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FORDAS TARĖSI SU SENATORIAIS 
DĖL RODEZIJOS IR KUBOS 

Kisingeris veda pasitarimus su/turky 
užsienio reikalu ministeriu.

. ta •• T7

įgr

WASHINGTONAS, D. C. — Prezidentas Fordas buvo pasi
kvietęs į Baltuosius rūmus abiejų partijų vadus ir-informavo Juos 
apie vyriausybės pažiūras Rodezijos ir Kubos intervencijos į kiti) 
valstybių vidaus reikalus.

Baltieji Rūmai yra informuoti, ============
■ ' J i

kad sovietų valdžia jau permetė I |$ y|5Q PASAULIO
dalį kubiečių, padėjusių paverg
ti Angolą, į Mozambiką, kad ga
lėtų įsiveržti į Rodeziją ir padė
ti juodžiams pagrobti valdžią.

Sekretorius Kisingeris jau pa
reiškė, kad JAV imsis priemonių 
tolimesnei sovietų ekspansijai 
sustabdyti. Prezidentas Fordas 
pilniausiai pritaria Kisingerio 
padarytam pareiškimui.

JAV yra pasiryžusios sustabdyti 
Kubą

Jeigu sovietų valdžia drįs siųs
ti kubiečius į Rodeziją, tai pre
zidento Fordo administracija yra 
pasiryžusi suvaldyjti kubiečius.

j
JAV gali imtis kelių priemonių 

prieš kubiečiųs-*Jes-gaH siųsti 
aviaciją į Rodeziją ir padėti-Ro- 

■' dėzijos karo 'jėgonis.''.Jeigu- Ku
bos diktatorius nepaklausys JAV- 
įspėjimo, o vis dėlto savo karius 
siųs į Rodeziją, tai tada planuo
jama Kubos invazija.

Jeigu Kubos kariai gali įsi
veržti į svetimą valstybę tai ko
dėl amerikiečiai negali įsiveržti 
į Kubą ?

Sekretorius Henry Kisingeris 
vakar pradėjo pasitarimus su 
turkų užsienio reikalų ministe- 
riū dėl bazių Turkijoje. Patys 
svarbiausieji paragrafai jau bu
vo aptarti, bet dar yra visa ei
lė dalykų, dėl kurių reikia su
sitarti. Turku užsienio minis
tras Ihsan Caglajangil pranešė, 
kad turkai sutiks leisti amerikie
čiams naudoti tiktai 2’7 bazes. 
Be to, turkai nori naudotis ir vi
somis surinktomis žiniomis apie 
karo jėgų judėjimą Sovietų Są
jungoje. Iki šio meto amerikie
čiai informuodavo turkus apie 
sovietų karo jėgų judėjimą tur
kų pasienyje, bet turkai nori gau
ti daugiau žinių.

Amerikiečiai informavo turkus 
apie sausio mėnesį vykusius ma
ni evrus turkų pasienyje net ir 
tuo atveju, kai turkai buvo už
darę amerikiečių karo bazes. 
Amerikiečiai nori įtikinti tur
kus, kad yra ir kitos priemonės 
sovieų karo jėgų judėjimui tik
rinti, Turkijoje rengtos stotys 
ne būtinai reikalingos.

Solženicynas Anglijoj
LONDONAS. — Nobelio pre

mijos laureatas, rašytojas ir So
vietų disidentas A. jSolženicy- 
nas, kurį Maskvos raudonieji vi
saip išjuokia, n eturėdami ką ki
tą sakyti, besilankydamas Bri
tanijoje, įspėja vakarų dar lais
vąjį pasaulį, kad jis, esą, rūpi
nasi tik bizniu ir patogiu links
mu gyvenimu. Jis už pinigą par
duotų net ir tėvą-motiną.

Vakarai besirūpindami pato
gumais n emato gresiančio pa-’kraujo praliejimą, kuris, jums 
vojjaus. Kai praregės — galės įsikišus, upeliais liesis, tiek bal- 
būti jau vėlu. i tųjų, tiek ir juodųjų'’

žemės drebėjimas 
Centrinėj Amerikoj

MANAGUA, Nikaragua. — 
Stiprus žemės šudrebėjimas tre
čiadienio ankstybą rytą sukrėtė 
Centrinės Amerikos sostinę Ma- 
naguos miestą, bet apie nuosto
lius. dar jokio pranešimo nebu
vo gauta. Pagal Richterio ta- 
belę ketvirto smarkumo drebėji
mas trukdo 5 sekundes.

Managua miestas dar nėrą pil
nai atsistatęs po 1972 metų 
gruodžio 23 dienos drebėjimo, 
sugriovusio didžiąją to miesto 
dalį.

9 svarai kokaino
^MIAMlIFlž Jungtinių Vals
tybių muitinės valdininkai Mia
mi aerodrome iškratė tris čemo
danus rado 9.1 svarus 81.1 mi
ll jomj vertės kokaino. Kontra
banda buvo rasta, kadangi mui
tininkai buvo gavę per telefoną, 
slaptą pranešimą, kad iš Kolum
bijos atvyks asmuo su netikru 
pasportu ir trimis čemodanais.

žemės drebėjimas

Pacifiko okeane
GOLDEN, Colorado. — JAV 

žemė Drebėjimų Informacijos 
Centre antradienį užregistruotas 
smarkus, 6.7 stiprumo- žemės 
drebėjimas pietvakarinėje Paci
fiko okeano dalyje Kermadec sa
lyno srityje apie 600 mylių į 
šiaurę nuo Naujosios Zelandijos.

Reformos Prancūzijoje

PARYŽIUS. . —Prezidentas 
Valery Giscard d’Estain kalboje 
per TV pasakė, kad kairiųjų lai
mėjimai praeituose rinkimuose 
vaizduoja’ Prancūzijos gyvento
jų nepasitenkinimą ir sušfrū- 
pinimą ir išdėstė ruošiamų eko
nominių ir socialinių reformų 
programų.

Jis pasakė, kad Prancūzijos 
ekonomija, po 1975 metų rece
sijos, pradeda atsigauti, bet no
rint parūpinti darbų daugiau 

kaip milijonui bedarbiu, teks 
darbininkams sumažinti uždar
bių reikalavimus, kad biznis ga
lėtų atsigauti. Prezidentas pa
reiškė, kad valdžia nedidins iš
laidų ateinančių 1977 metų biu
džete.

Gromyko Londone
LONDONAS. — Besilankan

čiam Sovietų užsienio reikalų 
ministeriui Gromykai anglų min. 
Callahan, pareiškė: “Nesikiški
te į Rodezijos ir 'Retų Afrikos 
reikalus. Jūs būsite kalti už

i<sViduryje sėdi rašytojas Samuel L. Ctanens. Iš paprasto Mississippi upės laivo kapitono 
išaugo į didelį Amerikos rašytoja. Clemens sėdi viduryje, o iš abieju pusię sėdi jo 1871 metu 
draugai.

SIRIJA NEPAJĖGĖ SUVALDYTI
GINKLUOTU PALISTINIEČIU 

ĖiilF MĮ;

Libano lakūnai bombardavo Beirute esančius

Italijoje ėmė viršų 
koalicijos šalininkai
ROMA..— Valdančioji Krikš

čionių demokratų partija po še
šias dienas trukusių mitingų tre
čiadienį menku balsų perviršiu 
išsirinko, liberališką vadovybę, 
kuri “siektų koalicijos su socia
listais ir užmegstų oficialias kon
sultacijas su komunistais”.

Liberalų frakcijos sekretoriui 
Benigno ZaccKgnini ir ministe- 
fiui- pirmininkui Aido" Moro pa
vyko nugalėti jų prieškomunisti- 
nius konkurentus, bet jų balsų 
perviršis buvo toks menkas, kad, 
atrodo, negalės išvengti kompro
misų su griežtai prieš komunis
tus nusistačiusiąja partijos da
limi, jei norės ištverti valdžioje 
iki visuotinų rinkimų, ateinan
čiais metais.

738 delegatai, 'atstovaują 1,- 
719,000 krikdemų partijos narių, 
perrinko Zaccagnini 885,500 bal
sais prieš 831,500, balsavusius 
už griežtąjį antikomiinistą Ar
naldo Fortlani.

Pasigėrusios mašinos
Brazilijoje

SAN PAULO. — Brazilijos 
prezidentas įsakė skubiai išvys
tyti alkoholio gamybą, panaudo
jant cukrines švendres ir kitus 
tam reikalui tinkamus augalus, 
kurių Brazilijoje yra apščiai.

Brazilija yra ištyrusi ir radu
si, kad alkoholis sumaišytas su 
benzinu, primaišant alkoholio 
20%, suteikia daugiau energi
jos. Auto mašinos, vartodamos 
tokį mišinį, vienu mišinio galio
nu nuvažiuoja daugiau kelio my
lių ir neteršia oro. Antra ver
tus, brazilai tuo žymiai sumažins 
žemės alyvos įvežimą ir sutau
pys milijonus dolerių.

Kalifornijos valstija buvo pa
sinešusi išleisti įstatymą, ku
riuo remiantis, pradedant 1980 
m., būtų buvę maišoma alkoho
lis su benzinu. -Bet benzino ga
mybos bendrovėms stipriai pasi
priešinus, įstatymas buvo numa
rintas.

ORAS
Vakare lis
Saulė teka 5:46/ leidžiasi 6:08

Teisėjai reikalauja 
padidinti jų algas
WASHINGTONAS. — Dar 37 

JAV fedėraliniai teisėjai, penki 
jų iš Chicagos, prisijungė prie 
reikalaujančių padidinti algas, 
kurios! tebėra “įšaldytos” nuo 
1969 metų. %

Teisėjai savo įteiktame U. S. 
Court of Claims skunde argu
mentuoja, kad teisėjų algos-yra. 
Jnet.JAVJ^^siitucija garantuos 
'tos, būterrtjos straipsnyje 3,’ sek
cijoje 1 parašyta, kad teisėjai 
“turi už savo tarnybą gauti kom
pensaciją, kuri negali būti su
mažinta tol, kol jie pasilieka tar
nyboje”.

Penki čikagiškiai teisėjai yra: 
William J. Campbell, Edwin A. 
Robson, Julius J. Hoffman, Ab
raham L. Morowitz ir Joseph
Sam Perry.

Vokiečiai išsigando
Vakarų Vokietijos vienas ge

nerolas privačiai ištyrė ir ap
skaičiavo, kad Maskva, karo at
veju galėtų per labai trumpą lai
ką okupuoti visą dabar laisvai 
gyvenančią vakarų Europą. Jis 
paskelbė, kad rusai prieš vakarų 
Europą turi išdėstę 150 gerai 
ginkluotų kariuomenės divizijų, 
tarp kurių 100 divizijų yra žy
gio paruoštyje. Esą, 50 divizi
jų sudaro tankų ir šarvuočių da
liniai. Kiti 50 divizijų yra ge
rai motorizuoti ir ginkluoti, ju
drūs pėstininkų daliniai. Be to, 
vakarų fronte rusai turi 4,000 
kovos lėktuvų ir Karpatų kalnuo
se bei Ukrainos lygumose ge
rai suslėptas atomines bombas, 
nešančias raketas. Į tą skaičių 
generolas neįskaito satelitinių 
kraštų karo jėgų.

Vietnamo našlaičiai 
sukėlė piktas riaušes

KOPENHAGA, Danija. — še
šios dešimtys Vietnamo karo 
našlaičių valdžios mokykloje su
kėlė laukines riaušes, sudaužė 
baldus, išmušė langus, sužalojo 
automobilius ir grasino užmušti 
visas tris mokyklos mokytojas. 
Tai jau antrį kartą tokios riau
šės trijų dienų bėgyje. Našlai
čiai, nuo 5 metų iki 19 metų am
žiaus, pareikalavo juos suvesti 
su danų žurnalistu Henning Bec- 
keriu, kurs prieš metus laiko 
juos atgabeno iš Vietnamo. Atsi
sakius jų reikalavimą patenkin
ti, jie stačiai pablūdo.

, Portugalijos bėdos 
po kairiųjų “pučo”
LISABONA. — Portugalijos 

Industrijos Konferencijos (CIP) 
lyderiai trečiadiėnį pareiškė spau 
dos konferencijoje, kad po kai
riųjų prieš beveik dvejus metus 
suokalbio Portugalijos privati 
industrija tebėra suparaližuota 
ir atsišaukė į valdžią, kad atsta
tytų krašte pasitikėjimą ir pa
skatintų privačius investavimus., 
Algas didinti reikalavimams nuo 
1974 metų balandžio mėnesio ne
bematyti galo, o gamybos pro- 
duktingumas visiškai sumenkėjo. 
“Neatgaivinus produkcijos neį
manoma atstatyti pasitikėjimo 
atmosfera ir padrąsinti privačius 
investavimus”, pareiškė CIP va
dovybė.

Bedarbių iš 3 nuošimčių 1973 
metais .iki 1975 metų galo pa
daugėjo iki 15 nuošimčių. CIP 
(Portugalijos Industrinė Konfe
deracija) raštu vyriausybei pa
tarė sumažinti algų reikalavi
mus,, padidinti kredito progas 
privačiam investavimui, garan
tuoti, kad nebebus nacionalizavi
mų (nusavinimų) be kompensa
cijos ir susitvarkyti suvalstybin
tas įmones, kad gyventojai savo 
mokesčiais nebebūtų verčiami 
remti netikusios administraci
jos daromus nuostolius.

Preiidenfn Fordas, gavęs mažiau 
balsy N. Karolinoj* negu Reaganas, 
susirūpinęs padidėjusiu darbu. Jis 
žino, kad jam teks kreipti daugiau 
dėmesio į pirminius rinkimus ir gau
ti daugiau atstovę j respublikonę 
partijos konvenciją. Prezidentas ga
vo daugiau balsę ir atstovę penkio
se valstijose, o Reagan gavo tiktai 
vienejė; • -

.<jd musulmonu karo vady centrus
BEIRUTAS, Libanas. — Trečiadienio rytą gerai ginkluoti 

kairūs pSfeĖtiniečiai 24 valandas bombardavo prezidentūrą Babda 
priemiestgje. Prezidentas išlaikė visą dieną prezidentūros rūsyje, 
° ketvir^^ienio rytą šarvuota mašina išvyko i šiaurę, kur yra 
pats galingiausias Libano kariuomenės dalinys, atsisakęs klausyti 
perversmo vado gen. Azis Ahdubo. Kelias dienas Sirijos karo va
das buvo sulaikęs prie prezidentūros artėjančius kairiųjų arabų 
grupių dalinius, bet vakar Sirijos karo vadai pasitraukė.

Argentinos pažadai
BUENOS AIRES. — žmonių 

lauktas vyriausybės pakeitimas 
įvyko nepraliejus kraujo. Perė
musio valdžią generolų triumvi
rato arba, tikriau sakant, nau
jos argentiniečių vyriausybės 
galva gen. Jorge R. Videla, radi
jo kalboje, įsipareigojo išrauti 
su šaknimis įsigalėjusį Argen
tinoje tiek iš kairės, tiek ir iš 
dešinės griaunamąjį paprotį ir 
įgyvendinti demokratiją.

Generolų triumviratas, perė- 
; męs. valdžią,.-tuojau išleido turintį 
įstatymo., galią įsakymą,, kuris 
įgalina vyriausybę sudaryti spe- 
cialę karo tarnybą, turinčią ga
lios skirti mirties bausmes vi
siems tiems, kurie nužudys sar
gybinį, sabotuos bei gadins vie
šas transporto bei susisiekimo 
priemones, telefonus, elektros 
stotis ir panašiai.

Triumviratas paleido parla
mentą, savivaldybių tarybas ir 
suvaržė darbininkų veiklą. Taip
gi cenzūruoja žinias. Suimami 
visi Peronienės artimi politikos 
vadai, darbininkų veikėjai ir visi 
tie asmenys, kurie gali šiauštis, 
kurie įtariami turį ryšio su po
grindžiu.

Triumviratas nepaskelbė pla
no, kokiu būdu jis nugalės inflia
ciją, kuri pereitais 1975 m. pa
didėjo 334.8 %, ir kokiu būdu su
sitvarkys su terorizmu, kuris vi
dutiniškai nugalabydavo 3 asme
nis kiekvieną dieną. Jie tik pa
žadėjo laisvą ir nevaržomą pre
kybą ir leisti laisvas’užsienio ka
pitalo investacijas, kurios buvo 
3 metai varžomos, kai gen. Pero- 

įsėdo į Argentinos preziden
to kėdę, grįžus jam iš Ispanijos.

Dabar Pietų Amerikos val
stybėse veikia tik dvi civilinės 
valdžios — Kolumbijoje ir Vene- 
cueloje. Visur kitur krašto val
dymas yra karių rankose.

nas

Lygybė ta pati, bet 
pareigos skirtingos

HOUSTON. Tex. — Romos 
Katalikų Bažnyčios apaštališka
sis delegatas Jungtinėms Valsty
bėms arkivyskupas Jean Jadot, 
dalyvaudamas Amerikos kunigų 
tarybų mitinge, pasakė, kad dėl 
moterų vaidmens bažnyčioje jis 
turi geras viltis, tačiau netiki, 
kad moterys nors būtų ordinuo- 
jamos kunigais. Jis užtikrino, 
kad moterų rolė Romos Katali
kų bažnyčioje nebus lygi vyrų 
rolei, kadangi jos nebus kunigais, 
bet pridūrė: “Jų rolė bus ly
giai svarbi, nors ir ne ta pati”.

Prezidentas Suleiman Fran- 
jieh kreipėsi į sukilusius Libano 
karo vadus ir į Beiruto įgulos 
viršininką, prašydamas suteikti 
prezidentui reikalingą apsaugą, 
bet jokios pagalbos jis negavo.' 
Reikia manyti, kad jis kreipėsi 
ir į Sirijos karo vadovybę Li
bane, bet ir pastaroji nepajėgė 
suvaldyti prie prezidentūros su
trauktų šarvuočių ir artilerijos. 
Sirijos karo vadai prieš 10 die
nų įsakė Libano paleisti mečiams 
nesikišti į prezidentūrą, kol eina 
pasitarimai.

. - Atročlo, kad prezid. Franjieh 
tarėsi ir su Libano kariais, iš
likimais konstitucijai, vyriausy
bei ir pačiam prezidentui. Trečia
dienio naktį Libano aviacija iš
metė kelias stiprias bombas pa
čiame pajūryje stovinčiuose di
deliuose namuose. Gen.. Ahdub 
ir musulmonų kontroliuojamas 
radijo stotys pradėjo kelti di
džiausią triukšmą. Jos tvirtina, 
kad Libano lakūnai užmušė ne
paprastai daug žmonių- Beirute. 
Išmetus pirmąsias bombas, gy
ventojai bėgo į gatves, tikėda
miesi šitokiu būdu išgelbėti sa- 

i vo gyvybę, bet vėliau kelios bom
bos sprogo gatvėje ir užmušė 

,daug žmonių, išėjusių į gatves. 
Korespondentai tvirtina, kad 
Beiruto gatvės nuklotos lavo
nais.

Praeitą savaitę ir šios savai
tės pradžioje pačiame Beirute 
centre ėjo smarkios kovos tarp 
krikščionių falangistų ir musul
monų. Pastariesiems pavyko už
imti Hollywood Inn viešbutį, ku
riame buvo krikščionių štabas. 
Į muslmonų ir palestiniečių ran
kas perėjo visa eilė svarbių Bei
ruto pastatų, kai krikščionys ne
teko amunicijos ir buvo pri

versti užleisti ilgai laikytas Bei
ruto pozicijas. Tvirtinama, kad 
niekad Beirute nežuvo toks di
delis žmonių skaičius, kiek jų 
žuvo praeitą savaitę. Premjeras 
Kaiami buvo bejėgis toms kauty
nėms sustabdyti. Savo žinioje jis 
neturėjo jokių jėgų, net ir poli
cijos. tarpusavėms kovoms su
stabdyti.

Prezidentas Franjieh su šei
ma atlaikė 24 valandas. Ketvir
tadienio rytą jis sėdo į šarvuotą 
mašiną ir išvyko iš prezidentū
ros. Jam patarė išvažiuoti prezi
dentūrą saugojusio bataliono 
viršininkas. Pradžioje nebuvo 
jokių žinių apie prezidentą, bet 
vėliau paaiškėjo, kad jis pasiekė 
patį didžiausią Libano karo jėgų 
koncentraciją, kurios muselmo- 
nai dar nedrįso liesti.



Bažnyčios

for different

Chicpffo. I1L 60608

bažny- 
pasity- 
vietoje 
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Ciceroje yra šimtas šauliu

Kovo 21 d. įvyko Cicero jūrų 
šaulių "kuopos 'Klaipėda valdybos 
-posėdis, kuriame visa eilė kandi
datų priimta tikraisiais nariais 
ir dabar narių skaičius peršoko.

mėnesio 21 d 
užsieniu nu

turi p 
nias n 
tos kii 
gryna 
tu me

Zarasiškių klubas
Našus klubo susirinkimas- .

CHICAGO, ILLINOIS 5060S

Phonet Virginis 7-7747

Thur.9-8 Sat. 9-1

Fran McKee, -ištarnavusi 26 metus JAV laivyne, šiomis dieno
mis buvo pakelta į admirolo laipsnį. Dabartiniu metu ji rūpinasi 
laivyno saugumo reikalais Maryland, Ft. Meade bazėje.

DK JUOZAS TĄUTVILA

Katalikų Bažnyčios šauksmas Lietuvoje

gar 
‘Lietuva, 
didvvriu.

see us for 
financing 

AT OUR 10W RATES -

Tai pasiekta dėka darbštaus 
valdybos pirmininko Karolio Mil- 
kovaičio. -- .

Į Torontą, visuotini narių su- 
važiavima, iš kuopos narių vyks 
•9: 5 rinkti atstovai,*3 kuopos val
dybos nariai-ir 1 centro .valdybos 
narys. Jeigu vykti automobiliais 
ar autobusiuku,-tai kelionė truk
tų apie 10 valandų. Vienas de
legatų š. Antanas Markauskas 
pasiėmė išaiškinti, kaip pigiau 
ir geriau vykti: 3 automobiliais, 
mažu autobusiuku ar lėktuvu.

now with U.S. Savings 
Bonds. They just might 
let your kids spend more 
time studying and less 
time working to stay in 
school—whatever they 
hope to be.

GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisvė ir Lietu- 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis.

Praėj ušį sekmadieni, kovo 2r 
i. Įvyko Zarasiškių klubo susi
rinkimas naujoje vietoje — Chi
cago Savings and Loan finansi
nės bendrovės gražioje Preziden
tų salėje, 6245 So. Western Ave. 
Bendrovės prezidentė Philome
na Pakel davė nemokamai salę 
ir kavutę. Jai buvo padėkota at
sistojimu.

Susirinkimą atidarė klubo pir
mininkas Petras Blekys ir pri
statė šių metų naująją klubo 
valdybą. Valdyba susidaro iš 8 
narių: Petras Blekys, pirminin
kas, Jadvyga Lakienė, raštinin
kė, Marytė Žakienė, vicepirmi
ninkė, Kazimieras Rožanskas, 
kasininkas. Vytautas Kontrimas, 
Aldona šarkienė. Petras Padvais- 
kas ir Jonas Adomėnas, — ko
misijų nariai.

Pirm. P. Blekys padėkojo pra
eitų metų valdybai už gražų -dar
bą., Po to, padarė ilgoką prane- 
širpą apie klubo veiklą bei atei- 
ti'ės gaires. Vasario 7 d. mirė 
kįžbo narys Banifataš Milašius, 
■^turtą pasiėmė valdžia, nes ne-

- tufėjo testamento. Atsistojimu 
btfvo pagerbti mirusieji klubo 
nariai. Protokolą skaitė M. Ža
kas ir jis buvo priimtas. Iždinin
ko K. Rožansko finansinis rapor
tas taip pat buvo priimtas. Pir
mininkas pranešė, kad valdyba 
nutarė,Čiurlionio Galerijai (in

korporuotai) skirti 50 dol. Bu
vo sergančių narių. Feliksas 
Juodka jau pasveiko, Marytė Ža
kienė taip pat pasveiko. Agrono
mas Antanas šantaras buvo sun
kiai sužeistas ir tebeserga, Am- 
brozienė, Aleksas Ramašauskas
— ligoninėje. Dar serga .Miški
nienė ir p. Daujotienė.

Buvo aptartas klubo pavasari
nis banketas, kuris Įvyks balan
džio 24 d. Vyčių salėje. Banke
to bilietai jau platinami ir juos 
galima gauti pas platintojus bei 
klubo valdybos narius. Pirminin
kas priminė, kad banketui pa
geidaujami pantai (dovanos), 
kurie duoda daugiau pelno, negu- 
bilietai. J klubą Įstojo OnaVai- 
rnerė. Kb bas turi 205 narius, 
Let . ra r.cužsimokėjusių savo

X.T.Y. narių susirinkimas
Lietuvių Televizijos rėmėjų 

metinis susirinkimas įvyks ba
landžio 11 d., 2 vai. po pietų. 
L.T.V. patalpoje’5845 So. Oakley 
Ave. ’Bus renkama 1976 metų 
valdyba. Dalyviai bus supažin
dinti su liet, televizijos veikla.

Prašomi visi dalyviai. Po su
sirinkimo bus vaišės, kurias pa
rūpinti pažadėjo L.T.V. paren
gimų šeimininkė Eleonora Lu- 
kienė Stasys Patlaba

People want different 
things from a college 
education. 1 *

But they all agree 
on- one thing. It takes 
more than brains to 
get a diploma.

Why not make the 
burden alittle easier. 
Start buying U.S. 
Savings Bonds now.

Bonds are a depend
able way to build a 
college fund for your 
children. And an easy 
way to start saving 
them is by joining the 
Payroll Savings Plan.

Start a college fund

duoklių, valdyba -nenori suspen
duoti. Gali užsimokėti ir būti 
lygiateisiais nariais. '

Sekretorė p. Lekienė perskai
tė laišką nuo Dr. Vyt. Balčiūno, 
(minėjimo pirmininkas) ryšium 
su JAV 200 mėty Bicentennial 
minėjimu, kurį rengia platus lie
tuvių komitetas ^balandžio 25 d. 
McCormick Place 2 vai. popiet. 
Laiške kviečia lietuvius minėji
me skaitlingai dalyvauti, ’taip 
pat ir zarasiškiuš-’sudaryti ban
kete stalus.

Antrasis laiškas buvo nuo Da
riaus-Girėno lituanistinės mo
kyklos, ryšium su Andriaus Ku
previčiaus rengiamu koncertu. 
Pageidauja, kačLZarasiškių -klu
bas duotų skelbimą rengiamai 
koncerto programai. Laišką pasi
rašė p. Petravičius.- ,

■Pirm. Blekys paragino -klubo 
•narius gausiai^daiyvauti- JAV 
2001 metų' tnepriklausomybės ■ mi
nėjime ir pristatė svečią p. Ig
ną Petrauską, šio . minėjimo ad
ministratorių. Ig.- Petrauskas 
plačiau nušvietė reikalus, išreikš
damas kiek rūpesčio, kad atsira
do kitas komitetas ir pasiskelbė, 
kad ir jie rengia'tokį minėjimą, 
norėdami atstovauti organizaci
joms. Petrauskas, pranešė, kad 
programa bus gera: -dainuos so
listė Prudencija’”Bičkienė, bus 
keturios šokėjų grupės, keturi 
chorai ir daugiad. Po -koncerto 
bus vakarienė.- Stalus sudarys 
organizacijų grupes. Bus. garbės 
svečių ir žmonių, kurie dirba kul
tūrini bei visuomeninį darbą, jie 
bus pagerbti bankfeto metu. Kon
certo bilietų kainos minimalės. 
Svarbu, kad juo daugiau publi
kos atsilankytų ir pasirodytum 
kitataučiams, kad mes Solidari
zuojame JAV 200 inetų laisvės 

sukakčiai. į .
Ponui Petrauskui buvo padė

kota už pranešimą.
Marytė Žakienėj pasiūlė ir bu

vo nutarta vasaros metu sureng
ti išvyką Į gamtą autobusu. Bu
vo iškeltas klausimas dėl klubo 
knygos, kuri buvo .nutarta išleis
ti Zarasiškių klubo 40 metų gy
vavimo sukakties proga. Disku
sijose daug kalbėta, -bet nieko 
konkretaus nenutarta. Knygos' 
leidimo komisijos.nariai M. Ši
leikis ir Step. Juodvalkis prane
šė, kad nėra iš narių pusės tal
kos ir nerodomas, entuziazmas. 
Step. Juodvalkis pasitraukė dš 
komisijos. Albinas Mačys pasiū
lė balsuoti: leisti knygą, ar ne-> 
leisti. Bet visas reikalas pasiįi-, 
ko, kaip buvo. . r

Po susirinkimo jaukioje Philo-- 
menos Pakel viešnagėje, prie 
paruoštų per dvi eiles išilgai sa
lės stalų buvo skani vakarienė. 
Užkandžių metu nariai neskubė
jo skirstytis, nes draugiškų po
kalbių netrūko. Ponia Ona Ble- 
kienė ir kitos pomos parūpiną 
skanią vakarienę, d kavutė bu
vo banko magaryčios.

”* '3K?§. kotfcspz.

Angliška i .i. «
LITHUANIANS IN AMERICA, Dr. A. Kučas ......... $6.
THE BROTHERS DOMEIKA, Novel, L. Dovydėnas $6'

L i e ft u v Lš k a ■£;
PASAKYTA PARAŠYTA^ Pręz< A. Smetonos kalbos ^10u-
ATSPINDžIAI ŪKANOSE, \ x :

novelių rinkinys, V. Alantas __ _

prasiveržusi jau puto- 
šplaukia į didžiuosius

kovaitis bus išvykęs į šaulių su
važiavimu Toronte, tai į Čika
gos lietuvių organizacijų ruošia
mą JAV 200 metų sukakties mi
nėjimą Cicero kuopos šauliai 
vyks vadovaujami š. Vinco 
Kulboko.

Šią vasarą nutarta ruošti 3 iš
važiavimus. Du į Cicero medžio- 
tojų-meškeriotojų ūkį ir vieną 
į šaulių Onutės ir Augustino 
Ašokliu vasarvietę, Union Pier, 
Yich. Taip pat aktingai daly
vauti ten ruošiamoje jūros die
noje.

Nutarta nupirkti ir Cicero šv. 
Antano parapijos bažnyčiai pa
dovanoti JAV ir Lietuvos vėlia
vas su kotais ir stovais, kad jos 
Lietuvos tautinių švenčių proga, 
o jeigu klebonas sutiks, ir vi
sada, puoštų bažnyčią. Naujų 
metų sutikimą ruošti Ciceroje 
parapijos salėje.

Nutarta iš kuopos kasos pa
siųsti Bražinskams $50 auką. 
Aktingai dalyvauti birželio 13 d. 
Cicero šv. Antano parapijos sa
lėje Altos ruošiamame Sovietų 
S-gos lietuvių tautai daromo ge
nocido minėjime;
i? Čikagos šauliai įdėjo daug dar
bo ir pinigų, bet baigia įsitaisy
ti nuosavus namus. Cicero šau
liai tuo tarpu namų klausimą iš
sprendė paprasčiau. Svetainės 
1500 So. 49 Ave. savininkas Jur
gis Pečkys yra senas šaulys, o 
jo žmonelė Teresė šiame posė
dyje priimta Į šaules ir juodu pa
sižadėjo šauliams visada nemo-

loria in excel 
jie užrašo “Venite 
Lenin salvatorem.

e.xcelsis Lenin

sad 
Coapoiaded 

Quarterly

OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO 7%%

Būtų galima išvardinti šimtus 
kitų bvlu, rodančių kokia žūt
būtinę kovą katalikų kunigai 
ir tikintieji veda už tikėjimo 
laisvę ir kartu už lietuvybės 
išlaikvmą. Ir jei kas atsilan
kęs i Lietuvą ir grįžęs namo 
sako, kad bažnyčios Lietuvoje 

’i i laisvę ir kad tikėji- 
•a persekiojamas, tai ši
ai kos rodo, kad tai yra 
nelas ir tūkstanti kar-

VI ų
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

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

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi* 
kuriančio ir patvariai Įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu- 
s*ruota 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAGIETeS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autore buvo Vilniuje. Trakuose, Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten mate, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė 95 dsL SI.50 Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą

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

D. Kuraitis, KELIONE Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos paradytos lengvu, gražiu stiliumi

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

Vincas žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
H4 psl Kaina S 1^50

§ie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE. 1739 Sc HALSTEO ST CHICAGO 4LL. 6060*

•tsilant*n* d*rb© valandomis arba uisakaM paštu *r prid*dan* 
čekj ar piniginę perlaidą.

5,100, Aluntoje 2,000, riškabū- 
dyje 1200, Obeliuose 2860, vi- 
so 17.84-1 asmenų. Nors ir ma
žas vaikų skaičius trijų milijo
nų tautoje, bet vistik jų dar yra 
subrendę jie ateis kovojančiai 
bažnyčiai į talką.

Kaikuriose atimtose 
ciose randame lokius 
čiojimo užrašus, pav. 
lotyniško užrašo “Avė 
Ora pro nobis pecccatoribus”, 
okupantas užrašo: “Avė Matus 
ka Kasia, Ora pro nobis bolše- 
vicorum“ Arba vėlx vietoje 
“Venite adoremus Jesum Sal- 
vatoren, Gloria 
sis Dėum 
adoremus 
Gloria, gloria ir 
atque StalirL’

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to save^egufariy!"

lake^W 
. stock y 
in^menca.
Buy-U. S. Savings Bonds

"*’•**■ 1** ** *•»>•
mplwM "totai, or dMtrayM. Wtan 

bwk. latormt fa not
< Mm tax to

SKAITYK U FA1AKI
DIEWKAS1*,*NaUJ utMno

2212 WEST CERMAK ROAD

pETEX Kazaxausxas, President

HOURS: Mon.Tue.Fri.9-4SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

1975 in. kovo 
Sovietų Rusijos 
aistras Gromvko atyvko i Ro
ma ir atsilankė pas popiežių 
Paulių Vl-ji. Pirmiausia jis pra 
šė popiežių atsiųsti savo de
legatą į Helsinkio konferenci
ją ir kad jis pasirašytų kartu 
su kitais delegatais bendradar
biavimo ir saugumo aktus ir tuo 
prisidėtų prie Europos saugu
mo ir taikos išlaikymo. Po to, 
prašė kad Vatikanas nutildy
tu radijo tranesliacijas į Lie
tuvą, prašė skirti Lietuvai nau
jus vyskupus, kurių kandida
tus -jau turįs parinkęs, bū
tent: vietoje ištremtų vyskupų 
JL Steponavičiaus ir Sladkevi
čiaus (nuteisto už priešvalsty
binę ' veiklą 15 metų lagerio 
bausme),, skirti naujus vysku

pą tokiais skaičiais: Dotnavoje pus: monsignorą B. Barauską, 
sutvirtinta 1526, Ttytuvėnuosermonsignorą Č. Krivaitį,-kanau 
2456, Prienuose 2702, Šilalėje ninką Andriukonį, kun. dr. V.

Rusu disidentai leidžia po- 
grind : ‘ savo ’’Samizdatą“, 
ginčą ii Rusijos žmonių lais
vės t< ises; Lietuvoje katalikų 
kunigai ir jų talkininkai lei
džia i. i pogrindyje savo Kro
nikas mindami religijos ir lie
tuvybės laisves. Taip susidu
ria d r didžiuliai frontai. Iš vie 
nos iv ės materialinės jėgos, 
paremtos kariuomenės tankais, 
šnipais ir mižiniška propagan
da, o iš antros pus’s iš pogrin
džio apkasų veržiasi laisvo žo
džio spiduliai lyg to atomo ra
dinei os bangos. Istorija mus 
meko. kad idėjų laisvas žodis 
yra taip pat didelis ginklas, 
kuris, kaip ta patvinusi upė, su 
laužo ledų kalnus, pragraužia 
uolas ir 
dama i 
vandeni

Skaitant kronikas, išryškėja, 
kad Lietuvoje vistik yra gana 
dau7 žmonių, kurie bažnyčias 
remia ir savo vaikus veda prie 
pirmosios komunijos, nesibijo
dami visokiausiu grąsiilimų; 
1974 m. vaikai ir jaunuoliai 
priėmė sutvirtinimo sakramen

Visos šios knygos galinamos pas visus platintojus ir 
LIETUVIU ENCIKLOPEDHOS- LEIDYKWJE *

395 W. BROADWAY, SO. BISTON, .MASS. 02127 
Tel. 268-7730, vakarais — 282-^759^ J : f

karnai leisti naudotis svetaine.
Po posėdžio š. Teresė Pečkienė 

visus dalyvaus pavaišino, o iš
vykus kuopos pirm. K. MilkoVai
čiui, jo gimimo dienos proga, nu
tarta jį pagerbti, ką apsiėmė su
organizuoti, kitoms šaulėms pa
dedant, moterų vadovė Regina 
Latožienė. S. P.

Butkų, kum B 
Vaičių,

Gromyko popiežiui įrodinė
jo. kad dabartiniai Lietuvos 
vyskupai esą pasenę, atsilikę 
nuo realybės, liaudies valdžios 
įsakymų, o kunigai kiršina gy
ventojus ir veikia prieš .vyriau
sybę. Gromyko prašė-šv. Tėvą 
pasielgti su Lietuvos vyskupais 
taip, kaip jis pasielgė su Veng 
rijos kardinolu Mindzenty. Ta
da būsią Lietuvoje glaudūs 
santykiai tarp valdžios ir ka
talikų bažnyčios. Jis dar pra
šė atsiųsti j Lietuvą Vatikano 
įgaliotinį, kad jis vietoje ga- 
galėtų įsitikinti, kad 'Lietuvo
je katalikų bažnyčia nėra per
sekiojama. ,

Gromyko norėjo sugundyti 
popiežių, kaip tas evengelijoj 
api-ašytas šėtonas, atvedęs Kris 
tų ant kalno, pasakė “Tau ati
duodu visą pasaulį ir visą jo 
auksą, jei Tu puolęs ant kelių 
pagarbinsi šėtoną.’’ Kristus ne
susigundė ir pavarė velnią. 
'’ Vyskupas Valančius pats ra- 
šėr religines knykgeles ir slap
tai jas siuntė į Prūsus, otūks- 
taiičiai knygnešių jas atspaus 
dintas gabeno per sieną Į Lie
tuvą, kad beraštis lietuvis iš
moktu skaitvti ir rašyti. Va
lančius su savo knygelėmis pri 
kėlė liaudį iš tamsos ir prive
dė ją prie Aušros ir .Varpo ga
dynės. Dr Vincas Kudirka, nu
sikratęs lenkiškos dvasios, 
šiai tada prabilo 
Tėvyne mūsų, Tu 
žemė”...

Taip ir Katalikų
Kronika rašo, kad Lietuvoje dar 
yra daug kovojančių didvyrių, 
kurie per bažnyčią neša rašytą 
žodi, šviesą, tiesą ir meilę ko
vojančiai lietuvių tautai — už 
savo laisvą ir lietuvišką gyve
nimą.

(Pabaiga )

INSURED

Mutual Federal 
Savings and loan

WITH REPAYMENT 
to' fit your income
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) RAŠO VLADAS RASČIAUSKAS
KELIONĖ Į PIETŲ AŠIGALI

(Tęsinys)
Ii eagle kanalas ir laivo kelionė

Beagle kanalu aš įsipainio
jau prieš 20 metų, kai Chica- 
gos universitete buvo suruoš
tas didelis evoliucijos minėji
mas. Aš pats- neturėjau progos 
lankyti universiteto, bet man 
visą laiką patiko jauni vyrai 
ir moterys, kurie siekia moks
lo, lie mokslininkai labai daug* 
žino, bet ne visuomet jiems 
sekasi užsidirbti reikalingu pi-Į pavadino visą kanalą Beagle! 
nigų. Jie vis prašinėja. Daviau'kanalu. Tai. padarė tuometinė 
aš tiems Chicagos Universiteto j Argentinos valdžia, Tais lai- 
išininčiams šimtą dolerių, t b 
jie manęs nepaliko ramybėje, j

ko į Ušuają. Tada ten buvo tik 
tai pačios gamtos pagaminta 
užuovėja, jokio miestelio ne
buvo. Ten nebuvo ir stulpo, 
nuo kurio meluojama visas 
Pietų ir šiaurės Amerikos kom 
tinentas. Darvinas ir laivo ka- 
mtonas iš Ušuajos važinėjo po 

jvairias Pietų Amerikos salas 
ir užrašinėjo. Tas užra.šinėji- 
mas buvo toks svarbus, argen-! 
linieeiai buvo tiek patenkinti į 
tais Darvino užrašais, kad jie j

tai kais aš nusipirkau kelias kny
gas apie tą minėjimą ir visus į

Kai Chicagon suvažiavo ke-|Tax Sol išleistus tomus bet la' 
lis šimtai mokslininkų, tai man kiaušiai man patiko paties Dar-i 
rašė ir skambino, kad aš bęrei; vino aprašyta “Beagle” kelio-1 
kalingai tos šimtinės neišleis-j nė. Beagle, kiek aš suprantu, 
ciau. čia suvažiavo apie 600 angliškai vadinami medžiok- 
profesorių, daktarų, matemati liniai skalikai. Kodėl šis laivas 

buvo pavadintas skaliko var
du, man neaišku, bet taip bu
vo. Gal todėl, kad britų laivy
no admirolai norėjo patirti, kad 
darosi kituose vandenyse.

Man buvo įdomu plaukti 
tais pačiais sąsiauriais ir kana
lais, kuria Ugnies žemės gale i 
plaukojb “Beagle”. Aš būčiau 
norėjęs pamatyti tuos pačius 
pingvinus ’ ir įvairius pietų 
paukščius, kuriuos matė ir ap
rašė Darvinas, bet mūsų laivas 
važiavo toliau ir į rąstas var
les ir kitokius vandens gyvū
nus nekreipė jokio* dėmesio.

Trumpam laikui laivas buvo 
sustojęs prie Čilės sienos. Čilės 
muitininkai užlipo, su kapito
nu pasikalbėjo ir leido mūsų 
laivui toliau važiuoti. Laivas 
prie krantų nesustojo, bet sa
vo žiūronais apžiūrinėjau vi
sas tas pačias Ugnies žemės sa
lų vietas, kurias lankė ir pa
rašė Charles Darvinas. Nieko 
aš nemačiau, bet įsivaizdavau, 
kad mačiau tuos pačius me
džius, vijoklius ir. gražiausia 
gėles, kurios augo tiktai Pie- 
tij Amerikos salose.

Kai laivas išplaukės iš Beag
le sąsiaurio, tai laivas pasilei
do tiesiai į Rytus, į taip vadi
namas Malvinų salas. Amerikie 
čiai ir anglai jas vadina Falk
land salomis, o argentiniečiai 
— Malvinomis. Plaukėme vi
są dieną ir naktį. Kelionė bu

kų ir kitokių specialistų. Jie 
visi minėjo vienos knygos pa
sirodymo šimtmetį. Jie aiški- 
no, kad ta knyga turėjusi labai 
didelės įtakos į visos žmonijos 
gyvenimą. Jie norėjo ir mane 
įtikinti, kad ta knyga buvusi la 
bai žsvarbi. Man atrodė, kad 
gyvenime yra pats svarbiausias 
dalykas—užsidirbti duoną. Jei 
gū pramoksti užsidirbti reika
lingos duonos, tai privalai steng 
tis, kad galėtum nusipirkti ir 
sviesto. Duona be sviesto ne 
tik neskani, bet'ir nesveika. 
Sako, kad iš duonos ištrauki 
visus vitaminus, kai ant jos 
Užtepi sviesto.

. Keli šimtai mokslininkų su
važiavo į Chicago, kad galėtų 
tinkamai paminėti Charles Dar 
vinp knygą “Gyvių rūšių kil
mė”., Vięni tvirtino, kiti kitaip 
pasakojo, o aš visą laiką klau
siausi. Kai kuriuos labai leng
vai supratau, o kiti buvo neį
kandami. Bet iš to meto man 
liko. “Beagle’’ kelionė. Tai bu
vo vienas britų karo laivas, pa
leistas. f vandenis ne užkaria- 

. vimams, bet tyrinėjimams. Ja
me važiavo jaunas mokslinin
kas Charles Darvinas, kuris vė 
liaū aprašė tąjkelionę. Jis va- 

, Žinejįb p_o po visą Atlantą, ty
rinėjo ne tik žmones, bet ir 
į^yiūsi|£' f - ' '
n(£as;|iaryifias buvo nuvažia-

Argentiną ir užsu-

. Nuo 
1914 metų

• . Savings aptar-
į Į^uja taupymo ir namų 
f įmskolii reikalus visos mū- 
p - įtj r apylinkės. Dėkojame 
l * jums už: mums parodytą

pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.
'’Sąskaitos apdraustos iki

$40,000

|929 So. HARLEM AVE., 
Bridgeview, Illinois 60455 

Tel. 598-9400

H
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

•4MI ARCHER AVENUf 
CH1CA60, HJJNOIS tN32 

PHONE: 254-409

Passbook Savings.
All accounts com
pounded daily — 

k- - paid quarterly.

4 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5,000).

Vladas Rasčiauskas išlipo Carcass salote,' kur šiandien yra didelės pingviny kolonijos. Pingvinai 
ten peri vaikus, juos paaugina, o vėliau paleidžia j vandenį ir moko, kaip reikia žuvis gaudyti. Tyri
nėtojai pastebėjo, kad pingvinai gyvena ir auga atskiromis giminėmis. Kiekvienos giminės pingvinai 
truputį kitokį, todėl jie ir nesimaišo. Kiekviena giminė turi savo teritoriją.

KUR LIETUVIŲ SENIAU GYVENTA
Karaliaučiaus etnografinio muziejaus likimas

Baltai mėlyni autobusai pa
prastai pro Olštineką pravažiuo
ja nesustodami.__ Turistų, taip 
gausiai ir noriai lankančių Var
mės ežeryną, nevilioja šis nedi
delis miesčiukas nei senomis ir 
garsiomis pilimis, kaip sakysim 
Malborkas, nei naujoviškos ar
chitektūros šedevrais, nei galin
gais fabrikais, kuriuos pagal iš 
anksto nustatytą programą būti
na aplankyti. Visi skuba į neto
limus Žalgirio laukus, kur dan
gų skrodžia monumentalus isto
rinio mūšio paminklas. Ir tiktai 
labai atidus turistas, o dažniau 
kraštotyrininkas įžiūri kuklų 
kelrodį į vietą, kur yra vienas iš 
taip negausių Lenkijoje liaudies 
statybos muziejų, ’ populiariai 
skansenu vadinamas. Jis yra vie
nas seniausių Lenkijos teritori
joje. j .

Mintis kurti etnografinius 
parkus-muziejus po grynu dan-

vo ilga ir nuobodi. Ugnies Že
mė mus visus buvo gerokai iš
varginusi, todėl visi pasinau
dojome proga pailsėti. Kas ne
miegojo naktį, tai dabar galė
jo pampti su kaupu.

Rytas buvo paskutinė praei
tų metų diena. Naujus Metus 
turėsime sutikti vandenyje, pa
čiame Atlanto gale. Pati laivo 
įgula iš anksto pradėjo ruošti 
Naujų Metų sutikimui. Turiu 
pasakyti, kad viskas buvo pa
ruošta nepaprastai elegantiš
kai. Kiekvienam buvo nurody
ta vieta. Kas nenorėjo skirtoje 
vietoje sėdėti, tai savo kolegas 
galėjo pasirinkti prie kitų sta
lų, iš anksto su žmonėmis susi
tarus.

Naujus Metus sutikome jū
roje. Viskas labai gražiai praė 
jo. Gėrėm šampano, dainavo
me, kol pradėjo švisti. Visi dai
navo. Kai'aš užtraukiau “Eisi
me broleliai namo, namo...”, 
o man pritarė lietuviškai pra- 
nuokes švedas ir kinietis, tai 
buvo ženklas, kad jau reikia 
eiti pailsėti. Tuo tarpu laivas 
•kubėjo į Malvimi salas.

Ryto, jau po pusryčių pasie
kėm Malvinų. salas šiaurėje 
■jsančią Karkas salą.

(Baus daugiau)

gaus skliautu kilo dar devynio
liktame amžiuje. Pirmą tokį par
ką, kuriame sukaupta daug kai
mo architektūros pavyzdžių, įs
teigė daktaras Arturas Raželius 
Švedijos sostinė j e-Stokholme dar 
1891 m. Saloje, kur buvo stei
giamas muziejus, archeologai at
rado senoviškus skandinaviškus 
Šančius, švediškai vadinamus 
“skansen”. Iš to naujai įkurtą 
muziejų imta vadinti muziejumi 
ant skanseno (ant Šančių), o vė
liau paprastai skansenu, šis 
trumpas, nors ir neatliepiantis 
tikrovės pavadinimas greit pa
plito, ir visus naujai kuriamus 
liaudies architektūros muziejus 
imta populiariai vadinti skanse
nais.

Vokiečių etnografai pradėjo 
ruoštis skanseno įsteigimui 1909 
m. Jų nuožiūra šiam tikslui la
biausiai tiko tuometinė Rytprū- 
sija. Ir todėl, kad čia ilgiausiai 
išliko medinė statyba, dar - ne
standartinė, originali, išaugusi 
liaudyje, ir todėl, kad kaip tik
tai čia, palyginus nedidelėje te
ritorijoje, per ilgus amžius su
sidarė ištisas tautinis ir kultū
rinis margumynas.

yra lietuviška klėtis, kartais 
svirnu vadinama.

Skansenas iš Karaliaučiaus į 
Olštineką buvo perkeltas nepri- 
puolamai. šiam miesteliui hitle
riniai propagandistai su Gebelsu 
priešakyje paskyrė neeilinę vie
tą Vokietijos žemėlapyje. Jis tu
rėjo tapti patriotiniam auklėji
mui skirtų turistinių žygių cen
tru. Kaip tiktai čia, prie Hinden- 
burgo mauzoliejaus, turėjo sau 
semtis neapykantos ir slavams, 
ir kitoms tautoms. Hitlerjugend 
nariai, -čia, prie monumento, tu
rėjo jie pajusti “tūkstantmečio 
Reicho” galią.

1914 m. rugpjūčio mėnesį ne
toli Olštineko įvyko kruvinas vo
kiečių ir rusų armijų susirėmi
mas. Vokiečių kariuomenė, va
dovaujama feldmaršalo Hinden- 
burgo, nugalėjo rusiškus Samso- 
novo ir Rennenkampfo dalinius. 
Pergalingas mūšis propagandi
niais sumetimais buvo pavadin
tas antruoju Tannėnbergu. Tai. 
buvo revanšas slavams už kry
žiuočių pralaimėtą Žalgirio mū
šį, kurį vokiečių istorikai vadina 
Tannenbergo mūšiu, šios perga
lės atminimui 1927 m. netoli plen
to Į Ostrudą buvo pastatytas 
monumentalus paminklas su še
šiais bokštais ir amfiteatru, ap-

(Vi-'t is niūrint siena su statuto-: Aiisirija j.ripažįšta PLO 
I ims ir barėliefais. 1933 m. pa- »»• , , , ■■ ■.... , .... i \ lemia. AMUriios kanc-iminkle įrengtame mauzuliejuje J, .... . ., . .i, , ... , . i leris liberalas Bruno Kreiskvbuvo palaidotas feldmaršalas . ,v> .... . ■ ,... . , kovo 2.5 pareiškė spaudai, kadbindenourgas. Nuo taca sis pa- ... .... ..
I . • l paleslimeėm išlaisvinimo or-minxlas tapo hitlerinės pilign’I’ . .. * ,

.. . . i gamzacija PLO gales \ icnno-mystes vieta. ' ” J ”
Didžiulio paminklo aplinką bu

vo kam tvarkyti. Prie pat mo
numento jau 1939 m. pabaigoje 
išaugo ir antras “hitlerizmo pa
minklas”. Į čia buvo suvežami 
po pralaimėtos rugsėjo kampa
nijos belaisviai — buvę Lenki
jos kariuomenės kariai. Mušami, 
maitinami sušalusių ir supuvusių 
bulvių ir runkelių sriuba, statė 
jie čia belaisvių stovyklą, pava
dintą Stalag IB. Buvusių Len
kijos karių, o dabar jau belais
vių tarpe atsirado nemažas ir lie
tuvių būrys. Tai Jakčinskas, Ka
valiauskas iš Ožkinių, Micevi- 
čius iš Klevų, Petruškevičius iš 
Bubelių ir daug daug kitų. Dau
gelis jų jau mirę, gi gyviems 
Stalago IB vardas iki šiol suke
lia šiurpą, nors praėjo daugiau 
kaip trisdešimt metų. Belaisvių 
skaičius greit gausėjo. 1940 m. 
čia buvo atvežti prancūzai, po 
metų kariai, o dar vėliau italai, 
kurie nebuvo pakankamai išti
kimi savo Dučei ir trečiajam 
R.eichui.

Sunkus darbas, badas ir prižiū

rėtojų smūgiai greit išsekino ka
linių jėgas. Paskutinio poilsio 
vietą- surado jie netoli, kitoje 
plento pusėje, Sudavos kaime. 
Balti kryžiai primena penkias
dešimties tūkstančių belaisvių 
kančios kelią ir tragišką mirtį.

Buvusio Stalago IB vietoje, 
Grolikowo kaime, pasiliko vien 
barakų pamatai. Kartu su tre
čiuoju reichu griuvo ir gigantiš
kas Hindenburgo paminklas. Vie
tinių valdžių ir jaunimo pastan
gomis buvo atidenktas kitas pa
minklas, — žuvusiems atminti 
ir gyviesiems įspėti.

(Aušra, Nr. 3, 1975)

tokį sprendimą padarė grįžęs 
is keliont-s po Mažosios Azijos 
kraštus, vadovaudamas pašau 
lio socialistų delegacijai. Dele
gacija sudarė viso pasaulio so
cialistų demokratų ir darbo 
partijų organizacijos prisiųsti 
atstovai, kuriai priklauso ir 
Austrija.

Tokiam kanclerio Kreiskio 
sprendimui, pripažinti PLO or 
ganizaciją, Austrijos vyriausy
bės opozicija priešinasi ir kri
tikuoja. Jie sako, kad toks kanc 
lerio sprendimas gali pakenk
ti Austrijos neutralumui. Kanc 
leris pasiteisindamas jiems at
kerta: “Būtų juokinga nepri
pažinti organizacijos ir nekreip 
ti į jų dėmesio, kai ji yra pri 
pažinta Jungtinių Tautų’".

Įstatymai reikia pildyti
Vašingtonas. — Amerikos 

nepriklausomų bankų sąjun
ga, turinti 7.300 narių, buvo iš 
kėlusi teisme bylą prieš kitus 
prekybinius bankus, kurie yra 
įtaisę elektroninius patarnavi
mus, perkeliant pinigus iš vie
nos sąskaitos į kitą, perkant 
prekes arba išduodant čekius.

Apeliacinis teismas kovo 23 
d. vienbalsiai nusprendė, kad 
bankai, kurie yra atdarę elek
troninius patarnavimus, nusi
kalsta Įstatymams,’ neskaityda
mi tokius elektroninius punk
tus banku skvriais.

’NAUJIENOSB BOLŠEVIKAMS 

YRA RAKŠTIS JŲ AKYSE

PIRKITE JAV TAUPYMO BOHUS

Hair formula JIB is PateUled-GūaMmteed in Switzerland and is’ 
Registered in USA, Canady JSsfOpe. It eurea Dandruff, Falling 
Hair, Itching scalp, Splitting ends, strengthening HAIR, Root 
growth, and restoring NATURAL HAIR COLOR. Using JIB you 
will never be RAT-ft or GREY- 100% Guaranteed. Listed in’ 
Druggist Red-Blue Book. . 'Drug's-Chemist Order STRAIGHT

Milwaukee Ave., Chicago, 91. JIB Medicine Liquid 8 ox, 
16 week supply — 86.00. Money Order, postpaid. Send Today:

JTB

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

, TAUTINIU 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

Darbai ėjo sparčiai, ir jau 1913 
1 m. Karaliaučiaus (dabar Kalinin

grado) zoologijos sode buvo ati
darytas gausiems lankytojams 
pirmas Vokietijoje etnografinis 
kaimo architektūros muziejus— 
Dorfmuseum. čia surinkti XIX- 
tojo amžiaus kaimo medinės sta
tybos pavyzdžiai atstovavo ketu
riems etniniams regionams: Pą- 
vislei,' Varmei, Mozūrijai ir ry
tinei Rytprūsių daliai, tada Ma
žąja Lietuva vadinamai. Kara
liaučiaus skanseną įsteigti buvo 
jau pats vėliausias laikas. Vis 
labiau Rytprūsiuose ėmė plisti 
mūrinė statyba, labai jau suvie
nodinta ir netekusi regionalumo 
bruožų. „ s

1940 m. Karaliaučiaus skanse
nas buvo perkeltas į Rytprūsių 
centre esantį Olštineką — tuo
metinį Hohensteiną. čia jis išli
ko iki šiandien. Lankantis mu
ziejų turistas įeina pro gražius 
išmargintus medžio drožiniais 
vartus, perkeltus iš Sandrovo 
kaimo. Dešinėje pusėje be galo 
graži medinė bažnyčia iš Rych- 
novo kaimo. Tai tiktai kopija, 
nes originalas ir dabar tebesto
vi savo vietoje. Toliau karčia- 
ma iš Burdainių kaimo, buv. Pas- 
Jenko apskr., o dar toliau, ant 
kalvos, olandiško tipo vėjinis ma
lūnas. šalia malūno penki lietu
viškos sodybos pastatai. Visi jie 
perkelti iš kaimo Pempių, netoli 
Klaipėdos, šeštas pastatas su

degė 1956 m. nuo perkūnijos. So
dybos centre patraukia dėmesį 
didelė solidi troba. Apie ją rašė 
"Aušros” 17 numeryje A. Lu
košius. šiuo metu lietuviškoj tro
boje įrengtas gan įdomus Mozū- I 
rijos ir Varmės regionų zoologi- . 
nis muziejus. Daug nuotraukų, 
daug žvėrių ir sparnuočių Lškam- | 
šų. Rasime čia ir priešistori- ■ 
niais laikais gyvenusio Mamuto 
iltis, šalia trobos labai įdomi

TaupyKite^dabar 
pasėmus

SAV

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

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die- . 
na, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos. į r S ■SS’

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir , 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

Rk ■Sb
NGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 metais. TEL. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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15 cents per copy.

RAŠO DAN KURAITIS

Visi trokšta laisvės

ne-

(Bus daugiau)

$26.00
$14.00

Kitose JAV vietose 
metams ____

pusei metu ___

WASHINGTONAS, — Preky
bos departamento žiniomis, Ame
rikos prekybos balansas su už
sieniu, įskaitant turizmą, kapita
lo investacijas ir panašiai, pirmą 
kartą nuo 1960 m., kai buvot pra
dėta vesti statistika, pereitais 
1975 m. buvo suvestas su 1.4 bil. 
dol. pertekliumi. Gi 1974 m. Ame 
rikos prekybos balansas turėjo 
10.7 bil. dol. nuostolio bei įlėpri- 
tekliaus.

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

kintis del prabėgomis nugirsto klausimo ir paskubomis 
parašyto atsakymo. Aiškintis turi būti aiški lėtai pasa- 

i ir paskubomis užrašyta.

tą dieną ar naktį šaunamas be 
įspėjimo mirtinai. Juosta kas
dien prieš naktį gerai išakėja, 
kad būtų puri žemė ir gerai įsi
spaustų pėdos kas mėgins per-

iš komunistinių kraštų.
Gink Dieve, kad nepaliestų 

Amerikos ir jos tautos, ta žiau
rus komunizmo teroras, kuris

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

Pati Sovietų S-gos teritorija 
yra paversta ten gyvenančių tau
tų bendru lageriu-kalėjimu, nes 
visos Sovietų S-gos imperijos sie- 
nos-rubežiai yra aoptverti spyg
liuotų vielų aukšta tvora, o kai- 
kur ir elektros srovė įjungta. 
Visi rubežiai apstatyta ginkluo
tais kareiviais ir dresiruotais šu
nimis.

Kur rubežius skiria jūra, tai 
visu pajūriu pristatyta specia
lių bokštų, kuriuos^ sėdi dieną 
ir naktį kareiviai ir seka per 
žiūronus jūros pakrančių judė
jimą, o jūroje apie vieno kilome
tro nuo krantų atstume plaukio
ja didelio greičio motorinės val
tys, kurios viena, kitą mato, to
kiame atstume laikosi, kad per 
jų tarpą niekas nepastebėtas ne
galėtų praplaukti.

Visu imperijos pasieniu, ne
toli nuo vielų tvoros yra išarta

Po paskaitos buvo keletas pa
klausimų. Prelegentas vykusiai 
į paklausimus atsakinėjo. Publi
ka buvo labai dėkinga preligen- 
tui ir rengėjams už tokią įdomią 
paskaitą. Amerikonams buvo 
kažkas nepaprasto, tiesiog neri
mą sukeliantis, kas yra komuniz
mas. Komunizmas — tikras tau
tų kalėjimas.

Iš kur B. Smetonienei kilo min
tis kviesti prelegentu kacetinin- 
ką J. Kreivėną? Pasirodo, kad 
š. m. sausio mėn. 18 d. Clevelan- 
de lietuvių Namuose Kar. A. Juo
zapavičiaus šaulių kuopa, vado-, 
vaujama Dr. K. Pautieniaus, bu
vo pakviesta skaityti, paskaitą 
apie bendradarbiavimą su oku-jp išakėta žemės juosta apie 30 
puota Lietuva. B. Smetonienei metrų pločio, kuri vadinama mir-

fesorius, truputį įsižeidęs neprašyto svečio įsikišimu 
arogantiškai tarė:

— Netiesa, Jogaila yra palaidotas čia, šioje kate
droje. ..

Jiedu pradėjo tarp savęs ginčytis, visai nekreipda
mi dėmesio į mane, atvažiavusį iš kitos Atlanto pu
sės pamatyti kapo. Tas ginčas profesorius tiek įkaiti
no, kad jiedu visai apie mane pamiršo. Aš, prašęs pa
galbos, buvau paliktas visai nuošaliai. Jiedu vis: 
profesorius kai bandė išspręsti tarpusavį ginčą. Jie
du norėjo viena kitą perrėkti, tarytum riksmas Sus
tatytų, kurioje vietoje yra palaidotas karalius Jo
gaila. Man nieko kito neliko, kaip profesorių atsi
prašyti ir palikti juos, besiginčijančius apie tokį daly
ką, kurį jiedu turėtų tiksliai žinoti.

Beeidamas gražiaią ir švariai užlaikytais takais 
bei besigėrėdamas gražiomis universiteto kiemo pie* 
vėlėmis, galvojau, kad reikalas bus gana sunkušf 
Jeigu jau du Krokuvos profesoriai nežino, kur Jogai
la palaidotas, tai kaip tokį dalyką galėtų žinoti Kro
kuvos studentai? Jeigu ten būtų palaidotas Gomulka 
arba Gierekas, tai gal vienas kitas it žinotų, kur yra jg- 
kapas. Bet Jogaila juk buvo laidojamas prieš 400 
tų, tai kuriem galam gyviems lenkams turi rūpėti jė 
kapas? Lenkai visvien lietuvių nemėgsta, tai kuriant 
galui jiems žinoti lenkus pamokyti norėjęs lietuvis?

Jau minėto^ istorijos knygoje Batoro neradau, tai 
ir jo kapo negalėjau aplankyti. Man atrodė, kad jis tu
rėjo būti palaidotas Vengrijoje, krašto sostinėje, bei 
paaiškėjo, kad aš klydau. Lietuvos, kunigaikštis Ssepoe 
nds ,Batoras gimė Vengrijoje, bet mirė Lietuvoje. Jiš 
gražiai sugyvo su Gardiną tuo melu valdžiusiais b<f

gė Vilniaus universitetą. Iki Batoro, lietuviai turėjo 
daug gerų ir galingų karo vadų ir neblogų administra
torių, bet nei vienam netatėjo į galvą įsteigti Lietuvos 
universitetą. Steponas Batoras 1578 metais, maždaug 
prieš keturis šimtus metų be dviejų, kai Lietuvos ba
jorų vaikai ėjo mokytis į Vakarų Europos mokslo 
centrus Olandijoje, Belgijoje, Vakarų Vokietijoje, -tai 
Steponas Batoras įsteigė Vilniaus Universitetą. Tas 
universitetas-;ilgus metus nešiojo Stepono Batoro var
dą, tiktai rusams okupavus Lietuvą tai didelei moks
lo įstaigai duotas mažammokslio vardas. Dabar Stepo
no Batoro Universitetas vadinasi agitatoriaus Kapsu
ko universitetu, tarytum universitetas privalėtų pa
ruošti ne mokslininkus, o tiktai agitatorius. Iš jo ir 
agitatorius buvo silpnas, nes nemokėjo sutraukti rim
tesnių žmonių į k?hnunistų partiją. Jo draugai buvo 
tikri mizerijos. Steponas Batoras buvo mokytas žmo- 
gs, todėl jis ir įsteigė Vilniaus universitetą, pirmą vi
soje Lietuvos istorijoje.

Norėjau pamatyti jo kapą, bet man nepavyko. Ne
pavyko man surasti ir jo žmonos Jogailaitės Batorie- 
nės kapo. Lietuvos kunigaikščio kapų ieškojimas dar
bas man nesisekė. Kai buvau Lenkijoje, tai buvau 
Lenkijoje, tai buvau nuvažiavęs į Krokuvą, norėjau 
pamatyti paties Jogailos kapą, bet ir ten man jo su
rasti nepavyko.

Krokuva, kaip žinote, yra apie 150 mylių nuo Var
šuvos. Beje, ir šį universitetą įsteigė Lietuvos kuni
gaikštis Jogaila. Jis, bcvaldydamas lenkus, priėjo iš
vados, kad jie nemokyti, nepajėgia patys savo reika
lų tvarkyti, tai jis įsteigę Krokuvos universitetą, davė 
stambias sumas pinigų ir sutraukė didoką-būrį moks 
lininkų iš Lietuvos ir iš kitų kraštų. Jogaila norėjo, 

Įkad lenkai būtų apšviesteni, tikėjosi, kad toki bus

lengviau valdyti. Jogailos įsteigtas universitetas dar 
ir šiandien gyvuoja. Krokuvoje šiandien yra labai 
daug studentų. Jie viską ten studijuoja. Man teko imti 
taksi, kad' iš Varšuvos galėčiau pasiekti Krokuvą, 
Miestelis nedidelis, bet gana švarus ir tvarkingas. Tvir- 
nama, kad Krokuvoje yra apie 10,000 studentų, se
miančių žinias iš įvairių šaltinių.

Iš Varšuvos taksi mane nuvežė į Krokuvą. Mies
tą pasiekėm apie vidurdienį. Prie auniversiteto suti
kęs vyresnio amžiaus žmogų, labai panašų į profeso? 
rių, jo paklausiau, ar jis negalėtų man padėti.

— Esu amerikietis, — jam pasakiau. — Atvažia
vau specialiai į Krokuvą, kad galėčiau pamatyti kara
liaus Jogailos kapą... Norėčiau pamatyti ir jo žmo
nos kapą, jeigu galima... Ar galėtumėte man padėti, 
kad nereikėtų be reikalo laiko gaišinti?

Profesorius ramiai išklausė mano prašymo, o vė- 
‘liau man šitaip atsakė:

— Tame kalnelyje, didžiojoje katedroje yra palai
dotas karalius Jogaila. Bet jūs vargu jį pamatysite, 
nes ji atidaroma tiktai tam tikromis nustatytomis die
nomis... Kitomis dienomis katedra yra Uždaryta... 
Jeigu jūs iš anksto nesusitarėte, tai vargu jūs ką nors 
toje katedroje galėsite pamatyti ..
, Kur aš galėjau iš anksto susitarti, jeigu aš nebuvau 

tikras, ar galėsiu Krokuvą pasiekti. Greito ir lengo- 
susisiekimo lėktuvų — tarp Varšuvos ir Krokuvos nė
ra. Man teko imtis taksi, apie lėktuvus kalbos nega
lėjo būti ,

Man besikalbant su vįenu profesorių, atsirado ki
tas profesorius. Neprašytas ir neklaustas, jis pertfau- 
kė pirmąjį profesorių ir tarė:

— Jogailos kaulai yra palaidoti šalia Jadvygos... 
ten.. ...— ir pirštu nu rodė-į kitą pastatą. Pirmasis pro-

0 pačioje vielų tvoroje yra 
įtaisyta įvairių skambučių ir si
renų, kad palietus tvoros vielas 
pradeda kaukti sirenos ir kiti 
signalai. Rubežių slaptai per
žengti sausumoje ar jūroje visiš
kai neįmanoma. .

Kaip kontroliuojama, žmonių 
judėjimas Sovietų teritorijoje

. Visi kolchozų-sovkožų civiliai 
gyventoj ai-darbininkai, išskyrus 
aukštesnio rango partinius (ko
munistus) be sutikimo ir leidi
mo. vietos administracijos orga
nų, neturi teisės iš gyvenamos 
vietos ir darbo, išeiti ir apsigy
venti naujoje vietoje ir gauti 
naują darbą, o kas išeina.reika
lingas gauti leidimas iš naujos 
vietos administracijos, kad lei
džiamas apsigyventi ir tokį ar 
kitokį darbą dirbti.

tybių ir jų tautas skriaudžia ir 
nežmoniškai naikina. Apie tai 
Jus noriu čia supažindinti su ko
munistiška santvarka ir kaip 

jie naikina pavergtas tautas.
Kaip atrodo geležinė uždanga ir 

vidaus rėžimas

Subscription Rates:
£n 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.

Pakeitus gyvenamą vietą ir 
darbą, laike 24 vai. reikalinga 
užsiregistruoti vietos policijoje, 
o priešingu atveju baudžiama 50 
rub. pabaudos arba 14 parų areš
tu. Ųž kiekvieną atbūtą parą 
arešte,reikalinga sumokėti po 2 
rubliu už maistą ir patalpą. Ne
žiūrint į tai, kad asmuo atlikda
mas bausmę buyo varomas dirb
ti neapmokamus darbus, kaip tai 
išvietes valyti ar gatves šluo
ti. O kaip pensininkas, ar pensi
ninkė išeina iš kolchozo ar sov- 
chozo į miestą gyventi be lei
dimo, tai iš jų atimamos pensi
jos be jokio teisnid, nėš kolcho
zuose ir saveh ozuose privalo 
dirbti ir pensininkai, ir dar nor
muotus darbus: išauginti po hek
tarą runkelių ar bulvių ir ki
tokių darbų.

Tokia pati tvarka ir. su . mies
to gyventojais, kas nori pakeis
ti gyvenamą vietą ir darbą, tai 
turi gauti iš vietos administra
cijos ir darbovietės leidimus..

ma, tai ji, nežiūrėdama išlaidų, 
ėmėsi iniciatyvos surengti ame
rikiečiams paskaitą. Tajosmin-. 
tis vispusiškai pasisekė.

Visi dėkingi. Net iš publikos 
atėjo vyrai ir moterys spaudė 
preligentui ranką.

Jonas Kreivėnas šitaip pra
dėjo paskaitą:

Gerbiama Konservatorių Klubo 
Valdyba,

gerb. ponios ir ponai,. leiski
te man padėkoti Amerikos Vy
riausybei, kad leido ir sudarė są^ 
lygas jos valstybėje, man ir ma
no tautiečiams apsigyventi, ku
rie yra nukentėję nuo komunizmo 
teroro ir leido čia gyventi ir nau
dotis šio krašto laisvėmis. Ypa
tingai esu dėkingas amerikie
čiams,- kad jie taip maloniai ir 
nuoširdžiai mus sutiko ir giliai 
užjąutė nelaimės valandoje.

Amerika ir jos žmonės yra vi
so Pasaulio nuskriaustų tautų 
globėjai ir priglaudėja. Jau at
ėjo laikas, susirūpinti ir Ameri
kai savo krašto likimu, nes ap-

Aplankęs katedrą ir pasikalbėjęs su keliais veng
rais, sutiktais Dunojaus pakraštyje, visai prie kate
dros. nutariau aplankyti senus Vengrijos paminklus. 
Aš žinojau, kad vienas vengras buvo paskelbtas di
džiuoju Lietuvos kunigaikščiu, tai man rūpėjo aplan
kyti jo kapą.

Kai važiuoju panašion kelionėn, lai vis iš anksto 
šiek tiek pasiruošiu, kad žinočiau, kas toje vietoje yra 
svarbesnio ir verta pamatyti, žinojau, kad didysis Lie
tuvos kunigaikštis Steponas Batoras buvo vengras, bet 
jis mokėjo įsiteikti lenkams, o šie, neturėdami žmo
nių, mokančių Lenkiją, o tuo metu ir Lietuvą valdyti, 
nes šios dvi valstybės buvo sudariusios sąjungą, pa
sikvietė vengrą Lenkijai valdyti. Jis buvo išrinktas 
Lenkijos karalium, tai savaime tapo ir Lietuvos ku
nigaikščiu, nors lietuviai jo visai nerinko.

Beskaitydamas Lietuvos istoriją, apie kunigaikštį 
Batorą nieki neradau. Sruogienė parašė didelę istori- 
pą, bet knygos vardyne jo neradau. Nieko neradau 
sigaudvti. Norėjau pamatyti kunigaikščio Batoro ka
pą. betknygos vardyne jo neradau. Nieko neradau 
apie Batorą toje didelėje knygoje, tai neradau jo ir 
ten, kur ieškojau. O buvau visai prie kapo, bet jo ne
aplankiau.

Kunigaikštis Batoras man visą laiką buvo patrauk
lus. Jis vedė lietuvius kovon prieš Maskvą, jis buvo 
geras karys ir neblogas valdytojas. Jis vedė Oną Jo- 
gailaitę, Lenkijos karaliaus ir Lietuvos kunigaikščio 
dukrą, jis mokėjo sugyventi su to meto lietuviais, to
dėl man jis ir buvo įdomus. Bet svarbiausia, jis įstei-
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yra komunistas!!” (Laiškai lietuviams, 1976 m. ko
vo numeris, 74-75 psl:) ’ . ;
Kad jėzuitas Vaišnys būtų pavadintas komunistu, 

tai negirdėjome, bet kad jis nemoka savo minčių formu
luoti, tai kiekvienam, paskaičiusiam jo pareiškimą Pa
saulio Lietuvyje ir pasiaiškinimą dabar atspausdintuose 
Laiškuose lietuviams, aiškiai matyti. .?

Vaišnys teisinasi, kad Barzdukas klausimą, jam pa
kišo prabėgomis, o jis atsakymą parašė paskubomis. 
Barzdukas viską daro prabėgomis. Jis viską nori žinoti, 
su visais savo draugais nori pasikalbėti,’ bet rimtesniam 
darbui jis netinka. Jeigu jis būtų galėjęs rimčiau bet 
kurį visuomeninį klausimą pastudijuoti, tai Bendruome
nės į dabartį ne dilemą nebūtų įstūmęs. Barzdukas turi 
kelias įsikaltas idėjas, jos jį gula ne tik prabėgomis, bet 
visą laiką. Tų idėjų jis nekeičia, bet visus kitus klausimus 
jis daro ir sprendžia prabėgomis ir paskubomis. Tą žino 
kiekvienas, kuriam teko arčiau tą mokytoją pažinti.

Bet Barzduko prabėgomis atliekami klausimai vi
sai nepateisina jėzuito Vaišnio paskubomis paskelbto 
atsakymo. Jeigu pas patį Vaišnį klausimas būtų buvęs 
aiškus, tai paskubomis ar lėtai parašytas atsakymas taip 
pat turėtų būti aiškus. Bet Vaišnys aiškios idėjos netu
ri, todėl ir jo atsakymas išėjo labai jau vaišniškas. Dar 
Vaišnis kėnis yra jo pasiaiškinimas paskutiniuose kaiš- 
kuose lietuviams.

Krašto apsaugos sekretorius Do
nald Rumsfeld yra įsitikinęs, kad 
egiptiečiams reikia parduoti būti
niausiu ginkly. Tie ginklai padėty 
išlaikyti taiką Artimuose Rytuose. 
Reikia žinoti, kad dabartiniu metu 
Egiptas negauna nei vieno Šovinio 
iš Rusijos, nors rusiškę ša u tuvy 
Egipte pilna. Egiptiečiai nežino, ką 
su jais daryti. Buvo pasiūlymas tver
ti jais tvoras.

Kad jėzuitas Vaišnys būtų komunistas —r niekas ne
tiki. Kad lietuviai jėzuitai būtų komunistai — taip, pat 
niekas netiki. Bet kad Vaišnio pareiškimai kartais su
tampa su komunistų seklbiąmomis idėjomis, tai kiek
vienas matė iš jo -paskelbtos nuomonės apie Amerikos Lie 
lietuviai suorganizavo Amerikos Lietuvių Tarybą. Kada 
Amerikoje leidžiama komunistinė spauda kėlė didžiausią 
tuvių Tarybą. Kada Amerikoje seni Amerikos lietuviai 
no josios organizatorius ir priešinosi kiekvienam jos 
žingsniui. O kai ALTA suorganizavo pirmą savo konfe- 

[ renciją Pittsburghe ir pasimatė su prezidentu Roosevel- 
tu Baltuose Rūmuose, tai komunistai ant sienų lipo. 
ALTa buvo pati pikčiausia organizacija, Amerikos lietu
vių sugalvota.

Pasaulio Lietuvyje buvo atspausdintas labai jau neš
vankus kun. Vaišnio pareiškimas apie Amerikos Lietu
vių Tarybą. Vaišnys rado reikalo aiškintis, bet tas jo 
aiškinimas klausimo nekiek neišaiškina. Jis tiktai tvir- 

iš jo min
čių konteksto, bet savo minčių konteksto jis taip ir ne- 
išdėstė. Jis to nepadarė, kad jam pačiam tas kontekstas 
nėra aiškus. Jeigu Barzdukas netiksliai jo mintis išdės
tė, blogai nurašė paskubomis jo padarytą pareiškimą, 
tai savo paaiškinime jam reikėjo aiškiai pasakyti, kokia 
jo pozicija Amerikos Lietuvių Tarybos reikalu. Ar kun. 
Vaišnys, kaip didelė Amerikos lietuvių kunigų dauguma, 
stoja už ALTĄ? Jeigu jam pačia mbūtų aišku, tai jis 
būtų taip ir pasakęs. Bet jis to napadarė.

Jokio aiškumo neinešė ir kiti jo pasiaiškinime kelti 
klausimai. Jo sąvokos apie “Išeivijos Lietuvą” ir “Mažą
ją Lietuvą”, jo aiškinimas apie Pasaulio Lietuvių Ben
druomenę yra grynas barzdukinis prabėgomis sanrašy- 
tas dėstymas. Jis net nesupjranta ginčo tarp Barzduko 
Bendruomenės ir dideles Amerikos lietuvių daugumos. 
Šitas klausimas jam neaiškus, jis nesistengia ginčo es
mės suprasti, bet rašo, kalba ir viską dar labiau supina. 
Jeigu jis mokėtų aiškiai galvoti, tai jam nereikėtų aiš- kyta

Buvusio Lietuvos prezidento linkui siaučia ir yra jai pavojai 
A. Smetonos marti Birutė Sme
tonienė ir josios sūnus pianistas 
Ant. Smetona ėmėsi iniciatyvos 
Lietuvos Amerikonų Konserva
torių Klubo vardu suruošti ame- jau yra pavergęs keliolika vals- 
rikiečiams viešų paskaitų apie 
komunizmų. Prelegentu jiedu 
pakvietė Jonų Kreivėnų, sėdė
jusį Sibiro kalėjimuose apie 16 
metų (kacete buvo 8 metus ir 
8 m. ištrėmime).

- Susirinkimui prelegentų pri
statė ponia B. Smetonienė. Jo
sios sūnus Antanas buvo vertėju 
anglų kalbon. Dalyvavo per 150 
amerikiečių. Lietuvių atsilankė 
vos 12. Paskaita užtruko 1:30

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose:

metams _________________ $30.00
pusei metu ---------------------$16.00
trims mėnesiams ________ $8.00
vienam mėnesiui ________ $3.00

Jėzuitas Juozas Vaišnys, savo Laiškais lietuviams 
atbaidęs daugelį katalikų > nuo katalikų bažnyčios ir pa
grindinių krikščionių skelbiamų tiesų, rado reikalo pa
siaiškinti dėl praeitais metais padarytų pareiškimų lie
tuvių veiksnių klausimu. Tie pareiškimai sukėlė labai pla
čių komentarų ir šnekų. Pasakojama, kad dėl jų ir pa
čiam Stasiui Barzdukui kilo nesmagumų, kai jis tuos 
pareiškimus atspausdino Pasaulio Lietuvyje. Buvo kal
bama, kad jėzuitas Vaišnys reikalavęs, kad Barzdukas 
patikslintų jo padarytą pareiškimą, Barzdukas atsisa
kęs tai padaryti.

Dabar Stasio Barzduko jau nebėra ir Pasaulio Lie
tuvio redakcijoje, todėl pats broliukas Vaišnys Įdėjo ga
na platų, sakytume vaišnišką, pasiaiškinimą dėl Barzdu
ko atspausdinto ir klaidingai suprato Vaišnio pareiški
mo. Jėzuitas Vaišnys šitaip rašo:

“ŠĮ straipsnį iššaukė kai kurių asmenų priekaiš
tai ir nepasitenkinimas, kai Pasaulio lietuvyje (1975 
m. lapkr. gr. numeryje) pasirodė kai kurių 1975 m. 
lituanistinės jaunimo stovyklos dėstytojų atsakymai 
Į p. S. Barzduko pateiktus klausimus. Tie klausimai 
stovykloje buvo prabėgomis lektoriams pateikti, i]tina, kad Barzdukas minėtą pareiškimą.išėmė 
kuriuos jie paskybomis ir atsakė. Didžiausią nepa
sitenkinimą sukėlė mano atsakymas Į klausimą: ar 
laikote bendrinių mūsų institucijų gausą tikslinga 
apraiška, o gal būtų racionalios ir tam tikros refor
mos? Atesakyme buvo pripažinti dideli Altos nuo
pelnai, bet paskui buvo pridėta, kad dabar, kai tu
rime Amerikoje VLIKĄ, ALTĄ gali būti tik keblu
mų teikiąs duplikatas. Mūsų vieningos veiklos klau
simu esu plačiau rašęs Laiškuose lietuviams 1972 
m. 2-me numeryje. Iš esmės tos pačios nuomonės ir 
dabar tebesilaikau. Ta minėtas mano pasakymas 
apie ALTA, galima sakyti, buvo iš viso konteksto 

' išimta mintis, kuri, nežinant visos mano galvosenos, 
tiktai galėjo atrodyti labai keista ir net žiauri. Kai 
kurie tuoj pradėjo daryti jiems Įprastas išvadas: 
Vaišnys sako, kad ALTA nereikalinga, vadinasi, jis 
sako, nereikia Lietuvos laisvinimo institucijos; tai
gi, jis nenori, kad Lietuva būtų išlaisvinta: taigi jis
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago 
lU. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Mone\ 
Orderiu kartu su užsakymu.

trims mėnesiams ________
vienam mėnesiui ............—

$7.50
$2.50

Kanadoje:
metams ....... ........... ............ $30.00
pusei metu ____________ - $16.00
vienam mėnesiui ---- ------- $3.00

Užsieniuose: 
metams ______ _______ $31.00
pusei metų _____ ________ $18.00
vienam mėnesiui ................. $4.00



TELEF. PR 8-3229

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLĖS LIGOS

< 2858 W. 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR. Cg. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

Skaitytoju Baisai

DR. C. K. BUisfLIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STP-EET

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETcR BRAZIS
PHYSICIAN AND SUKGĖON

2434 WEST 71st STREET
Ofisas; HEmlock 4-5849

Reiid.; 388-2Z33
OFISO VALANDOS:

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

ir sestai, tiktai 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 šeštadieni 8—3 vai.
Tei.: 562-2727 arba 562-2728

KEZ.: GI 8-0873

DR. W. EISIM - EISIMAS
AKUŠERIJA IR MGTeRŲ ligos 

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

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

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

5 ODOS LIGOS — CHIRURGIJA.
- SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103 rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR. K. A. V. JUČAS *
Tel.: 5614605 ir 4894441 

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

Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tek: HE 4-1818
Rezidencijos: PR 6-98G1

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71st STREET 

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK FLECKAS
OPTOMETRIST A5

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

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

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: anvzad. 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.: PRM223
OFISO VAL: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 24 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 

Rexid. telef.: 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.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

jCS Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
dažai. Speciali pagalba kojoms

♦ (Arch Supports) ir 1.1.
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago. III. 60629 

Talef.: PRospect 6-5084

Kviklinė “informacija”
Bronius Kviklys ne vieną kar

tą Drauge rašė apie JAV Lie
tuvių Bendruomenės “rinki
mus”. Jis aiškino, kad Bendru© 
menė praveda pačius deinokra 
tiškiaųsius rinkimus, kad iš 
viso kitos demokratiškesnės o 
ganizacijos niekur pasaulyje 
nėra, kaip pirma Nainio, o dar 
Gailos vadovaujama f. Bend
ruomenė.

Bet savo demokratiškumui 
įrodyti Kviklys neduoda faktų. 
Mes, vyresnieji, atsimename, 
kad pirmais komunistų okupa
cijos metais Lietuvoje buvo pra 
vesti patys “demokratiškiau- 
sieji” rinkimai, bet mums ne
reikia aiškinti, kad tuose “rin
kimuose” nebuvo pagrindinių 
demokratinių rinkimų princi
pu-

Kada praėjo praei Bendruo
menės “rinkimai”, tai Kviklys 
ir vėl vedamajame rašė, kad 
Bendruomenės “rinkimai” bu
vo demokratiškiausi ir sklan- 
džiausi. Tais rinkimais buvo 
nepatenkinti tiktai tie, kurie 
nebuvo išrinkti.

Apie klastą, kuri buvo pada
ryta tų “rinkimų” metu, apie 
Džiugo atsisakymą net išklau
syti besiskundžiančių ^pareigu 
nų, prižiūrėjusių tuos “rinki
mus’’, jis neužsiminė nei žo
džio. Juk niekam ne paslaptis, 
kad į tų “rinkimų” urnas pa
skutiniu metu, buvo įmesti 
88 šimtai “balsavusių paštu”, 
kurie savo laiškų neatsiuntė 
rinkiminei komisijai, bet glė-

• /

biais siuntė “rinkimus klasto
ti pasišokusiems frontininkams. 
Laimė, kad Amerikos lietuviai 

3”” ' t •
dar turi laisvą spaudą, kurio-1 
je visa klasta buvo iškelta. Į 
Pats įdomiausias liudijimas bu
vo garbės teismo nario Zigmo1 
Dailidkos. Jis viskiai nurodė,' 
kad teismas buvo tiek supran- 
čiotas taisklėmis, kad negalė
jo jokio klausimo spręsti iš 
esmės. Viską ’buvo taip paruoš
ta, kad rinkimus buvo galima 
klastoti ir klastos oficialiai vie
šumon neiškelti. Patys fronti
ninkai nesigina, kad klastos ne 
būtų buvę.

Tuo tarpu Kviklys ir toliau 
tebetvirtina, kad tie “rinkimai” 
buvę teisingi, geri ir pataria 
kitus panašius “rinkimus” su
ruošti. Šių metų vasario 23 die F

v. j. .v . TU/ |C«9U |u . pastyri itmss ourp navai n- i
ną jis paraše dar vieną l^angi-1 ga$ kraštu^Jr J**^*0"? J. A. V. Reg. Lietuvių Bendruome-

a ... -- ngg Marquette Parko Apylinkės me- L
tinis narių susirinkimas šaukiamas 
kovo mėn. 28 d. tuojau po 11:30 pa-

, , . . maldų, parapijos salėje 6820 South i’
rų stebėtojai sako: Rusai nusi- "Washtenaw Ave. Bus labai svarbūs 
griebia grietinę”,

Sibiro geležinkelio transporto site, kad Jums rūpi ne tik savi rei- 
priemonės, platformos ir preki- ! “ kenčiančių lietuvių^pa-
niai vagonai, pasak stebėtojų, 
rieda prekėmis perkrauti. Pasku
tiniu laiku vagonų skaičius Sibi
ro ruože padidėjęs 15%.

Maskvos prekybos laivai taip- ■ bendroY^s patalpose
gi neatsilieka nuo Sibiro gele
žinkelio: jie prekes nuplukdo žy
miai pigiau už vakarų laivų ben
droves. Ar nebus tik sąmonin
gas transporto dumpingas?

Alicijos peršoko 1,606!
Vertybės popierių prekybos 

rodyklė vėl peršoko tūkstantinę. I 
į Kovo 24 d. ji pasiekė 1,009 tai- Į 
kus. Tūkstantinę vertybės po- ■ 

Į piarių prekybos rodyklė buvo 
perlipusi kelis kartus_ kovo 9, ir tvarkyti savo kūną, atsitraukti nuo nuodėmių _ — —,-----------
10 11 Irar+n rrvfvVU strnHn uoliai vykdyti teisingumo ir meilės įstatymus. Pabudęs,

. ii. b j Kaną roayKie, airoao, kėlęs ir apsišvietęs žmogus nebenorės paremti nuodėmingus tamsybės 
tokioje aukštumoje pasiliks ii- bus. Jis stengsis kovoti prieš ir nepasiduoti pasaulio gundymams ir pagei- 

Įgesnį laiką.
m v • • i i j i iv apie j| apa^uuas čhulu.Stebėtojai sako, kad skelbia- angelą”. — 2 Kor. 11:14, 15. 

mos geros ekonominės žinios ir . 
jausmas, kad ekonominis atku- ’

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"Pabusk, kursai miegi ir kelkis iš numirusią, tai Kristus apšvies 

tave". — Efez. 5:14.
Kuomet krikščionio akys ir ausys atsidaro ir jis pamato tikrąjį pasau

lio stovį, jis turi atsikelti lyg iš numirusių ir pradėti veikti, kontroliuoti 
" ų ir nuo viso . kas bloga ir 

, atei- 
tamsybės dar-

dimams ir šėtono apgaudinėjimui. Apie didyji žmonijos priešą šėtoną, yra 
parašyta, kad jo tikslu ir pasikėsinimu yra syvedžioti visą pasaulį. Kalbėda
mas apie jį apaštalas sako: “Nenuostabu, nes pats šėtonas persirengia i švie-

Kas antrą antradienį Sophie Barčus radijas skelbia Švento Rašto tyrini 
i toly aiškinimus.
i Viii žino, kad mirtis yn žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml 

timas vyksta greičiau nekaip bu- Į rusieji? 1 t< klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurl< gausite 
f nemokamai. Rašykite:

F. ZAV1ST, 3715 WEST 66th STREET, 
CHICAGO. ILLINOIS 60629.

IV. RAITO TYRINĖTOJAI

vo ekonomistų pranašauta, iš j u 
dino vertybės popierių rinką.

Buvęs finansų sekretorius John- 
Connally paretški, kad jis sutikty 
būti prezidento Fordo vicepreziden- į 

I fu, jeigu jo paskyrimas būty naudin- 
> oas kraštui ir respublikonu oartiiai.

nį tuo pačiu reikalu. Jis siūlo 
panaudoti “rinkimus” visoms 
klastoms ir Bendruomenės ne
gerovėms panaikinti. Bet jis 
nei vienu žodžiu neužsimena, 
ar yra panaikinti tie nuostatai, 
kurie sustabdytų klastą ir ap
gaulę.

Kol nebus panaikintos klas
tos priežastys, tiktai begalviai 
gali eiti .į tokius žabangas, ku 
rias Kviklys taip nekaltai ir to
liau stato.

Šiaip prezidento pareigos jo taip la
bai netraukia.

Jonas Kavaliauskas

Nusigriebia grietinę
MASKVA yra vienintelė šalis, 

kuri savo : per Sibirą einančiu 
geležinkeliu sugeba už jūnj 
transportą net 20-40% pigiau 
pervežti iš Švedijos, Vokietijos, 
žodžiu iš vakarų Europos, maši
nas ir kitas prekes siunčiamas j 
Japoniją, Korėją ir kitur. Vaka-

SODYBŲ PIEVELĖ fe
Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie

velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Keikia patyrimo. 
Dabar-yra-išėjusi-nedidelė-40 puslapių agronomo A šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi t - -

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

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. • Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderi, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

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

Posėdžiauja Afrikos 
prezidentai

LUSAKA,, Zambija. — Keturi 
Afrikoj juodieji prezidentai — 
Tanzanijos JuMus Nyerere, Bots- 
wanijos Seretse Khama, Mozam
biko Samora Mach ei ir Zambi
jos -Kenneth Kaunda — surinko 
Zambijos sostinėje Lusaka ap
svarstyti susibarusią politinę pa
dėtį ir kokiomis priemonėmis ga
lima būtų nuversti Rodezijos bal
tųjų vyriausybę.

Juodųjų nacionalistu lyderiai 
taipgi buvo pakviesti ir atvažia
vo į Zambiją posėdžiauti kartu 
su prezidentais, kaip Mozambiko 
vyskupas Amelis” Muzoreva ir 
Rodezijos partizanų vadas Jo- 
sha Nkomo.

Pasitarimai tęsis pora dienų. 
Numatoma, kad bus priimti pla
nai pradėti Rodezijoje platesnio 
masto partizaninį karą.

PRANEŠIMA]
SVARBUS SUSIBINKIMAS

reikalai aptariami. Prašoma visus 
skaitlingai dalyvauti. Tuomi parody-

vergune. — VALDYBA.

CHICAGOS LIETUVIŲ SUVALKIE
ČIŲ DRAUGUOS susirinkimas įvyks 
penktadienį, kovo 26 d. 7 vaL vakaro

6245 So. Western Ave. Nariai prašo
mi atsilankyti, nes yra svarbių rei- > 
kalų aptarti. Po susirinkimo bus 
ir vaišės. E. Strungys, nut. rast.

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

Rožė Didžgalvienė, rast.

MOVING
Apdraustas perkrausfymas 

r is įvairiy atstūmę, 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

RADINSKAS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

PERKRAUSTYMA!

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R. š ERĖ N A S 

TeL WA 5-8063

Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKIGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

8

SKAITYK PATS IR PARGINK 

KITUS SKAITYTI ‘ 

NAUJIENAS

.<A

Happy Hour Mushrooms, a prize-winninx recipe at the State 
Fair of Texas, will star at any party. Crushed Fritos brand corn 
chips, wine and other tasty ingredients combine in a stuffing 
for fresh mushroom caps to make a unique hot hors d’oeuvre.

Happy Hour Mushrooms marched away with the “Best of 
Show” award at the State Fair of Texas, and they are sure to 
get equal billing at your party table!

This prize-winning recipe combines Fritos brand com chips 
and Frito-Lay brand dip mix with cheese, seasoning and just the 
right amount of wine for a tasty mixture to top fresh mushroom 
caps. Flashed under the broiler until brown and served bubbly 
hot, these stuffed mushrooms will be the star attraction at any 
festive occasion.

Happy Hour Mushrooms may be made in advance and refrig
erated until party time. Brush the mushroom caps with lemon 
juice or white wine before stuffing and they will retain their 
light color during cooking.

Nauji J. Venclova raštai
Iš spaudos yra išėjusios ir 

jau -pardavinėjamos darbštaus 
ir kruopštaus autoriaus akade
miko J. Venclovo parašytos 
knygelės, nakrinėjančios Lie
tuvos draugus latvius, gudus ir 
ukrainiečius.

Knygelės trumpai, bet labai 
rimtai nagrinėja minėtų Lietu
vos draugų pradžią, likimą, jų 
ryšį su Lietuva ir tt. Visi tei
gimai paremti gausiais šalti
niais, kurių ilgiausias sąrašas 
surašytas, knygelių pabaigoje.

Jos labai tinka nagrinėti li- 
tuvių mokyklose, aiškinant Lie 
tuvos ir kaimynų istoriją. Taip 
gi daug žinių jose galės rasti ir 
visi lietuviškos spaudos skai
tytojai bei rašytojai.

Jos vadinasi: “Apie lietuvių 
draugus ukrainiečius”. “Lat- 
ir gudai” ir gaunamos Naujie
nų administracijoje, 1739 So. 
Halsted St.( Chicago, UI. 60608, 
Tel. HA 1-3100.

STEREO RADIJAS 
IR 

MAGNETOFONAS 
Namu Elektra ir Baterija 

2512 W. 47 ST. • FR 64998

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

•GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
G ELIN Y C I A

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

GĖLININKAS
Linksmumo arba liūdesio valandom 

(PUTRAMENTAS) 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

pirkite jav taupymo bonus

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ. 
★ 

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
_ TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Hl. Phone: OLympic 2-1003

HAPPY HOUR MUSHROOMS
Fresh mushrooms
Melted butter
Butter, softened v
Garlic, minced or mashed
Grated Monterey Jack cheese
Red wine
Soy sauce
Frito-Lay brand toasted onion dip mix 
Finely crushed Frites brand earn chips

86 medium-sized
3 tablespoons 
ištiek
1 clove

$£^cup
2 tablespoons
2 tablespoons
1 package

K cop
DTKECTIOXS:

Remove stems from mushrooms. Wash caps and brush with 
melted butter.

Combine softened butter,,garlic, and grated cheese; mix wen. 
Add wine, soy sauce, dip mix and crushed chips to make 
a paste.
'M mushroom ewps with mixture. Place an bakdnr sheet and 

broil fot 3jD0dm^Ą or uxitil b^bbly and Uglitiy brownocL

The Iron Curtalik 
' Isn’t soundproof.

cant com* to you for th< 
Vuth. but you can r»aeh Mr. 
Radio Fraa Europa does fattba 
Vuth through.

tt IMM FTB* &rtH 
Mi WU. Mt VafOM. KT.

0 easy ways

Zip Codes 

/ people 
/ yon

•£ When you receive a letter, 
note the Zip in the return 
address and add it to your 
address book.

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

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

m t wftRe aMMheaa 
ntkR vai Tfo AAwtiaM CiawA

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

GEORGE F. RUDAIINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. 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, Di. 974-4410

~ P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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RYTUOSE NIEKO NAUJO
Brežnevas veda Hitlerio pramintu keliu

(Ištraukos iš bumisio Vokietijos ambasadoruuilt liaus Ber- 
(jer’io straipsnio “Im Osteu niehls Neneš" po SSSR komparti
jos 25 suvažiavimo)

■Hr

Diplomatiniai atstovai, ilgus sovietų partijos suvažiavimuo- 
metus išbuvę Maskvoje, vien
balsiai užtikrino man, kad pri
eiti prie tų tikrųjų lemianėių- 
jų Kremliaus vyrų beveik jo
kios galimybės nėra. Jei kar
tais, nepaisant visu sunkenv-

jokie lemiami sprendimai 
a romi.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE «•# SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

ti seniai žinomus trafaretus ar 
ha nieko nepasakančias bend
rybes. Sovietu Užsieniu reika
lu ministerijos valdininkija 
nei kiek nedaugiau yra infor
muota, kaip ir kiti sovietų pi
liečiai. Spauda rašo tai, ką val
džia pateikia. Maskva, kaip ir 
Pekinas, yra pasaulinių impe
rijų sostinės, kur politiką daro 
neįsivaizduojamai mažas rate
lis asmenų ir kur ta politika 
per pasitarimų kambario sie
nas neprasiskverbia.

Kai apetitas bevalgant didėja

Prieš praeitąjį Sov. Sąjun
gos komunistų partijos 25-jį 
kongresą buvo galima Vakarų 
spaudoje skaityti ir per radi
ją girdėti bet televizijoje ma
tyti komentarus apie užkulisi
uose vykstančius nesutarimus 
tarp vadinamųjų arų ir karve
lių, apie Brežnevo pozicijos 
grėsmingą padėtį ir taip toliau. 
Tai buvo spėliojimai, kurie pa
sirodė buvę .klaidingi, žinoma, sienio politikos ^pasekmę. Vis.a

Jie iš anksto padaromi mažiau j 
šiame PoJitbiuro ratelyje. Bet| 
apie juos niekas nieko nesuži
no. Visuomenė gali šiek tiek 
atspėti iš Sov. Sąjungos kom. 
partijos (SSKP) generalinio 
sek re to riaus pranešimo. Iš 
Brežnevo užsienio politikos pa
reiškimų aiškėja, kad Sovietų 
Sąjunga “politinį atlydį “(de
tente) skaito esant laimėjimu 
jos politinių tikslų prasme. 
“Atlydis” komunistų suprati
mu — ir Brežnevas tatai šia
me partijos suvažiavime iš nau 
jo pabrėžė — reiškia neatlai- 
džiai kietą kovą prieš neko
munistines ideologijas ir toli
mesnis jėgos ^prieauglis tarp
tautinėse jėgos rungtynėse. Ga
lutinis tikslas buvo ir pašne
ka, pasak Brežnevą, komu
nistų pasaulio. fyiešpatavimas, 
užsibrėžtas tikslas, kurį Vaka
rai lengvabūdiškai skaito “pro
paganda”, nors visa Sovietij Są 
jungos politika tą tikslą aiškiai- 
rodo. Dėlto ir Brežnevas parti
jos kongresui komunistų vald
žios pagrobimą Indokinijoje ir 
dabar Angoloje perstatė kaip 
jo vedamos “leninistinės” už-

1900 metais taip atrodė National Cash register dirbtuvė Dayton, Ohio mieste. Moterys dirbo 
ilgas valandas, kad galėtų pagaminti ir tiušrifuoti - rėgisteriams reikalingas dalis. Dabar registe- * 
riai gaminami visai kitokiu'būdu? * < ‘ 7' ‘

——IWBBL.IĮ...J ^l_gĮL_l„ 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ "
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.
..‘..„'..„■.'gJ...'.,- ......... ......+ -Till..—

tai Brežnevus Isieja su nesiki- sekr., J. Baltaduonis — ižd., J. 
Šimo į kitų valstybių politiką Zenkevičius, ir H. -Siaurys 
principu ir kaip pavyzdį nu-, ūkvedžiai, V. Jankaitis - ir O. 
rodo Amerikos pralaimėjimą; Delkus -u parengimams, K. 
Pietų Vietname, kaip didžiau-] Kudirka -^ medžiotojų reika- 
sią pralaimėjimą po Antrojo lams, J. Pąžęmeckas— žūklau- 
Pasaulinio Karo. , tojų reikalams. ' £

Visa šita Sovietų jėgos poli- — Sol. Anita Pakalniškytė 
tika yra apvilkta reikalavimais 
nusiginklavimo ir visapasauli- 
nės sutarties pasižadant nevar
toti jėgos tarptautiniuose san
tykiuose. Kad visa tai sovietų 
sąmoningai laikoma neaiškiai, 
rodo konkretaus nusiginklavi
mo derybos, pavyzdžiui SALT, 
kur Sovietai pradžioje reikalau 
ja sau pilno pariteto (lygybės) 
ir ją gavę beregint keičia sa
vo naudai, arba kaip Vienos 
deryvose persvarą siekia užfik 
suoti sutartimi, siekdami kiti} 
kraštų" kariškų jėgų sumažini
mo savašias palikdami visiškai 
neliečiamomis. J. Pr.

tojų reikalams.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST., CHi'cAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209

SIUNTINIAI Į LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp. ’

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

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

—J. Mėhjnis išrinktas Kear- 
ny-Harrison Balfo skyriaus pir 
mininkų, J. Baužys-vipepim., 
dr. S. Skripkus—sekr., J. Vaič
kus — ižd. Kontrolės komisiją 
sudaro A. Arminas, M. Mėlynie 
nė ir V. Ramanauskas. Vajaus 
metu skyrius surinko ir atsiun 
tė Balfo centran $500.

— Kearny, NJ. Lietuvių pa
rapija ruošia dvi ekskursijas: 
liepos 17-31 d. į-Meksiką ir 
rugpjūčio 1-8 d. į Miami ir Ka
ribų salas.

— J. Juodikis išrinktas To
ronto Medžiatojų ir žūklauto-' 
jų klubo pirmininku, J. Lasys
— vicepirm., V. Drešeris — mis.

iš Hamiltonp pakviesta savait
raščio “Darbininkas” 60 m. su
kakties banketo programai ba 
landžio 244. Kultūros: židinyje.

— Stud.' Gabija Juozapavi
čiūtė tyrinėjo galimybes dėl 
Lituanistikos katedros steigimo 
Toronto universiteto Woods- 
worth kolegijoje. Kolegijos va
dovybė jai pareiškė, kad tam 
dalykui reikėtų sutelkti 20 stu
dentų ir $3,000. Ji apie tai ra
šo “Tėvyškfe Žiburių” 12 nr. 
straipsnyje — Pagaliau pada
rykime kaip‘žydai!
— Justinai Sladkevičius, Stan 

dar d Fed. Taupymo ir skolini
mo b-veš prezidentas, pakvies 
tas JAV Tą^pyiho bendrovhj 
lygos į Taisyklių arba konsti
tucijos komitetą. Lygoje yra 
vtrš 4,500 l^ndrpyių.

— Trims lietuviškoms one- 
__ _  -----L..

roins —Juodasis laivas”, Gin 
tara šaly” irn“Prrėsaika” deka- 
ratarius yraįidaH? Adolfas Va- 
ieška, ?apšviątiiifQ tvarkys Ka
zys ■ Cijūnėli^ i^į scenos įeiką- 
luš — Kazys) O^hlis.’ v -

— Vale Jubd^etrienė, gyy. 
prie Cicero gat^š, papasakojo, 
kad pfaeitą- sekfeadienį. vaka
re, laukiant- au^puso prie Cice 
rd -ir .47 gatvfejjįžjliais ^hkluo 
ti du jauni jiibdūkai atėmė ran 
kinuką,- kuriaiftėęBūvoiapie 10 
dol. pinigais'-su 'namų 
raktais ir kitdnife smulkmeno-

Svarstomas įstatymas 
tvarkas chemikalus—

*■ i :

Senato prekybos komitetas 
yra priėmęs įstatymo - prdfėk- 
tą, kuris griežčiau prižiffi-Įs 
chemikalų gamybą ir prekybą, 
įstatymo • projekte , numanyta, 
kad gamyjjps įmonės prieš iš
leidžiant shemikalus. rinką, tu 
rėš pirma nuodugniai juos pa
tikrinti ir ištirti ar jie nėra 
kenksmingi žmonėms, gyvu
liams' ir gamtos aplinkai.

Chemikalus gaminančios ben 
drovės labai pasišiaušė prieš to 
kį įstatymą. Jos nurodo, kad 
tokiu atveju, prieš parduodant 
juos tikrinti, reikėtų išleisti ne
mažai pinigo ir bendrovės-tu
rėtų bereikalingų išlaidų. ^Įsta
tymą remia Blue Gros Assn., 
American Lung Assn, ir March 
of Dimes. Įstatymo projektas 
jau perduotas senatui.

Yra ištirta, kad 90% žmonių 
suserga vėžiu vartodami che
mikalais paveiktą maistą bei 
gėrimus.

Yra pranešta ir Įsakyta ne
vartoti vandens ir nevalgyti 

-žuvų—iš Patapofco upės Bosto
ne, iš Hudsono upės New Yor
ke ir net iš Atlanto tarp De- 
leware ir Mainę. Taipgi Ilino 
jaus valstijoje daugelio ežerų 
žuvys rastos apsikrėtusios pa
vojingais. chemikalais.

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
- ' IR ŽEMALS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKĖJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į \

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS —

> NOTARIATAS — VERTIMAI
Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRAI

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233

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

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St. Tel. 436.7878

z=- _ ■ - T ' ■■■" -J

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,
- 1490 kiL A. M.

Lietuvi y kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 v. popięt. — šeštadienį ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.
TeleL: HEmlock 4-2413
- ' ~

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629
s ■ ----------—į

IR GYVENKIME ČIA
r

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

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

j

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

SAVISTOVIAM profesionalui ar 
kiekvienam žmogui galima gerai pir
kti 2 aukštų mūro namą, lūksus 6 
kamb. butas ir modemus biznis. Na
mas prieš 18 metu statytas beveik 
prieš Marquette Parką. $38.000.

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

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

MODERNUS 4 BUTU mūras ir 2 
Huto mūro garažas. Atskiri šildymai. 
Cent, air cond. Arti Maria High. — 
>45,500.

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

T E R RA
BransenyMt, Lalkrocfiial, Dovano* 

visoms progoms.
3237 WE5T 63rd ST„ CHICAGO 

Telef. 434-4660

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

58,8 vienintelJ

NAUjIENOMS šiemet suėjo 60 metų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

N \UjIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų įgalio
tiniais. . ■ t.

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

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi Į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: ChicagoĮe Ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metų — $16.00, 

trims mėn. — $830, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $230. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS, 
>’ 39 So. Halsted St, 
Chicago, HL 60608

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

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

PAVARDE IR VARDAS________________________________

ADRESAS

S — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.— FRIDAY, MARCH 26, 1976

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POUlTKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietūvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba .Motley Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:r .

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

Trys . operos — Juodas 
Laivas^ Gintaro šaly ir Priesai- 

rka ^a^t^moš gegužės 8, 9, 
15- ir 16 dienomis Chicagoj e. 
Spektaklių bilietai< jau gauna
mi Vazneliu prekyboje, 2501 
W. 71st Sf. Krautuvė atidaryta 
kiekvieną dieną nuo 10 vai. ry
to iki 6 valė vak., o pirmadie
niais ir ketvirtadieniais iki 8 
vai. vak. Chicagos Lietuvių 
Opera kviečia visus įsigyti bi
lietus iš anksto. (pr.)

Siuntiniai į Lietuvą , 
ir kitus kraštus , > p 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer AW- 
Chicago, III. 80632. Tel. YA 7-5980

HOMEOWNERS POLICY
STATI FARM

Chicagoje nnw

^NORMANĄ 
gkBURŠTEINA
SSįjįbJeL 263-5826 

(įstaigos) ir 
677-8489 

(buto)

185 North Wabash Avenue 
2nd Floor Chicago, DL 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.

(Pr).

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSTT.
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaut

BALYS BUDRAITIS
*369 ARCHER AVE. CHICAGOJE 

Tel. 254-5551
LEMONTO APYLINKĖJE

135-TA IR ARCHER AVĖ. 
Tel. 257-5861

M. A. ŠIMKUS
Real Estate. Notary Public. « - 

INCOME TAX SERVICE 
<259 S. Maplewood. Tel. £54-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.
— į ■ <

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl 60609. TeL VI 7-3447

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILĘ 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAI Studija. Išleis 
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da
lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. H dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje. » j: _ .

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimą ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politiniu, ekonomi
nių ir kultūriniu laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkių kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”. y

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

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. 
Gaunama Naujienose.

čekį arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALS! ED STREET, CHICAGO, IfeHNOIg 60608 

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiusime. *

Call Frank Zapolis

GA 4-8654 IMSUtAMCf

A. T VERAS 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBRS 

Plrdavimas ir Taisymai 
2646 WEST 69Hi STREET 

TelHj Republic 7-1941
_ _ r

State Farm fire and Casualty Company

DĖMESIO 
62—30 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai S70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams. 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

Pasveikink savo draugus 
per "Naujienas ”




