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MIRĖ KINIJOS PREMJERAS

/ Kraštą valdo ir toliau valdys 
vicepremjerds Teng Hsiaopingas

PEKINAS, Hanojus. —^Ketvirtadienį nuo vėžio Pekino ligo
ninėje mirė Kinijos premjeras čiu Enlajus, sulaukęs 78 metų am
žiaus. Paskutiniais dviem metais visus Kinijos bėgamuosius rei- 
kals tvarkė vicepremjeras Teng Hsiaopingas.
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Tito policija nučiupo 
10 aktyvistų

BELGRADAS, Jugoslavija. -— 
10 asmenų buvo areštuota No
vi Sad mieste, Vojvodinos pro
vincijos sostinėj. Jie kaltinami 

prosovietinių atsišaukimų pla
tinimu ir mėginimu sudaryti 
maskvinės linijos organizaciją, 
pranešė ketvirtadienį oficiali 
Tanjug naujienų agentūra.

Dešimtukas, dabar laukiantis 
teismo, mėgino sudaryti nelega
lią organizaciją, kurios tikslas 
būtų jėga pakeisti Jugoslavijos 
socialistinę sistemą.

torijoįe,
Tikrinant virš 200 rūsiu iziliatorius General Electric tyrimu labora- 

Schenectady, inžinierius paruošia pavyzdžius atlaikančius 
labai žemoje temperatūroje. Bandymai 

tyrinėjimu bei išradimu administraci- 
institutui, tikslu pagerinti rzofiatorrusr 

požemyje aukštos Įtampos elektros, srovei 
pervesti.

W

čiu Enlajus bus laidojamas 
valdžios pinigais; bus paskelbtas 
liūdesio laikotarpis; o vėliau 
premjeru bus paskelbtas vice
prezidentas Teng Hsiaopingas.

Dabar aiškėja, kad Ten Hsia
opingas vicepremjero pareitoms 
buvo paties čiu Enla j aus parink
tas. Jiedu buvo seni kovos drau
gai. “Kultūrinės revoliucijos” 
laikotarpiu Teng Hsiaopingas bu
vo atleistas iš kariuomenės, aikš
tėse išjuoktas, kaip reformistaš, 
bet nenužudytas. <

Praėjus apsvaigimui, čiu En
lajus Įtikino Mao Cetungą iš
kviesti persekiojamą Terigą Į 
Pekiną išleisti jam padėti tvar
kyti valstybės reikalus.

Vėliau Teng Hsiaopingas bu
vo paskelbtas vicepremjeru, o 
kai, čiu Enlajaus liga pradėjo 
stiprėti, tai Ten Hsiaopingas pra
dėjo tvarkyti bėgamuosius vals
tybėm reikalus. Premjero vardu 
jis tuos reikalus tvarkė iki šios 
dienos.

Užsienio ministras čia Kuauhua
čiu-Enlajus prieš du metu pa

skyrė užsienio ministru tai pat 
seną savo draugą Čiao Kuauhua. 
Kaip Tengas, taip ir Čiao labai 
atidžiai seka sovetų - užsienio 
politiką ir pasiruošimus Kinijai 
pulti.

Paskutiniais metais čiu En
lajus, o vėliau Tengas ir čiao sie
kė geresnių santykių su JAV. Iki 
šio meto dar nepavyko išspręsti 
visos eilės abi valstybes liečian
čių klausimų, bet kiniečiai yra 
Įsitikinę, kad JAV nesikėsina į 
Kinijos teritorijas ir nesirengia 
karui. Tuo tarpu Knijos valdo
vai negali to paties pasakyti apie 
dabartinius sovietų valdovus.

♦ Už kyšių ėmimą nubaustas 
Chicagos. aldermanas Paul Wy- 
goda penktadienį turėjo išvyk
ti į Minnesotos kalėjimą vien erių 
metų bausmei atlikti. >

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

♦ Kiniečiai ruošia dideles lai
dotuves premjerui čiu Enlajui, 
Let Mao Cetungo sveikata ne- 

■ leis jam tose laidotuvėse daly- 
. vauti. Kinijoje niekas nelau
kia jokių neramumų, nes vice
premjeras Ten Hsiaopingas kon-

: SUDARYTAS TARPTAUTINIS
MONETARLNIS- FONDAS

Bretton Woods doleri surišo su auksu, 
o dabar galios lankstesnės-sistema

KINGTON, Jamaica. — Iki šio meto visus tarptautinius pi
niginius reikalus tvarkė 1944 metais Bretton Woods konferenci
joje nustatytos taisyklės, bet ateityje juos tvarkys šiomis dieno
mis Jamaikoje aptartos ir sutartos naujos taisyklės. Bretton> »• * ♦ i • • v '•'*'**• kj a-* vc-,1 LVO < 144U JVO tūlo V xY X-»X v Ivll

trotaoja v1Są kanuomen, .r po- Woods kūnferencijoje doleris buvo prikergtas prie auks0. bet jau

Grupė iš Novi Sad miesto bu
vo viena iš daugelio, atidengtu

nijoj prieš antijugoslavinius ele 
mentus. Pereitą mėnesi vidaus
reikalų ministerija pranešė, kad 
200 asmenų buvo areštuota 1975 
metų akcijoj. 100 iš tų areš
tuotų buvo apibūdinti kaip na
cionalistiniai ekstremistai-ir 36 
kaip prosovietiniai aktyvistai.

Grupė iš Novi.Šad buvo kal
tinama ryšių palaikymu su pro
sovietiniais emigrantais užsieny 
ir mėginimu užverbuoti naujus 
narius krašto viduje. /

Kisingeris ir Alonas

Moters teisės Anglijoj
LONDONAS, Anglija. — Nuo 

1976 m. sausio o d. visos mo
terys Anglijoje 'sulygintos tei
sės atžvilgiu su vyrais, paskel
bus diskriminacijos ir vienodo 
uždarbio Įstatymus. Tačiau įs
tatymuose yra vienži sąlyga: Įs
tatymai Įsigalios 1977 m., kai 
moteris pirma Įmokės darbo ap
saugos Įstatymu reikalaujamą 
pinigų sumą pastojusių moterų. 
atostogoms mokėti.

Teisę balsuoti moterys Ang
lijoje Įsigijo 1918 m. Nuo tada, 
visos Anglijos moterys, sulau
kusios 30 m. amžiaus, turėjo tei
sę dalyvauti balsavimuose. Bal
savimo Įstatymas 1928 m. 
keistas ir tuomet moterims 
vo suteikta teisė balsuoti 
laukus 21 m.

bu- 
su-

Farmų biuras 
išrinko kalifomietį
ST. LOUIS. — Amerikos far

mų biurų federacija pąkeitė ket
virtadienį savo vyriausybę : nau
ju jos prezidentu buvo išrinktas 
Allan Grant, 69 metų, iš Visa
lia, Cal., jis pakeis William J. 
Kuhfuss, 64 metų, iš Mackinaw,

Delegatai, atstovaujantys 2.5 
mil. narių šeimų iš 49 valstijų ir 
Puerto Rico, išrinko-Grantą vie
toj Kuhfuss 113 balsais prieš 
33.

Valsty- 
Kissin- 
Izraelio

susitarė
VAŠINGTONAS. — 

bės sekretorius Henry 
gėris ir Yigal Alonas,
užsienio reikalų ministeris, bai
gė antrą savo pasitarimų sesi
ją ir apsisprendė, kad jie nau
dos lankščią strategiją sekan
čios savaitės Suvienytų tautų 
saugumo tarybos debatuose Vi
durinių rytų klausimu. Bet stra
tegija nebus visiškai koordinuo
tu bendru frontu.

Kisingeris pažadėjo, kad “Iz
raelio pažiūros bus priimtos su 
Visu rimtumu. Aš esu Įsitikinęs, 
kad rezultatai bus visiškai sude
rinami su Izraelio saugumu’. " •

< Bet jis atsisakė pažadėti griež
tos linijos.paramą todėl, kad Su
vienytųjų jĄutų debatų eigos ne
galima mimatyti, JAV nori tu- 
rėti tam tikrą lankstumą ir ji 
neturi percfeūg prieš save nu
statyti arabų partnerius.

Popierio pramonės
; J streikas

Kanados popierio įmonių dar
bininkai sustreikavo, reikalauda
mi padidinti darbo uždarbį 40%. 
Kanadiškės valdžios parėdymai 
leidžia algas didinti tik iki 14%. 
Tikimasi višdėlto susitarti padi
dinant uždarbį iki 24%.

Nelauktai Įvykęs popierio 
pramonės darbininkų streikas, 
palietė laikraščių leidėjus ir 
spaustuvininkus, ypač JAV, ka
dangi jie popierio atsargoje te
turi kokiai 40-čiai dienų. Jeigu 
streikas užsitęstų iki pavasario 
— spaustuvininkai turėtų užda
ryti spaustuvės. JAV popierio 
gamybos įmonės neįstengtų po
pieriaus trūkumo padengti. Ka
nadiškės gi Įmonės, streikui pa
sibaigus. tegalėtų mažiausiai po 
3 savaičių pradėti gamybą. .

liciją. Mirusį premjerą laidos 
ketvirtadienį.

Stebėtojai tvirtina, kad Ita
lijoje bus ilga politinė krizė, nes 
pačioje krikščionių demokratų 
partijoje nėra vienybės.

♦ Prezidentą Niksoną saugo
jęs slaptos tarnybos narys Char
les Colson tvirtina, kad prezi
dentas Niksonas Įsakęs klausy
ti valstybės sekretoriaus Kisin- 
gerio pasikalbėjimus su politi
kais. šią žinią paskelbė žurna
listas Jack Anderson.

♦ Pittsburgh© mokytojai atsi
sakė klausyti į teisėjo Įsakymo 
ir nesirengia grįžti į mokyklas.

"> Libano kariuomenė pradėjo 
kovą prieš palestiniečius, užsi
mojusius paimti visą Beirutą. 
Penktadienio rytą mieste jau 
buvo visas šimtas užmuštų“ir ke
li šimtai sužeistų. Premjeras 
Kąrami priešinosi karo minis- 
terio įsakymui kariams baigti 
kovas, Apskaičiuojama, kad mie
ste yra 7,000 palestiniečių, bet 
kariai yra geriau organizuoti.

o Romos savivaldybės tar
nautojų streikas gali pagilinti 
politinę krizę.

Vertybės popierių 
rinka

Geros finansinės žinios nepa- 
paprastai pagyvino vertybės po
pierių rinką: Dew Jones verty
bės popierių apyvartos rodiklis 
pašoko net 9.29 taškais ir per
žengė senai lauktą 9 šimtų ribą, 
įrašydamas vakar dienos istori
joje 907.98 taškus. Dabar kas
dieną virš 30 milijonų vertybės 
popierių pakeičia savininkus.

19/1 metais pačios JAV doleri atpalaidavo nuo aukso.

Sprogdintojas

ANn RAFAEL, Cal. — David 
Sylvan Fine, vienas iš keturių 
vyrų, apkaltintų fataliniu sprog
dinimu prieš 5 metus, buvo čia 
sulaikytas Federalinio investi- 
gacijų biuro agentų, veikiančių 
vadovaujantis naujai gauta in
formacija, pranešė ketvirtadieni 
FBI.

Fine, vienu metu buvęs stu-į 
dentu radikalu ir, manoma, na-hįanįų supirkinėjo auksą ir me- 
Vili o v TTnH OTTrTTMTn yn i . • t • • -i i

Gen. Charles De . Gaulle .pir
mas pradėjo reikalauti aukso ir 
kritikavo Bretton Woods pagrin
dinius nutarimus. Jis aiškino, 
kad dolerio vertė yra žjuniai ma
žesnė, negu tarptautiniuose ban
kuose už jį mokama. JAV vy
riausybei atsisakius mokėti auk
su už dolerius, kurį laiką dole
rio vertė buvo sumažėjusi, bet 
netrukus doleris ir vėl auigae- 
vo. Šiandien doleris y ra pats po
puliariausias ir tvirčiausus pre
kių pasikeitimo įrankis tarptau
tinėje rinkoje. .

Eilė bankų ir didelių spėkų-

riu “Weather Underground’ ra- j 
dikalinės grupės, buvo trečiadie
ni areštuotas. Jis 1974 metų-nuo 
rugsėjo 4 buvo įtrauktas į FBI- 
labiausiai ieškomu saraša.

-Agentai pasakė, kad Fine, ku
ris buvo pasivadinęs William 
James Lewis, buvo atpažintas 
ji apklausinėjus ir palyginus jo 
dantų išsidėstymą su ieškomo
jo.

Policija pradėjo jo ieškoti po 
sprogimo JAV Armijos mate
matinių tyrimų centre, Madiso- 
no universitetiniuose pastatuo
se, Wis., 1970 m. rugpjūčio 24. 
Sprogimas užmušė fiziką tyrinė
toją Robert Fassnacht, 33 me
tų, sužeidė 4 žmones ir pa’darė 
nuostolius, Įvertintus 6 mil. dol.

Komunistinis mirties

Bankai palengvina

New Yorko bankai, prisitai
kydami federalinės rezervų ta
rybos palengvintai pinigų pa
skirstymo politikai, sumažino 
už paskolas imamus nuošimčius 
ftuo 7%'iki 7. Juos pasekė ir vį- 
si kiti Amerikos didieji bankai. 
Kaip žinia, federalinė rezervų 
taryba, norėdama palengvinti at- 
sigauti pradedančiam judėti 
krašto ūkiui, sumažino bankuose 
esančiais rezervų sumas. Jas at
šaldė apyvartos reikalams. To
dėl bankai sumažino ne tik pa
skolų nuošimčius, bet taipgi pra
dėjo imti mažesnius procentus 
ir už tarpusavio pinigines proce
dūras

Streikas Ispanijoje
MADRIDAS___ Streikuojan

tys Madrido metro darbuotojai 
nubalsavo ketvirtadienį prieš 
grįžimą i darbą, o kariškiai ati
darė trečią metro liniją, kad pa
lengvinti judėjimą sostinėj.

Skuboti streikai pakirto me
talo, plieno ir koūstrukcij ų in
dustrijas. FoMcija susidarė su 
demonstrantais kokiose šešiose

4 . ■ /

sostinės vietose.

Reikalauja Fordo 
išlaidų ataskaitos
TAMPA, Fla. — Vienas Flori

dos avokatas reikalauja, kad fe
deralinis teisėjas paprašytų vi
suomeninių fondų, išleistų pre
zidento kelionėm savo lėktuvu, 
Camp David užlaikymui ir ap
mokant Baltųjų Rūmų namų 
darbininkų, šoferių bei asmens 
sargybinių paslaugas, ataskai
tos.

Šiuo advokatu yra David B. 
Higginbottom, Frostproof (Fla.) 
demokratas, kuris 1974 m. ne
sėkmingai mėgino patekti Į Se
natą. Jis trečiadienį iškėlė JAV 
apygardos teisme bylą prieš iž-

sprogmenimis “ap-

Kalėdų išvakarėse 
Vokietijos gyven-

automatai
KASELIS, Vok. — Kad žmo

nės negalėtų išbėgti iš anapus 
geležinės uždangos, kaip iš ko
kio kalėjimo, rytų-vakarų Vo
kietijas skirtianti siena juo to
liau, juo daugiau visokiais au
tomatais bei 
saugoma”.

Taip, šv. 
vienas rytų
tojas iš Geiso vietovės, besiran- 
dančios priešais miestą Huen- 
feldą, besivaikydamas pabėgusį 
paršą, netyčia užkliudė pasieny 
įtaisytą automatą. Automatas 
išmetė j orą šrapnelių užtaisą, 
kuris sprogęs mirtinai sužeidė 
bėgančio paršo savininką.

Atbėgę vakarų Vokietijos pa
sienio tarnautojai pamatė prie 
automato gulintį sužeistą ūki
ninką, kurį nusivežė rytų Vo
kietijos pasienio sargybiniai. Su
žeistasis ūkininkas yra jau ket
virtoji tame pasienyje įtaisy
tų automatų auka.

tė rinkon milijonines-dolerių su
mas, bet doleris atsigavo, Pra
laimėjo aukso pirkėjai, nes aukso 
vertŠ7“rpalyginus ją su doleriu, 

'4?erokai nusmuko.
Šiomis dienomis‘nutarta tarp

tautinę valiutą palikti lanksčią. 
Nutarta sudaryti naują tarptau
tinį monetarinį fondą, kuris pa
dės kraštams kontroliuoti lanks
čia monetarine sistema. Lanksti 
sistema šiek tiek apsinkina tarp
tautinę prekybą, bet turint gal
voje naujas elektronines maši
nas. tie apskaičiavimai labai grei
tai atliekami.

Kingston pasitarimuose daly
vavo 128 valstybių finansų spe
cialistai, bet pačius pagrindinius 
klausimus sprendė JAV finan
sų sekretorius William E. Simon, 
britų eksčekerio kancleris De
nis Healey ir Tarptautinio mo
netarinio fondo direktorius H. 
J. NVitterveen. Dabartiniu me
tu eina susirėmimai Libane, ruo
šiamasi kovoms Sirijoje, Timure, 
ispanų Sacarje. bet suvažiavu
sieji atstovai pareiškė Įsitikini
mą, kad Kingstone atidaryti nu
tarimai turės teigiamos įtakos Į 
dabar vykstančius nesusiprati
mus ir kovas.

Tarptautiniame monetariniame 
Fonde yra septyni bilijonai do
lerių, kuriuos labai lengvomis 
sąlygomis gali pasiskolinti savė 
ūkį atstatyti norinčios valsty
bės. Didesnes valstybės gali gau
ti didesnės paskolas. Jų dispozi
cijoje yra iki 48 bilijonai dolerių. 
Pasitarime, be amerikiečių ir 
britu, drlyvavo vokiečiai, olan
dai, s en iai, norvegai, šveicarai, 
prancūzai. Saudi Arabijos ir ki
tų valstybių atstovai.

♦.Sovietų agronomai bijo, kad
ir ateinančiais metais gali būti do sekretorių William E. Simon, 
mažas derlius. Paskutinėmis J Higginbottom savo ieškiniu 
gruodžio dienomis oras atšilo ir siekia, kad būtų laikomasi JAV 
ištirpdė 'isą žiemkenčius dengu-1 konstitucijoj pažymėtos atsar- 
sį sniegą, o vėliau paspaudė šal-' gos priemonės, kuri apriboja 
čiai javus gali visai išnaikinti.' prezidentui-teikiamas kompensa-
Vėjas ir šalčiai užklupo visus'cijas, kad minėta atsargos prie- tį 6100 N. Cicero. Lenkų Susi- 
šiaurės Rnsijos žiemkenčių lau- 'monė yra “ko ne kasdien Si-, vienijimas planuoja ten perkel
iais. mono pažeidžiama”. ti savo centrą.

♦ Prezidentas Sadatas apskai
čiavo, kad Egipto vyriausybei 
reikės keturių bilijonų dolerių 
ekonominei krizei išvengti. Ka
ro metu Egipto ūkis labai nuken
tėjo. daug sužeistų karių.

■ transakcijas.

♦ Lenkų Susivienyjimas Ame
rikoje už milijonus dolerių nu
sipirko Federal Life namą, esan-

Šilčiau.
Saulė teka 7:1 X, leidžiasi l:3S~
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Vyresnieji Amenkuš Heluviai
meniškai pažino, skaile JC siraipsniu ’̂ g 
Dabar įie galį paskaiMi gražiai rąžyta’ ,Deįėb Lšįrah . į
J^ems bus tdoniu prisiminti oi‘rHfs :13ikuž- ih pakaitytiji 
Naujai atvykęs lietuvis galėtu žieipbš afe
pirkti AntanoJ Rūku parašytą " i
Dėdės Berno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį ąt '<1 
simena ir-pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo
30- -RŪKO lengvas, vaizdus, gražia . literąJ 
duos progos sųsipąžintj su mūsų pirmųjų . jš^esūoiiy gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikta’ - ~

Antanas Rūkas. VIENIO ŽMOGAUS
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido' ^toenL^l^eaSlū /I^ori 
jos Draugija, Chicago, 1962 in 206 .psl.. k'airii Ž’di)L f ’ fS*

GAUNAMĄ “NAUJIENŲ’' ADMINISTRAQUOJE L
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SEKMADIENIO POPIETĖ TORONTE
Prie vienu stalo ęsą pieįay- 

tojai. pamatę į -Lietuvių »mų 
svetj.i 
pirmi 
alk’ : 
1’Ui s 
n a n t 
lo ir : 
šia i s 
tai es 
vi uos 
Ui s i

Ųž tai, ten BrooĮUyne, jis 
bųyy delegatų tinkamai įver
tintas ir apdovanotą* karaliaus 
Mindaugo medaliu.

Firaviėiaus darbuote besigė
rinčiam tėvynainiui nesą tik 
aišku, kad iš Los Angeles su į 

atvykusiam 
Antanui Skyriui buvo įteiktas 
trijų prezidentų medalis, o ki
tas torontiškis Augustinas Kuo

* įeinant Tautos Fundp
inkų Antaną Firąviįių,

a dėiiH^sį. O vienas vy-
bedamas FiraViciy prįęį-
ii3 atokiau esąnęio stą- 

hveikinantis su ten buvivj $94)00, —
pažįstamais, sako, kad

. s darbščiausias Toronto
menininkas. Jis net ste
kui! Antanas surado lai-| tas, nuvežęs ten $10.000, — ne
užeiti, nes jo visas lais-tbuvo niekuo įvertintas.

Jam esą įdomu, kaip ten tie 
mūsų pa

ramą? Patys būdami daug gan

is yra pašvęstas Tautosj
Ir ų telkimui. Nežiū-j amerikonai vertina

• tai būtų žiema, ar va- 
nekreipdamas dėmesio įisesni ir pasituri nei a u gyveną už

T. avičius visuomet susi- 
j Tautos Fondu.

rai ai .1 
Fo:u O 
rinl 
sar: 
or:?
rūpinę Tautos Fondu. Nebo- ne lik neparodo 
damas išlaidų ir kelionių, jis 
įsileidžia į tolimesnes lietuvių 
ŽTpgv rentas rietuves ir taip, 
Jru’)’ is po trupučio, suorgani
zuoja stambias sumas Lietuvos 
laisvi ūmo reikalams. Kad ir 
^ira i‘ ame VLIKo suvažiavime 
lapkr cio mėn., Firavicius bu- 
A'o vienintelis asmuo, įteikęs 
§15 f \ — Tai buvo kaip ir pa
mario imas jo gražiųjų pastan
gų, kai užpraeitais metaisTo- 
ronte įvykusiame VLIKo suva- 
ižiavini? Firavicius įteikė tokią 
-pat sumą.

kanadiečius, nieko panašaus 
savo dosnu

mu, bet taip nevienodai verti
na mūsų darbšėiuosius žmones. 
O jeigu einant kiek toliau prie 
amerikonų jokio pavyzdžio 
neparodanėios veiklos, prie jų 
išsiskyrusios ir nebesutarian- 
cios Bendruomenės, mums, 
atrodo, nebūtų ten ko pas juos 
taip įkyriai ir brautis. Ypač 
kiek tai liečia mūsų visais at
žvilgiais juos perviršijančią fi
nansinę paramą.

. Tai klausydamas. įsiterpia 
kitoje stalo pusėje sėdėjęs kai
mynas. Pradėjęs kalbėti jis sa-

KITE DABAR

MICHAELS

PARIM’OD WE 
PRIEMIESČIUS 

MIEŠTI JAV-SE PER RE

MEMBER

7.000

Vario*« Biržiškos

f
r

f

<

11

M 1^’
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ko, kad apie amerikiečius ne- ...Jam. esą tik. kiek nesupran- 
tinka taip sakyti. Kaip ten be- tania, kad mūsiškiai šiuo atve- 
būtu, jie vistiek yra mūsą vy- ju įteikė ne vieną, kaip pap- 
resni broliai ir visais atvejaisį rastai, kad darydavo, bet du . ______ _
duoda mrnus-našaus įkvėpimo, čekius. Ir Juosiu vežė ne Ha^eiad atvy-'
0 kas link B^poklyne pąrpdy-į vienas R*** Hn > _• .-.•Vj-' ■

to įvertinimo, teą,nebuy^rjo
kio nevienodumo. -Kaip jis pa
stebėjęs brolių amerikiečiųj’ .. -t_. i
spaudoje Firavicius įteikęspen^^i nei.kiek abejoti. Bet ar-
jieins ne $15,000, — bet $17,000, j gi dėl to reikėtų manyti, kad ir 
— ir labai teisingai buvęs už i šis mūsiškių poelgjs veda prie 
savo gražiąsias pastangas įverį’A-m‘ 
tintas. Tuo tarpu Kuolas nebu-J 
vęs kuo nors ypatingai atžymė
tas.
linkės surinktas lėšas, i 
tariant, tai nebuvo jo paties 
rinktos aukos. J kas?

panašaus pro^ęs(k Argi ir mes’ 
prieitume prie to/' kad ateity
je, mūsų Apylinkių atstovai 

, nes jis vežęs Kanados Apy7 vyks atskirai' į \XIKo* sųyažiai 
Kitaip į vi m us i r -ten pą^ehfai įtęife'i§ 

niusų kąnądį^iij'surinktąs^ ąu-į 
I kas ? . S. įfranckūn&š

MI S!.’ SPAUDOJE >-
Tkrai oerrrtažai šaukiame^

j.Švedijos spauda paskelbė, kad pantai. . . ;
Talino teisme buvo 'nūtėištf 4 Laišką pasirašė Estijos ųkrai- 
estai nuo 5 iki 6 metų kalėj im’d ] nietis inž. Artiomas Juškęvič, 
“už konkrečius nusikaltimus 
griauti visuomeninio gyvenimo 
pagrindus ir už skleidihią ■ tarp 
tautų neapykantos, kašmyrą ir 
nusižengimai prie socializmą” ’ 
Penktasis sąlygiiidi nūo bausmės 
ėtleistaš/1 r” 1 ?[’■

Tie peiiki estai prieš 5 metus

Iranietis inžinierius 
apie šacha

ko j šią šąlį Irani?,-prie|. š ineT 
Įus, kad ta^ inži^iėriujn’ o grj-i 
žęs galėtų;^uiigtj į savo tėvy- 
nfes statybas, *fąčiau‘ dabar jis 
negali grįžti. ‘ "

: “Aš/jau gal būt esu nuteistas’,,’ 
>akp šis žemėtu šiaurinės. mies
to dalies gyventojas, pastebėda
mas, kad bet koks Irano studen
tų draugijos' narys gali automa
tiškai gauti nuo trijų iki penkių 
metų kalėjmo grįžęs i Savo kraš-

Čikagos skyriaus Į gurnus išrinktą valdžią. (Jis kai* 
sekreterius. Čika

goj jie sakosi turį 100 narių, o 
visam pasauly — 3,000. Jis ne
sijaučia išdavikas.

“Aš jaučiau, kad mano parei
ga yra padaryti kažką mano 
kraštui -ir mano žmonėms”, jis 
pasakė. ’ “Pradžioj aš tik sim
patizavau, o vėliau įsijungiau.

Irano studentų draugija ne
sugyvena su Mohannned Rėza 
''hah Pahlevi valdžia ir viešai 
simpatizuoja įvairiems revoliu- 
Jhiams Jųdėjmąms, kurie sie
kia nuversti šacho valdžią.

Hanifnejadai šie revoįiucio- 
liėriai yra “patriotai” ‘if “drau
gai”, o Šachas yraJTašstinis dik
tatorius”. Iranas yra *‘gal' būt 
pati barbariškiausia Šalis pasau
ly”. • - ■ ė^--- ' £ - .

Jis kaltina dvi valdžias dėl to:

ir nužudytą 1953 metų pervers* 
me ir jūfų valdžia įliejo šimtus 
milijonų dolerių į šacho valdžią. 
Jis yra svarbiausias Pentagono 
klientas”,, nurodydamas, k>d ša
chas yra ,’Ijpkęs pirfcti galybes 
kąrinių ,pjj^ž.iągų. ;

Su kalteliu j is-kalba apie po- 
’ i tintos kankinimus ir' pacitavę, 
kad Amnesty InterAatohai tprfe 
skaičiuoju iki 250 žmdiriųė W 
baustų mirtim, užmuštų..-baan 
dant pabėgiu ar nukankintų pri£ 
šacho, kuri politines bylas; kąiff 
taisyklė,, perduoda kariryam t^- 
bunolyi,. teisiančiam slaptai ir 
be pnsiėkųsių teisėjų..., r

ogu tsk-pats ik pak>~I£Į

’ ‘ . . . į. w,w U.. V. - į. ii, . I - -L » > 1

Išėjusi iš spjiiidiįs ir galima ga.uli Įtoy-.-iU rinkoje 

/.•.AMERIKOS I.IETUVTŲ POLITIKA j- 
j>r Kazio Šidlausko knyga apie Amerika fb.e toy jų j^astąn- 4

darvH Įtakos i krašte* politiką. lOŽ-.-psl. -Kaina $L5tr-| 

<jivy«.x t»oi >A<iųstos. jei £l;5t> Čekis ąrba'?do,iey 
bus pasiųstas tokiu adresu: 7..,. v,,, 

va U J i E >n. OSj jf.'jiriL’-i .
------  17X9. Sn. Halsted.£U Chicago.. J1L.

. Tai yra daugiau nei’ apsireidi- 
ruasTr gėda pries pavergtą tau- 
tą?bei išeiviją taip pat pries tuos 
5, esfu$: ir kitus kovotojus. Tai 
yra, ~'į&į(&nąs visos" išeivijos, 
Bendruomenei kiekvienais me
tais ’kaišĮojant kepures ir praši- 
nejant pinigu Lietuvos laisvi
nimo reikalahis Vąsarib 16 pro
gą. - Šių dalykų toleravimas ir 
palaikymas kaip . tik prisideda 
prie; išeivijos skaldymo ir lais
vės/.balsų slopinimo. • 1 £ i

-ftK/ Petrokaitis

j

ąs pašau- 
reaguos

tesime.
verti dė-

•jtktyviai
„ Klldius, įoj 

nėpalaikant paldyduiias yisųp-

14

■

i

ik

i

■ į

£

r

'1

■s*

,’> f

&

iriž. Matis Kiręhda, ur. Arvo Va-= 
rato, Kaljo Alettika ir inž/'SįHH 
gi ėjus Soldatovas,’laikąs save es
tu, nors tėvas bqWhfeas.

Reaguodamas ; jįijiąį byįą> bį 
;XY'< i

“Kažin, ar .ne pe^ąžai.žaukia-T 
me”, duoda kęlętl-. jjąv^džių 

pasiuntė laišką Jungtinių Tau- apie okupuotos Lietuvos" žmonių 
konfliktus su okupantu, ir pri- 

------------- , X • Kr I

laisvės bei pagrindimų žmogaus 
teisių reikalavimo. Autorius ta 
proga kaltina pasaulio politikus, 
religijų, dignitorius,"mokslo vy
rus ir jauniną bef‘sfiidentiją, 
“kuri taip uoliai kbv^S' ūž kiek
vieno suimto teroristo, -komu
nisto, rasinio kovotdįd laisvę”. 
...Vedamąjį b. kv. taijj-užbaigia 
' — Bet ir mes paty§*lietuviai 

Sadūnaitės ir kitų bblšėvikų nu
teistųjų, kalinamų dėl -lietuvių 
laisvės reikalų, rodos,-permažai 
šaukėme pasauliui, perdaug ty
liai ir ne vieningai reikalavome 
jai ir kitiems nuteistiesiems lais
vės. Kažin ar šiuo reikalu buvo 
kur sušauktas specialus mitin
gas ar kokia demonstracija?

Nijolės Sadūnaitės, Gražio, 
Pluiros. Petronio rr-Tdtų mūšij 
kankinamų tautiečių šauksmas 
kažkaip nebuvo kaip Teikiant iš-į 
girstas gal todėl, kad-ji užslopi
no mūsų? savitarpiojriėteiiių- ir 
nesutarimo triukšnjas. .*• Kova 
brolio prieš brolį kai. kuriems iš 
rųūsų pasidarė svarbesnė, kaip 
pagalba savajam broliui, sesei. 
Taigi turime dėlto atgailoti ir, 
svarbiausia, pasitaisyti. Gal but, 
apie mūsų tautos ką 
lis daugiau sužinos 
tada, kai mes visi v' 

'■ tartinai ir stipriai
Tai labai gražūs 

mesio žodžiai. Belieką j'uos įvyk 
dyti praktikoje bent pi 
rašant apie laisyės L

meninkus -bei, jų organizacija^, 
tapusias ne laisvės šokliais, bet 
laisvės balsų dusintuvais. Juk au
toriui yra labai gerai žinoma, 

Ikad PLB pirm. B. Nainio žinioje 
dar ir šiandien tebėi^f 2-jo Pa
saulio Lietuvių Jaunamo Kon
greso rengėjų paruošos ‘petici
jos su parašais .Jungtinių Tau
tų, (iįen. sekretoriui Ktųi Wal<j- 
hefrhui dėt Lietuvos okupacijos 
ir dėl žmogaus bei religinių tei
sių pačeidinėjimo.

208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai.tome yn 

minkštuose viršeliuose parduodami už S4.00, o kietuose 

viršeliuose už S6.00.

Abi knyqa-. gausite. |ei pinigus pasiusite tokiu adresu-

Jirma|amę 
Ahu *©mai

>739 So Haisled Street Chicago. Illinois KOKOS

i

tu Gen. sekretoriui. Jame rašė, su o.Kųpan«i{ ir pn«
kad Stalino ir Hitlerio susitari- mena teismus ^ religinės 
mu Estija, I^tvija ir Lietuva 
neteko nepriklausomybės. *Prasė 
atkreipti į tai dėmesį ir apginti . 
Estijos žmonių pagrindines tei
ses, kurias pažeidžia rusai oku-,

JEI JŪS NORITE SIŲST!

SIUNTINĮ - DOVANI J LIETUVA IR USSR DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 

ŽINOMOS FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC
LICENSED 8Y VN EŠPOSYLTORG1 "

VYRIAUSIA IŠTAIGA . ■'<

1776 Breadway, New York, N. Y. 10019 — Tek: 581-6590-^581-£729
Siuntiniai, siunčiami per‘mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia* U;ungjiau$įu lai

ku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muilai apmokami mūsų įsį^gose^-^a\ė- 
jas MEKO NEMOKA. ?

Prie firmos skyrių yra krautuvės, joserasite žemiausiomis kainomis^ paslrihOhiui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daAtų. ; ’ - >

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais ir sek
madieniais nuo 9 valandos ryto iki 1 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI: 
ALLENTOWN, PA. — 126 Tilghman Street .......
BALTIMORE 31, MD. — 1900 Fleet Street ......
BROOKLYN, N. Y 11218 — 485 McDonald Avenue 
BUFFALO 12, N. Y. — 701 Filknore Avenue ......
CHICAGO 22, III. — 1241 No. Ashland Avenue .....
CHICAGO, ILL. 60629 — 2608 West 69 Street ........ 1....
CHICAGO, ILL. 60609 — 1855 West 47 Street 
CLEVELAND 13, Ohio — 1028 Kenilworth Avenue 
DETROIT 12^ Mich. — 11601 Jos Campau Avenue 
FARMINGDALE, N. J. — Free wood Acres Rt. 9 
HAMTRAMCK, Mich. — 11339 Jis Campau Avenue 
HARTFORD 6, Conn — 122426 Hillside Avenue 
LOS ANGELES 4, Cali?. — 159 So. Vermont Avenue 
MIAMI BEACH, Fla. 33139 1201-17 St. 
NEW YORK 3, N. Y. — 78 Second Avenue ... 
NEW YORK 3, N. Y. — 141 Second Avenue 
PHILADELPHIA 23, Pa. — 631 W. Girard Avenue 
PHOENIX. Ariz. 85027 — 22047 N. Bieck Canyon Hwy 
RAHWAY, N. J. — 47 East Mi I ton Avenue .................. _
SOUTH RIVER, N. J. — 41 Whitehead Avenue ..................
SILVER SPRING, Md. — 622 Ehworth Dr......... .......
SYRACUSE, N. Y. 13204 — 515 Marcello, Street ........... .
WOOOMAVEH, Queens, N. Y. 11421 - 80-14 Jamaica Ąye. 
UTICA, N. Y. — 963 Bleeker Street . “

435-1654
—— 341r4240
— 633-0090
— 895-0700
— 486-2818
— 925-2787
—— 37645755
— 771-0696
— 365-6780

363-0494
— 385-6740

— 249-6216
— 385-6550

— 305-673-8220
— 674-1540
— 475-7430
— ✓ 69-4507

— 602-942-8770
—- 381-8800
— 257-8320
— 589-4464

—— 475-9746
— 296-5250
— 732-7476

----------_s^—

. .t

' *' -

A lot of people don’t * 
buy U.S. Savings Bonds 
because they think it

to mature. Take another 
look. The old green Bond 
ain’t what it used to be. 
Now Bonds mature in

want io use that moneygA 
right away, there’s .
a 10-ycar extension .'S 
privilege. Either way, ' 
you’ll find that Bonds- • 
mature at just the right 
age for you.

That’s one reason 
Bonds are so popular 
nowadays. They’re 
simple to buy, and one 
of the surest ways to 
build a nest egg for 
something įer SQjneone) 

' special; -
U.S. Savings Bonds. 

Maturity at 5 years, 
10 months. If you don’t

1739 So. Halsted Street

niĄmerica.
Bonds matare in Jem than six yeaza.

Chicago, Ill. 60608
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Otavos

(Pabaiga)

Dr. A. J. Gussen

ŽIAURŪS ŽMONĖS.

kokią

•S®*

sumos ir

knygelės sąskaitosInvestavimo

$3.00
$2.00

m($NHUM 
PAŠsŠoOK- 
MCČOŪMTS

$2.00
$550

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

NAUJI BNOi, CHICAGO B, ILL. -- SATURDAY, JANUARY 10, 107»

SKAITYK IR.KITAJt PATARK 
\ SKAITYTI DEMOKRATINJ 
DIENRAŠTI ’■NAU3LENAS5

Išduodami Certifikatai, kurie neša

PER ANNUM
SI 000 or more 

1 year min.

“patrio- 
jei sveti- 
Lietuvos 

tai ir 
(savo 

nenori žinoti? !

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
jos išėmimo.

:M3t ANNUM

J-'Į# ioonthf

bet jų t 
žudytas

id> ir ketvirta 9:00 ryto ~ <8:00. vak.; 
ryto,— 5:00vakaro;- šešta-

— 12:06 dienos. Trečiadieniais už-

(Tęsinys)
Ir ' * e - *

*T^- SĮnkiąj litęratūrą mums 
ii i^vjjos kolabora- 

49uįštiltiai . veikėjai, net sitį-

lielU'iij tau Ii it s kultūroj nuo 
tos stalo.;.

O, vis dėlto, jei rašytojai ne
būtą prisitaikę, nebūty nuo 
lankomu išreiškę padėkų ui jų pačių neramios 
pa verginių, nebūtų palnikąvi-Į 
iuu, i ' .......................... ..  ‘

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

straipsnius perskaičius
*• BIRUTE KEMEŽAITE Vienam kitam ištrūkusiam 

I laisvę, niekas jų čia t ri ūki
ninkai nesutiko. Niekas ne
rengė pagerbimų; niekas juos 
nepristatinėjo ilgais, liaupsi
nančiais straipsniais spaudoje; 
niekam nerūjiėjo įkurti komi
tetą rinkti pinigus jų paramai. 
Bet jie neliūdėjo, niekam ne
darė priekaištų, nestatė reika; 
lavimų, neliūdėjo savo skaus
mo, nemaldavo suprasti ir pa
gerbti. Kodėl? Ar jie neken
tėjo dėl savo sulaužytos atei
ties, prarastos sveikatos, neat
siektų troškimų? Priežastis? 
Sąžinės ramybė! Tautos ir tė
vynės meilės idealas jų pri
gimtyje buvo stipresnis, negu 
gyvybės instinktas, negu ego
istinis “aš”...

Tai kodėl nuo jo neat
sisako? Todėl, kati tada jiems 
asmeniškai bus blogiau. Jie bus 
nuvainikuoti ir gal būt atsidurs 
blogesnėse materiališko gyve
nimo sąlygose.

Dabar pažvelkime kiek pati 
ti p. Jurašienė, kreikia dėmesio 
į ne savo grupės, ne savo ko
legų kančias. Paminėjusi, kad 
yra daug rašytojų, nežinančių 
kiek kalinių sėdi lageriuose, 
kalėjimuose, saugumo pože
miuose, kiek yra persekiojamų, 
ji sako f " “Dauguma ir žinoti 
nenori, kaip krauju kvepia 
oras. Bet gal-geriau nežinoti, 
nes žinojimas slegia sąžinę, 
keičia ir užaštrina pasaulio 
briaunas”. Ir šitokią nuomo
nę, ji -sako, vargu ar galima 
smerkti, nes, anot jos, ir lais
vojo demokratinio pasaulio 
visuomenė apie pavergti! tautų 
likimą nieko nežino, net j Sol
ženicyno tiesos žodį nesugeba 
atsiliepti./ Nieko sau 
tiška logika”: atseit, 
mi apie pavergtos 
kankinamuosius nežino, 
p. Jurašienė apie juos 
tautiečius)

Bendradarbiautoji! su komu 
nistine valdžia, visokių prisi
taikėlių- pagrindinis, charakte
rio bruožos, manę nuomone, 
yra bailumas ir oportunizmas 
(atsižadėjimas principų dėl 
praktinė?-naudos). _ Tai žmo
nės, kurie abiem- pusėm (prie 
šams ir saviesiems) stengiasi 
vienodai būti geri, vieniems ir 
kitiems rodytis ištikimais’ drau 
gaiš, kad iš 'vienų -ir kitų • su
lauktų vienodos meilės bei įver
tinimo. Tai žmonės^ kurie su
geba tuo pačiu metu nusilenk
ti budeliui ir užjausti jų kan
kinamą auką.' - Aš juos'vadinu 
Į “Tautiniais veidmainiais”,' ki
ti juos -vadina “Sėdinčiais ant 
tvoros” ar. “Sėdinčiais ant dvie 
:jų ‘kėdžių?.* Tai .yra savo tautai 
.nereikšmingiausiu*' bet’.Įtąvbjin- 
giausį-žmonės. Dėl •’įgimto* saJ 
yanaudi|kiHno,./jie, " -liet riebūs 

:.<3.ąnn išdavikais,: /įmįįiejiiųrė-:

PER ANNUM- 
certificitM 

$5000 or mort 
4 year min.

' .^SSfri ;

Naujienose galima gauti puikiy knygiy, kurios papuos bet 
knygų spintą ar lentyną.

K. Sielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta, 592 psL
. _K. Sielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 psL_______

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, 
žiais viršeliais. 336 psL Kaina $6.00. Minkštais virš.

Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 1 STO
SS,00, minkštais vir- 

$3,00. minkš-

-c ąųiveęšUeJę. profesopui dr. V.
^ertingesoė už 

treigyje jšėlyįų sukurtas- pal- 
^oliųės literatūros veikalus; 
Sibiro.- atsiminimus?
l^i^rtbkią sužaluta okup. Lįe- 
tųves jcfiiy^'yra siekiama nuo- 
dįij tautinę dvasią?
Kędėt- dr. lyi feieliaŲskąs išei-

• kolaborantams nepasi ū- 
ntiyegti į-oRbp. Lietuvą išei- 

tŲofe ;Rąrašyh| ir išleistų kny
gų* .pk&ŠfetiiL’jhjrnalų, laikraš- 
®^į^^-pa4>tatintų,i tarp pa- 

tokiu .būdu .patręš 
t^ sltžajojąs ;'.‘ka>kętu vande
nin , Japaųpdytas: lie tuvių tauti- 
ųėsuJrūĮtžįos’ i medžio šaknis? 
(yKo<M:J*s;j>ąt$; to nepadaro? 
Todči,r'Oęt bppttumstinės dva- 
ąio4 ,rnjiBj>ų/iš^rVijps iųteligen- 

tautinė lietuvių 
jpiitfljrff ; nei Taetnvos nepri- 
klaiįoiSybės’. ^tgawnas, o tik 
njioty-kingi’ maršrutai; pasiro- 
dymas /okupuotoje tėvynėje 
ferp š iiėlaimihgų pavergtų j ų

pačių risuieniuiu :ip- 
sispremlnuu pasirinko šį ke 
lią, tud dėl ko dabar kenčia? 
Ąr toji kančia ir dejonės nėra 

ižinės bal *■
aas, kuris perspėja, kad jii 

už egoistinį troškimų būti f eina savo taniai kenksmingu 
pripaiiliįais rašytojais, pydą-j keli u 
vę sayo kūrybinę laisvę, o ty-.i 
įėję ir rašę “į stalčių’’ kunti i 
tiai laukdami prugps ko| galės 
prabilti atvira burna, garbin
gu tiesos žodžiu, kaip Solženi
cynas, jie būtų daugiau davę 
sau, savo tėvynei ir tautai. Ją 
Ji a u. jie negalėjo būti tuo* kuo 
nebuvo. Jie bijojo fizinio skaų$ 
:no, bijojo būti sugauti ir nu
bausti, bijojo aukos ir sau ne 
malonumų, štai, kąip, Jura
šienė juos charakterizuoja: “4ię 
ne-<ii<Įvyriai, jie tokiais ir ne
norėjo būti- jie pilnį baimės;! 
bet kas išdrįs mesti akmenį į 
žmogų, gyvenantį teroro šaly
je, patalogiškos (liguistos, ne
normalios) baimės atmosfe
roje?”

Niekas iš mūsų net nemėgi
na mesti į juos akmenį, bet; ' 
kaip jau rašiau, kiekvienas už 
savo darbūs sulaukia atitinka
mo įvertinimo... Net pati A. 
Jurašienė toje teroro šalyje pa 
silikusių savo priešų neglosto... 
Bet reikia didelės drąsos rei
kalauti sau neužsipelnyto pa
gerbimo. Cituoju: “Gal būtų 
geriau, jeigu Mykolaitis nebū
tų išleidęs “Sveikinu žemę”; 
gal būtų geriau, jeigu Sruoga 
nebūtų kalbėjęs rašytojų suva
žiavime; kad MiSkinis daugiau 
nebūtų rašęs. Gal daug kas bū- ' 
tų geriau. Bet kas būtų po to 
jiems patiems ? Ar mums' va
lia tai spręsti? Geriau pagerb- 
ti ir įvertinti tas pastangas žino 
nių, kurie iš paskutiniųjų sten 
giasi išreikšti savo kūrybos žo
dį, plačiau atidaryti širdis ir 
ausis ir išmokti skaitytį, šūprąs 
ti ir įvertinti tą kančią ir dejo
nes,- iš kurių gimsta šita litera
tūra”. • ’

• Taigi,'p. Jurašienei rūpi tik ; 
tai, kas bus jiems patiems, bet 
kad jie „deformuoja lietuvių, 
tautinę ir literatūrą savo suža
lotais kūriniais, tai jai nerūpi. 
Pagerbti pastangas? Kokias 
pastangas, ..'.vergiško prisitai- 
įyuijn?:,j:/..:■ ■ ?. ?

i Už? ’tai jie-.-jau yra - pagerbti: 
jiems --būvu -stiieiktas tarybinio: 
rasy’tojp/i'ajęŽfes? ęįrfjpriį>ažmi-: 
mas. Į?ai kaina už k^rią rašyto
jai - ’komunisiiher- vadžiai' -pąry 
<jave? laišvo-irašytojo-teisesc ai-? 
virą tiesos cąodį. Įįį&odąrni,’ kad i 
visos pastangos 'Sl-cjųo pralįsti 
pro;raudonųjų cenzūrą, nueis 
šuniui, iant itiodeg^ y (į .j ei tas , 
retkartinis parašyniaš "tarp ei
lučių” turi būti < taip dvipras- ? 
miškas, kad net gerai išdresuo
ti tų knygų' tikrintojai bei tai
sytojai nesuprastų, tai ka?ip 
galės suprasti tauta? Tai kiek 
naudingos iri vertos šitokios pa. 
stangos?

.. A. Jurašienė mums liepia 
plačiau, atidaryti širdis, su
prasti ir įvertinti tų prisitai
kiusių rašytojų kančią ir de
jones? Juk jie savo laisva va-

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.

dus atsidurs apačioje Lr bus 
liktai sakoma, kad tokio ir (o- 

Ikio rašytojo — šiuo metu nežy-< 
niaus — laikais rašė , pavyzd 
džiui, Miežela;tis. Bet šiaip ar 
taip su tuo faktu reikią skaity
tis. Jie išleido knygas, ir. jos 
jšliks”. *>

Juk Mieželaitis yra dabarti
nis Lenino premijos Laureatas, 
anot prelegentės, gerbtina* 
svečias Maskvoje, daug kur re 
prezentuojantis tarybinę lite- 

•ratūrą. Kas tie kiti, dabar vai- 
Įnikuoti laurų vainikais, kurie 
atsidurs, a pačioje? Jeigu p. Ju
rašienė užtikrina, kad Mieže
laitis ir į jj panašūs lietuvių li
teratūroje išliks, tai ji, be abe 
jo, tiki komunizmo pergale, 
kuri, kaip pati teigia, yra 
viena iš socialistinio realizmo 
bruožų. Komunistinei valdžiai 
prisitaikę rašytojai egzistuos 
tik tol, kol toji komunistinė 
valdžia gyvuos. Lietuvai atga
vus nepriklausomybę tie visi ra
šytojai bus nuvainikuoti ir jų 
kūryba išimta iš apyvartos, 
taip, kaip padarė okupantų 
valdžia su prieškarinės Lietu
vos literatūra. Jeigu p. Jura
šienė Mieželeitį priskiria prie 
dalinai prisitaikiusių okup. 
Lietuvos rašytojų, tai ar dar 
yra didesnė premija už Leni
no premiją, kuria būtų buvę 
apdovanoti- anie, pilnai prisi
taikiusieji?

Trečias prisitaikymo kelias, 
būdingas daugiau jaunajai kar 
tai, yra taip apibūdinamas: 
“Tai pastanga — maksimaliai 
siekti įmanomo tikrumo. Jeigu 
tai, ką parašei, praeina — ge 
rai, nepraeina — nereikia. Bet 
ir šis kelias neįmanomas be 
kompromisų, tegul ir mežes- 
nių. Rinkinys išeina be dvide
šimties; kartais be penkiasde
šimties eilėraščių; neišspaus-. 
dinta apysaka, bet išleisti ap
sakymai. Tai lėtas ir nepro
duktyvus kelias, visą laiką pa
liekantis žmogui situacijos ne
tikrumo- jausmą, kaltės kom
pleksą, šešėlį, pavojų atsidurti 
juoduose sąrašuose.
^~šis menininko dvigubas žai 
dimas galingos totalitarinės sis 
temos viduriuose turi, kaip laz
da, du galus”. -- 't

’ • » --r --i * - ■' “ t ; * » :

Tai kaip matome, okupan
tui atiteko pats ilgiausias tos 
lazdos galas, o rašytpjąnfs tife 
trupiniai nuo rpriešp doroįamoš

luini Luti ir nenujausdami 
i išduoti savo tautų 
ononės, kurių ginklas 
dviem galais...

Tokiu bendradarbiu kultū-j 
inių ryšių puoselėtojų su pri
nešta Lietuvai valdžia ir mūsų 

išeivijoje netrūksta, o su jais 
p. Jurašams, atvykusiems j 
Amerika, nebus sunku susi
kalbėti ... Točiau, aš pripa
žįstu tik bekonipromisinę 
kovų už Lietuvos laisvę; bu
vau, esu ir būsiu tik kovojan
čios tautos pusėje ir tik tokių 
pastangas pajėgsiu suprasti, 
įvertinti ir pagerbti...

Eilė lietuvių (už meilę savo 
tautai) buvo ištremti j Sibiru 
kančiai, lėtai bado įnirčiai — 
sunaikinimui. Nemažai jaunų, 
atplėštų nuo mokyklos suolo. 
Iš jxi ne vienas galėjo būti gar 
siu rašytoju, režisierium, moks 
Jiniku, dailininku ar kuo kitu,

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60608

i mūsų brolių savo nepelnytos 
] laisvės pasigyrimui ir anų pa
sityčiojimui. ..

Sunkiai suprantama ir po- 
ųia A. JurąŠienė, kuri paraški- 
si kikj puikų straipsnį “Galiu 
liudyti tik skausmą”, taip ryš
kiai jarpe įrodžiusi okirp. Lie
tuvos rašytojų prisitaikymo 
kenksmingumų savo pačių 
ęharakteriui, kūrybai ir net 
ta irti, ųe i lietuvių kultūrai, . ne 

' tik h) priritaikymo idėjos neat- 
Įįnęta, bęL maždaug po devy-j 
nių mėnesių tarpo, Europos' 
L. F. Bičiulių Studijų Savaitė
je ji prabyla jau visai kitokiu 
tonu. Tad grįžkime prie tos te 
mosz “Kūrypos problema da
bartinėje Lietuvoje”., y

A. Jurašienė rašo: “Bet išliks 
tie kurie šianęlięn'vadinami ta
rybiniais rašytojais. Patinka 
mums ar nę, mes nebeišbraūk- 
sime iš lietuvių literatūros nei 
Raltušio nei Mieželaičio, nei 
llarcinkevięiaiis, nei Lankaus
ko, nei Glinskio, nei Vaičiūnai
tės nei Gędos, nei Apučio. Lai
kas. pasitvarkys savaip, gal 
būt- jis apvers dydžių skalę, ir 
tįe, kurie dabar yra vainikuo
ti, su laurų vainikais, kurie 
turi nusipelniusių veikėjų var-

^7/* Juozės Vaičiūnienės knyga

| TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

nemoka pašto persiuntimo išlaidų. , f
’ Kiyg^ galima gattli Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or- 

dąrį tokiu adresu:

NAUJIENOS
H38 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

Įsteigta 1923 metais.
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatytu

GEROS DOVANOS
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR -NAUJIENOSE 

SU DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:

DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik .—.... .......

Minkštais viršeliais tik------
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA

Kelionės po Europą Įspūdžiai. Dabar tik -------------

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį.

RIJA, I dalis. 208 psl., įrišta 
sėliais — $2,00; II dalis, 225 psl, įrišta 
tais viršeliais___________________

Prof. S. Kairys, LIETUVA^ U DO, grasai įrišta, 416 psL
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psL, minkštais vir

šeliais. .... ...... ....................................................... ..
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 psL _______ __________
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 psl.------------------------------ ----------------------------
Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai 

, 170 psi. __ ______ ______ Li______ -___ ___ -___
M. Gudelis, POVILAS MILERIS", biografijos bruožai 232 

puslapiai 4X1. .. ' -— — - -
Knygas užsakant reikia-pridėtu 25 et. pašto išlaidoms.

> N A U J IE N 0 S,

:: J ; J Bį R. P!ETKtBWICZ, Pres.

RCHekweK Str^et. Tėl. LAfayette 3-1083 
’Jh'c--\ - VIETA AUTOMOBILIAMS

Mokama 1 mėty 
Certifikatams.

Mažiausia $1,000 
ar daugiau.
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JALTA, PGTSDA3IAS IR HELSINKIS 
SUSIVIENIJIMO AKIMIS MATANT

POVILAS P. DARGUS, SLA prezidentas

Jalta, Potsdamas ir Helsinkis 
— tai trys vietovių vardai, ku
rie stringa mūsų atmintin dabar 
ir kurių neužmiršti reiks' ilgai. 
Tose vietovėse vyko tokios svar
bios politinės ir karinės konfe
rencijos, kuriose buvo sprendžia
ma nauja pasaulio tvarka, ku
riose buvo nustatomi keliai tau
toms į taiką, saugumą ir laisvę, 
kuriuose buvo piešiama visos 
žmonijos gerovė, gražus demo- 

. - - _ - -___ ---------------------------

kratinis gyvenimas.
Lietuvių tautai, kaip ir 

kaimynėms- latvių ir estų tau
toms, tos visos trys konferenci
jos sukėlė ir paliko didelį susi
rūpinimą, kuris nėra uždaras, 
nėra tylus. Tas strsirūpinimas 
skamba žodžiu Hetuvių seimuo
se, suvažiavimuose, posėdžiuose, 
tas susirūpinimas yra labai aki
vaizdus ir mūsų spaudoj.

Tik ką praėjusių metų ahtro-

jos

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

Keblumus teikiąs dublikatas
Kaip po Antrojo Pasaulinio Karo atsiradusiems ne

vykusioms politikams įkopti į Amerikos lietuvių gyveni
mo viršūnę ir iš ten Įsakinėti lietuviams, ką jie turi dary
ti ir ko nedaryti — yra Įvairiausių pasiūlymų. Dažniau
siai patarimus Į kalną kopti duoda tie, kurie nemoka net 
kopėčių pastatyti. Liūdniausia, kad šio darbo imasi žmo
nės, kurie “viską žino”, bet klausimo pastudijuoti visai 
nesiryžta, net pačių pagrindinių duomenų nustatyti ne- 
nor.i.

Po karo Amerikoje atsirado kun. Juozas Vaišnys, bai
gęs Marijampolėje Rygiškių Jono gimnaziją, . Insbrucke 
studijavęs teologiją, Romoje Grigaliaus universitete stu
dijavęs filosofiją ir karo pabaigoje Italijoje Įšventintas 
Į kunigus. Jis pasirinko jėzuitų ordiną, tapo Šv. Ignaco 
kariu ir ryžosi Dievo žodi platinti žmonių tarpe. 1949 
metais atvyko Į Chicagą, Įsteigė čia jėzuitų leidžiamus 
Laiškus lietuviams ir Įsitaisė Lietuvių žurnalistų sąjun
gos pirmininko kėdėje.

Visuomenės mokslų jis nestudijavo, jokiai politinei 
partijai, kiek platesniems lietuvių sluoksniams žinoma, 
jis nepriklauso, bet visuomeniniais klausimais patarimus 
jis mėgsta duoti. Jeigu jis patarimus duotų jo gerai žino
mais ir studijuotais klausimais, tai visiems būtų Įdomu ir 
naudinga pasiskaityti, bet kai jis pradeda patarimus duo
ti apie tokius dalykus,. kurių-jis nesupranta ir nežino, tai 
visiems tenka susirūpinti.

Į Pasaulio Lietuvio redaktoriaus klausimą, ar bend
rinių lietuvių institucijų gausa yra tikslinga apraiška ir 
ar kartais nebūtų racionalios tam tikros reformos, jėzui
tas kun. Vaišnys mielu noru redaktoriui pasisiūlė dėstyti 
savo “žinias” ir “patyrimą”. Pradžioje konstatavęs, kad 
laisvinimo tikslams jau ir dabar turime per daug institu
cijų. Jis nesistengė patyrinėti, kiek tų institucijų jis ra
dęs Amerikoje, kada čia koją Įkėlė, bet jis tvirtina, kad 
dabar jų jau yra labai daug. Amerikoje jis rado visą eilę 
lietuvių politinių grupių, susiorganizavusių pagal savo 
Įsitikinimus ir ideologiją. Čia jis rado kelias fratemalias 
organizacijas, besirūpinusias savo narių ekonomine pa
dėtimi ir Lietuvos laisvės reikalais. Čia jis rado visą eilę 
profesionalių draugijų, laikraščių leidyklų, parapijų, tau
pymo bendrovių, bankų ir net mokyklų. Visos šitos Ame-

je p<vėju takėlė aštreanį pergy
venimą lietuviškoje išeivijoje 
Helsinkio konferencija, kuri bai
gėsi 1975 m. rugpjūčio 1 d., pa 
skelbiant tos konferencijos pri
imtą netrumpą deklaraciją. Suo
mijos prezidento Urbo Kekkonen 
buvo pabrėžta (uždarant kolite 
rehciją), kad pasirašytas doku
mentas bus pagrindu ateityje va^ 
dovautis tautų ir valstybių san
tykius vykstant if gerinant. Tą 
dokumentą pasifėšė 35 valsty
bių atstdvri, jų tarpė if Jung
tinių Amerikos Valstybių prezi
dentas Gerald Fotd.

Jau prieš įvykstant Helsinkio 
konferencijai mūsų bendrinių 
organizacijų vadovybėse kilo ne
rimas. Buvo dairomasi; pagal 
galimybes tiriaiha; ar kartais ne
žadama Helsinkyje daryti tokias 
hutarimus, kurie būtų žalingi 
teisiniu požiūris siekti nepriklau
somos Lietuvos Respublikos at
statymą, kurie galėtų pripažin
ti visų trijų Pabalčio valstybių 
dabartinė okupacija, jų tarpe ga
lėtų būti įteisinta ir Lietuvos 
dabartinė okupacinė vergovė. 
Toks nerimas buvo natūralūs, bu

tarptautinę teisę, tik lidWnal jų Joje priimtos deklaracijos, 
ba, “...kad ūeHhtti b ’ 
interpretavimo, hekySe 
j unga af kitajs 
dyti fiufopof Š 
dAdarbiiviūjo 
tam Halsiky, Atstotu

mėtu B paguoda stipiteb 
vilti* į šviesią Lietuvos Mtriiį. h* 
mes preaHefttirf.

Po U PeteUtao Kanfa- 
reBeij»*l9tt5 m., kurioje trye di
dieji —- iYuman, Ir vėl 
tas pats Štalin Jaltoa su»it®ri-
mi^ nepakeitė. Tada mes jau 
žinojom, kad Lietuvos kelias į 
laisvę prailgsta; Bet iy tada ėjom 
į Baltuosius Rūmus su apelia
cija, kad Amerika būtą draugiš
ka lietuvių tautai dabartinėj jos

Pavasaris eina Karpatų kalnais
Rašo DAN KURAITIS
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Generolu padarė kaškokį Kaminską, kuris su savo ka
riais artėjo prie Varšuvos, kad galėtų pribaigti sukilė
lius. Gen. KKaminskis ir jo kariai buvo panašūs į azer- 
beižaniečius. Jie patys kovojo priaš komunistus, kad 
galėtų būti laisvi, o kai lenkai sukilo prieš vokiečius, 
kad galėtų pasipriešinti rusams, tai gen. Kaminskio vy
rai prieš juos rengėsi kovoti.

Rugpjūčio 5 dieną kai gen. Reinhardto divizija pa
siekė Varšuvą, tai pats Himmleris pareiškė, kad kiek
vienas Varšuvos gyventojas privalo būti nušautas, ne
laisvėn lenkai nebus imami, o pats miestas bus suly
gintas su žeme. Gen. Reinhardto štabas kelis kartus 
pakartojo šį vado pranešimą, bet jį kartojo ir kiti vo
kiečių daliniai. Tas Himmlerio įsakymas labai smar
kiai paveikė visus Varšuvos lenkus. Jeigu jau naciai 
nutarė belaisvių neimti, tai ir lenkai ryžosi tą patį da-

Varšuvą pasiekę naciai tuojau pradėjo kovą. Pir
mos dienos vakare gen. Reinhardt pareiškė per radiją, 
kad jo divizija neteko 6 vyrų. Jie buvo užmušti. Kovos 
metu 21 vokiečiai buvo sunkiai sužeisti, o 12 — leng
viau.

— O kiek lenku žuvo? — paklausė vienas laikraš
tininkas.

10.000. - atsakė gen. Reinhardt.
— Kokiu būdu? — jis buvo paklaustas.
_  Mes lenkų nelaisvėn neėmčm. Visus suimtuo

sius šaudėm, — jis atsakė.
Tai buvo nepaprastai žiaurus pareiškimas, patiems

rikos lietuvių organizacijos, padėjusios j'šalį tarpusavius 
skirtumus, sudarė Amerikos LAtuvių .Tarybą, kurią 
Įpareigojo rūpintis laisvinimo darbu.

Jėzuitas Vaišnys, radęs Amerikoje visus apjungian
čią lietuvių organizaciją, ja buvo nepatenkintas. Iš viso, 
Amerikoje jam daug kas nepatiko. ~Jam nepatiko Ame-, 
rikos lietuvių'katalikų, leidžiami žurnalai, jis nesitenkino 
Amerikos katalikų Įsteigta spauda, jo netenkino Chicago- 
je buvusios katalikų parapijos, jam nepatiko lietuviškų 
parapijų klebonai ir kt. Negirdėjom, kad jis būtų pasiskun
dęs Amerikos lietuvių dosnumu, bet kitos lietuvių savy
bės jam atrodė blogos ir jis ryžosi jas taisyti, gerinti, nau
jas organizacijas steigti, žurnalus leisti ir kt. 0 į nepaten
kinto mokytojo pastatytą klausimą jis šitaip atsakė:

“Reikėtų jas jungti arba kai kurias panaikinti.
Būtų du keliai: 1. Drastiškos reformos, perorganizuo
jant visų mūsų veiklą. Turėtų būti viena aukščiausia 
institucija, kuri pavestų specialius uždavinius kitoms 
atitinkamoms institucijoms, glaudžiai bendradar
biaujančiomis su aukščiausiąja institucija. 2. Eiti prie 
vieningesnio darbo pamažu, palaipsniui. Pirmiausia, 
reiktų susitarti ir visiems suprasti, kad ALTa, kuri 
praeityje (kai nevuvo nei VLIKo nei Bendruomenės) 
nuveikė tikrai didelius darbus Lietuvos gerovei, bet 
dabar, ypač kai Amerikoje turime VLIKą,-ALTos in
stitucija darosi nereikalinga — tai tik Įvairių keblu
mų teikiąs duplikatas”. (P. L. 1975 m. Nr.; 588 psl.).
Kovojančiam šv. Igno kariui tai suprantama psicho

logija — drastiškai viską peorganizuoti, klausyti aukš
čiausio generolo, kuris kartas nuo karto gali ir popiežių 
niekinti. Visa nelaimė, kad ne visi Amerikos lietuviai yra 
•jėzuitai. Jėzuitų ordino vidujinės santvarkos jie nepripa- prezidentas G. Feid
žįsta. Džiugu, kad net ne visi katalikai yra jėzuitai. Jei
gu visi katalikai būtų jėzuitai, tai tokių drastiškų pertvar
kymų pas mus būtų gana dažnai.

Jeigu negalima drastiškai viską panaikinti, tai tada 
kun. Vaišnys pataria to darbo imtis pamažu, palaipsniui. 
Bet naikinti! Būtų daug naudingiau visiems lietuviams, 
jeigu tie “drąsūs kariai”, vietoj drastiškai naikintų imtųsi 
sunkaus statybos ir auginimo darbo. Jeigu jie ■ žinotų, 
kiek Amerikos lietuviai pasiaukojo vieningam dhrbūi 
dirbti ir naudingai organizacijai sudaryti, tai jiš- pralai
mėjusiems politikams tokių pasiūlymų nesiūlytų. ALTas 
ne tik praeityje atliko tikrai didelių darbų, bet jis klos 
darbus dirba ir šiandien, kai Bendruomenės ambasado
riai ir vaišniai kliudo tą darbą dirbti. Kebhimus dūbli- 
kuoja tiktai jėzuitas Vaišnys, siūlydamas neapgalvotus ir 
lietuviams- kenksmingus planus.

vokiečiams nenaudingas. Lenkai žinojo, kad nelais
vėn neverta pasiduoti, kad reikia kovoti iki r.-ieties.

Gen. Guderian, patyręs apie Reinhardto padary
tus viešus pareiškimus, už galvos susiėmė. Jiš negalė
jo suprasti, kaip bet kuris atsakingas valstybės vyras 
galėjo tokius pareiškimus padaryti. Tai buvo pats di
džiausias paskatinimas lenkams priešintis atsiųstiems 
Varšuvon naciams. .

Nei Darlevangeris. nei Reinhardtas lenkų nepri
vertė pasiduoti. Naciams buvo padaryti dideli nuosto
liai, bet Varšuvos jie nepaėmė. Varšuvą pasiekė gėn. 
Kaminskio daliniai, bet ir jie lenkų neprivertė pasi
duoti.

Rugpjūčio 5 ir 6 dienomis vokiečių aviacija griovė 
kiekvieną svarbesnį namą, kuriame galėjo būti įsistip
rinę lenkai, bet vokiečiai nieko nepadarė Varšuvon 
buvo atsiųstas nacių gen. Reinefarth, bet ir jis lenkd 
neįveikčų. Tada Guderian pdfėikalaVo, kad Hitleris 
atitrauktų iš fronto dvi tikras vokiečių kariuomenės 
divizijas ir atsiųstų į Varšuvą.

Hitleris prižadėjo nacių ptilkų vadams pačitts 
aukščiausius medalius, jeigu jie pajėgtų įveikti sukilė
lius. bet nieko iš to neišėjo. Vokiečiai griėvė kiekvie
ną Varšuvos gatvę ir kiekvieną namą, bet patys pir
myn stumtis negalėjo, nes sudegintų tr išvirtusių na
mų laužas kliudė mašinoms judėti Varšuvos gatvėmis. 
Visa Varšuva tdpd dideliu apkasu, iš kurio lenkai gy
nėsi kiekviename nuversto namo kąmpę,

STALINAS NELEIDO PADĖTI LENKAMS
Lenkai prašė pagalbos iš Anglijos; bet ta pagalba 

neatėjo.
Didžiausias jų džiaugsmas buvo, kai Anglijoje 

dirbę lenkai lakūnai išsiderėjo leisti jiems nuvežti į

viešai bei sukėlęs gyvą atgarsį 
neit Baltuosimose Rūmuose, Wa
shingtone.

1975 m. liepos 25 prezidentas 
Gerald Ford priėmė Baltuosiuo
se Rūniuose S-ru tautinių' orga
nizacijų- vadovus. Dalyvavo ir 
dr. Henry Kisinger — State Dep.- 
Sekretoriui,- keturi Kongreso at-

yrinski. Tame priėmime lietuvius 
atstovavome mudu su dr. K. Bo
beliu. Jis kaip Altos pirminin
kas, aš kaip ŠLA prezidentas ir 
Altos direktorius. Aš mačiau 
priėmimo aplinką savo akimis ir 
girdėjau savo ausimis šiuos už
tikrinančius Amerikos prez’iden- 
tb žodžius: “JAV niekad nepri
pažino Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos inkorporavimo Į Sovietų Są- 

ungą, to nepripažįsta ir dabar. 
Mūšų. nėpripaSriimb oficiali po
litika lieka- nepaliečiama Euro
pos Saugumo KdšfefėiiČijdS 
(Helsinkyje) nutarimais”.- Pa-

užbaigė žodžiais.— % JAV nę- 
dtsisako šio seniai žinomo prin
cipo ir nedarys jokio kompromi- 
90®.

; Tuo ihėtii1 gyvši- priširniniaii- 
trijų didžiųjų Roosevelto, 
Čhurchilio ir Stalino — Konfe
renciją Jaltoje 1944 m. Jų nu
sistatymai ir susitarimai ten mū
sų ne tik neguodė bet gimdė gi
lų rūpestį dėl- Lietuvos ateities, 
stds lietuvių rūpestis buvo pa^ 
grįstai, kaip atspėjęs kaip tik tą 
Lietuvos pddėtįį kokioj ji šian- 

'dien randasi. Tačiau tada pre
zidentas Roosevelt mus guodė, 
aiškindamas, kad try's’ Baltijos’ 
valstybės — Lietuva. Latvija ir 
Estija — tebeegzistuoja pagal

1) nėfa paalkeitųri 
JAV poetika neprijjafihti 
teisėto užėmimo it 
trijtf gtftijtW valstybių — 
joe, Latvijos if Lietuvos, bė! 
ir toHatr J4V poHtifai bus 
kfd bdifti hepripafiriti 
Valstybių j jungtino į Sovietų 8^-' 
jungą”.

B to viso niatoėis, kati 
ka jos Prezidentų ir Ktmgffeė’ 
AtštėVų lūpoinia if raštais ytž? 
mums draugiška ditiffOjf 
tybė ir ta driiūgišlrarifr 
kį TĖef turėtuffie latial sdiigptt

Saugoti kuo ir kaip?
Saugoti dfaūgišlnHho rihžtažv* 

na rimą-savo ėigėsiu; Tttiferi šaš' 
vo bendrinių organizaeijųr vy
riausias vadovybes, žinom ir 
pasiskirstymą kompeienrijomis.- 
Tas pasisldrstyirias kompetėB- 
či jomis yra atsiradęs susitarimu, 
kol tots susitarimas nėra pa
keistas kitii šūšifarimū,, jia^^’ 

galiojantis. .
Netolimas patyrimas 

-šinkio konferencijos verčia ma- 
riė iškelt'tS!į kd ffiBStf tžfii? M-

iš prezidento Trumas Šiuos žo
džius: ^Gerbiamieji, niės srmpa- 
tižuOjame juihs ir jūs atjaučia
me, ir šSvo pareiškimų laikomės. 
Bet, gerbiamieji mėS dėl Lietu
vos ar dėl kitų teritorijų į katą 
neisime. Tačiau ūia- užtikrihu 
jus, kad duosiu įsakymą- JAV 
okupacinei valdžiai VoJaetijojei 
kad ji jokiu būdu Neišduotų lie
tuvių iš- DP stovyklų. Sovietu 
Rusijai ir raginsiu JAV Koip 
gresą, kad jis priimtų įstatymu 
palankų pabaltiečiams- įvažiuoti 
į Ameriką’*. Ir toje delegacijo
je mes prezidentui Trumanūi- dė-. 
kojame. • ’ v z •

Šiuo metu mfes' tebesam supū- 
iįii’Hėlsirikio'Konferdndjds aidui 
KonfereiicSjdš, kun yra pavadin
ta ir ‘Saugumo bei Bendradar
biavimo- Europoje pasitarimais,. 
Kaip jau sakiau anksčiau, ši 

:konferencija sukėlė mūsų tar- Tjagišovimū atštoviuti
pė nerimą iš arikstū it čia b^- u,* t■

.ta tokio-y^tinfunio; k^ 
turime iūiStffla,

aauridėl toE? MČ 
Mšųįp3^jį;priimarrfij' Baltuosius Rūmus, 

tai dėl Helsinkio kohfėrehcijfe& 
8-ių vergiamų' (tautų tautinių 

grupių vadovai Amerikoje buvo 
pakviesti paties Amerikos pre
zidento. Ir buvo pakviesti' ne 
po Helsinkio konferencijos, ti 
prieš pat konfėrėhcijUf prieš pat 
prezidento' F. Ford- išvykimą’ j 
Helsinkį, kilt jiši dar tik pasifa^ 
šys numatomą deklaraciją. Čia 
JAV prezidento paryškinimas, 
liad Amerika nekeičia savo nu- T - 
sistatymo dėl Lietuvos’; Lštvi- . - 
jos ir Estijos ijunginio į Sovtef1^1^5a.'3~ >; ■.
w iMfe> i » AIP’ '

skiare, kai aWteyatim’Ui.pio^fi: 
niuose reikaluose oficialiose všt

rungtyniauti, "kartais met’inSry-- 
gų priemonėmis. -R Tai jau jfea 
nebe patarnavimas bet kokiam t 

Į faūtinteih rėikhlui, o
"į ga&r kitataučių te-

Helyje to duobę kasam ^.vssau. ® 
liibti' susi tarimai nė^aisfys Ame^ 
riico“§ nnsigtajtyffla tri 
ciė okupuotų valstybių atžvilgių, 
buvo mums laiku ir. neabejoti^

Šiandien, po šešių mėnesių 
nuo Helsinkio koirfėfendjoš^ 
džiaugiuos neapsirikęs SU padė
ka prezidentui Fordui 1975 Jn.

tinių grupių vadovų, kur atšta^ 
vavau Susivienijimą ir Altą. Ne
seniai ptiiižitOji JA¥ Ateitį 
Rūmuose Rezoliucija Nri 864, 
jau ir po Helsinki® keirfe^emti*

Varštivą prieštdiikinių pabūklų. Lenkų lakūnai ne
kreipdami dėmesio į didelį pavojų, pajėgė pasiekti 
Varšuvą ir* nuleisti sukilėliams geroką kiekį prieštan
kinių šerinių ir naujos artilerijos.
Sąjungininkai norėjo padėti lenkams bet tais laikais 
jie dar neturėjo toli skrenddnčiįj lėktuvų. Sąjunginin
kų lėktuvai iš Anglijos galėjo pasiekti ir Varšuvą ir nu
leisti nurėžtus gihklus bei maistą, bet atgal jie nebega
lėjo skristi. Prėnijeraš’ Čhufchillis ir prezidentas Roose 
veltas asiiiėniŠkai krė'iįiėši į Staliną, piršdami leisti 
Amerikos" lakūnams, padėjusioms Varšuvos sukilė
liams, nusileisti rusų laikomose srityse ir aprūpinti 
juos benzinu, bet Stalinas nesutiko.

Stalinas aiškino, kad jtš kotiriižijoS: Pfiė£’ 
lėktuviriės sovietų patrankos gali apšaudyti atskren- 
dančiuš aiiherikifečių lėktuvus ir juos numušti, o tai 
būtų dar aršiau. Tai buvo labai silpnas atsisakinėjima^ 
bet Stalinas neleido to daryti, šiuo atveju Stafirišs' pa-

btmrpati ditiMaeti'
Įšiją, ktin ąpgSČ if pdlitinUlf 
kultūrinį, ir ekonominį lietuviu

jo j gyvenimą Altą,- tai Sųsivie-. ^ 
Aijifhis^ btržęs Alios - Įftirižte 
vienas iniciatorių, ptjRtinidfcų 
sektoriuje subordinavo^ šilti bi

bė Susivienijimas privatinė jam

' (Nukelta į 5 psL)

Kariaia sauvaliavę, bet lenkai jiems gerokži fefrttfe- Ėen- 
kamš kitoš išeitiėš hebuvtU bet kojoti iki < -

Kai gen.- Guderian gavo vieną diviziją, vadovau
jamą vokiečių karinbtrienės gen. Rohr jis pradėjo’tu
rėti daugiau vilties; Jam buvo pavesta pietų4 VrfŠi^a, 
kurioj ė sištatė gėri. Kaminskio gaujos. m; t

Jis pirttriausm, paskelbė, kad jis yri# š-oiieŠų fe- 
riūomenės generolas ir kad jis Varšuvos sūCilėfefiins. 
taikys Ženėvojpriimtas taisykles suimtiėšiėfeš-BBbis- 
viams apsaugoti. Gen. Rohr siuntė kariuomenėš tan- 
kus į pirmųšisa linijas, kad praneštų lenkaffiš^ lift va-^ 
dovauja vokiečių karo jėgoms ir ko galiihiiicti nelais- 

fvėn patekęs Varšavoš alkilais. . , - ’Lf -

delis smūgis vokiečių karo vadams — naciams. Geu^» 
Rohr įsakė Dirtofranjjeriur tuojau pttsitraltLti iš pietof 
Varšuvos,. o.“gea.” Kaminskį jis pats ruošėsi aptvar-f

dėjo įtaikinti (Varšuvos sukati* Tri lengva padarytį
džioje Mofotovb ir Ribbentropo pasieta" šulahtis iS- ** «M?fr***M*f gati-plėšikauti

«*uvaliauti Patp leakar patyrėt kad gea.
kareiviai ąorėjb gea. Sehr nušauti, kak jieapšiūtinėjo*

(Btu daugiau)
1 "

liojb.
NaGIAF VARŠUVOS NEPAĖMĖ

Nei pulk. Diriėwanger, rfei geri. Kafninskl Briga
dos nepajėgė sukilėlių laikomos Varšuvos paimti Hit
lerio pasiūlymas Apkaišyti štūds’ Rrifo -fadih*1 pačidH- 
aukščiausiais VoBietijos karo ordenais nieko nepa- 

>vei1tėA •/“ U ,K ’ 1 *.i r. ./
Kaip Kaminskio chuliganai taip ir Dirlewangerio 

kriminalistai aepHvertė lenkų padėti g)iF pa
duoti.:

šių dviejų brigadų Rariarriš buvri" leidžiama ^feS- 
kauti, prievartauti moteris ir siausti užimtose srityse.

I
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TELEF. PR 8-3229

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

Valandos pagal susitarimų.

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulą&ki Rd. (Crswtora

Medici Building}. TeL LU 5-6446 
Pnimą Uguuiius pagal susitarimą. 

Jei neal&Jfepia. skambinu 374-8012

DR. C. K. BOBtUS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 6950533

Fox Valley Medical Center 
8G0 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRA2IS "
PHYSICIAN AND SUROtON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: Hemlock-4-5849 

Rezid.; 388-2233
OFISU VAUAxXDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 
anuad... penKtadiem nuo 1—-5, 

ir šestaa. ustai-susitarus.

vai., 
tree.

DR. PAUL V. DAKGiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

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

kas antią^šeštadienj 8—3 vai. 
Tek: 562-2227 arba 562-2728

KĖZ..;* ui 8-0873:.

DR. W. EiSiN - LISINAS 
AKUŠERIJA ir moterų LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 Sc^Kedzie Ave., WA 5-2670
Valandos; pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, .skambinti .-M į 3-ūGū.L

TEL. — BE 3-5893 " '

DR. A, j; GliVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 1C3rd Street

,Ė ’■ . ’ - • . ’

Valandos pagal susitarimą.

dr: k. kA. v. jucas
Tet.: 56P-4605 ir 4894444^^’

1002dM.*WESTEttN ĄMĘs 
5214-jN.,WESTERN- AVE;- 

Valandos pagal susitarimą..

Ofiso teL: HE 4-1818
x Rezidencijos: PR 6-93G1

DR. ^MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VFDAŪS EIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71 st STREET

V ALAND O S: Pirmadieniais; t antradie
niais. ketvirtadieniais ir J)ėnkta-. 
dieniais nuo 3 iki 7 vai.’ popiet 
Tik susitarus.

Trečiadieniais uždaryta.

DR.'FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1S TAS 

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

Contact. lenses’’.■ \ -t ,
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEiBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Vai.: ac^-acE nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 .vai. vak.

Ofiso telef.: 776*2880 
Naujas rez. telef.: 448-3545

NETEaOI'E fALMNimO
PROF. PRANO SKARDŽIAUS

Mūsų senosios kartos kalbi
ninkų lituanistų eilės retėja. 
Netekome prof. dr. Prąno Skar
džiaus, kuris 1975 m. gruodžio 
18 d. mirė Hot Springs, Ayk., 
kur gyveno išėjęs į pensiją. Ten 
ir palaidotas.

l*rof. Skardžius buvo vienas 
įžymiausių mūsų kalbininkų, 
lietuvių kalbos mokslui ir mū
sų kalbos puoselėjimui, jos 
kultūrai skyręs visą savo gy
venimą. Jis atidavė savo kūry
bines jėgas tai mūšį kultūros 
sričiai, kuri sudaro patį pa
grindinį lietuvybės dviheni — 
mūsų gimtajai kalbai. ' 19

Pr. Skardžius gimė 1899 m. 
kovo 26 d Subačiuje. 1923 m. 
baigęs Panevėžio gimnaziją, 
tais pačiais metais stojo į Lie
tuvos Universitetą Kaune, kur 
pagrindine šaka studijavo lie-

W ■■■■■ »■■»■■■■■ WW ■■■■■■ ■'■WTWW TWW

| Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai

GARANTUOTI
RADIJAI >

NUO $8.50
, . 2512 W. 47 ST. 9 FR 6-1998

« .
Atid. 9—6; pirm, ir ketv. 12—8. 

. Sekm. tę tree, uždaryta.

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės . 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

į GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

Beverly Hills “

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonais PR 8-0833 ir PR 8-0834

i

PERKRAUSTYMAF

MOV ING
Leidimai — Pilna apdraudę 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

Tel. WA 5-8063

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atsfumy. -
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place
Tel.: FRontier 6-1882

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TeL: PR 8-1223
OFISO V AL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 24 ir &-8 vai. vak. Šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V. Tu m asonis, M. D., S. C 
C H I R U R o A S 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Gibson 8-619$ 

Priima ligenius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatMW: ta! telef. 8-6195.

p.' siitiKts; o.Ap.
O ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Ban-
JT dažai- Speciali pagalba kojoms

O (Arch Supports) ir L t. j

2850 West 63rd St., Chicago HI. 60629 
Telef.: PRospect 6-5084

tuvjų kalbą, o šalutinėmis lie-i 
tuvių literatūrą ir lyginamąją 
indoeuropiečių kolbotyrą. Po* 
didžiojo mūsų kalbininko K. 
Būgos mirties, kaip gabus stu^ 
dentas, gavęs švietimo minis
terijos stipendiją, Pr. Skardžius 
buvo išsiųstas į Leipzigą toli
mesnių studijų, kurias jis 1929 
m. ir baigė. Leipzige pagrin
dine šaka studijavo baltistiką, 
o šalutinėmis slavistiką ir filo- 
sofiją. Ten gavo daktaro laips 
nj už disertaciją, nagrinėjančią 
slaviškuosius skolinius senovi
nėje lietuvių kalboje (Die sla- 
vischen Lehnwoerter uu Alt- 
litauischen — Tauta ir žodis, 
VII, 1931).

Mokslus baigęs,- grįžo į Lie
tuvą, kur 1929 — 1944 m. (iki 
vidurvasario) . dėstė įvairius 
lietuvių kalboj mokslo dalykus, 
įskaitant ii-istorinę lietuvių 
kalbos • • gramatiką, Lietuvos 
(Vėliau Vytauto* Didžiojo) Uni
versitete, o*o 1940 — 1944 m. 
(iki* vidurvasario) ir Vilniaus 
Universitete. »Buvo lietuvių kal
bos katedros vedėjas Humani- 
tąrinių Mokslų Fakultete, re
dagavo fakulteto kalbotyrinį 
žurnaląz “Archivum Philolo- 
gieum”, kurio išėjo 8 tomai 
(Kaunas, 1930 — 1939).

1.944 m. vasarą su šeima pa
sitraukė į Vakarus. 1946 —■ 
1949 m. svečio teisėmis skaitė 
^paskaitas Tūbingeno ųniver- mūsų tarpo yra didelis nuosto- 

' sitete. 1949 m. pabaigoje atvy- lis lietuvių kalbos mokslui ir 
ko į JAV, kurį laiką dirbo fab—praktikai Tas Nuostolis juo la- 
rike, o 1956 — 1971 m. Kong-'biau opus išeivijoje, kur kal- 
reso bibliotekoje, prieš tai įsi
gijęs magistro laipsnį Čleve- 
landb bibliotekininkystės mo
kykloje. * . ;

Prof. Pr. Skardžius yra išva
ręs platų lietuvių kalbotyros 
barą, nors apie du trečdalius 
savo gyvenimo nuo inokslinės 
'veiklos pradžios lurčjb praleis-,. -
ii tremtvje žlnomoinis nepalan som^s Paskelbimo paminėji- 

’ kiomjš jokiam" dSbui' sąty^ W b^ gąrbi^aj: atliktas kad

KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
*Vi*a darykite bė murme|lmy ir svyra v i m y, kad būtumėt* nepeik

tini ir tikri Dievo vaikai, nebertini sugedusios ir {įkryposios giminės 
tarpe. J y tarpe jus Žibate lyg žiburiai pasaulyje". — Pil. 2:14, 15.

PROF. PRANAS SKARDŽIUS

Besistengiant sekti Viešpaties Jėzaus pėdomis ir bėgti lanktynėse prie 
aukštojo atlyginimo, kurį siūlo mums Evangelija, reikia nemurmėti ir nesi- 
skusti, kad mūsų kelias persiauras. Nereikia ieškoti kito lengvesnio ke
lio, bet ištikimai eiti įu<\ kuri Viešpats parodė, nes jis žino kokių prityri
mų mums reikia kol esame Kristaus mokykloje. Esant Dievo vaikeliais 
mūsų širdys turi būti pripildytos džiaugsmu ir dėkingumu ir mūsų lūpos 
turi girti ir garbinti dangiškąjį Tėvą, visų gerų dovanų Davėją ir mūsų gy
vybės Užlaikytąją.

Kas antrą antradieni Sophie Barčus radijas skelbia švento Rasto tyrinė- 
to|v aiškinimus.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml 
rusUji? | ta klausimu atsako knygutė "Viltis po mirties^, kurią gausite 
O<mo karna L Rašykite:

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

IV. RAITO TYRI NITO J Al

SOPHIE BARČUS)
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, i 
1490 ii A. M.

1 . i
Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma

dienio iki penktadienio 12:30— 
1 1:00 v. popiet. — šeštadieni ir

sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto. ‘ 9 t ;

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

CHICAGO, ILL. 60629

g PR£VEIff 
pOKFSTHRES

> < •

kagoje. Dar prieš mirtį spėjo 
paruošti spaudai platų rašybi- 
nį lietuvių kalbos žodyną, kur 
duodama reikhlingų žodžių ir 
jų formų, nerandamų kituose 
šios rūšies leidiniuose.

Į = , 1 7

Prof. Pr. Skardžius,- nepri
klausomoje Lietuvoje išaugusio 
ir subrendusio, darbštaus, vie- 

- no įžymiausių mūsų kalbiniu- 
kų lituanistu pasitraukimas iš

MOTERYS KONDUKTORĖS
CTA (Chicagos Tranzito Ad

ministracija) praneša, kad Chi- 
yago j e praeitais 1975 metais bu
vo nusamdytos dar 189 moterys 
autobusų vairuotojomis ir iš jų 
23 pakeltos “L” traukinėlių kon
duktorėmis. Metų gale CTA tu
rėjo 265 moteris autobusų vai
ruotojas ir 31 konduktorę. CTA 
moteris v pradėjo samdyti 1974 
metais.

TĖVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 
J,/ 2533 W. 71st Street
rx Telef.: GRovehill 6-2345-6

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

| TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBHJAMS PASTATYTI

■■ _ .L., ------

bininkų lituanistu prieauglio 
kaip ir nematyti. P. Jonikas

ROCKFORD, ILL.
Ą. L. Tarybos skyr. tyliai dirba

Pirmininkas - Petras šernas 
pranešė, kad Lietuvos nepriklau-

mūsų brangūs kaimynai Chica
gos menininkai atliks visą me
no programą. Bažnyčioje ir sa
lėje giedos ,ir dainuos, tautinius 

i šokius šoks išsilavinę jaunuoliai.
Žymus Chicagos kalbėtojas pri
taikintą tai dienai kalbą pasa
kys. Dar neskelbiu jų vardų, 
palieku kitam kartui, tik noriu 
pranešti mūsų rriieliems tautie
čiams, kad rengtųsi toje dide
lėje šventėje dalyvauti skait-

mis. ; . ■. ;
Pr. Skardžius yra spėjęs pa

rašyti keletą svarbių moksli
nių veikalų, tiriančių įvairias 
lietuvių kalbos problemas, ša
lia jau minėtos disertacijos, jo 
svarbiausias ir plačiausias, dar 
bas (768 psl.) yra skirtas 
“Lietuvių kalbos žodžių dary
bai” (Vilnius, 1943). Taip pat 
svarbus ir jo XVI — XVII a. lie-; 
tuviu kalbos kirčiavimo nagri- Hng’ai su visomis šeimomis, iš

“Daukšos ~ akcento-J ankšto -paskirtų savo aukas Liė- 
(Kaunas, 1935). Popu- tuvos išlaisvinimui:

A. L. Tarybos’ skyriai visuo- 
įse Amerikos miestuose dirba

> su 
Amerikos pagalba.’ Washingtone 

) Ajnerikos Kongresas pravedė 
i Rezoliuciją ir pranešė Lietuvos 
' okupantui — Sovietų Sąjungai, 
kad Amerika tos okupacijos ne-

. ... . .. - “ . pripažįsta. Ta patį padarė irbendrmes kalbas . j Australijos nauia valdžia. Ateis norminu™, jos kultūros kėliJ u ruskiu5
lito.- Ilgūs nietus .ptrmirakavo ^ įš Lietuvos . žvalgas 
Lietuvių ' Kalb&s Draugijai.!
Beveik nnb pat ‘^Gimtosios Kai- (~Ą 
bos^,bendrines' lietuvių: kalbos 
laikraščio ir Lietuvių Kalbos 
Draugijos organo, ėjimo pra
džios visą laiką yra buvęs jos 
redakcijos narys ir parašęs 
daugybę straipsnių bendrinės 
kalbos vąrtąlojąms teikiančių 
.praktinių patarimų. JAV-ės.e 
Kurį laiką vedė kalbos skyrelį 
“Dirvos” laikraštyje, o paskui 
“Drąųgo" dienraštyje Mūsų! 
bendrinės kalbos kultųrai skir 
.tų ę^ę^k straipspįų, bet4r 
skirų knygų išleido ir pasta
ruoju metu. Be jau Lietuvoje f 
išėjusio rnokyklinio kirčiaviųjo 
vądpvėįip (Bendrinės lietuvių* 
kalbos Xir^iftvimas 1936), nę; 
taip seniui yra išėjusi “Anksty-' 
vęsnė ir dabartinė lietuvių, benj 
drinės kalbos vartosena’’ (čį- 
kąga, 1971), taip ^at “Lietu
viškieji tarptautinių įpdžių ati 
fikmeųys" (ūikąga 1973)- Pa
starieji dų veikalai, o taip pat 
ir “Lietuvių ’kždbos kirčiavi
mas” (1968) išleisti Pedagogi
nio Lituanistikos Instituto fti- I

Dėjimas, “Daukšos
logija
Ii aresnis, rašytas mokyklai va-)
dovėliu, yra jo “Lietuvių kal-^
bos * kirčiavimas” (Čikaga,- . .
1968). Be to, yra parašęs dau-
gybę mokslinių straipsnių įvai
riems žurnalams ir enciklope
dijoms. v - :

Pr. Skardžius yra uoliai ir 
įtakingai prisidėjęs prie mūsų 
bendrinės kalbos ugdymo, 

jos kultūros kėli-

JALTA, POTSDAMAS ...
(Atkelta iš 4 psl.)

vyriausio šelpėjo vaidmenį. Kū
rėsi iš Europos atėjęs Amerikos 
Lietuvių Bendruomenės ir Pa
saulio lietuvių Bendruomenės 

supratimas ir organizacija — 
SLA rėmė ir pripažino Bendruo
menei suvereninį vadovavimą 
lietuvių kultūriniam ugdymui. 
Susivienijimas prpažino ir Vil
ką. Būdamas Susivienijimo Pild. 
Taryboje visada pritariau, minė
tų institucijų darbo paskirsty
mui. Visada buvau šalninkas 
veikti pagal kompetenciją, nu
statytą susitarimu, veikt atsa
kingai, mūsų visuomenę ne skal
dant, o ją konsoliduojant ir pa
galiau, saugot orumą prieš ki
tataučius valstybininkus ir bet 
ką, kas supa mus ir reikale gelbs
ti. Argi dar reiktu kam abejo
ti to naudingumu?

NAUJIENOS’ KIEKVIENO

LIETUVIU

Susirinkimo 
PRANEŠIMAI

— SLA 260 kuopos narių metinis 
susirinkimas įvyks sekmadieni, sau
sio mėn. 11 dieną 2:30 vai. popiet, 
2549 W. 71st St.. Chicagojė, Malo
nėkite atsilankyti, nes bus pateikta 
valdybos metinis pranešimas ir kiti 
reikalai aptarti. Valdyba

y—u ii------ . a . ..

3 Metų Mirties Sukaktis

JOHN KAVALIAUSKAS
Gyv. 1501 So. 56th Ct.. Cicero. Ill.

Mirė 1973 metų sausio mėn. 10 dieną, sulaukęs 78 metų amžiaus. 
Ganęs Lietuvoje, Stulgių vis., Barzdžių kaime.

Amerikoje išgyveno 59 metus.
Priklausė Cicero Eagles klubui.
Palaidotas Lietpvių Tautinėse kapinėse.
Paliko nubudę: žmona Bernice (čiapaitė), sūnus Algirdas, marti 

Joanne, »ūka> Tommy.
Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti Velio

ni savo kalbose ig jį, paminėti geru žodžiu.
Praėjo tre u metai nuo mdsų brangiau:

John ^avafiauskę mirtiMj'o mes ji įHiolote
Mes Tavęs. Mūsų Brangiausias, niekuomet neužmiršime. Tu pas 

mus jau nebe- įgrįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. 
Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę iieka: 4
Žmona, tunus, marti, anūkas.

ir senelio

MSBDBBHS

GAIDAS ■■ DAAIN
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuyiy
Laidotuvių

• Direktorių
* *

Associacijos

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 Ave., Cicero, I1L 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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Darbininku Reikia

PROGA L'ETliViAM STUDENTAM GAUTI STIPENDIJA
New Yorko požeminiame trau

kinyje du banditai padarė pini
gą “rinkliavą”: žmonių pilna
me traukinio vadone vienas va
žiuojantiems apie 40 keleiviams

mentus ir jo valia leido įsteigti i 
slipendijų fondų visiems lietu-j 
viškos kilmės berniukams ir! 
mergaitėms, kurie yra baigę] 
Čikagoje mokyklas ir kurie yra :

lankyt
univer-| veiveriu grasindamas skatino

HELP WANTED — MALE 
Oarbininky reikja

REAL ESTATE
REAL ESTATE SALE
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

Naujienų Redakcija gavo laiš
ką iš Chicagos l’ni\vrsileto di
rektoriaus Fred R. Brooks, J r. 
Jis praneša lietuviams apie Char
les- Blizos paliktą suma pinigų j
neturtingiems lietuviams stu-{reikalingi pagalbos 
deniams. Studijuojantis jauni- aukštąsias mokyklas 
nias galėtų šiomis stipendijomis i silelus. fondo sąlygos reikalau-1 atiduoti visus pinigus, kas del- 
jiasinaudoli. Štai atsiųsto laiško j ja 
vertimas:

Incentive compensation base $18,000.
- L** T v - . '' W

Career opportunity with Management potential. M. 0. N. Y. is looking for a 
Kaišiojo po nosies savo skrybė- creative and Industrious individual to deal with Business and Professional 
lę, antras gretimai eidamas re- j

OF CHICAGO

The (College office of 
Admissions

11 Iii East 59 St,, Chicago, 
Illinois 60637

1975 m. sausio 5 <1.

Naujienų Redakcijai
1739 So. Halsted St.

Chicago, Illinois

Brangus Pone:
Norėčiau atkreipti lietuvių 

bendruomenės narių dėmesį i 
Charles Bliza stipendijų fondą, 
esantį Čikagos universitete. Po
mirtinis Charles Blizos lesta-

kad kiekvienas mokinys-nė I sė ar neskubėjo, suduodamas 
’būtų baigęs gimnazijų (high; ginklo rankena per galvą.
į school) garbės pažymiais, būtų 
gero elgesio mokykloj ir aukš-

j tos moralės bei charakterio. 
Fondas gali suteikti stipendijas

j vienkart trims mergainėms bei 
] beniukams.

Mes būtume dėkingi, kad šis 
[stipendijų fondas - būtų patiek
tas lietuviškos kilmės studentų 
žiniai. Jei studentai teirautųsi 
universiteto priėmimo raštinėje, 
mes mielai suteiktume jiems 
visas universitetą liečiančias ži- c

I nias ir išaiškintume stipendijų 
! programą.

Jūsų
Fred R. Brooks, Jr.

Priėmimo ir pagalbos
direktorius

Plėšikai “prisikolektavo” dau
giau kaip 8300. Miestui pradė
jus taupumą iš 3,600 tranzito 
policijos 500 atleidus iš tarny
bos, susisiekimui apsaugoti ma-I ’ r
žai policijos beliko...

DUONĄ VALGYDAMI
GALĖS SUPLONĖTI

Medical World News praneša, 
kad bus pradėta kepti duona, ku
rią valgant bus galima numesti 
svorį. Bet to dar reiksią keletą 
metų palaukti.

Naujosios duonos savybė to
kia, kad joje bus žymiai daugiau 
celiuliozės (medienos, pluošto) 
negu dabar yra bet kokiame val-

people locally. Comprehensive Training Program provided with Liberal 
. * Fringe Benefits. 1

CAIL TO ARRANGE FOR APPOINTMENT FQR OUR
SALES APTITUDE TEST.

MR. SEKARA or MR. FOX
236-7400 L ,

I PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKĖJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A. VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Clkagieiės įspūdžiai Oku- 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl. Kaina $1.00.
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymiu nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psl. Kaina S2.50.

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina S3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais S4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą.

1739 South Halsted Street. Chicago, Hl. 60608

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St., Chicago, III. 60629 • Tel. WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies Įvairiu prekių.

MAISTAS Iš -EUROPOS SANDĖLIŲ.

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pifirus ir sąžiningas patarnavimas Naujausi kraustymo 

trankiai F|gu metu patyrimas.

'.022 W 69 ST.. CHTC4GO. ILL. 60636. Tel. WA 5-9209

T

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 59th St., Chicago. III. 60629. — Tel. WA 5-2737

3333 So. Halsted St.. Chicago. Hl. 6060S. — Tel.-254-3320 
■vairiu orekiu oasirinkimas: motociklai šaldytuvai, automobiliai 

maistas doleriniai Certifikatai.
V. VALANTINAS *

nTRIUE.TTMU METU
NAU.IU SKAITYTOJU VAJUS

VĄTT.I | C(A V’-nirif f?) cnl-arf? gprhipnf DITmol#
AmPrikfx liAtiwrn q+pj-gpinc ho; HphiviSVną pirmū
nus ir atlipant būtmac narėms amžinam lietuvybės išlikimui skei 
biamas Naujienų platinimo vajus. >

NAU.JIEVOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir navpr^tu lietuviu laisve 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar ju įgalio
tiniais.

VAU.) IEVOS oalai’kn Hotnvin dpmnkratmes arnnes iu bpndras institu 
cijas ir remia visu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS, atstovauta tyliąją lipfuviu dauguma siais pasimetimo rptn 
rikos ir Doltiniu ilurriin laikais. Jo<? vra visiems idomios. naudingo* 
ir reikalingos net būtinos. Ne veltui gernsp draugijose girti Naujie 
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Nauiienu vadovvbė ir Vaiaus komisiia Jubilieiiniu metu proga 
skelbdama platinimo vaiu krpioiasi i visus lietuvius pasekai lietuviško* 
spaudos pirmūnu pavvzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudarvH 
grandine tolimesniems darbams ne tik laikra^io. bet ir visos išeivijos 
taip^nat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie 
tuvišku reikalu renesanso.
KAINUOJA: Ch»cago|e ir Kanadoie metams — £30 00, pusei metu — $16.00 

trims mėn. — £8.50, vienam mėn. S3 00. Kitose JAV vietose metam? 
— £26.00, pusei metu — £14.00, vienam mėn. — £2.50. Užsieniu© 
se — S3LOO metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.-

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

0 Siunčiu _________  dol Naujienų prenumeratai. Jubiliejini*
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Q Vajaus proga prašau Siųsti Naujienas viena savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDĖ IR VARDAS „_______ ____________________2L.

ADRESAS

drųjų reikalų ir spaudos rėmė
jas, atsiuntė tokį laišką: “Nau
jųjų 1976 metų, ir Trijų Karalių 
šventės progą, sveikinu Naujie
nų redakciją, administraciją ir 
visus bendradarbius bei darbuo
tojus, linkėtinas visiems ge
riausios'sveikatėlės ir sėkmės. 
Šia proga siunčiu 12 dol. čekutį 
spaudos, tai yra Naujienų pa
laikymui”. J * ;

— H. Ilgaudas, Hartford, 
Conn., atsiuntė tokį laišką: 
“Siunčiu 50 dpi. už vienerių. nie-

RELIABLE HELP
needed to Work in steel wiurehouse
Familiar with shear <>peration helpful

Apply at:
BLACKHAWK STEEL CORP.

CHICAGO, ILL. ’

RENTING IN GENERAL 
N u o m o s

IŠNUOMOJU 3 kambarius už $20 per 
mėnesi. 509 Island Ave., .Rockford, 
' 5 Ill. 16IIO2.' Tel. 96843489.

IŠNUOMOJAMAŠ 5 KAMBARIŲ ap- 
šildomas butas Marquette Pąrke. Tel. 

666-9312 ^£*436-5091.

> " ’ PETRAS KAZANAUŠKAS, Prezidentas

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

gyje, kitais žodžiais duona bus -|ų Naujienų prenumeratą ir 24 
kepama iš tos pačios tešlos, auką su linkėjimais — sėk-

- - ’ mingų Naujųjų Metų ir ištver-kokios gaminamas popierius. L *
Tokia duona apgaudinės skil- jūsų darbe”

vi, kurs pavalgius jausis pilnas, 
bet tame valgyje mažai tebus 
maisto.

— Vincas -Atko - Atkočiūnas,
Medinę” duoną išban- Detroit, Michą kartu su gerais 

dant, 33 Michigano universiteto linkėjimais įteikė 10 dol. -----
studentai, valgydami po 7.4 rie-Įpenų paramai per mūsų atstovą

Nau-

kūtes per dieną, per 53 dienas 
numetė po 5.72 svarus.

— Ponia Jadvyga Mardosas iš 
Marquette Parko apylinkės at
siliepė į platinimo vajų užsisa
kydama Naujienas vieneriems 
metams. Naujienų 
yra dėkinga jai už dėmesį taip 
pat taria dėkui jos artimiesiems, 
kurie supažindino su Naujieno
mis. Platinimo vajaus proga jos

-ir korespondentą A. Sukauską. 
Vienas Detroito lietuvių visuo
menės veikėjas užsisakė Naujie
nas vieneriems metams, bet 
pavardės prašė neminėti.

— P. Kanopa, Hamiltono šau
lių kuopos pii^uininkas ir visuo
menės -veikėjas, pratęsdamas 
prenumeratą/. atsiuntė penkinę: 
Naujienų pąr^ųiai. Tos apylin- 

vadovvbė tautieti^ užsisakė Naujienas
6 mėn., bet pavardės prašė ne
minėti. V. Lukoševičius, taupy-
damas administracijai laiką ir 
mažindamas išlaidas, iš anksto

1 1U lALll lllv I CLJ U UO Į7L J VO • ' ' • . . -

yra siunčiamos susipažinimui 2 raginiitię>;^ft^tęsė prenume-
savaites nemokamai pagal gau
tus pageidavimus arba atsiųstus

ratą. '• ?

— C. Beinoras iš .Clearing

— Hiacintas Suvaizdis iš Ci
cero apyfinkė^pratęsdamas pre
numeratą, įteikė penkinę Nau
jienų 'paramai. Tos apylinkės 
veikėjas užsisakė Naujienas vie- 
neriemš metams, bet pavardės 
prašė neminėti J Dektų: už para
mą ir ūž dėmešĮ Naujienoms.

— “Bijūno’’ šokėjų -grupė, su
daryta iš Kenoshoje, Racįnė ir 
Waukegane gyvenančių ‘ lietu
vių, pereitais metais lapkričio 
mėn. įvykusiame Folk Fair, 
Milwaukee, Wis.,‘ laimėjo 250 
dol. premiją',.kurią paskyrė Bal
tui, tarpininkaujant Dr.‘ ir po
niai Balčiūnams. šokių grupei 
vadovauja Stasys Milašius.

— Juozas ir Izabelė.Laučkos, 
a. a. Anelės Mockevičienės iš 
Rochester; N. Y., atminimo pa
gerbimui; paskyrė stambesnę 
atiką Baltui. Juozas Laučka yra 
Liberty programos lietuvių sky
riaus ‘ vedėjas, Muenchene, Vei
ki et i j oje. ______

NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

į VISŲ ROŽIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
. , ' INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233
3 BUTŲ PO 4 KAMBARIUS mū-1 

rinis. 2 auto garažas. Gazo pečiais 
šildymas. Brighton Parke. .

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St Tel, 436r787&

IEŠKAU PIRKTI
4 ar 6 butu namo tarp Calif orui jos 
ir Kedzie gatvių Marquette Parko 
apylinkėje arba keisti i naują 5 unitu 

namą 87 ir Pulaski apylinkėje 
Skambinti 

(išskyrus sekmadieni)

—. Pranas Rumšą, Brighton 
Parko Lietuvių namų,savininkų 
ir kitų organizacijų veikėjas bei 
dalyvis, žinomos maisto produk
tų krautuvės savininkas prie 
44-tos ir Maplewood Avė., šven
čių ir Naujųjų Metų proga įtei
kė 25 dol. Naujienų paramai 
kartu su Sveikinimais ir gerais 
linkėjimais.

JŪSŲ LAIMEI
| LIUKSUS. NAUJA REZIDENCIJA, 
8 kambariai, tinka ir pajamoms, arti 
Talman banko, ekstra platus lotas, 
2 auto garažas. — $38.000.

DIDELIS MŪRO NAMAS, 6 kam
bariai, puiki vieta Marquette Parke, 
graži vonia, naujas gazo šildymas. 
$21,000.

MODERNUS 2 aukštu namas ir '2 
auto mūro garažas.. Radiant šildymas. 
Puikioj apylinkėj Marquette Parke. 

(Vertas daugiau, gavome už $38,800.
2 BUTU modernus 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. 7— 
£45,500.

8 butu MŪRAS, naujas gazu šil
dymas, nauja elektra, alumin. langai 
$15,000 metiniu pajamų; Arti mūsų. 
$71.700.

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

galimų prenumeratorių adresus, apylinkės, kapjų su gerais lin- 
Visi skaitytojai prašomi prisidė- kėjimais atsiuijĮė penkihę Kau
ti prie Naujienų platinimo. jienų paramai.^- Naujienų vado- 

— Jonas Bagdanavičius iš Hot nuoširdžiai' dėkoja visiems 
Springs, Ark., tautinių organi- rėmėjams už dovanas, platinto- 
zacijų veikėjas, nuolatinis ben-Jams pastangai, o naujiėins 

skaitytojams už 'dėmesįjir gerą 
pavyzdį. /'x'j .. .

— Jurgis Breivė, Cicero, III., 
Lietuvos kariuomenės kūrėjas - 
savanoris, veiklus visuomenėj 
ir lietuvių respublikonu organi
zacijoj, po ilgesnės- pertraukos 
vėl tapo Naujienų^prenumėrato- 
rium jas užsisakydamas viene
riems metams.

— New Yorko Lietuvių Mo- 
' terų Organizacijos suruošė Tarp
tautinių Moterų;-metų užbaigtu- 

i ves. Kalbėjo dr. Aldona Janač-ie- 
J nė, Irena Banaitienė, Regina 
~ Žymantaitė. Išleistas visų, 12 

lietuvių moterų organizacijų 
New Yorke bendras pareiški
mas. Populiariausia metų mo
terimi paskelbta Eleonora Juo- 
čepienė, išbuvusi apie 20 .metų 
Sibiro tremtyje ir ilgai kovpjusi 

. i už savo teises atvykti į Ameriką.
Ji pareiškė, kad jos duktė su šei
ma dar tebėra Sibire, o kartu su 
ja ten buvęs jos sūnus nėra iš
leidžiamas ir dabar yra okupuo- 
toj Lietuvoj.

— Kun. Ansas Trakis, Tėviškės 
parapijos klebonas, išvyko po
rai savaičių į Los Angeles, Cal. 
Apsistos pas 'Maž. . Lietuvos 
d-jos veikėją Glažę, lankys kun. 
M. Preikšaičio parapiją, kuri 
yra įsikūrusi buvusio JAV pa
siuntinio Lietuvoje dr. Norem

jienų paramai.^ Naujienų vado-

PUSMEČIUI 64 DOLERIAI 
(10/20/5/UM) 

Pensininkams automobilių 
APDRAUDA 

Amžius 62—80 .
J. BACEVIČIUS 778-2233

♦ Pensilvenijos Lietuva bus 
pavaizduota nuotrauka, filmu, 
dokumentu ir gyvu žodžių sek
madienio -popietėje, -sąųsjo, 18 d. 
.3:30 yal.p. p. Liet. tąųt. namuo
se. Visuomene kviečiama daly
vauti. Programoje: Vladas Bu
tėnas; kun. A. Kezys ir kt.

— 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 gaiimų skaitytoju 
adresus. ?

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

• NUOMOSn. 
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

4369 ARCHER AVE.. CHICAGOJE 
Tel. 254-5551

LĖMONTO APYLINKĖJE
135-TA' IR ARCHER AVĖ.
- . Tel. 257-5861

(Pr).

M. A. ŠIMKUS
Real Estate. Notary Public.

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

šymai ir kitoki blankai.

TAISOME 
VISOKIUS AUTOMOBILIUS
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuoti 737-3988 — TEXACO

58-tos Ir Western Avenue kampai

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina SL
(Town of Lake)

□ažo namus Iš lauko Ir Iš vidaus 
Darbas garantuotas.

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

STASYS ŠAKINIS

V. ČEPULIS NOTARY PUBLIC
Income Tax Service 

3548 SOUTH EMERALD AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60609 

(Pirmas aukštas, iėjimas iš, kiemo) 
Tel. LA 3-1387

Pensijos ir kompensacijos iš Vokie* 
’jos ir iš kitu kraštu, pilietybės pooie- j .. ,
lai. ivairiu valstybės formų pildy- parapijos bažnyčioje. Sausio 15 

mas. Interesantų reikalais lankosi “ ” * .
■aidžios ir savivaldvbės ištaigose bei 
consulatuose. Padeda sutvarkyti pen
sijas ir bedarbiu pašalpas bei kitus 
panašius reikalus. Sutvarko Medicare 
ir kitas sąskaitas. Padeda neturtin
giems gauti iš WELFARE ir kitų ištai
gu įvairias pašalpas: buto, nemokamo .
gydymo, nemokamo maisto korte- Lh*. irakienę sekmadieninėj Įl
ies ir kitką Taip pat paruošiaimi- tuanistikos mokykloj pavaduos 
gracimus dokumentus ir iškvieti- .. , \
mus i Ameriką. Sudaromi testamentai Silvija Jurksaitytė/ 
ir asmenų paieškojimai. Be to. išrū-’ r
pina metrikus ar ju pakaitalus. Kreip-’ *
tis asmeniškai arba laiškais. 'SKAITYK TR KITAM PATARK

P. S. Užpildomom formos FL-1363 > z
Tax belief Claim for Grant for SKAITY1 I DEMOKRATINI 
Senior Citizens and Disabled Persons.' 
llliiiioiiifiiiino DIENRAŠTĮ

d. kun. A. Trakis skaitys pas
kaitą Mažosios Lietuvos Lietu
vių Bičiulių susirinkime. Chi- 
cagoje jį pavaduos kun. Kostas 
Burbulys ir kun. Povilas Dilys.

*NAUJIENAS•

. ■ ■. STASE’S? FASHIONS
Kūdikiams ir vaikams u

. RŪKŲ KRAUTUVĖ
i 6237 Soi Kedžiė Avė. '■
' - 'C Tel. 436^4184

' Say. Stasė Bacevičienė

♦ Elektros įvedimai, pataisy
mai. Turiu Chicagos miesto lei
dimą. Dirbu ir užmiesčiuose. 
Dirbu greit, garantuotai ir sąži
ningai. •

Klaudijus Pumputis,'
4358 So. Washtenaw Ave. ‘ 

’ ?1 Tel. 927-3559. '

Brfghtoif7Park6 Lietuviu 
Namų Savininkę ,^ 
suotinas narių susirinkimas 
įvyks sausio 18 d. 2 vai. popiet 
Vyčių' salėje, 2451 W. 47th St. 
Po susirinkimo bus vaišės.

(Pr).

Ped. Lit. Instituto linksma- 
vakaris šiandien, sausio 10 d. 
7:30 vai. vak. Jaunimo Centre. 
Lietuviškoji visuomenė malo
niai kviečiama dalyvauti ir tuo 
pačiu paremti šią lietuvišką 
švietimo įstaigą. (Pr)-

* Maž. Lietuvos Draugija 
1976 m. sausio 18 d. 3 vai. p. p. 
Tėviškės parapijos salėje, 6639 
So. Troy St. ruošia Klaipėdos 
krašto atvadavimo 53 m. su
kakties paminėjimą, dbus pri
statyta naujai atspausdinta 
Henriko Tomo - Tamašausko 
knyga “Lietuviškasis Pama
rys” /(Pakalnės ir Labguvos 
aps.). Visi kviečiami atsflan-

The Lithuanian American 
Community of the United 

States, Incorporated

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namp Statyba ir Remontas

CENTRINĖ RAŠTINĖ
Atidarą nuo 7:00 iki 9:00 vai. vak. 
kasdien (nuo pirmadienio iki penk- 

_ tadienio).

2951 W. 63rd ST., CHICAGO, 
ILL. 60629. Tel. .436-7878

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 Se. WESTERN AVE.

Chicago, HL 60609. TeL VI 7-3447

HOME INSURANCE

Call Frank Zapolis 
3208*4 W. 95th St.

GA 44654
Branganyba*, LalkrocHlal, Dovanot 

vltomt progomt.

3237zWEST 63rd ST., CHICAGO
7 Telef. 434-4660

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avt 
Chicago, III. 6063X Tai. YA 7-5980

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

pas vienintelį 
lietuvį kailininką 

 

Chicago)© ------

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ
TeL 263-5826 
(įataigoo) ir 
677-8489 

(buto)

185 North Wahaah Arenu* 
2nd Floor Chicago, DI. 60601

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI •' 
“NAUJIENOSE” — TŪRI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

T-

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $64 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. L A U R A I T I S 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
. 523-8775

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tdofj REpubllc 7-1941
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