy R itefdabar 
pas mus

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

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

derį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

Kalifornijos Lietuvių Tarybą 
perkrikštydamas. Į Alto grio
vimo susirinkimą 1962 metais 
frontininkų įtakoje buvusi apy 
gardos valdyba neteisėtai buvo 
atsiuntusi atstovą ir tai Drau
go korespondentui žinoma, bet 
jis vis dabar kaltina, jog Al
tas skaldąs Bendruomenę.

Kai nepersiniausiaį Naujie
nose rašydamas paminėjau, jog 
Draugo bendradarbis partijos 
naudai gali paminti tiesą ir 
kitus netiesa apkalbėti, tai čia 
bendruomenę steigiant pasi- 
darbavusis Antanas Audronis 
parapijos sodyboje mane pas
veikino: “Kaip tu gali šitaip 
rašyti, juk tai demagogija!”.

Skaitau Draugo dienratyje 
šių metų Vasario 16-tos apra
šyme ir vėl žodis demogogija 
figūruoja, sakant, jog dr. Bo
belis kalbėdamas puolė Bend
ruomenę, demagojijos neveng
damas.

Manyčiau, jog tie, kurie mėgs 
ta savo kalboje ar rašte dema
gogijos žodį vartoti, turėtų įsi
samoninti ir to žodžio reikš- I 
mę, nes juk faktais paremti 
teigimai nėra demagogiją.

(Bus datigfeu)

JAV sukakti
Marcuette Parkas, Chicaga.— 

Amerikos 200 metų nepriklauso
mybes ir laisvės sukakčiai pami
nėti Lietuvių Komitetas posė
džiavo šių metų kovo 20 dieną 
savo raštinėje, esančioje 2951 
West 63rd St. Posėdį pravedė 

į pirmininkas Dr. Vytautas Bal
čiūnas. Jis susirinkusiems pra
nešė, kad jau yra 29 organizaci
jos, prisidėjusios prie šios sukak
ties minėjimo, šiomis dienomis 
dar prisidėjo kelios iki šio me
to neapsisprendusios organizaci
jos.

Iš komiteto narių pareiškimų 
paaiškėjo, kad visi dirba paki
lusia nuotaika. Iš lietuvių visuo
menės susilaukiama vis didesnė 
parama. Pradžioje kai kurie bu
vo priešingi arba abejingi, da
bar jau ir tie nuoširdžiai 
komiteto vedamą darbą.

Amerikos 200 metų 
klausomybės minėjimo
mes pareiškime jai padėką už su
teikimą mums prieglaudos, čia 
mes galime laisvai reikštis kul
tūriniame, ekonominiame ir net 
politiniams gyvenime, čia mes 
galime būti naudingi gimtinei 
Lietuvai. Atrodytų nusikaltimu, 
jeigu mes tiktai stebėtume ame
rikiečius, mininčius šią svarbią 
200 metų sukaktį, nieko neveik
tume. Turime gyventi šventiš
komis krašto nuotaikomis ir 
jausti jo pulsą.

Visi Įsitraukime į komiteto ve
damą darbą ir parodykime, kad 
lietuviai moka padaryti įnašą Į 
šią svarbią amerikiečių šventę. 
Dirbkime visi kartu, vieni ki
tiems padėdami! Tuo būdu daug 
daugiau padarysime. Nesiskal- 
dykime, bet vienykimės, kad ga
lėtume netikėtai daug ir gražaus 
padaryti. Stasys Patlaba

remia

nepri- 
proga

’NAUJIENOS' KIEKVIENO
LIETUVIO

DRAUGAS IR BIČIULIS

FIGHT HEART DI

GIVE HEART

tarmes

Fsric

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

a
■

-
B

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

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die- ■ 
na, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos. ;

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki •

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

(steigta 1923 metais. * TEL. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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15 cents per copy,

nies žemės, ispaniškai vadina

$26.00
$14.00

$7.50
$2.50

trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose 
metams _____

pusei metu ___

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Haisted SU, Chicago 
Ill. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Kanadoje: 
metams ___ .
pusei metu __
vienam mėnesiui

vėliau ūž- 
matyt, ne 
švarutėlis, 
nepajuto-

Užsiemuose:
metams _____
pusei metu ___
vienam mėnesiui

užkando- 
pranešta.

SPROGIMAI KINUOS
ALYVOS LAUKUOSE

vos parduodanti Japonijai, bet 
sprogimui įvykus, ji vašario- 
kovo mėnesiais į Japoniją aly 
vos pristatė 100.000 tonų ma- 
ziau.

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

Tokijo. — World Daily 
News, rašo, kad raudonosios 
Kinijos šiaurėje, Mandžūrijds 
provincijoje yra gausūs žemės 
alyvos laukai, iš kurių Kinija 
gaunanti į metus 28 mil. tonų 
žemės alyvos. Bet, kaip laikraš 
lis rašo, alyvos laukuose įvy
ko dideli sprogimai, kuri "su
naikino įrengimus alyvai trauk 
ti iš žemės ir ją pristatyti į 
uostus, šią žinią patvirtina 
Amerikos stebėjimo satelitas ir 
atvykstą kiniečiai iš šiaurinės 
Kinijos.

$30.00
$16.00
$3.00

$31.00
$18.00

$4.00

Grįžome į laisvą, 
me ir mums buvo 
kad visus dokumentus — pa
sus — atiduotume laivo vado
vybei, be to, patikrintume visus 
daiktus, ar turime juos savo 
kajutėse. Prašo tuojau praneš 
ti, jeigu pakeliuje dingo, kad 
dar galėtume surasti, kol lai
vas stovi uoste.

Be to, mums davė visą vaka-

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

$30.00
$16.00

$8.00
$3.00
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kartą. Ne iš 
iš medžių kartos.

O kokių ten keisčiausių žvė
rių ir žvėrelių. teko matyti ir 
nufotografuoti, tai sunku ir pa
pasakoti. Išlys, atsimenu, ko
kia pelytė iš po krūmo, pasidai
rys, ūsus paraisfys, ausis pa- 
kirps, apsisuka ir vėl dingsta. 
Kai pradeda suktise tai tik tada 
pamatai, kad ten šia nepely- 
tės būta. Ir būtų panaši į mū
sų žebenkštę, bet gerokai il
gesnė, storesnė ir judresnė.

O kokių gelių tame parke 
matėme, kokios jų spalvos, tai 
sunku papasakoti. Aš tiktai no 
riu, kad kiekviena traukta fo
tografija išeitų ir kada nors 
galėčiau ne savo artimiesiems, 
bet ir skaitytojams jas parody

linga pripažinti ir pagerbti praeities palikimą ir jo 
atliktą didelį vaidmenį, pasistengiant surasti praei
ties palikimo su dabarties tikrove sugyvenimo ir su
sitarimo reiškimosi būdą, veikimo simbiozę, be abe
jojimo, tai tegali būti abišalio kompromiso išdava. 
Kai kas kompromoso, deja, reikalauja vien iš LB ji 
turinti atsisakyti savo esmės, turinti atsistatydinti 
jos taryba bei valdyba ir t. t. Iš tikrųjų LB yra tik 

gynimosi padėtyjes, kada jai “bekompromisinę kovą” 
paskelbė ALTA, už kurios nugaros, Dr. šimkaitės 
žodžiais, stovi išsirikiavę buv. demokratinės Lietuvos 
partijų šešėliai. Ar ne metas taip pat kompromisų 
reikalauti ir iš jų?” (Draugas, 1976 m. kovo 22 d. 4 pul) 
Jeigu Dr. šomkaitė, išstudijavusi turimus dokumen

tus, susipažinusi su istorija ir išsikalbėjusi su demokra
tinių partijų dar gyvais veikėjais ir paliktais jų raštais, 
kaip to reikalauja nešiojamas mokslo daktarės titulas, 
priėjo išvados, kad ALTą sudaro tiktai “partijų šešė
liai”; jeigu Stasys Barzdukas, be studijų, bet tiktai iš 
nepaprastai didelio noro tapti lietuvių tautos pranašu 
nori, kad tos visuomeninės lietuvių tautos jėgos susilp
nėtų, skelbia, jog tai yra tik šešėlis, tai kuriam galui 
jiems vesti kovą su šešėliais?

Su šešėliais nei vienas apysveikis lietuvis jokios ko
vos neveda. Visi žino, kad šešėliai nepavojingu Paleidai 
daugiau šviesos ant šešėlio, — ir jis dingo. Nieko negali
me padaryti su Mėnulio šešėliu. Jis labai jau didelis. Bet 
visi kiti šešėliai įveikiami. įveikiamas ir likusių Lietuvos 
politinių partijų šešėlis. Reikia tiktai nurodyti,’ką tas “še
šėlis” iki šio meto yra padaręs kovoje už lietuvių tautos 
laisvę ir ką Barzdukas su šomkaitė yra padarį. Sugreti
nę jų darbus, ir pasvėrę jų svarbą, galėsime baigti visas 
diskusijas.

Dar lengiau klausimas būtų išpręstas, jeigu surašy
tume tų “šešėlių” šiandien vedamą darbą Lietuvos lais
vės naudai. Vienoje skiltyje surašykime, ką ALTAS" — 
tų sėslių šešėlis praeitas metais padarė naudingi Lietuvos 
laisvės bylai ir surašykime, ką Barzduko su Šomkaitė at
likti darbai reiškia. Lietuviai sugretintų abi skiltis ir ži
notų, kas konkrečiai dirba, o kas niekus tauškia.

Dr. šomkaitė vis tik praktiškiau į reikalą žiūri. Be 
“partijų šešėlio”, ji pripažįsta, jog tai yra “iškabos”, už 
kurių savo laiku buvo “didelė tikrovė.” Jeigu ji butų pa
siteiravusi, kas yra “iškaba” pasipuošusios įstaigos vidu
je, ir būtų susipažinusi su organizacijoms, grupėmis, klu
bais, spaudos organais, tai josios studija gal būtų išėjusi 
truputi kitokia. Giliau susipažinti ji nenorėjoj bet ji vis 
dėlto jaučia, kad su tais “šešėliais” reikia eiti į kompro
misą. Jai atrodo, kad bus lengviau pasiekti kompromisą, 
jeigu tuos “šešėlius” nuvertinsi, suniekinsi, pelenais ir 
praeities dulkėmis paversi. Tuo tarpu Barzdukas visai 
kitaip galvoja. Jis net ir su “šešėliais” nenori eiti į jokį 
kompromisą. Jeigu jau kas turėtų daryti kompromis, 
tai “šešėlis”, o ne Barzdukas.

Barzdukas ir klausyti nenori apie jokį kompromisą. 
Jis ir Dr. šomkaitei išmetinėja, kad jai tokia mintis yra 
kilusi. Jis nepastebi, kad visa jo vadovaujama Bendruo
menė jau yra likusi tik “šešėlis”, kurią Amerikos lietu
viai jau yra gerokai apšvietę. Visiems būtų daug geriau, 
jei Barzdukas paklausytų Dr. šomkaitės. Butų geriau 
pačiam Barzdukui ir visiems Amerikos lietuviams.

Dienraščio kainos:
Chicago j e ir priemiesčiuose; 

metams _____________
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Veda kovą su šešėliais
Stasys Barzdukas, dėl sukeltų nemalonumų atleistas 

iš Pasaulio Lietuvio redaktoriaus pareigų, naudoja mari
jonų jam patiektą laikrašti Lietuvos praeičiai klastoti, 
dabarčiai iškraipyti ir nugyventai JAV Lietuvių bend
ruomenei piršti Amerikos lietuviams. Savo laiku jis jau 
gana plačiai rašė Draugui apie galimybes primesti jo-.va
dovautą Bendruomenę Amerikos lietuviams, o šiandien 
jau prašneko apie vienybės sąlygas suskilusiai Bendruo
menei suvienyti. Iki šio meto jis nenorėjo pripažinti fak
to, kad jo Bendruomenė yra suskilusi, bet paskutiniame 
savo rašinyje jis jau tą faktą, kad ir- netiesioginiai, pri
pažįsta. (Šių metų kovo 6 d. Įžanginiame, kalbėdami apie 
Stasio Barzduko pastangas išmušti Amerikos Lietuvių 
Tarybą iš visuomeninio gyvenimo, per klaidą’Štasiui da
vėme Kazio vardą. Nežinojome, kad Amerikos yra keli 
Kaziai Barzdukai, nenorintieji būti sutapatinti su Sta
sio ariama vaga. Atsiprašome Kazių Barzdukų.)

Jeigu tas bendruomeninis Barzdukas nebūtų toks di
delis fanatikas ir bandytų bent faktus nustatyti, tai dar 
būtų galima laukti šiokios tokios naudos iš jo skebiamų' 
rašinių. Faktai, nutarimai, susitarimai jam nieko ne
reiškia. Jis savo tašo ir baigta. Don Kichotas savo laiku 
vedė kovą su vėjo malūnais, o Barzdukas šiandien prisi
pažįsta, kad jis veda kovą su “partijų šešėliais”. Galima 
ir tokią kovą vesti, bet naudos iš tos kovos bebus nie
kam, nei pačiam- Barzdukui, nei Amerikos lietuviams. 
Anksčiau savo tikslams jis naudojo vieną Člevelando da
mą, o šiandiena į pagalbą jis įsikinkė Dr. B. šomkaitę. 
Nepažįstame šios mokslo titulu pasidabinusios lietuvės, 
ji galvoja kaip pats Barzdukas ir naudoja tuos pačius 
Barzduko metodus. Štai ką Berzdukas, pasiremdamas 
Dr. šomkaitės mokslo darbu, rašo:

“Dr. šomkaitė taip pat teisingai nustato diag
nozę, kad visų nesusitarimų’ šaknys slypi minėtuose 
ALTOs — LB įtampose, todėl reikia nuoširdžiai pri
tarti ir jos laiško baigiamai išvadai: “Nors ALTOS 
reikalus sprendžia ne išeivija, o tik tam tikros iška
bos, pripažinkime, kad savo metu už tų iškabų bu
vo ir didelė tikrovė, o LB organizacijos iš viso ne
buvo. Todėl ir ALTOS LB santykiavimo įtampos pa
naikinimą sprendžiant, atrodo, būtų teisinga ir tiks-

progos
Žemę. Ušuajos miestelį mes 
jau buvome aplankę, bet kas 
buvo toliau nuo miestelio, tai 
nežinojome.

Papusryčiavę, susėdome į 
autobusus, kietus, kaip ir vi
sas Argentinos gyvenimas, ir 
pasileidome į pietinę Ušuajos 
pusę. Važiavome pačiu jūros 
pakraščiu, o kai nukeliavome 
kokią 15 vyliu, tai pasukome 
į dešinę ir pradėjome lipti į 
kalnus. Kelias akmeninis, duo
bėtas pačios gamtos nulietas. 
Man susidarė įspūdis, kad to
mis vietomis prieš kelis šimtus, 
o gal ir tūkstantį metų lava 
liejosi.

Viskas stovi, kaip užšąla
Buvome nuvežti į vadinamą 

Ugnies Žemės parką Nie
ko ypatingo ten nemačiau, 
bet pačią gamtą. Man papasa-Į 
koti būtų gana sunku, L.' 
pasidariau keliolika gerų 
rografijų, spalvuotų ir nespal- 
vuotų. Kai būsiu senas, ir pa
ruošiu savo kelonių albumą 
tai ir jūs galėsite pamatyti, ko
ki ten keisti medžiai auga, kaip [tiktai norėjau, kad 
tuos medžius vėjas laužo, kaip laiškai ir atvirutės išeitų iš Ug- 
ant tų laužų kiti medžiai 
kyla ir taip eina iš kartos į mos Tierra del Fuego. Turiu 

žmonių kartos, bet pasakyti, kad ne visi laiškus 
gavo. Daugelis gavo, kad ir pa
vėluotai, bet ne visi. Turiu 
pripažinti, kad žemė Galo, o 
gal ir tolimesnių įstaigų toliau 
nuo Žemės Galo pašto patar-' 
navimas labai blogas. Paruo
šiau didelį kiekį puikių atviru
kų, nupirkau pašto ženklus ir' 
paleidau, bet Argentinos pašto 
tarnautojais gali mažiau pasi
tikėti, negu Chicagos. Pas mus, 
kai laiškai prapuola, tai juos 
randa Michigavo ežero vende- 
nyse ar atmatų statinėse, o Ar 
gentinoje nusidrasko pašto 
ženklus, o puikius atvirukus 
pasiima atminimui.

Kai visi sulipo ir užtraukė 
laiptelius, tai laisvas pradžio
je pradėjo suptis, o 
ti Užuajas uostas, 
toks gilus, vanduo 
matyti dugnas. Nei 
me, kai laivas Beaglę. kanalu 
pradėjo slinkti į rytus.

Diena pasitaikė-labai, graži 
oras šiltas, 75 laipsniai. Gali 
vienmarškinis vaikščioti palu
be, ir sekti atsisveikinančius 
krantus ir medžius. Pūtė vėje
lis ir medžiai lingavo, tarytum 
norėdami pasakyti mus pasku-

Ekspedicijos vadovai davė rą laiškams ir atvirukams ra- 
mums dar viėną dieną pabūti šyti. Paminėjo, kad draugai ir 
Ušuajos uoste, kad turėtume parašiau savo pažįstamų ir gi- 

apžiurėti visą Ugnies atviruką iš Ugnies Žemės, Pie
tų Amerikos galo. Buvau gero
je nuotaikoje, vaikščiojimas ir 
važinėjimas po kalnus man 
jau nusibodo, tai pradėjau laiš
kus rašinėti. Prirašiau jų bent 
porą šimtų tūkstančių. Dau
giausia išėjo į Ameriką, bet ne- 
paimršau savo pažįstamų ir gi
minių iš Vilniaus, Panevėžio, 
Floridos ir kitų vietų Laimė 
kad buvau prisipirkęs atviru
kų ne tik RipGrande aviacijos 
bazėje, bet pačioje Ušuajoje.

Atsisveikinome Ūžaują
Praeitų metų gruodžio 30 

dieną rytą mūsų laivas “Lind- 
blat Explorer” ištraukė savo 
inkarus ir pradėjo suptis. Lai
vo pareigūnai dar bėgioja į 
muitinę, palikdami reikalin
gus dokumentus, kad žinotų, 
kas tame laive važiuoja ir kur 
važiuoja, o mūsų į uostą jau 

bet aš‘nenorėjo leisti. Kas labai , jau 
f 0_ j užsispyrė, norėjo dar ką svar

baus pranešti giminėms, tai tą 
išleido, bet liepė tuojau grįžti.

Aš Ušuajoje giminių neturė
jau ir į kraštą nesiveržiau. Aš 

visi mano

5KA1TYK IK KITADA PATARK

DIENRAŠTI ’NAUJIENAS’-

tinį Sudie. Visi buvome paten
kinti šviesiu rytu, pranašau
jančiu gerą ir gražią dieną. Man 
visuomet liūdna toliau kelio
nėn leisis ir patinka, kad kas 
mane atsisveikina. Žmonių ne
buvo, tai ilgai žiurėjau į lin
guojančius medžius. Kai kurie, 
mažesni ir lankstesni, taip jau 
gražiai atsisveikinėjo, kad sa
vo kepures iki* žemės nulenkda 
vo... Nulenks, atsistoja ir vėl 
lenkiasi... Jeigu būčiau buvęs 
arčiau, tai būčiau aš joms 
cukierkų saują pabėręs, kaip 
tai padariau tolimuose aerodro
muose atsisveikinant iems ne- 
pažįcstamiems vaikams.

Savo laiku, prieš kokį pu
santro metų ar kiek mažiau, 
Beagle kanalas pakeitė žmo
gaus mintis. Jis turėjo įtakos 
ir man. Bet kai mūsų laivas 
stūmėsi juo į rytus, tai nieko 
ypatingo jame nemačiau. Tu
rėjau gerus žiūronus, tai se
kiau kiekvieną pakaitą pa
krantėse— Nemačiau jokio 
namelio, jokio miestelio, jokios 
didesnės palapinės. Viskas ža 
lia, medžiai, žolės ir įvairiau
si vijokliai Savo laiku, ats- 
simenu. skaičiau “Beagiė” ke
lionė tais pačiais vandenimis. 
Mums ji neatrodė skirtingi nuo 
kitų krantų, bet vienas “Beag
le” laivo studentas ne tik Ušua 
joje, Ugnies žemėje matė dau
giau negu mes. Gaila, kad aš, 
perskaitęs kelionę tais pačiais 
vandenimis plaukiojusių Beag 
le žmonių knygą išmečiau, kaip 
išmetu visas sunkias knygas. 
Man pačiam dabar butų įdo
mu antrą kartą ją perskaityti.

-

(Bus daugiau),

RAŠO DAN KURAITIS '

Pavasaris eina Karpatų kalnais
Visi trokšta laisvės

Mačiau, kai už grotu sėdėjo drūtas politrukas. Jis ne
simeldė, bet labai atidžiai sekė, ką kunigas darė prie 
altoriaus. Kai kunigas nuėjo į viduryje bažnyčios esan- 
čiąysakyklą. tai drūtasis politrukas jį ir ten nusekė. 
Atsirėmęs j sakyklos stulpus, politrukas, ausis ištem
pęs, labai atidžiai klausė, ką kunigas pasakojo. Kai 
kunigas, pasakęs pamokslą, nuėjo vėl prie altoriaus, 
tai paskui jį nusekė ir drūtasis politrukas. Greta jo 
sėdėjo ir keli kiti politrukai.

Bet pats įdomiausias momentas buvo maldos pa
baigoje. Viską atgiedojęs ir persižegnojęs kunigas ren- 
gėti eiti nuo altoriaus. Vos jam žengus kelis žings
nius, visa katedra atsistojo ir garsiai užgiedojo veng
rams, matyt, jau įprastą ir mokamą giesmę. Vos pas
klidus pirmiesiems balsams, vargonai taip smarkiai 
užgrojo, kad rodos, visa katedra grius. Nustebęs ir 
garsų pritrenktas ramiai toliau klausiau vengrų gie
damos garsios giemes. žodžių nesupratau, jie buvo 
vengriški, bet man atrodė, kad iš kiekvienos vengro 
krutinęs iš kiekvienos vargonų dūdos ėjo toki žodžiai:

— Tu nelabis komuniste, tu atėmei mums laisvę.
bet tu neatimsi mums tikėjimo į laisvi...

Aš žodžių nesupratau, bet ten buvusieji politrukai 
labai aiškiai žinojo, ką vengrai, baigę maldas, ka
tedroje giedojo. Jaunimo katedroje nebuvo, nes visi 
jauni ir sveiki vyrai turėjo dirbti. Jie dirba kiekvieną 
dieną, paprastą ir šventadienį. Jeigu jie yra tikintie
ji, tai jie gali namie pasimelsti. Jie žino, kad Dievas 
visus girdi, namie ir bažnyčioje.

Bestovint Budapešto katedroje, man prisiminė se
ni laikai, daro caro valdomoje Lietuvoje. Buvai gies
mininkas ir patiko giedoti. Giedojau, kur tik pasitai
kydavo proga. Nebeatsimenu visos giesmės, bet ži
nau, kad buvo, viena giesme kurioje buvo toks para
grafas: “Nei velniai patys negali jos sugriauti...” Tu
riu kelias senus giesmynus, ten randu seniai giedo
tas giesmes, bet šio posmo dar nesuradau. Net nega
lėčiau pasakyti, iš kurios gesmės jis yra kilęs. Bet 
man atrodo, kad-jis turėjo kalbėti apie bažnyčią. Vi
si žinome, kad lietuviškas bažnyčias naikinti buvo pa
sišovę caro gubernatoriai. Jie liepė statyti cerkves, o 
tuštinti bažnyčias. Ir buvo tokia giesme, kuri sakė, 
kad bažnyčios niekas nesugriaus, nes ji nesugriauna, 
kaip nesugriaunamas tikėjimas.

Aš čia nesiimu spręsti tikėjimo svarbos. Neturėjau 
progos giliau į šiuos reikalus įsigilinti. Aš net nesu
prantu, kuriais sumetimais velniai turėtų griauti baž
nyčią. Nebent jeigu tai būtų tik simbolika. Bet žinau, 
kad jeigu jie ir norėtų ją griauti, tai nepajėgtų, nes 
taip mes savo laiku giedojome Lietuvoje, taip man 
atrodė, kad giedojo ir vengtai, susirinkę savo kate
droje. Budapešto politrukai buvo tie velniai, norėju
sieji katedrą sugriauti, bet jie nepajėgė. Žmonių bal
sai ir vargonai buvo galingesni, negu tie raudonieji 
velniai.

Vengrai nori laisvės, jie tiki j laisvę. Bažnyčioje 
jie komunistams aiškiai pasako, kad niekas jiems ne
gali uždrausti tikėti, niekas negali sunaikinti jų tikė
jimo į laisvę, nes tai yra tikėjimas'! žmonijos geres
nę ateitį. Amerikiečiai prieš du šimtus metų išsiko
vojo sau laisvę, jie patys įgyvendino respektą vieno 
kitam, tadel šiandien Amerika ir yra pati galingiau
sioji ir pati pažangiausioji šalis visame pasaulyje.

Kur aš nuvažiuoju, tai vis pasakoju, kad Amerika ne
ša laisvę visai žmonijai. Ne rusiškas komunizmas ne
ša laisvę pavergtiesiems, bet Amerika.

VARŠUVOS KATEDRA
Besilankydamas Budapešto ketedroje, prisiminiau 

ir Varšuvos šv. Aleksandro katedrą. Jodvi labai pa
našios. Seniai statytos, jas lanko tikintieji. Kaip Var
šuva, taip Budapeštas yra komunidtinėje sistemoje. 
Aprašinėdamas Lenkiją, tiek buvau įsitraukęs į poli
tinių kovų reikalą ir Varšuvos sukilimą, kad man 
užsimiršo paminėti Varšuvos katedros aplankymas.

Atsinmenu, kad prieš penkiolika metų buvau Var
šuvos šv. Aleksandro katedroje. Tai buvo šeštadienio 
rytas. Grupė čikagiečių, nuvykusių pasidairyti, kaip 
atrodo pokarinė Europa, sustojome Varšuvoje ir už
ėjome į Varšuvos katedrą. Kaip ir Budapešte, Varšu
voje radome didoką būrį besimeldžiančių lenkų. Visi 
buvo vyresnio amžiaus. Visi buvo seni. Jaunimo mal- 
lykloje visai nesimatė.

Atsimenu, tuo metu lenkai katedroje taip karštai 
meldėsi, kad jie pačioje katedroje ant grindų kry
žium gulėjo. Pati katedra buvo nešvari, o grindys bu
vo dar nešveresnės. Tuo tarpu lenkai ir lenkės, des- 
pesperacijos apimti, krisdavo kryžium ant grindų ir 
šaukėsi Dievo pagalbos, kad išgelbėtų juos iš didžio
sios nelaimės, į kurią pateko visas kraštas. Lenkų bu
vo apie 30 milijonų, dešimt kartu daugiau negu lie
tuvių, bet jie nepajėgė apsiginti nuo komunistinės 
santvarkos,' gaubiančios^ Europą iš rytų.

Kryžium atsigulusieji lenkai, daugiausia moterys, 
jaunos ir gražios, ir vidurinio amžiaus, gulėjo ir mel
dėsi. Praeidamas pro šalį pasiklausydavau, kaip jos 
meldėsi, ko prašė Dievo. Vieiia gulinti lenkė, sukalbė

jusi jai žinomas maldas, savo maldą sukūrė ir šitaip 
kalbėjo:

— O Dieve, ką mes tau padarėm, kad tu mus ap
leidai šitokiu marui?... . -- . •

Kelis kartus ji pakartojo šią maldą, kad aš galė
čiau gerai įsiklausytu Paprastai tikintieji kalba tėvų 
išmokytas maldas, bet kai juos prispaudžia didesnė 
nelaimė, tai į Dievą kreipiasi savo sukurtomis maldo
mis. Man atrodo, kad jų maldos yra aiškesnės, leng
viau suprantamos.

Praėjus penkeriems metams po vizito Varšuvos ka
tedroje, man dar kartą teko joje būti Kiekvieną kar
tą, kai tik esu Varšuvoje, tai vis užsuku į katedrą. 
Turiu pasakyti, kad tuo metu katedroje jau buvo vi
sai kitokia atmosfera. Kitaip atrodė katedros sienos, 
šviesos, kitoki buvo ir josios žmonės. Tuo metu Var
šuvos katedroje buvo ne tik vyresnio amžiaus žmo
nes, bet ten buvo apščiai ir jaunimo. ,-

Altorius buvo gėlėmis papuoštas, kitaip atrodė ir 
kunigas prie altoriaus. Kiekvienam noroms ne no
toms atėjo mintis, kokį skirtumą tie penki metai pa
darė. Varšuva buvo ta pati, bet komunizmas buvo ki
toks. Rusiškas komunizmas vienaip katedrą nuteikė, 
o lenkiškasis vėl kitaip ne tik pačią katedrą, bet Ir 
žmones kitaip nuteikė.Lenkiškas komunizmas mažai 
kuo tesiskiria nuo rusiškojo.

Jau porą kartų sakiau, kad laikas dirba laisvojo 
pasaulio naudai. Praeitą rudenį Varšuvos katedra bti 
vo ne tik pilna Žmonių, bet ji buvo gerokai atremon
tuota. Minėjau, kad dalis lenkų jaunimo jau galėjo 
užeiti-į katedrą it pasimelsti, ko anksčiau nebuvo, f/

* : (Bus daugiau)
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TELEF. PR R-S22* DR. JUOZAS TAUTVILĄ lai visti uurmalus reikalas ir

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

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJĄ 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
360 SUMMIT STRfiET .

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: H Em lock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
. OFISO VALANDOS:

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

ir šestad. tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DAKG1S 
gydytojas IK CHIRUkoaS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

i938 S. Manheim Rd., Westchester, HL
VALANDOS; 3—9 darbo dienomis įx 

kus antrą seštaoreių *8—3 vai.
Tel.: 5oz-z/27 arda 562-27x8

KtZ.: GI 8-0673

DR. W. EIS1N ■ EIS1NA5 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LiGOS 

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

• Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia., skambinti Ml 34)001.

TEU — BE 3-5893

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

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West lG3rd Street

Valandos pagal susitarimą. ■ -J.

DR. K. A. V. JUČAS 
TeL:. 5614605 ir 4894441 

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 

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK FLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Vai.: an^'ad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7. vai. vak.

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71st STREET
Ofiso teįof.: HEffllock 4-2123
R.zid. telef.: 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.
. -n ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
Xi Aparatai - Proiezai. Med. Ban- 

dažai- Speciali pagalba kojoms
I (Arch Supports) ir L L

VaL: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—L
2850 West 63rd St., Chicago UI. 60629 

Telef-* PRespect 6-5084

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

t NAUJIENAS

Katalikų Bažnyčios šauksmas Lietuvoje
(Tęsinys)

1972 m. rudenį Vilniaus uni
versiteto profesorius K. Dauk 
ša laikė paskaitą tame Ateiz
mo Muziejuje, kur buvo prisi- 

• rinkę pilna salė visokio am
žiaus jaunimo berniukų ir 
mergaičių. Profesorius šį kar
tų kalbėjo apie meilę, apie vy
lų ir mergaičių draugystę ir 
apie šeimų sukūrimą. Girdi, 
meilė buvo buržuazijos išgal
vota. kada turtuolių - išlepinti 
sūneliai ir iteriškos panelės 
iš nuobodulio ieškodavo nuo- 
tikių ir sukūrdavo liguistas fan 
tazijas apie tariamą meilį, 
kurios iŠtikrųjų nėra. Yra tik 
fiziškas vyro ir moters pasis-

paudimas, panašiai kaip šuns 
ir kalės. Tas instinktas irgi 
greitai praeina, kaip mano si- 
garetės dūmas.

Kas liečia šeimas, tai iŠtik
rųjų meilingų šeimų visai nė
ra, o yra tik lova, kur vyras 
ir moteris naktis praleidžia ir 
rytą atsikėlę išeina į darbą, 
šeimose negali būti šitikimy- 
bės ir amžinos moterystės, apie 
ką taip garsiai pliauškia. Esą 
svarbu, kad abi pusės tyli ir 
nekėlia bereikalingų barnių. 
Profesorius gyrėsi, kad ir jis 
jau penkias moteriškes nulin- 
čiavo ir savo instinktą daug 
kartų tenkinęs, bet nieko blo
go neatsitikę. Lytinis gyveni
mas esąs tik biologinė fikcija,

PAGAL TĖVUS prapuolėnaitė ; 
Gyveno 7020 So. Rockwell Street

Alirė 1976 m. kovo 22 dieną, 4:30 vai. popiet, sulaukusi 63 metų 
amžiaus. Gimė Lietuvoje, Kybartuose.

Amerikoje išgyveno 25 metus.
, .• - 1 - - X • ■

Paliko nuliūdę: vyras Leonas, 3 sūnūs — Edwardas, marti Char
lene, Leonas, marti Karen, ir Arūnas, duktė Dalia Coglianese, žentas 
Raymond, 1 anūkas, brolis Česlovas Ptapuolėnas gyv. Kanadoje, krik- 

ylto sūnus Vytas Arnauskas gyv. Nebraskoje ir kiti giminės, draugai 
bei pažįstami.

Lietuvoje liko sesuo Leonora Mankienė.
Priklausė Marquette Parko Lietuvių Namų Savininkų-Organizaci

jai ir Chicagos Suvalkiečių Draugijai.
Trečiadienį, 5:00 vai. popiet kūnas bus pašarvotas Petkaus-Mar- 

quette koplyčioje, 2533 W. 71st St.
Penktadienį, kovo 26 dieną, 9:00 vai. ryto ‘bus lydima iš koplyčios 

į Šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojama šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Valerijos Vasilievas giminės,, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę
Vyrasz sūnūs, duktė, anūkas, giminės.

Laidotuvių Direktorius Donald A. Petkus. Tel. 476-2345.

Tauriam lietuviui patriotui, mokytojui, isto
rikui, žurnalistui

JURGIUI PETERAIČIUI

per anksti palikus šios žemės kelionę, našlei 
Marijai, mokytojai ir LB darbuotojai, duk
roms Basutei ir Danguolei, vaikaičiams Da

nutei ir Pauliukui, kitiems giminėms ir 
artimiesiems nuoširdžią užuojauta 

reiškia

JAV LB R. Centro Valdyba

ra

JUOZAS ALEKSANDRAVIČIUS
Gyveno 3336 So. Halsted Street

Mirė 1976 m. kovo 22 dieną, 4:00 vaL popiet sulaukęs 69 metus 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Varnių vals., Janapolio parapijoj.

Amerikoje išgyveno 21 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Sofija (Brazauskaitė), sūnūs Juozas ir An

tanas, marti Delores, duktė Antanina, žentas Albertas Pocius, anūkai 
— Kristina Amerikoje, taip pat Astra, Vladas ir Norbertas Lietuvo
je, 2 broliai — Bromus ir Steponas, taip pat 3 pusseserės Lietuvoje, 
švogeris Steponas Brazauskas ir jo Seimą, švogerka Jadvyga Stankie- 
nė ir Juzefą Povilaitienė ir jų šeimos. Lietuvoje švogerka Vanda Egert 
Vokietijoje, o Wisconsin valstijoje švogeris Feliksas Grikšas, Švoger- 
ka Maryana Michaels ir Julija Turienė ir jų šeimos bei kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas P. J. Ridiko koplyčioje, 3354 So. Halsted St
Ketvirtadieni, kovo 25 dieną 8:30 vai. ryto bus lydimas H koply

čios į §v. Jurgio parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus lai
dojamas Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Juozo Aleksandravičiaus giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: v
žmona, vaikai, broliai, giminės.

Laidotuvių Direktorius P. J. Ridikas. Tel. YA 7-1911.

jis neturįs kažkokių ‘dvasinių’ 
pergy venimų. Tai tik kunigų 
išpūstas burbulas, jaunimui 
klaidinti-

Mergaičių nekaltybė tai la
bai senų religinių pažiūrų su
fabrikuotas absurdas, kurį mes 
norime visai išnaikinti Vyras, 
kuris ieško vedyboms nekaltos 
mergaitės yra netik naivus, bet 
ir durnius. Laisvoji meilė tu
rėtų pas mus įsipilietinti, kaip 
ji yra išbujojusi visose tarybų 
respublikose, kur vyrų ir mo
terų laisvės yra įstatymų už
tikrintos. Tenai gali gyventi 
santuokoje, gali gyventi ir su
sidėjus, ir niekas už tai tavęs 
nebaus. Yra ir gatvėse tebe- 
vaikščiojančių mergų, kurios 
ieško vyrų ir pardavinėja kū
ną, bet ir jos yra tvarkomos pa 
gal ateiškai socialines formas.

Čia pacitavau tik keletą fak 
tų, kaip ateistai žudo jaunimo 
moralę ir plėtoja paleistuvys
tę ir net šeimų ištvirkavimą. 
Visa tai skelbia Vilniaus uni
versiteto profesorius, pateikau 
damas Maskvos planams sunai 
kinti tautos moralę ir Bažny
čios įtaką gyventojų galvose
nose,. o iškrypėlių tarpe jau 
bus lengva užverbuoti Mask
vai šnipų ir lietuvių išdavinė
jimui.

Maskvai nėra taip svarbu 
užimtuose kraštuose įtvirtinti 
komunizmą, kaip socialinę sis
temą, bet jai yra labai svarbu 
išplėsti Rusijos imperializmą 
ir kolonializmą. Kartą įkėlusi 
savo geležinę koją į vis naujai 
užgrobtas valstybes ir shugrio- 
vus laisvų tautų gy venimą, jau 
yra lengva priversti pavergtus 
žmones dirbti Maskvai, o visą 
produkciją atiduoti Rusijos 
naudai. Todėl Maskvai yra rei
kalingos tik teritorijos ir tų 
tautų materialinė produkcija, 
kad rusiškasis , imperializmas 
galėtų išsilaikyti, ir kad Rusi
jos karinės jėgas, gale tų viedėti 
vis tolyn ir vis platyn po visą 
pasaulį.

Taigi, Lietuvos Katalikų Baž 
nyčia yra apsupta iš visų pusių 
milžiniškų rusų militarizmo ir 
ateizmo jėgų, kurios žudo ir baž 
nyčią ir tautą. Tą sunaikinimo 
darbą padeda Maskvai lietuvių 
komunistų partija, Lietuvos 
tarybinė valdžia, Lietuvos teis 
mai ir prokuratūra, Lietuvos 
saugumas, Lietuvos mokyklų 
mokytojai, Lietuvos universi
tetų profesoriai, Lietuvos ateis 
tų Religinė Taryba, Lietuvos 
televiziją radijas ir spauda, o 
šalia to, Rusijos geležinė jėga: 
tankai ir tūkstantinė armija su 
savo visagaliais politrukais.

Visa Lietuvos administracija 
yra Maskvos įkinkyta palaužti 
dar šiaip taip egzistuojančią 
katalikų bažnyčią ir ją paklup 
dyti, kad pagarbintų rusų rau
donąjį šėtoną ir išbučiuotų kū
ju ir pjautuvo paženklintą vė
liavą. Nenuostabu, kad iš Lie
tuvos ateina graudūs šauks
mai: “Gelbėkite mus! Mes žūs
tame raudonojoje jūroje”...

Kokius ginklus Lietuvos Ka
talikų Bažnyčia gali pavartoti 
jos mirties ar gyvybės kovoje 
su komunizmo ir ateizmo ir 
ateizmo milžiniška jėga? Baž 
nyčia neturi nė vieno savo laik 
raščio, nei vienos spaustuvės, 
nei vienos knygos, nei radijo, 
nei televizijos, nei asmens ir 
žodžio laisvės, nei katekizavi- 
mo ir auklėjimo laisvės, nei 
pašto ir judėjimo laisves? Ku
nigų rankos surakintos, o bur
nos užkimštos raudonais sku
durais.

Jie rašo peticijas savajai vai 
džiai Kaune ir Vilniuje, jie ra
šo peticijas ir nusiskundimus 
Maskvai, jie rašo nemorandti- 
mus Vatikanui ir prašo Šven
tąjį Sostą gelbėti žudomą Ka
talikų Bažnyčią LietVoje. Bet 
jų pagelbos šauksmas pasiekia 
tik putojančią raudonąją jū
rą ir tik Saharos smiltynus, 
kur paklydęs ir išalkęs vilkas^ 
laukia: T>uoki! kąsnį mėsos ir 
bent lašą vandens L..

Nesusilaukę jokios pagelbos,

" Wp JVENTO RAŠTO .PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
nys Romos Nerono laikais ir! 
pasislėpę katakombose pradė-j 
jo spausdinti religinio turinio 
gnygeles, katekizmus, maldak
nyges, kurių tikintieji visai ne-

KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"Jūs, mylimiausia ji, patys save statydami ant |ūsy švenčiausio ti

kėjimo, melsdamies šventoje dvasioje*. — Judo 20.
Kai kuriems maldos yra apsunkinimas, nuoboda. bet tikram krikščio- 

. i* . w. , , , s. malda yra didžiausiu palaiminimu. Tai yra brangiausia jo privilegija
tun. Bet ir Sitų darbą slaptoji artintis prie dangiškos malonės sosto ir gauti sau pasigailėjimo, nuodėmių 
nohViia sitfMKfii <tn 4 atleidimo ir visokios reikalingas pagalbos. Šita palaiminta maldų privile-poiiLija, paaeaama ateisiu, su priklauso Dievo hnonėms, kuriems yra leista artintis pas dangiškąjį 
rado, sunaikino rastą literatu-. Tėvą* visos malonės ir paguodos Dievą, visų į|erų dovanų Davėją. Pas tą 
ra ir snausdinimo įrankius kon* begalinių erdvių Tvėrėją, gyvenantį aukščiausiame danguje, jie gali
rą ir spausdinimo Įrankius kou ateiti vardan mūsų didžiojo Užtarėjo ir Atpirkėjo, kuris yra per-
fiskavo. Po visas parapijas maldavimas už mūsų nuodėmes.fiskavo. Po visas
naktimis vyko ir tebevyksta 
kratos, areštai ir žmonių tero
ras. Taip atsirado teismuose ( 
bylos ir suimtųjų ašaros.

Iš bylos Nr. 395 matome, kad 
tik vienas P. Petronis atspaus
dino net 20.000 religinių kny
gelių, o išplatino 16.000. Kazi
mieras Gudas spausdino ir įriš 
davo maldaknyges, kurių kra
tos metu buvo jį surasta 2.5 
tūkstančių m a 1 daknygių ir 
spaudinimo mašina “ERA”

(Bus daugiau)

Kas antrą antradianį Sophia Barču, radi (as skalbia Švento Raito tyrlnė- 
tofv aiikinimus.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml 
rusie|i? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ŽAVI ST, 3715 WEST 66th STREET, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629.

ŽV. RAITO TYRINĖTOJAI

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Laidotuvių Direktoriai

SVARBUS SUSIRINKIMAS
J. A. V. Reg. Lietuvių Bendruome
nės Marquette Parko Apylinkės me-

EUDEIKIPERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

kovo mėn. 28 d. tuojau po 11:30 pa
maldų. parapijos salėje 6820 South 
Washtenaw Ave. Bus labai svarbūs 
reikalai aptariami. Prašoma visus 
skaitlingai dalyvauti. Tuomi parody
site, kad Jums rūpi ne tik savi rei
kalai, bet ir kenčiančių lietuvių pa
vergime. — VALDYBA.
CHICAGOS LIETUVIŲ SUVALKIE
ČIU DRAUGUOS susirinkimas įvyks 
penktadienį, kovo 26 d. 7 vaL vakaro 
Chicago Savings bendrovės patalpose 
6245 So. Western Ave. Nariai prašo
mi atsilankyti, nes yra svarbių rei
kalų aptarti. Po susirinkimo bus 
ir vaišės. E. Strungys, nut. rast.

LIETUVIŲ ŽAGARĖS KLUBO eilinis 
narių susirinkimas įvyks sekmadienį 
kovo 28 d., 1:00 vai. popiet 4346 So. 
California Ave. Nariai kviečiami atsi
lankyti ir užsimokėti klubo duokles, 
nes balandžio susirinkimo nebus. Pe 
susirinkimo bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rast.

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882

MINSKAS
STEREO RADIJAS

IR
MAGNETOFONAS

Namę Elektra ir Baterija
2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

Atid. 9—6; pirm, ir ketv. 12—8. 
Sekm. ir treč. uždaryta.

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly . Hills

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

Linksmumo arba liūdesio valandom 
(PUTRAMENTAS) 

gražiausios gėlės ir vainikai antka
piu papuošimui ir sezoninės 

kapam.® gėlės.
ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 

5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

—-

TRYS MODERNKKOS 
ITR-COKDJTIONED KOPLYČIOS

GAIDAS
SENIAUSIA IK 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

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Chicagos
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, Hl. Phone: OLympic 2-1003

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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Lietuviai
Šauksmas vienyben l‘ks balsu tyruose, jei nebus 

pašalintos nevienybės priežastys!

Kiekvienam turėtų būti aišku, kad vienybės vardan negalima:

1) išduoti tautos laisvės kovos,
2) griauti išeivijos vieningą veiklą, siekiant sunaikiriti senai 

veikiančias, visus lietuvius apimančias organizacijas,
3) užvaldyti spaudą — radiją ir skleisti melą, šmeižtus ar 

vienašališkas žinias,
4) primesti — diktuoti grupelės valią daugumai ir kenkti 

bei ardyti kitų pozityvią veiklą.

Frontininkų B-nė sulaužiusi susitarimus, griauna Altą, siųs
dama savo “ambasadorius” j Washintona, grobdama 16 Vasario 
aukas ir kitaip jai kenkdama. Patys ardydami tvarkingą lie
tuvių veikią jie klaidina visuomenę, kaltindami kitus griovimu, 
ypač tuos, kurie priešinasi jų užmačioms.

Rinkimais pagrįsta ir be aiškaus narių sąrašo B-nės orga
nizacija buvo ir liks lengvai prieinama įvairiems griovikams 
bei subversiniam elementui. Per 25 metus senoji lietuvių išei
vija nedalyvavo B-nės organizacijoj, nes B-nė neprisilaikė ir 
nepasinaudojo jos visuomenine patirtimi.

Skelbiami B-nės Tarybos rinkimai neatneš vienybės lietuvių 
veiklon ir nesujungs visos patriotinės išeivijos, nes niekas iš 
esmės joje nepasikeitė. Verbuodami kandidatus į Tarybą, fron
tininkai tebesijaučią visagaliais ir jau prieš rinkimus siūlo pir
mininkų postus! Praeitos vasaros pasitarimuose jie taip pat siū
lėsi pakeisti Nainį ir Gailą! Taigi, rinkimais “vaidintojai” gal 
bus kiek pakeisti, bet “režisūra” liks ta pati.

Laikas sustabdyti frontininkų ardomąjį darbą! Gana jiems 
piktnaudoti lietuvių pasitikėjimą! MES RAGINAME NEKAN- 
DIDATUOTI IR NEDALYVAUTI RINKIMUOSE! Jie tik pra
tęs išeivijai daromą žalą!

Mes kviečiame visuomenę atsisakyti rinkimais grįstos B-nės 
organizacijos ir užkirsti kelią vienos grupės įsigalėjimui. Ne
likus kitų priemonių sustabdyti frontininkų ardomąjį darbą mes 
buvome priversti imtis B-nės perorganizavimo.Federaciniais 
pagrindais susitvarkiusi B-nė ne tik telkia visus naujuosius 
ateivius bei jų organizacijas, bet pilnu svoriu grąžina B-nėn 
ir senąją išeiviją.

MES KVIEČIAME PASIRINGTI FEDERACINIAIS PA
GRINDAIS PERTVARKYTĄ ŠIO KRAŠTO B-NĘ, nes tik tuo 
keliu bus suburta išeivija ir išjungti jos veiklos griovikai!

Reorganizuotos JAV Lietuviu Bendruomenės 
Centro Tarybos Prezidiumas

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metą patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST., CHICAGO, ILL.’6O636. Tel. WA 5-9209

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

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

3333 So. Halsted et., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320
V. VALANT INAS

JUBILIEJINIŲ METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

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

NXUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuviu laisvę. 
, neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų įgalio

tiniais.
NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes. Ju bendras institu

cijas ir remia visu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.
NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuviu daugumą šiais pasimetimo, reto

rikos ir poltiniu 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 Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vaju kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu 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 reikalu renesanso.
KAINUOJA: Chicagoje Ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metu — $16.00, 

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

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą. 
<«■■■■ mm m m m m ® ear «■* v w m ■■

NAUJIENOS,
F 39 So. Halsted St-,

Chicago, Hl. 60608

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

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

PAVARDE IR VARDAS ________________________________*

ADRESAS______________________________________________

S _ NAUJIENOS, CHICAGO 8. ILL— WEDNESDAY, MARCH 24, 1976

Sekretorius Henry Ki singe ris važinėjo po kelias Piety Ame
rikos valstybes ir kalbėjosi su atsakingais valstybių pareigūnais. 
Paveiksle matome gen. Miguel Angel de la Flor, Peru užsienio rei
kalu ministerį, sveikinantį išvykstantį valstybės sekretorių.

t

TRUMPAI

— Bernice Veličkaitė-Yenke 
lun, Miami, Florida, antrosios 
kartos lietuvaitė nė kiek nepa 
miršo ne tik lietuviškų tradi
cijų bei papročių, bet ir lietu
viškos spaudos. Vakar gautas 
jos laiškas ir čekis, kuriuo ji 
pratęsia savo prenumeratą ir 
užsako Naujienas vieneriems 
metams savo mielai draugei 
poniai Annai Gaushas, gy’v. 
Hot Springs, Arkansas. Dėko
dami poniai Bronei už. tokį do
vanos parinkimą, kartu su ja 
sveikiname naująją skaitytoją 
p. Anną Gaushas, pranešdami 
tai gausiems Hot Springs apy
linkės ir visiems Naujienų 
prenumeratoriams.

— Naujienų pavasarinis ban 
ketas anksčiau skelbtą dieną 
dėl įvairių priežasčių neįvyks. 
Jis bus š. m. birželio 6 d. garsia 
me ir lietuviams žinomame 
Martinique restorane, 2500 W. 
94 Place. Rengėjų komiteto 
pirm. Jonas G. Evans jau ap
tarė su restorano vadovybe 
bendruosius reikalus bei salv- 
gas ir kartu su Naujienų vado
vybe ir komiteto nariais kvie
čia visus mielus tautiečius da
lyvauti. Sekniingėsniam sve
čių priėmimui ir jų aptarnavi
mui visos vietos grupėmis ar 
pavieniai yra iš anksto rezer
vuojamos tel.; 421-6100 arba 
RE 7-8600.

— Pranas >Adomaitis, pensi
ninkas iš Marquette Parko 
apylinkės, Įteikė per Vytautą 
Čepą penkinę Naujienų para
mai. Tos apylinkės tautietis 
užsisakė Naujienas vieneriems 
metams, bet pavardės prašė ne
minėti. Dėkui už auką ir už 
dėmesį. Vajaus proga Naujie
nos yra siunčiamos susipaži
nimui 2 savaites nemokamai

wanted — female 
Darbininkių reikia

REIKALINGA MOTERIS pabendrau
ji su senyva moterimi. Skambinti po 
6 vai. vakaro MO &4131. >

pagal gautus pageidavimus ar
ba atsiųslūš galimų -skaitytojų 
adresus.-^>

— Ponia Felicija Modesto^ 
Cleveland, Ohio, kalendoriaus 
proga atsiuntė gerus linkėji
mus ir 3 dol. Naujienų para
mai. Dėkui;

— Curie pūkšt, mokykla pa
skelbė garbės studentų sąrašą. 
Jame tarpe kitų yrą- Dalia Bag 
donaitė, Judita Baltikaitė, Bar 
bara Balnytė, Louise Dokaitė, 
Patricija Vaitkutė, David Va-r 
lauskas, Rimas Viktorą, Gert- 
jude Dauksza, Lori Drish, -u.

REAL ESTATE
Siuntiniai į Lietuvą 

ir kitus kraštus
F. NEDZINSKAS. 4065 ArcMr Av.
CMcgo, IIL 60632. T*L YA 74980

HOMEOWNERS POLICY
.Call Frank Zapolts 

32OS3/z W.SSth Sh 
7GA 4-8654 tNSURAMCI

-AIKROD2IAI IR BRAMGENYBĮS 
Pardavimas ir Taisymas 

2644 WEST 69th STREET 
rrakfj REpubllc 7*1 M1

Ohio State universitetą ir ten 
dėsto tapybą, jau turėjo dau
gelį parodų kitose lietuvių ko
lonijose, tik Chicagoje yra pir 
moji.

— Vytautas Kašuba, Ono Pa 
škevičiūtė, Eleną Urbaitytė, Vi 
da Krištolaitytjė ir Irena D, 
griežė gavo premijas, dovanas 
bei medalius už išstatytus kū
rinius New Yorko Kultūros ži
dinyje Vasario. 16 proga. ,

— Trys operos — Juodas 
Laivas, Gintaro šaly ir Priesai
ka yra statomos gegužės 8, 9, 
15-ir16 dienomis Chicagoje. 
Spektaklių bilietai jau gaunam 
mi“Vaznėlių prekyboje,’ 2501 
W. 71st St. Krautuvė atidaryta 
kiekvieną , dieną nuo 10 vai. ry
to iki 6 vai. vąk., o pirmadie
niais ir ketvirtadieniais iki 8 
vai. vak. Chicagos Lietuvių 
Opera kviečia visus Įsigyti bi
lietus iš anksto. (pr.)

Linda Kodis Laura Matuzaitė, 
Dian Zolątorytė, Laura ir Lin
da Kardąitės, taip pat Jacque
line Pužauskai tė.

— Rašyt. kluozas Balčiūnas -
švaistąs, gyy; Californijos vals 
tijoj ,kovo 18 d. pradėjo 86-tus 
amžiaus rąętast. Jis yra para
šęs 16 originalių knygų, išver
tęs Dostojevskio romaną “Nu
sikaitimas ir bausmė”. Kai ku
rios knygos1 yra apdovanotos 
premijomis, r-’ . -

— Danguolė1 Valentinaitė iš 
rinkta Lietuvos Dukterų Drau 
gijos pirmininkę, N. Vengi-ienė _ 
ir V, Braždžiūnienė — \vice-Į... 
pirm.; ’ P< Sęniūhienė — jžd. 
P. ; Masilionie»ė > — • sękri 
M. VVęberien^^-yyr. senįūnie,-

----- „į ?*'-zacijoj;- Vaikams ir jąunuo- 
pigi TERMapdrauda 

?" $1,000 Tik už :3 dol. metams.
ąpskįęnė;. ir; iį--Taupomoji — En

dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba .studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Ąkcidentalę 
apdrauda organizacijų na
riams — tik $2 už $1,000 ap- 
draudą. Dėl šių ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi
nai Austin % 
Tel. 421-6100.

nys. . Taisau laikrodžius, aukso 
ir gintaro išdirbinius. Darau 
gintarinius1 žiedus.- 3362 South 

’ 'Halsted St. Tel. 523-2044.
’ (Pr).

G, Bięfekięnę, narių.; reika
lams, J. Kelionė^— j 
nistratorė, J.zoHfoauskienė, D., 
Augienę,:
R. Špurgienė-TiįjięnginįanĮS, Nil 
Rą.uckienenėj.,^įtt.;.ypatin^ęnis 
reikalams, P Jsfeičkienė ir R, 
Spurgienė —J raginiame; , N. 
Rauckienė -į .ygptingiems . 
Griežė gavo prhHiijas, dovanas 
reikalams, P. Rimkienė ir R. Bag ‘ 
donienė — socialiniams reika
lams.

— Dail. Valdos šiugšdaitės 
darbų paroda atidaroma ko
vo 26 d. vai. vak. Jaunimo 
centre. Ji yra baigusį 'Marion

— Kiekvienaslietuvis gali' ap 
sidrausti gyvybę- nuo $100 iki 
$10,000 Susivienijimo Lietu-' 
viųr -Amerikoje(SLĄ) brgarii-

Naujienos
(Pr).

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

REAL ESTAT€ SALE
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJ1MAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI, 
į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
■ . INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. ‘ — 778-2233
10 BUTŲ mūras i vakarus nuo Ci

cero Avė. Virs $19,000 pajamų, žemi 
mokesčiai. Puikus investavimas.

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

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

S OPHIE B ARCUS 
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. — šeštadienį ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai

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

CHICAGO, ILL. 60629

Brangenybes, LalkrocffiaL Dovanos 
visoms progoms.

W37 WEST i3rd ST^ CHICAGO 
Telef. 434-4660

Didžiausios kailių 
pasirinkimas

- P*8 vienintelį
k lietuvį kailininku
V Chicagoje _ skNORMANĄ 
EūMuršteina
EjSfefcJel. 263-5826 

(Įstaigas) ir 

677-8489 
(buto)

Chicagoje

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

. 6

IR GYVENKIME ČIA

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

jums, Marquette Parke. £66,000.

2 butų puikus mūras, atskiri šildy
mai, 2 auto garažas. Marquette Par
ke. Arti mūsų. $27,900.

ARTI 73 — California 20 metų 
puikus 6 kamb., 2 aukštų mūras ir 
2 auto mūro garažas. Labai patrauk
lus gyventi. $23,300.

SAVISTOVIAM profesionalui ar 
kiekvienam-žmogui galima gerai pir
kti 2 aukštų mūro . narna, luksus 6 
kamb. butas ir modernus biznis. Na
mas prieš 18 metu statytas beveik 
prieš Marquette Parką. $38,000.

9 kambarių kaip naujas ranch, 2 
virtuvės. 2 vonios, nauji karpetai. 
Arti Brighton Parko. Galite greit už
imti. $36,500.

2 BUTU modemus mūro namas su 
garažu. Atskiri šildymai. Rami, graži 
gatvė Marquete Parke. $36,600.

MODERNUS 4 BUTŲ mūras ir 2 
auto mūro garažas. Atskiri šildymai. 
Cent, air cond. Arti Maria High. — 
S45.500.

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

PIRKSIT — PARDUOSIT — 
NUOMOsrr.

ĮVAIRŪS DRAUDIMAI
Maloniai jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

<t369 ARCHER AVĖ.. CHICAGOJE 
Tel. 254-5551

LEMONTO APYLINKĖJE 
135-TA IR ARCHER AVĖ. 

Tel. 257-5861

M. A. ŠIMKUS
Real Estate. Notary Public.

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

šymai ir kitokį blankai.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th SL, Chicago, HL 60629 • Tek WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūiies jvairiy prekly.

MAISTAS Ii EUROPOS SANDĖLIŲ. z

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE ' 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS ;

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studiįi. Išleis 
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da
lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. H dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje. J Iv -' '

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

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūldtdnkal Ir po pa
saulį išblaškytu lietuvių absoliuti dauguma yra arbš patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai".

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik S5.00. 
Gaunama Naujienose.

čekį arba Money Orderi siusti tokiu adresu:

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILtPiOTS 60608 
Gavę pinigus, tuojau knygą pasiusimi.

STEPONO DARIAUS 
BROLIO LAIŠKELIS

Fort Lauderdale, Floridoje, 
gyvenantis lietuvio Atlanto Nu
galėtojo kap. Stepo (Stepono) 
Dariaus brolis Stanley Jučus at
siuntė Naujienoms sekantį laiš
kelį * - -

“Būdamas Naujienų dienraš
čio skaitytoju, rašau keletą laiš
kų ir žodžiu kreipiuos į lietuvių 
politikus .(paveikti), kad būtų 

J atremontuotas Dariaus ir Girė
no paminklas (Marquette Parke 
priešais Lithuanian Plaza 67 
street ir California avė. sankry
žoje)

šiemet Miami Lietuvių Ame
rikos Piliečių -Klubo Lietuvos 
Nepriklausomybės Vasario še
šioliktos minėjime turėjome la
bai gerą programėlę, bet nema- 

1 čiau apie parengimą nieko pa
rašyta. Dabai- prašau, kad Nau
jienos rašytų apie paminklo ap
leidimą ir kad (tuo reikalu) ra
šytų Chicagos miesto majorui 
Daley laišką.

Su pagarba.
Stanky Jutus.

, kapitono Dariaus brolis

— 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).

3 easy ways 

to get the 
v^Zip Codes 
A ^^7
A /people 

/ you

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
oerstatau menus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning. van
dens boilerius ir stogų 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 S70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams.

’ > Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

Pasveikink savo draugus 
per "Naujienas"

----- ------------------------- - ... --y------ ■ -■■■■. ----

SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI ■NAUJIENAS"

note the Zip in the return 
address and add it to your 
address book.

2 Call your local Post Office 
or eee their National Zip 
Directory.

3 Local Zips can be found 
on the Zip Map in the 
buainees pages of your 
phonebook.

POHtM « s Rbfle tsMes to esse- 
•ntios wit> Tks Mverttolsc COM.

RANGE
FIRE IS
WILDFIRE'

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS




