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NĖRA 10 PĖDŲ AUKŠČIO RUSO, -

Sekretorius pataria apsaugos reikalų 
nevelti į rinkiminę kampaniją

WASHINGTON, D. C. — Valstybės sekretorius Henry Ki-Į 
singeris, patyręs, kad rinkiminės kompanijos metu keliais atve
jais buvo iškeltas JAV krašto apsaugos reikalas, gerokai pasi
piktino. Ne tik buvęs gubernatorius Ronald Reagan, bet ir se
natorius Henry Jackson keliais atvejais pareiškė, kad šiandien 
JAV tapo tiktai antros rūšies karo galia. Ilgus metus JAV buvo 
pačios galingiausios, o šiandien sovietų karo jėgos yra galin
gesnės, negu JAV.

Sekretorius Kisingėris panei
gė šitokius nepagrįstus tvirtini
mus. Jis pareiškė, kad tuo tarpu 
dar nėra 10 pėdų aukščio rusų. 
Rytai turi gera propagandos ma
šineriją, kuri pajėgia iš menko 
dalyko išpūsti didelį, bet gyveni
mo tikrovė yra visai kitokia.

JAV dar yra labai galingos
. Sekretorius Kismgeiis pareiš
kė, kad tuo tarpu JAV pajėgumas 
dar yra labai didelis. JAV turi 
pačias naujausias ir moderniš
kiausias priemones, kurias gali 
panaudoti apsaugos tikslams.

Tuo tarpu tiktai JAV domi
nuoja erdves. Rusai pajėgia pa
kilti ir nusileistHžemės orbitoj,

IS VISO PASAULIO

Kas valdo, tas lai kariauja

JOHANNESBURG, Pietų Afri
ka. Didžiausias -Pietų Afrikos 
respublikos laikraštis The World 
paskelbė atsišaukimą j tos ša
lies juoduosius piliečius, kvies
damas pasisakyti ir atsakyti į 
klausimą: “Ar kovotum už Pietų 
Afriką; jei j įmūsų kraštą būtų 
padaryta invazija iš Angolos?” 
Iš 244 gautų atsakymų 203 ar
ba 83 nuošimčiai pasisakė, kad 
jie nekariautų savo šaliai ap
ginti. Charakteringai buvo vie
nas iš daugelio atsakymų:' “Bal-

BEIRUTO ĮGULOS VIRŠININKAS
ĮSAKĖ PREZIDENTUI TRAUKTIS '

Prezidentas Franpeh neatsistatydina, _.
ft jam pritaria kiti kariuomenės vadai x

BEIRUTAS, libanaš. — Gen. Abdel Aziz Ahdab, Beiruto 
įgulos viršininkas, įsakė keliems kariuomenės daliniams užimti 
radijo stoti, prezidento rūmus, premjero rezidenciją ir valdžios 
įstaigas»:O vėliau davė 24 vandens prezidentui Franjieh ir prem
jerui Karami atsistatydin ti. Jis nori, kad parlamentas susirinktų 
ir išrinktų kitą prezidentą, kuris būtu pajėgus baigti dabartinius

-: ■■■■

Northford, Conn., miestelyje yra Picker Corp, dirbtuvės, kurios gamina garsy bangas, 
simetrijos būdu padedančias nustatyti nenormalumus žmogaus įkūno sudėtingiausiose vietose. 
Jos parodo raumenis, gysleles ir visą nervy sistemą. Tos bangos padeda gydytojams nustatyti 
bet kuries kūno dalies sutrikimus. . .

PENKTADIENIO NAKTĮ WILSON GAVO Bedarbių drauda 
17 BALSŲ DAUGUMOS PASITIKĖJIMĄ

Praraja tarp torių ir darbiečių tebepasilieka
. ■ ■' ■ ' " ■ - ■

LONDONAS. — Pranešimai iš Londonu penktadienio rytą
paskelbė, kad britų ministerio pirmin inkq Haroldo Wilsono

Z- , - -į . |vvmu XX v.

darbiečių vyriausybė ketvirtadienio naktį atsilaikė gaudama At- Į sugyventi 
stovų bute 17 balsų dauguma, tai yra 297 baldais prieš 280.
.: R..;. - ■- - -

šūkavimais Ir giedojimais At- ret Thatcher tą balsavi

Sun-Times dienraštis rašo, kad 
Amerikoje bedarbių skaičius yra 
nemažas ir jis beveik nežymiai 
krenta. Blogiausia, pasak laik
raščio, jog bedarbių pašalpos sis
tema ir visas draudimas gali nu-

nesusipratimus ir pilietinį karą.

kė. Mėnulio ir nesugrįžo žemėn. 
Tam tikslui reikalinga labai tiks
li technika ir apskaičiavimai. Te
oriniu atžvilgiu rusų mokslinin
kai gali turėti reikalingų žinių, 
bet praktiškam žinių pritaiky
mui jie neturi priemonių. Jie 
nemoka padaryti moderniems 
laikams reikalingų elektroninių 
priemon ių, nes neturi-reikalin
gų medžiagų.

Neleis Kubai kištis į kitas 
valstybes

Prezidentas Fordas ketvirta
dienį pareiškė, kad JAV labai 
atidžiai seka Kubos karių elgesį 
Afrikoje. Jeigu Kubos kariai, 
padėję rusams primesti užsienio 
valdžią dar n eišsijąisvinusiai 
Angolai, bandys koją kelti į ki
tas Afrikos valstybes, tai JAV 
imsis priemonių tiems veiks
mams sustabdyti.

Prezidentas taip pat pareiškė, 
kad nesutarimai, dėl strateginių 
ginklų ar kitų klausimų nesu
stabdys JAV javų pardavimo 
Sovietų Sąjungai. JAV paža
dėjo kiekvieną metą parduoti 
rusams tam tikrą kiekį javų, tai 
tie javai bus parduodami. Jeigu 
javai nebūtų parduoti Sovietų 
Sąjungai, tai tada JAV vyriau
sybė turėtų supirkinėti iš Ame
rikos ūkininkų javų paviršių. *

Rumsf eldas kitaip gavo ja

Sekretorius Kisingėris pareiš
kė, kad rusai nėra toki dideli, 
kaip juos vaizduoja, bet jam bu
vo primin ti krašto apsaugos sek
retoriaus Rumsfeld pareiškimai 
apie JAV karo jėgų atsilikimą. 
Valstybės sekretorius turėtų bū
ti gerai informuotas apie JAV 
karo pajėgumą.

lamente, tegul jie mus atstovau
ja ir šiame kare”. t '

Tik 17 nuošimčių pasisakė, 
kad kariautų, bet su sąlyga: kad 
būtų suteikta pilna pilietybė ir 
panaikintas pasų (pasportų) įs
tatymas,, kuriuo dabar kiekvie
nas juodas žmogus privalo tu
rėti pasą ir su savim nešiotis.

Nigerijoj sušaudyti 31 
karininkas

ENUGU, Nigerija, Afrika. — 
Trys dešimtys ir vienas Nigeri
jos armijos karininkas ketvirta
dienį buvo sušaudyti už vasario. 
13 d. dalyvavimą atentate prieš 
Nigerijos valdovą (valstybės 
galvą) generolą Murtala Moham
med, kurs buvo nužudytas. Išski
riant šešis civilius, visi suokal
bininkai buvo aukšto rango ka
rininkai, gen. maj. I. Bissala, 
pulkininkas, 4 pulkininkai lei
tenantai ir 6 majorai.

Alžyre areštuoti 4 buvę 
pareigūnai

ALŽYRAS. — Keturi buvę žy
mūs politiniai veikėjai buvo sau
gumo agentų areštuoti po to, kai 
jie spaudai išdalino paskelbti at
sišaukimą, reikalaudami demo
kratinių laisvių ir baigimo kon
flikto su Marokų 
Ispanų Saharos. Atsišaukime 
prezidento Houari Boumedienne 
valdžia pavadinta 
sistema su asmens kultu”. Visi 
suimtieji yra buvę žymūs lyde
riai kovojant prieš prancūzų ko
lonializmą.

Darbo partijos administracijai 
toliau administruoti Brita
niją ir ministerių kabinėtas leng
viau atsikvėpė, kad Atstovų Bu
tas (House of Commons) pakei
tė savo dęciziją, kurią buvo pri
ėmęs viena para anksčiau-, še
šiais bilijonais dolerių sumažin
ti kontroversinį planą. Tręčia- 
die naktį 28 balsų dauguma At
stovų Butas buvo atmetęs Wilso- 
no planą sumažinti- labdaros — 
gerovės labui skirtas lėšas ir pa
didinti paramą in duštrijai. Wil- 
sono ultimatumas partiečiams 
buvo — balsuokite už pasitikė
jimą vyriausybe arba ruoški
tės naujiems visuotiniams rin
kimams.

Jei Wilsonas būtų gavęs nepa
sitikėjimą, karalienė būtų turė
jusi kviesti konservatyvų parti
jos lyderę Margaret Thatcher su
daryti naują vyriausybę. Marga-

pasinkejimą'pavaoHiopopieriais 
užklijavimu darbiečių partijos 
plyšių, “šios dienos nubalsavi- 
mas buvo priemonė išlaikyti 
premjerą valdžioje be jokios ga
lios, galios be autoriteto, be prin
cipų, pozicijoje,: kuri stebėtinai 
tinka Wilsonui”, pasakė ji.

' Wilsono rėmėjai debatų įkarš

tį bandė' nuslopinti giedodami 
Wilsonui, kuriam tą dieną su
ėjo 60 metų amžiaus, “Happy 
birthday, dear Harold”, bet opo
nentai konservatoriai neakompo- 
navo.

Pats Wilsonas tokią piktą ata
ką prieš save.pavadino “nešven
ta sąjunga” tarp dešiniųjų ir 
kairiųjų.

’Praraja tarp Torių ir Darbie
čių tebepasilieka dėl bilijonais 
dolerių valdžios išlaidų sumaži
nimo, kurį dešinieji vadina per 
mažu, o kairieji — per dideliu.

dėl buvusios

“totalitarine

Italijos komunistai
‘prašo” JAV nesikišti

ROMA. Italijos komunistų 
partija pakaltino Jungtines Vala-

tybes dėl jų eksporto politikos. 
Tos partijos ekonomistas Euge
nio Peggio pareiškė spaudos 
konferencijoje, kad JAV Iždo 
sekretorius, kurs trečiadienį 
baigė savo vizitą, William E. Si
mon negali” “diktuoti Italijai, 
kaip ji turi tvarkyti savo ekono
mines bėdas”. Kaip žinia,, JAV 
perspėjo Italiją, kad nutrauks 
visą paramą, jei Italija įsileis į 
valdžią, kad ir vieną komunistą.

Ispanijoj nuteisti 
9 konspiratoriai

MADRIDAS, čia nuteisti ka
lėjimo terminams nuo 2 iki 8 me
tų vienas Ispanijos armijos ma
joras ir aštuoni kapitonai už 
suokalbį sukelti kariškių revo
liuciją. Dvi dienas trukusiame 
kariuomenės teisme karininkai 
buvo kaltinami statę pavojun Is
panijos ginkluotas pajėgas. Tie 
devyni tariami buvę nariai slap
tos karininkų draugijos, žino
mos Karinės Demokratų Unijos 
pareigūnai, o ta Karinė Demo
kratinė Unija perdaug skubiai 
siekusi Ispanijos demokratizaci
jos.

Egiptas areštavo kelias dešim
tis libijiečių, kurie buvo atvy
kę j Egiptą pagrobti du aukštes
nius Libijos valdininkus, atbė
gusius j Egiptu prieglaudos 
ieškoti. Egiptas pranešė, kad 
antradienj buvo suimta dvide
šimt Libijos saugumo agentų, 
juos kaltinant suokalbiu nužudy
ti kai kuriuos žymius egiptie
čius ir pasigrobti du buvusius 
Libijos Revoliucinės Komandos 
Tarybos Tremtyje narius. Egip
tiečių pranešimais, vienas iš Li
bijos atžymėtų nužudymui yra 
Egipto prezidento Anvar Sa
dat svainis.

Libija ištremia 
3,000 egiptiečių

CAIRO.- — Pusiau oficialios 
Egipto spaudos žiniomis, Libi
ja įsakė ištremti 3,000 egiptie
čių, atsikeršydama už tai kad

Filipinuose rasta aliejaus?

MANILA. — Filipinų prezi
dentas Ferdinand E. Marcos pra
nešė, kad jis gavo pranešimą 
apie “aliejaus — naftos “antplū
dį” Palavan saloje, kuri yra per 
200 mylių atstu nuo Manilos. 
Gręžiant Palavan salos šiauri
niame gale iš gelmių pasirodė 
aliejus ir ‘dujos (gas).

Puerto Rico, kurioje yra 19% 
będarbių, įr 9 kitos JAV valsti- 
jos. pąsiskelbė^ kad.. jų ^pašalpų 
draudimo kasos yra visiškai tuš
čios ir kad jos dabar skolinasi 
pinigus pašalpoms mokėti iš fe
deralinės valdžios iždo.

Patyrinėjus šį klausimą, dar
bo departamentas praneša, kad 
š. m. pabaigoje koks 30 kitų 
valstijų nebeturės pinigų bedar
bių pašalpoms mokėti.

Maždaug, JAV iš šešių dir
bančiųjų asmenų vienas jau yra 
bedarbis.

Abbott bendrovė 
taipgi dalina kyšius

VAŠINGTONAS. — Abbott 
Laboratories prisipažino verty
bių pasikeitimo komisijai, kuri 
tvarko bei prižiūri viešas ben
droves, kad ji 1973-5 m. yra iš
mokėjusi užsienyje apie 500,000 
dol. kyšiams.

Abbott laboratorijų vyriausy
bė įsakė nuodugniai šį klausimą 
ištirti, nes tie kyšiams išmokė
ti pinigai yra neteisėtai nura
šyti mokesčių, kaip pardavimo 
išlaidos. Už tai ji gali būti bau
džiama.

Valstybinė mokesčių įstaiga 
taipgi atkreipė į tai dėmesį. Ab
bott bendrovė žada “klaidą” ati
taisyti.

Pietų Korėjoje
SEOUL. — Valdiškai praneš

ta, kad ten suimta 11 asmenų 
opozicijos vadas Kin Dae Jung 
ir 10 kitų, iš jų 6 krikščionių ku
nigai — kaltinami mėginimu nu
versti prezidento Chung Hee 
Parko vyriausybė. Londone vei
kianti privati civilinių teisių or
ganizacija, kovojanti prieš žmo
gaus teisių pažeidimus, kurių vis 
labiau daugėja. Korėjos Parko 
valdžia 1975 m. gegužės 13 d. 
valdžios dekretu politinę opozi
ciją ir apie ją rašymus spaudoje 
skaito kriminališkų nusikaltimų. 
Dekrete bausmė mažiausia nu
statyta 1 metai, bet didžiausia 
nenustatyta — iki begalybės.

Speer apie Hitlerį
HEIDELBERG, V. Vokietija. 

— Albert Speer buvęs Hitlerio 
nacių karo reikmenų vyriausias 
gamintojas ir tiekėjas, kurs kar
tu su kitais nacių galiūnais, karo 
kaltininkais buvo Niurembergo 
teisme nuteistas 20 metų Span
dau kalėjimo, 1966 metais buvo 
išleistas Į laisvę, dabar rašo ant
rą tomą atsiminimų vardu 

i“Spandau, slaptas dienynas”. To
se .knygose jis įdomiai aprašo, 
kaip 1945 metų vasario, mėnesį 
bandė nužudyti Hitlerį, bet ne 
iš idealizmo, kaip tai darė suo
kalbininkai, darę nesėkmingą pa
sikėsinimą 1945 m. balandžio

- a z

’Kadangi Hitleris karui blogė
jant pareiškęs, esą joks vokietis 
neturi teisės likti gyvas, jei ka
ras bus pralaimėtas”. Jo moty
vas nusikratyti Hitlerio buvęs 
daugiau rasistinis; jis įsivaizda
vęs tėvų šeimą, kuri jo priešas 
nori tą šeimą sunaikinti, o kiek
vieno sveiko proto tėvo instink
tas reikalauja šeimos žudiką pa
tį sunaikinti.

Vietnamas ragina 
nuversti vyriausybes

BANGKOKAS. — Vietnamo 
komunistų partijos oficialus 
laikraštis Nhan Dan (Liaudis) 
atspausdino straipsnį, kuriame 
ragina pogri ndį, veikiantį pietų 
rytų Azijoje, suintensybinti kovą 
ir nuversti visas nekomunisti
nes vyriausybes.

Straipsnyje, kuris išreiškia 
oficialią.,Vietnamo vadų mintį, 
užtikrinama pogrindis, jog Ha
nojus'tvirtai paremsiąs kovas, 
nekreiptas prieš nekomunistines 
vyriausybes. Minėtas laikraštis 
rašo, kurio turinys buvo paskelb
tas ir per Hanojaus radijo ir 
praneštas oficialių Vietnamo ži
nių agentūrų, kad dabar, nuga
lėjus Amerikos jėgas, yra pats 
tinkamiausias laikas versti kapi
talistines vyriausybes, pakei
čiant jas komunistinėmis.

Castro 3 dienų vaišės pas Tito

BELGRADAS. — Kubos 
premjeras Fidelis Castro pirma- 
dien į baigė savo 3 dienų vizitą 
ir pasitarimus su Jugoslavijos 
prezidentu Tito, pas kurį jis at
vyko per Maskvą, kur dalyvavo 
Sovietų kompartijos 2 kongrese. 
Kadangi vizitas, numatytas tik 
dviem dienom, nusitęsė ir tre
čią dieną, daroma išvada, kad bu
vo gerinami santykiai, kurie 
prieš keletą metų nesiderino 
“ideologiškai“.

.. ■

Gen. Ahdab tuo pačiu metu 
pareiškė, kad jis nenori įvesti 
jokios diktatūros Libane, jis ne
sirengia krašto valdyti kariško
mis priemonėmis, bet jis nori 
baigti dabar besikartojančius nėr 
ramumus visame krašte, šiomis 
dienomis Beirute ėjo pasitari-, 
mai tarp tarp musulmonų ir krik
ščionių vadų naujos vyriausybės 
pagrindams aptarti. Tuose pa
sitarimuose dalyvavo atstovai 

iš abiejų pusių. Pasitarimų mė
tų buvo daug laiko praleista die
nos ginčams. Abi pusės pasi
žadėjo nenaudoti prievartos veik
smų, kol bus išspręstas naujos 
vyriausybės pagrindai, bet mu
sulmonai keliose vietose pradė
jo maištauti prieš kelis kariuo
menėje viršininkus.

Ketvirtadieriįnuėjusiems abiė- 
jų pusių atstovams nepavjįko 
susitarti. Pagrindiniais klausi
mais susitarta, bet liko kelios 
smulkmenos, dėl kurių abi pu
sės užsikirto. Atstovai išsiskirs
tė nesusitarę, bet nutarė dar 
kartą susitikti ir tęsti pasitari
mus. Tuo tarpu Beiruto karo 
įgulų viršininkas gen. Ahdab pa
skelbė perversmą. Jis jaučia viso 
Libano karo vadu, bet kiti Liba
no garnizonai n epritaria perver
smui. Gen Ahdab pareiškė, kad 
jis nemano ilgai krašto valdyti, 
kad jis iš principo nepritaria ka
rininkų valdžiai, bet jis nori iš
spręsti dabartinę politinę krizę, 
jau įėjusią Į 11-tą mėnesį.

Prezidentas Franjieh atsisakė 
atsistatydinti. Prezidentūra sau
goj anti ej i tankai atsistojo prezi
dentūros priešakyje ir nesiren
gia nieko Į vidų įleisti. Beiruto 
karių dalinys buvo atvykęs prie 
prezidentūros, bet jie nebuvai 
vidų įleisti. Tuo tarpu prezį- 
dentas per radiją pasakė kalbą, 
įsakydamas Beiruto įgulos virši
ninkui padėti ginklus ir baigti 
perversmą. Prezidentas Fran
jieh gavo pranešimus iš kitų 
Libano įgulų viršininkų, nepri
tariančių perversmui. Visi kar
toja, kad Sirija pasižadėjo nesi
kišti į Libano vidaus reikalusjr 
respektuoti valstybės sienas. Li
baniečiai bijo, kad Izraelio karo 
jėgos neįsiveržtų į Libaną tvar
kai įvesti.

Prezidento Franjieh kalba pa
veikė krašto gyventojus. Jis pa
reiškė, kad nesirengia atsistaty
dinti. Jį išrinko Libano gyven
tojai, jis tiktai jiems rengiasi 
duoti atskaitą. Jis įsakė įgulos 
viršininkui gen. Ahdab suvėsti 
visus karius į kareivines.

šaltas
Saulė teka 6:08, leidžiasi 5:5>.
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DALYVAUJA: A. Brazis, Kristina Mileriūtė, V. Liorentas, Eleanora Zapotlene, A. Snarskis, Alvina Giedraitienė, R. Stakauskas, A. Kovėra, J.
Panka, J. Vieraitis ir kiti. 21 narių simfoninis orkestras. ? Kežisierius-Dirigentas Mua. Stephens-Steponavičius-

Šėštadienį, kovo mėn. 13 d 
8 vai. vakaro 

ir

Sekmadienį, kovo men. 14.
3 valandą pb pietų

MARIA HIGH SCHOOL 
AUDITORIJOJ

JONAS NAŠLICNAS

IR SLAPUKAS
(Tęsinys)

Kultūringi ir išauklėti žmo
nes taip, kaip P. Kriaunys, 
spaudoje nerašo. Tai mentali
tetas eilinio tautininko ar jau- 
nalieįsvio, neišėjusio iš savo 
parapijos ribų, kuris kitos po
litinės grupės asmenis laiko 
savo politiniais priešais ir ma- 

_ no, kad juos šmeižti ir niekin
ti, neatsižvelgiant j jų Nepri
klausomoje Lietuvoje atliktus 

,^-^naūdingUš Lietuvos Valstybei 
j 5r tautai darbus. Tokio menta- 
-5,^tėlo žnidnių nemažai buvo 

Liethvojėį jų yra ir Chikagoje, 
-riizNew Yorke ir kitur. Šito tipo 
j2L^žhronės, pasitrynė čia einigra- 
. rijoje po įvairiu draugijų, klu 

BŲ, veiksnių ir veiksneiių val
dybas nariais arba pirminin
kais mano, kad jie yra tapę di- 
deliais asmenimis ir dideliais 
po!i'ikais, nebesilaikoj jokių 
padorumo ir etikos dėsnių, vie 
'ni kilus šnąeižia, niekina ir sa- 
vo larpe kpvoja.

P. Kriaunys sawo rašinyje te- 
oreliai ai plačiai ^škina pro- 

/>.'tektoratoį sąvoką ir išvardina 
.visus Hifelio užimtų kraštų 

į" gauleiterius, kas visai neturi 
.4 ryšio su Iv. Špirpos knyga. K. 

.Škirpa kovojo del Lietuvos ne- 
- priklausomybės^ o ne del pro
tektorato. Tuofni, matyti, P.

CHICAGOS LIETUVIŲ CHORAS PIRMYN STATO FRANZ LEHAR’O TRIJŲ VEIKSMŲ OPERETĘ jį bilietai gaunami:

UKSEMBURGAS”

P. KRIAUNYS

V

rašcio redaktorius arba leidė
jas, kuris nusikalto įdėjęs jame 
įžeidžiamų rašinių, laiškų ar
ba paveikslų yra baudižamas 
pinigais iš to kiek yra išleidęs 
parduoti egzempliarių rašinių, 
laiškų arba paveikslų nedau
giau, kaip po 5 litus už kiek
vieną egzeniliorių”.

Baudižanios bylos Kaune už 
Įžeidimus spaudoje buvo ke
liamos laikraščių redaktoriams 
arba leidėjams, gi redaktoriui, 
išdavus rašinio slapuko pavar
dę, būdavo traukiamas baud- 

rašinio

ALTOS INFORMACIJA

BILIETŲ KAINA: 
♦ 

Parteris:
8, 7, 6, 4 doleriai

Balkonas:
8, 6,.4 doleriai

ko gyvybės gesindami gaisrus, 
iš 100,000" angliakasių;^- žUvo 
71 ir iš 100.000 policininkų' — 
•5’1 tarnybos metu. ' ’

rick J. Leahy; Virginia: Harry
F. Byrd, Jr., William Lloyd 
Scott; Washington: Warren
G. Magnuson; West Virginia: 
Jennings Randolph, Robert C. 
Byrd; Wyoming: Gale W. Me 
Gee, Cliffonrd P. Hansen.

Visų jų adresas: United Sta
tes Senate, Washington, D. C. 
20510. Laiško ar telegramos 
tekstas gali būti:

“Please support S. Res 319, 
which requires assurance of 
non-recogriition of the incor
poration of Lithuania into the 
Soviet Union”.

' -< - - J-.C

Etninių grupių konferencija 
Baltuosiuose^Rūrnuose

Apie 100 etninių grupių ats
tovų ir jų laikraščių redakto
rių korespondentų kovo 9 d. 
dalyvavo Baltuosiuose Rūmuo 
se pas prez. Fordą sušauktoje 
konferencijoje. Iš lietuvių jo
je dalyvavo Amerikos Lietuvių 
Tarybos pirm. dr. K. Bobelis, 
K. Oksas, dr. J. Genys, A. Gu- 
reckas, R. Žymantaitė, G. Kri- 
vickienė, Aušra Zerr, J. Talan 
dis. E. Šumanas. "Kalbėjo prez. 
patarėjas W;' Barody, dr. M. 
Kobelinski, B. Balzano. Atsto
vaudami įvairioms administra
cijos sritims jie skatino etninių 
grupių atstovus kreiptis į JAV 
įstaigas, kad jų tarnybose etni
nės grupės būtų pilnai reprezėn 
tuojainos; - suprantama, kad 

i pa-

Nebus pripažstamas inkorpo
ravimas į Sovietų Sąjungų ir 
visada bus atsižvelgiama į gy
ventojų laisvės siekimus.

Nežiūrint to palankaus pa
reiškimo pavergtiems kraš 
tams, konferencijos dalyvių 
dauguma pareiškė nepritarimą 
dabartinei detantės ir nuolai
dumo politikai, reikalaudami ‘ 
griežtesnės linijos prieš laisvų 
kraštų pavergėjų.

i
< —— 1

Pagrobtasis pašovė pagrobiką
FRANKFURT, V. Vokietija. 

— Frankfurto teismo rumbose 
vienas užsimaskavęs banditas pa
grobęs du< žmones' pareikalavo, 
kad būtį paleistas jo teisiamas 
sėbras ir pagrobtuosius žmones 
išlaikė .29 valandas, Lol vienas 
pagrobtasis žaibo greitumu- pa
grobęs vieną iš dviejų bandito 
revolverių jį, peršovė. Banditas 
tebeturėjo visus $390,000 pini
gus, kuriuos' jau buvo gavęs už 
pagrobtuosius! Pasirodė, kad 
banditas Rudi Manz, 24, buvo 
sargas kalėjimo, iš kurio jis uo
rėj o tuo būdu išlaisvinti savo

įvy

ir

a

FIGHT FIRES

vių
Čia
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Atsiminimai. Išeivio Dalia 
Tai yra Amerikoje beisi- 

. Knyga gausiai ilin-

TWW u Į  -Į,---- ~ m ' r r

SKAMBINKITE DABAR

ourezk; Tennessee: Howard 
H. Baker, Jr.; Texas: John Tb

, Ltoyd Bentseni Utah: 
Frank E. Moss, Jake Garn; Ver 
mon t: Robert T. Stafford, Pat-

Bumpers; California: 
Cranston, John. V. Tūn- 
Colorado: Floyd K. Has- 
Gary Hart; Connecticut:

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekviehas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

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

Juozai kapačinskas, IŠEIVIO DALIA.
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. __
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. 
>mota 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAOlfefĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autore buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
KJaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė 95 psl. S1.50 Yra taip pat 
tfyersta i anglų kalbą

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

D. Kutaiti*, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au 
lonaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agltpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi

Vlneii ŽernaRii, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS.
3 istoriniai žemėlapiai 106 psl. Kaina $2.00

Vincai žemlltit. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 psl. Kaina $1.50.

Šie Ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 173$ So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60601

•KllSnVaM tfurHo vii and omit arba uivikjni p«<t»< ir 
**lr» pinigine o*rlj»»dj»

MEMBER MES TAIP PAT
RELO SUS CHICAGOS

Pavojingas darbas
Kaip statistika rodo, pavojin

giausias darbas yra gaisrininko, 
angliakasio ir policininko. Iš
100,000 ugniagesių — 84 nete-. kompanijoną. r

Bendro Pabaltiečiu 
C

komiteto posėdis
Washingtohe kovo 9 d.

ko Bendro Pabaltiečiu komite
to posėdis, kuriame iš lietuvių 
dalyvavo dr. K. Bobelis, dr. J. 
Genys ir E. Šunianas. Nauju 
komitetą pirmininku išrinktas

Kriąunys nori įrodyti, kad jis!spaudinyje, rašte arba vaizae,i 
... esąs studijavęs teisinius daly-ųJįs yra baudžiamasĄiąJelĮąia- į 

kus irjjiusįyokiąs politikoje. prastajame kalėjime. Be to laik i.

tesnę liniją, — kalbėjo Hart
man. L . .. -

Jis užtikrino*' lead " Thallrjos 'wer, 
valstybių klausimu JAV poli
tika nepasikeitė ir nepasikeis.

“1
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SATURDAY, MARCH 13, 1976

Visą K. Škirpos diplomatinę 
kovą su vokiečiais reikia įver
tinti įsigalinant į anų laikų po
litinę būklę, kai Hitleris tvar-| 
kė ir šokdino visą Europa ir 
pagal anų dienų sąlygas ir ga
limumus žiūrėti į Lietuvos rei
kalus, o ne per šių dienų Jung 
tinių Valstybių demokratijos 
akinius, tai geriau bus supran-Į
lamas ir K. Škirpos anų laikų i žiainon atsakomybėn 
kovos būdas ir veikla. į autorius.

j Praeiti iki to, kad nepriklau- 
’ somybės kovų paliko vadą,
Lietuvos Kariuomenes Genera
linio Štabo Viršininką ir Ne- 
prikausonios Lietuvos paskuti 

’ tinį dešimtmetį buvusį žinomą 
diplomatą ir įgaliotą Ministe- 
rį Vokietijai prilyginti prie vals kandidatai bus’priimami pa- 
čiaus mažai raštingo raštiniu-'gal turimas kvalifikacijas ati
ko ir tvirtinimas, kad pats K. tinkamam postui. Priešpieti- 
Škirpa. sukilimo organizato- njs pasitarimas .vyko JAV vi
rius, parašęs 583 puslapi;.kny-' daus klaūsimaiss. ’

1 1 • • •! 1 • a • j

i Po to įvyko prezidento For 
j do priėmimas, kur jis turėjo 
progos susitikti ^šū kiekvienu 
konferencijos džlyviu. Suva
žiavusiems būvč^Suruošti behdi 
ri pietūs Užsienio tarnybos

! klube. .
Po pietų Valstybės departa- 

į mente buvo “pasitarimai užsie-
A. hio reikalais. Valst šekr. pa

į JŪSŲ NAMĄ
ERWIN J.

MICHAELS
4637 So, Archer Ave.

(Prie 47-tos)

Užmesti K. Špirpaį, kad jis 
pasikabino ant Kremliaus meš 
kerės ir norėjo prisilaižyti bol
ševikams, yra insinuacija. Pri 
mesti K. špirpai, kad jo stilius 
ir rašymo būdas nususintas, 
skurdus ir prilyginti Lietuvos 
Pasiuntinį ir įgaliotą Minis- 
terį prie mažai raštingo vals
čiaus raštininko ir kitos P. 
Kriaunio mano paminėtos išt
raukos yra jau nebe spaudos 
etikos klausimas, bet K. Škir
pos įžeidiiYias spaudoje ir toks 
reikalas Lietuvoje buvo tvarko 
nas Baudžiamojo Statuto, kur 

■’io P. Kriauniui, gal ir neteko 
Lietuvoje pasiskaityti.

Gi jo rašinyje yra pilna su-;nuįojęS logiško samprotovi- 
dėtis nusikaltimo Baudz. Statu mo 
to 533 str. numah’ta. Baudz. į ~ -i it-
Statuto o33 str. turinvs vra toks: . . \y... „.. .v ./ . A. Konce ( Naujoje \ iltisKas nusikalti izeides isplatm- vt . J . į$- 19/o m. pusi. 103-106) zurnatuose arba viešai isstatvtuose i. . . .... . T. ± x.~ . į le, leidžiamame^ Liet. Tau tin.vaizde, . - ; 1. . ;Korpor. Neo-Litnuaųia. ir Ame. 

rikos LietUTau tinęs ^5-goš* pui
kiai vertina K. Škirpos knygą 

1 ir savo recenzijoje taip rašo:” 
Pabaigus šį K. Škirpos veikalą 
skaityti pamatai, kaip daug fak 
tų ir faktelių nežinota, ar tik 
speliota, o dabar viskas parem 
ta dokumentais, datomis, ilius
tracijomis. .. Kad ir trumpą, 
bet labai reikšmingą laikotar
pį vaizduoja šis K. Škirpos isto
rinis veikalas,liečiąs Lietuvos 
tragediją. Jis pasiliks nepamai 
nomas istorijos šaltinis, turėti- 
nas kiekvieno šviesuolio ar šiaip 
besidominčio mūšų praeitim 
namų bibliotekoje.’’

P. Kriaunys paminėjo savo 
rašinyje Bronio Railos puikų 
sukilimo įvertinimą. Br. Raila 
yra žymus žurnalistas ir kriti
kas, kuris savo aštria plunks
na moka gerai knygų turinį iš
analizuoti ir kartais ir labai 
stipriai pakritikuoti, bet Bro
nys Raila turi nuosavą aeme- 
nybe ir garbės pajautimą, vi
suomet recenzuodamas knygas 
pasirašo savo vardą ir pavar
dę, gi P. Kriaunys, vargšas žmo 
gus, neturi nei nuosavos asine 
nybės, nei savo vardo, nei pa
vardės ir, pritrukęs vyriškos 
drąsos, jiasislėpęs svetima pa
varde, užsimanė K. Škirpą pa
niekinti ir pamumnli.

J o nas N ašį iii n as 
(Pabaiga)

gą, nebesugebėjęs apibendrinti į 
ir įvertinti 1941 m. birželio 23 
d. visuotinio sukilimo, bet šio 
įvykio puikų vcrtinimĄ nusi
rašęs iš Bronio Railos “Vers
mių ir verpetų”,- visa tai rodo, 

i kad slapukas P. Kriaunys yra!

LAWRENCE R.

vaduotojas Johii Reinhardt, 
atidarydamas, pasitarimą, iškė 
lė faktą, kad visos etninės gru
pės turi įtakos ‘politinės 
krypties formavime. Tyrimų 
biuro direktorius Herald Saun 
ders kalbėjo apie padėtį Vidu
riniuose Rytuose, čia JAV-bės 
stengiasi laikytis neutralumo, 
siekdamos pastovumo ir tai
kos. Iškilus konfliktui yra pa
vojaus, kad gali įskišti Sovie
tų Sąjunga ir viskas galėtų iš
siplėsti į tarptaūfmį konflik
tą. \ .1

Konferencijoje dalyvavę ara 
bų atstovai pažymėjo, kad ne
bus ten taikos, kol nebus iš
spręstas Palestinos klausimas.

Pietų Europos skyriaus di
rektorius William Eagleton pa
informavo apie padėtį Graiki
joje. Turkijoje, Kipre. Pažymė

CIRCUIT COURT -
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CITV of CHICAGO
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COSMOS PARCELS EXPRESS I

254-8560
PARDUODAME VI- 
PRIEMIESČIUS IR 

7,000 MIESTU JAV-SE PER RELO

są jungos pirmininkas. Komite
te kiekviena tautybė pirminin
kauja iš eilės ir ateinančiais 
metėis vėl pirmininkaus lietu- 
vi'ai. Sutarta parvesti visų ben
drą akciją senato rezoliucijos 
reikalu, Washington© įstaigose 
gyviau kelti atvejus, kur So
vietų Sąjunga laužo Helsinkio 
šušitarimūš, pvz. kliudydama 
atvykti perskirtų šeimų na
riams, neleisdama nusiųsti 
spaudinių ir t. .t
Kuriems senatoriams rašyti?
Jau ketvirtadalis JAV sena

to narių pasisakė už 319 rezo
liuciją, bet dar įteikia siųsti laiš 
kus- prašant šių* senatorių pa
ramos: Alabama: John Spark- 
nian, James B. Allen; Alaska: 
Tet Stevens, Mike Gravel; Ari
zona: Barrv Goldwater; Ar- 
kaušas: John L. -McClellan, 
Dale 
Alan 
hey; 
keli,
Abraham Ribicoff; Delaware: 
Joseph B. Biden, Jr. Florida: 
Lawton Chiles, Richard (Dick) 
Stone; Georgia: Harman E. 
Talmadge, Sam Nunn; Hawaii: 
Hiram L. Fong, Daniel K. Inou- 
ye; Idaho: Frank Church, Ja
mes A. McClure; Iowa: Dick 
Clark, John C. Culver; Kanšas: 
James B. Pearson, Robert Do
le; Kentucky: Walter Huddles
ton, Wendall H. Ford; Lousi- 
Aiana: Russell B. Long, Bennett 
Jonston, Jr.; Maine: Edmund 
S. Muskie, William D. Hatha
way; Maryland: Charles McC. 
Mathias, Jr.; Massachusetts: 
Edward W. Brooke; Michigan: 
Philip A. Hart; Minnesota: 
Hubert H. Humhrey; Mississi
ppi: James O. Eastland, John 
C. Stennis; Missouri: Stuart 
Symington, Thomas E. Eagle
ton; Montana: Mike Mansfield, 
Lee Metcalf; Nevada: Howard 
W. Cannon, Paul Laxalt; New 
Hampshine?^ Thomas J. Mclnty 
re, John A. Gurkin; New Mexi- 
čū: Joseph M. Montoya, Peter 
V. Doriienici; Ne^vKork: Jacob 
K. Javits; North Carolina: Jos- 
se Melms, Robert Morgan; 
North Dakota: Miltoh R. Young, 
Qtierttin N. Burdick; Oklaho
ma: Henry Bellmon, Dewey F. 
F. Barlett; Oregon: Mark O. 
Hatfield, Bob Packwood; Rho
de Island: John 0. Fastarc, 
Claiborne Pell; South Caroli
na: Slfoni Thurmond, Ernest 
F. Hdlfings,-. ' Oakota;;

kliudo Kissingeriui užihii griež -George McGdvern,.-James Ab-

džiausių NATO narių, svarbio
je strateginėje pozicijoje. Rei
kia ją pritaikyt. Jei ji pereitų 
į Sovietų bloką, Maskva turėtų 
tiesioginį priėjimą prie Vidu
rinių Rytų. Konferencijoje da
lyvavę graikai priminė, kad 
turkai yra užėmę 40% Kipro 
ir iš tų sričių yra 200,000 pabė
gėlių. Graikai nenurimsią, kol 
tai nebus sutvarkyta. Bet jiems 
Eagleton atsakė, kad JAV ne
gali gi išstumti turkų kariuo
menės.

Valstybės sekretoriaus asisten 
tas Europos reikalams Arthur 
Hartman apžvelgė padėtį Eu
ropoje; pabrėžė, kad Helsinkio 
dokumentas nėra teisinis ak
tas. o intencijų pareiškinlas. 
Rūsai juo pasižadėjo gerbti 
žmogaus teises ir tuo pasinau
dojant yra daromas spaudi
mas į juos. Helsinkio aktas nė
ra naujų sienų pripažinimas; 
kiekviena teritorija, jėga už
imta, sienų atžvilgiu sudaro 
neišpręstą klausimą. JAV vy
riausybės politika nėra nuolai 
durnas Maskvai^ tik- kongresą*
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M. GELžINIS

lės universitete — ruošia prof, viduramžiuje Lietuvos vakarų j
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Institutą buvo priimtas ir jo tuvos lietuvninkai nebuvę au-

•ienos buvusios prie Dubysos ir 
Nemuno vidurupiu, o Maž. Lie-

Dr. Alminas.
Tą pačią 1966 m. spalio 23 d. į

Į tai galėsime atsakyti, kuome 
veikalas bus atspausdintas ir tu
rėsime progos palyginti Stiklio- 
riaus tekstą su Brako korektū-

Belgijos premjeras LeoTindemans 
įtikinėja Europos Bendrosios Rinkos 
valstybės imtis iniciatyvos ir pradėti 
atstatinėti pramonę ir prekybą. Jis 
yra įsitikinęs, kad Europa galt gerai 
atsistoti ant ekcnominry kojy rr pa
tenkinti visus Europos gyventojus. 
Visi privalo vieni kitiems padėti pa
kelti gyvenimo standarta.

New Yorke veikiąs Lietuvos 
Tyrimo Institutas 1958 m. išlei
do pirmąjį savo leidinį — Stu- 
dia Lituanica I —Mažoji Lietu
va — mūsų paprastai vadinama 
"Mažosios Lietuvos pirmąjį to
mą”. Vėliau, 1960 m., pasirodė 
ir Dr. Balio anglų kalba pareng
ta — Studia Lituanica II — Li
thuania and Lithuanians — a 
selected Bibliography. Praeitų 
metų vasaros pabaigoje skaitė
me Naujienose net du iš Eltos 
paimtu pranešimu, kad minė
tas institutas esąs parengęs ir 

, antrą “Mažosios Lietuvos tomą”.
Instituto pirmininkas J. Audė
nas ir Mažosios Lietuvos Rezis
tencinio Sąjūdžio pirmininkas M. i Laisvės Komitete, New Yorke, f 
Brakas nuvežė parengtą manu-1 Tu pačių metų lapkričio 30 d. 
skriptą į Bostoną, į Kapočiaus ‘ 
spaustuvę ir jį Bostone lyg ir 
pristatė lietuvių veikėjų būre
liui. šitoks stiprus leidinio ak- 
ce ntavimas yra pilnai pateisin
tinas, nes susilauksime tikrai 
įdomios knygos.

Spausdinamas leidinys,—Stu
dia Lituanica III — Mažoji .Lie
tuva 
giai prieš dešimtį metų. Tuomet, 
1966 m. spalio 23 d., Tyrimo In
stituto, Nem Yorke, visuotinia
me narių susirinkime, einantis 
pirmininko pareigas J. Audėnas 
pranešė, kad jau ruošiamos Maž. 
Lietuvos • antrojo tomo, tokios 
septynios studijos:

1) Maž. Lietuvos antkapiai — 
ruošia Dr. Gimbutas.

2) Maž. Lietuvos apgyvendini
mas •— ruošia Dr. Jakštas. Au
toriui išduoti 200 dol. avanso li
teratūrai įsigyti.

3) Prūsija arabų šaltiniuose 
— ruošia Dr. Puzinas.

%

4) Maž. Lietuva tarptautinėse 
sutartyse — J. Stikliorius. Stu
dija jau parašyta. 5. Maž Lie
tuvos literatūra — autorius dar 
nenustatytas.

6) Pričkaus zalnieriai — auto
rius dar nenustatytas.

7) Lietuvių kunigų kursai Ha-

Žvilgsnis j Maž. Lietuvos istori
ografiją” — buvo įdėta 1968 nu 
Akademijos metraštyje IV, psL 
1-46. Antroji studija— ‘Maž. 
Lietuvos apgyvendinimas iki 
XVII amž. pabaigos" — tilpo 
1970 m. metraštyje V, p. 339 iki 
411. Bet kas atidžiai perskai
tys abi Jakšto studijas, lengvai 
įžiuręs, kad Jakšto iš Instituto 
pasitraukimo priežastys buvo ki
tokios.

Kuomet lietuviškieji “Ost-' 
foršsriai” Dr. Salys ir Dr. Ivins- : 
kis užsispyrusiai palaikė savo na- , 
ciškus kolegas ir, kaip ir na-1 
ciai, pakartotinai “nustatė”, kad

buvo pradėtas rengti ly-

čia dešimt metų, kad ih- 
leiau.s kuklios apimties knygutę, Į 
tuomet Mažosios Lietuvos trečio- ■ 
jo tomo šiame pasaulyje vargu 

besitilauksim.
(Bus daugiau)

MŪKYKLOSE
Pereitais 1975 m. mokyklose 

įvyko 100 užmušimų, kuriuos 
padarė mokiniai, 12.009 gink
luotų apiplėšimų, 9.000 išprie
vartavimų ir 201.000 mokyto
jų užpuolimų.

Taipgi mokiniai atsakingi 
chuliganizmo veiksmams, ku
rie buvo padaryti mokyklose 
ir kurių buvo 270.000 atsitiki
mų. Dėlei to mokykloms buvo 
padaryta už 600 mil. dol. nuos
tolio ir kuriuos padengti turė
jo visi mokesčių mokėtojai.

Tautos auklėjimo draugijos 
vicepirmininkas Willard Mc
Guire pasiūlė tokią išeitį:

— Daugiau bandomų pamo
kų auklėjant pasileidusius mo 
kinius, daugiau mokytojų arba 
mažiau mokinių vienoje klasėm 
je vienam mokytojui, pravesti 
mokytojams kursus, kuriuose 
būtų dėstoma kokiu būdu su
valdyti neklauąadas.

Pasak Indi j anos sen. Birch 
Bayh, Amerikos mokyklos šian 
die nesirūpina auklėjimu, bet 
apsauga.

ra. ar
Palyginę studijų autorių ei-- 

lę su Tyrimo Instituto valdybos 
1965 m. paskelbtais autoriais, 
matome, kad iš jąs iškrito Dr. 
Alminas, Dr. Jakštas ir Dr. Pu
rinas. Naujai atėjo Dr. Rėklai
tis ir Vilius Pėteraitis. Pastaro
jo talkinimas yra maloni staig
mena. Kuomet 1958 m. pasirodė 
Tyrimo Instituto išleistasis “Ma
žosios Lietuvos pirmasis tomas”, 
V. Pėteraitis dėl tokio tyrimo 
pasisakė gana kritiškai ir skep
tiškai. Instituto valdyba, pri
kalbinusi Pėteraitį dalyvauti 
antrame tome, parodė savų pas- 
stangų puikų rezultatą.

Instituto valdyba, per agštuo- 
nis metus sutelkusi vos penkis 
autorius, ir redaktorius, beknibi- 
nėjęs prie 300 puslapių knygutės 
dar dviejus metus, teparodė men
ką pinigo vertės ir laiko reikš
mės supratimą. Veikaliukas, 
lengvai sutvarkomas per pusę 
tiek laiko, tebūtų kainavęs pusę 
dabartinės infliacijos kasmet 
daugiau ir daugiau išpučiamos 
kainos. O jeigu skambaus pasi- 
vadinimo Lietuvos Tyrimo Insti-

BRANGI ŪKININKO 
PROFESIJA

Ūkininkavimas JAV dabar 
pasidarė labai brangi profesi
ja. Jei kas nors dabar norėtų 
pradėti ūkininkauti, tai priva
lo turėti nemažiau 250.000 dol. 
kapitalo.

Sen. George McGovern nore 
tų matyti daugiau Amerikos 
jaunuolių ūkininkaujančių, bet 
jiems trūksta ne tik noro, bet 
ir pinigų. Senatorius tad ir įne
šė įstatymo projektą, kuri priė 
mus, federalinė valdžia galėtų 
pirkti žemę ir ją išnuomoti 
jauniems amerikiečiams 5 ar 
7 metams. Po to, jau įgudęs jau
nas ūkininkas galėtų tą patį 
ūkį pirkti išsimokėtinai. Laike 
20-ties metų toks ūkininkas 
sumokėtų pusę ūkio vertės, įs
kaitant nuošimčius ir mokes
čius. Po to, kitą pusę ūkio sko
los jaunasis ūkininkas jau tu
rėtų išmokėti komerciniais pa
grindais.

pirmininku išrinktas Dr. J. Pu- tochtonąi, bet atėjūnai iš Did. 
žinąs, kuris, tuomet gyveno Phi- Lietuvos, tuomet Jakšto studi- 
ladephijoje ir dirbo Lietuvos jQS galėtų būti dideli žingsniai 

teisybės link. Jakštas nebelai
ko Skalvos, Nadruvos ir Sūdu
vos n ei kuršiškais nei prūsiš
kais, kraštais, neapgyvendin
tais atėjūnais iš Did. Lietuvos, 
bet vietiniais žmonėmis. Jam 
Lietuvos etninės sienos nebėra 
prie Dubysos ar Nemuno, bet 
prie Deimenos ir Priegliaus.

Bet čia Jakštas ir sustoja. Jo 
Mažoji Lietuva tėra Maž. Lietu
va po Didžiojo Maro (1709— 
1711), kuri, abelnai, sutampa 
su Bezenbergerio atvaizduotais 
lietuviškais plotais.

Kad į etninę Maž. Lietuvą įei
na ir Samba, Karaliaučiaus apy
linkė ir visi kraštai, kuriuose 
buvo paplitusi lietuviškoji sta
tyba, Jakštui,. kuris operuoja 
pirmoje eilėje vienais istoriniais 
šaltiniais, ir į galvą neateina. 
Taip ir šitoje jo studijoje, susto
jusioje ' pusiaukelyje, neparodo
ma'visa Maž. Lietuva. Tai bene 
ir buvo svarbiausioji priežastis, 
kuri Jakštą atskyrė nuo Lietu
vos Tyrimo Instituto ir jį nuve
dė į Katalikų Mokslo Akademi
ją, kur jis nevaržomai, pagal se
ną savo paprotį, galėjo pageidau
jamai giliai nusilenkti Mortense- 
nams ir kitiems nacių istorikams.

šitoks mūsų gimtinės susiauri
nimas nesustabdė Lietuvių Kata
likų Mokslo Akademijos N. An
glijos Židinio, kuris, 1971 m. 
lapkr. =27 .d- metinio, narių su
sirinkimo proga, Bostono, židi
nio pirmininko Dr. Kaladės bu
te, maldomis ir kalbomis gyrė Dr. 
Jakšto studijas irta proga Jakš
tui įteikė Dr. (Petro Kaladės pa
skirtą 500 dol. premiją “už Lie
tuvos ribų mokslinį tyrinėjimą”. 
Tokie pinigai buvo Dr) Jakštui, 
kuris čia Amerikoje gyvena ne 
tiek iš savo išminties ir darbo 
vaisių, kiek iš amerikiečių duos- 
numo, malonus biudžeto papildy
mas, tuo labiau, kad buvo įvy
niotas į “moksliškos premijos” 
pasaldinimą.

Po aštuonių metų susilaukta, 
kad Tyrimo Instituto valdyba, 
surinkusi autorių manuskriptus, 
užbaigė laukiamo antro Mažosios 
Lietuvos tomo komplektavimą ir 
dabar rengėsi patį veikalą api
forminti. Tam tikslui ji 1973 
m. pirmoje pusėje prisikalbino 
Sioux Falls, S. D. ,gyvenantį ir 
jau į išimtinę išėjusį M.,’ Braką, 
kad jis pasiimtų knygos reda
gavimą. Pastarasis, redagavęs 
pirmąjį, 1958 m. išleistąjį Ma
žosios 'Lietuvos tomą ir, turė
damas gražaus patyrimo ir lai
ko, sutiko ir dviejų metų bėgy
je paruošė visas studijas, pa
veikslus ir žemėlapius spaudai, tautinėse sutartyse’ 
Gana ilgą redagavimo laiką Bra- ją į anglų kalbą. Dabar ji bus

pakartota “Lithuania Minor in 
International Treaties” pavadi
nimu, apie 60 puslapių, su ke
liais senais ir naujais žemėla
piais. Pastaruosius gamino kar
tografas J. Andrius, šios studi
jos pasirodymas iškels klausimą, 
ar Tyrimo Institutas teskelbia 
naujai parašytus darbus, ar jis 
pasitenkina perspausdinti ir se
niau viešumai jau patiektą me
džiagą.

Kaip tenka girdėti, redakto
rius Brakas pakartotinai perra
šęs šį Stikloriaus darbą. Todėl 
galima prisibijoti, kad dabarti
nėje studijos laidoje susipažin
sime ne tiek su StiWoriaus, kiek 
su Brako koncepcija. Kartu kils 
klausimas, ar Brakas tik nenuėjo 
per toli redaktoriam prievolėse.

Instituto Tarybos (valdybos) 
oosėdyje pageidauta, kad ruo
šiamos Maž. Lietuvos studijos 
būtų Institutui įteiktos iki 1967 
m. gegužės pirmos dienos. Kita
me Tarybos posėdyje, vykusia
me 1967 m. vasario .6 d., pirmi
ninkas Dr. Puzinas pranešė, kad 
Maž. Lietuvos temos stropiai 
ruošiamos ir Jakštas, Stikliorius 
ir Gimbutas žadėję jas laiku pri
statyti. 1967 m. birželio 16 d. vi- 

. suotiniame narių susirinkime 
vėl buvo pranešta, kad studijos 
jau baigiamos ruošti; bet vėliau 
apie jų spaudinimą ilgai, ilgai, 
nieko nebeteko girdėti,

Būtų galima manyti, kad to
kiu Instituto delsimu paveiktas, 
Dr. Jakštas. savo parengtas stu
dijas atidavė Bonoje reziduo
jančiai Lietuvių Katalikų Moks
lo Akademijai, kuri- Jakšto dar
bą atspausdino dviejuose savo 
leidiniuose. Pirmoji studija —

KVIEČIAME PASINAUDOTI RETA

; Mūsų krautuvėje dar tebevyksta specialus išpardavimas iš Europos 
importuoty batu vyrams, moterims ir vaikams, įvairiy odos dirbiniu, 

? kaip antai: mot. rankinukai, pirštinės, piniginės ir t. t. Mot. ir vyru 
... kojinės, mot. pantyhose, iš praeito sezono užsilikę mot. ir yyr. shorts, 
j vyr. maudymosi kelnaitės ir daugelis kitu dalyku. Šlageris šio išparda- 
1 vimo: iš praeity metu užsilikę mot. Coco-Chanel kostiumai, pardavimo

vi me įjungtos'kaip žieminės, taip ir vasarinės prekės. Todėl nieko ne
laukdami aplankykite mus, ikol dar yra didesnis prekių pasirinkimas-

• kaina $75.95 dabar tik $10. fa proga primename, kad Jname įšparda-

$

NORDEN IMPORTS
7 3015 N. Lincoln ,Avenue

nuo 12 iki 5 vai.

Telefonas 248-2647. t ■

•
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47 and Rockwell Street.
NEMOKAMAI. VIETA

Mokama 4 mėty 
yį) Certifikatams.

Mažiausia $5,000 
ar daugiau.

B. R. PIETKIEWICZ, Pres. _ 

Tel. LAfayette 3-1083
AUTOMOBILIAMS

6
1 / Mokama 1 metu 
/2 Certifikatams.

Mažiausia $1,000 
ar daugiau.

ON INVESTMENT
ACCOUNTS

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:00 vak.; 
Antrad. ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta
dieniais 9:00 ryto —' 12:00 dienos. Trečiadieniais už
daryta. v

Taupmenos padėtos J reguliarias taupymo sąskaitas iki mėnesio 
10-tos dienos duoda pelno dividendą už visą mėnesi. 

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI

z

Nesenai išėjusi laukta .
Juozes Vaičiūnienės knyga

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

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

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

deri tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

kas pateisina kai kurių autorių 
nerangumu ir delsimu.

štai, jau 1974 m. gale paaiš
kėjo, kad knygoje pasirodys se
kantys autoriai su sekančiomis 
studijomis:

1) Montrealyje gyvenantis 
mažlietuvis Viliuę Pėteraitis pa
ruošė “Mažosios Lietuvos vie
tovardžių svetimėjimas XX am
žiuje”. Tai, kaip Brakas rašo, 
esanti tikrai nuodugni ir moks
liška studija apie anų vietovar
džių vokietinimą ir rusinimą, ori
ginali, pirmas tokių vietovardžių 
nagrinėjimas. Bus virš 50 pus-’ 
lapių.

2) Iš Vokietijos Dr. Povilas 
Rėklaitis atsiuntė vokiečių kal
ba parašytą studiją“ Kleinlitau- 
en in der Kartogrphie Preus- 
sens” (Mažoji Lietuva Prūsijos 
kartografijoje) su daugybe ori
ginalių žemėlapių, apie 27 pusla
piai.'

3) Trečiosios studijos auto
rius yra Dr. Jurgis Gimbutas, 
parengęs anglų kalba “Grave 
Markers of Lithuania Minor”. I 
Tai 24 puslapių kūrinys su 10 
mažlietuviškų krikštų fotokopi
jomis.

.4) Ketvirtąją studiją parengė 
buvęs Laisvosios Lietuvos Ko
miteto bendradarbis, vėliau kurį 
laiką išbuvęs susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje reikalų vedėju 
ir is’ New Yorko į Bostoną nusi- 
kėlęs Dr. A. Budreckis, ją pava
dinęs “Lithūanien. Soldiery in 
the 18th Century Prussian Ar
my”. Šitas. 25. psL darbas, papil
dytas keturiomis lietuviškų dra
gūnų iliustracijomis ir dviejo- 
mis “gromatomis”, perspausdin
tomis iš Jablonskio veikalo, iš
leisto 1960 m. Vilniuje.

5) Tas pats autorius patiekė 
ir penktą studiją, taip pat anglų 
kalba — “Lithuanian — Lan
guage Decrees and Proclamation 
of the Prussian Kings”, apie 60 
psl. .Ten padėtos kitos trys iš 
Jablonskio perspausdintos “gro- 
matos”, kurių (ir dar kitų gro- 
matų) antraštės patiekiamos se
na, originalia lietuvių kalba su 
trumpomis anotacijomis angliš
kai.

6) šeštosios studijos autorius 
yra Philadelphijoje gyvenantis 
teisininkas Jonas Stiklorius. Jis 
gerokai sutrumpino savo prieš 
eilę metų Naujienose pasirodžiu
sią studiją “Mažoji Lietuva tarp-

ir išvertė
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Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di- j 

delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa- i 
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi
gyti. J

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die- • 
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio. pirmos 5 
dienos. t> j

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki t

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos

RSA
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

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

įsteigta 1923 metais. TEL. 421-3070

. Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatytu



įSSįj^fgo
Published Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Co., Inc.

1739 So. Halsted Street, Chicago, III. 60608. Telephone HA 1-6100 

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

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.

trims mėnesiams  $750
vienam mėnesiui  $250

Kanadoje:
metams  ___ $30.00
pusei metų $16.00
vienam mėnesiui  $3.00

15 cents per copy.

Dienraščio kainos:
Chicago j e ir priemiesčiuose:

metams ___  S30.00
pusei metu_____  $16.00
trims mėnesiams___________ $8.00
vienam mėnesiui  $3.00

Kitose JAV vietose:
metams ____________  $26.00
pusei metu ______________ $14.00

Užsieniuose:
metams$31.00 
pusei metų$18.00 
vienam mėnesiui  $4.00

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu sū užsakymu.

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vaL Buvęs Kalifornijos gubernatorius R. Reagan buvo pasišokęs 

sunaikinti prezidentą Fordą pirminiuose rinkimuose, bet jam ne
siseka. Jis pralaimėjo Massachusetts valstijoje ir pralaimėjo Flo
ridoje. Kiti kandidatai būtų pasitraukę, bet Reagan yra pasiryžęs 
išbandyti dar keliu valstijų pirminius rinkimus.

Iki Šiol mūsų klubo veikla 
praktikoje daugiau pasireiškė, 
kaip sapudos draugijos, sie
kiančios kelti mūsų spaudos 
kultūrą.

Siekdamas to tikslo LS Klu
bas dar 1974. XI. 3 d. visuoti
niame susirinkime nagrinėjo 
ir kritiškai vertino mūsų laik
raštinės spaudos rašymus ir sa
vo rezoliucijomis pasisakė prieš 
visą eilę neigiamų mūsų spau
dos apžvalginių nagrinėjimų 
dos rašymų, kas buvo paskelb
ta ir “Naujienose*’. Tokių spau 
dos apžvalginių negrinėjimų 
bei kritinių vertinimų klubas 
yra turėjęs savo susirinkimuo
se ir daugiau, tik jie nebuvo 
viešai paskelbti.

ręs mūsų klubui, būdamas jo-* 
se...
VI. — LS Klubo auklėjamoji
reikšmė

Mūsų spaudos klubo steigė
jai, kaip jau ankščiau rašiau.

Inland Steel 
didinsgamybą

- Inland Steel plieno gamybos 
bendrovė vasario 10' d. praneš-

įvairių pasaulėžvalgą ir politi- (šė, kad ji yra pavedusi First Bos
nių pažiūrų asmenys, nuo kuni ton Corp, ir Kuhn Loeb & Co.

parduoti 1.5 mil. paprastų ak
cijų. Toks plieno b-vės žings-

Sovietų Sąjunga ne tokia jau galinga
Amerikos lietuviai gana gerai pažįsta rusus. Jiems 

žinoma tą “Raudonojo armija”, josios tankai, jų divizi
jos, politiniai komisarai, čekistai, propagandos aparatas 
ir kiti dalykai. Lietuviai žino, kad Sovietų Sąjunga turi 
nepaprastai didelį šnipų tinklą, kuris kuris informuoja 
valdžią apie žmonių nuotaikas; jie taip pat žino, kad turi 
nepaprastai žiaurią policiją, kuri suima visai nekaltus 
žmones, baudžia juos be teismo, siunčia ilgiems metams 
į prievartos darbo stovyklas miškams kirsti, žuvims va
lyti, aglims ir auksui kasti ir kitiems prievartos dar
bams. Tose stovyklose buvusieji lietuviai gali būti geriau
si liudininkai apie rusų prievartos veiksmus.

Sovietų Sąjunga turi nepaprastai gerą policiją, kuri 
nesivaržo priemonėmis valdžiai ginti. Nei viena valstybė 
neturi tokios žiaurios policijos vyriausybei ginti, kokią 
turi Maskvos valdovai. Jie pavergė visą rusų tautą, pa
vergė kaimynus Azijoje ir Artimuose Rytuose, tomis pa
čiomis priemonėmis jie pavergė ir Pabaltijo tautas. Lie
tuviai tapo tos žiaurios sovietų policijos aukomis. Pačius 
geriausius lietuvius ūkininkus, valstybės tarnautojus, 
mokytojus pirmomis okupacijos dienomis rusai išgaudė 
ir išsivežė į Rusijos gilumą. Dauguma jų žuvo tolimoje 
Šiaurėje. Stalinui žuvus, vienas kitas grižo Į pavergtą 
Lietuvą, tiktai keliems pavyko pasiekti užsieni. Yra ke
li, kurie apsigyveno Amerikoje.

Lietuvą okupavusieji rusai keliais atvejais tvirtino, 
kad jie atneša Lietuvai, Latvijai ir Estijai reikalingą 
saugumą. Jie pasakojo, kad Pabaltijo valstybėms grėsė 
karo pavojus, bet Raudonoji Armija, pradėjusi saugoti 
vakarines Lietuvos sienas, nuo karo pavojaus apgins ne 
tik Lietuvą, bet ir kitas pabaltijos valstybes. Tai buvo 
gryniausia sovietų propaganda. Rusai gynė, kol nebuvo 
karo. Bet kai vokiečiai paskelbė karą ir pradėjo veržtis 
į Rytus, tai ta Raudonoji Armija bėgo Į Rytus, net nepa
žiūrėdama, kaip toli yra priešas. Vokiečių aviacija, šar
vuočiai ir artilerija vijo rusus į Rytus be jokio didesnio 
pasipriešinimo. Ne tik Lietuva, bet visos trys Pabaltijo 
valstybės atiteko vokiečiams be jokio mūšio. Rusai pajė
gė šiek tiek pasipriešinti, kai vokiečiai pasiekė Gudijos 
balas.

Bet ir Gudijoje pasipriešinimas buvo silpnas, nes so
vietų kareiviai nenorėjo kariauti. Ištisomis divizijomis 
jie ėjo į vokiečių nelaisvę, kad tiktai išliktų gyvi ir nerei
kėtų tokiai žiauriai valdžiai vergauti. Vokiečių jėgos pa
siekė Leningradą, Maskvą, Volgą ir Kaukazą. Raudono
ji armija laimėdavo komunistams mušius tose vietose, 
kur jai niekas nesipriešindavo, bet kai suomiai pasiprie
šino, tai Stalinas kelis kartus turėjo kaitalioti raudono
sios armijos vadovybę, bet Suomijos pavergti nepajėgė.

Kiekvienas žino, kad šiandien ir aršiausieji kariai 
negali laimėti mūšių, jeigu jie neturi stiprios pramonės, 
kuri karius aprūpintų pačiomis naujausiomis kovos prie
monėmis. Amerikiečiai išmušė vokiečius iš Afrikos, Pie
tų Europos, o gen. Patton palaužė vokiečių karo jėgas 
Amerikos avacija ir gausybe tankų. Išardžius vokiečių 
karo pramonę ir apardžius susisiekimą, vokiečių ka 
riuomenė jau buvo ne ta, kurią Hitleris turėjo karo pra
džioje. Bepiga buvo rusams varyti Į vakarus palaužtą 
vokiečių kariuomenę. Be to, rusai gavo iš Amerikos ne 
tik maisto • bet ginklų ir aprangos. Sovietų karo istori
kai stengiasi nuvertinti Amerikos paramą raudonajai 
armijai, bet ji buvo didelė. Be jos, Stalinas vargu būtų 
galėjęs nuvyti vokiečius nuo Volgos.

Ne ti ksuomiai apsigynė nuo sovietinės vergijos, bet 
panašiai rusams padarė visa eilė Afrikos tautų, išviju
sių agentus iš uostų ir didesnių miestelių. Stalinas jau 
buvo pasiruošęs grobti šiaurės Iraną, bet prezidentas 
Trumanas jam patarė trauktis, jeigu nenori, kad sugrįš
iu iš Irano išsksridusi Amerikos aviacija. Stalinas įsa
kė ne tik raudonarmiečiams išsikraustyti iš Irano, bet 
ir kvislingus išvežti. Sovietų agentai jau buvo infiltravę 
Indonezijos karo jėgas ir ruošė perversmą Indonezijo-

je, bet keli ryžtingesnieji karininkai išardė visus sovie
tų agentų planus. Sovietų valdžia neteko ginklų ',ir me
džiagos Indonezijoje šimtus milijonų dolerių vertės.

Sovietų agentai buvo įsistiprinę ir Egipte. Egiptan 
nuvežė ne tik ginklų, bet šimtus patarėjų. Jie patarė 
egiptiečiams pakeisti karo vadovybę, bet ir Egiptas tu
rėjo drąsos pasakyti visiems sovietų patarėjams ir ka
riams kraustytis iš Egipto. Sovietų valdžia atšaukė pa
tarėjus ir paliko ginklus. Jeigu sovietų karo jėgos būtų 
buvusios tokios galingos, tąi bilijonų Maskva Egipte bū
tų nepalikusi. Egiptiečiams jie būtų primetę vergiją, kol 
būtų atidirbę už Egiptan nuvežtus įvairios- rūšies gink
lus.

Sekretorius Kissingeris, pasiklausęs rinkiminių kai-' 
bu, kuriose prezidento Fordo politiniai priešai nori jį iš
mušti iš pirminių rinkimų, priminė politikams, kad net 
ir dabartiniu metu Rusijoje dar nėra 10 pėdų aukščio 
vyrų. Rusai yra galingi, bet jie negali prilygti amerikie
čiams. Amerikos pramonė yra daug galingesnė, negu So
vietų Sąjungos. Galingos yra tos karo jėgos, kurios turi 
stiprią pramonę karius būtiniausiomis kovos priemonė
mis aprūpinti.

P. STRAVINSKAS

Iš Lietuvių Spaudos Klubo veiklos

jau 
ko-

vai

Š. m. kovo 1 d., Čikagoje,1 va 
Marquette Parke, įvyko Lietu
vių Spaudos Klubo visuotinis 
— metinis susirinkimas, 
aprašytas “Naujienose” jų 
respondento anksčiau.

Jame esu padaręs klubo
dybos ir paties klubo veiklos 
pranešimą, kurio kaikurias min 
tis noriu pateikti čia irgi “Nau 
jienų” skaitytojams, besidomi
nantiems mūsų Spaudos Klu
bu ir jo veikla.

I. — Klubo įsisteigimas
LSK įsisteigė 1974. 5. 4 d., 

Čikagoje, Marquette Parke, vie 
name privatiniame bute, susi
rinkus 11-kai lietuvių, spaudo
je rašančių ar ją. remiančių, 
daugiausia, mūsų politikos va
dovaujančiųjų veikėjų, ir nu
tarus tokį klubą įsisteigti.

Steigėjams nurodžius kandi
datus į klubo narius, laikinoji 
klubo valdyba visus juos pak
vietė į pirmąjį klubo visuotiną 
jį susirinkimą, kuris įvyko ir
gi Marquette Parke, “Gintaro” 
svetainėje, 1974. 9.22 d. Jame 
buvo išriųkta jau pastovi klu
bo valdyba ir revizijos komisi
ja, taip pat priimti klubo įsta
tai ir jo idėjinės gairės, kurio
se numatyti ir klubo praktinės 
veiklos būdai bei priemonės. 
Nuo tada prasidėjo jau prakti
nė klubo veikla pagal jo įsta
tuos numatytus tikslus ir jo idė 
jines gaires.

II. — klubo tikslai.
LS Klubas savo įstatuose už 

sibrėžė du pagrindinius tiks
lus, būtent: 1) siekti pakelti 
lietuvių spaudos kultūrą ir 2) 
kovoti spaudos žodiu bei kito
mis jam prieinamomis priemo 
nėmis su Lietuvos okupantu, 
ginant Lietuvos žmonių teises 
ir siekiant Lietuvos išlaisvini
mo.

LS Klubas, kaip matome, sa-

veikla ir reiškiasi dabar 
kaip lietuvių spaudos draugi
ja, ir kaip Lietuvos laisvinimo 
organizacija.

III. — Veiklos būdai ir prie
monės

LS„ Klubo-idėjinėse gairėse 
užsibrėžta: 1) skatinti ir orga
nizuoti lietuvius, turinčius žur 
Balistinių gebėjimų, rašyti (ben 
dradarbiauti) mūsų spaudoje; 
2) aiškintis spaudos aktualijos, 
t y., vertus spaudoje panagri
nėti klausimus; 3) ruošti klu
bo rėmuose arba ir visiems 
lietuvianfs atvirus, viešus mū
sų spaudoje paskelbtus minčių 
kritinius nagrinėjimus, jų ver
tinimus ir, esant pagrindui, pa 
sisakyti spaudoje prieš neigia
mus rašymus; .4) irgi klubo rė 
muose arba ir visiems lietu
viams ruošti paskaitas, simpo
ziumus (pasidalinimus minti
mis) aktualiais ir praktiškai 
naudingais spaudos (jos idėji
nių tikslų ir uždavinių, jos pas
kirties ir pan.) klausimais, šia 
savo idėjinė veikla LS Klubas 
pasireiškia^ kaip spaudos drau 
gija,- sutinkamai su jo įstatų 
pirmuoju tikslu kelti mūsų 
spaudos kultūrą.

Kai dėl LS Klubo, kaip lais
vinimo organizacijos, veiklos, 
tai jo idėjinėse gairėse pasaky 
ta, kad įis% klubas, 1) rems vi
sus Lietuvos laisvinimo veiks
nius; 2) darys, kas galima, jų 
darbo kliūtims pašalinti; 3) 
kels tas jų darbo, kliūtis ir ki
tas laisvinimo negeroves spau
doje ir jieškos būdų joms pa
šalinti , 4) taip pat formuos 
teisingą viešąją opiniją laisvi
nimo klausimais. Toliau, klu
bas pasisakė už, griežtą, kovos 
su okupantu liniją ir prieš bet- 
kokį bendradarbiavimą- su- juo 
ar su jo agentais ir pan.
tikoje
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reiškėsi savo rašiniais ir laiš
kais ar žodžiu pareikštomis 
nuomonėmis laisvinimo klausi- 
mais LSK puslapyje “Tiesos 
Žodis” (‘Naujienose’), kurio 
iki šiol išėjo 14-ka numerių.

Tas visa, mano nuomone, 
turėjo teigiamos įtakos mūsų 
viešajam gyvenimui.
V. Spaudos, “atsilyginimas”...

Iš, visos mūsų laikraštinės 
sapudos mūsų spaudos klubui 
pasirodė draugiškas tik “Nau
jienos” ir “Laisvoji Lietuva”. 
Kita gi spauda jj, ignoravo ir 
ignoruoja iki šiol, o marijonų 
vienuolijos “Draugas” yra dė
jęs visas pastangas LS Klubą 
apjuodinti, suteršti jo vardą, 
vos tik jam įsisteigus. Gi jis sa
vo vedamuosiuose drįso mesti 
klubui dėmę, kad jame esama 
net komunistų, nors jame turi 
me ir tikrai gerų kunigų. Dėl 
“Draugo” redaktoriaus kun. 
Pr. Garšvos “darbelių” prieš 
mūsų klubą geriau bus patylė
ti. Tegul Dievas jam atleidžia, 
ką jis, tas be sąžinės ir mora
lės vienuolis, išdarinėja savo 
pareigose ir ką jis yra prida-

go iki atviro “bedievio”.

Tokia idėjiniu požiūru, miš- yj.a pjj^nas paskutiniais 25 
ri ir spalvinga, yra. ir viso mū- metais.
sų Spaudos Klubo narių sūdė-i
tis. Nežiūrint tai, kad esame! Plieno b-vės: yra pasiryžusi 
vieni kitiems savo pasaulėžval padidinti East. Chicago, Ind., 
giniais įsitikinimais ir politinė- imon®s plieno gamybą iš dabar 
mis pažiūromis atviri, nesi- 
dangstą savo veidų, gebame 
visi gražiai sugyventi ir vieni 
kitus gerbti, būti vieni kitiems 
tolerantiški. Argi tai nėra įro
dymas, kad mūsų Spaudos Klu 
bas sudaro augštos dvasinės 
kultūros žmonės?! Taip gra
žiai savo klube sugyvendami 
ir džentelmeniškai vieni su ki
tais elgdamiesi, santykiauda
mi, mes palaikome ir ugdome 
kultūringas mūsų, socialinio 
bendravimo, formas ir kloja
me tikro solidarumo tradicijas, 
kurių taip labai mums visiems 
šiandien reik.

Taigi mūsų Spaudos Klubas 
turi jo nariams dargi ir auklė
jamos reikšmės, nekalbant apie 
dideįę vertę jo užsibrėžtų ir 
vykdomų darbų, u ž s imintų 
augsčiau

VII. — žodis į visus lietuvius

Mūsų Spaudos Klubas atvi
ras visiems lietuviams — ne tik 
spaudoje rašantiems, bet ir 
spaudą remiantiems, gerą ir 
švarą spaudą mėgstantiems, 
tokią mylintiems, už tokią ko
vojantiems; tiek tautiečiams, 
Čikagoje esantiems, tiek toli 
už jos ribų gyvenantiems, bet 
su mūsų Spaudos Klubu drau
giškus ryšius, palaikyti norin-

esančių 2.5 mil. tonų iki 10.7 
miL tonų per atei 
mėtį. Bet tokie Inland
b-vės norai kainuosią apie L8bil. 
dol., todėl ir parduodamos ben
drovės akcijos.

deŠimt-
Steel x

Naujos FBI taisyklės
WASHINGTONAS.—Teisės 

departamentas vasario 10 d. pa
skelbė viešai naujas- FBI veiklą 
tvarkančias taisykles, kuriomis 
jau daugiau suvaržomą ir apri
bojama FBI agentų veikimo lais
vė. Taisyklėse numatyta, kad 
svarbiausiais atvejais FBI parei
gūnai turės gauti- raštišką suti
kimą iš generalinio valstybės 
prokuroro arba iš- teisingumo 
departamento. -

Kai kurie kongreso liberalai 
naujomis taisyklėmis nėra pa
tenkinti. Jie sako, kad ir se
niau panašios taisyklės veikė, 
bet agentai jų vis dėlto nesilai-

tosis ir. ateityje.

tiems; tokie gali būti- mūsų 
klubo nariai rėmėjai

(pabaigą)

SKAITYK IR KITAM. PATARK

SKAITYTI “NAUJIENAS’«

new!»NEXT TELLER AVAILABLE SYSTEM
-** - i I-

. ' < - - - T - --J I;

Have you ever stood in a teller line for what seems to te a lifetime because someone ■ 
ahead of you has several transactions? Sure you have, we all have had that misfortune 
at one time or another.

Our new, “Next Teller Available” system eliminates all that waiting and the 
possibility of being stuck in a line that is not moving. With this system we offer our 
customers...

L Quicker Service and
2. Complete Privacy during Transactions

(No one sees your passbook or your money)
w - V * 7

Here’s how it works. One line feeds oft to all 13 windows, and as you move to the head 
of the line, the electronic directional signal shows you where to go. The teller adert light 
shows you which particular teller is available.

AS YOU FIRST ENTER THE LINE, YOU MAY GET THE IMPRESSION THAT IT IS 
GOING TO TAKE LONGER BECAUSE YOU ARESTANDING IN A MUCH LONGER 
LINE THAN YOU ARE USED TO. BUT, YOU WILL SOON BE SURPRISED AND 
DELIGHTED TO FIND THAT IT IS, IN FACT, MUCH QUICKER BECAUSE THE 
LINE IS ALMOST ALWAYS MOVING.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

6245 SOUTH WESTERN AVE, CHICAGO. ILLINOIS 60636 TELEPHONE: 476-7575



TELEF. PR 8-3228

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

Valandoj pagal susitarimą,

DR. K. G. BAWKAS
akušerija ir MOTERŲ LIGOS

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Poliški Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6446 
Pruma ligonius pagal susitanmą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. C. K. BUbtUS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA i 
Tekt. 6954)533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN ANO SUKWEUN 

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

Rezid.; 388-ZZ33
■ OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vaL. 
antrao.. penkiadiem nuo 1—5. tree, 

ir-sesuo. liktai susitarus.

DR. PAUL V. DAkGiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S. Manheim Rd., Westchester/ HL 
VALANDOS; 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą sestaaienj. 8—3 vai.
Tel.: 502-272/ arba 562-2728

KEZ.: GI 8-0873

DR. W. EiSIN -EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. skambinti Ml 3-0001.

. TEU — BE 3-5893

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

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. A. V. JUČAS
Tek: 561-4605 ir 489-4441

• OFISAI: į v 
1002 *N. WESTERN AVE.
5214 N. WESTERN AVE. 

Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tėL: HEi4-1818
Rezidencijos: PR 6-98GI*

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUfr 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. 71sf St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: anCrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak. 

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

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telof.: HEmloclc 4-2123 
Razid. falai: Glbson 8-6195 

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

P. ŠILEIKIS. 0. P.
n ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

JCj Aparatai ■ Protezai. Med. Ban- 
dažai. Speciali pagalba kojoms 

' ♦ (Arch Supports) ir L t.
VaL: t)—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63iU St., Chicago III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084
,i .Him ąa' i -i........  i

SKAITYK PATS IR PARA C IKK 
KITUS SKAITYTI 
nujitns

PALAIDOTA ZUZANA TAMOŠAUSKIENĖ
Vasario 25 d. Chicagoje mirė 

ir vasario 28 d. Šv. Kazimiero 
kapinėse palaidota Zuzana Ta
mošauskienė. Gimusi Ylakių 
valsčiuje, Vyžančių kaime, Ja
nutaitės ir Juodkos duktė. Zu
zana Juodkaitė Amerikon atvy
ko prieš Pirmąjį pasaulinį karą. 
Ištekėjo už Juozo Permino, kilu
sio irgi iš Ylakių valsčiaus, Stri- 
pinių kaimo. Taip atsitiko, kad 
Juozas Perminąs mirė gana jau
nas ir Zuzana liko su trim duk
terim ir dviem sūnum.

Našlė Zuzana nemažai vargų 
išgyveno, kai užėjo depresijos 
laikai, bet ji, su pagalba antro
jo vyro, Juozo Tamošausko, vai
kus užaugino ir savo gyvenimo 
pabaigoje džiaugdavosi turinti 
vienuolika anūkų ir šešioliką 
proanūky.

Ilgesnį laiką ji su šeima išgy
veno Bridgeporte. Dukteris ir 
sūnus leido į lietuvišką šv. Jur
gio parapijos mokyklą. Namų 
kalba buvo lietuvių kalba, todėl 
visos jos dukterys ir sūnūs, o kai 
katras ir iš anūkų, lietuviškai 
kalba. Į senatvę, kai ėmė svei
kata skųstis, ji rečiau šv. Jurgio 
parapijon benuvažiuodavo, o pa
sirinko visai netoli jos namų esan 
čią katalikų Nativity of Our 
Lord bažnyčią...

Kai pernai sausyje būdamas 
Chicagoje aplankiau pusseserę 
Zuzaną, tai ji dar buvo energin
ga, ligomis nesiskundė, o tik 
Šiaip senatvės nuovargiu. Turė
jo labai gerą atmintį, įdomiai 
pasakojo apie caro laikus Lietu
voje, apie jos jaunystės dienas 
Lietuvoje ir Amerikoje. Tačiau 
į metų pabaigą pradėjo sirgu
liuoti ir 80 metu su viršum iš
gyvenusi mirė.

Pašarvota buvo netoli jos na
mų esančioje McKeon laidotu
vių koplyčioje. Stebėtinai daug 
lankytojų buvo koplyčioje ir lai
dotuvėse — tiek bažnyčioje, tiek 
ir palydovų (apie 30 automobi
lių) į kapines. Įdomu buvo, kaip 
svetimtautis kunigas Nativity 

of Our Lord bažnyčioje pfer lai
dotuvių mišias pamoksle minė
jo mirusią Zuzaną, iškeldamas 
jos mielaširdingą būdą ir* prie 
visų jos gerų ypatybių pažymė
jo, jog Zuzana lietuvė (O juk 
kartais net patys lietuviai bai
minasi lietuvybės, gi čia neit 
svetimtautis kunigas rado rei
kalą pasakyti, jog laidojame lie
tuvę) .

Gyva būdama Zuzana nesibi
jodavo savo nuomonę pasakyti, 
jog jai nepatinka dabartinio kar
dinolo pradėtos laidojimo refor-

mos. Laidotuvėmis besirūpinu
sios jos dukterys ir sūnūs so šei
momis išpildė jos norą ir ji kars
te kapinėse buvo nulydėta prie 
duobės' (nepalikta koplyčioje, 
kaip naujieji reformatoriai no
ri) ir po maldų tuoj palaidota. 
Laidotuvių dalyviai buvo pa
kviesti pietums į Midway salę.

Su Zuzanos mirtimi pasibaigė 
mūsų giminės senoji karta, anais 
prieškariniais laikais Amerikon 
emigravusi. Laidotuvės nema
loni proga, bet tai buvo išskir
tinas atsitikimas pasimatyti su 
visais jau čia Amerikoje gimu
siais giminėmis. Jų širdingumu 
sunku atsidžiaugti, Ikurį paty
riau Chicagoje būdamas. Trum
pai apie mirusios Zuzanos duk
teris ir sūnus.

Sofija Perminaitė, ištekėjusi 
už Edvardo Balchuno, gyvena 
Marquette parko kolonijoje. Pas 
juos ir naktis buvo trumpa — 
tiek daug pasikalbėjimui temų. 
Sakėsi mielai einą į ten pat ne
toli esančią lietuvių1 bažnyčią, 
ries choras labai gražiai gieda. 
Vasario 29 dieną bažnyčia pil
na besimeldžiančių, tikrai giedo
jimas įspūdingas. Prie bažnyčios 
pasitaikė susitikti daug senų pa
žįstamų, iš anų metų, kai Chi
cagoje gyvenau. Sofija prasitarė 
norinti nuvažiuoti į papinės, 
prie vakar palaidotos mainos ka
po. Nuvažiavę lankėme Tamo
šauskų, Perminu, Janutų ir Bal
chuno šeimos kapus. Edvardo 
Balchuno tėvas senajai išeivi
jos kartai gerai žinomas draugi
jų veikėjas, buvęs daug metų 
Lietuvių Tautinių Kapinių direk
torium. Tautinėse kapinėse Juo
zas Balchunas, jo žmona ir 
duktė palaidoti, tad iš ka- 
zimierinių nuvažiavom tautinėse 
kapinėse šeimos ir giminių ka
pus lankyti. " ;

Ieva Perhiiriaitė ištekėjusi už 
William O’Brien. Jų namuose 
Užgavėnių naktį praleidau. Mat, 
susitarė dukterys ir sūnūs su 
šeimom palaikyti seną tradici
ją,'suvažiuoti į mirusios.motinos- 
namus, kaip ir jai gyvai esant, 
Užgavėnių vakarieriei. Pakvietė 
ir mane. Malonu buvo žiūrėti, 
kaip tiek daug Perminu šeimos 
suvažiavo ir kaip visi gražiai su
gyvena. Po vakarienės nakvy
nei nuvažiavau i Ievos ir Willia- 
mo namus. Ir čia kalbų daugy
bė. Ieva šneki, pasakojo, kaip 
mėgsta vasarą Illinois miškus, 
kaip su motina piknikaūdavo ir 
kaip sergančią slaugė.

Frances Perminaitė ištekėjusi

Leukemijos ligos iškankintas 
Šv. Teresės ligoninėje ketvirta
dienį apie 4 vai. popiet mirė Wau
kegan, Dl., gyventojas Jonas 
Pronskus, palikęs liūdinčius žmo
ną Domicėlę ir dukrą Justiną su 
vyru Bernairdu Skališius, ir jų 
vaikus—Antiiuą, Reginą ir Ber- 
narduką, taip pat brolį Juozą 
Čikagoje. Bus laidojamas, grei- 
čiausia, pirmadienį. Žinią gavus, 
dar nebuvo laikas nustatytas.

Veliohfs su dukters šeima ke- 
lioliką metų gražiai gyveno sa
vo pasistatytuose dviejų šeimų 
namuose, naujoje Waukegano 
apylinkėje, 902-904 Cedar Ave.

Skališių šeima Waukegane yra 
veiklūs lietuviai, ypač gyvai lie
tuvių tautinėje veikloje pasi

reiškia Bernardo brolio sūnus inž. 
Edvardas Skališius su žmonele 
Elena.

-ką pasakoti apie šiurpius karo 
išgyvenimus.

Visos šios šeimos, kaip sako
ma, turi savo prieauglio, kurs ir 
sudaro Zuzanos anūkų ir proa
nūky gausų būrį.

Kazys Januta

| ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI
"Vakare Ir ryte ir vidudieny ai dejuoju ir laukiu, o jis įširdo me

no baln". — Psalme 55:17.

Nėra abejonės, kad geriausiais vyrais ir moterimis pasaulyje yra tie. 
kurie reguliariškai meldžiasi kurie atsiklaupia, kaip kad darydavo Dievo 
mylimasis Danielis. (Dan. 6:10). Taip sunaudotasis laikas suteikia žmogui 
nepalyginamai daug palaimų. Palaiminimų gauna patys maldų darytojai ir 
kiti su kuriais jie susieina. Negalima gyventi pasisventusio žmogaus gyve
nimą, o nepaisyti maldų privilegijos. Dievo žmogui malda darosi dar svar
besnė, kai jis atsimena, kad mes turime Užtarėją arba Gynėją pas Tėvą, 
Jėzų Kristų, Teisųjį, kurio šventuoju vardu mes galime drąsiai artintis į 
dangiškos malonės sostą ir gauti reikalingos pagalbos.

Kas antrą antradienį Sophia Barčus radijas skelbia švento Rasto tyri no
toj y aiškinimus.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml 
t ’no m 4 << on ~ tusieji? j t< klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties*, kurią gausitekovo men. 28. i tuojau pollSO pa- n.moLmai. RMykit." 
main n naronimc culoia AP9H Onntn ! 7

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

iV. RAITO TYRINĖTOJAI

Susiriukimų

PRANEŠIMAI
SVARBUS SUSIRINKIMAS

J. A V. Reg. Lietuvių Bendruome
nės Marquette Parko Apylinkės me
tinis narių susirinidmas šaukiamas

maldų, parapijos salėje 6820 South { 
Washtenaw Ave. Bus labai svarbūs, 
reikalai aptariami. Prašoma visus 
skaitlingai dalyvauti. Tuomi parody-1 
site, kad Jums rūpi ne tik savi rei- r‘ 
kalai, bet ir kenčiančių lietuvių pa-__
vergime. — VALDYBA.
T—i. ■ i— i - '

už Juliono Sereikos, kurs yra 
muzikalus ir, kaip sakoma, turi 
vieno žmogaus orkestrą. Groja 
lūpine armonikėle, kuri elektri
niais laidais balsą perduoda į pa
stiprinimo įtaisą, o kartu įjung
tos kitos muzikos “mašinerijos” 
pagal reikalingą taktą akompa
nuoja. Prisipažinsiu, kad pir
mą kartą tokį orkestrą girdėjau, 
kai jis man vieną kitą melodiją 
pagrojo, kai jų namuose apsilan
kiau. Nematytum, kas groja, o 
jei tik garšą girdėtum, many
tum, jog kelių žmonių kapelos 
klausai. F. Sereika su savo ka
pela yra groję TV ir klubų pa
rengimuose.

Adomas Perminąs ir žmona 
Katharine visada mieli pasikal
bėjimui. Kai Adomas telefonu 
pranešė apie motinos mirtį, tuoj 
ir pridėjo, kad nenakvočiau vieš
butyje, bet pas juos. Pirmoji 
naktis, iš laidotuvių koplyčios 
grižus, ir praleista bei pramie
gota jų bute. Praeitame kare 
Adomas buvo Amerikos armi
joje mūšiuose Afrikoje, Italijo-

labai norėjęs tada mūšiams pa
sibaigus nuvažiuoti į Lietuvą, bet 
rusai nedavė leidimo. '

Povilas Perminąs ir jo žmona 
Eleonora nuoširdumu ir vaišin
gumu irgi labai mieli. Ir pas 
juos nakvynės naktis buvo labai 
trumpa, nes kalbų daugybė ne- 
vien apie mirusią Zuzaną, bet ir 
šiaip įdomių dalykų pasakojo iš 
gyvenimo Chicagoje. Povilas 
paskutiniame kare buvo Ameri
kos laivyne, kovose su japonais

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R.ŠERĖNAS 

Tel. WA 5-8063
TĖVAS IR SONUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

MOVING
Apdraustas perkrausimas 

iš įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

BffADINSKAS
TELEFUNKTEN

kaduAs-patefonas
4 Bangos. 8 Garsiakalbiai

2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

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

----  ------- ---------- .y

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 84)833 ir PR 8-0834

Linksmumo arba liūdesio valandom 
(PUTRAMENTAS) 

gražiausios gėlės ir vainikai antka
piu papuošimui ir sezoninės 

kapams gėlės.
ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 

5525 SS. Marlėm Avė. — 586-1220

SKAITYK IK KITA,: PATARK

DIENBAS1i "NAUJIENAS*

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinktoje

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKIGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA ir didžiausia laidojdio įstaiga

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

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

DOMICĖLEI PLAUŠINAITYTEI 
KRIAUČIŪNIENEI 

mirus, 
z

josios sesutę Anastaziją Draugelienę su vyru Broniu ir ki

tus gimines bei artiinuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
«

liūdime.

AMERIKOS LIETUVIU POLITIKA
Dr. Kazio Šidlaūsko knyga apie Amerikos lietuvių pastari-' 
gaš daryti įtakok į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.

Knygos bus išsiųstos, jėi <51.50 čekis arba Money Orderis
J>uš pasiųstas tokih adresu:

NAUJIENOS,
1739 Sb. Halstėd ŠL, Chicago, UL 6060h

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

KAZYS KARAZIJA

JUOZAS BLAŽYS

ANTON K. VALUKAS
Gyveno Suring, Wisconsin

Mirė 1976 m. vasario mėn. 25 dieną ir kovo 1 d. buvo palaido
tas Lietuvių Tautinėse kapinėse, Chicagoje.

Velionis Anton K- Valukas negali atsidėkoti tiems, kurie sutei
kė jam paskutini patarnavimą ir palydėjo ji i amžinybės vietą. Todėl 
mes, atmindami jį ir apgailėdami jo mirtį, dėkojame draugams, atvy 
kusiems į šermenis, atsiuntusiems gėlių ir palydėjusiems į kapus.

Dėkojame redaktoriui M. Gudeliui už atsisveikinimo žodžius, pa
sakytus .koplyčioje. Dėkojame sol. Atgintai Braziui už giesmes ir him
nus, taip pat už atsisveikinimo žodžius kapinėse. Dėkojame Amerikos 
Lietuvių Tarybos, Lietuviu Respublikonu Lygos ir kitų organizacijų 
atstovams už dalyvavimą šermenyse ir atsisveikinant. Dėkojame lai
dotuvių direktoriui John G. Evans už mandagų ir tvarkingą patarna
vimą. Dėkojame karstanesiams, nuneiusieifls jį į amžinojo poilsio 
vietą, ir visiems laidotuvėse dalyvavusiems giminėms, draugams bei 
pažįstamiems. O Tau, mūsų mylimasis, sakome: — Ramiai ilsėkis šal
tojoj žemelėj.

Nuliūdę įteka: žmona jr sDnOt.

• 1 ' " " f ’ • - • . -- -- ............ -

Prof. Vaclovo Biržiškos

SEN ijjij LIETUVIŠKU 
KNYGŲ ISTORIJA

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o ąntrajamė 226 puslapiai, 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami ui $4.00, 6 kietuose 

viršeliuose už $6.00.
Abi knypai gausite, |ei pinigus pasilsite tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Street Chicago, Illinois 6060H

. YX > it • I t t Y iii I. "» -Į . e.

SODYBŲ PIEVELĖS
. Nieko nėra g/ažesnio apie namus, kaip grižiai žaliuojanti pie 

ffclė. JGekvTehiš lietuvis ditižiuojasi savo pievele. Amerikoje nė 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo, 
babar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A Šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi

SODYBŲ PIEVELĖS
Knygelėje šuraSffa Hskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pantevfnėja. Užvadbaymteji gali knygelę įsigyti už $1,25. . Jeigu 
Itt uoliai gyvėpa artm nenori užvažiuoti, tel gati atsrųšti $1.50 čekį 
arba Money Oraerį, o mes knygelę jam pastų Šime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

- NAUJIENOS,
ItH S.. HALBTteb ST, CHICAGO, ILL, M608

Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
- TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

1446 Sa. 50th Ave, Cicero, Ill. Phone: OLyiripic 2-1003

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, DL 974-4410

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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— Bronius Aušrotas, Juno 
Beach, Fla., spaudos bendra
darbis bei politinių įvykių ko
mentatorius, po ilgesnės pert
raukos vėl tapo Naujienų skai
tytoju.

— Leonas Meilius, Detroit, 
Mich., pratęsė iš anksto be ra
ginimo savo prenumeratą ir 
atsiuntė Naujienų paramai de
šimkę. Tos apylinkės tautietis 
užsisakė Naujienas vieneriems 
metams, bet pavardės prašė ne 
minėti. Naujienų vadovybė nuo 
širdžiai dėkoja už dėmesį ir už 
paramą.

— Petras Markūnas, Wau
kegan, Ill., pratęsdamas prenu 
merą tą tarp kita taip rašo: 
“Naujienos ypatingai su tinka
ma atyda atrenka svarbiau
sias pasaulinių įvykių žinias ir 
duoda gerą informaciją apie 
lietuviško gyvenimo kryptis bei 
užkulisius ir nukrypimus bei

klaidas, \patingai tokias, ku-|
Irios neatsitinka atsitiktinai. Ma Omaha, Nebraska, pratęsdama 
no geriausi liu! Xjiiuai visiems prenumeratą, kartu su gerais 
Naujienų darini o tojams ir ben, linkėjimais atsiuntė penkinę 
dradarbiams. Kartu siunčiu $9 Naujienų paramai ir du dol. už 
Naujienų parai* 
pareiškimą ir ižž auką.

— Emilis Milkeraitis, išėjęs. 
pensijon namų statybos specia
listas iš Oak Lawn apylinkės, 
atskiru laišku, kartu su gerais 
linkėjimais ir padėka už kalen 
dorių, atsiuntė penkinę Naujie
nų paramai.’ ' ( / ’ _ į

- — Adomas Tlidžbalis, visuo
menės veikėjas ar spaudos bend, 
radarbis iš Marquette Parko 
apylinkės, pratęsė savo prenu
meratą iš anksjto be raginimo 
ir atsiuntė Naujienų paramai: 
$7. Dėkui už beųdradarbiavi- 
mą ir už aūką£ Tos apylinkės, 
tautietis, norėdamas tinkamiau 
susipažinti su Naujienomis, jas 
užsisakė 3 mėn. Vajaus proga 
jos yra siunčiamos 2 savaites 
nemokamai pa!gal gautus pagei 
davimus arba platintojų pri
siųstus galimų skaitytojų adre
sus. ', / .’’į -

i& Dėkui j.iž

Poniu .1. Scdtrut>iėieiiė, — Aplankykite Vilnią per 
Velykų šventes arba kitu laiku, j 
Vietų dar yra. Calaxy Tours 
atstovas Chicago j e Marius
Kięla. TeL 434-9655. (Pr.)
< i  • šį. ’-A ' > 4 ~ ’ v

■ AS*

,----------------------------------- ---------------
IŠRINKITE -v- . a

AARON Z. GRYKA >
CIRCUIT TEISMO TEISĖJU >

Jis yra palankus lietuviams įr jų apylinkėms. 
Balsuokite pirminiuose rinkimuose už demo

kratų sąrašą kovo 16 d.

SIUNTINIAI LEETUVA 1
-MARIA NOREIKIENĖ— VTTAUTAS ŽUKAUSKAS Į

2608 West 69th St., Chicago, HL60629 ♦ TeL WA 5-2787
■ > : ■■ * ’K-' C .. •.< -z - r ' r ■

Didelis pasirinkimas geros rQilas įvairią prekių.
MAIŠTAS. IŠ EUROPQ? SAN5*1.1’^^ Z

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.
AL N A U J 6 KAITI S j

2022 W. 69 ST., CHICAGO, Hi. 60636. TęL WA 5.9209

SlUNTIN^į;
Cosmos. Parcels a

2501 W. 69th St., Chic*«or lH,— Tk ^A 54737 
3333 So.

y. v A į, A> >-Į w> s‘-U-: fL
* ' ■' » ** . • ■-7. z
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NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 80 metų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 

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

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuviu laisvę 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų įgalio
tiniais. ' / '

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grapes, jų bendras Institu
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius dafrbus bei, tikslus.

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus^komisija. Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi J visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laiirašio. bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių geroveL siekiant visuotino lie
tuvišku reikalų renesanso. * * -
KAINUOJA: Chlea^ofa Ir Kanado|« metamą — $30.00, pusti maty — $18.00, 

trims min. — $850, vienam mirų $100- Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei mėty — $14.00, vieną m min. — $2.50. Užsieni uo
te — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama ąavaity nemokamai*

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

k^leuclorių. Dėkui už pąrdmą 
ir už ankstyvą prenumeratos 
pratęsimą, tuo sutaupant laiką 
ir mažinant išlaidas. Tos apy
linkės tautietis Ansas Kėkštas 
tinkamesniam susipažinimui už 
sisakė Naujienas mėnesiui.

. — Patricija Palusis iš Chica
gos pietvakarių kandidatuoja 
gauti Miss Illinois titulą. Ją re
mia American Can Co. Rinki
niai prasidėjo vakar ir baigsis 
.sekmadienį St. Charles mieste.

— Lietuvių Kredito Unija 
sėkmingai veikia Los Angeles 
Tautiniuose namuose ir duoda 
įvairių rūšių paskolas.

Vasario 16 gimnazijos di
rektorius dr. Vincas Natkevi
čius lankys Amerikos lietuvių 
didesnes apylinkes kovo 19-24 
d. Kovo 21 d. vidudienį infor
muos rėmėjus ir visuomenę ak
tualiais gimnazijos reikalais 
Chicagos Jaunimo centre.

— Mokyt. Jadvyga Matulai
tienė perorganizavo vadovau
jamą New Yorko lietuvių tau
tinių šokių grupę, sudandam’a 
vyresniųjų ir jaunesniųjų vie
netus ir juos pavadindama 
Tryptinio ansamblio vardu. 
Naujoji, žymiai padidėjusi, gru 
pė sėkmingai dalyvavo Lietu
vos nepriklausomybės ‘minėji
mo programoje kartu su lietu
vių vyrų choru Perkūnas, diri
guojamu Vytauto Daugirdo. 
Programą pravedė Irena Vėblai 
tienė.

— P. Januška ■_.% Cadillac 
Motei, 2498 Dongai Rd., Wind 
sor, Ont, Canada, pratęsdamas 
prenumeratą, prisiuntė 10 dol. 
dovaną Naujienų paramai. A; 
Kiršinąs iš Toronto atsiuntė 
penkinę, o A. Kairys atsiuntė 
du dol. Tos. apylinkės tautietis 
užsisakė Naujienas 6 mėn., bet 
pavardės prašė neminėti. Dė
kui už aukas ir už dėmesį.

— Ponia Helen Micevich iš 
Marquette .Parko apylinkės 
kiekviena proga paremia Naū 
jiėfhs ir randa gerų žodžių 
paskatinimųį dirbti Lietuvos- ir 
lietuvių labui. Pratesdama pre
numeratą, ji tarp kita ko taip 
rašo: “Ląbąi “gerai suprantu 
mūsų; sp.audbs sunkią pąįėtį,; 
todėl ^iunčių $10 paręn}ti-Nau-, 
jienotps, >;-kuriąs•'*' skaitau. 
pat'jiĮlsik’ūrimo dienos? Ta pip: 
ga norėčiau paragihtr’visuą-mję 
lūs įkaity tojus dosniai; remtiį’ 
Naujienas ir^prisidėtĮ ,prįe_ jų 
platitiimo, kad šis įdomus, ir 
mums lietuviams taip labai 
naudingas laikraštis dar' ilgai, 
ilgai gyvuotu ir mūs jjiuolat 
lankytų”. Dėkui už laišką , ir 
už auka.

‘ PATlk^LINiMAS

Dailininko£ Juozo Mieliūlio 
kūrybos paroda yra atidaryta 
Jaunimo j.Centro’ galerijoje 
(Lithuanian Art Gallery), 5620 
So. Claremont Ave., Chicago^ 
Ill., (per klaidą paskelbta 3620)

H£LP WANTED — PEMALE 
Darbininkių reikia

CLERK — TYPIST 
AND LIGHT SHORTHAND

for -Credit Department.
Profit sharing, excellent hospital be
nefits. 37% hours per week.

Call L. A. GIOSA
372-3540. ,

HELP WANTED — MALE 
Darbininkę Reikia .

AUTOMATINEI B&S MAŠINAI 
Reikalingi sustatinėtojai (Setup) ir 
operatoriai. Kreiptis angliškai į Mr. 
Hammer. TeL 832-6140.

PROCESS SCREW CO.
Ardmore and North Ave. 

Villa Park. Hl.Williatn W. Scranton
Naujasis JAV atstovas 

Jungtinėse Tautose
Scrantoae ir apylinkėse gyve

nantieji lietuviai gerai pažįsta JAMA^KRAUTOVė/ rinkama’ bet*ko- 
W. W. Scrąnt’oną, taip pat ir b““u‘7Xaf5, įksluL^a 
Scrantonas. gerai pažįsta lietu
vius. Jeigu kada buvo ar bus 
jungtinių tautų cirke — Jungti
nėse Tautose lietuvių draugas, 
tai vargu ar bus pralenktas Wil
liam Scranton. Jo senelis buvo 
vienas pirmųjų anglių ir geležies 
pionierių, šlovę it turtus sukro
vęs ir pącią vietovę pavadino 
savo vardu. Užtarnautai. Scran- 
tono plati giminė labai daug pa
dėjo prie, anglių kasyklų/ lygiai 
ir pirmųjų geležies liejimo fabri
ku išugdymo.' Kasyklos ir liejy
klos priklahšė Scrahtonų dinasti
jai, kaip čia. sakoma.

Scrantonif 'giminė yrą susiju
si su įvairiomis visuomeninėmis, 
kultūrinėįds df^anizacijomis,:
draugijomis.'Ndehgva rasti ku
rią nors Sėrąnto — miesto ir 
apylinkę darbo sritj, jvykįį-kur. 
nebūtų Scrantonų. Nūo pat pir- ; 
mųjų lietuyių pasirodymo Scran- 
tone .ar .apytiūkėšė turėjo susi- 

. tikti su Sčrantpho giminės įmo- ' 
nėmis, . įstaigomis.. Ir dera, pa- 
žymėti,.Scrajitonai visada buvo 
paslankus p^šti žirib’gūi, kur bu-į 
.vp/jipanoma^prieinama. Dabar
tinis. W^ W»t Šcrantdn .pabrėžti
nai išsiskyrė demokratiškumu, 
buvo ir tebėra prieinamas bet 
kokiame reikale. Lietuviai mie-

BUSINESS CHANCES 
Biznio Pro®e*

PARDUODAMA - ARBA IŠNUOMO-

kimų salei (7400 kv. pėdos). 2615 W. 
63rd St. TeL 925-1711.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS šviesus ir švarus 
5 kambarių butas' tik' suaugusiems. 
Skambinti telefonu 376-7241.

IŠNUOMOJAMAS naujai reinodeliuo- 
tas 3%' kambarių beismonto butas su 
baldais, blaiviam vyresnio amžiaus 
vyrui. 4253 So. Campbell Avė.

* r ' •

FOR RENT 5 ROOM apartment, 1st 
floor. Family with 2 children or less. 
1454 N. Wieland Ave., near 1600 
North. Tel.: MO 4-1216.

MISCELLANEOUS 
(vairOs Dalykai >

. SHIPPING OVERSEAS? 
CALL ’ INTL ACTIVITIES CORP, 

FOR RFEE INFORMATION.
PHONE (312) 595-7310. -

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS. 4065 Archar Ava
Chicapo, 111. SO63Z Tai. YA 7-5980

AL. IR I G K A S 
T A I S O M E 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 
' • kaina nebrangi.- 

Talefonuoti 737-3988 — TEXACO 
58-tos Ir Westarn Avenue kampas

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, žemė — Pardavimui
REAL ESTATE «>R SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

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

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

į V1SŲ RŪSIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233
SAVININKAS PARDUODA 10 butų 
modernų mūrini 6 metų senumo na
mą 79tos ir Harlem apylinkėje. 8 
butai po vieną miegamą ir du butai 
po 2 miegamus, visur Įmontuotos vi
rimo ir kepimo krosnys taip pat šal
dytuvai., Teirautis teL 357-3655, o po 
5 vai. Vai: 852-6928.

IR GYVENKIME ČIA

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

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

6 
ras.
jums, Marquette Parke. ££6,000.

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

BELWOOD APYLINKĖJE parduoda- 
mas 2 butų mūras. Įrengtas beisman- 
tas, virtuvės kartu su valgomaisiais, 

'2 mašinų garažas su šoniniu įvažia- 
■ vimu. Aluminijaus apkalimai, guzo 
šilima, oro vėsinimas. Didelis salio- 
nas, išklotas kilimais. Viskas labai 
gerame stovyje. Skambinti angliškai 
vakarais. TeL 544-7287.

ARTI 73 — California 20 metų 
nuikus '6 kamb,. 2 aukštu mūras ir 
2 auto mūro Brazas. Labai patrauk
lus gyventi. $23-300.

g A VT STO VT am nrnf esionalui ar 
Viplęvienjjrri žmogui galima gerai pir
kti 2 ankstu mūro narna luksus 6 
varnb hntac ir modernus biznis. Na- 
mac meti’ statytas beveik
urieš Marquette Parką. $38,000.

♦ Elektros įvedimai, pataisy
mai Turiu Chicagos miesto lei
dimą. Dirbu ir užmiesčiuose. 
Dirbu greit, garantuotai ir są
žiningai. .

Klaudijus Pumputis 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel.: 927-3559

NAUJIENOS,
5* 39 So. Halsted St,

Chicago, Ill. 60608

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

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

PAVARDE IR VARDAS ------------------------------------------------

— Kiekvienas lietuvis gali ap 
sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
$10,000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams pigi TERM apdrauda: 
$1,000 tik už 3 dol. metams. 
Jiems yra įr Taupomoji — En 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apdraudą organizacijų na
riams — tik $2 už $1,000 ap- 
draudą. Dėl šių. ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi
nai Austin 
Tel. 421-6100.

Naujienos 
(Pr).

ADRESAS

— šį šeštadienį, kovo 13 d., 
8 vai. vakaro įvyks premjera 
Leharo operetės “Grafas Liuk- 
semburges”. Antras spektaklis 
— kovo 14 d. 3 vai. po pietų. 
Bilietai parduodami Margi
niuose, 2511 W. 69th St.

gresą, ;yėliau — Pennsylvanijos 
gubernatoriumi. W. W. Scran-’ 
ton būtų bųyęs daug kartų išren
kamas gubegiktonaųs pareigom, 
tačiau Peiiųsylvanijos. Į įstaty
mas ‘nęleido;!antram ar treciam 
tėrmihui... ,.o” / . . ; ’ ■
. ,Kaip žiuppiąį. Sėranton' buvo 
yręąiSibiOkėpąĮą. l^nyęhcįjo j kąn-' 
"didatfr. ^r^idėhtoj. parMgoms,-Į 
bet; jpitaįSim^jo. prieš.,‘ senatorių? 
(^dwa^^Iu^Jsayd ruoštu, ne-; 
paprastai^praįįmęjo rinkimus' 
prieš’ ‘Johnsoną. ’/, ‘: f ’.Tt ■ 
' . ’GaiiJiėtūy^i’ tikėtis* visoidos’ 
iparamos~iš W.-W. Sęrantorio, pa- - 
įkirto atstovauti' Šiai šaliai ga-? 
na sunkioms.pareigoms— Jung- 
tfnėse Tautose. ■ L. D.

' - A . t*- ! - 7 *r -- fk. . •
V. Alanto dvi knygos
: Prodūktingas rašytojas Vyt.’’ 
Alantas plunksnai rūdyti nelei-; 
džia. Netrukus išleidžia seniai 
laukiamą dokumentinę-apybrai
žą Ronjas Kalanta, paantrintą 
pavadinięaū — Gyvieji deglai 
Nemuno slėnyje. Į Turėtų netru
kus pasirpdyti, iki gegužės 14 
dienos, Ropio’Kalantos ketverių 
metą Tėvynei pasiaukojimo su
kaktuvėse. ’ Laiko srovėje daug 
reikšmingų Įvykių aptemsta, ta
čiau Romo Kalantos liepsna ne
turėtų pritemti. Dažnose tuščių 
rietenų šutvėse labai prasivers 
Alanto knyga, gal Romo Kalan
tos liepsnų šviesėję padės mums 
atskirti vertus dėmesio įvykius 
nuo niekniekių.

Antra knyga, novelių rinkinys, 
vardu Atspindžiai ūkanose, bai
giama spausdinti. Tai bus Vyt. 
Alanto atsijotų novelių sutelki
mas, nuo pat pirmųjų novelių 
ik šių dienų, Dirvos novelių kon
kursuose laimėjusių net tris.

Kaip atrodo, pensininko am
žiaus sulaukusiam Vyt. Alantai 
nepavyksta lepintis saulėtos Flo
ridos poilsiu at kitais pensinin
kų užsitarnavimais. L. D-

STASE’S FASHIONS
Kūdikiams ir "vaikantį 

7 rRŪBl^ KRAUTUVĖ
6237 So. Kedzie Avenue 

-TeL 436-4184
^^ Sav?Stase Bacevičienė

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

GERAI IŠLAIKYTAS 4 puošniu 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

9 kambariu ka?u nauias ranch. 2 
virtuvė 2 vrmios. paini karoetai. 
4rb B^c4»*on Parko. Galite greit už
imti. $36.500.

2 BUTU Tnndpmns mūro namas su 
<Wazn. Atskiri jHTdvrnat Barni graži 
gatvė Marquete Parke. $36,600.

MOTYEyRNTTS 4- BUTU mnr-jc jy 2 
‘uito mūro garažas. Atskiri šildvmai. 
nent air cond. Arti Maria High. — 
*45.500.

VALDIS REAL ESTATE

2625 West 71st St. Tel. RE 7-7200

SWWSSS
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PUSMEČIUI CHICAGOJE
: ^52 CIČEROJĘ

(i0/20/5/UM> 
C Pensininkams aūtomębilių
V i f ! apdrauda: >

? : ■ Anižniš 62^-
J. BACEVIČIUS ■' 778-2233

- . ■ ■ j
SOPHIE BARČUS

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS ! 
Į 

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

. Lietuvi y kalba: kasdien nuo pirma- 
: dienio iki penktadienio 12:30— 
IrOO v. popiet. — šeštadieni ir 
Sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

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

CHICAGO, ILL. 60629
v .... -=^

PTTD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — P ATIDUOSIT — 

NnovrosTT
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai iumg n a tarnaut

RALYS BUDRAITIS
-»3f® ARCTTUR AVF CTTTCAGO.TE 

Tel. 254-5551
T-KMONTO APVTTVKUTF.

ISSTA IR ARCHER AVĖ
Tel. 257-5861

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town of Lako)

Dažo namut Iš lauko Ir ft vidau*. 
Darbas garantuotas.

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

STASYS ŠAKINIS
— ---------- -—;------------• ■ z

TERRA
! Branpanybas, Laikrodžiai. Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST Mrd ST^ CHICAGO 

Telef. 434-4660

Didžiausias kailių

HOMEOWNERS POLICY

Call Frank Zapolis 
320872 W. 95th St.

GA 4-8654

STATf FARM

INSUtANCf

State farm r ire and Casualty Company

A. TVER AS 
LAIKRODŽIAI IR BRANOENYBRS 

Pardavimas ir Taisymas 
Utf WEST 69th STREET 

Talrtj REpublIc 7-1941
K . . , 7

FORESTS CANT

pas vienlntelj
lietuvį kailininką įį/į

Chicago je “ Hiri i

NORMANĄ

263-5826 
(įstaigos) ir 

677-8489 
(buto)

185 North Wabash Avenue 
2nd Floor Chicągo, HL 60601

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

PIRKIT1 JAV TAUPYMO BONUS

31. A. ŠIMKUS
Rea! Estate. Notary Public. 1 

INCOME TAX SERVICE '
<259 S. Maplewood. Tąf. 254J7450
Taip pat daromi vertini^ girnių 
iškvietimai, pildomi JpHpetybęr pra- 

, symai ir.kitokį Blankaf

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. HL 60609. TeL VI 7-3447

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams. 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

Pasveikink savo draugus 
per "Naujienas’

RANGE 
FIRE IS 
WILDFIRE




