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PARTIJOS NARIAI BUS ĮLEISTI Į 
PARLAMENTO PROGRAMŲ KOMISIJĄ

Italu politiniu partijų vadai tarėsi 7 savaites 
ir padarė komunistams dar viena nuolaida

ROMA, itaiij-i. — Italijos politinių partijų vadai, besita
rę ištisas septynias savaites, vienbalsiai nutarė įsileisti Italijos 
komunistų partijos atstovus į paralmento programų komisiją. 
Krikščionių demokratų partijos vadas Giulio Andreotti, vado
vavęs ilga: besitęsusiems pasitarimams, paskelbė, kad parla
mento grupės leido jam sudaryti koalicinį kabinetą be komuni
stų. o parlamente esantieji komunistų partijos nariai pasižadė
jo balsuoti už Andreotti kabinėta.

Komunistai balsuos už naują 
kabinetą ir pritars jo veda
miems darbams, bet Italijos li
berališki konservatoriai pareiš
kė. kad jie išeina iš koalicijos. 
Konservatoriai liberalai iki šio 
meto rėmė krikščionių demokra 
tų vyriausybę, bet dabar. įsilei
dus komunistus į parlamento 
programų komisiją, konservą to 
riai liberalai negali pritari i to-

99 metai dukrai už 
motinos nužudymą
DALLAS, Tex. — Prisieku

sių teismas (jury) rekomenda
vo 99 metų kalėjimo terminą 16 
metų amžiaus mergiotei Lucin- 
dai Stout, kuri mėsininko pei-

pat Ino-

Amerikos Lietuviu Tarybos 
Visuomeniniu ryšių komisijos 
kovo 18 d. 7 v. v. Kultūros židi
ny Brooklyne ruošia svarsty- 
bas apie Lietuvos bylą po Hel
sinkio ir Belgrado konferencijų. 
Kalbės Altos pirm. dr. K. Bobe
lis, dr. K. Šidlauskas, Alg. Ka- 
sulaitis. Svarstybas praves dr. 
L. Kriaučeliūnas-, Alto vicepir
mininkas ir Visuom. ryčių ko
misijos pirmininkas. Po prane
šimų vyks diskusijos.

Organizacinus svarstybų rei
kalus tvarko dail. J. Bagdonas, 
New Yorko Lietuvių Tarybos 
pirmininkas.

Televizijoje apie Lietuvos 
reikalus ' - - K.

WBDM televizijos stoties (ka
nalas 2) programų vedėjas War 
nėr Sounders kovo 7 d turėjo 
pusę valandos užtrukusi pasi
kalbėjimą apie Lietuvą ir lietu
vius Chicagoje su dr. Kaziu Bo
beliu ir kun. dr. Juozu Pruns- 
kiu. Pasikalbėjimas Įrašytas i 
garsini filmą ir bus rodomas W- 
BBM TV (kan. 2) Common 
Ground programoje šeštadienio 
naktį, kovo 11 d., ir kovo 17 d., 
penktadienio naktį, taip
Common Around programoje.

Atsiminimai apie bolševiku 
okupaciją Lietuvoje

Chicagoje gyvena lietuvė, ku
rios motiną bolševikai Lietuvoj 
uždarė namuose ir gyvą sudegi
no, Įtardami turėjus ryšų su 
partizanais.Tokių kruvinai žiau
rių Įvykių daug bolševikų oku-] 
pači joje.' Keikia juos suregist-l 
moti kaip istorinę medžiagą, | 
kaip duomenis jaunajai kartai 
apie komunizmą praktikoje. To
kių faktų skelbimas veiks Į vie
šąją opiniją, kas galės turėti 
Įtakos, kad okupantai mažiau 
juos bekartos.

Atidavęs spaudai knygą apie 
Sibiro lietuvius, kun. Juozas 
Pmnskis ruošia atsiminimų kny 
gą apie bolševiku okupaeiją Lie 
tuvoje. Visi turėję sunkesnių iš
gyvenimų tardymuose, kalėji-Į 
muose, darbo stovyklose, be
protnamiuose prašomi atsimini 
mus surašyti. Taip pat surašy
ti atsiminimus apie nužudytuo
sius. Drauge su nuotraukomis 
siųsti kun. Juozus Prunskiui 
Amerikos Lietuvių Tarybos ad
resu: 2606 West 63 rd Street. 
Chicago, Illinois 60629.

Smulkiai surašyti priespau
dos faktus, iš biografinių žinių 
tesuminint gimimo datą, vietą 
išeitų mokslą, eitas pareigas. 
Leidinys bus dokumentinis, su

KALENDOReLLS
Kovo 10: Viktoras, žibuolė, 
Mandrė, Visvydas, Naubartas

Saulė teka 6:13, leidžias 5:50
Oras: Debesuota^ vėjuotas

Šachas užsakė Vo
kietijoje karo laivus

BONA, Vokietija. — Vokieti
jos vyrausybė ir pramonės sluok 
sniai svarsto Irano šacho užsa
kymą vokiečiams pastatyti jam 
18 narlaivių, 18 greitų pakraš
čių sargybos laivų, 18 minų nai 
kintojų, dešimti fregatų ir vie
ną laivą jūreiviams apmokyti. 
Už laivus šachas yra pasiruošęs 
sumokėti vokiečiams keturis bi 
lijonus dolerių. Vokietijos kanc 
leris Schmidtas tariasi su laivu 
statybos ir plieno dirbtuvių ve
dėjais apie ŠĮ Irano šacho pa
siūlymą Iranas jaučia, kad jam 
teks vaidinti svarbų vaidmenį 
Artimuose Rytuose, todėl jis ir 
ryžosi pasistatyti būtinai reika- 
Ingų karo laivų ne tik Persijos 
Įlankos vandenims, bet ir Ryti
niam Indijos vandenynui ginti, 
šachas turįs gerai apmokytų la 
kūnų ir galingą aviaciją, su ku
ria rusams tektų labai rimtai 
skaitytis, Atrodo, kad vokiečiai 
neatsisakys nuo tokio užsaky-

Jie pagyvins Vokietijos pra
i monę.

Chicagos pietuose 
1 nužudė, 1 sužeidė
Chicagos pietinėje dalyje an

tradienio nakti piktadariai vie
ną žmogų nužudė, antras sueži- 
tas pabėgo.

Joe Kendrik, gyv. 6127 So. 
Morgan, rastas savo lovoje te
levizijos antenos viela surišto
mis rankomis ir kojomis ir du 
kartu peršautas Į galvą, dar gy
vas, bet vos nuvežtas Į ligoninę 
mirė.

Tame pačiame apartmente 
viename tuščiame kambaryje 
miegojo Richard Charles South, 
37, išgirdęs šūvius, bandė šok
ti iš lovos, bet čia pat jau buvę 
piktadariai, užmetę antklodę, 
dukart šovę Į galvą ir sykį dū
rė peiliu Į nugarą, tačiau jam 
pasisekė nuo žudikų gyvam iš
trūk t i.pabėgti ir sukelti kaimy
nus, kurie pašaukė policiją.

Policija tardo du greit po už
puolimo pagautus įtariamus, o 
South yra Cook apskrities ligo
ninėje. Greta lovos departmen- 
to kamabryje policija rado nar
kotikų adatą ir švirkštą.

— Sovietų valdžios atstovai 
Maskvoje pasakoja amerikie
čiams, kad pulk. Mengistu -Ma
riam karo jėgos neperžengs So- 
malijos sienos ir nelies jos uo
stu.

pavardėmis. Anoniminiai raštai 
nepriimami. Knygą išleis Jūrų 
šaulių kuopa Klaipėda, vadovau 
jama Milkovaičio, Lietuvių šau
lių tremtyje centro vald. pirmi
ninko.

ALTo Inf.

BLOGAI GINKLUOTI SOMALIEČIAI
PABĖGO IŠ DŽIDŽIGOS

PLYŠIAI MOKESČIU
KREDITU ĮSTATYME

kiai koalicijai ir todėl už ją ne- hu į nugara nudūrė savo moti- 
balsuos ir savo atstovu į kabi- j na Sharon, 34. prieš tai nupasa- 
netą nesiūs. jkojusį savo planus savo drau-

Chicagos darix> unijų pareigū
nai perspėja, kad mokesčių kre-

- i b v t. - ; dito istatvmo papildvmo suma-Moterys yra pasiruosusros stdtr <ovon, bet " - :nyme matomi- ^iai ir skylės
be moderniu ginklu negalės pasipriešinti Į tūkstančiams Chicagos darbi-

MOCrADISKAS, — Somalija — Blogai ginkluotos Somalijos ’ atimtų darbus ir pragy- 
karo pajėgos sovietų aviacijos ir tankų buvo priverstos trauktis venimą. ( arterio Administra- 
iš gana svarbaus strateginio Džidžigos miestelio. Iš Adis Abebos siekianti mokesčių kreditą 
per Džidžiagą eina kelias Į Somalijos pasienį. Sovietų tankams • i?Plčsti, kad jis apimtų ir įmo- 
užėmus. pačios Džidžigos strategines sankryžas, sovietų sunkve- n111 Pasfatų konstrukcijos islai- 
žimiai tuojau t'jo pačiu keliu pasileido Į Somalijos pasienį. Ru
sams labai rūpėjo užimti pasienį, pastatyti ten sargybas, nuvežti ■ 
ginklų, kad niekas ik Etiopijos negalėtų pabėgti Į Somaliją.

Sovietų vadai sustabdė 
operacijas

Sovietų karo vadai buvo pa-1 
sjryžę vienu kirčiu • visai išblaš- Į 
kyti silpnai ginkluotus somalie- 
čus ir išmušti juos iš kelių stra
teginių pozicijų, bet rusams ne 
pavyko. Sovietų gen. Petrov ti
kėjosi užimti kelis svarbesnius 
miestelius Ogadeno dykumoje, 
bet nepaprastai smarkus lietus 
patvindė nuo kalnų bėgančius 
upelius ir privertė nepaprastai 
daug molio ant kelių. Vietomis 
keliai nepravažiuojami. Sovie

tų tankai įsivelia Į moli ir ne
pajėgia stumtis pirmyn. Dažnai 
jie ir atgal negali pasistumti. 
Kubiečiai sugadino visą eilę 
naujų Rusijos tankų, nepajė
giančių prasiveržti pro patvi
nusias Ogadeno upytes.

Somaleičiai tikisi gauti 
naujų ginklų

Somalijos prezidentas Barre 
kreipėsi į kelias arabų valsty
bes, prašydamas pagalbos, bet 
tuo tarpu jokių ginklų jis dar 
negavo, 
jaunimą 
bet jie privalo pratybas atliki
nėti nešaunamais mediniais šau 
tuvais. Jie neturi geru šautu
vai. nei šaunamos medžiagos. 
Kaip gali jaunimas išmokti var 
toti ginklus, jeigu tų ginklų jie 
nebeturi ?

aukštyn kojomis kelis kubiečių 
į vartojamus tankus.

Vyriausybė aprėdė būrį naujo
kų Castro kareivių drabužiais ir 

| prilipdė jiems kastriškas barz- 
i das. Kifbiečiai yra įsitikinę.

Soma! i j a mobil izuo j a 
- vyrus ir moteris.

Didžiausias somaliečių pagal
bininkas, tuo tarpu yra lietus ir 
nuo kalnų smunkantis šlapias 
molis. Somali ją pasiekė vienas 
kitas prieštankins prietaisas. 
SomaHečUms pavyko apversti

l>ei, kad planuojanti “numarin- 
Premjero pareigas einančiam tr SJ)V0 tėvl)S k.b] jai na]ikt(( 

Guilio Andreotti paskelbus su- ^imos aUtomobiHs. 
sitarima_su_komumstais. krikš-1 Xors Texas ^tymais teis- 
čionitt demokratu, komunistu. mi) bausmes skiria pats teisė. 
prokomunisfūbjančių socialistų jas< jurv rekomendacijų tei- 
demokratii ir respublikonų par-;sėjaj beveik visll0rnet 
tijos vadai paskelbė.kad jie l>end ’ 
radarbiaus su Andreotti vyriau 
sybe, nors ir parlamente padės 
pravesti suprojektuotas refor
mas.

Iki šiol 10 nuošimčių mokes
čio kredito nuo investmento bu
vo teikiama perkant Įrengimus 
ir maišneriją, o administracijai 
nori kreditą paplatinti, kad 
apimtų ir įmonių konstrukciją 
ir rehabilitaciją ir praplėstijcad 
kreditas apimtų iki 90 nuošim
čių kompanijų mokėjimo obli-

kad jų generolas Ochoa yra «-' Tw M(hl ku.)
resnis negu sovietų Petrovas. 
Gen. Ochoa Į šlapią molį tankų 
būtų nesiuntęs, bet sovietų gen. 
Petrovas tai padarė.

Vokiečiai pardavinė 
ja Remagen tilta
Remagen. Vokietija.— Vaka

rų Vokietijos vyriausybė nuta
rė pardavinėti turistams Rema
gen tilto dalis. Vyresnieji atsi
mena. kad gen. Eisehowerio va
dovaujama kariuomenė užėmė 
Remagen tiltą nesusprogdintą, 
kuriuo Amerikos karo jėgos 
persikėlė kiton Reino pusėn ir 
išveržė į Vokietijos centralines 
provincijas. Nepajėgimas laiku 
susprogdinti Remagen tilto bu
vo pats didžiausias nacių Vokie
tijos pralaimėjimas. Vokiečiai

ri pasistato milijoną karšta- 
vusią įmonę, turėtų sumokėti 
SI CK),000 mokesčių sąskaitą, mo 
ketų tik $10,000.

“Daugumas didžiųjų miestų i 
tokių mokesčių kreditų būtų su 
griauta, nes pro tokią Įstatymo 
skylę daugelis korporacijų išsi
keltų i saulėtuosus pietus”, pa
sakė ESU plieno darbininkų uni

Premjeras Andreotti paskel
bė. kad komunistų partijos at
stovai, bus įleisti į parlamento 
programų komisiją su sąlyga, 
kad pritars iki šio meto vestai 
Italijos užsienio politikai, res
pektuos padarytus tarptauti
nius pasižadėjimus ir nepanau
dos naujų privilegijų neramu- 

Jmams kelti. Andreotti pabrėžė, 
kad komunstai nebandys versti 
Italiją atsisakyti nuo tarptau
tinių susitarimų, padarytų su 

laisvojo pasaulio sąjunginin- 
Atrodo. kad komunistai 

pasižadėjo veikiančių susitari
mų nebeardyti.

Andreotti, kalbėdamas su spau 
dos atstovais, dar priminė, kad

Mergiotė turės dar antrą tei
smą už pasikėsinimą nušauti 
savo tėvą. Harry Stout, 36. ku
ris teisme buvo svarbiausias liu 
dininkas. Jis paliudijo 8 vyrų ir 
4 moterų jury, kad jo duktė, pa 
sekusi savo motiną, išnešant lau 
kan kaiką išmesti į atmatų dė
žę ir atsinešusi iš vidaus tėvo 
revolverį, paleido du šūvius Į 
nugarą, kai jis pasilenkęs, ban
dė gelbėti savo žmoną, ir prašo
ma atsisakė pašauti ambulan- 
są.

Teisme ji pasakojo, kad jos 
motiną nužudęs tėvas, o ji pašo
vusi tėvą, "‘gindama savo gy-

jos) subdistrikto pirmininkas kabinete ,

TITO ATVEŽĖ PREZIDENTO 
SADATO LAIŠKĄ

WASHINGTON, I). C. Jugo- 
prezidentas Tito Broz,komunistu partijos narių nebusi saviJ0s

jeigu jam Paleidęs kelias valandas su pre 
...... ........................i pu

sių patarėjais, spaudos atsto
vams pareiškė, kad jis atvežė 
prezidentui Carteriui paties Ša
riato jam patiektą laišką. Paaiš
kėjo. kad Tito gana gražiai su
gyvena su Egipto prezidentu.

Walter Cronkite paklausė Ti
to . . i s galvoja apie Sadato 
kelionę į Jeruzalę praeitais me
tais ?

— Reikia pripažinti, kad pre
zidentas Sadatas yra drąsus vy
ras, bet nieko jis nepajėgė pa
daryti. šiandien reikalai yra la
biau susipynę, negu kad jie bu
vo prieš kelionę.

jis pats 
atrodys, tai galės ]

ijos technikais. 
_____  technikus Italijos ko
munistų partija, niekad nebuvu 
si valstybiniame administraci
jos darbe, gali turėti premjeras 
atsisakė toliau aiškinti.

Griežtai pasisakė prieš komu
nistams suteikiamas naujas pri

Ed Sadlowski. ’Pavyzdžiu nuro
doma Danley Machine korpora
cija, v 
cero, kuri gavo SI 50,000 mokes
čių kreditą už išsikėlimą Į Mem
phis, Miss.

Frank Rosen, elektros darbi
ninkų unijos (UEW) distrikto 
pirmininkas, tvirtina, kad Allen
Bradley So., Milwaukee, to ply-1 bi 1 egi jas tiktai vieni Italijos kon 
šio dėka pelnys milijonus dole-1 servątyvūs liberalai, bet jų at- 
rų. Allen jau paskelbė, kad sa- į

pardavinėja turistams seno til-’vo įmone iš Milwaukee perkelia ris parlamente labai silpna; 
to dalis. Jie parduoda bet kurią Į i nauja vietą Texase.
tilto dalį už $200. Vokiečiai til- ‘
tą išmontuoja ir paradvinėja. j 
Įdomu, kad patys vokiečiai per
ka to tilto dalis. Jie nori savo 
kiemus papuošti Remagen tilto 
dalimis.

iraniev .ugnine . koTmmistu partij
reiktai 2300 Ci-«Kokius tefhnikl

pasinaudotii z^entu Cart erių ir abiejų

stovų skaičius nedidelis ir s vo

Premjeras Andreotti pareiš
kė. kad ateinančią savaitę jis 

—Tito Įsakė Jugoslavijos agen’ tikisi suformuoti naują kabine- 
tūrai tuojau persiųsti į Belgra-.’tą ir bandys paruošti tos vy
rią prezidento Carterio nuomo-1 riausybės darbų programą. Kai 
nę apie Tito. re ikalas judės smarkesniais žing

— Etiopijos karo jėgos, paė- 
musios Džidžigą, žaibo greitu
mu metėsi prie Somalijos sie
nos ir užėmė visas to ruožo pa- 
slėnio poectjM. : \ t

— JAV vyriausybė kiekvieną 
metą badaujantiems išdalina 
puspenkto milijono tonų javų. 
Ateinančiais metais išdalins1 
daugau. Javus gauna badaujan-. otti gerokai išvargino, bet da-
čios Arijoj ir Afrikoj tautos. - ‘bar jis yra įsitikinęs, kad visas

jau turės ministerius. tai tada
su visais išsiaiškins planuojamą niais. Pirmon eilėn naujų mini- 
darbų programą ir kelias svar- sterių dėmesys bus 
besnes reformas, o tiktai vėliau 
prisistatys parlamentui.

Pasitarimai premjerą Andre-

kreipiamas 
j nedarbą. Taip pat vyriausybė 
imsis priemonių pietų Italijos 
ekonominiam gyvenimui sust- 
printi. Dabartiniu metu pietų 
Italijoje tikras vargas.



Rato VLADAS RASCIAUSKAS

Davao
Kai Cecilija mane nuvežė Į

ką. ką žinojo apie Fernandą 
Magelianą. tai man į šipulius 
sudauži mano ilgų metų iliuzi
ją. 'l iek pi istakaiciau apie Ma- 
geJian^. tai norėjau bent jo 
kapą painal) U. Suradau vietą, 
kiiri<*H' p> Buvo nuzu<lvta<. bei

O kai nėra kam tų taiygų 
lai vaikai, nenori 

GLriii ••tyrinėtojo” rankraščių 
panaudoti ^ilk< ins vynioti, nu- 
Munčia jį į muziejų, Maktano 
muziejuje rankraštinių knygų 
apie <iidijį keliautoją neradau.

Man padabojo, kad Ispani- 
;oj gyveno keistuolis Miquel; 
de l nainuno. Jis turėjo gerą 
aimintį ir daug žinojo, bet 
jum k iriu miiilis ieškoti Don

kill

da-
la?Į Kichoto kapo. Kaip ir man kir

to mintis pasižiūrėti, kaip Ma
gelano kapa* atrodė. L'namu-

i/bf sHm 1 Bet
.apžiojus >ru tikra mizerija 
Nieko jaiiir ma^elianiiko nėra.
v idilini dalykas, kuris dar j uo pon Kichoto kapo nerado, 
patraukia patnuetusio • kelti-1 kaip ir neradau. Ai bent 

ladau tą vietą, kur Magelianas 
buvo nudobtas, tuo tarpu Una 
.nuno ieškojo ko negalėjo ras
ti. Jo atmintis buvo pasakiška, 
iit-t ji*> pražiūrėjo vieną smulk 
meną, būtent: Don Kichotas 
: uvo Servanteso išmislas, jis 
manė, kad tai buvo tikras da
lykas ir bereikalingai leido lai 
ką ir pinigus. Aš Mageliano 
mirties vietą radau, o Unamu- 

i no išmisto kapo nerado, nes 
ismisb.i žmonija nelaidoja. Iš- 
mislai vaikščioja po žmones ir 

skaičiau apie Magelianą. su^a lokių Lnaipunų protus.

vio. kaip aš, akį, tai niuzie 
jau* Mtnojc nupieštas, van- 
<len*. saule* ir šviesos nuplau- 
ta* pa\eiklia*, kuriame geriau 

užsilikę* \ra pate Mage 
iiana > ir Jobą rankose laikąs 
lapų Lapas. Daugiau ten nieko 
nėra. Jeigu ka> ir būtų, tai Ma- 
goliano keliai* plaukta j an tie
ji jūreiviai viską būtų nusine
šę*. Niekas 10 muziejaus nesau 
go, mažai kam jis terūpi.

Jeigu aš būčiau surinkus į 
vieną vielą visas knygas, ku
rias ?
tai bent būtų Maktano saloje j ^aPiasti žmonės dėl tokių da 
vieta, kur atvažiavusieji gale-Į sau galvos nekvaršipa.

šiandien Magelianas nebū
tų žuvęs Maktano saloje. Jei 
g u būtų prieita prie karo, tai 
visa Maktano sala būtų nus
kandinta ,bet Magelianas būtų 
likęs gyvas. Prieš penkis šim
tus metų karo reikalus žmo
nes paprasčiau išspręsdavo: 
leisdavo vadams persiimti. Kur 
vadas laimėdavo, tai tas turė
davo teisę kito vado žmones 
vergais pasiimti. Taip galvojo 
Cebu salos gyventojai ir Ma- 

bent gelianas. bet Mageliano jūrei- 
knygas apie Magelianą parašo.) viai jau buvo kitokių pažiūriu.

Skaityti čia, žinoma, daug ne
galėtų, nes laiko neturi, bet 
bent būtų galėję pavartyti apie 
.Magelianą parašytas ir išleis
tas knygas. Maliorkoj, Lisabo- 
ne, Sevilijoje ir Palos uoste 
patyriau, kad apie Magelianą 
yra ir nespausdintų knygų. 
Atsiranda žmonių, kaip, saky
kim. aš. kurie susižavi didele 
Mageiiano drąsą, pasiryžimu 
ir ryžtasi važiuoti į Maktano* 
salą kapo ieškoti, tai

1972 m. rudeni rūsy okup. Vilniuje lietuviai stovi eilėje,

j Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalu 

(Tęsinys)

Maskvos atstovai su G. Dekanozovu prieky, paste
bėję, kad jiems nepalanki grupė rodo kietą atsparumą 
ėmėsi priemonių Ministerių Taryboje sustiprinti komu
nistinę grupę. Be Ministerių Tarybos ir be einančio mi- 
nisterio pirmininko pareigas prof. V. Krėvės-Mickevi
čiaus žinios, buvo J. Paleckio aktu įsteigtos naujos minis
terijos — Darbo Ministerija ir Pramonės Ministerija, 
kuinų ministeriais buvo paskirti, kaip pasirodė vėliau 
komunistų partijos nariai Buvo įsteigta Vilniaus sri
ties įgaliojimo įstaiga, kuriai vadovavo įgaliotinis su mi 
nisterio teisėmis. įgaliotiniu buvo e. Respublikos Prezi
dento pareigas J. Paleckio aktu paskirtas irgi kimunis- 
tas K. Didžiulis-Grosmanas. Susisiekimo Ministerija pir
momis okupacijos dienomis buvo perimta bolševikų ka
riuomenės vadovybės žinion. Dabar ministerių Tarybo
je atsirado specialus komisaras irgi su ministerio tei
sėmis.

Visus šiuos pertvarkymus, kiek galėjo, trugdė tau- 
. . tinė grupė finansiniais sumetimais, bet pagaliau ultima

bet ir paraginu savo kaimynus . * r , T r» t t • • i • -i • n t\ i
ir prieielius, kad eitų balsuoti cyviai reikalaujant- J. Paleckiui, per kurj velke G. Deka- 
ir savo balsų atiduotų už musų. nozovas, tUlėjo nusileisti.

I Tuo pat metu buvo paskirtas naujas valstybės kont
rolierius, irgi aršusis komunistas, L. Adomauskas. Tokiu 
būdu Ministerių Taryboje komunistinė grupė gavo aiš
kią daugumą. Be to, persiorientavo ir anksčiau svyruo
jantieji švietimo ir žemės ūkio ministerial, svarbiausiais 
klausimais prisišliedami prie komunistinės grupės.

Gavę daugumą Ministerių Taryboje, komunistai ir

Vietoj eiti nelaisvėn, kaip ręf- liano, tai visi Gebu gyvento reiga ne vien patiems balsuoti/ 
kalnvo to meto paprotys/ jiė; jai būtų tapę ispanų karaliaus 
pamatę Lapų Lapą, graužiantį vergai. Lapų Lapu paminklą 
didžiausią Mageliano šlaunies potvynių bangos nugriovė o 
dalį, ištraukė inkarus ir pat-) Magelianui ren^iuri pastatyti 

aukštesnį paminklų, kad ir pa
kilęs vanduo jo nenuplautų.

Nusivedžiau Ceciliją į ge
riausią Cebu restoraną, pala 
riau jai imtis iniciatyvos Ma
geliano kapui supilti ir mu
ziejui pastatyti, tegul Maktano 
gyventoj ai sunešu išmėtytus 

- jo kaulas ir juos gražiai pa

raukė toliau nuo Maktano 
kad kartais Cebu salos gyven
tojai jų nepriverstų grįžti h 
tapti Cebu sultono vergais... 
Maktaniečių akimis žiūrint, tąi 
buvo bailių elgesys, bet Ispa
nijos karaliaus jūreiviai nau
dojo visas priemones gyvybei 
saugoti, kad nesulauktų Ma- 
geliano likimo. .

tautietį Joną Kimbarką.
Dabar visokiais reikalais CiJ 

cero miesto valdyboje lietuviai, 
Kimbarko asmenyje, turLlabai 
stiprią atramą. Nuo musu pri
klauso, kad ta atrama nebūtų 
nuversta, o kitataučiai šio posto 
labai nori.

Kimbarkas dalyvauja ir lie-
tuviškoje veikloje. Vasario 16. visose kitose srityse ėmė aktyviai veikti, dažnai nesiskai-
- - Paulauskas' nei'su Lietuvos įstatymais, nei su anksčiau pa-

_ __ au s “įdarytais Ministerių Tarybos nutarimais. Pasinaudoda-
KOMUNISTAI ITALIJOJE ; mas draugijų įstatymu, vidaus reikalų ministeris M. Ged- 
ROMA.— Italijos penkios po-: iegalįzavo Lietuvos komunistų partiją ir visa eilę

2-14 „• pasirašė poiiUnį paktą,: komuitstmių organizacijų. Kiti komunistiniai mmiste- 
pirmą pagal kurį Italijos -komun.stu ■ riai, naudodamiesi teise tiesiogiai teikti Prezidentui skir- 
išskri- partija pirmą kartą patampa ti ir atleisti savo mnisterijų net aukščiausius pareigūnus, 

.'parlamente valdančios daugu-;ėmė G. Dekanozovo nurodymais šalinti senuosius prity- 
j mos nariu ir tokie balsuos drau- rusįus valdininkus, jų vieton skirdami naujus, dažnai nie- 
be su valdančio^ partijos knkš-.nenusįmanan^us bet už tai komunistinio nusistaty- 

endrin™ npieis į mi- dažniausiai partinius komunistus, ne tik ne lietuvius, 
_J kabinetą, ’ bet seime • bet ir ne Lietuvos piliečius.

Cicero, miesto sekretorius ir j (parlamente) politikos srityje^ Bolševikinė veikla pagyvėjo ir kitose srityse,

proga Altai aukavo $10."i'aidoja, tai tada -mau gali pa- 
Subyrėjus mano iliuzijai, įsi-L7kti surasti kokį lietuvį jū- 

• Įreivį, kuris 'saulei leidžiantis
norės nuskristi ‘į Cebu salą ir 
nulenkti galvą didžiausiam pa- litinės partijos pagaliau surado 
šaulio admirolui ir keliauto- išeitį ir ] 
j ui... O aš pasiėmiau 
psitaikiusį lėktuvą ir 
dau į Davao.

tikinau, kad nieko daugiau nėr 
galėsiu padaryti. Cecilija man) 
patarė džiaugtis, kad Maktano 
saloje jau pastatytas muziejus. 
Mageliano garbei... Liepė ne
užmiršti. kad dar prieš tris 
šimtus melų Maktane stovėję 
Lapų Lapo paminklas. Jis "bu
vo Cebu salos gelbėtojas. Jei
gu jis būtų nenužudys Mage : CICERO

Perrinkime Joną Kimbarką i sus.tanmą neįeis į
.- .. ; . • • ■ - T? Į mstenų

Cicero- miesto sekretorius ir i (parlamente) p
respublikonų partijos pirminiu- Į turės pilną balsą. j . . . . , , . - .... ė
kas (ne vien lietuvių, bet visų Jungtinės Valstybės griežtai: tmSai pramones ir prekybosųmonese, kur prasidėjo mi- 
Cicero gyventojų^ dabar veika- pasipriešino komunistų dalyva-, tingai, reikalavimai pašalinti tų jmoniių vedėjus, gresi- 
lingas niūsų paramos. Irimui Italijoje 1

ypa-

liūgas mūsų paramos., _ Irimui Italijoje vyriausybėje,, nimai streikais, organizavimasis į profesines sąjungas 
Kovo 2LjcL visų, lietuvių pa- kuri yra Nato narys. Į •, • • • 1 •

“Lietuvos Aidų” programos pirmas
■
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• J* foUy Pitcher loved her husbana.
So much so, that when he went into battb 

the Revolution, she did too. Right by his side.
Then one day, while loading cannons, he was 

Hied by a British bullet
Molly knew the time had come to take 

•cod in her country. So she picked up 
where Her husband left off A^d when

Savings Plan at work, a little Is set aside from each 
paycheck to buy Bends. Regularly. Automatically;

That way, you’re making a real mvestnvnt jjj 
your future. And in America’s, too.
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Right from die start, it’s been an equal

Today, when its time to

word. Bends can be ashed at vour bank 
Boe <cSea tn rate cr loctl income

įvyks balandžio 9 d. 4 v-, p. /p., 
Tautiniuose Namuose, 6422 So. Kedzie Avė.
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West 71 SU^lelef, 778-5374 arba Marginiuose, 2511 
W. (iU -St. įėjimas 10 dol. asmeniui.
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WITH REPAYMENT 
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bolševikiniais pagrindais. Samdomi tarnautojai priva
čiose įmonėse buvo kurstomi neklausyti savo darbdavių.

Grėsė pavojus suirti Lietuvos ekonominei santvar
kai. Susidarė įspūdis, kad Vidaus Reikalų Ministerija ty
čia pataikauja komunistų partijos diriguojamai anarchis 
tinei organizacijų veiklai, kad Maskvos atstovams ir bol- 

! ševikų kariuomenės vadovybei būtų sudarytas pagrindas .
paimti viską į savo rankas. y

Susidarė tokia padėtis, kad Lietuvoje atsirado net 
keturios ir daugiau vyriausybių: L Lietuvos Liaudies 
Vyriausybė, kuri buvo visai bejėgė, bet turėjo pakelti už 

i viską, kas darėsi Lietuvoje, atsakomybę prieš Lietuvių 
! tautą, prieš bolševikų karinę vadovybę, prieš visus, kas 
1 norėjo kaitinti ją; ypač kaltino tie, kurie vis dar nėšio- 
1 nentovo ir nepajėgė suprasti padėties. 2. Vidaus reikalų 
Ministerija, su susibūrusiais joje Maskvos vaidininkais, 
užėmusiais atsakingiausias vietas. Ji veikė komunistų 
partijos ir G. Dekanozoco nurodymais, nevykdė Lietuvos 
Vyriausybės įsakymų. 3. Sovietų Atstovybe, faktiškai va- 

' dovaujama G. Dekanozovo, kpns dirigavo ir komunistų 
i partija, ir naujai sukurtas komunistines organizacijas, 
ir spaudą, ir Lietuvos radijo siųstuvus, ir Eltą, vertė at
leisti vienus valdininkus, skirti kitus ir šeimininkavo vi
sose ministerijose, kurių prieky stovėjo ministerial ko
munistai. Kitiems gi ministenams ir atskiriems pareigū
nams siuntė reikaiavimus brutalia forma, kurią veltui 
stengėsi švelninti tuometinis Tarybų Sąjungos atstovas 
N. G. Pozdniakovas, dažnai net atvykdamas atsiprašyti 
už storžievišką G. Dekanozovo pareiškimų formą. Gal 
tai buvo savo rūšies taktika. 4. Raudonosios armijos ka
rinė vadovybė, kuri visados ultimatyvia forma teikė rei
kalavimus, liečiančius ne tik jos reikalus, bet ir tokius, 
kaip demonstracijų ir eisenų leidimą bei organizavimą. 
Visi panašios rūsies reikalavimai buvo teikiami grūmo
jančia iorma ne tik vyriausybei, bet ir atstkii-ų įstaigų 
pareigūnams nuolat juos terorizuojant.

(Bus daugiau).
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Pagarba^ pradininkams ir jy siekiams, 
užtikrina sėkmę

Darbščioji senųjų ateivių kar Išdainavo tr solo ir duetais, gau
ta čia pradėjo kurtis tuoj po ant darni pagyrų ne tik plojimais, 
rojo Pasaulinio karo. Kūrėsi ir 1 valiavimais ar bisais, bet ir au<L 
steigė Centrinių Organizacijų nugomis ovacijomis visiems at-j 
skyrius, o taip pat ir savo klu-įsistojus. Vieningas balsas nie- 
bą — pavadindami: M:ami Lie-[kad nesukelia dvejonių, o gil:n- 
tuvių Amerikos Ihliečių vardu.jtis detaliau reiktų būti dainos' 
Nuolat atvykstančius kvietė ir meno žinovu, 
priėmė į savas, organizacijas ir Altos skyriaus pirmininkas j 
į klubą nariais. [minėjimą pradėdamas priminė,

Jau ir Altos skyriaus (kurį kad Amerikos lietuviai, riekiant 
suorganizavo dabartinis garbės ’ Lietuvai laisvės aukojo savo suge 
pirmininkas Al. I). Kaulakis) vei bėjimus ir lėšas. Paskui kas. 
kla artėja į trisdešimtuosius me.’met minėjo laisvės atgavimo su-j 
tus. Skyrių sudaro atstovai iš: kaktis, nors ir nevisuotinai be-j 
klubo, SLA, Sandaros, Katalikių ‘ pritardami buvusioms valdžios 
Moterų S-gos, Moterų Sociali- j formoms. Bet komunistinės Bu I 
nio Klubo, Kdfo Sk. ir Lieki-pijos okupacija sukrėsti tuojau 
vos Atgimimo Sąjūdžio. Altos; susibūrė Į Amerikos Lietuvių; 
skyriaus veikla ribojasi dau
giausia Vasario 16, Baisiųjų 
Birželių, Pavergtųjų Tautų mi-!(lžia Amerikos vyriausybę lai 
nėjimais ar prisidedant prie ra_Įkyl,s okupacijos nepripažinimo 
mių demonstracijų. Ir dar. rei-j Pricipo. Kongrese išryškino k.' (|f;uška; jis su kun. E 
kalui atsiradus, laiškais atkrei-; Rusijos skelbiamą melą dėl Įvyk Inajjn šeštadienį ir 
piamas valdžios ar kongreso ai-1 dylos okupacijos. i mišias atnašavo, o
stovų dėmesys į mus paliečiau-į Ir dabar jau kelia ir tarpiau-i uždegantį pamokslą 
čius įvykius. Platesnės veiklos [ tinėj plotmėj okupanto. vykdo-į 
pasireiškimui gal nėra tinkamų imą kolonizacr.ą 
sąlygų ar ir nebepakanka pa-[laisvių paneigrnią 
slankumo. !genocidinius veikimus.

Tačiau Laisvos Lietuvos atkū_ rengia Nepriklausomybės 
rimo 60 melų'sukakties pami-Jtymo minėjimus iki šiol, 
nėjimas praėjo su išskirtinai geri pabrėžė, kad šiais metais 
ru pasisekimu, šiame minėj;rnc'me šešiasdešimtąsias sukaktis 
išpildyti meninę programos da-1 Pakvietė, nuo ankstyvos jaunys. 
lį, atvyko mūsų didieji dainos lės nenutrūkstamai t

MIAMI, FLORIDA

susibūrė į Amerikos Lietuviu- 
Tarybą. Ir vieningu ryžtu jau- 
per 38 metus neatlardžiai spau-į

Poilsis (Tapyba)AL ŠILEIKIS

LIETUVIŠKO KAMBARIO ATIDARYMAS 
WAYNE STATE UNIVERSITETE

Abro- 
lictuviškai 

taip pat ir 
pasakė.
p. LeonasKlubo dir. pirm, 

pagrindinių paskaitė sekančio turinio rezo- 
ą ir vykdomus. liuciją: Miami lietuviai drauge 

_ . Ir tebe- su baltgudžių, estų, latvių, len- 
irtsta- k u, rumunu, ukrainiečiu ir ven. 

Ir'grų atstovais priėmėm sekan- 
mini-jčią rezoliuciją:

Kadangi, pone Prezidente, 
remdamasis Helsinkio aktais, 

tebedirbau- ėmeisi ginti visam pasaulyje pri 
menininkai — solistai Dana Stan į čia visuomeninėj veikloj, poete gimtines žmogaus teises, kaip] tojas, ilgametis Miko darbuoto- 
kaitylė ir Stasys Baras. /................................................ . - * * ’ —
buvo tikriepi pasisekimo rams-» nė j imą pravesti. .
čiai. Jų giesmės skambėjo baž-ipravedė su pasigėrėtinu kruopš- 
nyčioj virs dviejų šimtų lietu-bumu.
viškai besimeldžiantiems šešta-’. Amerikos ir Lietuvos himnus

geležinės uždangos esančioms gerbti kovose žuvę kariai, mirę 
Rytų Europos valstybėms, ir

Kadangi neatlaidžiai ir princi
piniai visur tebeprimeni, kad že
mėj negali būti pilnos taikos.

tautos didvyriai ir kankiniai. 
Taip pat minėjime dalyvavę kū
rėjai — savanoriai: puik. A. 
Stapulionis, Vladas šapėnas, dr.

1978 m. vasario mėn. 16 die- 
'i na man teko garbė dalyvauti 

Lietuvioško Kambario atidary- »
' me. kuris Detroito lietuvių pa- 
■ stangomis buvo įrengtas Way- 
i ne State Universitete. Detroite, 
[paskutinių penkių metų laiko-) 
i tarpyje. šis kambarys, kaip pa- ■ 
našus kambarys Pensilvanijos Į 
t’niversitete. bus panaudotas

I kaip klasė studentų paskaitoms. 
Ji jiems primins Lietuvą ir tuo 

; pačiu metu liudys lietuviškos 
1 kultūros ir meno groži.
I
į Kadangi universitetai augina 
ateities vadus, tai lietuviškų 
kambarių įrengimas universite
tuose Įgauna ypatingos reikš
mės. Jie bus pastebėti tų, kurie 

jiiepoilgo pasdarys įtakingi žmo- 
’ nės. į
! Dalyvaujant atidarymo cere-[ 
monijose aš pajutau ir įsivaiz
davau Detroito lietuvių įdėto 
darbo ir pasiaukojimo dydį. Jis 
tikrai pasigerėjimo vertas.

Lietuviško Kambario projek
tai piiruošti architektų tėvo ir

šoriui, Pink\lojui yra paaiški
nimai, kurie padė< suprasti eks
ponatus ir tuo arčiau pažinti lie 
tuviškos kultūros aspektus.

Nakč:ri ns buvau apsistojęs 
, pas p. Vincą 1 arnošiūną Su juo 
i valandas praleidom kalbėdami 
’ apie ši projektą ir apie tai, kaip 
1 jis buvo įvykdytas. Paaiškėjo, 
i kad Lietuviško Kambario įren- 
Į girnas yra daugelio lietuviškos 
kilmės žmonių, dažnai papras
tų. dažnai jau pensijon išėjusių, 
jų meilės Lietuvai liūdymas.

Jie norėjo ir nori Amerikai 
parodyti ir pasakyti, kad Lie
tuva yra gyva ir kad ji tokia pa 
siliks ateityje.

D r. John F. Cndzow,

Kent State University
PADĖKA

Lietuviško Kambario VaLsty 
biniame Wayne Universitete ati 
darymas yra dar vienas įrody
mas. kaip Detroito lietuviai no
ri parodyti miestui lietuviškos

- - - * . Ldl pclJ Uk/nLl - ----

nesilaikant pabojirno prigimti- K. Rautiems ir J. Junevičius. Mi-1 sl-inaus Muloku. Visi paveikslai,
nių {žmogaus teisių,

nutarė:
Tamstai p. Prezidente, padė- gramos daly, solistų atsikvepi- į&a

įtaką Amerikoje.
To kambario atidarymo pro-

nėjimo dalybai supažindinti su' vajzįuoją Lietuvą ir lietuvius 
tautybių atstovais. Meninės pro yra apsau5rOti permatoma plas-

tuo jiems garantuojamas ga ponai Ona ir Česys šadeikos,
koti ir besąlyginiai remti visus mo valandėlėj, klubo narė M.) p ’ amžius. Studentui, prote- gyv. Farminton Hills,
Jūsų žygius siekiant pilno pri
gimtinių žmogaus teisių įgyven
dinimo visoj žmonijoj.

Minėjime pagrindinis kalbė-

Jie ir! ir dailininkę K. Kodalienę šį mi- pagrindiniu šūkiu žmonijai tai- 
Ji minėjimą kos siekiant, ir

Kadangi pavedei JAV delega
cijai Belgrado Konferencijoje 

j. . , . -o t j • i * j - atkreipti dėmėsi tu Europos tau-dieru (vasario 18 d.). Ju daina pagiedojo oper. soliste A. Dam-i, , ‘ ‘ L .... . . .. . / - i i -x- i i tu, kur sios teisės vra pažeidzia-dziugino sekmadienio (vasario j brauskarte, akomp. muz.
i

Kadangi pritarei JAV delega-
19 d.) minėjime rekordiniai at-!nutei Liaugminienei. 
vykusį dalyvių skaičių (__ ________ _________ 1L.___ _____ _____ r____________  ___
400). Kiek per valandą suspėjo J dą sukalbėjo Dr. kun. V. An- cijos ryžtui pagrindinių žmo-

Ti umpą. j 
(arti bet tautiniai nuteikiančią mal-

Hair formula JIB is Patehlėd-Gū&tenteed in Switzerland and* IM 
Registered in USA. Canada, Europe. It cures Dandruff. Falling 
Hair, Itching' scalp, Splitting ends, strengthening HAIR, Root 
growth, and restoring NATURAL HAIR COLOR. Using JIB you 
will never be RAT-D or GREY. 103% Guaranteed. Listed in 
Druggist Red-Blue Book. Drug’s-Chemist Order STRAIGHT 
JIB LAB.; J J, 2557 W. 69th St., 1640 W. 47th St., So. 50th 
Ave. & 14th SC, Cicero, HL, 1147 N. Ashland Ave., 2834 No. 
Milwaukee Ave^ Chicago, HL 3TB Medicine Liquid 8 oz^ 
16 week supply -r- $6.00. Money Order, postpaid. Send Today:

LABORATORY, 1437 So. 49th Ave^ CICERO, ILL. 60650

gaus teisių principą praplėsti į 
tautų apsisprendimo teises vals
tybinės laisvės siekiant, ypač už

jas, visuomenininkas Jonas Dau
gėla, savo turiningoj kalboj, ir
gi priėjo išvados, kad reikia ne
praleisti progos ir pagrindinių 
teisių siekimo subruzdimą 
naudoti savai tautai laisvės 
kiant.

Floridos gubernatoriaus 
Miami miesto burmistro prokla
macijas perskaitė SLA ir San
daros pirmininkė Edwina Yan- 
kienė.

Minėjimo pradžioj buvo pa-

pa- 
sie-

ir

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

Steikūnienė jautriai paskaitė 
porą eilėraščių. Solistams akom 
panavo muz. Bodan Sperkacz.

Dėka taip puikaus koncerto, 
dalyviams neprailgo per dvi va-, 
landas išsitęsęs minėjimas. Tai Į 
liudijo jų rami laikysena ir 
linksmi veidai.

Ona šilienė ir Antanas Stong- 
vila su talkininkais Įsklandžiai 
ir greitai pravedė rinkliavą, j 
Duosnūs dalyviai sumetė du ap
valius tūkstančius dolerių. Abu 
pilnai pasiųsti į Altos Centrą. 
Klubo dovana — nemokamai 
salė — lieka nematoma — $300.

Numatoma, kad skyriaus val
dyba pritars, likusius $200 iš 
pietų parengimo, pasiųsti Tau
tos Fondui.

rimties Vasario 16 minėjimus 
rengiant.

Minėjimui pasibaigus, visi pa
valgė gerai paruoštus pietus.

Miamiečiai su gausiai suplau
kusiais svečiais net nuo pat Juno 
Beach, (ilgai dar šnekučiavosi 
besidalydami įspūdžiais.

P. šilas

, Michi
gan, Kento Universiteto Lietu
viškos Stipendijos Fondui pa
aukojo §100.00 dol. Jiems mes 
norime širdingai padėkoti tų 
studentų vardu, kurie galės pa
sinaudoti Lietuviškos Stipendi
jos Fondo lėšomis. Dar kartą 
Širdingai ačiū!

Už Lietuviškos Stipendijos 
Fondą A. Tamošiūnaitė

Miami Altos skyrių sudaran
čių organizacijų sutartinė įneša 
ramuma į visą koloniją, o taip 
pat gerą nuotaiką žieminiams 
Svečiams. Tas prisideda prie

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jazminai, A KISS IN THE DARK. Pikantišku Ir intymiu 

įprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai ISieisTx. 
150 psL Kaina $2.50.

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Gorite 
antranke nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
osL, kainuoja $2.00. ’

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy- 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psL Kaina S3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma ttų knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomia. Jaa Ir 
kitas knygas galima Įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čekiu 
aini ginę perlaidą. ‘

♦I1B 173J South Existed Street, Chiexra, HL W<M

173S So. Halsted St_ Chicago, HL 60608

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo Pi mart senus {« 
gyventojus Ir gamtą. 1,200 lietuviškų vietovardžių sąrašai. Krryfor 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Perstun tunui paštu reikia pridėti dar 50 tento.

pas mus
Orderis

IM Kill
Bėjuil ii spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

■ AIM
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina £1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei f 1J50 čekis arba Money 
bus pasiųstas tokiu adresu: 

NAUJIENOS.
1735 So. Halsted SL, Chicago, HL 50608

IS
KNYGA — GERIAUSIA DOVANA

Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu
vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau iŠ nardintomis knygomis, 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

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

Juozas Kapačinskasr IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai, Išeivio Dalia 
vn natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 dol.

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO- LlFTUVOa. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kdHas 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė, 95 psL $1150. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

AA Žošėonko SATYRINĖS NO VĖL 4S. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusk, kaina $2.

D. Kuriltlt, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intuidsto ir agitpropo propaganda bei 
užmiuikavlmaL Abi knygos parašytos lengvu, gražiu Ailinmi.

Prof. p. Pakirkiu, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsu likimą. 
Kaina S2.

Vincai žimiltli. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJ S. 
84 pat Kaina SL0O.

Be ir kiti leidiniai yra giTraani

NAUJIENOSE, 172S $•. HALSTED n\ CHICAGO, ILL. 6MĖ

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčiui nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami CertifikataL kurie ne-

I\ERSAL
Chicago, III. 606081800 So. Hoisted St

mn taupom! jt$I
Eiti dideliai dirbtu. Pirmi, jie pa
dedi Jonu pasiekti asmeniškos jūsų 
užsimojimus. Antri, jie padedi su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Jrtelgta 1923 meti!*. T4- <21-3070
Įstalfoe jrfetooM Hemai automobUlami paatatytL

_ _______ ___________________________ _________, OJE
Marika* Toma* — T.maWtM, LIETUVIŠKASIS RAMA RYK

Pakalnė* fr Labrovog. ipakrltyi n Motnlal* tlto-
stradjornda fr dokrrmmtadja. 836 pat, kaina M

p. KozlOnaz, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų daMų Uehrrtjr 
partizanų baldės romanas 202 pastipfų. Kaina S3.

Janina Narinė, TRYS IR VIENA, jannyztėf ttatainlaaJ 
170 p<L ---------------------------------- —-----------------

M. Gtxfclla, POVILAS MILERIS- blosrafljc* brwUl 2» 
puilapUl --------------------- ------------ - __

Knygai nžaakant reikia pridėti 25 et. pašto lipdoma.

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį • Dėdę Šerną » 
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus Įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražiu istoriją. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji at- 
slmena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimai 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių Šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado 
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 dol

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Nau|lenoM ftllma H utį pulkty knyvv, kvrfet »amš M k*klą 

knvgu tolnfą ar lentyną.
Alakcandrai PakalrUUdc, MES GRĮŽTAME. Jdomftf jsnnų diecų 

aUlmlnlmAl ir Įvykių bei vietų tpnžymil, tkaftral tedp ro
manas. 367 psL Kaina S5.

A. .Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. NetoHmu fryžUl prlMmtnj- 
ir laiko Įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje ipnžymai. ratlro- 
tyti | 12 dalių. 296 psL. kaina S3.

Dr. Kazys Griniui, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, 
žlala viršeliai!. 336 psL Kaina M00. MtnkžUds virš.

— Fret. V»cl. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KMYGV ISTO
RIJA, I dalia. 208 psL, įrišta — «^0, minkštais vir
šeliais — $2,00; H dalis, 225 pat, įrišta — G,00. minkš
tais viršeliai* -----------------—

palūkanų, priklausomai nuo Jdėto« 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės išskaito® 
neša

IMS

173S 8. Hilrted SL, ChlcafB* DDL 606W. — TėL CLi 141M

'1
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Kodėl vis dar nuolaidžiaujama Kremliui
Jau prieš porą savaičių Belgrado ateinančios žinios 

sakė, kad suvažiavusieji 35 valstybių atstovai,aptarė vi
są eilę reikalų, bet kai reikėjo užrašyti, apie ką buvo kal
bama ir tariamasi,’tai nepajėgė susitarti, apie ką per pen
kis mėnesius geriausieji 35 valstybių atstovai tarėsi,; 
ginčijosi ir rezoliucijas siūlė. Visi žino, apie ką buvo kai | 
bama, visi turi dienotvarkės paragrafus, kiekvienas savo 
rankose laiko originalius ir verstus Helsinkio aktus, bet 
ne kiekvienas juos mato ta pačia šviesa.

Kaip visose kitose konferencijose 
konferencijoje, sunkiausia .buvo susitarti su maskviniais. 
Nuo pačios konferencijos pradžios teko su jais susikirs 
ti. Susidarė Įspūdis, kad Sovietų Sąjungos delegatai, pa
sirašydami Helsinkio aktus, prarijo pačią storiausią aša
ką, kurios jie negali ištraukti ir nepajėgia pagalbos pra 
syti. Rusai neturi mašinų tokioms ašakoms traukti. Ke
lis kartus jie bandė, bet pralyti taip pat negali. Ta sto
roji Belgrado konferencijos ašaka buvo pagridinių žmo
gaus teisių tremplenimas. Prieš pačias pagridines žmo
gaus teises sovietų diplomatai'nieko pasakyti negali. Jų 
atstovai prieš 25 metus 'zykusiose tarptautinėse konfe
rencijose tas pagrindines teises pripažino, patvirtino ir 
pasirašė. Rusams kyla skausmas, kai tas pagrindines tei
ses reikia taikyti praktiškame gyvenime, kai reikia tas 
teises duoti paprastiems savo valstybės piliečiams ir jas 
i-espektuotL

Prezidentas Carteris, Įsakęs Belgradan vykstan
tiems diplomatams reikalauti, kad pagrindinės žmogaus 
teisės būtų, taikomos kiekvienoje Helsinkio aktus pasira
šiusioje valstybėje, padarė didelę klaidą. Jam ir Į galvą 
neatėjo mintis, kad kiekvienas didelės ašakos pastumė- 
Įimas tolyn, Kremliaus atstovams sukeldavo didesni skaus 
mą. Juo giliau ta ašaka buvo stumiama tuo labiau ji 
skaudino sovietų diplomatus. O kai suvažiavusieji ats
tovai pradėjo kelti pagrindinių žmogaus teisių tremp- 
lenimo bylas, tai rusams tas skausmas dar labiau stip
rėjo. Vieną kitą bylą jie prižadėjo tuojau išspręsti ir iš-, 
važiuoti norinčius asmenis išleisti, bet didelę daugumą 

turės nusivežti Į Maskvą ir vietoje reikalą patyrinėti.
Skaudžiausią smūgį jiems, aišku, kirto žmogaus 

teisių žinovas adv. Arthur Goldbergas. Jis paprašė sovie
tų delegatus papasakoti, kodėl jie verčiami skriausti kraš gailestaujamas.

to gyventojus ir apkarpyti pagrindines žmogaus teises, 
, bet nieko iš to neišėjo. Jie net nenori pripažinti ,kad pag
rindines žmogaus teises jie tremplena. Jie bando suda
ryti įspūdį, kad reikalai netvarkoje nas mus, o ne pas juos. 
Jie galėjo visaip sukinėtis, bet teisininko Arthur Gold- 
bergo logikos jie nemokėjo sugriauti, o diskutuoti tei
sinius ar moralinius klausimus taip pat nedrįso. Padėjęs 
visą sovietų delegaciją į kampą ir įsitikinęs, kad su mo
raliniais atbukėnais jokių diskusijų vesti neapsimoka, šio 
Klausimo jis daugiau nebeKėlė. Bet tai nereiškia, kad so
vietų valdžios atstovai galėjo atsikvėpti. Arthur Gold- 
oergas nesikišo, bet Olandijos, Danijos, Prancūzijos, Vo
kietijos ir kitų valstybių atstovai pradėjo komunistus 
dar skaudžiau gnaibyti, negu amerikiečiai. Sovietinė 
propaganda vis dar buvo nukreipta prieš Ameriką, bet 
skaudžiausius smūgius posėdžiuose nauiems kolonistams 
Kirto mažų Europos valstybių atstovai.

Amerikos ambasadorius Goldbergas dar užkirto ru
sams, kai Voroncovas bandė nuversti sen. Robert Dole 
pareiškimą apie neteisėtą Pabaltijo kraštų pagrobimą a1 
inkorporavimą į Sovietų Sąjungą. Jis Voroncovui ir ki
tiems komunistų pavergtų valstybių atstovams, kad Pa- 
oaltijo valstybių įjungimą į Sovietų Sąjungą niekad ne
jus pripažintas, nes jos buvo prijungtos klasta. Voron
kovas daugiau nebesiginčijo, nes jis neturėjo argumentų 
ambasadoriaus Goidoergo tvirtinimas sugriauti. La
jai nepatenkintas yra ir Vytautas Zenkevičius. Jam pa-

Įsmik Items. matine msdin| Aleksoto tiltą per Numūru. Tel yri labai roti nuotrauką

V. KAROSASLIETUVOS LAISVINIMO PROBLEMA

J. VENCLOVA

Lietuviai žiloj senovėj

gininkų galime susilaukti ir “iš
davikų tarpe”. Ypatingai mes 
socialdemokratai. Dėl to ban
dome keistis ir spauda”.

“Suprantama, kad mūsų. 
“veiksniai” negali keisti savo 
pozicijos, laikydami savo užda
viniu kovą už visišką išsi'a svi- 
nimą. Mes to paties siekiame, 
bet savo veiklos taktikoje gali
me ir privalome būti “laisves
ni”, nebijodami kontaktais net 
su režimo žmonėmis susitrefnin 
ti. Dėl to ir mūsų vertinimas 

I įvykių Lietuvoje mūsų spaudo
je turi būti realus ir teisingas

(Tęsinys)

/yko pasiekti pavergtos Lietuvos užsienio ministeno pa ♦ Anot autoriaus:* “revizioniz- n>s glūdi pačiame bolševizme, 
reigu, bet jis pajuto, kad reikalai kitaip galėtų pakepti, |Mas: kur,kme nebuvo.nieko reaki ku7° *a^niu keliu turės

. A________  ___ t __ T j o___ 4... t-. Įcionieriškc yra tapusi revoliucį-' išplaukti demokratinis social z-
mas”.

“Todėl mums būtina atidžiai 
stebėti viską, kas Lietuvoje de
dasi, o ypač studijuoti tokį re- 
voHucinį reiškinį kaip revizio- 
nizmas”.

Išvadoje ,St. Kairys pasisako j— blogą vadinti blogu ir teigia- 
uz galimai platesnių ryšių *pa- Į mą—teigiamu” taip užbaigia St. 
laikymą su Lietuva, nes ten:jKairys Jaišką 
“yra visa eilė moksliniu, kultū
rinių bei profesinių organizaci- .Padarėme sąmoniugai^platcs- 
jų, kuriose narių dauguma iš- iš St Kairio testa-

mas prieš bolševizmo dogmat z- laikė bolševizmo nesužalotą du- rentinio straipsnio ir dabar at-

.1 “Mūsų > politinės orientacijos ideolog niai pakrindai, ant
• W. ...... -į V IT t-l IT Vfilian iJoiTrfrv iTmim’rvnni

jei Amerika pripažintų Lietuvos įjungimą Į Sovietų Są
jungą. Bet cuo tarpu tokio pripažinimo nėra ir nenuma- 

• tomą, kad jis kada nors bus
Visa tai labai gerai ir gražu, bet kodėl laisvos ir nep

riklausomos valstybės, taip aiškiai kėlusios sovietų, sau
valę Belgrado konferencijoje, neturėjo reikalingos drąsos 
žmoniško protokolo surašyti. Sovietų Sąjungos ir rusų 

taip ir Belgrado pavergtų Rytų Europos valstybės Belgrado konferenci
joje turi 10- atstovų, tuo tarpu kitos valstybės, Belgrade 
galėjo surinkti 25 balsus. Bet kurį klausimą jie galėjo 
oalsuoti ir rusams nosį nušluostytu Jiems nušluostė, kai 
jie bandė žmogaus teisių klausimą nukelti į paskutinį die
notvarkės paragrafą. Rusams labai nepatiko, bet visos 
komisijos buvo sudarytos konferencijos pradžioje ir klau 
simus pradėjo svarstyti veik nuo pirmos dienos.

Bet kai reikėjo konferencijos baigiamasis praneši
mas aptarti, tai taikė nuostatą, kuris reikalauja visų pri
tarimo Rusai paruošė savo projektą baigiamajam prane
šimui, kuriame visai nebuvo paminėtos pagrindinių žmo 
gaus teisių nagrinėjimas. Amerikiečiai paruošė savo pa
siūlymą, kuriame buvo paminėtas pagrindinių žmogaus 
teisių nagrinėjimas. Rusai pareiškė, kad jie nesutiks pa
sirašyti baigiamąjį pranešimą, jeigu jame bus paminėtos 
pagrindinės žmogaus teisės,'o amerikiečiai nieko nesakė. 
Jie nieko nesakė ir leido rusams primesti savo paruoštą 
projektą visiems konferencijos nariams. Visi žino, kad 
žmogaus teisių klausimas buvo svarstytas; Visi prisime
na, kad sovietų delegatams teko raudonuoti, kai buvo 
keliamas viešumon pačių pagrindinių teisių laužymas; 
kiekvienam ausyse dar skamba reikalavimai taikyti pag 
rindines teises ir rusų pavergtuose kraštuose, bet kai rei
kia Maskvai nemalonų klausimą Į baigiamąjį pranešimą 
įtraukti, tai nieko nesako. O kai kremliaus atstovai savo 
valią visiems primeta, tai tada tas aiškiaregis Amerikos 
ambasadorius konferencijoje pareiškė:

— Smerkiame Sovietų Sąjungą už pastangas sutremp
ti tiesą šios konferencijos pabaigoje. Sovietų atstovų pa
sipriešinimas paminėti pagrindinių žmogaus teisių klau
simą baigiamajame dokumente mano labiausiai yra ap-

nė jėga”.- “Pasak žurnalo “Mos 
kva ’ — “arba mes paguldysime 
revizionizmą į karstą arba re- 
v’zionizmas mus pribaigs. Tre
čio spread mo negali būti”.

Toliau autorius stato klausi
mą ir duoda atsakymą: “Kas yra 
revizionizmas ir kodėl jis nesu
laikomai plinta. Trumpai tariant 
revizionizmas yra pažangios, 
kritiškos m’uties ir demokratiš
kos, liberalinės dvasios sukili-

mą teorijoje ir despotizmą prak š:ą”.

Pasiremdamas lenkų ir kitų • pagrindinis dėsnis turi būti — 
satelitinių akademinio jaunimo visu veidu į Lietuvą (autoriaus- 
tyrimais, daleidžia^ kad tolygiai pabraukta)... kitaip mes nudžiū 
Lietuvos naujoji karta, išaugusi sime kaip nuo kamieno nudžiū- 
jau tarybinėse sąlygose, yra nu

pitalizmo ir palinkusi i demo
kratinį socializmą ir liberalines 
laisves.

Aptaręs vykstantį Soviet!joje

vusi šaka”.
Tokia, neaiškiai suformuota 

mintimi užbaigė St. Kairys savo 
testamentinį straipsnį. Savo 
laiške jis pasisako aiškiau: Jei 
mes laukiame tautos išsilaisvi-

kaip ir jos pavergtuose ir sateli- nimo jos pačios pastangomis, 
tiniuose kraštuose revoliucinį turime derinti ir savo čia gali- 
pasipriešinimą ir išryškėjusį jau mus žygius su tuo, kis pačiam 
nosios kartos ideologinį nusista- krašte daroma tam pačiam tiks- 
tymą — St. Kairys priėjo išva- lui, ir suprantama, ieškoti ir pa
čios: “Padėtis verčia mus galvoti laikyti kontaktą krašte su tais, 
ir apie kitokias galimybes Lietu- su kuriais mums būtų pakeliui, 
vai išlaisvinti — galimybes, ku-f Nebijokim pasakyti, kad sąjun-

skleisto laiško, kuriuose išdės-

i kurią vėliau išaugo įvairiopai 
bendradarbiai!toj ai ir tiltą sta
tytojai su kraštu. Dėl tos prie
žasties išeivį oje susidarė dvi 
priešingos stovyklos, kurios iki 
šios dienos veda tarpusavyje at
kaklią kovą. 1-

Besireiškiant “kultūriniams 
mainams’*, už kuriuos pasisakė 
St. Kairys, Drauge atsiliepė kir\ 
Pr. Garšva įžanginiu “Kultūr- 
bolševizmas”. Straipsnio pra
džioje nurodoma, “kad senajai 
kartai bendradarbiavimas kul
tūrinėje plotmėje nėra pavojin
gas, tačiau to negalėtume pasa
kyti apie mūsą jaunąją kartą, 
kurį komunizmą jau pažįsta tik
tai iš pasakojimu... Kulturbol- 
ševizmas daugeliu atveju yra 
pavojingesnis negu tiesioginė 
komunizmo propaganda, isš ko
munizmo pavidalas ateina švel-

Valstybės Departamento leidžiamoje knygoje bus 
surašyti visi Belgrade padaryti pasiūlymai, bet baigia
majame dokumente nebus paminėtos pagrindinių žmo
gaus teisių mindžiojimas Sovietų Sąjungoje ir rusų ka- niomis vilnomis apsidengęs, bė
ro jėgų okupuotose valstybėse. Bet sovietų pranešime'sišypsąs kultūros ir pažangos 
savo krašto gyventojams pagrindinės žmogaus teisės vi- vardu. Jis pirmiausiai patrau- 
sai nebus paminėtos, nes baigiamajame dokumente jų ne
bus Kodėl komunistai bijo pagrindinių žmogaus teisių? 
Todėl, kad jie gali valdyti kraštą tiktai atėmę pagrindi- į 
nes teises pavergtiems žmonėms I

kia viršūnes, naivius ideaFstus, 
siaurus teoretikus, o vėliau, šių 
padėdamas, prieina prie ma
sių...*’

(Bus daugiau)

KELIOS PASTAROS 1
(Tęsinys) į

Rašiau konspekty'viai ir naudojau skirtingesnį ra-, 
šy mo metodą, kad padarius išleidimo išlaidas kuo nia-j 
žiausias. Todėl nesijaučiu visai gerai atlikęs savo dar- ‘

i Prof. L. Chodzko (panaudotos literatūros nume- 
! ris 35-knygos puslapis 108) ne tik konstantavo, jog 
: deivė Lietuva buvusi laisvės gynėja, bet ir nurodė iš- 
jsilikusios giesmės žodžius, kuriais’ senovės lietuviai 
jos

deivė, nes labai buvo artima karo dievaičiui Marsui 
kaip A. Holder (80-215) pabrėžė: “Litavis, Go^ttin, be- 
sitzerin des Mars”,

Daugumas mūsų istorikų laikosi nuomonės, kad 
Lietuvos vardas pirmą kartą paminėtas 1009 met. An- 
nales Quedlinburgenses. Vienok kai kurie rimti ište
kai (K. Zeuss. K. Muellenbof etc) mano, kad Lietuvos 
vardas sąryšyje su lietuvių tauta buvo žinomas daug 
seniau. Mąsų jau minėtas dr. L Poblocki (39 p.) tikina, 
jog Lietuvos vardą paminėjo “Cronica Ungarorum”,

maldavo:
O meilingoji Lietuva, o laisvė palaimintoji, 
Pasigailėk mūsų, nusileisk iš dangaus 
Nušluostyk mūsų ašaras žemėje.r

Tą patį patvirtino ir rusų istorikas prof. F. Kud- 
bą. bet padariau tai, kas mano sąlygomis buvo įmano- rinskij savo veikale “Litovcy”. tik pabrėždamas, jog 
ina padary ti. O pateiktomis gausiomis citatomis uorė- senovės lietuviai maldavę laisvės deivės Lietuva pagal kurioje rašoma, kad hunų karalius Attila apie 450 m. 
jau tvirčiau paremti mano nagrinėiamusklausniemis bos. kryžiuočių riterių prispausti. Pagal dr. J. Šliūpą su stipriomis jėgomis įsiveržė į Lietuvą (Lituam) 
ir pateikti daugiau istorinių šaltinių apie mūsų tautos (209-110) prisiminimai apie laisvės deivę Lietuvą ii- sekančiais metais jis jau žygiavo į Dakiją (Dacien). 
gilią senovę. ogiausiai išsiliko pas lietuvius, gyvenančius Trakų a py-j

gardoje- I

o. hyperborėjais

Graikų geografijos tėvas Hekataeos iš Mileto VI 
imž. prieš Kristų rašė: “Pas juos (Hyperboreaos) dei
vė Lėto pasilikusi...”. Senovės romėnų istorikas C. Pil
nius (1st naturalis. IV, 26) nurodė, kad už kalnų šiau
rėj gyvena labai sena ir laiminga žmonių giminėm — 
Hyperborei. šiek tiek Diodorus Siculus (11.29) papil
dė, jog hyperborei buvo kraštutiniai Skitijos gyvento-

ir

LIETUVIAI KITAIS VARDAIS

f Neretai atskiros tautos kitų tautų skirtingais var- 
Net senojo Vilniaus universiteto labai kritiški is- dais vadinamos, ypač žiloj senovėj, kada kai kurios

L1ETUVOS VARDAS
Daug buvo spėliojama ir rašoma apie Lietuvos var- v

do kilmę. Tačiau, atrodo, tikra, jog Lictu\-os vardas, tori kai: prof. J. Lelewel (121-109). prof. Jaroszewicz tautos buvo beveik nežinomos (Strabo Geografu VII. 
paeina nuo Laisvės deivės IJctuva, kuri buvo garbina (83-32) aiškiai tvirtino, kad senovės lietuviai garbino 2). šiais atvejais kalbininkas C. Arndt (6-248 ir 251) 
ina lietuvių nuo seniausių laikų ir kurios vaizdas išli-i 
kęs Lietuvos valstybės ženkle Vy lis.

r
Jau romėnų istorikas C. Tacitus (I amž.) savo knv 

goj “De situ, moribus et populis Gennaniae” (15 cap.): 
tvirtino, kad aisčius. L y. lietuvius, saugoja deivės ir 
::r; (“securum deae cultorem etiam inter hos-l

les praeslal’*)- H šių žymiausia buvo laisvės deive Lie-.,. ... . .
. . . \ • i i • i * lietuviai, bet ir latviai,hiva. nuo kurios pats Lietuvos vardas paeina ir kurią j 1
J. žilius (Palenio:ir jo padermė, 128) vadino Da-- Libai įdomu, kad net senovės keltai garbinę Lic- 
iios bei Luinos dukterimi. luvos deivę, kuri, atrodo, galėjusi taip pat būti laisvės

laisvės deivę Lietuvą. Anglų istorikas dr. O. Rutter I paaiškino: ‘Tauta gauna nuo atskirų kitų tautų skir
ti 81-68) tiesiog rašė: “Lietuva was the goddess of the tingus vardus— Kiek maža vokiečių žino vardus: ale
country. the Queen of the Nation”) plačiai apie Lie- manai, germanai, nemetai? Bet šiais vardais dauguma 

i tu vos vardo genezę J. Venclovos “Lietuvos vardo kil- pasaulyje vadina dabar vokiečių tautą, nors patys vo- 
mė\ 1972 m. (Gi dr. L. Poblocki savo studijoj “Kriti- kiečiai save vadina “Deutsche” arba “Teusche”—”. Ir 

į schc Beilraege zur aeltesten Geschichte Utauens”) pri- skandinavus Anglijoj va^hfra normanais, daugelyj k’ 
ėjęs išvados, jog laisvės deivę Lietuvą garbino ne tik’tose šalyse jie vadinami,*kaip vikingai, variagai, ruot-

šiai etc. Tad ir senovės lietuviai įvairiais vardais buvo 
vadinami. Mes čia paliesime tik šiuos vardus, kuriais 
senovės lietuviai buvo vadinami:

Prancūzų istorikas prof. C. Jullian (84-69) priėjo 
išvados: “Istorinėj epochoj sutinkame prie Baltijos 
upių, tarp Vyslos ir Nemuno, tautą, kurią graikai va
dino Hyperboreaos arba kraštutinė žmonių padermė 
šiaurėj”. Ir mūsų žymusis istorikas prof. A. Voldema
ras (246-48) laikėsi nuomonės, kad senovės graikų va
dinami hyperboreaos gyveno dabartinės Mažosios Lie
tuvos teritorijoj. Gi vėliau pamatysime, jog lietuviai ne 
tik Didžiojoj Lietuvoj, bet ir Maž. Liehrvaj gyveno nuo 
žilos senovės.

b. skitais

Senovės graikų geografas ir istorikas Strabo (I, 
27) pastebėjo: “Senovės graikai gyventojus žinomų 
šiaurės kraštų vadina skitais”. Diodorus Siculus (lib. 
V), kalbėdamas apie gintarą, pažymėjo, kad jis gau
namas šiaurės Skitijoj. Gotų istorikas Jordanes savo 
veikale “De origine actibusque Getharum” (551 A, D.) 
3 str. rašė: “Vislos upė..! skiria Germaniją nuo Skiti- 
jos”

(Bus daugiau)
Chicago & HL —FRIDAY, MARCH 10? 1978-



DR. K. G. DALUKAS ’ 
akušerija ir moterų lutus 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
MW S'*. PuUdci id. (Crowford 

«*!.«•• Bv‘Mlno). T,L LU 5-6446 
? -»-u ' ponius pagal susitarimu. 

** ae- siliepia, skambinti 374-8004

AUGUSTINAS UPĖNASKAI DAILININKAS JONYNAS KALBA IŠ VILNIAUS
iR. C. K. BOBELĮ j- 

NKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKU 
CHIRURGIJA 

Telef. 695-0533
Po* Vaiiey Medical Center 

860 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

V. K. Jonynas, išimt'nomis 
te’sėmis lankydamas's pr. me- 
t^s Lietuvoje, per “G intąjį 
kraštą"’ pažadėjo parsive’ti į 
Amer’ką Lietuvą “tok ą. kokia 
šiand’en yra — su statybomis, 
naujomis gyvenv'etėmis, su 
laukų masyvais. ”...Nor*u paga
liau būt: dailininkas, nepriklau
santis nuo jokios paskirties, no
riu užsiimti tikrąją kūryba”. Ir. t*. Į ši smilkytuvą ir Jonynas sa

ki juk ne Lietuva — ten vis- 
V valma rodyti ir viską žiū
rėti.

S vo nvota'konfs V. Baltre- 
no iškalbėjimas su politiniu 
aFėgėliu Jonynu labai suside- 
~’*no su G K x>askutiifųjų nu
merių paskirtimi: 1917—1977. 
Vadinasi, viskas Didžiosios Spa^ 
lio Revoliucijos 60-č*ui paminė-DR. PAUL V. DARGIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS t
Westchester Community klinikos Vs tik suabejoja: “C

Medicinos direktorius į kitas neatpažins, kad čia yra’žodinių, bet pažadėjo ir dar- 
Hanheim Rd., Westchester, IL. I etuva...” Jei tai bus tokia Lie- bų.

V ALA DOS. 3 9 darbo dienomis ir tu va, kokia vaizduoja 
kar antrą šeštadienį vaL 
Tel: 562-2727 arba 562-2728

Kauno Pašto Rūmai nepriklausomos Lietuvos Mikais

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENA BUTINI KfclKSClONIUI

Gal vienas ( vo smilkalu įbėrė: kol kas dar tėvynės vardu lūpose. eBt Jo- ją kiepiasi per pogrindžio spau 
J \ri-o ’ "7/Akiniu rvo'rorl i»- rlof- ____ — A. -i v i .

"Dievas yra šviesybė ir |ame nėra jokios tamsybės'' — Jono 1:5.
Kaip dangiškasis Tėvas, taip ir jo Sūnus. Viešpats Jėzus Kristus yra “ti

kroji šviesa”. Todėl į savo pasekėjus Jėzus yra pasakęs: “Jūs esate pasau
lio šviesa. Taip tešviečia jūsų šviesa, kad žmonės matytų jūsų gerus dar
bus ir garbintų jūsų Tėvą, esanti danguje”. Šventasis Raštas, gyvojo Die
vo Žodis, kuris parašytas šventosios dvasios Įkvėpimu, yra taip pat vadi
nius žiburiu, kuris Šviečia mūsų kelyje, kaip parašyta: “Tavo žodis yra ži
burys mano kojai ir šviesa mano takui”. Todėl pranašas meldėsi sakyda
mas: “Siųsk savo šviesą ir tiesą. Jos tevadovauja man ir tenuveda mane į 
tavo šventąjį kalną ir į tavo buveines”. (Psalme 43:3). šventasis Dievo kal
nas yra dangiškosios karalystės simbolis.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi 
rvsieji? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties'’, kurią gausite ne
mokamai. Rašykite:

F. ZaVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

Norėdamas užbėgti už akių 
vertintojams,

nynas savo tėvynės me lę išreŠ dų. 
kia keistoku būdu — bendrau
damas su G. K.

(Bus daugiau)
Gimtar 

sis kraštas”, tikrai niekas neat- savo pareiškimų
I paž ns. Neatpažįsta jos ir tie,’ Jonynas G. K-te iš anksto juos
kurie kasmet lankosi, neatpa
žįsta ir nuolatiniai jos gyven
tojai. Iš Jonyno pasikalbėjimo 
su G K. bendradarbiu V. Balt- 
rėnu. išspausdintu to laikraščio 
pr. m. 44 ir 45 Nr. Nr., atrodo, 
kad Jonynas ir matė ne tikrąją, 
o tą niekeno neatpažįstamą Lie
tuvą. Gal tai ir yra kai kurių 
dailininkų ‘šskirtinė savybė pie
šti 'škreiptus veidus ir vaizdus, 

j Jau esame pratę kai kurių ta-
. 1 pytojų paveiksluose matyti vie-

susitarimą. Uždaryta tree žmogaus akį kaktoje, k’tą 
pilve, nosį pakaušyje, jaučio 
ragą ten, kur pagal visus ana- 

] tomijos .dėsnius turėtų būti uo
dega ar kitas organas. Bet ne
užbėkime Jonynui už akių ir 
jam leiskime parodyti į Ameri
ką parsivežtą Lietuvą. Ameri-

TEI------ BE 3-5893

PR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susi r a n m g

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA lietuviškai 
2618 W. 71 St. Tel. 737-5149 

rikrma akis Pritaiko akiniu? ir 
‘"contact lenses”’

OR.LEONAS SEIBUT1S 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTA1 Oi CHIRURGIJA 
2456 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet 
ketvirtd. 5—7 vaL vai 
Ofiso tajof.; 776-28S0 . 

Rezidencijos telef.; 448-5545

puola ir smerkia, patetiškai 
klausdamas: “ar man tėvynė 
brangi, ar ji man tktai mitas? 
Kas man gali šiand’en užginti 
mylėti tėvų žemę ir tėvynę... Ir 
iš tikro: kas?” Jonynas tikriau 
šiai negalėtų pasakyti kas jam 
kada nors draudė ar dabar drau 
džia tai daryti. N’ekas to negali 
drausti nei užginti. Tai tiesiog 
f’ziškai neįmanoma, 
džiausi
bolševikai to neįstengia. Bet iš 
k*tos pusės nereikia užmiršti, 
kad juo toliau žmogus nuo tė
vynės, juo ji jam brangesnė. 
Tai eilėmis išreiškė Ad. Mickevi 
čius, tai patvirtina ir iš Sibiro 
grįžę vokiečiai bei italai, savo 
ats’mimmuose rašydami, kad 
daugelis lietuvių ten niršta su

i’iau te
rn ua stu 
lietuvių 
likusių 

tai va-

J f

Netgi di- 
draudimų specialistai

KIM •
K * N E § 1 M A 1 Mažeika S/ Evans

DR VYT. TA ŪKAS
gydytojas ir chirurgas

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ii0O2> 
Ofisas 2652 WEST 5yth STREET 

Tel. PR 8-122L
OFISO VAL.: pirm., an trad., trečiad. 
ir peuKt, 2-4 ir b-b va)- vaK. šeštadie
niais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku] 

pagal susitarimą.

Mes būtume linkę m 
vynės me-le abejoti k 
sunaikintų apie 35,0-k 
part:zanų ar dar g^ 
kovotojų, kuriuos sovi<
dina banditais. Kai kurie jų tu
rėjo laimės dar gyvi ūkti. Atli
kę ilgametes bausmes Sibiro 
vergų stovyklose, j‘e vėl į jas 
tremiami ir kita*p persekioja
mi. Jų gretas gausiai papildo pa 
syv:ai besipriešinantieji mūsų 
tautos priespaudai ir nužmogi
nimui. Savo tėvynės meilę bei 
susirūpinimą jos 1: 
ruoja ir sovietinės pr’espaudos 1 vutės 1)0 
faktus-jie kelia ne G. K.-te, bet 
Katalikų Bažnyčios Kronikose, svietą 
Aušroje ir kituose pogridžio 
leidiniuose. Tai du 
frontai: vienas 
nuomonės arba sąmonės, ku
riam sovietai Letuvą išlaisvino, 
k’.tas — mūsų tautos daugu
mos, kuriam sovietai Lietuvą vo 15 d.. 1:00 vai? po pietų šaulių Na- 
okunavo ir navererė Pirmipii i i mjose 2417 w- 43 st- Nariai kviečia- okupavo ir pavergė, nrmieji j I atsilankytt nes yTa daug svarbiu 
užsienio lietuvius kalba per G. reikalu aptarti ir jau laikas užsųno- 
K-ta, antrieji j tauta ir išeivi->kėti duokles B£i*r S!lvk* •’r- . Rože L/iozgalvis, rasų

Zarasiškių klubo narių susirinki
mas įvyks sekmadienį, kovo 12 d., 
šauliu Namuose, 2417 W. 43rd St 2 
vai. popiet. Buvo nutarta rengti pa- 
vus^nį banketą, kuris Įvyks balan
džio i d., Vyčių salėje, 2455 W. 47 St.

Valdyba

Upytės Draugiškas klubas rengia 
žaidimų pobūvį — bunco party, sek- 
mad.erų, Kovo 12 cL, 1:30 vai. po pietų 
Dariaus-Girėno saleje, 4416 So. West
ern Ave. Nariai ir svečiai kvičiami 

u dėklą- atsilankyti. Bus g erų dovanų ir ka- 
A. Kalys

Lietuvių Moterų Draugijos **Ap- 
i” meunis narių susirinkimas 

Įvyks šeštadieni, kovo U dieną. 2:00
• - į vai. po pietų, 2549 W. 71 SL Narės 
priešingi I kviečiamos atsilankyti, nes yra daug 

__ nficisriirLQin/svari>iU reikalų aptarti ir laikas už- ___ OUCiailOblOS u.simokėti duokles. Bus ir vaišės.
Rožė Didžgalvis, rašt-

Žemaičių Kultūros klubo narių ei- 
. linis susirnkmas įvyks trečadienį. ko-

OB’mOF^DAb-PROTKZlblAL 
Aparatai - Protezai. Med. ban 
OazaL opeciah pagalba k-joms 
<Arch Supports/ ir L t.

2850 West 63rd St, Chicigc, IB. 6062$ 
Twlwf.: PRo*p«ct 6-5084

J ” —■ i
Gėlės visoms progoms

BEVERLY HILLS GĖLINYČ1A 
2443 WEST 6ord STREET 

Telfonai: PR ir P R 8-0834
Naujoji Barbaros ir Gene Drishių 

krautuvė
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tel. 499-1318

8 Metų Mirties Sukaktis K3 sa

M,

Mylimam tėvui, uošviui ir seneliui

DR. JONUI GEČUI
mirus, 

dukterį ir žentą Gražiną ir Jokūbą Gražius, 
anūkus Aleksandrą ir Joną, dukters uošvę 
Ernestiną Gražienę ir visus kitus artimuosius 

šioje liūdesio valandoje nuoširdžiai 
užjaučiame ir kaitų liūdime.

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna aparauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
TaL WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

is įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS

1 Tel. 376-1882 arba 376-5996

‘ SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos ii W0PA,

1490 kil. A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 

vaL ryto. »
Vedėja Aldona Daukus

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

CHICAGO, ILL. 60629

Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

EUDEIKIS
DA1M1DGAIDAS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 — 1742

. 4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

FEVA5 IR SUNib
kP NĖRA l flOMF

^533 
Telef.

VV. 7181
GRovehiD

Street
5-2345-1

žmona, duktė ir anūkai.

bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime, 
ši žemelė.

STANLEY i MANKUS
Gyv. 10912 So. Artesian Avenue

metų kovo 10 dieną, sulaukęs 76 metų amžiaus.Mirė 1970
Gimęs Lietuvoje, Raseinių apskr., Eržvilko valse.

Palaidotas Lietuvių Tautinėse • kapinėse.
Paliko nuliūdę: žmona Julia, gimusi Ažukaitė. duktė June Hill, 

anūkai: David ir Donald bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Mes. Tavęs Mūsų Brangiausias niekuomet neužmirsime. Tu pas 

mus jau nebegrįši. 
Tebūna Tau lengva

Nuliūdę lieka:

k m r L T-Fl

Nuo
1914metų

4X54 8*. H ALeSTED STREET Ph&ne: YArdi 7*1*11
pteetie. A broebnre on spindle

MAUJIEMO&, CHICAGO *, ILL — FRIDAY. MARCH 10, 1978

AMBULANCE 
»ATARNAVI 
MAS DIENA 

IR NAKTĮ

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Sawn ta hxlf, they are bete< 
mounted on vaite and doors 
as decorative elements, te’ed 
as ptent bolder* or a* rrflte 
elements.

x». LlTIjAMCA AVENttL t^hone YArd> 7-34U-

Ona Želvienė,
Marija Paugienė,,
Laima ir Algis Paugiai, 
Antanina ir Albinas Repšiai

Midland Savings aptar 
įauja taupymo b namu 
paskolų reikalus visos mū 
sų apylinkės. Dėkojame 
lunb už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes nore 
tume būti Jums naudmg-

bąskanos apdraus*oi iki 
$40,000

2657 W. 69 STREET 
Chicago, IL 6CKz9 

Tel. 925-7400
8929 SO. HARLEM AVE., 
Bridgeview. Illinois 60455 

T-i S98-9400

III
MIDLAND
SAVINGS
AND LOAN ASSOSIATIOh 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO. ILLINOIS 60632
PHONE 254-4470

4IU &v
Telef.

50th Ave., Cicen
fOwnkaU 3-2108-f

FRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
UKšT£ rUTOMOBILIAMS PASTATYT)

Jucarfo*
Jetuviu 
xidotuviu
>ireKtorij
ksaociacijos

ANTANAS Al. PHILLIPS
OMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

BLTKŪS- VASAITIS
-ho. oOih Avė., Cicero, ill. Phone: OLympie 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
♦d4b ak>. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayeUe 3-3577

and PLEASE 
make people 
more careful

In today’s world, the Amateur decorator or
the profcačdosial too. for that matter, is taming increasingly to 
*taralngs*—or architectural gpirxDes as they’re knovn ta the 
trade—tr provide taJC^atlVe and teaętaatr* toccbef ta. the 
borne.

Architectaral spindles—yes, 
theyTe the same products 
•which nsed to be known as 
balustrades in staircases—now 
are available in a variety of 
ataes and styles. But the sky's 
the limit when h comes to 
the decor ative uses to which 
theyYe now being put.

Architects, Interior designer* 
and "do-it-youraelferx“ find 
the spindle* a versatile, stylish 
and inexpextaw way to add 
character to a home or office, 
indoors or out.

Spindles are belnc need as 
eandle holdem or lamp beam, 
m room dlvMera, aervene and

GEORGE F. RUDMINAS
4319 So. TJTUATtICA AVE. TeL: YAt<?ė 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICI

Wasiu the ’wor!d’* largest 
manufacturer of arcbitectaral 
spindles, produce* these dee- 
orator jten» te ntae different 
styles, three different thick- 
nesses and in heights from 7U 
inches to eight feet.

The spindles are made of 
selected western, vnode tamed 
rm hopper-fed lathee, waded 
to a smooth finish then shrink

2424 WESI 69th STREET Rf-pobUe 7-1211
2314 WEST 23rd PL/.CE Viitlnla 7-€«7J
11928 SOUTHWEST HIGHWAY. Palo. Hill*, l’L 974-4411



— ta’p pat padėkoti naujojo pr<-
I numeratoriaus bičiuliams, kurie 

i turėjo teigiamos įtakos. 4
- (R) Lietuvių Bendruome

nės Centro valdyba paskyrė šim
tą ($160) dolerių Naujienų pa
ramai ir juos įteikė per spau-l 
dos bendradarbę ir skyriaus^re-’ 
daktorę Z. Juškevičeinę. Dėkui; 
valdybai ir visiems tos organiza
cijos nariams.

— Antanas Bendoraitis iš Mar 
queitte Parko lankėsi Naujienose 
prątęsti prenumeratą ir ta pro
ga jteikė $7 auka. K. Martinkus 
įteigė |2 už kalendorių. Dėkui

— V. K. L. S-gos Chicagos 
skyriaus metinis narių susirin
kimas įvyks š. m. kovo mėn. 12 
<i. Jaunimo Centre kam b. 203.

Dr. Antanas J. Gustaitis- 
G use n as, daugelio knygų auto
rius ir spaudos bendradarbis, 
lankėsi Naujienose naujosios 
knygos leidimo reikalais. Jos 
spausdinimas užsitęsė dėl nenu
matytų priežasčių. Knygoje bus 
gausu žinių apie kiekvienam ži
notinus medicinos, mitybos bei 
asmeninės higienos pagrindus. 
Dėkui už vizitų ir už ta proga 
įteiktų aukų Mašinų fondui. .

— Vincentas Kondrat, St 
Paul, Alta, Canada, atsiuntė tokį 
laiškų: “Prisidėdamas prie Jū
sų platinimo vajaus ir Naujienų 
pastangų prašau pradėti siunti
nėjimą nuo vasario 17 dienos. 
Gavęs pirmuosius numerius, tuo 
jau išsiųsiu metinę prenume-

pratęsimą ir už aukas. Dėkui 
tos.pylinkės tautiečiui, užsisakiu 
šiam Naujienas 3 mėn. tinkames 
niam susipažinimui. *

— Marijos aukšt, mokykla pa 
skelbė garbės mokinių sąrašą. 
Tarp kitų, jame yra šio< senjo- 
rės gavusios labai gerus ir ge
rus pažymius: Dalia Garimaitė, 
Gaiįė Ivanauskaitė, IGalė Kaz
lauskaitė, Audra Kubiliūtė, Ri
ta Kupcikevičiūtė, Celestė Ma- 

ratą”. Dėkojant p. V. Kondra- rijūnaitė, Birutė Tamulynaitė, 
tui už dėmesį, gerą žinią malo- Dovilė l’žubalytė, Rita Am- 
nu skelbti visiems skaitytojams brozaitytė, Julija ir Joana čia-

BALZEKAS MOTOR’S
4030 Archer Ave., ; TeL VI 7-1515

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvi*

Volare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow masinos ir 
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos ;— urmo kainomis)

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi j visus skai* 

lyto jus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tiksiu sudaryti nenutrūk
stamą grandrsę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip 'pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotina lietuviškų rei. 
kalų renesanso. . ‘ < *

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

Mvkolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio. 
17350 ’Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, tel. 813—391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
mečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu, ir kitais moderniais Įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus" 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skobiamos -ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike. -_ ‘į _ _ č, |

M Visas ir visus kviečiame ^(Edžiąją' talkąr

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų, skaitytojų reikalams 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS ' ' _ __________ _
1739 SO. HALSTED ST.
CHICAGO, K. 60608

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ *__ - doi.

Pavardė ir vardas __ _______ ___________ ______ ____ ____ _ ...

Adresas -------------------------------------------- •_______•_ ____<____________

• Užsakau* Naujienas kaip dovana savo_
yra naujas skaitytojas. Priede dol.

Pavardė ir vardas _________ ~______ __ __-

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietove _

• Platinimo vajaus proga palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujiena 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus  dol.

Pavardė ir vardas ------------------------- ----- - --------- --- - - - ,

Adresas ----------- ----------- ------------------- ---------------- --------- -----------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa. 
žminrui nemokamai be jokių įsipareigojimų.

Pavardė ir vardas -------------— _______ . — . ________

Adresas

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė ir vardas ——

Adresas ■, ............  ■ ■■

Vasario 16-sios gimnazija iš parko pusės

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOK ĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

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

paitės, Loreta Daulytė, Kristi- gustynaitė, Ramona Smilgaitė, 
na Kūraitė, Irena Racevičiūtė, 
Dana Račiūnaitė, Nora šerelytė, 
I^aura Slonskytė ir Ramona Zul- 
Iv.

Junjorų tarpe yra šios: Gun
da Antanaitytė, Toni AukŠkal- 
nytė, Lina Edelytė, Asta Motu- 
Šytė, Lina Paškevičiūtė, Kristi
na Skiriūtė, Debbie Skrabutėnai- 
tė, Ramona Žygaitė, Jane Geš
tautaitė, Konstancija Kantutytė, 
Silvija Kacėnaitė, Laura Li- 
naitė, I^aura Mikelevičiūtė, Ra
sa jĮMiJauskaįtė, Patricija Os* 
keliūnaitė, Irena Statkutė, Dia
na Titenytė ir Vida Vizgirdaitė.

Antramecių grupėje yra šios 
labai geros ir geros mokinės: 
Rita Brazytė, Rūta Česnauskai-1 
tė, Anna Cibulskytė, Sofija Dau- 
kutė. Raminta Jautokaitė, Alė 
Jonus, Regina Krutulytė, Dia
na Maskoliūnaitė, Vida Mikalū- 
naitė, (Ginta Remeikytė, Ra
munė Tričytė, Audrė Dirkytė, 
Pamela Dybaitė, Rūta Gaižuty- 
tė, {Silvija Jasinevičiūtė, Violė 
Kuseliauskaitė Zuzana Malakai
tė, Marija Oskielūnaitė, Rūta 
Pakštaitė, Neris Pupiūtė.

Pirmamečių grupėje ya šios: 
Daina Antanaitytė. Marilyn Au-

MARIJA NORETKTENt .
ĮSOS Wert S9tk Ši, Chicago, HL 50623 • TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas jeres rOšles fvalrlv preldy.
MAISTAS It EUROPOS SANDtLIŲ.

MINIM

SIUNTINIAI J LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

MAROUirri GIFT PARCEL! SERVICi 
IMI W. 49th $t„ Chicago, HL W429. — ToL WA 54717 

WJ3 So. Halrtod St, Chk*f», III. 404CS. — T,|. 15443M
V. YALANTINAC

- “LIETUVOS AIDAI”
□, KAZĖ BRAZDZIONYTĖ, 

PROGRAMOS VEDĖJA
J/ W0PA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m.

WLNR 106.3 FM Sat at 8:00—10:00 p. nu
2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

Telef. - 778-5374

COMMISSIONER

The Chicag-o Public Library 
Chicago, Illinois

Responsible for overall administration of an urban public library 
and library system, which is a department of the City of Chicago, serving 
a population of 33 million with a departmentalized Central Library, newly 
renovated Cultural Center, 78 branches, and outreach and extension services. 
Public library background, successful administrative experience, the ability 
to direct a large staff are essentials. Successful candidate must be able 
to relate to other city agencies and work effectively with Board of Directors.

Position requires Master's degree in Library Science from ALA-accre- 
dited program, ten years of experience in library field, successful experience 
at policy-making level, * through knowledge of administrative procedures 
and strong leadership qualities.

Salary $45,800. Liberal fringe benefits. Residency within corporate 
limits of t he City of Chicago is required at time of employment. An equal 
opportunity employer.

By May 1, 1978, send letter and resume to:

MR. ARTHUR J. MURPHY

Deputy Commissioner
The Chicago Public Library

425 NORTH MICHIGAN AVENUE*

Ctewuatv Rihxxx BO6tt

Mikalina Gaškaitė, Lina Vierai- 
tytė, Rita Česnauskaitė, Salė 
Geštautaitė, Vida Momkutė, Ca
therine Zekonytė ir Deborah 
Žil vilytė.

v
— Valerijonas Pocius iš Bright 

on Parko, Krivūlės klubo pir
mininkas, reikalais lankėsi Nau
jienose. Dėkui už vizitų, anks
tybų prenumeratos pratesimą ir 
ta proga įteiktų penkinę Nau
jienų paramai.

— Dr. Raminta La. mp salytė 
ir muz. Jurgio Lampsačio va
dovaujamas choras dalyvaus tra
diciniame Giesmių koncerte Ver 
bu sekmadienį, kovo 19 d. 5 vai. 
po pietų Tėviškės parapijos 
bažnyčioje, 6641 So. Troy St.

— Jonas Maziliauskas, Toron
to, Ont., Canada, Naujienų skai
tytojas nuo 1918 m., geras ir 
socialus tautietis, atšventė 65 m. 
sukaktį savo draugų ir bičiulių 
tarpe, kurių susirinko gražus 
būrys. Svečių., tarpe buvb kun. 
P. Ažubalis, kuris malda palai
mino vaišių stalų ir palinkėjo 
šeimininkui ir jo draugams ge
ros sveikatos, o susirinkę su
giedojo ilgiausių metų ir įteikė 

pensininkui gerą draugą — radi
jo aparatą. Sukaktuvininkas 
nusipelnė tokios draugų pagar
bos, už kurią jis visiems su di
deliu nuoširdumu padėkojo.

— Don Varnas Posto Pagelbi- 
nis Moterų vienetas ruošia Kau
liukų žaidimo popietę — Bunco 
party sekmadieni, kovo 19 d., 
3 vai. popiet Don Varnas posto 
name, 6816 So. Western. Ko
mitetą sudaro sekančios narės: 
Jean Pargauskas, Valeria Sta
naitis, Joan e Sobeckis, Bernice 
Ambrose, Violet Jocius, Rita 
Radrliff, Stella Wabol, Mary 
Jurgel ir Ann Shuimistras.

Bus vertingų dovanų ir visi 
atsilankę bus pavaišinti su ka
va ir pyragais. Bilietai gaunami 
pas nares ir prie įėjimo. Pirmi
ninkė Anelė Pocienė kviečia vi
sus. Pelnas bus skiriamas ka
riams ligoninėse.

< 1978 m. kelionių Lietuvon 
tvarkaraštis jau paruoštas. Dėl 
informacijų kreiptis pas Marijų 
Kielą. Tel. 737-1717. ‘ (Pr.)

Nepaneigiama tikrovė
Kodėl pasaulyje vyksta karai, 

žudynės, plinta narkotikai, al
koholizmas? Kodėl vienas mili
jonas Amerikos jaunuolių mer
gaičių patampa nėščiomis? Iš
girskite asmeniškai šį šeštadienį 
9:10 vai. vak. banga 106.3 FM 
per Gerąja Naujieną Lietuviams, 
skelbiamą Lietuvos Aidų radijo 
programoje. Jei neturite gali
mybės išgirsti šios programos 
asmeniškai, pareikalaukite nuo. 
rašo, ir prisiusime veltui. Norin
čiam įsigyti šios programos mag. 
netinę juostelę, kaina $3. Ra
šykite šiuo adresu: Lithuanian 
Ministries, P. 0. Box 321, Oak 
Lawn. III.. 60454. (Pr.)

♦ Buv. Liet. Policijos Tar
nautojų Klubas Krivoilė įmalo- 
niai kviečia Jus atsilankvti i 
TRADICINĮ METINĮ PAREN
GIMĄ. kuris įvyks 1978 m. ba
landžio 15 d. šaulių Namuose. 
2417 W. 43 gatvė.

Programoj: solistė Dana Stan- 
kaitytė ir kiti, šalta-šilta vaka
rienė ir šokiai grojant geram 
orkestrui.

Dėl rezervacijų šaukti telefo
nais; 523-0148 arba 476-6458. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Auka $8.

♦ SLA 134-tos Moterų Kuopos 
susirinkimas įvyks šeštadienį, 
kovo 11 d. Dariaus-Girėno salėj. 
4416 S. Western Ave., 1:00 vai. 
p. p. Visos narės kviečiamos da
lyvauti ypač tos, kurioms reikia 
duokles mokėti. Po susirinkimo 
bus vaišės, 
bus vaišės. Valdyba

Juozo šmotelio

Atsiminimų Skirsneliai
atspausdinti

Graži, lengvai skaitoma ir 
įdomi 250 puslapių knyga su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisakyti 
paštu.
s Knygos kaina — 5 doleriai.

Autoriaus adresas:
7114 S. Campbell Are.

Chfeago, BĮ. 00629

9 :

6 KAMB. MŪRAS, 3 mieg., 65-ta 
Talman, $27,500.

GRAŽUS BUNGALOW, 6 kamb., 
židiniai 83-čia ir Kedzie. S64.200.

15 M. SENUMO 5^ kamb.. 3 mieg., 
daug rūbinių, 2^ mašinų garažas, 
63-čia ir Narraganset. S54.000.

2 AUKŠTU 2 po 6 mūrinis. 654a 
ir Talman, $32,500.

50 AKRŲ žemės Lemonte, $10,000 
už akrą.

ŠLMA1TIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTU NUOMAVIMAS — parenkam 
nuomininkus

4243 W. 63rd St„ Chicago 
Tel. 767-0600.

2612 West 71 Street, 
savininkas parduoda dviejų 

krautuvių mūrinį namų su ar 
be hardware biznio. 55 pėdų 
pločio sklypas, dviejų automo

bilių garažas.
Telefonuoti 476-2427.

WANTED REAL ESTATE 
Nori Pirkti

NORIU PIRKTI iš privataus asmens 
dvieiu ar daugiau butu namą Mar
quette arba Gage Pk. apylinkėje. Real 
Estate agentai prašomi nesikreipti. 

863-3879

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Reikia

BRIDGEPORT AREA

wanted companion to share meals 
and help arthritic elderly woman with 
cleaning and errands. 2 days a week. 
Prefer Lihtunian speaking. Car helpful

Call evenings or weekends
751-1960

YOUNG WOMAN
(18—40)

Live in — 5 day w’eek. Happy home. 
Help with housework and 3 school 
age children. Own room and bath.

Satan’ open. Call evenings 
’ 835-3896

AR JAU PASU1ARCTE
SAVO TESTAMENTĄ?

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

TESTAMENTAI
Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knvgos kpina ?3.. Su legaliJko-

.o

Užs. ik. u;su Muncy urdo- 
:u siusti: ’‘Naujienos”, 1739 S. 

Halsfed St.. Chi^atrr 01. 60608.

| Didžiausios kailių
; pasirinkimas
J **■ vlenlateų
/f * v4 taulinlahą
F/fV*Tv Chl/MįH3)B --- —

Only you

forest flreel

BE 
CAREFUL!

185 North Wabaah Arwtw

I — NAUJlKN<Š/CHtCAGį\ ILL, — FRIDAY, MARCH ""10^1978

ir SUDIEV, ŽIEMUŽE!
4 VIENETŲ mūras ir grąžąs. Nau

jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
$38,800.

5 KAMB. labai modernus mūro na
mas ant plataus sklypo, tinkamas šei
mai žavingai gyventi. Arti 73-čios ir 
Kedzie. S39.800.

LIUKSUS RANCH beveik naujas 
romėnu mūras. 3 miegami. Radiant 
dvi šildymo kontrolės. Daug priedų. 
2 auto mūro garažas. Tik pamatę nu
pirksi! už $40.000.

GRAŽUS 5 kamb. apie 20 m. mūras. 
Pušu medžio beismantas. 2 auto ga
ražas. Marquette Parke. Tuoj galite 
užimti, $27,900.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

TVIRTAS 2 aukštu mūras 2 butai 
ir maloni biznio patalpa 2 auto ga
ražas. Savininkas nusileido iki $38,500.

REAL ESTATE

2625 West 71st Street
Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI,
I - ' PATAISYMAI

Turiu Chicagos mieste leidimą, 
Į Dirbu Ir užmiesčiuose greit, g«- 
j rantuotai ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

t Tel. 927-3559

D t M 2 S I O
32—50 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $9S pusmečiui tutomoblllo 
Liability apdr«udim«s penslnlnkimt 

Kreiptis

4645 Se. ASHLAND AVĖ 
52W775

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBiS f

Pardavimas Ir Taisymai i 
2545 WEST 69th STREET
Telef.: REpubllc 7-1941

M. i I M K U 1 
Notary Public 

INCOM1 TAX flRVICS 
4251 5. Map^eod. TeL 254-745* 
Taip pat daromi vertimai, flmlnly
iškvietimai, pūdomi pilietybes pra- j 
šymsi ir kitokį blankai 1

j Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

Į P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė
I CHctss, III. 60632. Tel. YA 7-59t?

l-ail Frank Zapolit 
(2G3’A W.VSfh St 

GA 4-S654 IN$U«AMC|

Stale tasdtariterę&rnpaify

263-5820 
(įsUigoa) ir 
677-8489




