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Gromyka informuotas, kad įsiveržimas į
1 Rodeziią buš skaitomas karo veiksmu

LONDONAS, Anglija. — Britų užsienio reikalų ministras 
James Callahan informavo Londone besilankantį Sovietų Sąjun
gos užsienio ministrą A. Gromyka, kad sovietų valdžia būtų labai 
atsargi dėl intervencijos į Rodeziją.

Jeigu sovietų patarėjai, Ku- 5 
bos kariai ar kurie kiti sovietų 
valdžios atstovai bandys įsikišti, 
į Rodezijos vidaus , reikalus, tai 
britai tokią intervenciją skaitys 
karo veiksmu. . - ' .

Mirė maršalasz _

Montgomery
LONDONAS. — š. m. kovo 23

Rodezijos valdžia nutraukė (d. mirė buvęs britų kariuomenės 
santykius su britų bendruome- vadas maršalas Viscount Mont- 
ne, bet britų valdžia niekad šio gomery, kuris antrojo pasaulio 
Rodezijos skelbimo nepripažino, karo metu vadovavo Anglijos ka- 
Rodezija skaitoma britų tęritori- ro jėgoms Afrikoje, sumušdamas 
ja.

Kalbama apie Rodezijos invaziją

Iš Afrikos ateinančios žinios, 
kad dalis Kubos karių, ginkluotų 
sovietų tankais, artilerija ir kul
kosvaidžiais, perkeliama į Mo
zambiką,, kad galėtų. įsikišti į

. Rodezijos. yidaūs'feiSaiusl j

garsaus vokiečių generolo Erwin 
Rommelio, vadinamo Dykumų 
Lapės šarvuočių divizijas. Vė
liau, kartu su JAV kariuomenės, 
vadu gen. Eisenhoveriu, kurio 
negerbė ir vadino jį nesupratin
gu bei netvirtu, paruošė planus 
invazijos iš Anglijos. į Prancū
ziją. z < '’"v • . . '

Cicago, III. — Ketvirtadienis, Kovas-March 25 d., 1976 m. NO. 72

Trys generolai atstatys fvčirką i< valdžią 
perduos žmonių rinktiems atstovams

ENGS AIRES, Argentiną, — Antradienio naktį Argenti
nos karo vadovybė pasiuntė karius prie visų Argentinos valsty
binių įstaigų, o vėliau keli karininkai suėmė‘prezidentę Izabelę 
Peronienę, įsisodino į helikopterį, nuvežė ją į aerodromą, kur lėk
tuvas ją išvežė į Mesitą, esančią 900 mylių į pietus nuo Buenos 
Aires.

I

Su motinomis drauge Geriau mirtis negu- % * 
rūko negimę vaikai gyvenimas Vietname

Izraelio mokslininkai medici
nos žurnale Selects rašo, kad rū
kančių motinų vaikai dar negi
mę “rūko” su jomis drauge, per 
tai apserga bronchitu arba plau
čių uždegimu^ greičiau ir daž-

SOVIETŲ "TURISTAI"

MOKOSI IŠ AMERIKIEČIŲ

tas politines grupes Angoloje ir 
sustiprinę .“liaudies frpnto” vy
riausybę, yra pasiruošę padėti 
Rodezijos juodžiams išvyti bal
tuosius iš visos Rodezijos. Bet 
kokią intervenciją, tiesioginę ar 
netiesioginę, britai skaitys ne
draugingu veiksmu ir imsis visųi 
priemonių ginti Rodezijos teri
toriją. pareiškė Grotnykai Užsie
nio ministras Callahan. ' .
JAV neleis Kubai sauvaliauti

WASHINGTONAS, D. C. —. 
Sekretoriaus Kisingerio pareiš
kimas buvo administracijos ap
tartas ir apgalvotas, pareiškė at
sakingas administracijos parei
gūnas. Kisingerio įspėjimas bu
vo padarytas su administracijos 
žinia.

JAV karo vadovybė gali imtis 
kelių priemonių sustabdyti Ku
bos ekspedicines jėgas į begink
les Afrikos ^valstybes. \

Viena priemonė galėtų būti 
ryšių nutraukimas tarp Įdubos ir 
ekspedicijos karių. Galėtų būti 
ir visos Kubos okupacija, jeigu 
būtų toks-reikalas.

ris, gimęs' šiaurės Airijoje 1887 
m. lapkričio 17 d. religingoje šei
moje. Jo tėvas buvo vyskupu 
Tasmanijoje. Į pensiją iš kariuo
menės pasitraukė 1958 m.

' Mbngomery buvo priešingybių 
asmuo. Vieni ji peikė, kiti gi 
gyrė. Jis gyrė ir garbino Maio 
Cse-tungą ir peikė prez. gen. Ei- 
senhoverį. Kartą jam, Mongo- 
meriui, prikišus, kodėl, esą, va
karai bendrauja ir draugauja su 
pavergėjais ir žodžio nesilaikan
čiais komunistais rusais? Jis 
trumpai atsakė: “Atsiminkite, 
kad. komunistai rusai buvo ir 
pasiliks mūsų sąjungininkai”...

MIESTE DAUGIAU DULKIŲ 

NEGU PRIEMIESČIUOSE
CHICAGO. — Illinois Aplin- 

kos Apsaugos įstaigos praneši
mu, ore esančių dulkių kiekis per 
praėjusius 4 metus Chicagos 
mieste, sumažėjo, bet visame 
Cook apskrityje pasiliko be pa
sikeitimų. - Toks radimas grei
čiausiai paskatinsiąs Uliriojaus 
administraciją paieškoti, kur ran 
dasi tos taršos židiniai ir kas jie 
yra. Įstaigos,raportas rodo, kad 
Cook apskrities šiaurinė dalis jo
kios dulkių problemos neturinti, 
bet Bedport Park, Cicero, Sum
mit, Blue Island, Calumet City 
ir Harvey centrinėje ir pietinėje 
Cook apskrities dalyse dulkių at
veju yra pažeisti federalinės val
džios nustatyti.švaraus oro stan
dartai.

JAV pasitraukia 
iš Tailandijos

BANKOKAS. — JAV turėjo 
įsirengusios šiaurės Tailandijo- 
je elektroninę šnipinėjimo stotį, 
kuri gaudė rusų ir kiniečių trum
pomis bangomis siunčiamas ži
nias ir jas perdarinėje Didžia
jame Vandenyne esančiam Ame
rikos jūrinių pajėgų štabui.

■ JAV nesutikus elektroninės 
stoties surinktomis žiniomis da
lintis su Tailandijos vyriausy
be, Tailandija paprašė stotį už
daryti ir visiems Amerikos ka
riuomenės daliniams, kurių pri- 
skaitoma iki 4,000, išsikrausty- .
ti. Amerikos vyriausybė įsakė' vardu vadintas pusketvirtos my- 
pa tenkint i Tailandijos vyAusy-'lios plentas 41 balsų prieš 12 pa- 
bės reikalavimus. Keturių Įnė- vadintas Marina Freeway. Tas 
nėšių laikotarpyje bus išvežti vi- plentas yra per 40 mylių atstu 
si elektroninės stoties įrengimai .šiaurėje n uo San Clemente, kur 
ir kariuomenės daliniai.

Dar didesniame pavojuje yra kū
dikių sveikata, kur . abudu tėvai 
rūko; Britų medikų studijos įro
dė, kad tūkstančių tėvų vaikai 
daug greičiau gauna plaučių už
degimą ir- dažniau apserga kvė
pavimo takų negalavimais.

Paskutiniaisiais laikais vai
kai vis daugiau suserga pneumo
nija (plaučių uždegimu), per
spėja Rochesterio (New York) 
universiteto daktaras ’William J. 
Hali.

Sonetų aviacijos 
nelaimės slepiamos

. .. .... . 4 .. '

MASKVA. — Sovietų aviaci
jos administracija nuginčijo Va
karų žinių agentūrų gautą žinią, 
kad praeitą savaitę prie sovietų. 
okupuotos Armėnijos sostinės 
Jerevan nukrito sovietų keleivi
nis orlaivis, kuriame skridę 120 
žmonių visi žuvo.

Vakaruose gautame praneši
me pasakyta, kad penktadienio 
naktį ar anksti šeštadienio rytą, 
sovietų Aerofloto turbinomis va
romas Iliušin II-8 atskridęs iš 
Maskvos sudužo nusileisdamas 
Jerevano aerodrome. Sovietų 
Aeroflotas paskelbė apie jokį lėk- 
tuvo sudužimą žinių neturįs.

CHANTABURI, Tailandas. — 
“Nenorėjau gyventi komunistų 
užvaldytame, krašte... Nežinau, 
kas manęs laukia, bet mieliau no
rėčiau, kad, mane čia pat sušau
dytų, negu grąžintų atgal”, pa- 
reiškė _su įnęoua, keturiais yai- 

■ 'k&fs' ir rmeCTtanikų pagrobtame 
valdiškame helikopteryje iš Pie
tų Vietnamo laimingai į Tailan
dą atsiskridęs helikopterių pilo
tas Įeit. Ho Kim Hai. Jis pareiš
kė, kad labai dau jo pažįstamų 
žmonių norėtų pabėgti, kad ga
lėtų.

Kaip tūkstančiai kitų senojo 
režimo karininkų turėjo Ho Kim 
Hai išklausyti “perauklėjimo 
kursus” “reformavimo” lageryje 
Kadangi jis buvo komunistų val
džiai reikalingas, kaip aviacijos, 
helikopterių pilotas — specialis
tas, jis buvo grąžintas į savo 
pareigas, bet sekamas kiekviena
me žingsnyje. Vos pirmą progą 
gavęs, kada nebuvo sekamas.

Kin Tai išsiuntė už miesto į 
laukus savo šeimą, kurią pasi
ėmė į helikopterį pabėgdamas.

COLUMBUS, Ohio. — Sovietų 
turistų (?) grupė grįžta ar jau 
grįžo sužavėti vienu amerikiečių 
išradimu — trafiko tikėtais, ko
kius policija išrašinėja JAV-se 
už pergreitą važiavimą, raudo
nų šviesų pervažiavimą ir kito
kius trafiko taisyklių laužymus. 
Keturių sovietų rusų grupei, ap
silankiusiai Ohio Vieškelių Pa
trulių Akademijoje, buvo paro
dyta ir paaiškinta, kaip radaro 
ir kt. priemonėmis susekami ir 
sugaunami greikio nuostatų lau
žytojai, kaip “breathalyzerio” 
mašinos pagalba nustatomas kie
kis alkoholio, sulaikyto važiavu
sio automobiliu girtame stovyje 
ir kt. '

Sovietų “turistų” vadovas vi
daus reikalų viceministeris Sum- 
lin pareiškė, kad trafiko tikėtų 
idėja jam yra nauja, ji būsianti 
studijuojama ir įvedama Sovie
tuose. Greitumo tikėtas — pa
bauda ar naktis,kalėjime ligi šiol 
Sovietuose buvę nežinoma.

MUSULMONAI NUGALI 
KRIKŠČIONIS

Čilė bankrutuoja

R. Niksono greitkelis 
gavo naują pavadinimą
SACRAMENTO, Cal. — Ka

lifornijos valst. seimas (Assem
bly) patvirtino senato jau pri
imtą bilių, kuriuo Richard M. 
Nixon greitkeliui pakeičiamas 
pavadinimas. Ligi šiol Niksono

BEIRUTAS. — Karas tarp 
krikščonių ir musulmonų tebe
vyksta Beirute. Musulmonų jė
gos stengiasi Beirute izoliuoti 
krikščionių dalinius ir suvaryti 
juos į jūrą, kaip kadaise vidur
žemio laikais padarė su popie
žiaus atsiųstais, kryžiaus ženk
lais pažymėtais. Europos rite

riais. f

WASHINGTONAS. — Senato 
ekonominio komiteto pirminin
kas sene H. S. Reuss, rašytame 
laiške pasaulio banko preziden
tui MęNamarai, primena, kad 
Čilė dabar faktinai yra bankru
tavusi; jos ekonominė padėtis 
yra blogesnė už buvusią prie pre
zidento Alendes. Senatorius laiš
ke prikiša, kad pasaulio bankas 
remia bankrutavusį karinį rėži
mą.

McNamara prisipažino senato 
komitetui, jog bankas yra sutei
kęs Čilei 33 mil. dol. kreditą va
rio gamybai praplėsti.

STUDENTŲ RIAUŠĖS

HONDURAS., — Apie 2,000 
studentų kartu su mokytojais ko
vo 23 d. sukėlė žiaurias riaušes. 
Riaušių priežastis nežinoma. Spė
jama, kad nemažai prie jų bus 
prisidėję pogrindžio agitatoriai. 
Apie 200 asmenų buvo suimta.

randasi Niksono rūmai.

ALYVA DAUG REIŠKIA

TEHERANAS. — žemės aly
vos magnatai Rockfeleriai turi 
nemažai kapitalo investavę į ara
bų žibalo šaltinius. Jų brolis vi
ceprezidentas N. A. Rockfeleris, 
turėdamas omenyje alyvos rei
kalus^ labai išgyrė Irano šachą 
Mahomedą Rėžą Pahlevį.

NEW YRKAS. — Naujai pa
skirtas JAV ambasadorius prie 
Jungtinių Tautų W. W. Scranto- 
nas kovo 23 d., ginčuose dėl oku
puotų žemių, pareiškė, kad iz
raelitai kurdamiesi anksčiau 
Jordanui priklausančioje Jeruza
lės dalyje nusikalsta tarptauti
nei teisei. . Tokio nusistatymo 
JAV, esą. laikosi nuo 1967 m., 
kai Izraelis okupavo arabų teri
torijai.

jti-Sekretorius Hanry Kisinqeris 
kirtėja senatorius, kad JAV privalo 
daug griettiau kalbėti su Sovietu 
Sąjunga Ir Kube dėl įvykiu Afrikoje. 
K i si n geri s yra įaitjkinfs, kad JAV 
privalo imtis grieity priemonių prieš 
Kubą f ir Soviety M junga, jeigu Ii

Argentinoje suimami 
Peronienės draugai

BUENOS AIRES. — Paskuti
niai pranešimai iš Argentinos 
sako, kad vyriausybė perėmė 
gen. Videla, Argentinos karo jė
gų vadas, gen. Agosti ir admi-l® 
rolas Massera.

Gen. Videla prezidento parei
goms buvo prisaikdintas Argen
tinos krašto apsaugos ministeri
joje. Į ceremonijas nebuvo pa
kviestas joks civilis.

Trečiadienio rytą Argentinos 
kariai ir policija pradėjo suimi- 
nėti JtakingesniusReronienėsša-. 
liniukus. Argentinos karo vado
vybė nenori, kad nuo valdžios pa
šalinti pareigūnai imtųsi prie
monių kovai organizuoti. Suim
tas asmeniškas Peronienės sek
retorius Julio Gonzalez, darbo 
ministeris Lorenzo Miguel, spau
dos sekretorius Osvaldo Papaleo, 
ir kelių provincijų gubernato
riai.

Trečiadienio rytą karo vado
vybė paskelbė, kad Argentinos 

■ prezidento pareigas perėmė gen. 
Jorge R. Videla, Argentinos ka
ro jėgų viršininkas. Jis pareiš
kė, kad trys Argentinos karo va- 

, dai valdys kraštą, kol bus atsta- 
’ tyta tvarka, sunormalizuoti Ar

gentinos finansai, išrinktas sei
mas ir valdžia perduota isrink- 

i tiems krašto atstovams. Argen- 
| tinos karo vadovybė buvo atida- 
i vusi vyriausybę gen. Peronui, 
stengėsi respektuoti viceprezi- 
dentę Peronienę, bet paskutiniu 
metu visame krašte reikalai blo
gėja. Karo vadovybė buvo su- 

’ dariusi Peronienei sąlygas grą
žinti tvarką, bet ji nepajėgė to

Mediciniškas pienas
SLRACUSE, N. Y. — Crowley 

Foods Ine. pirmoji firma, kuri 
pradėjo parduoti pieną “pagerin
tą” vaistais, kurie gydo vidurių 
netvarką. Tos firmos vicepre
zidentas Thomas Walker prane
ša, kad Ėaš--produktas, pavadin
tas Tone, gaunamas Syracuse ir 
Utica sričių pieninėse.

Tone vadinamas mažo riebu
mo pienas, kuriam pridėta “ge
rųjų” bakterijų, vadinamų lacto
bacillus acidophilus.

Pieninių maisto industrijos pa
tarėjas R. E. Lawrence sako, kad 
tos bakterijos buvo rastos prieš., 
80 m. ir daktarai pradėjo tokį, 
pieną po II Pasaulinio karo pri
rašyti asmenims, turintiems vi
durių problemas, kaip tai diar
rhea (vidurių paleidimas), kons- 
tipacija (užkietėjimas), dujos ir 
t. p. Tomis bakterijomis užtai
sytas pienas turįs truputį rūgš
toką skonį.

Geltonligė plinta 
per pasibučiavimą 
Ar galima apsikrėsti geltonli- 

ge per pasibučiavimą? Anglų 
medikai sako taip. Kostarikoje 
daran eksperimentus buvo ras
ta, kad 76 nuošimčiai sergančių
jų kepenų liga hepatitis (gelton- 
lige) turėjo tos ligos virusų sa
vo burnos seilėse.

šiltas
Saulė teka 5:48, leidžiasi 6:08

padaryti. Prezidentė Peronienė 
bus Argentinos kariuomenės ži
nioje, kol bus nuspręstas tolimes
nis josios likimas. Dabartiniu 
metu ji bus laikoma ištaigingo
je Argentinos aviacijos bazėje, 
karių priežiūroje.

Argentinos gyventojai šiltai 
sutiko karo vadų padarytas pa
kaitas. Kiekvienam buvo aišku, 
kad krašto ūkis ; kiekvieną 
dieną ėjo blogyn. Peronienė bu
vo nustačiusi sąlygas ūkiui at
statyti, bet pati paskelbtų nuo
statų nesulaikė, tuojau darė nuo
laidas ir pataikavo nerimaujan
tiems peronistams. Gen. Pero
nas buvo grąžintas į prezidentū
rą peronistų balsais, bet tas pero
nistų sąjūdis buvo labai įvairus 
ir neramus. Netrukus dalis pe
ronistų pradėjo šiauštis prieš pa
tį gen. Peroną. Turėjo įsimaišy
ti policija, prasidėjo žmonių gro
bimas, policijos pareigūnų žu
dymas. Peronui buvo reikalin
ga kariuomenės pagalba, bet ka
ro vadovybė nenorėjo kištis į 
'krašto valdymo reikalus. Toks 
buvo susitarimas su ankstyves
niais prezidentais, tas nutarimas 
veikė ir prezidentui Peronui.

Reikalais žymiai pablogėjo, kai 
Peronas mirė ir krašto preziden- , 
tu tapo viceprezidentė Peronie
nė. Jai pakenkė susidėjimas su 
Perono adjutantu Rego, kuris 
turėjo bėgti į užsienį. Kariai nu
statė, kad tas Rego organizavo 
ir kurstė užpuolimus ant karo 
vadų ir atsakingų politinių gru
pių. Peronienė kuri laiką dar ban
dė laviruoti tarp kariuomenės ir 
neramių peronistų, bet nepajėgė. 
Krašto ūkis silpnėjo, finansai 
nustojo vertės, žudynės buvo tę
siamos. Kariuomenė nuginklavo 
ir suėmė kelias ginkluotų pero
nistų gaujas, bet reikalai nepa
gerėjo.

— Nesu geras krašto valdyto
jas, to amato nemoku, l>et esu 
karys, — pareiškė gen. Videla, 
— bandysiu savo patirtį taikyti 
krašto valdymo srityje ir atsta
tyti tvarką. Prašau visų piliečių 
padėti Argentinos kariams at
statyti tvarką.

.< b c r* r ■ * >



T. ARTYČIOS PATYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMĄ VICIUS

Pamokslas

e’ios kelnės ir sijonas

MAGARYČIOS

Stebuklas

kalkėja ir bendruomeninkai

šviesuolis

Išminčius

esm

žino iš praktikos

nesenai Maskvoje LIETUVIAI

2 DOL

i •zipriežodžiai

Nematęs turnyro,
Nežaidęs komandoj,
Matuoja didvyrį,
Nors žirgą praranda

— Neskaito tamsuolis 
Talmudo nežino, — 
Kartoja šviesuolis, 
Pauostęs raidyną ...

Kas nusišnapsavo, 
Baigs nežmoniškai...
Emocijas savo
Tvarkyk kitoniškai.

Kas gali tau duoti
Jausmų harmoniją 
Vaistai patentuoti - 
Tai tik ironija...

Jei nori pasenti,
Sakau lakoniškai, 
Nereikia gyventi 
Amerikoniškai.

neįmanoma. Aš- 
šeimos tarpe aš 
žydas...

K. Petrokaitis

daug draudžiamu

“Gal jūs ir teisybę sakote, bet 
kiaulėm laikas nieko nereiškia.

Don Pilotas

Kiulis Kitus ragina ]

Rinkimai — ne rinkimai, 
frontas viršų imt mėgina.šėtoną pralenkęs herojus

[greitasis
Putas nuo bokalo nupūsęs'

[baltąsias,
Kaip Dirvoj kad rašo, pagavo.

.[idėją
Ir draugui epochos karūną 

[uždėjo....
T. Artveia

visuo- 
ir nu-

iol. auką mokslo 
įsigyti. Kalbant 
reikia nažvmėti.

© Pradėjo ožio balsu, dabar 
gaidžiu virpina eterį.' Reikia pra
šyti Adamkaus nustatyti oro 

taršą decibelėmis, gal tada lakš
tingalos balsą-pamėgins.

kriminaliniu. Politinių lageriai 
buvo vadinami speclageriais ar
ba speckontingento lageriais.

Kartą į vyrų speclagerj atvy
ko iš Maskvos viršininkas. Ka
liniai sustatyti į. eilę, viršininkas 
juos kalbina. — iš eilės visus 
klausia, po kiek nuteisti. Pra
dedant pirmuoju visi užklaustie
ji atsako — po 25 metus. Virši
ninkas nustebės klausia:

— Ką gi jūs padarėte, kad visi 
po.25-is? ’

Atėjęs arčiau prie pirmojo iš 
eilės, pabaltiečio, parodo į jį pirš
tu, ir sakot
. — Na, tu pasakyk, ką padarei.. 

Kalinys patraukia, pečiais r 
— Nieko nepadariau, — atsa

ko bendruomenininkai ir 
menininkai tarėsi, tarėsi 
tarė, kad vaikams bus geriau, 
jei jie komuniją priims airiško
mis ceremonijomis anglų kalba. 
Visokių yra, visokių reikia, bet 
tokių veikėjų tikrai nereikia. 
Dar blogiau, kad veikėjai tampa 
LB vadais, bet nežino, ką su ja 
reikia daryti, todėl pasigarsini- 
mui važinėja į Washingtoną.

Dzūko anūkas

tų pakeistas. Jis aiškino, kad 
žodžius sulietuvinus ir parašius 
pagal gramatikos taisykles, daug 
žmonių nesupras.

Papigintai parduoda 
apleistus namus

Cook apskrities (Chicagos su 
priemiesčiais ir užmiesčiais) ase
sorius Thomas M. Tilly pirma
dienį pranešė, kad jo įstaiga žy-

O žmogaus nosis yra viso vei
do išraiškos centras. Nosis nu
rodo, kuria kryptimi eini: į deši
nę, į kairę ar stačiai į Maskvą... 
Kepurė neturi didelės reikšmės, 
eina kur ją neši. >•

9 Gydytojas važiavo, ir pama
tė piemenėlį^ varant. kiaules Hr 
paklausė: “Kur tu varai kiau
les ?” “Į ganyklą, kad jos būtų 
riebesnės”, atsakė piemenėlis. 
Juk šitaip ilgai trunka, kol kiau
lės nutunka. Pas mus kiaules 
šeria-kukurūzais, tada, jos grei
čiau nusipeni”, pasakė daktaras.

Lietuvą važiuoti, o pats neva
žiuoja? L

— Vienas kitas į šį kraštą at
vykusių mūsų tautiečių neatsilai
ko pigiai pagundai “susiameri- 
koninti” savo gražias lietuviškas 
pavardes. Kartais tokie pavar
džių iškraipymai nueina iki ko
miškumo ribos. Pav., angliškai 
dar neišmokęs lietuvis Mikėnas 
jau tapo McKen. o Naujokas — 
Newjoke. Kalbininkas

isvosios Lietuvos” 3 nr. 
įdėta 7 asmenų nuotrauka ir po 
ja tai"> parašyta: “LB Floridos 
Va’sti:os lietuvių delegacija sau
sio 2S i. buvo priimta audienci
joje ~as gubernatorių Reuben 
O’D ‘ skew. Iš kairės delegaci
jos dalyviai”. Toliau vardų ini
cialai-; ir pavardėmis yra išvar
dint: dvi vyriškos ir penkios 
mot° iškas asabos, kurių tik vie
na dė i suknelę, o visos kitos ke
turis apsiavusios Bliūmers ir 
kitokio stiliaus kelnėmis.

Vilnių pasiekė toks maskvinis 
pogrindžio anekdotas:

Į emigracijos įstaigą Maskvo
je ateina žydas ir aiškina, kad 
jis nenori emigruoti iš Sov. Są
jungos į Izraelį, o tik visojo šei
ma nori. Valdininkas jam tarė:

Tai tegul tavo šeima emi
gruoja, o tu pasiliks Rusijoj.

— Deja tai 
tuonių žmonių 
vienintelis esu

VĖLIAVŲ PARADAS
SVEIKINIMAI
SOLISTAI

Neužtenka -pagaminti gerus Jaikrodžius, reikia mokėti juos 
publikai parodyti. Paveiksle matome seny laikrodžiu kolekciją iš
dėstytą Kalifornijoje, San Sylma-r miestelyje. Merle Grožio pilyje.

_ Po II Pas. karo, buvo pertvar
kyta Sibiro kalinių lageriai — 
politiniai kaliniai atskirti nuo rašo, kad kadaise Marquette Par-

kurie dėl apleidimo ir apsileidi
mo buvo vąjdžios perimti, kad 
būtų paskatinta ir, padrąsinta 
daugiau žmonių tokius namus 
pirkti.

John Waner, Butų-’yaldybos ir 
Miesto gerinimo departamento 
direktorius, p praneša, kad jo 
įstaiga turi: Cook apskrityje ar
ti - 2,800 apleistų pavienėms šei
moms namų’ir 35 departamenti- 
nių namų su 4,075 vienetais dėl 
daug šeimųj Nors, namai par
duodami .tikrai žemomis, kaino
mis, kai-.kuriais. atv-eją is,-.po $L- 
000; bętitokie namąi.<dw reika
lingi išfląg^iųgfimunių. įTpkių na
mų skįydaąįj ivęrtiną^iįf ątsižvel- 
giant. [pyįęinąmų. rįąįtflą.. kainų, 
bet napj^į^apmokes^ąmi pagal 
tai, kiek, buvo už mokėta 
miesto Butų Valdybai (HUD).

Praėjus metams,= dvejiems ar 
daugiau po namų atremontavi- 
mui skirto' laiko; -namų, apmoke
stinimas bus palaipsniui didina
mas prisiląikant namų įvertini
mo..

— Beveik visos TV programos 
dąbar turi"’ būti irėkętduojamos 
-iš anksto,"* kaip filmaųkkad cen
zoriai galėtų pasidarbuoti prieš 
j ų rodymą.

Komikai aktoriai ar rašytojai 
satyrikai,, kurie nori surengti 
humoro ar satyros vakarą So
vietų Sąjungoje, turi su men
kiausiu juokeliu ar anekdotu pra
lįsti pro cenzūros nukaltą ada
tos skylutę. Jie gali juoktis iš 
girtuoklių, piktų žmonių, mo
ters amžiaus, uošvių, nemanda
gių pardavėjų, bet visa tai žmo
nėms jau nusibodo, niekas iš tų 
pasakojimų jau nebesijuokia. Už
tat kursuoja 
anekdotu.

Juodųjų kandidatas 
į prezidentus

Visuotiname, juodųjų suvažia
vime kovo 21 d. juodieji išsirin
ko savo kandidatą į prezidentus 
sen. Julian' Bond; bet šis 'atsisa
kė, motyvuodamas, .kad toks 
žingsnis'turi būti pirma gerai 
apgalvotas ir paruoštas. Tačiau 
suvažiavimas jo atsisakymą ne
priėmė ir paruošę'tolimesnę pro- 
gram^^'^ariojė-' numatyta rei- 
kalatftf l^/^ftedŠtuoti' ’ Amerikos 
kbiištifučiją^SivSIš^ytdh't’i žemės 
turtus ir išdirbti naują maisto 
paskirstymo būdą.

9 Alcoholicus Anonymous yra 
efektinga organizacija pagydy
ti alkoholikus, tik blogai, kad kai 
kurie alkoholikai nenori būti ne
žinomais. ,.

• Mintis yra kaip parašiutas: 
veikia, kai atvira.

o Esate tikrai užimtas, jei 
neturite laiko pajuokauti. Dabar 
mokslininkai nustatė, kad labiau
siai į žmogų panaši beždžionių 
rūšis — šimpanzės tūri humoro 
pojūtį ir mėgsta juoktis.

@ Antrasis Pasaulinis karas 
neužkirto kelio kitiems karams. 
Bet detentė, atrodo, padarys ga
lą detenteL

Romanai dažnai būna rea- 
už pačią realybę.

Berniukas labai mylėjo sa
vo šunį. Kai jis sugrįžo iš mo
kyklos, motina Šluostydama aša
ras pasakė, kad šuo numirė. Bet 
berniukas > nekreipė dėmesio ir 
nuėjo vakarienės valgytu Po 
vakarienės berniukas nuėjo į sa
vo kambarį. Motina išgirdo vai
ką verkiant: “Mano.šunelis nu
gaišo, ką.aš dabar darysiu? “Aš 
tau jau sakiauį bet tu nekreipei 
dėmesio”, pasakė motina. “Aš 
maniau, kad tėvas numirė”.

•— Baigiant mokslo metus mū
sų parapinei I ituanistinei mo
kyklai, jos vedėjas Razminas 
kreipėsi - į valdybą siūlydamas 
baigiančiuosius apdovanoti kny
gomis. šiam reikalui, valdybos 
nariai ir p. Br. Šimaitis atėjo į 
pagalbą paaukodamas 20 dol. už 
kuriuos buvo nupirkta Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikos I 
dalies 28 egz. ir su atitinkamu 
irašu. vietimo vadovo Apol. Bag
dono įteikti abiturientams. Kny
gos atsiėjo 42 dol. Mokslo-me- 
•tamš ’prasidėjus valdyba įteikė 
mokyklai 20 
priemonėmis, 
apie knygas, 
kad valdyba išplatino LB Kul
tūros Tarybos skirtų knygų už 
36 dol.

Ar nejuokas, kad ir prie pra
nešimo pridėtoj apyskaitoj tik 
tiek ir tėra prisidėta prie švieti
mo ir kultūros, nors išlaidos sie
kia §6.702.88 kartu su §167.82 
Grebliūno ir Valinsko išleistu
vėms, taip pat §75.40 pašto ženk
lams išsiuntinėti JAV LB Kraš
to valdybos laiškus.

Dar visai 
buvo pasklidęs toks L. Brežnevo 
pokalbis su astronautais, kurie 
laimingai grįžo iš Apollo-Soju- 
zo kelionės. Turėdamas galvo
je, kad amerikiečiai į mėnulį 
jau buvo nusileidę kelis kartus, 
o rusai nė nė sykio, L. Brežnevas 
tarė:

— Sovietų prestižas reikalau
ja nepasiduoti amerikiečiams, 
tad mes nutarėme, kad jūs turė
site nusileisti į saulę.

— Bet jū& ar nepagalvojot, 
tad mes ten skaudžiai apdegsim? 
— pasigirdo astronautų balsas 
telefono ragelyje. \

— Ar jūs manote, kad Polit- 
biuras ir apie tai nepagalvojo? 
Mes nutarėme, kad į saulę jūs 
nusileisite nakties metu...

— Buvęs Naujienų red. štabo 
narys
į laikraštį atėjęs toks skelbimas

‘'Pigiai parduosiu skripką. Pa
sidariau iš galvos”.

Skelbėjas primygtynai reika
lavęs, kad nė vienas žodis nebū-

Frontininkų Bendruomenės (F. 
i'B.) Marquette Parko Apylinkės 
'Valdyba savo metiniame 4 pusla
pių pranešime vasario 22' d. na
rių susirinkimui surašė iš visur 
ir apie viską visame pasaulyje, 
bet mažiausiai palietė pačio Mar
quette Parko lietuvių reikalus ir 
beveik pamiršo pagrindinius or
ganizacijos tikslus: švietimą, 
kultūrą ir lietuvybės išlaikymą.

Štai ką tos didžiausios lietu
vių kolonijos veikėjai turi pa
sigirti tais labai svarbiais reika
lais ir tikrosios savo egzistenci
jos tikslais:

SVEI EINAME
AHI I IEĄ

Los Angeles “Išlaisvintų Mo
terų” vienete ir kitur kilo ašt
rūs ginčai dėl dėvėjimo kelnių 
dalyvaujant moterims lietuvių 
delegacijoje pas gubernatorių 
ar panašiose ' įstaigose Vasario’ 
16 foga, reprezentuojant lietu
vių išeiviją, o ir tautą? Madų ir 
etiketo žinovės prašomos paaiš
kinti mūsų moterų spaudoje ir 
specialiuose skyriuose, nes 
kant; kartą panašūs LIT ar 
“ambasadoriai” gali nueiti

— Meluoji, — sušunka virši
ninkas. — Jeigu nieko būtum 
nepadaręs, tai tik dešimtųbūtum 
gavęs 1 Krizas Pleperis

Plėsti ar žlugdyti lietuvybę

Dirva (1.22) rasle,1 kad Izabela 
Ir Nancy Reedick/Ižabela Boris, 
Venessa Schaseer, Bil Rice, Ben 
Norbut, Maureen Zimperman, 
ponia Wolf ir kiti su dideliu dė
mesiu Clėvelad’e mokosi lietuvių 
kalbos, o mūsų korespondentas

• CHORAI
• TAUTINIAI ŠOKIAI
• IŠRAIŠKOS ŠOKIS IR 

ŠREINERIU ORKESTRAS

Sovietiniai juokai

“Keleivis’ 11 nr. apie sovieti
nius juokus ir juokdarius tarp 
kita taip rašo, kartojant vieno 
Maskvos humoristo žodžius:

AMERIKOS
BICENTENNIAL MINĖJIMAS

ap
siavę su karštomis arba mini- 
kelnaitėmis.

Fendruomenės vadai ir fronti- 
nink"i bei jų satelitai mėgsta 
kalbėti apie darbų koordinaciją. 
Apie koordinaciją ir šią delega
ciją rašo Petras šilas savo ko- 
res ondencroj “Ar būta naujo
vių?” Naujienų 69 numeryje:

- - Su dauguma St. Petersbur- 
govlie^uvių sutartas kelias, kaip 
iškilmingiau Floridos guberna
toriaus proklamaciją išgauti, Į 
naujų “veikėjų” buvo paskubo-1 
mis areitas. Bet dėl to “karas” 
neiškfo.

Jei karas ir neiškilo, bet di
džiausia naujovė buvo ta delega
cija ir jos apranga.

S. Pašilyfe

Tik blico žaidėjas
Pats vienas suprato
Tą naują idėją...
Apvalini kvadratą.

Uždėjo

ASMENIUI: '12.50 
436 - 7878 t

PO MINĖJIMO BANKETAS
TELEFONAS:

jie yra Marijueite Tni'ke...
S. Bukis

Mįslė;

• Vienas Ix>s Angelėje railo- 
si, kitas Čikagoje maivosi, o Vo
kietijoje “Nemuno Kraštas” jais 
'žiauriasi.

GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

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

Juozas Kapačinska$z IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra na urali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kutiančio ir patvariai Įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota 300 psl. Kaina 7 dol.

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

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

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

Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIU SIENŲ KLAUSIMAIS.
3 Istoriniai žemėlapiai 106 psl. Kaina $2.00

Vincas Žemaiti*. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 psl Kaina $1.50.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami

NAUJIENOSE 1739 So MALSTED ST , CHICAGO ILL. 6060H
at<«lanlra«M darbo vala^de^f* užsakant paštu ‘r prideda^*

?ekj ■r piniginę perlaidą.

McCORMICK ARIE CROWN THEATRE 
š/m. Balandžio mėn.-25 d. 2 vai. p. p. 

VIENINTELĖ ERC6A DALYVAUTI!

Kai vienybę draugai praranda, 
Darbas neina jiems į naudą. 
Aukas renka jau riet trys: 
Gulbė, vėžys ir lydys.
Kai trečiasis Įsimaišo, 
Vienybė byra kaip iš maišo. 
Trys-krepšiai, tryš»anaišai, 
•Tikrai daros negerai.

* / K. AlvisDialogai

■ —- Ar tavo vyras plauna indu 
O ne! Samdome tarnaitę ■ 

išeina pigiau.

BILIETAI PARDUODAMI: ’’MARGINIUOSE”, 2511 W. 69!h ST. • TELĖF. PR 8-4585 
ARIE CROWN THEATRE KASOJE IR 
TICKETRON 30-TYJE SHOPPING CENTER.“

BILIETU KAINOS: 4

— Onyte, tave taip myliu, kad 
galiu pasikarti.

— Tai paa-odyk, kaip tu tą da
rai ? ’

— Tamsta davei man blogiau
sią degtinę!

— Ne blogiausią, o geriausią 
daviau: ji ir supurto, ir nurėžia...

Kalbos kertelė

Susidėjo sū drattgu, 
kvykia, rėkia‘abudu. 
Usnis sėja‘iš peties 
saviems pila-daug tulžies

Mokslų magistras

Tikrai daros negerai

Seredžiaus parapijos skalbėja 
arba pročkelė Razalija ne tik at
likdavo savo darbą, bet ir mo- 

A. V. pasakojo, kad sykį kydavo vaikus katekizmo. Į ja
me esntį klausimą — Kam esa
me žemėje? — ji nė nemirktelė- 
jusi mokėjo atsakyti. Gaila, 
Apylinkės visa valdyba nežino 
arba pasimetė ir pamiršo,-kam
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Detroito naujienos
Pasisekusi skautų 

Kaziuko mugė

Skautų mugė įvyko kovo 14 
d. Kultūriniame centre. Kol at
važiavau iš šv. Antano parapi
jos,. pasiparkinti jau nebebuvo 
vielos, vos kampe prisiglau
džiau.

‘įėjęs į vidų radau pilnutėlę 
salę publikos. Skersai salės, ge 
riau sakyčiau išilgai, nes salė 
skersumu yra ilgesnė, jau sto
vėjo eilė maisto. Susitikau bi
čiulį, tuoj kalba užsimezgė dėl 
pakvietimo Vasario 16-sios mi
nėjimo progai pagrindiniu kai 
betoj u Dr. V. Dargį. Net baisu 
tą žodį ištarti ką bičiulių bi-
čiulis V. D. palinkėjo/ Tada1 
pasistengiau neužbaigęs . kai- : 
bos pasitraukti į šalį. Prie mais* 
to į eilę nestojau. Nutariau pir
ma apžiūrėti pavilionėliuose 
eksponatus, bei skautukų pa
gamintas Kaziuko širdeles’. Pa
sukau dešine salės puse, kur 
stovėjo pavilionėlis su medžio 
drožiniais: Velniai, koplytėlės, 
ant Gedimino kalno'vilkas su 
vėliavėje ir kitokie lietuviško 
drhameto drožiniai. Paklau
siau už stalo stovinčio skauto: 
Kieno gi čia darbas? Atsakė— 
Česlovo Anužio. Klausiu, kaip 
jūsų pavardė? Atsąkė-Anužio 
sūnus. Galvojau ką nors nu
pirkti, bet kur padėti. Muziejų 
salione neįrengsi.

Kitas įdomus pavilionėlis. Už 
stalo stovi P. Leonavičienė. 
Ant stalo ir lentinėlėse tauti
niais rūbais lėlės. Tai kruopš
tus rankus darbas. Pagalvojau 
sau, tai kodėl čia stovi mama, 
b nė viena iš keturių dukrų.

. 'Einu toliau. Vyresnė skautė 
pastebėjo jog neturiu ant švar 
ko atlapo Kaziuko širdelės. 
Pasiūlino .už auką. Vėl staiga 
priėjo prie manęs nugrimuotu 
veidu matorėlė apsidariusi kaip 
bobutė, nešasi krepšyje grybus. 
Pasiūlino pirkti 4 už dolerį, 
daviau, bet grybus atsisakiau 
paimti, nes neturėjau kur pa
dėti. Pamandžiau laimę, bet 
iiieko'nelaimėjau.
■<J&ėnoje restoranas. Kas nore 

jo^o nors silpnesnio išgerti ar 
ųŽ^hsįi.' Pakraščiuose visokį 
riūrifelninkai, kamuoliu muši- 
mglf -pinigo metimai. Kai ku-

Wmelnihkai primine man 
Būčiau Radviliškyje per 
ipliėrną”. ar Šeduvoje per 
įįr bei Šiaulėnuose, šventos 

Oūtiš'aLtlaiduošė. Reikia many- 
tiįijttai skautai, savo išlaidoms 
šibk-tiek kasas papildė, 
-ijįplabkiau ir daug kitų pa- 
■tfiibiiėiių, bėf -kur čia 
a'įfi^išyti.- Skaitau, kad 
gerai pasisekusi.

Lietuvių Fondo
■ koncertas-balius.

^-Ljfetuvių Fondo Detroito 
jaiiĮj komiteto ruošiamas kon- 
certbs-'balius įvyks šį sekma- 
diėhį kovo 27 d. 7 vai. vaka
ro'Kūltūrininame centre. Kon
certo programą išpildys solis
tai;. Dana Stankaitytė, Stasys 
Baras ir Jonas Vaznelis; Jiems 
akbmpohuos muzikas Alvydas 
Vaš'aitis, visi iš Čikagos. Pro
gramai užsibaigus kalbės Lie
tuvių. Fondo V-bos pirm. Dr. 
A'ntanaš Razma. "

Paskutinę vajaus savaitę j L. 
Fandą įstojo: Laimutė Kulku- 
tė — 100 dol, Dr. Povilas šepc- 

|tys įamžino savo Lietuvoje mi 
rusią motiną Žaną šepetienęl 
— 100 dol.; Vaclovą ir Vincas j 
Šarkos įamžino Olgą Plcpjcnę 

j— 100 dol.; Marius Sajos savo 
įnašą padidino iki 200 dol., da 
bar įnerdamas 100 dol.; Vin
cas Žebartavičius savo įnašą 
padidino iki 200 dol.., dabar 
{nešdamas 100 dol.; Pranciška 
Balandienė savo molinos Kons- 

• tancijos Plechavičienės atmini
mui įnešą padidino iki 150 
dol., dabar įnešdama 10t> dol.; 
Dr. Stasys Juzėnas savo moti- 

inos-Sibiro tremtinės Liucijos 
Juzėnienės adminimui savo ina 
šą padidino iki 230 dolerių da
bar {nešdamas 100 dol..

Taisau klaidą

Naujienose š. m. kovo 11 d. 
Nr. 60 aprašant atostogaujan
čius St. Petersburge šaulius 
švyturiečius, buvo paduota ne
tiksli žinutė, kad buvusi Det
roito “Švyturio” kp. Moterų 
Sekcijos vadovė Vera Kulbo- 
kienė dabar vadovauja ne Ro
mo Kalanto kuopoje, bet St. 
Petersburgo “Palangos” kuo
poje. Mūsų ^Pilėnų” komen
dantas Stepas Lungys' nori pa
pildyti, kad St. Ptersburge tar
pe kitų duosnių aukuotoji], 
šaulių veiklai, yra duosnus au- 
kuotojas Vincas Juška.

Laukiame aukuoto  jų

Detroito Lietuvių Bicenten
nial komitetas yra užsiplana- 
vęs šiuos darbus: Gegužės ant
rą dieną Detroito miestas ruo
šia milžininšką motorizuotą 
parodą, kurioje dalyvaus ir 
lietuviai su viena motorizuota 
platforma. Platformos projek
tas jau baigiamas paruošti, bet 
sumontavimui ir išpuošimui 
komitetas dar neturi lėšų. Tam 
reikalui aukos renkamos prie 
visų trijų parapijų. Lietuviai 
prašomi nors kuklia auka pa
remti ‘ tą kilnų darbą. ’

A. Sukauskas

Brity artistas Roger Dean sugalvojo toki narna vienai seimai. 
Jis tvirtina, kad jame yra šiltas kambarys kiekvienam šeimos na
riui. Dabartinis artisto projektas išstatytas modernaus statybos meno 
parodoje Londone.

■ L. T. N. NARIŲ SUSIRINKIMAS

zot

I BE KOLBOS
burti j ratelį ar klubą. Vieną 
rudenį prof, ir ponios Varnu 
namuo e Xoflsaidcjc susirin
kt s menininkų būrelis nutarė 
steigti Amerikos Lietuvių Dai
lininkų Sąjungą ir išsirįnko lai
kinųjų valdybų. Tada ir buvo 
iškeltas klausimas steigti Čiur
lionio Galeriją Chicagoje. Tė
vams jėzuitams sutikus, patal
pos buvo gautos Jaunimo.Cent 
re. Čiurlionio Galerija buvo 
atidaryta 1957 m. spalio 21) d. 
ir pasirašytas aktas, nurodant 
jos tolimesnę veiklą ir uždavi
nius.

Šia proga pravartu paminė
ti, kad Zenono Kalbos dėka, 
buvo kruopščiai paruošta Ge
nocido paroda ryši u m; su ve
dama kova už Lietuvos nepri
klausomybę. Šiam milžiniško 
masto darbui velionis skyrė ke 
lėtą metų, skriausdamas savo 
tiesiogę profesiją — clailę. lie 
to, jis ruošė, tik neužbaigė ir 
velionio Povilo Puzino mono
grafijų bei kitus leidinius, sie
jant šit mūsų tautiniais reika
lais. '

Gyvenimas parodė, kad vie
nas žmogus idealistas savo jė
gomis ir iniciatyva gali dau
giau nuveikti, negu kolektyvi
nėm jėgom, kur dažnai nėra 
sutarimo, V. S.

Miestų tarnautojai 
turės gyventi mieste

WASHINGTONAS. — Aukš
čiausias Teismas patvirtino me
tams galią reikalauti, kad mies
to tarnautojai privalo gyventi 
mieste, kuriame |jie tarnauja. 
Rylą prieš miesto valdžią 
buvo iškėlę Philadelphijos mies
to ugniagesis, atleistas iš tarny
bos už atsisakymą apsigyventi 
mieste. Jis skunde teismui kal
tino miesto valdybą, kad ji siau
rinanti jo konstitucines teises. 
Aukščiausias Teismas . reikalą 
išplėtė, kad ne tik ugniagesiai, 
bet ir policija ir kitokį miestų 
tarnautojai privalo gyventi tame 
mieste, kuriam tarnauja.

KETURI MET.4
Jau suėjo keturi įlietai, kai 

1972 metais kovo 2(> dieiuj mi 
rė dailininkas Zenonus Kolba. 
Palaidotas .šv. Kazjmiero kupi
nose. Paliko liūdinčios žmona 
Emilija Kolbienė ir dukrelė 
daii. Dalia, taip pat daug drau
gų ir gerųjų.

A. a. Zenonas Kolba buvo ne 
paprastų gailumų ir nesibaigia 
mos energijos žmogus jdealis- 
las. Jo gyvenimo siūlą nutrau
kė vėžio liga pačiame kū
rybingumo amžiuje. Velionis 
gimė 1909 m. spalio J d. Sirvin- 
tuose, Ukmergės apskr. Jis bu
vo pirmasis Čiurlionio Galeri
jos iniciatorius ir steigėjas, ka
dangi jam rūpėjo kultūriniai 
dalykai, kurie turėjo rūpėti 
kiekvienam lietuviui išeivijoje. 
Apie velionio Kolbos nuveik
tus didelės reikšmės darbus ir 
jo gilų patriotizmą, reikėtų pa
daryti išsamesnę studija, spau
doje skiriant daugiau vietos.

Kalbos laikais Čiurlionio Ga 
lerija įsigijo pasitikėjimų, net 
tie, kurie manė, jog iš to nie
ko nebus — tiktai svajonė kur 
ti muziejinio masto kultūrinę 
instituciją, — pamatė realius 
davinius. Galerija pasidarė me 
no centras, kuris apjungė me
nininkus ir visi sutilpo vienoj 
pastogėj — modernistai ir tra
dicinio meno atstovai. Visi ruo 
šė parodas ir iš parodų buvo 
daug. Iš parodų jury komisija 
atrinkdavo meno kūrinius Kū
rinių Fondui. Registruotoji 
Čiurlionio Galerija šitą daro 
ir dabar. Čiurlionio Galerija 
yra ne pelno, bet grynai kultū
rinė institucija, inkorporuota 
pagal Illinojaus valstijos įsta
tymus, nuo pat jos įsikūrimo.

Kai nebuvo Čiurlionio Gale
rijos, dailininkai tai vienur, tai 
kitur susirinkdavo saliukėse pa 
sitarti, kaip susiburti ir kur 
įsikurti, kad būtų galima iš
eiti viešumon. Velionis prof. 
Ignas šlapelis ypatinngai sie
lojosi, kad išeivijoje meninin
kai turi ieškoti būdų kaip susi

ri<;s surenka ruskiui užsienio 
\aliutą, {.skaitant ir doleiiu.s 
nuvertintu santykiu prieš jų 
rublį. Muilo apskaičiavimai da 
romi lik pagal rublinę valiutą 
ir tik pabaigoje išveliamas ap
gailėtinas dolerio santykis su 
rubliu.

šia proga noriu pasiūlyti kad 
ir nekonkreti] planelį, iš kurio 
galėtume pradėti diskusijas. 
Sudaryti lik tam reikalui ne
utralią kelių asmenų komisi
ją, kuri būtų veiksnių pripa
žinta, nes kitaip neturės visuo
menėje pasitikėjimo bei pri
tarimo. Reikalui esant, sutik
čiau aukoti ir savo laisvalaikį, 
kol darbas būtų atliktas, šia
me reikale labai būtų reikalin
ga spaudos ir radijo parama, 
nes kitaip toks darbas neįma
nomas. Komisija surinktu iš 
žmonių kiek tik galima dau
giau blankų, išrašytų siutimų 
persiuntimo agentūrų, siunčiant 
siuntinius. Taip pat ir kitą 
įrodomąją medžiagą, kiek įvai 
riais būdais rusai yra iščiulpę 
pinigų iš Amerikos ir kitų val
stybių gv’ventojų. Surinktą me
džiagą reikėtų tinkamai suk
lasifikuoti, suskirstyti valstijo
mis ir apskaičiuoti kiek, iš ku
rios valstijos rusams pinigų 
buvo išmokėta. Visą tokią me
džiagą su atitinkamais mcmo- 
rantumais perduoti tų valstijų 
senatoriams, reikalaujant, kad 
jie imtųsi priemonių apsaugo
ti savo piliečius nuo apiplėši
nėjimo.

Nesulaukus teigiamų rezul
tatų, kito kelio nebeliktų kaip 
tolimesnį siuntinių siuntimą 
palikti individų nusistatymui, 
lygiai kaip ir viešnages Vil
niaus viešbulin ir “Gimtojo 
Krašto” redakcijom

šios akcijos turėtų būti im
tasi ne tik čia Amerikoje, bet 
visame laisvame pasaulyje, iš 
kur tik siuntiniai vra siunčia
mi.

Mano žiniomis privačių as
menų bei paketų siuntėjų gru
pė Chicagoje turėjo konkre
čius pokalbius šiais klausi
mais ir yra numatę kai kuriuos 
veiksmus stabdyti Sov., Sąjun
gos lupikavimą tarptautiniu 
mastu. .Daugelis laukia jų pra-

Š. m. kovOs.,20 d. Lietuvių stebėti, kad Kasakaitis už na- 
Tautiniuose namuose įvyko mų tvarkymą ir jo priežiūrą 
Lietuvių Tautinių namų narių jokio atlyginimo neima, 
susirinkimas. Susirinkimui pir 
mininkavo Jonas Jurkūnas, se
kretoriavo Oskaras Kremeris.

Pirmininkas Jurkūnas, pra
nešė, kad 16 narių jau mirė, 
kurie buvo pagerbti minutės 
susikaupimu-atsistojimu, Pra
eitais metais buvo 24 kultūri
nes popietės. Apgailestavo, kad 
popietėse nepergausiai lanko
mos!. Dabar jau turima 332 na 
riai. Dar pastebėjo,, kad praei
tais metais buvo gera proga 
pirkti vieną didelę krautuvę. 
Ten būtų buvusi didelė salė. 
Didelė aikštė t mašinoms pa
statyti ir dar keli kambariai 
kitiems reikalams. Deja visas 
objektas su visais įrengimais 
būtų kainavęs apie pusė mili
jonų dol. Tiek kapitalo netu
rima. Reikia tenkintis esama 
patalpa.

Praeito susirinkimo protiko- 
lą perskaitė Mečys Valiukė
nas, Priimtas vienbalsiai.

Iždininkas Juozas Andrašiū- 
nas pranešė apie dabartinį ka
sos stovįj Visas" turtas įverti
ntas 136.923.06 dol. Praeitais 
metais apyvartos turėta 53.229.- 
20 dol. Gryno pelno—- 4.517.70 
dol. Kitais metais pelno buvo 
daugiau. Praeitais metais irgi 
pelnas būtų buvęs didesnis, bet 
susidarė daugiau nenumatytų 
išlaidų. Vandalai langus išlau
žė. Vagys įsilaužę 500 dol. su
mai. gėrimų išnešė — ir kitų. 
Bankui dar namai skolingi 
25.000. Bet turima santaupų ir 
jau dabar būtų galima bankui 
skalą grąžinti-nesinskubinam.

Bronius Kasakaitis, namų 
prižiūrėtojas ir visų reikalų 
tvarkytojas, nusiskundė, kad 
lietuviškų organizacijų veikla 
gerokai silpnėja. Salę tenka 
nuomoti ir amerikiečiams. Bet 
nuomojant amerikiečiams žiū
rima, kad būtų padorūs žmo
nės. Kaikuriems išviso negali
ma nuomoti, nes gali įvairiau
sių nemalonumų ir nuostolių 
pridaryti. Papasakojo apie van.

Buvo darjnkti sekančiam ter 
binui šie direktoriai: dr. Juo
zas Bartkus, Aleksas Traška, 
Vytautas Uznis, Nardis Juška, 
Kazys Pocius ir vietoję miru
sio Vengrio — Mečys Valiukė
nas.

Klausimuose ir sumanymuo
se dailininkas Vaitekūnas skun 
dėsi,..kad jėzuitai sauvaliauja. 
Ragino ne jėzuitų, bet lietuvių 
vardu įsigyti patalpas, kurio
se kiekvienas lietuvis jaustųsi 
savomis patalpomis. Jam dar 
keli pritarė.

Antanas Juodvalkis reiškė 
savo nuomonę, kad labai dide 
lių patalpų įsigyti pakol kas 
reikėtų atsisakyti. Tenkintis 
tuo kas turima. Dar po kelių 
nereikšmingų klausimi] susi
rinkimas baigėsi.

Po susirinkimo buvo, už sa
vus pinigus vaišės-vakarienė. 
Deja, dėl susidėjusių aplinky
bių vaišėse negalėjau dalyvau
ti.';

nėsimo ir mielai prisidės prie 
priimtinos akcijos.

K. Petrokaitis
Pasveikink savo draugus 

per "Naujienas“Ragina paskubėti su 
pajamų mokesčiais
Charles F. Miriani, Internal Re

venue Service (Pajamų Mokes
čių įstaigos, IRS) šiaurinio Ilino
jaus Distrikto direktorius, pri
mena, kad balandžio 15 dieną 
baigiasi terminas praėjusių 1975 
metų pajamų mokesčiams užpil
dyti formas, b dar didesnioji pu
sė'Čikagos srities mokesčių mo
kėtojų iki šiol dar nėra tos pa
reigos atlikę. Net tokie asme
nys, kurie žino, kad gaus grąžos 
iš pervirš sumokėtų mokesčių, 
nesiskubina gautas formas už
pildyti ir grąžinti įstaigai, kuri 
dėl tokio nepateisinamo delsimo 
staiga, - paskutinėmis dienomis, 
užverčiama tų formų “kalnais”. 
Miriani primena, kad paskutinė
mis dienomis beskubėdami mo
kesčių formų pildyto j ai pridaro 
daug klaidų, kurios dar labiau 
apsunkina įstaigos personalą.

Stasys Juškėnas

dabarTaupykite 
pasmus

Detentė turi būti visur 
ir visiems

Spaudoje kyla vis garsesni 
■ balsai, kad Sovietų Sąjunga 

skriaudžia ne - tik savo pilie
čius bei pavergtuosius, bet ir 
jų artimuosius bei gimines, gy
venančius laisvuose kraštuose 
ir šelpiančius pinigais ar siun
tiniais saviškius.

Tuo reikalu Naujienose ne 
kartą buvo rašyta taip pat at
spausdinti dviejų Kanados uk
rainiečių laiškai iš G. Urbono 
Toronte leidžiamo anglų kal
ba laikraščio “Speak Up”. Tai
gi reikalas liečia ne vien lietu
vius ar pabaltiečius. Jis yra 
tapęs visuotinu — tarptautiniu. 
Kiekvienam darosi jau aišku, 
kad rublio kursas bei dolerio 
vertė negali būti ilgiau nusta
tinėjama kompartijos arba 
valdžios įsakais.

Tais pat reikalais “Laisvo
sios Lietuvos’’ 3 nr. K. Radvi
la duoda konkrečių pasiųlymų, 
tarp kita ko taip rašydamas: 

šiandien neturime duome
nų, kiek už sienio valiutos įplau 
kė į raudonųjų iždą, apmokant 
už siunčiamas dovanas uždėtą 
muitą. Neapsiriksiu pasakęs, 
kad daug milijonų dolerių, 
kurie naudojomi Vakarų pa
sauliui sužlugdyti. Atseit, mes 
patys savais pinigais padeda
me išsilaikyti raudonajam im
perializmui, savais pinigais ap 
mokam KGB agentams algas 
kad jie čia gyvendami galėtų ir 
mus vesti iš kelio. Tas jiems, 
tuo tarpu, neblogai sekasi.

Rusai su State Dep-to leidi- ( 
mu yra pristeigę daugybę šiun 
tinių perriuntiipe afėprtfų, ku-

va-

5KAITYK IR KIIAiZ PATARK j langų išdaužymą ir va-

visus 
mugė

DIENRAŠTI ’NAUJIENAS* gystę. Prie progos reikėtų pa-

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.
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NAUJIENOS
1739 So. Halsted Št, Chicago, Illinois 60608
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rTTa
Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di

delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi
gyti.

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

7%% i
palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos-ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša - 
m Į

- ------------ - Ifyk'W

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION !
1800 So. Halsted St Chicago, Hl. 60608 į
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS. ;

[steigta 1923 metais. TEL. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti. •4
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Muilo burbulai aukštai neiškyla
Amerikos lietuvių protus pasišokusi valdyti politinė 

grupelė imasi įvairiausių priemonių savo valiai primesti, 
bet jiems nesiseka. Jie leidžia Įvairaus dydžio muilo bur
bulus, bet visi žinome, kad tie muilo burbulai aukštai ne
iškyla. Jie pakyla, bet kaip tik oras pasikeičia, tai jie 
sprogsta. .

Veik du metu Amerikos lietuviams buvo kalama į 
galvą, kad Stasio Barzduko amerikiečiams primesta ir 
Juozo Gailos dabar vadovaujama Bendruomenė apmokė
jo Simo Kudirkos ir jo šeimos kelionę į Ameriką. Dar 
prieš Kudirkos atvykimą Į šią šalį, Draugas keliais atve
jais buvo paskelbęs ši burbulą. Tas pats melas buvo kar
tojamas ne tik Drauge, bet ir kitoje lietuvių reikalus 
svarstančioje spaudoje. Dr. Bobelis kelis kartus aiškino, 
kad Kudirkų kelionę į Ameriką apmokėjo Amerikos 
Lietuvių Taryba, bet melas ir toliau buvo kartojamas 
ne tik Drauge, bet ir kitoje lietuviams primetamoje spau-

ŠĮ muilo burbulą pradūrė pats Algimantas Gečys. Los 
Angeles lietuviams jis skaitė paskaitą apie dabartinius 
Gailos vadovaujamos ir paties Gečio diriguojamos Bend
ruomenės darbus, buvo priverstas viešai prisipažinti, kad 
Kudirkos ir jo šeimos kelionę apmokėjo Amerikos Lietu
vių Taryba, vadovaujama Dr. Kazio Bobelio. Gečiui klau
simas nepatiko, jis bandė išsisukinėti, bet kai buvo pris
pirtas prie sienos ir lietuviai reikalavo, kad pasakytų, 
kas apmokėjo Kudirkų kelionę, tai Gečys buvo privers
tas pripažinti, kad Kudirkų kelionę apmokėjo ALTAS.

Laimė, kad. tame susirinkime Gečio. kalbos glausėsi 
ir klausimus bei atsakymus atidžiai sekė pastabus Nau
jienų korespondentas J. Klauseikis. Žinodamas, kad pats 
Gečys pradūrė didelį muilo burbulą, ištisus metus Br. 
Kviklio ir kitų jo bendradarbių pustą, viską užrašė. Jei
gu Gečys būtų buvęs patyręs visuomeninių reikalų tvar
kytojas, tai tą Kviklio leidžiamą burbulą seniai pats bū
tų pradaręs. Kai tik įsitikino, kad Gaila jokių pinigų 
nepasiuntė Kudirkų kelionei, jam reikėjo tuojau paskel
bti, kad Kudirkų kelionė buvo apmokėta ALTO pinigais. 
Bet Gečys to nepadarė. Jis žinojo, kad Draugas net pir
mame puslapyje skelbė netiesą; jam buvo aišku, kad me
las kenkia geriems lietuvių santykiams. Jis turėjo su

prasti, kad anksčiau ar vėliau ši melaginga žinia bus iš
aiškinta, bet viską leido pro pirštus, kol Los Angeles lie
tuviai prispaudė jį prie sienos ir privertė pasakyti tei
sybę. Kviklio vadovaujamas Draugas Gečio pareiškimo 
neįdėjo ir pakartotinai skelbto melo neatšaukė.

Los Angeles mieste buvo išsprogdintas kitas Gailos 
Bendruomenės vadų pučiamas burbulas. £is lietė visai 
kitą klausimą. Tai buvo pasaka apie uždraudimą - JAV 
Lietuvių Bendruomenei dalyvauti Lietuvos laisvinimo 
darbe. Barzdukiniai mokiniai kartojo ir šiandien./ tebe
kartoja, kad Gailos vadovaujama Bendruomenė skriau
džiama. Ji verčiams dirbti visus juoduosius darbus, o 
prie garbingo darbo toki dideli ir gabūs tos Bendruome
nės vadai neprileidžiami. Jie bandė padėti Lietuvą ir 
lietuvius laisvinti įvairias būdais, bet jiems buvo pasto- 
jamas kelias. Kada po ilgų pasitarimų vis dėlto nepavy
ko susitarti, lietuviai nepatikėjo, kad varlė ir stipriau
siai pūsdama, jaučiui neprilygs, tai Barzdukas atsisakė 
dirbti bendrą darbą. Jis įsakė Nainiui kenkti Amerikos 
Lietuvių Tarybos darbui, patiems imtis Lietuvą laisvinti 
ir grobti laisvinimo kovai geraširdžių lietuvių dedamas 
aukas. Amerikos Lietuvių Taryba kvietė Bendruomenės 
vadus dirbti bendrą darbą, bet Barzdukas atsisakė. Jis 
paruošė Nain, paruošė “ambasadorių”, įsakė atidaryti 
naują frontą prieš Amerikos lietuvius ir jų organizaci
jas. Jie net drįso skelbti, kad ALTA atsisakė leisti jiems 
dirbti laisvinimo darbą. I :

Dr. Kazys Bobelis, Amerikos Lietuvių Tarybos pir
mininkas, vedęs pačius svarbiausius pasitarimus su Gai
dos Bendruomenės vadais, Kalifornijoje pasakė fronti
ninkams ir kitiems lietuviams labai daug karčios teisy
bės. Manėme, kad kiti, laikraščiai praneš svarbesnius Dr. 
Bobelio kalbos paragrafus, bet apie tą kalbą -nieko nebu
vo pranešta. Pačiame Los Angeles mieste Dr. /Bobelio 
kalba sukėlė labai daug komentarų. Pačių frontininkų 
tarpe buvo ginčų ir diskusijų. Kai kurie pradėjo abejoti, 
ar toks didelis užsispyrimas ii- noras ardyti lietuvių vie
nybę gali būti naudingas lietuviųtautos laisvės kovai, 
nybę gali būti naudingas lietuvių tautos laisvės kovai, 
blausioji Dr. Bobelio mintis buvo ši:

“Civiliotoje visuomenėje politinis pasiskirsty
mas yra būtinas, nes tai parodo žmogaus pasaulė
žiūrinę ideologiją, pakraipų įvairumą, skirtingų gal
vosenų siekiant tobuliausios laisvinimo veiklos ei
gos. Tik pilnas politinės demokratijos išauklėtas in
dividas gali parodyti reikalingą atsparumą totalita
rinių, imperialistinių diktatūrų atstovams. Todėl 
įvairių politinių grupių patyrimu ir praktika, pa
jungimas per savo organizacijas į vieną, kaip Ame
rikos Lietuvių Tarybą, yra nepaprastai reikšmin
gas pozityviai tautinei veiklai, nes pasinaujojant 
įvairiųpolitinių grupių patyrimu ir praktika, pa
renkamas galimai tobuliausias veiklos metodas ir — 
svarbiausia — visiems priimtinas ir remiamas.

Šiuo principu remdamasis, aš jau jau 1971 me
tais Klevelande pasiūliau JAV L. Bendruomenei įsi
jungti į ALTĄ bendrai politinei veiklai Amerikoje. 
Aš tai-šiandien ir vėl pakartoju, nes tikiu, kad tai 
sustiprintų mus ir išspręstų mūsų veiklos nesklan-

Dr. Bobelis, ALTO pirmininkas, kvietė JAV LB'jau 
1971 metais, ją pakvietė ir 1976 metais. Tai padarė vie
šai, dideliame susirinkime. 0 ką Barzdukas padarė? Jis 
tvirtina, kad ALTą yra tik “šešėlis”, su “šešėliais” tartis 
jam nepritiktų, bet pirma negu prasidėtų pasitarimai

J. KLAUSEIKIS

Kaip skaldoma Los Angeles visuomene
Tęsinys 4 .

Apygardos valdybos svarstymai: daryti 
ar nedaryti rinkliavą vasaryje?

Naujai pirmininku išrinktas 
inž. Vytautas Vidugiris ir prie 
šingi aukų rinkimui nariai su
prato, jog Bendruomenei aukų 
prašymas tik skaidys visuome
nę. Sakoma, jog ir pernai to
ji trijulė tik apie 600 dolerių 
tesurinkusi. Kai aukotojų są
rašas viešai nepaskelbtas, tai 
nė nežinia, ar šeši šimtai lie
tuvių po vieną dolerį 'aukojo, 
o gal tik šeši frontininkai bei 
jų rėmėjai po šimtinę paklo
jo? Juk praeityje yra buvę 
taip, jog frontininkai savo or
ganizacijos narių rinkliavą pa 
darę šimtines sudėdavo ir Va
sario 16-tos proga per Alto su
rengtą minėjimą aukos sumą 
paskelbdavo, bet į Alto kasą 
tų pinigų neįmokėdavo. Tad 
ir praeitų metų Bendruomenės

Sausio 11 d. L Bendruome
nės Vakarų apygardos atstovų 
suvažiavime į valdybą išrink- 
rinktieji pareigomis pasiskirs
tė: V. Vidugiris pirm., D. Ra- 
zutytė, sekr.; A. Adomėnas, 
ižd.; vicepirmininkai: visuo
meniniams reikalams V. Judei 
ka, kultūros reik. J. Raulinai- 
tis, parengimams K. Prišman- 
tas, ypatingiems reikalams J. 
Činga .informacijai — I. Žukai
tė. Valdybos sąstate esąs ir jau 
nimo reikalams narys R. Band 
džiulis.

Pareigomis pasiskirstymo po 
sėdyje tuoj iškeltas klausimas, 
jog reikia Vasario 16-tą minint 
kreiptis į visuomenę, prašant 
aukų Bendruomenės politinei 
veiklai. Buvo ir siūlymų kaip 
tai padaryti. Siūlyta pareika
lauti, kad Alto skyriaus valdy- rėmjų skaičius lieka paslapty' 
ba į savo aukų prašymą bei į je- . —'
rinkliavos, vokelius įrašytų, jog 
kviečiami - žmonės aukoti ir 
Bendruomenei. Bet kiti balsai 
sakė, jog jau pervėlu — Alto 
rinkliavos /vokai išspausdinti. 
Siūlyta kreiptis į šv. Kazimie
ro parapijos kleboną prelatą 
Kučingį, kad tas duotų parapi
jos turimus adresus arba išsiun 
tinėtų Bendruomenės šauki- 
parapijos laikraštėlio skaityto- 
jams. Tačiau, prelatas Kučin
gis ne iš tokoų, kad remtų skal 
dytojų veiklą.

Ieškota ir kitur adresų, nes 
Bendruomenė nariais, kurie so 
lidarumo mokestį mokėtų, ne 
gausi. Yra buvę ir taip, kad 
metiniame susirinkime vos ne 
vos sudaryta apylinkės valdy
ba. Tiesa, jei Bendruomenė su 
rengia kokią įdomesnę pramo
gą — pasilinksminimo, kaip 
rengiamas Naujų metų; sutiki
mas, ar kutūrinę, pvz., Lietu
vių Dieną su meno programa, 
— publikos suneina apsčiai.

Sako, pernai, kai Apygar
dos vardu činga, žmuidžinas 
ir Adomėnas išsiuntinėjo Va
sario 16-tos proga aukų prašy 
mus, jie naudojo jau pasenu
sį Kalifornijos lietuvių alma
nachą. Daug lietuvių yra gy
venvietes pakeitę, kiti mirę, 
tad, sakoma, jog paštas labai 
daug tokių Bendruomenės laiš
kų. sugrąžino, adresatų nesu
radus. Todėl šįmet ir svarsty
ta, kur gauti gerų adresųū?

Dabartinis L. B. Vakarų apy 
gardos. pirmininkas Vidugiris 
ne iš pačių jaunųjų visuomeni 
ninku, bet dar jaunas ir veik
lus: dirba skautų vienetuose, 
inžinierių ir architektų sąjun
gos skyriuje, na, ir Bendruo
menėje. Norėdamas Bendruo
menės gerą vardą išlaikyti, 
ėmėci aukų rinkimą reikalą sn 
valdybos nariais iš naujo pa
tarti. Jis' kitiems valdybos na
riams įrodinėjo, jog Bendruo
menei bus naudingiau, jei au
kos bus energingai renkamos 
rugsėjo mėnesį, kai bus ren
giama Lietuvių dienav o ne da
bar, einant į varžybas su Ame
rikos Lietuvių Tarybos sky
rium. Gavęs daugumos valdy
bos narių pritarimą, pirminiri- 
kas Vidugiris neorganizavo Va 
sario 16-tos proga aukų vajaus 
Bendruomenei.

A. Gečio pranešimai paverstas 
tuščiu žodžių pasakėle

Bet štai, vasario 7 dienos da
ta per paštą paskleisti Bendruo 
menei aukų prašymo laiškai. 
Iš pirmo žvilgsnio atrodė, jog 
kreipiasi pati Jungtinių Ame
rikos-' Valstybių Lietuvių Bend 
ruomenės Krašto Valdyba, nes 
raštas mašinėle parašytas ant 
oficialaus Krašto valdybos po
pieriaus — blanko. Tačiau raš
tą pasirašęs ne koks rinktųjų 
Krašto, valdybos pareigūnų, bet

bendrai veiklai, Barzdukas iš anksto nori, kad ALTAS 
padarytų jam kompromisą. Yra pagrindo manyti, kad 
bendro darbo, dirbti jis nenori -

Antanas Adomėnas,vietinis
JAV Krašto valdybos įgaliotas 
ir dar prisidėjęs JAV LB Vaka 
rų apygardos iždininko titulą.

Ne mėnuo dar nepraėjęs, kai 
A. Gečys išdidžiai Bendruome
nę girdamas kalbėjo, jog pri
pažįstama decentralizacija, pri 
pažįstama kiekvienai bendruo 
menės padaliniui laisvė pagal 
vietos sąlygas veikti. Peikda
mas Altą sakė, jog Alto sky
rių veikla, lyg kiaušiniai, de
dami į vieną vietą, o Bendruo- 
menė pripažįstanti vietiniams 
ambasadoriaus teisę.

Ir šitie tokio aukštų pareigų 
Bendruomenininko žodžiai (sa 
koma, jo paties nutariamu) 
paversti niekais ir sulaužyta 
vietinių losangeliečių apsis
prendimo teisė. Įgaliavo Anta
ną Adomėną visuomenės skal
dymo darbui 
aukas rinkti.

(Bus daugiau)

Chicagos Miesto Aplinkos Kon
trolės Departamentas (Depart
ment of Environmental Control) 
su mero Richard J, Daley ir to 
departamento komisionieriaus

Chicagos motoristams sekantį 
pranešimą:

Važiuok į san artimiausią šva
raus oro patikrinimo stotį nuo 
pirmadienio iki šeštadienio im
tinai, savo automobilio oro šva
rai nemokamai patikrinti.

Į Stotys:
4046 W. Washington Blvd., 

7150 W. Medil Ave., 7826 S. Ash
land Ave., 7SI St. and S. Anthony 
Ave. (Sears Parking Lot), 6333 
N. Wester® Ave., 4633 South 
Marshfield Ave-^ 1353 N. Bau- 
wans St., 31 St. and. S. L^ke 
Shore Dr.. (S. W. Corner)-.

: 54ol N. Elston Av.e. (Sec’y 
o£. State Facility) nuo pirmad. 
iki pehktad. imtinai.,

; Visos stotys atidarytos nuo 9 
vai. priešpiet iki 7 vai vak. Jūsų 
gautas Clean Air Sticker (šva
raus Oro stikeris) rodys, kad 
savo pareigą švariam orui ir 
energijai taupyti esate atlikęs.

Kova su kriminalu
WASHINGTONAS. — Nors 

kovai su kriminalu praeitų ket
vertų metų laikotarpyje išleista 
§140 milijonų, bet rezultatai iki 
šiol menki, kai praneša “Law 
Enforcement Assistance Admi
nistration’.’. t.

Stambiausios sumos kovai su 
nusikaltimais skiriamos didmies- 
čiams kaip Atlanta, Baltimore, 
Cleveland, Dalias, Denver, Ne
wark, St. Louis ir Portland.

RAŠO DAN KURAITIS

Pavasaris eina Karpatų kalnais
Visi trokšta laisvės

, Taip pat pastebėjau, kad Varšuvos katedros rūsy
je taip pat ėjo pamaldos. Anksčiau viskas buvo užda
rinėta ir užkalinėta, o praeitą rugsėjį salės buvo g\- 
vos, iš ten plaukė giedančiųjų ir besimeldžiančių bal
sai. Pati katedra jau buvo išdekoruota, vietomis dar 
buvo vedami remonto ir dekoravimo darbai. Keliose 
katedros vietose dar tebestovėjo žėgliai, darbininkai 
valė sienas ir langus.

Visi žinome, kad šiuo atžvilgiu Gomulka buvo sta- 
liniskis. Jis buvo kiekvieno laisvos dvasios pasireiški
mo priešas. Politiniu atžvilgiu jis su Stalinu nesutiko. 
Stalino policija jį laikė kalėjime, bet kai pats Gomul
ka buvo pastatytas valdžios priešakiu ir jam reikė
jo imtis konkrečių komunistinio valdymo žingsnių, tai 
jis elgėsi panašiai kaip Stalinas.

Naujas Lenkijos komunistų partijos sekretorius 
truputį kitoks. Gierekas, vos pasiekęs valdžios viršū
nės. pareiškė, kad jis nori su bažnyčia taikiai sugyven
ti. Jis atidavė bažnyčiai vokiečių žemėse stovėjusias 
maldyklas, o pačią katedrą leido atremontuoti. Baž
nyčia jam buvo reikalinga atsispirti Maskvai. Gomul
ka nieko bendro nenorėjo su oficialiais bažnyčios žmo
nėmis turėti, bet kai jam reikėjo pasakyti Rokosovs- 
kiui. kad važiuotų namo, tai jam buvo reikalingas 
kiekvieno lenko pritarimas. Lenkų dauguma yra ka
talikai. (lomulka priėmė jų paramą. Ją priėmė ir Gie
rekas. Tik pirmasis tchesišiaušė prieš katalikus, o ant
rasis bando su jais rasti bendrą kalbą.

Man norėtųsi dar kartą pabūti Budapešte. Man at

rodo, kad jau tektų pamatyti tas pačias pakaitas, ku
rias mačiau praeitais metais ir Varšuvoje. Gali užtruk
ti metas kitas, bet pakaitos bus padarytos. Vengrai 
spaudžia primestus valdytojus lygiai taip, kaip juos 
spaudė Lenkijos gyventojai.

ĮDOMI VENGRŲ SOSTINĖ

Nuvykęs į Budapeštą, pirmiausia aplankiau kated
rą. Einu ten, kad galėčiau palyginti su tuo, kas buvo 
joje, kai paskutinį karstą lankiau šį svarbų Europos 
centrą.

Pati seniausioji užsilikusi lietuviška daina, kaip 
tvirtina vienas Biržiškų, kalba apie Dunojų. Sako ši
taip: “Siuntė mane motinėlė į Dunojų vandenėlio...”

Budapeštas taip pat stovi ant Dunojaus kranto. Jis 
plečiasi vienon ir kiton pusėn, bet Dunojus eina per 
patį miesto centrą. Patys svarbiausieji vengrų pasta
tai stovi and šios didelės,upės krantų. Man pasakojo, 
kad Dunojus, besikraipydamas ir kaitaliodamas savo 
vagą, vien tik Budapešte sudaro 17 mylių.

Dunojaus vanduo teka gana smarkiai. Sakoma, 
kad jis yra iškilęs virš jūros vandens apie 300 pėdų. 
Vanduo, kad patektų į jūrą, turi nusileisti 300 pėdų. 
Jeigu tas vanduo leistųsi vienoje vietoje, tai būtų gar
sus 300 pėdų krioklys. Bet Dunojaus vanduo leidžiasi 
į jūrą labai pamažu.

Kad Lietuviai turėjo gyventi Dunojaus pakraš
čiuose, lai aišku iš dainos žoddžių. Mes tiktai nežino
me. kurioje to Dunojaus vietoje gyveno lietuviai. Du
nojaus leka per visus Balkanus, tai galėjo.b,uti kelio
se vietose, kur lietuvės motinos siuntė savo dukras par
nešti vandens iš Dunojaus. Greičiausiai, kad jos van
denį nešė naščiais kaip visos lietuvaitės dar ir dabar 
turi jį nešioti.

O man atrodo, kad lietuviai turėjo gyventi dabar
tinėje Vengrijoje. Jie tikrai gyveno tose vietose, kur 
dabar yra vengrų sostinė, kur stovi katedra ir kiti di
desni paminklai. Man taip atrodo dėl lietuviško sos
tinės vardo. Budapeštas, tai ne lietuviškas vardas, bet 
kai paskaitai istoriją ir išsikalbi su žinovais, tai aiš
kiai matyti, kad ta vieta pirma vadinosi tiktai Būda. 
Peštas atsirado tiktai keliems šimtams metų praėjus. 
Bet pradžioje ten buvo tiktai Buda. Taip ta .vieta va
dinosi, kai dar vengrų nebuvo Vengrijoje, kai visą tą 
Dunojaus įdubimą buvo apgyvennę žmonės, atvyku
sieji iš Azijos ir Volgos pakraščių. .

Dabartinėn Vengrijon atsikėlę lietuviai pasistatė 
sau būdą. Statėsi ne vieną, bet kelias, todėl ir tą vie
tą pavadino Buda. Lietuviai gyveno būdoje, o mergai
tes motinos siųsdavo parnešti vandens iš Dunojaus. 
Jeigu lietuviai būtų negyvenę prie Dunojaus, tai dai
na nekalbėtų apie vandens parnešimą iš Dunojaus. 
Be to, lietuviai visur statėsi būdas. Pačioje Lietuvoje 
mano laikais buvo kelios Būdos. Tų būdų yra visame 
krašte, bet daugiausia jų yra Suvalkijoje. Būdų yra 
užsilikusių tose vietose, kur lietuviai prieš kelis šim
tus arba net kelis tūkstančius metų gyveno.

Budą lietuviai pastatė dešinėje Dunojaus pusėje,, 
o Peštas pastatytas keliais šimtais metų vėliau kai
rioje Dunojaus pusėje. Istoriniai užrašai sako, kad 
Buda turi 2,000 metų istoriją, o Peštas atsirado, kai Ro
mos kariai užėmė tas visas sritis. Romėnai visą Bu
dos sritį pavadino Obuda, ratas apie Budą. Budapešte, 
sritis dar ir Šiandien vadinasi Obuda. Taip man pa
sakojo vienas mokytojas. Tą vardą mačiau ir laik
raščiuose.

Romėnų taikais Budoje buvo apie 20,000 gyvento
jų. Jie vertėsi meškeriojimu Dunojuje ir pervežimu

prekių iš vienos Dunojaus pusės į kitą. Romėnai pra- 
vedę keiią Dunojaus pakraščiais, o tuometinėje Bu
doje pastatė net dvi tvirtoves, kad kareiviai galėtų 
apsiginti nuo įsiveržėlių arba užpuolikų.

Kaip paklausiau vengro, ką žodis “būda.” reiškia, 
tai man atsakę, kad namelį, pastogę. Tai ne vengriš? 
kas žodis, bet kiekvienas vengras žino jo reikšmę. Man 
atrodo, kad tai yra lietuviškas, žodis, lietuvių toje že
mėje patiktas, todėl kiekvienas tos žemės gyventojas 
ir pažįsta tą lietuvišką žodį. Kaip dabartinėje Rusijoj, 
je yra daug vietovių ir upių su lietuviškais vardais, 
taip tokių vardų yra Vengrijoje, Graikijoje, Turkiju- 
je, Lenkijoje, Suomijoje ir kitur. Lietuviškus kaimų 
-ir laukų p&yadiuimus rusai naikina, keičia naujais^ 
savais, bet Rusijoje iki šio meto jie to dar nedarė, ne.« 
turi pinigų ir nėra žmonių pakeitimams pravesti. Lie*- 
tuvą jie nori kolonizuoti, kaip kolonizuoja Angolą 
todėl taip ir elgiasi. _ .A

Dabartiniu metu Budapeštas užima 200 kvadrati
nių mylių. Tai didelis miestas, bet lietuviai jį pradėjo 
nuo paprastos Būdos. Peštą prie lietuviškos Būdos pri
dėjo vengrai, kurie ten atsirado tiktai devinto šimtė 
mečio pabaigoje, kai lietuviai buvo priversti trauktis 
į dabartines savo sodybas ir ginti jas nuo besiver
žiančių į rytus vokiečių. Tais laikais ir vengrai dae 
nebūvo vadinami vengrais, bet nradjarais. Kodėl jie 
taip vadinosi, man nepavyko išaiškinti. Vengrai savo* 
praeitį silpniau pažįsta, negu lietuviai. Jie net neži
no, kad abiejose Dunojaus pusėse išaugę miesteliai 
buvo sujungti į vieną ir pastatytas pirmas Vengrijos 
tiltas.

(Bus daugiau)
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES

2858 W. 63rd Street 
Valandos pagal’ susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Talei. 6954)533 

Fox Vallay Medical Center 
860 SUMMIT STREET'

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 1

2434 WEST 7Ut STREET :
Ofisas; HEm^sk 4-5849 ’ ė: į j J

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS: ' s 

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vat*r 
antracL. penKtadienį - nuo 1—5; tree, 

ir- šestad. tiktai * susitarus.

DR. PAUL V. DAKGiS 
GYDYTOJAS IR CHIRUKGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S. Manheim Rd., Westchester, 111.
VALANDOS; 3—9 daroo dienomis ir 

kas antrą šeštadieni 8—3 vai.
Tei.: 562-2/27 arba 562-2728-

KEZ.: GI 8-0873

DR. W. EiSlN - EISIMAS 
akušerija ir moterų ligosv 

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 103 rd Street 
Valandos pagal' susitarimį 

DR. K. A; V. JUČAS
TeU 561-4605 ir 489-4441

OF ĮSAI: 
1002 N. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE. 

Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tei.: HE 4-1818 
Rezidencijos: PR 6-98GI

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71 st STREET 

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

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

Optimistiškos ir pasimistiskes liiomoiišs
Harriso banko vicepreziden

tas ekonomistas B. W. Sprin
kei yra labai optimistiškai nusi 
teikęs ir numato, kad Ameri
kos vyriausybė, dedanti tvirtą 
krašto ūkiui pagrindą. Esą, 
atsigavęs ūkis neturės istoriš
ko pasikartojančių infliacijos 
reiškinių, kuriuos tuojau seka 
recesija. Pasak Sprinkelio, 
krašto ūkio atkutimas prasidė
jęs 1975 m. balandžio mėnesy
je ir jis esąs pastovus. Tai nė
ra politinių rinkimų pasekmė.

Yra tačiau ir priešingų reiš
kinių, pesimistiškų 'nuomonių. 
Nemažai Amerikos, ypač pre
kybinių banktj atsidūrė sun
kioje padėtyje. Federalinė rer 
zervų taryba nejuokais susirū
pino bankų padėtimi ir žymiai 
atleido pinigų politikos vars
tus, kuo pasekmėje pradėjo 
įrišti paskolų nuošimčiai. Kai- 
kurie ekonomistai mano, kad 

•Tjpaskolų nuošimčiai krenta ne 
dėl to, kad federalinė rezervų 
taryba atleido varžtus, bet dėl 
to; jog mažai išduodama pas
kolų, nėra kam skolintis.

Iki kol atskiri-asmenys, pre
kybininkai ir bendrovės sku- 
binsis tik ^greičiau likviduoti 
ailkstyvesnes paskolas, neuž
traukiant naujų, tol patarnavi
mo ir prekių pareikalavimas 
bus silpnas ir apmiręs. į Tai 
natūrali ekonomiojs taisyklė.

Tokia bankų paskolų prieš
tara bei kontradikcija dalinai 
ir paaiškina kodėl vartojamų 
prekių kainos šių metų vasa
rio .mėnesyje ėmė kristi, bet 
prekybos kaštai'tuo pačiu ėmė 
kilti. Prekių gamintojai todėl 
ir negali padidėjusiais kaštais 
apkrauti vartotojus. Tai reiš
kinys nereiškiąs “pagyvėju- 
Sios” prekybos. Kitais žodžiais 
kariant, infliacijos mažėjimas 
yra tik, pasak pesimistų, įžan
ga bei preliudas į defliaciją, 
kurią neabejotinai seks ilgas 
kreditų prailginimo laikotar
pis.

Silpna prekių apyvarta pri
vers gamintojus mažinti gamy
bą, Kalbama apie naują artė
jantį gerovės laikotarpį, bet 
faktas yra, kad gamybos įmo
nėse sumažėjęs gaminių užsa
kymas. Gamyba paprastu pa
prasčiausiai negali- netsižvelgti 
užsakymų, nes ji nuo jų pri-1

klauso. O tas?... Kaip žinia, 
visada seka bedarbė.

“The Holt Executive Advi
sory'” įtaria, kad bedarbių sta
tistika, paskelbta administra
cijos, yra iškraipyta pačios sta 
tistikos labirintų bei klaidžių 
koridorių. Sekąs darbo jėgos 
pritaikymas prie gamybos rei
kalavimų, kartu su pačios ga
mybos mažinimu, seks dides
nis bedarbių skaičius dar prieš 
prasidedant vasarai. Prie to 

i dar nemažai prisidės neoficia
liai prasidėjęs Europoje valiu- 
tų “karas”. V. Pr.

Howletto kaltės?
Išrinktasis kandidatas į gu

bernatorius nuo demokratų par 
tijos- T. F. G. Howlettas krei
pėsi į teismą, prašydamas su
stabdyti arklių lenktynių ta
rybos tyrinėjimą. Jis tvirtina, 
kad toks tyrinėjimas, prižiū
rint gubernatoriaus Walkerio 
administracijai, pažeidžia civi
lines jo teises.
Apylinkės teisėjas T. R. McMi
llen įsakė pateikti teismui iki 
balandžio 2 d. raštiškus įrody
mus.

Arklių lenktynių taryba ty
rinėja ir įieško Howletto nu
sikaltimų įrodymo, jog jis, pra
dedant 1972 m., yra nusikaltęs sakant,: padavus išstojimo pa- 
įstatymams, priimdamas iš ar-! reiškimą, reikia laukti 2 me- 
kb'ij lenktynių bendrovių bei tus iki pareiškimas įsiteisins.

• Aid. Thomas Keane 
bausmė patvirtinta
WASHINGTONAS. — JAV 

Aukščiausias Teismas patvirti
no U. S. Distrikto teismo 1974 
metais spalio mėn. 9 dieną pri- ’ amžiaus pabaigę 

cio-m .1^0^ laTS UemS. Elld

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"Nugalėtojas visa tai paveldės, ir aš būsiu jam Dievas ir jis bus 

man sūnusy/. — Apr. 21:7.
Čia kalbama ne apie Kristaus sužiedotinę Evangelijos amžiuje, bet apie 

tuos, kurie, klausydami Viešpaties balso pasidarys jo avimis Tūkstantmetinio 
f —x--------- Apie juos yra parašyta Mato Ev. 25 Sk. ‘‘Tuomet karalius

tpistaq buvusiam aldpr ’ uems: mano Tėvo Palaimintieji, paveldėkite jums nuo pasaulio^teistas bausmes bu usiam ai e įkūrimo priruošt karalystę”, šitie paveldės ne dangiškus pažadus, bet žemę, 
man ui Thomas Keane, Chicagos kuri pradžioje buvo duota Adomui, kurią jis savo nepaklusnumu prarado sau 
Mipqfn Tarvbn^ nirmininkni nž sav<> pofifcuonims. Dievo paskirtu laiku Viešpats Jėzus viską atpirko ir. Miesto tarybos pinmninKUi, uz atsteigimo atėjus> sugrąžins paklusniesiems visa, kas buvo prarasta, 
“pašto panaudojimą sukciavi- Psalmėje 37-je parašyta, kad “kantriai laukiantys Viešpaties gaus tėvainys- 
mui (mail fraud) 5 metus fede- tės
ralinio pataisos kalėjimo ir $27,- to|v S°PW‘
000 piniginės pabaudos, ir Earl 
Bush, buvusiam per 18 metų me
ro Daley spaudos sekretoriui — 
vienus metus kalėjimo. Jis bu
vo nuteistas tuo pačiu metu ir 
pagal tuos pačius paragrafus.

Kas Antrą antradieni Sophia Barču* radijas skelbia ivento Rasto tyrini-

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

F. ŽAVI ST, 3715 WEST 66th STREET, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629.

ŠV. RAITO TYRINĖTOJAI
WW/iVWWWiY«Y«¥l¥«¥iW«W^W//.YiWAVWWAV«Wi

AdV. F. Lee Bailey, gynęs ir nepa
jėgęs apginti Patricfjos Hearst, da- J 
bar stengiasi sumažinti josios baus
mę. Jis teikia teismui {vairiausią me-I 
džiagą, galinčią įtikinti teisėją, kad — 
sumažintų kaltos moters bausmę.

. Susirinkimų

PRANEŠIMAI

tatymu remiantis, pradedant 
1959 m., iki šiol jau yra pasi
traukusios 322 vietos valdžios 
įstaigos, turinčios 44. 667 tar
nautojus, iš socialinės draudos. 
Kitos 207 įstaigos su 53.187 tar 
nautojais yra pareiškusios no
ro išstoti.

Įstatymas reikalauja, kad iš
stojimo pareiškimas socialinio 
draudimo vadovybei turi būti 
įteiktas prieš 2 metus. Kitaip

pavienių asmenų stambias su
mas pinigais ar Šerais.

Vežikų unijos suvažiavimas turintis 150.000 tarnautojų. Jis
I Čikagą vra su- tu° akisi 200 n,iL i

- ■■ — Jtdol. į. metus. Tačiau vargu ari 
gautojo, 

ganiuosius reikalus ir, . svar
biausia, aptarti-darbo kontrak 
tą, kuris baigiasi kovo 3F^d; .■ -.

Vežikų unijos prezidentas
F. E. Fitzsimmonsyra pasiū-.-i-. L - | jr- -

lęs sekantiems trims- metams 
pakelti atlyginimus T3%. Ve
žikai nėra tuo patenkinti, jie New Yorkui išstojus,, netektų 
norėtų, kad atlyginimai būtų;400 mil. dol. įplaukų,.Jau. šjais 
pakelti 3 metii laikotarpyje 

1/2 dol. per valandą.

New Yorkas išstoja 
iš socialinės draudos

New Yorkas. — Amerikos 
valstybės įstatymai leidžia sa- 
vivaldvbėms ir kitoms vietos

Čikaga.
važiavę visos Amerikos vežikų

2

J. A. V. Reg. Lietuvių Bendruome
nės Marquette Parko Apylinkės me- ’ 
finis narių susi rinki was ša ūkiamą k 
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.
CHICAGOS LIETUVIŲ SUVALKIE
ČIŲ DRAUGUOS susirinkimas Įvyks 
penktadieni, kovo 26 d. 7 vaL vakaro 
Chicago Savings bendrovės patalpose^ 
6245 So. Western Ave. Nariai prašo
mi atsilankyti, nes yra svarbių rei
kalų aptarti. Po susirinkimo bus 
ir vaišės. E. Strungys, nut. rast. “ 

---------- ’ t 
LIETUVIŲ ŽAGARĖS KLUBO eilinis 
narių susirinkimas įvyks sekmadieni, 
kovo 28 d., 1:00 vaL popiet 4346 So. 
California Ave. Nariai kviečiami atsi-

t . 1 lankyti ir užsimokėti klubo duokles.
Dabar tokį pareiškimu yra nes balandžio susirinkimo nebus. Po 

padavęs ir New Yorko miestas, susirinkimo bus ir vaišės.. .
5 __ Rože Didzgalviene, rast.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

išėjus iš socialinio draudimo, 
•čekis padidės 900,dol. per me-^ 
tus; be to,, tarnautojų unijos

i miesto
-iįmokėjimus į kitus jau vei
kiančius pensijų draudimus.

Socialinio draudimo.sistema,

iš socialinės draudos. Tuo įs-

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda
ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS
Tel. WA 5-8063

TRYS MODERNIŠKOS
UR-COKDTHONED KOPLYČIOS

vieta.

metais socialinio draudimo sis 
tema turi .1,6 bil. dol. deficito.

Apdraustas perkraustymas 
iš ivairiy atstumy. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882

DR. LEONAS’. SEIBUHS;
INKSTŲ, POŠLėS IR 7 " 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Vai.: an.rad. nub' l—4 po piety.
ketvirtad. nuor5—7 vai. vak. .1 

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeU PU 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso talofu HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Glbson .8-6195 

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

i ,

Mūsų narei
A. t A.

VALERIJAI VASILEVIENEI

mirus, jos vyrą Leoną, sūnus, dukterį, jų šeimas ir kitus 
gimines nuoširdžiai užjaučia

Marquette Parko Lietuvių Namų Savininkų 
Organizacijos valdyba ir nariai.

• -■ ...

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojorm 
(Arch Supports) ir t t.

2850 Was* 63rd St, Chicago III. 60629 
Talats PRospaet 6-5084

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

VALERIJA VASILJEVAS
PAGAL TĖVUS PRAPUOLĖNAITĖ 
^Gyveno 7020 So. Rockwell Street

Mirė 1976 m. kovo 22 dieną. 4:30 vaL popiet, sulaukusi 63 metų 
amžiaus. Gimė Lietuvoje, Kybartuose.

Amerikoje išgyveno 25 metus.

Paliko nuliūdę: vyras Leonas, 3 sūnūs — Edvardas, marti Char- 
letiė, Leonas, marti Karen, ir Arūnas, duktė Dalia Coglianese, žentas 
Raymond, 1 anūkas, brolis Česlovas PrapucHėnas gyv. Kanadoje, krik
eto sūnus Vytas Amauskas gyv. Nebraskoje ir kiti giminės, draugai 
bei pažįstami.

Lietuvoje liko sesdo Leonora Mankienė.

Priklausė Marquette Parko Lietuvių Namų Savininkų Organizaci
jai ir Chicagos Suvalkiečių Draugijai.

Kūnas pašarvotas Petkaus-Marquette koplyčioje. 2533 Wes 71st 
Street

Penktadienį, kovo 26 dieną. 9:00 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 
į §v. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojama šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Valerijos Varilievas giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę
Vyraa^ avnūs, duktė, anūkas, giminės.

Laidotūvių Direktorius Donald A. Petkus. Tel. 476-2345.

Marquette namų 
savininkai

Marquette Parko Lietuvių 
Namų Savininkų organizacijos 
narių susirinkimas įvykęs šių 
metų gruodžio 19 d. vietos para
pijos salėj,.-

Buvo renkama valdyba atei- 
. nantiems 1976 metams,. Rinki

mus pravedė Antanas- Gulbins- 
kas.

Neatsiradus .kitam kandidatui, 
valdybos pirmininko pareigoms 
pateko ir pasiliko Juozas Bace
vičius . Juozas Skeivys išrink
tas pirmuoju vicepirmininku. Al
gis Barakauskas — antruoju vi
cepirmininku. Jonas Stonkus — 
sekretorium, Adomas t'sėli s — 
kasininku,. Alfonsas Gudauskas 
ir Gandintas Mališauskas — ka
sos globėjais. .

Julija Sačiauskas, Jonas Jasi- 
nevičius ir Adolfas Šimkus — 
patikėtiniai. Charles P. Kai — 

. teisių patarėjas. Antanas Sko- 
džius ir Juozas Vingilis — mar
šalkos.

Valdybai linkėtina išspręsti 
buvusias, esamas ir būsimas pro
blemas Marquette Parko kolo
nijai apsaugoti nuo kolonijos ar
dytojų. Stasys Patlaba

•NAUJIENOS" BOLŠEVIKAMS

YRA RAKŠTIS "7- AKYSE

MINSKAS
STEREO RADIJAS

IR
MAGNETOFONAS - 

Namy. Elektra ir Baterija 
2512 W. 47 ST. • FR 64998

Atid. 9—6; pirm, Irketv. 12—8. 
Sekm. ir tree; uždaryti:

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills'

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

Linksmumo arba liūdesio valandom 
(PUTRAMENTAS) 

gražiausios gėlės ir vainikai antka
piu papuošimui ir sezoninės 

kapams gėlės.
ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)

5525 So. Harlem Ave. —. 586-1220

PIRKITE TAJPYMO BONUS

easy ways 
\ to get the 
V^Zip Codes

i4A /people/ you 
■<2*7 write to:

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

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

3 Local Zipe can be found 
on the Zip Map in tha 
bwaimar pvgw rf yawp 
phone book.

m • pMbfle wMet to ««»> 
•ratio! vitl Tte A4MrtUM Comk*.

EUDEIGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:.
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ. 
★ 

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
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, DI. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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Vasario 16 gimnazijos rūpesčiai
1976 m. kovo 21 d. Jaunimo 

Centre, Čikagoje, atvykęs iš Vo
kietijos V. Natkevičius padarė 
pranešimą apie Vasario 16 gim
nazijos esamą padėtį.

Savo padarytame pranešime I ar net 5 klasę. Gimnazijoje 80 
Vasario 16 gimnazijos direkto
rius V. Natkevičius pirmiausia 
prisiminė, kad 1951 m. vasario 
16 Diepholze, Vokietijoje buvo 
įkurta lietuvių gimnazija. Šiai 
gimnazijai vardas duotas nuo 
įkūrimo datos, kurį šiais metais 
švenčia 25 metų sukaktį.

Prelegentas priminė, kad gim
nazijoje yra 60 mokinių: 2 mo
kiniai iš JAV, 2 mokiniai iš Iz
raelio ir kiti iš Vokietijos lietu
viškų mišrių šeimų vaikai.

Direkt. Natkevičius trumpai 
išdėstė gaunamas pajamas gim
nazijai išlaikyti: milijono
markių subsidija iš Vokietijos 
valdžios, % išlaidų padengia su
sidarę būreliai gimnazijai remti 
ir kas mėnesį Balfas sušelpia, 
prisiųsdamąs $200.

Iš gaunamų pajamų gimnazi- 
> ja, kad ir kukliai gal ir' galėtų 
išsiversti.- Bet yra viena /bėda, 
kad mokinių skaičius sumažėjo. 
Prelegentas tuo yra labai susirū
pinęs ir dėstė, kad dėl mažo skai
čiaus mokinių, vokiečiai gali nu
traukti gimnazijai skirtą pašal
pą. Todėl jo lankymasis šiapus 
okeano yra kiek galima daugiau 
užverbuoti lietuviško jaunimo, 
kad jie vyktų mokytis i Vasario 
16 gimnaziją.

Jo manymu, jeigu bent 10 ar 
15 mokinių atvyktų iš užjūrio,

tai pavojaus iš vokiečiu valdžios 
pusės nebūtų.

Į gimnazijos 1 klasę priimami 
mokiniai, baigę JAV 4 skyrius, 
o 8 skyrius baigę priimami j 4

visų mokamų dalykų yra dėsto
ma lietuvių kalba. Anglų kalbą 
dėsto mokytojai iš JAV. Gim
nazijoje išmokstama ne tik lie
tuvių kalbos, bet ir lietuvių li
teratūros, istorijos, geografijos 
ir t. t. Gimnazijoje yra lietuvių 
tautinių šokių grupė, choras ir 
Įvairių sekcijų...

šiais metais mokslas gimnazi
joje prasidės rugpiūčio mėn. 31 
d. ir baigsis birželio 26^3. Moki
nio išlaikymas: bendrabutis ir 
mokslas Į mėnesį kainuoja 812, 
metams $840.

Prelegentas apeliavo į lietuviš
kas šeimas ir prašė rimtai pa
galvoti ir siųsti savo vaikus į 
lietuvišką gimnaziją, kuri yra 
akredituota visoj Europoj, o taip 
pat ir Amerikoj. “Todėl visos vil
tys esate Jūs, ir gimnazijos eg
zistavimas priklauso nuo Jūsų”, 
pareiškė direkt. V. Natkevičius.

Prelegentas priminė, kad Eu
ropos kultūra yra idealistinė, gi 
Amerikos kontinentų pragmati
nė. Jis papasakojo keletą atsiti
kimų, kada tėvai nepajėgė sa
vo vaikų tinkamai prižiūrėti ir 
auklėti ir net nuo blogų Įpročių 
(rūkymo ir net narkotikų) juos 
atpratinti, atsiuntė į Vasario 16 
gimnaziją. Dabar tėvai džiaugia
si savo vaikais ir yra labai dė
kingi Vasario 16 gimnazijos mo-

Šią Pokahontas indėnę piešė nežinomas britu piešėjas. Euro
piečiai įsiveržę į pokahontas indėnų žemes ir pradėjo su jais kovą. 
Ši indėnų bajoraitė nuvyko j Angliją ir prašė teismą. pasigailėti' 
kapitono John Smith. Rašoma, kad ši ,|jauna .moteris kentė baimę, 

‘mylėjo ir negalėjo išspręsti kilusio konflikto. Paveikslas pieštas 
18-to šimtmečio pabaigoje. Josios reikalai buvo labiau susimaišę, 
negu Patricijos Hearst. ‘

— Ūž A. A. JUOZO GAŠKOS 
sielą, 5-rių metų mirties sukak- 

I tį prisiminti, bus atnašaujamos 
jšv. Mišios kovo 28 d. 8:30 inin. 
ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje.

Giminės, draugai ir pažįsta
mi prašomi dalyvauti šv. Mi
šiose. (pr.)

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

REAL ESTATE SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

MARIA NOREIKIENe — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th St, Chicago, I1L 60629 ♦ TeL WA 5-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairiu prekiy.
MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

kytojams-auklėtojams, kurie jų 
vaikus paruošė gyvenimui.

Nemažas skaičius baigusiųjų 
Vasario 16 gimnaziją yra pasie
kę aukštų vietų tarnyboje, o taip 
pat net įsigyję mokslo dakta
ratų.

Atsirado ir tokių, kurie susi
rinkime puolė Naujienas ir kal
tino jas Vasario 16 gimnazijos 
griovimu-. Tokie pareiškimai ne
atitinka teisybei. Jei kartais bu
vo rašoma apie kai kurių asme
nų bendradarbiavimą su okupan
tu, arba neigiamus pasireiškimus 
lietuvybei, tai tas nėra griovimas 
gimnazijos.

Naujienos rėmė tą lietuvybės 
mokyklą ir rems toliau. Kels vie
šumon silpnybes. ai bud

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

2022 W. 69 ST., CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209
=

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — TeL WA 5-2737 
3333 So. Halsted et, Chicago, 111. 60608. — Tel. 254-3320 

V. VALANTINAS
s

.lUBILIEJINIĮJ METU
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

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

NVUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų įgalio
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, riet būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu proga 
skelbdama platinimo 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 Liėtuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chieago|e Ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metų — $16.00, 

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

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

— ALTos Cicero skyriaus 
tarybos posėdis įvyks balandžio 
mėn. 7 d. 7 vai. vak. parapijos 
salėje.- t

— Čikagos liaudininkų su
sirinkimas įvyks balandžio 
mėn. 10 d. 2 vai. p. 5230 So. 
Artesian Ąve., Evangelikų-Re- 
formatų salėje.. Įėjimas iš šo
no. ,

— Juozas Lapinskas iš* Brig 
hton Parko apylinkės reika
lais lankėsi Naujienose. Dėkui 
už vizitą ir už 10 dol. auką 
Naujienų1 paramai.-Tos: apylin
kės tautietis telefonu prašė 
siųsti susipažinimui Naujienas 
ir po savaitės jas užsisakė vie- 
neriems metams, tik pavardės 
prašė neminėti.-Platinimo-siun-' 
jaus proga Naujienos yra siun
čiamos susipažinimui 2 savai
tes nemokamai. Visi skaityto
jai prašomi remti Naujienas ir 
jas platinti. Visi lietuviai kvie
čiami su jomis gerai susipažin
ti ir pareikšti savo asmenišką 
nuomonę bei demokratinį su
brendimą jas užsisakant.

— Miško saugonių distriktas 
praneša, kad į kai kuriuos 
Cook apskrities ežerus yra 
įleista 7,000 foreliu. Tuose eže 
ruošė negalima meškerioti iki 
□alandžio 3 d. Komisionierius 
George W. Dunne kviečia gy-

. ventojus tiaudotis miško saugo 
nėihis bei jų įrengimais savo 
privačioms arba grupinėms iš
vykoms., • ■

— Ša. Kryžiaus ligoninė ruo
šia cukraligę turintiems spe
cialius kursus balandžio 5-9 d. 
nuo 10 ryto iki vidudienio. Re
gistruotis ttęl. 434-6700, ext. 
254 arba 25JL Progranion įeina 
paskaitos apie maistą, higieną, 
tyrimus ir vaistus.

— Danguolė Antanelytė iš
rinkta Omahos lietuvių studen
tų klubo pirmininke. Klubas 
planuoja ir organizuoju stu
dentų stovyklą rugpiūčio pra-: 
džioje. . .•■>

— Prof . Mečislovas ir Faus- 
tina Mackėyičiai mėnesiui yra 
išvj’kę atostogų į Albuquerque, 
New Mexico ir kitas, vietas, kur 
tikrai yra gęažu, šilta ir saulė
ta. Už poros savaičių jau grįž 
argai Į Lockport, Ill, prie Chi
cagos. .

— Akt. Vitalis Žukauskas 
skaitys Aukštino . Griciaus —r. 
Pivošos feljetonus “Pelkių ži-’ 
būrelio*' literatūrinėje valan-

žagariečių Klubas
Lietuvių Žagarės klubo eili

nis narių susirinkimas įvyko va
sario 22 d. J. Stitilio salėje, esan
čioje 4346 So. California avė.

Pirm. Paul Masitionis atidarė 
susirinkimą' 1:15. vai. ir pasvei
kino gausiai atsilankiusius na
rius.

Prie" klubo, prisirašė 3 nauji 
nariai: Jonas ir Genovaitė Stik
liai ir Eugenija Strungys. Pri
imti gausiu rankų plojimu. Nu
tarimų raštininkės ir valdybos 
narių raportai vienbalsiai priim
ti kaip pranešti. Pirm, pranešė, 
kad neturime parengimų komi
sijos, buvo atsakyta, kad ji ne
reikalinga, nes klubas nenumato 
parengimų šį metą, o dėl. vaišių 
pati valdyba gali pasirūpinti. At-; 
rodo, kad nariai aptingo dirbti. 
Duotas pasiūlymas rengti šokį, 
Duotas pasiūlymas rengti šokius, 
čiąm susirinkime, kuris įvyks ko
vo 28 d.Jr nariai turėtų užsimo
kėti. savo duokles/kad neliktu
mėte suspenduoti, nes po to su
sirinkimų” nebus. Gegužio mė
nesio susirinkimas bus prieš pus
metinis, o vėliau seks atostogos 
— birželio, liepos ir rugpiūčio, 
mėnesiais. Taip klubas yra nu
taręs. Buvo pasveikinta nutari
mų raštininkė gimtadienio pro
ga ir sugiedota Happy Birthday. 
_ Sekė; vaišės ir malonus pobū
vis.

Rožė Didžgalvis, koresp.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

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

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS —; VALDYMAS 
NOTARIATAS — VERTIMAI. -

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

.6455 So. Kedzie Ave. — - 778-2233
BY OWNER Vicinity 52nd and Ke- IR GATENKIME CIA 
dzie Frame; 2 flat, 1 level. Front ’— 
3 rooms, 1 bedroom. Back—6 rooms, 
3 bedrooms. Basement. Gas heat. 1 
car garage. Low Taxes. No agents. 
$25,500. RE 7-3493.

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

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

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

_ 6 butų iškilaus grožio gelsvas mū
ras. 4 auto mūro garažas. Patiks ir 
jums, Marquette Parke, SS6.000.

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

1 Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St. Tel. 436.7878

ARTI 73 — California 20 metų 
miikus 6 kamb.. 2 aukštu mūras ir 
2 auto mūro Garažas. Labai patrauk
lus gyventi. $23,300.

_ SAVTSTOVTAM profesionalui ar 
kiekvienam žmoeni galima gerai pir
kti 2 aukštų mūro narna luksus 6 
kamb. butas ir modemus biznis. Na
rnas Drioš 18, met” statytas beveik 
nrieš Marquette Parka. $38.000.

NAUJIENOS,
5‘ 39 So. Halsted St.,

Chicago, Ill. 60608

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

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

PAVARDE IR VARDAS ________________________________

ADRESAS

į _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL — THURSDAY, MARCH 25. 1976

Joniškiečių įdubas
Jų labdarybės ir kultūros klu

bas rengiasi prie savo pokilio, 
kuris . įyyks^ balandžio 25 dieną, 
Polonia 'Grove svetainėje. Joniš
kiečių ; klubo valdybą prieky su 
klubo įjirmięmke Jųhja .Sačaus- 
kiėnė deda pastangas pavyzdin
gai ir iškilmingai atšvęsti klubo 
50 mętų gyveninio sukaktį ir 
pagerbti,tuos narius, kurie prieš 

______ ,,-v—__ /O' metų, susitvėrusiam klubui 
dėlėje per.Arąrgueio radiją-siąn' darbiiyosį5įr;y'męė. < 
dietį, kovo ^7 g-VŽ-3- yaLfpcį^ m---- --t

Piet/. _ ■"’;/ 'l ..r'A/ i-- < -^4
Irid^ "parašė Ar 
zanų laika 
pavaizduota ;D 
rių veikla ir-kifros: Knygą; iš-’ 
f“--- J-- - ' .rjL.T.T^ •_
šiuo metu įrišama į/kietus vir
šelius. Aautoriūsį) 
j e. apie įsigijimęTsąiygas. ; C

; Tiesa/. jau*: daug <Joniškiečių 
klubo

_ ikaip
prirti- dirba;metų visuomenės

įkijoš Jpariiza- JpniskTėcių klubo LnariamsMu- 
■*- / bo

spausdino" NfĮį^feJ-iėfidyIda ir Pienei prįldąušo garbės už gar- 
^IZ-fbingaf/Jo^škiecių klubo vardo 

/ne J s/udo išlakymą: • - | Gruzdietis

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

"NAUJIENOS’ BOLŠEVIKAMS 

YRA RAKŠTIS JU AKYSE

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS "

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS"; Studija. Išleis 
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. 'Knyga dvieju da
liu: žemės ūkio švietimo problemos ūkininku krašte. IT dalia: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje. " Į *"

Autorius savo žodyje rašo: "Jei liūdnas lietuviu tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtu su
griovęs gražiai išaugusiu ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūriniu laimėjimu, šiandienų, drąsiai galima ItkytL Beturiu 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”. _

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

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelftf, kaina tik $5.00. 
Gaunama Naujienose. ' *•

Čekį arba Money Orderi siųsti tokiu adresu: J ;

NAUJIENOS’ '
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, TT^JNOm G0608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsim*.

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA,

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

- ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

Brangenybės, Laikrodžiai,. Dovanos 
- ■ visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO
. ’Telef. 434-4666

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

pas vienintelį 
lietuvį kailininką 

L Chicagoje —

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

TeL 263-5826
(įstaigos) ir
677-84S9

(boto)

i. ' . . - . .r

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

HOMEOWNERS POLICY

GA 4-8654

ITATf FARM

INSURAMCf

Stat* Farm Fire an<1 Casualty Company

.AIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
TfMj RE public 7-1941

FORESTS CANT 
FIGHT FIRES

9 kambariu kaip nauias ranch. 2 
virtuvės 2- vonios., narni kametai. 
Ari5 Brighton Parko. Galite greit už
imti. $36.500.

2 BUTU mbdemus mūro namas su 
varažu. Atskiri ŠH d vynai. Kami graži 
?atvė Marquete Parke. $36,600.

MODERNUS 4 BUTU mūras ir 2 
^uto mūro garažas. Atskiri šildvmaL 
Gent air cond. Arti Maria -High — 
^45.500.

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

BILD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSI! —

_ NUOMOSTT 
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaut

BALYS BUDRAITIS
*369 ARCHER AVĖ CHICAGOJE 

Tel. 254-5551
LEMONTO APVT,TNKP,TE 

135-TA IR ARCHER AVĖ 
Tel. 257-5861 '

185 North Wabash Avenue 
2nd Floor Chicągo, UI. 60601

M. A. š IM K U S
Real Estate. Notary Public., 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra- 

šymai ir kitokį blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba !r Remontas

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

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

4444 So. WESTERN AVE.
Chicago. HL 60609. TeL VI 7-3447

.DĖMESIO
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

(Pr).

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI "NAUJIENAS"

Pasveikink savo draugus 
per "Naujienas"

"NAUJIENOS* KIEKVIENO

LIETUVIO
DRAUGAS IR BIČIULIS




