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Detroitietis A. Miškinis, Juzė Kriščiūnienė, A. Rudins- 
kas, buvęs NAUJIENŲ direktorius ir ilgametis dienraščio 
spaustuvės darbininkas, ir Kristina Austin, Naujienų admi
nistratorė ilsisi Floridoje, Miami pakraštyje, dažnai užsuk
dami į Miami Lietuviu Klubą pasižmonėti ir lietuvišku val
giu užkąsti. Visi gražiai nudegė saule ir pailsėjo.

Nieko nauja lietuviškame pasaulyje
P. Venclova

(kovo 31 d.) mums pasakoja: 
‘"Tenka girdėti, kad organizuo
jasi grupė, kždanti steigti trecią 
Bendruomene, nuo nieko ne
priklausomą ir tuo baigti visą 
bendruomeninį kermošių. Yra 
norinčių organizuoti atskirą 
jaunuomenė bendruomene kiti 
— bendradarbiai!tojų. Atrodo, 
juokai, bet tuo keliu einama”.

Savo metu, Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje seniesiems 
Amerikos lietuviams, buvo kuo 
šiandien naujiesiems yra Ben 
druomenė. Susivienijimo isto
rikas, Tarnas Astramskas, 1916 
metais išleistoje 
joj” pasakoja:

“Naujienose”

«« SLA Istori-

“1897 metų pabaigoje įvai
riose vietose Susivienijimo 
priešininkai sujudo savus su
sivienijimus Įvarti. ‘Vienybė’ 
norėjo antro, tautiško susivie
nijimo; ‘Kardas’ norėjo susi
vienijimo radikališko, antika- 
talikiško, o Chicagos draugijos 
vėl nešiojosi mintimi tvarti lie
tuvių parapijų ir lietuvių kata
likų draugijų susivienijimą. 
Visiems įtikti buvo sunku, bet, 
turint gerą norą padaryti Su
sivienijimą grynai tautiška įs
taiga, visgi, buvo galima. Rei
kėjo tik Susivienijimo vadams 
atsisakyti nuo visokio party vis 
kūmo patiems, kad Susivieniji
mo priešininkų norai neįvyko

vietose

licis.Mskuhirh Susu icmjmius 
į kelias dalis, reikia padėkoti ( 

p i r m ininkui į 
(kum Jonui Žilinskui - žiliui)? ' 
kuris, pats stengdamas būti rie 
partinis, priešininkus nugink
lavo.” (pusi. 126)

Švento Rašto Pamokslininko 
skyriuje sakoma; “Kas buvo, 
tas vėl bus; kas įvyksta, turi 
įvykti; tokiu būdu, pasaulyje 
nėra nieko naujo.” (Ecclesias
tes 1 — anglų kalba ‘The
thing that hath been, it is that 
which shall be; and that which 
is done is that which shall be 
done; and there is no 
thing (under the sun.”)

Tokiu būdu, senieji Ameri
kos lietuviai tik šypsosi, maty
dami, kad nepriklausomos Lie
tuvos 
riais diplomais

Susivienijimo
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HELF WANTED — MA L E-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

'S.-.OJ

don. iš Pensyivenijos 
metu groja fleita St. 
burgo pučiamųjų orkestre. Or 
kestras groja 4 vakarus savai
tėje Williams parke. Lietu
viams buvo staigmena, kai or
kestro vedėjas pristatė lietuvį 
orkestrantą publikai, o susi
pažinimui ,su lietuviška muzi
ka pagrojo Lietuvos himną įr 
Jonušo mars£

— Daili K. Žoromskio darbų
paroda bus Chicagos Jaunimo
centre. Atidarymas įvyks ha- 

v *"t 5VS“-

— Jęno Žuko vargonų niuzi 
ko.s koncertai bus gegužės ’2 

naujieji lietuviai mina pėdas, d, Marquette-* Parko Lietuvių

niškiųdrtre^a.
—•. Anton 'Shakenis iš Daga

landžio 30 d., tęsis iki gegu
žės 9 d.

’ 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 ąll train
ing furnished at NO COST TO 
YOU! If you do, then contact 
305th PSYOP BN.U^. ARMY 

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

read, write Lithuanian.
Call 

691-3031, Ex£2353 or 2553 
After 5 P. M. 691-3015

REAL ESTATE.
. REAL ESTATE FOR , SALE

Namai,, žarna — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR 2EMALS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKĖJIMA1S

. 1 DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

Ii lilie

MUTU At FEDERAL.SAVIN.GS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas v '

*2212 W. Cer.-nak Road. Chicago, Ill. Virginia 1-1147

į

VISŲ LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS UŽ TA ŪTOS LA I S V Ę r
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REAL ESTATE CQe SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

HAy market 1-6100

Over One Mdlutn Lithuanian 
hi The United Statei

uf Congress
D’.visicn

t?
r

TTbrary
Periodical
Washington, D. C. 20M0

mokyklas išėję ir jvai- 
a p s i k aišę

■-ŠV

kurias senieji Amerikos lietu-,parapijos šaleje* Ruošia švkš-
viai mynė 1897 metais prieš — 
79 metus, kažkas sakė, kad žmo 
gui lemta tą pačią istoriją iš
gyventi dusyk: vieną sykį kaip 
tragediją, antrusyk kaip ko
mediją. Vyt. Sirvydas

Parko apylinkės lankėsi Nau-
j ienose ir paramai įteigė

—mm     •
Siuntiniai į Lietuvą

. ir kitus kraštus ' 
P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Avg 
Chicago, HL 60632. Tat. Y A 7-5980

- ------------------------ \ J/'MJį."'—V""z.,:..’—7-r

L A D IBS -A JT B 2f TLĖM.O
Hair formula JIB is Pateaied-<xt^ržiiteed in Switzerland and1 is’ 

| Registered in USA, Cazifixi^ It cures Dandruff FaUiag
į| Hair, Itching’ scalp, Splitting ends, strengthening HAIR, Root
g growth, and re^oring NATOBAX. SA1R COLOR. Using JIB you 

Druggist Red-Blue Book. Diruė’s-CheBaist Order STRAIGHT 
JIB LAB.: S-& S, 2557 W. SSth SL, 1640 W. 47th St., So. 50t& 
Ave. & 14th St^ Cicero, HL, 1117 X. AshkiBd Are., 2S34 No. 
Milwaukee Ave., Chicago, IE. JIB Medictae Liquid 8 ox, 
16 week supply — $6.00. Money Order, postpaid. Send Today:

JIB LABORATORY, 1437 So. 4Sth. Are^ CICEBO, ILL. 60650

H

will never^ be BALZD or GRKX. 10S% Guaranteed. Listed in 

TEB LAB.: J ^,J557 Wė W. 4701 St., So. 50ta

Milwaukee Ave., Chicago, 32. J LB Medicine Liquid 8 ox,

Cicero miesto' 
rinkimai

Cicero miesto rinkimai praėjo 
visišku respublikonų partijos lai
mėjimu. Išrinkta šeši respubli
konai j įvairias miesto pareigas.

Ilgametis Cicero respublikonų 
partijos prezidentas John Kim-, 
barkas nugalėjo demokratų par
tijos kandidatą F. A. Rusnaką 
14,397 balsais prie 5,122.

Cicero miestelis nuo seno yra 
žinomas kaip respublikonų tvir
tovė; tuo tarpu jo kaimynas Ber- 
wynas, kuriame daugumoje gy
vena čekoslovakai ir bohemai, 
sudaro demokratų partijos pilį.

Kodėl taip yra?

Matyti, kad Cicero ir Berwy- 
no gyventojų jausmus, nuomo
nes, simpatijas ir kitus reikalus 
suglostė daugelio metų įvykių

penkinę. Ponią L. Mikalajū
nienė įteikė $4. Tos apylinkės 
tautietis užsisakė Naujienas 
vieneriems metams, bet pavar 
dės prašė neminėti. Dėkui už

. ' . «, *) ■ ; ... .

dės prašė neminėti. Dėkui 
paramą ir už dėmesį.paramą ir uz dėmesį.

— Stasys Mari inkus iš Brįg 
hton Parko, apylinkės, pratęs- 
damas be raginimo savo pre-
numeratą -įteikė Naujienų.pa-
namai .penlrihę. Tos apylinkės
tautietis tinkąmešhiam susipa

' a * rJ _ . _ _ z *

žinimui užsisekė Naujienas 3 
mėnesiams.

— Vincas jį^skanta ir J. Liut 
kėnis iš Brigtoū Parko apylin-
kės lankėsi’vairiais reikalais
Naujienose.,'Jie abu yrą geri
bičiuliai. Viskanta yra senas 
bitininkas, turi ūkį Knox, .In
diana, apylinkėje. Ten jis išvyks
gegužės pradžioje apžiūrėti bi-

=/

i ’ ’ 5 . ”

HOMEOWNERS POLICY

Call Frank Zapolis 
3208y2' W.95th St.

GA 4-8654
- . . , V

Chicago, nil

< B U T Ų NUO M A VI M AS' -f
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS; —

> 7 t v * .NOTARIATAS— VERTIMAI.
f | RCSIŲ DRAUDIMO AGENTCRA~[

J. BACEVIČIUS — BELL. REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Avė. A- 778-2233

KINIJOS AVIACIJA REMIA PAVARYTA TENGA
~ ' r * _ -.S : T* . . * ■**—._ . ’’Mu

i

PARDUODAMAS 3 miegamųjų mū-
rinis " bungalow su Įrengtu beisman- x__ _ y._ v* _ » t • •- tu. ąžuolinėmis durimi^ centriniu

r f

w  * X .*Z- - *•

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St., Chicago, Bl. 60629 * Tel. WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairiu prekię.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIU.

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

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas. 

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

=

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

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

BBT 11 ■! ■—" ■ <u» i uajuu Jti.. —„ ilij i j j    .» ■ ....

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namp 
oaskolp reikalus visos mū
šy apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.
Sąskaitos apdraustos iki

$40,000

8929 So. HARLEM AVE., 
Bridgeview, Illinois 60455 

Tel. 598-9400

Jll
MIDLAND 
SAVINGS 
AMO LOAM AJ8SOC1ATKW
« A YEMUt

OOCACG, MJJHOiS 
PH0M& 25M4M

A

Minint Amerikos*200 metu nepriklausomybes sukaktį, išvelka
mi seni daiktai, namai ir senos mašinos, Paveflcsie-matome filmuo
to ją, 1920 metais dirbusį laikraščiams ir filmu pramonei. Dabar jam• •• • ’ • .* *.V. . t 1* _ . ■ ■ 'jau nereikia vežiotis dėžiy ir keliy aparatu. Nuotraukas padaro ne- 
kJ . I . ■ « A .H ... < ~ A, _ . -

Humphrey gydomas 
vaistais nuo vėžio 
WAStHNGTONAS. — Mi

nesotos senatorius demokratas 
Hubert H. Humphrey jau per

KINIEČIAI NESUPRANTA, KURIAM 
TIKSLUI VERČIA DEMONSTRUOTI 

Partijos centras įsakė-visam kraštui

TREČIADIENIO KALB| J. CARTER 
KEIČIA IŠTAISO KETVIRTADIENI

IM
aIR GYVENKIME ČIA .

6 būtu'iškilaus-grožio gelsvas mū- 

jums, Marquette Parke. 266,000. X
- . —------ - • - '■ ---------------------- -

2 butų puikus mūras, atskiri šildy-

/ v;> ■
tai visą laiką jį bara, load aiškiai nepasisako aktualiais klausimais.
v 1 v v" • ' ‘ - - -——'^■W—? - - - - • e ■ - - --- ■

Denjokratų kandidato j prezidentus Jimmy-Carter kOnkuren-

Kalbėdamas South Bend, Mich., jis pasisakė ir rezultate sekančią
oro vėsinimu ir 2 masinu mūriniu

1 garažu. Gera vieta ir apylinkė neto-

$43,500. Tel. 284-7470.
IMTI »>M ■

INSURANT

Slatfe Farm. Fire and Casualty Company

Ruošia SLA Seimo 
programos knygą

Šiais metais SLA švenčia sa-

ir 2 masinu mūriniu

Ii 70-tos Į vakarus nuo Pulaski. ' r* Ae\ m.?-, ao a

ras. 4 auto/ mūro .garažas. -Patiks ir
,Jf A

SAVININKAS PARDUODA 10 kam- 
bariu rezidenciją su 6 miegamaisiais, 

šys/ karšto vandens šilimą^ garažas. 
Gera .vieta 55-tos ir Troy apylinkėje 
—arti mokyklų, bažnyčios ir arti vi- 

’. / _ .. Kaina______/__
skubiam pardavimui Tel. 737-8916.

10 BUTU mūras i vakarus nuo Ci-

kilimais ir užuolaidomis. Pilnas rū- 

Gera .yieta 55-to$;ir Troy apylinkėje 

sumažintašokio patogumo.

cero Ąve. Virs $19.000 pajamų, žemi

GERAI IŠLAIKYTAS 4 puošniu bu- 

finansuoja. _ v

mokesčiai. Puikus investavimas.vo veiklos 90 metų sukaktį ir - (_ ______
ruošiamasi 59-tam seimui, ku- tų mūras. Geros pajamos^Savirdrias 
rį suvažiuos ’ Amerikos ir Ka-, ....... 
nados delegatai. Suvažiavimas ’ butas 1-me auląste ir 2 kamb. viršuje 
įvyks liepos - July u-6-7-8 die
nomis Chicagoje, Pick Con
gress viešbutyje.

NAUJASIS MŪRO BUNG. 4 kamb,
_ _____ _ __ JL

Mūro garažas./Į vakarus nuo Kedzie.

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

ARTI 73 — California < 20 metu

2 auto mūro garažas. Labai patrauk-.

J _ ___ _ ___
puikus 6 kamb.. 2 aukštu mūras ir 

lūs gyventi. $23,300.

r SAVISTOVIAM profesionalui ar 
kiekvienam žmogui galima gerai pir-

piUJJeSlUIiaitU 3T 
kiekvienam žmogui galima gerai pir
kti 2 aukštų mūro narna’ luksus 6
kamb. butas ir modernus biznis. Na-
mas^prieš 18 metu statytas beveik.

dieną' jįsgęadėjo pliektoje tik priešai, bet ir draugai ir net jis pats.
x*-r V ‘ *

* Carteęatsakydamasų paklaū- į = 
sima dėt? ar>«i<rvvpnin®v - Zhnns-/ simą dėtį apšigyveiunj-D (hous
ing) problemų, pavartojo tik dvi 
trumpašė frazes “etninis tyru-

IŠ VISO PASAULIO

vasario ir kovo mėnesius ima 
plačiai pradėtus vartoti naujus
varttis —= chemikalą vad. thio-

I mas” ir^'syetimu (alien) gru-
piu įsibriovimas”, ir dabar pats

siusti sveikinimus premjerui Hua Kofengui
TAIPEI, Formozos sala. — Pranešimai iš Kinijos sako, kad 

kad valdžios priešakiu būtų sugrąžintas Teng Hsiaoping. Pačia
me Pekine demonstracijos buvo taikios, jeigu neskaityti išdaužy
tos vienos policijos nuovados. Bet žinios iš kitų provincijų sako, 
kad įvyko keli labai dideli sabotažo veiksmai Shantungo, Hopei, 
Kansu ir Honan provincijose. Vietomis nutrauktas susisiekimas 
geležinkeliais.

•visame krašte prasidėjo neramumai. Kinijos aviacija reikalauja,

tepa, kurs menamai sustabdo 
nuo išsivystymo j piktybines vė
žio celes pradžioje buvusias ne
pavojingas celes.

Nuo 1961 metų sen. Humph
rey yrą egzaminuojamas ir gy
domas nuo kroniško pūslės n e- 
galavimo, kur viencįe vietoje 
esą susimetę celės, vadinamos 
“carcinoma in situ”, kas ištver
tus reikštų “vėžys vietoje”.

Daugumas medikų -tokią pa
dėtį vadina “pereinamąja”, tai 
yra, kad tos celės kartais gali 
išvirsti “ 
senatoriaus, buvusio viceprezi
dento ir numatomo kandidato į 
prezidentus padėtis skaitoma

x Kaip pabėgėlis atsirado 
Sovietų ambasadoje?

HAGA,- Olandija. — Sovietųgailisi ištaręs tuos “nelemtus žo
džius”. Žodis ne paukštis : pa
leisi— nebesugausi”. Cairter

žodis ne paukštis: pa. 
nebesugausi”

sako, kad tie nelemtižodžiai ne
buvo ištarti neigiamą prasme,

Atrodo, kad galutiną žodį tars 
Kinijos karo jėgos. Komunistų 
atleistas Teng Hsiaopingas buvo 
karys, Kinijos karo jėgų štabo 
viršininkas. Jis buvo pažįsta
mas visų ginklų kariams, kaip 
geras kariškis, visai-be T'asrrin- 
do nukentėjęs nuo “kultūrinės 
revoliucijos” šalininkų. Kinijos 
karo vadai neleis partijai niekin
ti karių.

Ketvirtadienį Pekine buvo su
varyti keli tūkstančiai/ žmonių 
į miesto centrą, kad išklausytų 
geriausių kalbėtojų patarimo 
pagerbti naujo komunistų par
tijos viceprezidentą ir Kinijos 
premjerą Hue Kofengą.____ _

I masinę demonstraciją buvo 
varomi visi partijos nariai ir 
dirbtuvių darbininkai. Daugelis 
nesuprato, kuriems tikslams jie 
varomi, jiems buvo neaiškios ir 
kalbos. Jie tiktai žino, kad vi
soje Kinijoje yra didelis nepasi
tenkinimas padarytomis pakai
tomis. Nepatenkinta karo Va
dovybė, nepatenkinti ir krašto 
gyventojų dauguma.

Džiaugiasi, kad nėra žudynių

Vicepremjeras Teng Hsiaopin
gas atleistas iš premjero ir ka
riuomenės štabo viršininko pa
reigų, bet jis paliktas komurfis- 
tų partijos nariu.

Panašiai pataręs pasielgti 
pats Mao Cetungas. Paprastai 
po tokių pakaitų suimami “di
džiausieji nusikaltėliai” ir bau
džiami, bet šį kartą neatrodo, 
kad mirties bausmė bus taiko
ma atleisti tiems valstybės pa
reigūnams.

Mao Cetungas parašė žiaurų 
laišką centro komiteto nariams, 
bet jis nepataria imtis griežtų 
priemonių prieš atskalūnus. Jei
gu Tengas būtų organizavęs pa- 
siprieširimą, tai tada policija ji 
gal ir būtų suėmusi.

pareigūnas, veterinarijos gydy
tojas Konstantin Russini papra
šė, olandų valdžios suteikti jam 
politinio pabėgėlio globą- fr, ma-

Komunistų šnipas \
norėjo JAV darbo
WASHINGTONAS. — Rytų 

Vokietijos komunistas šnipas 
jaunas 37 metų amžiaus vokie
tukas, gabus ir apsukrus pernai 
bemažko negavo JAV Kongreso 
įstaigose tarnybą, kuriai yra 
prieinami griežtai, slapti doku
mentai. .

Sattler, 37 metų amžiaus, iš 
profesijos pasivadinęs politiniu 
mokslininku, kovo 23 dieną.už
siregistravo Teisingumo depar-

prieš Marquette Parką/ S33t000.

9 kambariŲ kaip naujas ranch/2 

Arti Brighton Parko. Galite greit liž- 
imti. $36,500/ ' x

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

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

kadangi jis tikįs teise žmonėms, tyti, gavo, nes pranešime paša-
« • H -t ‘ i » ■ ' w < n • - - •. 'virtuves. 2^ volios, nauji karpetai. 

u* **
imti. $36,5007 > pasirinkti gyventi, kur kas no- kyta, kad antradienį išėjo iš “sa

vo^ namo, bet daugiau nebegrį-
" -’’- L i

f t 
lri ir kad jis pats .yrą priešingas

V. . . t-,--

‘ -y .*'’ '• T3.

nį mišinį pačios valdžios intere
sams. ■ /

Atstovas Morris' K. Udall (de
mokratas iš Arizonos) Carterio

ŠIMAITIS REALTY 
' Insurance. Income Tax 

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

garažu. Atskiri šildymai. Rami, graži valdžios pastangoms daryti etni
-V'

žo. Olandijos teisingumo minis
terijai paklausus’ Sovietų amba
sada atsakė- kad dr. Russini yra

♦ j
ž ri f

4 L
.1 f

SLA nuo pat įsikūrimo pra
džios rūpinosi svarbiais lietu- 

Jis buvo 
veikloos 

i- 
jos 90-ties metų gyvavimo su- 

su šios 
šalies (JAV) 200 metų sukak-y 
timi — Bicentennial minėjimu.

‘piktybinėmis”, šiaip

yių tautos-reikalais, 
r .lietuviųtes-, kurios kiėkvienais metais _______ __

sunesa daug medaus. Juo ap- centru. Minint šios organizaci
didžiuoju

rūpina savo ąrimiūdšiūš ir Nau ‘ 
jienų tarnautojus. Atsisvęiki- kaktį, kuri sutampa■M3*

nant jis įteikę/dešimkę, o Liut 
istorij? net**sraoje "'Europį kenjs penkinęAĮėaujienų-para-
Mat, čekai, slovakai ir bohemai 
iš seno buvo terorizuojami ger
manų. Jie tad simpatijas ir nu
kreipė rusų link, kurie pasišovė 
būti jų gynėjais;

Pirmojo pasaulinio karo me
tu net ištisos čekų divizijos'ka
riavo rusų caro .armijoje prieš 
vokiečius. O irjšio paskut^iiojo
karo, metu panašiai buvo^’ .

. Antra vertus,. Roosevęltas, 
Trumanas ir kiti demokratų.par
ti jos buvę Amerikos prezidentai, 
ypatingu būdu bičiuliaudavai su 
Maskva, savaime šiltai 'glostė 
Bervyno čekoslovakų ir. bohemų. 
Įgytas rusų link simpatijas.' Ci
cero gi daugumos gyventojų is
torinė gyvenimo patirtis yra 
priešinga. Jų senąsias tėvynes 
niokojo Maskvos burlokai, tad 
jie negali būti demokratų parti
jos šalininkais.

BŪRINIS LAIVAS ČIKAGOJE

Norvegijos mokomasis būrinis 
laivas Christian Radich rugpiū- 
čio 1-5 dienomis lankysis Čika
goje. Visuomenė jį galės apžiū
rėti.

Minėtas Norvegijos laivas yra 
laimėjęs kėlės tarptautinių bū
rinių laivų lenktynes. Jis daly
vaus liepos 3-7 dienomis New 
Yorke ruošiamoje būrinių laivų 
regatoje, atžymint Amerikos 
valstybės 200 metų sukaktį.

SKAITYK IR KITAM PAT4RK

SKAITYTI ’NAUJIENAS’

r,

mai. ' ■/ . tųfŠ p-įiv- ' ■ -
— Aušra ir i enters Jurašai at

vyks į Torontą balandžio 10 
d., o sekančią ^ėšnį-4 vai. pa
sakos apie padeįį'i'įLietųvoje 
Anapilio sąįėjėjr Taip pat ten 
bus smuikininkg;*Dąįnc>s ir Ju-
rio Mazurkevičiųfįohcėrtas.

— Marijus žipiiįįą ■'išrinktas 

bb pirmininku.^Klubas, rengia
Bastonp Lietuvi^;stu0nių'klu- 

.jaunimui šokius*Velykų.sekma 
dienį.■* "V .■ /. -/ •.' ?

— Kar. 'A. juĮnapavičiaus 
Šiaulių kuopa ruO^ą ; paskai
tą. š/Nl- balandžio.'£i d. 4 vai

timi — Bicentennial minėjimu, ' 
ruošiama Išleisti - gražus- leidi
nys — Seimo įifbgramos kny
ga, kuriame^iiumatoma talpin
ti daug įvairių aprašymų apie 
lietuvių veiklą ir veikėjus Ame-“ 
rikoje.

• Daugelio organizacijų—kuo- j

=' -----—, 1 1 r

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
' 1490 rL A. M.

auto mūro garažas. Atskiri šildymai. 
^45.500. • "‘°- ~

Seimo įlfSgramos kny- Lietuviu kalba: '■fsdien nuo pirma- 
44,4 i~. - —Ti4 - -

lr00 v. popiety

PU ir. įvairių profesijų žmonės 
— jau prisiuntė sveikinimus, 
žinias, skelbimus^ bet dar daug 

i. Todėl 
narius, bet 

šio

vienio iki penktadienio 12:30— 

sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto. ’• .- -
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MATLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

- šeštadieni ir

■L

VALDIS REAL ESTATE -
* - ■ ■ • ' ' 1 a • ’

"i- - ■. •

2625 West 7Įšt St TeL RE 7-7200

RUDS REAL ESTATE
PARDUOSTT — 

rVAIRŲŠ^DRATOIMAI 

Maloniai’jums patarnaut

PIRKSIT
- : NUOMOSIT.

BALYS BUDRAITIS

Į. '

i
.i

į

pastabas pavadino “silpnai te-
pridengta rasių divizijos politi
ka’, nurodydamas, kad Carter
kiekvienu klausimu nori .stovėti
iš abiejų -pusių tikėdamas iu°- 
būdu patraukti prie -šavęs Ala- 
bąmosgubernatoriausGęorge’C,
> ' ■ /• ■*'

- -Sen..Henry M. Jackson pasa-

iš abiejų -pusių

ambasadoje. Ministerijai papra
šius leidinio su Russini pasikal
bėti jokio atsakymo negauta.

Ispanija skelbia kara \ • ■ • - z. ■ *?
baskų teroristams

. DRĮDASL. -rį Aukštas^ Isį 
panijos valdžios' pareigūnas, "vi-

. e

Wallace šalininkų balsus. 
t j”
kė, kad Carterio. žodžiai jį “nu
stebino” ir kad Carter , “ilgą lai-

dideliu moderniu foto aparatu.
t

TEISĖJAS LAUKIA J. GAILOS
BENDRUOMENĖS SPRENDIMO

P ropaga nd i šiai skuba paskelbti jiems .

IM M
puikiausia. varyti keli tūkstančiai/ žmonių

❖ •' * - ; 
J----------

galėtume, jų talpinti

■*369 ARCHER AVĖ.. CHICAGOJE 
Tel. 254-5551

LEMONTO APYLTNKĖ.TE 
135-TA IR ARCHER AVĖ.

Tel. 257-5861 •f

f l_ . 1?:____J9 ėL. T_\.

Jką turės aiškintis'

Italijos raudonieji » . . •
ROMA, Premjero Aldo Moro 

krikščionių, demokratų partija

f it

rropaganaisiai skubo pasKei^T! perns _ 
’ naūdmgaš žinias, bet tikrovėJyta^ fetbkicH aejon . tamente, pasigirdamas esąs aš-A,

Praeitą ketvirtadienį vien tiktai Gailos Bendruomenei tarnau-

Vaičiūno vadovautos apylinkės., paaiškinimus, patvirtinęs anksty-

J5! 
fdaus reikalų rhinistėris ir kara

liaus JuanCaTlos “dešinioji ran
ka” Manuęl Fraga Iribarne pa
grasino .baskų (vaškų) teroris
tams kad jie “gausoko, nori” — 
jei nori karo

janti radijo valandėlė paskelbė, kad teisėjas S. Epštein, atmetęs
niuo, kurs turįs žinojimo ir pa
tirties žvalgavimo — šnipinė
jimo srityje, bet pasirodė; kad 
FBI apie jo “profesiją” 
anksčiau n egu jis pasigyrė.

Kongresmanas Paul Findley, 
kurs yra Atstovų Rūmų Tarp
tautinio Santykių saugumo sub- 
komisijos narys, pasakė tiek bu
vęs Sattlerio sužavėtas, kad jau 
planavęs jį samdyti, bet FBI 
pasirodė bežinanti visą jo “vei
klą”. FBI agentai pranešė kas 
yra tas asmuo per paukštis, 
kurs jau ilgesnį laiką perduodąs 
informacijas specialiam Rytų 
Europos agentui.

Sattler staiga dingo iš JAV 
horizontų. Turima žinių, kad 
pabėgo į Meksiką.

atmetė komunistų-socialistų rei
kalavimą .leisti jiems dalyvauti 
Italijos ekonominio planavimo 
politikoje. ’ ;

Politikų spėliojimu,. Aldo -Mo-

žinojoyesnį teisėjo paskelbtą sprendimą. Ketvirtadienio posėdžio metu 
paaiškėjo,-kad ne tik suinteresuotieji, bet net ir bylos advokatai

- - _
■ gaus karą. Bas

kų teroristai buvo pagrobę ispa
nų industralistą Angel Beraza
di, už kurio paleidimą reikalavo

ką turės aiškintis”.
' Sdptyjni negrai demokratai 
Kongrese, įskaitant ir Carterio 
rėmėją atst. Andrew Young (D., 
Ga.) pasiųstoje buvusiam Geot- , *-N. . VC. / ' i

priptrėnkti”, ka-

teisėjo nesuprato įr jo paskelbtas instrukcijas neteisingai inter- f ii 
įpretavo. Radijo propagandisto paskelbta skubi žinią, sukėlusi 

džiaugsmo Barzduko Bendruomenės -šalininkams; yra -netiksli. 
Jokio patvirtinimo teisėjas Epštein nepaskelbė/'7^ .

ro mažumos valdžia netversianti,
dėlto teksią birželio mėnesi

- r -t ■ . • — ,Jokio patvirtinimo teisėjas Epstein nepaskelbė, 

Teisėjas nori išsiaiškinti/ ką
§3 milijonus, bet išpirkimo ne
gavę jį nužudė. Berazadi, 56 me-

skelbti naujus rinkimus, kuriuo
se komunistai tikisi daugiau lai
mėti.* . . * - ' " ' ' •

Komunistų-socialistų reikalą-

gijos gubernatoriui telegramoje 
pasisakė esą

jkyiečiartiė ne tik 
visus lietuvius prisidėti prie 
istorinio leidinio išleidimo, 
t r; ,".5. -č.f ■ 

. Komisijai knygai išleisti su> 
įdaro šie nariai:

K Mącke-Mačiukas, S. Molis, 
P. Vilkelis,: X Kapačihskas, J. 
Derviriskas, Ai Vysther. .

Sveikinimus ir nuotraukas 
hialonėkite siųsti žemiau duotu 
adresu: p , ;
Mr. K. Macke, 2549 West 71st 
Street, Chicago, Ill. 60629., Tel. 
7/6-3140. (pr.)

r I’

Lietuvių-' žemutinėje* - s-a-lėje
Juozapavičiaus šaulių - kuopa
ruošia Dr. Pautiėnraūs paskai
tą “Pasaulinis pęrgreitas gy
ventojų prietuglįs1 ir 
problema”. ?

Po paskaitos įvyks šaulių 
kuopos svarbus 'susirinkimas, 
bus renkami atstovai į Š. Sąjįin 
gos suvažiavimą; šaulių daly
vavimas vra būtinas.

“ ‘i.
Kad išvengus trijų parengi-

maisto

•. T E a R A
Brangenybė*. Laikrodžiai, Dovano* 

vi tom* progom*.
3227 WEST ttrd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660

< • Ą . • -

a1^, s1 . ... ....

M. A. ŠIMKUS
Real Estate. Notary Public. 

INCOME TAX SERVICE

' V
INCOME TAX SERVICE 

*259 S. MapIewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiy

3 — Dail. tA. Petrikonio tapj^

mų tą pat dieną, būtų labai
naudinga, kad drganizacijos 
savus parengimus skelbų laik-
raščio parengimo kalendoriu
je- 1 . .. K.

FIGHT HEART DISEASE 

o

LGIVE heart fund

5^x5^

X . - - . v*- - 'A

dangi jų įsitikinimu, žmonės ne th* amžiaus, rastas netoli baskų

Didžiausias kailių
iškvietimai, pildomi pilietybės pra- 

, ?Jymai ir kitoki blankai.Symai ir kitoki blankai. ■MMBEWT

pasirinkimas
pas vieninteli

BUILDERS AND CONTRACTORS

ft «Uetuyį kailirrfnlrą 7^ 
Chicagoje ------

.NORMANĄ
liial

Namų Statyba |r Remontas

Visi namo ir perstatymo darbai
Kambariu „pristatymas, porčiau iak

* * i 
bos darbų paroda atdara 7 die
nas savaitėje nuo 10 ryto iki 
6 vai. vakaro, o pirmadieniais 
ir ketvirtadieniais nuo 10 ryto 
iki 9 vai. vąk. Marquette Meno 
Galerijoje, 3215 W. 63rd St., 
prie Kedzie Avė. Tel. 43(>2112. 
Visi kviečiami atsilankyti, (pr.)

BURŠTEINA
^Tel.263-5826 
Sfc (įttaigo*) ir

677-8489' 
(buto)

185 North W*b**b Avenue
2nd Floor Chicago, Hl. 6060)

</

J X

Jcambana1, rūsys, maudynės, 
’’’tekamieji, sumušimas. 

Matam konfraktoriui reikia darbo.
SKAMBINKITE 5454)478.

• Z'’- - - • fg’.’-Z.-
HEATING CONTRACTOR

rengiu mieste* fr užmiesty naujus fr 
jerstatau menus Tisu rūšių namo ap- 
uldymo pečius, afr-eonditfoning van- 
lens boilerius fr stogu rinas (gutters) 
nrbu greit sąžiningai ir garantuotai 

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So WESTERN AVE.

Chicago. UI 60609. TeL VI 7-3447

virtuvės miegamieji,

nldymq^ pečiu*, air-conditioning, van-

turi Įgimto palinkimo gyventi 
rasiniai ’skirtingomis bendruo
menėmis, kaip Carter norįs įti- 

. kinti. . ' •
Net pats prezidentas Fordas 

pastebėjo ąr Carter yra ganėti
nai atviras. “Negali žinoti, kur 
jis stovi”, pareiškė prezidentas, 
pridurdamas, kad jis ateinantį 
lapkričio mėnesi oponentu ver
čiau norėtų turėti Hbbertą H. 
Humphrėy (demokratą iš Minne- 
sotos).

Darbo unijos pančiai pasi
sakė, : Humphrey nors. .Pennsyl- 
Vanijoje . ne kandidates, bet 
AFL-CIO konvencijoje Pitts- 
burge darbo .lyderių buvo Šil
čiausiai ■ priimtas. Jis Jcaltina 
respublikonus, kad jų adminis
tracija “verčiau stato musų vai
kams kalėjimus, negu kad vykdo 
darbo korpusų programą”.

miesto Elgoibar nužudytas - vie
nu šūviu j galvą. Nuo 1970 me
tų - lapkričio mėn. baskų teroris-
tai pagrobė penkis.įmones,’bet 
Berazadi yra pirmas, kurį jie 
nužudė.

padarys Connecticut valstijoje 
Įregistruotos Bendruomenės pir
mininkas. Kada gaus minėtos 
pirmininko nutarimą, tai tada 
jis patyrinės, ar tas nutarimas 
padarytas pagal tuo metu veikū-

- sias taisykles.

Už du amerikiečius reikalauja

S3 milijonus

BEIRUTAS. — Eritrėjos riau-
šininkai pakartojo savo grasi
nimą, kad du pagrobti amerikie-

. * • ' č - - - A

Kinijosaviacija
nepatenkinta

TAIPEI, Formoža. — Aiškiai

i I11
f I

vimas buvo atmestas sekančią 
dieną po to, kaip komunistai su
kėlė gatvėse riaušes ir padega
momis bombomis atakavo Krik?-’ 
čionių Demokratų partijos būs
tinę ir Teisingumo ministeriją.

nustatyta, kad Kinijos aviacija 
•jau seniai buvo nepatenkinta 
Mao Cetungo vedama kairaus 
komunizmo politika. Pats Mao 
Cetungas niekad viešai negynė 
žmonos vadovaujamų “kairiojo 
sparno” komunistų, bet kai ji 
patekdavo kuriame nors parti
jos pasitarime bėdon, tai jis vis 
dėlto ją išgelbėdavo.

Jau vasario viduryje Kinijos 
lakūnai pareikalavo padaryti

Teisėjas parodė noro nusta
tyti, ar tas susirinkimas, kuria
me buvo sutrempta legaliai rink
to pirmininko nustatyta dieno
tvarkė, ir koki buvo tolimesni 
žingsniai.

Iki šio meto teisėjui aiškino 
tiktai barzdukinės bendruome
nės šalininkai, o dabar žodis pri
klausys Jonui Vaičiūnui, tuo 
metu buvusiam Marquette Par
ko apylinkės pirmininkui. Teisė
jas yra pasiryžęs išklausyti ir 
antrąją pusę, patikrinti taisyk-

■T*

Aukšta vieta
sukilusiam generoluičiai bus sušaudyti, jti iki balan

džio 30 dienos nebus jiems, su
mokėta reiklalai^jamoji,. išpirki
mo suma. Tie amerikiečiai yra 
James Harrel iš Milwaukee ir 
Stove Campbell ^iš San Lean
dro, Calif., abudu technikai, tar
nautojai JAV komunikacijų "ba
zėj e Kagnew netoli Eritrėjos 
sostinės Asmara, Etiopijos pro
vincijoje. Jiedu buvo pagrobti

rencijoje, 
mas

kad

BENESUDRAUS TELEVIZIJOJ 
RODYTI SMURTĄ IR “SEKSĄ”

CHICAGO. — Miesto meras 
Daley pareiškė spaudos konfe- 

tėvų šauks-
apsaugoti jų vaikus nuo 

tvirkinančių ir nužmoginančių 
filmų kino teatruose ir TV ska
tina jį paveikti Miesto Valdybą, 
kad imtųsi priemonių.

BUENOS AIRES, Argentina. 
— Prezidentas Videla pakvietė 
aukšton tarnybon aviacijos ge
nerolą Jesus Orlando Capelini. 
Jo vadovaujamos aviacijos dali
nys sukilo prieš Izabelę Peronie- 
nę, bet jis buvo sulaikytas, su
imtas, teistas ir padėtas į ka
lėjimą. Gen. Capelini buvo at
vykęs į kariuomenės štabą ir 
tarėsi su valdžios atstovais dėl 
aviacijos maišto.

Lakūnai reikalavo, kad Pero- 
nienė pasitrauktų, nes ji nesu
pranta ir negali valdyti krašto. 
Vėliau Capelini buvo suimtas, 
teistas ir padėtas į kalėjimą už 
sukilimą.prieš Peronienę. Prieš 
dvi savaites Argentinos karo va
dovybė padarė perversmą, išsiun
tė Peronienę ir ėmėsi žingsnių 
krašto ūkiui pertvarkyti. Da
bar prezidentas Videla panaiki
no gen. Capelini uždėtą bausmę 
ir paskyrė aviacijos inspekto
riaus pareigas.

Nauja Argentinos vyriausybė 
ėmėsi priemonių žudynėms su- 

i stabdyti, bet be gyventojų pri-

Tengą Hsiaopingą pilnu premje
ru, bet Mao Cetūngo- klausantis 
politinis biuras tuo metu pali
ko jį tiktai laikinai premjero pa
reigas einančiu politiku. Pasi
rodo, kad jau nuo to meto Kini
jos kairieji pradėjo organizuotis 
prieš Tengą. Vakar ir šiandien 
keli Kinijos garnizonai pareika
lavo, kad Tengas būtų paskir
tas pilnu Kinijos premjeru.

les ir tiktai tada padaryti , spren
dimą.

Tuo tarpu jokio sprendimo nė
ra. Teisėjas Epstein pradėjo tik
tai dabar gilintis į F. Bendruo
menės vedamą darbą ir Ameri
kon gyvenimam bandomus įnešti 
metodus. Jis nori patirti, kaip 
Amerikos lietuviai anksčiau 
tvarkė organizacinį savo gyve
nimą ir kokias naujoves Ameri
kos lietuvių gyvenimam bando 
primesti naujo fronto riteriai,. 
Byla bus ilga, nes teisėjas ne
darys sprendimo ' kol jis nenu
statys visų duomenų.

Nerimstanti žemė 
Pietų Kalifornijoj 
LOS ANGELES. Lėtas, ban

guojantis žemės drebėjimas Pie
tų Kalifornijoje praeito ketvir
tadienio rytą prikėlė ir išgąs
dino daugelio vietovių žmones, 
bet apie kokius nuostolius nie
ko nepranešta. Drebėjimas pa
gal Richterį buvo tik 4.7 iki 4.9 
stiprumo ir jo centras buvo apie. 
30 mylių nuo Ix>s Angeles mies
to centro.

Gyventojai nuo Los Angeles 
iki Santa Barbarą užvertė poli
cijos ir TV stotis paklausimais. 
Drebėjimas prasidėjo 7:20 vai. 
ryto ir truko keletą minučių.

— Naujienas galima užsisa 
kyti telefonu, skambinant ad— Ona Konkulevičienė T .——   -  

Bronius Zabukas, Ramunės de- ministracijai darbo valandomis 
likatesų krautuvės savininkai, Taip pat kviečiama' skambinti 
2547 W. 69 St., tel. 925-4254, arba rašyti prašant siųsti susi- 
jau yra pasiruošę šv. Velykų pažinimui. , Platinimo vajaus
2547 W. 69 St.,

ir.

., . . .^nPlatihimo
stalui aprūpinti Gerb. klientus proga Naujienos yra siunčia-

praeitų metų liepos 14 dieną ‘re
voliucionieriams” užpuolus Kag
new’; Tie revoliucionieriai yra 
globojami Eritrėjos Išlaisvinimo 
Fronto, kurs siekia Eritrėjai ne
priklausomybės nuo Etiopijos.

KAS BUS PADARYTA SU 
HOWARD HUGHES TURTU

Ilgametis paslapčių pjlnas

"j DOMESIO
?2—«O M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui aufomebillo 
Liability apdraudimas pensininkam*.

Kreiptis:
A. L A U R A I T I 3 

4545 So. ASHLAND AVĖ. 
523^775

D t M E S I O
L

JAV multimilijonierius  ̂tikriau 
sakant bilijonierius Howard R. 
Hughes, staiga miTė j širdies 12 mokinių žuvus 

atsiminė ženklus
SPRINGFIELD, Hl. — Dlinois 

Komercijos Komisija įsakė pa
statyti automatiškus žiburiuo
jančius signalus prie Beckeme
yer kaimo geležinkelio ir plen
to sankryžos, kur iki šiol jokių 
perspėjimo ženklų nebuvo ir dėl
to praeito vasario 7 dieną mo
kyklos autobusui vežant moki
nius į kokį parengimą Baltimore 
Ohio prekinis* traukinys užmu
šė 12 vaikų.n;*’

smūgiu^ nepalikdamas- jbkio žen
klo ar yra palikęs kokį testamen
tą. Iš giminių JAV jis turėjo 
tik vieną tetą. Hughes turtai 
vertinami nuo pusantro iki dvie
jų bilijonų dolerių. Bus įdomu

visokais jų pageidaujamais vai- mos susipažinimui 2 savaites 
giais. Pasirinkimas labai įvai- nemokamai pagal gautus pagei- 
rus. Su užsakymais prašoma davimus ir galimų skaitytojų

Libija uždarė Tripolio 

universitetą

CAIRO. — Egipto Vidurinių 
Rytų žinių agentūros praneši
mu, Tripolio universiteto stu-

4 NAUJOS KNYGOS * - • •
% Angliška'i:
j LITHUANIANS IN AMERICA, Dr. A. Kučas •

THE BROTHERS DOMEIKA, Novel. L. Dmyįifcs $6.—

< LiejtuviJkai:
4 PASAKYTA PARAŠYTA, Prez. A. Smetonos kaitos $10.—į ATSPINDŽIAI ŪKANOSE,
4 novelių rinkinys, V. Alantas ...................

» Visos šios knygos gaunamos pas visus platininiu*

(<! Tel. 268-7730,' vakarais — 28^^759

... ^6.—-
riesivėluoti. čia taip pat veikia adresus.

C
L

gausus valgiais restoranas. At-1 
data kasdien nuo 8 ryto iki 8 - 
vai, vakaro. Pirmadieniais už-į- 
daryta. (Pr.) L*
r— - j ■■

■

REMKITE TUOS BiZNIERIUS.
KLME GARSINASI

(Pr).

-A

— i. i n / i ■ 1.1 i n

A. TVER AS 
LAIKRODŽIAI |R BRANGENYBK 

Pirdavimaa ir Talaymaa
UAi WEST 69th STREIT 

T»fofj REpublU 7.1M1

kIi tsekti, kai prasidės dėl tokio tur- tentams sukėlus politines riau-1/4a/ /o
Pastbook Savings. 

All accounts com- 
pounded daily —. 

paid quarterly.

to varžybos.

„ $6.-—

ir

7
4 Y»«r» Lvingi 

C«rtific«fo 
(Minimum 55,000).

NAUJIENOS. CHICAGO 8. H.L. — FRIDAY. APRIL 9. 1976 ~
395 W. BROADWAY, SO. BISTON, MASS. 02127

BUYIL1 
SAVINGS 
BONOS

1M9WM ¥011 BAM; 0| WQM,
V.

PIRKIT! JAV TAUPYMO BONUS

V

V
SįMOR-ASgaJ

’Šiltesnis : .
Saulė teka 5:21, leidžiasi 6:24

šes ir sudeginus to universiteto 
laboratorijas, Libijos valdžia 
univęrsitetą uždarė. Susirėmi
muose tarp pulkininko Moam- 
mer Khadafy valdžios šalininkų 
Ir tos valdžios priešininkų apie 
250 studentų rimtai sužeista.

— Karaliaus valdžiai atsisa
kius sumokėti 3 milijonus pese
tų už pagrobtą biznierių Angelą 
Berazadi, vaškai sušaudė val
džiai pranešinėjusį prekybinin
ką.

V.

S«n*foriu* Frank Church, iš*ig«r»i- 
nf« kongrese vedamais tyrinėjimai*,
dabar Įsu nori gauti demokratu par-
Hj^.k.ndWHen Prexid.nto P—'-. terimo-jie neRah daug padaryti. i

■>
B/L
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Watch your money

MARLJOŠLAUS

spektaklius!

GABŪS PLflKAFNEW. YORKE

BE ŠŪVIO GAVO1 §851,000

Stasys Baras
Bronius Jančys
Vytas- Radys
Jbnas Vaznelis

EVERY TREE 
IS A FAMI1Y TREE

Taupmenos 
ItMos

Our trees tnd feret& 
peoride your family wkb many 

kappy hours of fttaatioa. 
That’s why ift im portae w protect 

them from forest fires by 
foUmriag Smoke/g ABCs 

hold marcher tiO cold. 
Be sure to drown ill mmpfirau 

Mh the ashes, and drown 
them again. Crash all 

tmolces dead ouc >

ria. , r ■■ aw
Bell Telephone Co. buvo įsteigta 

1877 metais. Paveiksle matome dvi 
tos bendroves tarnautojas, dirbanoas 
ofise ir prižiūrinčias telefono suįun 
gimus. Dabar ta bendrovė suskaldyta, 
turi skyrius kiekvienoje valstijoje ir 
daugelį darby atlieka automatiškai.

sumoka pieno vartotojai, pieno 
gamintojai- ūkininkai gauna- tik 
25-45 centus. Be to, pienas prie
do turi daug chemikalų. Antra 
vertus, daug pieno gaminių, ku
riuos pieno kooperatyvai prista
tinėja krautuvėms, neturi nieko 
bendro su natūraliu karvės pie
nu.

** Come under our wing 
We care what happens to you.

vo tautos istoriją, pagal panger- 
lavofilų sudarytą

Teismas patvirtino 
triukšmo taisykles
Illinojaus švaros .kontrolės ta

ryba, 1973 m. buvo, išleidusi 
triukšmą tvarkančias taisykles, 
prieš kurias pasišiaušė riša ei
lė bendrovių bei įmonių.- Shell, 
Amoco, Marathon Clark ir Union 
alyvos bendrovės ir U’. S; Steel 
Corp, patraukė tarybą į teismą, 
teigdamos, kad jos taisyklės; yra 
neteisėtos. 'L ■ - j -.y..

Balandžio 5 d. penktos apylin
kės apeliacinis teismas nuspren
dė, kad Illinojaus švaros tarybos 
paskelbtos triukšmui tvarkyti 

taisyklės yra teisėtos ir kad ji 
turi teisę tai tvarkyti.

TeE LAfayette 3-1083 
AUTOMOBILIAMS

6
1 / Mokama 1 moty
;/x CertifU»t««m.

M-diuįitii.

intAretl d«lY)
fa w* yew,

• •'■V O* #

- New Yorkas. — Du užsimas
kavę ginkluoti plėšikai ląiSraš- 
eio New York Daily News beis- 
inente ant laiptų užklupę du pi
nigų į bankus vežimo sargus ir 
du to laikraščio tarnautojus be; 
jokio šūvio atėmė tris maišus 
su. $851,000 puiigų ir- nuvažiavo.

PIPKHĖ J.,V TAUPYMO BOLIUS.

PANGEKMAMSTy IR SLAVOFILŲ 
PROPAGANDOS TARNYBOJE -

a irioj spaudoj teko paste- 
nemata J. Jakšto propagan-

ų straipsnių, skriaudžiančių 
r-' m tauto# praeitį. Ir kada J, 
J t' štau tai kartoja visą eilę me- 
t? ‘id. kad ir labiausiai neno
ri dėl to tenka kiek dau
gi' • pasisakyti, nes tai būtų: 
iv j tacet, conacutive videtur.

Tifc«a, jau 1969 m. mūsų ob- 
jąltyvUR istorikas Pr. Pauli uko- 
ri (tėviškės Žiburiuose, spalio 
rs-W na “odė ištisą eilę J. Jakš
te 'lai dingų tvirtinimu, prasi- 
Igukiant su istoriniai* faktais, 
o taip pat skriaudžiant lietuvių 
ta tos praeitį. Pereitais metais 
( e ’. C. Stanaitis savo kritiškam 
Iri iny “Kodėl 
tu is istorija?“ (9-11 psl.) do
kumentuotai įrodė, kad J. Jakš
tas nėra objektyvus istorikas, 
Lt rašo pagal pangermanistų 
rž 'įidas.- “Ir K. Būgos ištiki- 
r'a* mokinys J. Jakštas įtrauk
to* į pangermanistų mokslinės 
popagandos tinklą...“ (9 psl.).

* L Ge'žinip, kovo mėn. 13 ir 
5 d. “N.” str.: “Rengiami du

leidiniai apie Mažąją 
i mtuvą“ pareikštos išvados, ma

ri suįdomino ne vieną istori
ke ar istorijos mėgėją J. Jakš
to Mat. Lietuvos samprata bei 
definicija. M. Gelžinis rašo: 
“"uomet lietuviškieji “ostforše- 
j i i” dr. Salys ir dr. Ivinskis už- 

yrusiai palaikė savo naciškus 
k legas, “kad vakarinės lietu
vių etninės sienos buvę prie Ne
muno ir Dubysos, tai Jakštas 
t s sienas nukelia iki Deimenos 
ir Priegliaus. Bet čia ir susto- 
.' ? aplei sdamas Sem bą, Karahau- 
< :aJH apylinkes ir visus kraštus, 
kuriuose buvo paplitusi lietuviš
ko i statyba, jo nerodoma tai 
esant Maž. Lietuva”... Savo te
zėms jis suranda jaukų prieglob
stį L. Katalikų Mokslo akade-

Premjera — gegužės- 8 <F. 8 vai. vakare.
II spektaklis — gegužės 9 *, ,3 vaL popiet

III spektaklis— gegužės 15 d., 8 vali vakare
IV spektaklis — gegužės 16 d., 3 vai. popiet

nio organizacijos. Jie yra tarpi
ninkai tarp ūkininkų ir krautu
vių, todėl jie tvarko beveik vi
są jntūo. gamybą. Bet nedaug 
kas žino, kai kooperatyvų pieno 
bėmis yra tvarkomas per koope
ratyvus Amerikos valstybės įs
taigų, esančių žemės ūkio de
partamento žinioje ir kad jie nu
statinėja pieno kainas.

Capper-Volstead aktas ir 6-tas 
skyrius Clayton akto sudaro an
titrust© įstatymo, ičimtį pieno 
kooperatyvams. Todėl jie įsiga- 
’j ir vis daugiau nutunka.

Valentinas Lforentaa' .
Julios Savrimas 
Stefan Wifcik

Operos Choras : " ’ “
šoka Jaunučio Puodžiūno studijos baletas

Bilietai gaunami, VAZNELIO PREKYBOJE — Gifts International 
2501 W. 71st St, Chicago, ūL 60629 ’ - p

4 Bilietų kainos -

Paltu bilietai užsakomi, sSiradint

Your money is different 
than you. The more weight it 
puts on the better. The fatter 
it gets, the healthier it is. To 

help your money gain the 
a most, give your money the 
gL, best possible interest.

You'll find it
at Standard 

■3k / Federal Savings.

Tarptautinė 
knygų paroda

FRANKFURTAS. --Tarptau
tinė iš eilės 27-toj i knygų paro
da Frankfurte,.j.Vakarų Vokie
tijoje, Įvykusi į975 m 
mėn. 9-14 dienomis, turėjo mot
to “moteris literatūroje”. Gi 

11976 m. tarptautinė Frankfurte 
į knygų paroda bus skirta Pietų 
I Amerikai ir ji turės vedamąją 
mintį “Latinoamerica”. Ta pro
ga bus- išleistds ir paskleistas 

; platus Pietų Amerikos temomis 
leidinys ir rodomos filmos.

Atrodo, kad: okupuotų Pabal
tos tautų bendrataryba ar ki- 

įtas bendras veiksnys, gerai-su
sipažinęs su Frankfruto tarptau
tinės knygų parodos reiklais, ga- : 
lėtų išsirūpinti, kad vienų metų 
knygų paroda^būtų skirtas oku
puotoms Pabaltės tautoms ir 
jų literatūrai. Parodos motto; 
sakysime, būtų- ^okupuotos Pa
baltės tautos ir jųliteratūra”::

Aišku, ta proga turėtų būti iš- 
leistas didelis ir; išsamus leidi
nys apie Pabaltės tautas ir rodo
mos apžvalginės filmos.

CHICAGOS LIETUVIŲ OPERA 
Minint Operos 20-tį ir JAV Bicentennial 

statomos trys operos 
KAČINSKO'

Cathy Kogutaitė Nerija- Linkevičiūte
Roma Mastienė Margarita Momkienė

. . ' Danutė Stankaityter

torpaiL _ ksar čia
beveikjparitankūrta J. Jakšto 
tvirtini!?’ris, išreikštais jo re- 

i daguotam “I ietuvlų Tautos Pra
eitu“. 1973 m, III t./3 kng.

Iš vi-o gaunasi vaizdas, jog 
J. Jakštas serga didybės ma
nija ir mėgsta kitaip negu jis 
pats galvojančius' ciniškai rafi
nuotu būdu suniekinti. Jis sa
vo apžvalginiame straipsnyje 
“Lietuvos praeities klystkeliuo
se” moko, kaip rašyli mokslinį, 
istorinį veikalą, bet visa bėda, 
kad jis pats gyvenimo prakti
koj to nesilaiko.

Jei J. Jakštui tikrai būtų rū
gėję parašyti mokslinius lietu
vių tautos istorinius veikalus, 
tai pirmoj eilėj jis privalėjo pa
daryti lietuvių tautos istorinių 
šaltinių (Vokiečių ordino chro- 
nikų, rusų metraščių^ J. Dlugo- 
szo ir kitų) nuodugnų kritišką 
įvertinimą, be ko neįmanoma 
pasiekti istorinės tikrovės, kaip 
žymus Istorikas L. Banke rei
kalavo: “Wie es eigenflich ge- 
vresen”, o ne vadovautis panger
manistų ir slavofflų sufabrikuo
tomis tezėmis ar panašiai.

Tai buvo ir moralinė jo parei
ga, nes ne kam kitam Lietuvos 
universitetas siuntė J. Jakštą 
keleriems metams į užsienį pa
gilinti istorinėms studijoms ir 
šiam reikalui Lietuvos valstybės 
iždas jam mokėjo stip-endijas. 
Be to, per savo ilgą amželį jis 
turėjo pakankamai laiko lietuvių 
tautos praeities šaltinių kriti
kai, o ne užsiiminėti propagan
diniais rašiniais.

J. Jakštas 1972 m. (Draugas, 
-1972 m., gruodžio mėn. 22 d., H 
dol.) klaidino lietuvių visuome
nę, kada jis įrodinėjo, jog- Z. 
Ivinskis yra, mokslinės Lietuvos 
istorijos pradininkas, tačiau ir 
Z. Ivinskis nėra padaręs Lietu
vos istorijos Šaltinių nuoseklaus 
kritiko įvertinimo. Jis net ne
atšaukė pagal hitlerininko G. 

Gerulio nurodymus ęavo diser
tacijoj “Geschichte dės Ęaueę- 
standev jfr - I4tauen^ klaidingų 
aiškinimų',''jog fiefWviai? Mažojoj 
Lietuvoj yra tik kdlonistai.

(Bus daugiau)-

Diriguoja: VYTAUTAS MARUOŠIŪS 
(Gegužės 8, 9 ir 16) 

ALOYZAS JURGUTĖ’ 
(Gegužės 15)

Režisierius — ALGIMANTAS DIKINIS- Dekoratorius — A VALEšKA
Choreografai — VIOLETA KAROSAITĖ ir JAUNUTIS PUODOŽIūNAS 

Chormeisteriai- — ALICE STEPHENS ir ALFONSAS GEČAS 
Apšvietimas — KAZYS CIJUNĖĖIS

8. R. PIETKIEWICZ, Pre*, 

arid* Rockwell Street.
v ĮMOKAMAI VIETA

4 mėty 
Certifikatams,^'

Mažiausia 55,000
- ar daugiau.

STįMiD/IRD FEDER/V. SWINGS
4 ■ MĄJt phwvt K47 1140

tChftW Uliffai 60$ !S 963 1140
6^47^ ^3 tfaih Lombtrcf llhnoa 6OT48 627 J140

DĖUES SEKM1 CV VEM.U) WtBAi 
j ha >Ia tjbvANA •

vytcoui-cji Aiuclikva lietuviai Adomaiti tijeilę SkIm aa'
euviliik^u puziuu. oKai'.e jo sUaipsitlus. u Klausėsi jo pasKai'ų .

. oaoai jie gali pasKaiiyu gražiai Surašyta Dedes Serno gyvenimą. 
1 Jiesus ous ^Uoiuu prisiimuti senus; talKiii. ir pasKaitytr^graziu istoriją 
jį gaujai atvykęs ueiuvis* galėtų aeinosį ar vasaros pasiskaitymam^'mf 
, piČKlr. Antano Kuko, parašytą VIENIŠO' ŽMOGAUS' GYVENIMĄ — 
*. Vedės Šerno gyvenimo-Druoius. Jie pradžiugins kiekvieną,- kas Jj atf 
' šunena ir pažinojo, oaaujiėsiemsateiviams.jauniniui. rašytojoANTA- 

.XV ttG'Ku lengvai, vaizaūs. gražia literatūrine forma pasakojimas 
i duos progos susipažinti su" musų pirmųjų išeivių šviesuolių ■ gyvenimu 
į ir jjj Kieta, ideologine-veikla. - ' ■

Antanas Rūkas, VIENIŠO* ŽMOGAUS GYVENIMAS,“ Juozo Ado 
maičio - Šerno gyvenimo - bruožai, išleido Amenkas Lietuvių iston 

. jos draugija. Chicago, lycz m. 205 psfcį kaina? 2 dol.

f GAjjNAJiiA •%AtjJlt>Ų“ ADMINISTRACIJOJE

parteryįe$12AA 14 «, 6;

MAN OPBRAv - , y * <- ' -
6005 So. Artesian Ave., Chicago, ffliooh 00829

dovanotas 500 dolerių premija". 
Toliau M. Celžinis savo str.

tęsiny iškelia viešumon dr. <Mar- į 
tyno A nyso «tr.: “Kova dėl Klai- į 
tėdos” (atsp. “N.”). Čia M. Any- ' 
“as daug kur neobjektyviai “vi-' 
».ax lietuves ^litinių nesėkmių* 
’rieža=rti« Klaipėdoje primeta' 
Gent’-o vy-.usybei Kaune ir jos- 
• Klaipė- , paskirtiems guber
natoriams”.

Gubematūros buvęs tarnau
toja?. Vladas Bakūnas del tų 
An y so atsiminimų “N.” yra pa
reiškęs, kad “tai nėra nei isto-' 
rinė medžiaga, nei objektyvus 
‘o laikotarpio aprašymas”. Ju
revičius "Dirvoje’ str.: “Eever- 

arašyta Lie- ėjaį (jr, Anyso atsiminimai”, 
juos pavadino “nuo pradžios iki 
galui, daugiau negu fantazija”.

į Klaipėdiškis istorikas Jurgis Pė- 
j t ėraitis pareiškė, kad jie vaiz- 
; duoja autoriaus subjektyvumą 
j ir išreiškia ‘ autonomisto kovą 
(SU Centro vyriausybe”. Ir dau- 
j gelis kitų juos skaičiusių pagei
davo, kad tokio pobūdžio atsi
minimai nebūtų leidžiami atski
ru leidiniu, nes jie pasitarnauja 
:r pateisina nacių grobuoniškus 
veiksmus prieš Lietuvą.

“Bet šiomis dienomis, rašo M. 
Gel'iris sužinota, kad, nebojant 
viešosios neigiamos kritikos”, 
tie atsiminimai dr. Anyso gimi
nių ruošiami spaudai. Ir čia dr. 
Jakštas, parašęs net 25 psl. įva
dą. kuriame tarp ko kito rašo: 
“Juk tai vienintelis tokios rū
šies veikalas apie Klaipėdos kraš
tą, nes niekas panašaus nepara
šys ir negalės parašyti. Jis tu
ri išliekamos vertės, galima sa- 
k*< i, monumentalus veikalas”, 
įdomu būtų žinoti kokia suma 
už tai dabar Jakštas bus pre
mijuotas?!

Visa tai paskatino šio str. au-
■ torių plačiau ir giliau detalizuo- 

rr.ijos metrašty (Romoje);, kur ti ir nurodyti, jog J. Jakštai 
jis, nevaržomai pagal savo seną taiškina istorinius įvykius ir pa
pa’;rotį. galėjo pageidaujamai’gal slavofilų nurodymus. Eo ip- 
giliai nusilenkti Mortensenams so, j, Jakštas interpretuoja sa- 
ir kitiems nacių istorikams 
tai Jakštas dr. Kaladės buvo ap-' md.iistų

Už 4 VAIKUS REIKALAUJA 
_ PRITEISTI $L200,000
Chicago. —- Keturių mokinių 

tėvai apskundė teismui Ameri
kos gele’ihkelių Amtrak valdy
ba , reikalaudami $1^ milij ono 

rugsėjo f kompensacijos už jų. , vaikų žu- 
viiną automobiliui iš Chicagos 
važiuojant j St. Louis susidūrus 
su traukiniu, praeitų metų rug
sėjo dieną; Skundėjai reika
lauja po $300,000 už kiekvieną 

vaiką. ..

8.17%xr 
790%
f .UO/o

6.002%x*
5.39%

r l/i 0/ investment
_jj/ ACCOUNTS \

padėtos j reguliarias taupyme sąskaitas Hd mėnesio 
dienos duoda pelno dividendą už. visą mėnesi

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI-

t Aecmsntaf /4 /O OŪO 6 yMft

”75/ Q/ Certificate Account*' 
g term*
1 ' $1 OOO 4 yvsri

O / C«rtificati» Azrou
V) 7/1 term<

»1 (XX) - JO month,

6
^ . C«rfrfte»te Arcou*n^‘ 

tarme/2 /O ff OOO 1 y-iir

fT O / ęu Ac^ov"**’

1^4 /O ,,

5
4/Q/
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VL. BAĘŪNAS T f

Pastabos iš tolo
ALTos tvirtovė Amerikos Vakaruose 

Alena Devenienė — garbės narys

Balandžio mėn. 4 d. Los An
geles, lietuvių parapijos mokyk

los ’ patalpose, įvyko Amerikos 
Lietuvių Tarybos vietinio sky
riaus metinis susirinkimas, ku
ris parodė, kad Altą Čia nę tik 
kad nęmenkėja, bet priešingai 
— stiprėja, auga, tvirtėja ir yra 
pasidariusi Amerikos Lietuviu 
Tarybos tvirtove Amerikos Va
karuose.t i . . . \

Susirinkime, kūnam Rirminin- 
kavo Lietuvių Fronto Bi'iulių 
sambūrio pirmininkas ir atsto
vas Ąltos skyriuje A. Raulinai- 
tisjčia jau “įteisintas” kaip be
šališkas pirmininkas bendriniuo
se susirinkimuose) ir sekretoria
vo B. Dūda (Tautinių Namų at
stovas) — visi (pirmininko, iž
dininko ir revizijos komisijos) 
pranešimai buvo priimti be jokių 
diskusijų. ... 3

Skyriaus pirmininkui Vyt. 
Čekanauskui teko ^perskaityti 
praeitų metų visuotino susirin
kimo protokolą (to. suseno sekre
torei neatvykus)} kuris irgi bu
vo priimtas visuotinu pritarimu. 

' Susirinkimo pirmininkui net pa
kartotinai prašant. pasisakyti 
(dėl pranešimų ir protokolo) — 
niekas ir niekas, jokių ginčų ne
kėlė. Kaip čia sakoma, praėju
sių metų veikla buvo “užgirta” 
visuotinu pritarimu.

Charakteringa, kąd nežiūrint 
kai kurios “propagandos” au
koti (vasario 16-tosios proga) 
BendruomeneiAltą surinko 
šiemet rekordinę aukų sumą 
(4,305 dolerių), kurion yra Įskai
tyta ir skiriama auka Bendruo
menei (vos 165 doleriai) ir kiek 
daugiau Vlikui (355 doleriai). 
Ir tai nežiūrint Bendruomenės 
atstovų ;(nęt Vadovų) laiškų, 
kuriais Vasario 16-tos proga bu- J

' venfenei suteikė garbės nario 
vardų. ,

Pagal balsų daugumą naujon 
valdybon išrinkti: Vyt. čekaus- 
kas (berods, jau penki ar dau
giau metų sėkmingai pirminin
kaująs vietiniam skyriui), Br. 
Dūda, A. Mažeika (vieninte’is 
naujas valdybos narys, išrink
tas vieton buvusios A. Devenie- 
nės), K. Frišmantas, S. Kvečas,

vo raginama aukoti Bendruo
menei. , ’ > X '

Aš nesistebiu jau labai, kad
Bendruomenė stengiasi dalį aukų j v. šimo’iūnas ir A. Skirias. Kan- 
pakreipti į savo iždą vasario 16'didatais liko: VI. Bakūnas ir J.
proga (Alta turi savo publiką, 
kuri Čia gausėja ir ji visada 
rems Altos darbą pastoviomis 
aukomis), bet kuo aš’stebiuosi 
— tai kad prie Bendruomenės 
laiško’buvo pridėtas ir Simo Ku
dirkos atsišaukimas į “Brolius' 
ir seseris”; kuris baigiamas sa-

JAMAIKA-SEKANTI AUKA Toks "daibo” batalionas bu
vo labai sėkmingas šiaurės VieS

Manley atidaro Kubai savo valstybės duris

Andrius.
f ; ?. ' -1

Revizijos komisija visuotinu 
balsų pritarimu liko ta- pati f E. 
Balęeris, Alg. Pauiiukaitis iri V. 
■Pažiūra. . ‘

Nominacijų komisiją sudarė:: 
__ __ _____ ___ A. Pažiūrienė, J. Mitkus ir J.

kiniu “Nepagailėkime aukos, kad -Sodrius, Susirinkime dalyvavo 
tik Tiesos Žodis būtų plačiau paT 40 atstoy.M nŲO 23 organizacijų 
skleistas. Esmėje S. Kudirkos veikiančių Los Angeles-, Santa ..

_ Monica ir Long Beach'miestuo
se.

Baigminiuose svarstymuose Springfieide,i Tiiinois, ' stovi prezi- 
buvo pristatytas V. išimoliūno dentui Lincolnui pastatytas ir paveik- 
projektas pagaminti štampus bei 
atspausdinti jyokus ir atvirutes
(kurie turėtų būti naudojami Ms sic«itMn« didžiausiu si© kraite

, . . prezidentu, padariusiu labai dideliusiais Bicentennial metais) vi- - - -- ---
soms lietuviškoms organizaci
joms, tikslu propaguoti Lietu
vos bylą. štampai, vokai ir at
virutės vaizduotų Amerikos lais
vės varpą (įskilusį)- papuoštą 
Lietuvos vyčiu ir atitinkamu šū
kiu, o kitų siūlymu -— net ap-

tik Tiesos Žodis būtų plačiau pa 40 atstovų nyo 23 organizacijų

atsišaukimas yra geras, bet 
ne laiku ir ne vietoje. Kodėl tik’ 
su Bendruomene, kodėl- tik su 
Juozo Gailos atsišaukimu (B-nei 
aukoti vasario 16 proga) — kai 
jam turėtų būti žinoma, kai jau 
daug metų ta proga aukos išimti- 

)nai renkamos Altai? -
Jūrininkui migla jūroje — nie

ko ypatingo, bet ’krante — at
rodo reikės daug laiko pramaty
ti kas darosi aplinkui, juo labiau, 
kad nesijaučia‘jokio dvelkimo 
vėjo, kuris galėtų išsklaidyti po
litinę, miglą.

Renkant naują skyriaus valdy
bą j on pateko beveik visi buvu
sieji praėjusioje valdyboje, tik 
su viena išimtimi; Alena Deve-. 
nienė atsisakė kandidatuoti Į 
naują valdybą, pareikšdama, kad 
Amerikos Lietuvių Tarybos val
dybose (ankščiau Amerikos Ry
tuose, dabar čia Kalifornijoje, 
kur persikėlė prieš 16 metų) be 
pertraukos išbuvo 36 metus ir 
dėl to mano, kad savo vietą rei
kia užleisti kitiems, nors ir to
liau neatsisako dirbti su Altą 
ar išviso lietuvišką-darbą. Su- 
susirinkimas,- įvertindamas jos 
nuopelnus, A. -Mažeikai pasiū
lius, bendru pritarimu A.. De- “papuošimas” kitos valstybės is.

buvo pristatytas V. išimoliūno dentui Lincofoui pastatytas ir paveik-

Linco! na s Washingtone buvo nužudy 
tas 1865 metais. Prezidentas Linco!-

raizkytą spygliuota dratų tvora
(kad ryškiau pavaizduoti tragiš
ką .Lietuvos padėtį). • - *
v Visa eilė kalbėtojų pasisakė 
už tokį projektą ir jo tolimes
nis likimas pavestas naujajai 
valdybai. Nežinau ką ir kaip va-I 
dyba tuo reikalu nutars, bet- aš 
(jei būčiau valdyboje) abiem 
rankom balsuočiau prieš Ame
rikos laisvės varpo panaudoji
mą toje emblemoje. Jei ame
rikiečių publika mažai gerbia 

vėliavą, tai tas varpas yra likęs 
vieninteliu jų tautinio (valsty
binio) pasididžiavimo ir .garbės 
simboliu. Koks nors to varpo

reformy valstybėje.

name ir dabar sėkmingai dar
buojasi Angoloje, Laose, Perų 
valstybėje, Ispanijos Sacharoje. 
Somalijoje ir kitur. Paskutinė
mis dienomis Castro prašė Ve
nesuelos, kad ši įsilestų tokius 
“darbininkus” į Venecuelą. Esą, 
Kubai reikia pastatyti mūro sie
ną prie Kubos pasiuntinybės Ca- 
racase.

Įdomu, jog prieš 10 metų, 
1966 m. sausio mėn., trijų kon
tinentų konferencijoje Hava
noje, Kuboje, buvo jau skelbia
mi planai liepiantieji Angolą ir 
Jamaiką. V. Pr.

Ir kaip ištikrųjų yra?
Kai visų akys nukreiptos į 

Angolą, kai visi stebi kas da
rosi Ispanijos Sacharoje, Gvinė
joje, Laose ir Tolimuose Rytuo
se — nieks nemato Karibų jūro
je esančios Jamaikos, kur Cas
tro ir Jamaikos ministeris pir
mininkas Michael Manley, Ki
singerio doktrinos priedangoje, 
vieningai dirba Sovietų naudai. 
Tai patvirtina Jamaikos darbi
ninkų partijos opozicijos lyde
riai. Jie skundžia minister} pir
mininką, jog jis stumia kraštą 
į komunizmą. Tą patį patvirtina 
ir valdančiosios valstiečių tauti
nės partijos žmonės.

Pirmieji tokios krypties reiš
kiniai, tai Jamaikoje vykstan
čios teroristinio pobūdžio riau
šės, nukreiptos prieš Ameriką. 
Riaušininkai yra ginkluoti ir 
stipriai pasireiškia Kingstono 
priemiesčiuose. Nuolatiniai pa
degimai, atentatai, sprogdinimai 
yra kasdienis sostinėje Kingston 
reiškinys. Svarbiausia, kad riau
šininkai dažnai užkliudo JAV 
pasiuntinybę.

Visus labai nustebino, kai pa
aiškėjo, kad Jamaikos ministe
ris pirmininkas Manley pasira
šė su Castro sutartį, kuri sutei
kia Kubai teisę Jamaikoje lai
kyti 280 kareivių. Žinoma, po 
priedanga, jog tie kubiečiai ka
reiviai statys mokyklą, kurią 

padovanoja jamaikiečiams Ku
bos liaudis.

JAV turėjo kadaise Monroe 
doktriną, kurios laikėsi ilgą lai
ką, saugodamos Karibų jūrą 
kaip savo akį. Nuo jos atsisakė 
p.ez. J. Kei.nedy, iškilus Kubos 
krizei ir rusams į ją įsikrausčius. 
Monroe doktrina dabar beliko 
tik istirinė liekana, saugoma ar
chyvuose.

Galima sakyti, jog Amerikos 
gyvenime atsirado kita doktri
na, tai Kisingerio detentės var
du. Ją aiškino- pats Kisingeris 
1970 m. ir kurį, aiškinimą, už
rašė adm. Zumwaltas (Naujie
nos, 1976.4.5).

Pagal ją, Kisingeris pripažįs
ta, kad istorijos jėgos atiduo
da pirmenybę rusams, o JAV te
palieka derybos Sovietų malo
nėje.

Matyti, atgyvenusią'- Monroe 
ir naują Kisingerio doktriną tu
rėdamas omenyje, tūlas David 
Bonavia, Azijos, Afrikos ir Pie
tų Amerikos tautų vienybės se
minare, daug anksčiau prieš Af
rikos įvykiams išsivystant, aiš
kino Kubos diktatoriaus Castro 
veiklą, įtvirtindamas, jog Cas
tro veikiąs Angoloje, Gvinėjoje, 
Bissau, Ganoje, Mozambike ir 
kitur kaip Maskvos agentas, jos 
naudai. Bonavia taipgi jau ta
da pranašavo, kad Jamaika bus 
antroji Karibų jūroje komunis
tinė valstybė, pakliuvusi į Mas- 
kvos-Kubos dpminacijos orbitą 
(El Heraldo de Mexico, 1976. 
3.30).

Maisto kortelės kaštuoja 
$6 bilijonus

WASHINGTONAS. — Senato 
pastangos padidinti maisto kor
telių benefitus skurdžiausioms 
šeimoms ir išbraukti iš tos pro
gramos visus vidutinių pajamų 
asmenis susilaukė net filibuste
rs. Senatorius James B. Allen 
(D., Ala.) išlaikė tribūną už
ėmęs ištisas dvi valandas, kol 
Senatas sutiko to biliaus balsa
vimą atidėti ketvirtadieniui.

Kongresas pradeda svarstyti 
šios rūšies šalpos programą, kur 
kraštui kaštuoja „beveik 6 bi
lijonus (milijardus) ir aptarnau
ja 19 milijonų asmenų.

i torija — būtų labai abejotinos 
(jei išviso bet kokios) verfės ir 
esu beveik tikras, kad vietoj su
laukti* dėmesio Lietuvos bylai — 
sukeltume amerikiečių (jei ir ne 
visų) mums labai nepageidau
jamą priešingą reakciją. Jau po 
susirinkimo kažkas ‘ pastebėjo, 

kad jeigu jau varpas — tai ko
dėl Amerikos, o ne Lietuvos lais-. 
vės varpas? '

Susirinkimo pabaigoje į jame 
dalyvaujančius organizacijų at
stovus kreipėsi “The American 
Lithuanian Bicentennial Commi
ttee”, atstovas Vyt. 'Vidugiris, 
prašydamas-aukų to komiteto 
surengtos Lietuviu Meno ir Tau
todailės parodos (Los Angeles 
Mokslo ir Pramonės muziejuje) 
išlaidoms padengti. Išlaidos sie- 

t kiančios apie 2,500. dolerių, gi 
pajamų teturėta vos apie 1,000 
dol. Paroda, kuri tesėsi nuo š. m. 
vasario 14 d. riki balandžio 4 d., 
buvusi labai gerai parengta, lan
kytojų buvę daug, muziejaus va
dovybė parodą įvertinusi -kaip 
pačią geriausią:—parengtą ne 
specialistų (muziejaus apmoka
mo personalo)’. -

čia pat susirinkime su če
kiais .atsiliepė: .patys pirmieji: 
Long Beach Lietuvių. Klubas su
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17” Diagonal COLOR

whh $1,500
. You can have this 17" RCA XL-100 

COLOR.TV_and your money grows to
$1,897 in 72 months. ‘

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

Or With $5 y 000
And your money grows to $5,558.48 in 
2% years.

°r With $-j0,000
And your money grows to $10,691.09 in 
1!6 years.

Or With $20,000
L And your money grows to 

$21.024.81 ini 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 
years.

Or With $5,000
And your money grows to $5,408.95 in 
2Vz years, ' >

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

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

Kontvis su’ 25- dol., taip-pat ma
čiau čeki us įteikė Vyt? Čeka
nauskas; K. Karuža ir kt. V. 
Vidugiris, tarpe kita ko paaiš
kino, kad lėšų tai parodai rei
kalu komitetas, išsiuntė 26 laiš
kus — prašymus-įvairioms or
ganizacijoms, kurių teatsiliepė 
tik'9. Dėlto jis dabar vėl apelia
vo j organizacijų^ atstovus, kad 
jie šį reikalą iškeltų savo atsto
vaujamose organizacijoje.
V. Žukauskas į Los Angeles

Kalifornijos Lietuvių Radijo 
klubo valdyba- to klubo rengia
mo pavasarinio baliaus, parapi
jos salėje balandžio 24 d.,'pro
gramai atlikti pasikvietė aktorių 
Vitalį Žukauską iŠ New Yorko, 
kuris jau davė sutikimą.

Kalbant apie tą radiją, noriu 
padaryti mažą pataisą, ryšium 
su mano pastabomis (“Naujie
nų” Nr. 68). Ten.vertinant pa- 
rengimų-ūkinių reikalų tvarky
tojo darbus yra išleista to tvar
kytojo Juozo Gedminto pavar
dė. Labai didelė korektūros klai
da.
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trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

$26.00
$14.00

$7.50
$2.50

zūoti. Bet Stalino skundas pakenkė raudonosios armi
jos vadui Vacečiui. Jam buvo iškelta išdavimo byla. 
Jis turėjo aiškintis, Kol reikalas buvo išaiškintas, tai 
jis negalėjo vadovauti raudonajai armijai. Trockis bu
vo susirūpinęs. Jis neturėjo gero žmogaus, tinkančio

nald Reagano ar kirio -kito valdyti norinčio, bet valdymui 
reikalingos .išminties dar neįsigijusiu politiko. Vokiečiai 
pažįsta Sovietų. Sąjungą, jie gerai žino ir Ameriką. Karo 
pabaigoje šviesiausieji fizikai padėjo Amerikai, ne So
vietą Sąjungai.'', . F-v/?' -

“Vakarų Sąjungos (priešą).sulaikinti galia yra 
nepaliesta, mūsų apdrauda nėra permaža, kaip 
kai kurie pesimistai galvoja. Kitos pusės pranašu; 
mas paprastų karo ginklų srityje yra balansuotas, 
bendrai paėmus," žymiai didesnių atomo ginklų 
pajėgumu ir technologiška vakarų pažanga”

uždavi- 
keletas 
užimti, 
neliko,

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO. ILLINOIS

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted SU Chicago 
UI. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu." ___

laiku maisto, kariškos apran
gos ir ginklų. Paminėjo, kad 
esaine svečiai ir po užsiėmimo 
valandų esame laisvi " ir gali
me eiti- į miestų be jokia lei- 
dižamo, bet jeigu kuris norė
tų mieste pabūti ilgiau, negu 
9 vai. vak., turėtų jairi-praneš-

Visi žinome, kad vokiečiai visą laiką buvo ir yra la
bai gerai informuoti apie sovietų karo jėgas, gyventojų, 
nuotaikas, technišką pažangą ir pasiruošimą karo veik
smams. Vokiečiai* buvo gerai informuoti apie Rusiją Sta
lino laikais, jie turėjo tikslias informacijas_karo metu, jų 
buvo pačios tiksliausios ž ih i ošti r. pokariniam e laikotar
pyje. Nėra jokio pagrindo manyti, kad vokiečiai ir šian
dien neturėtų tikslių žinių' ką daro ir planuoja Sovietų 
Sąjungos karo vadai, pasaulio nukariavimui įsikinkę ru
sišką ir kitas komunistų partijas. Helmuth Schmidt karo 
metu buvo vokiečių kariuomenėje, žino kaip ten viskas 
buvo organizuota. Jam labai gerai žinoma, ką vokiečiai 
daro šiandien, kad patirtų apie sovietų karo vadų pajė
gumą ir pasiruošimus tolimesniam pasaulio pavergimui. 
Vokietijos kancleris yra gerai informuotas ir apie Ame
rikos karo galią ir pačią pažangiausią elektroninę teeh-

Užsieniuose:
metams _____
pusei metu __
vienam mėnesiui

dien mes turėtume komunistus Kremliuje. Jiedu iš
gelbėjo Lenino vyriausybę nuo perversmo. Be šių dvie
jų vyrų, Maskvoje būtų buvę sušaudyti patys įtakm 
ginusieji čekos viršininkai, su Feliksu Džežinskiu prie

Biržų (vietovės neprisimenu) 
turi nemažą ūkį.

Pagal mobilizacijos paskyra 
timą risi turėjo mesti darbą ir 
vykdyti mobilizacijos įsakymą. 
Ji atvežė sūnų į Radviliškį, 
jos vyras išjojo arklį į Kedai-: 
nius, o samdinys išvežė balną 
į Panevėžį. Ji laukia traukiniu 
atvažiuojant vyro iš Kėdainių 
ir važiuos į namus. Gal ir dau
giau buvo tokių, ar panašių 
mobilizacijos paskyrimų, bet 
mes nesinteiravome ir grįžome 
į kambarį nustebę tokiu mobi
lizacijos. suplanavimu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais

ro karininkas Tuchačevskis, todėl jis ir paskyrė jį 
vadovauti sovietų karo jėgų ekspedicijai į Vokietiją. 
Kita ekspedicija turėjo žygiuoti į Vengriją, bet vaka
rai jau buvo tiek susiorganizavę, kad* galėjo pastoti 
kelią rusams prie Varšuvos.

Mūsų generolas Vytautas Putna pasiekė Vislų, bet 
nepajėgė jos pereiti. Gabus raudonasis strategas su
stojo. Žiūrėjo į vandenį ir pradėjo eilėraščius rašinėti, 
bet tie jo eilėraščiai buvo- tokios vertės, kaip vėjo 
keliamos Vislus bangelės. Niekas!

Sovietų- armija negalėjo pasiekti Vengrijos, 
Pietuose susiorganizavusi lenkų armija pastojo 
sanis keltą {'Vengriją.

Vietoj VaOeffio, Trockis vyriausiu raudonosios 
mijos vadu buvo paskyręs Kamenevą, bet jis tiek nd- 
siVokė apie strategiją, kiek žąsis apie debesis. Kame
nevas buvo gerai kavinės diskusijoms, bet ne rimtai 
kovai. Būdamas raudonosios armijos vattttj jis visą 
laiką zurzėjo Trockini, kad ris dėlto reikia organizuo
ti karo jėgas ir vytis Kolčaką. Karo tarybos vadas Srtrfl 
ga, Gusevas ir Lesvičius paveikė kitus ir KameneVas

- Be ginklų pranašumo, koncleris Schmidt pareiškė 
parlamento nariams apie vakaijų technologijos pažangą. 
Nieko rusai taip labai nenorėtų, kaip pritaikyti išvogtas 
teoretines Amerikos mokslininkų žinias praktiškam gy
venimui. žinių jie turi, bet nagų ir proto toms žinioms 
pasinaudoti jie neturi. Be technologijos šiandien negali
ma jokia didesnė pramonė, jokia didesnė gamyba, joks 
didesnis karas. Brežnevas tai žino, tą supranta ir sovietų 
karo vadai. Jeigu jie būtų tikri, kad yra galingesni, tai 
sovietų politikai seniai juos būtų siuntę Vakarų Europai 
pavergti ir laisvajam pasauliui nukariauti, bet jie šito 
žingsnio nesiėmė. Kancleris Schmidt žino, kad tokio žin
gsnio jie nesiims. Vokiečiai rusų nebijo, o tuščių- politikų 
įgąsdinti amerikiečiai jų bijo. Kas nors kur nors'netvar- 
koje.

Kapitoną Ambrazevičių pa
žinau iš būtinos tarnybos, tuo
met jis buvo j. lt. ir mūsų švie
timo vadovas.- Jis man prime
na jauną,' simpatišką, besišyp
sančią mergaitę, negu karinin-

rytąs. 
Drėgnas ir tirštas rūkas gaubė 
miestą ir apylinkę, jau nebeli
jo';- Gatvės buvo tamsios, per 
tigštą iniglą vos keletą žings
nių galėjųme matyti, o van
dens klanai ir daubos telkšojo 
šaligatviuose. Smulkus- mig
los lašai vilgė mūsų veidus ir 
lig vanduo sunkėsi į drabu
žius. Miestas buvo niūrus, bet 
ramus.

$30.00
$16.00

S3.00

$31.00
$18.00

$4.00

Jeigu Vokietios kancleris tvirtina parlamento na
riams, kad Amerika, nežiūrint į sovietų pasiruošimus ir 
laimėjimus Angoloje, vis dėlto yra pati galingiausia vai-

Kanadoje:
metams _____
pusei metu ----
vienam mėnesiui

1943 metais Amerikoje buvo mada 
gaminti chemijos žaislus. Vaikai mog 
davo jais žaisti, o vėliau eidavo į mo
kyklą ir mokėsi chemijos. Vaikai daž

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose: 

metams_____________
pusei metu___________
trims mėnesiams ______
vienam mėnesiui______

Sovietu Sąjunga nėra tokia galinga
Ne vienas Amerikos politikas, norėdamas išmušti iš 

politinės kovos arenos savo priešą, dažnai prišneka būtų 
ir nebūtų dalykų. Daugiausia niekų prišneka Kaliforni
jos rinkimus pralaimėjęs Ronald Reagan, užsimanęs bū
tinai pakenkti dabartiniam prezidentui Fordui. Jis iŠ pe
ties keliais atvejais tvirtino, kad prie dabartinės adminis
tracijos JAV tapo antros rūšies karo galia. Antrojo Pa
saulinio Karo pabaigoje JAV buvo pačios galingiausios, 
o dabar rusai tapo galingesni ir JAV nustūmė į antrą 
vietą. ■ s '

Kino artistas Reagan, iš nevykusio artisto tapęs po
litiku, iš nevykusio demokrato tapęs respublikonu, o .da
bar tuščiais savo tvirtinimais nori pakenkti visai Ameri
kai. Nei jis turi tikslių duomenų apie JAV pajėgumą, nei 
jam yra žinoma sovietų valdžios galia, bet jis, pasiremda
mas įvykiais Angoloje, skelbia, kad Amerika jau nusiim
ta į antrą vietą, kad jau niekas su ja nesiskaito, kad- Mas
kva sau daro ką nori ir kur nori. Jeigu panašius tvirtini
mus jis paremtų tiksliais duomenimis, tai būtų kitas rei
kalas, bet savo tvirtinimus iš piršto išlaužė ir keliais at
vejais kartojo.

Amerikos politiką geriau pažįstantieji žmonės žino, 
kad tai yra paprasčiausias politinės propagandos žings
nis, kurio nesiima nei vienas rimtas: žmogus. Tokius pa
reiškimus daro nesubrendėliai, valstybės reikalų nesu- 
prantantieji, tikrovės nepažįstantieji. Jie'.nekreipia dė
mesio, kad toks tvirtinimas gali būti kraštui, kurį jie skel
biasi, kad myli ir kuriam jie nori gero. Jam visai nerūpi, 
kad tokį tvirtinimą gali pasigauti užsieniečiai ir visai ki
taip vertinti JAV. Šiokia savo elgsena jie gali pakenkti 
ne tiktai JAV, bet ir sau. Blogiausia, kad ir administra
cijos pareigūnai ne visuomet gali tokius lengvus tvirtini
mus paneigti. Tokiam darbui reikia paskelbti tikslių duo
menų, bet tų duomenų paskelbimas gali būti naudingas 
tiktai priešui.

Amerikoniškos papūgos, pasigavusios Reagano tuš
čią tvirtinimą, jį kartoja. Labai dažnai net už galvos su
siima, kai pagalvoja, kokion liūdnon būklėn pateko, at
važiavę į pačią turtingiausią, pačią galingiausią ir pačią 
pažangiausią valstybę. Jiems net atrodo, kad jie būtų 
geriau padarę, jeigu jie būtų pasilikę, sakykim, kokioje

Subscription Rates:
In Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
six month. >8.50 per 3 months. In 
other USA localities $26.00 per year. 
$14.00 per six months. $7.00 per 
three months. Canada $30.00 per year; 
other countries S31.00 per year.

$30.00
$16.00

$8.00
$3.00

Kitose JAV vietose: 
metams ____

pusei metu___

patiki valdžion patekti noričių politikų skelbiamais gąs
dinančiais tvirtinimais, ir šiuo atveju dar jsvarbiau, kad 
ne visi užsieniečiai patiki Reaganų ir kitų politikų tvirtini 
mais. Vokietijos kancleris Helmuth Schmidt, turėdamas 
daugiau ir tikslesnių duomenų, negu Reiganas, pareiš
kė Vokietijos parlamentui, kad “didelės Sovietų Sąjun
gos ginklų gamyba” nesudaro jokio pavojaus Rytų-Va
karų karo jėgų lygsvarai. ~

Vokietijos kancleris Schmidt, informuodamas par
lamento narius apie Vokietijos apsaugą ir Europos vals
tybių politiką, šitaip pareiškė: ; ' į.

Visi jau ne karų ^ir<)< jome. kad gabiausias sovie
tų karys buvo caro armijos leitenantas Michailas 
Tuchačevskis. sovietų karo vadovybės pakeltas į mar
šalus. Bet prieš šį gabų caro karininką, pabėgusį iš 
vokiečių nelaisvės, buvo kitas raudonosios armijos va
das. l ai buvo caro armijos pulkininkas J. Vacelis, lat
vis. komandavęs latvių pulką Maskvoje. Jeigu ne lat
vis Vacelis ir ne vengras Belą Kun. tai žaži ar šian-

čių- siųsti į Rytus. Tai sukėlė nepaprastai daug kalbų 
politiniame biure, bet ginčai karią' nepadfdino.

Rusijoje tuo metu buvo didokas skaičius iš caro 
armijos jau atsargon išėjusų karių. Jie dirbo įvairiau
sius darbus, bet Kazanių pasiekęs Vacetis nenorėjo 
siųsti karių tolyn. JarnratrOdė, kad Kolčakas gali tu
rėti didesnes atsargas Sibire, kurios galėtų pastoti 
kelią į Rytus žygiuojantiems raudonarmiečiams. Troc
kis pritarė Vacečiui, bet pats mažai ką galėjo pada-

Lenkams laimėjus patį didžiausią mūšį, psicholo
ginį. o ne karo veiksmų, tuojau visoje Vengrijoje pra
sidėjo neramumai prieš rusų karo jėgas. Vengrijos 
studentai reikalavo, kad rusai pasakytų, kur yra pa
laidoti vengrų kariuomenės štabo viršininkas ir kiti 
kuriai, nuėjo tartis su sovietų karo vadais. Vengri
jos studentai tu pačių metų lapkričio 23 dieną suruo
šė didele demonstraciją Budapešte. Studentai de
monstravo labai ramiai. Vietoj protestavo prieš so
vietų valdžią, šimtai Budapešto studentų nuėjo prie 
lenkų generolo Josefo Benio paminklo ir gražiomis, 
kalbomis jį pagerbė. Tas lenkų generolas savo laiku 
atvyko į Vengriją ir parėjo jiems vesti kovas prieš 
turkus ir prieš austrus, kurie bandė visai pavergti 
vengrus. Ta demonstracija buvo rami, bet rusams ji 
labai nepatiko. Ixmkai buvo laimėję, gali sakyti, ne- 

engrai susirinko ties 
vengrai apie Berną 

paminklo neprižiūrėjo, o čia 
apklotas vainikais ir gražiau-
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Po to, kai buvo likviduotas socialistų revoliucio
nierių sukilimas Maskvoje ir kai gėri“. Vacelis" įsakė 
Kamenevui nesivyti Kolčako, bet organizuoti jėgas 
pačioje Rusijoje ir užtikrinti sovietų valdžios saugu
mą. Sovietų kariai galėjo išmušti Kolčaką iš Kaza- 
niaus, bet vėliau Kolčako kariai galėjo pribaigti per 
toli nužygiavusią sovietų armiją ir pribaigti visą “re- 
voliuęinę valdžią”. y *

Vacetis pritarė šiam Trockio planui, todėl Stali
nas skundė ne tik Trockį, bet ir karitvėdą Vacelį.

į Jo skundas prieš Trockį mažai tereiškė. Leninas 
daugiau paritikėjo Trockiu, nors.su juo turėjd' kito
kią nuomonę įvairiais klausimais, negu Stalinu. Iš 
viso, Leninas Stalinu nepasitikėjo, nes jis niekad ne
parodė lakesnės minties ir drąsesnio Žingsnio. Jis vi
są laika stiprinos? sovietų policijoje, o vėliau pradė
jo valyti senus bolševikus. Trockis' nenorėjo valdyti 
Sibiro, o prarasti europinę Rusiją. Jam pritarė ir 
LdninaK

Kaip tik tuo, metu buvo paskelbtos sovietinės res
publikos Pietų Vokietijoje. Bavarijoje, ii* Vengrijoje. 
J ehinui labiau rūpėjo pasiųsti gerai ginkluotus raudo
nosios armijos dalinius į Vokietiją ir Vengriją, negu- 
siųsti į Sibirą, šia kryptimi ir pradėjo viską organ?-

netik valgyti, bet ir kavos. Jų ?H chemijos milteliais ir buteliukais, 
teigimu staigiai atvyko apie 
6000 atsarginių; nepajiegia vi
sų tuojau’ aprūpinti. Vėliau, 
rytais ir vakarais gavome ka
vos, o pietus valgyti eidavome 
į Radviliškio miestą.

Trečią ar ketvirtą dieną ga
vome pilną maisto darinį, bet 
dar neturėjome, munderuotės 
ir ginklų. Ne visiems atsargi-, ti. 
niains užteko turimų vietiniam 
sandely drabužių ir ginklų. 
Reikėjo laukti kol atveš iš Kau 
no, Intendantūros sandėlių.

Pirmieji, kurie pašaukti į 
sandėlį, gavo visą karišką ap
rangą, bet tokių laimingų ne
daug. buvo. Daugiausia gavo 
tik likučius, o vėliau ir tų pri
trūko. Aš gavau karišką diržą 
ir kepusį kurie visai netiko 
prie civiliškų drabužių. Tą ap
rangą padėjau ir vaikščiojau

priklausomybę nuo rusu, o čia 
lenko Berno paminklu 
neužsiminė, niekas to 
staiga paminklas buvo 
siomis ąėh mis.

Tą šypseną jis nė^ojosi. ir 
tuomet, kitokio jo, aš nesu ma
tęs. Kiek man. žinoma; pb mū
šų tautos tragedijos, mūsų 
kaimynai švedaf, su kitais ka
riais, kurie ieškojo prieglobs
čio, kap. Ambrazevičių .išdavė 
azijatiškam budęliui.

. Kino patalį^^kurioje bu- 
vome apsistoję, padogumiĮ ne
turėjome, bet buvome vienų 
vieno puskarininkib priežiūro
je, kurio reikalūi esant būda
vo labai sunku- surasti. -Pagal 
kap. Ambrozevičiaus išsireiš
kimą, mes ir laikėmės k-aip sve 
čiar^ffi^^ėjbme tiiėkąnr pa- 
daiytinemalonųmo. ? - m

Dienos buvo gražios, bef jfel 
tos. Rytą atsikėlę bėgdavom, 
neš taip šilčiau, praustis į Įsu
ką. Pastatytuose induose bū
davo vanduo, bet rugsėjbpa- 
baigoje naktys būdavo šaltos 
ir tuose induose vanduo užšal
davo, tik pramušę ledą galėjo
me nusiprausti. Neilgai man 
teko vargti, kariuomenės dak
taras paleido į atsargą sveika
tą pataisyti.

Spalio pradžioje gavęs iš šta 
bo atsargos knygutę su įrašu, 
kad buvau mobilizuotas, — iš 
dalinio išvykau. Kur kitos at
sarginių kuopos buvo apsisto
jusios — nežinau.

J. Girdzimas

Pulk. Vacetis patiko Trockiui. Jis buvo latvis, ne
mėgo rusų ir jam nepatiko caro valdžia. Nemėgo ru
sų ir nemėgo caro valdžios pats Trockis. Aukščiausias 
sovietas buvo įpareigojęs Trockį organizuoti sovie
tų karo jėgas,’ sudaryti smarkiai kertančią kariuome
nę ir naikinti priešą visoje sovietų teritorijoje. Apie 
karo reikalus Trockis neturėjo - jokio nuovokos. Ge
riausius patarimus jam duodavo pulk. Vacetis, kuris 
galėjo ne tik gražiai pakalbėti, bet ir karo jėgas or
ganizuoti.

Stalinas Trockio nemėgo. Nemėgo todėl, kad Troc
kis visa galva stovėjo aukščiau Stalino visais atvejais. 
Trockis galėjo logiškai parašyti dar gražiau jis galė
jo pakalbėti. Trockis, išėjęs kalbėti į tūkstantihę mi
nią. galėjo paveikti. Tuo tarife Stalinas jokiame dides
niame mitinge kalbėti negalėjo, nes rusiškai gersFkal- 
bėti jis niekad nepramoko. Savo gruziniško akcento 
jis niekad neprarado. Trockis labai lengvai galėjo su- 
plėšyfi visus Stalino argumentus. •,

Vacečiui vadovaujant raudonajai armijai pavyko 
užimti kelių svarbesnius miestusRaudonoji armija, 
Vaceėio vedama, pasiekė Kazanių. bet nepajėgė pa
imti šio miesto. Raudonarmiečiai pasiekė Staržską, 
esantį visai prie Kazaniaus, bet tolyn nepajėgė stum
tis. Vacečio armijos politinis komisaras buvo Kame
nevas. Apie karo veiksmus pastarasis neturėjo jokios 
nuovokos, bet jam atrodė, kad bėgantį į Sibirą Kolča
ką reikia vyri per Uralu kalnus ir dubti jiems galuti
ną smūgį. Tuo tarpu Vacetis nenorėjo raudonarmie-

vo laimingesni, gavo mundo- 
moterys bū- rą ir kelnes, bet prie civiliškų 

drabužių tokią apranga irgi ne 
tiko. Laimingiausi buvo, tie, ku 
rie gavo batus. Taip buvo pa
dalinta po vieną ar du kariš
kus drabužius, kurių niekas 
nedėvčjo ir visi vaikščiojo ci
viliškais dratjužisas;

Penktadieny gavome kariš
ką aprangą ir ginklus. Skubiai 
tvarkėmės ir ruošėmės kelio
nei, nes buvome įspėti, jog vyk 
sime į Radviliškio įmestą. Pri
važiavo tiek. daug atsarginių, 
kad pripildė netik kambarius, 
bet ir koridoriuose netilpo.

Buvo graži, rugsėjo dvide
šimt trečioji diena,-šeštadie
nis. Po pietų mūsų kuopa, va- 
dov. kap' Ambrazevnčiaus, iš
žygiavome į Radviliškio mies
tą, Nuvykę į Radviliškį' užė- 
mėm netoli geležinkelio sto
ties vieną kiną. Iki pavakario 
susitvarkėme.

Vakare atėjęs mūsų kuopos 
vadas kap. Ambrazevičius pas
veikino mus ir paminėjo, kad 
ne jo kaltė, jog- męs; negavome

mečio miegu. Nemažas mūsų 
būrelis vieni kitus šaukdami, 
kad nepasimestame tirštoj 
miesto migloj, klegėjome lyg 
žąsų virtinė ir aplenkdami van 
dens klanus,-palengva slinko
me. Pasiekėm kareivines; nors 
ir per tirštą.'rūką, rytuose jau
tėsi brėkštantis rytas.

Kuopos raštinėj palikom sa
vo dokumentus ir skirtam 
mums kambary pasirinkome 
lovas. Lovoj išsitiesiau bent 
kiek pailsėti, bet užmigti nega
lėjau. Per langą matėsi neį
prastas rajone judėjimas, ku
ris priminė turgų ar jomarką. j civiliškais drabužiais. Kiti bu- 

’Pilnas rajonas vežimų, arklių 
ir žmonių. Vyrai 
riavusi, stovinėjo, kiti ant ve
žimų sėdėjo, ar šen ir terr slam 
pinėjo.

Su vienu pažįstamu išėjau į 
kiemą pasivaikščioti. Rajonas 
buvo grįstas # akmenimis, bet 
po lietaus įdobėse A telkšojo 
vandens- klanai, a nuo žemės 
kilę garai ‘ aplinką dengė' pil
ku lengvu rūku. Rytas nors 
ir miglotas, bet nešaltas. Vaikš 
tinėjome tarp tos-benuotaikos 
ir rūpesčių apgaubtos žmonių 
minios ir dairėmės pažįstamų.

Ėjom pro vieną, šiaudų ar 
šieno pridėtą vežimą; kuriame 
sėdėjo vidutinio- amžiaus mo
teriškė ir verkė. Jau buvome 
bepraeiną, bet sulaikiau savo 
draugą ir pasiūliau pasiteirau
ti, ko toji moteriškė verkia. 
Sustojom prie to vežimo ir 
pradėjom kalbėti. Nenorom už 
simezgė kalba. Paklausėm ko 
ji verHa. Kaip , ji galinti ne
verkti; pati darbymetė, o na
mai’ palikti vieni. Ji esanti nuo

Ispanijoje ar Portugalijoje, kur vis tvarka ir RAŠO J. GIRD2ICNAS
geresnė ateitis. Panašiai galvoja daugelis, nervuotų lie
tuvių. Amerikoje jie mato tiek daug silpnybių ir blogį 
pranašaujančių reiškinių, kad net miegoti negali. (Tęsinys)

IŠ šotėrio sužinojome, kad 
mūsų neims, o tik mūsų laga
minus ir ryšulius. Paaiškino, 
kad visi sunkvežimiai užimti, 
daug yra išvykę į kitus mies
tus su labai svarbiais 
niais/ daliny likę tik 
jų ir tie patis labai 
Mums: daugiau nieko 
tik žygiuoti pėsčiomis

Buvo pirmadienio

nors.su
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MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Nulipdę lieka:

NAUJIENOS, CHICAGO g, ILL.

AMBULANCE 
PATARNAVI- 
MAS DIENA 

IR NAKTĮ.

NARIAI:
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių.
Associacijos

.Paaiškėjo, kad jis susirašinė- 
josu portugalais ir planavo nau
jų perversmą Portugalijoj, švei- 
carai įsakė gem Spinolai tuojau 
išvažiuoti iš Šveicarijos. Kitas 
pranešimas sako, kad ne tik gen, 
Spinola, bet ir ilgametis jo sek
retorius Dr. Oliveira Diaz iš
skrenda į Braziliją “atsiminimu 
įrašyti”.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Čikagos tranzito susisiekimo 
taryba balandžio. įT nutarė % 
greitojo mieste susisiekimo traū- 
kinėlių tiesiogiai radi j o įtaisais, 
'sujungti su polici j a ir gaisrinin- 
kais;< Toks sujungimo įtaisymas 
kaštuosiąs 14 mil. dol., kuriuos 
padengs dalį' federalinė, vyriau- 
sybė it dalįi Žilino jaus valstija.
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if įvairi v atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823-West MPIaca 
Tel.: FRontier 6-182

BUČKIO KAINA $3,600
Teisėjas Austen

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

fELBF. PR A-3229 *#

DU ANNA BAU8NAS 
.W.W, NOSIES

LR GERKLĖS LIGOS
'2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills 

G El INYCI A
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

(LACKAWICZ)

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

CIURICHAS, Šveicariją.. — 
Ispanijos ‘.kariams nuginklavus 
komunistus ir padėjus itakin- 
gesnlus Maskvos agentus už gro
tą, gen. Antonio de Spinola iš 
BraziKjos ' atskrido j Ispaniją, 
planuodamas atvykti Į Portuga
liją. ir vėl grįžti valdžion. Bet 
tuometinė Ispanijos vyriausybė 
aerodrome suėmei Spinola ir iš
siuntė į Šveicariją, šveicarai lei
do šiam generolui, nuvertusiam 
diktatūrą, pasitikti Ciuriche, 
jeigu jis nesikišu politiką. Gen. 
Spiinola šveicarams prižadėjo, 

bet žodžio nesilaikė.

Franco kaip Stalinas 
pradedamas užmiršti

Madridas.- — Dar keturi tik 
mėnesiai po generalissimo Fran
cisco Franco mirties, o Ispanija 
jau stengiasi savo nerinktą ir 
'nemėgiamą diktatorių nustumti 
į giliausią istorijos dugną. Nors 
kas savaitę tebevyksta skaitlin
gos “pilgrimu” ekskursijos prie 
Franko kapo, bet valdžia nė sy
kio nesišaukė jo vardo “palai
minti” savo veiklos programoms, 
“Franco šešėlis baiga išnykti, 
pasakė aukštas valdžios asmuo. 
Kol 1977 metais įvyks Ispani
joje rinkimai, Franco liks kaip 
vienas bet kuri viduramžiu fi- 
-gūra”, pasakė jis.

Tokios nuotaikos nemažai ner
vina ir alarmuoja dešiniuosius, 
kurie- paskubomis steigia nau
ją “Francisco Franco funkcijų”, 
kurios programa būsianti gar
binti Franco ir propaguoti jo 
“ideologiją”.

DR. t K. BOBELIS 
INKSTU IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telaf. 6954)533 ..

Fox Valley Medical Center 
660 SUMMIT STREET 

ROUTE"58 j ELGIN, ILLINOIS"

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

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
it Šerėnas 
•Tat WA 5-8063

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

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

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

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

2454 WEST 71*t STREET 
Ofisu telef.: HEmlocfc 4-2123 

Rerid. fejet.: Glbcen 8-6195
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef, HE 4-2123. 
Jei neatriliep.a. . tai telef. d 8-6195.

WL1 K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS* 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So/Pulaski Rd. (t^rtwford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pegal sustyrimą 
ei neatsiliepia, skambinti 374-8004

G E Li NINKAS
Lin k swum n arba liūdesio valandom 

(PUTRAMENTAS) 
gražiausios gėlės, ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

TĖVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

; ri'\ųREZ.: GI 8-0873' '

DR.W.HSIN-E1SINAS
.. .AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
6132 So. kedžie Ąve.7WAį54Ž^0;

Valandos pagal susitarimą.ėfei neat: 
siliepia, skambinti MI 3-0001. „

Laivyno kapitonas John Paul Jones vadovavo JAV laivyno komisijai ir pirmas jūroje kelis 
kartus užpuolė;^ nuginklavo, paėmė' nelaisvėn kelias, britą laivą įgulas,'<> kai jos nepasidavė, tai 
nuskandino Amerikos pakraščiais plaukiojusius ir koloniją gubernatoriams bei britu kariuome- 

.. , . i. v . - i"..- T-i-r-r. ’ •>. . •

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel: YArds 7-1138-1139

DR. PAUL V. DAKGiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

; ^^ch^e^Corrndiinity klinikoj^ 
Medicinos direktorius. .

19^8 S. Manheim Rd., Westchester, ilt 
/ALANDUS: 3—3 darbo dienomis b 
' kas... antrą šeštadieni d—3 vai.

Tel.: 562-2727 arba 562.2728-V . 1

,;KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
* . J'-. . -

s Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisvė ir lietu
viu gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
čia suminėtas* knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas K a pačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyb 
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapažinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriando ir patvariai Įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGfETfcS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL S 1.50. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU | VILNIŲ. Kelionės i Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

O. Kuraitis. KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, granu stiliumi.

Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS. 
3 istoriniai žemėlapiai. 106 psl. Kaina $2.00.

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 pd. Kaina

šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60601

attnankant darbe v^andemia mW ufeatonf* prftv prWbdanf 
lek| ar pinigin* perlaidą.

LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGUOS 
APŠVTETOS eilinis narių susirinki- 
mas įvyks šeštadienį balandžio 10 
dt 2:30 vai. po pietų.. 2549 W. 71st 
St. Narės kviečiamos atsilankyti, nes 
laikas užsimokėti savo duokles ir 
bus daug kitų svarstymų. Bus ir vai
šes. ^..._Rožė DidŽgalvis, raŠL

’ TEL. — B E 3-5893 < ;

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ODOS LIGOSL —.CHIRURGIJA
SPECIALYBĖ AKIU LIGOS j. 

3907 West 103rd Street
, . Valandos Pagal susitarimų, j

ikt/0 metą^ b^yje gali sunai- 
kiifti visą žmonijos civilizaciją.1 

j Dakart' Nobelio premiją, lai
mėjęs Dr. Pauling šiomis. die
nomis pareiškė', kad “pasaulio 
galas” gali ateiti dėl vienos ku
rios katastrofos arba visos seri
jos- katastrofų, Js^aii^nt karą, 
aplinkos ; taršą ir mokslininką 
neribbtus(.eksperimentavimtte su 
Gamtos jėgomis. ‘ ■ •

Dalyvaudamas Amerikos-.Che- 
miką Draugijos mitinge Pau
ling pasakė : “Mes matome,--kaip 
tautų vadai ir vyriausybės ir 
bendrai žmonės užsiima tik arti- 
momis kasdieninėmis problemo
mis. Retai kur yra planuojama 
kžs- daryti ateinančią 5 metą' bė-v 
gyįę, juo -labiau’ per^ateiban- 
■^u&i^?ar i , 
krizė užeina, kai katastrofa-įvyi- 
sta, valdžios imasi akcijos”... </.- 

■ Pąulingjpfriminė Df. Paul 
Ehrlicho, '“Population Bomb” 

"atitorią, kurs wmatoįrisapasau- 
linį baidų dėl okeaną užteršimo 
ir,žuvų išnaikinimo dėl oro at-

Šiais metais minima 200 nepriklausomybės sukaktis. Šia proga prisimenami jr nepriklausomy
T1 V •*_. - ■ ""/> ~r '* *"■’ V* " -, ” ” , /j* .r J ' - . - ’ . * ... - x_:

bę darbail
-J . 5 i/’1' \ J . - v. ... L sj\ ~ . --i

DR. PETER BRAZIS;
PHYSICIAN AND SURGBON

. 2434 WEST. 7is».STREET ' 
Ofuas:HEm lock, 4-5849

j, j , J, Rexick 388-2233 >
OFISO \ ALANpOŠ:. ' • ‘

Pirmadieniais ir ketvirtą^ j—7 vai., 
antrad. penktadiem nub 1—5. tree. 
, ' ir sestad. tiktai susitarus.' j

Mirt 1976 metų balandžio mėn. 1 dieną ir palaidotas Lietuvių 
Tautinėse kapinėse^balaadfio S dieną. >

Velionis Kazys Bagučianskas negali atsidėkoti tiems, kurie suteikė 
jam paskutinį patarnavimą, ir palydėjo jį i amžinybės vietą. Todėl mes. 
atmindami jį ir apgailėdami jo mirtj, dėkojame dtau^sins, atvykusioms 
į šermenis, atsiontusiems gėlių ir palypėjusiems į karpus.

Dėkojame mūsų dvasiškam tėveliui, kun. F. Kireiliui už atlaiky

tas mišias ir kalbas koplyčioje bei prie kapo; dėkojame p. Palepec- 
kiui ir p. Rumšai už Anglijos Britanijos klubo vardu atsisveikinimą 
<koplyčioja x v

Dėkojame laidotuvių direktoriui Petrui Bieliūnui už mandagu ir 
tvarkingą patarnavimą. Dėkojame karstanešlams, nunešusems jį į 
attžtadjo poilsio vietą. Ir visiems laidotuvėm dalyvavusiems giminėms, 
draugams bei pažįstamiems. O Tlu, mūsų mylimasis sakome: — Rb- 
miai ilsėkis šaltojoj žemelėje.

Didžiausia šio laiko privilegija yra priklausyti prie Dievo šventųjų 
draugystės. Norint įstati į šitą draugystę reikia tikėjimo ir paklusnumo. 
Reikia taip pat pripažinti, kad Jėzus yra Dievo Avinėlis, pasaulio nuodė
mių nešėjas. Tokie ištikimi ir paklusnūs jo pasekėjai ateityje gaus gar
bę, šlovę ir nemirtingumą. Dabar jiems priešinasi pasaulis, kūnas ir di
dysis priešas, šėtonas. Pasaulis negali suprasti kokių palaiminimų jau 
dabar gauna tie, kurie atiduoda Dievui savo širdį ir savo valią. Tik tik
rieji Dievo vaikeliai turi savo širdyse ir gali gėrėtis Dievo ramybe, ku
rt perviršija žmonių supratimą ir kurios pasaulis negali nei duoti nei 
atimti.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiakvianą. Bet kur yra ml 
rotieji? { tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties*, kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

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

IV. RAITO TYRINĖTOJAI

SKAITYK PATS IR PARAGINK 

KITUS 3KAMYTI ' '

JhFAU J IKSAS

- Londonas
__  Johnson priteisė S3,600 atlygi- 

metą. .‘“Tik kai .nimo 21-mėtei/Desiree Llewellyn, 
" kuriai riafiko nelaimėje prieš 

ketveris metus buvo perskelta 
apatinė lūpa-ir dabar, bučiuojan-- 
tiš, tai lūpa virpanti. “Tai padaro 
bučiavimą nemaloną”, ji skundė
si teisėjui; *

1976 METŲ 
TELEVIZIJA
TIK $89.95

2512 W. 47 ST. • Fit 6-1998

AH<£ 9—6; pirm. ir. ketv. 12—8. 
S«km. ir tr«č. uždaryta.

DR. FRANK PIECKAS
J OPTOMETRISTAS .

' _ KALtfA LIETUVIŠKAI
2618“ Wf 71st .Št. — Tel. 737-5149
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

■'“contact lenses”. .
Vai. -pagal-susitarimą. Uždaryta treč.;

DR. LEONAS SEI3UTIS
INKSTŲ,-PŪSLĖS IR s ■' 

' , PROSTATOS CHIRURGIJA
! J. 265^5 WEST 63rd STREET 

.Va£į”^&id. nuo 1—4 po pietų/ 

ketviftad: nuo 5—7 va£ vak.
. s • Ofiso telef.: 776-2S80

Nauįts rez. telef.: 44^5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS iR'CHIRURGAS

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

' Tal^ PR,8-1223’
OFISO VAL.: pirm., antrad^ trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL Vak. Šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

.pagal susitarimą.

K, A. Vr MAS
Telj 561-4605 ir 489-4441

' OUŠAI'?' g 

1002 N. WESTERN AVĖ. 
5214 N. WESTERN AVE. 

Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel.: HE 4-1818 / ■
Rezidencijos: PR 6-98GI 1

DR. J. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71 st STREET 

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta- 

, dieniais nuo 3 iki-7 vai. popiet 
. Tik susitarus.

. Trečiadieniais uždaryta, z -f'.

- - — ■ - - II -

■ - - -->■



REAL ESTATE

MICHAELS

MEMBER

IMSUtANCf

■!L" !!??'■!

! 7159 So. MAPLEWOOD AVE.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

oimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDĖ IR VARDAS

ADRESAS

P. NEDZINSKAS. 4065 ArchorAvo 
Chicago/fil. 60632. Tol. Y A 7-5980

NAUJIENOS,
39 So. Halsted St., 

Chicago, Ill. 60608

185 North WabaMi Avenue 
2nd Floor Chicago, DI. 60601

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

Call Frank Zapolis 
320814 W. 95th St.

GA 4-8654

V. Vailionis, 
248 Sunnyside Ave. 

Munster, Ind. 46321

Telėf.: HEntlock 4-2413

2625 West 71st St. TeL RE 7-7200

Karo, veteranai 
pradės gauti pensijas? : 
Madridas.' Trisdešimt septy

niems metams • praslinkus, po 
kruvino civilinio karo Ispanijo
je, pagaliau atsiminta pamirš
toji pralaimėjusioji armija. Nau
jajam karaliui Juan Carlos -pa
sirašius dekretą, naujasis Ispa
nijos režimas pripažino pensi
jas kokiems 10,000 invalidams 
veteranams, įslikusiems iš? nu
galėtosios respublikonų armijos. 
Lamėjusios pusės veteranams 
generolas Francisco Franco vos 
valdžią į savo rankas pagrobęs, 
tuč tuojau paskyrė pensijas.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 
Pardavimu Ir Taisymas 

2646 WEST «9th STREET 
Tolofj RCpvMk 74941

NAUJIENOS’ K1EKVIEN0

IŠNUOMOJAMAS kambarys* vyrui 
2-me* aukšte su atkirti įėjimu ir pa
togumais. 4401 So, Talman Avenue. 
Tel. 523^8944.

2501 W. 69th St, Chicago, III. 60629. —
3333 Sc. Halsted ct, Chicago, III. 60603.

V. VALANT1NAS

STASE7S FASHIONS 
' Kūdikiams ir vaikams 

RŪBŲ KRAUTUVĖ 
6237 So. Kedzie Avenue

> Tek 436-4184 ,
’ Sav. : Stasė Bacevičienė

10 BUTU mūras .i vakarus nuo Ci
cero Ave. Virš $19,000 pajamų, žemi 
mokesčiai. Puikus investavimas. į 
. GERAI IŠLAIKYTAS 4 puošnių bu
tų mūras. Geros pajamos. Savininkas 
finansuoja.

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

ŠIMAITIS REALTY ' 
.... < -■ •:

Insurance. Income Tax A

REAL ESTATE SALE
Namai, Žema — Pardavimvl

RENTING IN GENERAL 
No om «j

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

Blokada padeda 
paliauboms Libane

Beirutas. — Sirija paskelbė 
blokadą visu Libano pajūriu, už
kertant ginklų, amunicijos ir kt. 
reikmenų pristatymą Libano 
kairiesiems musulmonams, ku
rie yra priešingi Sirijos taikos 
pastangoms. Stebėtojai tvirti
na, kad ta blokada yra svarbiau
sias stabdis, kad nepaisant vie
nur kitur krikščionių ir musul
monų paskirų apsišaudymų, 
bendrai paliaubos, sutartos de
šimčiai dienų, tebetveria. Prieš 
keletą dienų Sirijos ląivai nu
ginė nuo Azijos pakraščių vie- 

■ na britų laivą, bandžiusi Įga
benti Į Tripoli karo reikmenų.

Chicago je ' ™ F

.NORMANĄ 
kBURŠTEINĄ
sS^TeL 263-5826 
■ \£SHį>taigo*) ir 
f/įjSP 67743489 

(buto)

M. A. ŠIMKUS
Real Estate. Notary Public. 

INCOME TAX SERVICE ?
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, gimini? 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

REMKITE TUOS BiZNIERIUS. 
KURIE GARSINASI -

Pittsburgh.-^-r'Buvęs anglia
kasių United Minė Workers uni
jos prezidentas W. A. Tony 
Boyle, 74 metų amžiaus,- atvy
ko Į Western Penitentiary kalė
jimą, kur pradeda atsėdėti "tris 
kartus visam. amžiui bausmę už 
pasamdymą įžmogžudžio, įkurs 
nužudė Boylės konkurentą Jack 
YablonskĮ, jo žmoną ir dukterį. 
Boyle ką tik buvo gržęs iš fede
ralinio kalėjimo sveikatos cen
tro. Sprngfielde, Mo., kur atsė
dėjo 2 metus ir 4 mėnesius už 
nelegales kontribucijas rinkimų 
reikalams.

Brangenybes, Laikrodžiai, Dovano* 
i/' visom* progoms. F , 
3237 WEST ttrd ST,. CHICAGO

L Telef. 434-4660 C

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
TeL WA 5-2737 
— Tel. 254-3320

^SAVISTOVIAM, profesionalui ar 
kiekvienam žmogui galima gerai pir
kti 2 aukštų mūro namų, luksus 6 
kamb; butas ir-modernus biznis. Na
mas prieš 18 metu statytas beveik 
prieš Marquette Parką, $38.000. į

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

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

(lELP WANTED — mALE-FEMaLE 
Reikia Darbininku iy Darbininkių

trims mėn. — !
— $26.00, pusei mėty 
sa — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

Paveiksle matoma Helen (McCor
mack nori gauti demokratę partijos 
nominaciją JAV ^prezidento parei
goms. Ji yra įsitikinusi, kad jau atė
jęs laikąs moterims prezidentauti, šis 
reikalas paaiškės tiktai laipkričio mė 
nesi.

HEATING CONTRACTOR 
(rengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
oerstatau menus visu rūšių namo ap
šildymo pečius, alr-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

PENNEY UŽDARO 
KRAUTUVĘ

Penney bendrovė paneša, 
kad ji nuo gegužio 1 d. uždaro 54 
metus veikusią Gary, Indijanoje, 
532 Broadway, krautuvę. Užda
romos krautuvės tarnautojams 
bus pasiūlyta darbo kitose Pen
ney krautuvėse šiaurės vakarų 
Indianoje. — 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. /’

SOPHIE BARČUS 
Radijo šeimos valandos 

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

Lietuvių kaibar^sdien nuo pirma- 
-_dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 v. popiet. šeštadieni-.hr 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai.

S. . ■___ jLr-.’v-, S -' ' ■ . J- ■-*.

PIRKSIT — PARDUOSIT - 
NUOMOSIT.

ĮVAIRŪS DRAUDIMAI •
Maloniai jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

IUUL ESTATE FOR SALE 
' Pardavimui

DĖMESIO 
S2—80 Al AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams. 

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

4645 So. ASHLAND AVE. V ; 
523-8775

DRAUGAS IR RTOI’JLIS

6 butųiiskilaus grožio gelsvas mū
ras. 4 aulo mūro garažas. Patiks ir 
jums, Marquette Parke,£66.000.

2 butų puikus mūras. atekiri šildy- 
mai, 2 auto garažas, Marquette Par
ke. Arti mūsų. $27,900. ;SAVININKAS PARDUODA 10 kam

barių jrezidenciją su 6 miegamaisiais, 
kilimais ir užuolaidomis. Pilnas rū
sys, karšto vandens šilima, garažas. 
Gera vieta 55-tos ir Troy apylinkėje 
— arti mokyklų, bažnyčios ir arti vi
sokio^ patogumo. Kaina sumažinta 
skubiam pardavimui. Tel. 737-B916.

MEN and WOMEN 
5 AGES 17i/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

x RESERVE.
We have position-openings-‘ in 
Printing, Radio, Graphic Arts.

— Solistas - Jonas Vaznelis, 
sukūręs visą eilę ^personažų dau 
gelyje mūsų statytų operų, o 
taip pat ir dažnas koncertų pro
gramų dalyvis, dainuojąs Įvai
rias boso. >partijas , šių metų 
operų ^spektakliuose atliks dvi 
partijas: Gaidelio “Gintaro ša
ly” dainuos Pranašo partiją, o 
Marjjošiaust ‘.‘Priesaikoje”, at
liks. vyskupo Zbignievo .rolę.

; al. Ir į G N A s -
t . s T A i s. o m

■ VISOKIUS automobilius
- GreiUs ir siąžūiulgas darbas, ■■

• kaina nebrangi,
./Š7-3988 — TEXACO

58-tcs ir W«st»h> Avenue kampai

— Ona Konkulevičienė ir 
Bronius-Zabukaš, Ramunės de
likatesų krautuvės savininkai, 
2547 W. 69 SU let 925-4254, 
jau yra pasiruošę šv. Velykų 
stalui aprūpinti Gerb. klientus 
visokais jų pageidaujamais val
giais./ Pasirinkimas labai Įvai
rus. Su, užsakymais prašoma 
nesi vėluoti, čia taip pat veikia 
gausus valgiais restoranas. At-

read, write Lithuanian.
CalB 

694-3031, Ex. 2353 ,or Z
After 5 P. M. 691-3015

/ ARTI 73— California 20 metų 
puikus 6 kamb.. 2 aukštų mūras ir 
2’ auto' mūro garažas. Labai patrauk
lus gyventi. $23.300. f

Visi namo ir perstatymo darbai 
Kambarių pristatymas, porSiai, žai
dimu kambariai, rūsys, maudynės, 
virtuvės ?' Miegamieji, apmušimas. 
Mažam kontraktorrui reikia darbo.

SKAMBINKITE 545-0478. ’

JŪSŲ NAMĄ 
ERWIN J.

Jau kuris laikas atspausdintu ir galima gauti knygų rinkoje 

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) mėta 

Chicagos lietuvių gyvenimu ir jų atliktas darbus (5M psl. Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chlcagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaubetiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistimų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, bin- ■f O i if IrT

• B U T Ų NUO MA VIM A S
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — V ALŲ YNAS 

NOTARIATAS — VERTIMAI ;.

9 kambarių kaip naujas ranch, ? 2 
virtuvės.^ 2 vonios, nauji karpetai. 
Arti Brighton. Parko. Galite greit už
imti. ^6,500.
.'• 2 BUTU modernus mūro namas su 
garažu. Atskiri šildymai. Rami, graži 
gatvė Marąuete Parke. $36.600.

MODERNUS 4į-BUĮŲ mūras ir 2 
auto biuro garažas. ’Atskiri, šildymai. 
Cent, air cond. Arti Maria High. — 
$45,500. '. '

Radcliff ir postą
Adomas Ander-

Mikėnas, Juozas
Edvardas Pocius.

^'. Kiekvienas gali ap
sidrąušti gyvybę fiiiof.$100 : iki 
$10,000 Susivienijimo;- Lietu
vių -Amerikoj e j^LrA) „orgąni- 
žacijdj. ’ Vaikamšį-jaunuo
liams pigi TERM ’ apdraudą: 
$l;000 tik1 už 3 -dbl; ; metams. 
Jiems yra ir Taupomoji —En 
dowrnent apdrautia aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apdraudą organizacijų na
riams — tik $2 už $1,000 ap
draudą. Dėl šių ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi
nai Austin Naujienos
Tel. 421-6100. (Pr).

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pas vienintelį

vai. vakaro. Pirmadieniais už-l — -------------------------------
daryta. jPrj. PIRKIT! JAV TAUPYMO BONU!

PARDUODAMAS' 3 miegamųjų , mū- 
rinis bungalow su įrengtu beisman- 
tu, ąžuolinėmis durimis, centriniu 
oro vėsinimu ir 2 mašinų mūriniu 
garažu. Gera vieta/ir apylinkė neto
li 70-tos j vakarus .nuo Pulaski. 
$43,500. Tel. 284-7470.

PETRAS KAZANAUSKAS,•'Prezidentas •
2212 W. ęermak Road. Chicago, III. Virginia 7-^Ž

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

Boyle atsisėdo visam 
amžiui

— A. Šerkšnys, laikrodinin
kas ir juvelyras, anksčiau turė
jęs laidkrodžių ir brangenybių 
taisymo dirbtuvę Bridgeporto 
apylinkėje, dabar tuos pat pa
tarnavimus atlieka savo na
muose, 6637 So. Rockwell St. 
Tel. 778-0920. Jis taip pat per
ka tauriųjų metalą laužą taip 
pat vertingas senienas — anti
ques. (Pr-)

Norintieji ši$ knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arbt Money Orderi \ * *

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti: ' ’

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608NAUJIENOS, CHICAGO 8. ILI___ SATURDAY, APRIL 10 1978

PUSMEČIUI $71 CHICAGOJE 
S52 CICEROJE 
(10/20/5ZUM)

Pensininkams automobilių | 
APDRAUDA

• Amžius 62-80 ,

NAU.JĮJ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metu. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 

Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės Išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

N \UJIENOS tvirtai ^tovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neidamoš ir nesidėdamos į sandėrius su okupantais ar jų įgalio
tiniais. ; ■

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

NAUJIENOS atstovauja tyliąją7 lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

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

$330, vienjm mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
i — $14.00, vienam mėn. — $230. Užsieniui

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

Į VtŠŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO A^ENTORAT 4 ?

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
||į INCOME- TAX SERVICE \ < 
6455 So. Kedzie Ave< J-e < 778-?^

*369 ARCHER AVE1 CHKJAGOJE 
Tęl. 254-5551 '

LEMONTO APYLINKĖJE 
135-TA IR ARCHER. AVĖ.

„A Tel. 257-5861 •

MES TAIP PAT
Q SUS CHICAGOS

7,000 MIESTŲ JAV-SE PER R-E L O oer^ice *■

lurV, RousrVrll luina :d l.nkv 
Shore Drive, (Chicago, 111. (KM105 
Naujų meteoritų ieškojimo tar- 
mi.ias nėra nustatytas..

254-8500
PARDUODAME VI
PRIEMIESČIUS U

LIETUVIS
DAŽYTOJAS /

' *. T-- TV ' — . 7-'

4612 S. Paulina St 
(Town of Laka)

Dažo namus U lauko Ir R vidaus. 
c • . Darbas garantuotas.-

Skambinti YA 7-.9107

šis gražus sidabrinės spalvos 
medalionas ir Su 36 colių rete
žėliu yra puiki dovana Vely
koms, gimtadieniui, vardadie
niui, tautinėmis šventėms arba 
kitom progom, o taip pat pui
kus simbolis Metuviškumui at
žymėti. " y '

Medaliono-kaina su pašto iš
laidom tik $5.95.. Užsakymas 
bus greit išpfldytas.

Čekį arba piniginę perlaidą 
siųsti:

• MEDALIONS '
P. O. Box 591 

SMYRNA, GA.. 30081 
(Georgia •' gyventojai sumoka 

sales tax)'

— Carol, Sue ir Vicky Pa
žėraitės iš Chicagos pietvakarių 
taip pat Toni Auškalnytė iš 
Brighton Parko apylinkės da
lyvavo Kelly - Kiwanis suruoš
tame talentų konkurse. Jos sa
vose grupėse laimėjo pirmą
sias vietas. laimėtojų tarpe 
yra Dana Koltis ir Carol Mar
dis. Pažėraitės jau yra anks
čiau laimėjusios panašius sce
nes meno konkursus.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
{vairūs Pardavimai

SHIPPING OVERSEAS?
CALL INTL „ ACTIVITIES CORP, 

FOR RFEE INFORMATION. 
PHONF <r312) 595-7310.

SIUNTINIAI Į LIETIMĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

— Amerikos Legiono Don 
Varnas postas atšventė 30 me
lų sukaktį šauniu banketu, ku
riam vadovavo Jonas G. Evans. 
Ruošos komitete buvo komans 
dierius Jame 
pareigūnai 
son, Bruno 
Stanaitis 
William Petrulis, Charles Pet- 
iila ir Anthony Pargauskas.

— Field Gamtos muziejus 
ieško paskutiniu metu iš erd
vės žemėn nukritusių meteori
tų ir laimingiems radėjams 
mokės po SI (M) už meteoritą. 
Meteoritai yra metalo spalvos 
tamsiai rudi apdegę akmenys, 
bet jų svoris yra net 50 huoš. 

tokio pat tūrio ak
menį. Dėl meteoritų kreiptis į 
Paul Sipiera, Dept, of Geology', 

techniką taip Field Museum of Natural His-

— Marijos Aukšt. mokyklos 
klubas rengia plaukų priežiū
ros ir šukuosenos madų parodą 
šį sekmadienį, balandžio 11 d., 
2:30 vai. mokyklos kavinėje, didesnis 
Capri grožio mokyklos perso 
nalas rodys naujausios šukuo 
senos stilius

HOMEOWNERS POLICY

GIVE HEART FUND

State Farfr Fire and Casualty Company




