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RYTŲ VOKIETIJA ATNAUJINA

BERLYNAS, — Diplomatiniai sluoksniai mano, kad Rytų 
Vokietija atnaujinanti šaltąjį karą, kai ji tūkstančius Vakarų

. Vokietijos piliečių, norinčių pereiti į rytų pusę, neleido perženg-< 
ti geležinės uždangos sieną Berlyne.

U. S. News and World Report: = 
pranešimu, per šių metų sausio | 
mėn. buvo daugiau kaip per iš
tisus 1976 m., vokiečių grąžinta 
ir neleista peržengti sieną.

TRUMPAI IŠ VISUR

K ■ K

KANADA IŠSIUNČIA SOVIETŲ 
ATOMO ENERGIJOS SPECIALISTĄ 

Čekas Simka-praeitą savaitgalį pabėgo 
į Angliją, smulkiai informavo vokiečius

LONDONAS, Anglija. — čekas Svetozar Simka jau pasiekė 
Angliją, yra vidaus reikalų ministerijos žinioje ir tikisi gauti 
tremtinio teises ir reikalingą apsaugą. Kartu su Simka atvyko 

1 į Angliją jo žmona Danielle ir jų 12 metų sūnus.

GaH atnaujinti bylą
S WASHINGTONAS. — -Prez. 
Carterio administracijos nauja
sis gen. prokuroras G. B. Bell ga
li atnaujinti dr. Kingo nužudy
mo bylą, jei jis nebus patenkin
tas kongreso komiteto tyrinėji
mo išvadomis. Kaip žinia, kon
gresas yra sukūręs specialų ko
mitetą, kuris tyrinėja prez. Ke
nedžio ir kun. dr. Kingo nužudy
mą. •

Prokuroras Bell sako, kad 
techniškai nužudymo bylą, nėra 
užbaigta. Jis visada turės ome
nyje ta reikalą ir_ jis.lii&ę^. by
los reikalu padaryti ką nors dau
giau. Jei reikės, jis pasikalbės 
su nuteistu Kingo žudiku Ray.

Prezidentas Carter atsiprašė ; 
WiHy Brandtą

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Jimmy Carter pasiuntėt 

'buvusiam Vak. Vokietios kanc-’>* -
leriui Willy Brandt laišką atsi
prašydamas už Jungtinių Vals
tybių spaudą, kurį neatsakingai 
skelbė insinuacijas, kad Brandt 
gavęs iš ČIA kyšį. Prezidento 
laiškas buvo atsakymas į Brand- 
to laišką, kuriame Brandt pa
reiškė, kad nei jis pats, nei jo 
(socialemokratų ) partija nėra 
gavusi iš ČIA jokių fondų.

Kipro salos prašymas JAV
XEKOZIJA. — Gedulingai ap

sirengusios ir aimanuodamos 
Kipro moterų būrys ątėjo prie 
ten atvykusio prezidento Carte- 

■e •£- _ - - . -z

Britai yra^ įsitikinę, kad liūtas seriausiai sprendžia visas sudėtingiausias prob
lemas. Jis niekad nesinervuoja ir niekur neskuba. Jis pradeda nerimauti, kai mai
sto laiku neatneša, kai ^nėsą suėda, tai vėl Londono zoologijos sode atsigula ir 
ramiai svarsto pačias sudėtingiausias liūtu ir kity žvėrių problemas.

Prokurorui neaišku, kokiu bū- delegato Cliffordo prasyti, 
du dr. Kingo žudikas, tuoj po 
nužudymo, išgavo užsienio pasą, 
pirkinėjo automobilius ir važi
nėjo po pasaulį, ypač, iš kur ir nios laiko jų vyrus. Vakarykščiai 
kokiu būdu jis gavo tiek daug Cliffordas kalbėjosi su Kipro 
pinigų ?

kad Jungtinės Valstybės paveik
tų Turkiją, kuri nuo savo inva
zijos dienos negrąžina ir be ži-

Nutrauks pagalbą
WASHINGTONAS. — Prėz. 

Carterio administracija mananti 
nutraukti -visokeriopą. pagalbą 
Argentinai,Etiopijai ir Uru
gvajui, kad jos nesiskaito su 
žmonių teisėmis. Administraci
jos toks nuosprendis paskelbtas 
vasario 24, kai valstybės sekr. 
Vance pradėjo akciją už žmo
gaus teises visame pasaulyje, 
nesiskiriant nei Sovietų Rusijos.

kat vyskupą
CIA kyšiai buvo

Burns priešingas
WASHINGTONAS. — Taika 

tarp prez, Carterio administra
cijos ir federalinės rezervų ta
rybos pirmininko A. F. Burns, 
atrodo, žada baigtis, rezervų ta
rybos pirmininkui pradėjus kri
tikuoti prez. Carterio patiektą 
kongresui svarstyti valstybės 
sąmatą.

Rezervų tarybos pirmininkas 
Burns kongreso ekonomijos ko
mitetui pareiškė, kad prez. Car
terio biudžetas sukelia infliacinę 
baimę, kuris yra 19.4 bil. dol. di
desnis, kaip prez. Fordo buvo 
paruošta ir pasiūlyta. Neprana
šaujant, pasak Burns, padidintas 
biudžetas, su apie 70 bil. dol. de
ficitu, tam tikrame laipsnyje 

yra šaltinis infliacijai klestėti.

Costa Ricos - 
Kubos santykiai

MIAMI.:— Costa Ricos vyriau
sybė nutarė baigti Kubos eko
nominį boikotą ir pradėti norma
lius prekybinius santykius. Ha
vanos radijo pranešė, kad 13 me
tų trukęs ekonominis boikotas 
prieš komunistinę Kubos salą 
pasibaigė draugiškai Kubai ir 
Costa Ricai susitarus nesikišti

graikų lyderiu arkivyskupu Ma
karios.

Ispanijos socialistai 
paskelbė, “karą”

MADRIDAS. — Socialistų 
Darbininkų Partija ketvirtadie
nį paskelbė Ispanijos valdžiai 
“karą” ir pareiškė pasitraukian
ti iš pasitarimų dėl politinių re
formų protestuodama prieš 
kitos, konkurentiškos, socialistų 
partijos legalizavimą. O viena 
kraštutiniai dešinė grupė pagra
sino nužudyti ministerį pirmi
ninką, jei tuojau nepaleis vaka
rykštėje demonstracijoje.suareš- 
tuotųjų dešiniųjų jaunuolių.

Indira “apgailestauja” savo 
valdymą

NEW DELHI. — Indijos mi- 
nisterė pirmininkė Indira Gan
dhi pareiškė apgailestaujanti, 
kad buvo įvedusi’ “bėdos stovį”, 
ko rezultate buvo įvesta spaudos 
cenzūra, suspenduotos civilinės 
laisvės ir areštuoti dešimčiai 

| tūkstančių opozicijos žmonių. 
Jai tuomet atrodę, kad opozicija 
griauna Indijos valstybę.

Svetozar Simka yra čekų žval
gybos narys. Oficialiai jis skai
tėsi laikraštininku, rašinėjo če
kų žinių agentūrai Ceteka savo 
pranešimus, bet tikrovėje jis va
dovavo čekų žvalgybos tinklui 
Vakarų Vokietijoje. Simka buvo 
ne paprastas žvalgybinis žinių

[rinkėjas, bet Įtakingas žvalgybos 
viršininkas. Jis įsakinėjo Va- . A
karu Vokietij oje dirbantiems Į 5,^ T.’
gyvininkams, ką jie turi daryti) 
ir kokias žinias rinkti.

Žvalgybininkas Simka pir
miausia informavo pačios vaka
rų Vokietijos atitinkamas įstai
gas apie čekų šnipus, jau kelin
tas metas dirbančius Vakarų Vo
kietijoj. Pats Simka Į šnipinėji
mo darbą Įsitraukė pačioje Če
koslovakijoje, o Vokietijoje jis

Warnke puolamas 
senatorių

WASHINGTONAS. — Prez. 
Carterio parinktasis asmuo, P. 
C. Warnke, būti delegacijos pir- 

.mininku, derantis su rusais dėl

silaukė daug kritikos iš senato
rių pusės. Jie sako, kad Wranke 
yra. neatsakingas opurtunistas 
ir minkštas derėtis su rusais. Jisj 
pasak senatorių, visiškai nėra 
susirūpinęs Sovietų Sąjungos di
deliu ginklavimusi.

Sen. Goldwater sako, kad 
Warnkes nusiginklavimo teorija 
panaši į Britanijos mintis ir su
pratimą derantis su nacių V?v 
kietija. Jeigu panašiai pasikar
totų ir derybose su rusais, kas 
ir matyti, tuomet susilauksime 
trečio pasaulinio karo.

BROOKLYNE, Mass. —Išėjęs 
iš kalėjimo buvęs anksčiau CLA 
agentas ir kurs buvo nuteistas 
Watergate byloje Howard Hunt 
pareiškė spaudai, kad mokėti 
“algas” ar kyšius svetimų vals-' 
tybių vyriausybėms nėrfa blo
gas ir'negarbingas darbas. Toks 
darbas nėra nelegalus. Tai Ame
rikos vyriausybės tradicija.

Hunt vis dėtto spaudos atsto
vams nepaaiškino ir nepasakė 
p. kur ir kiek daug pinigų buvo 
tiems reikalams išleidžiama.

vyr. teismai sumažinus .vysku-V TERORISTAI GROBIA
pui kalėjimo bausmę nuo 10-tieš| • žmones

SALISBURY. — Rodezija pra
neša, kad juodieji teroristai pa-- 
skutimu laiku pagrobė vėl 40 
juodų Rodezijos piliečių ir juos 
nusivarė į kaimyninį Botswaną. 
Šiais metais iš viso Rodezijoje 
jau yra pagrobta virš 600 asme-

1 riausybė ruošiasi atimti iš airių 
kilmės katalikų vyskupo D. R. 
Lamont, kurs bendradarbiauja 
su teroristais, Rodezijos piliety
bę, kad galėtų jį ištremti iš kraš
to. Rodezijos = vyriausybė ma-’ 
nanti, jog geriau vyskupą, iš- 
tremti nekaip .leisti jami .mirti

Praeityje kongresas, spręsda- kankiniu kalėjime 
mas pagalbos sąmatą, kėlė rei
kalą, kad užsieniui tiekiama pa
galba bei ekonominės pirmeny
bės būtų surištos su žmogaus 
teisėmis,, būtų į jas atsižvelg
ta, 'bet ankstyvesnioji adminis
tracija bei buvęs valstybės sekr. 
Kisingeris priešindavosi, sakyda
mas, jog toks žingsnis būtų ne- 
diplomatiškas.

Vis dėlto, ir dabar, svarstant 
užsieniui pagalbos, sąmatą, bus 
atsižvelgta ne vien j žmogaus 
teises, bet ir i Amerikos bei ki
tų kraštų saugumą.

Kataliku vykskupas. Lamoht 
žada nepasiduoti Rodezijos vy
riausybės noraihš. ii Ištiėįmhao 
procedūra prasidėjo, Rodezijos

metų iki 4. Vyskupas Lamant 
buvo nubaustas ir patupdytas i 
kalėjimą susekus, kad jis dirba 
kartu su teroristais.

Etikos kodeksas
WASHINGTONAS. — J. A. 

V. kongreso komitetas yra 
jau pasiuntęs atstovų žiniai ir 
jų svarstymui etikos kodeksą, 
kurs suvaržytų atstovų slaptas 

i'viena' kita ‘ufaienio I e«-
reikalus i *cos kode*^’ senatonai iš šalies

I tegalėtų uždirbti 15% gauna- 
57,500.30 dol. metams.

Dauguma senatorių bei atsto
vų pašalinio auždarbio apribo
jimu yra nepatenkinti. Manoma, 
kad naujas Etikos Kodeksas su
kėlė daug pinčų atstovų tarpe, 
jį bwverrtasrt.

šaltas
Saulė Hka 6:85, lediiaM

Kongresmanai ! 
pasipiktinę

WASHINGTONAS. — Kon
greso vidaus reikalams svarstyti • 
komiteto nariai labai pasipiktino ’ 
prez. Carterio sprendimu sulai-< 
kyti visus 19 vandenį reguliuo- ; 
jančius projektus bei jų darbuš, }• 
kurių dauguma yra įpusėti.

Vidaus reikalų sekr. pradėjo' 
ginti, sakydamas, kad preziden
to noras sulaikyti darbus nereiš
kia darbų pabaigą, bet tik norą 
juos peržiūrėti ir perkainuoti. 
Tačiau kongresmanai vidaus se
kretoriaus pareiškimais nėra įti
kinti ir apraminti. Jie sako, kad 
tai reiškia tą patį, kai teisėjas 
padaro sprendimą dar bylos ne- 
išnagrinėjęs.

Prez. Carteris kongresui yra 
pranešęs, kad jis sulaiko van
dens reguliavimo darbus iki ba
landžio 15 d. Per tą laiką jis juos 
peržiūrės, perkainuos ir tuomet 
jis leis toliau vykdyti darbus, 
juos pakeisti ar visiškai darbus 
sustabdyk.

MAŽĖJA PRANCŪZIJOS
KOMUNISTŲ ?

PARIS. — Savaitraštis Le 
Point rašo, kad Prancūzijos ko
munistų skaičius ir jų įtaka ma-į įtraukia į organizuojamą Rode- 
žėjanti socialistų naudai. zijos sukilėlių armiją.

Rodezijoje pagrobti juodukai 
nuvaromi į Botswana, kur juos

Londono pri*miestyj», kur v»ldxi« nuyert* senu* 
namus ir ruoši* pienus neujiems, menininke* vieną 
stovinčio namo sieną paaraUno šiuo mvo koriniu, 
vsigtaftanfiu Mule Ir ienciantį žmogy. Dau
gelis va£uo|a | Brixton pasiiiOrėH He darbe.

jis pranešė ne tik vardus dirban
čių žvalgybininkų, bet ir pačių 
vokiečių šnipus, teikiančius in
formacijas čekams. Jis nuro
dė, kad visas šeštas čekų amba
sados aukštas paskirtas tiktai 
šnipinėjimo reikalams.

Simka vokiečiams išaiškino, 
kaip čekai moka vokiečiams šni
pams. Jie turi keliose Vokieti
jos vietose laiškų dėžutės. Tose 
pašto dėžutėse jie palieka rei
kalingas instrukcijas bei pini
gus už atliktą darbą. Jei prasi
dėtų karas tarp rusų ir vokiečių, 
tai vokiečiai šnipai, dažniausiai 
komunistų partijos nariai, pasi
žadėjo vesti užfrontėje sabotažo 
veiksmus. Vokiečiai paruošti to
kiems naikinimo darbams, turi- 
reikalingas instrukcijas ir rei
kalingą sprogstamą medžiagą. 
Jis pateikė vokiečiams ne tik 
čekų žvalgybininkų vardus, bet 
davė ilgoką vokiečių šnipų sąra
šą.

Simka pranešė čekų žvalgybos 
draugams, kad jis savaitgaliui 
su žmona išvažiuoja i kaimą, tuo 
tarpu jis jau turėjo viską pa
ruošęs skristi į Angliją. Vokie-’. 
čių policija pirma pradėjo ran
kioti užsienio žvalgybai tarnau
jančius vokiečius, o vėliau ren-

Rodezija keičia 
įstatymus

SALISBURY. — Rodezijos vy
riausybė vasario 23 paskelbė, 
kad ji keičianti įstatymus var
žančius juoduosius. Pakeistais 
įstatymais bus priimta daugiau 
juodųjų asmenų į vyriausybę ir 
bus leidžiama juodiesiems įsi
gyti turtus tose vietose, kur 
anksčiau buvo draudžiama. Taip
gi galės lankytis baltųjų aludėse 
bei restoranuose.

Ministeris pirmininkas Smith 
-pareiškė, kad š. m. birželio mė- 
Inesį juodieji bus priimami Į 
karo mokyklas ir bus išmokina
mi būti karininkais Rodezijos 
kariuomenėje.

Sovietai grasina Sacharovo 
žentui

V MASKVA. — Andrei Sacha- 
18rovas, Nobelio laureatas, sovie
tų mokslininkas ir disidentas, 
pranešė Vakarų spaudos kores
pondentams, kad norėdama jį nu-

gėsi eiti prie didesnių žuvų. Tik Soviet>^ valdžia Pa^a-
už poros dienų jie pasigedo Sim
kos ir suprato, kad galėjo būti 
visai žvalgybos sistemai suduo
tas skaudus smūgis. Vokiečiai 
su britais apskaičiuoja, kad rei
kės kelių metų naujam rusų 
žvalgybos tinklui atstatyti.

Montreal, Kanada. — Kana
dos užsienio reikalų ministras 
Jamieson pranešė, kad trečia
dienio vakarą policija suėmė so
vietų fiziką Levą Grigorievičių 
Chvostancęvą, nugabeno į ae
rodromą ir įsodino į Sovietų lėk
tuvą, kad tą patį vakarą būtų 
išgabentas į Maskvą. Jis ten tu
rės aiškintis, kaip negalima drau
gingoje valstybėje elgtis. 29 me
tų amžiaus Chvostancevas yra 
modernios fizikos specialistas, 
jam yra žinomi didelio medžiagų

sino jo žentui Efrem Yankele- 
čiui, kad liž skleidimą “šmeižtų” 
prieš sovietų valdžią jam gresia 
teismas. Sacharovas pranešė 
Vakarų reporteriams, kad jo 
žentas buvo pašauktas į Mask
vos miesto prokuroro įstaigą, kur 
jam buvo pasakyta, kad einant 
Sovietų baudžiamuoju kodeksu 
už “priešsovietiškus šmeižtus” 
jam gresia bausmė pagal 190 
straipsnį.

spaudimo dėsniai. Kanadon jis 
atvyko žinių pagilinti, bet bu
vo sučiuptas šnipinėjimo darbą 
dirbant. Iš parsidavėlio jis nu
sipirko slaptus dokumentus ir 
sumokėjo stambią sumą. Kana
dos policija jį čiupo ir nutari 
tuojau išsiųsti į Maskvą.



■ m. pasirašytos Helsinkyje sutaf- 
ties principus ir 1948 m. J. Tau- 

j tų priimtą žmogaus teisių de- 
' klaraciją.

Bukowskis ragina prekybinius

tas ir visus jų imigrantus, kai 
teisingumo institucijos jų ne
pasmerkė? Jei kurie asmenys 

'iš Lietuvos bendradarbiavo su 
I naciais , jie turėtų atsakyti 
prieš teisiną lygiai kaip tie 

t žydai arba komunistai, kurie 
•bendradarbiavo su naciais.

Amerika turi 
tvirtai laikytis

WASHINGTON AS. — Sovie
tų Rusijos disidentas Vladimi- santykius su Sovietais paremti 
ras Bukoyski, iškeistas už vie-1 žmogaus teisių sutartimis. Rei
ną komunistą, liudydamas Wa-.kalanti, kad Sovietai įsileistų 
shingtone vienoje Amerikos ko- komisijas ir stebėtojus į savo 
misijoje, kuri rūpinasi saugumu į kalėjimus ir koncentracijos sto- 
ir bendradarbiavimu Europoje, vykias bei psichiatrines ligoni- 
prašė Amerikos, kad ji priimtų j nes. Kad Vakarai tyrinėtų žmo- 

kuriuos tvirtą ir pastovią politiką ir kad gaus laisvės sąlygas Sovietuo- 
priverstų Sovietų lyderius gerb- se. Sudaryti laisvus ryšius lais- 
ti savo piliečių žmogaus tauti- vojo pasaulio grupių, kurios ru
nes ir religines teises.

“Aš rimtai įspėju, —- sakė ko
misijai Bukowskis, — Vakarų 
visuomenė,, parlamentai ir vy
riausybės turi turėti kantrybės; 
šių laikų krizės metu tvirtas

M

LIETuVOS MENAS

Lituanistinės mokyklos yra 
Uętuvybės tęstinumo pagrindas,

"S 
-V..

Jąųąitrtąs nagrinėję, lietuvybe s problemas
Pavėluotai pasiekęs skaityto

jus skautiškos minties, jaunimo 
ir jo vadovų žurnalo “Mūsų Vy- tačiau per pastaruosius laikus 

- tis” 2-76 nr. sayo straipsniais jų mokymo metodai supanašėjo 
tebėra ir bus aktualus. Jame su kanadiškų mokyklų metodais, 
telpa losangelietės Danutės Bą- ypač žemesniuose skyriuose. Jaų- 
siulienės įdomi studija apie lie-^nesnės kartos žodynas tapo ga- 
tuvių moterų vaidmenį 120G- na siauras ir vis mažėja. Ką da- 
1500 m. Lietuvoje, kun. A. Sau- ryt? Vienas metodas užtikrinti 
laitis rašo jaunimo reikalais “Po kalbos tęstinumą, kuri yra bū- 
trijų kongresų” antrašte. Prie,tinas lietuvybės išlaikymui, yra 
straipsnio gausu iliustracijų iš’lietuvių kalbos vartojimas šei- 
jaunimo kongreso Pietų Ameri- finoje, nes šeima turi daug įta
koje. Vaizdais ir aprašymais pri- kos individui, kol jis jaunas, 
simenamos vasaros stovyklos, Taip pat, organizacijos turėtų! 
kursai ir skautiškosios veiklos vartoti vien lietuvių kalbą savo! 
bei gyvenimo įvykiai. įveiktoje ir savo veiklą grįsti lie-1

tėviškomis idėjomis. Lietuviš
ką jaunimą auklėti lietuviško
je dvasioje padeda dvi organiza
cijos — skautai ir ateitininkai. 
Skautai, nors būdami tarptauti
nė organizacija, remiasi krikščio
niškais pagrindais, leidžia savo 
veikloje labai stipriai palaikyti 
lietuviškumą. Skautiškas jauni- 

.’ mas, siekdamas vyresniškumo 
laipsnių, turi praeiti programą, 
kurioje jie prisirenka žinių apie

Nepasmerkite visų 
lietuvių

Tokia ^antrašte Chicago 
Daily News praeitu trečiadie
nio laidoje laiškų redakcijai 
skyriuje įdėtas Ainerikos Lie-1 
tuvių Tarybos informacijų', ... . . .
skyriaus -vedėjo kun. Juozo B" kalUu,i v““ '« .‘♦“"i,““: 
Prunskio laiškas, atsakymu į Sran-,Ui -' ra P“l“nS» '1!<‘klnh 
kažkokios slapukės Mrs. ir joS Pnes
pikiu insinuacua, kaltinant.1°Plnl14 .'ra knmma-piktą insinuacįją, 
ištisas tautas — lietuvius, len
kus, baltgudžius ir ukrainie
čius talkininkavus

las, panašus tiems, 
darė naciai.

savo kra-

Vienas iš aktualiausių ir vi
siems lietuviams naudingiausių 
straipsnių yra Kanados lietuvai
tės Vidos Bumbulytės studija 

' “Lietuvybės išlaikymas trem
tyje”. Pradėjusi Šią temą svars
tyti bendrais bruožais visos tau
tos mastu, pabaigoje, autorė gri
žo prie šio laiko aktualijų:

“Norėčiau apsiriboti lietuvy
bės išlaikymu jaunoje kartoje, fįetuvą ir jos .kultūrą, Lanky- 
kuriai gręsia didžiausias ištautė- damas vasaros stovyklas ir išky- 
jimo pavojus. Kol vaikas yra jįs ^.urį progą susitikti su 
priešmokyklinio amžiaus, jis yra. lietuvišku jaunimu iš toliau, ir 
tėvų globoje ir yra sąmoningai į praplėsti savo pažintis. Paska- 
aųklėjamas lietuviškoje aplin-. tinimą taip pat duoda jaunimui 
koje. Visos bėdos prasideda, kai lietuviški konkursai, kuriuose 
vaikas atsiduria angliškoje mo-. yra skiriami punktai arba pre- 
kykloje ir jis yra nuolatos sye-!mijoš už lietuvių kalbos varto- 
timtaučių įtakoje. Mokykloje yra jima.
perduodami svetimi papročiai ir
svetima kalba; o dar. svarbiau, Iš to, kas anksčiau pasakyta, 
jo svetimtaučių draugų ratelis galima padaryti bendrą išvadą: 
plečiasi ir jis retai susitinka su
kitais lietuviukais, išskirant tam organizacijos 
tikras progas. Lietuviai negali

las, jis turi progą susitikti su

susidaro visa bendruomenė, ku
ri, jų vedama, išlaikys lietuvybę 
per kelias kartas”.

Tenka pastebėti, kad Kanados 
lietuvių jaunimas pasireiškia gi
lesnėmis lietuvybės išlaikymo 
studijoms bei straipsniais ir pa
reiškimais, kurių mintys yra ga
limos Įvykdyti.

žurnalą “Mūsų Vytis” leidžia 
Akademinis Skautų Sąjūdis, re
daktorius A. Griškelis. Atskiro 
nr. kaina S2, metinė prenumera
ta S6. Administratorius Alfr. 
Kleinaitis, 11044 W. S4 Pl., Wil
low Springs, UI. 60480.

K. Petrokaitis

naciams Daugelis lietuvių 
žudyti žydus. Kun. Prunskiolšte, tokie kaip S. Vitkauskie 
laiške rašoma: I nė, L. Garkauskas ir J. Dabri-

Vėliausias Laiškas yra šlyk- į la Kaune buvo nacių Įkalinti 
štus ir šiurkštus kajtinimas už žydų gelbėjimą arba buvo 
lietuvių, lenkų, baltgudžių irį egzekutuoti kartu su žydais, 
ukrainiečių nacių kolaboraa kuriuos jie slėpė, kaip buvo 
tais, apkaitinant, kad jie “vie- pavyzdžiui su P. Mingaila iš 
šai didžiavosi savo troškimu ‘ Viliampolės.
žydų kraujo”; kad tų tautui Tūkstančiai lietuvių pabė- 
imigrantai yra ’“profesionalai go į Vakarus ne dėlto, kad jie 
žudikai; kad jie yra nacių par |būtų kolaboravę su naciais, 
tijai ir Ku Klux Klanui inspi-jbet dėlto kad daugelis jų arti- 
racija šiame krašte. miausių giminaičių buvo tar-

Kokią teisę turi Mrs. B. B ’ pe šimtų lietuvių, kuriuos ko- 
kaltinti aukščiau minėtas tau. munistai išžudė arba tarpe

tus priversti pripažinti politinę 
realybę”. Rašytojas Bukowskis, 
kurs tikisi, jog bus priimtas 
prez. Carterio, ragina Vakarus 
priversti Sovietus gerbti 1975

pinasi Helsinkio akto vykdymu, 
su tokiomis pačiomis grupėmis, 
kurios spontaniškai atsirado 
Maskvoje, Ukrainoje ir okup. 
Lietuvoje.

• Japonai dar ir dabar geria 
arbatą su tam tikromis apeigo
mis palaikydami gilios senovės 
tradicijas. Jas sukūrė imperato
rius YoŠimasa. Jis 1473 m. atsi
sakė nuo sosto, kad galėtų skir
ti pilną laiką kurti arbatos gė
rimo ceremonijas iir jas propa
guoti.

dešimčių tūkstančių, kuriuos 
jie deportavo į Sibirą.

SUPPLY0WAT
šeima, lituanistinė mokykla ir 

duoda individui 
. _ .. _ stipriausią pagrindą lietuvybės

visiškai atsiskirti ir kitų igno- išlaikymui ir tęstinumui. Kuo 
ruoti, bet jie turėtų naudotis stipresnis šis pagrindas, tuo dau- 
kiekvięną proga savo kultūros giaų jaunas žmogus Įvertins są- 
pažinimą plėsti. Čia į pagalbą vo tautišką kilmę ir perduos ją

KATARAKTAS PAGYDOMAS 
TIK DARANT OPERA OJĄ

Į vieno 73 metų amžiaus paklau 
simą Dr. George Thostenson 
Chicago Sun Times atsako, kadO 7

MID-SIZE
BRIZE

PUSH BUTTON 
SONY

The new. 17" (measured diagonally) remote control 
Trinitron Plus color TV works by pushing buttons. The 
triple-function remote control Commander can select 
channels, regulate volume and turn off and on. And 
Ifs totally electronic and silent.

And the Trinitron Plus picture is everything Trinitron 
was and more.—More brightness and greater contrast 
thanks to exclusive technicaf advancements, developed 
by Sony engineers. ?n?: .. - r

Come push our buttons.and see Trinitron Plus. "Ifs.
a Sonyz L. y * J

\ FEATURES 7/ --
• New Trinitron Plus Color System (onę gun/one 
lens) • 100% solid state • Econoquick power 
savirig system • Lumisponder light sensing system
• T14D wide-angle deflection picture tube in a

. slim profile cabinet • Triple-Function Remote
si Control channel selector, volume, on/ofi^ • 12 
k position electronic channel selection system

• No set-up adjustment •. Vinyl, walnut veneer on . 
. wood cabinet • Earphone included

There's a new I51'(rpeasured diagonally) Trinitron 
Plus that's big enough To be your primary set and- 
smali enough to fit almost anywhere. And with a 
picture that's better than ever.

Sony has engineered‘echnclogica! advances into 
Trinitron Plus to. produce an even brighter, sharper 
picture than before.'greater definition. Greater 
depth of contrast. Greafer.detaii.

Come see this Trinitron Plus.
... It's mid-size. But a big surprise. "It's a Sony."

FEATURES
• New Trinitron Plus Color System (one gun/one 
lens) • 100% solid state * Econoquick power 
saving system • 70 detent UHF channel selection
• No set-up adjustment ».Vir>yl walnut veneer on 
wood cabinet « Earphone included

i

■WiiT

ateiną lituanistinės mokyklos, savo Įpėdiniams arba sekančiai 'kiek jam žinoma, vienintelis bū 
chorai, organizacijos, sporto klų- kartai. Jeigu atsiranda daug to- das pagydyti akių kataraktą yra 
bai ir kiti saviveiklos, sambūriai., kių tvirtų, sąmoningų individų, operacija.

s

Enjoy Your TV NOW PLUS

EARN INTEREST

“ITS A SONY?

•• KV-1512
15" screen meosured diagonally 

TRINITRONMi.lt

Chicago Savings Offers You A Choice Of These Beautiful

COLOR TVS?
WHILE YOU EARN 6Vz% to 7%%X.

•IN OUR SPECIAL ACCOUNT

£

17u Diagonal QQLOft

with $15 5QQ
You can have this 17" RCĄ ^L-100 
COLOF^'UV.. .and your money, grows to 

.897 in "TL months.

Or. With $2,000
And your money grows to $2,233.06 in 4 
years. ’'

OrWrth $5,000
And your money grows to $5,558.43 in 
214 years. •

Or With $10,000
And your money grows to $10,691.09 in 
1% years.

Or With $20,000
And your money grows to 
$21,024.81 in T year.

Įn n©js

19” Diagonal COLOR 
Remote-Control

With $1 ,500
You can have this 19" RCA XL-100 
COLOR TV. . .with Remote Control. . 
.and your money grows to $1,695.54 in 72 
months. > “.. _

Or With $2,000
And your money grows to $2,112.23 in 4 
years. J ’

OrWrth $5,000
And your money grows to $5,408.95 in 
2% years. *<--

Or With $10,000
And your money grows to $10,551.99 
in 1% years.

Or With $20,000 
And your money grows to 
$20,890.22 in i year.

B
got

KV-1741R . . .
17ft screen measured diagonally 
:i»WMiais

“ITS A SONY?

I.

OAK SUtTLY
*Fun<M must remMi in the soedai account Vx term of From yoAtr deposd, we deduct the cos? of the but the interest you eem pays
for it, pkts gwes you tn addftwx*’ of6H%te7*%on your fufl depo**- regulations neąu^e substantial interest penalty for tarty

wtfMreukdH. ' ' ' 7 * : - AND FURNITURE CO
711 WEST JACKSON
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FLORIDOS LIETUVIŲ RŪPESČIAI Brighton Parkas ir pinigais.
Susirinkimas patartino

Po susirinkimo visi daly- 
ir via i buvo paprašyti prie vai-

Pereitais metais liepos 25 d. 
suvažiavo būrys Floridos atski
rų kolonijų lietuvių į Fort Me
yers, kad pasvarstytų visuome
ninius, politinius ir dalimi kul
tūrinius reikalus ir svarbiausia 
bandytų derinti lietuvišką veik
lą. St. Barzdukas, nepažindamas 
Floridos sąlygų, įtarė, kad or
ganizuojamas sritinis naujas 
veiksnys (76.IX.25 “Draugas”). 
Vii. Bražėnas gražiai atsakė, kad

nai dirbti. Tas veda į nesantai
ką kolonijose.

Galime paimti porą pavyz 
džiu. 1976 m. balandžio 24-25 
td. jvyko JAV Liet. B-nės 8-tos 
tarybos rinkimai Floridos apy
gardoje. Mūsų rytinio pakraš
čio mažose kolonijose balsavo 
per nelig daug — virš šimto as
menų. St. Petersburgo tūkstan
čio lietuvių kolonijoje balsavo ne 

'pilnas šimtas. Tuo būdu į JAV
jei reikalinga derinti veiksnių!^ B-nės tarybą buvo išrinkti 
darbus, tad leistina derinti ir iš pakraša0 Dan. Vai.
b loridos lietuvių neapjungtą vei- Liutermozienė ir Br. Aušrotas, 
klą (76.XI.13 “Draugas’). Ro- £aj rytjnio pakraščio balsavimo 
dos, pasikeitus nuomonėmis, rei-, kortelės ir dokumentai buvo pa
kalas ir turėtų likti.floridiskiųįdygti j apygardos rinkimu ko- 
sprendimui. Pažiūrėkime, kaip'misija st petersburge, pasiro

J.ii'tuirių Namų Savininkų 
Draufji)o,s susirinkimas

Brighton Parko. Namų Savi
ninkų .Draugijos metinis na
rių susirinkimas Įvyko š. m. 
-sausio mėn. 1(5 <1. Susirinki
me dalyvavo daugiau 100 na
rių. Tai rekordinis šios drau
gijos susirinkimas. Pirm. B. 
Paliulis, pradėjęs susirinkimą, 
padėkojo už gausų atsilanky
mą, paprašė susirinkusius mi
nulei atsistojus pagerbti šios 
d-jos mirusius narius.

Po to, jis padarė platų pra
nešimą apie d-jos praeitų me
tų veiklą, kuri buvo ant gero 
kelio — d-ja paaugo nariais

iškilo nauja paslaptis.

Į Floridos rytinį pakraštį (pla
čiau iFalm Beach, Lake Worth, 
Juno Beach) atvyko asmuo iš 
Clevelando. Jis supažindino, kad 
Clevelande yra ir oficialiu ben- 
druomenininkų, kurie nori, kad 
Liet. Bendruomenė monopolizuo
tų lietuvišką ir Floridoje pagal 
savo kurpalį temptų visuomeni
ni veikimą. Kadangi tokia kryp
tis yra žalinga, ėmiausi pana
grinėti Floridos lietuvių veiklą. 
Susitikau su žmonėmis ir susi
rašinėjau su Miami, su St. Pe- 
tersburgo ir kitų vietovių lietu
viais. Rezultate pasirodė, kad 
ten, kur yra Liet. Bendruomenės 
apylinkės, ten vyksta dideli ne
sutarimai lietuvių tarpe. Kur 
nėra Liet. B-nės apylinkių, ten 
lietuviai geriau susitaria ir vei
klą suderina. Mat, Liet. Bend- 

. ruomenės apylinkių valdybų yra 
praktikuojamas užkulisinis vei
kimas, kitų organizacijų žemini
mas, kitų asmenų užpuldinėji-

dė, kad virš 50 per paštą balsa
vusių dokumentai buvo nelega
lūs, nes neatitiko balsavimo tai
syklėms. Neteisėtus balsus rei
kėjo atmesti, neužskaityti. Ta
čiau rinkimų komisija nusiuntė 
į rytinį pakraštį jau po balsa
vimo pataisyti tuos dokumentus. 
Balsuotojai taisė tuos dokumen
tus ir vėl grąžino rinkimų ko
misijai, bet kelių balsuotojų ne
surasta ir jų dokumentai grįžo 
nepataisyti. Vis tiek ir po to 
rinkimų komisija užskaitė visus 
balsus, kad ir prieštaravo rinki
mų' taisyklėms. Jei neteisėti 
balsai būtų buvę neužskaityti, į
JAV Liet B-nės tarybą būtų Petersburge, kaip informacijos 
buvę išrinkti kiti asmenys. Apy- sako rytų pakrašty. Vadinasi, 
gardos pirm. Gimžauskas, rinki- Liet. B-nės žmonės net savo tar
ai ų komisijos pirm. Palčiauskas ’ pe. nesutaria, skaidosi.
ir apylinkės pirm. Stanelis ne
protestavo prieš neteisėtus bal
sus. Taip tvirtina St. Petersbur
go lietuviai.

Kitas atsitikimas. Mūsų 
tinio pakraščio Liet. B-nės

Chicagcie ir visoje Amerikoje dar šalta, bet kovo 26 dieną bus pirmoji 
psvasar o diena. Ji gali būti šalta, bet tą dieną McCormick Rūmuose jau 
bus žydinčiu gėlių, nes ta dieną prasidės Pavasario gėli y _ šventė, Ji tęsis 
iki šių metu balandžio 3 dienos. Šventėje bus matomi panašūs žydinčiu gė
lių vaizdai.

sipešė su ‘apygardos valdybos 
nariais St. Petersburge. Todėl 
apygardos suvažiavimas neįvy
ko pereitais metais lapkričio 
mėn. Suvažiavimas turėtų įvyk
ti š. m. kovo mėn.’ pradžioje St.

ry- 
va-

Taigi, reikia Floridos lietu
xdams, įvairioms organizacijoms, 
klubams, jų atstovams dažniau 
suvažiuoti, pasitarti ir siekti 
darnios lietuviškos veikios.

Nar. A-tas
mas, nenoras su kitais sutarti- dovautojai ir tarybos nariai sū

OMAHA, KtSR.
m. - %- ■

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečiančius 1905 j 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą.  $8.00 d

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik __________ S3.0C '
Minkštais viršeliai g tik$2.00 J

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik  $2.00 Į

Galimi taip pat užsisakyti pastų, atsiuntus čekj arba money orderį pri« į 
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo Išlaidoms-

NAUJIENOS.
1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60508

Ramovėnų metinis susirinkimas

Praėjusio sausio 15 d. P. To- 
tilų namuose įvyko Omahos sky
riaus metinis susirinkimas. Sky
riaus p-kas Pranas Totilas prave
dė susirinkimo atidarymą, pa
kviesdamas pirmininkauti Dr. 
Juozą Skaudį, o sekretoriauti Jo
ną Smaili. Pereito susirinkimo 
protokolą paskaitė Vitalis Gai
delis. Apie skyriaus veiklą pra
nešimą darė p-kas P. Totilas — 
apie įvykusią gegužinę ir pereitą 
rudenį suruoštą • koncertą

lapkričio mėn. kariuomenės šven
tės minėjimą tik nusiskundė, 
kad ne visi ramovėnai lanko sa
vo skyriaus ruošiamus parengi
mus.

Revizijos komisijos atccą per
skaitė ramovėnas Stasys Martin- 
kus. Su iš centro valdybos gau
tais bendraraščiais irgi skyr. 
p-kas supažindino, pranešdamas 
apie ruošiamą skyrių atstovų su
važiavimą š. m. gegužės mėn. 
28-30 d.

Naują valdybąmepasisekus su
daryti, tas reikalas atidėtas se
kančiam kartui, tą laiką ban-

Metinio susirinkimo tąsa

Š. m. sausio mėn. 29 d. toj pa
čio vietoj (P. Totilų namuose) 
įvyko užbaigimas metinio susi
rinkimo dienotvarkės. Pereito su
sirinkimo protokolą perskaitė Jo
nas Smailys. Valdybos p-kas 
Pranas Totilas patiekė tris kan
didatus naujon valdybių: Dr. Juo 
zą Skaudį, Juozą Sakalą ir Jurgį 
Bukšnį. Susirinfkimas vienbal
siai pritarė išstatytiems kandi
datams.

Po trumpo pasitarimo buvo 
pasiskirstyta pareigoms sekan
čiai: skyriaus p-kas Dr. Juozas 
Skaudy s, sekretorius Jurgis 
Bukšnys ir kasininkas Juozas 
Sakalas. Suvalkietis

be pataisų priėmė praeitų 
melų apyskaitą.

toliau šiam susirinkimui 
pirmininkauti pakvietė p. Po
cių, sekretoriauti V. Galecką. 
Sekr. A. Brokeviėius perskai
tė praeitų metų protokolą, 
kuris susirinkimo buvo pri
imtas. Kasininkas A. Jankaus
kas padarė pranešimą apie ka 
sos stovį. Kasos, suma praei
tais metais padvigubėjo. Rev. 
kom. pirm. p. Palubeckas 
pranešė, kad kasoje trūkumų 
nerasta, tačiau atskaitomybė 
nevisai tvarkingai vedama. 
Vėliau eita prie valdybos rin
kimu.

Susirinkimui prašant, pir
mininkas B. Paliulis sutiko' 
palikti antrai kadencijai su 
sąlyga, kad jam būtų leista 
pasirinkti j valdybą kandida
tus. Jis išvardijo gerą būrį 
kandidatų pavardžių, kurie 
sutiko būti renkami į valdy
bą. Susirinkusieji plojimais 
juos patvirtino, tokiu būdu 
buvo papildyta valdyba.

Klausimuose bei pageidavi
muose P. Peleckas paprašė 
skirti auką Brighton Parko 
lituanistinei mokyklai. Nutar
ta paskirti $50.00 dol. Taipgi 
buvo nutarta šiais metais su
ruošti Kūčių vakarienę d-jos 
nariams su šeimomis bei jų 
svečiams.

šių stalų alkiui bei trošku
liui apraminti. Pasigirdo Ra- 
monio orkestro garsai (jis įs
tojo į d-ją nariu). Kas turėjo 
ūpą ir dar kojos nelinko, trep 
sėjo polkutes bei valsiukus, 
kiti {patenkinti šnekučiavosi, 
kad buvo sudarytą gausi nau
ja valdyba. Po gerų nu olai- 
Ringų vaišių prasidėjo atsi
sveikinimai su pasižadėjimais, 
kad greitai ir vėl sueis į drau
gišką sueigą.

Teko patirti, kad išrinktoji 
naujoji valdyba pasiskirstė 
pareigomis taip: pirmininkas 
B. (Paliulis, vicepirmininkai 
p. S. Bartkus ir S. Juodis; 
kasininkas V. Kelmelis, sek- 
ret. P. Rastienė; parengimų 
komisija — vadovė S. Pele- 
kienė, V. Leikus ir M. Gidas; r. 
kom. Palubeckas, Peleckas ir 
J. Jokubka. Ligonių lankyto
jai — I. Pocienė, O. Stanevi
čius ir V. Galeckas.

Tad visi linkime naujai 
valdybai darnių, naujų metų.

V. G.

• Los Angeles bartenderių sa 
junga nustatė, kad nerūkantieji 
bartenderiai per dieną dirbda- 

hni bare, kur visi ne tik geria, 
!bet ir gerokai rūko, tabako du
rnų prisikvėpuoja tiek, kas yra 
lygu vienam pakeliui cigare-; 
čių.

dant surasti kandidatus valdy-
bon. Revizijos komisija sutiko
ta pati dar vienus metus eiti pa
reigas: Stasys Martinkus, Pra
nas Kazlauskas ir Stasys Radžiū
nas. Laike klausimų ir sumany
mų — valdyba perskaitė gautą 
padėkos laiškąr iš kun. Juozo 
Tautkaus esančio pensijoj (Put
nam CT Conn.). Buvusiam “Ka
rio” žurnalo platintojui Juozui 
Naikeliui atsisakius iš pareigų 
■— tas pačias pareigas Omahoj 
platinti “Karį” apsiėmė Pranas 
Kovas. Susirinkimas naujam 
platintojui palinkėjo geriausios

bei' sėkmės.

Artėja Dainų šventė. Reikia jai tinkamai pasiruošti.

Juozes Vaičiūnienės knyga

DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE
ateina pagelbon organiztoriams, choru vedėjams, choristams ir visiems 
dalyviams. Knyga kišeninio formato, 151 psl-, kainuoja §2. Užsaky
kite dabar. •» -C

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, arba grupės, užsakiusios 10 ar (Jaugiau egzemp- - 

Uorių, nemoka pašto, persiuntimo išlaidų.
■d

Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį arba Money
orderį tokiu antrašu:

„1739 So. Halsted St., Chicago, Illinois 60608

8

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA , 
Nau|Ieno«t galima gauti pulkty knygy, kurie? papuoš bat kokis < 

knygų įpinta ar lantyna- Ž
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs Jaunu dienu | 

atsiminimai ir įvyktų bei vietų aprašymai, skaitomi kaip rt> | 
manas. 367 psl. Kaina $5. 1

A. Pakalniais. METAI PRAEITYJE. Netolimu Įvykiu prisimini^ į 
ir laiko įvykiu Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs- i 
tyti į 12 daliį 296 psl.. kaina $5.

Dr. Karys Grinius, ATSIMINIMA! IR MINTYS. H tomas, Grs- | 
fials viršeliais. 336 psl. Kaina $6.00. Minkštai* virš S5.00 §

Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO p
RIJA, I dalis. 208 psl.. irišta — $3.00. minkštais vir
šeliais — $2.00; H dalis. 225 pst, įrišta — $3,00. minki- § 
tais viršeliais __________________ ________ __ _______ $2.00 r

Henrikas Tomes — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalnės ir Labguvos. apskritys su Įdomiais aprašymais, iliu- g 
straciiomis ir dokumentacija. 336 psl., kaina $6. ?

F. Kasi On as, TARP ŽALSVU PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos f 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3. Į a

Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai
170 psL_________________________________________ W.00 j)

M. Gudelis, POVILAS MILERIS.; biografijos bruožai 232
puslapiai_________________________________________ S3.N g

Knygas užsakant reikto pridėti 25 et pašto išlaidoms. |
NAUJIENOS, i

1739 S. Halsted SU Chicago. TIJ. 60608. — Tel. HA 1-6100 f

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

Į AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
į Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan-
I gas daryti Įtakos Į krašto politiką. 102 psl. Kaina 81.50.

| Knygos bus išsiųstos, jei 81.50 čekis arba Money Orderis
J bus pasiųstas tokiu adresu:
Į N A U J I E N O S,
| 1739 So. Halsted SL, Chicago, HL 60608

■ ■ i. ... . iii i ■■■iiiwmh num ii

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS 
40 ! dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai 84.00, minkšti — S3.00.

Įdomi Lnyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovgna globėjui, siuntusiam siuntimus į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

Taupykite dabar
pas mus

OKI“8

MCJOC,

Išlels-

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija, 
ta Chlcagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knvga dviejų da
lių: Sėmės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. II dalis: žemės 

■ūkio švietimas Lietuvoje. * , •
Autorius savo žodyje rašo: "Jei liūdnas lietuviu tautos likimas 

nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusiu Lietuvos politinių, ekonomi
niu ir kultūriniu laimėjimu, šiandiena, drąsiai galima sakvti. lietuviu 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

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

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

Čekį arba Money Orderi siusti tokiu adresu:

f
* j 1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 

Gert pinigu*, tuojau knygą pa*ių*tae.
k JlwjfCR-.

6

173h So. Halsted Street, Chicago, Ulinoto 60608

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

| CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų I Cbicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl. Kaina g $10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija. ----um

I Knygoje aprašyta pirmas Chicago n atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, ju suorganizuotos Šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, soca iii stirnų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos. b*n- 
kai ir kt "

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
. vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted SL, Chicago, TU. 60608 i

Pas mas 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-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

J

f

UNIVt RSA!
SAVINGS &L0AN ASSOCIATION

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

įsteigta 1923 metilą. TEL. 421-3070

ĮMaJgoa pietuoM kiemą* automobillama paMatytL
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NAUJIENŲ raštinė atdara kaadieo. išskjruB BekmadienioB. no*
9 vai ryto iki & vaL vakarą šeštadieniaia — iki

Kenksminga konfūzija
Bronius Nainys, Pasaulio lietuvio redaktorius, be

reikalingai lietuvių tarpe kelia kontūziją. Juo tiksliau lie
tuviai bus informuoti, tuo jie bus naudingesni ne tik pa
tys sau, bet ir gimtinio krašto laisvės kovai vesti. Pasau
lio lietuvį leidžia Pasaulio Lietuvių Bendruomenės val
dyba. Leidinys taikomas ne tik Bendruomenės nariams, 
bet jis siuntinėjamas ir tiems lietuviams, kurie, domisi vi
suomeniniu lietuvių gyvenimu. Nainys faktus turėtų pa
tikrinti , apibendrinimus apgalvoti, kad skaitytojai nebū
tų verčiami informacijų ieškoti kituose šaltiniuose.

Iki šio meto Pasaulio lietuvio politines gaires nusta
tydavo Stasys Barzdukas, didžiausios politinės konfūzi- 
jos sėjikas Amerikos lietuvių tarpe- Baržduko įtaka dar 
ir šiandien Pasaulio lietuvyje jaučiama. Jis ir šitame nu
meryje išdėstė savo žvilgsnį į Bendruomenę ir tautą, bet 
redaktorius jo žvilgsnių jau nepaleido biuletenio prieša
kyje, kaip iki šio meto, darydavo/ o nustūmė į patį galą, 
kur dedamos vaikų fotografijos ir skelbiamos, praeitų 
metų aukos. Nainys, matyt, įsitikino, kad mokytojas Bar-

r
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Iš kairės į dešinę stovi Marquette Parko aldermanas Kenneth Jakšy, greta jo matosi muziko George Joniko 
veidas, toliau dainininkas Algirdas Brazis sveikina Chicagos merą Michael Bilandicą. Tarp jy matosi sportininkas 
Harry Petraitis, o šalia jo matosi Rainio galva. Greta mero Bilandico stovi Kristina Austin, Chicagos Lietuvip 
Tarybos pirmininkė, o tarp jos ir mero Bilandico stovi ponia Rainienė. Toliau į dešinę stovi Marquette Parko 
parapijos klebonas Antanas Zakarauskas, tarp jo ir ponios Austin matosi demokratu veikėjo Petro Vilkelio galva, o 
pačioje dešinėje stovi architektas Albertas Kerelis. Demokratu susitikimas vyko vyčiy vakare gen. konsolei Ju
zei Daužvardienei pagerbti.

plieno kompanijos liejyklos du-f 
rų. Sprogusi bomba kiek apga
dino bendrovės namus, bet ne
buvo sužeistų.

Turtuolis storėja,

kiniui patikrinti savo žinių šaltinius, paleido tokį vande
nėlį, kad ir biuletenio priešakiu jau gėda dėti. Žodyje į 
“bendruomenę ir tautą”- jis prikalba tokių dalykų, kurių 
nederėtų, kad ir buvusiam Bendruomenės pirmininkui 
sakykim, juo mažiau garbės pirmininko titulą tebenešio- 
jančiam pensininkui.

Bet mums rūpi ne buvusio, bet dabartinio pirminin
ko sėjama konfūzija., Nainys, primena savo pasekėjams, 
kad JAV ne tik prarado atominių ginklų monopolį, pa
keitusi karinių jėgų pusiausvyrą pasaulyje, bet piešia to
kį dabartinio pasaulio vaizdą:

“Nesibaigiančios politinės bėdos Viduriniuose Ry
tuose silpnino Amerikos ekonominį gerbūvį, o nuolati
nės sovietų karinės galybės stiprėjimas privedė prie 
Helsinkio konferencijos ir prie status quo Europoje 
pripažinimo. Trisdešimtuose metuose po karo pabai
gos Brežnevui pasisekė Stalino grobį įteisinti Šito
kia politikos raida palietė ir okupuotą Lietuvą. Vaka
rų demokratijų paskelbtais idealais patikėjusi, lietu
vių tauta septynis metus kietai kovėsi su okupantu už 
savo valstybinę nepriklausomybę. Patyrusi, kad tikėji- 
jimas visais tais “popieriniais” idealais veda tautą 
į savęs pačios susinaikinimą, kovas sustabdė ir ryžosi 
gyventi. Gyventi bet kokia kaina, bet kokiomis sąly
gomis. Susitaikiusi su skaudžia realybe, kad tautos 
išlikimas priklauso tik nuo jos pačios, taikėsi prie oku
pacijos sąlygų, pradėjo gerinti savo kasdieninį gyveni
mą, kurti kultūrines vertybes, veržtis į mokslus, tvir
tinti savo krašto administracijos pozicijas, bet kartu ir 
grumtis su okupantu, tik jau kitokiais būdais ir kito
mis priemonėmis ...” (PL, 1977 m. vasario nr. 1 psL)

Kad Helsinkio konferencija būtų privedusi Europą 
prie dabartinio status quo pripažinimo, gali tiktai Bro
nius Nainys tvirtinti. Užtektų jam savęs paklausti, o 
koks gi buvo Europos status quo pries Helsinkio konfe
renciją? Kokias sienas Helsinkio konferencija pakeitė? 
Visi žinome, kad ji nieko nepakeitė- Sienos, buvusios iki 
Helsinkio konferencijos, pasiliko ir po konferencijos. 
Dabartinį status quo nustatė ne Helsinkio konferencija, 
bet sąjungininkų karo vadų susitarimas. Tas paskutinę 
karo dieną nustatytas status quo pasiliks iki taikos kon
ferencijos. Kai bus pasirašyta Europos valstybių taika, 
tai bus nustatytas kitas status quo, bet kol tos taikos ne
bus, tai pasilieka tas pats status quo, kurį sąjungininkų 
karo jėgos nustatė karo paskutinę dieną. Helsinkio kon
ferencija status quo nepakeitė.

Pagrindo neturi tvirtinimas, kad Amerika, “prara
dusi branduolinių ginklų monopolį, pakeitė karinių jėgų 
pusiausvyrą”. Atominius ginklus šiandien gali gamintis 
kiekvienas, kuris pajėgia atomą sukaldyti ir turi tam 
darbui reikalingų priemonių. Atomą šiandien skaldo ru-Į kairėje pusėje, tuo Izraelis pa- jos aparatu.

sąi, prancūzai, kiniečiai, izraelitai, vokiečiai, švedai ir 
kitos tautos, bet tai dar nereiškia, kad minėtos valstybės 
yra galingesnės, negu JAV. Nežiūrint į visus aliarmus, 
kiekvieinam pasaulio įvykius sekančiam žmogui šiandien 
aišku, kad JAV yra galingiausios visame pasaulyje. So
vietų karo vadai labai norėjo pasivyti ir pralenkti JAV, 
bet iki šio meto jiems nepavyko. Sovietų valdžia neturi 
priemonių. Rusai gali žinoti, kaip skaldyti atomą ir ga
minti bombas, bet iki šio meto jie nepajėgia pagaminti 
tokios magnetinės juostelės, kuri veiktų kastame ir šalta
me ore. Amerikiečiai tas juosteles gamina ir pardavinė- tingų šeimu> 
ją, o sovietų mokslo žinios tokio dalyko neįkanda ir nepa- bančių 6,914 dol. metams, paja- 
jėgia pasigaminti. Neturi juostelės, tai negali ir skaičia-jmos tepadidėjo 4.3%, pradedant 
vimo mašinų pasigaminti. Be mašinų jie negali ir drą-? asmenų turinčių
siausio kosmonauto į Mėnulį nunešti.

Niekus nušnekėjo Nainys ir apie “popierinius idea
lus”. Amerikos šviesių žmonių paskelbti.laisvės idealai, 
buvo sveiki ir žemiški prieš du šimtus metų, jie ragino J 
pavergtas tautas siekti laisvės Pirmojo Pasaulinio karo 
metu, tie patys laisvės idealai ragina pavergtuosius drą
siai stoti kovon ir šiandien. Jeigu tie idealai būtų popie
riniai, tai Kremliaus valdovai šiandien neturėtų tiek rū
pesčių dėl jų įrašymo į Helsinkio aktus- Tų idealų siekia 
lietuviai ir patys rusai ...

WASHINGTONAS. — Sura
šymo biuro statistika rodo, kaip 
sako Wisconsino sen. Henry S. 
Reuss, kad turtingi amerikie
čiai darosi turtingesni, o mažiau 
pasiturintieji — vargingesnį. 
Senatorius sako, kad infliacija 
1975 m. pašoko 7%, bet netur-

34,144 dol. metinių pajamų tur
tas padidėjo 6%.

(Pradedant 1959 m., neturtin- 
, gu amerikiečių skaičius padidė- 
' jęs 2% milijono — 10.7%.

BUENOS AIRES. Argenti
nos valstybės žemės alyvos pra- 

Bet didžiausią kontūziją sėja Nainys, tvirtindamas, monės direktorius atidarė duris, 
kad pavergta lietuvių tauta •‘kovas sustabdė ir ryžosi gy5- ^nežinomam asmeniui pasibeldus, 
venti.” Tai yra priešinga visiems tvirtinimams, atėinan-!tuo momentu sprogo prie du- 

_  . / rvi •. . . . . • ' 1 . ... > z\-rv» t-s o * v* it GA Ts-J 
tiems iš pavergtos Lietuvos. Tai tvirtina laiškai, tvirtina 
sugrįžusieji giminės, penkias dienas praleidę Lietuvoje, 
tai tvirtina ir nelietuviai, turėjusieji progos išsikalbėti 
su pavergtais lietuviais. Lietuviai veda labai. atkaklią 
kovą su okupantu. Ją veda mokyklose, kaime ir miestuo
se, Šis netikslus ir netikras Nainio įsitikinimas ne tik jį 
patį klaidina, bet klaidingais keliais veda ir tuos pasekė
jus, kurie panašiai galvoja.

siliktų sau dali teisės valdyti oku
puotą teritoriją Jordano upės 
kairėje.

Perrinktas partijos lyderiu 
Rabinas kalboje pareiškė: “Nuo 
dabar mes esame vieningi”. Gi

Darbo partija 
pasitiki Rabinu

TEL AVIVAS. — Izraelio dar
bo partijos suvažiavime partijos
atstovai balsu dauguma pareis- jo varžovas Peres pridėjo: “Mes 
kė ministeriui pirmininkui Ra- j atlikome bandymą, kurs buvo 

pavojingas, bet būtinas”.

WASHINGTONAS. — Prez. 
Niksono rinkiminės kampanijos 
fondą atstovaują teisme advoka
tai sutiko sumokėti 200,000 dol. 
atlyginimo keturiems Water
gate skandalo agentams ir tuo 
bylą užbaigti.

Keturi įvelti į Watergate skan
dalą agentai sako, kad jie buvo 
samdyti veiksmams prieš Kubą. 
Į Watergate skandalą jie buvo 
įvelti apgaulingai, todėl jie ir 
patraukė teisman respublikonų 
rinkiminės kampanijos fondą, 
įskaitant buvusį generalinį val
stybės prokurorą N. Mitchell, 
buvusį prekybos sekt. M. Stans, 
buvusius ČIA agentus E. H. 
Hunt, G. Gordon Liddy ir J. S. 
Magruder.

Visi, keturi, B. L. Barker, E. 
Martinez, V. Gonzalez ir Fr. Stur
gis, dalyvavo kaip ČIA agentai 
prieš Castro vyriausybę Kuboje, 
buvo Kiaulių įlankos invazijos 
dalyviais ir daugiau kaip metus 
išsėdėjo kalėjime, prisipažinę nu
sikaltę Watergate veiksmuose. 
Jie teismo keliu reikalauja 
milijonų dolerių atlyginimo.
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Nesunku taupyti 
vandenį

SAN FRANCISCO. — Kali-, 
fomijos .universiteto studentai 
bandymais įrodė, raginant pro
fesoriams, kad vanduo taupyti 
nėra sunku. Jie surado, kad pa
keitus namų įpročius ir turint 
gerą valią, galima vandens su
vartojimą kasdieniams reika
lams sumažinti 80-90%.

Studentai išbandė ir įrodė, kad 
vidutinė Kalifornijos šeima, kri
tiškos padėties atveju, gali leng
vai išgyventi su 6 galionais van
dens per dieną. x

Kalėjimai! panterų 
advokatas

ČIKAGA. — Juodųjų Panterų 
advokatas J. H. Haas vasario 22 
buvo patubdytas į kalėjimą. Apy
linkės teisėjas S. Perry įžiū-

Rože Didzgaiviene,
Naujienų talkininkė, šiandien 

mini savo gimtadienį. Ji turi 
daug įvairių darbų ir rūpesčių, 
bet linkime jai viską nugalėti 
ir gimtadienį gražiai atšvęsti.

terų advokatas Haas pradėjo 
klausinėti buvusį valstijos pro
kurorą E. V. Hanrahan, sakyda
mas, kad prokuroras 1970 m. 
padaręs su teisėju sąmokslą nu
traukti bylą iškeltą prieš vaka
ruose esančio apartmęnto gyven
tojus, apskųstus šaudžius į po
liciją, kuri veržėsi į panterų būs
tinę, su sąlyga, kad nebus į teis
mą patraukta policija.

Teisėjui Perry įsakius advo
katui tuos klausimus daugiau 
teismo nebekelti ir advokatui ne
klausant, teisėjas tad ir pasiun
tė advokatą Haas į kalėjimą vie
nai parai.

Yenecuela neigia 
kyšių istoriją

KARAKAS. Vęnęcųelos 
prez. C. A. Perez griežtai atme
ta primetamą jąm kaltinimą, kad 
jis. anksčiau būdamas vidaus ręį-, 
kalų ministeriu paėmęs įš. CJA 
slaptą kyšį. Prez. Perez, savo 
pasipiktinimą išreiškia New 
York Times dienraštyje.

Manilos gynybos pasekreto 
rius J. Grisoį sako, jog pana
šūs išsigalvojimai prieš buvusį 
prezidentą .R. Magsaysay, . ■ ’

• John Q. Adams gyveno il
giausiai už visus Amerikos Pre
zidentus. Jis mirė 1825 m. lie
pos ketvirtą, tik a dienos nuo 
91-mo gimtadienio. Tuo pat lai
ku mirė buvęs prez. Thomas 
Jeffersonas. John Tyler buvo 
pirmasis prezidentas, vedęs bū
nant Baltuose Rūmuose 1844

rų bomba ir nutraukė abi direk
toriaus kojas, o jo žmoną sunkiai 
sužeidė.

Kitoje vietoje kita bomba
sprogo prie Argentinos-Italijos rėjo teismo įžeidimą, kai J. Pan- 'm. birželio 24 d.

Standard FederaTs Money For Living Plan

, Howto 
make your money move

binui pasitikėjimą, išrinkdami 
jį ir toliau vadovauti partijai ir 
laimėti rinkimus į Izraelio par
lamentą, kurie įvyks gegužės 17 
d.

Daroma išvada, kad darbo par
tija ir toliau nori palaikyti tam
prius ryšius su J. A. Valstybė
mis, išrinkdama tvirtą Ameri
kos šalininką partijos lyderiu. 
Be to, partija pasisakė už vidu
rio liniją, derantis su arabais 
dėl okupuotų žemių. .

Darbo partija vadovauja Iz
raelio valstybei nuo pat Izraelio 
valstybės įsikūrimo prieš 29 me
tus. Abu partijos varžovai, mi- 
nisteris pirmininkas Rabin ir 
gynybos miiisteris Peres, re
mia partijos daugumos pozici
ją ieškoti bu arabais kompromi
so, atiduodant jiems dalį okupuo
tų žemių. Manoma okupuotos že
mės dalį vakarų Jordano upės 
pakraštyje perleisti arabams, su
darant su arabais taiką. Bet bu
vęs krašto apsaugos mitnisteris 
MosįHOjDayan yra linkęs suda
ryti lyg fr bendrą rinką iš Izra-i 
elio ir Jordano valstybių, ir oku-l 
puotos teritorijos Jordano upės elektros srove savo konstrukci-l

1
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Inžinierius Saul Uss yra su- 
konstruktavęs elektrinį įtaisą, 
kurio silpna srovė naikina kūne 
skausmus. Įtaisas buvo išradėjo 
Liss demonstruojamas Čikagos 
dantų gydytojams. Jis gali pa
keisti skausmus malšinančius 
vaistus, kaip Novocain ir Xylo- 
caane. Įtaisas dabar kaštuoja 
3*350 dol. ir pripažintas tinka
mu vartoti malšinant atraičio ir 
migrenos skausmus.

Kaip ir kodėl silpna elektros 
srovė apmalšina skausmus — 
nežinoma, bet patirta, kad 10- 
15 minučių inž. Uss įtaisu vei
kiant, skausmai dingsta kelioms 
valandoms.

Įdomu, kad Nepriklausomos 
Lietuvos laikais vienas Kauno 
senamiestyje gyvenąs daktaras 
išijo bei atraičio skausmus gydė j

At Standard, you 
don’t have to do any 
more than you do at 
a bank—but your 
money will do more. 
It .will move to higher- 
than-bank interest 
rates.
Ask yourself these 
questions. Is your money
receiving top interest rates? Do you have a 
regular plan for adding to your savings? Do you 
have someone to talk to who can help you with 
your money plans?

If you answered no to one or more of these 
questions, your money may be ready for a safe 
and profitable move.
Our plan is called money for living. When you 
come to Standard Federal ask to see one of our 
Money For Living Counselors. They are 
experienced in giving you a variety of savings 
plans to choose from. They care what happens

to you and they 
know how to 
make your 
money really 
work for you. 
By taking into 
consideration 
your income, 

budget and 
how much interest you want to

make. you can choose the plan that fits you 
best Then by moving your money to Standard 
Federal, you can take immediate advantage of 
our higher-than-bank interest rates.

Moving your money will make you money. 
Standard Federal is a 67- 
old community savings and 
loan—built for the individual. 
It s a place where your money can 
be safe and really pay yon more. 
Stop by. You’U see why more and 
more people are coming under our wing.

Come under our wing. 
r Wb care what happens to you.

ST/IND/iRD FEDER/U. S^n/lNGS
H<w Office; 4192 Archer Avenue, Chrceęo, Ulinah 60632 phone: 647-1140

. Downer* Drov Office: 5100 Forest Avenue. Downen Grove, Illinois 605IS phone: 963-1140 
Lontberd Office: 23 North Mein Street, Lombard, Illinois 60146 phone: 627-1140 

Aurer* Office: 301 West Gelene Boulevard, Aurora, HPnofs 60507 phone: 892-1140 
Boulder Hill Office: 21 Boulder Hill Pass, Boulder HiĄ Mnoit 6OS38 phone: 897-1166



bit R. G. BALUKAS 
IKCeEicfJRA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medial Building). T«L LU 5-6446 
Priima ligonius pagal cururuiM 

ei neatsiliepia, skambinti J74-#XX

ts, o ne rašyti taip, kaip katn atsisukęs šiltas fiietų vėjas 
ateina į galvą per porą valandų išvijo atgal

Dar gana keistas reiškinys į Siaurės ašigalį ir šaltą vėją, 
mūsų spaudoje, tai dažnas ra- ir sniegą ir pačią žiemą su jos 
šymas visai naujai “nukaldin- sniegu ir ledais.
tų” žodižų. Tokių žodžių gau- Padangė viršum Didžiųjų 
sybe pasižymi nevienas gar- Ežerų yra i 
sus ir, pasakyčiau

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Pox Valley Medical Cuntar 
8.'-0 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

Rašykite vienodai
Nelietuviškos pavardės ir 

vardai bei svetimų vietovių 
pavadinimai mūsų spaudoje 
labai dažnai rašoma nevieno
dai. Dar keisčiau atrodo, kai 
tame pėiame rašinyje, vienoje

. rašinio dalyje jie lietuvinami, 
o kitoje dalyje—jau ne. Kar- 

- tais lieluvimuna pavardė var
das paliekamas nesulietuvin
tas. Tokių pavyzdžių yra gana 
daug, pav.: Jimmy Carteris, 

: Peter Skineris (Skinner) ir 
, pan.

DR. PAUL V. DARGiš i Labai nustebau ,kai 
GYDYTOJAS-IR CHIRURGAS 

Westchester Čgmmunity klinikos 
Medicinos direktorius.

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

kas antrą šeštadieni 8—3 vaL 
TeU 562-2727 «rba 562-2728 _

viena
me mūsų laikraštyje radau 
sulietuvintą Massachusetts 
Masaciuzetas, arba Sidney į 
Sidnis. Tenka abęjoti, kad to
ks sAtlietuvinimas nesukeltų, 
nusistebėjimo.

stija. Jį panaikinus esą unijos 
galėtų verbuoti narius į uni
jas plačiausia skale.

♦ Priimti įstatymą, kuriuo, 
būtų suteiktos kolektyvinių1 
derybų teisės apie 20 milijonų 

amžiną varžybų I darbo žmonių, kurių 1-----
gana geru arena tarp Moksikos ir Gulfo ima Nacionalė Darbo Santyki metus liudijo, kad jo pagydymas buvo Dievo galybe padarytas stebuklas 

straipsnių ar knygų rašytojas. įlankos ir Hudson Bay (įlan- Aktas, būtent valdžios tarnau- Tasai įvykos greit pagarsėjo ir pritraukė prie Viešpaties ir jo bažnyčios 
Nesuprantu, kam tie 
niai” reikalingi?

Mūsų kalba yra gana gausi cagoje pasiekė 60 laipsnių ši- 
žodžiaŠs, visokioms mintims lumos rekordą ir žiemos ne
išreikšti, mes jų turime pakan beliko nei žymės. Gamta su- 

tokioms * ruošė tikrą pavasarį, su šiltu 
lietum, smarkiu vėju ir torna
dų grėsme, nors laimei, torna- 

! dai savo straublių iki žemės 
niekur nenuleido.

Žiemkenčiai paukščiai arba 
gamtai nebetiki arba visi iš
šalo, nes nepaisant atšilimo

Kas to

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Jėzus Kristus pagydys tave". — A p. Darb. 9:34.
Šituos žodžius pasakė Petras Anėjuį stabo ištiktam, kuri apaštalas 

neap- rado Lidoje ir pagydė. Faktas, kad jis buvo išgulėjęs patale aštuonerius

karnai. Perstokime 
prašmatnybėmis populiarinti.

J. Žemaitis

kaldi- kos) ir praėjusį trečiadienį, tojams ir žemės ūkio darbi- da“ge^.’ Tol?e steb’^dy pasiliko tik Dd tol, kol gyveno Viešpaties iš
rinktieji apaštalai. Gydymo dovana, o taip pat kitos dovanos, įvykdavo 
tik apaštalų rankų uždėjimu. Viešpaties Jėzaus išrinktų ir įstatytų apaš-

— tąlų buvo tik dvylika, ne daugiau, nes Judo Iskarijoto vietą užėmė apašta-
n^iinlA 135 Dangiškoji Jeruzalė, kuri buvo regėjime parodyta Jonui Ap-dZUvlv reikštojui, turėjo tik dvylika pamatų.

Visi žino, kad mirtis yra žlaun Ir paliečia kiakvlan*. Bet kur yra ml- 
Dallas miesto ru*,ei'? 1 klausima atsako knygutė "Viltis po mirtlas", kurią gausit* 

nei-nokamal. Rašykite:
F. ZAV15T, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629 

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

□inkams.

RE^: 8-°*7,3,, j. ^an atrodo, I._d d_ o
DK.VV .LilblN “hlblN AS ria u būtų, jei mes nei sveti-
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIHU.RGUA
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

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

Telef. BE 3-5893

Man atrodo, kad daug gc-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
. 3907 West 103rd Street 

VrįaMos pa^al susitarimą

i 
i

DR. K. A. V. JUČAS
489-4441 561-4605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1W>2 N. WESTERN avė. 
52)4 N. WESTERN AVE. 

Telefonas atsakoma* 12 vaL

mųjų pavardžių, nei svetimų 
vietovių arba miestų nelietu- 
vinlume nelinksniuotume, o 
rašytume taip, kaip yra rašo
ma jų kalbose.

Nesuprantu kodėl visiškai 
nekreipiama dėmesio į lietu
viškų draugijų arba organiza
cijų rašymą, kai jų pavadini
mai sudaryti iš keleto žodžių. 
Pilna mūsų spaudoje Vlikų, 
Balfų, Altų ir kitokių pavadi
nimų, kur visai neaišku,ar tai 
reiškia žmonių vardu ar vie- 
nažo.džaų organizacijų bei’ 
draugijų pavadinimus.
Visose kalbose keliažodžiu įs
taigų bei korporacijų ir drau
gijų ipava<!ii.(imai dažniausiai

KsW BUFFALO, Midi.
Neiš\tydęs saulėto pavasa- 

vos peržengęs 22 metus, vasa
rio 18 d. širdies priepuoliu'jų nė cypt nesigirdi,
mirė K. K. Valantiejus, dr. J. nežino: staiga vėjas iš Kana 
ir B. Valantiejų sūnus. Idos pūsterės ir šiluma galva 

“Jis buvo pašarvotas Smito, trūkiais pabėgs iš kur atbėgu- 
koplyčioje, New Buffalo, Mi- si — į Floridą, 
chigan. Velionio karstas sken
do vainikų ir gėlių visumoj. 
Laidotuvės buvo vasario 21 
dieną. Iš koplyčios gausi paly
da nulydėtas į St. Mary baž
nyčią, o po iškilmingi) pamal
dų palydėtas į Pine Grove 
kapines.

Dr. Valantiejus yra Union

DALLAS.
turtingųjų rajone, gražiausioje 

! viloje ir turtingai viduje išpuoš- Į 
toje, gyveno graži blondinė Kay 
Ann Munch.

Ji nuo 1974 m. Concrete Cons- 
i truction Supply Inc. bendrovės . 

“”i buvo dalininkė ir bendrovės iž- Į 
• dininkė. Bet pereitų metų gruo- , 
ožio 16 ji staįga dingo, palikda- : 
ma gražią savo vilą sujauktą ir 

; neprižiūrimą.
Ji dingo pradėjus pašaliniams 

| sądkaitybos asmenims tikrinti 
■ bendrovės knygas. Pasirodo, kad 
Į ji bendrovei yra išaikvojusi ma
žiausiai 10,000 doll, o pagali- > 
niams — kokių 10 kartų dau- Į 
giau..

Sausio 27 jai iškelta byla, kai 
tinant ją vagyste.

jpr.

AFL/CIO SKUBA PASINAU
DOTI “GERU KLIMATU” 

WASHINGTONE
Amerikos unijų sąjunga 

AFL/CIO, apjungianti 109 
unijas >— narius, pasinaudo- 

i dama nauju “geru klimatu”
Pier ir Apylinkės Lietuvių Kongrese, patiekė visą pluoš-
draugijos garbės narys. Union 
Pier ir apylinkėj gyvenantieji 
lietuviai sudėję pinigų nupir
ko velioniui vainiką.

*
I

BIRŽĖNU KLUBO valdyba, š.
! vasario mėn. 27 d. 2 vai. popiet ruo- 
, šia klubo 25 metų veiklos .sukaktuvi-

EUDEIKIS
-,A } ?*-■ ■

TĖVAS IR SŪNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhaU 3-2108-8

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

Laidotuvių Direktoriaitą sumanymų su pageidavimu 
kad būtų įtraukti į darbo įsta
tymus. Pavyzdžiui:

•* Pieikalaviinas pakelti už
darbio minimumą iš dabar 
privalomo už valandą mokėti 
po .?2.30 iki S3.0G už 
valandą. Kitas pasiūlymas yra minėjimą su vaišėmis Chicago Sa- 
darbo valandų skaičių savai-!vings pataiPose, 6245 S. Western Av. 
tėje iš'40 sumažinti iki 35 ya- Kviečiami visi biržėnai su šeimo-

SUSIRINKIMŲ

6845 SO. WESTERN AVE.TORNADAI JAU ČLX
Gamta paskutiniais laikais 

pasidarė nešykšti rekordais. 
Kaip čia seniai turėjome ark
liškus šalčio rekordus, kokių 
Chicaga nebuvo turėjusi viso
je savo istorijoje, kad net rim 
ti žmonės pradėjo kalbėti ir 
rąšyti apie praėjusią “trum- 

kaip staiga

DR. FRANK FUCKAS
OPTOMETRiSTAS . . ...

KALBA LIETUVIŠKAI i trumpinami. Tie trumpinimai 
?6iš w. /ist St — T«t. 737-5149 ‘ yra" rašomi tik vienu pavadi- 
tikmu akis Pritaiko akinius ir • niniur sudarytu iš vistį ilgo 

contact ieiihęs . pvadinimo žodžių pirmųjų rai
■tl. pagai susitarę Uždaryta-tree džiųJr? žinoma ;tik didžiojo-

i mis raidėmis . Turėtų ir mūsų
spauda tokios tradicijos laiky pą ledų gadynę,

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

DR. iiONAS SiiSUTIS
XHkMU, FUSLES 1R 

.PROSTATOS CHlRURGUA 
2656 WEST 63 rd STREET

VąL; 4ii«a<L nuo 1—4 po pietu- 
xelvirtaa. nuo 5—7 vai. v&k.

: teJefu 776-1680
Raujaa, rex. tajefu. 4^8-5645

I CRANE SAVINGS and Loan Association

tėję, iš*40 sumažinti iki 35 va
landų, o už laiką daugiau kaip mis ir svečiais gausiai dalyvauti. Iš 

vadinas, už anksto prašome pranešti dalyvaujan
čių skaičių iki vasario mėn. 21 d.

• pirmininkui Kaziui Mačiukui, adresu 
2549 W. 71st St.. Chicago. Hl. 60629, 
Tel, 776-3140. (Pr.)

nustatyta norma, 
viršvalandžius mokėti d vigu-, 
bai; dabar už viršvalandžius 
mokama pusantro karto dau
giau.

Panaikinti dabar egzis
tuojantį teisės į darbą įstatyJ dienį, vasario 27 dieną, 1:00 vai; po- 

mą, kuriuo priklausymas uni- ęąHfomia Avenue, Nariai kviečiami 
jai nebeturi prašinės. Teisės į atsilankyti; yra daug-svarbių reikalų ,-r»7c'7-rv^ zslrA+i TrIitTw 
darbą įstatymą turi tik 21 val-

LIETUVIŲ ŽAGARĖS KLUBO eili
nis nariu susirinkimas įvyks sekma-

f

OFISO VAU: pirnu. antracL treeiad. 
Ir penkt. 2-4 ir 6-b vai. vai;. Seštadie- ni&ij 2-4 vai. po pietų ir kitu Laiku 

pagal susitarimą.

M VTT. TAURAS
GYDYTOJAS ir chirurgas 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas; Z652 W.fiST 59th STREET

piet Jono Stitilio salėje. 4346 South 
California Avenue, Nariai kviečiami 

aptarti ir laikas užsimokėti klubo 
duokles. Bus ir vaišės,

JŪSŲ NAMĄ
ERWIN J.

MAŠINOMS VIETA

REpublie 7-8600 REpublic 7-8501

GAIDAS - DAIM1D
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

tflt-W 
10AM ysį

SKAMBINKITE DABAR
1605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TęL: YĄrds, 7-1741 - 1742
B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

TeL LAfayette 3-1083
AUTOMOBILIAMS

61 / ryf Mokama 1 metų 
f 2 /Q Certifikatams.

Mažiausia $1,000 
ar daugiau.

MEMBER

47 and Rockwell Street.
NEMOKAMAI VIETA

Mokama 4 mėty 
Certifikatams.

Mažiausia S5,OOC 
ar daugiau.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHQKfeDA>eRO FĖZISTAS jLi Aparatai - Proiezai. Med. Ban- 

fU dažai. Speciali pagalba soįorm
, L (Arch! Supports) ir L L
Vai., s—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1
4<5ū Wsst 63rd St., Chicago- HL 60625

TaleL: P R os pact 6-5084 ON INVESTMENT
ACCOUNTS

Taupmenos padėtos į reguliarias taupymo sąskaitas iki mėnesio
10-tos dienos duoda pelno diyidendą už visą mėnesį.

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI

VALANDOS: PirmačL ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:00 vak.; 
Anlrad ir penkiadienį 9>;00 ryto — 5:00 vakaro; šešta
dieniais 9:00. ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už
daryta.

r-fcAKKAUSl TMAI

4330-34 So, CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-4)440

4637 So. Archer Ave.
(Prie 47-ios)

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLiNYČIA 

Z443 WĖSI Wrd ilKbfcl

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Taip pat naujoji Barbaros ir 

Gene Drishiy krautuvė
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 
Tel. 499-1318

Leidimai — Pilna apdraudė
ŽEMA KA15A .

R. i E R t N Al 
Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkrausimo 

(vatriv atstumu.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996

i SOPHIE BARČUS |
KAŪUO ŠEIMOS VALANDOS j

Visos progrsmos iš WOPA, 

1490 kiL A. M.

Lietuviy kalba: kasdien nuo pbr* 
madienio iki penktadienio 12:30. 
— 1:00 vaL pope t. — šeštadienį 
ir sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30

| vaL ryto.
Telef.- HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

Lietuviška radijo programa 
LIETUVOS AIDAI

• - w r r

yra kiekvieną penktadienio vakarą nuo 9:30 iki 11-tos vai.
iš W0PA stoties 1490 AM'banga.
Sekmadi«ninė programa iš WJ0B 1230 A M stoties, Hammond, Ind.,
būna nuo 9:30 iki 10 vai. ryto gerai girdima Illinois ir Indiana valstijose

Programos vedėja Kazė Brazdžionytė, 2646 W. 71 St., 
Chicago, Ill. 60629. Tel. 778-5374.

Nieko nėra gražesnio apie namus kaip gražiai žaliuojanti o*e* 
relė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
nsur galima gražias sodybų pieveles teauginti. Reikia patyrime 
OnbcJ* yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. šeštoko knygele, 
kun vadinasi ~~ * * • * ‘

.... .'v - -

W J* JLW *~L

SODYBŲ PIEVELES
Knygelėje surašyta viskas, 

žolę užauginu, kaip žemę tręšti 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę Įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 ceiq 
arba Money Orderį, o mes knygelę j|m pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

kad liečia pieveles Aprašyta kaip 
ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę

1739 So. HAI.STED ST., CHICAGO, ILU 60608

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS254-8500
PARDUODAME VI-
PRIEMIESČIUS IR

■> ' » J > v

MES TAIP PAT
SUS CHICAGOS

B , c . 7,000 MIESTŲ JAV-SE PER R E L 0
ater-City Relcoitjon berviec ■ s. .

nu
Čia

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

džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovy k 
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- 
Kuriancio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psl Kaina 7 dol.

Č1KAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. S1.50. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

M. Zoščenko. SATYRINĖS NOVĖLĖS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina $2.

D. Kuraitis. KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intunisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi

Prof. P. Pakarklis, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina $2.

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 psL Kaina S1.50.

šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060* 

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paltu Ir pridedant 
iakl ar piniginę perlaidą.

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ. '

ANTANAS AL PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS

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

BUTKUS ■ VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, I1L Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA A VE. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubl’c 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-C87J

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL £74-4410

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1J11

$ — NAUJIENOS, CHICAGO < ILL — Saturday, February 26, 1977



Pardavimui

1739 South Halsted Street, Chicago, UL 60608

PAVARDE DR VARDAS

GEGUŽES 1 IKI GEGUŽES 8
LIEPOS 25 IKI RUGPIŪČIO 4
RUGPIŪČIO 25 IKI RUGSĖJO 3

2625 WEST 71 STREET
Tel. 737-7200 arba 737-8534

6705 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, FL. 33706 
Tel. 813-367-1791 dieną arba 813-360-0744 vakare,

Namai, Žemė
REAL ESTATE FOR SALE

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St.

Chicago, Ill. 60608

ir yra 
varžy- 
inoki- 
šian-

KELIONĖS Į 
LIETUVĄ

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba ir Remontas

organizacijų 
tik $2 už $1,000 ap-

lusurance, Income Tax

2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

I.ail Frank Zapolis 
32O8’/2į W. 95th St.

GA 4-8654

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-82.00
ANNA DOCHES 

Lithuanian Representative

LAIKRODŽIAI ir BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Telef.: REpublic 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė.
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

Illinois valstijos loterijoje

SAVININKAS PARDUODA komer
cinę nuosavybę Janesville. Wis„ su 3 
akrais žemės 2 butu mūriniu namu ir 
2 garažais. Teirautis Chicagos tel.— 
436-8595:

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA
Jeigu įdomaujatės įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamo tur

to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakušovienės, 
Realtor, vadovaujama lietuviška įstaiga

— Pianistai Antanas ir Vytau
tas Smetonai atliks programą 
Margučio ruošiamame koncerte 
šį sekmadieni Jaunimo cent-

IšNUOMOJAMAS apšildomas 6 kam
bariu butas su kilimais ir karštu van
deniu rimtai šeimai be gyvuliu. Tei
rautis šiokiadieniais nuo 11 ryto iki 
3 poo’et, savaitgaliais vjsą dieną. Tel. 
436-8664.

Siunčiu--------------  doL Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajau* proga paremdama* lietuvišką apaudą.

TAVERNA SU NAMU
Labai švarus namas su dviem puo

šniais modernizuotais butais ir vei
kiančiu tavernos bizniu. Visi įrengi
mai ir įrankiai. įskaitant įmontuotą 
TV anteną specialiems sporto Įvy
kiams ir komandos Bear žaidimams. 
Savininkas išsikelia i Floridą, todėl 
jums yra gera proga pirkti gerą nuo
savybę su švariu bizniu, puikiu butu 
ir geromis pajamomis. 0 visa tai už 
849,900. Būkite apsukrūs ir ąpdairūs, 
Skambinkite MICHAELS dabar.

Tel. 254-8500,

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

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

RčNlING IN CSNŠRAL 
Nuomos

PRIE 63-ČIOS IR WASHTENAW 
labai ištaiginga 3 miegamųjų reziden
cija. Didelė virtuvė ir valgomasis jo
je. nauji riešuto medžio kabinetai, 
nauji kilimai, vonios, gazo šili
ma. įrengtas beismantas. nauja ap
sauga nuo potvynio, daug įvairių prie
dų Geriausias pirkinys bet kur ir bet 
kada $31,900 JANIS REALTY TEL. 
925-2788.

sinę kuoką arba lazdelę. Daug 
prasmingesnį valdžios ženklą tu 
rėjo turkų kariuomenės smogia 
mųjų dalinių leitenantai. Jie ne 
šiodavosi didelį metalinį su išg
raviruotu kotu samtį: su juo ga 
lėdavo kareiviams sriubą įpilti, 
reikalui esant ir priešui suduo-

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

TAISAU NAMUS 
IR VISKĄ NAME 

Telef onuoti: 
476-7727 arba 523-9367 

ALEKSAS

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 
DELTONA CORP.

A famous name in Southern Building
Regional Office Cameo Tower Build-

SAVININKAS PARDUODA naują 
3 miegamų 1% vonios namą. 3437 
West 61 Place. Chicago. Tel. 585-6685.

DIDŽIULIS gražiausias 2 butų mū
ras Marquette Parko patogiausioj 
gatvėj, prieš 16 m. moderniam žmo
gui statytas. Įmokėti apie $15,000.

2 AUKŠTŲ namas ant plataus skly
po prie Marquette parko už Kedzįe. 
Virš $5,500 lengvų pajamų metams. 
Paveldėjimas ir šeimos turto padali
nimas. Užteks Įmokėti $7,000.

LABAI GRAŽI 2 aukštų rezidenci
ja. 1^ vonios, virtuvės pečius^ karpy
tai ir daug priedų. Sausu pušų bejs- 
mantas. Įmokėti apie $7,000 ir galite 
keltis, arti 72-tros ir Kedzie.

DELIKATESŲ PELNINGAM BIZ
NIUI puikus namas. Įrengta patalpa 
ir gražus butas gyventi 50’ sklypas, 
du garažai 4 mašinoms. Už viską Įmo
kėti apie $5,000. Teiraukitės, bus gai
la pavėlavus Marquette Parke.

1% AUKŠTO MTiRAS ir 2 auto 
garažas. Erdvūs butai. Senutė nepa
jėgi pigiai parduos. Marquette Par
ke. $32,000.

17 M. DIDELIS 2 aukštų mūras ir 2 
auto mūro garažas. Radiant šildymas. 
Marquette Parke. $38,000.

PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

4 BUTŲ MŪRAS ir 3 auto mūro 
garažas iš gerų rankų, priešais parką. 
Naujas gazo šildymas ir nauja elekt
ra. $8,500 pajamų. Vertas $50,000.

AL. IR I G N A S 
TAISOME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuoti 737-3988 — TEXACO 
58-tos Ir Western Avenue kampas

FRANKFORT, ILL., APYLINKĖJE 
prie 5-to keli p parduodamas 33 akru 
sklypas, tinkamas Mobil home staty
mo aikštei, taip pat didesni ir ma
žesni žemės plotai. Teirautis PAT GU- 
ZIK, tel. 479-2299 arba (815) 469-5444.

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

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmines, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykį 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengva* stilius, gyva kalba gražiai išleista 
150 psL Kaina $2.50.

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorija 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
psL, kainuoja $2.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00. -

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas h 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki w 
piniginę perlaidą.

• Sunny Hills, Florida, ren
giamės aplankyti su automobi
liais š. m. kovo 5, 6, 7 d. d. 
Skambinkite M. Kiela (312) 
444-9655.

SAVININKAS PARDUODA 10 unitų 
motel - apartments. Jeigu turite 
krautuvę arba taverną su namu, tai 
ji priimsiu pradiniam įmokėjimui. 
Teiraukitės rašant savininkui šiuo 
adresu: 2808 Beach Blvd. S., Gulf-, 
oort. Fla. 33707 Tel. (813) 345-9054.

— Lietuvos Aidų radijo pro
gramos transliuojamos penkta-į 
dieniais nuo 9:30 vai. vak. iki: 
11 vai. vak per WOPA stoties 
1490 AM banga ir sekinadie-1 
niais iš WJOB 1230 AM stoties, j 
Mammond, Ind. nuo 9:30 iki 10 
vai. ryto. Šį sekmadienį teis. 
Pranas Šulas kalbės socialinės 
apdraudos reikalais. Programų 
direktorė — Kazytė Brazdžio- 
nvtė.

PERRY PLAZA MOTEL 
1007 Park Ave., Hot Springs, Ark. 

Albertas ir Kastutė Rožėnai, Sav. 
Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV, šildomas maudymo
si baseinas, telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti tel. 
501-623-9814.

— Frederick R. Dempsey, Il
linois Young Americans for Free 
dom pirmininkas, praneša, kad 
YAF Vidurinių Vakarų atstovu 
konferencija planuojama gegu- 

Bonanza traukime laimėjo 56,-.žės 13—15 d. Chicagoje. Orga- 
*17/ ir 8053, spalva žalia. Grand nizacijoje dalyvauja daugelis

Prix traukime laimėjo 09, 
22, 5 i ./J m 26237, spalva

NAUJIENOS palaiko risas lietuvių demokratine? grupei, Jų bendro Inrtltu- 
djas 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, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa Jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
įdelbdama 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^ 
airiškų reikalų renesiML
KAINUOJA: Chlcagojt Ir Kanadoje metama — $30.00, pusei metų — SI8.00, 

trims mėn. $850, vienam men, S3.00. Kitose JAV vietose metama 
— $26.00, pusei metų — $1400, vienam mėn, — $250. Užslenluo- 
** — $31.00 metams. Susi pelini m ui siunčiama arvaltf nemokamai,

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži 
niiuui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

* Kariuomenės maršalai tu 
rėdavo valdžios ženkia — auk

— Kiekvienas lietuvis gali ap
sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
510,000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams pigi TERM apdrauda: 
51,000 tik už 3 dol. metams, 
fiems yra ir Taupomoji — En 
lowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apdraudę organizacijų na
riams
draudę. Dėl šių ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi
nai Austin % Naujienos 
Tel. 421-6100. (Pr).

4612 S. Paulina St 
(Town of Leke)

Dažo namus Iš lauko Ir B vidaus. 
Darbas garantuotas.

Skambinti Y A 7-9107

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga- 
rantr^ta; ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4353 So. Washtenaw Ave. 

TeL 927-3559

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
OR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į

[TITU A L FEDERAL SAVINGS

PARDUODAMA 7 AKRŲ FARMA 
su moderniu gyv. nemu' 75 mylios 
nuo Chicagos. $39,500. Kinderis, tel. 
436-7878 arba 925-9571.

— Naujienose galima įsigyti 
Algirdo J. KasuhJčio angliška 
knygę “Lithuanian Christian 
Democracy”. 244 psL, minkšti 

$4.00. Persiuntimas 
paštu kainuoja dar 50 centų- 
Knygoje yra daug geros lietu
viškos visuomeninio gyvenimo 
informacijos.

. Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago

Tel. 767-0600.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
MARIA NOREIKTENR — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th SU Chicago, TOL. 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis u t tl rinkimai geroe rOUei Įvrirlų preldy.

MAISTAS ri EUROPOS SANDELIŲ.

Pigiai ir lengvomis sąlygomis par
duoda šildymo ir vėsinime bizni. 
Skubėkite.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444.So. WESTERN AVE.

Chicago, Hl, 60609. Tel. VI 7-3447

SIUNTINIAI J LIETUVĄ. ' 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69rh St, Chicago, III. 60629. — T«l. WA 5-2737 

3333 So. H<l*t«d FL, Chie«gc, III. 60608. _ T«|. 254-33M 
V. VALANTINAS

6557 So. Taiman Ave.
Chicago, III. 60629 

312-434-9655
— arba —

GORDON TRAVEL SERVICE 
Prudential Plaza 

Chicago, III. 60601 
312-644-3003

AR JAU PASIDARETE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano Šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Welk 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma ^Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legališko
mis formomis — S3.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: ‘<Naujiepns'\ 1739 S 
Halsted StM Chicago Ill, 6W0&

JUBILIEJINIŲ SIETŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

WAWJ1ENC5S Šiemet nėjo $0 metų. Minint tą raloktk gerbiant pirštoje 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės iflikimni skel
biamas Naujienų platinimo rajus.

HAUjIEN’OS tvirtai stori Ir kovoja už Lietuvos Ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neidamoa ir aeridėdamos i sandėrius su okupantais sr jų jgalio

— Bostono lietuviu skautija 
ruošia tradicine Kaziuko mugę 

dė-Į Piliečių draugijos salėje kovo 6 
d. Kovo 27 d. ten bus Aliukų 
liet aviškos radi j o valandėlės
vakaras.

PUIKUS 8 butu mūrinis, arti šv 
Kryžiaus ligoninės. Virs $19,000 pa
jamų. Palikimas — nupirkite. |

GERAI IŠLAIKYTAS mūrinis. 2x5 
ir veikiantis biznis Arti • 63-čios ir 
Campbell. Virš S500 pajamų mėne
siui

TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW. 3 
mieg. ir valgomasis. Labai patogus 
susisiekimas Į vakarus nuo Califor- 
uijos prie 63-čios.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo Pamarį senus Jo 
gyventojus ir gamtą. 1,200 lietuviškų vietovardžių sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 eentų.

— Chicagos miesto kolegijų 
vadovybė praneša, kad mieste 
yra pusė milijono nebaigusių 
aukštesniosios mokyklos. Jie ga 
Ii pasiruošti egzaminams sek
dami painokas šeštadienių ryt
mečiais GED-TV programose. 
Teirautis tel. 782-8187.

— George Daugird iš Gage 
Parko apylinkės gavo teisių 
daktaro laipsnį De Paul univer
siteto teisių mokykloje.

72 IR SAWYER — 6 kamb. 4 mieg. 
mūro rezidencija. Pilnas rūsys, gazo 
šilima, garažas. $37,900.

42 IR WESTERN — 12 butų po 6 
kamb. pilnai išnuomotas mūrinis na
mas. Tik $76,500. /

72 IR TALMAN — 6 kamb. rezĮ- 
dencija. Dalinai įrengtas pilnas rū
sys, 2 masinu garažai.

66 IR MOZART — 4 mieg. mūras, 
galimas praplėsti. Dvi pilnos vonios, 
įrengtas rūsys.' mūro garažas. $37,000.

57 IR -SACRAMENTO — 8 būtų 
mūras pilnai išnuomotas. Geras in 
vestavimas.

63 IR AUSTIN — taverna ir 3 bu
tai. Gazo šilima, pilnas rūsys, kaina— 
5 metinės pajamos.

BUDRAITIS REALTY

takos kovoje su naujosios kai 
rėš siautėjimu.

— Washingtonan važinėjo ne 
Dr. K. Šidlauskas su Teodoru 
Blinstrubu, kaip vakar Naujie
nose iš Washingtono buvo pra
nešta, bet su Stanley Balzeku 
J r., demokratų lygos pirininin-

— Patikslinama, kad a. a. J 
Grybausko prenumeratą perė
mė ne A. Zubavičius, bet Li
lio t Springs apylinkės knygy
nas, 333 Quichita St. R. Zuba
vičius yra to knygyno 
jas.

— Rita Kupcikevičiūtė, Alma 
Davilaitė, Sharon Mankutė, Dia
na Maskaliūnaitė, Laura Mike- 
levičiūtė, Marija Miniekaitė, Lu 

ici Seibutytė ir Laura Zubrytė 
iš Marijos aukšt. mokyklos da

lyvauja konkursinėje meno dar 
• bu parodoje Wiebold krautuvė
je. Ford City prekybos centre.
Jų darbai gavo premijas 
atrinkti tolimesnėms 
boms. Premijas gavo 22 
nės. Paroda uždaroma 
dien.

— Marija A. Kuzmickaitė ii 
MarquHh- Parko apylinkės bai 
<»e Illinois universitetą Urba 
noje.

Air fares subject to change and government approval

— B. VILIAUS Poezijos kny
ga VAKARŲ V6JAI, 110 psi. 
dar galima gauti Naujienose, 
prisiunčiant 5 dolerius.

(Sk.)

$ 995.00 
$1089.00 
$1069.00

Liepos ir rugpiūčio men. kelionėse galima atsiskirti nuo grupes ir 
pasilikti Europoje iki dviejų savaičių be jokio atskiro 
primokėjimo.
į kainą įeina visa transportacija iš Chicagos, i vešbučiai (po du 
kambaryje), pervežimai ir maistas.

Pranas jSekmokas, gyvf M; ?^ 
(iiiette Parko apylinkėje, iš ank
sto be raginimo pratęsė savo 
prenumeratą ir ta proga atsiun
tė penkinę už kalendorių, 'los 
apylinkės tautietis užsisakė Na u 
jienas vieneriems metams, bet

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523*8775

lietuvių. Informal’j a s teikia
pirm. I\ K. Dvmpsry, tiloū N. 
Kirkwood, (Chicago, IL 
lei. 777-0847. YAF organizaci
ja yra paskelbusi naują narių 
priėmimo ir naujų skyrių stei
gimo vajų. Vykstant universi
tetuose bei kolegijose studentų 

_  Jim Venckus, Cornell par-' maištams bei sąmišiams YAF 
ko urėdas, tarnauja apylinkei, j organizacija turėjo teigiamos į- 
ypatingai jaunimui, ruošdamas 
įvairias p ra m ogas, organizuo- 

pavardės prašė neminėti. Stasys damas sporto grupes ir rungty* 
Bagdonas, Burbank, Ill., atsiun- nes. Sporto instruktorium yra 
tė Jonas Smailys, Omaha,’stan. Mikužis. 
Nebr., atsiuntė $3. Dėkui vi
siems už aukas, gerus linkėji
mus ir už ankstybą prenume
ratų pratęsimą nelankant ragi
nimų. Visi skaitytojai prašomi 
remti Naujienas ir jas platinti. 
Visi lietuviai kviečiami atkreip
ti į jas savo asmenišką dėmesį, 
gerai su jomis susipažinti ir pa 
reikšti savo asmenišką nuomo
nę, jas užsisakant Platinimo 
vajaus proga Naujienos yra 
siunčiamos susipažinimui 2 sa
vaites pagal gautus pageidavi
mus arba platintojų atsiųstus 
galinių skaitytojų adresus.

Didžiausias kailių 
pQ«irinkima3

P** vlenlnteU
■ f-wT. toūUnlnM įteA m. Ik CMcagoJe — 
^dOlORMANA 
(^^^BURŠTEINĄ 

2s3-582$ 
(i*Uigo<) ir 
677-848$ 

(buto)

Į Minnesota!, Rcchesterio miestelyje, 
; gaminami ..elektros . jungtukai kom- 
• piuteriams. Jie privalo būti paga- 
: minti iš nepaprastai jautrios medžia
gos, o jų paviršius privalo būti paauk
suotas, kad greičiau praeity srovė. 
Paveiksle matome tokius jungtukus, 
gaminamus IBM bendrovės dirbtu-' viršeliai 
vėse.

BESTTHINGS1NLIFE


