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ITALIJOS KRIKŠČIONYS KOMUNISTU
KOALICIJON NEKV1ES

Partijos pirmininku išrinktas Amintore 
Fanfani, komunistus gerai pažįstąs

ROMA, Italija. — Italijos krikščionių demokratų partijos 
komitetas galutinai atmetė pasiūlymą sudaryti koaliciją su ko
munistais ir kartu su jais siekti kelių svarbesnių reformų.

J krikščionis buvo daromas 
nepaprastai didelis spaudimas, 
kad sudarytų koalicinę val
džią ir aptartų planus ekono
minėms reformoms; Komunis
tų partijos vadai reikalavo,
kad birželio mėnesį būtų prą- įsė iš 32 pabėgusių kalinių jau 
vesti rinkimai. Komunistų par
tijos vadovybe buvo tikra, kad 
dabartiniu metu rinkimus jie 
laimėtų.

Prašo Italijos socialistų
. : . pagalbos ,

Premjeras Aldo Moro atmetė 
pasiūlymą koalicijos su ko
munistais, bet jis kreipėsi į so
cialistus, kad- vyriausybę - pa
laikytų parlamente. Krikščio
nių demokratų partija yra pati 
didžiausioji dabartiniame par- 

. lamęnte, bet jie dar nesįdąro 
. -parlamento - daugumos^.Jęįgu 

prie krikščionių pridėdama dar 
61 Italijos socialistų balsai, tai 
tada jie gali valdyti vieni. s 

_■ Italijos socialistai nori grei
tų ir esminių reformų,, bet jie 
vis vien prižadėjo balnoti už 
krikščionis, kai dienos klausi
mai bus svarstomi parlamente.

Partijos pirmininku išrink
tas .Amintore Fanfani, kuris 
buvo premjeras, bet su komu
nistais nebandė daryti jokios 
koalicinės valdžios. Jis ir šian 
dien pasisakė prieš koalicinę 
valdžią su komunistais. Krikš
čionys demokratai neplanuno- 
ja šiais metais vesti naujų rin
kimu.

Dooley ir Clark eis 
i aukščiausia teismą t ■ <-

CHICAGA, III. — Pirminiai 
rinkimai rodo, kad teisininkas 
James A. Dooley ir buvęs pro
kuroras William G. Clark lai- 

vi mėjo pirminius rinkimus aukš
čiausio Illinois teismo teisėjų pa
reigoms.

Demokratų -partija buvo pa
stačiusi kitus kandidatus, bet 
šie du teisininkai mokėjo, įti
kinti balsuotojus, kad balsas bū
tų atiduotas už juos, o ne už ki
tus parinktus kandidatus.

1970-74 metu areštų statistika

The Enquirer praneša^ kad iš 
207,748 laikotarpy nuo 1970 iki 
1974 metų JAV areštuotų as
menų 65 nuošimčiai buvo tokių, 
kurie buvo anksčiau už nusikal
timus suimti ir bausti. Pasi- 
kartotinai nusikaltusių ‘karje
ros” laikotarpis vidutiniškai bu
vo penki metai ir 5 mėnesiai nuo 
vieno iki kito suėmimo. _

šiltas, lis
Saulė teks 5:11, leidžia H1

1$ VISO PASAULIO
Floridoj pabėgo 32 kaliniai

TAMPA. — Daugiau kaip pu-
- 

sugaudyti. Likusieji nesugauti 
13 pabėgusių esą “nepavojingi”,

: praneša Hillsbough apskrities 
šerifas. J

Naujas vėžiui ‘tirti metodas
ANAHEIM, Cal. — Kalifor

nijos* universitetui išradus nau
ją metodą ištirti^ ar chemikalas 
arba vaistas gali sukelti vėžį, 
dabar galima nustatyti ■ pigiai 
ir greitai — per pora dienų. Iki 
šiol' toks tyrimas 'tęsdavosi ke
letą metu ir kaštuodavo iki 
$100,000. To išradimo dėka, 
chemikalų pramonė nebegalės 
išlrisU^ ririkš ‘^Sfčiiibgehus”-,' 
tai yra galinčius vėžį sukelti 
chemikalus. J
Kur kriminalistai gauna ginklus?

WASHINGTONAS. — Nau
jais valdžios tyrinėjimais ’ nu
statyta, kad visas ketvirtadalis 
ginklų, atimtų iš piktadarių arba 
rastų nusikaltimo vietoje, buvo 
pačiu piktadarių "“legaliai” pirk
ti iš ginklų pardavimo krautu
vių. Tyrimus pravedęs Alkoho
lio, Tabako ir šaunamų Ginklų 
Biuras.be to nustatė, kad 22 nuo
šimčiai nusikaltimams panaudo
tų ginklų buvo pavogti.

1 100 svaru mėnulio akmenų 
apsauga ■ ■

WASHINGODNAS. — Sena
torius William Proxmire (D., 
Wis.) pasiūlė “Auksinio Avi
kailio premiją” Erdvių įstaigai 
NASA, kuri šimtui svarų iš 
mėnulio pargabentų akmenų sau
giai laikyti pareikalavo $2.8 mi
lijonų, kad galėtų prie Erdvių 
Centro Houstone, Tex., pastaty
ti ypatingą priestatą tiems ak
menims saugiai padėti.
Pagyrė JAV Senato darbštumą

WASHINGTONAS— Senato 
daugumos lyderis sen. Sf. "Mans
field (D., Mont.) Kongresui pra
dedant 10 dienų velykines atos
togas pasidžiaugė, kad Senatas 
šiemet buvęs “nepaprastai. pro- 
duktingas”: Senatas atlikęs dau
giau darbo, padaręs daugiau se
sijų ir priėmęs daugiau įstaty
mų negu per tokį pat trijų mė
nesių • laikotarpį pernai ir už
pernai. Pavardėmis šaukiant 
balsavimų per tą laiką, nuo me
tų pradžios iki balandžio 14 d., 
būta 210, kai pernai per tą lai
ką būta fik 103 ir 141 užpernai.

Papirkimų skandalas
Didž. Britanijoje

LONDONAS. —Policija areš
tavo aukštą britų kariuomenės 
karininką pulkininką David Ran
dai, kaltinamą korupcija ir ky-

Lotta Crabtree, gimusi 1847 ir mirusi 1924 metais, angliakasio 
duktė, Kalifornijoje užlipo ant scenos visai jauna mergaitė. Jai teko 
dainuoti ir vaidinti ne tik aukso kasėjams, bet ir šiaip į vakarus 
vykusioms amerikiečiams. Ji neturėjo reikalingos mokyklos, bet 
-ji tapo viena geriausiu to jnėt^-aftisčiijU-^^__ _ Ą

SPIRO AGNEW DRAUGUI TEKS

Advokatai ir kontraktoriai išsisukinėjo 
nuo valstybės priklausančiu mokesčiu

EVANSVILL,'Ind.-— Walter J: Dilbeck, kartu su buvusiu 
viceprezide ntu dirbęs toje pačioje statybos bendrovės adminis
tracijoje, turės aiškintis teisme dėl valstybės mokesčių.

Prisiekusiųjų teismas, išklau- ========================== 
sęs prokurorės Saros E. Barker F'FJl'nP'ICpn 
surinktus duomenis ir patikri- LJCtll 11 UlLvlOvU liLLVdtv
nęs dokumentus, patraukė Dil- 
becka teisman.

Spiro Agnew pakliuvo' gėdon 
dėl valstybės mokesčių nemokė
jimo, ta pati priežastis skandi
na irilgametį jo bendradarbį 
Dilbeką.

Geriau rūpinasi 
savo dantimis

Amerikos dantistų draugijos 
vadovybė nustatė, kad paskuti
niais metais amerikiečiams iš
traukiama žymiai mažiau dan - 
tų, negu kad buvo įtraukiama 
ankstyvesniais metais.

Gydytojai nustatė, kad ame
rikiečiai atkreipę dėmesį į dantų 
gydytojų patarimus ;ir pradėjo 
rūpintis savo dantimis daug ge
riau, negu iki šio meto.

Jeigu amerikiečiai mokės,su
tvarkyti savo maistą, tai dantų 
sveikatingufnas dar pagerės. 
Dantų sveikata priklauso nuo 
valgomo sveiko ir organizmui 
būtinai reikalingo maisto.

šių ėmimu. Scotland Yardas tą 
jvykj pavadino “didžiausiu skan
dalu”. Pulk. Rande! kaltinamas 
dalyvavimu krašto apsaugos mi
nisterijos pareigūnų korupcijoje 
pasirašant kontraktus dėl rada
ro, radijo ir elektroroninių bei 
įvairių kitų krašto apsaugai rei
kalingų dalykų nuo $200 iki $300 
milijonų sumoje. J, _ 
apie milijonų' dohrių.

tarnautojų streikas
SAN FRANCISCO. Penkioli

ka dienų trunkančiame munici
palinių įstaigų darbininkų strei
ke pirmą kartą smurto veiksmai 
pasireiškė praeitą trečiadienį pi
ketams pradėjus užgaulioti ir ty
čiotis iš tarnautojų, norėjusių 
“uždaryti miesto valdybą”. Trys 
piketininkai areštuoti.

Miesto meras George Moscone 
perspėjo, kad piketai labai ap
sunkins derybas ir kad miesto 
advokatai reikalauja pagriežtin- 
ti teismo injunction prieš strei
ką, kurio iki šiol nebuvo paiso
ma.-Unijos vadai dėl injunction 
nepaisymo galį būti sunkiai n u- 
bausti piniginėmis bausmėmis 
arba kalėjimu.

Skrendant lėktuvu 
patikrins bagažus
CHICAGA.:— Nuo praeito 

ketvirtadienio įvedamas bagažo 
patikrinimas visuose JAV-bių 
aerodromuose. Patikrinti įtaria
mą bagažą Federalinės Aviaci
jos Administracija įsakė visoms 
oro linijoms.

Ligšioliniais patikrinimais nu
statyta, kad tarpe 500,000 kas
dien patikrinamo bagažo gaba
lą įtartinų būna nedaugiau kaip 
2 ar 3 nuošimčiai. Keleiviai ga
li atsisakyti ir neleisti savo ba
gažą tikrinti, bet tuomet oro Ii-Uv IM i viKl IlIVly USv vUOITivl

. Kyšių paimta ! ni j a gali atsisakyti tokį asmenį

Demonstracijos
Pekine

! HONG KONGAS. — Kinijos 
žinių agentūros pranešimais, 
daugiau kąin 4 milijonai žmonių 
dalyvavo Pekine keletą dienų 
trukusios demonstracijose, su
sirgtoje parodyti minių pritari

mą kompartijai, kuri pašalino 
Teng Hsiao-pingą iš visų val- 
Ižios pareigų ir iš komunistų 
lartijok. Teng kaltinamas deši- 

^nėn sukimu ir “revizionizmu”. 
Jiš iš visų pareigų pašalintas ba
landžio. Ttdieną paties partijos 
pirmininko Mao Cetungo Įsaky
mu. . ^ .

--- t---- - 

Už persiška kilimą 
sumokėjo $114,700 
NEW YORK, N. Y. — Var

do nedavęs asmuo Sotheby par
duotuvėje sūmokėjo $114,700 už 
Persijoje austą 914x1114 pėdos 
dydžio kilimą, šis kilimas skai
tėsi pati didžiausioji persų ran
kų darbo brangenybė, bet niekas 
nemanė, kad atsirastų -žmogus, 
kuris būtų norėjęs sumokėti to
kią' stambia sumą.' ’' ':

Sayb. laiku turtingiems per
sams už tą patį kilimą buvo su
mokėta apie 40,000 dolerių, o 
šiandien tie patys persai savo 
brangenybes atperka, mokėda
mi žynliai stambesnes sumas.

Utah atsisakė nuo 
atominės jėgainės 
SALT LAKE CITY. — Ener

gijos b-vės atsisakė statyti S3.5 
bilijonų kaštuosiančią didžiulę 
anglimis kūrenamą energijos 
kompleksą (jėgainę) pietiniame 
Utah penkių nacionalinių parkų 
tarpe. Dvi kompanijos pietinė
je Kalifornijoje — Edison Co. 
ir San Diego Gazo ir Elektros 
kompanijos ir trečioji — Arizo
na Public Service kompanija pa
reiškė projektą padedančios to
limesnei ateičiai. Atsakymo 
priežastimis minimos vis labiau 
didėjančios išlaidos ir gamtos 
apsauga.

Sen. Morri* Utill, gave* *en. Mc
Govern pritari mi, paskutiniu metu 

pradėjo sakyti kalbas pirminiu* rin
kimus vedančiose valstijose. Ji* ti
kėjosi laimėti pirm* viet*, bet jam 
pakenkė oeresni* kalbėtojas Hubert 
H. Humphrey, nor* ir ii* neturi 
sveika too sunkioms president© parei
gom*. ' < ‘ ‘ ?

JEI SIRIJA PERŽENGS “RAUDONI
LINIJĄ”, TAI . PRASIDĖS KARAS

Druzai skelbia streiką del Sirijos 
karių įsiveržimo j Libaną

JERUZALE, Izraelis. — Jeigu Sirijos karo jėgos peržengs 
“raudonąją liniją”, tai Libane prasidės karas, — pareiškė Izraelio 
ministeris pirmininkas Jicakas Rabin. Jis atsisakė aiškinti, kul
ta “raudonoji linija” yra nubrėžta, bet manoma, kad jis turi gal
voje kuri nors karišką žemėlapi,

Kiekvienam aišku, kad Izrae
lio karo vadovybė labai atidžiai ( 
seka; Įvykius Libane ir kreipia 
ypatingą dėmesį Sirijos karo jė
gas, įvairiais palestiniečių var
dais prisidengiančias, bet kiek
vieną dieną vis Libano gilumon 
besiveržiančias.

Izraelio karo jėgos nesiver
žia Į Libaną, bet jos labai ati
džiai seka Libano gilumon be
siveržiančius ‘^lestiniečius”.

Izraelis jau senai pasi
žadėjo nekelti kojos į Libaną 
neprašytas, jis Libano teritori- 
įon nesiveržia. Bet jeigu: susi
darys pavojus Izraelio saugu
mui, tai,. Izraelio karo jėgos 
yra pasiruošusios maršuoti į 
Libaną ir baigti šiaųdįen ten

nesf Izraelio karo vadai yra įsi b’ 
tikinę, kad Izraeliui būtų dides
nis pavojus, jeigu Sirijos karo 
jėgos užimtų kelias strategines
Libano pozicijas. įstalymąv

BEIRUTAS, Libanas. — Nie 
kam ne paslaptis, kad Sirijos, 
kariai, prisidengę palestiniečių 
vardų, veržiasi Libano gilu
mon. Sirijos kariai užėmė dido 
ką pasienio plotą ir kontroliuo 
ja plentą, einantį iš Beiruto į 
Damaską. Pačiame Libane ei
na pasitarimai naujam prezi
dentui išrinkti ir valstybės rei
kalams pertvarkyti, bet šiam 
procesui reikia daugiau laiko. 
Atrodo, kad patys Libano gy
ventojai savo reikalus galės 
sutvarkyti, jeigu į krašto vi
daus reikalus nesikiš užsienie
čiai.

Libano kairieji, kuriems da
bar vadovauja šiaurės Libano 
druzas K. Jumblatt, sulaužė 
paskelbtas paliaubas ir tengia- 
si jėga primesti savo valią kraš 
to gyventojams. Bet Libano pre
zidentas Franjieh ir didoka 
dalis Libano kariuomenės ne
pritaria prievartai. Geruoju 
galima su visais susitarti, bet 
negalima vartoti ginklų.

Druzai kelis kartus sulaužė 
paliaubas. Jie skelbia save ne
priklausomais. jiems susitari
mai neprivalomi. Jie pirmon 
e?lėn žiūri savo reikalų. Bet 
atrodo, kad paskutiniu metu 
druzų reikalas taps viso Liba
no reikalu. Sulaužę paliaubas, 
druzai, prisidengę palestinie
čiu vardu, užėmė kelias svar
bias pozicijas Beiruto centre, 
išplėštus bankus ir išlupinėjo 
bankuose buvusius privačius 
seifus. Sirijos prezidentas rei
kalauja, kad seifų hipinėtojai 
butų suimti ir' atiduoti karo 
teismui: Tuo tarpu druzų va
das Jumblatt reikalauja, kad 
Sirijos karo jėgos neikei tų ko
jos į Libaną ir nesikabinėtų 
prie Jumblatto vadovaujamų 
dalinių. Beiruto policiją ir Rri-

kurioje yra nustatytos linijos.

Japonijos 1972 
rinkimai nelegalūs
TOKIJO, Japonija. — Aukš

čiausias Japonijos teismas, 18 
balsų prieš 7, pripažino 1972 
melais vykusius rinkimus į 
parlamentą nelegaliaisTJYet čia 
pat pastebėjo, kad neskelbia 
jų negaliojančiais.

Jeigu teismas būtų paskel
bęs juos negaliojančiais, tai 
kraštui susidarytų nepaprastai 
dūle J i ų n uos tol i ų. N elagal ū s 
tie rinkimai skelbiami todėl, 
kad ne visų krašto piliečių bal
sai buvo vienodi. Jie skaitomi 
vjs iena galiojančiai nes anl-

Teismas turi priminti parla
mentui, kad jis privalo peržiū
rėti dabar veikianti rinkimini 

v

Britai suėmė
Įtakingą pulkininką 
LONDONAS. Anglija. — Bri 

tų prokuratūra įsakė suimti 
pulkininką David C. Randel. 
kuris supirkinėjo kariuomenei 
reikalingas susisiekimo prie- 
inines. Dabar daliniams reika
lingos pačios moderniškiausios 
elektronines priemonės. Jis jas 
u žsaki n ė j o pačioje Anglį j o j e 
ir kituose kraštuose.

Prokuratūra turi duomenų, 
kad pulkininkas, radęs naujas 
mašinas, gana aiškiai prašyda 
vo ir kyšio. Bė kyšio jis nesira- 
šydavo didesnio kontrakto. Jis 
užsakę įvairių mašinų už du 
milijonu dolerių, kad britų 
laivai, plaukiojjautieji Persi
jos įlankoje, galėtų gauti ir 
pranešti įsakymas be rusų uos 
tinejimų.

Eikvoja unijų 
pensijų fondus

WASHINGTONAS, D. C. — 
darbo Departamentas nustatė, 
kad paskutiniais metais'vadina
mieji darbininku unijų vadai 
įvairiausiems tikslams naudojo 
darbininkų pensijų fondan moka
mas sumas. Paskutinius tris mė
nesius valstybės auditoriai pa
tikrino kelių un ijų pensijų fon
dus ir rado dideles spragas.

Auditoriai atkreipė atsakingų 
pareigūnų dėmesį į nenormalią 
padėtį ir pareikalavo, kad vis
kas būtų tuojau pataisyta.

tų Banko vadovybe žino, kas 
lupinėjo seifus ir kas nusinešė 
žmonių santaupas ir brangeny 
bes.

Biuras.be


NAUJIENŲ iMAŠINŲ FONDAS
galėsime tai padarytis jeigu mes 
j; -suprasi.ne. Jeigu mes galė-

Gerbiamieji.
Si uičm Jums šimtą dolerių, 

k'd pradėtumėte kampaniją 
L ienų M^iaų Fondui. Skai 
< apL senas jūsų mašinas,
ti dCjau apie kitus Jums Nuda- 
i . eis sunkumus. Džiaugiuosi, 
kad pajėgėte dalį sunkumų 
į\ kti ir tęsti visiems lie lu
x'ims naudingą darbą.

š atidėiai seku Amerikos lie 
luvi i visuomeninį gyvenimą ir 
ina'au Naujienų vaidmenį. Jei 
gu ne Naujienos, tai vargu lie- 
trvis galėtų susiorientuoti, kas 
.i : r?rikos lietuvių tarpe daro
si j

<iekad man neišeina iš gal-;
mintis apie Dr. Kazio Bo-j 

io laiško falsifikatą. Atspaus, 
o laišką, išbraukdami iš joj 
i:is svarbiausius para
Laimė, kad turėjome Nau 

ris ir gaĮėjoie paskaityti v 
Dr. Bobelio laiško teksią 
vieną kartą lyginau Drau-i 

paskelbtą apkarpytą teksią į 
Naujienose paskelbtą pilnai Linkiu Jums sėkmės 

tekstą. Išbraukta pati laiškui 
esencija. Be ištrauktos dalies. 
1 iškas neturi jokios vertės. 
D -auras mums parodo Dr. Bo-I 
b I? visai kitokį, negu jis iš tik’ 
urų yra. Mes Dr. Bobelį pa- 
?': !amc. kaip drąsų kovotoją.; 
ĄL s žinome, kad Lietuvos lais-; 
v-s reikalui jis aukoja ne tik; 
jdnigą. bet laiką, energiją irj 
pačius geriausius savo gyveni- 
iho metus. Dr. Bobeliui reika-’ 
raja parama. Alės visi jam ga-l 
i :ie ir turime padėti. Bet mes*

p ■ 
r-.

a

siūk* kiekvieną svarbesnę jo, 
mintį ''Seninti, tai tada galė
jime h padUi. Bet jeigu pačios 
'varbiami mintys bus išbrau 
kyto*s. tai mes nieko jam nega-

JONAS A u S-i -UTIS j
' '-į-s- - -* 'V--4^, ____ -j-yg- * r

Varžybos dėl FrfiriįĮįy
Brežnevo ‘‘tvarkarascuiF suirus

mu Angolos koniunistame, ne- 
<16 su komunistų; partijos gene-1 žiūrint PTft?protesto).

Vis kartojamas -prez. G. For-

Baijjfs pasiturimu'* Vilniuje, 
šiais metais Rasčiauskas ren
giasi skristi j Samarkand^ ir 
Busharų, kur tikisi pamatyti 
pačius seniausius miestus pa
saulyje. Jis planuoja pabūti 
Samarkand^, Bucharoje ir Taš 
kente. Apie šio menesio galų 
jis- sugrįsti į Chicago, baigti 
savo kelionės įspudžjus į Pietų 
Ašigalį ir vieną kitą dalyką 
papasakoti apie Samarkand^.

Brežnevas pafrapkė poiitbįnrą 
narius savo pusėn ir tie pą- 

>vedė jam padaryti komunistų 
j (atoslūgiu), susitarimas suma-ą’susirinkime Maskvoje penkių 
žinti strateginių ginklų vario- j metų apyskaitą nuo paskutinio 

.jimą (SALT-o), paliekant kieki partijos susirinkimo 1971 m. 
vienai šaliai (JAV ir Sovie-’Šiuo būdu Brežnevas laimėjo 
tams) po 2100 įvairių vienetų, 
kaip galimą pagrindą susitar
ti ir toliau kitais klausiniais.

Tuo patenkintas Brežnevas 
pradėjo spausti baigti trejetą 
metu užsitęsusias dervbas Eu-

Į ropos saugumo ir bendradar- 
Naujienos-tiksliai informuo-jbiavimo sutarčiai sudaryti, ku- 
lietuxius. užtat visi privalot rią pasisekė baigti Helsinkyje 

1975 m. rugpjūčio mėn. 7 d. 
Viršūnių konferencijoje pasi
rašė susitarimą 35 valstybės — 
33 Europos, Kanadą ir J A Vals
tybės. Sovietų Rusija, kliudyda
ma po II — jo Pas. karo susi
rinkti Taikos konferencijai nūs 
tatyti Europos valstybių sienas 
ir kitas prievoles, Helsinkio su 
tarimais pakeitė Taikos kon
ferencijos uždavinius, buvo vėl 
patenkinta, tuom labiau nieko 
esminio už tai nedavusi Euro
pos demokratijai — nepakėlu
si geležinės uždangos, neatida
riusi kelio laisvam su Vaka
rais bendradarbiavimui, tik da 
vusi kai kurių pažadų, kurių 
vėliau riepiklė. -?*•

Einant šiais laimėjimais, 
Brežnevas vėl siekė skubiai su 
rašyti SALT (Strategic Arms 
Limitation Traetyj sutarties

ratiniu sekretorium Brežnevu. 
Vladivostoke 1974 m. lapkričio 
mėn. 21 d., einant detente

Jei.uii ne Naujienos, tai 
Bobelio laiškas Amerikos 
tuviams būtų nežinomas, 
riais Numetimais Draugas 

man ir šiandien
Neaišku visiems lietu-

Dr.

Ku- 
taip

pasielgė.
aišku.
viams. kurie šią klastą savo

■ akimi
net nepasakų 

linais jie Dr.
iną sužalojo.

matt. Blogiausia, kad 
kuriais sumeti- 

’Bobelio praneši- 
Tai baisu!

į jums padėti, kad jos galėtų ir 
toliąu teikti mums visiems tei
singas. tikslias ir naudingas in
formacijas. Neinformuotas lie
tuvis laisvės kovai netinka.

prioritetą vidaus politikoj e, per 
dešimtį metų visaip manevruo 
damas išstūmė įš politbiuro sa
vo priešininkus, paskutinį A/ 
šelepiną, įvedė naujus, savuo
sius, atėjo į partijos susirinki
mą vedamas ggjyzs sveikatos ir 
geros nuotaikos^ tačiau pralo
šęs pasitikėjimą užsieniuose.

Pasiektieji ąiL demokratinė
mis valstvbėmi^ Brežnevo lai- 
nicjiniai (Vladivostoke, Helsin 
kyję.. . bei išgavimas technolo
gijos, medicinos, išradimų ži
nių) ėjo detentės pagrindais,

MAYOTTE SALA NORI LIKTI 
PRANCŪZIJOS KOLONIJA 
PARYŽIUS.— Indijos okeane

Comoro salų grupėje esanti sa
la Mayotte nori visiškai integruo
tis i Prancūzija, tai yra likti ne-

atskiriama Prancūzijos dalimi. 
Praeitą savaitgalį įvykusiame 
referendume 98 nuošimčiai tos 
salos gyventojų pasisakė už vi
sišką integraciją ir patapir- 
Prancūzijos departamentu.

NAUJAS JAV ŽVEJOJIMO
TEISIŲ ĮSTATYMAS

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Fordas antradienį pasiraT 
še įstatymą, kuriuo Amerika są-.: 
vo žvejybos teises okeanuose.iš-. 
plečia iš. 12 iki mylių nuo ■ 
kranto. Įstatymas pradės ga
lioti nuo 1977 nu kovo 1 dienos. 
Įstatymu einant, svetimų valsty
bių žvejyba bus draudžiama ar-' 
ba leidžiama per pilnus 200 mylių ' 
mylių JAV pakraščių zonoje:’ - ’

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
visiems savo bičiuliams ir kostumeriams linki- a

J. Kavaliauskas
1976 kovo m. 16 d.
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* -..v. . . .. Paveiksle matomi penki jauni ber-
suteikė Sovietams privilegijų, niukai 1908 metais dirbo anglių ka
bei nieku 117 tai Vakarams ne- syklose- Tiktai -1953 metais kongrebel nieku UX tat V aKarams ne įstatymas uždraudė
atsilvginus. Todėl dėl detentės naudoti vaikus anglims kasti.
I '1 J *
Vakaruose nuomonės paskuti
niu metu, labai nubluko..

Prez. G. Fordas, į konkuren
to į prezidentus* Ronald Rea- 
gon kritiką, kad jis laikosi ža
lingos detentės politikos su So
vietais, pabrėžė, kad jie kalba
si dėl detalių ir jis pasakė:

taikymo veikloje jsu Sovietais/ .......
minti Brežnevo kalbą 1976. 
It 24 d. komunistų partijos su
važiavime, Maskvoje.

(Bus daugiau)

1447 So. 49th Avė., Cicero, UI. 60650
Telefonas: TO. 3-9571

Reg — Pool Table jauniems ir suaugusiems

Rasčiauskas dalyvauja 
tarptautinėje konferencijoje

can not say when or even whet’ Vladas Rasčiauskas, Ameri- 
her this will be completed” (aš can Travel Service Bureau 
negaliu pasakyti kada ir ar bendrovės pirmininkas, praei- 
event tai bus pabaigta). To-rtą savaitę išvyko į Maskvą, 
liąu prez; Fordas^pabrėžė, kad kur posėdžiauja AST A— tarp 
jis niekad! nesutiksiąs patiekti tautinė kelionių biurų atstovų 

papildymus (detales) ir vykti j Senatui sųtardį ratifikuoti, ne- konferencija. Su važiavusieji 
dar prieš praeitų metų Kalė- būdamas įsitikiųęs, kad ji yra turi aptarti šios vasaros ir atei 
das į Washingtona, į A-iršūnių ! naudinga JA Valstybėms ir pa^ nančių metų kelionių reikalus, 
konferenciją pasirašyti su prez. j šaulio taikai. Jis darr priminė, Jiems rupi taip reikalus sut- 

kad jo gojitįką, siekti taikos varkyti, kad po pasaulį keliau- 
deiyboinis, renuantis jėga; ir/jautieji žmonės-turėtų galimai 
ji yra. pastovi JAJalstybių pre- daugiau patogumų už galimai 
zidento politikaA (1.^^ T.. 1976: Jiiažesnę^ kainą.
rfl; Dėl pačios detentės 7 
sąvokos Gc,. Fordas pareiškė, 
kad niekad, daugiau žodis “de 
tente” neišeis iš jp-lūpų^ deten
te yra nukalta, jis nęmano,. kad 
ji yra vartotina. Administra
cija negali precizuoti jos-pras
mės ir ją. naudoti politikos są
vokoms (I. H. T. 1976. III. 8).

A7alstybčs- departamento sek 
retorius Kisingeris visokiais bū 
dais stengdamasis s u d arj’ti 
SALT-o sutartį, (užsikirtusias 
derybas stengėsi vėf išjudinti, 
imdamasis bereikalingos ini
ciatyvos, skelbdamas pagrindi
nį 90% sutarimą, pripažinda
mas tolimesnių nuolaidų reika
lingumą), tuo jis rėmė Brež
nevo “tvarkaraštį” ir jojo žy
gį toliau į Europą...

Tik jau, kai Soviete? visai 
akiplėšiškai, nesilaikydami Hel 
sinkio sutarimų nesikišti į ki
tų valstybių vidaus reikalus,- 
remia Angolos komunistus pi-

Fordu dešimčiai metų SALT-o 
sutarti.

Prisirinkęs šių laimėjimų, 
Brežnevas. Jurėj^vyįkti . šiais 
metais, vasarfo mraiS'd. į Ry
lų Vokietiją (D.. D. B.) ir į Eu
ropos Rytų ir Vakarų komunis7 
tų partijiį kongresą, prokla
muoti ten rusiškojo komuniz- 

j mo laimėjimus ir gauti-kongre 
so pritarimus vadovauti Mask
vai pasaulio komunizmo įsiga
lėjimui.

Šitas -tačiau, vadinamas Brež 
nevo “tvarkaraštis”, , Brežne
vui nepavyko realizuoti:

a) Nepavyko JAValstybiu ir 
Sovietų delegacijoms susitarti, 
kurias ginklų rūšis įtraukti į 
tų 2400 strateginių ginklų skai
čių (plačiau Naujienos 1975. 
Il/17).

Baigęs konferenciją, Ras
čiauskas ^kris į Leningradą 
kelionės reikalais. Jis ten ti- 
Tdsi pasimatyti su Pietų Aši
galyje sutiktais rusų ekspedi
cijos nariais. Iš Leningrado 
Rasčiauskas rengiasi vykti į 
Lietuvą, kur dar kartą aptars 
kelionių į Vilnių ar kitus rei
kalus.
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valstybių — Italijos ir Pian- 
cūzijos komunistų partijų va
dai Berlinguer’is ir Mareliais 
pereitais metais, lapkričio 18 
d., atsisakė Maskvos vadovy
bės. Jie ir kiti Europos Rytų 
komunistiniu valstybių vadai 
— Jugoslavi jos, Rumunijos,! nigaįs ir jėga (susitarę su Ku- 
Vengrijos, Lenkijos — nesuti
ko su Brežnevo planuoto ko
munistų kongieso vieta Rytų 
Vokietijoje (IM D. Ri) ir pro
grama* ir todėl ^sujrw koiinmis- 
lii kongj’eM) susirinkimas' Ry
lų Europoje.

Io išdavoje Brežnevui teko j vencijos, be ko kito pareikšda- 
šaukti numatytu Rytų Europo- inas, kad jų žygiai Angoloje 
!<• terminu rusiškojo komu n iz- yra. JA-Valstybių neloleimoja- 
mo eilinį partijos suvažiavimą nti. — Mes esame įsitikinę, 
Maskvoje, šaukiamą kas* penki kad Amerikos tautą sunprąn-i 
metai, ir pasikviesti į Afąskvą ta ir remia (uos du mūsų poli-Į 
iš viso pasaulio konuunstU pai- |jkos 
lijų atstovus. Tacimu ae visi j teisę Afrikoje ir mūsų įvirtą! 
ifvažiavo, boikotavo. (Apie tai Į prieštaravimą karinei inter-Į 
kiek vi iiau).

Nepavykus Brežnevo J^giui 
’ luiropy ir per ją tapti? pasau
lio komunistų vadu bei nusla- 
\xli laimėjimų gaires* Brežne
vas. laviravo tarp “ligo^” ir de-| 
irutės nclnikyiiio marksizmo- 
Irnimzmv ideologai sušvelnin
ti. (Atsisakymas praeitais me
tais spalio mėn. 14 d. <lėl “Ii-

ba nusiuntė ten 12.000 Kubos 
kariuomenės), lai dabar ki- 
singeris, pritardamas prez. For 
duju šiais metais kovo mėn. 23 j 
d., savo kalboje Daliame, pa
saulio reikalų taryboje, įspėjo 

Į Sovietus ir Kubą dėl jų inter-

principus — daugumos

kvon Prancūzijos prez. Gis- 
c n r d d I a i ffg be n d r a da rbia- 
xi’on bei draugi nulinio sutar
tims .ūdai; Ii ii pakalbus lieki-

Į veąęijaį (L H. T. si 976. III. 21). 
Ar JA Valstybių vyriausybė im 
sis šias Kissingcrio pareikštas! 
tezes įgyvendinti. parodys aleiį 
Its. ..

Tad. nė melams nepraėjus 
nuo Helsinkio susi tarimo (1975. 
VIH. I d;). JA Valstybei ir Eu-’ 
ropos demokratijos įsitikino. 1 
kad Helsinkis patarnavo lik 
Spitėj ų.. rėijęąltii. nieko ącda- 
\»es kitai* pusei. Ar galima

Į kelis, jog lai bus paskutinė pa* 
įmoka?!... Dar aiškiau supras 
I ti pavietų politiką tenka p risi-



JONAS VALAltlS < -—

Viešnagė Floridos St Petersburge - —4:

Linijos DELTA lėktuvas su 
apie 300 Keleivių nusileido 
Tampos aerodrome 1975. XII 
31 1 vai. 30 min. nakt. čia pat 
kyla klausimas, kodėl reikėjo 
skristi naktį, o ne dieną. Ver
ta skrišti naktį, o ne dieną to
dėl, kad skrendant dieną rei
kia mokėti 40 dolerių daugiau 
(už abipusį skridimą). Lėktu
ve keleiviai buvo vaišinami šam 
panų. Manyta, kad šampanas 

-teikiamas N. metų proga, nes 
buvo jau gruodžio 31 diena. 
Tačiau paaiškėjo, kad kelei
viai šampanu vaišinami visa
dos.

Nors, Tampoje lėktuvui nu- 
"sileidus, buvo gili naktis ir iki 
•numatytos apsigyventi vietos 
ilgas (daugiau valandos važiuo 
ti) kėlias, bet stotyje, nei kely
je iki namų vargo nebuvo. Ame 
rikoje keleiviui ir naktį teikia
ma reikiama paslauga bei pa
tarnavimas. šiuo atveju Tam
pos stotyje iki jos antram pa
kraštyje buvusio keleivinio 
automobilio (limuzino) pės
čiomis eiti nereikėjo, ir daik
tai buvo nuvežti. Be to, iš čia 
už labai ilgai trukusį net su 
persėdimu naktį nuvežimą vie 

^not reikėjo sumokėti tiktai 
4 dlr. su centais. Pasitiko lau
kusi šeimininkė, ponia Alekna
vičienė, nedelsdama parodžiu
si kambarį su ištisinio stiklo šie 

/ha-langu ir lova. Nieko netrū
ko tiktai miegoti. Patekėjusi 
ryto saulė pilte pripylė pro di
džiulį langą į kambarį šviesos

bei Šilumos. Deja, pravėrus 
akis teko nustebti, kad už lan
go stovi trys aukštos, lieknos 
laumės, kurių ilgus, vešlius nu
barusius plaukus purtyte pur
tė vejas. Vienok tai buvo ma
loni apgaulė-iliūzija: už lango 
stovėjo ne laumės, o trys jau-’ 
nos, puošnios palmės. Išėjęs 
pro priemenės duris į lauką,’ 
čia pat priešakiniame sklype 
galėjai matyti apie tuziną jau
nų, bet jau -sigalėjusių apelsi- 
ninių medelių su geltonais vai
siais nusvertomis-nukarusiomis

| šakutėmis. Tačiau kas čia bu- mais virvaliais pritvirtintais 
vo išskirtinai nuostabu, tai-ša- prie pat išsiskleidžiančios vir
ba apelsinų nulenktų šakučių šūnės. Kokosinių palmių SL 
styrėjo baltais žiedukais apli- Petersburge neteko pastebėti, 
pusio šakelės-sekančio derliaus Palmės yra išskirtina Floridos

’ puošmena ir pasididžiavimas.
Jau minėtos gruodžio 31 die
nos išvakarėje turėjo įvykti 
Naujų 1976-jų metų sutikimas. 
Visiems niums, kas buvome ap 
sigyvenę p. Aleknavičienės ir 
p. Martino namuose, nebuvo 
abejonės, kad N. metus sutiksi
me St. Petersburg© Lietuvių 
Klube. Klausimas dėl to, kaip 
klubą pasieksime, labai palan
kiai išsisprendė, kai čia pat 
gyvenęs kanadietis p. Katelė, 
atvykęs savo automobiliu iš 
Montrealio, sutiko visus, kiek 
į jo automobilį tilpo, į klubą

Paveiksle matomu narna suplanavo ir pastatė žinomas architektas Frank Lloyd Wright 1909 
metais Chicagoje. Tai buvo pradžia moderniu namu siatybos.

užuomazga. Be to, šis žydėj i-‘ 
mas pripildė erdvę maloniu 
kvepėjimu. Sako, kad apelsi
nų bei greifriūtų medžiai duo
da per metus net trejetą der
lių. Visu čia paminėto sklypo 
pakraščiu-riba auga dangą sie
kiančios, lieknos, tiesios kaip 
žvakės palmės su tiktai pačio
se viršūnėse prasiskleidusiais 
pluoštais atšakų-sklaiseių. Di
džiai nuostabu, kaip šis aukš
tosios, liekosios gražuolės vė
jų bei aukrų nesulaužomos, ne
sutriuškinamos į šipulius. šitos 
rūšies palmės puošia St. Peters 
burgo gatvių pakraščius, o 
prie namų stūkso priešingos 
sudėties -žemaūgės, krūminės 
palmės, tarsi didingos tumbos 
su savo žalių atšakų-sklaisčių 
mišku. Palmių yra labai daug

rūšių, įskaitant ir didingas kor labai rūpestingai pateikta ska- 
kosines su savo žmogaus* gal- nia vakariene, o po vakarienės 
vos didumo riešutais, atitinka buvo ilgai nusitę^ę, geram or

kestrui grojant, nuotaikingi šo 
kiai.

Paskutinį mėnesio savaitga
lį, 28-29 vasario dienomis, Lie
tuvių Klube vyko Lietuvių In
žinierių Sąjungos konferenci
ja. 29 dienos, sekmadienio, va
karas čia buvo skirtas meninei 
programai, kurią pildė pasigė
rėtinai dainavęs Klubo choras. 
Be to, išskirtinai linksmai visus 
nuteikė žymusis rašytojas Alo- 
izas Baronaš, net dviem atve
jais skaitęs savo taiklią, gau
sią, eiliuotą satyrinę humoris- 
tiką.

Programai pasibaigus, visos 
ponios, prisidėjusios prie kon
ferencijos suruošimo, inžinie
rių buvo apdovanotos puodais 
gyvų, žydinčių gėlių. Buvo džiu

Pietų pieniška. Keleiviu masė tokia 
i didelė, kati jų vielų išilginių 

■Nors St. Petersburg© ir Čika-, eilių nematyti nei pradžios nei 
įgos oro temperatūrų skirtumas pabaigos. Čia dar užliūva akis 
‘buvo dar žymus (70-31)), bet' 
j reikėjo baigti malonią viešna
gę Floridos šilumoje ir grįžti 
namo. Kovo 7 d. 5 vai. p. p. rei
kėjo būti Tampos lėktuvų sto
tyje. Teko skristi Čikagon di
džiuliu North Western linijos 
lėktuvu, šio milžiniško gražuo
lio viduje išilgai buvo 8 eilės 
sėdimųjų vietų su dviem pa
kankamai plačiais takais deši
nėje ir kairėje. Lubų aukštis 

šiai vietai tok pavadinimą bus viduje atitiko nežemo kamba- 
davę pirmieji čia įsikūrę rusai rio lubų aukštį — keleivių ma-

burgą vadinti Floridos 
, Venecija.

sei oro kvėpuoti buvo su per
teklium. Be to, lubose dar bu
vo angelės, pro kuriais kelei
viai galėjo įsileisti vėsaus gai
vinančio oro. Išsirtinai pasigė 
retinę įspūdį darė lėktuvo sko 
ningas bei puošnus įrengimas 
su spintelėmis lubų pakraš
čiais ir šviesomis. Pastebėtina 
ir tokia smulkmena, kad kiek
vieno keleivio sėdynės atkal
tės viršuje buvo prisagstytos ke 
turkampės baltos skarelės-ke
leivio galvai atsiremti. Nėra 
abejonės, kad šios skarelės 
kiekvienam skridimui keičia- 
mos-higienos reikalui.

Kiekvienam keleiviui lėktuve 
teikiama vakarienė: ant specia 
lauš padėklo-šiltos mėsos davi 
nys su įvairiom daržovėm ir

imigrantai pagal anuomet bu
vusį Rusijos sostinės pavadi
nimą, o taip sostinę savu laiku 
pavadino josios įkūrėjas Rusi
jos caras Petras, vadinamas Di 
džiuoju, pagal savo vardą Pet 
rą. Nėra abejonės, kad tasai 
čia paminėtų rusų -imigrantų, 
kuris šiai vietai tokį pavadini
mą teikė, bus gimęs, augęs ar 
bent ilgai gyvenęs* Rusijos St. 
Petersburge,.nes Floridos St 
Petersburgas savo padėtimi pil 
niausiai atitinka Rusijos St. 
Petersburg© padėtį, čia Flori
dos Sf. Petersljurgo salos sale
lės pliūduriuoja Meksikos įlan 
kos pakraštyje lyginai taip, kai 
Rusijos St.Petersburgas pliūdu 
riuoją Suomijos įlankos pa
kraštyje. Kas nekas anuomet
ne be pagrindo Rusijos St. Pe- kitais priedais, buteliukas vyno 
tersburgą ' vadindavo šiaurės’ (apie 2 stiklinių) ir kava su tor 
Venecija;Tad nemažiau pagrin, tu. Viskas skoninga, neperdaug 
do yra-ir Floridos St. Peters--ir ne permažai, elegantiška, hi-

už viduryje lėktuvo įtaisytos 
sienelė-spontos, kurio viduj ka 
bi narni keleiviu rūbai (paltai, 
švarkai), automatiškai kylan
tieji aukštyn ir nusileidžiantie
ji žemyn pagal keleivių pagei
davimus. Visas lėktuvo vidus 
svieste švito skoningai suderin 
tomis sienų ir lubų spalvomis

Atrodo, kad jeigu Brežnie 
vas sėdėtų šio milžiniško gra
žuolio viduje, tai savybėje tar
tų: “Ciort jejo vozmi, kakaja 
eto Amerika” (Velnias ją imk, 
kokia toji Amerika).

Dvidolerinių 
belaukiant

Naujos $2 dolerinės su Tho
mas Jeffersono atvaizdu palei
džiamos apyvarton ateinantį 
antradienį. Thomas Jeffersono 
233 gimtadienio proga. Apyvar
ton paleidžiamą apie. 225 mili
jonai dvidolerinių.

Dvidolerinių ypač nekantriai 
laukia arklių lenktynių mėgėjai 
ir lošikai. “Naujosios dvidole- 
rinės bus didelis patogumas lo
šėjams ir mums”, pareiškė Ar
lington©, Washington©, Sports
man Parkų administracijos.-

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linkime -

* r .

savo klientams, draugams ir pažįstamiems

- ■ ’..'•V • . ■ . ■" . ■ ■ .

■ AUDYKLA ‘‘JUOSTA’’
STANISLOVAS YURKUS

2448 West 71st Street 
Chicago, Illinois. Tel. 737-5529

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 

visiems lietuviams linki

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU:

A. LAURAITIS
V. LENDRAITIENĖ
L. LUNECKIENĖ
J. MILERIŪTĖ
V. RASČIAUSKAS

Sudarome dokumentus giminėms iš Lietuvos iškviesti.
■ * — . f \

Ruošiame ekskursijų ir pavienių asmenų maršrutus į Lie
tuvą ir j visus pasaulio kraštus pigiausiomis kainomis 

geriausiais patogumais.
ir

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
BUREAU

nuvežti. Namie niekam pasilikigį matyti.
ti nereikėjo. Kai nors ne vėlai po vakarienės nuotaikingai 
vakare nuvykome, tai labai erd šokta iki vėlumos. Inžinierių 
via salę radome jau kimštįnai garbei reikia tarti, kad jie se- 
žmonių prisipildžiusią. Dauge- kančią dieną, pirmadienį, su
lis sėdėjo jo už stalų, bet žy- ruošė visą eilę paskaitų iš įvai- 
mi dalis ūžavo-rūpinosi, ar rjų mokslo sričių. Paskaitos 
neteks pasilikti be vietos prie‘buvo paryškinamos atitinka- 
stalo. Sumanaus ir energingo' mais skaidrių paveikslais. Ne- 
Klubo pirmininko p, Karniaus pamiršta ir meno sritis, žymū- 
ir kitų Klubo valdybos narių sįs dailininkas Rakštelė plaeio 
rūpesčių vietų skaičius priėję savo paskaitoje apie M. čiūr 
stalų buvo papildytas tiek, kad bonį jO ioq metų gimimo su
risi dalyviai buvo patenkinti, kakties proga nuoširdžiai bei 
aprūpinti vietomis. Labai sma
giai visus nuteikė mišras ir sky 
rium moterų Klubo choras, iš
pildęs meniškai daimj progra
moje, o Klubo pirm. p. ‘ Kar
nius naujametiniu žodžiu šil
tai ^sveikinos susirinkusius, bei 
paaiškino, kaip reikės atlikti 
N. metų sutikimo triukšmą.

Nebuvo abejonės, kad taip> 
gausiai prisipildžiusįoje erdrio 
je salėje N. metus sutinka ne 
tiktai Klubo nariai, bet ir da
lyviai iš visos Amerikos, čia 
teko matyti bei girdėti, 'kaip 
čikagietis sveikinasi su niujor
kiečiu, losangelietis su bosto- 
mečiu, torontietis bei montrea 
lietis su vaterburiečiu ir t. t. 
Be to, visos šios gausybės vi
duryje buvo ir mūsų Tarybos 

■pirmininkas dr. Bobelis su po
nia. - V - ‘ .

Po gausios bei skanios vaka
rienės ir šampano jau sutin
kant N. metus su atitinkamas 
kitas kito sveikinimais belin- 
kėjimais bučiuojantis buvo šo
kama, geram orkestrui gro
jant, iki vėlumos.

Atskirai paminėtinas š. m. 
15 dieną Lietuvių Klubo .su
ruoštas Vasario 16-tos reikš
mingas minėjimas.

Bažnyčioje buvo prel. Bal- 
kūno atlaikytos paamldos ir 
skirtų kenčiančiai Lietuvai jo 
ginlių bei labai prasmingų min 
čių pamokslas. Vėliau minėji
mas tęstas L. Klube. Čia pp vė
liavą pristatymo ir sugiedotų 
Amerikos ir Lietuvos himnų vi 
sų su dideliu dėmesiu buvo iš
klausyta prel. Balkūno sukal
bėta labai reikminga invokaci- 
• t ’ja. <

Sekė valdžios atstovų kalbos 
ir sveikinimai. Ypatingą įspū
dį sudarė pagrindinė minėjime 
d-ro Petriko kalba, savo pla
čiu turiniu, širdingumu, žo
džių bei minčių dėstymu išsis
kiriant iš minėjimuose bei]

Po vakarienės nuotaikingai
’NAUJIENOS" BOLŠEVIKAM.® 

YRA RAKŠTIS JU AKYSE

• % f , * vi- • •- ■■■’ *. J -»

9727 So. Western Ave., Chicago, Ill. 60643 
TeL: (312) 238-9787-8

1 giliai apibrėžė ne tiktai šio di
džiausiojo mūsų tapytojo bei 
muziko asmenybę, bet skaidrė 
mis pateikdamas mažne visus 
paveikslus, atitinkamai paaiš
kino, paryškino p'aveikšlų tu
rinį bei prasmę.’ , ’ > '

St Petersburg© Lietuvių Klu 
basį nesiriboja vien minėjimų 
bei iškilmių ruoša. Klubas vei-. 
•kia nuolatos: kas sekmadienis 
nariams ir svečiams teikiami 
pietūs po 2,50 dlk, būna ir po
pietiniai šokiai;.. Sekmadienį 
pobūviai payvairinami ir me- ll 
niniais pasirodymais: taip pv.i 
teko matyti bei girdėti p/Vaitie 
nės monologo puikų skaitymą 
žemaičių tarme.

Klube yra ir nemažas kny
gynas, knygininko p. Ragelio 
labai rūpestingai globojamas 
bei tvarkomas. Iš to, kas aukš
čiau pasakyta, galima spręsti, Į 
kad- St. Petersburg© Lietuvių 1 
Klubas yra ne tiktai viętos Lie- I 
tuvių lietuvybės bei lietuviš- I 
kos klutūros centras, bet čia I 
randa prieglobstį bei pastogę I 
visos Amerikos ir net kitų toli- I 
mų Kraštų lietuviai.

Floridos Amerikos Lietuvių Į 
Klubo St. Petersburge 1976 m. Į 
valdyba yra tokia: A. Karnius, I 
pirmininkas, K- Jurgėla, vice- j 
pirmininkas; A. .Urbonas, sek- I 
re torius; B. Skorupskis, iždi- I 
ninkas; A. Mažuolienė, f in. sek I 
retorė. Direktoriai: V. Joman Į 
tienė, D. Staupienė, K. Kleiva. I 
S. Bakutis, V. Ugėnas, V. Jaku- I 
šovas, P. Zelba. '»

Revizijos komisija: L. Jaku- Į 
šovienė, K. Palčiauskas, A. Ple
pys. Klubui priklauso 358 na- I 
riai. Klubo pastogėlėje sėktnin I 
gai veikia ir Amerikos Lietu- I 
vių Tarybos ST. Petersburg? 
Skyrius. Jo 1976 m. Valdybą I 
sudaro: Antanas Rūkštelė, pir- r 
mininkas; Ona Petrikienė, vi- I 
cepirmininkė; Alfonsas Plepys, f 

Kinam is nunejiuiuuse utį,iždininkes; Ona Galvydienė, I 
Šventėse girdimų eilinių kalbų, sekretorė; Kazys Kleiva, narys I 

| Meninę programos dalį pa- Skyriuje yra virš 70 narių. Į 
sigėrėtinai atliko mišrus ir mo- klausimą, iš kur ir kaip buš at- 
terų Klubo choras, savo daino- siradęs šis neįprastas žytnio- Į 
mis džiuginte džiuginęs visus sios Floridos dalies pavadini-Į 
susirinkusius. Minėjimo pro- mas — St Petersburgas? Klubo I 
gramai pasibaigus, vaišintasi pirmininkas p. Katodus, khd

L >:s-
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iš UNIVERSAL graži ~ 72x90' C 
THERMAL” antklodė jums dovana, 
įnešite dabar $500 ar daugiau į jūsų ėsa- 

. mą taupymo sąskaitą*'

z -z ■. >

• MĖLYNA • ŽALIA • GELTONA

6 year Certificates of deposit 
< MINIMUM AMOUNT j 
\ $5 000 /

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

Universal 
SAVINGS 
1800 $. HALS TED

Located just south of the Chicago Cirde Campus

All accounts are in
sured up to $40,000 
by the FEDERAL SAV
INGS AND LOAN IN
SURANCE CORPOR
ATION.



kai ir net partijos nariai, su kūnu ir siela jau atsidavu

riotiško Jauniuje

$14.00

G ARSI N

aš J)ąkląų;ųap

$7.50
$2.50

$30.00
$16.00

$3.00

kų, danų, prancūzų, latvių, vo
kiečių, rusų, rumunų, slovakų, 
ukrainiečiu, vengrų ir italų kal
bas, bet apie Poną Tadą lietuviš
kai nė žodžio, nors pasak L/ E. 
XXIII t. 1924 metais pasirodė

nepapras 
buvo pa 
smuikais

būtų ąunku įsigĮUnti JTogaįląi- 
čių.epo^ps.ataiąsf&Ęą. Knygoje 
be kt. aprašoma ir kaip žigiman-

Sųsivienijimo laikraštis “Dzteų- 
nik Związkowy.

Knygos autorius Paul Jasieni- 
ca knygoje pateikiąs gyvą .anų 
laikų -vąizją, įsigilindamas ir 

ąnalizųcnĮamąs -tųs .epochos iįvy-

tą savo tautietį išnaudoti okupanto naudai.
Amerikoje gyvenantieji žinome Lietuvoje pasiliku

sių mūsų brolių vargą ir nepaprastai žiaurų išnaudoji-

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL— FRIDAY, APRIL 16, 1076
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jiems padėti. Visi reikalai taip sutvarkyti, kad mažiau
sioji parama, kurią mes galėtume artimiesiems suteikti 
nepaprastai brangiai kainuoja. Mes turime maitinti tą 
baisų išnaudotoją už kiekvieną Lietuvon pasiųstą gaba
lėlį audinio, apavą arba kokį paprasčiaųąįa -^instrumen
tą, reikalinga gydytojui sveikatai tikrinti. Anksčiau dar 
buvo galima pasiųsti vaistų, bet paskutiniu metu vais
tai eina tiktai valdžios šeimas gydąnčiom ligoninėm, bet 
ne kiekvienam lietuviui. Okupantas išnaudoja mūsų bro
lį ir sesę, o kai mes bandome išnaudojamiems padėti, tai 
privalome mokėti didelę duoklė -r muitu mokestį ir už 
persiuntimą. •

Paskutiniu.-metu okupantas, sudaręs reikalingą tink- 
lą Amerikos lietuviams sekti, seka- kiekvieną mirusį mū
sų tautietį. Jeigu jis testamente palieka savo ^santaupas 
ar kokią kitą nuosavybę, tai tuojau pristato sovietų rei
kalus ginantieji advokatai, kurie pretenduoją f palikimo 
administraciją ir atsiveža įgaliojimus paliktiems dole
riams ar kitokiam turtui perimti. Jie sako, kad jie pali
kimą perduos Lietuvoje pasilikusiems broliams ar bro
lių vaikams, bet didelę to palikimo dalį jie .pasilieka sau 
už patarnavimus ir dokumentų sutvarkymą.^;

Amerikos lietuviai žino, kad pavergtiems savo bro
liams jie gali padėti, bet jiems aišku, kad ta pagalba bus 
efektyvi, jeigu mes mokėsime vieningai dirbti. 'Tos vie
nybės mūsų tarpe nėra. Vietoje susitarimu, ir būtinai 
reikalingų darbų derinimo, mes dažnai tarp savęs .pyks
tame ir vienas kitam kliudome. Būtų gražu, jei Velykų 
proga mes atgimtume, rastume bendrą kalbą ir galėtum 
dirbti bendrą visiems lietuviams būtinai reikalingą dar
bą, kaip jį vieningai dirbo vyresnieji prieš dvidešimt 
metų. Tada mes galėsime ir Lietuvoje vargstantiems 
daugiau padėti

NAUJIENAS 
ęAjjjjEN&si:

OLŲ įąap
nugįrttys .pąmofcįlf paų^įmo 
papeikirų£ be xeifcfllo 
naši įr kątl ųakįąidHJtų skaity
toj ų, dar joks .lietums Kųnįgas

►et jųnešingai Juo dįiąugiąsi, 
' pamokslinįnkai jį stato pą- 
yzdžiu kitiems. {Bet jiftdi y&i
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las skelbti deiųagogiją, iškręi 
piant net kunigo pamokate 
pasakytas mintis?

(Pabaiga)

{Tęsinys)
Įdomu, kodėl ateitininkų 

vadai nenukreipia jaunimo

nyčių Tarybą ? Ką ji yra pada
riusi Afrikoje suvažiavime ti
kinčiųjų persekiojamųjų pa
lengvinimui? .Ar šiai Tarybai 
neturi rūpėti pavergtųjų ne ,tik 
tautinis, bet ir religinis likimas?

■ Lietuviai katalikai niekad 
negalės užmiršti to Draugo ve
damojo, kuriame buvo skelbia 
mą, kad už 30 .sidabrinių tapo 
parduota Lietuva. Tą .deklara
ciją yra pasirašę Amerikos pre 
zidentas įr Vatikano atstovas, 
tai reiškia pagal Draugo sam
protavimus juodu gavo judo- 
šiškus sidabrinius. Ar tai nėra 
daugiau negu pasimetimas, iš
ėjimas iš vėžių?

Seku vokiečių katalikų spau 
dą. Jų spaudoje niekur neteko 
užtikti Vatikano pavadinant 
judošium, gaunančiu 30 sidabri 
nių iš Maskvos, nors Rytų Vo
kietijos būklė yra ne ką ge
resnėse .sąlygose, kaip -mūsų 
Lietuva.

Mūsų neatsakingi dr nepra
šia tą, kas gali įvykti ateity
je rašėjai, nejaučia-už savo ra
šinius jokios atsakomybės. Jie 
griauna paskutinius mūsų vil
ties tiltus taip tų, kurie šian
dien vra su mumis.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais — iki 12 vaL

Ką tie lenkai daryt y, 
jei lietuvių nebūtą?

Jogailaičių Lenkija
MIAMI, Fla. — Lenkų Kny

gos Klubas Miami, Fla., -išleido 
anglų kalba knygą, vaędu“Jagie- 
lĮpnian .Poland”. -Tai .esąs verti
mas iš originalo vardu “Polska 
Jagiellppow”.

“Jofaįlaičių epocha — buyp 
šviesiausias įmųsų Įsįtoęijps

bet reikia pripažinti, kad jų atsiranda...
Lietuviai yra visą laiką spaudžiami daugiau gamin

ti, bet lietuviams ta gamyba nieko neduoda, nes kiek
vienas pagamintas grūdas, kiekvienas riebalo svaras, 
kiekviena išmelžto pieno kvorta skaičiuojama, užrašoma 
ir išvežamą į sovietinius maisto telkimo cehtrus. Pir
mieji pieno puodeliai eina Lietuvoje gyvenančių sovietų 
karių ir policininkų šeimoms. Vėliau sąraše pirmoje 
vietoje stovi sovietų kariai ir policijos tarnautojai; kas 
atlieka nuo rusų, eina lietuviškiems privilegijuotiems 
žmonėms. Pirmon eilėn aptarnaujami aukšti partijos ir 
valstybės pareigūnai, o antroje vietoje stovi paprasti 
partijos nariai, turintieji žymiai didesnes privilegijas, 
negu partijai visai nepriklausantieji dabartinės sistemos 
vergai. Okupantas stengiasi įtraukti į partijos eiles kiek
vieną gabesnį darbininką ir darbo prižiūrėtoją. Apie jo
kią lygybę okupantas dabartinėje Lietuvoje visai nebe
kalba. Jam rūpi įtraukti į valstybinį tinklą kiekvieną, ku-

žmonės, jiė ilgai negyvena, — įsimaišė tretysis. Smui
kininkas, kuris pats nejaučia traukiamos gaidos, tai 
niekad jautriai n epą groja... Jis groja, -bet -jp -gaida 
širdis neliečia... Smuikininkas pats *turi -būti nepa
prastai jautrus, kad paliestų kito žmpgąus Jausmus...

— Jis gali būti jautrus, bet tai nereiškia, kad jis 
greitai mirtų, — aš jiems atsakiau. — Aš esu jautrus, 
bet jau aštuntą dešimti žingsniuoju...

— Tamsta gali būti jautrus, bet amerikiečių jaut
rumas yra kitoks, negu mužikų- .Mč8 yeik kiekvieną 
savaitę lydime mužikus i kapus. Nespėjo geras mu
zikas persiristi 45 metus, jau ir baigta... Jis pradeda 
jautriai groti, o po jautrios gaidos smuikas taip ir 
nutyla... Mes visi esame jaunesni, nei vienas mūsų 
80 metų nesulauks... Kai mes pradedame jautriai 
groti ir tas grojimas mjis pačius sujaudina, tai mes 
jau žinome, kad gulbės giesmę giedame...

— Kaip Jūs lai galite žįųoti ? a=- Rftk|ąu§iąii.
—Jeigu mes ir nežinotume, tai pąts ^mųįkas TlHP.fr 

pasako. .. jeigu mes ir smuiko nesuprantame, Jtai gije- 
ta sėdįs kitos smuikininkas įspėja apie artėjantį ga
lą. .. Turime jausti artėjanti ikeHo galą...

Man buvo liūdna su tais muzikantais kalbėti. Aš 
nežinojau, ar jie teisybę pasakoja, ar tiktai šiaip sau 
įdomų pašnekesį jjgdė... zųap .buvo fcu-
vo čigonai. Aš žįnpjąų, jcąd pp programas, jįe vi
rink s, gerokai išgers, pavalgys 4r^u čigonėmis vakarą 
praleis.

Lietuvoje buvo čigonų, jie taip pat mokėdavo gro
ti smuiku, bet Lietuvoje man neteko tokių Jjjgjsų gir
dėti, kokius girdėjau Budapešte. >Chicagoje yra -veng
rų, kurių t arpe-yrą gerų mųjūkų, j)^t gei vienas jų 
negalėtų prilygti Budapešto muzikams čigonams, čhi-

(Bus daugiaijj^**

Velykos neša naujas viltis
Velykos — visos žmonijos atgimimo šventė. Šiaurės 

pusrutulyje gyvenantiems žmonėms atgija gamta, kartu 
su ja atgija kiekvienas žmogus. Prieš tūkstančius tai jau
tė kiekvienas Europos gyventojas, kai saulė pradėjo 
aukščiau kelti galvą ir atnešė medžiams pumpurus. Tai 
jaučia kiekvienas šiandien gyvennantis lietuvis, pajutęs 
artėjantį pavasarį, nešantį džiaugsmą ir atgimimą. Šiau
rės Amerikoje gyventieji lietuviai jaučiame ne tik Pa
vasario, bet jau Vasaros šilumą.

Švenčių proga kiekviena šeima turės progos su sa
vaisiais pasidžiaugti vedamais darbais, jaunatvės pla
nais ir baigiamais atlikti didesniais darbais. Jaunimas 
turės progos aptarti su vyresniaisiais savo netolimo gy
venimo žingsniaus. Vyresnieji galės aptarti ne'tik savo 
kasdieninius reikalus, bet ir su vaikais pasitarti del to
limesnių jų darbų ir siekimų. O pensijon išėjusieji galės 
išmatuoti, ką naudingo jie dar pajėgs padaryti, kad jau
nimas, iš jų patirties galėtų pasimokyti.

Ne visi lietuviai gali džiaugtis Velykomis ir jų su
keliamomis atgimimo nuotaikomis. Lietuvoje Velykos, 
jeigu ne uždraustos, tai kreivai į jas žiūrima. Velykų 
dieną ir dar prieš ją visame krašte bus sustiprinta pro
paganda, kad kiekvienas Jietuvis, didelis ir mažas, galė
tų ne tik daugiau pagaminti, bet dar pralenkti-patį ge
riausią darbininką. “Komunistinė” statyba paremta ne 
kasdieniniu ir nuolatiniu, tvarkingu darbu, bet lenkty- 
viavimu ir skuba. Jeigu “komunistas” neskuba, tai jis 
ne komunistas. Jis pats gali taip jau labai ir neskubėti, 
bet jis privalo daboti, kad greta jo dirbantis mūsų tautie
tis skubėtų.

Kad okupantas galėtų išspausti galimai daugiau iš 
kiekvieno pavergto lietuvio, rusai planuotojai Maskvo
je išgalvojo įvairiausių planų gamybai padidinti, dar na
šumui kelti, geresnėms prekėms gaminti ir svarbiau
sia — lenktyniauti. Joks darbas “komunistinėje” Lietu
voje neįmanomas be lenktyniavimo. Kad tas lenktynia
vimas būtų stropiai prižiūrimas, kiekvienas darbinin
kas apstatytas dideliu skaičių budėtojų, kurie yra pri
versti registruoti kiekvieno dirbančio žmogaus judesį. 
Tie kontrolieriai, partijos pirmieji sekretoriai, policinin-

Baigdamas Aias mintis norė
čiau Draugo kultūrinio priedo 
vedamojo rašėjg paklausti, ka 
da ir kas pozityviai veikiančius 
niekino ir kada buvo iškeiktas 
bažnyčioje mūsų pozityviai vei 
kiąs jaunimas? Toks niekini
mas mūsų veikėjų, tiesa, ne
retai pasitaiko Drauge bei Dar 
bininke, jei ais rasėj as savo 
mintyje turi šia spaudą, tai jis 
teisus. Bet kitaip jis skelbbia 
biaurią demagogiją.

Rasėj as nemini -kokį jauni
mą kunigas bažnyčioje papei
kė, o jei papeikė, tai reikėjo 
parašyti ir už ką? Bet ar jis 
gali savo galvą guldyti už vj- 
są lietuviškos išeivijos jauni
mą? Ar toji palyginant mažoji 
jaunimo dalis, kuri sielojasi lie 
tuvy b ės reikalais atsveria -visą 
išeivijos jaunimą? Ar kunigui, 
nėra pareiga per pamokslą iš
kelti jaunimą siaubiančias ne
geroves. Man .rodos, kad seniai 
reikėjo tąi ,pądąryti -katalikiš
kiems Draugo redaktoriams, 
parašant ątitįnkąniaus jauni
mą įspėjančius ir pamokančius 
vedamuosius. ;Dąr nėra Drąu- 

, gui pagrindo .džiaugtis .ta -,ma-

viena is 
piraažyjįąigjįg Europos valstybių 

-' Šr A^rP^i^etu kūrė didelius 
ydkaĮųs jpoksĮp, Jiterątūros ir 
menų -srityse, kilsiąs -susidomėj i- 

kraštu, susidomėsią ir čia- 
giiniai amerikiečiai.' Kad Jogai
lą buvo -Ijetuyis, 'lenkas - nebepa
jėgė parašyti.

Kitoje vietoje tas pats laik
raštis pateikia židią, kad Ado
mo Mickevičiaus.garsusis veika
las poemą '“Ponas Tadas” arba 
paskutinis (ginkluotas) jpuolis 
į Lietuvą”-nuo 1834 metais pir
mosios laidos Paryžiuje turėjo 
jau 56 laidas, ‘bendru tiražu 4,- 
471,400 ęgzemplįftrių. -

Pastebėja, kad Mickevičiaus 
Ponas Tadas išverstas į 21 kal-

RAŠO DAN KURAITIS

Pavasaris eina Karpatų kalnais
Viri trokšta laisvėj

>nis... Tada ir aš būčiąu dar Jąimingesnis... Apie 
tuos laimigesnius ir geresnius laikus dažnai ir aš pas- 
vajoju^įBudąpešte aš dažnai pasvajodavau. .. Svajo
davau .apie .šio didelio Dunojaus miesto praeitį. Ma
čiau .tas geltonkases, nešančias Dunojaus vandenį... 
Maciau ir tuos žmones, kurie netolimoje ateityje ga
lės būti laisvi ir galės drąsiai, kaip tas senas Istva- 
nas, ne tik apie praeitį laisvai pakalbėti, bet įr apie 
ateitį.

Kartais ta .septynių muzikų gaida mane taip su
žavėdavo, kad ir vakarienės nenorėdavau.

Turiu pasakyti, kad Budapešto smuikininkais aš 
jau ne pirmą kartą žavėjausi. Ne tik man, bet ir Del- 
lai jie labai patiko. Mudu, valandų valandas praleis
davome prie vakarienės, besiklausydami vengrų smui
kininkų. Jie pagroja ir ^artais žmogų užkalbina. Jie 
mato, kurį jų stygos paveikia, o kuriems jos nieko 
nereiškia. Kartais ir aš prieidavau prie smuikininko 
ir jį pągirdavau. Jiems tas labai patiko. O jeigu dar 
kokį žaliuką įdėdavąu į delną, tai dar gražiau .var
taliodavo ssmičių ir verkdindavo smuiką. TVieną va
karą priėjau priesmukininku ir paklausiau:

— Ąę yųa čia bent vienas .^muiįęįninkąs,,Kuris všįo-‘ 
je \lėtoje buypjąįąme hotelyje j)ūlų grojęs 1938 me
tais. yasąros jpąbąigoje...

— &e, čia nėra nei vjeno, — man atsakė.
apgaiįestąvąu,' nes tais laibais Joje pačioje vie

toje buvusiame hotelyje kląųsiąųsi j>ąną|io$ jnųzįkos.
— genesnės, — ,vienas atsakė.
— JQ kodėl geresnės?
— Todėįš jcad niąnp .tęvas mokėjąvo jyuuiką v;erk- 

mąn atsąkė tas pąts

Iš tų vengriškų smuiku ir stygų jie mokėdayo ištrauk
ti tokias puikias ir jautrias melodijas, kad kiekvie
ną sužavėdavo. Turiu pasakyti, kad tie smuikininkai 
mano sielą labai sujaudindavo. Rodos, esu pusėtinai 
kampuotas, menki dalykai manęs nejaudina, bet tie 
septyni smuikininkai mane nukeldavo visai į kitą 
pasaulį. Kartais aš tiek užsisvajodavau, kad visai ne
jučiomis palenkdavau visai į kitą pasaulį... Tai buvo 
svajonių ir muzikos pasaulis. ..

Gyvenime, man atrodė, kad aš buvau jaĮptyngąs. 
Pasiekiau beveik ko pageidavau.Mano didžiausias 
džiaugsmas buvo kelionės. Apvažiavau kelis kartus 
apie pasaulį ir pamačiau pačias įdomiausias vietas. 
Turėjau progos susitikti su įdomiais mokytais ir tur
tingais žmonėmis. Galėjau išsikalbėti su afrikiečiais, 
azijatais, europiečiais ir amerikiečiais. Turčjąu ne
paprastai gerą ir mylimą žmoną... Sveikata man tar
navo ir biznis neblogai ėjo. ir pakeliauti galėjau, jr 
dainuoti išsidainavau, ir ąu gerais .žmonėmis drauga
vau. ir dabar negaliu skųstis... JRet yis dėlto buvo Le
lios svajonės, kurių negalėjau ^pąsiekti... Ąš žinau, 
j Mėnulį nenuvažiuosiu, ir žinau, nepadarysiu to, ko 
savo laiku nepadariau, suprantu žmogaus nprų ir pa
geidavimų ribą, matau, kaip kiti, labai daug norėja^ 
mi. pirštus nusidegina. Žinau ir savo ribas,— Bet 
pasvajoti neuždrausta...

Km tais man atrodo, kad aš svajotojas. Kar
tais ii/sisvajoju ir matau, kad .netolimoje ateityje 
žmonija bus laimingesnė, labai greitąis žingsniais jį 
maršuos į gerbūvį ir į laisvę, (jie ;^u .dalykai nęąu- 
<lei įnami... Mes norime, ar nenorime, žmonija ,eina 
į geresnį ir laisvesnį gyvenimą... Aš visą laiką nocė 
jau. kad tas geresnis gj venimas greičiau ateitų... kąj 
galimai didesnis žmonių skaičius būtų l^iminges-

dindi, p ,pš .tiktai juo groju, 
>m uikį|ii nkas.

— "Žinote, smuikininkai -yra nepaprastai jautrūs*

K STRĖVrA

DEMONSTRACIJA PRIEŠ KATALIKŲ 
BAŽNYČIOS HIERARCHŲ SĄŽINĘ

tža dalele patriotišku jaunimu. 
Į Jam turėtų .rūpėti, kaip įr anam 
kunigui visąs lietuviškas jau
nimas?

| Šia proga prisimenu “Ląiš- 
ks lietųyįams”. Juose buvo ne- 
^ąęniai atspausdintą vieno ku
nigo iš okųopųotos Lietuvos 
laiškas. Tame Jaiške jis iškelia 
ten esamo jaunimo religinę 

.dvasią, rėligįnįų trądįęijų ger
bimą. Su pasigerėjimų skai- 
čįąu ir gėrėjausi. Tai Lietuvos 
atęitis. Tai mūsų tautos laisvės 
kovūnai, tai Romai Kalantos 
Nijolės Sadūnaitės, tai mūsų 
miško broliai, tai mūsų sava
noriai.

Taip pat įkaičiau įr mūsų 
išeivijos spaudos reportažą, 
kiek jnųsų jaųnimp dalyvavo 
Vasario 16 — >įos specialiai 
jam sųrųoštąmę rmįųėjime. Tai 
tikrai įiūjną jr grąųdu. Jp ten 
nebuvo! Ar Draugo kultūrinių 
priedo vedamojo kasėjui nė
ra žinon^ kokią Jaunimo .d.aįis 
yra Bacho garbintojų, narko
tikų ragautojų Jr kad šių jau 
ne vienas del to atsigulė kazi- 
mięrįnėse. Ar jam nėra žinomą, 
kiek jaunimo šiandien paliku
sių tėyų namus, pabėgusių. Ar 
jam -nėrą ^įnoma, jkę&ja dalis 
jaųnimp J^iiria ^mišrias šeimas, 
nepąisyitomi pei tikybos, ra
sės, nei ąpąlyos. Ar jam pėr^. 
žinoma, kiek tokių jaunųjų 
yra išardę savo .moterystę. 
Pagaliau aš noriu j| paklausti, 
kick jaunimo skaito jo redą-lailųs 
gųojąmajį Draugo priedą? Šįst 
proga noriu paminėti, ką raąp 
iš P. Amerikos p. Halina Mot- 
šįnskienė, prisiminusi 111 jauJ 
nimo kongresą (žįūr. Tėviškės 
žiburiai, 1976. 111. 11): “Kad 
.net įr garbingų šeimų sūnūs, 
nuyykę atstovauti š. Ameriką, 
turi tinkamai atlikti savo pa
reigas, o ne ištisas dienas gir
tuokliauti!”

Arba ir vėl .tuose “T. Jtibu- 
.riųose” rašo A. Lukošius! “Jau 
ni žūsta svetimųjų jūroje. Kad 
ir gausios mūsų didesniųjų -ko
lonijų gaunimo gretos, susibū- 
rusios į įvairius sambūrius, Ja-r 
čiau toli gražu ne visi. O kur 
kitą dalis? Kodėl mūsų choruo 
se toks mažas jaunimo nuošim 
tįs? Kas metai nepaliaujamai 
gausėja mišrios vedybos. Iš 
kelių dešimčių vedybų per 
jnetus tikrai lietuviškos pilna 
to žodžio prasme, parengimu 
ir nuotaika būna vos tiktai 
kelios”.

Dar įkartą Draugo kultūrinio pet du .(K. Aakenio ir A. Valai- 
priedo vedamojo rašytojui no eįo yertirnai. jpr.

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose:

metams _________________ $30.00
pusei metu-----------------------$16.00
trims mėnesiams ________ $8.00
vienam mėnesiui__________$3.00

Kitose JAV vietose:
metams _
pusei metu

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 $31.00 per year.

15 cents per copy.

Mudu tada praleidome kelias dienas Budapešte. 
Dienos metu vaikščiojome po miestą važinėjome po 
apylinkes, o vakarais stebėjome publika. Valgydavo- 
me vakarienę pačioje Dunojaus krantinėje. Turėjom 
progos sekti pravažiuojančias gondolas ir kitokius 
laivus ir laivelius. Tai buvo patys gražiausi Budapeš- 
lo vaizdai ir prisiminimai. Man daug padėjo Della.

Dabar sugrįžau į Budapeštą po 30 metų. Ką čia 
kalbėti, palyginti negali. Visi tie viešbučiai karo me
lu buvo išgriauti, medžiai iškapoti, krantinės apardy
tos. gondolos

Man liūdniausia žiūrėti į Dunojaus krantus. Man 
patys vengrai pasakojo, kad pirmais metais valdžia 
neleido nieko daryti, liktai dabar Kadaras, per ste
buklą ištraukdamas reikalingus pinigus, palaiko šio
kią tokią švarą ir pradeda karo meto padarytą žalą 
taisyti.

Man pasakojo, kad ir gražieji Budapešto tiltai ka
ro metu gerokai nukenirjo. Buvo gerokai apgadintas 
Budą su Peštu jungiantis tiltas. Karo meto bombos ge
rokai apgadino ir kitus tris Dunojaus tiltus, bet pa
mažu jie atsigauna ir pradeda liestis.

\ ietoj daugelio viešbučių. stovi jusiu j)unojaus 
pakraščiuose, dabar pastatytas puikus tarptautinis 
viešbutis, vadinamas International Hotel. Jame bu- 
\au pasistojęs ir visuomet, jeigu laikas leisdavo, jame 
\atgydavau vakarienę.

Eidavau valgyti ten lodei, kad jis turėjo 
lai gerų muzikantų grupę. Vengrai, matyt, 
lys geriausieji. Viešbutyje grojo septyniais

trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams _____
pusei metų __ _
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams------- ---------------- -  $3L00
pusei metu_____________$18.00
vienam mėnesiui________ ’ $4.00

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

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu. ___

lHP.fr


Bendruomenės rinkini} reikalu

LIETUVIAI FLORIDOJE

TĖVAS IR SONUS

vaL.

SUSIRINKIMU

*
PERKRAUSTYMA!

PIPKfTE JAV TAUPYMO-1 BONU&

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
V

MES DĖKOJAME AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumo. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
FRontier 6-1882

2858 W. 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

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

Leidimai — Pilna apdrauda
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

ir kbdo tiktai pa 

N AUDIMAS
BIZNIERIAI.. KURIE GARSINASI 

‘NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIĄ 
tMdCFKTMA BIZNYJE

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S. Manheim Rd., Westchester, III. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai.
TeL: 562-2727* arba 562-2728

Kaip Simas Kudirka ir kiti iš
trūkę iš komunistų pragaro, ir 
mes, kuriuos Amerikos kariuo-

ZARASIŠKIŲ KLUBO pavasarinis! 
banketas įvyks balandžio 24 d., šeš
tadieni, 7:30 vai. vakaro Vyčiu salė
je, 2455 W. 4T St. Bus šalta ir šilta 
vakarienė, programa, šokiams gros 
Ramonio orkestras. Bilietus reikia 
įsigyti iš anksto paskambinant tele
fonu: HK 4-7916 po 5 vaL vakaro. J

Valdyba

REZ-: GI 8-0873

DR. W. EISIM- IISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

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

siliepia. skambinti Mt 3-0001.

Indėnų vadas Joseph Pradurtano- 
sis taip atrodė 1877 metais. Kiekvie
ną metą jis turėdavo keliauti 1,300 
mylių, kad pasirodytų tikrinimo me
tu indėnams skirtoje rezervacijoje. 
Jeigu jo' ten nebūtų, jis būtų gaudo
mas ir dedamas į kalėjimą. Jo tik
rinimo vieta buvo Kanadoje, bet jis 
mėgdavo ištisus metus praleisti 
JAV.

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
SPECIALYBĖ AKIU LIGOS -

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

"Grįžkite į mane ir aš grįšiu į jus, saku karaivijų Viešpats".
MaĮ. 3:7.

Atkartotinai šventajame Rašte pasakyta, kad Dievo malonė pasilieka 
per amžius. Esamuoju laiku tik maža dalie pasaulio žmonijos gavo Dievo 
malonės jų išteisinimui ir palaiminimui. Kaip Viešpats pasirodė malonin
gas tiems, kuriuos jis priėmė ir išteisino, atleisdamas jiems nuodėmes, taip 
pat jis pasirodo maloningas ir gailestingas tiems, kurie nusigręžia nuo nuo
dėmių, pasitaiso ir sugrįžta pas jį. Jis taip pat pasirodo kantrus net ir tiems, 
kuriems trūksta meilės ir atleidimo dvasios. Tuo mes esame užtikrinti, kad 
tinkamu, jo nustatytu laiku, įvyks visi gerieji Dievo pažadai ir kiekvienas 
turės progas pažinti jį ir visi paklusnieji gaus amžinąjį gyvenimą.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir psiiožia klokvloną. Bot kur yra mi
rusioji? J tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausit* 
nemokamai. Rašykit*:

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

ŠV. RAŠTO TYRINRTOJAI

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA - 
T*l*f. 6954)533 

Fox Vall*y Medical C*nt*r 
860 SUMMIT 5TP£ET 

ROUTĖ*58,“ELGIN, ILLINOIS'

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILLAMS PASTATYTI

---- i

DR. K, A. V. JOCAS:
Tel.: 561-4605 ir 4894441

' OFISAI:
1002 N. WESTERN AVE. x 
5214 N. WESTERN AVE.

Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71st STREET 

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”.
Vai. pagal susitarimą- Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJĄ 
2656 WEST 63rd STREET

VaL: an«ad. nuo 1—4 po-pietų, 
kėtvirtad, nuo 5—7 vai. vak.

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

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Sendr* praktika, spec. MOTERŲ 1’9°$ 
Ofisas; 2652 WEST 59th STREET

TeU PR 8-1223
OFISO VAL.; pirm., antrad^ trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-&val. vak. šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

Gagai susitarimą.

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susiurimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 t .

DR. PETIR BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST Zlst STREET 
^‘Ofisas: HE m lock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO \ALAND0S:

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 ' 
an track, penktadieni nuo 1—5. treč. 

ir šestad. tiktai susitarus.

Lietuvių Bendruomenės vado
vybės rinkimai yra paskelbti. 
Tačiau šie rinkimai pradėti su
drumstame vandeny. Bendruo
menė yra suskaldyta. Trintis 
tarp Bendruomenių nemažėja, ši 
trintis yra užkrečiama liga ir 
ji plečiasi. Kiek toli ji nueis, 
neradus bendros kalbos, to nesi- 
imam spręsti. Tik iŠ šios trin
ties viena yra aišku: mūsų oku
pantas trina rankas iš džiaugs
mo, kad mes skaldomės ir pe
šamės.

Senas posakis:. “Skaldyk ir 
valdyk”, šiandien galioja gal net 
daugiau, negu tada, kada jis bu
vo pasakytas.

Kiek mus, gyvenančius pro-i 
vincijoj, pasiekė žinios apie ski
limo priežastis, tai yra buvusi 
netvarka su buvusiais rinkimais 
ir vienos grupės noras diktuoti 
kitiems, o kitų — nepasiduoti 
diktatui. Tai ir yra, mūsų ži
niomis, tikrosios trinties priežas-

menė išvadavo iš nacių pragaro 
— kocetų ir kalėjimų einančius 
rėplomis ir su sužalotomis svei
katomis, kurie nesigailėjom sa
vo sveikatos ir net gyvybės Lie
tuvai ir lietuviams, tos trintiems 
nesuprantame ir ją smerkiame. 
Visi žinome, ką sako Simas Ku
dirka: dirbti vieningai. Mes irgi 
sakome — dirbti vieningai.

Kol tėvynė okupuota, mes ne
galime leisti sau šio liuksuso ir 
skaldytis. Mums brangus kiek
vienas lietuvis, kuris neina su 
komunistais.

Prisipažinti savo klaidas, rei
kia būti labai garbingiems ir 
nusižeminusiems. Tokių pas 
mus tur būt, jau nebėra. Mūsų 
ambicijos praaugo mus pačius 
ir mes neprisipažinsime prie sa
vo klaidų. Bet to niekas ir ne
reikalauja. Mes prašome vieno. 
Suraskime bendrą kalbą. Tegu 
šie rinkimai praeina švariai, o 
tada, be ambacijų, sėskime prie 
bendro stalo ir dirbkime Lietu
vai, o ne priešui.

Povilas žičkus,
Buvęs nacių kankinys

bastian ir Edward J. Bock. Du 
nauji direktoriai yra W. R. Se
bastian ir E. J. Bock. Aš p. Bock 
mažai pažįstu, bet W. R. Se
bastian tai labai gerai pažįstu, 
nes yra mano sūnus. Man išbu
vus trisdešimt metų direktorium 
ir sulaukus senatvės, atėjo lai
kas nuo tų užduočių pasiliuosuo- 
ti. Tai dėl to mano sūnus užėmė 
mano kaip direktoriaus vietą.

Vincas Sebastijonas

Krištolaitytė-Daugelienė dainavo 
Palm-Beaeh Lietuvij klube

Gražu, kad mūsų dainininkai 
kur begyventų, nepamiršta sa
vo talentų ir leidžia jais gėrė
tis ir saviems tautiečiams ir 
amerikiečiams.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

V. Tumascnis, M. D„ S. C
chirurgas

2454 WEST STREET
Ofi>o telof.: HEtnlock 4-2123
R«zid. teteE: Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
palandos skambinti telel HE 4-2123 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI &-6195.

GRAŽIOS < LAIDOTUVES
’Praėjusi, šeštadienį mirė An

tanas Kaminskas, kuris Bright
on Parke ilgus metus gyveno ir 
buvo gero būdo žmogus, su lie
tuviais ir svetimtaučiais gra
žiai sugyveno, buvo nuoširdus 
ir gero visiems lietuviams veli
jantis. Buvo pašarvotas Pet
ro Bieliūno šermeninėje. Atsi
sveikinti su velioniu susirinko 
daug žmonių. Brighton Parko 
bažnyčios kunigas atliko religi
nes ceremonijas, o Dariaus ir 
Girėno postas labai gražiai pa
gerbė mirusi savo narį. Patar
navo ir koplyčioje bei šv Kazi
miero kapinėse, kur buvo nulydė
tas.

Verkiančiai ir liūdinčiai velio
nio žmonai buvo įteikta Dariaus 
ir .Girėno vėliava, atminčiai my
limo vyro, su kuriuo gražiai su-, 
gyveno. Po ceremonijų laidoji
mų direktorius B; Biliąnas var
du velionio žmonos ir dukters 
ir giminių padėkojo visiems už 
simpatiją ir dalyvavimą laidotu
vėse ir visus užprašė pietų Į 
banketų svetainę, kur visi buvo 
puikiai pavaišinti. R. š.

ATPIGINTI 
vokiški 

RADIJAI
2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

J
Sekm. ir treč. uždaryta.

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

CHICAGOS LIAUDININKŲ 
KUOPOS SUSIRINKIMAS
Balandžio mėn. 10 d. Čikagos 

lietuvių Evangelikų-Refonnatų 
jaukioje salėje įvyko liaudinin
kų susirinkimas, kuriame pir
miausiai buvo pagerbti du mirę 
kuopos nariai — Vaclovas Da- 
linkevičius ir Vladas Karpuša. 
Pereito narių susirinkimo pro
tokolas priimtas be pataisų.

Apie sąjungos veiklą išsamų 
pranešimą padarė pirmininkas 
inž. G. Lazauskas. Spaudos rei
kalais kalbėjo Sėjos redaktorius 
L. Šmulkštys ir Varpo adminis
tratorius T. Bričkaitis. Buvo 
paliesti Naujienų ir Kanados 
Nepriklausomos Lietuvos reika
lai. Iki šioji vieni vadino Či
kagos liaudininkų • kuopa, kiti 
skyrius. Nubateuote ^ateity va
dintis skyriumi. Prieš praside- 
dant SLA seimui, liepos mėn. 4 
d. nutarta Faustinos ir Mečio 
Mackevičių puikioje sodyboje, 
Lockport, Illinois, suruošti liau
dininkų suvažiavimą, nes tikima
si, kad Į SLA seimą Čikagoje su
važiuos daug delegatų, kurių 
tarpe bus ir nemažai liaudininkų, 
tad jie atvykę vieną dieną anks
čiau dalyvautų ir sąjungos su
važiavime. ..

Į skyriaus valdybą koooptuo- 
tas Jokūbas Kregždė. Po? susi
rinkimo ponios visus dalyvius pa
vaišino kavute; Si P.

KUKLUS PRISIMINIMAS
Praeitą šeštadienį, š. m; ba

landžio 16 d;, svetinguose ponų 
Lindos ir Algirdo Dargužiu na- < 
muose lietuvių šachmatininkų 
būrelis sužaidė keturis žaibo tur
nyrus a., a. Vladui Karpuškai, 
entuziastingam ir nenuilstamam 
šachmatų mėgėjui, prisiminti ir 
pagerbti.

Tai' nebuvo “oficialus’’ minė
jimas, tai buvo nuoširdžių as
menišku a. a. Vlado draugų, o 
ne tik šachmatinių žaidimų part- 
neriųį sumanymas nors minti
mis pabendrauti su Iškeliavusiu 
Amžinybėn Bičiuliu...

Du turnyrus laimėjo mūsų 
meisteris Povilas Tautvaišas, po 
vieną Kazimieras Ramašauskas 
ir šias eilutes rašantis.

čia buvo ekspromtu suruošti 
turnyrai. Tikimės, kad mums 
ateityje pavyks suruošti plates
nio masto turnyfą mūsų Bičiu
lio a. a. Vlado atminčiai.

Taupymo bendrovėje
Tik per praeitus tris mėne

sius bendrovė priaugo $3,493,- 
950’ turto, ir ’Philomenai Pakel 
vadovaujant bendrovė auga tur
tu ir tvirtumu.' Atrodo, kad 
Chicago Taupymo bendrovė tu
rės labai šviesią ir garbingą atei
tį. Bendrovė randasi daugiau
siai lietuvių-.apgyventoj vietoj 
Marquette' Parke. Namas mo
derniškai įrengtas, ir turi net 
dvi vietas automobiliams pasta
tyti —- geras privažiavimas, ir 
greitas patarnavimas. Be to, 
čia mokami geriausi nuošimčiai. 
Kiekvienas taupytojas yra Fe
deral valdžios apdraustas iki ke
turiasdešimt tūkstančių dolerių.

Įstaiga be-to duoda gražiai iš
puoštą susirinkimui erdvią vie
tą, o dėl mažų parengimų duoda 
■vietą talpinančią virš šimto as
menų, Nėra kitos tokios taupy
mo bendrovės, kuri galėtų paly
ginti visus parankumus, ar duo
tų geresnį patarnavimą, ir ge- 
Įriau remtų lietuvių veiklą. '’Per 
tai visos lietuvių organizacijos ir 
pavieniai privalėtų remti Chica
go Taupimo bendrovę.

Šių metų valdyba ir direkto^ 
riai susideda iš Philomena D. 
,Pakel, Albert .H. Kueltzo, Dr. 
;Raymond Bartz, John E. Pakel, 
.Garret J". Pakel, William R;. Se-

Lietuvos Nepriklausomybės 
58 metų minėjime Juoze Krišto- 
laitytė išpildė visą meninę pro
gramą ir nuteikė publiką ne tik
tai muzikaliai, bet leido jai gėrė
tis grynai lietuviškomis daino
mis. Tuo pačiu ji leido pajusti 
ir svetimiesiems mūsų žemės 
nenutilsiantį šauksmą.

Ji padainavo K. V. Banaičio, 
J. Karoso, J. Tallat-Kelpšos, A.; 
Kačanausko ir Šimkaus dainas.

Dainininkė kaskart labiau įsi
gilina į lietuviškų dainų speci
fiškumą, į jų nuotaikingumą ir . 
įvairumą, tuo pačiu ji įrodo vis 
didesni ir gilesni dainos meno 
brandumą. Juoze Krištolaitytė 
publikos buvo labai šiltai sutik
ta, ir pakartotinai padainavo A. 
Kačanausko “šauksmą”. Jai 
akomponavo pianistė Margaret 
Perhacs.

EUDE

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

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

> ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
j Aparatai - Protezai. Med. Ban 
" dažai. Speciali pagalba kojoms
L (Arch Support*) ir L L

2850 West 63rd St., Chicago III. 60629 
Telef>: PR os pact 63084

Linksmumo arba liūdesio valandom 
(PUTRAMENTAS) 

gražiau-— Ir 
pin papuošimui ir šėtoninės 

kapams gėlės.
ROY R, R6TRO (PUT"? I AS) 

5525 So. Harl«m Amo* — 586-1220

— -eutfni ------- ,

N AUJIENAS i
■ a tori Kam—'

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

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

NARIAI: 
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių. 
THrektoriu
Associacijos

SKAITYK PATS IR PARAKTU.

KITUS SKAITYTI.
NAUJIENAS

WJfVlENO

LUBŲ WI &

DKAUGA^ IR BIČIULIS

GLAUKOMA AMERIKOJE

NEW YORKAS. — Jungtinėse 
Valstybėse 49.000 žmonių nuo 
glaukomos yra visiškai akli. Tai 
sudaro 11 nuošimčių visų aklu
mo rūšių JAV-bėse. Iš 797,000 
akių liga — glaukoma sergan
čiųjų 470,000 (59 nuošimčiai) 
yra 65 metų amžiaus ir senesni 
žmonės.

Siu metų kovo mėn. 12 dieną netikėtai mirus mūsų brangiam vy
rui, tėvui ir seneliui Dr. Vaclovui Paprockui, mes nuoširdžiai dėkoja- 
me visiems giminėms, draugams, pažįstamiems ir pacientams, pager
busiems velionį gausiu atsilankymu, papuosusiems jo kartą gėlėmis, 
paaukojusiems lietuviškai spaudai ar organizacijoms, užsakiusiems 
už jo vėlę šv. Mišias, skaitlingai dalyvavusiems atsisveikinime Haven 
Hill koplyčioje ir palydėjusiems i Cypress Hills kapines.

Ypatingai nuoširdžią padėką mes reiškiame Živilei ir Algiui Ra
tams bei Stellai ir Vytautui Abraičiams, kurių nepaprastai jautri ir 
visapusiškai didelė pagalba rėmė mus nuo pirmos šio skaudaus įvy-

- kio valandos. -

Mes taip pat nuoširdžiai dėkojame visiems draugams ir organiza
cijoms žodžiu, laiškaus ir per spaudą pareiškusiems mums užuojautas 
šio gilaus skausmo valandoje. Visa tai mus ramino ir stiprino dva
sioje.

Speciali padėka priklauso visai eilei laikraščių ir žurnalų, t prisi
minusių veliouies nuveiktus darbus medicinoje ir lietuviškuose dir
vonuose. TokĄ pat padėką reiškiam ir su velioniu atsisveikinusiems 
bei jo asmenybę įvertinusiems: Lietuvos Generaliniam Konsului p. Ai 
Simučiui. Dr. V. Ingelevičiui, Korp! Fratemitas Lituanica filisteriui 
— steigėjui, Dr. B. Jankauskui, New Yorko, Lietuviu Gydytojų Dr-jos

- atstovui ir Vytautui Abraičiui, pravedusiam atsisveikinimą pagal mū
sų pageidavimus ir tarusiam paskutini atsisveikinimo žodi visu ve- 
lionies asmeniškų draugų vardu.

Nuoširdi padėka priklauso Angelų Karalienės parapijos kun. V. 
Piktumai. įspūdingai atlikusiam religines apeigas koplyčioje, atnaša
vusiam šv. Mišias asistuojant kun. J. Pakalniškiui, Tėvui P. Baltakiui 
ir Tėvui B. Mikalauskui, o taipgi pasakant turiningą pamokslą baž
nyčioje ir palydint į kapines.

Mūsų gili padėka Vytautui Alksniniui už giedojimą per šv. Mi
šias, asistuojant muz. Albinui Prižgintui vargonais. Dėkojame laido
tuvių direktoriui X Garšvai, rūpestingai tvarkiusiam laidotuves, o 
ypač pagelbstint surasti tinkamą vietą’ amžinam poilsiui kapinėse jau 
sekančią dienų po laidotuvių. Dėkojame A. Zupkus už gražiai priruoš
tas gėles.

Giliai apgailestauja m, kad nepajėgiam individualiai išvardinti 
visų asmenų ir organizacijų, kuriems taip pat esam nepaprastai dė
kingi už mums pareikštą paguodos žodį skausmo valandoje.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

BUTKUS - VASAIUS
1446 So. 50th Avė., Cicero^ Ill. Phone: OLympic 2-1003

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

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

STEPONAS 0. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
"NAVJTENOSir — TUKT GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

ŽMONA

DUKTĖ

__ SŪNUS

Liūdinti šaima:

BIRUTĖ

KRISTINA SU ŠEIMA IC 

VYTAUTAS

I P. L RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArdg 7-1911
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non

VALDYMAS

vra

2951 W. 63rd St. Tel. 436.7878

2625 West 71St. St TeL RE 7-7200

7159 So. MAPLEWOOD AVE,

visus savo kostumerius, draugus, ir pažįstamus sveikina

Nuo

FLORAL CO
GENE IR BARB DRISH

185 North W*b**h Avenue 
2nd Floor Chicago, HL 60601

BUY U.S.
SAVINGS 
BONDS

Naujas išradimas 
gimdymų kontrolei

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

nėjimą balandžio 25 d. 2 vai 
popiet Arie Crown teatre, Mc- 
Cormik Place.

Instrumentas, .pavadintas Ovū- 
timer, išbandytas per daugiau 
kaip 2 metus ir daktarams bū
siąs-paskirstytas dar šiais me
tais.

4 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5,000).

Brighton Parkas
Iš Upytės klubo susirinkimo

Call Frank Zapolis 
32081/2 W. 95th St.

GA 4-8654

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

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Tehfj R E public 7-1 Ml

1885 metais šis indėnas pralaimėjo vadinamą Mažąjį Didžiojo 
Karo mūšį. Jis buvo įtakingas indėnas, bet po to mūšio Kanados in
dėnai metę <pnkius ir sutiko ieškoti budy taikiai sugyventi su nau
jai atvykusiais - žmonėmis. '

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

. SAVISTOVIAM' profesionalui ar 
kiekvienam žmogui galima gerai pir
kti 2 aukštu mūro namą, luksus 6 
kamb. butas ir modernus biznis. Na
mas prieš 18 metu statytas beveik 
prieš Marquette Parką. $38.000.

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago. Hl. 60609 Teel. VI 7-3447

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

BROOKLYNE, Mass. — Me
dicinos srities tyrinėtojai pa
skelbė išradę naują priemonę 
gimdymams kontroliuoti. Nau
juoju išradimu esą galima nu
statyti moterų vaisingumo pe
riodus (dienas, kuriomis jos ga
li patapti nėščios). Išradėjai aiš
kina, kad naujasis instrumen
tas yrą nebrangus ir lengvai pa
vartojamas kaip termomentras.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS. *065 Archer Av« 
Chicago, III. 60632. Tai. YA 7-5980

įvyks gegužės -7 dieną.
. ;• A. Kalys

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žarna — Pardavimui

LINKSMŲ PAVASARIO ŠVENČIŲ — 
VELYKŲ LINKI VISIEMS 

Mūsų troškimas yra, kad pavasario šventės 
Velykos atneštų daug džiaugsmo visiems 

lietuviams, kostumeriams ir mieliems 
artimiesiems , pasilikusiems 

Lietuvoj

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

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

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

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax

Chicago  je “ Jln"™ 
.NORMANĄ 
kBURŠTEINĄ
SSjįįfcJel. 263-5826
I (į*taigo«) ir 
tCTF 677-8489 

(buto)

1914/metų
Midland Savings! aptar- 

nalija taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums/parodytą 
pasitikėjimą.r Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje. —

Sąskaitos apdraustos iki 
$40,000

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

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

Telef.: HEmlock 4-2413

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 fcl A. M.

kas. 1961 m. 
je ligoninėje

*369 ARCHER AVE.. CHICAGOJE 
Tel. 254-5551

REMONTO APYLINKĖJE 
135-TA IR ARCHER AVĖ. 

Tel. 257-5861

. — Nijolė Lukošiūnienė, šv. 
Kryžiaus ligoninės medicinos 
slaugė, paskirta naktinės pa
mainos supervizore. Ji yra bai-

8929 So. HARLEM AVE., 
Bridgeview, Illinois 60455 

Tel. 598-9400

M. A. ŠIMKUS
Real Estate. Notary Public. 

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

šymai ir kitoki blankai. '

Kitos informacijos bus spaudoje. Naujienos teiks jas kasdien, 
kiekvienoje savo laidoje.

2419 West 67 St Chicago, HL 60629 
TeL: WAlbrook 5-9209

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metu patyrimas.
AL NAUJOKAITIS

2022 W. 69 ST, CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5.9209

rašo, kad Naujienos tapo po
puliariausiu ir mėgstamu dięn 
rašeiu. Naujeinas skaityti tam 
pa mada ir būtinąs reikalas. 
Dėkui už pareiškimą, kores
pondenciją ir už penkinę.

DĖMESIO 
M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams. 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

REAL ESTATE cor SALE 
Kamai, Žemė — Pardavimui

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

ALBINAS NAUJOKAITIS 
SU ŠEIMA

BALDŲ IR PIANINŲ PERKRAUSTYMAS
SKUBUS IR SAUGUS PATARNAVIMAS

Passbook Savings. 
All accounts com
pounded daily •*-’ 

paid quarterly.

Upytės Draugiško klubo susi
rinkimas įvyko šių metų balan
džio 2 d. naujoje Bataan salėje, 
4046 S. Western Ave. Pirm. 

Anne Wiechecki atidarė susirin
kimą, pasveikino narius ir pra
nešė liūdnąi žinią, kad du na
riai mirė — Stanley Thomas ir 
Barbara Gilson. Pakvietė mi
nutės atsistojimu pagerbti mi
rusius. Jų. šeimoms pareikšta 
užuojauta. . 7-"T

Vienas naujas .-narys prisira
šė į klubą —. John Jurkonis.

• Klubas rengia Hawaii šokį ge
gužės 22 dieną Bataan salėje ir 
išrinko komisiją: Anna Casey, 
Leon Waicekouski ir Antanas 
Brokevičius. jjpytieeiai kviečia 
visus narius ir svečius į šį šau
nų šokių vakarą.

Naujai susirgęs klubo narys 
John Kasputis. John Markūnas 
jau pasveiko ir vėl su mumis.

Klubas nutarė šią vasarą su
ruošti pikniką'Vyčių darže lie
pos 25 dieną.

Po susirinkimo buvo skanių 
vaišių. Sekantis susirinkimas

— Stasys Bitautas iš Mar
quette Parko apylinkės savo ge 
rus linkėjimus palydėjo 5 dol. 
dovana Naujienų paramai. Tos 
apylinkės tautietis tinkames- 
niam susipažinimui užsisakė 
Naujienas 3 mėn. Dėkui už pa
ramą ir už dėmesį.
— Stasys Misiulis, Edmonton., 

Alberta, kartu su gerais linkė
jimais visiems bendradarbiams 
ir darbuotojams, ypatingai re- 
dakt. J. Pronskui, nuo prenu
meratos $4 likutį paskyrė Nau
jienų paramai. Petras Stosius 
iš Hamiltono taip pat atsiuntė 
$4.’Dėkui už dovanas ir už pre 
numerates pratęsimą be ragi
nimo.

Brangenybei, LafkrodLal, Dovanot 
■ ■ visoms progoir;..

3237 WEST i3rd 5T„ CHICAGO
_ Telef. 434-4660

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

2 BUTU modernus mūro namas su 
garažu. Atskiri šildymai. Rami, graži 
gatvė Marquete Parke. $36.600.
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B U T Ų N U O M A VIM A S
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS 

NOTARIATAS — VERTIMAI.

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

P6-5 vienintelį

— Šv. Kazimiero Vienuolijos 
seselių vadovaujama Loretto 
ligoninė ruošia nupratimo nuo 
rūkymo seminarus gegužės 23- 
28 d. Į seminarus pakviesta šv. 
Kryžiaus ligoninės tarnautojai. 
Bus ieškomi geriausi numeti
mo rūkyti būdai. Tikrumoje 
stiprią prieš rūkymą akciją 
pradėjo dr. J. Adomavičius, 
dar ^rieš Amerikos generalinio 
chururgo raportų paskelbimą 
ir prieš išleistus įstatymus, var 
Šančius tabako bei jo gaminių 
reklamą.

— Victoria Wikerson sumo
kėjo $450,000 už 63 karatų dia- 
mantą. Tvirtinama, jog tai esąs 
pats brangiausias diamantas 
Amerikoje.

— J. Bacevičius praneša, kad 
Marquette Parko Lietuvių Na
mų Savininkų Organizacijos 
narių mėnesinis ' susirinkimas 
šį penktadienį, balandžio, 16 
d., neįvyks. Jis yra nukeltas į 
balandžio 23 d.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th SL, Chicago, BL 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis^p»j|rinltim«s gero* rūšies Įvairių prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ, ū ri \

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSrr — 

NUOMOSIT.
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus

BALYS BUDRAITIS

Joniškiečių klubas
Joniškiečių Labdarybės ir 

Kultūros, klubo susirinkimas įvy
ko balandžio 6 d. Vyčių salėje. 
Pirm. Julia Sačauskas-atidariusi 
susirinkimą pranešė, kad-mirė 
trys mūsų nariai : .Stanley Tho
mas, Barbara Gilson ir Frances 
Ambrose. Pakvietė minutės at
sistojimu pagerbti mirusius na
rius. Jų šeimoms pareikšta už
uojauta.

Į klubą prisirašė -keturi nauji 
nariai: Angelinė Joselėnas, Stel
la Raudis, John Jurkonis ir Peg
gy Davidauskas.

Turim du ligonius Emily Sur- 
will ir Julius Klimas. Linkim 
jiems greit pasveikti.

Klubas balandžio 25 dieną 
rengia savo 50 metų sukaktuvių 
banketą. Polonia salėje. Komi
sija pranešė, kad viskas gerai 
sekasi ir bilietai jau visi par
duoti.

Joniškiečiai rengia pikniką lie
pos 11 dieną Vyčių darže. Į ko
misiją apsiėmė: Mary Šimkus, 
Anastasia Williams ir Leonas 
Vaičekąuskis.

Gegužės mėnesį klubas netu
rės susirinkimo. Sekantis su
sirinkimas birželio 1 d. Vyčių 
salėje bus pusmetinis.

Po susirinkimo buvo kavutė.
A. Kalys

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69fh St, Chicago, III. 60629. — T«l. WA 5-2737 

3333 So. Halcttd Ft, Chicago, |l|. 60608. — Taf. 254-3320 
V. V A L A N T I N A S

— Pranas Juodka iš Town of 
Lake apylinkės, Naujienų skai
tytojas nuo 1917 m., buvo su
sirgęs ir visą mėnesį gydėsi li
goninėje. Draugai patenkinti, 
kad jų geras kaimynas jau grį
žo į namus.

— J. Augienė, A. Brazdienė, 
E Petravičius, R. Rūbas ir L. 
Žliobienė sudaro Dariaus — 
Girėno Lituanistinės mokyk
los Tėvų komitetą, kuris suruo
šė pianisto Andriaus Kuprevi
čiaus koncertą Jaunimo centre. 
Koncertas buvo visais atžvil
giais sėkmingas.

— Cicero Lietuvių Organi
zacijų Komitetas ruošia Ame
rikos nepriklausomybės 200 m. 
sukakties minėjimą birželio 
13 d. Tam tikslui yra sudary
tas komitetas. Tuo tarpu dar 
nežinoma, ar Bronius Juodelis 
neprotestuos ir nekaltins skal 
dymu, kaip pakaltino Lietu
viškų Organizacijų komitetą,

Visi namo ir perstatymo darbai
Kambarių pristatymas,' porciai, žai- 
dimu kambariai, rūsys, maudynės, 
virtuvės miegamieji, apmušimas. 
Mažam kontraktoriui reikia darbo.

SKAMBINKITE 545-0478.

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

•« ARCHES AVENUE 
CfUCAQO. LLINOIS MC3Z

PHOMEi 254-Wt

Bilietai i minėjimą kainuos S2.00, $3.00 ir $4.00, kas 
bilietų iš anksto gauti, tai gali gauti šiose vietose;

1. Arie Crown Theater kasoje ir per Ticketronn.
2. Lithuanian Bicentennial Committee 2951 West 63rd St 

Chicago, Ill., 60629.
3. Naujienos 1739 S. Halsted St.
4. B. Brazdžionis (krautuvė) 2646 West 71 St. Tel. PR 8-5344.
5. J. Bagdžius 7243 S. Richmond St. Tel. HE 4-3713.
6. S. Pranskevičius (Cicero) 1516 So. 51 Ct. Tel. 656-2550.
7. Kazys Rutkauskas 710 Highview Ave. Rockford, Ill. 61107.

SKAITYK IR KITAM PATARK
■WMSM VQV BANK Ot WOW;, SKAITYTI "NAUJIENAS’

— Juozas Liubinas, East Chi 
cago, Ind., platininio vajaus 
proga susipažino su Naujieno
mis ir jas užsisakė vieneriems 
metams. Naujienų vadovybė 
nuoširdžiai dėkoja už gražų 
laišką, gerus linkėjimus ir už 
užsakymą, apie kurį malonu 
pranešti visiems skaitytojams. 
Taip pat dėkui tiems asme
nims, kurie supažindino p. 
Liubiną su Naujienomis ir pa
darė teigiamą Įtaką. Platinimo 
vajaus proga Naujienos 
siunčiamos susipažinimui 
savaites nemokamai.

— Ponia Lucy Sukuris iš Ga
ge Parko apylinkės kiekvienais 
metais paremia Naujienas. 
Pratesdama prenumeratą, ji at 
siuntė gerus linkėjimus ir pen
kinę. Po 4 dol. atsiuntė ponia 
Ona Dovidaitis iš Michigan Ci
ty, Ind., ir dr. J. Sidagis iš Se
bewaing, Mich. Dėkui visiems.

— Aleksas Kasper-Kaspera- 
vičius iš Brigton Parko apylinlgusi Columbus slaugių mokyk- 
kės, pratęsdamas prenumeratą lą ir po dviejų metų prakti-

BRIGHTON PARKE parduodamas IR GYVENKIME ČIA 
labai švarus 2 butų po 4 kambarius 
medinis namas, šildymas gesu, pilnas 
rūsys ir pastogė, vandens neprisisun
kiama rūsis. Kąina $27,000. Plates
nėms informacijom telefonuoti 

VI 7-2590

[ VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA | 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

GIVE HEART FUND

HOMEOWNERS POLICY

Suit Firm Fire and Casualty Company




