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NAUJI SUSITARIMAI SU RUSAIS
GALI BŪTI PAVOJINGI LIETUVAI
iF-Alta prašo prezidentą Fordą suvaldyti 

neatsakingus valdžios tarnautojus
Amerikos Lietuvių Taryba, apsvarsčiusi spaudoje pasirodžiu 

sius pranešimus apie sekretoriaus Kisingerio pavaldinių Amerikos 
užsieni&čpolitikos vertinimą, svarstė šį klausimą ir paskelbė šį

- kreipimesi į Amerikos lietuvius:
Giliai mus sujaudino žinia anie • 

ryškėjančius naujus pavojus/ 
Lietuvai. Laikraštininkai Row-: 5 
land Evans ir Robert Novak I 
dienraščiuose “Chicago Sun-Ti-'

WASHINGTONAS, D. C. — Prancūzų vyriausybė, pripaži
nusi komunistinę šiaurės Vietnamo valdžią ar./kžiro metu, da
bar tarpininkauja tarp Hanojaus ir JAV ekoadminei paraižai 
gauti iš Amerikos. Prancūzai turi drąsos primini amerikiečiams, 
kad Paryžiuje vestuose pasitarimuose karui baigti JAV sekre
torius pasižadėjo teikti ekonominę paramą karo metu išgriautam 
Vietnamu! atstatyti. -

Per klaidą pagamino 
nuodingas dujas

OSAKĄ, Japonija. — Mažiau 
šiai 75 žmonės skubiausiai nuga

benti į ligoninę, kai per klaidą 
me JAV-bių ambasadorių šuva-• sieros rūgštį sumaišius su kaž- 
žiavime Valstybės Departamen-.kokiu kitu chemikalu, pasidarė 
to patarėjas Helmut Sonnenfeldt ’ 
pareiškė, jog.“JAV politika turi 
krypti Į tokią evoliuciją, kur san- 
tykiai tarp Rytų Europos ir So
vietų Sąjungos sudarytų organiš
ką vienetą”. Esą dabar, kol So
vietų Sąjunga neturinti pilno už
tikrinimo Rytų Europoje, yra pri
versta remtis grynai karine jė
ga, besiekdama sau įjungti Ry- 
-tų Europą. Nesant organiškos

.mirtinai nuodingos dujos, kurios 
greit paplito, po visą kabelių fa
briką. Dar neišaiškina, kaip tos 
dujos pasidarė. Jos atakuoja 
žmogaus visą kvėpavimo siste
mą. Ambulansais, policijos, ug
niagesių vežimais ir gelbėjimo 
organizacijų priemonėmis fabri
ko. darbininkai ir jo apylinkės 
žmonės ir visa apylinkė izoliuo-

Visame pasaulyje jaunimas domisi įvairiausiais dalykais, šiame paveiksle matome du jaunuolius, labai su
sidomėjusiais skirtingais dalykais. Kairėje matome Irane gyvenantį Karimą, kuris prisipratino erelį, padedantį 
jam medžioti. Dešinėje — Colorado jaunuoli Keii Johnson, kuris statosi sklandytuvą, galintį jį pakelti iki debesy.

- žemės drebėjimas Turkijoje

ISTANBUL, Turkija; — že
mės drebėjimas praeitą ketvir
tadienį sukrėtė Turkijos rytinę 
Karšo provinciją, Sovietų pasie
nyje, Vietos gubernatoriaus pra
nešimu, vienas vaikas užmuštas 
ir apie pusė tuzino žmonių su-’ 
žeista, bet yra baimės, kad iš 
kaįnuose esančių kaimų žinios 
bus liūdnesnės. Dar nepatikrin
tomis žiniomis, kai kurie kalnų 
miesteliai turėjo didelių nuosto
lių, o kai kurie esą drebėjimo 
su

mas išsiveržti iš Sovietų Sąjun
gos kontrolės auga ir tie “nene- 
tūralūs ryšiai galį vėliau ar ank
sčiau sprogti, sudarant trečiojo 
pasaulinio karo priežastį”.

Vienu žodžiu, oficialus Valsty
bės Departamento patarėjas 
skelbia reikalą sudaryti organiš
ką Rytų Europos sujungimą su 
Sovietų Sąjunga, k a s'reikštų pri
imti Maskvos dominavimą Pa
baltijy. . ■ 'ė.

Nors laikraštis pažymi,kad šis, 
pareiškimas sukėlęs didelių gin
čų Fordo vyriausybėje, tačiau 
kartu pasako, kad Sonnenfeldt 
yra dešinioji Kisingerio ranka, 
kad jis paprastai yra ištikimas 
savo šefo politikos veidrodis ir 
kad tuo visu norima išryškinti 

. JAV poziciją — siekiant pasau
lio taikos, stabilizuoti Sovietų 
Sąjungos imperiją Rytų Euro
poj.

Tai butu aiškus Lietuvos lais
vės; ir nepriklausomybės išdavi
mas ir-, nepaisymas fakto, kad 
mažiausiai taiką garantuoja pa
likimas tautų svetimoje vergijo
je. Dėl to mums visiems reikia 
vėl energingai sukrusti, kaip iš
plėtėme veiklą kai*:Amerikos 
Lietuvių Tarybos informuotas, 
žurnalistas Andersonas iškėlė 
pavojus Baltijos valstybėms.

Dėl to Amerikos Lietuvių Ta
ryba visus išeivijos lietuvius 
karštai ragina visų pirma kreip
tis į JAV Senato narius, prašant, 
kad greičiau priimtų rezoliuciją 
319, kuri neleidžia JAV vyriau
sybei pripažinti Lietuvos inkdr-' 
ponavimo į Sovietų Sąjungą.

Toliau — siųsti laiškus ir te
legrafas prezidentui Fordui, iške
liant Valstybės Sekretoriaus Ki- 
^ingerio vedamą Baltijos atžvil
giu politiką, kuri yra visiškai 
priešinga prezidento Fordo pa
darytiems pareiškimams, o taip testą prieš tokius to departamen- 
pat prašant prezidentą, kad jis to patarėjo pareiškimus. Gyvai 
neleistų Valstybės Departamen- ’ prašome visus lietuvius sukrusti 
to pareigūnams daryti pareiški- siunčiant atitinkamus laiškus ir 
mus, kurie priešingi Jungtinių'telegramas, kas dabartiniais 
Amerikos Valstybių vedamai po- rinkiminiais metais turės žymiai 
litikai. /" - - didesnės įtakos.

žeme sulyginti.
A 

Amerikiečiai valo 
Panamos Kanalą

BALBOA, K. Z. — Pasibaigus 
700 amerikiečių streikui, Jung
tinės Valstybės pradėjo masinį 
Panamos Kanado valymą, bet ke
turias savaites truksią, kol bus 
galima paleisti per Kanalą lai
vus, kurių per tas penkias dienas 
prisirinko daugiau kaip 175 lai
vų abiejuose Kanalo galuose Pa- 
cifiko Atlanto pusėse.

■---------------- #* - ■

Pagyvėjo namų 
statyba,

CHICA'GA. — Leidimų na
mams statyti Čikagoje kovo mė
nesyje buvo išduota daugiau už 
1975 m. vasario mėnesį 12$%. 
Per pirmus š. m. mėnesius staty
bos leidimų buvo išduota iš vi- 
o 2,5.34 arba 16% daugiau ne
kaip per tą patį laiką buvo iš
duota 1975 m.

Amerikos Lietuvių Taryba 
tuo reikalu kreipėsi j Valstybės 
Departamentą, prašydama nau
jų paaiškinimų ir reikšdama pro-

LIBANO PREZIDENTAS FRAMJIEH 
NESIRENGIA ATSISTATYDINTI

’ Maskvoje rusai naktimis terorizuoja 
JAV ambasados tarnautojus

BEIRUTAS, Libanas. — Libano prezidentas Suleimanas 
Framjieh, besikalbėdamas su premjeru, Karam ir parlamento 
atstovai, pareiškė, kafitjiš-ėūtffiių atsistatyd?fttdį"jeigu būtų-.iš
rinktas kitas prezidentas iri būtų kas galėtų perimti prezidento 
pareigas. Bet dabar, kai palestiniečiai laužydami visus susita
rimus, dvi dienas artilerija apšaudė prezidentūrą ir padarė rū
mams daug žalos — jis pakeitė savo nuomonę.

Užpuolikai nepajėgę Įsiveržti ■ —-- ■— ■
Į Prezidento rūmus, bet prezi
dentas nenorėj o padėti pavojun. 
savo šeimos. Jis išvyko iš pre
zidentūros ir prisijungė prie Li
bano kariuomenės dalinių, esan
čių 12 mylių atstumoje nuo Bei
ruto. ' . j ,

Prezidentas eis savo pareigas
Penktadienio rytą Libano pre

zidentas pareiškė, -kad jis yra 
nutaręs eiti krašto prezidento 
pareigas. Jis atšaukė visus anks
čiau jo duotus sąlyginius pasi
žadėjimus pasitraukti iš pre
zidento pareigų.

Ana pusė buvo pasižadėjusi 
baigti kovas ir siekti taikos pa
gal veikiančius Įstatymus, bet 
savo pažadų ji nesilaiko ir lau
žo visus padarytus pasižadėji
mus. Prezidentas pakvietė karo 
tarnybon visus jaunus vyrūs, nes 
Libanui susidarė labai sunki pa
dėtis, kiekvienas jaunas vyras 
privalo padėti prezidentui ir vy
riausybei atstatyti tvarką.

Naktimis terorizuoja JAV
JAV tarnautojus

MASKVA, Rusija. — Ameri
kos ambasada vakar Įteikė ant
rą griežtą protestą sovietų val
džiai dėl naktinio tarnautojų te
rorizavimo. Jau trečia naktis ru
sai telefonais šaukia ambasados 
tarnautojus ir gąsdiną juos ne
būtais dalykais.

Ketvirtadienį telefonu amba
sadai buvo pranešta, kad pirma
me aukšte yra padėta bomba, 
kuri gali sprogti.. Ambasados 
tarnautojai išėjo į kiemąį kol 
visas namas buvo patikrintas. 
Jokios bombos ambasados rū
muose nerasta. Protestas sako, 
kad visus šiuos teroro veiksmus 
organizuoja sovietų valdžios at
stovai, n es Maskvoje niekas be 
valdžios žinios nedrįs imtis to
kių dalykų. '

Izraelis turi 
atomo bombas

WASHINGTONAS. — Buvęs 
Amerikos ambasadorius Jungti
nėse Tautose D. P. Moyhihan 
pasakęs, liudydamas senato už
sienio reikalų komitete; “Gerai,

JAV protestuoja
WASHINGTONAS. — Jau 

kuris laikas, kaip Sovietų slap
toji žvalgyba svilina kenksmin- 

Igais spinduliais JAV pasiuntiny
bę Maskvoje. Paskutinės žinios 
sako, kad rusai pradėjo ir tele
fonais terorizuoti pasiuntinybės 
tarnautojus gąsdindami bombo
mis. i

JAV vyriausybė formaliai tuo 
reikalu Įteikė Maskvoje Sovietų 
užsienių reikalų ministerijai ir 
Sovietų pasuintiniui Dobrininui 
Washingtone protesto notas.

Kaip paprastai, pagal Sovietų 
madą, Maskva atsilygina tuo pa-

Sekretoriaus Kisingerio atsa
kymas buvo trumpas ir aiškus. 
Šiaurės Vietnamas buvo pasiža
dėjęs neorganizuoti karo ekspe
dicijos į Pietų Vietnamą, bet su
tarti sulaužė, Įsiveržė Į Pietus ir 
pavergė visą kraštą. Jeigu Šiau
rės Vietnamo vyriausybė, pasi
žadėjusi nevesti karo, vis. dėlto 
suorganizavo didelę karo jėgų 
ekspediciją ir pasiuntė Į pietus, 
tai jie sulaužė susitarimą. Su
laužius pačią pagrindinį sutar
ties paragrafą, sulaužoma visa 
sutartis. JAV nieko neįparei
goja Paryžiuje padaryti pasi
žadėjimai, nes šiaurės Vietnamo 
vyriausybė sutartį sulaužė.

Bet prancūzai vis dėlto reikalo
Tcad“*Rf2^s' !tnit’pasigaminęs1 eivk rusux>ficiozas “Tass” rašo,. .feūp..lengviau..-?’e

Kiauliška sloga
Vašingtonas. — Visame pa

saulyje kiauliška sloga žmonės 
užsikrėtę 1918 m. ‘mirė kaip 
musės šalčiams užėjus. Skaito
ma, kad tais-metais visame pa
saulyje išmirė nemažiau 20 
mil. žmonių. Lietuvoje tais lai 
kais ičmirė koks trečdalis visų 
gyventojų.

Lietuvoje tą ligą vadino is- 
panka, čia Amerikoje ją vadi
na kiaulių sloga (swine flu). 
Amerikos žemės ūkio departa
mentas spėja, jog šia liga žmo
nės užsikrečia -nuo kiaulių, ar
ba gali būti ir atvirkščiai.

Kiaulės, esą, peršalusios gau
na slogą kaip ir žmonės.

Amerikos vyriausybė baimi 
naši, kad ateinantį rudenį kiau 
liška liga galir.Amerikoje vėl 
pasikartoti. Ji todėl įsakė vais
tų įmonėms gaminti prieš tą 
ligą skiepus, kurie kaštuosią 
apie 130 mil. dol. Sakoma — 
“atsarga gėdos nedaro”. Ge
riau, esą, iš anksto pasiruošti 
ir netekti pinigų, nekaip žmo
nių gyvybių.

atomines bombas. Arabai tini 
taixsuprasti ir negyventi svajo
nėmis”. > ■

Jis "dar pareiškė, kad tautų 
charta J. Tautose yra mirusi. 
Jose viešpatauja diktatūrinės 
valstybės, vadovaujamos Sovie
tų Rusijos. Priimtoji J. Tau
tose prieš sionistinė rezoliucija 
yra rasistinė ir ji yra išdava So
vietų propagandos prieš Izraelį.

kad Amerikos vyriausybfė tole
ruojanti teroristus, kurie, esą, 
padėjo bombą Sovietų prekybos 
atstovybėje New Yorke.

Neleidžia išvažiuoti

Venteliatoriai -
sprogimo priežastis
Vašingtonas. •— Rytų Ken

tucky valstijos “Scotia Coal 
Mine” anglių kasykloje kovo 
mėnesyje ĮvVko keli sprogimai 
užmušę 26 angliakasius. Sena
to darbo ir pašalpos komite
tas, tyrinėjąs šį reikalą, mano, 
kad sprogimo priežastis-bloga 
kasyklų ventiliacija, nes prieš 
sprogimą ventiliatoriai buvo 
išjungti.

Infliacija Brazilijoje
Rio de Žaneiro. — Visoje 

Pietų Amerikoje visu pajėgu
mu siaučia infliacijos “epide
mija”. Ji neaplenkia nei Bra- 
bilijos, nei kitų kraštų.

Pradedant 1968 m. Brazili
joje infliacija padidėjo 37,1%. 
Vien tik 1976 m. pirmaisiais mė 
nesiais pragyvenimas pabran- 
gęs 9,6%. Gydymas ir riesi pa
tarnavimai pabrango 40% 
Maistas pabrango 35.6%. Ly
ginant su visu pasauliu, ben
zinas Brazilijoje yra brangiau
sias. Vyriausybė tad nejuokais 
susirūpino ir įsakė išplėsti spi
rito ganjybą, kad jo pakanka
mai būtų maišant su benzinu. 
Numatoma jo primaišyti į ben 
žiną nemažiau 20%.

Paprastesniame Rio de ža
neiro priemiestyje Copacaba
na trijų miegamųjų buto nuo
mą kaštuoja nemažiau 750 dol. 
Gi goresniuose priemiesčiuo
se, kaip Eents bei Atlanto pa
kraščiais, buto nuoma siekia 
900-1.500 dol.

Brazilijos vyriausybė beko
vodama su infliacija, įsakė pa
branginti kreditą. Vietoje ankš
čiau už paskolas imamų 36%, 
dabar bus imama 11 %.

New Yorkas. — New Yorko 
miesto meras Abraham Beamc 
pasiūlė, priimant sekančių me 
tų miesto sąmatą, nubraukti 
379 mil. dol. ir atleisti 8.500 tar 
nautojų.

Maskvos ponai į laisvąjį pa
saulį išvažiuoti ir jame pasiž
valgyti išleidžia tik paruoštus 
propagandistus arba žvalgy
bos agentus bei šnipus, visiems 
gi kitiems išvažiavimo durys 
yra aklinai uždarytos.

Rusijoje gimęs, bet laisvaja
me pasaulyje nuo 1961 m. gy
venas pagarsėjęs baleto šokė
jas Rudolfas Nureyevas norė
jo atsikviesti savo 70 metų tu 
rinčių motiną, bet raudonieji 
rusai pasakė niet, negalima. 
Nurejevas tad ir kreipėsi pas 
prez. Fordą ir Anglijos minis
ter! pirmininką Haroldą Wil- 
soną, kad padėtų jam išrūpin
ti motinai išvažiavimo leidimą.

Pentangonas 
svarsto planus

WASHINGTONAS. — Vi
siems yra aišku, kad rusai turi 
suplanavę žingsnis po žingsnio 
raudonai nudažyti visą Afriką. 
Pagelbininkais pasiėmė kubie
čius, kurių Afrikoje jau yra pri
vežta dešimtimis tūkstančių. 
Amerkiečia, anglai aiškiai ru
sus Įspėjo, kad rusų tokios už
mačios Afrikoje gali išvystyti 
rimtą karą.

Amerikcfc karinių jėgų cent
ras Pentangone rimtai svarsto 
planus, kaip pasielgti ir kas rei
kėtų daryti, jei Kubos ir rusų 
kareiviai pradėtų puldinėti Ro- 
deziją ar Pietų Afriką.

Lis
Saulė teka 5:44, leidžiasi 6:09

nori gauti šiaurės Vi et namui 
Amerikos ekonominę paramą, 
nes krašte-dabartiniu metu yra 
didelis skurdas. Kelis metus 
krašto gyventojai buvo verčiami 
dirbti Vietnamo karo jėgoms, o 
dabar viskas nualinta. Jeigu ne 
pagal Paryžiuje padarytą susi
tarimą, tai JAV turėtų. imtis 
priemonių kitokiai pagalbai or
ganizuoti, nes šiaurei reikalinga 
pagalba.

Sekretorius Kissingeris prane
šė prancūzų diplomatams, kad 
su šiaurės Vietnamu nebus jo
kios kalbos, kol JAV negaus tiks
lių- žinių apie Amerikos karius, 
patekusius į šiaurės Vietnamo 
karo jėgas. Prancūzai sutiko 
pranešti šią sąlygą šiaurės Viet
namo vyriausybei, o spaudai pa
ruoštame pranešime paskelbė, 
kad JAV nori užmegzti santykius 
su šiaurės Vietnamo vyriausybe 
ir prašė, kad Prancūzija tarpi
ninkautų.

Valstybės Departamento pa
reigūnas Robert L. Funseth, ko
mentuodamas apie prancūzų tar
pininkavimą pareiškė, kad JAV 
sutiks susitikti su šiaurės Viet
namo atstovais, bet pirmon ei
lėn privalės gauti tikslias infor
macines žinias apie 800 ameri
kiečių karių ir piliečių karo me
tu ar tuojau po karo patekusių 
Į šiaurės komunistų karo jėgas. 
Kol nebus nustatytas tikslus ne
laisvėje dar laikomų ar karo me
tu žuvusių amerikiečių likimas, 
tai negali būti jokios kalbos apie 
bet kokius pasitarimus.

Be to, santykiai su šiaurės 
Vietnamu priklausys ir nuo to, 
kaip šiaurės Vietnamas elgsis su 
savo kaimynais, konkrečiai, su 
Tajaus valstybes. Dabartiniu 
metu šiaurės Vietnamo komu
nistai nepajėgia sugyventi su Ta
jaus vyriausybe, provokuoja in
cidentus pasienyje ir stato ne
pakeliamas sąlygas. Jeigu šiau
rės Vietnamo vyriausybė galėjo 
suorganizuoti ekspediciją į pie
tų Vietnamą, o dabar užpuldinė
ja Tajų, tai krašto ekonomijos 
reikalai mažai jai terūpi.
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Starting April 1, ask about our new TWIN ACCOUNT. 
You can now open a FREE CHECKING 
ACCOUNT while your SAVINGS ACCOUNT 
EARNS DIVIDENDS.

ON INVESTMENT
ACCOUNTS

Mokama 1 metu 
Certrflkatams.

Mažiausia $1,000 
ar daugiau.

tos šalie: 
Paryžių? 
vvdas.

We care what happens to you

VALANDOS: Pinnad. ir ketvirt. 9:00 ryto 
Antrad. ir penktadienį 9:00 ryto 
dieniais 9:00 ryto 
daryta.

Where 
?four Money 
X <Sfows Z

8:00 vak.;
5:00 vakaro; šešta-

12:00 dienos. Trečiadieniais už-

BU)' ILS. ■ 
WgS WWGS

BONDS''
v O7KZ.;f .p

WHERE YOU BANK OR WORK

Saint Anthony Savings
1447 SOUTH 49TH COURT, CICERO, ILLINOIS 60650

B. R. PIETKIEWICZ, Preš.

47 and Rockwell Street. tel. LAfayette 3-1083 
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

rvf Mcfcama 4 mety
. į /Q Certifikatams.
S Mažiausia $5,000

J3t ar baugiau.

žinkėlio stotį. Kaip dabar 
grįžti į laivą? Tai mano pas- 
kutinis reisas. Draugams tik 
pasakyčiau — “Nepavydėk man 
jūros”.

Stoties5 informatorius pas
kelbia: — paskutinis trauki
nys j Paryžių 8 valandos 4 minu-

pasaulį, apgaubtą 
neperžengiama sie- 
valandų valandas 
senų jūros vilkų”, 

pagražinimais pasako-

Wed. & Sunday Closed 
Suburbs caHT 656-6330 
Chicago call: 242-4395

is musų nesvajojo nors 
koja atsistoti ant tų že- 

riiių arba net viena akim paž
velgti į tą 
romantika, 
na. ('.a>li 
klausytis” 
kuri 
davo apie užsienio šalis, uos
tus. Nejaugi ir aš tai kada pa
matysiu ?

Pirmos atostogos po dviejų 
metų plaukiojimo. Skubu Vil
niaus autobusų stotyje Į auto
busą X'ilnius/Trakai.

— Pone, — kreipėsi į mane 
rusiškai čigonė, laikydama ant 
ranku kūdikį. Tik dvidešimt 
kapeikų, nupirkti vaikui pieno, 
labai prašau. Aš ne už dyką, 
gal' i išburti. To dar betrūko, 
įbruku jai į ranką pusę rub
lio ir beveik bėgte bėgu į pa
siruošusi išvažiuoti autobusą. 
— Neskubėkit pone, prašau 
jus. Paimkit 
apverškit

linkiniai žmonės atkreipė į 
ne dėmesį. — Atsiprašau, 
aš tikrai skubu, — jaučiu kaip 
rausta veidai. — Pone tik ap- 
verskite. — Na ir prisikabino. 
Atiduodu veidrodėlį ir įšoku į 
autobusą. Dar ir dabar matau 
tas/ paslaptingas juodas akis, 
prie krūtinės prispaustas vai
kas ir ranka ištiesta į mane. — 
Sustok, neskubėk, aš tau turiu 
kai ką svarbaus pasakyti. Taip 
kuždėjo jos lūpos. Tik daug 
vėliau, praėjus dviem mėne
siam aš prisiminiau tą įvykį.

Baigiantis atostogom aš su
žinojau, kad galėsiu dirbti lai
ve, kuris užsuks į Karaliaučių 
(Kaliningradą), Rostoką, Bou
logne. draugų neteko matyti 

ai pamatysiu ir 
bus pa-

Your money is different 
than you. The more weight it 
puts on the better. The fatter 
it gets, the healthier it is. To 

help your money gain the 
a most, give your money the 
ik, best possible ^interest. 
. Įį\ You’ll find it

i\ x ' at Standard 
Federal Savings.

Vokietijos jūreiviai. Kviečia 
p'sfe "save į svečius: išgert, pasi
klausyti muzikos. Kaip jausda
mas pasirodo zampolitas. — Vėl 
kažką jaū ruošiate, nebandyki
te nusileisti nuo laivo. Tegul 
'dienos metu ateina aš jiem pa
rodysiu laivą vokiečių kalba 
duosiu literatūros apie Tarybų 
Sąjungą. Išverčiu zampolito 
'žodžius vokiečiams. Tie juo
kiasi, nueina, žinoma, slaptai, 
vakarais tik dviem valandom; 
kada laivo “dievas” zampoli
tas žiūrėdavo kiną, aplankome 
vokiečių laivą. Tai jau daug 
kuo rizikuoji. Vokiečiai dažnai 
užeidavo į Klaipėdą. Mums 
smagu išgirsti gerus atsiliepi
mus apie lietuvius, miestą, res 
toranus, Labai stebėjosi, kad 
mes geriam nepraskiestą deg
tinę, keikdavome kartu rusų 
valdžią.

Deposits must be
and ............ ......

limited, so hurry m today.

binete. Akys merkiasi. Vis nuo 
tų išleistuvių, ir laikas taip lė
tai slenka. Anksti rytą įplau
kiame į Karaliaučiaus kanalą. 
Tik siauras sausumos ruožas 
skiria Baltijos jūrą nuo kana
lo. Dešinėje kanalo pusėje su
rikiuoti kariniai laivai, bazės. 
Su prileista vėliava plaukiame 
kaip per karinį paradą. Galvo
ji kam tiek daug laivų, žmonių 
ir viskas be reikalo. Na, bet aš 
užsimiršau, o kas saugos tave, 
juos? Karaliaučiaus uoste dar 
daug pastatų nuo vokiečių lai
kų ir uostas didelis. Kai mūsų, 
žvejų mostą, saugo civiliai ir 
aukštos tvoros, tai čia — mili
cija. Nebandyk juokauti. Lais
vu laiku nuvažiuoju į Zeleno- 
gradską (Krantas) aplankyti 
draugo. Labai gražus kurortas. 
Tik draugo močiutė skundžia
si, toli reikia važiuoti j bažny
čią. — Kodėl? — klausiu — ar 
gi Kaliningrade nėra? — Ne, 
sūneli, Į Klaipėdą reikia važiuo 
ti ir tai tik per dideles šventes 
išsiruošiu.

Vėl jūroje. Aplinkui įvairias- 
palvės jachtos, motorinės val
tys. — Žiūriu, vokiečiams, len
kams leidžia laisvai plaukioti 
jūroje, kodėl mums ne? Artėja
me prie Vokietijos. —- Drau
gas zampolite, Rytų Vokietija 
tai beveik 16 respublika, gal 
galim dviese išeiti į mestą?

Tu, ką nežinių įstatymo. Jo
kių kalbų j miestą tik grupė
mis (5 žmonės). Grįžtant at
gal atsižymėti. Mieste daug Tu
sų karininkų, bet jaučiasi n^sie 
nis. Nors vieną kartą paina 
čius Rostoką jau nesinori..eiti 
Į miestą. Ir ką ten veiksi, jei 
net alaus negali atsigerti. At
plaukėme per šventes ir niekas 
negalėjo iškeisti tarybinės va
liutos.

Greičiau, greičiau į Prancū
ziją! Kokie tie žmonės prancū 
jai ? Jeigu firma suorganizuos 
ekskursiją į Paryžiū, kiek gau
sime valiutos? Tiefe;daug- kla u 
snnų. ' i ,

Zampolitas dar kartą prime 
na, kaip elgtis užsienio uostuo
se. Pirmos grupės jau leidžia
si laiptais į krantą. Yra toks

ne gimimo diena juroje. Zam- 
poli tas nepaste$ies:kaip įsine
šiu į laivą. — sako man jūrei
vis. — Tau gaiyS Susisuko nito1 
karščio ? — vos galiu sustok 
kcsis.— Pirk nors Vlšą laivą, 
negi aš tau galiu uždrausti.

BegrĮžtant į ’ laivą, vaikinai 
už paskutinius pinigus perka 
pornografinius' žurnalus, sle
pia po marškinįąis. Prie tilte
lio,. kur dieną ir> naktį budi'jū
reivis, stovi zampoJitas. — Kaip, 
jaučiatės? — klausia, o akys 
taip ir ieško rar nenešame 
“bombos” įlaivįii — Viskas 
tvarkoj - atsakome, nesinori 
su juo kalbėti.

Vakarė kartu Įsu antru kapk- 
tano padėjėju eįttame-T.užšie-: 
niečių laivus pasikeisti kinofil 
mais; Žinoma, prieš tai praneš
dami laivo vadovybei, nes po. 
8 valandos vakaro niekam iš 
laivo negalima nusileisti į kran

kad viskas tvarkoje, 
vyresnieji skiria&u iš 
sios komandos arbo partiniai). 
Greitai susidraugaujame vie
nas su kitu, atrodo mūsų tarpe 
nėra “stukačhį^? -kaip uoste. 
Nei tvorų, nei šiint^ niekas ne
saugo? — pastebi kažkas iš jū
reivių. — Nekreipk dėmesio. 
Čia “pūvantis . kapitalizmas” 
juokaujame mes. Karšta, užei
name atsigertu — Jonai aš nu

juok as, kaip ippacžinti rusų jū
reivius? — Pažiūrėk, kur gru
pė žmonių neramiai dairosi, 
niekad neapsiriksi!

— Dėl' ko su portfeliu ? 
klausia zanrpolitas jūreivio 
bloga pasidtfro, kai išgirsti to 
žmogaus balsą).

— Kaip dėl ko? Gal pirkšiū 
a! Jus, vyno, nenešiu juk ranko
se (jūreivis gauna 14 frankų).

— Dėmesio! Visiems, kas 
pasiėmė -tašęs, portfelius, pa 
likti laive, ^lų ir vyną galėsite 
gerti krante, — -įtartinai apž
velgdamas jūreivius, atsako 
zanipolitas^

Išeinu su grupė jūreivių. Aš 
paskirtas grupės vyresniuoju 
(vyresnysis turi jausti atsako
mybę už grupę žmonių, ir grįž
tant į laivą, atsižymėti žurnale,!

Paprastai žinoma
vyresnio- galėsi išsaugoti. Pagalvoju pra 

šydamas leidimo išeiti iš kaju
tės. — Kad tai bū tų. paskutinis 
kartas! — girdžiu jau uždary
damas duris.

Dieną suomių laivas išplau
kia. Mojame vienas kitam ran
komis. Ar susitiksime kada?

Praeina dar dvi dienos? Va
karais tie patys seni kinofil'mai 
SF tik nuo laivo borto gali pa- 
ruaWti žiburiais nušviestą mies

Rytoj turime išeiti į jūrą. 
Imti ir pasiliktin Prancūzijoje! 
Gyventi laisvoje šalyje! Bet tai 
nebus tikra laisvė. Tu žinai 
kas tavo tėvynė. Dar kartą 
perskaitau “TSRS juros įstajų” 
knygos punktą — už bandymu 
pabėgti nuo laivo, sulaikyti 
Bet kokiu būdu__ O jeigu pran
cūzai grąžins į laivą, kas tada? 
Ne, tai nesąmone, kas manęs 
čia laukia, kam aš reikalingas?

Vienas mieste. Nepastebėjau 
kaip atsirandu prie geležinke
lio stoties.

— Kai tu vienas mieste?! Tu 
žinai, kas už tai tau bus? Net 
į krautuvę vienam negalima 
užeiti. Kur tavo grupė?

Net nepastebėjau kaip prieš 
mane atsirado grupė jūreivių 
su vyresniuoju (mano radijo 
stoties viršininku). Visai nesi
jaudinu, nors žinau vienas ne
atsargus žodis ir jis sūšuks jū 
reiviams paimti mane už ran
kų ir nutempti į laivą.

Išsiskiriame taikiai. Akimis 
dar kurį laiką palydžiu tarybi
nius jūreivius ir įteinu j gele-

Taupmenos padėtos. į reguliarias taupymo'sąskaltis iki* mėnesio 
ICHos dienos duoda pelno dividendą už visą mėnesi. 
*3 DlVlDENDAi MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI

Vėlu. Lyja. Beveik niekas 
nepalydi laivo. Kodėl taip yra. 
Gal tas sunkus išsiskvrimas. 
Nors, žinoma, pasitikti laivus 
daug smagiau. Atsisveikinimo 
sirenos ir mes išplaukiame. Ki 

idrodėlį. Tik; ta dieną jau būsime Karaliau- 
Pastebiu, kad ap- čiuje. Budžiu naktį radijo ka-

Žodį, “Laisvė..
..Red.

Just in time for Easter

Cuddly Oucks 
andSnuggly 
<Bunntes cf
all hand crocheted 
all washable ch inasall at Saint Anthony Saving

a delightful Easter gift for young and old alike^rn^nt 

Anthony Savings. bunnies in vibrant yellow/ nge

in

Anthony Snungs in support

ful wrk of these senior atizens.
Happy Easter, Severs.
Vtee’s all w have to do to get yourcr-xhaed an.ma__

Į DEPOSITS^

| DUCK~ 
Į 12" BUNNY~

- I S’’DUCK

įprasta ir nuobodi 
cija prieš išplaukiant 
kiek galima pirkti, ko 
me, gink Dieve, neimti iš įtarti
nų žmonių, žurnalų, knygų, 
būti pavyzdžiu tarybinio jūrei
vio ir t. t.

$1,000 
free 
free, 
FREE

STĄND/\RD FEDERAL SWINGS
Hom* Offic*: 4192 Archer Avenue. Chicago. Illinois 60632 phone: 847-1140

Dormers Grov* Office: 5 100 Forest Avenue. Downers Grove. Illinois 60S IS phone: 963-1140 
tomherif Office: (1st Federal Savings of Lombard), 23 North Main. Lombard, Illinois 60148 įthone: 627-1140

Mano tėviškė — mėlyno Ne- 
muno vingis... Dar gali su
grįžti dar nevėlu,' stuksi trau
kinio ratai... •

Aš gimiau tavyje, tavyjė1 aš 
išaugau...

Noriu užsidengti ausis, nieko 
negalvoti, ką aš darau. Nejau
gi visiem. laikam. ’.'.

Tu laisvas, tu laisvas kar
toja traukinio ratai.. ;

• Mane pasitinka naktinis Pa
ryžius. • ■

Vytis, 1976 m. vasaris

S 500 
$1.00 
free 
FREE

$250
$3.00
$2.00
FREE

8.17%:-
7.90%
7.08% s-’
6.81%

6.002%
K QQ<y /O

jonas Stankevičius

TAS SALDUS ŽODIS “LAISVĖ
Jonai Stankevičius, 28 mėtų 

attnzia,us lietuvis jūrininkas, pa 
likęs Sovietų laivą 1974 m., rug 
piūč<o mėn. Prancūzijoje, pri
sistatė Amerikos Ambasadai 
Paryžiuje prašydamas politi
nio prieglobsčio. Atvykęs j šį 
laisvfs kraštą, nori pasidalin
ti su mumis mintimis apie “Tą 
Saldu

Į qj Certificate Accounts' 
Z minimum terms-
« S1.OOO — 6 years

O/ Accounts -į ’/O minimum terms
" ' $1.000 — 4 years

O ? O/ Certificate Accounts' 
k J TO minimum terms 

$1.000-30 months

61 / CV Cert,Kcate Accounts' 
l/n /L minimum terms 
/Z /O si oOO-1 year

fT* o / q/ Certificate Accounts* 
J minimum terms

/H- /V S1.000-90 days

Passbook Savings
O A /O nterest parft to f\A w,thdrJlwl,|

Yield based on interest (compounded daily) 
accumulated for one year.

•A substantial interest penatty is required «or 
early withdrawal of certificate accounts

tų. Užsiname pus suomius. Jie 
atsiprašo, kad nieko negali 
mums padėti, nes pas juo rei
sai labai trumpi. Pąkviečia į 
barą. Susipažįstu su suomių 

(net laivo radijo stoties viršininku.
Jis prašosi į svečius, pažiūrėti 
mūšų radijo aparatūros, kaip 
mes gyvename. Nelabai norė
čiau, nės žinau, kad bus nema
lonumų ,bet nemandagu atsi- 
sakyli. Taip ir atsitiko. IŠ pat 
ryto mane jau kviečia į zam
polito kajutę. — Tai velnias jau 
viską žino — galvoju eidamas, 
ką dabar primeluoti.

— Kaip tai galėjo atsitikti? 
atrodo net neranda žodžių. Sto 
viu kaltai nuleidęs galvą. — 
Iš tavęs to nesitikėjau, bendrai 
apie tai mes vėliau pasikalbė
sime, dabar neturiu laiko. — 

kur tu tiek žmonių

INSUREDj

83110

SKAMBINKITE DABAR fcO
ĮVERTINTI

JŪSŲ NAMĄ . ■ 3
EJWIN J.

MICHAELS fell
4637 So. -Archer Avė. 

(Prie 47-tos) ,
- . 254-8500 A J:

MEMBER MES TAIP PAT PARDUODAME VI-
R FT 1 CHKJAGOS priemiesčius ir
ė r 7,000 MIESTŲ JAV-SE PER R E L 0Jjrrr-Ctry Kcicėatvon bcr»ice

» — NAUJIENOS, CHICAGO S, ILU— SATURDAY, MARCH 27, 1576^
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CAREFUL!

NEXT TELLER AVAILABLE

1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

INVESTMENT 
PASSBOOK 
ACCOUNT

’ ? year Certificates of Deposit 
MINIMUM AMOUNT $5 000

1 year Certificates of Depovt 

MINIMUM AMOUNT $2.500

Only you 
can prevent 
forest fifesl

Mūsų nauja “Next Teller Available” sistema pašalina laukimą ir užlru 
^imą eilėjeįikuri nejuda. Su šia sistema savo klientams siūlome

AGEMENT for over 52 
years.

1. Greitesnį patarnavimą ir
2. _Pilną privatiškumą tvarkant reikalus
(Niekas nemato jūsų banko knygelės ar pinigų)

Kasmetinės 
užtikrinant, 

neišnvkhi.
•r A

kvotos nus-

NAUJIENOS, CHICAGO t, ILL— SATURDAY, MARCH 27, 1976

riausiai Sovietu ofenzyvos tikslų 
neatvėdino... ' J. Pr.

DR. 2. DANILEVIČIUS -

RINKIMAMS ARTĖJANT

Universal
SAVINGS
1300 S. H AL S TH)

UNIVERSAL SAVINGS 
has been paying the 
HIGHEST DIVIDENDS 
consistent with SAFE-

iš mTV^RSAD'g7^'72x90"CANN0N 
THERMAL antklodė jums dovana, jei 
įnešite dabar §500 ar daugiau i jūsų esą- 
• irią taupymo; sąskaitą! ■ ' ;

=*Ar teko kada stovėti eilėje prie pinigų priėmimo-išmokėjimo langelio 
^paprastai ilgai Vien dėl to, kad asmuo pirma jūsų turėjo' atlikti keletą 
Įsikalu? Žinoma, kad esate stovėję, visiems yra tekusi kada nors tokia ne- 
laimė. ' T ' ■ "

rioje, yra įvairiai galvojaričių 
žmonių, perstipriai pasisaky
ti; o antra negi mūsų neteisy
bių negali naujai paskelbtie- 
jiji rinkimai atitaisyti? Koks 
naivus galvojimas! Ypač, kad 
man tas dvasiškis dar pasakė: 
“Argi galima į rinkimus, kaip 
į demokratinę instituciją, neiti 
ir juos boikotuoti? — Kaip juo 
kinga. Reiškia, jei žinai, kad 
tave T?ali apiplėšti, vistiek du
rų neužrakink, nes geras žmo
gus atėjęs gali užsigauti, kad 
juo nepasitiki ir užsirakini. 
Tenka vertinti sąlygas, tenka 
pagal sąlygas ir tvarkytis. Ne-

>.
; ® ■

Patricijos teisme
Dialogas tarp kaltinamojo ir 

gynėjo

daug yra lietuvybe nuveikę, 
dar prieš mums į metiką atvy
kus? Nesenai įvykusiame Vy
čių bankete Cbicagoje buvo 
bent 31X) puikių lietuvių, kurie 
jokioms tremtinių sukurtoms 
organizacijoms nepriklauso, bet 
jie visi puikūs patrijotai. O 
taip pat neaktyvieji, senesni ir 
politinių ginčų nemėgstą lietu
viai, ar bėga tekini prie urnų 
balsuoti? Ar jų balsais kiti ne
sinaudoja.' Tat! ko gali ne lauk 
Ii iš paskelbtųjų rinkimų?

nuoširdžiai patariu: nei- 
į tuos neparuoštus ir vy- 
spragų pilnus rinkimus

• MĖLYNA • ŽALIA • GELTONA

7 V
,IŠ KARTO, KAI {STOSITE I EILE, JUMS GAL SUSIDARYS ĮSPŪDIS, KAD GALI 

TRUKTI DAUG ILGIAU, NES STOVITE DAUG ILGESNĖJE EILĖJE, NEGU JŪS 
ESATE PRIPRATĘ, BET JŪS GREIT NUSTEBSITE IR GĖRĖSITĖS, PAMATE, KAD 
IŠ TIKRŲJŲ DAUG GREIČIAU, NES EILĖ BEVEIK VISĄ LAIKĄ EINA PIRMYN.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Fort: “Visai priešingai. Tai 
yra, kad gynybos pusėje esi pasi
tinkamas šoferio .vairuojamame 
automobilyje”.

Advokatas Bailey pripažino, 
kad iš valdžios pusės kenksmin
giausias kaip liudininkas buvo 
Fort o jury negirdint pasakė 
teisėjui, esą “jei jie (jury) pati
kės Forto opinijai, visai bylai 
bus galas”.

Mažai betrūko, kad Bailey psi
chiatrą Fortą nepavadino “psi
chopatu”. Jis pacitavo iš pa
ties Forto rašyto straipsnio, kad 
psichopatas yra asmuo, kurs sa
ve vaizduoja “braggadolio”, daug 
meluoja ir tikslui pasiekti varto- j 
ja bet kokias priemones, manipu
liuoja žmonėmis ir kitus žmo
nes kaltina už savo klaidas”.

Galutinėje išvadoje laimėjo 
Fort.

SAN FANCISCO. — Pagaliau 
pasibaigė Patricijos Hearst, mi
lijonieriaus laikraštininko duk
ters, teismas nė vienas dienos 
nebuvo nuobodus. Vieną dieną 
publikai nemokama spektklį su
teikė kaltinamosios gynėjo, ga
baus Bostono advokato, F. Lee 
Bailey ir prokurdrataros liudi
ninko psichiatro Dr. Jeel Forto 
duelis. Lee pasigyrė, kad daly
vavęs kaip psichiatras 270 kri
minalinėse bylose ir besiruošda
mas Patricijos bylai perskaitęs 
274 knygas, kuri advokatą Bai
ley “i ožio ragą surietusi.

Advokatas Bailey klausinėja
mas Fort pasakė, kad jo “profe
sionališka” nuomonė yra, jog 
Miss Hearšt savo laisvu noru įsi
jungė Į “Simbijonų Laisvinimo 
Armijos (SLA) gaują vos mė
nesiui praėjus po jos pagrobimo 
ir ji savo noru dalyvavo su ta 
gauja banko apiplėšime, už ką 
ji dabar yra teisiama. Fort iš
vedžiojo, kad ji toje SLA gau
joje turėjo tokį pasisekimą, kad 
buvo laikoma SLA karalaite!

Adv. Bailey nurodęs, kad Fort 
nėra kvalifikuotas būti psichi
atru liudininku, iškėlė faktą, kad 
Fort už savo “darbą” gauna iš. 
valdžios po §50 už kiekvieną va
landą, per sausio mėnesį jau ga-. 
vo §8,800 ir greičiausia, kad vi
so gaus §12,500.- Fort atsikir
to, kad dirbdamas kaip advoka
tas gynėjas jis būtų gavęs daug 
daugiau.

Bailey paklausė ar Fort yra 
kadaise rašęs, kad būnant liudi
ninku prokuratūros pusėje esi 
vežiojamas šoferio vairuojamu 
limuzinu.

O labiausia — klasta pajuos 
la; bandvmas, kad.“aktyvistai”

Įay-
vėl visus postus į savu rankas 
pasiglemžtų, tikrai vėd įvyks. 
Rinkimų taisyklės neduoda jo
kios garantijos balsavimo tei
singumui užtikrinti; o taip pat 
ir visuotino lietuvių repreren- 
lavimo rinkimuose tikėtis nė
ra jokios vilties. Aąd kas pa
ryti?

r, , , -r- į " < J *

6 year Certificates of deposit 
< MINIMUM AMOUNT / 
\ $5 000 /

. . štai kaip ji veikia. Viena eilė skirstosi prie visų 13 langelių ir, kai pa
siekiate pirmą vietą eilėje, elektroninis krypties signalas rodo, kur jums 
eiti. Patarnautojo švieselė parodo, prie kurio ypatingo langelio laisvas 
patarnautojas.

Neabejojame, kad gerai pa
ruošti, teisingi ir visuotini rin 
kimai yra gera priemonė dau
gumos valiai pareikšti. Tačiau 
visai kitaip yra Barzduko-Nai- 
ūio-Gailos bendruomenėje. Nei 
ta bendruomenė neapima visų 
lietuvių Amerikoje, jnei nėra 
galimumo sudaryti aiškius na
rių — balsuotoju sąrašus, nei 
nėra išdirbtų balsavimo tai
syklių, kurias garantuotų, kad 
vieną narį atstovauja vienas 
balsas ir kad balsais inainikau 
ti negalima. Tad, ar tokioje 
bendruomenėje ir šitokiomis 

yra vilties, kad rin
kimai išreikš išeivijos daugu-įgalimą daryti to, kas nepadoru 

ar neteisinga, bet nėra reika
lo naiviai kišti galvą į spąstus, 
šiuo atveju į “rinkimus”, ku
rie munis nei teisybės, nei ly
gaus balso nežada.

Vien kalbant apie rinkimų" 
visuotinumą, ar tie keli tūks
tančiai, kad ir dešimt tūkstan
čių balsuotojų, yra visa mūsų 
išeivija? Kur gi seni ateiviai ir 
antros bei trečios kartos Ame-

mzavimą į naujus n- teisingus 
pagrindus visuoii.ni lieluvių 
Bendruomenei Amerikoje su
kuri*. — Mes siūlykime ne rin
kinius, bet pasil.u imu stalą. 
Tegul visų organizacijų atsto
vai, visų politinių partijų ir 
ideologinių grupių veikėjai, bei 
gi’visų — senų ir naujų lietuvių 
— amerikinų reprezentantai 
draugiškai sutaria, kokia la ne 
•airnėn pakliuvusi Bendruome 
nė turi būti ir kaip jos vadovy
bę, ar tarybą, reikia sudaryti.

— Tegul dedasi prie mūsų. 
Mums jau aišku: nes priima
me federacinį principą. Pagal 
jį bus lengya visus įbendrą 
patrijotinį ir vieningą darbą 
įjungti. Tik ateikime ne su tiks 
lu dominuoti ir konkuruoti 
vieni su kitų veikla.: Ateiki
me pareigas pasiskirstyti, dąr- 
bo barus pasirinkti, ir tąda 
siekti darnaus sugvvenimo ir 
kuo sėkmingiausio bendro dar
bo. Bendruomenės gi baras bus 
kultūra ir švietimas.kime 

lingu
Jau buvo pasiūlymų spaudoje, 
kad jei “vadukai’’^, nori, tegul 
vieni sau f-LB vadovybę ren
ka; mes gi liksime prie raidės 
R, kuri aiškiai reiškia reorga-

Nėsenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

Persiuntimui paštd 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

Sovietams tinka? i
; Vakarų Vokietijos diploma- • 
tas, buv. ambasadorius Hans t 
Berger straipsnyje “Im Osten 
Nichts Neues” be kitko plačiau 
sustoja ties klausimu, kodėl So
vietai tiek metų praėjus po ka
ro, visiškai nesidomi taikos su
tarties reikalu. Kadangi jėga 
aneksuoti žemes ir tautas tarp
tautinė teisė draudžia, o Sov. Ru
sija karo proga užgrobė ir anek
savo taikos konferencija tokio 
jų eilgesio neužgirtų. Tad tai
kos konferencijos vietoje atsi
rado Helsinkis, kad pasaulis jį 
priimtų kaip taikos sutarties pa
kaitalą ir po karo padarytas 
aneksijas paliktų kaip įvykusį 
faktą.

Jei ne Helsinkis, tai vietoje 
į taikos sutarties yra antra gali
mybė, vadinamoji įtampos atpa
laidavimo detentės politika, pa
liekant - Sovietų Sąjungai visa, 
ką ji ipėjo pasiplėšti, įtampos 
židinius paliekant nepašalintus...

Trečia išbandyta galimybė lie
ka “šaltasis karas”, tai yra jėga 
grasinimas, kaip buvo Chruščio
vo ultimatumas dėl Berlyno ar
ba atominių raketų 1962 metais 
atgabenimas -į Kubą.

Ketvirtoji galimybė lieka karš
tasis karas sovietu tikslams siek
ti. Masyvinis Sovietų ginklavi
mosi" nepaisant jokių nusiginkla
vimo derybų, yra aiškus ženklas-, 
kad ir kariškas persiėmifnas yra 
sovietų ‘^taikos” žygyje numaty
tas. -Per visą:eilę nusiginklavi-

All accounts are 
sured u 
by the Fl______
INGS AND LOAN IN 
SURANCE CORPOR 
ATI ON.

Located just south of the Chicago Circle Campus

Kanadiečiai aiškinasi
Kanados konsulatas Čikago

je sako, kad ruonių medžiokli" 
urižiūrinia prisilaikant Kana
dos žūklės departamento išdirb 
tų taisyklių. Taisyklės turi ome 
nyje žmonišką žudymą ir ruo
nių veislės ateitį, 
kvotos nustatomos 
kad ruonių veislė 
Kiekvienais metais 
tatomos kartu su Norvegais ir 
patvirtinamos tarptautinės ko
misijos.

Ruonių medižoklė vyksta jau 
2 šimtmečiai. Jie neišnyko ir 
nemanoma, kad išnyks. Jei ne 
būtų medžioklės, tai ruonių 
greitu laiku prisiveistų milijo
nai, kurie išgaudvtų mažne vi
sas šiaurės Atlanto žuvis. Dėl 
didelio skaičiaus, ruoniai pra
dėtų badauti ir turėtų gaišti.

Čikagoje esantis Norvegijos 
konsulatas patarė tuo klausi
mu kreiptis į Norvegijos irifor- 
masijos biurą New Yorke.

lino derybu. iš kurių Sovietų Są- 
|junga išeina vL» labiau ginkluo
ta, sovietai tikisi pasiekti tokią 
jėgų persvarą, kur bet koks pa- 

: sipriešinimas atrodytų bepras
mis. Pastebėdamas, kaip Vaka- 

'rų Vokietija (Brandtui kancle- 
riaujant) kapituliavo, autorius 
pastebit kad nėra negalima, jog 
Kremlius tikisi pasiekti tokio 
laipsnio, kur likusios laisvos Va
karų valstybės savanoriškai pa
siduos... Kad tokio kapituliacijos 
fronto Vakarų Europoje esama, 
autorius mini Federalinės Vokie
čių Respublikos 1976 m. sausio 
20 d. išleistą “Baltąją knygą”, 
kur pažodžiui parašyta:

Varšuvos pakto potencialas
“Varšuvos Paktas gali vesti 

pasaulini karą branduoliniais 
ginklais, ribotą karą konvenci
niais ir branduoliniais ginklais. 
Jo konvencinių ginklų persvara 
leidžia Varšuvos Paktui po trum
pos paruošos ir be branduolinių 
ginklų prieš Vakarus pravesti 
plataus fronto agresiją. Siurpri
zo (netikėtą) karą Varšuvos Pak
tas gali pradėti ir negaišdamas 
laiko pasiruošimui — pavyzdžiui 
po manievrų priedanga...

Dabar labiau negu kada Krem
lius gyviau seka ir įtraukia į sa- 
yo užsienio politikos planus rai
dą Europos valstybių vidaus po
litikoje. Nes galimas dalykas, 
kad nebe toli laikas, kad vienin-- 
telis rizikas Maskvos spaudimui 
į Europą bebus Amerikos karinės 
'jėgos Europoje, bet turintgalvo- 
,je kuo baigėsi drama Vietna
me ir pasikartojo "Angoloje, tikš

mos valią? Be abejo, ne!

Nesenai kalbėjausi su vienu 
labai teisingu ir doru dvasiš
kiu, susirūpinusiu betvarke 
Bendruomenėje ir suprantan
čiu, kad mes einame teisingu 
keliu, bandydami Bendruome
nę atstatyti į tinkamas vėžės. 
Paklausiau jo, kodėl jis akty
viai prie musų darbo neprisi
deda. Jis atsakė, kad viena, jam 
nepatogu savo parapijoje, ku- rikos lietauviai, kurie tiek

6245 SOUTH WESTERN AVE, CHICAGO. ILLINOIS 60636 TELEPHONE: 476-7575
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15 cents per copy.

(Bus daugiau)

visaei

4) Kas privačiai parduoda sa-

$7.50
$2.50

$31.00
$18.00

$4.00

$26.00
$14.00

trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

rinkimą iš kolchozo ar savkozo 
žemės rudenyje nuplautų jaw 
varpas, tai toki asmenys baudž; 
nuo 3 iki 10 metų -konclag.

7) Visi baudžiami, kas išeik
vojo valdiškus pinigus ar kitokį 
turtų iki 10-15- metų konclag. 
(žiūrint pagal išeikvojimo su-

Kitose JAV vietose: 
metams ____

pusei metu ___

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago 
BĮ. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

8) Visi tie, kurie dirba privatų 
darbų iki 3 metų konclag. bau
džiami.

9) Visų rūšių kriminaliniai nu
sikaltėliai, baudžiami pagal rūšį 
nusikaltimų.

10) Visi kiti smulkūs nusikal
timai ir nusižengimai, kurių yra 
be galo- daug. Ne taip žodį pa
sakei, ne taip kojų pastatei, tai 
ir nusikaltimas.

Kurie tremtiniai patekdavo į 
kolchozus-sovkozus, tai tokiem 
buvo kiek geriau gauti maisto iš 
pašalinių gyventojų, ko negalė
ję gauti miškuose, šachtose- ir- 
toli nuo gyvenamų vietų, tai to
kiose vietose- labai daug išmirė 
tremtinių, dėl blogo maisto ir 
nepalankių gamtos sąlygų ir ne
buvimo medicinos pagelbos ir jo
kių vaistų.

Trečios grupės tremtinių, kur; 
vadinama laisvu ištrėmimu, tai’ 
ir aš buvau liudininku, kuomet 
mane ir daugelį kitų kalinių ve® 
žė traukiniu 1941 metų birželio 
mėn. 17 d.-

SECOND - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO. ILLINOIS

Užsieniuose:
metams_____
pusei metų ___
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams _____
pusei metų __
vienam mėnesiui

nuo apgyventų vietų ir miestų. 
O ypatingai, kur sunkesnės gam
tos sąlygos, tai-tokiose vietose 
įrengti primityvaus pobūdžio ba
rakai ar žeminės, kuriose bend- 
drai šeimos ir atskiri asmenys. 
Barakai be pertvarų, o tik bend
ras pastatas iš keturių sienų be 
jokių pertvarų ir grindų. Pasie
niais yra bendrai mediniai narai, 
ant jų naktį visi tremtiniai mie-

Privažiavome - Pešiotos; taigų, 
kurios plotas apie-1,000 kilome- 
trų ir į važiavus traukiniui tai
gos vidurin, traukinys sustojo^’ 
ir iš jo sargybiniai iškėlė ketu
rias senukes ir tris mažametes 
mergaites ir jas visas susodino-' 
ant sniego netoli traukinio ^ bė
gių, o traukinys; nuvažiavo* Pe* 
čioros link palikęs-tremtines, be? 
maisto, pastogės r ir? j okios, prie
žiūros. Tuo metu, ten buvo* po
liarinė žiema-ir sniego buvo apie- 
pusėmetro gylio- ir*šalta.,Pakol,- 
traukinys privažiavo Pečioros 
taigą, tai: truko 3 paros, Niekur, 
taigoje nesimatė gyvenamų vie
tų ir- geležinkelio stotelių, nes 
tose apylinkėse niekas negyve
na, tai ir stotelių nebuvo. Tas 
vietas komunistų rėžimas laiko 
laisvo gyvenimo, vietomis... Tai 
buvo baisus reginys, o dar bai-

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

VĖLIAVŲ • PARADAS 
S VE IKI N ĮMAI
ŠO Ll ŠTAI

registruotis, kaip registruojasi visi svefimo.? valstybės 
piliečių sudaryti organai. Tuo tarpu ALTAS yra lietuvių 
Amerikos piliečių organizacija, ji registruojasi tiktai vi
dau reikalų departamente. VLIKU tenka registruotis tei
singumo departamente, pas valstybės gynėją.

Amerikos piliečių organizacijos privilegijos Ameri
koje yra gana didelės. ALTO atstovai dalyvauja visuo
meniniame Amerikos gyvenime. Amerikos lietuviai mo
kėjo apsijungti visas Amerikos lietuvių organizacijas. 
Jie, kaip Amerikos piliečių ir Amerikos lietuvių organi
zacijų atstovai, kreipiasi į kongreso atstovus ir adminis
tracijos pareigūnus. Juos kongreso atstovai mielu noru 
priima ir išklauso jų pageidavimų. O kai ateina rinkimi
niai metai, tai Amerikos politika ieško Amerikos lietu
vių, susipažįsta su lietuvių organizacijomis, nes jie lau
kia, kad lietuviai atiduotų jiems savo balsus. Tuo tarpu 
VLIKO atstovai Amerikos politikams labai mažai ką 
gali duoti, nes jie neturi teisės balsuoti. VLIKO atstovai 
privalo Amerikos politikams pasakyti, kad jie yra sveti
mos valstybės agentai. Laimė, kad Amerikos politikai 
užtaria mažas didesnių pavergtas tautas. Jie priima ir 
Vliko atstovus, su jais pasikalba, o kartais ir laišką pa
rašo.

$30.00
$16.00

$3.00

Bet ALTO atstovus jie privalo priimtu Jie yra pri
versti išlausyti jų pageidavimų ir padėti tuos- pageidavi
mus vykdyti. Jeigu kuris politikas bandytų,nesiskaityti 
su ALTO atstovais, tai ALTO atstovai galės nesiskaityti 
su juo. Tuo tarpu VLIKO atstovai šitokios galimybės' ne
beturi. I l ■

Jeigu jėzuitas Vaišnys būtų žinojęs, kad VLIKAS, 
net ir Amerikon persikėlęs, negali atlikti tų pareigų, ku
rias gali atlikti ALTAS, tai jis .taip pažeminančiai būtų 
ne atsliepęs apie ALTĄ ir tokios netikslios informacijos 
savo skaitytojams nebūtų teikęs. To nežino ne tik geriau
siai informuotas jėzuitas, bet nežino ir visą eilė kitų ne- 
taip jau gerai informuotų mūsų šviesuolių.

1) Daugiausia kalinami toki 
asmenys, kurie nepalankūs ko
munistų santvarkai ir n e taip 
galvoja, kaip komunistai nori ar 
kokį žodi pasako ant kom. ar pa
juokianti anekdotą pasako ar 
kritikuoja komunistus. Tai jau 
politinis nusikaltimas ir bau
džia nuo 2 iki 25 metu konclage- 
rio.

2) Visi, kurie viešai pasisako 
į už tikybą ir jos laisvę, baudžia
mi nuo 2 iki 7 metų konclagerio.

3) Kas pasišalina iš darbo ar 
vengia dirbti, tai toki asmenys 
yra vadinami “veltėdžiais” ir 
baudžiami nuo 1 iki 5 met. 
konclag. Pas komunistus yra lo
zungas “kas nedirba tas neval-

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.

Published Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Co., ’
1739 So. Halsted Street, Chicago, III. 60608. Telephone HA 1-6100 
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Tremtiniai prižiūrimi, taip 
vadinamų brigadierių (politru- 
kų), kurie nurodo ir priima dar
bus, seka tremtinių elgesį — kal
bas ir prižiūri, kad tremtiniai 
nepasišalintų iš darbovietės ir 
tremties vietos, khd- išpildytų 
darbo normas ir- kita. Kad eitų 
kas dešimt dienų į rajoną, pas 
NKVD viršininką asmeniškai 
pasirodyti ir užsiregistruoti, o 
pažymėjimą parnešti brigadiriui, 
kad - patikrinimą atliko, v
Tremtyje, daugumoje nuo jau- 

' nų šeimų., išskirdavo vyrus ir 
juos išsiųsdavo į tolimus ir sun
kių sąlygų lagerius, kurie ten 
daugumoje žūdavo, o pasiliku
sias jaunas moteris be vyrų vers
davo, tie patys politrukai su jais 
gyventi ar santykius turėti, kaip, 
su moterimis jaunom, taip ir su 
merginom elgėsi. Kurios nesi£~ 
tikdavo su jų. pasiūlymais, tai 
tokias moteris visokiais būdais 
kankindavo: Statydavo į pačius 
blogiausius ir sunkiausius dar
bus, arba dvigubindavo darbo 
normas, kurių- prie geriausių no
rų negalėdavo padaryti, blogais goję paskutinės gyvenimo va- 
maitindavo ir blogus r ūbus, duo- landos, 
davo ir t. t.

AMFRIEflS
BICENTENNIAL MINĖJIMAS

vts I 
LIETUVIAI

Mūšy krautuvėje dar tebevyksta specialus išpardavimas iš Europos 
importuoty batu vyrams, moterims ir' vaikams, įvairiy odos dirbiniy, 
kaip antai: mot rankinukai, pirštinės, piniginės ir t. t. Mot ir vyry 
kojinės, mot pantyhose, iš praeito sezono užsilikę mot ir vyr, shorts, 
vyr. maudymosi kelnaitės ir daugelis kitu dalyky. Šlageris šio išparda
vimo: iš praeity metu užsilikę mot. Coco-Chanei kostiumai, pardavimo 
kaina $75.95 dabar tik $10. Ta proga primename, kad šiame išparda
vime įjungtos kaip žieminės,, taip ir vasarinės prekės. Todėl nieko ne
laukdami aplankykite mus, kol dar. yra didesnis^prekąif pasirinkimas-

Krautuvė atdarai savaitės dienomis r įprastus laiku; sekmadieniais 
nuo 12 iki 5 vai/ ' *

NORDEN IMPORTS 
3115 Ns Lincoln Avenue

Telefonas 248-2647.

Politinių asmenų ir ištisų 
šeimų ištrėmimas

Į Krasnajarsko, Krasnadarsko, 
Altajaus, Irkucko oblastis, Uralo 
apylinkes ir Kazachstano respu
bliką. Visus politinius kalinius 
ir asmenis trėmė į konclag. be 
teismo ir tardymo, o tik pagal 
Maskvos NKVD Osobos Sovščia- 
nijos nutarimus. Tremtinių bu
vo trys rūšys: visam amžiui, ke
liolikai metų ir- “laisvas” ištrė
mimas, tai visi, kurie netinka jo
kiam darbui: pasenę, suluošę 
.sveikatoje ir invalidai.

Tokius asmenis tremdavo į ne
apgyventas vietas: didelius miš
kus; tuščias pūstynes, taigas ir 
tundras, kur niekas negyvena ir- 
jokios pagalbos nėra, kaip su
gebi taip ir gyvenk.'Koinunistų 
santvarka pripažįsta laisvę, tik 
pūstynėse, taigose, tundrose ir 
miškuose, kur žmogus negyvena- 
ir gyvent negali, tai komunistai 
pavadino tokias vietas laisvu iš
trėmimu ir tenai trėmė tokius 
asmenis, kurie komunistinei san
tvarkai neduodavo jokios nau
dos, tai ten siųsdavo tokius as
menis, kad juos pati gamta ir 
bado šmėkla sunaikintų.

Toki asmenys, kurie buvo tre
miami visam amžiui ar keliolikai 
metų, tai skiriami tik -į sunkius 
darbus: miškų kirtimą, kanalų 
kasimą, anglių šachtas, požemi
nes statybas ir kitus sunkius

SVEIKINAME 
AMERIKĄ

McGORMIGK ARIE CROWN THEATRE 
š/mL Balandžio mėn. 25 d. 2 vai. p. p.

VIENI STELĖ ll((A DALYVAUTI

Visuose didesniuose miestuose 
yra po keletą kalėjimų, o rajo
nų miesteliuose bent po vieną. 
Kalėjimai labai primityvūs ir 
nešvarūs, langai štanguoti ir ap
kalti dėžėmis, kad nieko nebūtų 
galima matyti, kas darosi už ka
lėjimų sienų.

Šviesa i kameras ateina tik 
iš viršaus pro dėžes. Viduje ka
merų pasieniais yra Įrengti me
diniai bendri narai, be šieniku ir 
šiaudų. Kamerose gyvena iki 80 
žmonių, langai neatidaromi ir 
ventiliacijų nėra, o gamtos vi
sus reikalus kaliniai atlieka to
je pačioje kameroje, į žemos for
mos' pastatytą statinę, pagal ka- . 
Įėjimo terminus — parašą, ku-i 
rią išneša ir išvalo į parą tik vie- į 
na kafrta.

“ !

Dienos metu kaliniai negali 
nei gulėti, nei sėdėti ant narų, o 
tik nuo 22 vai. vakaro, galima; 
gulėti iki 6 vai. ryto. Maistas la
bai blogas. Per savaitę tik vie- . 
na kartą veda į kiemą pasivaikš
čioti 15 minučių.

Kalimai kalėjimuose laikomi, 
tik tardomi ir iki teismų, o po 
teismo ar administracijos nubau- į 
dimo išskirstomi pagal bausmių•: 
didumą Į konclagerius ir darbo . 
stovyklas. Darbo stovyklų yra į 
Įrengta kiekvienos Sovietų S-gos i 
respublikos ribose ir ten laikomi į 
nuo 6 mėn. iki 5 metų su tokio
mis bausmėmis o visus kitus iš- 
veža į tolimus konclagerius.

Už kokius nusikaltimus 
kalinami žmonės:

(Tęsinys)
Sovieto kalėjimai ir kas juose 

laikoma?

CHORAI-
•- TAUTINIAI ŠOKI AL
• IŠRAIŠKOS ŠOKIS IR 

ŠREINERIŲ ORKESTRAS
BILIETAI PARDUODAMI: “MARGINIUOSE“, 2511 W. 69th ST. ♦ TELEF. PR 8-4585 

ARIE CROWN THEATRE KASOJE’IRI 
TICKETRON 30-TYJE SHOPPING CENTER.

BILIETU KAINOS: 4, 3:. IRr 2> OOU,

vo daiktus ar rūbus, ne per ko
miso krautuves, kur reikalingai 
•aidžiai mokėti ,% pagal par
moto daikto vertę; tai baudž. 
įuo 1 iki 3 metų konclag.

5) Kas supirkinėja naujus 
iaiktus ar rūbus iš krautuvių ir 
įuos pardavinėja ten, kur tokių 
prekių nėra, tai yra spekuliacija, 
baudž. iki 10 met. konclag.

6) Kas pasisavina. valdišką 
turtą, kad ir maisto produktus
iš sandėlių, krautuvių, ar net žemės darbus esančius, ko toliau

PO MINĖJIMO BANKETAS. ASMENIUI^ 12.50‘DOL
; TELEFONAS: 436 - 7878

Neaiškios sąvokos sukelia chaosą
Vakar nurodėme, kad jėzuitas Juozas Vaišnys nemo

ka logiškai galvoti. Kai logiškai negalvoja, tai nepajėgia 
aiškiai ir parašyti. Jis redaguoja Laiškus lietuviams, ku
riuose atspausdino platų pasiaiškinimą dėl labai jau ne
aiškaus pareiškimo, bet tas pasiaiškinimas reikalingos 
aiškumos neatnešė, nes jėzuitas Vaišnys, labai daug mo
kęsis, neišmoko logiškai galvoti ir nepajėgia tinkamai 
pasiaiškinti. Jis gali būti geras teologas, jam yra aiškios 
labai sudėtingos teologijos sąvokos, bet kai bando nusi
leisti ant žemės ir nagrinėti visuomeninio mūsų gyveni
mo klausimus, tai jo studijos mažai jam tepadeda.

Turime pripažinti, kad jėzuitas Vaišnys yra pats iš
kiliausias jėzuitų tarpe. Jie pasirinko kun. VaišnĮ jėzui
tų leidžiamo mėnesinuko redaktoriaus pareigoms. Tas 
pareigas jis eina ne pirmas metas. Jeigu jėzuitų tarpe 
būtų kitas, aiškiau visuomeninius klausimus mokąs na
grinėti, tai jėzuitai būtų ji ir parinkę redaktoriaus pa
reigoms. Jėzuitai VaišnĮ deleguoja dirbti ir kitose orga
nizacijose. Jis ten turi ne tik jėzuitus atstovauti, bet jis 
turi apšviesti mažiau už Vaišini žinančius mūsų tautie
čius. Apgailėtina, bet tokia yra lietuviško gyvenimo tik
rovė.

Jau minėjome, kad labai blogai, kai pareiškimas rei
kalingas paaiškinimo. Jeigu jėzuitas Vaišnys, kad ir pa- 
skubomisc Stasiui Barzdukui būtų padaręs aiškų parei- 
kimą, tai pasiaiškinimas visai nebūtų buvęs reikalingas. 
Bet Vaišnys nieko aiškaus Barzdukui neparašė. Barzdu- 
kas, viską perkošęs per savo prizmę, iškraipė kun. Vaiš- 
nio pareiškimą. Barzdukas parinko tokias Vaišnio min
tis, kokios politiniems • tikslams tuo metu buvo reika
lingos, bet jis nuskriaudę kun. VaišnĮ: iškraipė jo mintis 
ir visuomenėje sukėlė bereikalingo pasipiktinimo ir tuš
čių Įtarinėjimų. Jeigu niekas būtų jam neišmetinėjęs, tai 
Į Barzduko išdaigą jis būtų ranka numojęs ir užmiršęs 
visą reikalą, bet taip jis negalėjo pasielgti. Jam reikėjo 
rašyti pasiaiškinimas, kuris, kaip vakar mateme, aišku
mos neatnešė, Tos aiškumos Vaišnys negalėjo duoti, nes 
jam pačiam visas reikalas neaiškus. Štai kaip jis aiški
na veiksnius ir jų paskirtis:

“Metus žvilgsni Į mūsų veiksnių praeiti, ne vi
suomet tenka pasidžiaugti santaika ir darniu bend
radarbiavimu. Pradžioje buvo trynimosi 'tarp VLI
KO ir Diplomatinės tarnybos, -dabar vyksta šaltas 
karas tarp Bendruomenės ir ALTOs. Kartais 
ir VLIKas su ALTA ne visai draugiškai pasikalba. 0 
VLIKO ir ALTOs specifiniai uždaviniai yra beveik 
tie patys — rūpintis Lietuvos laisvinimu. VLIKAs 
apima viso pasaulio lietuvių išeiviją, o ALTA — tik 
JAV. Ypač dabar, kai VLIKAs yra Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse, būtinam reikalui esant, jis galė
tų atlikti ir tas pareigas, kurias paprastai atlieka 
ALTA.
Tad jeigu šios dvi institucijos nesugebėtų bendra
darbiauti, bet viena pradėtų griauti tai, ką kita sta
to, tai kiekvienam aišku,-kad čia būtų tik “Įvairių 
keblumų teikiąs duplikatas”. (Laiškai lietuviams, 
1976 m. kovo nr., 75 psl.)
Jėzuitas- Vaišnys yra Įsitikinęs kad VLIKAS galėtų 

atlikti tas pačias pareigas, kurias paprastai atlieka 
ALT As. Panašiai galvoja ne vienas Vaišnys, bet 
lė kitų mūsų tautiečių. Vaišnys net nežino, kad,šios dvi 
organizacijos, arba, kaip mes šiuo atveju jas vadiname 
— veiksniai, negali atlikti to paties darbo, kurį atlieka 
kitas. To negali padaryti, nes šie du veiksniai yra skir
tingi. ALTAS yra lietuvių — Amerikos piliečių sudaryta 
organizacija, tuo tarpu VLIKAS yra lietuvių — Lietu
vos piliečių organizacija. Vieni ir kiti yra lietuviai, jų 
tikslai yra tie patys, bet veiklos priemonės yra visai ki
tokios.

Amerikoje VLIKAS yra svetimos valstybės piliečių 
organas. Kaip svetimos valstybės organas, jis privalo

Dienraščio kainos:
Chicago] e ir priemiesčiuose: 

metams ____  $30.00
pusei metu ______ $16.00
trims mėnesiams__________ $8.00
vienam mėnesiui ________ $3.00
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DR. ANNA BALIONAS 
akių, ausų, nosies 
IR GERKLĖS LIGOS
2858 W. 6 3rd 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 pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

ALTO INFORMACIJOS

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. -695-0533 *

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

'■ R«i<L: 388-2233 
OFISO /VALANDOS:

Pirmadieniais; ir ketvirtai 1—7 vaL. 
antrai, penktadienį nuo 1—5. tree, 

ir šesūd. tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DARGiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

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

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

REZ.: GI 8-0873

DR. W. EiSIN - EiSINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia. skambinti M! 3-0001.

TEL. — BE 3-5893

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

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street

^Valandos pagal ’susitarimą. į" ■

DR. K. A. V.dUCASl
TeL: 561-4605 ir 489-4441 

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

Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel.: HE 4-1818
Rezidencijos: PR 6-98C1

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71st STREET

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

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

DR. LEONAS SE1BUTIS
. INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL: an^ad;tnuo 1—4 po pietų.' 
ketvirtai 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 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71st STREET
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123
Reztd. t.lef.: Glbson 8-6195

Priinda ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
fei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195.

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

jCj Aparatai - Protezai, Ned. Ban- 
tC* dažai. Speciali pagalba kojoms 

> ą (Arch Supports) Ir 11
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

SKAITYK PATS IR PARAGThh

KliUS SKAITYTI

NAUJIENAS

Geležini Sovietą ranka 
nepasmaugė lietuvių

Pagirdomas Baltijos kraštų 
gyventojų tvartą laisvės sieki
mą, New York© kongresmanas 
Frank Horton (resp.) Atstovų 
Rūmuose Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimo proga pažy 
mėjo; “Geležinė Sovietų ranka 
nepasmaugė lietuvių ryžto lai 
kytis savo tradicijų, kalbos ir 
religijos... Jie nusipelno pa
ramos”. Toliau išgyrė Roches- 
terio veikėjus ir kalbėtojus: J. 
Yurkų, dr. A. Klimą, J. Audėną.

Tautai nieko nersvarbesnio 
už laisvę

Kongresmanas James A. Bru
kę (dem., Mass.) JAV Atstovų 
Rūmuose priminė, kad Lietu
va buvo okupuota brutalios ag 
resijos veiksmu, aiškiai laužant 
Lietuvos suverenumo teises. 
Pasmerkė tuos, kurie sako, kad 
reikia jau užmiršti tą įvykusį 
faktą, kad Lietuva permaža ir 
nereikšminga. Kongr. Burke 
pabrėžė: “Laisvės dvasia nie
kada" neturi nusilenkti jokiai 
tautai, kaip didelė ir kaip ga
linga ji bebūtų. Nieko nėra 
svarbesnio kaip tautos teisė 
laisvam ir nepriklausomam gy 
venimui.

Ir New Jersey kongresmanas 
Peter W. Rodino, Jr. (dem.) 
skatino amerikiečius laikytis 
įsipareigojimų Baltijos valsty
bių laisvės klausimu.

Griežtesnės linijos su Maskva!

Senatorius Adlai Ė. Steven
son (dem., Illinois), atsakyda
mas į Amerikos Lietuvių Tary
bos vicepirmininko Teodoro 
Blinstrubo laišką, rašo, kad 
JAV vyriausybė žino Baltijos 
valstybių priespaudą ir daro 
pastangų palengvinti. Toliau 

sako: “Tvirtumas su Sovietų Są 
juhga gali padėti taikai ir pa
gelbėti ginti žmonių teises, o 
kartu — siekti abipusės ūki
nės gerovės. Neseniai aš pasiū
liau įstatymą, kuriuo būtų ap
ribojami kreditai Sovietų Są- 
jt/ugai. Man atrodo, kad šis ke
lias yra sėkmingas susilaukti 
mūsų siekimų santykiuose su 
Sovietų Sąjunga. Tie siekimai 
apima ir Baltijos valstybių 
laisvę”. v

Alt Informacija

NEW MEXICO
Surprise party Wm. J. Kareivai; 
80 m. gimtadienio sukaktuvės

Bgus metus buvęs čikagietis 
bizni eriusir visuomenės veikėjas 
,Wm. j. Kareiva dabartiniu lai
ku persikėlęs su šeima gyventi 
į Roswell, N. M., š. m. kovo 19 d. 
atšventė savo 80 metų gimtadie
nį. Tėvo pagerbti atvyko jau
nesnis jo sūnus Donald Kareiva 
su žmona, sūnumi Donaldu, ku
ris ketvirtus metus studijuoja 
Columbia College, ir dukra Ka
ren studentė, trečius metus stu
dijuojanti Illinois Institute of

ZX2SS3:

KURATORIAUS

DR. POVILO ŠEPEČIO
mylimai motinai mirus, 

jam, jo šeimos nariams ir artimiesiems reiškia giliausią
. užuojautą *

Lietuvių Ev. Reformatų Bažnyčios
Kolegija

I
 PADĖKA

Jau prabėgo ilgokas laikas, bet aš vjstiek noriu išreikšti 
savo širdingą padėką visiems savo draugams ir kaimy
nams, kurie mane aplankė ligoninėje ir namuose. Taipgi 
tiems, kurie mane užjautė, siųsdami sveikinimo atvirukus 
po operacijos, širdingai dėkoju.

Negaliu užmiršti padėkoti sekančių draugijų ir organi
zacijų: 7 \

Amerikos Lietuvių Piliečių Pašalpos Klubas, 
Chicagos Lietuvių Suvalkiečių Draugija, 
Joniškiečių Labdarybės ir Kultūros Klubas, 
šakių Apskrities. Klubas, 
Upytės Draugiškas Klubas, 
Žagarės Klubas.

Darius-Girėnas Ąmerican Legion Women’s Auxiliary 271, 
nariams, kurie manęs neužmiršo. Dabar jau sveikstu, bet 
vistiek negaliu pakankamai atidėkoti visiems, kurie mane 
apdovanojo gražiomis dovanomis, gėlėmis ir lankė mane li
goninėje ir namuose.

Ypatingai aš įvertinu atvirukus. Tikrai jaučiuosi ne
užmiršta. Visiems draugams dar kartą dėkoju ir linkiu 
geros sveikatos ir pasisekimo.

Marija Andrijauskas

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA :
Naujienose galima gauti puikfy knygy, kurios papuoi bet kokią ' 

knygų spintą ar lentyną.

K. Bielinis, PENKTIEJI METAL gražiai įrišta, 592 psL SA00 '
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, p81. _______ fi
Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, Gra- | 

žiais viršeliais. 336 psL Kaina $6.00. Minkštais viri. $5.00
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LlETUVIiKŲ KNYGŲ ISTO- x &

RIJA, 1 dalis. 208 psL, Įrišta — S3.00, minkštais vtr- » 
šeliais — $2,00; U dalis, 225 psL, įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais __________________________________ ■ $2.00 «

Prof. S. Kafrys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 psL $530 S

Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psL, minkštais Vir
šeliais. ________________________________________$5.00 «

Juozas LiO<flius, >AtTAI, 250 psl.$3.00 g
P. LKMžiuvionė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIOD2IŲ, > 

88 psL---------------------------------------------------------------------$1.00 fi
Janina Narūne, TRYS IR VIENA, Jaunystės atsiminimai
W Gudelis^POVILAS MILERIS B

puslapiai----------------------------------- ’-J 1 $3.00 K
Knygas užsakant reikia pridėti 25 TJt. psSfb išUdonžs.

NAUJIENOJ ' ' į
S. 84„ GhiriiRO, ft. »

Technology. Tai buvo didelis 
surprisas, kadangi sūnus Donald, 
palikęs savo plačiai išplėstą biz
nį Čikagoje, neduodamas žinios, 
kad atvaėiaos, 'atvažiavo daly
vauti tėvo pagerbtuvėse.

Sūnus Wm. J. Kareiva Jr. pa
šaukė per telefoną, perduodamas 
linkėjimus ir apgailestaudamas, 
"kad negalėjo asmeniškai daly
vauti. Taipgi dalyvavo duktė 
Marilyn su vyru, kurie gyvena 
Roswell, N. M. Pagerbtuvių puo
ta įvyko šaunioje Roswell Inn, 
kur dalyvavo giminės ir šios apy
linkės draugai. Ponas Kareiva 
gavo iš giminių ir draugų daug 
prisiųstų linkėjimų. E. K.

Draugas niekus rašo
B. Martin iš H. Springs at

siuntė Draugui “žinių”. Tas jas 
apkarpė, pataisė ir į 37 n. įdė
jo. Po to jinai dar... pridėjo 
net su dešimke. Bet šį kartą 
Draugas jai tik už dešimkę pa
dėkojo. Mat, skaitytojai ėmė 
stebėtis tokiomis “žiniomis’’ ir 
neigti jas. Dar tik užvakar til
po paskutinis J. Daukšos panei
gimas tų, kaip jis rašo, “prasi
manymų ir netiesos”.

Dabar Draugo 69 n. pasiro
dė kita “žinia” ja iš Čikagos ir 
visai be parašo. Ten teigiama^ 
kad net du pirmininkai (?) — 
pensininkas, Gibaitis ir bend- 
ruomeninkas Indreika — “da
rė reikiamus (?) žygius ir tarė 
si (??■) su bibliotekos vedė
ja. ..”, ko pasėkoje “šių metų 
pradižoje bibliotekoje lietuvių 
kalbos skyijus žymiai padidin
tas” ir, be to, atsirado net ir 
šachmatai..

Viskas-labai puiku! Tik gai
la, kad tų “žygių” Chicago 
Lawn bibliotekoje niekas neat
simena ir nežino, išskyrus tą 
anoniminį korespondentą ir 
gal.,.. viską savaip pataisantį 
Draugo redaktorių. Neatsime
na jų nei knygyno vedėja, nei 
jos padėjėja. ^.0. gal jos pa
miršo tuos didelius žygius? Bet 
kaip tada tie pamiršti žygiai 
galėjo “žymiai padidinti” lie
tuviškų knygų skaičių?

Susirinkinię

PRANEŠIMAI
SVARBUS SUSIRINKIMAS

J. A. V. Reg. Lietuvių Bendruome
nės Marquette Parko - Apylinkės me
tinis nariŲ yiiyi rinkimai Saukiama^ 
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.

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. Po 
susirinkimo bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rast.

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairi y atstūmę.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place
* Tei.: FRontier 6-1882 

.. ....  -i ■ 1.7

GRADINSKAS

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI• ♦ •
"Neapleiikift savo susi rinki m y". — Ebr. 10:23.

Sūnaus pasekėjai, turime laikytis kuo arčiausiai prie mūsų dangiškojo Tėvo 
Kaip Dovydas norėjo būti vis arčiau prie padangtės (senobinės mal- 

dyklos) ir arti prie tikrojo ir gyvojo Dievo, taip ir mes, Dievo mylimojo 
ir mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus. O tai darydami mes norėsime būti arti 
prie ir draugauti su broliais ir seserimis, ir kuo dažniau dalyvauti šventųjų 
draugystėje. Kurie stengiasi būti arti prie Viešpaties ir draugauja su jo 
išrinktaisiais ir mylimais, tie taip pat norės skelbti ir kuo plačiausiai ga- 
sinti gerąsias. Dievo karalystės žinias. O taip pat darydami jie parodys bro- 
ir kitų padrąsintojais.
liams savo gyvą tikėjimą, meilę ir paklusnumą ir bus gerais pavyzdžiais 
joj. Jiems bus suteiktos gėrybės už esamojo laiko blogybes.

Kas antrą antradivni Sophia Barčus radijas skalbia ivenro Rašte tyrinė
to! V aiškinimus.

Visi Žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml 
rūšie j i? I tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite? -

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

ŽV. RAITO TYRINtTOJJU

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS .
AIKŠTĖ TUT0M0BH.IAMS PASTATYTI

STEREO RADIJAS
IR

MAGNETOFONAS
Namų Elektra ir Baterija 

2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

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

■-------- ----- -- - 1

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

G E L 1 N Y C I A
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 Fr PR 8-0834

• Keista,'kad Draugo informa 
toriai tokius dalykus prasima
no. Bet dar keisčiau, kad Drau 
go redaktoriai tokius neska
nius prasimanymus parleidžia 
per savo pataisymų “mažiukas” 
ir talpina. Jie gi galėtų supras
ti, kad tokios nesklandžios ko- 
respondencijos ne tik nepade
da fietuviškam reikalui, bet 
dar Kenkia. Sakysim, kad ir 
šiuo atveju, liko nemaloniai 
paliesta "netaktiškais teigimais 
bei išsireiškimais pati biblio- 
tekoš vėdėja ir višbs jos padė
jėjos, kurios pačios, be tokių 
“žygių”, ruįnnosi'ir rūpinasi ge 
ra knygyno tvarka bei veikla, 
o draug ir lietfiviškų knygų 
skyriumi, nepažeisdamos ir ki
tų kalbų skyrių. Ttii pirmoje 
eilėje tik jų nuopelnas, žino
ma, joms malonu, kad lietuviš
koji visuomenė, kuri, jų pačių 
turimais daviniais, Chicago 
Lawn apylinkėje sudaro net 
apie 65 nuošimčius, į jų pas
tangas atkreipia dėmesį ir bib
lioteką lanko, parašo ir pasiū
lo savo sugestijas, kaip, saky
sim, šiuo Jaiku padarė Marpar 
šachmatininkų prezidentas Ba 
bas Bakaitis. Kiekvieną gerą 
pasiūlymą jos apsvarsto ir, 
centrui pritariant, vykdo be jo
kių. “žygių ir derybų”.

> A. Baltušis
> ĖS.-.-*- , L . V

SKAITYKIS KITA,: FAl'AKh 
DIENRAŠTI 'NAUTIKN«<-

GĖLININKAS j
Linksmumo arba liūdesio valandom 

(PUTRAAIENTAS) 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlėm Avė. — 586-1220

PIRKITE JAV TAMPYMO BONUS |

- . j-
t

Oor trees and forests 
provide your family -eith mahy 

happy boua cč recraufoa.
Ihat’s why important to protect 

them from forest foci by 
fotfoving Smokey’s ABCc 

Ahnyi bold mafdses till cnkL 
Be tore to drova all ompfoeu 

Mir the ashes, and drtrr*

EVERY TREE 
IS A EAMILY TREE

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
t .

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITlONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Assdciacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ. 
★ 

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
, TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, DL 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

them a&aia. Crash iH 
•mokes dead ooc.

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, Bl. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

1 • ' ------ --------------------------------
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— Ponia A. M. Valukas, Su
ring, \Vis., vakar atsiuntė tokį 
laišką: uAš turiu Jums naują 
skaitytoją, labai gerą mūsų tau 
tictį. Jis yra Louis Leutkus iš 
Townsend, Wis. Siunčiu $26 
metinei prenumeratai, platini
mo vajaus proga paremiant 
lietuvišką spaudą. Linkiu Jums 
ir Naujienoms gero pasiseki
mo”. Dėkui poniai Valukienei 
už pačią efektingiausią para
mą Naujienoms ir sveikiname 
naująjį skaitytoją p. L. Leut- 
ku, tapusį vis gausėjančios Nau 
jienų šeimos nariu sėkminges
nei visų lietuvių gerovei.

— A. Mingėla, Hamilton, 
Ont., pratęsė savo ir p. Z. 
Stonkaus prenumeratą, o "Ma
ga ry ei o m s” p r i d ė j o penkinę. 
Tos apylinkės tautietis užsisa
kė Naujienas 3 mėn. bandoma
jam laikotarpiui. Dėkui vi
siems.

— Adam Mecelis iš Baldwin 
išsikėlė į Jackson Point, Ont. 
Keisdamas adresą, kartu su ge
rais linkėjimais ir padėka už 
kalendorių atsiuntė penkinę 
Naujienų paramai. Dėkui.

— Jonas Katra, Santa Moni
ca Cal., kiekviena proga pa
remia lietuvišką spaudą. Pra
tęsdamas prenumeratą, jis at
siuntė Naujienų labui penkinę. 
P. Nedvar iš LaGrange, Ill., at
siuntė 4 dol. Dėkui už paramą.

— Ponia Bernadeta Grauži-

—nL is M:u quelle Pai ko apylln- 
p kės savo perils linkėjimus pa- 

rėmė atsiushlama Naujienoms 
7 dol. aukų, l os apylinkės tau
tietis užsisakė Naujienas vie- 
nerienis metams, bet pavardės 
prašė neminėti. Dėkui už para-į

ntzueija ir programomis, 
rias .paruošia Illinois univxjrsi- 
tetas Urbanoje JAV Agrikul
tūros Departamento pavedimu. 
Suinteresuoti • prašomi teiiau- 
tis (ei. 737-1368.

— Vytauto, Didžiojo Šiaulių 
mą ir už dėmesį. Visi skaityto- Rinktinės metinis narių sesi
jai prašomi remti Naujienas ir, rinkimas bus kovo 28 d. 2 vai. 
jas platinti. Platinimo vajaus Susirinkime bus pagerbtas šau 
proga Naujienos yra siunčia-Įliu S-gos steigėjas Vladas Put
nios 2 savaites susipažinimui vis. .
nembokamai pagal gautus pa-Į — Lietuvių Gydytojų D-jos 
geidavimus arba atsiųstus gali Moterų vieneto Stipendijų Fon 
inų skaitytojų adresus.

— Mykolas Veliuona. Balti
more, Md.. pagyrė Naujienų 
griežtą, bet demokratinį nusi
statymą, ypatingai . laikyseno
je prieš Lietuvos okupantus ir 
okupacijos tolerantus. Dėkui 
už pareiškimą, gerus linkėji
mus ir už 5 dol. dovaną Nau
jienų paramai. Taip pat dėkui 
už ankstyvą prenumeratos pra
tęsimą, tuo sutaupant admi
nistracijai laiką ir sumažinant 
išlaidas.

— Čiurlionio Darbų Skaid
rės, kurios buvo rodytos Mu
seum of Contemporary Art, Či 
kagoje per Čiurlionio minėji
mą, dabar yra dauginamos di
desniu skaičiumi. Tie, kurie 
domisi, prašomi kreiptis sekan 
čiu adresu: 6721 S. Rockwell, 
Chicago, Ill, arba Tel. 737-3294.

— Mieste esančių, h-H klubų 
informacijos centras, 5106 So. 
Western Ave., 
60609, kviečia 
18 m. amžiaus 
susidomėti šia

k U” * Į _ ..įV jĮpjįlJiy ' U-t-

’ HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Oarbininky fr’herbininkiy

Chicago, Ill. 
jaunuolius iki 
bei jų grupes 
jaunimo orga-

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St., Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies Įvairią prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

..-.......= ... ..............................................-.................... :------ !' ■ .

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgų metų patyrimas.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

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

3333 So. Halsted et„ Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 
V. VALANTI NAS

JUBILIEJINIŲ METU
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

V AUJ IENOMS šiemet suėjo 60^ m etų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

n \UJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos į sandėrius su okupantais ar jų įgalio
tiniais.

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

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chieagofe ir Kanadoje metams — S30.00, pusei metų — $16.00, 

trims men. — S8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metv — $14.00, vienam mėn. — $150. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
S 39 So. Halsted St,

Chicago, Hl. 60608

Į Siunčiu--------------dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuviškų spaudą.

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

PAVARDE IR VARDAS ______________________________

|das ruošia dail. Antano Petri- 
konio darbų parodą Marquette 
Meno galerijoj, 3215 W. 63 Si. 
Atidarymas bus balandžio 3 d. 
7 vai. vak. Paroda tęsis iki ge
gužės 31 d. Į L

— 'Lietuvos Vyčiai-savo na
muose, 2453 W. 47 St, šiandien 
išparduoda įvairius drabužius 
ir daiktus nuo 9 ryto iki 3 vai. 
popiet Pelnas skiriamas sta
tybos fondui. Visi kviečiami 
pasinaudoti pigiomis parduoda
mų daiktų kainomis.

— Sigitas Pranckūnas, Nau
jienų ir lietuviškos spaudos 
bendradarbis, iš Toronto, pak
viestas Montrealio lietuviu sa
vaitraščio “Nepriklausoma Lie
tuva” vyr. redaktorium.

— Sol. Anita Pakalniškytė 
gavo vienintelę metinę Royal 
Hamilton College of Music 
stipendiją moterims vokalis- 
tėms.

— Albinas Gess-Gesius, Det
roit, Mich., atsiuntė tokį laiš
ką: “Siunčiu jums, $40 šiuo pas 
kirstymu — prenumeratos pra 
tęsimui $26, Naujienų, paramai 
$6.5. Už $7.5 prašau siuntinėti 
Naujienas 3 mėnesius susipa
žinimui p. Antanui Vaitėnūi, 
gyv. Detroite nurodytu adre
su. Linkiu jums ir vajui gero 
pasisekimo”. Dėkui už anksty
vą prenumeratos pratęsimą ir 
už auką. Labiausiai dėkui už 
brangiausiią dovaną—už užsa
kymą Naujienų p. A. Vaitėnūi, 
tikėdami, kad jam Naujienos 

1 patiks ir jis taps nuolatiniu jų 
skaitytoju. -

i ---------------------

Chicagos skyriaus 
ALT-os posėdis

Š. m. kovo mėn. 19 d. Altos 
Centre. 2606 W. 63 St." įvyko Chi
cagos skyriaus Altos posėdis. Po; 
sėdžiui pirmininkavo Chicagos 
Altos pirmininkas Kazimieras 
Oksas. - . ; ’

Praeito posėdžio protokolą 
perskaitė sekretorius tąsys Man- 
kus. Protokolas buvo priimtas 
be pataisų.

Vasario 16 d. šventės minėji
mo Chicagos Lietuvių Tarybos 
finansinę apyskaita pateikė iž
dininkas Vladas šolįūnas. Iš apy
skaitos paaiškėjo, kad vasario 
16 d. šventės minėjimo aukos su 
įžangos mokesčiu davė 10,001 
dol. ir 5 et. pajamų.

Iš tos sumos posėdžio dalyviai 
naskyrė 7,000 dolerių Altos Cen
trui. šiame posėdyje nutarta š. 
m. gegužės mėn 2 d. Chicagos 
Savings and Loan Assn. (6245 S. 
Western) banko patalpose šauk
ti Chicagos skyriaus metinę kon
ferenciją. Konferencijai pravesti 
sudarytos šitokios komisijos: Re
zoliucijų : Ignas Andrašiūnas, 
Mikas Pranevičius, Juozas Be- 
liūnas ir Kristina Austin. No
minacijų komisija: Ignas Andra-. 
šiūnas, Mikas (Pranevičius, Juo
zas Beliūnas ir Teodora Kuzas. 
Mandatų Komisija: Antanas 
Švitra, Petras Jokubka, Kazys 
Smilgis ir Juozas Kapačinskas.

Einamuose reikaluose sutarta 
š. m. paminėti tragiškuosiusius 
birželio trėmimus birželio mėn. 
13 dieną.

šį posėdį sklandžiai, sumaniai 
ir kukliai taupydami laiką pra
vedė Kazimieras Oksas. Posėdžio 
dalyviai už šį jo išskirtiną suma
numą ir darbą pareiškė užpelnytą 
padėką. L A

MEN and WOMEN
AGES‘17TO 38 ' .

Want a part-time job that pays 
$3.00 an hour? and no expe
rience required! and all train
ing furnished at NO COST TO 
YOU? If you do, then contact 
305th PSYOP BN.U.S.“ ARMY 

RESERVE.
We have position-openings in 
Printing, Radio, Graphic Arts. 
It is desirable if you can speak, 

read, write Lithuanian.
, Call

691-3031,"ExJ 2353 or 2553
After 5 P. M. 694-3045

■- < L!____ L=±
MISCELLANEOUS

~ įvairūs Dalykai

\ SHIPPING OVERSEAS?
CALL INTL ACnVITIES CORP.

FOR RFEE INFORMATION.
PHON* <312) 595-7310. REAL

ADRESAS
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PERSONAL 
. Asmeny Ieško

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė —i Pardavimui

REAL ESTAT€ SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

HELP WANTED — MALI 
Darbininku Raiki*

TOOL AND DIE
REPAIR MAN .

Experienced progressive die. 
All Company Benefits.

. <■7 Apply . „

CITY; TOOL MFG. CO.
3918 W.. SHAKESPEARE -'

— Vlado Vailionio partizani
nis romanais “Ūkimo Audro
se”, vaizduojantis pilną Dzūki
jos partizanų veiklą, jau išspaii-- 
sdintas iratiduotas rišyklai. 
Knyga bus virš 300 pust, kie
tais viršeliais. Kaina 7. dol. Pra-. 
soma užsisakyti pas autorių; 
Priimami tik apmokėti užsaky
mai. i - -

V.1 Vailionis,
248 Siihnyside Avė. ’ 

Miinsteb,ofod. 46321 (pr.)

— Ieškau ^partnerio pirkti šv. 
Kazimiero Lietuvių kapinėse 
sklypų, kuriame būtų galima 
statyti paminklą.: Tel. 434-3784

. Ž ' (Pr-)

— Vytautą Didžiojo šaulių 
rinktinės '’.narių susirinkimas 
įvyks sekmadienį, kovo 28 d., 
2 vai. popiet; šaulių namuose 
2417 W. 43 St. Sibiro kankinio' 
Kreivėno paskaita. Po to nau
jai įstojusių šaulių priesaika. 
Vėliau .kavufė.?r‘ • i

■_________ r, --C/X-siA - - z . ' "j

. — 'Kiekvįeną^^^uvi$_ gali- ap 
sidrąusti gyy^į^-Įąųo ^lO0; iii 
$10,000 Susiri^Įįįįįmo Lietu
vių. .AmerikojeųįS^A) xorgąni- 
zacijoj. Vaikarfįį£jr -jaunuo-

$1,000 tik už metams;
Jienis yra ir T^i^omojt— En 
dowfnent ap drdukfa > aukšta j am 
mokslui arba Midijoms.’Klaus 
kite apie grupįhfL Akcidėntalę 
apdraūdą orgfiiiižačijų na
riams — tik 4$2 .iįž $1,000 ap- 
draudą. Dėl šiiį Jr kitokių in
formacijų skanįbifikite Kristi
nai Austin ‘ Naujienos 
Tel. 421-6100. 'jr •/ (Pr).

Šaulių S-cjos Suvažiavimas 
— Toronto/ Kanada

Lietuvos Šaulių Sąjungos Trem 
tyje visuotini atstovų suvažia
vimai įvyksta kas trys metai. 
Pirma karta toks suvažiavimas 
bus Kanadoje, Toronte, Lietuvių 
Namuose, š. m. balandžio mėn. 
24 ir 25 dienomis? Atstovai į šį 
suvažiavimą atvyksta net ir -la
bai tolimų vietovių, t. y. Los An
geles, St. Petersburg — Kori
da, Bostono, New Yorko,- Čika
gos, Klevelando, iJetroitb, Mon- 
trealio ir kitur. J.

Norima pažymėti, kad šiuo me
tu Lietuvos šaulių Sąjungos 
Tremtyje turi 27 dalinius, ku
riems priklauso arti trijų tūks
tančių registruotlį narių; vyrų, 
moterų ir jaunimo.

Suvažiavimo proga, šeštadie
nį, balandžio 24 4- 7 v. 30 min. 
vakaro kar. Miildaugo menėje, 
įvyks iškilmingas banketas su 
menine programa. Toronto ir 
apylinkių lietuviai kviečiami at
silankyti j šį banketą, bei susi
tikti su atvykusiais tautiečiais 
iš toli ir arti. -

Suvsgavixno rengėjų

VYRESNIO AMŽIAUS NAŠLĖ, gy
venanti Chicagos priemiestyje, ieš
ko tokios pat kompanijonės, kuri 
gali būti pensininkė. Prašoma skam
binti tel. 587-5407.

PAIEŠKOMAS JONAS BARDAUS- 
KAS. sūnus Petro, buvęs Adelaidės 
mieste. Australijoje. Ieško: Jonas 
Bardauskas. 3621 So. Lituanica Avė. 
Chicago, UI. .60609.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS su 
virtuvės privilegija dirbančiam arba 
pensininkui Marquette Parke.x Tel. 
476W7. ŽŪ4 . v y ' • . į * k r • ,

BRIGHTON PARKE išnuomojamas 6 
kambarių butas, antrame aukšte, ap
šildomas. garažas. 4003 S. Francisco.
- Tel. 927-8588.

IšlsIŲPMOJAMĄS kambarys vyrui 
2-me aukšte su atkiru Įėjimu ir pa- 
togumais/ 4401 So? Talman Avenue. 
Tel. 523-8944, - v

' WANTED TO RENT
■ leško butŲ \

IEŠKOME NUOMOTI-4 kambarių bu
tą be, baldų Bridgeporto apylinkėje. 
Esame dū suaugę ir' vienas vaikas. 
Turime labai geras rekomendacijas. 
Prašome -siūlytį jT^L' 326-0285.

PUSMEČIUI $71 CHICAGOJE 
$52 CICEROJE 
(10/20/5ZUM) 

Pensininkams automobilių 
APDRAUDA 

Amžius 62—80
J. BACEVIČIUS 778-2233

STASE’S FASHIONS 
Kūdikiams ir vaikams 

RŪBŲ KRAUTUVE 
6237-So. Kedzie Avenue 

. : Tel, 436-4184 . 
Sav. Stasė Bacevičienė

" Visokias automobilius
Greifas ir sąžiningas darbas, 

-r?—;.kaina nebrangi. /
Telefonuoti' 737-3988 — TEXACO

58-tos Ir Western Avenue kampas

♦ Elektros įvędiiųai,.. patąisy- _ 
mai. Tūriu Chicagos mieste lei
dimą.' Gir bu ir užmiesčiu o se.
Dirbu, greit, garantuotai ir są
žiningai; ■ ■- r .? č: ’

i ; Klaudijus Pumputis
i. 4358 ^0^ Washtenaw Ave. .

% DAŽYTOJAS
4612 Š. Paulina St

Cfcwn of Lake]
Dažo namus Ii lauko Ir B vidaus. 

Darbas garantuotas.

Nuo 5 iki 8 vai. vak. ( 
skambinti YA 7-9107

STASYS ŠAKINIS

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Avė
CWceffo, III. <0612. Tel. YA 7-5980

HOMEOWNERS POLICY

Cail Frank Zapolis STATI IAtMuau rranK xapons
320871 W.95th St. gįgfr

GĄ 4-8654
4 j

Si g 1 'v lire ?n<J Casualty Company

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS
Pardavimai ir Taisymai 

2M6 WEST 6*h STREET 
TeMj REpublk 7-1 Ml

'NAUJIENOS" BOLŠEVIKAMS 
YRA RAKŠTIS .TŲ AKYSE

HC.mT HIAPT OlSf i

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMALS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS Iš SIMO K ĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road. Chicago, III. Virginia 7-7747

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

Į VISŲ RŪŽIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Proves

901 WEST 33rd STREET
2 krautuvui ir 5 butų namas. 6 kam
bariai savininkui. Geras bizniui kam
pas. Teirautis: Erwin J. Michaels.

Tel. 254-8500

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

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

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

rz——------------------------------ -------------------------------------------------

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA,
. 1490 kiL A. M.

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

7159 Sc. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovano* 
' ‘ visom* progoms.

J2J7 WEST 63rd ST.. CHICAGO 
Telef. 434*4660

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

J®-8 vieninteli
* f lietuvį iailininkį 

f 1k Chicagoje ‘

NORMANĄ 
kBURŠTEINA
Sį^TeL 263-5826
| ntffiį (į»taigo») ir 

677-8489 
(buto)

185 North W*b**h Avenue 
2nd Floor Chicago, DI. 60601 •

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad- 
niinistracijai 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.

778-2233
IR GYWENKIME ČIA

6 butų iškilaus grožio gelsvas mū
ras. 4 auto mūro garažas. Patiks -ir 
jums. Marquette-Parke. SS6.000. 4

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.

1 *
SAVISTOVIAM profesionalui ar 

kiekvienam žmogui galihia gerai pir
kti 2 aukštu mūro narna luksus 6 
kamb. bntac ir modemus biznis. Na
rnai 18 metn statytas beveik 
Dries Marquette Parką. $38,000.

9 kambariu kalu naujas ranch. 2 
virtuvės. 2 volios, nauii karoetai. 
Arti Brighton Parko. Galite greit už
imti. $36.500.

2 BUTU modernus mūro namas su 
varažii. Atskiri šildvmai. Rami graži 
gatvė Marquete Parke. $36,600.

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

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

■RTTT)’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOsrr
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaut
BALYS BUDRAITIS

♦3R9 ARCHVP AVF! CHTCAGOJE 
Tel. 254-5551

LEMONTO APVT.TVKPTE 
135-TA TR ARCHER AVĖ 

Tel. 257-5561

M. A. š IM K U S
Real Estate. Notary Public.

INCOME TAX SERVICE 
1259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra- 

. šymai ir kitoki blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namp Statyba Ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609. TeL VI 7-3447

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai S70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams. 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

<645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

(Pr).

’NAUJIENOS' KIEKVIENO
LIETUVIO

DRAUGAI IR RTri'TLTS

Pasveikink savo draugus 
per BNaujionasff

jfve~. " 
w w® Bps '

RANGE 
FIRE IS 
WILDFIRE

HEART 
FUND




