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MŪSŲ SPAUDOJE
st-brai, kai buvo Agitpropo ruoPraregėjo lik viena ak'm

Draugo 75 or. kovo 21) , pa
gal tos pat dienos kalendorių į 
esant galimybei lietaus su per
kūnija, b. kv. rašė apie JAV 
ir So v. Sujungus varžybas dėl 
pirmavimo pasaulyje. Jis vi
sur peikė Amerikos politikų ir 
jmlitikus, laistydamas juos la
bai nešvariu vandeniniu. Veda 
mojo pabaigoje yra užgaulus, 
įžūlus ir nesiderinantis su tik 
ruja padėtimi pareiškimas: j

Paprastai valstybės u/.sietsur eina pasaulinių bendradar

į Apie rūtą, apie mėtą.
Jos balselis iš Maskvos .
Tatnpo lėlę bolševikas.

Išiami koncertai McAulev mo- ° ‘»™‘<*«ja ~ pakatlikas
jkykloj ir kitur? Ar jau už mir l*‘ ’deja’ -vra ver^:
šo, kad Draugas net nedėjo 
Altos oficialaus atsišaukimo į| 
visuomenę* prieš tuos koncer
tus '!

Tuo tarpu, maždaug tuo pat 
laikotarpiu dabartinis JAV 
pre.z Fordas Chicagoje atidarė 
Alto suruoštų genocido parodą, 
pasakė svarbių kalbą ir dabar 
jos minčių tebesilaiko, nors vi

dabartinis

Nors ir gavę botagu, 
.Rusui ranką jie bučiuoja 
Ir dar dolerį pakloja. 
Ak, jei bočiai pamatytų, 
Kaip nusninrgo jų vaikai, 
Išsigandę pasakytų: 
“Bus gana jiems žaist paikai! 
Reikia jiems geros pylos, 
Nes antraip—nuskęs meluos.”

K. Petrokaitis

nio politika dažnai keičiasi su biautojų pradėta pseudopoliti-
jos vadovybės pasikeitimu. Ste nes j^e’ kaip ir mūsų bend-
hint pirminių rinkimų duome
nis, neatrodo, kad rinkimu me 
tu rudenį įvyktų esminių asme 
ninių pakeitimų, nes matyti, 
kad perrinks tuos, kurie dabar 
valdo Ameriką/ Tačiau nerei
kia būti ir dideliais pesimis
tais, nes yra duomenų, kad ak
lieji kačiukai pradeda prare-

dradarbiautojai, sudarė tam są 
lygas ir stiprią jėgą bei propa
gandų. Tai kas buvo apakę, po 
nas b. kv. ir kam reikia prare
gėti?

Prisiminimui aną -laikų, kai 
kolaborantai, okupacijos to- 
lerantai ir detentės šalininkai 
siautčte siautėjo, duodu ištrau-

okupacijos

geti: dabartiniai užsienio poli Lietuviu Sąmoningumo 
tikos vairuotojai bando pama- Draugijos
žu keisti savo laikyseną Sovie- Maišė koše okupantas
tų atžvilgiu, tolintis nuo deten jr dypukai nesupranta,
tes ir joie paslėptų pinklių.

Galėčiau daug kų pasakyti 
apie aklumų ir praregėjimą ra
sėj o bei jo artintųjų nenaudai, 
bet manau, pakanka 
klausti, kas pirmieji 
detente ir mainus su sovietais: 
Kisingeris ar mūsų bendradar- 
biautojai ir tiltų statytojai, sek 
darni New Yorko ir Romos po
litiką? Kaip elgėsi b. kv. ir jo

tik pa- 
pradėjo

Paragavę jos nūnai: 
Kur pasibaigia menai?... 
Kur prasideda mainai?... 
Net apsiverkia kąi kas --------
O kacapas, per dainelę 
Sau lengvai praskynęs kelią, 
Juokias, trindamas rankas!

<
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Rodezijoje praktikuojami
- LL -ltitnicftumai

LONDONAS. — Amnesty In- 
ternatięhal pirmadienį paskelbė,

i
, HELP. WANTED MALE-FEMALE

Raikie Darbininku ir Darbininkių'

kad Rodezijog policija, norėda
ma išgauti ihframacijų apie af- 
rikonus, lairiė^adeda ir šelpia 
juodųjų pąrtižanus, praktikuoja 
kankinimus. Minėtoji organiza
cija savo trumpoje studijoje apie 

. “i __ - _

. MEN and WOMEN
AGES 17/2 TO 38

Want a part time Job that pays 
$3.00 an hour? and no expe
rience required 1 and all train
ing -furinshed at' NO GOST TO

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žarna — Pardavimui

i'

baltųjų kontroliuojamą Rodezi- 
jos režimą, paskelbė kad' šiau
rės rytų-srityje buvo kankina
mi “daug šinrtų afrikonų”.'

Kankinimams vartojama tech-

YOU! If you do, then contact 
305th PSYOP BN.U.S. ARMY 

RESERVE.
We have / position-openings in 
Printing, .Radio, Graphic-Aris.

T R U M P A I
*

— Irena L. Nouack, Alton, 
III., pratęsė karįu gyvenančios 
mielos mamytės prenumeratą 
ir su gerais linkėjimais atsiun
tė 4 dol. spaudos paramai. Tiek 
pat atsiuntė Stasys Milašius iš 
Kenoshos. Aleksandras Krinic- 
žas iš Klevelando pratęsė be

J

nika be kitkoc*“J)aužymas kūno 
kumštiĄdsftriJft^domis; mušimas
lazdomiši Jcbj^jpadų ir elektrom

It is desirable if you can speak,

Cair v -
read,- write Lithuanian.

• - ;ė.Įį< - ■c<»n 7 a-‘, .; ’

REAL ESTATE.
REAL ESTATE SALE

Namaj, Žemė — Pardavimui
■ *• .

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMALS NUOŠIMČIAIS , MĖNESINIAIS ISS1MOKEJIMAIS ’ ♦ 

DEL VISŲ LNFdRMACUŲ, KREIPKITĖS, I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

/

t

k

dais -leidijpas ėlektros srovės į 
kankinamojo -kūną; negana- to', 

’ praktikuota kastracija ir galva 
žemyn pnerkrmas į statinę van
dens, Sol įmerktasis netenka są
monės. Amnesty International
dens kol įmerktasis netenka są-
-c-X ■ J , .m.,’* _ _

raginimo savo prenumeratą ir
atsiuntė du dpK už kalendorių,.nelegaliems 'Organizacijoms ar-

694-3OJ1, Ex. 2353 or 2553w * -•* -< • .. t***-*.- *- •

After 5 P. M. 694-3045
X-- l ' ■ _____

HELP WANTED —FEMALE
Parbininkiy reikia z

RĖKAUNGĄ U KARTU ' GYVENTI 

resnio amžiaus moters. Privatus kam
barys su vonia ir TV puikiame name 
su oro vėsinimu River Forest apy
linkėje. Reikia suprasti angliškai. 
Skambinti angliškai nuo 124 vidudie
nio iki 7 vai. vak. Tel. 369-9435.

žinanti, kad. Rodezijoje J. Smith namų RUOŠOS^ padėjėja^ dėl vy- 
valdžia daugiau kaip 700 afri
konų laikanti suimtų be teismo 
ir daugiau kaip ŽiOO politinių ka
linių, nuteistų iiž priklausymą

Dėkui visiems.

— Mokyt. Algimantas Klei- 
naitis išrinktas Lietuvių Evang. 
Tėviškės parapijos sekmadie- . ----- -
ninės mokyklos Tėvų komiteto ’ ReWjA^HK,' Islandija. —

ba dalyvavusiu!r smurto veiks
muose. ' ; 7'

ėBritanijc® lr Islandijos y
■ “menkių karas”

pirmininku, E. Juodienė — vi- Viena britų fragata praeitą sek-
cepirm., R. Buntinienė — sekr., madienį smogė ir rimtai sužalojo
O. Genutis — ižd., A. Benzinas
— ūkvedžiu. Mokyklos moki-

.Islandijos (pafeąščįų sargybos 
patranklaivį, • antra fregata

\erkt dėl tu dainelių — gėda, nių .šiemetinė stovykla numa- grasino*apšaudyti, kai sužalota- X T . ■ T V a • • • 1 : ....Nes ne ta paukštytė gieda 
Apie kančią Lietuvos... 
Nors saldžiai jinai čiulbėtų

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St., Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies ivairip prekiy.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

■

M

s?

.................... .. "" ----------------------------------------------------- ------------- ------------------------------•. ...------- ■' 1 ' . -jj'

MOVING — Apdraustas per kraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ugų metų patyrimas.

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

...............„ t..,...,, . ------- .. ....... ..... 11 7, \ ;--"C

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

3333 So. Halsted et., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 
V. VALANTINAS

z=

JUBILIEJINIŲ METŲ
NAU.IŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60^ metų Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 

nūs ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės islikimuf skel-
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū- j--- 1- --- ......................................................................... . .
biamas Naujienų platinimo vajus.

N \Uj IENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę 

tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes. Jų bendras Institu

neiriamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų jgalio

cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.
NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto

rikos ir poltiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems idomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie-
rikos ir poltiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems idomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

-T.T?lėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu proga 

spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu įdaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie-

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, |._1_ - ----- -X . . .. . .__ ___
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: ChicagoĮe Ir Kanadoje motėms — 530.00, pusei metų — $16.00, 

trims mėn. — $8.50, vianam mėn. $3.00. Kitos# JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniuo* 
m — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą
• w mmi m mm mm «m> —

NAUJIENOS,
F 39 So. Halsted St,
Chicago, HL 60608

0 Siunčiu
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

PAVARDĖ IR VARDAS ________________________________

dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio

ADRESAS

* _ NAUJIENOS, CHICAGO t, ILL.— THURSDAY, APRIL 1. 1976

-7.JAV LB (Reorg.) Cicero
apylinkės, valdyba šių metų

tyta liepos mėn.
Rako ąžuolyne.

— Jonas Matulis, Neiv Bri
tain, Conn., išrinktas Lietuvių

Pabaigoje sis laivelis pradėjo grįžti į savo

butų;nuomąvim as
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI. ’ 
į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA f

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Avė.
savininkas

-A )

MARQUETTE PARKE

778-2233
IR GYVENKIME' ČIA

pensininkų klubo pirmininku, 
Elena Tamošaitienė-vicepirm., 
Julė Valivkonytė — ižd., -ir 
Bolis Semaška — sekr. Klubas 
susiorganizavo 1960 m. ir jo pir 
mininku buvo Antanas čečk’a- 
vičius, o valdybos nariais Ar- 
žuolaitis, Naųčikas ir Turskis. 
Klube dabar yra virš šimto na
rių.

— Kristina Austin kartu su 
savo mamyte

prieplauką.
- Islandijos patranklaivio Bal-

helinsson pranešė, kad jo laivelį
britų fregata Diomede atakavo

dur kapitonas Hoeškular Skar-

kėtūria kartus;TgįĮęisdama islan- 

britų kūtdriVF'^^iėjSančių- / Is
landijos vandenyse.

.Sužalotam J^ąidurui y argais 
negalais. grįžtant į savo bazę, 
antros britų fregatos Galatea ka-

diečių sargybai priartėti prie

savo mamyte Josefina Kriš- 
čiūniene -išvyko 2 savaitėm atos 
togų į Miami Beach, Fla.

— Agutė Galinauskienė iš 
Marquette Parko ir Martha 
Hofmanienė iš Brighton Parko 
apylinkės kartu išvyko j saulė
tą Floridą .praleisti ; litįngąs 
Chicagos dienas, pasimaudyti 
Atlanto vandenyno bangose. 
Artimieji linki joms gerų atos 
togu.

— Pijus V. Stončius iš Afar 
quette Parko apylinkės pakel
tas Bell Taupymo b-vės iždi
ninko pavaduotoju. Jis yra bai 
gęs knygvedybos ir finansų 
mokslus Illinois Technologijos 
institute. 'i

— Sharkos West restorane, 
6301 W. 63 St, American Can
cer Soviety ruošia- norintiems 
mesti rūkymą seminarus, pa
vadintus I Quit Smoking. Jie 
prasidės balandžio 6 d. 7:30 
vai. vak. ir tęsis iki balandžio 
9 d. Seminarai yra laisvi ir ne
mokami, bet pageidaujama re
gistruotis Sharkos tel. 586-3636. 
Apskaičiuota, kad vidutinis rū 
korius per 10 metų surūko ciga
rečių už apie $3.000, už kuriuos 
galima pirkti automobilį vie
toje pergreitai reikalingo kars
to.

— Šit. Kryžiaus ligoninė iš
leido brošiūrą apie maisto pris 
tatymą į namus ligoniams — 
Home Delivered Meals Pro
gram. šios socialinės akcijos li

pitonas pašaukė Jper radi j ą, gra
sindamas apšaudymu. Fregatos 
įgulos vyrai bu-Vo užsimaskavę 
ir stovėjo savo pozicijose prie pa
tranku. Britų : fregatos ir kiti
apsaugos - laivai ■nulydėjo įsląn-
dijos sužalotą patranklaivį. iki 
12 mylių jūros ribos, kiek-'bri-
tai pripažįsta esant Islandijos 
jūros plotą. '. • - ■ ? - T '
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TUVIŲ LAIKRAŠTI S UZ TA tJTOS LAISVĘ

-t

VOK LXI Price 15c

k

Library uf Congress
Periodical Division
Washington, D. C. 20540

4
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Cicago, Ill. — Penktadienis^ Balandis,-April 2 1976 m.
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The Lrihuąnein Daily New* 
Published by The LiLiu^Qian Ncw> publiihws Gu., Inc.

1739 So. Halsted Street, Chicago, 111. 60608
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Amerikiečiai, minėdami Amerikos neprikIaušomybės 200 meta sukaktį, priiimena
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ANGOLOS VALDŽIA PADEDA
KOLONIZUOTI KRAŠTĄ

- ■ . ■ ■ ■*’ -

Išlaisvintą kraštą-Kubos, kareiviai
padarė sovietu kolonija

-t* -'7. -j,*** ~x -

PREZIDENTAS PADARĖ PLATŲ 
PAREIŠKIMĄ ŠVEDAMS .
Tito tvirtina, kad Jugoslavijoje 

Stal'no partija nereikalinga
STCOKHOLMAS, Švedija. — Jugoslavijos prezidentas Tito 

Broz, dar įiepasilsėjęs iš savo kelionės Į Meksiką, kur teko kalbėtis 
ne tik prekybos reikalais, bet ir plačiais tarptautinės' politikos 
klausimais, tuo pa.’iu reikalu išskrido į Švediją, kad galėtų iš
sikalbėti su jaunu Švedijos karalių apie Europos valstybių ateitį 
ir pasaulio taiką. Švedijos karalius Gustavas jau seniai buvo pa
kvietęs prezidentą Tito atvykti į Švediją, būti karaliaus svečiu 
ir aptarti valstybinius reikalus.

/

I
parduoda 5 dideliu kambariu mūr..

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

2 butu puikus mūras, atskiri šildy-

bungalow. Gazu apšildymas, garažas.
r

bal. 11 d., 11:30 vai. ryto ruošia 
labai svarbią informacinę po-
piėtę šyl Antano parapijos sa
lėje. Kalbės teisininkas. A. Pa- 
laitis; teisininkas Petras Stra
vinskas., ir Dr. Vytautas P. Dar- 
gis. Vėliau bus kavutė su už
kanda. Kviečiame šioje popie
tėje lietuvius- dalyvauti, (pr.)

4344062. _ „’ F

10 BUTU mūras į vakarus nuo Ci
cero. Ave. Virš $19,000 pajamų, žemi 
mokesčiai. Puikus investavimas.

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

NAUJASIS MURO BUNG. 4 kamb. 
butas 1-me aukšte ir 2 kamb. viršuje. 
Mūro garažas. Į vakarus nuo Kedzįe^

ŠIMAITIS REALTY' 
Insurance. Income Tax 

2951 W. '63rd St. Tel. 436-7878 
. *..ū . 4 ■» -- - ■

f

LUANDA, Angolą.: — Išlaisvintą Portugalijos koloniją da-

mai, 2 auto garažas. Marquette Par- F'

A. T VE R AS 
LAIKRODŽIAI IR BgANGENYBĖS 

Pardavimas, ir - Taisymas.

, T»Mj REpobIJc 7-1 »41
V J

B' t please;

Zj
PON T PUT WITH įlSTCHEi

Jaū’kuris laikjs- atspaustiintą ir g^liraa; gautf,knygą.,rinkoje

t

CHICAGOS LIETUVIU ISTOR1JĄ
... ..... ___ paskutinių 907(1869-1959) mėtų'

Chicagos . lietuvių:,-gyveįįmą ir jų atlietus.. .dąrbus 664 psl. Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos praugija. -- :

Knygoje aprašyta .pirmas Chicagoii latvažiavęs 
lietuvių, kolonijoj jų sudrgąnįžuotos ŠČĮpoš’ draugi 
nyčids, Įsteigti laikraščiai,Tkiniu visokie.. “ __
pasaulietiški choraU- O -bažnytiniai ir 311 veiklesnių h

. jos. _ Duoti dokumenjhi . Iratalikiškųį socaffisfnuų, lai

kai irki.- '. i. " t?'-7.. < -T

Norintieji šią.:knygą Įsigyti; prašomi parašyti’č^Į arba Money 
Orderį .. -- :■ ’

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS ’ 
vardu ir pasiųsti:

1739 Šė. Halsted St, Chicago, BL 60608

Alekso Abrose knyga?-įg>rašanti pi

$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.
Knygoje aprašytą .pirmas Chicaj

kurių viso>bw& T2i.^l“tėatro draugija; 48
- - *__• t i • fKt^hz------ r < «■. 'i* -<■».' < • r- j

tų, 'laisvamaniškų ir

lietuvis, ^pirmos
zir^ugijoš, statytos baž-

žmonitp biografi-
JVZKZ. FULdULdUJUlį, laj^v AlUėailIašLy. LL

Htų" organizacijų ^atlikti darbai, Įsteigtos-mokyklos;-skmtyktos,' ban-

4

y-

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 

deimantu^spfndintį žiedą, apkaišo medžių šakas
Ouklus. Dramatiškai besžkelčiančiunse* gamtos ~šcenovšSdfiuosee’**svajojiL 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes. ■

Z” 1 -4.' -

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS " 

Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 v. popiet — Šeštadieni ir 

ryto.

dienio iki penktadienio 12:30—- 
1:00 v. popiet — Šeštadieni ir} 
sekmadieni nuo &30 iki 9:30 vaLj ^7. g

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

CHICAGO, ILL. 60629 . - . '

ke. Arti mūsų. $27,900.

ARTI 73 — California 20 metu 
puikus 6 kamb.. 2 aukštu mūras ir • O --* *’* *
lūs gyventi. $23,300.

SAVISTOVIAM profesionalui 
r ” • .2 ________r_.
kti 2 aukštų mūro narnaZlūksus 6 
kamb. butas ir modernus biznis. Na
mas' -prieš 18 metu statytas ~ beveik 
prieš Marquette Parka. $38.000. <

virtuvės. ^2 vojfios. nauii karpetai. 

,imtt $36,500.
2 BUTU modernus mūro namas su 

garažu. Atskiri 'šildvmai. Rami graži 
gatvė Marquete Parke. $36,600.

l MODERNUS BUl U mūras ir 2 
juto mūro garažas!; Atskiri-šildvmai. 
Cent, air ęond^ Arti Maria High. — 
$45,500. - i " '

2 auto mūro saražas. Labai patrauk-

ar

bartinė Angolos vyriausybę padeda vėl kolonizuoti, skelbia dabar
tinės vyriausybės opozicija. Dabartinė Angolos vyriausybė, va
dovaujama Dr. Neves, leido ginkluotiems kubiečiams paversti so-

y

TERRA
Brangenybės, Lilkrodžial, Dovanos 

visoms progoms.
I2J7 WEST i3rtt ST_ CHICAGO 

feief. 434-4660

Didžiausias kailių

<•

paiirinkimas
pas vlenluteū

lietuvį kailininką 7^4 Ka* 
. Chicagoje ; -

jLNORMANĄy

[

kiekvienam žmogui galima gerai pir
kti 2 aukštų mūro narna, lūksus 6 
kamb. butas ir modernus biznis. Na-

prieš Marquette Parka/$38.000. /

9 kambariu kaip naujas ranch. 2
• •• ' MM- ■ - F

Arti Brighton Parko. Galite greit už-

ffaražu. Atskirieji dvynai. Rami, graži

<. ^ MODERNUS BUTU mūras ir 2

Cent: air ęond. Arti -Maria High. — 
^45,500.

VALDIS REAL ESTATE

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

^RUD’S REAL ESTATE.
PIRKSIT — PARDUOSI! — 

NUOMOSTT 
ĮVAIRUS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

♦369 ARCHER AVĖ CHICAGOJE 
Tel: 254-5551

. LEMONTO APVT.TNK&TE
135-TA IR ARCHER AVĖ

" Tel. 257-5861

I

BURŠTEINĄ
JeL 263-5826 
J (įstaigos) ir 
1 677-8489 ' 

(buto)

185 North Wabash Avenue 
2nd Floor Chicągo, I1L 60601

?• j

I * 
i B. t

k
■ ffi

/

v

tinės vyriausybės opoziciją. Dabartinė Angolos vyriausybėj va
dovaujama Dr. Neves, leido ginkluotiems kubiečiams paversti so
vietine kdlonijaj praneša Washington Post specialus koręsponden- ' 
tas An?oloie. < '= - . .

y Gerai ginkluotiemsjKubos ka-

tas Angoloje

riams gana lengvai pavyko įveik-
ti visas kitas beginkles politines’ -
grupes, bet jos pradeda kelti bal
są. » j ' J ■ ■ -

Dabartinė vyriausybė neturi 
jokių priemonių opozicijos va- _ ’ ’ i*. . _ _  —_
darns užčiaupti burnas. Valdžią

- leistų -opozicįj'ai • "pareikšti; savo 
nuomonės. ’

■, ' '■ -V -7 7,';/7;-7^ '■ -■
Kartoja ambasadoriaus

dar ne.veikė cenzūros, kuri The-

Moynihan-mini^f

JAV ambasadorius Daniel

us apginkluoti Kubos karius

■’pareiškė,' ka
laŠaisvinteTį

M. A. ŠIMKUS
Real Estate. Notary Public.

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. -Te!. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra- 
____ šymai ir kitbki blankai.

———i i ■*

INCOME TAX SERVICE
V- ' ■ * - - • ■ -

daromi vertimai, giminiu

šymai ir kitbki blankai.

Žemes ūkio |
gaminių kainos

WASHINGTONAS. — 
rikos žemės ūkio departamentas - -■

Ame-

praneša, kad kaikuriems žemės
ūkio gaminiams, kaip kjauši-
hiams, pienui ir gyvuliams, kai-
T....
Jos, vis dėlto, pasilieka 12 % auk-
nos; kovo; mėnesyje krito 1.5% ^ 
Jos, vis dėlto, pasilieka f2% auk- 
štesnės prieš , buvusias metais 
anksčiau. Vienkart, salotų, pa-

. • A '-.d . > J. •

v
štesnės prieš buvusias metais

4F ver-
giją, buvusia Amerikoje, šiame paveiksle padarytame Į862 metais, parodoma Amerikos ver-

* - . . • • • * 7--» - • • ■ r_________ T — % F— —1 *  * - - —. _ t L. —. I — L.gy penkios kartos, dirbusios S. Carolina -vajttii oje, Beufort farmoje. Vergiįa Amerikoje buvo 
panaikinta. z

Prezidentas Tito jau turėjo 
j kelias konferencijas šu Švedijos 
(premjeru, užsienio reikalų mi- 
nisteriu ir kalbėjosi su pačiu šve- 

, dijos karalių Gustavu. Trečia- 
' dienio vakarą prezidentas Tito 

~ sutiko susitikti su spaudos atsto
vais ir per Švedijos televizijos 

.tinklus atsakyti į žurnalistų ke- 
'liamus klausimus. Be tarptauti
nės padėties vertinimų, Tito su- 

įtiko atvirai papasakoti ir apie

— f

Plėšikai “amato” 
mokosi iš filmu 

C

MONTREALIS, Kanada. — 
Antradienį iš Brink’s šarvuoto, 
pinigams vežioti automobilio pa
vogtą arti trijų milijonų (2.8) 
dolerių grynais pinigais, ginkluo- Į- 
tiems sargybiniams pinigų šar4 
vuotį vežimą lydint.

■ Apiplėšimas ir plėšikų pabėgi
mas buvo tikras suvaidinimas to
kio pat apiplėšimo, neseniai CBS 
per TV filmo, rodyto kino tea
truose. '

Stačiai^neįtikėtinai kaigantr^- 
eni plėšikaitį^amegyVeifitob 

suvaidino pagal ekrane rodytą 
TV filmą, pasakė aktorius Jason 
Renard, vaidinęs nušauto plėši
ko rolę. Plėšikai prie Brink’o 
šarvuočio pastatė savo motorve- Jugoslaviją, jie nori paveikti 
žirnį ir atidarė duris parodė vi
duje pastatytą .50 kalibro Brow
ning M.2 kulkosvaidį. Apiplėši
mo scena šį antradienį įvyko 
prie pat Kanados Royal banko. 
Plėšikai su $2.8 milijono trimis 
automobiliais pabėgo.

Panašiame banko apiplėšime 
1950 metais panašiu būdu . plė
šikai pagrobė iš banko $2,775,- 
000. Apdraudos kompanija . pa
siūlė $125,000 tam, kas savo pa- 
rodynjjgis padės išsiaiškinti plė
šikus/

5
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' pv'Bučinskas 

ligoninėje mirė, su
laukęs 82 metų amžiaus, žymus senosios kąrtosilietuvis biznierius 

nos kepėjas ir. kepyklos savininkds, gyv. 777 ^Michigan avenue.

Spiovė sen. Jacksonui 
į veidą

MADISON, Wis. — Sen. Jack-

MIRĖ DUONOS KEPĖJAS L
Praeitą antradienį Nortwestern Memorial

II M
” r 

tiko atvirai papasakoti ir apie 
Į padėtį pačioje Jugoslavijoje.

— Kodėl Jugoslavijoje yra 
daug politinių kalinių? — buvo 
žurnalisto klausimas.

Tito atsakė, jog tai neteisybė, 
į Jugoslavija yra kraštas, kuria-

midorų, citrininių vaisių ir med
vilnės kainos pakilo.

Gyvulių. maitinimui vjųrtoja-J 
mas pašaras, grūdai ir kitkas,

ję.. Jei pašarai brangs^ tuo pa--.

ūkio gaminiai; 'Antra vertus,

j^Moynihari, patyręs apiė'toviėtų
planus apginkluoti Kubos karius

.Ą^^ųtųse pareiškė, "kad-^wdetu-_ _  r_____ r ________ ______ 7
Sąjungą išlaisvintą Angolą pĮą?s sudaro pagrindą mėsos, pieno ir

Tada daugelis politikų smerkė 
’’ • i ■ ' '.J. ’ V' A *•

tus Angolon, tuojau J. Lionginas Kučinskas (Kutciiins), plačiai vartojamos Holsum duo

■ Moynihar.ą už tokius žiaurius
kaltinimus. Dabar paaiškėjo,
kad'tikroyė yrą tokia, kokią JAV 
ambasadorius tada pareiškė. Tai 
skelbia ne amerikiečiai,, befepa- 
t'ys Angolos politikai. -V ~ .

Visi labai .atidžiai seka dabar-

patarėju įkalbėta, padėjusią į ka-

čius Angolos veikėjus.

ambasadorius;tada pareiškė. Tai

t^s Angolos politikai:

tinės -valdžios policiją., ^sovietų

čiu pabrangsta ir minėti žemės 
ūkio- gaminiai; 'Antra vertus, 
transporto ir tarpininkų kaštai 
turi didelę reikšmę žemės ūkio 
produktų kainoms. .

žėmės ūkio departamentas sa-
ko/ kad *1976 m, kainos ir toliau

lėjimą kelis politika besidomin-
kilsiančios, ypač didmenų pre- 
kyboję. Įlos' galės-pakilti 5-6%.

dintą New Process Baking Co., 1111
1 OOO čf: XMTa~ TJkl * -1883 S. Hillock; jo kepamoji Hol-
sum duona yra plačiai perkama

is ruošias kovai
su encephalitis liga

. Ulinojaus viešosios, sveikatos
’ . . . . • ■ . • • I r.

šonui besitinkant Wisconsine, 
„Z 'teaiaiįS-iwŠj^ vIenas7.jaūnitblK

— parduodama visoj e Chicagos 
srityje. ’. ■ ’’ 7 -

.Kučinskas be -to buvb prezi
dentų dviejų kitų duonos kepi-_ _____________ _______
mb kompartijų. — Kappus Brea<£ kad Illinojuje ta smegenų už-
—. —< ■ • . r4 TTT* • XX

dentu ’dviejų kitų duonos kepi-
departamentas daro žygius, kad 
nepasikartotų kaip pernai vasa-nepasikartotų kaip pernai vasa-

• - - ■» ' -r ‘ v

Co., Racine*mieste, Wįs;, ir Os- .degimoJiga (encephalitis) apsir-
wald-Jaeger Baking Co. Milwau-

Neužteks skiepų
WASHINGTONAS. Aiųęri- 

kos Atstovų Rūmų sveikatos kd-
mitete vaistus gaminančios ben
drovės pareiškė, kad jos h espės

spiovė jam tiesiai į veidą. Tai 
padarius, policija suėmė tūlą 21 
m. jaunuolį Bennett Masei.

Suimtasis neprisipažįsta kal
tu ir jis iki teismo paleistas už
stačius 200 doL.

-% ' • » - ' • . *

Bennėtt Masei pareiškė spau- 
daL kad demokratų ir respubli-

rpe yra mažiausia politinių kali
nių. Jugoslavijos vyriausybė ki
ša į kalėjimus Stalino politikos 
agentus. Paskutiniu mėtų Sta
lino politikos šalininkai įvairiau
siomis priemonėmis skverbiasi į

įvairius Jugoslavijos veikėjus, 
bet jiems nesiseka. Nespėjo sta- 
linistas peržengti bet kurią Ju
goslavijos sieną, jis tuojau čium
pamas, apklausinėjamas ir kiša
mas į belangę. Jiems ruošiami 
teismai ir skiriamos bausmės. 
Savo bausmes jie privalo iškalėti. 
Jugoslavijoje Stalino šalininkai 
visai nereikalingi, čia jiems nė- . 
ra kas veikti...

Jugoslavijos prezidentui nepa
tinka, kad paskutiniu metu įvai
riausiomis priemonėmis bando 
prasiskverbti Stalino politikos 
šalininkai. Tito pažįsta Rusijos 
komunistus geriau, negu bet ku
ris kitas politikas. Jis pats buvo 
komunistas ir klausė iš Rusijos 
gaunamų instrukcijų. Komunis
tu" jis ir dabar save skaito, bet 
su rusais jis nebenori nieko ben
dro turėti. Pačioje Jugoslavijo
je jis kovojo prieš vokiečius, o 
kai raudonoji armija slinko į 
Rytus, tai jiesavo sunkvežimiuo
se nevežė jokios Stalino paruoš
tos komunistinės valdžios Jugos
lavijai. Tokias valdižias rusai 
primetė Vengrijai, Lenkijai, Lie
tuvai, Bulgarijai, bet Tito buvo 
sudaręs savo valdžią. Jis iš anks
to įspėjo Staliną, kad nebandy
tų primesti jugoslavams jokios 
valdžios. 1948 metai Tito įsakė 
išsikraustyti visiems sovietų val
džios patarėjams iš Jugoslavijos. 
Jis keliais atvejais pabrėžė, kad 
sovietų valdžios agentams nebus 
vietos laisvoje Jugoslavijoje, ten 
jie visai nereikalingi. Tito nusi
skundė, kad paskutiniu metu so
vietų agentai skverbiasi į vaka
rų valstybes.

konų suvažiavime bus pareikšti 
, stiprūs protestai ir kad tarptau
tinė jaunimo partija (Yippies) 
rengianti plataus masto akciją 
prieš kitus prezidentinius kan
didatus.

go 1,171 žmoniųinš kurių 52 mirė.

“Mes nelauksime kada ta liga 
(encephalitis) pasirodys”,

kee mieste.
Velionis paliko du sūnus — 

Lawrence ir Edmundą ir brolįVertybės popierių 
rinka

Vertybės popierių prekybos 
stebėtojai sako, kad pavieniai as
menys ir dalinai vertybės popie
riais prekiaujančios firmos vis

Valerijų.
Gedulingos mišios už velionio 

sielą laikomos šį šeštadienį, 9:30
vai. ryto Nativity BVM (Mari

pa-
reiškė Dr. Paul Levin. *-

Illindjaus sveikatos departa-

Sveikatos globa 
pabrango dar 14%

mentas pakvietė uodų (moskitų) 
ir paukščių apkrečiamų ligų spe- j 
cialistą Dr. Gary Clark, kurio 
pareiga bus visoje valstijoje su
organizuoti stebėtojų tinklą, kurs

cialistą Dr. Gary Clark, kuriojos Gimimo) bažnyčioje, 6820 S.
. iki rudens prigaminti pakanką-

< w\ __ •** - •
Washtenaw, Po pamaldų velio
nis laidojamas šv. Kazimiero Lie
tuvių .kapinėse.

. z r - - \ picAidujaiįvivs xiiuiw vao

■ ^slogas veikiąncių s^ie- jaįaj atsargios ir nepasi
tiki atsigaunančiu krašto ūkiu. 
Vieni jų pereitą savaitę laikėsi

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Ramontat- '

____x v ■ -- s-;
HEATING CONTRACTOR * 

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 Se. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609. Tel VI 7-3447

/

Reikėję i Libaną 
siųsti JAV marinus

LA CROSSE, Wis. — Senato
rius Henry M. Jackson, demokra
tų kandidatas rinkimams į pre
zidentus, pareiškė, kad Jungti
nės Valstybės privalėjo (jei bu
vo prašytos) pasiųsti Į Libaną 
marinus, kurie būtų neleidę ma
hometonų ir krikščionių gru
pėms viena kitą šaudyti. Sen. 
Jackson kritikavo prezidentą G. 
Fordą, kurio administracija ne
darius nieko, kad būtų išvengta 
“sprogstamos situacijos” Vidu
riniuose Rylose.

informuotų sveikatos įstaigas Vidutinė amerikiečio šeima 
dabar iš kiekvienų uždirbtų de
vynių dolerių vieną dolerį išlei
džia medicinai ir tos išlaidos dar 
brangsta, praneša AMA (Ameri
kos Medikų Asociacijos) žurna
las American Medical News.

Per dvylika mėnesių prieš pra
eitų meti) birželio 30 dieną svei
katos globai JAV-se išleista viso 
$118.5 bilijonų, tai yra 13.9 nuo
šimčių daugiau kaip metais anks
čiau. ši suma yra beveik 10 kar
tų didesnė už išlaidas medicinos 
globai 1950 metais.

pu, ypač prieš kiaulinę. Bet C. 
J. Stetler, vaistų gamintojų są
jungos prezidentas, tame pat ko
mitete pareiškė, kad vaistų ga-

J. Stetler, vaistų gamintojų są- apie pastebėtus ar-įtariamus ta- 
smegenų liga susirgimus. Pernai 
Cook apskrityje ta liga sirgo 265 

•; žmonės, iš kurių 14 mirė:
Pataria rusams 

nesikišti j Libaną 
BONA, Vokiėtija. — Vokieti

ją lankantis Egipto prezidentas 
Sadatas, besikalbėdamas su Vo- 
kietijos žurnalistais, patarė So-

nuošaliai, o kiti, pasinaudoda
mi pakilusiomis kainomis, pa
prastai norėjo pasipelnyti, par
duodami savo turimus vertybės 
popierius. z \ - ~ ' į

-• Toks reiškinys susilpnino ver
tybės popierių rinką. Net val
džios paskelbtos žinios, kad ga
mybos įmonėse pereitą mėnesį 
gerokai padidėjo užsakymai; ne-

mitete pareiškė, kad vaistų ga-
.o~. _ ——»

tenkinti skiepų pareikalavimą,

oerstatan menus visų rūšių namo ap- 
tens boilerius ir stogu rinaTfguttersV mintojai gali pagamintu ir pa-

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

kadangi nėra reikalo įskiepyti Italija sugavo labiausiai 

pageidautą kriminalistą

ROMA. — Policija Romos už
miestyje užklupo ir suėmė la
biausiai ieškomą piktadarį Al
bertą Bergamęlli, kurs buvo pa-

kiekvieną amerikietį. Antra ver
tus, bus nemažai tokių, kurie yra

Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdą ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių

a* ■» •- T-X

Naujienose yra gausiu pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. AuęuctairyM. Yatelūnl«n6, ŽVAIGŽDtTOS NAKTYS. Didelio for-

nato, 126 psL Kalną SI.—. ■ '
2. Jurgis Baltruiahls, ŽEMtS PAKOPOS. Elegijos, giesmės. 

Kišeninio formato, 157 psL Kaina $2.00,
3. Butkų Jut*, EH-tRAKĮAI IR RAITAI, 155 psl $1.50.
4. Vlneas Joniku, LYDtJAU VIEiNIĄ VĖTROJE. Etiių rinktinė 169

psL Kaina $3.00. - | *
5. Kloopas Jurgotieals, GLODI . LIŪDI. Lyrikos eflėa, 106 pat $2.00.
k*. ^.r«IVs,1vs r\«iry». «vi\ain« JtojerasciML, CO psL &Z.UU.

• 7. Nodas Rast.nls, TRIJŲ RO1IŲ IVENTt. Eiliuoti pasakojimai anie

8 Nadas Rastsnl^TTHE FOREST’’©?' ANYKiaAUAnta^'BlranTu^ko 
Anykščių šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.

9. Balys RulcU, UGNIES PARDAVĖJAS. Klės, 95 psL $1.00
10. Stasys Santvaros, ATDARI LANGAI Rinktinė lyrika, lff7 psL. $3.00
JI SMtv,rM' AUKOS TAURt, s-ji lyrikos knyga, 152 psL $2,50.
12. Pstras Sagstai, SAULRLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1,00.
13. Patras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00
14. EuganlĮus Groodls, AGUONOS IS SMtLIS. Eilės, 70 psl, $1.00

Slieninio formato, 157 P*L Kaina $2.00. poemos

goninė ėmėsi 1967 m. Tai bu- " ®- Ayolll^Kih^^AUKSINt j A. Eflėrtžčtai, 86 psL $2.00.
J išretintas lietuvaites senovės laikais;"ra autoriausiMuštrMtiomhr*^.^

8 Nadas Raatwnla^YHE FOREST OF ANYKičIAI, Antano Baranausko 
'Anykžčių Šilelis", vertimas, 42 psL $2.00.

9, Balys RulcU, UGNIES PARDAVĖJAS. Elės, 95 pat $1.00
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI Rinktinė lyrika, lff7 pat. $3.00
H' Sastvaras, AUKOS TAURt, S-ji lyrikos knyga, 152 pat $2,50.
12. Petras Sagatas, SAULtLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1,00.
13. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00
14. EugenlĮus Gruodis, AGUONOS IS SMtLIS. Eilės, 70 pel, $100
15. Elena Tumien*, KARALIAI IR iVENTIEJI. Eilėraščiai, to pat $2to
16. Alfonsas TyruoUs. METU VINGIAI. Lyrikos rinktinė,' 180 psl. $3.00
17. Jonas Valams, SENOVtS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai

55 psl. $1.00. . . ..

vo pirmoji ligoninė Chicagoje. 
Darbas tęsiamas iki šių dienų. 
Jam paremti ruošiamas šį šeš
tadienį banketas Lexington 
restorane, kuriame dalyvaus ak 
torius John Gary iš Hollywoo- 
do. Ligoninei vadovauja ir kar 
tu su komitetu banketo reikia 
Jais rūpinasi sės. M. Almarita.

FIGHT HEART DISEASE

GIVE HtART FUND

pažinimui.

(Pr).

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av« 
Chicago, III, 80632. Tai. YA 7-5980
I I MM—

SENOVtS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai.
18. Ad^at J.m^BOK PALAIMINTAS. Poetija. 115 p«L $3.00.

Norėdami įsigyti Mm ar Htas knygas, praJome atailankyti | Naujiena
raštine arba užsakyti pa&a, pridedant čekį ar pinigini orderį.

NAUJIENOS,
1789 So. Halsted Street, Chleago, niiaola 60608

HOMEOWNERS POLICY

Call Frank Zapolit 
320816 W. 95th St.

GA 48654

^rariMraitar

INtURANCf

Slate I arm hre and C^soaRy Company

SKAITYK IR.KIfjįM PATARK

SKAITYTI ’NAUJIENAS*

DĖME SI O ' - 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 7 
Liability apdraudimas pensininkams.

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

4645 So. ASHLAND AVE. 
523-8775

Tiktai $70 pusmečiui automobilio

4645 So. ASHLAND AVE. 
523-8775

■

Pasveikink savo draugus 
per ‘i nrioa”n Nauj ionas

alergiški tiems skiepams ir ku-
džios paskelbtos žinios, kad ga-rie jų negalės priimti. J

Skiepus gaminančios^ bendro-

liečiamybę, t. y., kad jesmebūtų 
teisiamos, jer įskiepijus žmo
gus susirgtų ar net ir mirtų.

Prezidentas pakvietė
J. E. Connally

Buvęs Oficialus vyriausybės praneši
Teksaso guber. J. E. Connally ir

vės norėtų^ gauti iš koi^reso ne-

teisiamos, jei įskiepijus žmo-

pagelbėjo — ihveštorių nebuvo 
pastebėta.

WASHINGTONAS

Pietų Afrika 
rengiasi

CAPETOWN, Pietų Afrika. — 

mas sako, kad krašto vyriausybė

vietų Sąjungai nesikišti į Liba
no reikalus. Sadatas mano, kad
naudingiausia, butų arabų poli
tikų detegacij'a į Libaną, bet tik
tai tuo atveju, jeigu Beiruto vy
riausybė arabų. paprašytų.

Sadatas labai patenkintas-pa
sitarimais su Vakarų Vokietijos 
kancleriu Schmidtu, nes susitar-

grobęs penkis'Žmones ir apiplė
šęs keletą bankų. Jo gauja bu
vo vadinama “vyrai iš Marselio”,
kadangi pa tse: Bergam el li ir jo. 
gaujos nariai buvo prancūziškos

ti oėl prekybos tr ginklų
- > - A - <*' -

RANGER 
FIRE IS 
WILDFIRE ( v

\ r

<■

4,

KOMUNIZMO “SKIZMAS”
Komunizrųo pasaulyje vystosi 

nauja ski'zma, kuri gali pasiro
dyti nemažini įdomi, kaip skili
mas tarp Maskvos ir .Pekino. 
Nauja rikiuotė palengva ryškėja 
Europos kompartijose.

Sovietų Rusija kontroliuoja 
savo “sąjungininkus” Rytų Eu
ropoje: Lenkija, Bulgarija, Ven
grija, Rytų Vokietija ir čekoslo-

“Aišku, kad dabar yra per 
vėlu daryti, Intervenciją, pasakė 
Jackson. Jei Sirija užims (Liba
ną), gali nebepasisekti išvengti 
karo”, pasakė senatorius.

kilmės. Per 13 mėnesių “veik
los” : Ši gauja Romoje pagrobė 
penkis asmenis, apiplėšė kelis 
bankus ir susišaudymuose su ki
tų gaujų nariais užmušė keletą 
žmonių.

nauja ski'zma, kuri gali pasiro- I

Rockefeller) pasitiko Įžr
nutarė padidinti krašto apsau
gos biudžetą 42%',diad kareiviai 
turėtų pakankamai genį ginklų 
ir amunicijos, pusantro bilijono 
dolerių sumai. Iki šk> meto.4isa 
Mozambiko siena buvo labai re-
. T— -- - 'TJIp*’" l .. BHMH
pasienis stropiai saugomas it įsi- kais plakatais ir žiauriais šūka- 
veržėliaf gaudomi ir teisiami. Vy-Į rimais. Jie .skaito nuvykusį 

Omnally iki šiol viešai buvo riausybė nutarė padidinti dabar-

jo žmoma yra pakviesti prez. For
do pietums į Baltuosius Rūmus
jo žmona yra pakviesti prez. For-
* a k A n S Mb

Stebėtojai mano, kad tdks stai-
gus Coniiriljr 
ryšio su gegu

kvietimas turįs
1 d. įvykstan-

čiais Teksase prezidentinių kan-

ir amunicijos, pusantro bilijono 
dolerių sumai. Iki šib meto^sa

protestais
SYDNEY, Australija.SYDNEY, Australija. — Pen

ki šimtai vietos universiteto stu-

didatų rinkimais, kuriuose, m a- tai saugoma, bet jau dabar visas
dentų ir grupė darbininkų pasi
tiko Nelson Rąckefellerj priešiš-

noma, Reagan stipriai pasirody 
' siąs. 

'V • MB ■ ■ W    ~ x
neutralus ir nerėmė jokį respu-. tines karb jėgas ir geriau apgink-
blikonų kandidatą J prajridąatus. lųoti.

rimais. Jie -skaito nuvykusį 
Rockefeller) Amerikos imperia
listu ir reikalauja, kad jis tuo- 

. i____ -x£.. : -■ '

. ' BANKUS TVARKĄS

ĮSTATYMAS

Kovo 31 d. bankus tvarkanti 
federalinė agentūra sako, kad 
įstatymas, koris suteiktų teisę v-*' k . • - ’■ — *

vakija. Tų šalių komunistai te- 
berodo savo ištikimybę ir klus
numą Maskvai, bet ne Italijos,

-■ jau grįžtų namo.

vyriausybei steigti bankus pri
žiūrinčią ir tvarkančią įstaigą,

nebus prnmU|^5:; v

greičiausiai’ šiais 1976 m. dar

Prancūzijos, Ispanijos, Jugosla
vijos ir Rumunijos komunistai. 
Jie nori būti nepriklausomi, kas

DEMOKRATŲ KANDIDATAS 
UDALL

Denio-kratas ir naujai pasi
skelbęs kandidatas į prezidentus 
Udall išsitarė, kad Kuboje, kurio
je pagaminama geri cigarai ir li
keris bei romas, negali būti jau- 
taip blogai. “Aš asmeniškai, — j_______
sako Udall, — nemėgstu Fidelio ■ • -------------
Castro, bet jis nedingsta, su juo Vėsus

Saulė teka 5:34, leidžiasi 6:16I
Maskvai daug nervų kaštuoja, turėsime svarstyti ginčus*’. .



2-j‘i Amerikos paroda kontroversinė

Fordas naudos veto

veli

AT OUR IOW RATES
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imi didelio formai

NAUJIENt 1739 Sn. Halsted Street hicago, III. 60608

Payroll Savings Plan now 
Maybe you’ll find out later,see us for

financing

Passbook Savings. 
A! I accounts com
pounded' daily i — 
-paid quarterly.

CHICAGO. ILLINOIS

Phone: Virginia 7*7747

Thur.9*8 Sat. 9-1

.stock ;
inĄtnencą.

Join the PayroO Savings Plan.

Vakarą aklumas ' 
• LONDONAS. ' (Reuteris). — 
Aleksandras Solženicynas, kalbė
damas per BBC radi ją apkaltino 
Vakarus, kurie yis labiau daro
mi akli, nenorėdami matyti didė
jančios Sovietų jėgos, ir dąbar 
mažai belieką yilčių išvengti .glo
balinio karo katastrofos. Vakh-* 
rus jis pavadino nusilpusiais ir

892? -So. HARLEM AVE.} 
Bridgeview, Illinois 60455 

i'Tel. 598-9400

•NAUJIENOS” BOLŠEVIKAM0
YRA. RAKŠTIS AKYSE

aro įtakos menui 
menas visuomenei 
kretaus neduoda. I

“Vakaruose”, pasakė šis rašy
tojas”, niekas važiuodamas Į 
aerodręmą nėra tikras,, kad ne
bus nušautas kokio nors “kovo
tojo” už to ar kitb'“laisvę”. 'Nie
kas negali būti tikras, kad jis 
saugiai nueis iki kito.gatvės ga
lo. Tačiau teroristai gali būti 
tikri. Publikos nHdmonė garan
tuoja, kad jų gyvybės bus apsau- 
gotos, kad jų reikalai -bus skel
biami ir kad jie bus .laikomi P2-* 
doriose (arešto) sąlygose kol ki
ti teroristai ateis ir juos išlais
vins..." 0 kaip šu Europa šian 
dien ? Tai niekas daugiau kaip iš 
kartono pastatyta scėna, kur vi
si tarp savęs derėsi, kad koma- 
žiausiai tereiktų išleisti gyny
bai, kad daugiau liktų gyvenimo 
smagumams”.

tfeo.iąros <iak- 
konservatyvaus 

vis <L 1 to 
laukia n

tingai jis nurodėjBritaniją (bU-: 
vusią Didžiąją) ,kuriosbaksp -nfes 
kas nebegirdėjo mūsų planetoje1 
per maždaug 20 metų”.

“Jos .charakteris sunyko. Jos 
šviežumas nuvyto ir Britanijos 
pozicija pasaulyje; šiandien ma
žiau bereiškia-netuž Rumuniją 
arba Ugandą”.

Solženicynas šių dienų gyveni-, 
mą Vakaruose .palygino su prieš. 
1917 metų gyvenimu Rusijoje 
revoliucijai bręstant. “Ką dabar 
matome^ yra tašfpats... suaugu
siųjų pasidavimas savo vaikų 
nuomonė, naujbjLgentkartė vai- 

1 kosi-paskui tuščias, bevertes idė
jas, profesoriaiopflni baimės, kad 
juos neįtartų esswtt be.fas.ono; to 

1 visuotina ..įsimpatija;; rėvoliūči- 
1 mains- ekstremistams’^/’.- .

VAŠINGTONAS. — Kovo 29 
d. prezidentas Fordas viešai pa
sakė, kad jis nepasirašysiąs ir 
nepatvirtinsiąs gynybos sąma
tos Įstatymą, jei kongresas- su
mažinsiąs prašomą sumą.-’

Prez. Fordas 1977 metams yra 
pareikalavęs 114.9 bil. dol. gy
nybos reikalams. Tačiau kąiku- 
rie kongreso nariai nori iš tos 
sąmatos nubraukti 7 bil. dol.

rovių 
patvirtina 
“Amui 
vis’* -

ar
o ži u
- “pje

ine- . - • > 
nininkaikuria, patys ir vertina 
savo darbo kokybę.

M. Šileikis

kie pieno produktai, kaip: sūris, 
sviestas, varškė to dar kiti. Pri
silaikant tinkamos mitybos“ tu
rėtų būti nepamirštama, kad su
augusiems žmonėms vietoj pieno 
turėtų būti vartojamas grynas 
vanduo, o jaunuomenei trošku- 
kuliui numalšinti pienas. Juk to
kios’mitybos prisilaikymas jau 
buvo nurodytas žymesniųjų 
mokslininkų. -y A., Kelmutis

4 Years Savings.
<■ ic.-A ■ Certificate';

,, v ?« m (Minim um. .$5,000).

Marquette Meno galerijoje,. 
3215 W. 63 St, šį šeštadienį,, 
bal. 3 d. 7 vai. vakaro atidaro
ma dail. A. Petrikonio tapybos 
paroda jo paties galerijoje ir 
tęsis iki gegužės 31 d.

Vidos Krištolaitytės tapybos 
paroda atidaroma bal. 2 d., 8 
vai. vakaro Jaunimo Centre. 
Dailininkė studijavo Cbicagos 
Meno institute, dabar gyvena 
New Yorke.

The future can be too late 
for saving. So if you want 
security, you’d better start 
today. z

The Payroll Savings Plan 
makes it easy. Because an 
amount you choose is auto
matically set aside from 
each paycheck to buyU.'S. 
Savings Bonds. That way 
your savings build,year 
after year .*• p. -

So start today. Because 
tomorrow, today will be 
yesterday, 4
Nc* K Bends pay g% eterjt held K 
maturity of 5 years (4M% tb» first yearL 
Ronda are replaced if lost, stolen cr dėstymai 
When needed, they can be emd sd a± your 
bank. Interest is not subject to state or load 
income taxes, and federal tax DM? be 
defaced until rwriernptkM.

tai mėgsta ir gausiai lanko.
’ - - v ’‘.life «-» m

Dailininkė labai šiltai atsilie
pia apie Vasario. 16 gimnaziją, 
kurios brandos-atestatas jai pla
čiai atidarė duris į aukštesnes 
studija. Jausdama jai dėkingu
mą, ji padovanojo Vasario 16 
gimnazijai remti komitetui lė
šoms sukelti.,vieną iš gražiųjų 
savo kūrinių. „Paroda uždaro
ma balandžio. 4.-d.
■ O. Zailskienė

Dail. Valdos šiugždaitės-Fitz- 
uatrick įdomi tapybos darbų pa
roda šiuo metu vyksta Jaunimo 
Centro apatinėje salėje. Išstaty
ta 114 darbų. Tai daugiausia 
vamtovaizdžiai ir naturmortai. 
Yra ir abstraktų. Tematika įvai
ri. Kai lankytojai ką nupirkę 
išsineša, jų vieton pakabinami 
nauji. Dailininkė yra suruošu- 
si penkias parodas Toronto lie
tuviams ir dvi Windsore kana
diečiams. Įvairiomis progomis 
jos darbai pasirodo Ohio Marion 
universiteto patalpose, jos "vie
nos ar kartu su kitais, šiuo me
tu ten išstatyta jos 63 paveiks
lai. Praeityje jos kūriniai paro
dose būdavo įvertinami gana ge
rai. Yra susilaukusi ir premijų. •

Jau anksčiau tyrinėtojai moks
lininkai buvo nurodę, kad pienas 
yra sveikas gėralas vaikams ir 
-jaunuoliams. Naujai užgimę vai
kai save maistui vartoja savo 
motinos pieną; o kiek paaugę, 
kada jau gali vaikščioti, pradeda 
vartoti kitus maisto gaminius. 
Ypač daug pieno- suvartoja ligi 
savo subrendimo. Jei mesime 
žvilgsnį į kitus gamtos gyvųpus, 
tad taip pat pastebėsime, kad 
jie savo pradinėje . jaunystėje 
vartoja tik pieną, o vėliau, paau
gę jau ima vartoti visokį ėdesį. 
Taigi tokiu atžvilgiu galima būtų 
pasakyti, kad ne tik žmonės, bet. 
ir kiti gyvūnai, pačioje,savo jau
nystėje savo maistui, daugiau
siai varto ja-pieną. Suaugusiems 
visokiems, gyvūnams pienas jau 
tampa mažai reikalingas.

Mūsų kai kurie žmonės būda
mi jau visiškai suaugę ir pasie
kę, taip sakant, vidutinį amžių 
vis dėlto dar suvartoja daug pie-. 
np, o labai daum pieno var
tojant virškinimo organuo
se susidaro tokie maisto me- 
džiagų junginiai, kurie būna 
naudingi susidaryti kūne dides
niam kiekiui ri’ebaių. Taigi, ki
taip sakant, „atsiranda nutuki
mas. Visiškai suaugę žmonės 
•pajutę koki troškuli vietoj pa
prasto vandens išgeria nem^ą 
'dėki •.pieno; tokiu būdu jie mal- 
'indaffii savoMšToškulį yra pamė
gę vartoti tik pieną.

Daug kas dažnai vartoja tokį 
pieną, kuris ,yra vadinamas lie
sas, neturįs riebalų. Reikia, dar 

/atsiminti, kad kai ‘kurios firmos- 
dar primaišo prie tokio lieso pie
no kokių nors patrauklių geram 
skoniui chemikalų.

Tikrasis - pienas nedideliais 
kiekiais naudingas vartoti to- 
kiems maisto patiekalams, kurie 
gali suteikti geresni skoni, pa
vyzdžiui : 'pagąrdinimui kruo-; 
ponas,- • kavai '.to .-kitokiems gėra
lams. Taip pat yra naudingi to

mą priskirti Philip Perlšteino 
foto-realistinė gatvės scena’ ir 
Ptichard Estes portretas. Dar 
keletas kitų tos pačios katego
rijos. ' •■ ;

Parodos sustiprinimui už
griebti De Kuning, Rauscheh- 
bergas, Helen Frankenthaler, 
Diebenkorn ir Jasper. Jie juk 
priklauso ne “vėliausiai pjū
čiai”. bet 20-to šimtmečio pir
majai abstraktistų kategorijai. 
Nemažai kcmtrOVjeršijų kelia 
ir Peter Saul versija — 
džasintas” Jurgis YVashingto- 
nas. pavaizduotas pagaTpsforinį 
paveiksiu “Jurgis AVąshingto- 
nas keliasi per Delaware upę”. 
Šis paveikslas - taip sudarkytas 
raudononris spalvomis,* kad • la
biau panašu į karo lauką, ar 
žemės drebėjimą..; Panašių 
eksponatų yra ir daugiau,. bet 
tegul pats žiūrovas sprendžia.

i i Laiko yra iki gegužės 9 dienos; 
Neveltui vienas meno kritikas 
pareiškė: ši paroda primena 
ligoninę. Menas j ūk šviečia, 
turėti! šviesti .visuomenę, 
iovas^aali -mmfoiLišanka -

Manoma suprastinti 
abortu įstatymas

ROMA. — Italijos parlamen
tas pradėjo svarstyti abortų.įs
tatymo projektą. Norima jį su
prastinti.

Visos Italijos politinės parti
jos principe sutinką, kad -dabar 
veikiantis įstatymas, draudžiąs 
daryti abortus, turi būti pakeis
tas, turi būti abitrtų' įstatyme 
skylė pro kurią galėtų lengvai 
pralįsti visos nėščios' mdtotys. 
Abortų įstatymo projekte numa
toma leisti daryti - -abortus vi
soms moterims, kurios yra psi
chiniai nesveikos, pavojinga 
moters ’sveikatai arba 'kai -Vai- 
kaš gali gimti fiziniai beiypsi- 
chiniai nesveikas; -'taipgi.moterį* > * -- 
išprievartavus arba jai esant di
deliame varge. k; .’ . „

Katalikų bažnyčioj remiama 
krikščionių demokratų, partija 
yra labai nepatenkinta abortų 
įstatymo projektais it -ji todėl 
yra įnešusi net 45Jstatymo pa
pildymus. -; ■

MIDLAND 
SAVINGS 
AMD LOAN ASSOCUTIO^
į 4M ARCHER AVENUE 

CHfCASO, HAJNOiS 
FHCNE: 254447S

daus paveikslu. Kaina $2.00.

rl^fi 23 c r^zc iHphoriiH

imbhai cIhh hi. unifies, užsakiusios 10 ar daugiau <-uzchiplito 
pašto pei-si infirno išlaidų.

*4 • -f Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

Vukarų civilizacija sufornia Bet 
klaidinu filosofijų meno 
tvbėms suprasti, kai men- 

verėiai dalykai laikomi ver-
Logikos ir estetikos so- 

ika intelektualams užduoda 
tusimų: Ar menas paverčia 
s beprotvb -s objektu? Ne- 
odo, kad einamojo laiko me 
s būtu pozityvios išraiškos 
;.kas. o tik manininku po- 
“ J' būti kuo nors. Ar menas 
h> visuomenei moralinės įta 

. ar visuomene, teisinėjau

104 AMERIKOS MIESTŲ 
MAJORfiS YRA MOTERYS

WASHINGTONAS. — Mote
rų lygybė su vyrais sparčiai pro
gresuoja. Jau 104 Amerikos 
miestų galvos (mayorės. burmis- 
trės) yra moterys. Tų 104 tarpe 
10 yra negrės. Didmiesčių ir vi
dutinių miestų su daugiau kaip 
puse milijono gyventojų mies
tų majorės (m'ajorės) yrą šios: 
Cincinnati, Ohio — Bobbie Ster
ne; Phoenix, Ariz — Margaret 
Hanee; San Antonio—Lila Cock
rell. Oklahoma City.— Patience 
Latting; San Jose, Cal. — Janet

■ Peters.
’ Pirmoji negrė moteris išrink
ta < Compton, Cal./ majore yra 
Doris.J^ąvis. „v ' \
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2212 WEST CERMAK ROAD

Pmx Kazaxauskas, Prewden/
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Moterų sikstetas — Zita So- 
deikienė, B. Feldmann, R. Mal
kin, J. Rapp, D. Read ir Shel
by Tennant dailės darbų paro
da vyksta Uptown Hull House, 
4520 N. Beacon St. Paroda pasi 
baigs balandžio 29 d.

Balzeko Liet, kultūros mu
ziejuje, 1012 Archer Avė., ba
landžio 3 d., šeštadienį, vyks 
Velykinių margučių margina
mo pamokos. Instruktorė Ur
šulė Astrienė iš Grand Rapids, 
Mich, duos painokas, ši pra
moga yra tradicinė. Bus dvi 
klasės: pirmoji nuo 10—12 v., 
o antroji 1:00 iki 3 vai. p. p<

Bailiiuiikė Šiugžoaiiė
valstijos Universiteto Marion 
skyriuje jį studijavo meno is
toriją ir tapybą, šiuo metu Co
lumbus mieste Ohio Universite- . . >
te, toliau ji gilinasi j meno isto
riją, tapybą, skulptūrą ir psi
chologiją. Pasiryžusi pasiekti 
magistrė laipsnio. Marion uni
versiteto skyriuje ji dėsto tapy-

nmiuKai. a:si.>;.'kę nuo aka 
imi inin.-ipj. neturi ivir- 
individualvbjs, neįstengia 
s i iš užburto rato, kuria- 
k les tėjo viso pasaulio sti- 
.įsi.i protų ir talentų jėgos, 
turtingesnės, originales- 

neno išraiškos formos kol 
lauktum, kai vidu- 
tvane viskas sutirp

.Kvangaruv) 
•ar:.i vengia 
i’unio. kuris vis (Lito visuo
menei rūpi ir laukia ne ligo
ki . bet sveikos kūrybos. ‘’Lais 
vi ji" dailininkai nėra visai 
v j.iklau<omi kai reikia reng 
■i ^eijrezentacines meno paro- 
d'.% Kodcl nebuvo demokrati
niu būdu ši paroda organi- 
zvola. bet kedų asmenų pasi
rinkta i-š jiems žinomų studi 
jų. o tūkstančiai kitų "užmiršti”. 
Gal taip daroma vengiant dj- 
deh’-i išlaidu ir darbo? Lš anks 
to žmonia. kad menininkai yra 
i rikiuoti i konkursines lenktv- v
nes. kurie sugeba verstis “nau
jovėmis”, už kurias tikisi gauti 
stambių premijų. Tą užburtą 

ratą tęsia muziejų 
ir meno

vadovaujamoji linija nė 
J, taip pat ir nieninkai 
temų, tik vienas kitas 

galvą aukščiau iš meno 
makulatūros, šitą faktą 

taip vadinamas 
<os meno skersinis piū- 
paroda, kurią organiza 
d amžiaus moderniojo 

meno kuratorius James Speyer 
•r katalogą parašė Anne Rori- 
mer. Meno Instituto parodoje 
suvestos į taiką’ kontroversinės 

vaizdinio meno srovės — abst
raktas su tradicine daile, bet 
formaliai dominuoja abstarkti- 
•ūai darbai ir amatas. Amatas 
išskirtinės reikšmės parodose 
jau konkuruoja su vaizdiniu 
menu, atseit: metalas, me
tis, plastika, konstrukcijos, fo 
tografija, elektronika ir t. t. 

Kai menininkai neturi te
mos, tai ima darkyti klasikos- 
šedevrus, kaip pav., pernykš
tėje parodoje Leonardo da Vin 
či Mona Lisa buvo nutapyta su 
cigarete burnoje! Buvo apstu 
ir po”nofrafi:os ir kitokių pa
radoksų. . . Nežiūrint to, kad 
ir gudrioj užmaskuota visuo
menės skoniui demoralizuoti 
tendencija prasikiša. Praeitais 
metais Meno institutui buvo 
Įteiktas “didžiosios” Kinijos 
vado Mao Cetungo gigantiško 
didumo portretas, kaip suve- 
niras... Ta Mao galva kaina
vusi 80,009 dolerių. - * - 

. šiais metais Amerikos 
paroda įvairi eksponatais, bet 
mažesnė negu pernykštė, nes 
dalvvauja. tik 38 menininkai 
su 62 darbais. įskaitant ir ama 
4ą. Iš -%12.CC0 simi.o^premijas 
gavo 12 dailininkii^poj£L(MM).| ko: nė^ipržirtū’^^^atys 
Parodoje yra fotografijų, sin
tetinių gamtovaizdžių, bet jie 
neturi organinės gamtos gy
vybingumo. Segalo “Išėjimas“ 
plastika, viela skulptūra. Vie- 

voIiuchos ratą tęsia muziejų nas yra tušu pieštas peisažas, 
mratoriai ir meno pirkliai.}atrodo, kaip Van Gogho kopi- 
epaisydami estetinės kultūros, ja. Prie naujojo realizmo gali-
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Detroito naujienos
“švytorio” šaulių metinis 

susirinkimas

, Susirinkimas įvyko kovo 21 d. 
,’šv. Antano parapijos patalpose. 
-Susirinkimą pradėjo kp. -pirm.
j Alfas Šukys, pirmininkauti pa- 
žkvįetė vicepirm. Antaną Sukaus- 
ką, sekretoriauti Vincą šarką.

Atsistojimu buvo pagerbti 
-kuopos mirusieji. Apie kuopos 
veiklą pranešimą padarė pirm.

• AJt Šukys. Per pereitus metus 
^suruošė dešimt parengimų, iš- 
; kastas prūdas, kuris kainavo per 
3,000 dolerių, šiais metais “Pi
rėnuose” bus pastatytas už žuvu
sius dėl Lietuvai laisvės pamink
las,-kurį finansuoja šaulys Kle
mensas -Urbšaitis. Paminklas

Zkainūos per 4,000 dolerių.
Dabartiniu metu kuopoje yra 

.šaulių vyrų 110, moterų 75.
Toliau sekė finansų kartu ir 

kasininko Vinco Rinkevičiaus 
detalus' pranešimas. Likutis ka
soje 1976 m. 4,772 doleriai.

Moterų sekcijos vadovė Ange-' . - . ...v. .i J „ T. niems žmonėms ir kūne gaunale Šukiene su grupe sesių saulių! - v f • ..
lanko ligonius. Buvo suruošti 
pirmos pagalbos kursai, išklausė 
ir gavo pažymėjimus apie40 kur
santų; Dabar vyksta rankų dar
belių kursai.

• Stdvklos komendantas Štl- Lun- 
’gys pranešė, kad stovyklos rak
tas esąs pas jį patį. Kas norėtų 
stovyklą aplankyti, gali raktą 
gąuti. š. S.‘ Centro valdybos 
suvažiavimas įvyks balandžio 24- 
25 dienomis Toronte. Į suvažia
vimą vyksta : pirm. A. Šukys, A. 
Šukienė, V. Rinkevičius, A. Bu
kauskas, St. Lungys, A, Lun- 
gienė, P. Bitleris, J. Balsys ir K. 
Urbšaitis.' Susirinkimas buvo 

'.darbingas, susirinkime dalyvavo 
per 46 šauliu nariu. ’

•; .- ... ■■ • ' X - ’

Organizacijų Centro Valdybos
.'.N posėdis

DLOC Valdyba, savo posėdyje 
kovo. 23 d. apsvarstė visus bė- 

. ganiuosius - -reikalus : ir nutarė 
kviesti visuotiną metinį atstovų 
susirinkimą, š. m. balandžio 11 
,d.; 12:30 vaL Šv. Antano parapi

jos patalpose. -
'.Minimu reikalu jau yra išsiun
tinėti organizacijų pirmininkams 
mandatai.. DLOC Valdyba prašo 
nedelsiant paskirti atstovus ir 
jandatą ^gražinti DLOC sekret. 
St£«iŪ‘ ^imoliūnui 16817 -Stoe-

' r.Į^yer^tiį^Tautų. -reikalu vice- 
uirife'. Dr - Algis Barauskas pa- 
^Bfetganęšinią: jis, šų kitų taū-

TOLERUOJA LIETUVIŠKOS VISUOMENĖS 
SKALDYMU DETROITE

Tuojau po Vasario 16-tos mi- kas nekaltina Detroito ir Wind- 
nėjimo Detroite, korespondentas soro frontininkų “štabus” dėl są- 
Alfonsas Nakas skubėjo parašy- moningai organizuoto Detroito 
ti į Draugą savo kritiškas pasta-■ Vasario 16-tos dienos minėjimo 
bas anie minėjimo rengėjus — boikoto? -Kodėl Alfonsas Nakas 
Detroito lietuvių Organizacijų visai nutyli faktą, kad Detroito 
Centro Valdybą, jos pakviestus fronto bičiuliai (geri bičiuliai), 
kalbėtojus ir net paskirus šven- dar gerokai cries vasario 16-tą, 
tės programos vykdytojus. Kaip telefonais atkalbėjo savo bičiu- 
žinome, Detroito Lietuvių Orga- liūs, draugus ir pažįstamus šį mi

tų atstovais kovo 11d. buvo nu
vykęs į Lansingą, dalyvavo pa
vergtų tautų.posėdyje. Minima
me posėdyje dalyvavo sekanti 
valdžios pareigūnai: Anthoųy A. 
Derezinski, Mich., 33 distrikto 
senatorius ir kiti senatoriai: 
Jack I.age 2 distrikto, Josephine 
Drzewienski, 1 distr;, Frank 
Wierzbicki 17 distr., Donald Al
berta 85 distr. ir Stephen Stepo- 
zinski reprez. Hemtramick, Ces- . .. „ . .
mer OganovsM reprez. 3 distr. Centras yra Amerikos nS|lm, toikUtuoti, o važiuoti .!

; Lietuvių Tarybos padalinys, tik specialiai tą pačią dieną ir va- 
Taip pat dalyvavo William B. nuo seno pasivadinės kitu vardu, landą Windsore (Kanadoje, už 

Fitzgerold, Senate Majority Lea- į ..............   ‘ “
der, Art Majewski Nuthin-Ho-1 Detroito Lietuvių Organizacijų 
me. Dalyvavo pavergtų tautų "Centras, trumpai vadinamas 
atstovai: Gregorz Rey, Char- DLOC, kas metai rengia Vasario 
man Nationalities Council of Mi- 16-tos minėjimus irta proga ren- 
chigan. ’’ ‘

Organizacijų Centrą atstova
vo Dr. Algis Barauskas, šiame 
posėdyje buvo svarstoma kaip 
cagelbėtr pavergtų tautybių vei
kiančioms šeštadieninėms moky
kloms finansiškai, taip pat se-

Pagal įsisenėjusias tradicijas, j Detroito‘upės) rengiamą fronti- 
O P f" Tnitvi I ipfllVIll O T O’5) TU 7 55 pi 11) ’niTlVoc ■minxSiirvno Yiai'O

Hšir 'onnula JIB is Patented-GuftMmteed in Switzerland and is 
Registered in USA, Caaadą, Swope. It eurea Daadruft, Falling 
Hair, Itching scalp. Splitting ends. strengthening HAIR, Root 
growth,, and restoring NATURAL HAIR COLOR. Using JIB you 
will never be BALD or GREY. 100% Guaranteed. Listed in 
Druggist Red-Blue Book. Drug’s-Cheffilst Order STRAIGHT 
JIB LAB-: J & J, 2557 W. 69th St, 1640 W. 47th St,, So. 50th 
Ave. & 14 th St, Cicero, HL, 1147 N. Ashland Ave^ 2834 No. 
Milwaukee Ave., Chicago, BL JIB Medicine Liquid S oz, 

.16 week supply — $6.00. Money Order, postpaid. Send Today:
JIB LABORATORY,' 1437 So, 49th Ave, CICERO, ILL. 60650

mažas pensijas. Posėdžio metu 
daug kartų buvo minima Lie
tuva.

Posėdis buvo darbingas ir lie
tuviams naudingas. Sekantis 
toks posėdis įvyks Detroito mies
te. Į sekantį posėdj yra paskirti 
DLOC atstovai Dr. Algis Baraus
kas ir inž. Saulius Kaunelis.

Kilnojama meno paroda

M. K. Čiurlionio, bene trečio
ji meno kūrinių'paroda vėl ati
daryta Detroito meno mokykloje | 
prie Kerbi instituto nuo kovoj 
15 iki balandžio 15 dienos. Paro
da rūpinasi Kultūros Klubas.
Trumpa žinutė radijo bangomis

■ Vienas iš smarkesnių fronti
ninkų per R. Valatkos radijo.va
landą kovo .14 d. duodamas trum
pą žinutę apie praėjusią ir ge- Į 
rai pasisekusią Kaziuko mugę j 
užbaigęs sudejuoja: “Oi, oi, kad j 
taip, būtų to laiko”.

Mielasis, laiko Jums, pakaktų, 
jei neužsiiminėtumėte nepagrįs
tais skundais pas" amerikiečius, 
n grasinėtumėte sieksninių laiš- 

Tfųūįjries. savuosius, kurie ardo 
vienybę. • A. Bukauskas
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ka aukas Lietuvos laisvinimo rei
kalams, persiųsdamas jas Ame- 

! rikos Lietuvių Tarybai, kuri, iki 
šio Jaiko, stipriai bendraudama 
su Vyriausiu Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetu —- Vliku ir Bendru 
Baltijos Kraštų Laisvinimo Ko
mitetu, atliko pasigėrėtinus už
davinius pasaulinės politikos fo
rume.

Alfonsas Nakas, trumpai ap
rašęs šventės minėjimo progra
mos eigą, daro nekompetentin
gas ir visai neobjektyvias pasta
bas DLOC Valdybai, kam ši pa
kvietusi kalbėtoju, jo terminu 
tariant, “atskalūniškos bendruo
menės” pinnininką Dr. Vytautą 
Dargį, kam kalbėtoju pakvietė 
Amerikos kongreso narį James 
Blanchard, į kurio vietą esą kan
didatuojąs detroitiškis Algis Za- 

I parackas, ir kad jaunas progra
mos vedėjas Dr. Algis Baraus
kas, kalbėdamas lietuviškai, sun
kiai derinęs linksnius.

Aiškumo dėliai pacituosiu kai 
kurias Alfonso Nako mintis iš 
vasario 19-tos Draugo ir nurody
siu, kur jo prasilenkta su tiesa: 
“Pirmą valandą, ir tai beveik’ ne
vėluojant, kultūriniame centre 
Įvyko pagrindinės iškilmės, skir
tos “visiems Detroito lietu
viams”. Deja ne visi atėjo. Ko
dėl.?” ’

Man neaišku, kodėl Nakas ra
šo “visiems Detroito lietuviams” 
kabutėse? Juk-nėra nė kiek nuo
stabu, kad vasario 16-tos minė
jimai yra skiriami visiems lie
tuviams. Taip buvo praėjusiais 
metais ir visais kitais metais 
prieš šiuos. O kodėl ne visi atė
jo, tai Alfonsas Nakas pats ge
rai 'žino, tik, norėdamas nuslėp
ti tikrąsias priežastis, batuoto 
katino gudrumu, bando reikalą 
aiškinti apkaltindamas. DLOCo 
Valdybą, kodėl ji šiais metais pa
grindiniu kalbėtoju pakvietusi 
(vartoju A. Nako žodyną) “at
skalūniškos bendruomenės” pir
mininką Dr, Vytautą Dargį.

Kai'ankstyvesniais metais mi
nėjimuose dalyvaudavę 450 iki 
800 žmonių (A. Nako 6 metų sta
tistika), šiais metais tedalyva
vę tik 400 irto viso priežastį Al
fonsas Nakas randa kalbėtojo 
Dr. V. Dargio pakvietime. Atseit, 
neraliuota DLOCo Valdybą pa
kvietė dar labiau neraliuotą, “at
skalūniškos bendruomenės” pir
mininką V. Dargį ir susilaukė 
nepasisekimo: į šventę atėjo tik 
400 žmonių (tautiečių).

Bet šitas jo aiškinimas gero
kai kvepia pavartotu frontinin
kų popierių. Kodėl Alfonsas Na-

ninkės Karaites minėjimą, neva 
bendruomenės vardu.

Taigi, ta.tautiečių dalis, apie 
kurią A, Nakas rašo, kad nuva
žiavo į Windsora ar lėkė iš baž
nyčių namo, buvo ne kas kitas, 
kaip tik frontininkai ir jų sude- 
moralizuoti draugai ir jų bičiu
liai. Jų priviliojimui, Windsoro 
frontininkė Kuraitė pasikvietė 
kalbėtoju Detroito frontininkų 
šefą Dr. Alfonsą Damušį, o pas
kui jį nubiznojo ir jo adjutantai: 
pašalintas Detroito bendruome
nės pirmininkas Jonas Urbonas, 
Algis Rugienius, Robertas Sele- 
nis . ir Vytautas Petrulis su Ma
ryte, na, ir kelios dešimtys “bi
čiuliškų” davatkų. :

Kodėl Alfonsas Nakas paliko 
šitą “malūnų sparnų daužytojų 
kliką” visai nepaminėtą, lieka 
“vieša- paslaptim”, bet Dr. Vy
tauto Dargio nekaltus, vienybėn 
šaukiančius žodžius, pasakytus 
rytinėje Lietuvių Balso radijo 
programoje, jis drįsta vadinti 
“skaudžia ironija”,, skatinančia 
šaukti: “daktare, pats pasigy
dyk””?

Man atrodo, kad daktaras V. 
Dargis yra nereikalingas “bičiu
liško” Alfonso Nako patarimo,, 
nes jis yra lietuviškai sveikas, 
o pasigydymo yra reikalingas 
pats Alfonsas Nakas, nes jis yra 
labiausiai Dr. V. Dargio išgąsdin
tas, ir net taip labai, kad iš so
cialdemokrato pasidarė, “malūno 
sparnų išsigandęs” frontininkas, 
iš anksto plojas, kaip “Antrajam 
Kaimui”, visiems frontininkų iš
ėjimams.- ; ;

Tupėdamas saugiai frontinin
kų arieargarde^ Alfonsas.Nakas 
postringauja šitokiais- žodžiais: 
^Vasario šešioliktosios minėji
muose svarbu ne vien -tai, ką, 
kalba, bet ir tai, kas’ kalba”:' Ir . 
po to duoda DLOCo Valdybai ši-- 
toki “protingą” patarimą: DLQ.-; 
Co vadovai turi; šią aksiomą’ ge
riausiai žinoti”; “Holy' smoke” 
— pasakytų-koks nors Hflbilią, 
nusispiovęs ant kito nugaros, nes 
šitokios aksiomos Texase, 
nei Alabamoje dar niekas nepa
skelbė? Kažin, ar.šiuo savo tei
giniu Alfonsas Nakas nebu užsi- 
kirtęs sau per savo žurnalistinį 
atestatą? Pagal šią jo gudrią 
“aksiomą’, jei šiame minėjime 
būtų kalbėjęs ne Dr. Vytautas 
Dargis, o koks nors frontininkas 
Gaila ar Barzdukas, Detroito 
Kultūros namų , sienos būtų ply- 
šusios nuo tautiečių grūsties, bet 
dabar... atskalūnas Dargis — su
movė viską: visus frontininkus 
išvijo ĮWondsorą, o Alfonsas Na
kas turi verkti vilko ašarom.

Labai gaila man frontininkų 
ir Nako, gaila ir tų tautiečių, ku
rie patikėjo klaidinančių apaš-

įtalu prc>pagaiula, liet galiu pa
guosti, kad tie frontininkų pa
leisti dūmai greitai išsisklaidys 
ir Detroito visuomenė draugiš
kai susitiks vienoje lietuviškoje 
bendruomenėje ir visos organi
zacijos sutilps Detroito Lietuvių 
Organizacijų Centre.

Dėl Alfonso Nako kaltinimo, 
kad DLOCo Valdyba pakvietė 
kalbėti jauną Amerikos kongre
so narį James Blanchard, reikia 
pasakyti, kad jis yra visai berei
kalingas, nes kai Dloco Valdyba 
pakvietė jį kalbėti, apie Algio 
Zaparecvko kandidatavimą į jo 
postą dar nieko nebuvo žinoma. 
Išpeikti programos vadovą, jau
ną Dr. Algį Barauską, dėl kelių 
neteisingai -suderintų linksnių jo 
eksprontu pasakytuoe sakiniuo
se, visiškai nereikėjo, nes Dr. Al
gis Barauskas, DLOCo Valdybos 
narys, mirusio visuomenės vei
kėjo Vlado Barausko ir Dr. Ba
rauskienės sūnus, yra vertas tik 
lietuviškos pagarbos, kad jis drą
siai išėjo tėvų pėdomis tęsti jų, 
jo širdin įrašytų, idėjų. Jo kal
ba yra tol gera ir graži, kol jis 
yra lietuviškos visuomenės vei
kloje.-- Alfonsas Nakas turėtų 
Dr. Algį Barauską atsiprašyti 
už grubumą jo atžvilgiu savo re
portaže.

Dėl Alfonso Nako paskutinių 
reportažo žodžių: “šį reportažą 
rašiau su didžiausia širdgėla. Bu-

Dr. Antanas Razma — 
Marijampolės sukilėlis?
Pripuolamai pateko į ran

kas K. Škirpos istorinis veika
las “Sukilimą^"; Jis turi 583' 
puslapius. Jau po truputi kai 
kas spaudoje bandė jį pakcilen 
ti. Žinoma, tokie patikslinimai 
ir laiku ir vietoje, nes sukili
mo dalyviai tebėra gyvi liudi
ninkai.

Mecenatų saraše Med. Dr. 
Antanas Razina, sukilimo da
lyvis, Marijampolėje, rezisten
tas, milijoninio Lietuvių Fon
do užsienyje organizatorius.

Vienas inarijanipoliškis sa
kė, kad jis pirmą kartą išgir- 
•do, kad - Marijampolėje buvo 
sukilėlių, reiškia buvo ir suki
limas. Aš, atokiau gyvenęs,

kuri ritosi per jo nosį, su- 
ėdus ėriuką, kad jis buvo per 
mažas ir per liesas. Jei Alfonsas 
Nakas išdrįso apkaltinti DLOCo 
Valdybą dėl keletos iš anksto ne
numatytų smulkmenų, o pateisi
no ir išbaltino frontininkų gru
pės žmonių norą, piktdagiškai 
užgožti visuomeninio vadovavi
mo frontą, ir vesti jį ne daugu
mos pageidaujamu keliu, bet dik
tatorišku ir pačios mažiausios 
mažumos, tai Alfonsas Nakas 
nenužemino -DLOCo, bet tik sa
ve, nes jis uždengė lietuviškos

apjr jokį sukilimą nesu ginh- 
jęs.

liesa, sukilimai buvo Kau
ne, Vilniuje, bet nejaugi Ma
rijampolės sukilėliai buvo be
raščiai, jei niekas nieki* m pa
rašė apia sukilimų Marijampo 
Įėję.

Toje pat knygoje, 305 jmsla- 
pyje, sukilimo organizatoriaus 
ir v\r. vadovavo Dr. Adolfo l)a 
mūšio atsiminimų skyriuje 
skaitome:** Po radiofono už
ėmimo ir nepriklausomybės 
akto paskelbimo LAF grupėms, 
vadovaujant P. Naručiui, V. 
Gabrėnui, inž. L., Kaziui ir Jur 
giui Bobeliams, pakartotinai 
mėginant pasisekė užimti Pa
rodos paviljonuose esančius 
ginklų sandėlius. Į mūsų ran
kas pateko apie 25.000 auto
matiniu šautuvu, didelis kie
kis pistoletu, ^granatų, kulkos
vaidžių ir-priešlėktuvinių kul
kosvaidžiu. Ginklai buvo sku
biai paskirstyti būriams. Jie 
buvo labai reikalingi.”

Prašyte prašosi Dr. A. Raz
mos patikslinimo apie Mari
jampolėje vykusį prieš rusus 
sukilimą.

Teiravomės kai kurių Mari
jampolės gyventojų. Jie tik pa
sišaipo iš Dr. A. Razmos pasi- 
sakvmo, kad būvės sukilėlis.

K. Bankus

DĖDES ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
< j. YKA GERIAUSIA DOVANA

- -Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti • Dėdę Šerną as- 
meniikal pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaito. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti, senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rflko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.

• '' ' Antanas Rūkas, VIENIJO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado

maičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori- 
. jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 pal., kaina 2 dol.

' GAUNAMA “NAUJIENŲ* ADMINISTRACIJOJE

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
f . ; i f 4 •. * i I

Naujienos* galima gauti puikty knygy, kurio* papuo) b*t kokię , 
[ knygv spintę ar lentynę.

K. Blallnia, PENKTIEJI METAI, gražiai Jriita, 592 pal.
K. Bhlinls, DIENOJANT, gražiai Jrižta, 464 psL
Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. D tomai, 

žilis viršeliais. 336 psL Kaina $6.00. Minkštais viri.
Prof. Vacį. Biržlika, SENŲJŲ LIETUVIiKŲ KNYGV ISTO-

' RIJA, I dalis. 208 psL, įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; H dalis, 225 psL, įrišta — $3,00. minki-

< tais viršeliais i—’■—
Prof. S. Kairya, LIETUVA BUDO, gražiai jriita, 416 psL
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psL, minėtais rir-

I lėliais.------------------------------------------------------------------------ ;------
Juozas Liūdžiu*, RAITAI, 250 psL
P. LI0dSluvl*n4, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 psL -----L---------------------------;----------- ----------------- -----------
Janina NarOnJ, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminlmaJ 
; 170 psl-;-------
M. Gudalla, POVILAS MILERIS- biografijos bruožai 232 

puslapiai ______ ,.................... ........... —. , _ ,
Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto Ulaidoms.

NAUJIENOS,

1739 S. Halried St, “Chicago, HL 60608. — TeL HA 1-6100

$AOO
M.00
Gra-

12.00
15.5C

tSJBO
SiM

M

$3.00

vau DLOCo draugu ir jo intere
sus gindamas ne kartą gerokai 
nukentėjau. Bet, tiesa, bičiuliai, 
yra svarbesnė už draugus”, ga
liu pasakyti, kad šis jo pasitei-

visuomenės skaldytojus savo žur
nalistiniu melu. Baigsiu para
frazuotais Aristotelio žodžiais 
“Amicus mihi Alfonsas Nakas, 
sed-magis arnica veritas’.

BUY U.S. 
SAVINGS 

BONDS

ginimas yra tolygus vilko ašarai, J. K. WHERE YOU BANK OR WORK

• MĖLYNA • ŽALIA • GELTONA

Jūsų santaupos atneša daugiausia pelno pas UNIVERSAL

UNIVERSAL SAVINGS 
has been paying the 
HIGHEST DIVIDENDS 
consistent with SAFE
TY and SOUND MAN
AGEMENT for over 52
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Universal
SAVINGS
1800 S. HALSTED

Located just south of the Chicago Circle Campus

All accounts are in
sured up to $40,000 
by the FEDERAL SAV
INGS AND LOAN IN
SURANCE CORPOR
ATION.
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Derwinskis nepasitiki Kisingeriu
Susidaro labai nejauki padėtis, kai Įtakingas kong

reso atstovų rūmu komiteto narys viešai pareiškia, kad 
jis netiki valstybės sekretoriaus pareiškimu, padarytu 
oficialiame užsienio komiteto narių posėdyje. Ne tik pa
prastas valstybės pareigūnas yra pasižadėjęs sakyti tei
sybę komiteto nariams, bet teisybę privalo pasakyti ir 
pats sekretorius. Jeigu jis kai kurių paslapčių nenori ko
miteto nariams išpasakoti, jeigu tų paslapčių paskelbi
mas būtų kenksmingas valstybei arba pakenktų valsty
bei dirbantiems žmonėms, tai sekretorius gali pasakyti, 
kad jis tų žinių negalįs duoti. Bet ką sekretorius arba 
kuris kitas tarnautojas pasakoja komiteto nariams, tai 
privalo sakyti teisybę. Jeigu jis teisybės nesakytų, tai 
gali būti patrauktas teismo atsakomybėn už teisybės ne- 
sakymą rinktiems kongreso atstovams.

Kongreso sluoksniuose ir etninių grupių veikėjų tar
pe kilo didelis nepasitenkinimas, kai laikraštininkai 
Evans ir Novak, gavę valstybės departamento praneši
mo apie pasitarimą su diplomatais nuorašą ir paskelbė 
kai kurias to pranešimo vietas sindikuotoje amerikiečių 
spaudoje. Tas rašinys tuo pačiu metu’ buvo paskelbtas 
Washingtono, Chicagos, Los Angeles ir New Yorko ang
liškoj spaudoje. Atstovų rūmų užsienio komitetas tuo
jau pasikvietė sekretorių: Kisingery ir paprašė, kad jis 
pasiaiškintų dėl spaudoje paskelbto pranešimo-apie gruo
džio mėnesi diplomatams duotas instrukcijas. Diploma.- 
tus instruktavo ne pats sekretorius Kisingeris, bet aukš
tas Valstybės Departamento pareigūnas Helmuth Son- 
nenfeldt. (

Sekretorius Kisingeris komiteto nariams pareiškė, 
kad jis telegramų apie minėtą Europoje dirbančių Ame
rikos diplomatų pasitarimą Londone buvo visai neskai
tęs. Pirmą žinią apie minėtą pranešimą jis paskaitęs laik
raščiuose, Evans ir Novako straipsnyje, atmuštame 
Washingtono dienraštyje. Jis komiteto nariams tuojau 
pareiškęs, kad tas pranešimas netikslus. Jis panaudojo 
tą pačią progą pasakyti kongreso atstovams, kaip anks
čiau keliais atvejais jaunesni Valstibės Departamento 
tarnautojai, perduodami žinias apie vykusias konferen
cijas ar pasitarimus, padarydavo didelių klaidų. Dar visą

reikalą labiau supindavo telegrafistai, pranešimą ban- RAŠO VLADAS RASČIAUSKAS 
dantieji pritaikyti telefrafu perduodamom žiniom.
Evans ir Novak, patyrę apie šį sekretoriaus pareiškimą, 
paskelbę ir jį. Jie nepasakė, kad atšauktų paskelbtas ži
nias, bet jie turėjo drąsos paskelbti sekretoriaus žodžius, 
kurie paneigia, kaip netisklia, pačią svarbiausią jų pas
kelbto pranešimo mintį.

Kitais laikais ir prie kito valstybės -sekretoriaus tuo 
reikalas ir pasibaigtų. Jeigu sekretorius viešame posėdy
je komiteto nariams kasakė, kad laikraštininkai pasi
naudojo netikslia žinia, netiksliai suredaguota telegra
ma, tai ir visa žinia buvo netiksli, bereikalingai sukėlusi 
nerimą laikraščio skaitytojų ir etninių grupių tarpe. 
Amerikos Lietuvių Taryba tuo reikalu pasiuntė laiškus 
į Valstybės Departamentą ir, į Baltuosius Rūmus, prašy
dami klausimą paryškinti, kad Amerikos lietuviai žino
tų, ką tas Helmith Sonnenfeldtas diplomatams pasakė.

Bet mes gyvename nepaprastoje gadynėje, turime 
valstybės sekretorių, kuris priverstas tartis ir derėtis 
su pačiais didžiausiais sukčiais žmonijos istorijoje. Jis 
yra pasiryžęs siekti taikos su dabartiniais ^Sovietų Są
jungos valdovais. Iki šio meto nei jam, nei kitiems Ame
rikos užsienio politiką tvarkantiems pareigūnams nepa
vyko su rusais susitarti. Tie patys rusai, privertę jį tar
tis su šiaurės Vietnamo valdžią pagrobusiais sukčiais, 
kelis kartus apgavo. Paryžiuje pasižadėjo neorganizuoti 
naujos karo ekspedicijos ir nesiųsti jos Į Pietų Vietnamą. 
Bet nespėjo amerikiečiai atšaukti savo karo jėgas iš Pie
tų Vietnamo, rusų ginklais ginkluoti šiauręs vietnamie
čiai pradėjo veržtis Į Pietus ir pavergė visą laisvą ir karo 
nuteriotą kraštą, Labiausiai jie apgavo sekretorių Kisin- 
gerį, kuris Paryžiuje su jais vedė derybas, o vėliau pasi
ėmė. Nobelio taikos'premiją. , ' ‘ ■

Kisingeris, iš Pietų Azijos nieko nepasimokęs pra
laimėjo Pietų Afrikoje. Helsinkyje privertė prezidentą 
Lordą pasirašyti Helsinkio aktus, liepiančius visoms 
valstybėms mažinti tarptautinę Įtampą ir nesikišti Į ki
tų valstybių vidaus reikalus, rusai siuntė pačius naujau
sius ginklus Į Angolą, apginklavo ten nuvežtus Kubos 
jaunus vyrus ir primetė visam kraštui mažos komunis
tinės grupelės valdžią. Nepajėgęs susitarti Maskvoje dėl 
srateginių ginklų kontrolės, jis galėjo būti pasiruošęs da- .ratukus ir šriųbelius. Kiti klau 
ryti rusams dar daugiau nuolaidų Rytų Europos klausimu. 
Oficialiai padaryti jo pranešimai nieko nesakė apie nuo-, 
laidas, bet patirtis rodo, kad visi jo susitarimai pasiekti 
daugiausia amerikiečių nuolaidomis. ‘

Kongreso atstovas Derwinskis, sekretorių labai , ge-' 
rai pažįstąs iš j o . padarytų of icialiu pareiškimų ir atlik
tų darbų, išklausęs paties sekretoriaus Kisingerio pa-! 
reiškimus, kongreso užsienio komitetui ir paties sekreto
riaus padarytus pasiaiškinimus kongreso komiteto na
riams, priėjo išvados, kad sekretorius nepasakė kongre
so nariams teisybės. Atstovas Derwinskis reikalauja, kad 
pats sekretorius padarytų viešą pareiškimą, kurieme bū
tų paneigtas Sonnenfeldtp patarimas Europoje dirban
tiems Amerikos diplomatams, būtų tuojau pašalintas 
pats Sonnenfeldtas. Tuo tarpu negirdėjome neį pareiš
kimo, nei aukšto pareigūno pasitraukimo. Iki šio meto 
ir Amerikos Lietuvių Taryba negavo atsakymo į savo 
užklausimus.

Klausimas dar labiau komplikuojasi, kai žinai, kad 
Kisingeris buvo respublikono prezidento pakviestas aukš
tom pareigom ir kad jis ir dabar tebetarnauja kitam res
publikonui prezidentui. Be to, atstovas Edward Dervins- valstybės sekretoriaus pareiškimais, tai klausimą, reikia 
kis yra Įtakingas respublikonų vadas kongrese. Kada kon giliau pastudijuoti. ,

KELIONĖ Į PIETŲ AŠIGALĮ
A * •/ ** * * _ ,* V’ *

(Tęsinys) ;j
šių melų sausio S dienos ry

tą mūsų laivas pasiekė šiauri
nes Pietų Ašigalio salas. Tas 
salas pirmieji aplankė britų 
jūreiviai, todėl pačią pirmąją 
salą jie ir pavadino, Karaliaus 
Jurgio sala. To karaliaus jau 
seniai nėra, -bet žmonės dar ir 
šiandien salą vadina King Ge
orge Island. -' j

Netoli Karaliaus Jurgio sa
los, pietiniame jos gale, yra 
nedidelė Ardley sala. Toje sa
loje veisiasi ir savo jeritorijas 
išsikovojo įvairiausios rūšies 
pingvinai ir jūros paukščiai. 
Mūsų laivas sustojo tarp Ka
raliaus Jurgio salos ir Ardley 
saliukės arčiau jis plaukti ne
galėjo, nes buvo sekluma.

Karaliaus Jurgio sala yra pa 
naši į didelę mešką, žiūrinčią 
ir žingsniuojančią į Rytus. Mes 
buvome sustoję tos meškos ųo 
degoje, kur yra vadinamas Fil
des pusiasalis. Nespėjo laiyąs 
nuleisti inkarų, tuojau buvo nu 
leisti zodikaį, kurie pradėjo 
mūs Į vežidįį; į ’ salos , pakraštį. 
Gali sakyti, k'ad mus paleido 
beveik pačioje Čilės Antarkti-

• i kos stotyje. J&knau, kad čiiė- 
Inai jau buvo informuoti, apie 
musų grupės atvažiavimą, nes 
mus visus pasitiko ir savo sto
ties duris plačiai atidarė.

Tuojau pamatėm, jog tai bū 
ta didelės radijo stoties. Ką jie 
ten pranešinėjo ir ką kalbėjo 
— sunku pasakyti. Toje radijo 
stotyje buvo apie dešimt Čilės 
jaunų vyrų, kurie sėdėjo ,ir 
pamažu sukinėjo įvairiausius 

sė, užsidėję ant ausų klausy
tu vus.

Ar klausė, ką ten pat kalbė
jo, ar jie klausė, ką jiems iš 
Gilės įsakinėjo — sunku buvo 
pasakyti, čilėniškai nesupratau, 
žmonių nepažinau ir apie tos 
stoties ratukus, ir staigtelius 
nieko nežinojau, tai per vienas 
duris įėjau, — per kitas iš
ėjau. R

Čilėnai buvo vaišingi žmo
nės, jie suprato, kai kurie net 
kalbėjo angliškai, todėl jie mus 
bandė vaišinti kava ir pyragai
čiais, bet aš pats nei kava, nei 
tais Čilės pyragaičiais nesidė- 
mėjau, nes laive buvau gerus 
pusryčius pavalgęs!

Aš buvau girdėjęs, kad vi
sai netoli nuo Čilės Arktikos 
Tyrinėjimo stoties, buvo ir ru- ti su viršininkais. Jie patys,

siškoji panaši stotis. Ji . buvo 
toje pačioje Karaliaus Jurgio 
pašoje, Fildes pusiasalyje, Be- 
lixįghau$eno srityję.

Kai ^odikais iš laivo mus ve
žė į salą, tai zodiko vairuoto
jai man jau buvo nurodę, kur 
buvo rusiškoji Arktikos Tyrinę, 
j imo stotis.

Nelaukdamas, kol visi mūsų įp jūsų stoties, 
ekspedicijos nariai bus suvež-. 
ti j Čilės stotį, aš pasileidau 
pramentu taku per sniegą ir le 
dus tiesiai prie rusiškos sto
ties. Man atrodė, kad -ten bus 
įdomiau, bent galėsiu susikal
bėti su Pietų. Ašigalio turinė- 
tojais rusais.

Su čilėnais man buvo sun-

juos atsiradątL
— Atvažiavaų laivu,^ kwtis 

čia atvežė visą mokslininką eks 
pediciją. Pasakiau, kad jievi- 
>i dabar yra Čilės stotyje, bet 

netrukus jie užeis pasižiūrėti

Tuojau pradėjo į radijo ąto- 
tį rinktis įvairūs stoties tarnąū 
tojai ir viršininkai.

— Da ruskįj, a kak ževy

RAŠO D AN KURAITIS

Pavasaris eina Karpatų kalnais
Visi trokšta laisvės

Janu-šas Kadaras. Vengrijos komunistų partijos pir
masis sekretorius, pačioje Vengrijoje yra mėgiamas. 
Negalėčiau pasakyti, kad jį mėgtų visi vengrai, nedrįs
čiau tvirtinti, kad jį mėgtų Vengrijos darbininkai, ar
ba kad apie jį būtų labai geros nuomones tie komunis
tų partijos nariai, kada Kadaras Įstojo į partiją ir ko
vojo su kitais prieš vadinamą Hirty diktatūrą.

t žtenka. kad krašte atsirastų nedidelė grupė žmo
nių. kurie skelbtu gerą nuomonę apie kurį valdovą, kad 
susidarytų ta gera nuomonė ir platesniuose gyventojų 
sluoksniuose. Turiu pripažinti, kad Kadaras m.okėjo 
sudaryti geresnes gyvenimo sąlygas nedidelei vengru 
grupei, o šie jau moka kiekviena proga Kadarą pagir
ti. kaip didelį krašto didvyrį ir jų gerbūvio nešėją.

Vakarienę valgydavau tame pačiame dideliame vieš
butyje. kuriame ir buvau apsistojęs. Vakarienės me
tu turiu progos užkalbinti kaimyną ir pasikalbėti įvai
riais krašto ir užsienio reikalais. Aš pastebėjau, kad į 
tą didelį ir brangų restoraną kiekvieną vakarą ateina 
didokas būrys jaunu ir pagyvensiu vengrų. Jie ne tik 
gerai pavalgo, bet garsiai pasikalba ir net pasiginčija. 
Jiems ateina smuikininkai pagroti, o kartais net ir 
vengriškų dainų padainuoti. Jie išgeria ir gero vyno, 
o kai išgeria, lai dar garsiau padainuoja.

Vieną vakarą, man jau baigus vakarienę ir gurkš
nojant paskutini gero vyno lašą, užkalbinau . greta 
(samius apyjaunius žmones. Pasakiau, kad esu ame
rikietis ir man labai džiugu, kad Vengrijoj, Budapeš
te. jauni žinom s ne lik pavalgo gerą vakarienę, bet

dar gali padainuoti ir pasiginčyti.
— Esu buvęs Budapešte kelis kartus, bet tokius 

linkshmus ir garsiai dainuojačius žmones girdėjau tik
tai prieš Antrąjį Pasaulio Karą, — aš jiems pasakiau.

— Vengrai visuomet dainuoja, man atsakė viena 
pagyvenusi moteris, mačiusi pasaulį ir gerai pažįs
tanti Vengriją.

— Visuomet negali dainoti, — aš jiems atsakiau. 
— Aš čia buvau kelioms dienoms užvažiavęs tuojau 
po Antrojo Pasaulinio Karo, tai tokios gražios ir dai
nuojančios grupės Budapešte nemačiau.

— Tuojau po karo gal ir nematei, nes buvai apsis
tojęs liūdname viešbutyje, — man ta pati dama aiš
kino. — Po karo vengrai gyveno pačias sunkiausias 
dienas. Tada čia valdžios keitėsi, kariuomenės per 
Vengriją ėjo ir nuėjo Kiekviena kariuomenė vis iš
neša ką nors. Dabar mes jau gyvename normalų gy
venimą. todėl visi esame linksmi ir patenkinti. .. Už
sidirbame duonai, apsirengiapae, pavalgome, kol svei
kata laiko, tai mums nieko daugiau nebereikia. O kai 
visko turime, tai ir dainuojame...

— Tai tada komunistinė santvarką Vengrijai tin
ka? — klausiau aš tos ponios, prisėdusios prie mano 
stal°.

Aš' pasakysiu, kad mes gyvename geriau, negu 
prieš karą. — ji man atsakė.

— O keli vengrai geriau gyvena, negu prieš karą 
gyveno? — paklausiau.

— l ai sunku pasakyti, bet daugelis gerai gyvena...
Tai kodėl kituose kraštuose, kur įvesta korau- 

nistinė tvarka, žmonės taip gerai negyvena? — vėl pa
klausiau.

Jie nemoka gyventi, — ji man ant greitųjų pa
sakė. — Vėliau pridėjo, kad mes tyrime Janušą Ka-

man ne kiekvienas žodis buvo 
ąišįtųs, q Čilėniškai jis ištartas 
darėsi dar sudėtingesnis.

Visas kelias iki rusiškos sto
ties buvo klotas gana storu 
sniego sluoksniu, kokių porps 
pėdų gyTio. Vietomis, ypač prie 
upeliukų, dar buvo didokas le 
do sluoksnis.

Nespėjau aš perbristi gana 
sraunų upeliu, nešantį vande
nis nuo salos kalnų, -sutikau du 
jaunas vyrus, Vienas nešė piūk 
lą, p antrasis nešė kažkokius 
radijo aparatams* reikalingus 
ratukus. Jauni vyrhi buvo šva
riai civiliškai apsirėdę. Pamą- 
,ęs juos ranką pakėliau ir ru
siškai jiems tariau:. —Sveiįd, 
vyrai, nešu Jums sveikinimą iš 
Maskvos ir Leningrado.

—Žįūrėk! — tarė vienas ant
ram—Rusas! ; ' į

— O. kaip Jus čia patekote?; 
manęs paklašė.^ .. d

— Atvažiavau laivu,— jiems 
atsakiau. :

Na, lai labai gerai, užei^ 
kitę .pas mus.. . .Užeikite į stp-’ 

pasikalbėsite su vadovybe...
Jiedu< mane nulydėjo tiesiai 

prie rusiškos Arktikos Tyrinę-

nausias.
— Ja ne ruski, — aš jiems 

atsakiau, — ją .prijechal zdęs 
parachodom. (Aš ne rusas, o 
patekau čia laiyu.)

— įto ruski, a chto vy tąkoj?

— &
sakląu. ’ -f - /

— Litvin... pasakė vienas.
— Ne litvin, a litoyec, — ęš 

paaiškinau. ... \

— Tąi kada buvai Maskvoje ?
— paklausė kitas. ' ; Į 
. — Praeitų metų Rugsėjo įnė 
nesį, — jiems atsakiau.

— Tai, kaip įęp sftskąs .einą
si? — paklausė dar vienas.
. Urgrai, viskas tvarkoje, — aš 
jiems atsakiau. . .

Tuoj au aš -buvau supažindin 
tas su rusų Antm-ktihėšsMfe^Os 
viršininku Nikolaj 7 Nikolajevi 
Ovčinikovy Tai Tąivo kokių 45

gražiai- nuaugęs ,įr labai svei
kai atrodantis. Jis labiausiai

žmogų, kurie gali 1 aisvai rusiš
kai kalbėti ir papasakoti apie 
atvažiavusią ekspediciją ir gy
venimą pačioj e Rusijoje. Man 
paaiškėjo, kad stoties viršinin-

apie kilometrą -toliau j Pietus

4 namai, kuriuose gyveno žr. iš
tisus metus dirbo apie 60 įvai
rių darbininką. Bet-svarbiau
sias namas buvo -radijo sto
tis. Aš pėsčias persnięgą nū- 
puskojęs prie rusiškos radijo 
stoties, būčiau bandęsz duris 
belsti j mažesnįjį namelį, bet 
sutikti jauni vyrai mane nuve
dė prie didžiosios Stoties, pra
darė duris ir patarė pasikalbė-

greso respublikonų vadas viešai pareiškia, kad jis netiki

darą, kuris yfa protingesnis už juos visus. Stalinas no- 
rėjo jį sušaudyti, bet kai atėjo Chruščiovas, tai jį pak
vietė pasikalbėti ir Kadaras išsiderėjo Vengrijai ki-; 
tokį komunizmą, negu, sakykim, kad turi vokiečiai,, 
lenkai arba kiti komunistinės valstybės gyventojai.

Man tai buvo naujas dalykas. Aš mačiau, kad yra 
da’lis vengrų, gana gerai gyvena. Jie matėsi ne tik di
deliame kotelyje ir brangiame restorame, bet gerai 
gyvenančių vengrų matosi ir Budapešto gatvėse. Pra
dėjau klausinėti, kas galėtų būti, kodėl vengrai ga
lėtų geriau gyventi. Juk visur yra ta pati komunisti
nė tvarka, o čia vis dėlto yra žmonių, kurie giria Ka
darą. -■ . TriMoaiji

— Kadaras moka įtikinančiai kalbėti, — man pa
sakė vienas vengras. —'Stalinas su nieku nekalbėda
vo. todėl niekas jo negaledąva įtikinti, bet Chruščio
vas tarė kitą paprotį. Jis pats kalba labai dąug, bet 
bet kai jis padaro-pertrauką, -tai gali jam kai ką pa
sakyti. .. Kadaras šitaip su juo kalbėjo:

— Jūs Rusijoje viską bandėte, bet niekas jums ne
išėjo. Jūs nemokate pasigaminti pakankamai duonos, 
jūs nęturite Ret tr-apranga jūąy yra jųžįsieni- 
nė. o pačioje Rusijoje pasigaminate tiktai partijas na-- 
riams, o žmonėms nepajėgiate padaryti. Mes taip pat 
pripažįstame, kad kelias į socializmą labai sunkus. Jū
sų kelias visiems žinomas, jeigu mes eisime jūsų ke
liu, tai pasieksime,,tų pačių rezultatų.. . Bet jeigu Jūs 
leisite mums patiems mūsų reikalai ^vaAyti, tai gali
me pabandyti kitaip juos sutvarkyti. Man atrodo, kad 
mes gulima būti pa4ekpiį|igesni. •

— Leisime Jums, tai nueisite tais pačiais, kaliais, 
k m igis Tito arba Mao Cetungas nuėjo, — pasakė jam 
Chru^žpyas. - «

Ne, to nebus, aš prižadu nuo jūsų nesitraukti, bet
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o-

Jis tuojau atnešė degtinės, 
kaviaro, stiklus ir pradėjo ma
ne vaišinti. Jis, sužinojęs iš ma 
nes, kad netrukus ateis ir dau
giau žmonių, įsakė pasiruošti 
ir visus gražiai priimti.

(Bus daugiau),

PRKITE JAV TAUPYMO &ONUS

FIGHT HEAPT DISEASE

GiVE HEART FUND

- J - “ -X . - * * -----

leiskite man viską truputį .kitaip pabandyti... — at- - 
sakė jam Kadąrąs. . ' ! v

Chrušaipvąs sutiko ir leido vengrams 
mą statytF’ truputį Įeitais pamą^aįs. Męs visį 
“socializmą”,’ č nnt jo dabar statom ' “komunizmą’, 
bet mes, bestatydami ir savęs neužmiršome.

— Tai kaip jūs savęs neužmirštate? — aš jos pa
klausiau. - i

— ir įeiną Kadaras, —- ji anan aiškino. —; 
Stalinas, Leninas, Chruščiovas ir Brežnevas užmiršo 
save,^ie nieko neturėjo ir i^ar^p, ^ęaĮ inėko lietu- 
rėtą, tuo tarpu Kadaras ‘apskaičiavo, kad komunistai 
turi šį tą turėtu , ’ - .

— Lietuvoje komunistai turi dideles privilegijas, 
— aš įsiterpiau, — tokias privilegijas turi visi Ttakin-

įvestas...
— Čia ir yra skirtumas tarp Rusijos komunistų ir 

Vengrijos komunistų. Privilegija yra blogas ženklas, 
privilegijos gadipą žmonių nuotaikas. Jflįgu skelbti, 
kad privilegijas reikia panaikinti, tai nereikia jų įsi
leisti pro užpakalrnee duris, Vengrijos komunistai pri
vilegijų nėtyrk j| yiso, Vengrijoje šitas klausimas ne
kala. Kur yrą jp^yileguos, tai jaučiamas AOtt- 
kallimas. Daugelis neri privilegijų, bet kiekvienam 
aišku, kad privilegijos skriaudžia kitus. Radaras išsi
derėjo, kad kiekvienas vengras turėtų privilegijas, pe 
vien komunistai. Jeigu komupįstg^ yra ppdgirię, tai 
jis pasinaudoja Kadaro išprašytoips iš rusų lengva
toms, bet jeigu jis seka rusiške 
jeigu jam labiau rppi komunistinės sistemos fjiosofi-

(Bus daugiau)

t
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SALVADORO BĖDOS

PRANEŠIMAI

PETKUSšalininkų).

i

$845 SG. WESTERN AVE.

TRYS MODERNIŠKOS

2512 W. 47 ST. • F R 6-1998

Sekm. ir tree, uždaryta.

C RADI NSKAS

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

DR. PAUL V. DAKUIJ 
GYDYTOJAS IR CHifcUKGAS 

Westchester Community klinikos 
^Meaicmos direktorius.

1938 S. Manheim Rd.,Vv esi Chester, IH.
VALANDOS; 3- 

Kas antrą seštaoienj. 8—3 vaL 
* TeL: 5<jZ-272/ area 562-2728 ;

ODOS LrGOS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West lC3rd Street 
Valandos pagal susitarimą.'-

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN ANO SURGEON 
' 2434 WEST 71«t STREET 

Ofisas; Hemlock 4-5849 
' Rezid.:, 388-2233

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiy atstumy. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: >Rontier 6-1882

darbo dienomis ir

502-2727 arba 562-2728 -

I 
r

Leidimai — Pilna apdraudė
' ŽEMA KAINA

R. 5 E R Ė N A S 
TeL WA 5-8063

PIRAGAIT©
veho Bridgeport© apylinkėje

EUDEIKIS

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia klakvfoną. Bst kur yra ml

TELEF. PR R-3229 '

DR. ANNA BASONAS
. AKIŲ, AUSŲ, NOSIES

2858 W. 63rd Street
Valaudos pagal susitarimą.

Dfc K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA 4R MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINt-CHIRURGU A 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Modicai Building). Tai. LU 54446 
. Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

0R. C K. BURtUS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
• Te Ivr. 695-0533

Fox Valley Madical Center 
6W SUMMIT STREET 

~ ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

-.kavinių, gfobimų. 1675 m. lie 
pos 30, peštynėse policijos su 
studentais, žuvo 13 studentų.ir ’

Pašaliniai užsienio stebėtojai, 
daugumoje spaudos atstovai, 
randa ERP veiksmuose pana
šumą į Nikaraguos tokius pat 
Frente Sandinista de Libera-

\ - A
cion organizacijos veiksmus.

• - - ' •

Kovojant su bandolėrų gru- 
pėmis/'Salvadore yra įsteigta ’ 
dešiniųjų - organizacija, žino
ma Falangos vardu —Fuerzas 
Armadas de Liberacion Anti- 
cominis ta y Guerra deEliniina 
čion (Antikomunistinės išlais
vinimo ir karo panaikinimo 
ginkluotos jėgosj^ kurios va
dai atspausdina ir paskleidė

piūčio 30), jog EL. Salvadoro 
didžiausia bėda yra gyventojų 
tankumas viehame .kvadrati
niame teritorijos kilometre.- 
Salvadore dabar gyvena beveik 
4.000.000 gyventojų 20-ties tū
kstančių kvadratinių kilomet
rų plote. Tokio didumo yra Sal 
vądoro valstybė. Šis klausimas 
buvo prieš, 5 metus stipriai pa
aštrintas, kai kaimyninė Hon
dūro valstybėj išvarė 500.000 
salvadoriečių, kilus karo konf-' 
liktui tarp .tą dviejų valstybių. 

’ Dabartiniu metu Salvadore 
veikia vadinama Liaudies re
voliucine kariuomenė kuri už
puldinėja kariuomenes dali- sąrašą,^pasmektųjų ir reformos 
niusMr užiminėja radijo stotis, šalininkų).
EBP, nevengia žudymu, plėši- Salvadoro prezidentas pulki

_____ . >lando Moli
na, dėj vyKstėuiisų Salvadore 
teroristiuių veikimų ir veikiau, 
čių bandolėrų, kaltina Kubos . 
vyriausybę. > ^’'pENSNBJKV ORGANIZACIJOSVaU

, —-------------  dyba kviečia pensininkų susirinkamą
balandžio mėn. 7 d., trečiadieni, 2 
vai. po piety Gage Parko Fieldhouse, 
salėje prie Garfield ir Western gat-, 
vių. Visi pensininkai ir norį įstoti 11 
šią organizaciją kviečiame dalw: 

_‘ " 
valandį prieš susirinkimo pradžią.

Valdyba |

Pirmadieniais. ir ketvirtai 1—7. vaty 
antrad.. penktadieni nuo 1—5. tree, 

ir šesiad. tiktai susitarus.

Didesnė naujų : 
namy statyba

NEW YORKAS. — Naujų na
mų statyba vasario mėnesyje bu
vo 7% mažesnį už sausio mėne- 

bet 22% didesnė už pereitų 
metų per tą patį laiką. Per pir
muosius 2 mėnesius 1976in. nau
jų namų statyba kaštavo 12.6 bil. 
dol. arba 23% daugiau kaip per
eitų 1975 m. Sausio ir vasario 
mėnesiais kad kainavo.

Kitos statybos, kaip greitke
lių, kanalų, vandens valymo įmo
nių ir panašiai, yra sumažėjusios 
už 1975 m. 15^; ir jos tesiekia 
tik 1.60 bil. dol. sumą.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
*VIm darykit* "b* .munniilmv Ir svyravimą, kad būtumėte nepeik

tini ir tikri Diavo valkai, nabartini sugedusios ir ištrypusios giminės 
terpe. Ją terpe j Us žibate lyg žiburiai pasaulyje". — Pil. 2:14, 15.

Šią orKiHUMcua vxxuuue dalyvauti - Besistengiant sekti Viešpaties Jėzaus pėdomis ir bėgti lanktynėse prie 
Nario Mokestis bus priimamas pus- aukštojo atlyginimo, kurį siūlo mums Evangelija, reikia nemurmeU ir nesi-

- - -- -J- skusti, kad mūsų kelias persiautas. Nereikia ieškoti kito lengvesnio ke
lio, bet ištikimai eiti tuo, kurį Viešpats parodė, nes jis žino kokių prityri- 

__ ____________________________mų mums reikia kol esame Kristaus mokykloje. Esant Dievo vaikeliais 
J mūsų širdys turi būti pripildytos džiaugsmu ir dėkingumu ir mūsų lūpos 

UPYTĖS DRAUGIŠKO KLUBO susi- turi girti ir garbinti dangiškąjį Tėvą, visų gerų dovanų Davėją ir mūsų gy- 
rinIrinUs įvyks penktadienį, balan- vybės Užlaikytoją. x *

džio 2 i Bataan salėje, 4046 South, j - ** A
Western Ave Pradžią 12 vaL vidų-1 Visi žino, kad mirtis yn žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml 
dieni Kviečiame visus narius atsi- rūsiai i? Į.fo klausimą etiško knygutė "Viltis po mirties", kurią pauslte 
tarti. Svečiai, norį prisirašyti, pra
tarti. Evečiai, norį prisirašyti, pra
šomi atsilankyti. Po susirinkimo bus 
vaišės. * A. Kalys.

notnoksmai. Rašykite:
F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, 

CHICAGO, ILLINOIS 60629.
ŠV. RAŠTO TYRINOTOJAI

JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS IR • 
Kultūros klubo susirinkimas ivyks 
antradienį balandžio 6 dieną Vyčių 
salėje. 2455 W. 47th St- Pradžia 1 
vai. po pietį: Kviečiame visus na- 
,rius ir svečius, norinčius būti nariais, 
atsilankyit. Turime daug reikalų ap
tarti. Po susirinkimo bus vaišės.

. , KEZ.: Gi 8-0873 _ .

DR. Vi. HSIN - EISIMAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA ' 

6132 So. Kedzie Ave., W A 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat 
siliepia, skambinti Mi 3-OGOĮ.

TEL. — BE 3^5853 ’

DR. A. B. GfiYECKAS 
GYDYTOJAS IR,CHIRURGAS 

— CHIRURGIJA

~ • r - - ’

* Mirė 1976 m. kovo 31 d., 10:15 ryto, sulaukusi 82 metu amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Pumpėnų vals., Daujėnų parap., Baluškių kaime. - 

Paliko nuliūdę: duktė Virginia Kaupas, žentas Albert, dvi anūkės
— Naney North su vyru William ir Susan, pusbrolis Juozapas Drobu- . 

g lis su šeima brolienė Marija Pulsis su šeima ir kiti giminės, draugai 
-'beUpažįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 W. 71 St. ;
Šeštadienį, balandžio 3 dieną, 10:00 vaL ryto bus lydima iš koply-" 

čios į SL‘ Mary Star of the Sea parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojama šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 1 -

Visi a. a. Veronikos Stulas giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami; dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patama- 

Į vimą ir ‘atsisveikinimą.
Nuliūdę lieka:

duktė, žentas, anūkės, Riminės.
Informacijai telefonas 476-2345 arba 927-1138.

DRs -K. A. V. JUČAS-
Te i.: 561-^05 ir 489-4441

OFISAI: _
1002 N. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE.

Valandos pagal-susitarimą.

Ofiso tei.: HE 4-1813 
Rezidencijosj/PR 36-98GT ** ■

DR. J. MAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71st STREET 

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

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.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJĄ 
2656 WEST 63rd STRfefiT 

VaL: aQ</ad- ftuo I—4 pb'įHetų. 
dcetvirtad. nuo ;5—7 vai. vak.

Ofiso 776-2880
Naujas reĄ$tefefo 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, spec. MOTERŲ liga 
Ofisas: ^652 WEST 59th STREET

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

pagal susitarimą. - j

LONGINAS KUTCHINS
I Prezidentas New Proeess-Holsum Bakerj-
E TH North /Michigan Avenue
s Anksčiau gyveno Chicagos pietvakariuose.
S ■’ ■ *. ■ ■

Mirė 1976 m. kovo B dieną, 8:00 vai. ryto sulaukęs 82 metų am
žiaus. Gimęs Lietuvoje, Biržų apskr. Amerikoje išgyveno 65 metus. -

■ •~ ■■

Paliko nuliūdę: du sūnūs—- Lawrence, marti Adeline, ir Edmund 
6 anūkai — Gay, Rudy, Sheryl Kalebe. Gina Perino,^ Victoria Prior, 
Kathy Higgins ir George Kutchins, 10 proanūkų, brolis Valerijus~Ku- 
činskas ir kiti giminės, draugai bei pažįstami. .*

Priklausė Miami Lietuvių Klubui Floridoje.
Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 S. Western Ave.
šeštadienį, balandžio 3 dieną, 9:00 vai. ryto bus lydimas iš kop- 

g lyčios į šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa- 
I maldų'bus laidojamas šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
| Visi a. a. Longino/Kutchins gaminės; draugai ir'pažįstami nuošir

džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar- 
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
* ’ sūnūs, brolis, anūkai, giminės.

' Laidotuvių ^Direktoriai Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600.

PANAMOS SUTARTIS
Balboa. -—JAV sekr. Kisin

geris 1974 m. pasirašė 8 punk
tų Panamos kanalo sutartį, ku 
ria jis pasižadėjo pervesti Ame 
rikos valdomą Panamos kana
lo zoną Panamos valstybei. 
Tai būtų didelis Panamos vy
riausybės laimėjimas. Betgi, 
1975 m, birželio 26 d. JAV kon 
gresas, bešvarstydamas Kisin- 
gerio pasirašytą Panamos ka
nalo sutartį, priėmė respubliko 

j nų atstovo Gene Snyder pasiu 
' lytą sutarties . priedą, kuriuo 
' draudžiama valstybės departa- 

1 mentui naudotis departamen-: 
■to fondais, derantis Panamos 

kanaloreikalais. į
-Pasak senatoriaus, Kisinge- 

rio pasirašyta sutartis yra ma
žos grupės iPanamos politikų, 
psichologinis 'šantažas, kurie 
nepripažįsta milžiniškos mūsų 
kontribucijos, kokią mes esa
me suteikę jų žmonėms.

Tie, kurie remė derybas su 
Panamos v^kiaiisybe, baimina
si, jog Snyder priedas sunai
kins Pietų ■ Amerikoje pasitikę 
jimą Jungtinėmis Amerikos 
Valstybėmis ir kad kanalas, tuo 
būdu taps sabotažo ir tėro? 
rištinių veiksmų objektu. Pa
namos valstybės prezidentas 
Omar Tor rijos tvirtina, jog 
partizaninis karas yra n eis ven
giamas, jei JAV kongresas at
mes ir blokuos Panamos kana 
lo sutarties, patyirtinimą bei ra 
tifikaciją.-1975 m., pasak Pa
namos prezidentą turėjo būti 
naujos Panamos sutarties me
tai, bet ne sutarties projekto 
į šalį padėto. A

Kokiu būdu, kada ir kaip Pa 
narna mėgins -priešintis Ame
rikos kongreso pasipriešinimui, 
ateityje pamatysime, rašo “His 
pania” š/m. kdyo numeryje.

CHICAGOS LIETUVIŲ NAŠLIŲ, 
NAŠL1UKIŲ ir pavienių klubas ba- 
landtio mėn. 3 d.. 7 vaL vakaro ruo
šia linksmą šokią vakarą Bataan 
Hall, 4046 So. Western Ave. Veiks 
bufetas su Įvairiais gėrimais, šilti 
bei šalti užkandžiai, turtinga loteri
ja ir kitos įvairenybės, šokiams gros 
Jurgio Joniko orkestras. Asmeniui 
Įėjimas $2. Visi nariai ir svečiai 
kviečiami atsilankyti. /

V. Cinką, sekr

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TŪTOMOBILIAMS PASTATYTIPERKRAUSTYMA1

Laidotuvių Direktoriai

ORO VĖSINTO-AI
SENOMIS - ŽEMOMIS 

KAINOMIS ,

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

J

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: L Af ay eite 3-0440

Linksmumo arba liūdesio valandom 
(BUTRAMENTAS) 

gražiausios gėlės ir vainikai antka
piu papuošimui ir sezoninės 

kapams gėlės.
z ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 5o. Mariem Avė. — 586-1220

MODERNIŠKOS AIR-GONDITIONED KOPLYČIOS

Vi tumasonis, M. 0^ S. C 
CHIRURGAS 

2454 WEST 7lst STREET 
Ofiso telof.: HEmloek 4-2123 
R«xld. telef.: 'Gibson 8-6195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
0*tH0P60XS-PR0TEŽISTAS 

Kį Aparatai - Protezai. Mėd. Ban- 
TąJ dažai. Speciali pagalba kajoim 

I (Arch Support*) ir t L
VaL: B—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1. 

,2850'W.»t 63H $», Chicago III. <0629 
Talpfl: pRospact 6-50M t

» skaityk pats ir faRag ink 
Kitus SKAITYTI 
NAUJIENAS

KNYGA - 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.

Juosaė KnitežinsfcaS, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą^^bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk- , 
lose Vokietijoj^. 273 psl, kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juėzas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai Išeivio Dalia t 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriando ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gadskd Mu
štruota. 300 psL Kaina 7 dol. ■. . ' .

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. < 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias • 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. ■ B5 psl. $1.5(1 Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą. »' . . j
7 O. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU 1 VILNIŲ. Kelionės l lJetU- 
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psL $3.90. . \ <

bi D. KuraitM. KELIONė | ANAPUS GELEŽINŠS UŽDANGOS. AQ- 
torlaus pastabumą neapgauna Inturisto Ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi. x '

Vincas žasnaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS.
3 istoriniai žemėhptaL 108 psl. Kaina $2.00.

Vincas Žasnaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAKTUS. . 
84 psL Kaina $150.

8ie ir ki ti leidiniu gaunami , J

NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL 60608

nuwrc vuvv tiwiujc, aljului

Klaipėdoje ir Palangoje. Vi

č*ki ar piniginę perlaidą.

Grėsmė Rūkoriams
NEW YORKAS. — New Jer

sey-Superior teismas įsakė New 
Jersey Bell telefonų kompanijai 
parūpinti savo tarnautojai šva
rią, be tabako dūmų-aplinką dar
bovietėje. .

Tarnautoj Donną M. Shimp 
padavė skundą teismui, kad jos 
bendradarbių rūkymas įstaigo-' 
je prileidžia kambarius “pilnus 
nuodingų tabako dūmų it ji ne
gali toliau tokioje nesveikoje at
mosferoje dirbti. Mrs. Shimp 
skundą teismui padėjo paruošti 
visa grupė legalių ekspertų, But- 
gers universiteto prOfesoriiii Al
fred Blumrose vadovaujant, ku
rie paliudijo, kad jkvėpayfmas į 
plaučius iš kitą burnos išpūstus 
tabako dūmus yra tikrai nesvėi-

EVERY TREE
IS A FAMILY TRM

NARIAI:
Chicagos 
Lietuviu
Laidotuviu 5 

direktorių 
Assodacijos 

"■ *

ambulance 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA 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

happy boon uf recretdoa.

following Srookey’i ABCc 
Afonyi bold nutche cifl odd. 

Be we » drown all cainpfiret.

GEORGE F. RUDMINAS
331^ 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, Ill. 974-4410

P. J. RIDIKAS \
.1234 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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m. balandžio ar gegužės mėne
siais patiekta kelionių biurams 
Vokietijoje, Prancūzijoje, Japo
nijoje ir t. t.

■me

I

pasirodymai, Grandies;-' Grandi-
vo veiktos 90 metų sukakti ir

te ir nepasidavė p. Juodelio ir

ingfurnishėdat NO GOST TO
YOU! If you do, then conlacj,

RESERVE.
inturinga.

REAL E$TAT6,®OR SALE 
■ Namai, Žemė — Pardavimui

PASKT)T.T>R PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
TR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJ1MA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ^ RREIPK1TES J

jubiliejų teturėjo tiktai du pa-, 
rengimus. Mano manymų, turė- HELP WANTED — MALE FEMALE 

l Otttti'inkv DarbMnkiv

REAL ESTATE FOR SALE 
Hemal, jtemė — Pardavimui

V]

didžiuoju* ’ Sėtuvių

MEN and WOMEN 
AGES 17i/2 TO 38 

Want a part time job that pays 
$3.00 an hour? and no expe
rience required! and all train-

nėlės, Pirmyn choro operetė ir 
t. t. Aš sveikinu “Draugo*' dien
raštį, kad jis savo programą už
registravo Bicentennial komitę-

rį suvažiuos .j^Amerikos ir Ka-.|^ 
nados delegatai. Suvažiavimas 
įvyks liepos - July 5-G-7-8 die
nomis Chicagojc, Bifh Con-

j pat įsikūrimo r pra-1305th PS YOP BN. U.S. ARMY 
KisP^švąrbiats klfetu-

z I — - -5^.- ------ -------***

vefklpos Printing, Radio, Graphic Arts.

iamf

200 METU MINĖJIMAS ČIKAGOJE
t

šiais metais kaip tik sukanka patiekti, šita visa tai turėjo bū- 
200 metų kai Jungtinės Ameri- 'ti surašyta į knygąg ir jau 1975 
kos Valstybės yra nepriklauso
mos. Visas kraštas tai mini ir 
minės. Aš esu tikras, kad jūs 
irgi esate tos nuomonės, kad nuo 
to neturi atsilikti ir lietuviai.

Buvęs prezidentas pakvietė vi
sas tautas šiais metais aplankyti 
šį kraštą. Numatoma, kad lan
kytojų bus tiek daug, jog vieš
bučiuose pritruks net lovų. Ne
gana pakviesti svečius apsilan
kyti, bet jiems reikia patiekti ir 
kas bus galima pamatyti.

Tam reikalui buvo sudarytas 
centrinis komitetas Washingto
ne. J onariai važinėjo viduje po 
įvairias valstybes ir rinko žinias 
jau 1964 metais, kas bus galima 
šiais metais šiame krašte pama
tyti ir kokios programos vyks. 
Valstijose, miestuose ir apskri
tyse buvo sudaryti Bicentennial 
komitetai, kurie tuo reikalu pra
dėjo rūpintis.

USA susideda iš įvairių tautų: 
vokiečių, italų, anglų, prancūzų, 
lietuvių, latvių ir t. t., tai buvo 
numatyta iš anksto, kad atvažia
vęs vokietis čia pirmiausia nųrės 
pamatyti vokiečių institucijas ir 
apsilankyti vokiečių parengimuo
se. Tas pats įvyks su italų, pran
cūzų ir t. t.

Kad galėtų apsispręsti jau na
muose kuriuo laiku vykti, buvo 
jau 1964 metų antroje pusėje su
kviesti etninių tautų atstovai, 
kurie turėjo iki sausio mėn. 1 d. 
1975 m. savo tautos lankytinas 
vietas ir geresnias programas tuvių tauta, kad per 200 metų

—

4.

Rq^į|k SI . A Seimo

gjaią metais SLA švenčia sa
vo veiktos 90 metų sukaktį įr 
ruošiamasi 5®-taip seimui, kn-

• v. w «vmv»*v

Aš^ Wisconsin valstijoje^ tailRamojaus įtakai. Kiekvieną gė-.
*..i u.x ! resnė programa, kuri vyks šiais Į8ress

SLA.nuo 
džios rfltjdj^ __ ______

ių tautąs ręilpilois. Jis vbuvo j Wą hąye position-openings i~

centrų. Niiriįįt' šios orgąnyaek Ji/is desirable jf you can speak, 

kakt£ kuri įtampa isu šios ■

patiekiau, bet kas rūpinosi Čika
goje ir Illinois valstijoje aš ne
žinau. žinau tiktai tiek, kad Či
kagos Bicenntenial komitete iki 
1975 m. gruodžio mėn. buvo ma
žai patiekta. O juk Čikaga yra 
Amerikos lietuvių sostinė, kur 
vyks tas didelis lietuvių kultū
rinis judėjimas. Gal tai buvo 
įvykdyta dėl neturėjimo infor-.

metais, turi būti užregistruota 
Bicentennial komitete, tuo bus 
parodyta, kad lietuvių tauta kul- 

Kitas dalykas jau 
mums reikia skirti patį minė
jimą nuo kitų programų.

š. m. balandžio mėn. 25 d. Mc
Cormick patalpose .įvyksta ŲSĄ 
200 metų sukakties minėjimas

merijų ar dėl kitų^priežasčių P. (Amerikiečiai 2(l0 metų vadina
Juodelis Laisvoje Lietuvoje ra
šo: “Teisingai V. Ramojus Tė
viškės Žiburiuose š. m. vasario 
mėn. 26 d. rašydamas apie Bi
centennial minėjimus Čikagoje, 
sako, kad minėjimų gal bus per 
daug. Kam juos skaldyti, kai vi
siems reikia koncentruotis į lie
tuvių operos dvidešimtmečio 
šventę ir V tautinių Šokių šven
tę. Taigi, p. Juodelio ir p. Ramo
jaus nuomone turėkime Čikago
je per visus metus tiktai Bicen
tennial komitete'“užregistruotas 
dvi programas. Jeigu lietusiai 
pasektų jų išvedžiojimais, tai 
įvyktų štai kas: kitos tautos tu
rėtų užregistravusios dešimtimis 
programų, o lietuviai tiktai dvi.

Kiekvienas-; kuris rinks istori
nę medžiagą ir pažiūrės į Bicen
tennial komiteto rekordus, pasa
kys : Kokia menkavertė yra lie-

bicentennial). ’Pridėjus žodį prie
šokių šventės Bicentennial, yis* 
tiek lieka šokių šventė. Be abe-

, - ■ - -VT ’ ~

jos 9O-ties metu gyvavimo

šalies- (JAV) 200 metų sukak
timi — Bieęn&nnial minėjimu, 
ruošiama išleisti gražus leidi- 

Seimo programos kny-

Bicentennial minėjimu, 
gražus, leidi-

ęeąd,.write ^Lithuanian.
- - ■ z^Call ,7 

694-303Į, - Ex, 235.1^or 25^3
w After o P. M.-6M-3OI5

__ .'--ri ■* ” nys w
ga; kuriame nuiųatonia. talpini. HELP WANTED — FEMALE

^ < Oarl>imnlciy reiicia ^2^ J 
REIKALINGA KARTU GYVENTI 
NAMŲ RUOŠOS PADĖJĖJA dėl vy
relio .amžiaus moters. Privatus kam- 

. z barys su vonia ir TV puikiame name
Daugelio organizacijų—kuo- Forest apy-j u. linkeie. Reikia su---- ’pų JF p airau jprofesijų^ znioiies j skambinti angliškai

tiktai vienas Čikagoje. Fati pro- .žinias, skelbimus, bet dar daug 
grama susidės iš vėliavų parado, J galėtume jų T'talpinti. Todėl 

kviečiame ne tik. narius,/Tbet 
uvius «prisidėti prie šjo 

Tai b.ūtų|istorinio lėfdinfd išleidimor
__ • ■ -. y-,— 5 L1 . - ~ 
Komisijų - kųygai ąsieisti su- 

c •

jo ji turėjo būti užregistruota 
Bicentennial komitete. '

Sveikinu visus tuos žmones, 
kurie prie to ruošimo prisideda.

ti daug įvairių aprašymų “apie
lietuvių yėikųjr veikėjus Ame-
rikoje.

Kiek aš žinau, kad 200 nąetų JAV
<
‘-----v .sukakties . minėjimas ruošiamas 
tiktai vienas Čikagoje.' Pati proį-

linkėje: Reikia suprasti angliškai

- jau prisiuntė sveikinimus, I nio iki 7 vai. vak. Tel. 369-9435.

galėtame talpinti, lodei
paskaitų, simphoninio orkestro,
solo ir choro dainų bei tautinių I yisus lietuvius prisidėti prie šjo

—:xi,— • rr«: u.-.+.VI ISr -si

lyg padėka Amerikai ųž mūsų
. ir išraiškos šokių;

įsileidimą ir leidimą čia'įsikurti.
Šitoks minėjimas įvyksta tik

tai vienas mūsų gyvenime. Da
lyvaus jame ir daug amerikiečių.. 
Kiekvienas lietuvis turėtų jausti 
pareigą šitame minėjime daly
vauti. Aš esu. pilnai įsitikinęs, 
kad visi dalyvaus. Jau dabar ši-

y

Į daro šie nariai: C '• .
K- Macke-Mačiukąs, R Molis, 

P. Vilkelis, T Kapačinsk-as,J.
Dervinskas;* Vysther. ‘

Sveikinimus^< ir nuotraukas

nuo 12 vidudię-

įstatymu uždraus
naikinti banginius

WASHiNGTONAST. ' j *

^pnėmė jstatymąjuto
Įkinimp.apsaugoti banginius,

Sena- 
’išnai- 

va-
dinamus "žudikais” (killer wha-
les)r kurie nėra jokie žudikai ir
nėra. banginiąį o yra> vandeni-

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas 4 

Chicago, III.2212 W. Ceratai Road. Virginia 7-7747 -

BUTŲJ NUOMAVIMAS
NAMUI PIRKIMAS - PARDAVIMAS 

NOTARIATAS — VERTIMAI.
VALDYMAS — 

^NOTARIATAS — VERTIMAI.
| Visų Rūšių draudimo agentcra~T

BEIL

— 778-2233

«L BACEVIČIUS — —
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Avė
PARDUODAMAS 3 miegamųjų mū
rinis bungalow su įrengtu teisman- 
tu, ąžuolinėmis durimis, centriniu [ 
oro vėsinimu ar 2 masinu mūriniu |

Ii 70-tos i vakarus

IR GYSTNKIME ČIA
tu, ąžuolinėmis durimis,, centriniu 
prp vėsinimu ar 2 masinu mūriniu _____ __ ___ _ ___________
garažu. Gera vieta ir apylinkė neto-iras. 4 auto mūro garažas. Patiks ir

6 būtų iškilaus grožio gelsvas mū-

..y - f

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, DL 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

al Naujokaitis
2022 W. 69 ST, CHICAGO, ILL. 60636. Td. WA 5-9209

< Y

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, 111. 60629. — Tel. WA 5-2737 

3333 So. Halsted ct„ Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 

V. V A L A N T I N A S

JUBILIEJINIŲ METU 
l’T SKAITYTOJŲ VA.HJS

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metu Minint tą sukaktį, gerbiant pirmojo 
A 14 —J-- Til- ^ii—ii— ’ • •• *
‘ . --------------------------------- ---------------------------- VJ/UMXXUO yiAUJU-

nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel- -- *.T Al  A! _» •

- - ----------T -------- ---- -- —j — z wxuui p,aa U1U J VI
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū-

biamas Naujienų platinimo vajus.

5UjIENOS tvirtai ^ovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuviu laisvę. 
------------- ---------- ---------* . - - -

tiniais

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes. Ju bendras institu-

neiriamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar ju igalio tininic °

d jas ir remia visu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltinių* iliuzijų laikais. Jos yra visiems idomios, 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 Jubiliejimp metu proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 

. spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę kimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie-

skelbdama platinimo vajų kreipiasi j visus lietuvius pasekti lietuviškos
_ p-vaajva|/a vilULAUVl UVjail L X O tA J I<1O UIL31.UI dLlULdlL^LJ

grandinę' kimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
)aVergtos Lietuvos ir ios žmonių zerovet siekiant visnnrinn Ha.

mviškų reikalų renesanso. - ”•
KAINUOJA: Chicago]® Ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metų — $16.00. 

trims mėn. — $650, 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, 4
MM 0MB M* aMĮ MM m ttK. AWT JW MV —• «-> MB
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REIKALAUJA, KAD PASITRAUKTU 
PREZIDENTAS S. FRANJIEH

Dešimties dienu paliaubos sustabdė 
Sirijos kariu įsiveržimą

BEIRUTAS, Libanas. — Kamai Jumblatt. šiaurės Libano dru- 
zų kairus partizanų vadas, sutiko dešimties dienų paliauboms su 
viena sąlyga; kad atsistatydintų Libano prezidentas Suleiman 
Fronjieh. Pastarasis nesutiko trauktis iš prezidentūros, kol nebus 
teisėtai išrinktas kitas Libano prezidentas.

HUMPHREY KALBA SUJAUDINO
SrVAZlAVISUS DEMOKRATUS

, Jo žodžiai nustūmė į šalį sen. Jacksonq, 
Udallį ir politikuojantį Carterį

NEW YORK, N. Y. — Hubert H. Humphrey, senas demokra
tų partijos veikėjas, buvęs viceprezidentas, pasakė suvažiavusiems 
merams demokratams pačią jautriausią kalbą.

Merams kalbėjo sen. Henry 
Jackson, sen. Morris Udall ir bu
vęs gubernatorius Jimmy Car
ter. Visi bandė padaryti didesnį 
įspūdį, kad ''galėaų gauti -New 
Yorko demokratų delegacijos 
daugiausia balsų. Kiekvienas 
dėstė savo programą ir norėjo
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IO 3Bili t'.y'žMSijums, . Marguette Parke. ŠS6.000.

■ .. .. .. - ■' , 
2 butų puikus mūras, atskiri šildy

to BUTŲ mūras: i vakarus nuo Ci- l-kęt $27,'900-

ARTI 73 — California 20 meta 
puikus 6 kamb.,- 2 aukštu mūras ir 

lūs gyventi. $23,300*

SAVISTOVIAM profesionalui

$43,500. Tel. 28^-7470.
nuo Pulaski

r - - -- - - - - *

niai. Skauto garažas. Marquette Par-
‘S..

fe

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

GERAI,IŠLAIKYTAS 4 puošnių bu
tu mūras. Geros pajamos. Savininkas 
finansuoja.

NAUJASIS MŪRO BUNG. 4 kamb. 
butas 1-me aukšte ir 2 kainb. viršuje.

’■.r-1-/ :

mokesciai._Puikus investavimas.

tu mūras. Gero^ pąjamosf Savininkas 
finansuoja. '

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

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

California 20 metu

2 auto mūro garažas. Labai patrauk- 
tj

<1

I
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Olandija išvarė du sovietų šnipus

HAGA, — Olandija ištrėmė, du 
Sovietų Sąjungos piliečius už ka
riuomenės ir pramonės šnipinė
jimą. Olandijos užsienių reik, 
ministerijos pranešimu, du ru
sai stengėsi išgauti slaptu infor- 

vusieji merai ilgiausiai plojo m^cijų^apie karinius lėktuvus ir 
Minnesotos senatoriui,; nes jis 
pataikė į pačią jautriausią šios 
dienos politikos vietą.

• Humphrey buvo miesto meras

Nei vienas žmogus negali būti 
krašto prezidentas, jeigu jis ne
buvo miesto meras, nesupranta 
Amerikos miestų..r-eikalų-ij' ne
žino, kaip miestams galirim^^r 

rey. Rimčiausią įkalbą demokra
tams pasakė sen. Jackson, bet 
ir jo kalbos negalima palyginti 
su sen. Humphrey kalba; Sen. 
Humphrey nekandidatuoja pir
miniuose ririkimose, bet jis tiki
si, kad partijos konvencija, ne
susitarusi dėl kurio kito kandi
dato, pasirinks jį savo- kandi
datu prezidento pafergomš.'<";A

Cadrterio kalba buvo

I

I X|
B

Ne tik Sirijos prezidentas, bet 
ir amerikiečiai įtikinėjo abi ko
vojančias puses, kad nutrauktų 

! karo veiksmus, baigtų tarpusa
ves žudynes ir bandytų išspręs
ti kilusius nesusipratimus. Si
rijos prezidentas Asadas buvo 
besiruošiąs siųsti Sirijos karo 
jėgas į Libaną, kad baigtųsi tar- 
pusavės žudynės. Jeigu koją 
įkeltų Sirijos karo jėgos, tgi tvo
jau sieną pereitų pasiruošę Iz
raelio kariai. Musulmonų vadai, 
patyrę apie didelį tarptautinį 
spaudimą ir galimas pasekmes, 
sutiko priimti 10 dienų paliau
bas, kad per tas dienas būtų ap
tvarkyti patys pagrindiniai kraš
to reikalai. ■

1 Pirmon eilėn musulmonų vadas 
Juftfblatt reikalauja, kad atsi- ■ 
šfątydintų ' dabartinis Libano 
prezidentas. Kol kraštui vado
vaus prezidentas Franjieh, tai 
musulmonai nebendradarbiaus 
su valdžios atstovais. Be tOį mu
sulmonai reikalauja, kad jiems 
būtų duotos didesnės teisės kraš
to valdymo reikaluose. Dabar
tiniu metu didelę ekonominę ga
lią turi krikščionys maronitai,

Smunka britų 
sterlingas

niaS žinduoliai (gyvuliai), gimi- 
ir visoje 

jūrų istorijoje nėra užrekorduo- 
ta,-'kad jie būtų kada atakavę 

Mr. K. Maėfc^^54S. Węst 71st žmogų, pasakė sen. Warren Mag- 
_v x —nusoii (D., Wash.), juospava- 

jdindąinass aukštos, kategorijos ir 
didelio- proto gyvūnais, kurie tu
ri tik vieną savo priešą — žmo
gui Įstatymas- uždraus tuos gy
vulius užmušti arba gyvus gaų-

malonėkite siųsti žemiau duotu 
adresu: /'-.L-s - • -į?

. , ii   -.. -

V. Balčiūnas, MD street, Chicago/lll. 60629. Tel.
--------  '776-3140. , j ... . j (pr.)..

tuo minėjimu susidomėjimas yra 
didelis.

adresu

776-3140.

ar
ningi delfinų veislei vV_’ ** . 2 C - ’ '%“ *

ta, ' kad jiebūtų kada atakavę

I TRUMPAI

kiekvienam žmogui galima ^rai pir- 

kamb. butes^ir modernus biznis.* Na

ppies Marquette Parką.' $38.0I>0.

9 kambarių kaip \naujas ranch, 2 
virtuvės. 2 vonios, nauji karpetai. 
Arti Brighton Parko. Galite greit už
imti. $36,500.

2 BUTU modemus murinamas su 
garažu. Atskiri šildymai. Rami, graži 
gatvė Marquete Tafke. $36,600.

MODERNUS 4 BUtŲ mūras ir 2 
auto mūro garažas. Atskiri šildymai. 
Cent, air cond. Arti Maria High. —

kti -2 aukštų mūro namą. ’ taksus (r
___
mas prieš 18 metu statytas beveik

virtuvės. 2 vonios, nauji ^karpetai,

: Bir-
Britų sterlingo vertė po tru-| 

pūtį vis smunka. Balandžio 1 d.! 
už jį tebuvo mokama 1.88 dol. i 
Kaikas mano, kad Anglijos au-i 
to fabrikų streikas ir vyriausy- Į 
bės nesugebėjimas išvesti kraš
tą iš ekonominiu sunkumu, tad 
ir smukdo sterlingą. Betgi ame
rikiečiai ekonomistai, stebėdami j 
ekonominius ir valiutų "reiški
nius, mano, kad sterlingo silpnė
jimas yra sąmoningas Anglijos 
valstybės banko veiksnys. '

-

'T

įtikinti, kad jis bus geriausias “U<J 
_krašto administratorius.

Humphrey kalbėjo paskutinis,
bet jis visus nušlavė. Suvažia-

J

?:iI
■ j.I
b|

i
~’lj s

sJ -

BH-- --imti. $36,500.}a. • '7r'r'.

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 V5. A. M.

Lietuvių kalba: "*rsdien nuo pirma-
' •• -TkMf - - - ■ ----- —

šeštadieni ir

■ISsi?->

— šakių ; Apskrities Klubo 

džio 4 d. 3. vaL- popiet Vyčiu 
salėję, 2455^7 jSt/Wsi 
riai ir jų.tiraųgąi kvi'ęčifimi da-

i ' ■ Į narių susiririkirhas bus balan-

— Regina Andrijauskienė 
registruoja abiturientus į jų 
tradicinį balių, kuris bus gegu
žės 8 d. Sheraton Inn restora
ne. Ruošia.Lietuvių Moterų fe 
deracijos Chicagos klubas.

— Aldona Zailskaitė išvertė 
į anglų kalbą .visas tris Chich- 
gos Lietuvių Operos , statomas 
operas. Zailskąitės keletas ei
lėraščių yra atspausdinta Tre-

vaisęs Klubo valdybą
■/i-\ y - ■

Kyšiai uf Qolgafe
Cplga.WASHINGTUNAS.

gos Lietuvių Operos statomas
te-Palmolive Čo., viena Amert

ii tik vieną savo ipriešą 
t?: -■

dyti moksliniams tikslams arba 
parodoms zoologijos soduose. Se-

I siųstas .Atstovų Rūmams.
nito priimtasis įstatymas per

su
garažu. Atskiri šildymai. Rami graži

auto mūro garažas. Atskiri šildymai.
$45.500. ~~ “ F

seniausių^'.ir'.-kUmbiausiųĮ koš • seniausių1’tt..stambiausių 
muHo ir dąntiifti pastos pramo- 

1..:..a m« » .. i—~ ~ X'._ s 
žiŲjU vainikų, poezijos nnki- 'gyjg; Kėlioms svetimoms-. šalim

niiiy bė-

apie elektronikos panaudojimą
I - ... . ,. .. w <aviacijoje ir pramonėje, “ypač 
karinėje srityje”. Ištremtieji 
šnipai yra G. M. Burmistrov, So-

Amerikiečiai mini 200 mėty nepriklausomybės sukaktį, šia proga jie nonai prisimena pra- 
. ę ‘ ~ - - ------ - - • - '*• • • •• • *•_ -n—

- Squarez kuris visą laiką judėjo, dieną ir naktį* šiandien Times Square yra visai 
buvo prieš 40 metu.

eitį. Šis paveikslas rodo, kaip 1934 metais atrodė dabartinis New Yorkas, šio didmiesčio Times
kitoks, negu

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI aNAUJIENASa

A. T V. Ė R A S
t l .. v z . _

f
'-AlKUODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir Taisymas
-~c’-? c. ,X ;7

dienia, iki penktadienio 12:30-— 
1:00 v. popiet. — XL™—, .L, 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto. . -V L ;

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

’.■.■L' L... V-LL - X;

CHICAGO, ILL. 60629

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

vietų prekybos biuro pareigūnas 
Amsterdame; antras yra V. T. 
Chlistov Hilversum veikiančios 
olandų-sovietų kompanijos direk
torius. Į

KARALIUS HUSEINAS CHIC AGOJE 
jį globojo miesto meras 
Jordano karalius Huseinas ir jo žmona karalienė

■II
4-■ /■

■f . Pasikeitė Haitivčikąga; —3
Studentų^aųS^it^mnbi joje4^ii4J)alan^ži<>.  1 įskrido

F,.-. * 'Ir------- nu

Amerikos miestų reikalų-if
\z • v < a__ . c —
4

Populiaraus į
BUD’S REAL ESTATE
• 4 - -r; ■ ■

PIRKSIT — PARDUOSIT .
NUOMOSTT. .

.-(VAIRŪS DRAUDIMAI .
j.: Maloniai jums patarnaut

BALYS BUDRAITIS
-369 ARCHER AVE.. CHICAGOJE 

Tel. 254-5551.
LEMONTO APYLINKĖJE

135-ta ir Archer, a ve.
Tel. 257-5861

ėf £

'išlaisvrnti-partr--V statydintų “ dabartinis LibanekabinetasČikagos miesto meras Daley, jo duktė Mary-Vanecko ir kiti HM-

Angola teis 
belaisvius

LUAND. 
ffotif^'Anj
ja, remiama riisų ir Kubos ka
reivių, užvaldė visą Angolą. Jos 
sudarytos vyriausybės teisingu
mo ministeris Diogenes Bt>avi- 
da paskelbė, kad paimtieji ne- 
lais tarptautiniai savanoriai — 
bus teisiami specialaus tarptau
tinio tribunolo, susidedančio iš 
30 asmenų.

Jie

BOGOTA, Kolumbija.
čiadieinio demonstracijoje poli
cijai . nušovus vieną studentą 
Aleksį įmaną prasidėjo rimtos 
riaušės, kuriose, mėtydami į po-

Tre- nojaus žymūnai.

Vakare karališkoji šeima buvo 
pagerbta First National banko 

, __ t _ rūmuose, kur jis turėjo progos
liciją akmenis, plytgalius ir šar-j susitikti su Illinojaus prekybi- 
mo pripiltas bonkas, studentai 
sužeidė 30 policininkų. Suimta 
50 riaušes keliančių studentų. 
Riaušininkai atakuodami polici
ją ir kareivius, sudegino keturis 
automobilius.

PORT-AU-PRINCE, Haiti. — 
Haiti prezidentas Joan Glaudė 
Duvalier pertvarkė savo minis- 
terių kabinetą, išvarydamas ilgai 
prezidentui tarnavusi saugumo' 
ir vidaus ministerį Paulių Blan- 
chetą.

Haiti prezidentas tapo amži
nu prezidentu 1971 m., žuvus jo 
tėvui prezidentui Francois Du
valier (Papa Doc). Kaip žinia, 
jis buvo iš pasalų nušautas, va
žiuojant automobiliu.

Kadaise Haiti sala priklausė 
Prancūzijai ir todėl dabar salos 
gyventojai kalba prancūziškai. 
Įdomu, jog imperatorius Napo
leonas buvo atsiuntęs i salą įgu
lą, kurią sudarė tik lenkų ir lie
tuvių kilmės kareiviai. Napoleo
nui mirus, jie taip ir pasiliko sa-

‘i^;;WjKTšW; $tREit
-XilŠŽ^fipwblfe 7-1941 Paukščiai - kalti

WASHINGTONAS. — Ameri
kos transporto taryba daro iš
vadą, kad. General Electric ben
drovės motorai F-6, vartojami 
McDonnell Douglas DC-10 lėktu
vuose ir taipgi- europiečių ga
mintuose taip vadinamuose oro 
autobusuose A-300 bei Boeing 
747 lėktuvuose, greit sustoja 
veikę, kai į juos 2įsiurbiama 
skrendantieji paukščiai. Todėl 
įvykusios 1975 m. lapkričio 12 d. 
lėktuvo nelaimės New Yorko, 
John F. Kennedy aerodrome, kal
tė tenka paukščiams, įskridu- 
siems į McDonnell Douglas lėktu
vo DC-10 motorus.

NTSB reikalauja, kad minėti 
motorai būtų tuojau patikrinti 
ir perdirbti, ir prašo, kad fe
deralinė aviacijos administraci
ja griežčiau prižiūrėtų paukš-

Tel.f.! ‘REBublle

—
nyje. Operų pastatymai bus ge-| išjuokė j uši

;Wkri*^iaW"at8gįuš<ffiitą &~ .

Chicago*- tietavin^.gyveSimą lr»jn ^64.
n n - ** istorijoa ?

yjžrmas Chičkgoh--atgailavęs Tietuvia,- -pirmos
- statytos baž- 

41d^i0 draugi: a; 48 
.'žmonių biografi-;

' socaiūš&uų, •: l^sraffianiškų ir

gūžės 8 ir .9 d. taip pat,gegužės 
15 ir 16 d. Marijos aukšt, mo
kykloje. - '

— Savaitraštis “Nepriklauso
ma Lietuva’’ atšventė savo 35 
m. sukaktį iškilmingu banke-
tu kovo 13 d.Motrėalio Aušros ’

Pro- !Vartų parapijos salėję,X 
gramoj dalyvavo sol? Gina čap 
kauskienė ir Vaclovas Verikai- 
tis. Kalbėjo L. J. Girįnis-N.or- 
vaišas it Ahsas Lymantas, bu-

-vo daug sveikinimų.
— Liusė Hoffmanienė, LB 

Marquette Parko Apylinkės 
valdybos sekretorė, gydosi. Lo 

. retto ligoninės 452-2 kamb.
— Aldona Rimienė kalbės 

apie vyr. amžiaus žmonių so
cialines problemas Dzūkų Drau 
gijos susirinkime, kuris įvyks 
š. m. balandžio mėn. 4 d. 3.v, j 
Jaunimo Centre.

— Sol. Margarita Momkienė, 
plačiai mūsų kultūrinėje — 
meninėje veikloje besireiškiąs 
sopranas, dainavusi visoje eilė 
je operų bei koncertų, Lietu
vių Operos statomose operose

dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio

NAUJIENOS, 
T 39 So. Halsted St, 

Chicago, Ill. 60608

Q Siunčiu_______
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

PAVARDfi IR VARDAS ________________________________

ADRESAS

4 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL,— FRIDAY, APRIL 2, 1976
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Br«n9«nybė.fr, LalkrodiU). Dovanom 
. f vliom* proęoni>,

3237 WEST ST^ CHICAGO i
Telef. 434.4660 1

... - ■■ •

ninkais, fabrikantais ir finansi- ■ 
ninkais. Vieni ir 'kiti siekė savo ■ 
tikslų: karalius tikėjosi suvilio
ti kapitalistus, "kad jie investuo- • 
tų kapitalą Jordane, o Čikagos 
kapitalistai — parduoti daugiau 
gaminių, padaryti biznį.

Karalius pokylio metu neuž- > 
miršo pagarbinti Ameriką, saky
damas, kad JAV yra vienintelė 
šalis, kuri gali įgyvendinti taiką 
Viduriniuose Rytuose.

Karalius — garbės pilietis
- Karališka šeima buvo pokylio , 

svečiai, o meras Daley — jo šei
mininkas. Meras įteikė karaliui 
Čikagos miesto auksinį raktą ir 
Čikagos miesto garbės piliečio 
diplomą.

Atsidėkodamas karalius, krei
pėsi j Daley: “Jūsir 'aš; ponas 
merai, turime daug bendro — 

abujlgai karaliaujame. Aš 
tikras, kaip ilgai jūs ka-| 

raliaujate Čikagoje, bet aš esu i 
Jordano mėru ištisus 24 metus”. 
Po to dar pridūrė, kad Jordanas 
turi aukščiausią gimimų skaičių 
ir mažiausia nusikaltimų pasau
lyje, ir kad tai jis nenorėtų ban- -  - -- ~ * -> • ’1 v . . __

afsjėušdlhtą tf gataia’^ud rinkoje :

aW-W59>/metą.i 
i-J

- -. ’7 hri J

Aleksa Abrose • kny-'^rašanU į
$10. Wdb;Aiiž^TEJetu^‘-

<u V ^WČ»je. '
lietuvių koloriiį( 
nyžroSį įsteigt} į 
įiasaūuetiški ęhc 
Jos- lįuoti; ddki

Knygoje, '.a;
T

Y

f

šanti paskutintų M 
ŽtoĄoa-

U« ,SU^«ąi2tfo W aipQ6

Si bažnyti:

__________ _ rstsjtytos : baž
nyčios, įsteigt} ikužin visd buvo. 12t.: ilięmo^drau^j^ .48
pasaulietiški chorai, S' bažnytiniai lr A311 veiklesniu žmonių' biografi
jos'. Iluoti dokumentai " fifctalfkiskų,.- socaiĖšthirtĮ, ‘; laŽšvaffianiS? 
kitų organhkciju attikti darbai,;^Įsteigtos -mokyklos/ .sfcdtyklosį 
karir kt < ,t‘, ; ‘ G.; ’'.L

Norintieji šią knygą Įsigyti, prššomi parašyti čeki 
*♦4 ■i ’ - G į’į -y '■ . J .L ?-

AMERIKOS LIETUVIU ISTORIJOS DRAUGUOS 
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vardu ir pasiųsti: • ■ - • •
1739 So. Halsted St, Chicago, m. 60608

V M

Didžiausios kailių
pasirinkimas
Z . pas vienintelį

V_ Chicago Je
lietuvi kailininką 9^^,

^NORMANĄ
PURŠTEINĄ 
į^Tel. 263-5826 

h (įstaigoc) ir 
1 677-8489 

. (buto)
#4

f
M. A. š Z M K U S

Real Estate. Notary Public. 
INCOME TAX SERVICE 

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

šymai ir kitoki "blankai.šymai ir kitokį blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Ramontaa

Visi namo ir perstatymo darbai 
Kambariu pristatymas, porčiai zai
dimy kambariai, rūsys, maudynės,

Jimmy 
tuščiausia, o sen. Udall išskubė
jo į Wisconsiną, kur jis nori lai
mėti daugiau atstovų.

Kalbės 4-rias dienas Wisconsine

Sen. Morris Udall iš New Yor
ko merų konferencijos išskrido 
tiesiai į Wisconsina, kur jis per

Ispanijoj suimtas komunistų 
vadas

MADRIDAS. — Ispanijos po
litinis teismas įsakė suimti ke
turis kairiasparnių opozicijos 
vadovus, jų tarpe ir komunistų

keturias dienaa tikisi Įtikinti 
mokratus pasižadėti 11 išrinkti .i.-- •> L.-j x L x dzios pareigūnų pareiškimu, ta
partijos kandidatu prezidento pa- . , , ., ,. T . ,. grupe buvo skaitoma subversy-
mokratus pasižadėti jį išrinkti džios pareigūnų pareiškimu, ta

kurie neleidžia musulmonams įsi
gyti daugiau žemės ir rniesto 
nuosavybių. Damaske vykusia
me pasitarime dešinieji Libano 
krikščionių vadai sutiko padary
ti nuolaidas ir leisti musulmo
nams turėti daugiau įtakos kraš
to valdymo reikaluose. Jie nori 
gauti didesnių ekonominių privi
legijų.

Prezidentas Franjieh yra pa
siruošęs atsistatydinti, bet jis 
pasitraukimą padarytų tvarkin
gai. Libane yra parlamentas, 
kuris pasirenka prezidentą. Jei
gu jau atstovų rūmų dauguma 
nori, kad Franjieh pasitrauktų, 
tai jie pirmiausiai legaliai iš
rinktų kitą žmogų prezidento pa
reigoms. Kai bus kitas preziden
tas, tai Franjieh atsistatydins 
ir naujam prezidentui perduos 
prezidentūrą. Dabar jis neturi 
kam prezidentūros perduoti.

Tokia yra oficiali padėtis, bet 
neoficialiai kiekvienas libanietis 
bijo, kad Libanas netaptų ka
ro ir kovu arena. Jeigu ne ame
rikiečiai, tai Izraelis prieš kelias 
savaites būtų įsiveržęs į Libaną, 
baigęs tarpusaves kovas ir įve
dęs tvarką. Bet šitas Izraelio 
žingsnis, gali sukelti naujas ka
ro aistras. Karas užsiliepsnotų 
ne tik pačiame Libane, bet ir ki
tose Artimųjų Rytų valstybės. 
Libano krikščionys būtų paten
kinti, jeigu įsiveržtų Izraelio 
karo jėgos. Dabartiniu
Izraelio karo jėgos išmuštų Mu
sulmonų batalionus, apginkluo
tus pačioje Sirijoje ir pasiųstus 
į Libaną. Nei amerikiečiai, nei 
Izraelis nenori dabartiniu metu 
pradėti naujo *karo Artimuose 
Rytuose.

kaltinami, jog jie buvo 
niekšiškai agentai tarptautinio 
gangsterizmo ir smaigalys im
perialistų agresijos ir kariavo' 
prieš Angolos liaudį. Jie yra kri
minalistai, pasak teisingumo mi- 
nisterio.

Tarp teisiamųjų yra 9 anglai, 
2 amerikiečiai ir 1 argentinietis. 
Belaisvėje esantieji tarptautinės 
brigados savanoriai portugalai 
ir Pietų Afrikos piliečiai bus 
taipgi teisiami, bet juos 
skirtingas teismas ir jiems,bus 
primetama skirtingi' kaltinimai 
— švelnesni.

teis
loję, susimaišydami su salos gy
ventojais juodukais.

reigoms. Į Wisconsiną važiuos 
ir Jimmy Carter, bet Udall ti
kisi Wisconsine gauti daugiau 
atstovų, negu Carteris.

Jeigu sen. Ūdai pajėgtų ge
rai pasirodyti Wisconsine, 
partijos konvencijoje jis bandytų- - - «- •

vi, ypač kad nepripažįsta jauno
jo karaliaus Juan Carlos monar
chijos, kurią prieš mirdamas at
naujino ilgametis diktatorius

virtuvės miegamieji apmušimas. • 
Mažam' kontraktoriui reikia darbo. <

SKAMBINKITE 545-0478. 
A * - '

miegamieji, apmušimas.
185 North Wabash Avenue * 
2nd Floor Chicągo, UI. 60601POEZIJOS VEIKALAI

jelmes. v4 pajėgdaml žodžiais jausmų ir ndnflu

Naujienose yra gausia pasirinkimas poezijos leidiniu: • ___
nato, iže *YA,ctD^TOS Naktys. Didelio for-Į arba rašyti prašant siųsti susi-

opeoje ir Marijoj ..prie- - t

MtO, 12c psL K*nu 1

«

poemos

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti

saikos” operoje Sonkos, Jogai
los žmonos, partiją.

—Gen. M. Rėklaitis, sulau
kęs 82 metų amžiaus, praeito 
trečiadienio vakarą mirė šv. 
Kryžiaus ligoninėje. Bus pa
šarvotas Petkaus koplyčioje.

give...
so more ;will live

HEART 
FUND

sA.

KatoTsoo""'** LYPIJAU VIEJNIĄ VtTROJE. EHių rinktinė, 109

3. Kleopas Jur^r
k,

7. Madas RaiUnlt,

psL Kaina $3.00.
5. Kleopas JurgeF
ft..Anatoli|us Kali

S išvtetintas lietuvaites
X Nadas Rastenis, 

•Anykščiu Šilelis’1, veri
9 Balys I _     - ——psi. t
10. StMys ĄTOARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 187 ptL. $3.00
n e.—’-ZT

rionh, GLODI . LIŪDI. Lyrikos elite, 106 paL $2.00. 
iryLAUKSINft StJA. EflėraMtal. 86 psL $2.00.
i, TRIJŲ ROŽIŲ ŽVENTt.' Eiliuoti pasakosimai apie

__________ ______________ , —— — u . .hvuuo

, THE FORESTJ5F ANYKICIAI, Antano Baranausko
>v*ao yci VADUOS* TUB pŠL- Xi.UU.

Rulda, UGNIES PARDAVĖJAS. Elite. 08 psL $1.00.
w y, ^ą_ - A— A A ■ A A » —

SINt StJA. 
ROilŲ _ _ __ ____

.aptoriju« lku8tracijoi^j U”$5.00

ieirtitaai «i pi' $2.00. ~

86 psk $2.00.

pažinimui.
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 
adresus.

Platinimo vajaus

HEATING CONTRACTOR 
(rengta, mieste ir ntaiesty naujus ir 
oerstatau menus visu rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning, van- 
Č _ J ---------- .ft——
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai!

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 Sp WESTERN A VE. >.

Chicago. DL 60609. Td. VI 7-3447 '

oerstatau menus visu rūšių namo ap- 

aens boilerius ir stogu rinas (gutters).

Š. Nadas I
•Anykščių
; Balys

U' AŪKdi'TAUtt7'i.jrtert^ Ite *^L « «o- M SAULtLEIDtlO SPINDULIUOSE^ Eiliuoti 'kftrin£
" S 'žgate* plauk. Mano laiveli. Etiirasa«L 112 j»lii.oo.

14 Eug.nl tol GntadK AGUONOS IS SMftLIS. Mite, 70 psL, 21-00-15. EUna TumteS; KAKALIAI IR S m
ift Alfonui Tvruolia METŲ VINOIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
17. Jonaa V.l.rtkL «N0VM LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai

SS nil Cl nn

tai
Francisco Franco. Camacho ilgą 
laiką išbuvo kalėjime Franco 

viešpatavimo metais. Kiti su-
JkZCAX VAJ VU ▼ —-----~ ~ ~ ~ ~ # v «

derėtis su kitais partijos vadais, imtieji yra komunistų sąjūdžio
VA V Jk w —  

kad jį paskirtų kandidatu prezi- Ispanijoje šios figūros: adv. An-
—----Tntfior

dento pareigom. Jei jis Wisconsin 
nepajėgs pdaryti didesnės įta- _ _ •
kos, tai greičiausia, kad jis visai 
pasitrauks iš rinkiminės kovos.

(Pr).

D t M E S I O 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams. 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND.AVB. 
5234775

Siuntiniai į Lietuvą Pasveikink savo draugus 
per " Nau j x onas "

Panaikinamos
armijos bazės

Vašingtonas. — JAV armija 
yra numačiusi iš viso panaikin 
ti 160 bazių bei kariuomenės

mes 
'nesu

Padėtis Rodezijoje
SALISBURY. — Rodezijos 

ministeris pirmininkas Jan 
Smith pasakė baltųjų biznierių 
grupei, kad jis sutinka įsileisti į 
savo administraciją n egrus. tuo 
būdu tikėdamas sumažinti “be
reikalingą” rasinę diskriminaci
ją, bet Rodezijos juodųjų nacio
nalistų vadas vyskupas Abel Mu- 
zoreva, būdamas Ugandoje, pa
sakė. kad jo vadovaujami parti
zanai. Sovietų ir Kubos padeda
mi. paspartins karą prieš baltų
jų supremaciją.

Paklaustas dėlko jis nedarė 
žygių sudaryti iš daug rasiu mi- 
nisterių kabinetą ir išvengti ka
ro tarp baltųjų ir juodųjų. Smith 
atsakė, kad jis tuo pačiu klau
simu tarėsi su Joshua Nkomo. 
nuosaikiųjų Rodezijos negrų 
du.

Draudžiamos vartoti 
padangos 

žieminės padangos, 
plieno galvutes

čių stebėtojus aerodromuose ir 
kad būtų uždaromi lėktuvų takai 
paukščiams atsiradus.

Vėjas taipgi kaltas

Saugumo tyrinėtojai, mano 
kad 1975 m. birželio mėnesyje 
įvykusi New Yorke Kennedžio

pirmininkas

/

Visos
kurios turi
(studded), draudžiamos varto
ti Ilinojaus keliuose. Ilinojaus 
policija dabar tikrina kiekvie
ną sustabdytą masiną, ar ji 
kartais neturi uždėtu minėtu 
padangų.

Minėtos žieminės padangos 
kaštuoja mažiausiai 70 dole
rių. Vienintelis būdas jomis at 
sikratyti, tai paėmus reples iš
traukti visas plieno galvutes.

tonio Garcia - Trevijano, Javier Į 
Dorronso ir Nazario

Aguada,. Ispanijos maoistų (kinų 
komunistų pasekėjų) darbo par
tijos šulas.

Dingo buvęs Philipinų
• prezidentas

MANILA. — Paslaptingai din
go buvęs Philipinų prezidentas 
Diosdado Macapagal, kurs pa
prašė Jungtinių Valstybių am
basados suteikti jam politinio 

■ pabėgėlio status. Ketvirtadienį*

Alvarez

dyti aiškinti. Meras tik šypso
jos.

Laikoma paslaptyje, kur ka
rališkoji šeima važiuos iš Či
kagos, bet manoma, kad jie dar 
norės pasivažinėti po Illinojaus 
valstybę.

aerodrome lėktuvo nelaimės prie
žastis reikia primesti vėjo sūku
riui. Nelaimė galėjo būti išveng
ta, jei aerodrome būtų buvę įtai
syta oro sūkurius nustatantieji 
prietaisai, kurie dabar tebe- 
bandomi O'Hare aerodrome, Či
kagoje.

Eastern Air Lines bendrovės 
lėktuvu, kuris nukrito Kenne- 
džio aerodrome New Yorke, skri
do iš viso 123 keleiviai ir iš kurių 
žuvo 113.

ną sustabdytą

Argentinoj teroras nemažėja

BUENOS AIRES. — Kulkos
vaidžiais ginkluoti teroristai ket- 
tvirtadienį nušovė keturis poli
cijos valdininkus. Tai buvo šią 
savaitę antra teroristų ataka. 
Susišaudymuose su saugumo val
dininkais šią savaitę užmušta 
dvylika teroristų partizanų. Ka
rininkų junta, nuvertusi prezi-

Katalikų mokyklos 
nebus uždarytos

CHICAGA. — Nei viena ka
talikų mokykla Cook ir Lake 
(Illinois) apskrityse šiemet ne
bus uždaryta, pran ešė Chicagos 

j------------------------ _ katalikų arkidiocezijos koncelia-
nance Depot ir kitas Indi ano-1 prezidentą. Jis prisibijojo, kad rija. Dėl didėjančių išlaidų ir 

—**-J«- s«« ™»moi Va-

punktų, čia Amerikoje ir užjū-Į 
ryje. Iš viso bus paliosuota 
22JXX) asmenų ir sutaupyta į 
apie 218 mil. dol. į metus.

» - * ‘ '
Balandžio 1 d. Pentagonas 

pranešė, kad šiomis dienomis 
bus uždaroma'29 kariuomenės 
bazės bei punktai, kurių vienas 
yra Ilinojuje — Savatiną Ord-

buvo atspausta jo parašyta kny
ga, kurioje jis kreipiasi į ka
riuomenę kad nuverstų preziden-

HOMEOWNERS POLICY

__ _ww v v ov psi. ^ZL0U.16. Alfonu* Tyreli*- MITŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. $3.00
17 Jnn*« V.I.Utl - - — ____

55 psl. $1.00. . ‘
18. Adom** J»*m, BOK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl $3.00.
Norėdami Jsigytl Mas ar kitas knygų, prsiome stsilankyti | Naujienų

Call Frank Zapolii 
x 3208% W. 95fh St 

GA 44ASA

ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Ava 
Chleaęo, III. $0631 Tai. YA 749M

13. Pitro ’SgatM, PLAUK. MANO LAIVELI. EtlteaWai, 112 p«L J1.00.

80 psL $2.80

-altinę arba užsakyti paĮto, pridedant teki *7 pinigini orderi. 

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted Street, Chicar*, ĮDinote 50608

J®*

* •
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Ferdinandą Marcos, kurs 
prieš 4 metus įvedė Philipinuose 
karo stovį ir atidėjo neribotam 
laikui rinkimus, kurie turėjo 
įvykti J973 metais. Macapagal
viešai pareikalavo rinkti naują

je—Jefferson Proving Ground, bus suimtas. ' mokin ių sumažėjimo pernai ke-

turibs mokyklos buvo uždarytos. 
Penki Chicagos kunigai praeitų 
savaitę Washingtone matėsi su 
Vatikano apaštališkuoju delega
tu pasitarti dėl sunkėjančių pro
blemų miesto'centre esančioms 
katalikų mokykloms. dentę Maria.Estala Peronienę.
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šiltesnis
Saulė teka 5:32, leidžiasi 6:17
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