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Marquette Parkas , l’it iiifiji pinniųiukė buvo išrink- ; 
ta Ona Shulmistras. Posto ir mo- I

ivyks kovo 21 d. anksčiau niihė- 
toj salėj. Nariai prašomi nepa- į

Dcn Varnas Amerikos legijono terų vieneto tikslas yra šelpti miršti, kad laikas užsimokėti 
karius ligoninėse ir jų vargan pa- klubo duokles, kad nereikėtų 
tekusias šeimas. Be šalpos dar- suspenduoti, mes balandžio rai
bo ši organizacija kovoja prieš 
komunizmą. Todėl mums lietu
viams labai svarbu priklausyti 
ir paremti šią organizaciją ne tik 
moraliniai, bet ir materiališkai. 

Būtų garbinga visiems lietu
viams atsilankyti į šį 30 metų 
sukakties- banketą ir kartu pa
gerbti žuvusius karius, kurie dėl 
mūsų laisvės paaukojo savo gy
vybę. A. P.

postas nr. 986 švenčia 
30 metų sukaktį

Posto kamenderis, James Rad
cliff praneša, kad šią progą pa
minėti yra ruošiamas iškilmin
gas banketas šeštadienį balan- ‘ 
džio 3 d. 7:0O v. vakaro, Knights 
of Columbus patalpose, 2306 W. 
69th St.

Šiam banketui primininkauja 
Bronius Mikėnas. Kiti komite
to nariai Bruno Basowski, Juo
zas Ramanauskas, Adam Ander
son, Juozas Stanaitis Edvardas 
Pocius, Jonas Evans, William 
Petrulis, Charles Petrila fr An
tanas Pargauskas.

Don varnas — lietuvių karių 
postas buvo suorganizuotas po 
II-jo pasaulinio karo. Pirmuoju 
šio posto kamanderiu buvo iš
rinktas a. a. Jack Jatis (Juozai
tis). Nariai pasirinko a. a. lei
tenanto Domininko Varno varda. 
Jaunas Domininkas buvo didelis 
lietuvių organizacijų darbuoto
jas, ypač Lietuvos Vyčių. Jis 
žuvo Vokietijoje 1944 metais ko
vodamas už žmonių laisvę. Jis 
buvo sūnus Domininko ir a. a. 
Marijos Varmi ir brolis Leonar
do. Jo tėvas, sulaukęs senatvės, 
dabar gyvena Marquette Parke.

Per 30 darbo metų Don Var
nas postas išaugo į gražią pa
triotinę organizaciją. Į ją dau
giausia įstojo iš antro pasauli
nio ir vėliau Korėjos karo grįžę 
lietuvių kilmės vyrai.

šalia posto buvo suorganizuo
tas pagelbinis moterų vienetas.

nesį 18 d. yra Velykų diena, klu
bo susirinkimas neįvyks, o gegu
žio mėnesį nebus,. Tik birželio 
20 d. bus pusmetinis narių su
sirinkimas. Prašau nepamiršti.

Po susirinkimų buvo vaišės ir 
malonus pobūvis.

Rožė Didžgalvis, koresp.
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kiam bizniui ar tikslui arba susirin- 

63rd St. Tel. 925-1711.

ing in printing plant. Excellent bene- 

BATES 4^kPHIC 1NDUSTKŽS~*

BUSINESS CHANCES 
' Biznio Pragos

PARDUODAMA- ARBA ISNUOMO- 
JAMA_ KRAUTUVE, tinkama bet ko- 

kimų salei (7400 kv. pėdos).” 2615 W.

. MECHANICS WANTED 
North Side Import Dealer 

EXCELLENT PAY 
AND BENEFITS 
Call Jack Swift

, ‘ ^,561-7583

MtLP WAMTeD — MALI 
_________Darbinbiky Reikia______

CLEAN UP MAN WANTED 
To Take fuU responsibility for clean- 

fits, good location. Apply in person: 
BATES eipAPHIC INDUSTRIES 

6029 W. 3>t St., Cicero. Ill.

RENTING IN GENERAL 
Nu o m

IŠNUOMOJAMAS

f:
L REAL ESTATE.f <

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė —■ Pardavimui

REAL ESTAT6 SALE
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMALS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ,.KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKĄS, Prezidentas

Chicago, Ill.

NO. 6S

j 
I
i
1 
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ITALAI ATMETE KOALICI>2212 W. Cermak Road. Virginia 7-7747
— Telefonas Brazys iš Afar- 

quette Parko apylinkės, nuo
širdus vyresniosios kartos Ame 
rikos lietuvis ir sėkmingas ne
kilnojamo turto nuosavybių 
savininkas, pratęsdamas pre
numeratą ir suprasdamas lie
tuviškos spaudos padėtį, parė
mė Naujienų leidimą $20 dp-

Piliečiu Lygos veikla
Amerikos Lietuvių Piliečių 

Pašalpos klubo mėnesinis narių 
susirinkimas įvyko vasario 15 d. 
Vaičaičio salėje, 4258 So. Maple
wood Ave.

Pirm. Paul Masilionis atidarė 
susirinkimą 1:20 vai. po pietų 
ir pranešė, kad tą dieną yra Lie- 'vana. Dėkui už gerą Naujienų 
tuvos nepriklausomybės minėji- [vertinimą, gerus linkėjimus ir 
rpas. Nutarimų raštininkės ir 
valdybos narių raportai buvo 
vienbalsiai priimti.

Laiškas gautas iš Amerikos 
Lietuvių Susivienijimo, kurie 
kvietė prisidėti prie knygutės 
leidžiamos programos, klubas 
nutarė aukoti $15. Buvo nugirs
ta, kad keli klubo nariai serga 
Julia Daujotas, Julia Sadauskas 
ir Estella McNamee. Geros klu
bo rėmėjos ir darbininkės, lin
kėta joms atgauti sveikatą. Abi 
grįžo iš ligoninės, stiprėja na
muose.

Sekantis klubo susirinkimas

I

turto

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, Ilk 60629 ’ TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies ivairių prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.
f

s

vi-

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST, CHICAGO. ILL. 60636. Tel. WA 5.9209
—   —  IT  - 1 -- ' 'I 'HWMaMB——BanM—B— r

's
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

Cosmos Parcelė Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, Tjf. 60629. ~ “
3333 So. Halsted ct, Chicago, III. 60608.

V. V A L A N T 1 N A S
v"1 v

Tel. WA 5-2737 
tel. 254-3320
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.JUBILlįn^METU :
NAilJŲ SKAITYTOJU VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60^ metu. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 

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

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

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendras institu-

neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų įgalio

ei jas ir remia visu lietuvių bendniosius darbus bei tikslus.
NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto

rikosir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 

nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.
_ Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 

’ 1 i visus lietuvius pasekti lietuviškos
[prenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti

taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie^

ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose įrti Naujie-

skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio. bet ir visos išeivijos, 
f \ f 5* * ' * * _ ............................... _ "
tavišky reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicagoje Ir Ken»do|e metami — $30.00, pusei metų — $16.00, 

trims men/— $830, vienam men. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam men. — $2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitf nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą 
MT ■■ .« mb m kkhs ■■ bm m «mhp mm

NAUJIENOS,
r 39 So. Halsted St,

Chicago, UI. 60608

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

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

PAYARDS IR VARDAS ________________________________

ADRESAS

6 _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.— FRIDAY, MARCH 19, 1976 '
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KAMBARYS su 
atskiru įėjimu, šaldytuvu ir virimui

lyvavo Illinois, Massachusetts, New je. Tel. 776-0543.
Hampshire;? Floridos pirmini y rinki-’ 
my kampanijoje. Atrodo, kad is res- ’

reigoms prezidentas Fordas surenka
daugiausiai belsu. Ronaldu
rėmėjai jau pradeda abejotų Kai ku-

pinigy ir nebandyti pakenkti prezi-

Prezidentas . Fordas gana gyvai da-

Hampshirite Floridas pirm iru y rinki-’ 
mu kampanijoje. Atrodo, kad iš res- • 
publikony kandidatę prezidento pa
reigoms prezidentas Fordas surenka 
daugiausiai balsu. Ronald Reagan 
rėmėjai jau pradeda abejotų Kai ku-1 
rie pataria jam be reikalo neleisti 
pinigy ir nebandyti pakenkti prezi
dentui Fordui.

tuose ir būti linkėjimų koordi
natore. Juose, kalbės WGN-TV
pranešėjas Jack Taylor. Pie
tūs bus .Driftwood restorane, 
4330 So. Pulaski-Rd., kovo 30 
d. 7:15 vai. vak.

— Trys metai praėjo, kai
1973 m. kovo 14 d. mirė pat- 

visuomenės veikėjasriotas, ‘ ‘ “ j
Kazys Čepukas, Palaidotas Lie
tuvių Tautinėse kapinėse. Pali 
ko dukra Vąjerija čepukaitė
Cherry ir jis vyras Walter, te- 
bęgyveną; j^ortsaidėje. čepu- 

venimu, veikė prie Balfo, Ai
kas gyvai’ domėjosi lietuvių gy

tos ir kitose lietuvių organiza-
V

ei jose. Priklausė prie dauge-

krosnimi Marquette Parko apylinkė-

—————
Siuntiniai į Lietuvą 

ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4065 A re h. r Av* 
Chicago, III. 80632. Tel. YA 7-5980

HOMEOWNERS POLICY

Cali Frank Zapolis 
3208’A W. 95th St.

GA 4-8654

STATI FARM

INSURANCE

S’ate Farm Fire and Casualty Company

I

z
A. T V E R A S 

LAIKRODŽIAI IR BRANCENYBRS 
Pardavimas ir Taisymas

2646 WEST 69th STREET 
Tafetr REpubllc 7-1M1
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BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI. 
pVISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTURA~[

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. 778-2233
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SAVININKAS PARDUODA 10 kam
barių mūrinę rezidenciją su garažu, 
5555 So. Troy, pusė bloko nuo baž
nyčios ir mokyklos. Visi kambariai 
kilimuoti ir su užuolaidom. Pilnas 
t 2- r 1 ■_ * ~Z‘ ~ z 
gazu. žemi mokesčiai.

barių mūrinę rezidenciją su garažu,

nyčios ir mokyklos. Visi kambariai

beismontas. karšto vandens šildymas 
gazu. žemi mokesčiai. Įkainuotas 
greitam pardavimui. Tel. 737-8916.

10 BUTŲ mūras i vakarus nuo Ci
cero Ąve. 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

cero Ąve. 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.

fr — —"    N

SOPHIE BARČUS1
I

IR GYVENKIME ČIA

6 butu iškilaus grožio gelsvas mū
ras. 4 auto mūro garažas. Patiks ir 
jums. Marquette Parke. ^6,000.

2 butų puikus mūras, atskiri šildy- 

ke. Arti mūsų. $27,900.
mai. 2 auto garažas. Marquette Par-

ARTI 73 — California 20 metu 
puikus 6 kamb.. 2 aukštų mūras ir 
2 auto mūro garažas. Labai patrauk-
puikus 6 kamb.. 2 aukštų mūras ir 

lūs gyventi. $23,300.

SAVISTOVIAM profesionalui

kti 2 aukštų mūro narna. Auksus 6

ar
kiekvienam žmogui galima gerai pir-

kamb. butas ir modernus biznis. Na-
mas^pne« 18 metu statytas beveik
prieš Marquette Parką. $38.000.

-1
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IZRAELIO KARIAI MALŠINA 
MAIŠTAUJANTI JAUNIMU 

Prie Panamos kanalo priplaukė 140 prekybos
latvy, bet negali pravažiuoti

JERUZALE, Izraelis. — Praeitą ketvirtadienį vakarinėje 
---------  pusėje gyvenantieji arabai pradžjo -protestuoti prieš 
Izraelio okupaciją. Vaikai pradėjo mėtyti akmenimis į prava
žiuojančius Izraelio karius ir policininkus, miestelių merai atsisakė

į jordano pusėje gyvenantieji arabai pradžjo -protestuoti prieš 
’Izraelio okupaciją. Vaikai pradėjo mėtyti akmenimis į prava-

klausyti okupacinės kariuomenės įsakymų, krautuvės užsidarė.
. - .. - ■ . į ■

šiandien, penktadienį, Izraelio = —

už-jaukų.
— Ponia Ona J. Naujokaitis, 

New Lisbon, Wis., atsiuntė ge
rus linkėjimus ir 6 dol. auką 
už kalendorių. V. šuopys iš 
Melrose Parko, pratęsdamas 
prenumeratą, atsiuntė 4 dol. 
Pranas Kavaliauskas iš Brid- 
geporto apylinkės atsiuntė du 
dol. Tos apylinkės tautietis už
sisakė Naujienas 6 mėn., bet 
pavardės prašė neminėti.

—Petras Paprockas, Forest 
Hill, New York, pratęsdamas 
prenumeratą, savo gerus linkė
jimus atlydėjo $9 dovana Nau
jienų paramai. Vienas nevvwor- 
kietis atsiuntė $7 ir prašė siųs
ti Naujienas 3 mėn. tinkamam 
susipažinimui. Antanas Diškė- 
nas iš Maywood, N. J., atsiuntė 
už kalendorių S3. Dėkui

J siems.
— C. Rinkevičius, Jersey Ci

ty, New Jersey, kiekvienais 
metais, prasęsdamas prenume
ratą, paremia Naujienų leidi
mą auka. Dėkui už vakar gau
tą laišką su gerais linkėjimais 
taip pat už $9 auką ir pratę
simą prenumeratos be ragini
mo, tuo administracijai sutau
pant laiko ir sumažinant išlai
das.

— Gus. Motiejaitis Collinsvi- 
le, III., pratęsė iš anksto be ra
ginimo savo prenumeratą ir kar 
tu su gerais linkėjimais taip 
pat su padėka už kalendoriii 
atsiuntė penkinę Naujienų la
bui. Petras P. Rulis iš New 
Port Richey, Fla., atsiuntė $4- 
Dėkui už dovanas ir už anksty 
bą prenumeratos pratęsimą. Ta 
proga pranešame, kad platini
mo vajaus proga Naujienos 
yra siunčiamos susipažinimui 2 
savaites nemokamai pagal gau 
tus pageidavimus arba atsiųs 
tus galimų skaitytojų adresus. 
Visi skaitytojai prašomi prisi
dėti prie platinimo vajaus.
— Cristian Anti-Communism 

Crusade, 124 East First St., 
Long Beach, CA 90801, ruošia 
specialius Antisubversyvinius 
seminarus Holiday Inn N. E., 
....6990 Pendleton Pike, India
napolis, Indiana, balandžio 
23-25 d. ir kviečia visus daly
vauti, ypatingai dvasininkus, 
studentus, mokytojus ir polici 
jos tarnautojus, kuriems yra 
teikiamos stipendijos, šiaip pa
skaitų dalyviams kainuoja -S20, 
o su nakvyhe ir maistu $55. 
Pašnekesiuose dalyvaus CACC 
pirm. dr. Fred C. Schwarz ir 
kiti komunizmo bei naujosios 
kairės ir terorizmo žinovai, bus ; 
rodomi filmai ir laisvi pareiš
kimai. Dėl registracijos, stipen i 
dijų ir platesnių informacijų 
kreiptis į CACC organizaciją 
arba Indianapolio telefonu 
(317) 849-9393. Seminarus re- • 
mia studentų Young Ameri
cans for Freedom ir kitos prieš 
komunistinės organizacijos.

— Barbara Jerome Baum- . 
hart, Standard Federal Taupy
mo ir Skolinimo b-vės ryšių su ■ 
visuomene ir garsinimų direk- , 
tore, pakviesta dalyvauti Ame 
ricąn Cancer organizacijos pi
niginio vajaus atidarymo pie-

lio lietuvių, organizacijų; Buvo
ilgametis SEA 226 kuopos ir

nas Lenktaitis. Konkursą skel
bia ir jįtvarko

a * ♦ * *

Humboldt. Parko Lietuvių klu
bo pirmininkas. Rašinėdavo 
“Naujienoms’’ korespohdėnci- 
jas apie lietuvių veiklą.

— Dail. Petras Bugailiškis

korespondėnci-

ruošiasi sayg darbų parodai
kovo 26 d, Lieįuvių Taųtiniųo? 
se namuose. Išstato 25 natūra
listinius darbūšj tokius, kokius 
lietuviai mėgstą.

— LKVS. Bąinovė- .Chicagos 
skyriaus narių' susirinkimas

se namuose.^Išstato 25 natūra-

įvyks kovo '217 ldį-i2 y.al-.Ividu- 
dįėnį Jaunirfio.? čėntreZ Valdy- 
ba: kviečia višiišYriorius.- daly
vauti.

PraHginamąs Valančiaus
■ ■ v ,4 t- i _* ..T w. - v’

’ vkonlajr^M^incįs;
' Valančiaus konkurso ’ organi

zatoriai telefonu- ir-laiškais buvo 
prašyti prailginti, konkurso ter-
miną, nes, kaip jie sako, tema 
yra istorinė ir reikalauja Jau

šytoj ų. Draugij a.
Lietuviu Ra- 

. (Pr.)

Metcalfe nugalėjo
■■ - - - X.

demokratu “mašiną”
CHICAGO. Tris kartus iš 

eilės išrinktas Kongreso atsto
vu,. buvęs .Olimpijos žaidynių 
žvaigždė; negras Ralph H. Met-
calfe pirminiuose praeito antra-
dienio . kongresiniuose rinkimuo
se milžiniška persvara, nugalėjo
Chįcągbs demokratų partijos iš-

Ervin A. France 71 nuošimčiu 
prieš;29 ArKa'^,^23 balšais-prieš

Metcalf e, buvęs mero" jDaley 
įštikįpiasįs;. nutraukęs su jtio vi-

statytą--ir remiamą kandidatą

šus santykius, kandidatavo be
_ _ ■ X v .'

jokios kitų paramos, pirmasis 
negras išėjęs prieš “mašiną’ ir 
ją nugalėjęs.,

Pirmasis Kongresinis Distrik- 
tas, kuriame Metcalfe laimėjo,žiau laiko, kad liūtų tinkamai

pavaizduota. .Konkurso termi-
mokratinių 'kongresmanų prima-

• • V / ' • i • . « _. .
nas buvo š. m. kovo 31. Dabar 
konkurso terminas ’ nukeliamas 
iki 1976 lapkričio 1 d. .

Kaip buvo skelbta, yra trys 
premijos.

Romano premija — 1000 dol. 
Jis turi vaizduoti vysk. Valan
čiaus veiklą ir jo reikšmę niųsų 
tautai. }X'

Dramos premiją
. u: '

500 dol.Dramos prūniją — 500 dol 
Ji gali vaizduoti viena vysk. Va-

buvo skaitomas tvirčiausiu de-

rinių rinkimų bastijonu negrų 
tirščiausiai apgyventoje Chica- 
gps miesto pietinėje dalyje per 
daugelyje metų.

’— Trys operos — Juodas 
Laivas, Gintaro šaly ir Priesai-

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos iš W0PA, 

1490 kiL A. M.
Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma

dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 v. popiet. — šeštadienį ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

dienio iki penktadienio 12:30—

sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai.

CHICAGO, ILL. 60629

ir i

•TERRA į
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos

visoms progoms.
3237 WEST 63rd $T„ CHICAGO 

Telef. 434-4660

Didžiausias kailių
pasirinkimas

pas vienintelįJ \ P“’® vienmieų 
r kailininką

v

Chicagoje

NORMANĄ
>URŠTEINĄ 
^TeL 263-5826 
Sfi} (iataigos) ir 
ĮįĮ S714A3S 
'S (buto)

185 North Wabaxh Avenue 
2nd Floor Chicągo, DI. 60601

9 kambarių kaip naujas ranch. 2 

Arti-Brighton Parko. Galite greit už-

2 BUTU modernus mūro namas su 

gatvė Marquete Parke. $36,600.

MODERNUS 4 BUTU mūras ir 2 

Cent air cond. Arti Maria High. —

_2 vonios, nauii karpetai. 
imti. S36.500.

earažu. Atskiri šildvmai. Paini, graži

auto mūro garažas. Atskiri šildvmai.

M5.500.

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

RUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSTT 
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

. Maloniai jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

*369 ARCHER AVE. CHTCAGO.TE 
TeL 254-5551.

LEMONTO APYLINKĖJE
135-TA IR ARCHER AVĖ.

Tel. 257-5861

^TWH—FI'Iff' I I BU imm—Į.a.m.1______

M. A. ŠIMKUS
Real Estate. Notary Public.

INCOME TAX SERVICE ’ 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 

iškvietimai, pildomi pilietybės pra^ 
šymai ir kitokį blankai.

Taip pat daromi vertimai, giminių

symai ir kitokį blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

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

perstatau menus visu rūšių namo ap- 
3 z ~ ______

^LYb^ile.1?U3 ir rin«*(guttersj.

DOMAS ŽUKAUSKAS.
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. BL 60609. TeL VI 7-3447
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vyriausybė pasiuntė į Nablus, |Č VlCA P AS AIRIO 
T4tolvi*r\Ti Ir > 4- ii o nvokii ------ :—  
nius, kurie tuojau apvalė gąt- 
smogiamosiosr kariuomenžs dali- 
ves nuo pusbernių, bandžiusių

- ------ —

Hfebron ir kitus arabų miestelius

•

Dėl Vietnamo karo našlaičių

KOPENHAGA. — Danijos 
valdžia nutarė.leisti 200 Vietna
mo vaikam našlaičiam pasilikti

ardyti tvarką.
Kariai daužė krautuvių duris

Nabdus mieste Izraelio karei- Danijoj® tiek, kiek jie norės, pra-
W . -B M

ų dailiniai guminėmis lazdomis ne$ė premjeras Anker Joergen-vru <
daužė kiekvieno užadaryto krau- šen. Tuo .nutarimu, 'pakeistas 
tuyininko duris, langus ir liepė anksty bes nis potvarkis tuos nas--bu

atidaryti. Vaikėzai, kurie anks
čiau neleido Izraelio automobi-

laičius išsiųsti atgal į Vietna-

liams pravažiuoti, dingo iš gat
vių.

Kareiviai su maištaujančiais 
baikų nekrečia. Kelius pusber- 

•nius lazdomis apdaužę ir atstatė 
tvarką. JBet tai _yra. prieyartinė .

mą kaip galima greičiau. Tie va-i 
kai buvo atgabenti iš Vietnamo 
į Daniją praeitų metų balandžio 
mėnesį, :kai komunistai užėmė
Pietinį Vietnamą.

arabų protestas. Vakarų. Jorda
ho arabai nori grįžti prie Jorda
nijos. Iki šio meto jie ramiai ir 

. tyliai gyveno, bet praeitą savai
tę pirmą kartą parodė organi
zuotą pasipriešinimą^

Teisybę pasakius, Izraelis ma
žai tesikišo į savivaldybės rei-
kalus. Izraelitai. išgaudė tiktai
įtakinguosius veikėjus, veiku
sius prieš Izraelį, bet visus kitus 
paliko ramybėje dirbti žemę ir 
prekiauti.

Daugeliui arabų leisdavo pe
reiti kito Jordano pusėn ir paši-
matyti su pabėgusiais kovoto
jais. • Kalbama, kad ruošiamos 
Izraelio derybos su Jordanijos 
karaliumi dėl karo metu užimtų 
žemių. Organizuotas protestas 
galėjo būti pirmas jordaniečių 
nepasitenkinimo ženklas.

Mėnulis yra žemės vaikas?
H0WT(B

ji įrodymai, randami Apcfio as
tronautų iš mėnulio pargaben
tuose uolų pavyzdžiuose rodo, 
kad dabartinis žemės satelitas 
Mėnulis kadaise yra buvęs že
mės kūno dalis, kad žemė yra su-- 
sidūrusi su kokiu dangaus kūnu, 
kurs buvo tiek karštas ir turėjo 
tiek energijos, kad ’ sutirpino ir 
nuo žemės atplėšė dalį jos.‘ap
siausto”,2
ir susivyniojo į kamuolį. Dr. 
Ringwood yra Australijos Na
tional. universiteto geologas.

ROMA. — Aukso monetos Ita
lijoje pabrango 60%. Jomis pre
kiauti įstatymu draudžiama, bet 
italai, paveikti liros vertės kri-

Geologas, t

kurs su laiku atvėso

timo, neatsižvelgia į jokius įsta
tymus ir skubėdami supirkinė
ja auksinius pinigus.

Išvalyti ežerus 
truks 15 metu

Bendra Jungtinių Valstybių

i

z

Geriausieji Ronald Reagano draugai pataria jam trauktis iš kovos prieš prezidentą Fordą.
Illinois valstijoje Fordas surinko 67% visy respublikonu balsy, o Reaganas 'gavoo tiktai 32%,
bet įts narį pabandyti laimės dar kitose valstijose. AAatyt, kad jis turi turtingu rėmėju.
- ■ H ■ m. — —...............- - — --------------------------------------------------------------- - - -
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VYRIAUSYBĖ ĖMĖSI PRIEMONIŲ 
LIRAI STABILIZUOTI

Krikščion-y demokratų partijos sekretorius 
nesutiko priimti komunistų į vyriausybę

ROMA, Italija. — Praeito ketvirtadienio vėlų vakarą Itali
jos krikščionys demokratai atsisakė sudaryti su komunistais koa
licinę vyriausybę. Premjeras Aldo Moro kelias dienas tarėsi su 
komunistų, socialistų respublikonų ir liberalų partijų vadais. Jis 
plačiai aptarė vyriausybės priemones lirai stabilizuoti. Vėliau 
koalicijos su komunistais klausimas buvo svarstomas pačiame 
Italijos krikšęjonių demokratų partijos centro komitete. Itali
joje yra krikščionių, kurie pataria įsileisti komunistus į koalicinę 
vyriausybę, bet didelė centro komiteto narių dauguma, apsvars
čiusi susidariusią padėtį, nutarė neįsileisti komunistų į vyriau
sybę. į I

SIRIJOS PREZIDENTAS BANDO -
SUTAIKYTI KARIAUTOJUS

L'

Streikuoja Panamos

Ispanija padidino 
minimum uždarbius
MADRIDAS. — Ministeris 

pirmininkas Carlos Arias Navar
ro ir jo kabinetas dekretu pa
skelbė dienos uždarbio minimum 
.$5.22. Tai yra apie 23 nuošim
čiais padidinimas siekiantis iš
lyginti eilinių darbininkų uždar
bį su kainomis, kurios nuo 1975 
metų pakilusios 20 nuošimčių. 
Arias tos priemonės griebėsi

Partijos sekretorius Benigne
......Zacagnini oficialiai paskelbi, 

kad krikščionys demokratai ne
darys jokios koalicijos su Itali
jos komunistais. Naujai pa
skelbtas komunistų pranešimas 
apie atsipalaidavimą nuo Alask,- 
vos dar labai naujas, kad galima 
būtų juo patikėti. Italijos so
cialistai demokratai pasižadėjo 
remti Aldo Moro vyriausybę, bet 
jie reikalauja padaryti būtinai 
reikalingas ekonomines refor-
mas. Socialistai patarė premje-
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rui sudaryti koaliciją su komu
nistais, jeigu balsai reikalingi 
žemės reformai ir griežtai fi-

: Socialistai

prišibijodamas, kad nepasikarto
tų dąrbįnmkųzneramūmai, ko-.kanalo darbininkai

- ,-.7. r.Širijos verčiami, Libano.; karvedžiai daro 
pastangas baigti tarpusavio karą ir įsigalėjusią anarchiją, bet 
prezidentas Suleiman Franjieh ■ nesutinka atsistatydinti.

Kariuomenės sukilėliai prieš 
prezidento rūmus turi pastatę 

artilerijos pabūklus, bet dar ne
pradeda atakos, laukdami kuo 
baigsis pasitarimai, kuriems Si
rija tarpininkauja.; .

Nepatvirtintomis žiniomis, Si
rijos prezidentas Hafaz Assad 
prikalbinęs Franjiehj pasitrauk
ti ir darąs pastangas padėti su
daryti laikiną vyriausybę su nau
ju prezidentu ir padėti Libanui 
baigti naminį karą, kuriame per 
11 mėnesių jau žuvo apie 12,000 
žmonių. Franjieh nepasiduo
dant, kovos tebetęsias ir maho
metonų bei krikščionių priva
čiu armijų kovoms besitęsiant, 
vien praeitą savaitę virš 200 
žmonių užmušta ir daugiau kaip 
470 sužeista

Papildomomis žiniomis, praei
tą ketvirtadienį mahometonas 
Beiruto,garnizono komendantas 
brigadierius Aziz Abdah pasi- 
kelbė viso Libano laikinuoju ka
riniu gubernatorių ir tarpusavės 
kautynės dar padidėjo. Per vieną 
naktį 213 užmušta ir 151 su
žeistas. Naujai pasiskelbęs val
dovas pirma sąlyga reikalauja 
Franjieh atsistadinimo arba jį 
nuverstų jėga; bet Sirijos prezi
dentui pradėjus tarpininkauti, 
dar privengia pradėti preziden
tūros puolimą.

5-tas kvartalas 
nepatenkintas

ČIKAGA. — Nepriklausomas 
kandidatas Alan Dobry į miesto 
tarybą laimėjo rinkimus. Jis Či
kagos miesto taryboje atstovaus 
5-to kvartalo gyventojus.

Dobry, laimėjęs rinkimus, pa
sakė: ‘Tai reiškia, jog žmonės 
balsavimu parodo, kad jie nėra 
patenkinti viršininku Daley ir 
kad galima perimti demokratų 
partiją iš mero globos”.

BEIRUTAS

Kiniečiam uždrausta 
“žiopsoti^ i turistus 

PEKINAS, 
ša:

Reuteris prane- 
Provincijų administracija 

pradėjo kampaniją atpratinti ki
niečius nuo perdidelio dėmesio 
svetimšaliais ’ vizitoriais, kurie 
daugelyje Kinijos dalių tebėra 
neregėta keistenybė ir eiliniai 
kiniečiai pamatę užsienietį daž
nai apstoja visa minia, kadangi 
svetimšaliai savo keistais dra
bužiais, keista plaukų šukuose
na, ypač negrai, yra kiniečiams

PANAMOS KANALAS. — 
Prie Panamos kanalo stovi jau 
net 140 prekybos laivų, negalin
čių praplaukti Pacifikan. Paaiš
kėjo, kad streikuoja Panamos
kanale dirbantieji amerikiečiai. 
Jie patyrė, kad vedami pasitari
mai tarp Valstybės Departamen
to ir Panamos vyriausybės visais 
kanalo klausimais. Darbininkai 
patyrė, kad panamiečiai reika
lauja atleisti visus prie Kanalo 
darbų dirbančius amerikiečius. 
Jie, protestuodami prieš tokį su
tarties paragrafą paskelbė strei
ką.

sisakė įeiti į vyriausybę, bet jie 
reikalauja ekonominių reformų, 
kurių kraštas būtinai reikalin
gas.

Krikščionys demokratai priė
mė socialistų paramą parlamen
te, už tai bus jiems dėkingi, bet 
krikščionys atmetė socialistų pa
tarimą sudaryti koaliciją su ko
munistais reformoms pravesti. 
Premjeras pasakojo komunistų 
atstovams apie priemones lirai 
stabilizuoti, bet jis nekvietė jų 
į koalicinę vyriausybę.

Kaip krikščionys demokratai, 
taip ir socialistai kreipia daug 
dėmesio į amerikiečių poziciją 
dėl koalicijos su komunistais. 
JAA7 pasižadėjusios teikti di
desnę ekonominę paramą Itali
jai, jeigu komunistai nebus įleis
ti į Italijos vyriausybę, Davus 
komunistams kelias vietas kabi
nete, JAV parama gali būti visai 
sustabdyta. Komunistai protes
tuoja prieš tokį amerikiečių “įsi
kišimą į Italijos vidaus reika
lus”,. bet jie patys nenori atsi
sakyti amerikiečių 
Italijoje 
ekonominei būklei pataisyti gali 
padėti tiktai JAV. Iš Rusijos ita
lai negali laukti jokios paramos, 
net ir Italijos komunistai to ne
sitiki.

fę pavojun jo vyriausybę.
Minimum alga, kuri prasidės 

galioti nuo balandžio 1 dienos, 
palies apie 850,00 paprastų dar
bininkų, iš visoje Ispanijoj esan
čios arti 14 milijonų darbo jėgos.

Be to, Ispanijos vyriausybė 
pasiuntė parlam'entui įstatymo 
sumahymą leisti daugiau politi
nės veiklos. Tuo projektu modi
fikuojamas baudžiamasis kodek
sas, liečiantis susirinkimų ir po
litinių organizacijų teisę ir iš
raiškos (žodžio) laisvę. Projek
tuojamasis įstatymas draudžia 
bet kokią veiklą organizacijoms, 

i siekiančioms įvesti totalitarinį 
režimą, reiškia nelegalei komu
nistų partijai.
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Vakar Panamos vandenimis 
praėjo tiktai vienas laivas, tuo 
tarpu kai kiekvieną dieną praei
na net po 37. Panamos kanalo 
vadovybė įtikinėja darbininkus, 
kar kanalą aptarnaujantieji dar-

krinta paskolj nuošimčiai
Amerikos skolinimo-taupymo 

bendrovėse atsirado daugiau lais
vo pinigo. Aišku, tokiu atveju 
nuošimčiai už morgičius turėjo 
kristi. Dabar už paskolas nau
jiems namams pirkti vidutiniš
kai imama 8.94' .

tokia retenybė, kad pamatę vie
ną ar būrį apstoja jį tūkstan
čiais, trukdydami trafiką ir ne
retai savo “kritiškomis” pasta
bomis ir pajuokia sudarydami 
svetimų šalių svečiams nemalo- 
pumų.

Valdžios proklamaciją tačiau 
kol kas nepadarė jokio efekto 
ir geltonosios imperijos piliečiai 
negali nugalėti savo smalsumo.

Valdžios proklamacijoje aiški
nama, kad nepaisant kad kita
taučiai kitaip atrodo ir kitaip 
rengiasi, tai vis dėl to nereiškia, 
kad juos būtų galima “baderio- 
tį”.

Iš kitos pusės aiškinama, kad 
valdžia tokio draudimo griebėsi 
daugiausiai dėl to, kad vienodai 
mėlynos ir žalios spalvos palai
dinėmis apsivilkunsius kiniečius, 
ypač sudomina ir jų pavydą su
kelia “buržuazinės” mados.

Pavojinga važinėtis 
Londono požeminiais

LONDONAS. Ištisa armija 
iš 1,000 policijos valdininku, re
volverius kaburuose peri, petį 
petį pasikabinę pradėjo nuo ket
virtadienio važinėti Londono po
žeminiais traukiniais( patikrin
dami važinėjančius ir jų bagažų 
tikslu sudrausti vis labiau plin
tantį IRA (Airių Respublikos 
Armijos) bombų karą. Tai pir
mas kartas, 113 metų senoje 
Londono požeminių traukinių is
torijoje kai Scotland Yard pra
dėjo ginklu ginti požemio trau
kinių keleivius nuo pavojų. Tre
čiadienį viename traukinyje če
modanėlyje įdėta buvo,rasta 9 
svarų bomba, paslėpta po viena 
sėdyne. Nuo šiol kiekvienas 
traukinys pasiekęs terminalą 
prieš pradedant važiuoti atgal 
yra nuodugniai išieškomas.

Policija {Metinėje Londono da
lyje rado bombų dirbtuvę ir auto
mobilį su bomboms gaminti me
džiaga, bet ‘bombardierių” dar 
nesurado.

bininkai nebus atleisti, iš sutar
ties, tokie paragrafai bus išbrauk 
ti.’ Manoma, kad šiomis di^m>- 
mis vėl laivai pradės judėti'Pa
namos kanalu.{ /

is vėl laivai pradės judėti't*a-

paramos.
kiekvienas žino, kadir Kanados komisija, prižiūrinti 

pastangas apšvarinti nuo taršos 
Didžiuosius Ežerus, nustatė kad 
tų ežerų apvalymas truks nuo 
10 iki 15 metų ir kad, paskui bus 
reikalingas nuolatinė priežiūra.

Erie ežeras sunkiausiai serga 
taršos ligomis, kurias sukelia į 
vandenį tebeleidžiami industri
jos chemikalai, metalų atmatos 
ir fosforas, kurie atima iš .van
dens gyvybei reikalingą deguonį.

Michigan© ežero vanduo savo 
kokybe bendrai pripažintas ge
ru, tilč jo vandenyje yra per
daug žemės ūkyje vartojamo che
mikalo PCB (polychlorinated bi
phenyls) ; nustatyta, kad tas che
mikalas darant eksperimentus 
laboratorijos su gyvuliais suke
lia vėžį... Michigan© ežere su
gaunama žuvis turi savyje to 
chemikalo daugiau negu federa- 
liniai standartai leidžia, ir ne
rodo ženklų kad mažėtų.

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyti prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 

i yra siunčia-

LIBANO PREMJERAS PABĖGO IŠ 
DEGANČIO KELEIVINIO LĖKTUVO

DĖMESIOką yra statomos gegužės 8, 9, 
15 fr 16 dienomis Chicagoje. 
Spektaklių bilietai jau gauna- 

. ,2501 
W. 71st St. Krautuvė atidaryta

lanciaus gyvenimo iškarpą,, kuri j^ii Vaznelių prekyboje,
iškeltų jo asmęnybę ir jo reikš
mę lietuvių tautai. Turi būti pri
taikyta mūsij' teatro sąlygom,1 
suvaidinama maždaug per 2 vai.

Novelės premija ■— 250 dol. Ji 
gali vaizduoti vieną vysk. Va-
lančiaus gyvenimo momentą, ku
ris išreikštu jo idėjas. Novelės
ilgis — 20 - 35" psl.

Adresuoti: Vysk. Valančiaus
Konkursas, '/^Kultūros Židinys,
341 Highland olvd., Brooklyn,
N. Y. 11207. 3 Į

Pasirašoma slapyvardžiu. At-
skirame voke, ant kurio užrašy-
tas slapyvardis, reikia užrašyti 
varną, pavardę, adresą, telefoną. 

Kūriniams įyertinti sudaryta
komisija. į ją įeiną: dr. Juozas 
Girnius, Henrikas Kačinskas, 
Alina Staknidflfc, Vytautas Vo-
lert~ Leonardas žltkevii|us-

Pi ouiijų ar u—dr. Jo-

■kiekvieną dieną nuo 10 vai. ry- proga Naujienos
to iki -6 vai. vak., o pirmadie- mos susipažinimui 2 savaites 
niais - ir ketvirtadieniais iki 8 .

# ki^aa*v*xciAAA<ljl pagal ^dUlUb pdgvi-
vai. vak. Chicagos Lietuvių davimus ir galimų skaitytojų
niais ‘ir ketvirtadieniais iki 8 nemokamai pagal gautus pagei-

Opera kviečia visus įsigyti bi- adresus. 
lietus iš anksto. (pr.) (Pri

62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $70 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams.
Kreiptis:

A. L A U R A I T I S 
4645 So. ASHLAND AVĖ.

523-8775
I

Pasveikink savo draugus 
per bNatH i nrjiacs »Nauj ionas

Maskuoti Palestinos partizanai saugo 
Libano parlamento rūmus

BEIRUTAS, Libanas. — Libano premjeras Rašidas Karami 
vos išvengė mirties, laiku pasitraukdamas iš sprogdinamo lėk
tuvo.

buvo

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Help Keep 

Our Economy 

Strong

BUY U. J. SAVINGS BONDS

************
FĖACF COSTS MK3NEY
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Europoje susilpnėjo doleris

BRIUSELIS. — Kovo 18 d. 
doleris beveik visose Europos pi
nigų biržose pradėjo netekti ver
tės, kai pasklido gandai, kad va
karų Vokietija mano nuvertinti 
savo markę. Frankfurto biržoje 
doleris dabar kaštuoja 2,538 mar
kes.

Libanas negali baigti pielie- lėktuvas buvo sunaikintas. 
Premjeras Karami suskubo lai
ku nusilenkti ir pabėgti iš ne
laimės vietos.

Naujais rankiniais kulkosvai
džiais ginkluoti ir maskuoti pa
lestiniečiai saugo Libano parla
mento rūmus, kad parlamento 
nariai galėtų lengvai į juos įeiti, 
bet kad negalėtų, neišsprendę 
politinės krizės, iš jų išeiti. Prem 
jeras Karsmi norėjo pasimaty
ti su Sirijos prezidentu Asadu.

tinio karo. Tariasi, persversmus 
ruošia, nesusitaria, važiuoja tar
tis su kitų valstybių atstovais, 
bet vis stengiasi išsaugoti savo 
nepriklausomybę. Libano prem
jeras turėjo išskristi kartu su 
buvusiu premjeru Sael Salam į 
Siriją. Visa kelionė buvo aptar
ta, lėktuvas paruoštas ir šie du 
valstybės vyrai rengėsi lipti į 
Beiruto arodrome laukusį lėktu
vą. Nespėjus premjerui priar
tėti, sprogo galinga bomba ir

I'alijos krikščionys demokra
tai vieni valdys kraštą, besitar
dami su socialistais, prižadėju
siais balsuoti už vyriausybės pro
jektus parlamente. Premjeras 
•Moro jau paruošė priemones lirai 
stabilizuoti. Jis reikalaus, kad 
visi krašto gyventojai laikytųsi 
vyriausybės patvarkymų, dau
giau taupytų ir bandytų sustip
rinti krašto finansus. Italai lau
kia paramas iš Amerikos.

«EMaoiLA-sge3ifl
Šiltas
Saulė teka 5:56, leidžiasi 6:01
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Geri lietuviško radijo stulpai

Nicosia, Kipro sala.

dainų ir muzikos

SLA nariai

AT. OUR LOW. RATES

NEXT TELLER AVAILABLE

vių

C245 SOUTH WESTERN AVE, CHICAGO. ILLINOIS 60636 TELEPHONE: 476-757$

važiuoja Chicagon
Susivienijimo Lie-

sse us for 
9 ■

financing

Namu
buvo

CHICAGO, ILLINOIS 606C8
Phone: Virginia 7-7747

Thur.9—8 Sat. 9-1

iš Kanados 
saulėtoje Kalifor

mašinėle rašytų

Teisiamas 8 dienų prezidentas
Buvęs

Mūsų nauja “Next Teller Available” sistema pašalina laukimą ir užtru 
kimą eilėje, kuri nejuda. Su šia sistema savo klientams siūlome

Ar teko kada stovėti eilėje prie pinigų priėmimo-išmokėjimbįlangelio 
nepaprastai ilgai vien dėl to, kad asmuo pirma jūsų turėjo atlikti keletą 
reikalų? žinoma, kad esate stovėję, visiems yra tekusi kada nors tokia ne
laimė.

CHICAGO. — Žymus tyrinė
tojas medicinos srityje Dr. Ane 
J. Zukerman savo pranešime dak
tarų konferencijoje Presbiterian 
St. Luke ligoninėje pareiškė, kad 
skiepai nuo kai kurių apsikrėti- 
mų, sukeliančių kepenų uždegi
mą iki 2,G00 metų tikrai bus pla
čiausiai vartojami. Dr. Zuker
man yra tropikinės medicinos 
ir higienos mokyklos profeso
rius Londone. Kol kas kontro
versiniais tebeskaitomi skiepai 
nuo B tipo kepenų uždegimo da
bar sėkmingai išbandomi su gy
vuliais Jungtinėse Valstybėse ir 
Anglijoje.

Mūsų krautuvėje dar tebevyksta specialus išpardavimas iš Europos 
importuoty batįi vyrams, moterims ir vaikams, įvairię odos dirbiniu, 
kaip, antai: mot. rankinukai, pirštinės, piniginės ir t. t. Mot. ir vyry 
kojinės, mot. pantyhose, iš praeito sezono užsilikę mot. ir vyr. shorts, 
vyr. maudymosi kelnaitės ir daugelis kity dalyky. Šlageris šio išparda
vimo: iš praeity mėty užsilikę mot..Coco-Chanel kostiumai, pardavimo 
kaina $75.95 dabar tik $10. Ta proga primename, kad šiame išparda
vime įjungtos kaip žieminės, taip ir vasarinės■ prekės. Todėl nieko ne
laukdami aplankykite mus, kol dar yra didesnis prekių pasirinkimas-

Krautuvė atdara savaitės dienomis įprastu laiku, sekmadieniais 
nuo 12 iki 5 vai. *z

NORDEN IMPORTS
3115 N. Lincoln Avenue 

Telefonas 248-2647..

Ta liga, pasireiškianti grės
mingoje formoje, dažnai sukelia 
sunkius skausmus ir baigiasi 
mirtimi. Tai yra vieną iš seniau
sių, žmonijai žinomų ligų, kuri 
nepasidavė tyrinėtojams nustik 
tyti jos priežastį ir rasti sėk
mingų gyduolių.
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MICHAELS
4637 So. Archer Ave. 

(Prie 47-tos)

Visos svarbesnės mūsų tautos 
šventės yra paminėjamos per jo 
.ėdamą radijo programą.

Šių metų Vasario šešioliktoji, 
kaip ir kiekvienais metais, bu
vo tinkamai atžymėta, vasario 
15 dieną, per galingą Pittsbur
gh© Radijo stotį W. P. I. T.

Programa buvo perduodama 
abiem bangom.

Puikią ir išsamią kalbą, pri
taikytą švente, pasakė, tos pro
gramos vedėjas Povilas Dargis.

Visa meninė dalis susidėjo iš 
liet, liaudies

1. Greitesnį patarnavimą ir
2. Pilną privatiškumą tvarkant reikalus
(Niekas nemato jūsų banko knygelės ar pinigų) ’

štai kaip ji veikia. Viena eilė skirstosi prie visų 13 langelių iri kai pa
siekiate pirmą vietą eilėje, elektroninis krypties signalas rodo, kur jums 
eiti. Patarnautojo švieselė parodo, prie kurio ypatingo langelio laisvas 
patarnautojas, , *-

-rlŠ.JS5RTO' KAI įstosite I eilę, jums gal susidarys įspūdis, kad gali 
TRUKTI DAUG ILGIAU, NES STOVITE DAUG ILGESNĖJE EILĖJE, NEGU JŪS 
ESATE PRIPRATĘ, BET JŪS GREIT NUSTEBSITE IR GĖRĖ5ITĖS, PAMATĘ, KAD 

IŠ TIKRŲJŲ DAUG GREIČIAU, NES EILĖ BEVEIK VISĄ LAIKĄ EINA PIRMYN.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

SKAMBINKITE DABAR
ĮVERTINTI

JŪSŲ NAMĄ- 
ERWIN J.

Pasveikino K. Karužą

Jo paties namuose (‘Villa 
Trakai” lietuviškiems susirin
kimams ir pobuviaftiš" įrengto
je salėje praeitą sekmadienį, 
kovo 14 d., įvykusio Los Ange
les šaulių Juozo Daumanto 
kuopos susirinkimo ir “kazi- 
mierinių” proga buvo pasvei
kintas tos kuopos pirmininkas 
Kazys Karuža — vardinių pro
ga. Ten pat buvo pasveikinti 
ir šauliai Juozai — artėjančių 
“jąuzinių” proga. ‘ .

K. Karuža kuopos; vadovybę 
perėmęs tik keleri metai — iš 
vos virš 20 šaulių būrio kuopą 
išugdė dabar jau virš 120 na
rių skaitantį gražų ir veiklų vie 
netą. Ne be to — K. Karuža 
labai aktyviai dalyvauja ir ki
tose organizacijose, pinigais 
lietuvišką reikalą remia netik 
pats bet renka aukas ir iš ki-

PIT7SBI&GH, PA.
Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas oro bangomis

| Per 43 metus mes klausomės 
Povilo Dargio vedamos Lietu- 

j^vių Radio programos Pittsbur-

Artinasi 
tuvių Amerikoje seimas, kuris, 
šiais metais, liepos (July) 5 die
ną įvyks Chicago je.

Kadangi šis seimas bus net 
dvejais atžvilgiais istorinis: pa
minint SLA 90 metų ir JAV 
J00 metų gyvavimo sukaktis, to
dėl Fittsburgho ir. apylinkės SLA 
kuopos jau renka, sąvo kuopose 
delegatus, kad sykiu su chica- 
giečiais ir kitų kolonijų lietu
viais jas tinkamai atžymėjus.

Kuopos, kurios delegatų dar 
neišsirinko, turėtų, neatidėlio
jant, juos išrinkti, nes tokiu 
“istoriniu seimu” mes visi, tik
rai, busime patenkinti, žinant, 
jog chicagiečiai per ištisus me
tus rengiasi visus delegatus tin
kamai ir vaišingai priimti.

Taigi iki pasiųiatymo Chica
go j e. žemaitis

son, kurs 1974 metais nuvertus 
arkivyskupą Makarios per 8 die
nas buvo Kipro salos prezidentu, 
suimtas ir kaltinamas dalyvavi
mu kariniame, perversme.

nepa- 
alima 

aplinkybe, kad 
klubo narės netik dirbo balių 
ruošoje — bet dar suaukojo ir 
daug puikiai paruošto maisto 
baliaus vaišėms. Kai kuriosna- 
res netik pačios aukodamos — 
iš kitų surinko piniginių au
kų šimtais, o vienu atveju — 
net tūkstančiais.

Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbuvis. privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
Juozas Kapa'činskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk 
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriancio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu- 
Mruota 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAGlETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autore buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten mate kokias 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė. 95 psl. $1.50. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

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

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

Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS. 
3 istoriniai žemėlapiai 10G psl. Kaina S2.00

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
rt4 psl. Kaina SI.50.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunam
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 606C8 

atsilankant darbo valandomis arba užsakan* paštu *r orld-d»n» 
s*k< pinigin* oorlaida ~

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to savvegdarty!

per "Naujienas

Kalifornijos, Salinas miestelio 
šeimininkė Betty Carlyle surinko 
vienon krūvon visus savo šeimos fo- 
tografijy albumus. Albumai praside
da 1800 metais. Juose yra senukai, 
tėvai ir anūkai. Kas norėty pasižiūrė
ti į šios šeimos albumus, reikia su 
šeimininke susitarti, ji mielų noru 
parodys.

Quarterly
OUR SAVINGS 
CERTIFICATES

EARN UP TO 7%%

Nebuvau piuejiisiU rieig ia- 
dijo klubo valdyboje ir (Kilto 
nesu tiksliai susipažinęs su fi
nansiniais klubo reikalais: kiek 
aukojo, kas kiek surinko ir t 
t. — dėlto susilaikiau, šiuo 
kartu, nuo tokiŲ davinių skel
bimo minint pavardes. Esu iš
rinktas j naujų klubo valdybų 
ir dėl to, kita proga rašant, apie 
Kalifornijos Lietuvių Radijo 
Klubų ir jo išlaikomų valandė
lę, “Pastabas iš tolo” — į jas 
galėsiu pažvelgti iš arti ar net 
iš vidaus. . .

Išimk tinai “techniškais’’ ra
dijo klubo valdybos bendra
darbiais, paruošiant transliuo 
jamas valandėles (pusvalan
džius — kiekvienų šeštadienį 
12:30 — 100 PM iš radijo sto
ties KTYM banga 1660 Am Iln- 
glewood‘e) buvo pats klubo 
pirmininkas VL Gilys, kuris 
atliko netik savo pravedamų bet 
ir kitu redaktorių — pranešėjų 
programų rekordąvima turbūt 
(apytikriai) kuone 90% — ne
žiūrint. kad tai buvo daroma 
jam grįžus iš “duonpelnio’’ 
darbo penktadieniais vakare.
Danutė Kaškelienė parodė ne 

paprasto pasišventimo ir ištver 
mės klubo ir valandėles dar
buose, be visų kitų socialinių 
pareigu (kuriose ji buvo ne
pamainoma) reguliariai reda
guodama ir prąvesdama savo 
valandėles. Kai kuriais atve- 
jais, pripuolamai, valandėles er 
dagavo ir pravedė Juozas 
Mitkus St. Paltus. Aš, taip 
pat pripuolamas bendradar
bis, suredagavau ir pravedžiau 
visą eilę valadėlės programų, 
kurių, rodos,- tik su viena išim 
timi, visą technišką darbą (re- 
kordavimą) atliko Br. Gedi
minas — pačios pirmosios lie
tuviškos radijo valandėlės Los 
Angeles steigėjas (1952 m.) ir 
ilgus metus jos išlaikytojas.
Visą eilę, metų bėgj'je vaidini, 

mų valandėles programai pa
ruošė, kartais į jungiant gana 
didelį skaičių vaidintojų, A. 
Audronis. Pastaruojji laiku į 
darbą įsijungė ir jaunųį-jėgų: 
K. Reivvdas ir G. Būivvš.

Susirinkime buvo išstatyta 
įdomių nuotraukų iš jo kelio
nės (1975 m.) po Europą. Apie 
tą kelionę K. Karuža turi pa
rašęs Jipudžius, kurie apima 
net arti 2fXI 
puslapių.

Svečiai 
šiuo metu

nijoje. pas savo gimines Stelą 
ir Antaną Balkus (Sherman 
Oaks — prie Holtywooddo aukš 
tumų) vieši svečiai iš šaltokos 
(šiuo metu) Kanados Toron 
to: Fredas Kupetis su žmona 
ir jos motina Guobiene. Svečiai 
čia vieši jau pora savaičių, at
važiavo automobiliu.fr dar, la
bai geram orui čia esant, nu
matę pabūti apie porą savai-

Juozas Mitkus >— vicepiriiii- 
ninkas ir iždininkas — buvo 
raidjo klubo administracijos 
centru. Jis į tą darbą įdėjo ne
paprastai daug širdies, laiko ir 
darbo, parengimų ūkinių rei
kalų tvarkytojas — savo keliu 
parodė labai didelio atsidavi
mo toms pareigoms ir taip 
pat yra įdėjęs daug darbo. Pr. 
Gustas tik metų gale, kaip fi
nansų. sekretorius, pradėjo tal
kinti iždininkui tvarkant po
pierinius reikalus.

Metiniame susirinkime pa
gal balsų daugumą į valdybą 
išrinkti ir pareigomis pasiskirs 
tė: Juozas Mitkus- — pirmi
ninku, Liudas Reivydas — pir 
muoju vicepirmininku, Vladas 
Bakūnas — antruoju vicepir
mininku (taip pat valandėlių 
vedėjas.), Danutė Kaškelienė 
—< programų eilės tvarkytoja 
(taip pat valandėlių 
Litą Žileviciųf^l — 
(taip pat v&la] 
Pri- Gustas — 
tė Macėnienė

vedėja) 
sekretorė 

vedėja) 
pinkas ir Onu 
ūkinių reika

lų vadovė. Revizijos komisija 
bendru susirinkimo, kuriam 
sklandžiai pirmininkavo AL- 
TOs pirminintkas Vyt. Čeka
nauskas, pritarimu liko ta pa
ti: pirm. K. Primantas, sekr. 
A. sinkus ir narys B. Morkis 
(iš Long Beach).

Kad Kalifornijos Lietuvių 
Radijo Klubas stovi ant tvirtų 
stulpų — rodo ir ta aplinkybė, 
kad tuoj pat po susirinkimo 
buvo įteikta naujų aukų virš 
100. - doleriu.

eik nepasitaikąs
atveju) bejtiki- 

eiškinys: klubo išlaiko- 
jo valandėlė yra nepa- 
gerose finansinėse są- 
užbaigusi praėjusius 

metus net su virš de- 
tūkstančiais dolerių 

9,400.00) “grynų” 
skaitoje. Radijo sto- 

apmokėta už visus metus, 
j neapmokėtų sąskaitų, jo- 

<4fių skolų.
Jei prie to pridėti dar nese

nai pirktą rekordavimo apa- 
F^tūr 

'-fuk'tančio doleri
,-skailyii, kad klubo kasoje prieš! Jie visi padarė ką galėjo, kad 

pat susirinkimą buvo virš 10,1 j klubą subūrus daug nuošir- 
dolerių grynų pinigų —\džių valandėlės rėmėjų — na- 

įn.eturint jokių skolų. Jei bet rių, kurie netik užsimokėjo na- 
kūri kita, daug didesnėje lie-Jrio mokestį (5. — dol. me- 
tuvin kolonijoje veikianti, lie-, tams) bet sale to aukojo dar 
tuviška radijo valandėlė gale-'sambias'sumas valandėlės iš- 
lų bent išstoto prilygti šitokiai laikymui. Baliai davė 
“auksinei” finansinei būklei — prastai didelį pelną, ką 
•nieko daugiau neliktų kaip tik pateisinti 
‘sveikinti.

^V-Juk tai visokių rekordų re
kordas, pasiektas vos kelių pa
sišventusių, tą darbą mėgstan
čiu žmonių, valandfks admi
nistraciją paėmusių į savo ran 
kas. Jiems priklauso nuopel 
has už tokį valandėlės ekono-

pirmininkas, R. jurkūnienė ir 
L. Oksas — vicepirmininkai, 
A. Mažeika —sekr., B. Dūda 
— iždininkas,. R. Mulokas. ir 
A. Tumas — nariai. Revizijos 
komisija: E. Balceris, J. Rai- 
bys ir B. Mackiala.

Tautiniai Namai jau beveik 
baigiama išmokėti ir puoselė
jama mintis, o taip pat tyrinė
jama / galimybės, tuos namus 
parduoti (jų ye,rtė dabar pa
kilusi jau kuone- dešimterio
pai) ir pirkti didesnius ir pa
togesnius, kuriuose galėtų tilp
ti daugiau ir didesni lietuviš
kų interesų parengimai.

... ir BALFO; Valdyba

Kiek naksčiau- išrinkta BAL- 
Fo Los Angeles skyriaus vai
dyba pasiskirstė £ pareigomis : 
pirmininkas — Vfi Pažiūra, vi- 
ce-pirm. R. Mulokas ir J. Ruk- 
šėnienė, sekr. — R. Dabšys, 
ižd. — A. Mitkeyūčjus. Vietovių 
įgaliotiniai: Long Beach — Br. 
Seliūkas, N. Hollywood A. 
A. Tumas, Los Angele&r— R. 
Bužėnas, Santa MonikarS. Kve- 
čas, Orange County — A. Pa- 
žiūrienė, Santa Barbara — AL 
Šimonienė, San Dūego — S. Go 
rodeckienė, Glendale — S. Ša
kienė ir J. Dženkaitisl'

tai klubo valdy- 
ištesėję savo pa

reigose iki galo (visuotino su
sirinkimo), nežiūrint kai ku
rių “sukrėtimų” (tikriau — 
labai mažų nesusipratimų), ko 
pasėkoje kai kam iš valdybos 
reikėjo pasitraukti. Gyvenimas 
parodė, kad “operacija” buvo 
sveika ir naujai persiorganiza
vusi valdyba — valandėlės ad
ministracija — ją išvedė iki 
galo taip taip gerai kaip nie
kada ir niekur iki šiol.

Tie “jie” buvo: pirmininkas 
VI. Gilys, vicepirmininkas ir 
ir iždininkas Juozas Mitkus, 
sekretorė Danutė Kaškelienė, 
finansų sekretorius Pranas Gus 
tas ir parengimų ūkinių reika- 

už kurią sumokėta virš lų tvarkytojas Juozas Gedmin- 
eikėtu tas.

MEMBER MES TAIP PAT
R ELO SUS CHICAGOS

It IrZ T“ 7’000 MIESTŲ jav-se per r e L o
later-Vity Relocation bęrrice *

Nauja Tautinių Namų Valdyba

Kovo nu’n. 11 <1. savuose na
muose įvykusiame Los Ange
les Lietuvių Tautinių 
metiniame susirinkime 
išrinkta nauja valdyba 
kios sudėties: J. Petronis

Neperseniausiai (vasario 29: minių resursų 
xL) Los Angeles lietuvių para-! tikrinant jos 
pijos salėje įvyksiame Kalifor ateičiai, 
nijos Lietuvių Radijo Klubo Tie “jie” 
metiniame susirinkime (labai bos nariai 
gausiai narių ir svečių lauky-! 
tame) paaiškėjo lietuviškame1 
visuomeniniame darbe dabar j 
jau b veik nepasitaikys ir vari 
giai (kitokiu 
mas 
m a r 
prastai 
lygose, 
veiklos 
vyniais

’Tapy vikriai 
bank 
čiai

2212 WEST CBRMAK ROAD

ZZ7EX Kazanauskas, President

HOURS: Mon.7ue.Fri.9-4

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

254-85G0
PARDUODAME VL
PRIEMIESČIUS IE
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INSURED

Mutual Fedwal 
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W1TW REPAYMENtT 
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Detroito naujiei
ALB Radijo Klubo metinis 

susirinkimas

Susirinkimas įvyko kovo 7 d. 
Lietuvių namuose. Susirinkimą 
pradėjo klubo pirm. Kazys Go
gelis, sekretoriavo Antanas Su
kauskas. Atsistojimu buvo pa
gerbti klubo mirusieji. Ne
dalyvaujant sekret. Juozui Leš
činskui pereito visuotino narių 
susirinkimo protokolą perskaitė 
vicepirm. Vacys Urbonas. Pirm. 
K. Gogelis paaiškino, kad lietu
viškų .melodijų Radiju valandos 
vedėjas R. Valatka siūlė perim
ti trijų valandų po vadovaujamą 
Lietuvių Melodijų valandą tris 
kartus savaitėje. Nuo pasiūly
mo buvo atsisakyta, dėl trūkumo 
programai pravesti redaktorių 
bei pranešėjų.

Per pereitus metus turėta 7 
posėdžiai. Iš didesnių darbų per 
pereitus metus buvo paruošta 
anglų kalba programa. Ją paruo
šė advokatas Ričardas Kriščiū
nas talkininkaujant tėvui Jonui 
Kriščiūnui. Programa buvo me
niškai paruošta ir perduota klau
sytojams amerikiečiams. Buvo 
suruošta ir gerai pavyko, metinė 
gegužinė. Gryno pelno padary
ta $1,418.75. Pirm. K. Gogelis 
išreiškė padėką jaunai, gražia 
tarsena profesorei Ritai Gar- 
liauskaitei už talkinimą radijo 
programose.

Pirm. K. Gogelis savo prane
šime, priminė vieną ir nelabai 
malonų įvykį, tai klubo nario šį 
Urbono melagingą skundą WO- 
RS-FM Radijo stoties savininkei. 
Skiindui atremti reikėjo susi
siekti su advokatu; kur padaryta 
nemažai išlaidų. Už be pagrin
do skundą J. Urbonas buvo paša
lintas iš valdybos ir Ųubo narių.

Fin. sekret. Antanas Janušis 
davė pranešimą raštu ir žodžiu. 
Kasininkas Algis Janušis trum
pai pareiškė, kad ižde dabartiniu 
metu yra 4,000 dolerių ir užra
šai atitinką sekret. knygose. Vi- 
cepirm. Vacys Urbonas pasi
džiaugė gražia veikla ir padėko-

jo visiems valdybos nariams už 
bendradarbiavimą. R. Garbaus- I 
kaitė iškėlė būtiną reikalą tai j 
Vasario 16-sios minėjimo proga i
, » • -Į _ « • • . • ,duoti daugiau žinių apie I ietuvą 
anglų kalba. J. Kriščiūnas ir St. 
Račiukaitis siūlė duoti'.skelbimus į 
už penkis dolerius be muzikos.1 
Buvo užsiminta • įvesti vaikų 
skyrių. Tuo reikalu jau buvo 
tartasi su mokytoju Pranu Za- 
ranka.

Nauja Radijo Klubo valdyba

Nauja 1976 metams valdyba 
sudaryta iš sekančių asmenų: 
pirm.- Vacys Urbonas, vicepir
mininkai Kazys Gogelis ir An
tanas Sukauskas, sekrt. Geno
vaitė Vilkienė, ižd. Algis Janu
lis, fin. sekret. Antanas Janu
žis. ■■ Direktoriai: Petras Mafčiu- 
kaitis, Juozas Janeckas ir Vin
cas Kankalis, teisinis patarėjas 
Casey Ambrose, tvarkdarys Juo- 
z|as Murinas, valdybos nariai: 
Feliksas Blauzdys, Bron ius Ta- 
tarūnas ir Jadvyga Maršalkovi- 
čienė,' Revizijos Komisija: Ka
zys Ražauskas, Stasys Račiukai- 
tis ir Jonas Maršalkovičius. Pro
gramų redaktoriai: Jonas Kriš
čiūnas, Stasys Garliauskas, Ri
mas Korsakas, Kazys Gogelis, 
Juozas Lesšinskas ir Donatas Li
sauskas. Atstovai j Detroito 
DLOC: Kazys Gogelis, Vacys Ur
bonas ir Jonas Maršalkovičius.

Svečias iš Vokietijos

Kovo mėn. 14 d-. Detroite lan
kėsi Vasario 16-sios gimnazijos 
Vokietijoje direktorius Vincas 
Natkevičius. Kultūrinio Centro 
patalpose detroitiečiams padarė 
pranešimą apie Vasario 16-sios 
gimnazijos dabartinę padėtį. 
Pranešimo neturėjau progos iš
klausyti. Girdėjau V. Natkevi
čiaus kalbą per radiją. Jis nu
siskundė, kad gimnazijoje mo
kinių skaičius nukrito iki 60. Jei 
dar kris, galima laukti, gimna
zijos uždarymo. Skatino, kad iš 
Amerikos lietuviai tėvai leistų

> - 
"a .'

Hair formula- JIB is Patented -Guaranteed in Switzerland and is 
M Registered in USA, Canada. Sarope.lt euree Dandruff, Falling 
SBt Hair, Itching scalp. Splitting «nds, strengthening HAIR. Root 

growth, and restoring NATURAL HAIR COLOR. Using JIB you 
iSk will never be BALD or GREY. Guaranteed. Listed in 
O Druggist Red-Blue. Book. Drug’s-CheaUst Order STRAIGHT

JIB LAB.; J Ji J, 2557 W. «9th SL, l«40 W. 47th St, So. 5001 
fT Are. & 14th St, Cicero, HL, 1«7 N. AsMand Ave^ 2884 No.

Milwaukee Ave^ Cbkdgo, HL TIB. Medicine Liquid S ot, 
4K. 16 week supply — ?6.00. Money Order, postpaid. Send Today:
JIB LABORATORY, 1437 So. 4»dl Avė^ . CICERO, ILL. 60650

PER ANNUM

PASSBOOK 
ACCOUNTS

PER ANNUM 

$5000 or more 
minimum 

30 months

Detroito "Švyturio" Jūros Šauliu "Pilėnai* komendantą* Stepes Lun- 
gys, Vera Kulbokienė ir Emilija Lungienė. -

va-
He-

tre- 
lat-

savo vaikus j Vasario 16-sios 
kursas atatinka Amerikos moky
klų išeitu kursu.

jaus komiteto ruošiamas kon
certas — vakarienė, "kurio pro
gramą išpildys solistai Dana 
Stankaitytė, Stasys Baras ir Jo
nas Vaznelis, akompanuojant 
muzikui Alvydui Vasaičiui, spar
čiai artėja.

Koncertas-vakarienė bus 1976 
m. kovo 27 d. 7:0 vai. vak. Kul
tūros Centre. Nors susidomėji
mas yra gana didelis, bet iki šio 
laiko yra rezervuota tik 30 sta
lų, Dešimt apvalių ir 9 ketur
kampiai stalai dar neužpildyti. 
Prie vieno -stalo telpa po 10 žmo
nių. Taigi salėje dar gali tilpti 
180 asmenų. Maistas ir gėrimai

— Antrojo kaimo aktoriai va- bus paduodami an t stalo. Bufeto 
sario 28 d. Kultūriniame centre 
dalyvius pagydė iki balandžio 24 sitarta, kad kiekvienas galės val- 
dienos. Ligi kitų metų šiuom 
laikui bus perilgai laukti stebuk
lingų daktarų, jei kas apsirgtų.

Čiurlionio ansamblis 
į Detroitą

Detroito lietuviai įspūdingai 
atžymės Amerikos 200 metų su
kaktį. Iškilmingoji sukaktis 
įvyks gegužės 16 ,d. 3 vai. p. p.. 
Fordo auditorijoje Detroito vi- 
durmiestyje. Programai atlikti 
Bicentennial Komitetas yra pa
kvietęs iš Klevelando “Čiurlio
nio”* ansamblį, susidedantį iš 90 
asmenų, su daina, šokiais ir liau
dies instrumentais, šiam didžiu
liam koncertui komiteto nariai 
jau platina bilietus. Bilietų kai
nos : 3-4-5 ir 6 doleriai asmeniui. 
Detroitiečiai prašomi paskatin
ti pažįstamus amerikiečius, kad 
atsilankytų į koncertą.

Lietuvių Fondo koncerto 
pranešimas

Lietuvių Fondo Detroito va-

Abiturietu-čiu balius

Pjalius įvyks gegužės 15 d. 
Kultūriniame Centre. Abiturien
tai ir abituriantės prašomi re
gistruotis pas Danutę Jankiene, 
tel. 626-8230.

“Šilainės” balius

Balius įvyks balandžio 24 d. 
Kultūros Centre, baliuje pasi
rodys abidvi tautinių šokių gru-

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES

CHICAGO, ILLINOIS 60632

(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

PER ANNUM 

certificates 
$5000 or more 

4 year min.

Wife 
w

MEMBER

PER ANNUM .

$1000 or more
1 year min.

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

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

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

derį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

> LOS 4MGELES. CAUL
Folklorinė popietė

Los Angeles mieste be jau še
iniau veikiančios “I ithuanian Me- 
I lodies” radijo valandėlės, pr. m. 
spalio mėn. buvo įsteigta, da-u- 
viasia prof. dr. M. Gimbutienės 

Į’'.tastangomis, antra radijo 
, landėlė, pavadinta “Baltic 
ritage Radio”.

Stotis girdima kiekvieną 
čiadienį, vedant lietuviams,
viams ir estams pakaitomis.

Šios valandėlės tikslas supa
žindinti amerikiečius su Pabal
tijo kraštų kultūra, o ypač su 

taip turtinga mūsų mitologija 
ir tautosaka.

Pirmoji lietuvių programa, ku
rią pravedė komp. Bruno Mar- 
kaitis, buvo skirta paminėti M. 
K. Čiurlionio sukakčiai. Vėliau 
sėkmingai programas pravedė 
sol. S. Pautienienė, P. Jasiulio
nis, akt. V. Žukauskas, dr. M. 
Gimbutienė ir kt.

Kiekvienam darbui Teikalin- 
gos lėšos, šiuo tikslu tai kovo

nebus.' Su šeimininkėmis su-

gyti kiek norės, bet mums rei
kia pranešti dalyvaų skaičių, kad 
žinotų kiek maisto pagaminti.

Vakarienės metu kalbės Lie
tuvių Fondo valdybos pirm. dr. 
Antanas Razma iš Čikagos, o 
koncertas bus toks, kokio grei
tai Detroite neturėsime. Tad 
Lietuvių Fondo Detroito vajaus 
komitetas ragina visus kuo grei
čiau rezervuoti stalus ar įsigyti 
bilietus. Stalus rezervuoja Sta
sys Garliauskas ir Bronius Gir
nius. A. Sukauskas

HOT SPRINGS/ARK.
Dirbam kas kam patinka

Jau spaudoje buvo net per 
| plačiai -sieksniniais straips
niais pasisakyta del mūsų ko
lonijoje kilusių apgailėtinų 
įvykių vietos lietuvių ir net jų 
organizacijų tarpe ir prie ko 
tokia veikla privedė.

Kaip žinoma 1975 m. per tu
rimą Lietuvių radijo valandė
lę, jos vadovas p. T, Dambraus 
kas pradėjo skelbti agitacinę 
propagandą už bendrautojus 
ir bendravimą. Radijo klube 
valdyba, kuri ankščiau save 
nutarimu buvo išrinkusi p. T. 
Dambrauską valdybos pirmi- 

I ninku, už jo negeistiną agita
cinę veiklą per radijo, p. T. 
Dambrauską iš valdybos pir
mininko pareigų nušalino ir 
savo nutarimą patiekė radijo 
klubo narni susirinkimui pat
virtinti.

Šis valdybos nutarimas na
riu susirinkime vienbalsiai bu 
vo užgintas ir priimtas. Po to, 
prasidėjo įvairios agitacijos už 
bendrautojus per “Moterų su
eigas” šitokiai “veiklai” ple
čiantis priėjome iki to, kad 
1976 m. vasario 27 d., netu
rinčio teisės šaukti klubo na
rių susirinkimų p. T. Dam- 

__ brausko sušauktame neva ra- 
Į dijo klubo narių susirinkime, 

— dalyvaujant ir henariams, nu- 
42 tarta, gerai veikusį, pajėgų, tu- 

i rintį techniškas priemones ir 
A kasoje pakankamai pinigų, 
1 Į klubą ir jo veikusią radijo va- 
| landėlę uždaryti.
ę Tai štai prie ko priėjome, 
V “moksliškai” veikdami.

Reikia skaityti, kad susirin- 
s kimas, nutaręs uždaryti klubą 
1 Į ir radijo valandėlę buvo nelega 
i lūs, nes jį šaukė be Valdybos 

nutarimo, o be to, susirinkime 
f dalyvavo ir balsavo daugelis ne 
t klubo narių, bet pašalinių žmo
Y nių, be teisės balsuoti ypač lik- 
r viduojant ar uždarant klubą. 
A Dabar jau nemažai p. T.
Y Dambrausko gerbėjų bei ūžtą
jį rėjų pradeda suprasti, kokią Į

i mėn. 1 I <1. ELel teatre buvo su- vo išstatytas j< 
ruo.'ta Folklorinė popiete. Jau-i bai iKiloeikus" 

Įkioje salėje buvo išstatyti die 
j vukai ir dailininkų — V. Igno, A 
j Švažo ir II. žmuidzinienės 
riniai. Popiečio programai 
dovavo p. Zetenis.

Pirmiausia kalinėjo dr.
Gimbutienė apie lietuvių deives. 
Labai vaizdžiai, pasiremdama 
tautosakos citatomis, papasako
jo apie gerąsias deives — Sau
lytę ir Aušrinę, ir apie piktą
sias — Laumę, Raganą ir pačią 
baisiąją Giltinę. Pažymėjo, kad 
Lietuva yra vienas iš turtingiau 
šių kraštų savo mitologija ir 
tautosaka.

kū- 
va-

žalą jis padarė: netekome lie
tuviškos valandėlės per vietos 
radiją, likome suskaldyti, sė
jama nedarna vietos lietuvių 
tarpe, o kai kurios moterys, 
kaip pav. Bronė Martin Draugo 
Nr. 37 šių metų įlipusiame sa
vo rašinyje tiesiog garbina p. 
T. Dambrauską, užmiršdama 
jo padarytą žalą mūsų koloni
jai, skelbdama prasimanymus 
ir netiesą, kaip pav. apie susi
rinkimo išsiskyrstymą, suagi
tavus opozicijai. Tame susirin
kime opozicijai net nebuvo leis 
ta kalbėti, triukšmu buvo atim 
tas balsas. Kalbamą susirinki
mą sušaukė ne klubo kontrolės 
komisija, bet p. T. Dambraus 
kas. K. Rūkas ir J. Bružas. Jie 
nėra jokių vietos organizacijų 
pirmininkai ir matomai daly
vavo susirinkime kaip “pate
ptieji” ne paskutiniu pae- 
pimu, anot K. LTkanos) Ponia B. 
Martin, nežinia kokiais sume
timais, savo gynyba nueina per 
toli. Ji turėtų suprasti, kad aukš 
to intelektualumo žmogus turi 
turėti ir naudoti tik geras sa
vybes nedarant niekam žalos, 
gerbiant net ir kituose geras 
savybes bei jų '.nuomones, o 
ne siekti klaidingų įsitikinimų.

. J. Daukša

Soli.stė Stasė Klimaitė-Pautie- 
nienė, apsirengusi tautiniais dra 
bužiais, su giliu išgyvenimu pa
dainavo 4 lietuviškas, melancho
lija ir liūdesiu persunktas, dai
nas. Akompanavo jai L. A. Neil, 

arfa. Sol. Stasė Pautienienė, pa
lyginti su jos ankstyvesniais pa
sirodymais Čikagoje, yra pada
riusi labai didelę pažangą daina
vime ir vis dar savo balsą ir 
vaidybą tobulina. -

Specialiai buvo iškviestas į 
šią popietę iš tolimos Pensilva
nijos rašytojas L Dovydėnas. 
Jis perskaitė savo kūrinį — “Ma
no Velnias”, kuris visą laiką jį 
lydėjęs ir gundės, čia pat bu-

' vertimas į anglų kalbą. Rašy- 
' tojas tvirtai atrodo ir reikia 
laukti dar daugiau jo kūrinių 
pasirodant.

Mažoji Ebel teatro salė buvo 
beveik pilna atsilankiusios rink
tinės publikos (apie 200). Svečių 
tarpe teko matyti net gen. kon
sulą J. žmuidziną iš Kanados. 
Tenka apgailestauti, kad paren
gime matėsi mažoka jaunimo, 
nors įėjimas buvo jam veltui. Po 
programos sekė vaišės — už
kandžiai, pyragaičiai, šampanas 
ir punčas. Visi gražiai vaišinosi 
ir džiaugėsi tokia kultūringa po
piete. J. Ktr.
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HEART 
FUND

iniHinB

47 and Rockwell Street.
NEMOKAMAI VIETA

7
/y Mokama 4 mėty 
/V Certifikatams.

Mažiausia $5,000 
ar daugiau.

B. R. PIETKIEWICZ, Pres. '

Tel. LAfayette 3-1083 
AUTOMOBILIAMS 

g ¥2 % Mokama 1 mėty 
Certifikatams. .

Mažiausia $1,000 
ar daugiau.

ON INVESTMENT
ACCOUNTS

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

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

sumos ir

Investavimo knygelės sąskaitos neša

VERSA

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

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
jos išėmimo.

Taupykite dabar. :

Santaupos, padėtos prieš 1D mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

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

Įsteigta 1923 metais. TEL. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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Sadatas padrasino vakariečius
Karą labai žiauriai pralaimėjusio ir vos ant kojų 

stovinčio Egipto prezidentas Anvar Sadatas turėjo drą
sos pasakyti Sovietų Sąjungai, kad 15 metų “draugingu
mo sutartis” Egiptui visai nereikalinga, nes sovietų val
džios atstovai niekad reikalingo draugingumo Egiptui 
nerodė. Sovietų valdžios atstovai knisosi po Egipto vy
riausybės pagrindais tuo metu, kai buvo pasirašoma 
minėta draugingumo sutartis”, jie knisasi dar ir šian
dien, kai iš tos sutarties liko tiktai keli tušti skudurėliai, i 
Sovietų agentai, besidangstydami pirklių, patarėjų, ka
rių specialistų ir kitokiais vardais, stengiasi palaužti 
dabartinės Egipto santvarkos pagrindus. Negali būti jo
kios kalbos apie draugystę, kada to “draugo” atstovai 
stengiasi .pakenkti kariuomenei, vyriausybei ir krašto 
prezidentui.

Ilgoje parlamento nariams sakytoje kalboje prezi
dentas Sadatas išdėstė, kad sovietų valdžia, suvertusi 
įvairiausių ginklų už labai brangius keturis bilijonus 
dolerių, atsisakė parduoti Egiptui minėtiems ginklamš 
reikalingų atsarginių dalių. Egiptas buvo susitaręs su 
Indija gauti kelias lėktuvams reikalingas atsargines da
lis, kurios Indijos aviacijai visai nebuvo reikalingos, tai 
sovietų valdžia uždraudė Indijai minėtas dalis parduoti. 
Sovietų valdžia, norėdama keršyti Egiptui, rizikavo sa
vo draugyste su Indija, kad tiktai Egipto lėktuvai nega
lėtų pakilti. Sadatas pareiškė,, kad visi rusų atvežti gink
lai teks versti Į laužą, nes Egipto kareiviai negali jų nau
doti, neturi šaudmenų ir atsarginių dalių. •-

Bet sovietų valdžią labiausiai paveikė prezidento Sa- 
dato sakiniai, tvirtinantieji, kad Artimuose Rytuose so
vietų valdžia neturi sprendžiamo taikos žodžio JAV yra 
galingesnės, jos sprendžia ir taikos klausimus. Preziden
tas Sadatas aiškiai ne tik egiptiečiams, bet ir visam ara
bų pasauliui pasakė, kad Egiptas savo ateitį riša su va
karais, Amerika. Prezidentas Sadatas tokio sprendimo 
priėjo po kelionės į Persijos įlankos arabų valstybes.^ Rei
kia manyti, kad savo nuomonę jis pasakė arabų valsty
bių galvoms ir rado pritarimo. Sadatas ne vienas' pasuko 
į Vakarus. Reikia manyti, kad į vakarus pasuks visas 
arabų pasaulis.

Prezidentas Fordas, skaitydamas sovietų valdžios 
oficialius pareiškimus apie įtampos mažinimą ir matyda
mas sovietų karo vadų ir agentų darbą Angoloje; skai
tydamas Kastro karių pasiruošimus padėti mozambikie- 
čiams sugniuždyti Rodezijos vyriausybę ir įvesti ten 
“naują tvarką”; taip pat ryžosi imtis žingsnio sovietų 
ekspansijai sustabdyti. Pirmiausiai jis pranešė Sovietų 
Sąjungai, kad numatyti pasitarimai prekybos santy
kiams pagerinti ir dirbtuvių statybai — nutraukiamos, 
kol nebus išaiškintos sovietų pastangos kolonizuoti besi- 
laisvinančią Afriką ir nustatytas sovietų-valdžios įsiki
šimas į Afrikos valstybių vidaus reikalus. Sekretorius 
Kisingeris sausio pabaigoje įspėjo Brežnevą apie gali
mas Angolos avantiūros pasekmes, bet Brežnevas ne
kreipė ar jau negalėjo kreipti į tai reikalingo dėmesio. 
Sovietų valdžia nepaklausė Kisingerio patarimų ir pri
metė mažumos vyriausybę iš kolonijos statuso išsilaisvi
nusiai Angolai. Brežnevas laimėjo naują koloniją Pie
tų Afrikoje, jis turi vilčių su Kastro pagalba užimti dar 
kelias Pietų Afrikos kolonijas, bet jis neteko progos pa
kelti sovietų pramonę ir sutvarkyti žemės ūkį. Jeigu kon
gresas paklausys prezidento Fordo ir sekretoriaus Ki
singerio patarimų, tai JAV turės pasiruošti pastoti ke
lia tolimesniam Afrikos kolonizavimui.

Reikia pripažinti, kad prezidento Sadato drąsus ir 
aiškus žodis paveikė ir Vakarų Europą. Sovietų Sąjun
ga, iki šio meto kontroliavusi, finansavusi -ir valdžiusi 
Europos valstybėse, veikiančias'komunistų partijas, pra
eitų metų pabaigoje leido toms partijoms kalbėti apie 
reikalą atsipalaiduoti nuo Maskvos. Praeitais metais bu
vo padaryti pirmieji žingsniais. Italijos ir Prancūzijos 
komunistų partijų sekretoriai pareikalavo leisti jiems 
patiems spręsti krašto viduje daromus susitarimus. Iki 
šio meto visus svarbesnius klausimus spręsdavo partijos 
centre esantis Maskvos agentas. Ko jis nesiimdavo spręs
ti, tai atsiklausdavo pačios Maskvos. Prancūzijos komu
nistų partijos pirmasis sekretorius, negavęs iš anksto 
reikalingo susitikimo šioms reformoms pravesti, net į 
Maskvoje Vykusį komunistų partijos kongresą nevažia
vo, o Andriejus Suslovas, įtakingas politinio, biuro na
rys, viešai iškoneveikė Vakarų Europos komunistus, 
“nenorinčius bendradarbiauti su daugiau patyrimo tu
rinčiais maskviečiais. ■

Italijos komunistai buvo pasiruošę bendradarbiau
ti su Italijos politinėmis partijomis ir įeiti į koalicinę vy
riausybę. Jie būtų sutikę užimti bet kokias administra
cijos įstaigas, jei tik būtų pripažinti lygiais su kitomis 
italų politinėmis partijomis. Jie patys dabar skelbė kad 
ryšiai su Masgva nutraukti, jie gali daryti bet kokius 
susitarimus ir prižadėjo sutarties paragrafų laikytis. 
Dalis Italijos politikų patikėjo šitokiomis pakaitomis 
komunistų tarpe, bet ne visi. Komunistus geriau pažįs- 
tantieji žinojo, kad jie gali panaudoti pačius žiauriau
sius Makiavelio apgaulės būdus.

Nepatikėjo nei Italijos krikščionys demokratai. 
Spaudimas į krikščionių vadus buvo daromas labai di
delis, kad įsileistų komunistus į vyriausybę, bet Aldo 
Moro, nesilaikydamas partijos sekretoriaus paskelbto 
pareiškimo, komunistams aiškiai pasakė, kad į Italijos 
valdžią jie nebus priimti. Italai moka valdytis ir be ko
munistų. Italai netiki, kad.komunistai galėtų organizuo
tis ir veikti be Maskvos saitų. Italai netiki, ką komunis
tai skelbia, bet jie žiūri, ką jie daro. Sedatas ženge pir
mą žingsnį. Italai drįso žengti antrąjį. Jeigu visas laisva-

Juozo šiušio paskaita Buenos Airėse
šių metų Vasario minint Argentinoje, Buenos Aires 

mieste Juozas šiušis skaitė šią paskaitą:

Brangūs broliai ir sesės lie
tuviai! Alost dėtomis pastan
gomis, šiandien minime Lietu
vos Nepriklausomybės atstaty
mo 58-ją sukaktį. Vasario 16-ji 
tai Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės diena.

Kiekvienas gimęs nori būti 
laisvas. Dievo duota gyvybė 
yra surišta su laisve. Nekal
bant jau apie žmogaus troški
mą būti laisvu, matome, kad 
ir kiekvienas mažiausias sut
vėrimas nori būti laisvas ir vi
sa išgale dėl tos laisvės kovo-, 
ja.

Lietuvių tauta, prieš 500 su 
viršum metų valdant Vytautui 
Didžiajam, savo narsumu ir 
pajėgumu sunaikino kryžiuočių 
ordino galybę ir kitus turėtus 
priešus. Lietuva buvo viena di 
džiausiu valstybių Europoje.

Vytautui mirus, įpėdiniai 
nesugebėjo eiti jo keliu, Lietu
vos valstybė silpnėjo, priešai 
vėl pradėjo ją.puldinėti. 1569 
metais įvykęs susijungimas su 
Lenkija šalį dar labiau susilp
nino. Buvo įsivelta į karus, pa
tirta daug nuostolių, prarasta 
daug kariuomenės ir turėta ki
tų sunkumų.

Kad puolantį priešą sulai
kius, sujungtoji valstybė ru
sams atidavė daug žemių: Kur
šą, Polocką, Vitebską ir dalį 
Minsko. Priešas tapo dar ga
lingesnis ir dar labiau puolė 
sujungtąsias valstybes. Jos at
silaikyti nepajėgė ir XVIII 
amžiaus pabaigoje tapo išda
lintos. Lietuva-Lenkija tapo pa 
dalinta tarp rusų, vokiečių ir 
austrų. Didžioji Lietuvos da
lis teko rusams. Lietuvos pa
vergimas tęsėsi virš 120 metų. 
Rusų caras, pavergęs Lietuvą, 
tautos naikinimui įvedė žiau
rias baunsmes: uždarė mokyk
las, uždraudė spaudą, bažny
čias pavertė cerkvėmis, perse
kiojo tikėjimą ir Lt

1863 m. lietuviai sukilo 
prieš rusų caro priespaudą. 
Po nepasisekusio sukilimo, 
bausmės ir žiaurumai buvo 
dar labiau' padidinti: nekalti 
lietuviai buvo šaudomi, kalina
mi, tremiami Sibiran, ir taiko
mos kitos žiaurios bausmės. 
Bet... lietuvis išliko, tvirtas sa
vo pasiryžime ir dvasioje. Jis 
vedė kovą prieš galingą rusų 
carą. Ačiū lietuvėms moti

noms, kurios, nesibijodamos 
skirtų bausmių, kiek pačios su 
gebėdamos, mokė savo vaikus 
lietuviško žodžio ir rašto. Tik 
mūsų lietuvių motinų dėka tau 
ta išliko gyva su lietuvišku žo
džiu ir raštu.

Atsirado tautos didvyrių — 
kovotojų, kurie, pabėgę į už
sienį ir ten gyvendami, rašė 
knygas ir leido laikraščius, kad 
lietuvis neprarastų savo gimtas 
kalbos ir meilės tėvų numylė
tai žemei — Lietuvai. Parašy- 

. tas knygas reikėjo slapta ga
benti į pavergtą Lietuvą ir ten 
jas platinti. Atsirado mūsų bro 
liai kovotojai — knygnešiai. 
Statydami save į pavojų, su 
meile ir pasiaukojimu jie plati
no knygas.

Trumpai paminėsiu vieno 
knygnešio prisiminimus. Jis 
taip pasakojo:

“Buvau Prūsuose — Tilžėje. 
Iš ten nešdavau degtinę ir ki
tas kontrabandines prekes į 
Lietuvą. Vieną kartą ten suti- 
kau aukštą, gražų žmogų. Ma
ne užkalbinęs, jis ir sako:” Ži
nau, kad esi knotrabančikas. 
Nešioji degtinę ir kitas prekes 
į Lietuvą, ir be vertės statai sa
ve į pavojų. Degtinė žmogų tik 
į blogą veda. Ar nesutiktume! 
būti teisingu kareiviu — žalnie 
riu, tai yra nešti ir platinti kny
gas į Lietuvą? Ir ne už nieką į 
pavojų stosi. Aš rašau knygas, 
laikraščius. Juos reikia nešti į 
Lietuvą ir platinti, kad žmo
nės apsišviestų, kad nepraras
tų meilės Lietuvai ir savo gim
tajam kraštui. Atliksi luinų, 
didvyrišką, lietuvišką darbą!” 
Galvoju: uždirbu neblogai. 
Bet.. tai paprastas darbas. 
Degtinė žmogų į blogą veda. 
Sutikau! Daviau priesaikos žo
dį. Žmogus man davė daug 
knygų ir laikraščių. Juos su pa
siryžimu nešiojau, platinau, 
jaučiau kad dirbu ir aukojuos 
savo tėvynei ir gimtajam kraš
tui' Vieną sykį, einant per ru- 
bežių, rusų .kareiviai pradėjo 
šaudyti ir mane peršovė per 
petį. Pakėlęs ranką į dangų ta
riau. Dieve! Kraujo praliejimo 
nepabūgęs, prisiekiu tarnauti 
teisybei. Caras yra galingas, 
bet neteisingas. Jis turi karei
vius, kalėjimus is šautuvus. 
Mes turime lietuviškas knygas 
ir meilę tėvynei Lietuvai. Mes

sis pasaulis turėtų drąsos vieningai toliau žingsniuoti, 
tai komunistai būtų priversti trauktis ne tik iš Afrikos, 
bet ir pgrobtų Rytų Europos žemių. .

kariaujam, me» kariausim ir 
mes laimėsim...**

Taip, laimėjo! Ačiū moti
noms, tėvams, didvyriams, ra
šytojams, knygnešiams ir tiems, 
kurie vedė kovą su nelygiu 
priešu iki laimėjimo.

Knygnešiai parengė lietuvių 
tautą atgimimui. Savanoriai iš
kovojo Lietuvai laisvę — ne
priklausomybę. Lietuva kėlės iš 
pavergimo ir tapo vėl laisva. 
Ją prikėlė tie, kurie nesibijo
jo rusų skirtų bausmių. Prikė
lė tie, kurie turėjo meilę levi
nei Lietuvai Prikėlė tų moti
nų sūnūs ir dukros, kurios mo
kė savo 'valkus lietuviško žo
džio, rašto, įkvėpė meilę Lie
tuvai.

Vilniuje 1918 m. vasario 16 
dieną tautos vadai paskelbė 
Lietuvą esant laiva ir nepri
klausoma. Paskelbtą Lietuvos 
Nepriklausomybę- reikėjo ap
ginti nuo puolančių priešų: len 
kų, vokiečių, bermontininkų ir 
kitų. Tą laisvę apgynė tik tų 
motinų vaikai, kuriems buvo 
įkvėpta meilė Lietuvai. Jie su
darė savanorių eiles, iš jų bū
rius, kuopas ir pulkus, ir su di
džiausių pasiaukojimu kovėsi 
su daug stipresniu priešu. Su 
menku apdaru, su menkos rū
šies šautuvais, jie garbingai 
gynė tėvų žemę. Ne vien gink 
lų pranašumas neša laimėjimą 
bet daug reiškia ir pasiryži
mas, pasiaukojimas.

. Rašytojo kau. Tumo —Vaiž 
ganto žodžiai: “Daug žuvo tė
vynės Lietuvos garbingų sū
nų r Garbė didvyriams, kurie 
dėl tėvynės žuvo, bet yra gar
bė ir tėvynei, kad yra kam dėl 
jos žūti.

Ant griūvėsiu, ant pelenų 
krūvų Lietuvos sūnūs atstatė 
miestus, miestelius, kaimus ir 
viekiemius. Vystėsi pažanga, 
mokslas ir tautos gerbūvis.'

Bet žiaurusis pasaulio žmo
nijos priešas rusas — komu
nistas puolė nekaltas, laisvai 
gyvenančias tautas ir 1940 -me
tais vėl jas pavergė. Ir vėl Lie
tuva kenčia žiaurumus, sunku
mus. Kiek buvo sušaudyta jų 
garbingų motinų sūnų, mūsų 
brolių lietuvių? Kiek yra ka
lėjimuose ir kenčia Sibire? Ir 
vėl visokios bausmės ir, žiau
rumai, tik dar didesni, nei prie 
rusu caro. /

Tiesa, ten spauda yra. Bet 
nėra spaudos žodžio laisvės. 
Visa kas rašoma, yra rusų kont 
rolėje. Rusinimas eina gudriai 
ir slaptingai, kad vėliau būtų 
galima sunaikinti ir visą lietu
vių tautą. Oficialioji kalba yra 
rusų. Net raštai, siuntiniai siųs 
ti iš Lietuvos, kurie liečia vien
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DR. A. J. GUSENAS

SAUGOK SAVA SVEIKATĄ
Maistas yra tavo vaistas, 

o vaistas turi būti maistas
MAISTAS

4 DAKTARAS GUSNAS ATKARPA
Valdžios mėsos prižiūrėtojai štai ką sako: žmonės 

turėtų būtinai prisilaikyti šių nurodymų: 1. mėsą pirk
ti tik Federalinės valdžios patikrintą su antspaudu — 
purpuliniu ženklu. 2. mėsos' nepirkti dvispalvės. 3. 
mėsas suvyniotas pundeliuose, jei sudriskęs maišelis 
— nepirkti. 4. norint geros mėsos sumaltos, pats na
mie susimalk arba mėsą nupirkęs, duok mėsininkui 
sumalti. 5. matydamas blogą mėsą parduodant mėsi
ninkui pasakyk arba telefonu pašauk tos apylinkės 
Sveikatos departamentą ir jiems pranešk!

GYDYMO SOCIALIZAVIMAS
Ix>gika rodo, kad toks svarbus dalykas, kaip žmo

nių sveikatos priežiūra ir ligų gydymas, neturėtų bū
ti palikta privatinei praktikai. Susocializuotas gydy
mas galėtų daug geriau aptarnauti žmones. Ne visi 
žmonės begali užsimokėti už gerą privatų patarnavi
mą. Tas yra medicinos srityje, tas yra odontologijoje. 
Odontologijoje nevisi gali gauti gerinusį patarnavimą, 
nes šalia dantų gydytojo uždarbio, dar ir medžiaga 
gana brangiai kainuoja. Dažnai būna, kad žmogus tu
ri tenkintis tuo. ką jisai išgali nusipirkti, o toksai nuo
laidumas tik pačiam ligoniui atneša žalos.

Nūdien šiuo klausimu kalba ne tik darbo žmonės, 
bet taip pat ir žymus mokslininkai ir kai kurie senato

riai pripažįsta socializuoto gydymo būtinumą. 1974 
metų vasarą senatorius Edward Kennedy po įvairius 
Europos kraštus važinėjo ir tyrinėjo. Grįžęs iš Euro
pos, jis pasakė, kad Amerikoje ankščiau ar vėliau 
socializuotas gydymas bus įvestas.

Medikų ir okontologų draugijos bando įpiršti sa
vo gydymo planą vietoje socializuoto. Ar toks planas 
galėtų pagerinti darbo žmonių sveikatos stovį? Atro
do, kad ne. Tai gerai žino ir įtakingi valdžios parei
gūnai, ir todėl kai kurie iš jų visu 100 proc. reikalau
ja medicinos ir odontologijos socializuoto gydymo 
plano.

Būtų gerai valdiškas ligoninės įsteigus, Darbo žmo
gui nereikėtų baimintis, jog gydymas kainuos per
daug, o gydytojui neteks su ligoniu derėtis dėl užmo
kesčio. *

Nūdien galioja labai biaurus rungtyniavimas ir 
privatinis dolerių gaudymas verčia gydytoją būti pa
prastu verteiva. Užtai negalima jo kaltinti, nes visuo
menė, kuriai jis tarnauja visą gyvenimą, juo nesirū
pina. ‘ r

Susocializuotas gydymas duos naudos ne tik ligo
niui, bet ir gydytojui. Jis atidirbęs šešias ar daugiau- 
valandų ligoninėje ar kabinete, likusią dienos dalį 
galėtų būti laisvas žmogus, kaip ir kiti. Nūdien jis nė
ra laisvas nei dieną, nei naktį.

Kodėl socializavimas gydymo būtinas? Atsakymą 
duoda šie statistikos duomenys. Sako, jog egzistuojan
tys sveikatos centrai negali atlikti savo užduoties. 
Naujokų ėmimo centrų duomenys rodo, kad tik trys 
iš dešimts jaunų vyrų tinka karo tarnybai, o septynį 
yra nesveiki, serga įvairiomis ligomis. Kodėl taip yra? 
Todėl, jog nėra kas rūpintųsi jų sveikata. O kaip su 
šių dienų augančiais vaikais? Koks jų bendrosios ir

dantų sveikatos stovis? Surinktų statistikų duomenys 
rodo, 98 proc. vaikų turi kiaurus, išpuvusius, pūliuo
jančius dantis ir kraujingas desnas, o 70 proc. — įvai
rius širdies sutrikimus, o kur dar visos kitos ligos, ku
rios ant jų byrėte byra?

Tikį svarbų dalyką atlikti gali tik valdžia, paėmus 
į savo priežiūrą visą gydymą. Tai yra labai svarbus ir 
didelis darbas, kurio įgyvendinimas kainuos bilijonus 
dolerių. Visgi bus 100 proc. naudingiau juos išleisti 
kovai-su ligomis ir sveikatos priežiūrai, negu leidus 
vėjais, kaip pavyzdžiui, kelionėms į Dienelį ir ginklų 
gamybai. Socializuotas gydymas atneš didelę naudą 
visuomenei, ypač dirbantiesiems, vargšų minioms.

Statistikos rodo, kad kasmet atsiranda 112 milijon- 
nų naujų skylučių dantyse vaikų tarp 8 ir 10 metų am
žiaus. Taip pat statistikos rodo, kad 90 proc. Chica- 
gos pradžios mokyklų mokinių būtinas dantų gydy
mas. Vaikai turėdami skaudančius, išpuvusius dantis, 
negali būti pažangūs moksle. Dėlto tiek daug vaikų 
neišlaiko kvotimų tik dėl dantų ligų. Dalis tokių vai
kų virsta nusikaltėliais, kurių bylos teismuose, o vė
liau jų išlaikymas daug kainuoja.

Yra apskaičiuota, kad visų tų lėšų užtektų dantų gy
dymo kabinetams įsteigti kiekvienoje mokykloje. Ar 
nebūtų laikas žmonėms to reikalauti? Tai padarius 
žymiai pagerėtų ir augdnčių vaikų dantų sveikatingu
mas.

Chicagos universiteto profesorius, kalbėdamas dan
tų gydytojų suvažiavime, išsamiai įrodė medicinos ir 
odontologijos, socializuoto gydymo būtinumą. Jis pa
sakė, kad joks savanoriško gydymo planas, kurį ban
do įpiršti medicinos ir odontologijos draugija Blue 
Gross Ir Blue Skield, neišspręs klausimo žmonių svei
katas .pagerinti.

Nūnai Amerikoje 70 proc. žmonių yra būtina me
dicinos ir odontologijos patarnavimas. Iš 70 milijonų 
dirbančųjų tik 20 milijonų išgali patys apmokėti vi
sas gydymo sąskaitas. Kiti 20 milijonų išgali apmokė
ti tik dalį, o likę 30 milijonų iš viso negali nieko mo
kėti. Ką jie turi daryti,, jei jų uždarbio vos ne vos už
tenka skurdžiam pragyvenimui? 0 kaip su pensinin
kais, kurie gauna į mėnesį 80 ar 100 dolerių? Kaip jie 
gali pragyventi ir medicare užsimokėti!

Gydymo socializavimas nėra naujovė: Anglija, Ca
nada, Naujoji Zelandija, Švedija, Norvegija ir Vaka
rų Vokietija jau turi jį įgyvendinusios, ir darbo žmo
nės juo labai patenkinti, žinoma, jis ne visiems patin
ka. Bet nėra ko baimintis ir kreipti dėmesį į tai, kaip 
kas galvoja, nes dirbančiųjų sveikatos klausimas turi 
būti išspręstas ir tai ne politikierių žodžiais, ne paža
dais, bet darbais!

PRIMITYVIO ŽMOGAUS PALIKTI PĖDSAKAI .
Antikinės istorijos lapus bevartant visai mažai rau

dama duomenų ąpie priiiiityvio žmogaus nueita rai
dos etapą. Konkrečių įrodymų nėra, kaip seniai žmo
gus vaikščioja ant šios planetos. Kol kas dar nebėr 
išaiškinta.

Beje mokslinčiai geologai tvirtina, kad,, atrasto* 
antikinės gadynės liekanos iš akmens, bronzo ir gele
žies eros mums pilnai paliudija* jog jis nebuvo tokiu, 
kokiu mes jį nūdien išsivaizduojame.

Darvinas sako, kad primityvį žmogų sutverė-ne 
Dievas, kaip hažąyčia moko bei aiškina, Darvinas nu
rodo, kad primityvia žmogus raidos keliu iš žemes? 
nės gyvybės formos išsirituliojo — išsivystė.

‘ (Bus daugiau)
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TELEF. PR 8-3229

DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
K GERKLES LIGOS
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Tatef. 6954)533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezidu 388-2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad., penatadieni nuo 1—5. tree, 

ir šesiaa. urnai susitarus.

JUOZO 6IU8IO . . .
(Atkelta is 4 psl.) 

lietuvius, ir tie visad rašomi 
tik rusiškai. '

Mūsų broliai veda žūtbūtinę 
kovą. Pabėgimai nesibaigia. 
Turime geriausiu pavyzdžiu Si 
mą Kudirką, kuris dėl bėgimo 
laisvėn buvo rusą ,pareigūnų 
žiauriausiai sumuštas ir suža
lotas. Po tardymų ir kankini
mų buvo nuteistas 15 metų sun 
kiųjų darbų kalėjimu. Romas 
Kalanta paaukojo savo gyvy
bę, reikalaudamas laisvės Lie
tuvai. ;

Ar yru kitu- nekomunistinė 
tauta, kuri taip kankintų, teis
tų ui laisvės ieškojimą? Bėgi
mas j laisvą nėra priešvalsty
binė veikla. Ir kur ta rusų ko
munistų skelbiamoji laisvė, jei 
niekas negali laisvai įvažiuoti 
ir išvažiuoti? Tik pataikūnai, 
okupanto tarnai rašo, kalba 
apie ten esančią laisvę ir žmo
gaus gerbūvį. Saugok Dieve 
nuo tokio gerbūvio...

Yra daug mūsų motinų, bro
lių ir sesių, kovojančių dėl lie 
tuvos laisvės, nesibijančių žiau 
riaušių rusų komunistų skirtų

DR. PAUL V. DARG1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S. Manheim Rd., Wesrchester, IlL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 6—3 vai.
TeL: 562-2727 arba 562-2728

KEZ.: GI 3-0873

DR. W. EiSiN - EiSINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ HGOS 

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. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ODOS LIGOS CHIRURGIJA 

SPECIALYBĖ AKIŲ, LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

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

OFISAI:
1002 N. WESTERN AVĖ? - 
5214 N. WESTERN AVE.

Valandos pagal susitarimą.

JURGIUI PETERAIČIUI

mirus,

I Jo liūdinčiai žmonai Marijai, dukrelėms — Rasutei i r Dan- 

| guolei, žentui Viktorui, anūkams — Pauliukui ir Danutei

I bei visiems kitiems giminėms, draugams ir pažįstamiems 

reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir kartu liūdime.

LB VIDURIO VAKARŲ APYGARDOS VALDYBA
: * - -

. 1- JMK—TTg LJMJM. IW I I j __________ ___________________________

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

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 vaL popiet 
Tik susitarus.

t Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
’ OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71 st St. -r- 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

VaL: an^zad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71$t STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Razid. telef.: Glbson 8-6195 .

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

ip. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTĄS

X ę Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
dažai Specie Ii pagalba kojoms

I (Arch Supports) ir t t.
Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1. 
2850 West 63rd St^ Chicago III. 60629 

Telef.: P Respect 6-5084

SKAITYK PATS IR PARAGINK 

KITUS SKAITYTI

t“

batuiniii.
Karo invalidas Pranas Dau

nys, Lietuvos Nepriklausomy
bės kovose praradęs akis, sa
ko:” Lietuvos sūnūs kovojo dėl 
Lietuvos laisvės su priešu. Ma
čiau, kaip vienas po kito kri
to mūsų brolau Bet.. vienin
gus mūsų jėgos nugalėjo prie
šą. Ateis lemtoji diena, žus ru
sas komunistas, laisvų tautų pa 
vergėjas”.

Einant mūsų tautos didvyrių 
pavyzdžiu, mes privalome dirb
ti ir aukotis dėl Lietuvos lais
vės. Taip mus įpareigoja ir 
gražūs Dariaus ir Girėno Tes
tamento žodžiaL

Būkime vieningi visi, senes 
nio ar jaunesnio amžiaus. O 
ypatingai tai tu, jaunime, būk 
tų motinų sūnumi ar dukrai 
Jausk pareigą kad ir maža da
lele prisidėti prie mūsų bro
lių ir sesių kovos dėl visos tau 
tos laisvės ir gerovės. Būkite 
tvirti dvasioje irr pasiryžime. 
Jauskitės esą tų motinų sūnūs 
id kurios, kurios, nesibijodamos 
žiauriausių bausmių, auklėjo 
savų vaikus, garbingai kovai 
dėl Lietuvos laisvės. Ir jūsų 
gyslose teka kraujas tų motinų 
kurios lietuvišku žožiu įkvėpė 
meilę Lietuvai. .

Šiandieną tų motinų kapai 
verkia, nes nemokame eiti jų 
keliais. Nemokame auklėti vai 
kus lietuivškoje dvasioje. Ne
pajėgiame išmokyti lietuviško 
žodžio ir tinkamai, garbinggai 
kovoti dėl tautos laisvės.

Iš praeities mes galime daug, 
daug išmokti ir būti naudin
gaistėvynės sūnumis ir duk
romis. Vinco Kudirkos žod- 
džiai: “Iš praeities tavo sūnūs 
te stiprybę semia.” Garbinga 
mūsų tautos praeitis tegul sti
prina tautos dvasią priespau
dos metu ir pavergime esančią 
tėvynę Lietuvą. Testiprina tų 
motinų sūnus ir dukras pasi
ryžime, kovoje dėl Lietuvos 
laisvės. •_*- :

Lietuviai, išsiskirstę po viso 
pasaulio kraštus,' nesiliaus tuo 
garbingu keliu įžengę. Padės 
pavergti tėvynei vis kilti į švie 
są, į garbę ir į laukiamą lais
vę.

Verkia Lietuva, verkia visa 
tauta, nustojusi laisvės. Lietu
vos sūnų- krauju ir gyvastimi 
iškovota, šiandien ji turi vėl 
gyventi žiaurioje rusų komu
nistų priespaudoje. Nei kryžiuo

Lietuvis stato 
didelius namus

OAK PARKAS. — Oak Par
ko vadovybė patvirtino 35 aukš
tų namo statybą. Leidimas duo
tas Jono Stankaus statybos ben
drovei. Namas bus statomas ant 
2 akrų žemės ploto, Oak Park 
Village Mall prie Lake gatvės. 
Jis turės 444 butus. Jų nuoma 
sieks 205—385 dot mėnesiui.

Kontraktoriaus Jono Stankaus 
advokatas D. Kai sako, kad skai
tant į statybą investuoto kapi
talo 7.5% pajamas, bus galima 
pasiūlyti rinkai butus žemomis 
nuomos kainomis.

Tokią statybą įvykdyti, Jo
nui Stankui padeda federalinės
valdžios paskola — subsidija.

Susirinkimų

PRANEŠIMAI
AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ 
Pašalpos Klubo mėnesinis narių susi
rinkimas įvyks sekmadienį, kovo 21 
d. 1:00 vaL popiet J. Vaičaičio salėje, 
4258 So. Maplewood Ave. Bus vaišės. 
Nariai, malonėkite atsilankyti ir už
simokėti klubo duokles, kad nerei
kėtu suspenduoti, nes balandžio mė
nesi susirinkimo nebus. Velykos Ją 
dieną. Rožė Didžgalvis, rast.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

• < <
tikroj y ai būsiu su tavkirt, — 2 Mozės 3:12.

šitie žodžiai suteikia Ubai daug paguodos Dievo žmonėms visur ir visa
da, kuomet jie stengiasi atlikti kokią nors dalį Viešpaties darbe, klausydami 
jo pakvietimą ir pildydami jo įsakymus. Jei Dievas yra su mumis ir yra 
mūsų Gynėjas ir Glabėjas, kas tad gali prieš mus būti? Kaip Mozė turėjo 
daug kliūčių ir trukdymų, taip ir mes turėsime įvairių kliūčių, trukdymų ir 
pasipriešinimų, nes tebeturime patys savo kūno silpnybių ir netobulybių, 
kurios kartais kenkia ir kliudo mūsų pasistengimui sėkmingai tarnauti Vieš
pačiui ir tiems, kurie yra jo. Tokiuose atsitikimuose reikia nukreipti savo 
išmanymo akis į Tą, kuriam mes tarnaujame ir atsiminti jo pažadą: “Iš tik
rųjų aš būsiu su tavim”. Taip darydami mes iš tikrųjų nugalėsime.

Kas antradieni Sophia Barčus radi |as skelbia švento Raito tyrinė- 
tolv aiškinimus.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml 
rusleįi? I tą klausimą atsako knygutė *rVllti> po mirties*', kurią gausite 
nemokama L Rašykite:

F. ZAVI5T, 3715 WEST 66th STREET. 
CHICAGO, ILLINOIS 60629.

IV. RAITO TYRINITŪJAI

PETKŲ
TĖVAS IR SONUS'

MARQUETTE FUNERAL HOME

— ZARASIŠKIŲ KLUBO narių su
sirinkimas įvyks kovo 21 d., sekma
dienį, 2:00 vaL po pietų naujoje vie
toje — Chicago Savings and Loan 
finansinės bendrovės Pakel Hall, V
prie 63 ir Western Ave. Visi klubo 
nariai yra kviečiami susirinkime da- j 
lyvauti. Be kitu klubo reikalų teks ■ 
aptarti ir pąvasarinio banketo rei
kalą. kuris įvyks balandžio 24 d.

Valdyba

SVARBUS SUSIRINKIMAS
J. A V. Reg. Lietuvių Bendruome
nės Marquette Parko Apylinkės me
tinis nąrių susirinkimas .šaukiamas * 
kovo mėn. 28 d. tuojau po 11:30 pa
maldų, parapijos salėje 6820 South 
Washtenaw Ave. Bus labai svarbūs 
reikalai aptariami. Prašoma visus, 
skaitlingai dalyvauti. Tuomi parody
site. kad Jums rūpi ne tik savi rei- ‘ 
kalai. bet ir kenčiančių lietuvių pa
vergime. — VALDYBA

M 0 V IN G
Apdraustas per kraustymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place
TeL: FRontier 6-1882

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

■ ■ ■ ' ■' /

A.

I
 HELEN KALVAITIS

Gyveno Mount Greenwood, Chicago, Illinois

Mirė 1976 m. kovo 17 d., 9:00 vai. vakaro, sulaukusi 75 metu am
žiaus. Gimusi Lietuvoje, Tytuvėnai.

.^Paliko nuliūdę: vyras Joseph, sūnėnas Albert Stasulaitis, dukte
rėčia Stella Peters ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Lietuvoje liko 2 seserys — Antonina Brazienė ir Vincė Paulienė
Kūnas pašarvotas MV Greenwood koplyčioje, 3032 W. lllth St. f 
šeštadienį, kovo 20 dieną, 9:30 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 

į St Christina parapijos bažnyčią, o po gedulingu pamaldų bus laido
jama šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Helen Kalvaitis giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

I
 Nuliūdę lieka:

Vyras, seserys, dukterėčia.^

Laidotuvių Direktorius Robert B. Kuenster. TeL 445-3400.

AUGUSTAS M. BARČUS
Velionės Sophy Barčus vyras

Gyveno 7159 So. Maplewood A*e.

Mirė 1958 metų kovo mėn. 20 dieną, 6:45 vai, vakaro, sulaukęs 70 
metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Kretingos aps., Gargždų miestelyje.

y " ■ >
Palaidotas lietuvių Tautinėse kapinėse.
Paliko nuliūdę: duktė Aldona Daukus, 3 anūkai: Terry, Michael 

ir Sophia; sesers sūnus Anthony Steeples, jo žmona Helen ir jų šei
ma; dukterėčia Valeria Sebastian, jos vyras Edward ir jų šeima; mL 
rūsio švogerio William Lawrence žmona Connie su šeima; švogeris 
Chester Lawrence, jo žmona Elizabeth ir jų šeima ir daug draugų bei 
pažįstamų.

Lietuvoje liko daug kitų giminių.
Mūsų brangiajam tėveliui pagerbti bus laikomos šv. Mišios šį 

rytą 7:00 vai. Tėvų Jėzuitų koplyčioje.
Mes Tavęs, mūsų Brangiausias, niekuomet neužmiršime. Tu pas 

mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. 
Tebūnie Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka
DUKTĖ, ANŪKAI IR KITI GIMINĖS. \

čiai, nei vokiečiai, nei lenkai, 
nei teutonai; nei baudžiava ne
užgniaužė lietuvio dvasios, bet 
priešingai: žadino pasiprieši
nimą, pasiryžimą būti lietuviu, 
ginti savo kraštą krauju, tikru 
pasiaukojimu, gyvasties nesi
gailint

Kelsis mūsų tėvynė —- žemė 
Lietuva iš pavergimo, ir vėl 
bus laisva tautų eilėse su tris
palve vėliava ir tikruoju Lietu 
vos Vyčiu (jojantis raitelis su 
kardu rankoje).
Ačiū...

Nubaustas kongreso narys
Vašingtonas. — Amerikos 

kongreso atstovas James R. Jo
nes buvo teismo'pripažintas kai 
tu, kad nepranešė, o g*al ir nus
lėpė, 1972 m. gautą iš Gulf Oil 
Corp, rinkimi niems reikalams 
skirtą auką 1-2.000 dol. sumo
je-

Jis nubaustas 200 dol. bauda. 
O galėjo būti nubaustas 1.000 
dol. Bauda ir gauti metus kalė
jimo.

James R Jones yra buvęs 
1965 — 69.m. prez. L. B. John- 
sono, Baltosiuose Rūmuose, 
sekretoriumi.

GĖLININKAS
Linksmumo arba liūdesio valandom 

(PUTRAMENTAS) 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
G IL I N YC I-A
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

5 4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
______________ Į__________________—__UWH     Il    II Į - - ,J .r—

— ------ uujmLJjiu.. IUJL.—...UL AL,I'..-------- 'IL' —

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

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

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, I1L 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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HELP WANTED i- FEMALE

DarMninkiv relkU

{iiterbis Garba, Melrose ku. Bunket.u Įvyks lieluviarnsj 
111., kiekvienais metais žinomoje Beverly Country khi- 

i b<> salėje prie 87-tos ir Wes
tern Ave gegužės 9 d., sekma- 
diem. Visi malpyiai kyječiainj 

/Manie'bankete dalyvauti grupė* 
mis arba pavieniai ir prašomi 
vietas rezarvuoti iš anksto tin- 
kamesniains viešnių ir svečių 
priėmimui bei geram aptarna
vimui. Jau dabar prašomi skani 
binti p. J. G. Evans, telefonas 
RE 7-8(500, arba Kristinai Aus 
tin Naujienų telefonu 421-6100.

— Gary Andrekus, Sharon 
Banytė, Joana Racevičiūtė ir 
Marija Taurai te iš Chicagos 
pietvakarių praeitais metais fo
to parodose yra laimėję pirmą
sias vietas. Jų darbai bei kon
kursus laimėjusios nuotraukos 
yra išstatytos Brighton Parko 
bibliotekoje, 4314 Archer Avė. 
Paroda tęsis iki kovo 31 d.

— Chicaga Parką Dis t rik
tas praneša, kad sinelčių sezo
nas Michigan ežere prasidės 
balandžio 1 d. 3 .vai. popiet ir 
tęsis iki gegužės 10 d. Drau
džiama/gaudyti tik nuo 7 vai. 
ryto iki3,yal. popiet.

Z.' pal viniu lietuviškų spaiul.j, pri 
..j dūlamus prie prenumeratos au 

ką. Dėkui už vakar gautą pre
numeratų ir už $9 Naujienų 
paramai A. Gart>a yra žino
mas autoihe?ehahikas ir patai- 
synių garažo savininkas Chica 
go Lawn applinkėje.

p. Mepnon yrai — V. Gelminis ii New Yorko 
lietuviu einigra-| prašo patikslinti jo traipsnvje ‘ i

Punia Anne Slephun 
(’.hieagos pietvakariu, patyrusi 
apie Naujienų vajų ir jų da
bartinę reikšmę Amerikos lietu
vių demokratinei visuomenei, 
nutarė jas paremti užsisaky
dama 6 mėnesiams. Naujoji mū 
sų skaitytoja p. Slephon yra 
ankstyvosios I 
cijos dukra, palaikanti geruo
sius lietuvių ir Amerikos lietu
vių papročius bei tradicijas. 
Dėkui jai už dėmesį lietuviškai 
spaudai ir lietuvių reikalams. 
Taip pat tariame dėkui tiems 
asmenims, kurie pasakojo jai 
apie Naujienas ir padarė tei
giamų įtaką užsisakyti.

— Pauasarinis Naujienų ban 
ketas bus gegužės 9 d. Beverly 
Country klube, 87-ta ir Wes
tern Ave. Sudaroma rengėjų 
komisija ir darbų komitetai 
Visuomenė kviečiama planuo
ti savo išvykas bei pramogas 
ir dalyvauti šiame bankete su 
gera programa ir kitais įvai
rumais.

— Albertas IV. Stankus iš 
Gage Parko apylinkės užsakė 
Naujienas savo mielam tėvui 
William Stankui, esančiam 
Oak Forest Slaugymo namuo
se, kad jam nebūtų nuobodu, 
kad jis galėtų sekti lietuviškus 
reikalus ir gv’venimą, kuriame 
dalyvavo būdamas stiprus ir 
sveikas. Dėkui jam už užsaky
mą ir už 1 dol. Naujienų para
mai.

Naujas žemės ūkio 
komisaras

Maskva. — Komunistų parti 
jos laikraštis Maskvoje “Tass”

PATYRUSIOS LEMPOMS uždangų 
(Shades) siuvėjos rankomis. Pasirin-

Rengiami du įdomūs leidiniai

nų 62 nr. 2 skilty 5-je eilutėje 
iš apačios eįsančią klaidą. Dr. 
Jakštas savo parengtas studi
jas atidavė ne Bonoje, bet Ro
moje reziduojančiai Lietuvių 
Katalikų Mokslo Akademijai, 
kuri Jakšto darbą atspausdino 
dviejuose tomuose.

— Anne ir Justinas Leonaus 
kai iš Brigton Parko apylinkės 
kiekviena proga paremia lie
tuvišką spaudą ir bendruosius 
lietuvių reikalus. Jie yra ilga
mečiai Naujienų skaitytojai ir 
rėmėjai. Anne priklauso SLA 
Moterų kuopai ir tos kuppos 
susirinkime sutikusi Kristiną 
Austin, įteikė penkinę Naujie
nų paramai. ' -

— Jonas Q. Evans, žinomas 
visuomenės veikėjas, Lietuvos 
Vyčių ir kitų patriotinių orga
nizacijų vadovaujantis narys, 
vadovavęs daugeliui renginių 
ir dar daugiau priklausęs or
ganizaciniams bendrųjų dar
bų komitetams, sutiko būti 
Naujienų pavasarinio banketo 
Rengėjų komisijos pirminin-

— Ann’s Hilltop, 8274 Kean 
Ave., buvo uždaryta per 4 mėn. 
Dabar pilnai atidaryta dėl biz
nio. Kas norite piknikams dar
žo, prašau užsisakyti 839-9571.

ANNA BRUZGULIS (pr.)

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St., Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies j va irių prekių;

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

in” Mir-^  „A^gan—p——

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas.. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgu metu patyrimas.

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

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

oficialiai jfafckelhė; fcgt Skambinti
Žeyiės ūkią komisaras ir polit- 
biuro narys D. Š. Polianski nu
šalintas nuo komisaro" parei
gų. Iš-į>olitbiuro jis buvo pava
rytas jau kovo 5 d., bet dar bu
vo pasilikęs komunistų parti
jos centro komiteto nariu.

Taip kiekvieną kJrtą, kai 
tik koks nors didesnis komu
nistinėje sistemoje, atsiranda 
trūkumas bei nepasisekimas, 
visada surandamas atpirkimo 
ožys. Jis nušalinamas ir net į 
kalėjimą uždaromas. O Stali
no laikais, tai tokį atpirkimo 
ožį tiesiog nugalabydavo.

Polianskio vieton paskirtas 
Valentinas K. Mesiac, antrasis 
Kazakstūho komunistų parti
jos sekretorius.

Argentinoje terorizmas 
nesibaigia z , -•

Buenos, Aires. — Bombos ir 
žudymai-— kasdienis Argenti
nos reiškinys. Pereitą savaitę 
sprogusi bOmba ties preziden
tūra, užiS'ušė vieną sargybinį 
ir sužeidė, kelioliką gatvėje ei
nančių žiiionių. Po. to, penki 
policininkai buvo .nušauti. Ar
gentinos kongreso nario Jesus 
Porto namus saugojantis poli
cijos agentas buvo nušautas iš 
pravažiuOj'ahčib automobilio. 
Kitas sargybinis, saugojantis 
pramonės ‘ įihorię, buvo gru
pės asmenij sušaudytas, atė
mus iš jo ^ginklą.

Kongreso; narys Jėsus Porto 
yra peronistas revoliucionie
rius. Jis: pirmas paskelbė apie 
dešiniųjų'. mirties dalinį, pra- 
nešdamas-^apie juos kongresui 
ir apskųsdamas buvusį šalpos 
ministerį Jose Lopez Regą juos 
suorganizavus. 

■ / ■ .. • . '

angliškai Tel. 638-2323.

REIKALINGA KARTU GYVENTI 
NAMŲ RUOŠOS PADĖJĖJA dėl vy
resnio amžiaus moters. Privatus kam
barys su vonia ir TV puikiame name 
su oro vėsinimu River Forest apy
linkėje. Reikia suprasti angliškai. 
Skambinti angliškai nuo 12 vidudie
nio iki 7 vaL vak. TeL 369-9435.

HELP WANTED — MALI 
Darbininku Reikia

CLEAN UP MAN WANTED
To Take full resDonsibility for clean
ing in printing plant. Excellent bene
fits, good location. Apply in person: 

BATES GRAPHIC INDUSTRIES
6029 W. 31st SL. Cicero, Ill.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS kambarys vyrui 
2-me aukšte su atkiru Įėjimu ir pa
togumais. 4401 So. Talman Avenue. 
Tel. 523-8944.

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių butas 
Marquette Parke suaugusiems, be 
vaikų ir gyvulių. Pečius virimui, 
šaldytuvas, šalima ir karštas vanduo.Skambinti^Ą; 5-2061. .< !

REAL ESTATE
'HEAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE cor sale 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKĖJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

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

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTORAJ

INCOME TAX SERVICE

edzie Avė. — 778-2233

SIUNTINIAI Į UETŪVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp, 

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

3333 So. Halsted ^t., Chicago, III. 60608.Tel. 254-3320
V. V A L A N TĮ H A S

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

Klaudijus Pumputis
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel.: 927-3559

AL. IR IGNAS
'.T A d SOME .

VISOKIUS;>UTOMOB!LJUS
Greitas ir -sąžiningas darbas,

• --•kainė’nebran^.- • 
Telefonuoti. »7-3988 — TEXACO 

58-tos Ir WėitKm Avenue Rampai

— LKVS -Ramovė Chicagos 
skyriaus narių susirinkimas 
įvyks kovo 21 d. 12 vai. vidu
dienį Jaunimo centre. Valdy
ba kviečia visus narius daly
vauti. (Pr.)

* STASFS FASHIONS
_Kūdiki?ihs .ir vaikams 

RŪBŲ^kRAŪTllVĖ <
6237 So^ Kecžzre Avenue

/ ’ Tek4^4I8f : ?
-Sav. Stasė .Bacevičienė

■m ■■ i " »■■■■ '■ i

PUSMEČIUI $71 CHICAGOJE

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metų. 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.

N \UJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neiriamos ir nesidėdamoS Į sandėrius su okupantais ar ju Įgaliok 
tiniais.

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

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

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

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

Prašoma naudoti žemiau esančiu atkarpą.

— Trys operos — Juodas 
Laivas, Gintaro šaly ir Priesai
ka yra statomos gegužės 8, 9, 
15 ir 16 dienomis Chicagoje. 
Spektaklių bilietai jau gauna
mi Vaznelių prekyboje, 2501 
W. 71st St. Krautuvė atidaryta 
kiekvieną dieną nuo 10 vai. ry
to iki 6 vai. vak., o pirmadie
niais ir ketvirtadieniais iki 8 
vai. vak. ' Chicagos Lietuvių 
Opera kviečia visus įsigyti bi
lietus iš anksto. (pr.)

(10/2&Z5/ŪM)
. Pensininkams autoinobilią 

APDRAUDA •
Amžiuš 62—80

J. BACEVIČIUS ; 778-2233

PLEASE!

’NAUJIENOS” BOLŠEVIKAMS 

YRA RAKŠTIS .TŲ AKYSE

NAUJIENOS,
t* 39 So. Halsted St.,
Chicago, UI. 60608

Q Siunčiu doL Naujieną prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

PAVARDE IR VARDAS______________________________

ADRESAS

& — NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL. — SATURDAY, MARCH 20, 1976

IR GYVENKIME ČIA3804 W. 76th STREET
LABAI ištaigingas 5 kambarių mū
rinis su 3 labai patraukliais miega
maisiais. 2 mašinų dideliu garažu su 
šoniniu įvažiavimu ir su radijo ban
gomis atidaromomis durimis. Ste- 

susitarimui pamatyti iš vidaus, že
mas , įmokėjimas. Paskubėkite. 
Skambnkite stebukladariui. Skambin
kite Michaels dabar. Kalbame lietu
viškai. 254-8500.

IŠNUOMOJAMA^ KAMBARYS su - . . .
atskiru įėjimu, šaldytuvu ir virimui - buklinga.-kaina. Jus tunte skambinti 
krosnimi Marąuętte-^Parko apylinkė-, '' 
je. Tel. 776-0543.

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

SHIPPING OVERSEAS? 
CALL INT’L ACTTVmES CORP. 

FOR RFEE INFORMATION.
PHONP. C312) 595-7310.

PERSONAL 
Asmenų Ieško

PAIEŠKOMAS JONAS BARDAUS- 
KAS, sūnus Petro, buvęs Adelaidės 
mieste, Australijoje. Ieško: Jonas 
Bardauskas, - 3621 So. Lituanica Avė. 
Chicago, UI. 60609.

GERIAUSIAS METŲ PIRKINYS
Švarutėlis 6 kambarių mūras su 3 

labai patogiais ir patraukliais miega
maisiais ir kambariu, kuris gali būti 
4-tas miegamas. Patogus ir labai ge
rai įrengtas beismantas. centralinis 
oro vėsinimas. 2 mašinų garažas su 
radijo bangomis atidaromomis duri
mis. Gera apylinkė ir labai gera vieta 
i vakarus nuo Pulaski netoli 67-tos. 
Būkite laimingi. Skambinkite stebuk
ladariui. Skambinkite Michaels da
bar. Kalbame lietuviškai. 254-8500.

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

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

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

_ SAVISTOVIAM profesionalui ar 
kiekvieham žmoffui galima gerai,pir
kti 2 aukštų mūro narna luksūs 6 
kamb. b»tac ir modernus biznis. Na
mas 18 met” statytas beveik 
nrieš Marquette Parką. $38.000.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė 
Chicago, III. 6063X TeL YA 7-5980

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

9 kambariu kaiu nauias ranch. 2 
virtuvas 2 vonios, nauii kametai. 
Arti Brighton Parko. Galite greit už
imti. $36.500.

2 BUTU modemus mūro namas su 
Garažu. Atskiri šildvmai. Rami graži 
gatvė Marquete Parke. $36,600.

MODERNUS 4 BUTU mfiras ir 2 
^nto mūro garažas. Atskiri šildvmai.

air cond. Arti Maria High — 
*45.500.

HOMEOWNERS POLICY
.... į -:-j. į
Call Frank Zapolis 
320814 W.95th St.

GA 4^654* -

STATI TA*M

■ HSUlAMCt

Stare Farm Fire and Casualty Company

LAIKRODŽIAI S BRANGENYBES 
‘ . Pardavimas ir Taisymas ’ ;

2646 WEST 69th STREET |
Talatj REpublle 7-1941

DAŽYTOJAS ;
4612 Š. Paulina St

(Town of toko) y

Dažo namus Ii lauko Ir Ii vidaus.
7 Darbas garantuotas.

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

Strong

BUY U. t SAVINGS BONDS

MAINTENANCE MECHANICS
3rd SHIFT

11:00 P. M. TO 7:30 A. M. NIGHT SHIFT PREMIUM.

Excellent Opportunities In Our Modern Want For Experienced Maintenance Men, 
Who Have Electro-Mechanical Background In Maintaining Food Processing Ma
chinery. Will Consider Individuals With Previous Experience in Fork-Lift Truck 

Repair, Ammonia Refrigeration or Welding.

PROVEN MECHANICAL ABILITY ESSENTIAL
Call Mr. Hines For An Appointment — 376-6789

RRHBI PETER ECKRICH

3750 So. LITUANICA AVE. 
(An Equal Opportunity Employer)

mil'......

Outstanding Company
Paid Benefit

, Program
.u.—,... .n „mt:1,',-.

10 BUTU mūras i vakarus nuo Ci
cero Avė. Virš $19.000 pajamų, žemi 
mokesčiai. Puikus investavimas.

GERAI IŠLAIKYTAS 4 puošniu bu
tu 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

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

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

• Visos programos iš W0PA,
■ ' 1490 kil. A. M.

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

TUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSTT
ĮVAIRUS draudimai .

Maloniai jums patarnaus

BALYS BUDRAITIS
*369 ARCHER AVE CHICAGO.TE

Tel. 254-5551 . '
REMONTO APYLINKĖJE

I35-TA IR ARCHER AVĖ. 
Tel. 257-5861 >

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

: Real Estate. Notary Public. ' 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra- 

, šymai ir kitoki. blankai.

CHICAGO, ILL. 60629 BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms. 

T237 WEST 63rd 5T„ CHICAGO 
Telef. “434-4660

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

P*® vieninteli
< i yA lietuvį kailininką ^4

Chicagoje ——JinuL,

NORMANĄ

(įstaigos) ir 
677-8469

(buto)

1&5 North Wabash Avenue 
2nd Floor Chicago, DI. 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

.(Pt).

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus Ir 
nerstatau 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. Hl. 60609. TeL VI 7-3447

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai S70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams. 

Kreiptis:
A. L A U R A I T I S 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

Pasveikink savo draugus 
per "Naujienas"

RANGE 
FIRE IS 
WILDFIRE




