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Anton Valukas, 32, Jungtinių 
Valstybių prokuroro Samuel K. 
Skinner pirmasis asistentas, sa
vo tarnybos metais sėkmingai 
laimėjęs bylas prieš daugelį pik
tadarių kriminalistų.

Adrienne Bailey, 31, pasižy
mėjusi pastangomis gerinti Či
kagos viešųjų mokyklų kokybę.

Richard Brzeczek, 33, kaip 
policijos superintendento asis
tentas, vaidino svarią rolę tobu
linant policijos departamentą.

Miriam Cruz, 35, mero Daley 
asistentė, pasižymėjo pastango
mis pagerinti ispaniškai kalban
čiųjų gyvenimą.

Lee Freeman, 35, advokatas, 
įvertintas be kitko už Chicagos 
operos rėmimą. .

Mary Louise Gonzales, 35, pa
sižymėjusi savo veikla Pilsen 
Neighbors Bendruomenės Tary
boje. (Pilsen Neighbors dabar 
yra vadinamas buvusioji Aštuo- į 
nioliktos gatvės kolonija).

' Ross Harano, 35, buvęs veik- 
. lūs žmogaus, teisių organizacijo
se, ypač japonų Amerikos pilie- 
čiii tarpe. ' >

David Horowitz, 33, medicinos 
profesorius, pagelbėjęs išrasti 
metodą cukrine sergančių insuli
nui nustatyti,

Adrienne Levafino, 24, žino
ma ' Evanstone herabilitacijos 
veikloje.

Christine Montgomery, 25, pa
sireiškusi gerais darbais slaugy
dama akluosius Chicago Light
house institucijoje.

Visa dešimt išrinktųjų pasižy
mėjusių piliečių bus pagerbti 
bankete šio. kovo 20 d. O’Hare 
Inn, Rosemonte.

Meksika konfiskavo 
220 svaru kokaino

MEKSIKOS MIESTAS. Poli
cijai pasisekė sukonfiskuoti di
džiausią narkotikų kiekį visoje 
Meksikos istorijoje; vienoje už
miesčio viloje ir Cabo San Lucas 
uoste policija užklupo viso 220 
svarų kokaino, įvertinto apie 
$55 milijonus. Suimti 23 meksi
kiečiai ir kolumbiečiai kontra
bandininkai.

Darbininkų ir policijos 
susirėmimai Ispanijoje

VITORIA. — Trys žmonės tre
čiadienį buvo nušauti ir daugiau 
kaip 100 sužeista, kai policija 
Vitorijos mieste, negalėdama laz
domis išsklaidyti streikuojančių 
baskų darbininkų, pradėjo į juos 

(šaudyti. Sekančią dieną darbi
ninkų susirėmimai su policija 
pasikartojo, bet apie nukentėju-

Argentinos prezidentė Izabelė Peronienė pareiškė, kad ji daugiau nebekandidatuosianti prezi
dento pareigoms. Ji nežino, ar baigs savo terminą, nes aukštoji kariuomenės vadovybė pritaria 
politikams, tyrinėjantiems prezidentenės naudotus fondus. Paveiksle prezidentienė, išvažiuoda

ma atostogų, atsisveikina su aukštaisiais karinin kais. *

Premjeras Smith jau seniai veda pasitarimus 
su Rodezijos juodžių judėjimo vadais

WASHINGTON, D. C. — Iš Pietų Afrikos ateinančios žinios

•PARTIJOS PIRMUOJU SEKRETORIUM
Polianskis išmestas iš pclitbiuro, bet palikti 
Grcmyka, Grečka, Andropovas, Kosyginas

MASKVA, Rusija. — Penktadienio rytą pats Brežnevas pra
nešė susirinkusiems partijos kongreso atstovams, kad didele bal
sų dauguma pirmuoju partijos sekretorium buvo iš rinktas jis 
pats, Leonidas L Brežnevas. Paprastai tokiais atvejais rinkimų da
vinius paskelbia balsus skaičiavimo, komisijos pirmininkas ar ku
ris kitas rinktinės komisijos narys, bet Sovietų Sąjungoje tuos 
davinius paskelbė pats išrinktasis šio partijos kongreso svarbiau
sias organizatorius.

Gulf Oil b-vė prašo 
grąžinti pinigus

PITSBURGAS. — Gulf Oil 
bendrovė, kaip ir visos kitos, 
yra išdalinusi politikieriams, vi
duje ir užsienyje, apie 10.3 mil, 
dol., kaip praneša valstybės tar
dytojas J. J. McCloy.

Dabar Gulf Oil bendrovė iš
siuntinėjo buvusiems ir esamiem 
politikams laiškus, prašydama 
grąžinti kadaise dovanotus pini
gus. Esą, tie pinigai priklauso 
bendrovės akcininkams.

Tardytojo rašte minimi gerai 
žinomi politikieriai, kaip senato
riai H. H. Humphrey, H. Scott, 
H. H. Baker, Jr., H. Jackson, W. 
Brock, M. O. Hatfield, R. B. Long 
ir kiti. Vieni minėtų senatorių, 
gavęb laiškus, pasisako, jog nie
ko nežiną ir j okĮų pinigų nėra 
gavę. Kiti sakosi, tarTjuos grą
žino, bet jie visi pavedė “dova
nų” reikalą sutvarkyti savo ad
vokatams.

kariai,, laimėję /mūšį Angbkjję ir pastatę komu-

Apie 20,000 darbininkų Pam- 
plonoje, solidarizuodami su, Vi
torijos darbininkais metė dar
bus. Vitorijoj jau du mėnesiai 
kaip streikuaja 6,000 darbinin
kų, reikalaujančių pakelti uždar
bius.

Generalissimo Francisco Fran
co viešpataujant per 40 metų 
streikai Ispanijoje buvo griežtai 
uždrausti.

Pavojinga radiacija 
iš uraniumo kasyklų

REGINA, Saškačevano provin
cija, Kanada. Aplinkos apsaugos 
valdininkai Uranium City užda
rė dvi mokyklas, kadangi buvo 
patirta, kad iš apylinkių, kur bu
vo kasamas uraniumas, sklinda 
dujos radon, kurios per ilgesnį 
laiką gali .sukelti plaučių vėžį. 
Aplinkos ministerijos praneši
mu, mokyklose buvo prisirinkę 
radon dujų, kadangi nebuvo ven
tiliacijos.

Scrantonas 
patvirtintas j UNO
VAŠINGTONAS. — Kovo 3 d. 

Amerikos senatas lengvai pa
tvirtino buvusį Pensilyenijos gu
bernatorių JAV ambasadorium 
į Jungtinių Tautų organizaciją. 
Scrantonas vėliau spaudai pareiš
kė, kad geriau su trečiuoju pa
sauliu bendradarbiauti ne kaip 
su juo peštis.

CARACAS, Venecuela.—Priše 
savaitę pagrobto amerikiečio biz
nieriaus William Niehous iš Tole
do, žmofta per televiziją kreipė
si į jos vyro pagrobikus, prašy
dama jį paleisti, užtikrindama, 
kad jis yra biznierius, ne politi
kierius. >

WASHINGTONAS. — Kūdi
kių mirimas žymiai sumažinti ga
lų gale medicina surado tikriau
sią ir geriausią vaistą ir tas vais
tas yra motinos pienas. Moti
nos pienas padeda kūdikio vidu
riams nugalėti “negeras” bakte
rijas, kurios sukelia kūdikio vi
duriavimų (diarrhea), ir padeda 
kūdikio viduriuose padaugėti 
“geroms” bakterijoms, Pasaulio 
Sveikatos Organizacijos Gene- 
voje daktaras Moises Nehar ra
šo Pan-Amerikos Sveikatos 
ganizacijos žurnale.

Or-

mistinę valdžią, planuoja įsiveržti į Rodeziją. Pradžioje ėjo kalbos, 
kad Kuba pasiųs savo instruktorius į Mozambiką, kurie nurodinės, 
kaip galima laimėti Rodezijos kovas ir išvyti premjero Smith va
dovaujamą vyriausybę.

Rodezijoje yra didelė juodžių 
dauguma, bet kraštą valdo bal
tieji. Prieš 10 metų Smitho va
dovaujama vyriausybė išėjo iš 
Britų Bendruomenės, nes neno
rėjo duoti balsavimo teisių juo
diesiems. Juodžiai sudaro dau- 
gumą, bet jie neturi reikalingos 
kultūros krašto reikalams val
dyti, sako valdžią turintieji bal
tieji.

Nori išvyti baltuosius iš Afrikos

Washingtona pasiekusios ži
nios sako, kad Kubos diktatorius 
Fidel Castro nori būti Afrikos 
“išlaisvinojas”, išvyti baltuosius 
iš Afrikos.1

Jis yra pasiryžęs rizikuoti dar 
vieną militarinę avantiūrą, kad 
galėtų vėliau pasakyti, jog jis 
juodžiams atidavė Afriką.

Jis siunčia jaunus vyrus ir mo
teris į Angolą, kad galėtų juo
džiams parodyti, kaip galima iš
naudoti derlingas žemes. Be to, 
angoliečiai nemoka krašto val
dyti. Angolon nukskrisdinti ku
biečiai yra pasiruoši pamokyti 
“išlaisvintą” Angolą valdyti.

Kisin gėris pataria
Smithui susitarti

Sekretorius Kisingčeris pata
rė Rodezijos premjerui susitar
ti su juodžių vadais ir išvengti 
pilietinio karo.-Kisingeris neno
ri, kad Angolos karo veiksmai 
būtų praplėsti į kitas Afrikos 
teritorijas.

Sekretorius vis dėlto patarė 
Kubos diktatoriui labai atsargiai 
vartoti ginkluotą jėgą beginklių 
tarpe.

kainos
VAŠINGTONAS. — Darbo de

partamentas skelbia, jog prekių 
kainos krinta. Esą, jos 1975 m. 
spalio mėn. pašoko 1.8%, lapkri
čio — nesikeitė, o gruodyje — 
krito 1%.

Š. m. sausio' ir vasario mėne
siais jos beveik nesikeitė. Ben
drai paėmus, jos krito, imant 
metų vidurkį, 3.8% per pasku
tinius 3 mėnesius. Lyginant da
bartines prekių kainas su prieš 
metus buvusiomis, tai rasine, 
kad jos krito 4.3%.

Maisto ir žemės alyvos kainos 
taipgi sumažėjusios. Alyva yra 
atpigusi 7.9%^ /

Baltieji Rūmai sako, kad toks 
kainų mažėjimas tik patvirtina 
prez. Fordo ir administracijos 
žmonių nuomonę, kad infliacija 
yra nugalima ir ji mažėjanti. 
Laikas tai dar geriau parodys.

okas tcnauf
Šaltas
teka — 6:20 leidž — 5:45

Grobiami amerikiečiai

LISABONA. — Penktadienį, 
paleisti laisvėn du Firestone pa
dangų fabriko viršininkai, ku
riuos komunistų vadovaujami to 
fabriko darbininkai išlaikė “ne
laisvėje” per 80 valandų, tuo bū
du versdami gumos gaminių įmo
nę pakelti algas. Paleidimas įvy
ko po įmonės darbininkų mitin
go su atvykusiu Darbo ministe
rija tokią darbininkų akciją pa
vadino “tarptautiniu skandalu”.

Niehous pagrobusi pasiskelbė 
viena kairiasparnių partizanų* 
grupė, kuri kaltinanti Niehousą, 
kurs yra stiklo fabriko vicepir
mininkas, kad jis esą kišasi į Ve- 
nėcuelos vidaus reikalus.

b-vės prašymas
Illinojaus prekybos komisija 

vasario 4 d. atmetė geležinkelių 
kompanijos Burlington prašymą 
ir .nesutiko.Jeisti pakelti geležin-

Vasaris baigęs savo 29 dienas 
pasitraukė čikagiečių geriausių 
linkėjimų lydimas; vasaris nu
sinešė ir trumpą “vasarą”, kai 
temperatūra mieste buvo pasie
kusi 70 laipsnių.

Kovas iš pat pirmos dienos pa
teisino savo blogą vardą, pradė
damas kovą su pavasario ženk
lais, vartodamas šaltą lietų, šlap
dribą, net sniegą, kanadiškus 
vėjus ir tirštus tamsius debesis.

Pikčiausia buvo praeitoji ket
virtadienio naktis, nusiaubusi 
Chicagą be pertraukos lietumi,

kelio biletu kainos 15%" kacian- '313^’8 Vėjais, •’perkūnais, žai- 
*• 9

Brežnevas eina 69 metus. Pra
eitais metais keliais atvejais bu
vo paskelbtas jo sveikatos susilp
nėjimas, bet jis numetė keliolika 
kilogramų, sustiprėjo ir vėl gana 
apdairiai vadovavo dideliam ko
munistų partijos kongresui, šau
kiamam kas penkeri metai. 
Prieš penkeris metus Podgornas 
keliais atvejais pasisakė prieš 
Brežnevo vedamą vidaus politi
ką, bet šiais metais niekas Brež
nevui, jeigu neskaityti jaunimo, 
nedrįso kongrese pasipriešinti 
arba net suabejoti, jo vedama 
politika. Pirmojo partijos sek
retoriaus pareigas Brežnevas jau 
eina 11 metų. Jis valdys partiją 
ir visąjSovietų Sąjungą iki kito 
komunistų partijos kongreso.

gi minėta geležinkelio bendrovė 
dar tebesidera su rajonine trans
porto administracija.

Burlington Northern gelež. 
bendrovė pereitais metais esą 
turėjusi 4 mil .dol. nuostolio.

Fordas kovo 12 d.

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Fordas ateinantį penkta
dienį kovo 12 d. Palmer House, 
Chicagoje, pasakys svarbią kal
bą užsienių politikos klausimais, 
nors tikslus laikas ir vieta dar 
nėra galutinai nustatyta. Baltų
jų Rūmų pranešimu, preziden
tas Fordas iki pirminių rinkimų, 
kurie įvyks antradienį kovo 16 
dieną, žada Illinojuj apsilankyti 
dar du kartus.

bais ir tornado straubliais, ku
rie, laimei, iki žemės nenusileido. 
Vėjo sūkuriai išvartaliojo daug 
medžių ir elektros sulpų ir nune
šė keletą stogų, E. 84 batvėj pa
likdami 25 žmones be pastogės.

Lietaus prilijo tiek, kad van
duo žemėje nebetalpa, tačiau re
kordą tebeturi 1922 metai, kovo 
5 dieną Chicagoje palijo 5.5 in- 
čai.

Daug blogiau turėjo Deroitas 
sų Michigano valstija, kur pana
šios audros nebebuvo buvę per 28 
metus, kur audros su ledais, pri- 
darytiem nuostoliam mažinti net 
tautos gvardija buvo iššaukt.a

Birch Bayh

Sen. Birch B«yh .Massachusetts 
pirminiuose rinkimuose gevęs labai 
mažai balsy, nutarė atsiimti savo 
kandidatūrą prezidento pareigoms. 
Manoma, kad iis įtakingas Indianos 
senatorius padės Henry Jacksonui. 
San. Bayh parailkė kad tolimesnei 
rinkiminei kampanijai jam trūkstą 
plnlgv-

Armand Hammer 
prisipažino kaltu

LOS ANGELES. — Milijonie
rius Armand Hammer iš ligo
ninės atvyko į teismą kartu su 
daktaru, norėdamas asmeniškai 
pareikšti teisėjui, jog jis yra kal
tas, kad 1972 m. nelegaliai “do
vanojęs” 5,000 dolerių Niksono 
rinkiminės agitacijos reikalams.

Milijonierius Hammer yra Oc
cidental Petroleum Corp, pirmi
ninkas. Jei jis būtų nuteistas, 
tai .daugiausiai gautų 3 m. ka
lėjimo ir turėtų sumokėti 3,000 
dol. baudos.

Atviras kelias Į Nato
MADRIDAS. — JAV ir Ispa

nija jau pasirašė tarpusavio su
tartį. kuri leidžia Amerikai nau
dotis bazėmis Ispanijos teritori
joje. Ta proga Nato vyriausias 
vadas gen. Aleksandras Halig pa
reiškė, kad Ispanijos regionas 
yra labai svarbus strateginiu at
žvilgiu. ginant Europos laisvės 
šalis ir pačias JAV.

Ispanų - amerikiečių sutartis 
leidžia sudaryti bendrą tarybą 
bei komitetą ir vienkart atida
ro duris į Nato organizaciją.

Jis pareiškė, kad ves partiją 
į didelius laimėjimus vidaus ir 
užsienio politikoje. Jis keliais at
vejais pareiškė, kad laikysis da
bartinės detentės politikos su 
JAV’ ir sieks pasaulio taikos. 
Penktadienį po pietų labai pla
čiai visoje Maskvoje buvo ko
mentuojamas prezidento Fordo 
pasakytas pareiškimas detentės 
politikos reikalu. Partijos vadai 
sutiko, kad žodis “detentė” nėra 
toks jau geras abiejų valstybių 
santykiams tvarkyti, bet Brež
nevas bandys ir toliau mažinti 
įtampą tarp dviejų, galingiausių 
pasaulio valstybių. Prezidentas 
Fordas, kalbėdamas rinkiminės 
kompanijos metu, pareiškė, kad 
jis žodžio detentės nevartosiąs,- 
bet bandys stipriaus apginkluoti 
Jbngtines Valstybes, kad galėtų 
lengviau santykiauti su Sovietų 
Są j unga.

Labiausiai nukentėjo komu
nistas Demitri Polianskis, praei
tais metais tvarkęs žemės ūkio 
reikalus, Įvedęs įvairius kontro
lierius ir lenktyniautojus, bet 
nepajėgęs pagaminti daugiau ja
vų. Nuo 1965 metų jis buvo 
premjero pavaduotojas, geras 
kalbėtojas, siunčiamas nepaten
kintų Krimo ir Altajaus žemės 
ūkio darbininkų malšinti. Ge
rokai iškilęs senas bolševikas 
iškrito iš politbiuro, iš vyriau
sybės ir kitų atsakingų pareigų. 
Brežnevas kurį laiką juos pasi
tikėjo, bet praeitais metais jo 
paruošti pranešimai apie darbą 
žemės ūkyje nebuvo tikslūs, to
dėl valdžiai reikėjo pirkti rugių, 
kviečių, kukuruzų 
maisto užsieniuose.

ir kitokios

Gromyka, 
Podgornas,

Politbiure palikti 
Grečka, Kosyginas, 
Androvas ir kiti glaudūs Brež
nevo bendradarbiai į politbiurą 
išrinkti Grigori Romanov ir Di
mitri Ustinov. 5000 partijos at
stovų kongresas buvo baigtas 
penktadienio vakarą.
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Šias sąlygas laiku turėtų pa
skelbti LB Centro valdyba. Pa
gal reikalą rinkimai galėtų būti 
atidėti, nes čia nėra jokie valsty
biniai rinkimai ir dėl datos ne
turėtų būti daromos komplika
cijos, nesfopozicija turi turė
ti pakankamai laiko pasiruošti 
bendriems rinkimams.

Priėmus ir įvykdžius šias są
lygas, automatiškai būtų išpręs- 
tas abiejų bendruomenių suvie
nijimo klausimas.

Kitu atveju bus palikta ga
limybė demoralizuoti išeivijos 
veikla visam laikui. K. Radvila

BUY ILS. 
SAVINGS 
BONDS

SKAITYK IR KITAM’PATARK 
SKAITYTI- "NAUJIENAS”

MkKi h CALIFORNIA AVĖ.)

Malonu buvo matyti ir kai 
įnyninių tautų atstovus: Latvi

BILIETAI GAUNAMI: 
marginiuose 
2511 West 69th St.

A.Rugienius,- 30717 . ;Lund 
Drive, Mich. 48093.-Tel. 1-313- 
573-9448. Ig. Anužis, 2794 Sun- 
ridge, Troy, Mich. 48084. Tel. 
1-313-646-5593. Alf. Velavičius, 
11319 Yentura Drive, . Warren, 
Mich. 48093-JTeI. 1-313-264-2937.

PER ANNUM
PASSBOOK 
ACCOUNTS-

PER ANNUM

$1000 or more
1 year min.

ir ponia 
šnekučia- 

svečiais.

JEI JŪS -NORITE SIŲSTI

SIUNTINĮ - DOVANI Į LIETUVĄ IR USSR DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 

ŽINOMOS FIRMOS

žiais pasipuošusiomis lietuvai
tėms. Jisai yra kilęs iš Lietu
vos, Panevėžio, domisi Lietu
vos. istorija ir dabartine oku- 

padėtimi. Jis

Vasario šešioliktą d., Lietu
ves Nepriklausomybės minėji
mas — priėmimas Lietuvos, pa 
ąiųnJnybėje, Nepriklausomos 
Lietuvos nuosavame kampe-

DALYVAL'JA: A. Brazis, Kristina Mileriūtė, V. Uorentas, Eleanora Zapolienė, A 
Panka, J. Vieraitis ir kiti. 21 narių simfoninis orkestras.

MES TAIP PAT
SUS CHICAGOS

■uvos nepriklausomybės minė 
jime dalyvauja nemaža Lietu
vos draugų.

Lietuvos atstovas ir ponia 
Kajeckienė, o taip pat pasiun
tinybės patarėjas 
Bačkienė maloniai 
vosi su atvykusiais

AM NUM

ĮSOM «r m»r« 
minėntuni 

30 month*.

PER ANNUM 

certificate 
55000 or more 

4 year min.

Į Pasiuntinybė 
“Čiurlionio’’ ansamblio vado 
vai A. ir O. Mikulskiai su gru
pe kanklininkų. Jie atvyko ii 
Clevelando j Washingtoną at 
likti programą JAV 
nariams suruoštame New Yor- 
ko ALTAs, Washingtono L. 
Bendruomenės ir Washingto-no 
Moterų klubo vasario 17 dieną 
Kongreso patalpose. Susirinkę 
pasiuntinybėje svečiai buvo 
maloniai nuteikti išgirdę kan- 
lėmis a tiktų muzikos veižalų. 
Ponas Mikulskis pasveikino 
Rajeckus jų vestuvių sukak
ties proga ir visi sugiedojo “Il
giausių metų”. G. K. i

Gyvai Lietuvos reikalais do
mėjosi žurnalistas Edward 
Cuckerman.

Buvo atvykę į priėmimą ir 
kitais, metais Lietuvos pasiun
tinybę lankantieji kitataučiai, 
kaip,kad generolo našlė ponia 
Graves Blanchard ErskineLCbr 
nejia. Lane, Betty, Lane ir kt.

Jauna Pittsburgh© pana, užklupta 
smarkaus vėjo ir lietaus, užsimovė 
ant galvos rastą dėžę ir skuba j dar
bą. Europietės taip nepadaryty. Dė
žių ant. galvos jos nedėtu.

ir SLA 113 kuopa. Buvo jau ke
letas susipratusių lietuvių, kaip 
tai Juozas Makaveckis, Miglinai, 
Karalius ir Jonas. Tikiu, kad 
jie yra Naujienų skaitytojai. Juo
zas Jatkevičius ir daug kitų. Per 
Pirmąjį Pasaulinį karą jauni vy
rai išvadinėjo į miestus, kur dir
bo daugiau karui reikmenis. Pas
kui, vyrus išvažinėjo ir mergi
nos. Jų čia buvo daug.

Lietuviai čia sumažėjo, tačiau, 
kurie čia pasiliko, gerai įsikū
rė, pavyzdžiui, kaip broliai Mig
linai — Karolis ir Jonas. Tikiu, 
kad jie skaito Naujienas visą 
laiką. Gyvena broliškai kartu. 
Juzė — Jono žmona, yra šei
mininkė. . Jie užaugino vieną sū
nų, o dabar augina anūkus — 
vaikaičius.

Kita pavyzdinga šeima, tai 
Magdalena ir Juozas Jatkevičiai, 
užaugino 2 sūnus ir dukrą — 
Bronę. Visi vedę, auklėja savas 
šeimas. Jų vyriausias sūnus 
Juozas yra baigęs Columbia uni
versitetą, gyvena Calif orai joj e. 
Jauniausias Vincukas — Wil
liam Jatkevičius vedęs slaugę, 
auklėja šeimą ir yra Enfield Fe
deral. Savings and Loan Asso
ciation banko prezidentas.

Tarpe daugelio įvairių, virši
ninkų vardų skamba didžiausio 
viršininko lietuviška pavardė, 
Jatkevičius. Bankas turi tris sky
rius. šis vyras yra Antrojo Pa
saulinio karo veteranas, yra bai
gęs kolegiją ir kitas aukštas mo
kyklas. Tačiau, jau seniai jų tė
vai — senis Juozas Jatkevičius 
.paralyžiaus paliestas, Jonas Mig
linas atraičio paliestas. Linkiu 
jiems dar daug saulėtų šviesių 
dienų ir metų gyventi.

Man iš Lietuvos atvykus į tą 
gražų miestelį Enfield, Conn., 
atrodė, kad mano antroji tėviškė. 
Daug kartų jų namuose buvau 
pavaišintas. Ačiū jiems už tai.

J. Krasinskas, 
r iš Worcesterio

Parteris:
8, 7, 6, 4 doleriai

Balkonas:

8, 6, 4 doleriai

Tarpe atsilankiusių į minėji 
mą svečių buvo kelios dešimtys 
Lietuvos draugų svetimtaučių, jusį atvykti, pavadano jo asis* 
kaip pav. Diplomatinio korpu- tentas Scott Gohen.
so dekanas, Nicaragua aniba- District of Columbia Natio- 
sa dori u s Sevilla Sacasa. Jie ne- nalBank direktorius Leo Bern 
tiktai atsilankė į Lietuvos pa- stein ir ponia šnekučiavosi su 
siuntinybę, bet savo parašy- lietuviais ir tautiniais drabn
iame ta proga Lietuvos atsto
vui laiške pastebėjo, kad Vasa 
rio 16 diemjL kad Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimų pa
gerbtų, priė’Nicaragua ambasa puotos Lietuvos 
dosbuyo iškelta vėliava. Priėnii renka žinias savo ruošiamai 
me dalyvavo keletas Valstybės knygai apie Lietuvą, 
departamentą esamų ir buvu
sių aukštų pareigūnų: Valsty
bės departamento Rytų Euro
pos skyriąūs direktorius Nico
las Andrews, pareigūnas Balti- 
jo reikalams Thomas Gerth, ne 
nutraukęs su lietuviais ryšių,- 
buvę* Valstybės departamento 
pasekme torius Loy Henderson, 
buvęs Rytų, Europos skyriąus 
vedėjas, daugeliui, lietuvių pa- 
žįstamas^ Herald V^ėdeler, bu
vęs Baltijo reikalams skyriaus, jos pasiuntinybės Čherge d’Af- 
-vedejas Dr. William Shepard* faires dr. Anatol Dienbergs ir 
su ponia ir dukromis, Valsty- ponią jų pasiuntinybės patarė- 
hčs departamento Protokolo ją Vilis Tomson. Prof. dr. Le- 
pareigūuai — Richard Gpokin jins> pareiškė, kad jis ką tik 
su ponia bei Patrie Daley, dir- grįžo iš Paryžiaus, kur dalyva- 
busi ankščiau Protokolo sky-’vo kriminalogų pasitarime, sku

Snarskfs, Alvina Giedraitienė, R. Stakauskas, A. Kovera, J.
Režisierius-Dirigentas Muą. Stephens-Steponavičlus

32 Rjvercrest Road, Toronto, 
Ont., Canada M6S 4H3. TeL 1- 
416-763-4429.

Revizijos komisiją sudaro:

V, ‘Jokūbaitis, 13813 Othello 
Ave., Cleveland, Ohio 44110. Tel. 
1-216-681-9143. V. Gyvas,. 18301 
La Salle Ave., Cleveland, Ohio 
44119. Tel. 1-216-486-3228. K. 
Karalis, 2208 Grandview Ave., 
Cleveland, Ohio 44106. Tel. 1- 
216-371-3290.

riuje ponia Alfred Sieminski, 
jos vyras yra buvęs kongresma 
nąs. Malonu buvo svečių tarpe 
matyti V. Vokietijos ambasa
dos patarėją Marks Reinhard 

buvo suruoštas LietuyQs|su ponia, baroną Stackelberg 
su ponia ir kt.

Kongresmanas Daniel Flood, 
kuris prieš 25 metus yra pasa
kęs sveikinimo kalbą, kai Ame 
rikos Balsas pirmą kartą pra
dėjo transliacijas į pavergtą 
Lietuvą, buvo ponios Kajeckie 
nės paprašytas praplauti gel
tona, žalia, raudona vėliava 

u ponia 
tas. pareigas mielai atliko, pat
virtindamas, kad jis buvo, yra 
iv bus lietuvių draugas. Sena
torių Percy (R. III), negalė-

šeštadienį kovo mėn. 15 d.
S vai. vakaro

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 — TeL: 581-6590—581-7729
Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo rietą pasiekia trumpiausiu lai

ku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavė
jas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, joserasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produk tų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Atidaryta, kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais ir sek
madieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

atstovo ir ponios Kajeckienės 
aukšlfems valdžios pareigū- 
pajus, kongi-esmanams ir. ki
tiems svetimšaliams, dalyvau
jant ir grupei lietuvių. Lietu
vos pasiuntinybę išdidžiai puo
šia Vytis ir plevėsuojanti Lie
tuvos trispalvė. Tai džiugina 
ir kartu graudžiai paliečia kiek 
vieno į ją įeinančio lietuvio'papuoštą tortą. Jisai 
sieks

(LICENSED 8Y VN EŠPOSYLTORG)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

Sena žmonių išmintis sako: 
“Mano patarimas yra toks, o jūs 
darykite, kaip sau norite”. .

Paskutinėmis dienomis turė
jau progos vienur kitur susi
tikti su žmonėmis, dar tebesisie- 
lojančiais lietuviškos veiklos iš
eivijoje reikalais. '

Iš pasikalbėjimų gaunasi aiš
ki išvada, kad žmonės išėję į 
opoziciją, yra linkę duoti dar 
vieną galimybę Lietuvių 
druomenės organizacijos 
dančiajai” pozicijai dar 
ateinančius LB Tarybos 
mus grįžti į solidarumą, nes tik 
tuo keliu būtų galima grąžinti 
taiką būsimai veiklai. Iš žmo
nių pasisakymų aišku, kad jeigu 
toji grupelė ir ateityje dėl pa
stangas bet kokia kaina LB or
ganizacijos 'vadovybę išlaikyti 
savo rankose tokiais pat meto- Sėjų nustatytus? ..uemoKrau- 
dais, kurie buvo naudojami pra- “us apsisprendimo principus, 
eityje, ‘t‘aikos” perspektyvos lie- neatsirado nei vienas asmuo, ku
ka miglotos. ris. būtų savo auką ar jos dalį
______________ ______________ paskyręs Altai. *'■-

Tokių rezultatų nei bolševiki- 
bėjo atvykti į Lietuvos pasiun- njUose balsavimuose dar nėra 
tinybę pasimatyti .su lietuviais pasitaikę. Ten paduotų balsų 
Nepriklausomybės šventės pro- skaičius už “pasiūlytus’ kandi- 
ga ir pasivaišinti čia gražiai ir datus nėra peršokęs 99.99 pro- 
labai skaniai (“gourmė”) pa- centus. Gi tame minėjime bu- 
ruoštais užkandžiais^ Buvo ir vę aukotojai visu 100 procentu 
Pasaulio latvių federacijos ge- pademonstravo, kad “nei cento 
neralinis sekretorius Br. Albats liaudies priešui” Altai.
ir rev. Veinbergs. Estijos gene
ralinis konsulas R Jaakson 
specialiai atvyko iš New Yor- 
ko j šinepriklauso
mybes minėjimą. Buvo čia .es
tų veikią as dr. Leo. Kuus ir. pp? 
nią. ■■■■ — --r..-n
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Sekmadienį, kovo men. 14
3 valandą po pietų

LYTINIŲ IŠKRYPĖLIŲ 
ĮSTATYMAS

HABTFdRD, Conn. — Kovo 
3 d. Connecticut valstijos atsto
vai visiškai nesvarstydami pa
smerkė taip vadinamą “Gay bill 
of rights” įstatymo .projektą, 
kuris būtų pripažinęs lediniams 

. iškrypėliamsį įstatymu apsaugo
mą" teisę. ••• • —

MŪSŲ SKYRIAI
ALLENTOWN, PA. — 126 Tilghman Street____________
BALTIMORE 31, MD. _ 1900 Fleet Street_____________
BROOKLYN, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue ___
BUFFALO 12, N. Y. — 701 Fillmore Avenue____________
CHICAGO 22, III. — 1241 No. Ashland Avenue___________
CHICAGO,. ILU 60629 — 2608 West 69 Street_______
CHICAGO, ILL. 60609 — 1855 West 47 Street_________ _
CLEVELAND 13, Ohio — 1028 Kenihivorth Avenue________
DETROIT 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue_________
FARMINGDALE, N. J. — Freewood Acres Rt. 9'_________
HAMTRAMCK, Mich. — 11339 Jos Campau Avenue 
HARTFORD 6, Conn. — 122-126 Hillside Avenue _________
LOS ANGELES 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue____
MIAMI BEACH, Fla. 33139 1201-17 St._______ ___________
NEW YORK 3, N. Y. — 78 Second Avenue______________
NEW YORK 3, N. Y. — 141 Second Avenue_____________
PHILADELPHIA 23, Pa. — 631 W. Girard Avenue .—______
PHOENIX, Aria. 85027 22047 K Black Canyon Hwy.
RAHWAY, N. J. — 47 East AVIton Arenus
SOUTH RIVER, N. J. — 41 Whitehead Avenue _ _________
SILVER SPRING, Md. — 622 Elsworth Dr________________
SYRACUSE, N. Y. 13204 — 515 MarcaJtea Street_________
WOODHAVEN, Queens, N. Y. 11421 — 80-14 Jamaica Ave. 
UTICA, N. Y. _ 963 Bleaker Street '...................... ..............

MICHAELS
4637 So. Archer Ave. 

(Prie 47-tos)

MARIA HIGH SCHOOL 
AUDITORIJOJ

Kad, ko gero, taip ir atsitiks, 
galima spręsti iš to, jog jų su
klaidintoji visuomenės dalis te
begarbina Išleistas apsurdiškas 
rinkimines taisykles bei užim- i 
tą jų vadų liniją, o apie logiką 
esamos padėties išsprendimą 
visiškai į kalbas "nenori leistis. 
Kai kur veiksmai perdaug aiš
kiai liudija, jog “pozicija” nei 
nemano keisti nesąžiningos vei
klos.

šia proga noriu paminėti man 
neįtikėtiną sutapimą, dėl kurio 
abejoju ar atsiras bent -vienas 
į šią aferą neįveltas žmogus pa
tikėtų. '

Yra paskelbta, kad vienoje 
pietinėje valstijoje, LB apylin
kės surengtame Vasario 16 d. 
minėjime iš 150 dalyvavusių as-

1976 m. vasario 20 d. ŠALF- 
ASS-gos Centro Valdyba suda
ryta Toronte sekančios sudėties: 
P. Berneckas, pirm., 32 River- 
crest Rd., Toronto, Ont. M6S 4H3 
Tel. 1-416-763-4429. R'. Underys, 
vicepirm., 229 Rushohne Rd„ To
ronto, Ont. M6H 2Y9. Tel. 1-416- 
536-8388. St. Dargis, sekr., 9 
Sykes Ave., Weston, Ont. M9N 
1C8. Tel. 1-416-248-9196. J. Ne- 
šukaitis, ižd., 255 Silver Birch 
Ave., Toronto, Ont. M4E 3L6. 
Tel. 1-416-691-7798. A. Banelis, 
spauda, 410 Davenport Rd., To
ronto, Ont. M4V 1B5. Tel. 1-416- 
924-6450. ' ~

šALFASS-gos Centro? 
Valdybos adresas: ii

254-8500
PARDUODAME VI- 
PRIEMIESČIUS IR 

7,000 MIESTŲ JAV-SE PER R E L O

WORCESTER, MASS.
J. Krasinsko anų laikų 

prisiminimai

1913 metais gegužės mėnesį 
išlipau iš laivo New Yorke. Iš 
New Yorko pasiekiau mažą 
Conn, valstijos miestelį Thoms- 
sonville, dabar tas vardas jau 
pakeistas į Enfield, Conn..

Atvykau pas giminaičius Jur- , 
‘ ir Adomą Krasiskus. Jur

gis 1914 metų pradžioje išvyko 
į Lietuvą, šis miestelis buvo 
ir yrą gražioj apylinkėj prie pla
čios gražios Connecticut upės.

Čia radau nemažą būrį lietu
vių, ypatingai jaunimo, o mer
ginų daugiausiai, čia buvo di
delė kilimų-karpetų audykla, čia I 
jau buvo švento Jurgio draugija}

SKALSINKITE DABAR 
ĮVERTINTI 

JŪSŲ NAMĄ 
ERWIN J.

Turint prieš akis šiuos davi
nius, tik naivus gali, tikėtis dar
nios veiklos grąžinimo.

Kol dar turime penkias prieš 
dvyliką, siūlau paskutinę- sąly
gą .. “taikai” atsiekti, t.uo pačiu 

Džiugu, kad šiuo sunkiu lie-’žvengti dviejų LB’organizacijų 
uviams ir Lietuvai melu, Lie-j

1) Į būsimų LB Tarybos rin
kimų komisiją turėtų būti pa
kviesti ir opozicijos t. y. Reor
ganizuotos LB ižmonės, kurie ten 
dalyvaudami galėtų būti liudi
ninkais, jog balsavimuose nebu
vo suklastojimų. 2)- Kviesti ir 
opoziciją su savo kandidatais 
šiuose rinkimuose dalyvauti. 3) 
kad išvengtų užpelnytų ar ne
užpelnytų Įtarinėjimų; balsavi
mo taisyklės turi būti pakeistos 
tuo, kad paštu gali balsuoti tik 
tie, kurie iš anksto atsiunčia 

kongreso raštišką pageidavimą, kad jis-ji 
dėl turimos priežasties asmeniš
kai negali balsuoti. Tokiems 
balsuotojams vedamas atskiras 
sąrašas su įrodomąja medžiaga 
— balsuotojų pareiškimais. Ki
ti balsuotojai balsuoja, tik savos 
apylinkės ribose. Skundams pa
duoti laikas turėtų būti pratęs
tas nemažiau kaip 15 dienų nuo 
balsu suskaičiavimo datos.

INSURED
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Mokama 1 mėty 
Certifikatams.

Mažiausia $1,000 
ar daugiau.

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

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

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI

ON INVESTMENT 
ACCOUNTS

vt. BALNAS

Pastabos iš tolo

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

*' MAIN OFFICE: 6245 SOUTH WESTERN AVENUE, CHICAGO, ILLINOIS 60636 TELEPHONE: 476-7575

ALMIRA OFFICE:
3434 WEST NORTH AVENUE 
CHICAGO. ILLINOIS 60647 
TELEPHONE: <89-3113

•Funds must remain in this soedal account for term of certificate. From your deposit, we deduct the cost of the item, but the interest you earn pays 
for it, plus gives you an additional gain of 6H% to 7X% on your full deposit. Federal regulations require substantial interest penalty for early 

withdrawal. -

Geri vyrai ir vaikai — ne laiku ir ne vietoje

I no iš minios nuomonės viešas pa
reiškimas. Nieko daugiau.

17” Diagonal COLOR

with $1,500
You can have this 17" RCA XL-100
COLOR TV.. .and your money grows to

♦$1,897 in 72 months/ J

Or With $2,000
And your money grows to $2,283.06 in 4 
years.

Or With $5,000
And your money grows to $5,S8.48 in
2’A 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 1 year.

DES PLAINES OFFICE: 
1065 OAKTON STREET
DES PLAINES. ILLINOIS 60016 
TELEPHONE: 297-0720

1

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.

Or With $5,000
And your money grows to $5,408.95 in 
2’A years.

Or With $10,000
And your money grows to $10,551.99 
in 114 years.

Or With $20,000
And your money grows to 
$20,890.22 in 1 year, 

u *

iju (Bielskio) jau peržengė 85 
metų amžiaus slenkstį. Gerai 
dar, kad Bielskis ne-rabilo į pu
bliką su savo prakalba...

^argent Shriver

Sargent Shriver labai norėty būti 
JAV prezidentu, bet pirminiuose 
rinkimuose jam nesiseka. Jis suren
ka labai /mažai balsy, balsuotojai juo 
nepasitiki. Daugiausia balsy surenka 
sen. Henry Jackson.

Apie vasario 16-tosios minėji
mą, Los Angeles mieste, teko 
daug girdėti ir skaityti. Prijun
giant prie to mano paties, kaip 
vieno iš publikos, nuomonę — 
viską galima suvesti į vieną “re
zoliuciją”, reiškiančią publikos 
nepasitenkinimą visos progra
mos ištęsimu Marshall auditori
joje.

Nežinau kas ir kaip to minėji
mo programą sudarė, bet pirmoje 
eilėje pastabą reikėtų padaryti 
Altos skyriaus pirmininkui Vyt. 
Čekanauskui, kuris, turbūt reikė
tų laikyti atsakingu už jos su
darymą ir pravedimą, žinau V. 
čdkanauska esant labai ambicin- z. *
gu (o tai gera dorybė visuome
ninėje veikloje, nes tik ambicin
gi žmonės daugiau pasišvenčia ir 
nuveikia— negu tie, kurie netu
ri asmeninių ambicijų) ir dėlto 
galiu spėti, kad jis šias mano 
pastabas išvers į piktą kritiką. 
Bet tai būtų jo labai klaidinga 
prielaida, nes tai ką čia sakau 

x — yra ne pikta kritika, bet vie-

Dabar — štai dėl ko aš darau 
tokias kritiškas pastabas. Pir
miausia — dėl paties Altos sky
riaus pirmininko Vyt. čekanaus- 

: ko, kuris skyriui pirmininkauja
Jau buvo sakyta ir rašyta, kad i jau keleri metai iŠ eilės. Jis kal- 

nevietoje buvo lituanistinės mo- į ba prie miesto rotušės — L ie- 
kyklos-direktoriaus VI. Pažiūros tuvcs trispalvės pakėlimo iškil- 
įvedimas (programon) — pri- mėse, čia jis neramainomas: sa- 
statant mokinius laimėjusius vo “povvza’, šaltu ir taktišku to- 
konkursą už rašinius. Taip pat'nu — be priekaišto gera anglų 
ne vietoje..buvo-Šaulių Sngos kalba, šiemet atsisakė kalbėti 
Tremtyje žymeniu įteikimas pa- per radiją (lietuvišką) ir tai 
sužymėjusiems visuomeninin- minėjimo programos daliai už
karus pirmoje eilėje pačiam Al- angažavo gen. garbės kons. Julių 
tos skyriaus pirm-kui Vyt. Če
kanauskui, kuris jau senai to
kio pagerbimo yra užsitarnavęs. 
Tą, labai gerų užmojų “kariš
ką žygį” pravedė vietinės kuo
pos pirmininkas (Čia kai kurių 
— geros nuotaikos žmonių — 
pramintas “įgulos viršininku”) 
Kazys Karuža, kuris dėlto jau 
buvo “apšaudytas’* , ne tik žo
diniais sviediniais, bet net ir 
“partizanų” slypinčių spaudos 
dirvonuose... Prie visų tų pro
gramos ydų, aš dar norėčiau pri
dėti ir gen. garbės konsulo Ju
liaus J. Bielskio paminėjimų, kad

J. l’ielskį. kuris pradžioje suti
kęs — vėliau irgi atsisakė kal
bėti (gerai padarė — aš turėjau 
laisvas rankas tą radijo valan
dėlę pravesti, kaip norėjau ir ga
lėjau, nors V. Čekanausko trum
pas žodis čia būtų visai vietoje). 
Bet dabar toliau — vyriausioji 
programos dalis Marshall audi
torijoje. čia matome Vyt. Če
kanauską, Altos skyriaus pirmi
ninką, ten, kur, pagal mano iš
monę, jam nereikėtų būti: jis 
čia pasiima programos pranešė
jo pareigas, kurios labial tiktų 
lietuvaitei, pasipuošusiai- tauti-

’ Chicago Savings Offers You A Choice Of These Beautiful

COLORTVSETS
WHILE YOU EARN 6%% to 7% %

•IN OUR SPECIAL ACCOUNT

Enjoy Your TV NOW PLUS.

EARN INTEREST

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės, knyga

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl^ daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

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

deri tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

niais rūbais, nežiūrint, kad tas 
pareigas V. Čekanauskas irgi at
lieka be priekaišto. Manau, kad 
jam tiko minėjimą toje salėje 
atidaryti, gal būt dar ir pristaty
ti garbės svečius pirmoje eilėje 
pagrindinį kalbėtoją dr. K. Bo
belį ir tai viskas. Visą kitą pro
gramos dalį pravesti būtų nau
dingiau ir Įspūdingiau — lietu
viškų spalvų parėdai s pasipuo
šusiai lietuvaitei, pagal pirmi
ninko Vyt. Čekanausko iš anks
to paruoštą planą. Gi patį pir
mininką Vyt. Čekanauską norė
čiau matyti kaip šeimininką sė
dintį pirmoje eilėje, garbės sve
čių tarpe, nes jam tokia kėdė 
priklauso. Tai priduotų daugiau 
oriono ne tik minėjimui, bet ir 
pačiam pirmininkui — juo la
biau, kad jis jau senai yra už
sitarnavęs, kur kas daugiau pa
dėkos ir pagarbos, negu kad tai 
priklauso programos pranešė
jui. Tiek apie pirmininką, šiuo 
atveju Vyt. Čekanauską.

Nežinau kieno sumanymas, bet 
vistiek buvo labai geras įvesti 
jaunimą Į tikrai “lietuvišką pa
saulį”, nes juk lietuviškesnio 
momento, kaip vasario 16-tosios 
minėjimas, išeivijoje nėra. Bet 
— čia buvo padaryta klaida: ne
priklausomybės akto (nutari
mo) ir jo signatarų pavardžių 
skaitymą*pavedant vaikams. Ne
žiūrint kaip jie (vaikai) gerai 
skaitė (lygiai kaip ir Los An
geles miesto mero bei miesto ta
rybos proklamaciją — vasario 
16-ta skelbiant Lietuvių- Diena 
šiame milijoniniame mieste) — 
tų aktų vertė buvo lyg ir sumen
kinta. Juos skaityti galėjo pats 
pirmininkas ar kas nors iš vy
resniųjų, kaip kad pavz. kažkur 
Amerikos Rytuose lygiai tokius 
pat skaitymus buvo pavesta at
likti seniausiam savanoriui-kurė- 
jui. Tiems puikiems lietuviu
kams reikia surasti kitų progų 
pasireikšti lietuviškoje scenoje.

žmoniškais sumetimais — pir
mininko įvadas į generalinio gar
bės konsulo Juliaus J. Bielskio 
•pagerbimą, jo 85-rių metų am
žiaus sukakties proga, yra la
bai puikus gestas. Bet kodėl da
bar čia, minint vasario 16-tąją, 
o ne kur nors kitur, privačioje 
atmosferoje, kaip rodos kartą 
ar kitą, daug metų atgal jam bu
vo surengta visai privačia ini
ciatyva. Gerai dar, kad ir čia 
Bielskis nepanoro kalbėti, o pa
sitenkino tik bendru padėkos 
gesftu. Pažiūrėjęs net pačią 
naujausią Los Angeles miesto 
(centrinės dalies) telefono abo
nentų knygą, kurioje sužymėti 
visi generaliniai konsulatai ir 
tik konsulatai, nematau ne tik 
Lietuvos konsulato, bet net ir 
Bielskio vardo. Tiesa, jis gy
vena vakarinėje miesto dalyje, 
ir priemiesčių (pavz. Santa Mo
nica) telefono abonentų knygo
je gali rasti jo pavardę ir adre
są, bet tik kaip Bielskis Julius 
J. ’_ nei dr. nei konsulas. Lie
tuviška publika turi teisę pagei
dauti, kad nepriklausomos Lie- | 
tuvos institucijų (kokia reikia 
skaityti ir generalinį garbės kon
sulatą) vardas laisvajame pa
saulyje būtų paskelbtas ir prista
tomas visur kur tik įmanoma, 
pirmoje vietoje, ten kur jie dar

trbv( ripažistami ir tai, kur nb- 
i ko n ekainuoja — telefono abo
nentų knygoje, kur skelbiami vi
sų laisvų (ar bent buvusių to- 

I kiais) kraštų konsulatų ar at
stovybių pareigūnai ir jų adre
sai.

Po dr. K. Bobelio ilgokos kal
bos scenon išeina Vladas Pažiū- 
•a: lituanistinės mokyklos direk
torius, amžinas balfininkas (il
gametis Balfo skyriaus labai 
darbštus pirmininkas), lietuvis 
— kaip gintaras. Bet... su la
bai, smulkmenišku ne tik są
rašu bet ir pristatymu vaikų, lai
mėjusiu rašinių konkursą vasa
rio 16 proga.

Nežiūrint labai gerų intensi- 
jų — ir šitiems vaikams reikėjo 
.rasti kitą progą ir kitą publiką, 
kur jie būtų geriau įvertinti ne
gu dabar, čia, jau prailgusios 
programos išvarginta publika tai 
padarė. Ir čia — užmojis puikus, 
bet netinkamu laiku ir netoje 
vietoje.

Dar neviskas. Pristatomas 
“įgulos viršininkas” — šaulių 
Juozo Daumanto kuopos pirmi
ninkas Kazys Karuža, kuris sa
vo eile vėl pristato senuką Ju
lių Bielskį, garbės konsulą, pa
gerbimui 85 metų sukakties 
proga ir kviečia jį prisegti žy- 
mėnius (šaulių S-gos Centro 
V-bos skirtus — K. Karužos pri
statymu) Vyt. Čekanauskui ir 
Linui Kojeliui. Jau kartą, čia 
pat buvo pagerbtas, kai Vyt. Če
kanauskas Bielskį pristatė ir pa
ragino, ta pačia proga, pagerbti. 
Prie ko čia, toje pat salėje ir 
publikoje, dar tokias ceremoni
jas (kurios priklausytų visai ki
tu laiku ir aplinkybėse) karto
ti? Nežiūrint K. Karužos dide
lių nuopelnų netik šaulių eilėse 
bet ir iš viso lietuviškame dar
be— jo dalis bendroje progra
moje buvo nevietoje, nors tai 
galima pateisinti šventės šei
mininko Alto pirm-ko Vyt. Če
kanausko apdovanojimu. Būtų 
geriau tikę tai atlikti kokia ki
ta proga (gal grynai šauliška pa
rapijos salėje ar net ir jo paties 
“Villa Trakai” menėje, kuria 
tiek daug kas veltui pasinaudoja.

Kuo labiausia publika buvo ne
patenkinta, — tai — kad tie vi
si neskelbti ir nelaukti progra
mos pratęsimai, labai nuobodžia
vę publiką, buvo padaryti meni
nės programos dalies sąskaitoh. 
Ta meninė dalis, kuri buvo

skelbta apimsianti ir solistus ir 
chorą, buvo visiškai nubraukta.

Gal būtų įmanoma kitais me
tais, rengiant vasario 16-tosios 
minėjimu (kas neabejotinai pri
klauso Amerikos 1 ietuvių Tary
bai) AJtos pirmininkui susisėdus 
su kitais organizacijų atstovais 
smulkmeniškai aptarti visą mi
nėjimo programą. Būtų daug 
lengviau pačiam pirmininkui 
(Šiuo atveju Vyt. Čekanauskui) 
ir taip jau persikrovusiam visuo
meninėm pareigom, o neabejoti
nai ir publikai nelabai noriai ei
nančiai į nuobodžius renginius, 
net vasario 16-tosios minėjimo 
proga.

ETIKOS KOMITETAS 
GAVO TEISĘ

VAŠINGTONAS. _
Rūmai kovo 3 d., 321 balsų-prieš 
8>, suteikė etfkos komitetui ga
lią šaukti pašaliečius liudinin
kais ir juos tardyti, tyrinėjant 
neteisėtai iš senato komiteto din
gusio slapto rašto klausimą, ku
rio turinys buvo paskelbtas vie
name New Yorko savaitraštyje. 
Taigi etikos komitetas gavo tei- 
tę pareikalauti iš asmenų arba 
iš kitų įstaigų dokumentus, jei 
komitetui bus reikalinga.

LOCKHEED BENDROVĖ
NETEKO GALVOS

ITALIJA PRALENKIA 
ČIKAGĄ

IX>S ANGELES. — Kyšiai ir 
senato komiteto tyrinėjimai pri
vertė dar tris vyriausius kompa
nijos direktorius palikti gerai 
apmokamas vietas. Dabar ben
drovės užsienio prekybą prižiū
rės vidaus prekybos skyrius.

Senato komitetas ėmėsi tyri
nėti Lockheed ir kitų bendrovių 
kyšių klausimą. Jis sutiko tam 
tikromis sąlygomis pranešti Ja
ponijos teisės įstaigoms japonų 
pavardes, kurie yra paėmę ky
šį iš Lockheed bendrovės.

BOLZABO, Italija. — Siau
čianti Italijoje bedarbė, infliaci
ja ir kylančios kainos pamynė 
po kojomis dešimt Dievo įsaky
mų ir verčia gyventojus -plėši
kauti. Jie lenktyniaudami,’kaip 
kadaise Čikagos gengsteriai; plė
šikauja, žudo, grobinėja, privar
iau ja.

Štai, kovo 3 d. trys ginkluoti 
plėšikai surišo Bolzamo mieste 
esančio viešbučio vedėją ir kitus 
tarnautojus, įsilaužė į seifą ir 
išsinešė pilną maišą su pinigais 
ir brangenybėmis, kurių vertė 
siekia 450,000 dolerių.
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Planuoja grobti ALTo vardą
Kazys Barzdukas, savo bendradarbių remiamas, dar 

nesušilęs Amerikoje ir nesusipažinęs su Amerikos lietu
vių gyvenimu ir jų atliktais ir vedamais darbais, tuojau 
pradėjo planuoti, kaip rasti būdą išmušti iš vėžių Ame
rikos Lietuvių Tarybą. Jis sugalvojo Įvairiausius būdus 
ir metodus, bet iki šio meto jam nepavyko tai padaryti

Nepajėgęs susitarti su politinių grupių priešakyje 
stovinčiais žmonėmis, nešusiais naštą ir atsakomybę du 
dešimtmečiu, Barzdukas ryžosi paveikti laikraščių re
daktorius ir radijo valandėlių pranešėjus. Jis sugalvojo 
žurnalistų pasitarimus, gavo iš Bačiūno farmą, pastogę 
ir bandė indoktrinuoti laikraštininkus, kad atsisakytų 
nuo senų lietuviškų visuomeninių organizacijų, politinių 
grupių ir priimtų jo siūlomą vieną partiją ir vieną va
dovybę. Bet ir šios pastangos nedavė lauktų reziltatų. 
Laikraštininkų jis neįtikino, nes nemokėjo rimtai savo 
pažiūrų formuluoti ir Įtikinti. Vietoje Įtikinėjęs, jis bu
vo pristatytas prie sienos pasiaiškinimams. Jam buvo 
nesmagu, nemalonių klausimų jis liesti nemėgsta, todėl 
ir nustojo kviesti Amerikos laikraštininkus pasitari
mams.

Barzdukas neįtikino Amerikos lietuvių laikraštininkų, 
ir jam nepavyko paimti Amerikos lietuvių organizacijų 
savo vadovybėm Visų laikraštininkų jis, nei jo Įpėdiniai 
daugiau nebešaukia. Bet jau minėjome, kad JAV Lietu
vių Bendruomenės vadovaujamas Gečio visuomeniniams 
reikalams tvarkyti sudarytas komitetas sausios pabai
goje Philadelphijoje suorganizavo “sturdijųA savaite 
gali”. Iš visų ten suvažiavusių studentų, apdairiau
sias, atrodo, buvo Bronius iBeliukas. Jis patarė imtis 
priemonių Įtikinti Amerikos lietuvius, kad jie dalyvautų 
artėjančiuose Bendruomenės rinkimuose, bet nepasiūlė 
priemonių tuos “rinkimus” padaryti tikrais rinkimais, 
kad lietuviai, atidavę savo balsus, būtų tikri, jog ten ne
bus klastos. Nei vienas save gerbiąs lietuvis į klastingus 
rinkimus neis, savo vardo tepti jis nenorės.

Be patarimo ne tik kandidatuoti, bet ir balsuoti, Bie- 
liukas susirinkusiems studentams pasiūlė naują būdą

Amerikos Lietuvių Tarybai likviduoti. Nepaskelbę uuo- 
menų, jis tvirtina, kad Gailos valdymo laikotarpiu JAV j 
Lietuvių Bendruomenė “pasiekė impozantiško aktyvių 
dalyvių skaičiaus, jis aiškina, kad Amerikos Lietuvių 
Taryba “nustojusi demokratiškumo”. Korespondentas 
nepaskelbia, kuo Bieliukas tokius savo tvirtinimus rėmė, 
bet jis eina prie pačio pagrindinio klausimo, Amerikos 
Lietuvių Tarybos likvidavimo. Drauge Bieliuko pasiūly
mas šitaip aprašytas:

“Prisiminęs 1975 m. pradžioje (ar tik nebus pa
baigoje? N. R.) įvykusią nesekming^ laisvinimo veik 
snių konferenciją Chicagoje, B. Bieliukas kėlė rei- 

•kalą surasti patenkinamą sprendimą išlyginti ALTos 
ir JAV LB santykiams. Konflikto šaltinį siūlė panai- 
kwinti tokiu būdu: “Kadangi JAV lietuviai negali 
atsisakyti savo teisės sudaryti vadovybę rinkimų 
būdu, tai ALTa turėtų JAV lietuviams šią teisę pri
pažinti Amerikos LB turi švietimo tarybą, Kultūros 
tarybą, Visuomeninių reikalų tarybą. Atrodo, kad 
Amerikos LB nebūtų sunku savo Visuomeninių rei
kalų tarybą pavadinti Amerikos Lietuvių Taryba, 
įtraukus Į ją ir tuos veikėjus, kurie dabar vadovau
ja ALTai. Dvilypumas būtų užbaigtas. Ietys sudegin
tos.” (Draugas, 1976 m. kovo 3 d. 4 psl.)
Bieliukas Bendruomenės gyvenimą studijuojan

tiems jauniems vyrams ir moterims pataria Algi 
manto Gečio vadovaujamai Visuomeninių reikalų tary
bai pasivadinti Amerikos Lietuvių Taryba, ir pati svar
biausioji ALTo likvidavimo dalis būtų padaryta. Bet Bie- 
liukui ir Į galvą neateina mintis, kad Gečys negali to pa
daryti. Amerikos Lietuvių Taryba yra registruota, turi 
savo čarterį, ją apsaugos valstybės Įstatymai, todėl nie
kas, kad ir geriausių norų vedamas, negali pasisavinti 
Amerikos Lietuvių Tarybos vardo. Ta Gečio taryba ga
li būti geriausia iš geriausių, bet ji visvien neturi teisės 
pasivadinti Amerikos Lietuvių Taryba.

Bieliukas jau turi žinoti, kad netolimoje praeityje 
vardų grobimas toli nenuvedė. Prieš penkeris metus pa
našūs gudragalviai buvo pasišovę pagrobti Amerikoje 
seniai veikiančių Lietuvių Vyčių Laiškams rašyti komi
tetą. Tas komitetas iš metų Į metus laiškais gynė Lietu
vos reikalus ir lietuviu teises. Vyčiai, komiteto pataria
mi, parašė tūkstančius laiškų, gindami Lietuvos ir lietu- 
viųteises. Jie ir ateityje rengėsi tą patį daryti. Kada 
Amerikos Lietuvių Taryba organizavo laiškųrašymo ak
ciją aneksijai nepripažinti. Vyčiai ir praeitais metais pa
rašė šimtus laiškų. Bendruomenės grobikai be jokių ce
remonijų pasisavinimo Laiškams rašyti komiteto vardą 
ir pasiskelbė, jog tai jų komitetas. Vyčiams teko pareik
šti griežtą protestą ir uždrausti jiems vartoti šio komite
to vardą o Naujienoms teko iškelti viešumon Amerikoj 
neįprastus vartoti metodus.

Gečio vadovaujamas komitetas galėtų priimti Bie
liuko pasiūlymą ir pasivadinti Amerikos Lietuvių taryba, 
bet esame tikri, kad ALTa protestuotų. Niekas neturi 
teisės savintis kitos organizacijos vardo. Amerikos Lie
tuvių Tarybą sudaro didelių lietuviškų organizacijų rink
ti atstovai, tuo tarpu Gečys jokiose rinkimuose, net ir 
bendruomeniniuose, nedalyvavo. Bendruomenę valdan
tieji žmonės ji pasamdė. Geraširdis Bieliukas siūlo Įtrauk 
ti Į Gečio vadovaujamą tarybą ir veikiančius ALTo atsto
vus, bet vargu tie atstovai norėtų Į tokią tarybą eiti.

Prieš ketveris metus poetė Juoze Vaičiūnienė ir menininkas Adomas 
Varnas kartu leido atostogas Michigan ežero pakraščiuose, o sekmadienį, 
kovo 7 d., 4 vai., Balzeko muziejuje bus paminėti didesnieji Vaičiūnienės 
atlikti darbai. įėjimas laisvas. Visi kviečiami.

AUDĖNAS PASAKOJO APIE
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ

J. Audėno kalba, pasakyta 1976 m. vasario 22 d. Rocheste- 
ry, minint 58 Nepriklausomos Lietuvos atkūrimo metines

Vyriausio Lietuvos Išleisvi- 
nimo Komiteto vardu sveikinu 
visus čia susirinkusius minėti 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo 58-ją sukaktį, tuo pa
gerbiant mūsų tautos vyrus, 
sudariusius Valstybės Tarybų, 
kuri pačiu geriausiu metu pas
kelbė valstybinės nepriklauso
mybės aįstatymo deklaracijų. 
Tai įvyko 1918 metais vasario 
16-ų dienų Vilniuje po 123 me 
tų Rusijos okupacijos. Valsty
bės Tarybos pasirašytu aktu 
buvo nutraukti visi ryšiai su 
Rusija ir su Lenkija, su kurio
mis Lietuva per kelis šimtme
čius buvo susirišus.

Pasirašytasis nepriklauso
mybės aktas yra visos mūsų 
tautos dvasinės jėgos ir vienin
gos politinės valios didžioji iš
raiška bei ryžtas eiti į savaran 
kiškų gyvenimų. Nepriklauso
mos Lietuvos valstybinis, gyve 
nimas, nuo paties jos kūrėjo 
Karaliaus Mindaugo trukęs 
apie pusseptinto šimtmečio, Va 
sario- 16-sios aktu įgavo visai 
naujų kryptį, naujus nepriklau 
somo gyvenimo idealus: po ku
nigaikščių ir bajorų viešpata
vimo, valstybės valia į savo 
rankas paėmė Lietuvos valstie 
tis ūkininkas ir darbininkas.

Tai pagrindinės Lietuvos gy
ventojų grupės, ne tik paskelb 
tuoju aktu, bet ir ginklu atko
vojusios ir atstašiusios savo 
valstybę. Žemės ūkis, tėvų ir 
protėvių žemė buvo žymiausi 
ir realiausi pagrindai nepri
klausomybei tarpti.

Praėjo daug metų iki tai bu
vo pasiekta. Dvidešimt dvejus 
metus mūsų tautos ne tik pa-1 
sidžiaugta savo valstybiniu gy
venimu, bet per tą laikotarpį 
buvo tiek sukurta kultūrinių 
vertybių ir gėrybių, kurios 
švieste švies mūsų istorijoje 
per šimtmečius-

Šiandien, kai jau 36-rius me 
tus Lietuva vėl okupuota, mums 
nebeužtenka tik džiaugtis ne
priklausomo gyvenimo laiko
tarpiu. Tie trisdešimt šešeri 
metai vestų ir tebevedamų ko
vų,’ tiek pačioje tautoje tiek ir 
užsienyje, jungia mus- vieny- 
bėn, stiprina mūsų jėgas, ver
čia būti ištvermingais iki atku- 
rsime trečiųjų Lietuvos valsty 
bę. Tik dirbdami galime tikė
tis, kad Lietuva vėl nusikratys 
priespaudos. ...

Daugiau kaip per dešimt hie 
tų trukusias partizanų kovas, 
kad ir okupantui laimėjus, tau

Bieliukas labai lengvai pašalino, dvilypumą ir sudegi
no ietis. Jis nepastebėjo, kad tas dvylipumas nelygus. 
Būtą buvę geriau, jeigu jis tą problemą būtų pats geriau 
pastudijavęs ir pataręs savaitgalio studijų lankytojams 
taip pat visą reikalą pastudiju'oti.

ta nepalūžo ir neištižo. Ji susi 
rado kitas priemones ir būdus, 
kurie stebina Lietuvos pogrin
džio sumanumu ir atkaklumu 
tą kovą vesti: gausioji doku
mentacija — Lietuvos Katali
kų Bažnyčios Kronika, atkur- 
oji “Aušra”. Nacionalinio Liau 

dies Fronto pasirodymas, ma
nau kiekvienų išeivį bus įtiki
nę poprįndžio tvirtumu. Ir tai 
vyksta ne vien Lietuvoje. Disi
dentai ir pogrindininkai veikia 
Ukrainoje, Estijoje, Latvijoje 
ir kituose kraštuose.

Kaip minėta, Aauta kovoja 
prieš okupantą jau trisdešimt 
šešti metai: prieš trisdešimt 
trejis metus, vokiečių okupa
cijos pogrindy kovai prieš oku 
pantus pradėjo vadovauti Vy
riausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas.

Į Tamstas čia kalba vienas 
iš anuo metu Komiteto orga
nizatorių ir dar dabar esąs ak
tyvus Komiteto narys. Nors jau 
daug nuveikta, bet, deja; tiks
las dar nepasiektas — Lietuva 
dar ne laisva. Darbo dar daug, 
ne tik Vlikui, bet ir mums vi
siems. Per tiek laiko veikda
mas, Vlikas ne tik nesubyrejo, 
kaip jo priešai norėtų, bet ir 
niekur nesuklupo. Tatai rodo 
jo organizacinio pagrindo sti
prumų. Tas pagrindas yra po
litiškai organizuotos tautos vi
suma.

Vlikas yra pačios tautos su
kurtas ir, įgaliotas veikti jos 
vardu. Todėl Vlikas veikia ir 
kalba tautos vardu, kaip jos 
įgaliotinis užsienyje.

Šitų Vliko autoritetų pripa
žįsta visos lietuvių organizaci
jos: Pasaulio Lietuvių Ben- 
ruomenė, Amerikos Lietuvių 
Taryba, kitos.

Praeitų metų lapkričio 29 d. 
Vliko Seime kalbėdamas Ka
nados Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas Jonas Somanavi- 
čius kad 40,000 Kanados lietu
vių visokeriopjai remia Vilką, 
o Vasario 16-sios minėpmuse 
surenkamosios aukos atiduo
damos Tautos Fondui,- nes jis 
finansuoja Vliko veiklų J 
Šiek tiek pasisakęs dėl Vasa
rio 16-sios Akto, kuriuo buvo 
atkurta Lietuvos valstybė, ir 
■dėl Vliko, kaip Jautos atstovy
bės užsienyje, žvilgterkime į 
kai kuriuos Vliko darbus, ku
rie mums pasakys kaip panau
dojamas Vlikui Tautos suteik
tas mandatas.

(Bus daugiau)

”NAUJI£N13!’ B0LSE7IKAMS

YRA RAKŠTIS JŲ AKYSE

R. VILIUS
Visaip atsitinka

Aplink stovinčios mergaitės sukliko, 
aiktelėjo ir Vainio širdis. Jis iššoko iš sū
puoklės ir pribėgo prie jos. Vienas iš ap
link stovinčių elektrine lempute apšvietė 
mergaitę. Gulėjo ji nejudėdama. Akys bu
vo primerktos, ilgos tamsios blakstėnos 
virpėjo, lyg mirštančio vabelėlio kojytės, 
pro pravirų lūpų kampą tekėjo kraujas, 
rinkosi į latakų šalia jos išbalusio skruos
to. krūtinės iškilusi trūkčiojo, matėsi jos 
laibas kaklelis ir pusiau nuonuoginta jau
nos mergaitės krūtinė. Ji sukosėjo, sprin
go krauju, vienas iš vyrų pasilenkė ir pa
suko jos veidelį taip, kad jos kraujas lais
viau iš burnos tekėtų.

Elektrinės lemputės blazgana šviesa 
čiupinėjo jos gelsvas sruogutes. nuslydo 
nuogute ranka, kuri atmesta virš galvos 
gulėjo sustojo ties jos gražiom Jaibutėm 
kojom. gqži. slankiojo apie jos dailų, pu
siau krauju apiplūdusio, kaklo ir vėl sus
tojo ties jos dangiško veidelio, išbalusio, 
spinduliuojančio nekaltumu. Jos apvalios 
krauju raudonai nudažytos lūpos pūpso
jo, lyg norėdamos atsisveikinti. Kraujas 
sustojo tekėjęs, pradėjo tamsėti, stingo į 
krešulį.

Vainys krito šalia jos ant kelių, purti
no jos pečius, lyg norėdamas ją iš miego 
pažadinti, šaukė jos vardą, bandė pakelti, 
baimingu, net verksmingu balsu aimana
vo:

— Kas daryti? Kas daryti?
— Neniesk! — suriko, vienas iš arčiau 

stovinčių, — gal jai sprandas ar nugur- 
kaulis palaužtas, nusuksi nugaros sniegi
nis, tai nebevaldys nei kojų, gal ir rankų. 
Vainys pašoko: — Daktaro, daktaro, — 
šaukė jis, — žiopliai, ko stovite, ar nema
tote, kad reikia daktaro?..

— Nesikarščiuok, — atsakė vienas iš 
paskutinės eilės stovinčių, — daktaras už 
septynių mylių mieste, greit neparveši, 
gal ir ne namuo, pas kitų ligonį išvykęs, 
gal sveeiaujas, gegužinėj, be to, reikia ve
žimėlio, arklių...

Visus aplink stovinčius nukratė šiur
pas, matė ir Vainys, padėtis buvo bevil
tiška, net mergaitės, kurios iš pavydo Ur
tikei,- dėl jos grožio, beveik sprogo, dabar 
jautėsi nemaloniai, lyg ir pačios būtų pri
sidėjusios prie jos nelaimės savo blogais 
linkėjimais.

Vainys klūpojo šalia mergaitės:
— Dievulėliau, — meldėsi jis, — ne

duok jai ir dėl visako, neparaližuok jos, 
palik jai rankas ir kojas. Jis draskė savo 
drabužius, troškumas užgulė jo krūtinę, 
smaugė jį ...jo galvoje vis dar jautėsi 
sūpuoklės supimas, jis svaigo .. matė, kai 
aplink medžiai lankstėti, svyravo...

Jis kėlėsi remdamosi rankomis ir ke
liais, galva dribo, lyg girta, trynė akis, 
stengėsi įsižiūrėti ir jam pradėjo aiškėti, 
kad jis visai ne prie sūpuoklės, kad čia ne 
medžiai ir pūdymas, ne žmones, bet kad 
jis klūpo luotelyje, kad tas supasi ir kad 
aplink šmėkšo krūmai ir nendrės, lanks
tosi vėjuje, kad jis po plonu žėgliu, per jo 
ištiesta audinį tai mato. Jis stvėrėsi už 
kaktos, atsiminė, kad jis vakar vakar, į
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Krokų Lanką žvejoti išplaukė ir kad jie Į 
jos pakraščio nendrynų Įsistūmė pernak
voti. Jis čiupinėjo, šalia jo, gufinčius su
glamžytus kailinius ir kiek nusišvpsojo, 
supratęs, kad jie jam pavaizdavo jo myli
mų Urtikę. f-

Jam buvo trošku, ant kelių ir alkūnių 
jis rėpliojo prie žėglio atlapo, kuri vėjas 
užbloškęs buvo, jam trūko šviežaus oro. 
jis. rėpliojo prie žėglio atlapo, kurį vėjas 
lio. Vėsus vakarų vėjas tuoj aušino jo įkai
tusia krūtinę, gaivino, jis giliai įtraukė į 
savo plaučius deguonime orą.

— Koks slogutis, — jis sumurmėjo, — 
jei nežinočiau, kad aš luotelyje miegojau, 
galėčiau žmonėm tai papasakoti, kaip taik- 
rų atsitikimą.

Vėjas draikė jo ilgus plaukus, kuteno 
krūtinės gaurus, delnu jis perbraukė sau 
per veidų, žiūrėjo į sukilusį, neramų eže
rų, kurio bangos vis viena po kitos sku
biai, nenustodamos artyn judėjd, į .pakraš
čio nendres, kurios aplink jį blaškėsi. Vai
duokliškai šlamėjo ežeras ir pakraštys, vė
jas ūžavo užkliuvęs už krūmų ir nendrių. 
Tamsios pluvės lėkė virš jo galvos, žiūrė
damas į ežerą, jis pastebėjo, kad Žag
rės link kažkas žybčioja, lyg būtų švieselė.

Jis buvo girdėjęs, apie neramias skan- 
duolių sielas, kurios ramybes neturi, ir 
audros naktyse, lyg švieselės, po ežerų kla
joja. Jis nenorėjo tam tikėti, bet negalė
jo suprasti, kas tai būtų, gal koks patvan- 
deninis smakas tokiose naktyee į vandens 
paviršiu iškyla ir tai tik jos spindinti 
akis, nes esą nčt žuvys gyvenančios giliue 

se vandenyse ti|ri savo galvose žibintus, 
tai kodėl ta jūsū paabisa, kuri Duobelyje 
gyvenanti, negalėtų tokį žibintą turėti, nes 
Duobelės gelmėse tikrai tamsu, ir kad ji 
audroms naktyse pakilus, Lanką plaukio 
ja, pasižuvauti, nes tada jai nuo žmonių 
saugu ir jų granatų, tikriausiai toks gy
vis tiek proto turi, kaip .ir daug kitų, su
pranta žmonių technikos pažanga, yra 
matęs jų pritaikymą.

Jam kilo noras patikrinti, Vainys ne
buvo baimingas, visad turėjom sotim aš
trią perstekę, ir galvojo, kad galįs, net van 
pranta žmonių technikos pažangų, yra 
kus, atrišęs luotų nuo krūmų jis jį išstūmė 
iš nenrių į banguojantį ežerą, pastatė 
žėglį, pritempė šuotą.

Vėjas tuoj įgulė į išskiestą žėglį ir luo
tas pakrypo ant vieno šono kraštinės. Lyg 
eiklus žirgas smogėsi jis į priekį, skrios- 
damas ežero bangas, taškydamos purslo
mis..Bangos daužė jo ragą ir kartais pakli- 
lo gana aukštai, žliopterėjo per kraštinę 
į luotų. Vainys karts nuo karto pasilen
kė ir viena ranka pylė tarp ritinių prisi
rinkusį vandenį, stebėjo žėglį ir luoto kryp
tį, karteno, reagavo į kiekvienų vėjo papū- 
tį ir įnirtį.

Tamsios debesys kilo iš vakarų, arti
nos į dangaus vidurį ir visai užtemdė eže
rų, vanduo sujuodėjo;

Staiga, akinantis, šakojas žaibas pers
krodė dangų, pasigirdo triuškinantis tren
kimas, stiprus ūžimas, oras kaukė, lyg tūks 
tančiai velnių blaškytuose ir aimanuotų. 
Ežeras pabalo, pratrūkusi audra nuskuto 

bangų paviršius ir lakino juos į orų. Stam
būs lietaus lašai kapojo Vainio veidų, jis 
tuoj, pinnkol andra galėjo į žėglį įgulti 
buvo šuotų paleidęs, greit prišokęs jis jį 
visai su visu siebu išmetė į Lankos van
denis, bet vistiek pirmas ir aštriausias 
audros įnirtis buvo luotą pripylęs pusiau 
votinių vandenio. Vainis greitai šėko su ar
klu rankoje į didįjį ragą ir atsuko jį į ve
ji, kartu antra ranka pylė vandenį iš luo
to kiek įmanydamas, bet jis neiškentė ne
pažvelgęs į tą vietų, kur jis švieselę risų 
laiką blykyniojant buvo matęs.. Jos jau 
nebebuvo, tik per audrą jis girdėjo, lyg 
pagalbos šauksmą, lyg aimanavimą.

Į tos audros įnirčius, su pusiau .pripil
tu luotu, jis ir savo gyvybę rizikuodamas 
ne būtų galėjęs įsiirti, reikėjo -daboti, Jkad 
tik luotelis vandens paviršui įsilaikylų, 
kad jį bangos, kurios daug didesnės ir pa
jėgesnės barėsi neužsemtų. Tik taikinan
tis prie jų konfigūracijos su didižucyu 
ragu į vėjų buvo galima tikėtis pakraštį 
sveikam pasiekti.

Ainis žinojo, gerai šitą dėsningumą ar 
peršlapęs ir sušalęs iki gyvo kaulo pasie
kė Krokų Lankos ežero pakraštį, tolį įsis
tūmė į nendrynų. Iš artimiausio kūgio pri- 
šipešė sauso šieno, Tidįjį ragų atsukęs į
vėją apklojo žėgliu, kurį jis po išmetimo 
vėl buvo į luotą įtraukęs, .susirietė šiene, 
stengėsi .-sušilti, laukė ryto.

Sekančią dienų grįžęs į savo kaimą, jis 
sužinojo, kad praeitą naktį Krokų Lan
koje iš Klaipėdos grįžtąs vertelga nusken 
dęs.
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DR. ANNA BALIONAS
AKIU, ALSŲ, NOSIES

2858 W. 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

DR. K. G. BA1UKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima Ligonius pagal susi La rimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. C K. BUbELlS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ., 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valloy Medical Cantor 
860 SUMMIT STREET
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Sutiruikuuu ! Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai 
PRANEŠIMAI KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

SVARBUS SUSIRINKIMAS I r .
Kalbėdamas apie tai apaštalas sako: Palaimintas ttebūna mūsų Viešpaties 

J. A. V. Reg. Lietuvių Bendruome- Jėzaus Kristaus Dievas ir Tėvas, kuris palaimino mus Kristuje visokiu dva- 
nės Marquette Parko Apylinkės me- Dievo žmonės visais laikais buvo gausiai aprūpinti dvasiniu maistu, 
tinis narių susirinkimas šaukiamas siniu palaiminimu dangaus srityje.” (Efez. 1:3) Žemiškais dalykais jie pa- 
kovo mėn. 28 d. tuojau po 11:30 pa
maldų. parapijos salėje 6820 South 
Washtenaw Ave. Bus labai svarbūs 
reikalai aptariami. Prašoma visus 
skaitlingai dalyvautu Tuomi parody
site, kad Jums rūpi ne tik savi rei
kalai, bet ir kenčiančių lietuvių pa
vergime. — VALDYBA. į

Kalbėdamas apie tai apaštalas sako: “Palaimintas ttebūna mūsų Viešpaties

Dievo žmonės visais laikais buvo gausiai aprūpinti dvasiniu maistu.

Kino arfistėKatharine Hepburn labai nemėgsta fotografę. Kiekvieną kertą, 
kai jie priartėja prie jos, tai nusisuka, o jeigu pasitaiko automobily|«> tai prie 
lango prideda ranką, kad josios negalėtu nufotografuoti.

New Yorko teatre eina josios vaidintas filmas "Traukos reikalas". Paveiks
le matome artistę, žiūrinčią į josios pačios vaidintą filmą. Kritikai jvairiai. ver
tina šj josios darbą.

— LIETUVIŲ NAŠLIŲ, NAŠLIU-j 
KIŲ ir pavieniu klubas kovo mėn. 
12 d. 7 vai. vakaro Vyčiu salėje. 2455 
W. 47 SL šaukia eilini narių susirin
kimą. Narių dalyvavimas būtinas ap
tarimui svarbių klubo reikalų. Po 
susirinkimo vaišės. Veiks bufetas ir 
šokiai. J. Joniko orkestrui grojant 
Mėgstą šokti svečiai maloniai kvie
čiami dalyvauti. V. Cinką, sekr<

sitenkino tikėdami Dievox pažadui, kad visi dalykai išvien tarnauja naudai 
tų, kurie myli Dievą. Todėl mes nuoširdžiai ir džiūgaudami galima atna
šauti Dievui padėkos auką. Atsimindami Dievo geradarysčių gausumą, at
našaukime jam savo pasišventimą ir atsidavimą^ Sakykime mūsų brangiau
siam Viešpačiui ir Išganytojui, kad iš tikrųjų esame jo ir norime pristaty
ti jam savo kūną kaip gyvą, šventą ir Dievui patinkančią auką ir Linksmai 
tarnauti jam per visas savo gyvenimo dienas.

Kas antrą antradieni Sophie Barčus radijas skelbia švento Rašto tyrinę- 
’ 1 tojų aiškinimus.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml 
rusiejl? 1 tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią sausite 
nemokamai. Rašykite:

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

IV, RAITO TYRINtTDJAi

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN ANO SUKULUN 

2434 WEST 71*t STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISU VALANDOS;

Pirmadieniais ir Ketviriad. 1—7 vai, 
an trad., peiixiadiem nuo 1—5. tree, 

ir sesiau. uaiai susitarus.

dk« Paul v. dakgis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

WesicnesTer CommuniTy klinikos 
Medicinos direKTOFiuS>

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

% Kas antrą šeštadieni 8—3 vai.
Telu 5o2-Z/2Ž arba 562-2723

KEŽ.: Gi &-US73

DR. W. EiSii^i - EISIMAS 
akušekua ik moterų'ligos 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti MI-3-0001.

TEL. — BE 3-5893 -

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

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. A. V. JUČAS
Tek: 5614605 ir 489-4441

OF IS A I : u . 
1002 N. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE.

Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel.i HE 4-1818 
Rezidencijos: PR 6-98C1

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71st STREET 

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PIKKAS
OPTOMETRISTAS

KAT,RA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St.Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Vai.: an.zad. nuo J—4 po pietų, 
ketvirtai nuo 5—7 vai. vak.

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71$t STREET 
Ofiso telof.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Glbson š-6195 

Priima ligonius pagal susitąrimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE £2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI &€195.

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir L t.

VaL: d—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2S5O West 63rd St., Chicago III. 60629

1 Telef.: PRospoct 6-5084

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

HAUJIOAS

RADAU SAVO DRAUGUS.
“Tai buvo senai ir, be to, ne

teisybė”, sakoma, tačiau šiuo at
veju yra priešingai.

Viena, besiskaitanti prigimti
nių narių organizacija, turinti 
besiveržiančių vadovauti vi- 
siems “prigimtiesiems”, nu
sprendė žūt būt, tą įvykdyti. Su
ruošė demokratiškus rinkimus. 
Balsavimus pravedė demokratiš
kiausiai : asmeniškai ir vokais. 
Vokas pigiau kaštuoja ir jų nie
kas neskaičiuoja — sąrašų ne
teik — kaip galvojo taip ir pa
darė. Pavyko puikiai. Kiek rū
pestėlių sudarė atsiradę be vo- 
kinių baisų. Bet jų n edaug — 
susitvarkysime, — taip jie gal
vojo. “Dauguma” susidūrė su 
problema .— nėra tinkamo būti 
vadu. “Nėra padėties, be išeities”. 
“Juk mes esame demokratiškiau
siai išrinkti, tai demokratiškiau
siai galime ir vadą pasirinkti”. 
Kaip sudūmojo, tai ir padarė. 
Juo parinko jau pasižymėjusį 
Juogailą. Prakilnusis vadas dir
bo . išsijuosęs. Važinėjo, šnekėjo 
(gaila, užmiršo 8-tąjį Dievo įsa
kymą). Nebūtų vadas— mėgo 
aukštumas, net lėktuvus samdė.

Daug ir didelių darbų atlik
ta. Vadovavimo laikas baigiasi 
tiek išrinktiesiems tiek ir pa
rinktiesiems. Reik iškilmingai 
atšvęsti garbinguosius darbus ir 
būsimą sėkmę ateičiai. Kaip 
kiekvienas darbas atžymimas iš 
kilmingai, be kitų dalykų neap
sieinama ir be gėlių. Rožės vi
sur vyrauja. Nors ir brangokos, 
bet turime solidarius “prigim
tinius” narius — susitvarkysi- 
mes” apsisprendė kilmingieji. 
Kai kurie, o gal ir pats išmin
tingasis vadas žinojo Melo Ro
žių Parką, kur tikėjosi jų gau
ti veltui. Parko tarybos prezi
dentas buvo jų garbės svečias. 
Vadas Juogaila mėgo aviaciją — 
skraiduolius. Nutarė siųsti ka
lakutą. Melo Rožių Parko, tary
ba į kalakuto prašymą nekreipė 
dėmesio. Taip vargšas grįžo be 
laimės. Susirūpino vadas Juo-

gaila, bet nenusiminė.
Kalakutas tinka Padėkos Die

nai, bet ne diplomatinei tarny
bai, pagalvojo, reik siųsti mažą, 
bet apsukrų, landų ir gudrų žvir
blį. Deja, ir tas grįžo be sėk
mės. Susirūpino išrinktieji ir 
demokratiškai parinktieji. Susi
rūpino visi kilmingieji. Po ilgų 
kalbų ir diskusijų, priėjo bend
ros nuomonės — reik siųsti ne 
sparnuotį, bet iš- keturkojų gi
minės. Pasiuntiniu parinko rim
tą, kantrų ir paklusnų keturko
jį.

Jam atkeiavus įį sutiko su 
džiaugsmu pats parko tarybos 
prezidentas Uknelis, vadinamas 
Spirginiu, su savo patarėju Su
tana. Jie, susipažinę su padėti
mi, sukėlė ant kojų visus savo 
prietelius ir gimines, nežiūrint, 
kad ir devintas vanduo nuo kisie
liaus būtų. Be to, į kilnų gėlių 
surinkimo darbą, jų prašymu, 
įsijungė ^inžinieriai, kelių uni
versitetų magistrai, menininkai, 
mūrininkai bei jų žmonos. Pri
ruošė tiek rožių, prikrovė pilną 
j vežimą, kad vargšas ’prakai
tuodamas vistik parvilko.

Išrinktieji ir parinktieji, pa
matę tokį laimikį, nepaprastai 
nustebo. Pirmasis jų pasiun
tiniui klausimas buvo; “Kur čia 
tavo laimės paslaptis?”

“Melo Rožių Parke radau sa
vo draugus”, ramiai atsakė asi
las ir iš lengvo pradėjo judėti į 
savo buveinę. Alba

PADIDINAMA TARYBA
VAINGTONAS.— Preziden

tas Fordas nutarė padidinti pa
tariamąją ČIA tarybą trimis as
menimis, paskiriant į patariąją 
tarybą J. B. Connally, M. L. 
Laird ir L. C. Arends.

Prezidentas nori, kad jie ne 
tik jam padėtų savo patarimais, 
bet taipgi, kad padėtų pertvar
kyti užsienio slaptąją tarnybą.

— BRIDGEPORTO LIETUVIU NA
MŲ SAVININKŲ Draugijos susirin
kimas įvyks šeštadienį, kovo 6 d., 
3808 So. Union Avė., įėjimas iš kie
mo. Pradžia 1:00 vai. popiet. Nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimokėti 
duokles. Kviečia valdyba.

Stella Ka u la kis, pirm.

PĘRKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda

ŽEMA KAINA
R, ŠERĖNAS

I Tel. WA 5-8063
—/

TĖVAS IR SŪNUS

SUIMTAS VEŽĘS PINIGUS
BRUNSVILLE, Tex. — Mek- 

sikietis Čikagos gyventojas Ma
nuel Cano Herrera bandė iš Mek
sikos į Čikagą atsivežti gazolino 
tanke paslėpęs 215,700 dolerių. 
Tačiau sienos sargybiniai pini
gus surado ir “milijonierių” Her
rera pasodino už grotų.

JAV įstatymai draudžio nele
galiai įvežti arba išsivežti dau
giau kaip 5,000 dolerių.

LENGVESNĖS KALINIŲ 
PASIGAILĖJIMO SĄLYGOS
VAŠINGTONAS. — Atstovų 

Rūmai kovo 3 <L priėmė ir pa
siuntė prez.‘ Fordui pasirašyti 
kalinių pasigailėjio įstatymą, 
kuris leidžia pasigailėjimo komi
sijai, paleidžiant iš kalėjimo ka
linį, nereikalauti kalinio elgesio 
įrodymų, jei kalinys-išsėdėjo ka
lėjime reikiamą laiką ir jei jis 
elgėsi teisingai.
DAR PABRANGS TELEFONAS

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: F Rentier 6-1882 

—------

MINSKAS
STEREORADUAS

FONOGRAFAS 
6 GARSIAKALBIAI

NUOLAIDA 50 DOL.
2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

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

---- ---- ----- ------ y

GĖLĖS VISOMS PROGOMS.

Beverly Hills 
GĖL1NYČIA 
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

MARQUETTE FUNERAL HOME
2533 W. 71st Street 

rx z> Telef.: GRovehill 6-2345-6

Į į=i> 1410 So. 50th Ave., Cicero
~ W Telef.: TOwnhall 3-2108-9

į TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKIGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

EVERY TREE
IS A FAMILY TREE

Oar rccs aod forests 
provide yoar family with many 

happy hours of recrextioa. 
That’s why it’s important oo protea 

them from forest fires by 
following Smokey’s ABCs: 

Always bold matches till cold. 
Be sure to drown, all campfires, 

stir the ashes, and drowa 
them again. Crush aR 

smokes dead oot.

Please! Only you at 
prevent forest fires

PEIKIA WALKERIO 
BIUDŽETO PROJEKTĄ

SPRINGFIELD. — Rinkimi
niais metais dabar kiekvienas 
gub. Walkerio oponentas peikia 
jo pasiūlytą 1977 m. biudžetą.

Kandidatas Į gub. Howlett sa
ko, kad Walkerio biudžeto pro
jektas yra prasimanymas, fik
cija. Jis sako, jog 1977 m. vals
tijos išlaidos padidėsiančios 400 
mil. dol. ir kad guber. pareika
lausiąs mokyklų reikalams papil
domų 184 mil. dol.

Ilinojaus Bell telefonų prezi
dentas J. E. Olsonas kovo 3 d. 
Northwestern universiteto stu
dentams pareiškė, kad telefonų 
tarnyba yra natūralūs monopo
lis ir kad federalinės komisijos 
sprendimas pakenks visiems, 
vargšams ir turtingiems, mies
tams ir provincijai.’ Jis pridūrė, 
kad kainos už 'telefoninius pasi
kalbėjimus padidės 75%.

Linksmumo arba liūdesio valandom 
(PUTRAMENTAS)t 

gražiausios. gėlės. ir vainikai antka.- 
piu papuošimui ir- sezoninės 

kapams gėlės.
RQY R. PETRO. (PUTRAMENTAS);

5525. So, Harlem. Ave. — 5864220-

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

★★★★★★★★★★★★

“ - HELP STRENGTHEN

AMERICA S PEACE POWER 
-BUY U.S. SAVINGS BONDS 

★★★★★★★★★★★★

give...
so more will Iive;

HEART 
FUND

Išėjusi iš spaudos ir gedima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.5b.

Knygos bus išsiųstos, jei JI..50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu: 

NAUJIENOS,
L739 So. Halsted SL, Chicago, UI. 60608

' ’ SOD YBV PIEVELĖS
Nieko nėra g/ažesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie 

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

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

žolę -užauginti, kaip žemą tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $125. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čeiq 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST. CHICAGO, ILL. 6060S

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

FOREST FIKES HURT
OUX TOREST FRIEND9

Oar wfkftMe has >n defr^w 
tgaiact the carelew «ae of fire. 

So pleaae follow Smokey’s ABCc
AJwap hold marcbet dll coU.
"Wa *ąe« w drowa all campfirea.

wk eabe^ *ad drow«
ag^ia. Crwsk aU, 

iw iik ei deed aoc

H area ( OMy cw
pwewat fori* fir a*

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^. Cicero, HL Phone: Olympic 2-1003

UL I I JI I ■ ||

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139 I

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ) Į

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213 j
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Bl. 974-4410

: P. L RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911 j
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skaitytojo. Jums 
penkinę.Tegul tik

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkiy reikia

AMERIKOS 
McCORMICK

B1CENTEN N1A L MINEJIM AS 
SALĖJE š. m. BALANDŽIO 25 D. 

2:30 V AL. PO PIETŲ

Minėjimą ruošia 27 lietuvių organizacijos. Bilietai jau pardavi
nėjami Marginiuose ir pas platintojus. Bilietų kainos 4, 3, ir 2 
dol. Savo gausingu atsilankymu mes parodysime USA savo dė
kingumą.

Po minėjimo bus didelis banketas. Tenai trenksimi koją j 
grindis, kad net šeštam bloke būtų girdėti. Bilietų kainos banke
tai! 12.50 dol. Taigi vienintelė proga, kuri jūsų gyvenime pasi
taiko. Nepraleiskite. Iki pasimatymo. Pelnas skiriamas Balfui.

Minėjimui ruošti Komitetas

— Ignas Petrauskas iš Mar
quette Parko apylinkės va
jaus proga tapo Naujienų pre- 
n u m e ra tori um užsisakydamas 
jas vienerieins metams per Lie
tuvių Spaudos Klubo pirm. P. 
Stravinską. Naujasis mūsų pre 
numeratorius p. I. Petrauskas 
anksčiau pirkdavo paskirais 
numeriais. Jis yra veiklus lie
tuvių visuomenėj, labiausiai 
Balfe, LB ir Filatelistij drau
gijoje. Bendradarbiauja spau
doje, yra rašęs Naujienoms ak 
tualiais klausimais. Visi skai
tytojai, be abejo, turės progos 
artimiau susipažinti su jo raš
tais ir mintimis.

— Alfonsas Andrušaitis, Ge
neva, Ohio, remdamas lietu-

Naujienas, jas užsisakė viene- 
riems metams. Naujienų vado
vybė nuoširdžiai dėkoja jam 
už dėmesį ir užsakymą, taip pat 
taria padėkos žodžius Naujie
nų skaitytojui, kuris supažin
dino p. A. Andrušaitį su Nau
jienomis ir padarė teigiamos

— George Sendzęk, Romu
lus, Mich., atsiuntė penkinę ir 
tokį laišką: “Esu dėkingas už 
atsiųstą kalendorių, kurį aš la 
bai vertinu. Man yra smagu 
skaityti žinutes, kad atsiranda 
naujų skaitytojų, labai gerų 
žmonių ir gerų lietuvių, kurie 
supranta ir pamato, kad Nau
jienos yra visų demokratinio 
nusistatymo lietuvių laikraštis. 
Gaila, kad Bendruomenės va
dai jų neskaito, todėl blogai 
arba klaidingai yra informuo
jami, o gal nenori tiesos ir tei-

višką spaudą ir palaikydamas sybės žinoti. Aplink mus ma-

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENb — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St., Chicago, DL 60629 • TeL WĄ 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairiŲ prekiy.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST., CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209*

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted ct., Chicago, III. 60608. — TeL 254-3320 

V. VALANTINAS

JUBILIEJINIŲ METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėio 60^ metu. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus. '

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę 
neiriamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar ju įgalio
tiniais.

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

NAUJIENOS atstovauja tvliaja lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos. ir poltiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems idomios, 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 metu proga 
skelbdama platinimo vaiu kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu 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
tuvišku reikalų renesanso.
KAINUOJA: ChicagoĮe Ir Kanadoje metams — S30.00, pusei metu — $16.00, 

trims mėn. — $8.50, vienam mėn. S3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

rasti naujo 
siunčiu nors 
gyvuoja Naujienos”.

— Vilniaus Krašto Lietuvių 
f Sąjungos ChicagOs . Skyriaus 
Valdyba paskyrė Naujienų pa
ramai $10 ir juos atsiuntė per 
sekr. V. Gasperienę. Naujienų 
vadovybė dėkoja valdybai ir 
visiems to skyriaus nariams.

— Jūrų iaulių “Švyturio” ir 
St. Butkaus kuopų komitetas 
Detroite atsiuntė $10 per A. 
Sukauską už spaudos patarna
vimus. Du Detroito tautiečiai 
tapo metiniais Naujienų prenu
meratoriais, bet pavardžių pra 
šė neminėti. Dėkui visiems. Va 
jaus proga Naujienos yrą siun 
čiainos. susipažinimui 2 savai
tes nemokamai. Visi skaityto
jai prašomi remti Naujienas ir 
jas platinti'.

— Tautinė Lietuvių Skautų 
stovykla įvyks sekančių metų 
pabaigoje ir 1978 m. pradžioje 
Australijoje. Jau yra sudary
tas rengėjų komitetas, pirmi
ninkaujamas ps. Henriko An
tanaičio. Kviečiami skautai ir 
skautės iš visų kontinentų.

— L. Dargienė yra PLGS žur 
nalo “Medicina” adminstrato- 
rė. žurnalas ruošiasi išleisti lie 
tuvių gydytojų ir dantų gydy
tojų adresų knygutę pagal žur 
nalo kartoteką. Gydytojai, ne
gauną žurnalo, bet pageidaują! 
būti įtraukiami į adresų knygų 
tę, prašomi rašyti: 103-16 Kip
ling St., Westchester, Ill 60153. 
Taip pat prašomi pranešti iki 
balandžio 1 d., nenorį būti 
įtraukiami iš kartotekos į są
rašą. '■

■— Adv. Rimas Sakis-Sukaus 
kas, Detroito Lietuvių Orga
nizacijų Centro pirmininkas, 
kandidatavo j Troy miesto ta
rybą ir pirminiuose prinkimuo 
se pateko į pirmąjį ketvirtu
ką, iš kurio du balandžio 5 d. 
bus išrinkti į tarybą. Pirmi
niuose rinkiniuose buvo 15 
kandidatų.

— Danutė Jankienė ir Vio
leta Raąuckienė registruoja Dėt 
roito ir apylinks mokyklų lie
tuvius abiturientus pavasari
niam baliui “Kartą pavasarį”. 
Jis bus gegužės 15 d. Kultūros 
centre.

— Antanas Gulbinskas su 
žmona iš Marquette Parko apy 
linkės išvyko į Californijos 
valstiją. Laikinai apsistos pas 
dukrą ir žentą Arcadia mieste.

— Jonas Jasaitis (pirm.), 
Birutė Saldukaitė, Eugenijus 
Gerulis ir "Pranas Jurkus su
daro komitetą Pabaltijo u-to 
30-ties metų nuo įsteigimo 
sukakties minėjimui rengti, 
kuris jvvks kovo mėn. 20 d. 
Programoje: paskaita ir meni
nė dalis. Laukiama, kad buv. 
Pabaltijo u-to studentai, pro
fesoriai ir administracijos tar
nautojai į minėjimą atsilanky
tu. Informacijos teikiamos tel. 
434-2165. Pabaltijo u-to įsteigi
mas, tai buvo Pabaltijo tautų 
veržimosi j mokslą ir kultūrą 
pavyzdys. N-te studentų ir 
fesūros daugumą sudarė lat
viai.

— irutė Saldukaitė, Pabal
tijo u-to prof. Salduko dukra, 
atstovaudama savo tėvą, suti-

Lietuvoje gimęs Pennsylvanijos gu
bernatorius Milton Shapp kandidata
vo JAV prerfdento pareigoms, * bet 
Massachusetts pirminiuose jis ga
vo mažai balsy, neturėjo laiko kam
panijai vesti.

ko įteiti į Pabaltijo u-to minė
jimui rengti k-tą. Pabaltijo 
u-tą-baigusiųjų sąrašas jyra V. 
LiuTevičiaus redaguotojo' kny
goje ‘‘Lietuvių švietimas Vo
kietijoje’’. U

PATIKSL1NLMAS

“Pamario pasaka” teatro 
rampoje straipsnyje turi būti: 
Baleto šokėją Violeta Karosaitė 
su kordo-baleto šokėjomis 
TIKO šiam veikalui.

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

TURIZMAS — GERAS BIZNIS
Suvažiavę j Čikagą turizmo 

šalin inkai ir biznieriai'buvo la
bai nepatenkinti,- išgirdę is.sen. 
D. K, Inouye,. kad pręz. Fordo 
administracija nesupranta turiz
me reikšmės ir'jo'Įėpalaiko. Se
natorius sakė,' .kad’ prez. Fordo 
administracijšuiltibraukusi biuį 
džete lėšas skirtas turizmo rei
kalams. ■“.<•'"'

Senatorius tvirtino, - kad tu
rizmas Amerikoje žmonėms duo
da darbo — 2 milijon ais daugiau 
negu žemės ūkis. Iš viso turiz-' 
me gauna darbo apie 5 milijonai 
amerikiečių. ' .

Į Čikagą 1975 m. lankėsi 7.5 
mil. turistų, kurie vidutiniškai 
mieste išbuvo 3 dienas ir išlei
do 109.69 dol. dienai.

FIGHT HEAPT DISEASE

GIVE HEART FUND

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SL, 

Chicago, Ui. 60608

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

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

PAVARDE IR VARDAS ________________________________
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RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA

$100

$100
$530

$4.00 »
Gra- ž

$5.00

$5.00
$$.00

$1.00

1739 S. Halsted St, Chicago, I1L 60608. —. Tet HA 1-6100

Nau|ienos« galima gauti puikly knygų, kuriai papuoš bat kokią 
knygų įpintą ar lentyną.

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta, 592 paL $4.00
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai triSta,’ 464 pat - --------- --
Dr. Karys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. G tomas, 

žiais viršeliais. 336 psL Kaina $8.00. Minkštais viri.
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIiKŲ KNYGŲ ISTO- 

RIJA, I dalis. 208 psl., įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; H dalis, 225 psl., įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais ________ _ __________ ------------------—

Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai {rišta, 416 paL
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psL, minkštais vir

šeliais. __________ —........................... .......
Juozas LIOdžius, RAITAI, 250 psl.______;—, —i
P. LIOdžiuvI.ni, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LlODtlŲ, 

88 psl.----------------------------------------------- ------------------
Janina Narūne, TRYS IR VIENA, Jaunystės atriminlmsJ 

170 psl.____________________________________
M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 232 

puslapiai ------- ------------------ . —-— .r„ ,,
Knygas užsakant reikia pridėti 25 ct. palto išlaidoms.

VIRIMUI a LENGVAI NAMŲ RUO
ŠAI reikalinga subrendusi moteris 
dirbti suaugusiu šeimoje, gražiuose 
priemiesčio namuose. Gyventi vieto
je privačiose patalpose su vonia ir 
TV. Yra daugiau ten pat dirbančių. 
Reikia būti patikimai ir turėti reko
mendacijas. Tai yra malonus dar
bas tinkamam asmeniui, norinčiam 
nuolatinio darbo ir namų. Skambinti 
angliškai. Tel. 432-4864. ‘

REAL ESTATE PGR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE MASALE
Namai, Žemė — Pardavimui

SIUVIMO MASINOS
OPERATORĖS

Patyrusios geresnių suknelių gamy
boje. '

SHEIMAR GARMENT CO.
HU 6-6306.

HELP WANTED — MALI 
Darbininkų Reikia

UŽDIRBKITE IKI 3 PER 
VALANDĄ 

valant butus ir namus 
REDDI-MAID SERVICE 

Skambinti angliškai 
ST 2-9316

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

PARDUODAMAS RESTORANAS kar
tu su namu arba tik bizniu. Gerai iš
dirbtas biznis per 11 metų, veikia 
nuo 6 ryto iki 3 vai. popiet. Infor
macijai ir apžiūrėjimui skambinti 
Agnes po 3 vai. Tel. RE 5-7432.

RENTING IN GENERAL 
N u o m o s

MEDICAL SUITE 
PORTAGE PARK

(5600 West-^4200 North)

Sublet. Carpeted, panelled, modern, 
busy neighborhood center^ Trans
portation at door. Walk-in traffic. 
Receptionist. All-night drug store.

To see Call
OMAN ASSOC. 583-8100

IŠNUOMOJAMI 4 modernūs ir šva
rūs kambariai 2me' aukšte Brighton 
Parke 1 ar 2 suaugusiems be vaiku i 
ir be gyvulių. Tel. 8474807.

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

Klaudijus Pumputis
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel.: 927-3559

PUSMEČIUI $71 CHICAGOJE 
<52 CICEROJE 
(10/20/5/UM) 

Pensininkams automobilių 
APDRAUDA 

Amžius 62—80
J. BACEVIČIUS 778-2233

LIETUVIS
DAŽYTOJAS 

4612 Š. Paulina St
•-(Town of • Lake)

Dažo namut is lauko Ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

Nuo * 5 iki B Vali vak.
skambinti YA 7-9107

TAISOME 
VISOKIUS AUTOMOBILIUS

.... kaina nebrangi.
Telefonuos 737-3988 — TEXACO

58-tos Ir Western Avenue kampas

STASE’S FASHIONS 
Kūdikiam^ ir vaikams 

RŪBŲ KRAUTUVĖ 
6237 So. Kedzie Avenue 

Tel. 436-4184 
Sav. Stasė Bacevičienė

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Av« 
Chicago, Ilf. 4O631 Tel. YA 7-5980

HOMEOWNERS POLICY
Call Frank Zapolis

GA 44654

ITATt FAIM

IhtUtANCI

Su:« fn* iM Cmtlly Company

LAIKRODŽIAI IR BRANGiNYBBl 
Pardavimas Ir Taisymas 

3444 WEST 69th STRUT 
Teiefj Rlpublk 7-1941

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR 7 EMA IS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

Į VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave, 778-2233
10 BUTŲ mūras i vakarus nuo Ci- 

cero Avė. Virš $19,000 pajamų, žemi 
mokesčiai. Puikus investavimas.

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St. Tel. 436^7878

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

40 ACRES $9,750.00!
Beautiful COLORADO high mount
ain valley. Best hunting and fish
ing area. $95 down, $95 monthly with 
6% interest.

Call OWNER (808) 376-8690.

BANGOR, MICH. RETIREMENT 
HOME 120 miles outside Chicago. 
Widow must sell sturdy 5 room hou
se. Insulated. Hardwood floors. Full 
basement and bath. Good drinking 
water. Good furnace. 2% acres of 
good land on blacktop road. Bus 
service to schools which are less 
than 2 miles away. — both elemen
tary and high schools. Fir trees in 
front of house and other shade trees. 
$20,000. Taxes only S126 yearly.

Tel.: 616 427,8766.

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 v. popiet.. — šeštadieni ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 

. ryto. 7- -
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

TE R R A
Brangenybes, Laikrodžiai, Dovano* 

visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO
Telef. 434-4660

Didžiausios kailių 
pasirinkimas

p&s vienintelį XLcMCj 
lietuvį kailininką

Chicago)©

NORMANĄ

263-5826 
(įstaigos) ir 
677-8469 

(buto)

185 North' W»b**h Avenue 
2nd Floor Chicągo, Ill. 60601

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

(Pr).

■NAUJIENOS' KIEKVIENO
LIETUVIO

DRAUGAS IR BIČIULIS

IR GYVENKIME -ČIA

6 butų iškilaus grožio gelsvas mū
ras. 4 auto mūro garažas. Patiks ir 
jums, Marquette zParke. 266,000.

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

California 20 metųARTI 73
nulinis fi kamb. 2 ankštu mūras ir 
2 auto mfiro craroŽAs. Labai patrauk
ius gwenti. $23 300.

CA'KTTgTAVTTĄTVI Tv^esionalui ąr 
v;olrvipnotti žmn^ni galima FPrai oir- 
vh 9. pnlrchi mfirn narna Inksus 6 
Hmh hnfpę biznis. Na-

1P rrusfii ^°Veik
nrieš Marquette Parką. S38.000.

Q k^T) naniog ranch. ^2
virtnvoc vn^ins. pami karietai.
Arti Pv-icrhtnn Parko. Galite greit už
imti. S36.500.

9 RTTTTT moHorriną mūro namas 
ernrjsTii Ąfękiri cilri^npai. Eami 
^atvė Marauete Parke. $36.600.

MO’D'PTRNTTę 4 BITTTT ir 2
•’Tifn mūrn A^kiri KHvmai.

air cond. Arti Maria High. — 
*45 500.

VALBTS REAL ESTATE

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

PTTTy.Q PEAT, ESTATE
PTRR’^TT __ PAPniTOSlT __

•MTTn^rncrrT
TVATRfYS DRATTDTMAT

Maloniai firms natamauc

‘ RALYS RTTDRAITTS
♦389 ARCrnn? AXTF C'TTTCAGO.TE 

Tel. 254-5551

T.KMONTO APVTTMKĖTK 
135-TA TR ARCHER AVK

s Tel. 257-5881

M. A. ŠIMKUS
Real Estate. Notary Public. 

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

šymai ir kitokį blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Nemy Statyba Ir Remontai

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So .WESTERN AVE.

Chicago, m 60609. Tel VI 7-3447

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams. 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

Pasveikink savo draugus 
per "Naujienas’’

RANGE 
FIRE IS 
WILDFIRE'

PIRKIT!. JAV TAUPYMO BONUS




