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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

t

VISŲ LIETU V I 14 LAIKRĄŠTIS UŽ TAUTOS LAISVĘ

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Chicago, III. — šeštadienis, Balandis-April 3 d., 1976 m.

Library of Congress Gr. 
Periodical Division 
Washington, D. C. 20540 
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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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SS L
y 1TERRA

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 
■ ’ ■ ■ r' ;...............................................

kai ir kt y 

honnuej 
r Orderį' \

rašiiai; .kurių viso buvo 
į, < bamytinl 
estai kbtaBk 
itlikti 4arbaį

XSIlJveftfesniu/

arba Money

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.

■■:

I

,.-;N

metu

JSSfc! ORAS SįSUJ

šiltesnis
Saulė teka 5:32, leidžiasi 6:17

I

>

nyb%25c4%2597.fr


t

Kas čia dabar darosi?
Negirdėtos turisto patirtys 

I.’etuuoje. Lietuviai, detentė 
ir Kisingeris.

i,< :ulradarbiautojai į valdžią
Aš buvau du kartus Lietu koje.

JONAS A. ŠAKKUS, Pių U tojai ir tiuM sovi/tais statytu t 
jai piestu stoja prieš detentę 
ir kaltina Altą, kad jis palai-j

! ko Valstybės departamento ir 
Po pirmosios viešnagės suži-»sekr. Kisingėrio vedamą politi

! nujau, kad vienoje specialiu! ką. Tai ir žiūrėkime, kaip yra 
įleidimu gautoje kelionėje ma-!is tikrųjų?
j no palydovu buvo labai geroj Tikrumoje mūsų bendradar 
Į mano draugo, esančio Ameri- biautojai ir tiltų statytojai de- 

Lietuvoje likęs sūnus, os tentės politiką pradėjo daug
voje ir turiu pasakyti daugelį maskuojant įvykį, sakau, kad seniau, kai Kisingeris dar nesi- 
duiykų, apie kuriuos iki šiol tai galėjo būti ir duktė. Antro- reiškė politikoje. Tos delentės 
jo*::? turistai visai nežinojo ar įe savo kelionėje aš tą Inturis- propagatoriai ir vykdytojai bu- 
n.ijtkjo, — pradėjo pašne- lo tarnautoją vėl sutikau tar-Uusioje Bendruomenėje ir da- 

_kesį vienas mūsų grupės daly-jnyboje ir, radęs gerą-progą bei bartinėje Frontininkų Bend- 
pareiš- ruomenėje kilo kaip ant mie-; vis, visuomet santūrus ir pati-įtinkamas aplinkybes, 

į ki .ias savu kalbose bei vei]
je. Čia tenka prisipažinti, kad 
grupės nariai, pagal sutartą 
pla žiemos metu savo suei

/ gose aptardavo anglų kalba iš
einančias knygas bei studijas

/ i as nagrinėdavo tikslu rasti
/ į plačią temą — 
ia dabar darosi?

tgi apie tas studijas ir kny
antraukas bus progų pa-

' ~ | jį^ «- A K, * V* v> A *. JI W' * ■* V» J AM. A * VX A A A V< A A V A A A A.

klo- kiau norą kalbėti asmeniškai,* iių. čia duosiu tik porą ryškės
neaiškiai, bet gerai supranta
ma, primindamas tėvą.

Inturisto tarnautojas ir tu
ristų palydovas sumišo ir ner
vingais judesiais atsegė savo 
marškinius ar bliuskelę, paro
dė prie krūtinės kabantį mik
rofoną su veikiančiu mikrofil
mu.

Kelionėse taip pat įsitikinau, 
kad vežamas gabažas yra tikri 
namas ne tik muitinėse, bet ir 
susisiekimo priemonėse arba 
bagažinėse elektronų bei X- 
ray aparatais. Yra rimtų duo
menų, kad dalį pakavimo pas- 

išduoda čia g}’veną

gų
. ras u, o dabar lai pasakoja tas
; t:.ristas:

— Pirmosios kelionės pirma
jį vakarą Vilniaus viešbutyje, 

. tuoj po džiaugsmo ašaromis ap 
1 laistyto gana h'ukšmingo susi
tiki no su giminėmis, aptilus lapčių
t i::kšmui ir pereinant į rames- bendradarbiautojai, vaizduoją 
rius pokalbius, vienas giminai i didelius moderniųjų laikų pat 
tis akių ženklais bei judesiais] riotus. Todėl sovietų muitiniu 
k\ietė eiti iš kambario kar- kai ir KGB agentai kai kuriuos 

; tu su juo. Jis mane nuvedė į turistus yra pasiruošę sutikti, 
prausyklą ir nieko nesakęs pa- kai kuriuos ar kai kurias iš
pijo bėgti tualeto vandenį, rengiant iki nuogumo... .
Besančio vandens sukeltame1

i

ūžesyje jis man paslaptingai i pasakojo
: pa ak’ : “Nieko nereikalingo! žinomus arba girdėtus 

nekalbėk ir daug neklausinėk.Į kius apie negudrius 4

nių pavyzdžių:
1. Dabartinis FB veikėjas

Kamantus savo vosuomeninę 
karjerą pradėjo, kai Barzdu- 
kas jį paskyrė Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Pirmojo Kongreso 
pirmininku. Jis užsimanė, be 
abejo kieno nors įtaigotas, 
kviesti į kongresų^ okupuotos 
Lietuvos jauni r u m o j e
komjaunimo, tatst^K. Krikš
čionių Demokraftji^gos tuome 
tiniame biuletenyje ats- 
spausdintos šiuo reikaų^ vyku
sio posėdžidį* šengraina|, ku
riose Kamaį'fes ėjo .Vien® prieš 
visus. Nors komjaunuoliai į 
kongresą ir neatvyko, bet Ka
mantus vietoj papeikimo af at
siribojimo, tapo JAV LB val
dybos pirmininku!

2. Kitas neklaužada ir deten 
t‘s pro p a gaterius Jbėi vykdyto
jas
ves sportininkų ekskursiją į 
okupuotą Lietuvą; Kur jis yra 
dabar? Gi tapo, paskirta s Fron
tininkų BendrtfomeOės gar
bės” teismo teisėju ir neteisiu 
gai teisė Kamanto apskųstus 
patriotus.

3. Ne Altas, bet FB “amba
sadoriai” visą laiką slankiojo

buvo Remė&is, organiza-
Mūsų keliauninkas taip pat 

marketparkiečiams 
nuoty- 

ryšinin- 
Nįminėk ir neklausk pavar-J kų” žygius ir laikyseną, ’ ku- 

- džbi. čia visi sekami, čia visur! riais ne didinama, bet mažina 
mikrofonai”. ..

Griže į kambarį, visi vaidi
nome linksmus ir laimingus? 
bet mūsų žvilgsniuose reiškėsi 
n ^neslepiamas- gailestis ir tra-

• gėdija, nežiūrint pasimatymo 
dižaugsmų.

Urvinės kregždės 
Uodų naikintojos 
ir žmonių draugės 
GRIGGSVILLE, Illinois. — 

Mažai kas žino apie 1,240 gyven
tojų miestelį, kur ankstybą pa
vasarį iš žiemos “atostogų” grįž
tantieji paukščiai sutinkami su 
džiaugsmu, o viena paukštelių 
rūšis — urvinės, kregždės sutin
kamos net su vėliavomis! Jos 
kiekvienais metais grįžti kovo 
priešpaskutinėmis dienomis, žie
mą praleidusios Pietų Ameriko
je, Amazonės upės pakraščiuose, 
už 3,000 mylių' nuo Griggsvillės.

Dar neseni laikai, kai šio mies
telio gyventojai vasaromis turė
davo kęsti uodų (moskitų, kui
sių) rykštę, kadangi Griggs
ville pasistatė Illinois upės va
kariniame krante, kur dar yra 
drėgnų, vandeningų vietų, liūnų 
ir tvenkinių — idealios vietos 
tiems-kraugeriams veistis ir dau
gintis. Kraujo atsigerti jie spie
čiais atskrisdavo į miestelį.

Vietos fabrikinio, kuriame ga
minamos įvairios antenos, savi
ninkas J. L. Wade buvo girdėjęs, 
kad blezdingos ir joms giminin
gos kregždės (Purple Martins) 
mėgsta uodų “mėsą”: jis pa
dirbo keletą mažiems paukšte
liams gyventi puošnių namelių 
(kuzavų), viltį /turėdamas, kad 
paukšteliams nameliai patiks ir 
jie pasiliks. Pasirodo patiko. 
Juose per vasarą apsigyveno ke
lios kregždžių šeimos'. Tuomet

pačiame miestelio centre buvo 
pastatytas 40 pėdų aukštumo 
bokštas su 508 “apartmentais” 
kregždėms gyventi; negana to, 
abipus svarbiausios miestelio 
Main gatvės ir kiekvieno namo 
darželyje pastatyti kregždėms 
miniaturiniai nameliai.

Rezultatas buvo toks, kad ne
trukus kregždžių “miestelyje” 
gyveno daugiau kregždžių negu 
negu Griggsvillėje žmonių! Il
gai netruko, kai uodų Griggsvil
lėje “ne vaistams” nebebuvo ga-

Potvyniai Mozambike -

JOHANNESBURG, Pietų Af
rika. — Reuterio pranešimu, pot
vyniai apsėmė ir nuo viso krašto 
izoliavo Mozambiko uostamiestį 
Beira. Mozambike radijo prane-

iima gauti. J. Wad dabar net 
praturtėjo kregždėms namelius 
statydamas. Tai pasidarė svar
biausioji miestelio pramonė: 
Wade per praeitus 13 metų pa- 
statė ir pardavė daugiau kaip mi
lijoną namelių! šiemet pasvei-’šimu nuo apsemtų namų stogų 

i kinti grįžusius paukštelius vir- žmonės helikopteriais ir gumi- 
šuje miestelio valdybos rūmų bu- į nėmis valtimis gelbstimi ir per- 
vo iškelta speciali vėliava su įra- keliami į sausumą. Tūkstančiai 
su “Griggsville Purple Martin žmonių plačiose apylinkėse be 
Flag”. jpr namų.
OfkKllc ruuKY.AO BONUS PIRKITE JAV lAJOYMO BONUS

ma rezistencija abiejose Ber
lyno sienos pusėse, šiuo reika
lu gavo žodį suaugusių Alvy
do,' tikrumoje žinomos Lietu- Slate departmento koridoriais, 
vių Sąmoningumui Ugdyti Drau skelbdami Mr. Martin ir kitų 
ąijos narys. Jis pareiškė: dešimtaeili-ų tarnautojų deten-
— Dabar visi bendradarbiau- j tines nuotaikas bei pareiški-

irius. Altas ir jo delegacijos sri- ’ 
vo veikla jau senai yra nukreip 
pę į Amerikos ■prezidentūrą ir 
kongresą. Taigi-1- -Draugo redak - 
torių ir bendradarbių insinua
cijos yra niekingos bei melą- ' 
gingos. Apskritai, detentė buvo 
pradėta daug anksčiau, tik da- . 
bar daugelis pradeda nuo jos 
atsimesti.

Kalbėtojas dSr pavyzdžiais - 
nurodė apie bendradarbiauto
ji! ir 'vieffyEfes Ardytojų kilimą 
Apygardų ir Apylinkių valdy
bose, buvo pesimistas dėl rin
kimų, kurie nežada atnešti nie 
ko naujo.

JEI JOS NORITE SIŲSTI
SIUNTINĮ - DOVANĄ Į LIETUVĄ IR USSR DALIS

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI
ŽINOMOS FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
' ' ' LICENSED 8* VN EšPOSVŲTORGi

, VYRIAUSIA ĮSTAIGA - ;

177i> Broadway, New York, N. Y. 10019 —Tel: 581-6590—581-7729
* Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu lai- 

kH. 'SiūiiS’nHj pristatymas garantuotas. Visi muilai apmokami mūsų įstaigose, gavė
jas NIEKO NEMOKA. . . • • •

Prie firmos skyrių yra krautuvės, joserasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įVaffiėittšSų ‘dūdinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos .vakaro, šeštadieniais ir sek- 
niadienidis bū o 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI:
ALt^NTdW. lPA. — 126 Tilghman Street -.... —
’B’ALTffaORE 31, MD. — 19C0 Fleet Street _______
Ar6OKLYN, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue 
ĄUFF'ALO 12, N. Y. — 701 Fillmore Avenue ......... -
CHICAGO 22, ffi. — 1241 No. Ashland Avenue .........

'^Crtte’AGO, ifcfc. 60629. — 2608 West 69 Street ......
CHICAGO, ILL. 60609
CLEVELAND 13/Ohio — 1028 Kenilworth Avenue 
DETROIT 12, Mich. -- 
FARMINGDALį, N. J 
HAMTRAMCK, Mich. 
HARTFORD 6, Conn.
LOS ANGELES 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue 
MIAMI BEACH, Fla. 33139 1201-17 St. ...»...... ......... .
NEW YORK 3, N. Y. - 
NEW YORK 3, N, Y. . 
PHILADELPHIA 23, Pa
PHOENIX/. Ariz, 85027   22047 N. Black Canyon Hwy 
RAHWAYgN. X — 47 East Milton Avenue 
SOUTH RIVER, N?J. — 41 Whitehead Avenue 
SILVER SPRING, Md. — 622 Elsworth Dr.
SYRACUSE, N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street ______
WOODHAVEN, Queens, N. Y. 11421 — 80-14 Jamaica Ave. 
UTICA, N. Y. _ 963 Bleeker Street _________________

1855 West 47 Street

11601 Jos Campau Avenue......
— Freewood Acres Rt. 9 ......
- 11339 ’bstampau Avenue

122-126 Hillside Avenue ......

78 Second Avenue.............
141 Second Avenue__ -----
- 631 W. Girard Avenue —

A. 
--------

— 435-1654
— 342.-4240
— 633-0090
— 895-0700
— 486-2818
— 925-2787
— 376-6755 .
— 771-0696
— 36S-6780 |
— 363-0494 i
— 365:6740 I

— 249-6216
— ; 385-655(1 į
305-673-8220. J

— 674-1540 1
— 475-7430 f
— 769-4507 i
602-942^770; 1

257-6320 
589-4464 
475-9746 
296-5250 
732-7476
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17” Diagonal COLOR

with $1,500
You can have this 17” RCA XL-100 
COLOR TV. . .and your money grows to 
$1,897 in 72 months.

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

Or With St) , 000
And your money grows to $5,558.48 in 
2’A years.

OrWith$-| 0,000
And your money grows to $10,691.09 in 
114 years.

Or with $20,000
And your money grows to 
$21,024 81 in 1 year.

19” Diagonal COLOR 
Remote-Control

With $1,500
You can have this 19” RCA XL-100 
COLOR TV. . .with Remote Control. . 
.and your money grows to $1,695.54 in 72 
months. $ ;

Or With $2,000
And your money grows to $2,112.23 in 4 
yea rs.

Or With $5,000
And your money grows to $5,408.95 in
2 7? yea rs. *

LI ETUV1A1
SVEIKINAME 
AMERIKĄ

AMERIKOS
BICENTENNIAL MINĖJIMAS

Or With $1 0,000
And your money grows to $10,551.99 
in 1!4 years.

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

.----- IHHMfl i II _____ UI - — LJ

Enjoy Your TV NOW PLUS

"F’Kxfs rrurtf m th«s %pACMl account for term of certificate Ftorn youf deport. we deduct the cost of the item, but the mte-est you earn pav<i 
for 4. p*<rs p»v«** you >dd<?»o»Ml gam of 6'6% to 7 % %> on your deposit Federal regulations require substantial interest penalty for eady 

withd’-awa!

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

VIENINTELĖ I I < CA DALYVAUTI!

• VĖLIAVŲ PARADAS
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NESANTAIKOS ŠAKNŲ IEŠKANT
Šio krašto lietuvių visuonie-'atsirado trečioji bendrinė or- 

nis gyvenimas jau kuris laikas1 gauizucija — JAV L B-nė. Jų 
visų trijų susioi-ganizavimu 
pagrinde buvo; darbo pasidali
nimas, veiklos bendrunias ir

or-

serga. Tatai ryšku spaudoje, 
kaip ir beveik kiekviename 
bendresniame lietuvių pasireiš 
kime. Vieningos veiklos sugrio 
vimas yra pasibaisėtinas nusi
kaltimas, užtat, vis garsiau 
šaukiama grąžinti susiklausi- 
mą ir darną. Bet vienybės ar
dytojų titulas, kaip tas. svie
dinys, mėtomas į visas puses, 
dažnai net nebandant pažvelg 
ti į nevienybės priežastis, šiuo 
rašiniu siekiama atkreipti skai 
lytojo dėmesį į vieną iš pagrin
dinių nesutarimo priežasčių.

Senieji Amerikos lietuviai, jvaująs, “miręs iFeluvis' 
susiorganizavę į susivienijimus i Inil djeną gali balsuoti už 
ir įvairiausio pobūdžio draugi-, v0 pasirinktųs” kandidatus ir 
jas, klubus bei jų federacijas, net -per , rankas” (oficialiai 
Lietuvos nelaimės paveikti 1310 “paštu”) įteikti savo balsą, 
ir 1944 metais sudarė dvi pa- qruo j>ū(iu B-nė pasidarė 
grindines šio krašto patrioti- ganizacija be narių sąrašo — 
nes organizacijas — ALTą ir 
BALFą. ALTa ėmėsi Lietuvos 
ir lietuvių gelbėjimo, o BAL- 
Fas.— jų šalpos. Tų. organiza
cijų veikla ir nuopelnai yra 
visiems žinomi, o- “dipukams” 
niekad nepamirštini.

Naujieji ateiviai po II-ojo 
Pasaulinio karo atsinešė VLI- 
Ke gimusios B-nės organizaci
jos idėją. Deja, B-nės organi
zacija buvo suplanuota lyg to 
popierinio kelių inžinieriaus, 
tematančio tuščią popierio la
pą, — kraštams kur nebuvo or 
gąnįzuotos lietuviij išeivijos. 
ŲžtaU >JAV B-nė.- tėgalėj o pra- 
deii’veiktiįtik prisitaikiusi prie 
jau esomo lietuvių suasirgani- 
zayimo^ pasmildama kultūrinę 
ir lietuvybės išlaikymo sritį bei 
pasižadėdama “pareigingai 
remti Lietuvos laisvinimo ko
vą ir Lietuvių Tautos gelbėjimo 
pastangas”. Tuo būdu 1951 m. 
šio krašto- lietuvių gj-venime

ALTa ir BAllFas pasirinko 
federacinį organizavimo prin
cipą, savo sudėtin įjungdami 
visas patriotines organizacijas 
ir paskiria lietuvius. B-nė liko 
prie vienalytės, renkamos or
ganizacijos. B-nės steigėjai priė 
me dėsnį, kad kiekvienas lietu
vis yra jos narys. Tatai suda- 

ll" rė sąlygas, kad jokio suprati
mo neturįs, veikloje nedaly- 

Į vaująs, “įniręs iFeluvis” rinki- 
; “sa

gojus” įvairaus plauko “akty
vistams” ir rinkiminiams suk
čiams. Taip vienai grupei “pa
sidarbavus” B-nės vadovvbė 
atsidūrė tos grupės rankose. 
Bet tada atsitiko tai, ką VLI- 
Ko pirmininkas a. a. prel. Kru
pavičius buvo numatęs ir įspė
jęs: B-nė nustojo savo pagrin
dinio požymio — bendrumo ir 
kaip bendra visų lietuvių or
ganizacija mirė.

Skelbiama, kad B-nės rinki
muose “dalyvavo’’ apie 10,000 
lietuvių. Tai esąs impozantiš
kas skaičius, bet pamirštama 
kad tai tik maždaug pusė se
nųjų. ir naujųjų lietuvių, gyve
nančių Marquette Parko apy
linkėje, Čikagoje. Dar liūdnes
nė “demokratija” pasirodo fi
nes apylinkėse. Tame pat Mar
quette Parke rinkiminės B-nės 
Apylinkės “valdžią” renkant 
šiais metais dalyvavo su vi
sais “skrajojančiais olandais”

S'
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iš kilų apylinkių, kaip skelb- prie galutinio senosios išeivi-3 vaikus ir lėvaiteheią jaunes 
ta, tik 1X2 asmenys. Visa tai jos išjungim AUihIo, fie pnti 
rodo dar į kily nedovanotina IMaskva negalėjo paruosti geres 
B-nės steigėjų klaidų: neatsi-; nio plano šio krašto lieluvių 
žvelgę j sjo kraš.o lietuvių su- 1 veiklai sugriauti, panardinant 
siorganizavim^ ir jų visuonie-*jų j kažkojeį džiungliškų chao- 
ninę patirtį ir steigdami viena- įsa. kuriame negalioja nei dar- 
lytę, rinkimai? pagrįstų B-nSįbo pasidalinimas, nei pagarba 
organizacija, jie paliko senųjų j ar bent pakanta kitam.
šio krašto išeiviją ir naujųjų po įvairių pastangų sustiih- 
ateivių organizacijas, už B-nes (|yei jį griovimo darbą buvo 
organizacijos ribų. Savaime su j įsitikinta, kad frontininkų už- 
p ran lama, kad tokios B-nės: niojjs yra nepakeičiamas ir jo- 
sauksmas ir. kviestinius į darbą-( j-je įtikinėjimai jų neveikia, 
tegirdimus tik mažos lieluvių ’paiįtmn užhipnotizuoti, jie ir 
daleles; visi kiti jiems rūpimą poliau siekia vykdyti ^lietuvių 

veiklos perorganizavimą”, ma 
tomai, tikėdamiesi per B-nę ir 
jiems palankią spaudą diktuoti 
visiems šio krašto lietuviams.

1 D. Adomaitis

bendrinį darbą kaip dirbę, taip 
ir toliau dirba savo organiza
cijose. —

Beveik šimtaprocentinė nau 
jųjų ateivių B-nės organizaci
ja, vieno kilo idealisto palaiko
ma ir nors tariamą bendrumą 
išlaikydama, būtų galėjusi ir 
toliau būti naudTnga šio kraš
to lietuvių gyvenime, tačiau at
sidūrusi vienos grupelės vado- 
vybėn ji pradėjo darnios lietu
vių veiklos ardymo darbą. Pa
keitusi Įstatus B-nė pasuko po
litinės veiklos baran, kuriame 
nuo seno yra šaknis įleidusi 
ALTą. Jos pasiusti ^‘ambasa
doriai* Washingtorie sugebėjo 
išardyti Prezidento R. Nixono 
paskirtą audienciją pabaltie- 
čiams. Netrukus B-nė išėjo į 
atvirą kovą prieš ALTą, grob
dama 16-os Vasario aukas ir 
kitur kaišiodama pagalius AL- 
Tos veiklon. Darbo padalos 
principas ir susitarimas buvo 
sulaužyti; kaip .vėliau paaišr 
kėjo, frontininkij valdžioje fi
ne užsimojo išjungti iš visuo
meninės veiklos politines gru
pes, o taip pat perimti ALTos 
ir fiALFo veiklą “po B-nės sto
gu” '

Kiekvienam sveiko galvoji
mo žmogui turėtų būti aišku, 
kad toks B-nės užmojis veda

Sovietiška detentė
Chicago Tribune koresponden

tas Maskvoje James O. Jackson 
plačiau pranešė kaip pati sovie
tų valdžia terorizuoja Amerikos 
ambasadą. Neseniai nuskambė
jo sensacingas atradimas, kad 
sovietų žvalgybai nebeužtenka 
mikrofonų įrengimų, nuklausyti 
kas kalbama JAV ambasadoje. 
Tam tikslui visa ambasada buvo 
užtvindyta sveikatai kenksmingų 
spindulių radiacija. Tą inciden
tą be didelio triukšmo likvida
vus, prasidėjo neįtikėtinas ki
tas, apie kurį J. 0. Jackson se
kančiai praneša:

Sovietų užsienių reikalų mi
nisterijos Amerikos skyriaus val
dininkas antradienį 11:45 vai. 
priešpiet mandagiu balsu pate
lefonavo, kad ambasados antra
jame aukšte yra padėta bomba, 
kuri sprogs lygiai pirmą valan
dą. Pranešimą priėmęs konsu
las Clifford Gross sako, kad tas 
sovietų pareigūnas “kalbėjo la
bai lėtai ir atsargiai, ir jis pasa
kė, kad jų (sovietų) vidaus rei
kalų ministerija 11 vai. priešpiet 
gavusi anonimišką pranešimą, 
jog Amerikos ambasados antra
me aukšte yra padėta bomba, ku
ri sprogsianti 1 vai. popiet. Vi
si ambasados tarnautojai buvo 
skubiai evakuoti, bet jokios bom
bos nerasta. Tai buvo antras 
bombomis grasinimas vienos sa
vaitės bėgyje. Pirmas grasini
mas buvo ketvirtadienį, tik ne 
diplomatiniu keliu kaip šis antra
sis.

Ambasados tarnautojai tvir
tina, kad tie bombomis grasini
mai yra organizuota sovietų ker
što kampanija už tai, kad New 
Yorke žydų^militantai atakavo 
sovietų pareigūnus. Po to, Ame
rikos diplomatai gavo telefonu 
daug grasinimų, kai kurie net

Ambasada pareiškė protestą, 
pakaltindama sovietų valdžią, 
cad ji sąmoningai tokius grasini- 
■nus leidžia ir jiems pritaria. So
netai kaltinimus atmetė, aiškin- 
iami, kad tokius, pavienius, pa
grasinimus daro sovietų pilie- 
•iai, “pasipiktinę” elgesiu su so
netų diplomatais New Yorke.

žmonės kalba, kad staiga pa
garsėjęs žodis “detente”, pradė
tas išreikšti santykių su sovie- 
ais gerėjimą, neilgai trukus pa
arto keiksmažodžiu. J. Pr.

INDUOS PRIEMONĖS 
SUMAžINT PRIĘAUGLI
Bombėjus, Indija. Maharašt- 

•a valstijos valdžia įteikė savo 
>eimui įstatymo propjektą, ku- 
•iuo visos šeimos, jau turinčios 
J vaikus ir tėvai tebera jaunes 
•ilizacijai arba mokėti piniginę 
įausmę ir eiti dvejiems metams 
kalėjimą. Maharaštros seimas 

statymą priėmė 75balsais prieš 
rieną. įstatymas persiunčiamas 
New Delhi prezidentui pasira- 

yti ir dėl pasirašymo abejonės 
tėra, kadangi pati ministerių 
rirmininkė Indira Gandhi vR- 
lovauja šakotai programai kaip 
iumažinti Indijos gyventojų

Vakarinė Bengalija planuo-' 
tokį pat įstatymą. Kitos In- 

jos valstijos laikinai turi ife 
idusios įstatymus, kuriais šęi 
os už mažai vaikų pagiria
is, o už daug vaikų papeikią-. 
os. šeimos, kurios jau turi

ni kaip ~ū> melų, o motinos jau
nesnės kaip 15 melus amžiaus, 
Maharašlra valstijoje privalo 
sterilizuotis.

Jei vislumai nebus nedel
siant drastiškai sumažintas, lai 
*ČO(K) melais Indija turės visi) 
bilijoną (milijardą arba 1,000.- 
003.000 žmonių.

labai pavojingi, nes prieš juos 
■ nėra u.'ilinuudų. Vaikai juos su
valgę turi mirti.

Teksaso daktarai tad ir pra

leistai, apie savo vaikus var
gais negalais patyrė, kad yra 
atiduoti (adaptuoti) nežino
mai porai.

LAISVĖS KAINA
Komunistinė Rytų Vokieti

jos valdžia ištrėmė “ištrėmė 
“Spizgel” laikraščio korespon
dentą Joerg Metike, kurs ap
rašė vienos šeimos tragediją,

PAVOJINGI PELIŲ NUODAI
Senieji pelėms nuodyti nuodai 

Warfarin neįveikia pelių gyvy
bės. Paskutiniu laiku pradėta 
vartoti stipresni nuodai Yelow 
Phosphorus. Bet naujieji yra

kuri norėjo pabėgti į Austriją 
bei btivo sugauta ir abudu Ir 
vai nuteisti po 31 mėnesius ka-Į 
įėjimo, o jų vaikai - 3 ir ll 
metų iš tėvų atimti ir kai baus &>, kad minėti pelių naujieji 
mes baigę buvo iš kalėjimo pa nuodai būtų išimti iš apyvartos.

Esą, 3 vaikai Oklahomoje jau 
spėjo nusinuodyti.
H UMPHRĖ~NEATSISAKYS

WASHINGTONAS. — Sena
torius Humphrey, užpultas laik
raštininkų, kovo 31 Washingto
ne pareiškė, kad jis pirminiuose 
rinkimuose nedalyvausiąs, bet 
neatsisakys, jei bus paprašytas 
ir pakviestas būti kan didatu į 
prezidentus.
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Chicagos Lietuvių Spaudos 
Klubas savo 1976. III.l d. susi
rinkime priėmė 15-ka rezoliu
cijų aktualiais mūsų viešojo 
gyvenimo klausimais. Rezoliu
cijos paskelbtos š. m. kovo 16 
d. “Naujienose”, “Tiesos žo
džio” 18 Nr., gi čia duodami 
jų trumpi komentarai.
I. Del JAV LB susiskaldymo

JAV LB šiandien yra suski
lusi į vad. neregistruotųjų ir re 
gistruotųjų LB. Vieni mūsų šį 
LB susiskaldymų labai apgai
lestaują, laikydami jį dideliu 
blogiu, gi kiti sako, kad “gali
ma dirbti ir atskirai” (tai PLB

statant joje vienybę. Kam gi 
tas JAV LB pertvarkymas? 
Aišku, tam, kad nebūtų vėl tų 
visokių nesusipratimų Bend
ruomenėje, kokių turėta joje 
iki šiol. Todėl, jei tokios tarp* 
savęs nesutariančių Bendruo
menių taikos ir vienybės atsta
tymo derybos įvyktų tai jose 
turėtų būti svarstomi visi gin
čus kelią klausimai, kurių ak
tualiausias būtų. LB organiza
cinės struktūros pertvarkymas 
teisingais pagrindais, kad bū
tų užkirstas kelias visokioms 
neigiamybėms reikštis LB gy
venime, kokių LB turėjo labai 
daug iki šiol, netgi kriminalų,

Šio- šimtmečio pradžioje Mississippi upe plaukiojo laivai, kuriuose buvo duodamas lobiai 
geras ^patarnavimas keleiviams. Paveiksle mato.'ne laivą, kuris ryte nuplaukdavo į Mississippi 
upės žiotis, parodydavo keleiviams gamtos grožį, juos gerai pamaitindavo, o pavakare vėl per
veždavo j kilmės uostą. Turtingesni žmonės sek nadieniai labai dažnai pasinaudodavo šiomis 
ekskursinėmis kelionėmis. Paveiksle mat ome.celei vi us, susėdusius prie stalo ir laukiančius 
piety. Dabar laivai jau kitokį ir aptarnavimas kitoks.

JAV Kongresas padeda lietuviams
Visi žinome, kad Lietuvai nepriklausomybė buvo 

atimta prievarta. Hitleris susitarė su Stalinu pasidalyti 
Rytų Europą ir pradėti Antrąjį Pas. Karą. Stalinas ryžosi 
grobti tris Pabaltijo valstybes, o Hitleris buvo tikras, kad 
jo užnugaris bus saugus. Be to, jis žinojo, kad visą karo 
metą jis gaus iš Sovietų Rusijos ne tik karui vesti būti
nai reikalingų degalų, bet ir karo medžiagai gaminti gaus 
reikalingų žaliavų.

Nei Lietuvos karo jėgos, nei Lietuvos gyventojai ne
buvo paruošti kovai prieš gerai ginkluotą Hitlerio Vo
kietiją ir Stalino Rusiją. Jeigu Pabaltijo Valstybes ir bū
tų buvusios geriau pasiruošusios tai vis vien vargu jos 
būtų laimėjusios kovą prieš šiuos du pramonės milžinus, 
pajėgusius aginkluoti kelias armijų grupes. Atviron ko
von lietuviai nepajėgė susiorganizuoti, bet jie buvo prie
šingi prievartai ir visomis galimomis priemonėmis prieš 
okupantus kovojo. Pradžioje jie priešino sovietų okupa
cijai, o vėliau jie organizavo pasipriešinimą ir vokiečiams.

Lietuviai priešinosi ir antrajai sovietų okupacijai. 
Pradžioje jie vetdė kovą ginklu rankose, o vėliau prie
šinosi okupantams įvairiomis kitomis priemonėmis. Visi 
žinome, kad okupantas yra nepaprastai žiaurus. Jis nesi
varžo jokiomis priemonėmis. Jis atima iš gyventojų jų 
namus, žemę, galvijus, santaupas, o labai dažnai juos pa
čius siunčia į Rusijos šiaurę, kad galutinai palaužtų pasi
priešinimą. Jeigu išsiųsto lietuvio valios nepalaužia, tai 
leidžia šalčiams ir badui jį sunaikinti. Rusai plėšia lietu
vių turtą, išnaudoja lietuvišką darbo jėgą ir stengiasi 
galimai greičiau rusifikuoti visą kraštą. Panašiai rusai 
elgiasi ne vien su lietuvais. Jie bando surusinti Estiją ir 
Latviją, o pagrobton Rytų Vokietijon siunčia didžiau
sias komunistinių kolonizatorių brigadas.
as- Amerikos lietuviai numatė galima rusų priespaudą 
ir naikinimo priemones, todėl jie ėmėsi priemonių padė
ti pavergtims lietuviams. Jie nepajėgia padėti tiesiogi
niai, bet jie ryžosi šion lietuvių kovon įkinkyti laisve ti
kinčius ir laisvės trokštančius amerikiečius. Jie paruošė 
planą paveikti kiekvieną galvojantį amerikietį ir palenk
ti lietuviams naudinga kryptimi. Jie informavo ameri
kiečius apie lietuviams padarytas ir daromas skriaudas. 
Jie gerai susiorganizavo ir kreipėsi į buvusias adminis
tracijas bei kongreso atstovus. Jie įtikino kelis kongreso 
ir senato atstovus apie reikalą padėti lietuviams ginti 
savo teises ir siekti pavergtos Lietuvos laisvės. Sen. Pau 
Douglas buvo didelis Lietuvos laisvės šalininkas ir kiek
viena proga primindavo šį reikalą ne tiktai buvusioms

Valdybos pirm. B. Nainio žo
džiai, paskelbti “Drauge”).

Lietuvių Spaudos Klubas sa
vo rezoliucijoje pasisakė prieš 
JAV LB susiskaldymą, kaip 
blogį, kviesdamas abiejų JAV 
LB vadovybes išsiaiškinti tar
pusavio nesusipratimus ir at
statyti teisingais pagrindais 
persitvarkiusioje visų mūsų- 
Bendruomenėje vienybę. Tai
gi matome, kad LSK, pirmiau
sia, siūlo abiem LB susilieti 
vėl į visiems vienų, tik į teisin
gais principais arba pagrindais 
pertvarkytų Bendruomenę, at-

kurie pasireiškė, balsų klasto
jimais, renkant Tarybą (1973) 
kada rinkimai neteko savo 
prasmės ir buvo paversti tikra 
bolševikine komedija. Kokiais 
tada pagrindais turėtų persit- 
varkvti JAV LB-?

* - į&F

Manyčiau, mūsų visų Ben
druomenei reikėtų persitvar
kyti federaciniais pagrindais, 
kaip dabar yra susitvarkiusi 
vad. registruotoji JAV LB, ku
rios nariais, greta jos Apylin
kių, kai organizacinių vie
netų,- yra į ją įsijungusios 
įvairios mūsų organizacijos,

administracijoms, bet ir visam senatui. Ilgametis Lietu
vos laisvės draugas buvo ir tebėra kongreso atstovas Da
niel Flood. . . ■ i .••/rtn-

Dabartiniu metu kaip atstovų rūmuose, taip ir se- 
nate-yra daugiau šios galingos įstaigos narių tarpe yra 
Lietuvos laisve susidomėjusių žmonių. Lietuvos reikalais 
yra susidomėjęs Illinois sen. Charles Percy. Lietuvos rei
kalus drąsiai kongrese kelia atstovas Frank Anntmzio. 
Kiekviena pasitaikiusia proga jis iškelia viešumon sovie- - 
tų valdžios primetamą prievartą pavergtiems lietuviams, 
primena kai kuriuos praeities epizodus ir reikalauja, kad 
administracija nepraleistų progos užtarti pavergtuosius 
ir privatinti okupantams trauktis iš pavergtų kraštų.

Labai malonu, kad paskutiniais metais Lietuvos rei
kalais susidomėjo ir kongreso atstovas Russo. Jis susi
pažino su visa eile lietuvių, išsiaiškino lietuviams labiau
siai rūpimas problemas ir įsitraukė Lietuvos laisvės ko
von. Kiekviena proga jis primena kongreso atstovams 
apie pavergtiems lietuviams daromą skriaudą ir ieško 
priemonių skriaudžiamai mažai tautai pagelbėti. Jau 
anksčiau, dar tebebūdamas Illinois seime, Russo iškel
davo gražesnius lietuvių charakterio bruožus, o dabar, 
jau būdamas JAV kongrese, jis primena visiems ameri
kiečiams ir net visam pasauliui lietuviams daromas 
skriaudas. , ■ ,

1 Šių metų kovo 4 d. kongreso atstovas Rušso pasakė 
nepaprastai gražią kalbą- apie dabartinę padėtį pačioje 
Lietuvoje. Jis prijungė prie savo kalbos kelis Lietuvą 
liečiančius dokumentus ir prijungė prie savo kalbos. Vė
liau kongreso atstovas Russo pasidarė didoką pluoštą 
savo kalbos kopijų ir siuntinėja ne tik administracijos 
pareigūnams, bet ir amerikietiškiems laikraštininkams, 
patardamas kelti viešumon priespaudą atnešusių' rusų 
kmunistų žiaurius darbus. Visi žinome, kad kiekvienas 
senatorius ir kongreso atstovas yra užimtas įvairiais sa
vais reikalais, bet atstovas Russo nustumia į šalį antra
eilius dalykus ir primena saviesiems apie lietuvių tautai 
daromas skriaudas. Apie kovojančius lietuvius atsto
vas Russo šitaip yra pasakęs:

“Niekur kova už laisvę ir prieš tironiją taip dra
matiškai nepasireiškia, kaip šiaurinėje Rytų Euro
poje. Sovietų karo jėgos okupavo Lietuvą 1940 me
tais, panaikindamos tą labai jau trumpą laisvės su
žibėjimą po kelių šimtmečių caro priespaudos. Po 36 
okupacijos metų ši drąsi tauta dar tebeveda drąsią 
kovą už savo teises, savo laisvę ir savo tradicijas 
prieš sistematines pastangas nušluoti lietuvišką kul
tūrą nuo žemės paviršiaus.”- (Congresional Record, 
1976 m. kovo 4 d. Nr. 30, psl. 1)
JAV kongreso ir senato atstovų kalbos, keliamos vie

šumon posėdžių metu, yra didžiausia rakštis visai-sovie
tinei politikai. Okupantas negali uždaryti Amerikos kon
greso atstovų bumų, jis negali paneigti jų keliamų fak
tų. Okupantas žino, kad ir administracijos privalo skai
tytis su rinktų atstovų nuomonėmis. Kongreso darbus 
seka ir užsienio valstybių diplomatai bei politikai. Jie 
žino, kad kongreso atstovų balso privalo klausyti ir ad
ministracijos atstovai. JAV kongresas yra lietuvių drau
gas kovoje už gimtinio savo krašto laisvę. Amerikos Lie
tuvių Taryba visą laiką palaikė dtaugingus ryšius su kon 
greso atstovais. Visiems lietuviams reikia su jaiš palai
kyti draugingus santykius.

draugijos, klubai, kultūrines 
įstaigos ir pan. Ši organizacinė 
struktūra gera ypač tuo kad 
Bendruomenės vadovybė su
daroma ne tais nelaimingais 
rinkimais (su savo visokiomis 
manipuliacijomis,- klastojimais 
ir apgavystėmis, kuo išgarsė
jo tą mūsą “senelė’’, vad. “ne
registruotoji” B e n druomenė 
1973 m., savo Vll-sios Tary
bos neva rinkimuose), bet ji, 
ta vadovybė, sukomplektuoja
mą iš LB organizacinių viene
tų (organizacijų^draugijų klu
bų ir kitų paskirtų atstovų (jų 
įgaliotinių). Tokia savo orga
nizacine struktūra veikdama, 
toji mūsų visų JAV LB gražiai 
sugyventų su visomis mūsų or
ganizacijomis, taip pat ir su 
jų federacija laisvinimo dar
bui dirbti — tai su ALTu, su 
kuriuo dabar save “prigimti
ne” belaikanti- vad. neregis
truoji “LB jau metų metais 
yra “karo padėtyje”...

Kviečiu ir kitus pasisakyti 
šiuo dabar svarbiu, aktualiu 
JAV LB pertvarkymo ir visų

Kunigo nauda...
Prieš trejus metus Chicagos 

šiauriniame užmestyje Inglesi
de prie Fox Lake mirė katali
kų St. Bede bažnyčios 50 metų 
išbuvęs klebonu kun. John F. 
Coleman. Rastame kunigo pa
ties savo ranka rašytame testa
mente parašyta, kad jis palieka 
$320,000 turtą grynais pinigais 
ir tą turtą paskirsto 85 nuošim
čius St. Bede bažnyčiai, o liku
sius 15 nuošimčių divejų ordinų 
vienuolėms. Mirusiojo kunigo 
giminės užprotestavo, pareikš- 

■ darni pretenzijas į palikimą, juo 
labiau, kad įtarė, jog testament 
te yra netikslumų, kadangi vie
no pasirašiusio liudininką “Ge
orge Wilson” visiškai nėra ir 
nebuvo.

Byla nusitęsė iki šiol, ir tik 
šiomis dienomis Lake apskrities 
teismas išsprendė salanionišku 
metodu: kunigo palikimą padą- 

mūsų bendruomeninės vieny
bės atstatymo klausimu.

(Bus daugiau).

linti pusiau: 50% Chicagos ar- 
kidiocezijai ir 50% velionio gi
minėms, Misterija liko, kaip to- 
kios mažos parapijėlės kudigaš 
galėjo sukrauti- tokią sumą-pi
nigų?

SKAITYK IR KITAM PATARK
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TELEF. PR 8-3228

DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
ER GERKLĖS LIGOS 
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimų

DR. K. G. 8ALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446
Priima ligonius pagal gu^tarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

Keliautojas Dan Kuraitis Floridoje

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SUKUtON 

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

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtai. 1—7 vai.. 
' enirad.. penatadieni nuo 1—5. tree, 

ir Sesiaa. tunai susitarus.

DR. PAUL V. DakGij 
gydytojasjr GHiRUKUAS 

Westchester Community klinikos , 
Medicinos direktorius.

1933 S. Manheim Rd., Wesrchester. Hi. 
YALANJlX)S:*3—9 darbo dienomis ir 

Kas antrą šeštadieni. 8—3 vai.
Tel.: 562-2727 arba 562-2728

KEZ.: GI 8-0873

DR. W. fiSiN ■ EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti Ml -3-0001.

TEL. — BE 3-5893 .

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

SPECIALYBĖ AKIU LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. A. V. JUČAS
Tel.: 561-4605 ir 489^441

O F ISAI r 
1002 N. WESTERN AVE.
5214 N. WESTERN AVE. į 

Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel.: HE 4-1818 
Rezidencijos: PR 6-98G1

DR. J. MESKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71st STREET 

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

Trečiadieniais uždaryta, r

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

“contact lenses”.
vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUT1S 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: anw-ad. nuo 1—4 po. pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

Ofise telef.: 776-2880 
Naujas rėz. Telef.:’ 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

V. Tu mason is, M. D., S. C
CHIRURGAS

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telofu HEmlock 4-2123 
Rezid. talefu Glbson 8-6195 

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
-<3 ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai. Med. Ban-
Tį* dažai. Speciali pagalba kojom* 

♦ (Arch Support*) ir t t.
Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 Wait 63rd St., Chicago HL 60629 

Telef.: PRespect 6-5084

Kiekvienais metais, žiemos 
šalčiams užėjus, saulėtoji Flo
rida prisipildo tolimaisiais sve 
čiais. Jie visi čia, besimaudy- 
dami šiltame Atlante, netik pa
ilsi, atsigaivina nuo rūpesčių 
ir kasdieninių vargų, bet taip 
pat labai paįvairina vietos lie
tuvių gyvenimų ir palieka ma
lonius įspūdžius bei prisimini
mus. Ypatingai Floridos lietu
viai vertina mūsų žymiųjų vi
suomenės veikėjų pasirody
mus šioje padangėje.

Kiekvienais metais Miami lie 
tuviai turi laimės susilaukti ži
nomo lietuvio, visuomenės vei
kėjo čikagiečio Dan Kuraičio, 
kurio nuopelnus lietuviams 
labai gerai žino senesniosios 
kartos tautiečiai, o jo įdomius 
kelionių aprašymus yra daug 
kartų skaitę visi “Naujienų” 
skaitytojai.

Šiai metais Dan Kuraitis 
nepatingėjo atkakti ir į Juno 
Beach ir Palm Beach sureng
tame Vasario 16 dienos minėji 
me išdrožė puikių kalbų, kuri 
dar ir šiandien yra-visų šios 
apylinkės lietuvių gražiai mi
nima ir statoma pavyzdžiu, 
kaip reikia trumpu žodžiu 
daug pasakyti. Sekantį sekma
dienį jis jautriu žodžiu pasvei
kino ir Miami lietuvius ir pak
lojo visų šimtinę tautos laisvi
nimo reikalams — ALT-ui.

Vasario m. 21 d. puikiame 
Hūricane restorane susirinko 
kelios dešimtys Dan Kuraičio 
geriausių draugų iš-AIiami at
sisveikinti su juo. Iš Juno Be
ach į šį atsisveikinimą atvyko 
Daugėlai. Visi kelias valandas 
pabendravo su Dan Kuraičiu, 
pasidalino išgyvenimais ir įs
pūdžiais ir vieningai palinkėjo 
jam galimai greičiau vėl pasi
rodyti saulėtos Floridos padan 
gėje..

DidysU lietuvis ^keliautojas 
Dan Kuraitis savo patrauklia 
asmenybe, lietuvišku papras
tumu ir nuoširdumu žavėte su
žavi kiekvieną, kuris tik turi 
laimės jį arčiau pažinti. Jis su 
žavėjo ir mus visus-Juno Be
ach lietuvius ir visi nekantriai
laukiame jo vėl pasirodant mū 
su kaiminyštėje. J. D gi.

SLA 134-tos Moterų 
kuopos veikla

Kuopos susirinkimas įv^ko ko
vo 13 dieną Chicago Savings pa
talpose. Susirinkimas buvo gau
sus ir darbingas, kuris gyvai 
svarstė ir diskutavo kuopos ir 
bendrus SLA reikalus.

Kai susirinkime vyko balsavi
mas į Pildomąją Tarybą, tad 
kuopos pirm. H. čižauskienė pra
vedė balsavimus taip, kaip įsta
tymai reikalauja, be agitacijų. 
Priminė, kad Susivienijime nėra 
blogų žmonių, tad ir kandidatai 
visi geri žmonės ir SLA gerai 
tvarkomas'. Balsus skaitė L. Ar-

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJUKAS

lauskienė, J. Junkaitienė ir Stuo- 
gienė.

Malonu, kad narės vertinda
mos kuopos darbščiųjų) sekreto
rę Kristinų Austin, atidavė už 
ją savo balsus.

Su liūdesiu pranešta, kad ko
vo mėnesį išsiskyrė iš gyvųjų 
tarpo kuopos gera narė Ona Ne- 
mickas. Narės atidavė pagarbų 
minutės susikaupimu. Sergan
čios narės Genė Junkaitienė ir 
Ona Brusgulienė jau sustiprėjo 
ir atsilankė į susirinkimų. Narė 
Rulienė dar gydosi sūnaus glo
boje Kalifornijoje. Linkime 
greit pasveikti.

Po susirinkimo prie vaišių sta
lo gimtadienio proga buvo gra
žiai pasveikinta A. čižauskienė, 
kuopos pirmininkė, C. Austin 
kuopos sekretorė ir Juzė Krikš
čiūnienė. Vaišino šampanu. M. 
Stanaitienė kp. vicepirmininkė 
paruošė puikų tortų. G. Junkai
tienė prisegė gražių baltą orchi
dėjų, prie vaišių paruošimo pri
sidėjo M. Leipienė, P. Pureskis, 
Norvainienė ir A. Halek, pirmi
ninkė visoms nuoširdžiai padė-

kojo ir prašė nares nepamiršti 
sekantį kuopos susirinkimų, ku
ris įvyks balandžio 10 dienų pir
mų valandų popiet Chicago Sav
ings patalpose, 6245 So. Western 
avė,

Po susirinkimo bus vaišės su 
margučiais. Prašom nares gau
siai dalyvauti.

M. Stanaitienė, vicepirm.

Padaugėjo vyry
WASHINGTONAS. — Jaunų 

vyrų . (18-29 metų amžiaus) 
Jungtinėse Valstybėse skaičius 
praeitais metais pasiekė 44.6 mi- 
lijonų skaičių, tai yra 6.5 miti- 
jonais arba 17 nuošimčiais dau
giau nuo 1970 metų. Iš to skai
čiaus tik apie 1.6 milijono tarna
vo kariuomenėje. 1970 metais 
jaunų vyrų JAV-bėse buvo 38 
milijonai ir iš jų 2.5 milijonai 
atliko karinę tarnybų.

Dipl. istorikas, pedagogas 
Jurgis Pėteraitis mirė š. m. ko
vo 16 d. ir palaidotas kovo 20 
d. Lietuvių Tautinėse kapinėse, 
Chicagoje.

'NAUJIENOS" BOLŠEVIKAMS 
YRA RAKŠTIS JĮ- AKYSE

Pasveikink savu draugui 

'p e i* ° Nau j j. ona s ”

DIVIZIJOS GENEROLAS, VYTIES KRYŽIAUS 
KAVALIERIUS

Mirė kovo 31 d., 1976 m. 9:45 vai. vakaro šv. Kryžiaus ligoninėje. 
Gyveno 6643 So. Maplewood Ave., Chicagoje..

Pasiliko dideliame nuliūdime Lietuvoje: žmona Adelė Bielskutė, 
dvi dukros: Asta Adelaida ir Jolita Aldona Žebrauskienė su šeima, dvi 
dukraitės: Raimonda ir Viktorija ir sesuo Elena, JAV: brolis Antanas 
ir brolėnai: Vytautas Rėklaitis su šeima ir Vida RėklaitytėJurkuvie- 
nė ir jų šeima; svainės Albina Brazauskienė, Joana Jovaišienė, Zuzana 
Rutkauskienė ir svainis Pijus Bielskus, svainis Algirdas Ri ei skus, ir 
Marija Morkūnienė su šeimomis, pusseserė Irena Gustaitienė su šei
ma ir pusbrolis tėvas Jonas Borevičius, S.J., kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Priklausė: Savanorių-kurėjų S-gai, LVS' Ramovei, Lietuviu Tauti
niams Namams, Dzūkų D-jai ir LB. - • >
- Kūnas bus pašarvotas šeštadienį, balandžio 3 d., 1 vai. popiet Pet- 

kaus-koplyciojer^33 W. 71st St ‘ o- -
Atsisveikinimas su velioniu bus sekmadienį balandžio 4 d. 7:30 

vai vakaro.
Laidotuvės Įvyks pirmadieni, balandžio 5 d. 9:00 vai. iš koplyčios 

bus atlydėtas i Švč. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kur bus 
gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas i 
Sv. Kazimiero lietuvių kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta mus da
lyvauti laidotuvėse.

_ Nuliūdę: žmona, dukros, brolis, sesuo, dukraitės, brolėnai, puse- 
serė, pusbrolis, kiti giminės ir draugai.

Laidotuvių direktorius Donald A Petkus. *
Gėlių vietoje prašoma aukoti Lietuviu Fondui arba Lietuvių Tau

tiniams Namams. " ; ~

JONUI PRONSKUI
mirus,

jo -broli JUOZĄ PRONSKŲ, 
liūdesio valandoje, giliai užjaučiame

Kazys Beniušis ir 
Kostas Strikaitis

FRANCES AMBROSE,
gimusi Rushis,

gyvenusi Marquetfe Parko apylinkėje

Mirė 1976 m. balandžio 1 diertą, 12:10 vai. po pietų, sulaukusi se
natvės. Gimusi Lietuvoje.

Paliko nuliūdę: duktė Sophia Jesunas ir sūnus Albert Ambrose, 
jo žmona Lucille; anūkai Dr. Kenneth Jesunas ir Caroline, jo žmona; 
Allen Ambrose, jo žmona Janette; trys proanūkai: Chris, Roy ir Mark 
Ambrose; proanūkas Jason Jesunas ir daugelis kitų giminiu, draugų 
bei pažįstamų. Buvo našlė Christopher Ambrose.

Buvo Holy Cross Hospital Auxiliary narė; St. Casimer Auxiliary 
narė; Brighton Parko Moterų Klubo narė, joniškiečių, suvalkiečių, 
žagariecių ir zarasiškių klubų narėu

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 W. 71st St
Šeštadienį, balandžio 3 d. 10:00 vai. ryto bus lydima iš koplyčios i 

Gimimo Panelės Švenčiausios parapijosb ažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojama Sv. Kkrimiero lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Frances Ambrose giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Duktė, sūnus, ortGkii, proanūkai ir Veninės.

Laldbttirių^)ite1c<orius ftonald *A. ^Petkūs. TO. 4TS-Ž245.

Sasiriukinig

PRANEŠIMAI
PENSININKŲ ORGANIZACIJOS Val-i 
dyba kviečia pensininkų susirinkimą 
balandžio mėn. 7 d., trečiadienį, 2 
vai. po pietų Gage Parko Fieldhouse 
salėje prie Garfield ir Western gat-

Švento rašto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"Viešpaties žodis bus |iems įsakymas po įsakymo, truputį čia, tru

putį ten". — Iza. 28:13.

Krikščionio gyvenimas yra panašus mokinio gyvenimui. Kiekvieną die
ną mes sužinome ką nors daugiau apie save ir apie Dievo išmintį ir teisin
gumą. Pasimokinę reikalingų pamokų mes sužinome kaip ir kur pataisyti ir 
pagerinti savo pasielgimą. Pamatę savyje kaikurias netobulybes ir trūku
mus, mes turime nereikalauti tobulybės kituose, bet turime pagirti juos jei 
matome, kad stengiasi daryti tiek gerai, kiek išgali. Apaštalas Povilas duo
da mums štai kokį gerą patarimą: “Būkite Dievo sekėjai, kaip mylimiausieji 

UPYTĖS DRAUGIŠKO KLUBO susi- vaikai, ir elkitės meilėje, kaip ir Kristus mus mylėjo ir pats save davė už 
x i jnus Dievui atnašą ir auką meiliam kvapui”. — Efez. 5:1, 2.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml 
rusle|i? { tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties-, kurią nausfte 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAV 1ST, 3715 WEST 64th STREET, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629.

IV. RAITO TYRINĖTOJAI

Nario mokestis bus priimamas pus
valandį prieš susirinkimo pradžią.

Valdyba

rinkimas įvyks penktadienį, balan-1 
džio 2 d. Bataan salėje, 4046 South 
Western Ave. Pradžia 12 vaL vidu
dieni. Kviečiame visus narius ati
tarti. Svečiai, norį prisirašyti, pra
tarti. Evečiai, norį prisirašyti, įra
šomi atsilankyti. Po susirinkimo bus 
vaišės. A. Kalys.

JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS IR 
Kultūros Įdubo susirinkimas ivyks 
antradieni, balandžio 6 dieną Vyčių 
salėje. 2455 W. 47th St Pradžia 1 
vaL po pietų. Kviečiame visus na
rius ir svečius, norinčius būti nariais, 
atsilankyit. Turime daug reikalų ap
tarti. Po susirinkimo bus vaišės. r

A. Kalys

CHICAGOS LIETUVIŲ NAŠLIŲ, 
NASLIUKIŲ ir pavienių klubas ba
landžio mėn. 3 d., 7 vai. vakaro ruo
šia linksmą šokių 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. j

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

Laidotuvių Direktoriai

1976 METŲ
TELEVIZIJA

TIK $89.95
2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

■ Atid. 9—6; pirm.-ir ketv. 12—8. 
Sekm. ir tree, uždą ryt*.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTIPERKRAUSTYMAI

M 0 V 1 N G
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. Š E R Ė N A S 

Tel. WA 5-8063

TRIS MODERNKKOS
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TeL: FRontier 6-1882

CRADINSKAS

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8JJ833 ir PR 8-0834

Linksmumo arba liūdesio vafandoin 
(PUTRAMENTAS) 

gražiausios gėlės ir vainikai antka
piu papuošimui ir sezoninės 

kapams gėlės.
ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 

5525 So. Harlem Ave. 586-1220

1

EVERY TREE
IS A FAMILY TREE

Oar trees end ioeem 
pro-ride yoor family vrith m viy 

Hippy hoots of recreation. 
Tbit’i why k’l important to protect 

tneoa. trofB. rorest ores cy 
following Smokey'« ABCs: 

Always bold matches till coli 
Be sure to drown all ompfinn. 

trir the nshet, tod drown 
again. Crash *11 

nokės detd ooc.

Please! Only you m 
pce^'enc focetf Cures

jUS-COKDmONED KOPLYČIOS

EUDE
SEpvbHe

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

Chicagos
Lietuvių

■ Laidotuvių 
r^irektorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

5307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

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

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
> ■ (LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpablic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
1,1028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, DL 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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KELIONĖ Į PIETŲ AŠIGALĮ y
l timas buvo padarytas ir Čilės 
stoties atstovams. Į laivą atvy
ko apie 15 rusų.

Visi buvo skaniai pavaišinti, 
o vieliau, kai orkestras patrau
kė kelis šokius, tai visi rusai 
gražiai pašoko. Xe tik šoko, 
bet ir dainavo. Jie turi gerus 
balsus ir moka gražiai trauk-

(Tęsinys)
Turėjau aš jam papasakoti 

apie save, gyvenimą Lietuvoje, 
darbą Amerikoje ir kelionę j 
Pietų Ašigalį. Papasakojau, kad 
buvome sustoję Ugnies Žemė- 
ir buvome užsukę į Malviną sa
las pingvinų aplankyti. Jis pa
pasakojo apie jo vedamą dar-
bų Arktikoje. Ne tik aka<ienii-l 
kas Oyčinrkov buvo mandagus

labai gražiai su- 
pavaišinti ir na-

tu čia darai? —

ir reiklus, bet ir įkiti jo pava
duotojai buvo mandagūs.

Netrukus į rusišką stotį su
virto veik visi mūsų ekspedici
jos nariai. Visus rusai gražiai 
priėmė ir pavaišino gera deg
tine ir geriausiu kaviaru. Jie 
parodė radijo stotį, pasiuntė 
žinias apie ekspediciją, paro
dė savo gyvenamas vietas ir pa
pasakojo apie vedamą tyrinėji 
mo darbą. Niekad tokią drau
gingų rusų nematėm, kaip šio
je Artktikos stotyje. O tas vir
šininkas Ovčinikovas man pri
pasakojo tiek daug ir tokių 
įdomių dalykų apie gyvenimą 
ir darbą Antarktikoje, kad aš 
būčiau ištisą naktį klausęs ir 
jo patirtas žinias sau į galva 
dėjęs. Jo kalbas nutraukė at
vykusieji ekspedicijos nariai. 
Jie visi buvo 
tikti, skaniai 
mo išlydėti.

— Bet ką 
manęs paklausė keli mūsų eks 
pedicijos nariai, kai pamatė 
mane, besikalbantį su Arktiko
je dirbančiais rusais moksli
ninkais. ‘Ar tu kalbi rusiškai?’ 
— pradėjo manęs klausinėti 
mokslininkai. Jiems nereikėjo 
aiškinti, nes jie girdėjo, kaip 
aš laisvai galėjau kalbėti su 
pačiu giliausiu rusų moksliniu 
ku, tyrinėjančiu Arktikos pas
laptis. Rusai nemokėjo angliš
kai ir nekalbėjo ispaniškai, o 
didelėje mūsų ekspedicijoje 
nebuvo nei vieno mokslininko, 
kuris būtų galėjęs kalbėti ru
siškai. Aš buvau vertėjas tąrp 
rusų ir ekspedicijos narių.

Turiu prisipažinti, kad man 
buvo malonu būti vertėju, nes 
aš pamačiau, kad galiu pada
ryti tai, ko viską žinantieji 
mokslininkai negalėjo padary
ti Atsisveikinant akademikas 
Ovečinikovas kiekvieną ekspe- 
dijos narių apdovanojo gražia 
dovanėje. O man jis atidavė 
pluoštą atvirukų ir gražią kny
gą apie Leningrado mokslo įs
taigas ir gražesnes vietas. Bet 
svarbiausia, jis man davė savo 
vizitinę kortelę ir prašė būti
nai užsukti į Leningradą ir už
eiti į jo butą. Aš neturėjau, ką 
jam duoti. Tai nusimoviau sa
vo žieminę kepurę, turinčią 
didelę raide “R” ir atidaviau. 
Jis man padėkojo ir būtinai pra 
šė pas jį užeiti...

Atsisveikinant mūsų laivo 
kapitonas paprašė rusišką Ar
ktikos ekspedicijos vadovybę 
užeiti į laivą ir kartu su visais 
pavakarieniuoti. Toks pat kvie

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metą patyrimas.
AL NAUJOKAITIS

2022 W, 69 ST, CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5.9209
V_____ __ . ........ ................. ... , .. Į___ f

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, HL 60429. — Tai. WA 5-2737 

3333 So. Halsted et., Chicago, JU. 60608. — Tai. 254-3320 
V. VALANTINAS
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šios pirmos Antarktikos nak 
tikos nakties niekad neužmir
šiu. Ji buvo laitai gražiai ir 
naudingai praleista.

Carcas saloje gv venp dar vie 
na airiu šeima taip pat saloje 
gimusi ir augusi. Tai buvo Kit
ty ir Cicilijus Bertrand. Aš į 
antrą namą nebuvau užėjęs. 
Praleidę keturias valandas Car 
cas saloje, pietum vėl buvome 
nugabenti į laivą. Kol mes ap
sitvarkėme, 2 valandą laivas 
jau buvo prie Vakarinio Taško 
(Westpoint) salos.

Antrą valandą zodikai mus 
ir vėl vežiojo į parinktą rames 
nį salos pakraštį, kad galėtu
me salą ir paukščius pamatytu 
ši sala buvo gerokai mažesnė, 
negu Carsas sala, šioje saloje 
taip pat gyveno viena airių 
šeima — Roddy Napier. Salą 
apžiūrėjome, pamatėm šoki
nėjančių pingvinų koloniją ir 
buvo didokas būrys albatrosų. į 
šioje saloje praleidome visą' 
popietę, iki 9 valandos vaka
ro. Saloje ir vakarinę valgėme. 
Mums pakepė mėsos, šonkau
liukų, ant durpių. Buvo skanu.

(Bus daugiau)

— Sės. M. Rosanne, Marijos 
aukšt. mokyklos meno direk
torė ir mokytoja, Standard 
Fed. Taupymo vadovybės pak
viesta, mokė dažyti margučius 
tos bendrovės skyriaus, esan
čio 5100 Forest Ave., Downers 
Grove, Ill., klijentus ir suinte
resuotus. Iki Atvelvkio ten bus 
lietuviškų margučių paroda, kū 
rioje yra apie 400 margučių. 
Sės. M. Rosanne mokinės kiek
vienais metais pavasarį išsta
to savo geriausius darbus Bal- 
zėko Lietuvių Kultūros muzie
juje. Ji yra kviečiama į apy
linkės meno veiklos renginius 
bei konkursų, komisijas.

— Lietuvių kultūros ir veik 
los paroda atidaryto Chicagos 
Jaunimo centre. Ją suruošė 
Draugas Amerikos nepriklau
somybės 200 m. sukakties pro
ga. Uždaroma balandžio 4 d. 
Jaunimo centro galerijoj vyks 
ta dail. Vidos Krištolaitytės 
darbu paroda. Uždaroma ba
landžio 11 d.

— .7. Venslovos vėliausia is
torinė ir etnografinė studija 
“Latviai ir Gudai” pagal šal
tinius visai nesenai išėjo iš 
spaudos. Tai 80 psl. patrauklios 
formos knyga. Su ja susipa
žinti kiekvienam aktyviam lie-

įmini, norinčiam pažinti Į»ra- kio. Vengrinėje, e-.anti miru-

Parties ir atvilios tautiniuose 
uždaviniuose. J. Venslovos su
gebėjimas pateikti istorininus 
duomenis praktiškiems šių die 
nų tikslams bei veiklai ir atei
ties žvilgsniams yra jau žino
mas iš anksčiau išleistų istori
nių studijų. Kaip ir visos kitos 
studijos, knyga “Latviai ir (In
dai’’ gaunama Naujienose, kai 
nuoja 2 dol.

— Lietuvos gen. konsulei J. 
Daužvardienei pagerbti akade 
mijoje' dalyvaus ne tik vieti
nių organizacijų atstovai, bet 
ir atvyks iš kitų lietuviškų ko
lonijų. Akademija bus balan
džio 4 d. Tautiniuose namuo
se. M. Samaitienė iš New Yor- 
ko atstovaus Liet. Moterų fe
deracijos centro valdybą.
— Chicago Lawn policija pra 

dėjo akciją prieš nelegaliai, ge
riančius alkocholinius gėrimus 
Marquette parke. Pastarąjį sa
vaitgalį ten buvo sulaikyti 28" 
suaugę ir jaunuoliai. Miesto 
parkuose^wra draudžiama ne 
tik gerti, p,et ir nešiotis alko- 
cholinius gėrimus. Prieš nusi
žengusius^ bus imtasi "‘'griežtų 
priemonių).;;

— Juozas Jartulionis, buvęs 
ilgametis Rokiškio gimnazijos 
mokytojas, pradėjęs joje dirb
ti beveik nuo pat pirmųjų jos 
įsisteigimo metų draug su Kė
ši ūnu, Markevičium, Nam.iku, 
Petruliu ir kt, tebesąs gyvas 
ir dar tvirtai po Rokiškį pa- 
vaikštąs.

Lidija Račytį — Kasįa- 
nauskienė, buvusi ilgametė Žip 
biškio pradžios mokyklos (Ro
kiškio aps. ir vis.) mokytoja ir 
gyvenusi prie to paties žiobiš-

Prezidentas senos ir patikimos firmos

Kiekvienas paketas yra apdraustas........... . ...
Paketai yra priimami sekančiose mūsų Įstaigose .ir 

skyriuose: ) ' ")> r-''-"/

oficialiai praneša savo gausiems klijentams, kad

SIUNTIMAS MUITO APMOKfiTĘPAKETŲ

Į SSSR
giminėms yra tęsiamas, kaip buvo: laike paskutinių

45 metu. __

GLOBE PARCEL SERVICE,-INC.
723 WALNUT STREET, PHILADELPHIA,.JPA. 19106 

TEL. (215) 925-3455 >
NEW YORK CENTRAL OFFICE:

. 240 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N. Y. 10001

TEL. (212) 725-2449

arba į bet kurią mūsų atstovybę bei skyrių:
’ BALTIMORE, MD. 21224
) 3206 Eastern Avenue 

(301) DI 2-2374
! SOUTH BOSTON, MASS. 02127
' 390 West Broadway
; (617) 268-8764
[ CHICAGO, ILL. 60622
• 2242 W. Chicago Ave;
[ (312) 235-7788
[ CLEVELAND, OHIO 44119
į 877 East 185th Street 

(216) 486-1836
> DETROIT, MICH. 48210
J 6720 Michigan Avenue
[ (313) 894-5350
[ ELIZABETH, N. J. 07201
> 956 A Elezibeth Avenue
[ (201) 354-7608
j HAMTRAMCK, MICH. 48212
! 11415 Jos - CamDau Avenue

(313) 365-6350
> HARTFORD, CONN. 06106
> 466 Park Street
[ (203) 232-1716
[ LOS ANGELES, CALIF. 90026
i 2841 Sunset Blvd. 

(213) 413-0177
• MIAMI, FLA. 33138
! 7612 N. E. 2 Ave. 

(305) 757-6704
! MINNEAPOLIS, MINN. 55418
> 2422 Central Ave. N. E.
; (612) 788-2545
; NEW BRITAIN, CONN. 06052
> 97 Shuttle Meadow Ave.
; (203) 224-0829
! NEW YORK, N. Y. 10001
: 49 West 29 St.

(212) 689-2710
NEW YORK, N. Y. 10003
101 First Avenue

(212) OR 4-3930
OMAHA, NEBR. 68107 
5524 S. 32nd St.

(402) 731-8577
ftc-e-co »-»e ~ t

; Povilas- Mačiekus, dirbęs 
Mažeikių ir Rokiškio aps. mo
kyklose (ŽioBšky), gaunąs 
pensiją, gyvęnąs prie žiobiškio 
(Mačiekų kaime) ir slaugęs sęr 
gančię žmoną. )

Petronėlė Mažeikaitė, buvusi 
mokytoja, skapiškietė, mirusi.

,— JAV LB (Reorg.) Cicero 
apylinkės val<iyba šių metų 
bal. 11 d., 11:30 vai. ryto ruošia 
labai svarbią informacinę po
pietę šv. Antano parapijos sa
lėje. Kalbės teisininkas A. Pa- 
laitis, teisininkas Petras Stra
vinskas įr Dr. „Vytautas P. Dar- 
gis. Vėliau bus kavutė su už
kanda. Kviečiame šioje popie
tėje lietuvius.’ dalyvauti, (pr.)

;— Vlado Vailionio partizani
nis romanas -/‘Likimo Audro
se”, vaizduojantis pilną Dzūki
jos partizanų veiklą, jau išspau
sdintas' ir atiduotas rišyklai. 
Knyga bus virš 300 pusi., kie
tais viršeliais. Kaina 7 dol. Pra
šoma užsisakyti pas autorių. 
Priimami tik apmokėti užsaky
mai. _ , \ . ’ Jų _ .

V. Vailionis, 
248 Sunnyside Ave.

Munster, Ind. 46321 (pr-)

♦ Elektros įvedimai, pataisy
mai. Turiu Chįcagos miesto lei
dimą. Dirbu ir užmiesčiuose. 
Dirbu greit, garantuotai ir są
žiningai. t.

Klaudijus Pumputis 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel.: 927-3559

"NAUJIENOS" BOLŠEVIKAMS 
YRA RAKŠTIS JŲ AKYSE

CLEVELAND, OHIO 44134 
5432 State Rd.

(216) 749-3033
PHILADELPHIA, PA. 19123 
1013 N. Marshall Street

(215) 925-8378

PITTSBURGH, PA. 15222 
346 Third Ava.

(412) 471-3712

ROCHESTER, N. Y. 14621 
681-683 Hudson Ave.

(716) 544-2151
SAN FRANCISCO, CALIF. 94122 
1236 — 9th Avenue

(415) 564-7981 ‘

SEATTLE, WASH. 98125
11551 — 6th Place, N. E. 

(216) EM 3-5556

SOUTH RIVER, N. J. 08882 
168 Whitehead Av«. 

(201) 257-2113

VINELAND, N. J. 08360
Parish Hall 
West Landis Ave. 
(609) 696-9796

WORCESTER, MASS. 01601 
82 Harrison Street 

(617) 798-3347

YONKERS, N. Y. 10705 
467’A So. Broadway 

(914) 969-2564

BROOKLYN, N. Y. 11222 
72 Nassau Avenue 

(212) 389-6747
WHEAT RIDGE, COLO 80033 
4330 Quay St.

(303) 422-4330

SYRACUSE N. Y. 13204 
318 So. Wilbur Avenue 

(315) 4764958 -
- r r r f ri- T |T

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
.Reiki*; Oarbininkylr^Qarbininkiv

MEN and WOMEN
AGES 17'/2 TO 38

Want a part time job that pays 
$3.00 an hour? and no expe
rience required! and all train
ing furnished at NO COST TO 
YOU! If you do, then contact 
305th PSYOP BN.U.S. ARMY 

RESERVE.
We have position-openings in 
Printing, Radio, Graphic Arts. 
It is desirable if you can speak, 

read, , write Lithuanian.
Call

694-3031, Ex. 2353 or 2553 
After 5 P. M. 694-3045

’ A .

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

KEPĖJA IR DARŽOVIŲ TIEKĖJA 
galinti kepti vaisainius (pies), pyra
gaičius ir tortus. Aukštos klasės res
toranas Oak Parko-River Grove apy
linkėje. Reikia truputi kalbėti ang
liškai. Skambinti pasikalbėjimui.

Tel. 456-7600," ,Z7 .---———
RETKAUNGA KARTU' GYVENTI 
NAMU RUOŠOS PADĖJĖJA dėl vy- 
resnio amžiaus moters.^Privatuskam- 
barys sp^vonia ir TV puikiame name 
su oro vėsinimu Riveg^ Forest apy
linkė jeir^Reikia -suprasti' angliškai. 
^Skambinu angliškai nuo 12 vidudie
nio iki 7^ Vai. vak. Tel. 369-9435.

MISCELLANEOUS
Įvairus Dalykai

SHIPPING OVERSEAS?
CALL INT’L ACTIVITIES CORP.

FOR RFEE INFORMATION.
PHONE <312) 595-7310.

RENTING IN GENERAL 
N u o mo s

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

A. TVERAS 
LAIKRODŽIAI IR BRANGEHYBtS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tekfj REpublk 7-1941
- - - . -

•PUSMEČIUI S71-CHICAGO J E
AG ' S52 ciceroje :

- : (10/20/5/01)
- Pensininkams automobilių
‘ APDKAŲDA{

. - Ainžilis 62^—80
j. BACEVIČIUS 1 778-22 33

LIETUVIS. iŠ 
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

Dažo narius Ja lauko ir A vidaus. 
Darbas garantuotai.

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

STASYS ŠAKINIS
V -..............   I ■■ ■ ■ ■ ■

STASE’S FASHIONS 
Kūdikiams ir vaikams 

RŪBŲ KRAUTUVĖ 
6237 So. Kedzie Avenue 
v 4364184
įSavfStase Bacevi4rehė

At. IR IGNAS
TAISOME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas Ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi. 
Telefonuotl 737-3988 — TEXACO 

58-tas Ir Western Avenue kempes

HOMEOWNERS POLICY
Call Frank Za polis 
3208 Vi W.SSth St.

GA 4-8654

STATI FARM

IMSUIAMCI

State farm Fire and Casualty Company

Siuntiniai | Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Ava 
Chlogo, III. 80631 Tai. YA 7-5980

BUY U.1
SAVINGS 
BONOS

>HH1 YOW BAMC O| WO*K

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE I REAL ESTATE SALE
Namai, žarna — Pardavimui | Namai, žemė — Pardavimui—~—------------— --------  ------------ ----------------

x, ♦
PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS

IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1M0KĖJIMAIS
DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

| VlgŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA į

J. BACEVĮCIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233
- X

BUTŲ NUOMAVIMAS

MARQUETTE PARKE savininkas 
parduoda 5 didelių kambarių mūr. 
bungalow. Gazu apšildymas, garažas. 

434-4062.

IŠNUOMOJAMAS miegamas kamba- 
rys 56-tos ir Homan apylinkėje.

Skambinti tel. 476-7745.

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių butas 
Bridgeporte. Skambinti FR 6-6581.

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

Call OWNER (808) 376-8690.

PARDUODAMAS 3 miegamuiu mū
rinis - bungalow su Įrengtu beisman- 
tu, ąžuolinėmis durimis, centriniu 
oro vėsinimu ir 2 masinu mūriniu 
garažu. Gera vieta ir apylinkė neto
li 70-tos i vakarus nuo Pulaski. 
$43,500. Tel. 284-7470.

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

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

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

ŠIMAITIS REALTY >
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd-St. Tel. 436.7878

TOP HIE BARČUS
RADIJO .ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,
1490 A. M.

Lietuvių kaina: ^sdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

T E R R A
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms. 

ttJ7 WEST 63rd ST„ CHICAGO i

Telef. 434-4680 
_________________________________________ r

Didžiausias kailių 
pasi rin k i m as-^v^ 

peavfeplateU '
ivftailininką 
Chicagoje BwW

.NORMANĄ
^BURŠTEINĄ
Sį^kTeL 263-5826
i (įstaigos) ir 

677-8489
v (buto)

185 North W*b*>h Avenue
2nd Floor Chicągo, Ui. 60601

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

(Pr),

IR GWENKIME ČIA

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

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

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

SAVISTOVIAM profesionalui ar 
kiekvienam žmogui galima gerai pir
kti 2 aukštų mūro narna, luksus 6 
kamb. butas ir modernus biznis. Na
mas prieš 18 metu statytas beveik 
prieš Marquette Parką. $33.000.

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

2 BUTU modemus mūro namas su ' 
garažu. Atskiri šildymai. Rami, graži 
gatvė Marquete Parke. $36,600.

MODERNUS 4 BUTU mūras ir 2 
into mūro garažas. Atskiri šildymai. 
Cent, air cond. Arti Maria High. — 
$45,500.

VALDIS REAL ESTATE

2625 West 71st St. TeL RE 7-7200

RUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSTT.
* ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaut
BALYS BUDRAITIS

*369 ARCHER AVE.. CHICAGO.TE 
Tel. 254-5551

A LEMONTO APYLINKĖJE
I35-TA IR ARCHER AVĖ

Tel. 257-5861

—11 ■ 1 ■ ■■■
M. A. ,^:mku s

Real Estate. Notary Public. 
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitoki blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontą*

Visi namo ir perstatymo darbai 
Kambariu pristatymas, porčiai. žai- 
d imu tambariai, rūsys, maudynės, 
virtuvės miegamieji, aomušimas. 
Mažam kontraktoriui reikia darbo.

SKAMBINKITE 545-0478.

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. HL 60609. TeL VI 7-3447

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI - 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

RENKITE TUOS BtZNIERIUS 
ECRIE GARSINASI 

t




