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ANO ZUDYNi
GRAIKAI GINČĄ SU TURKAIS BANDO 

PERKELTI į WASHINGTON^
Nori, kad būtų. išardytas naujas JAV 

susitarimas su turky vyriausybe
WASHINGTONAS, D. C. — Įtakingi ir pinigingi graikų 

sluoksniai stengiasi turkų ir graikų konfliktą Kipro saloje ir Ar
timuose Rytuose stengiasi perkelti į Washihgtona, kad galėtų lai
mėti Kipro saloje pralaimėtą sukilimą ir karą.

1974 metais graikų grupė 
pajėgė apardyti paruoštą susi
tarimą su Turkija, neleido par 
duoti turkams reikalingos amu 
nicijos. Ta pati turtingų graikų 
grupė bando išardyti naujai 
pasirašytą susitarimą su da
bartine Turkijos vyriausybe.

Graikai pajėgė pakenkti 
turkams prieš du metu, jie sutik
tų paaukoti ir dabartinį susita
rimą su graikais. ?

Kisingeris susitarė
dėl JAV bazių

Praeitą ketvirtadienį sekre
torius Kisingeris susitarė su 
graikų užsienio, reikalų aninis- 
teriu dėl teisės naudoti karo 
bazes Graikijoje. Graikai su
tiko.leisti amerikiečiams nau-

Skolas apmokėjo savo krauju
TAIPEI, Taivanas (Formosa). 

Vieno nelegalaus kazino nariai 
kitaip ihėgalėdamt iš kabareto 
šokėjos Ms. Hsieh išgauti jos 
prasiskolinimo azarto ošimuose 
privertė ją savo skolas apmokėti 
savo kraujų. Poicijos praneši
mu, penki vyrai nutempė ją i 
vieną; apartamentą ir skolos sąs- 
kaiton išeido iš jos rankos ma
žiausiai vieną bonką kraujo.
Prancūzijos studentų riaušės

PARYŽIUS. — Dešimtys tūk
stančių studentų Paryžiuje ir ki

tuose miestuose demonstravo 
savo protestą prieš valdžios pla-

Pašto viršininkas Benjamin J. Baylor informuoja kongresą, kad prezidento nutarimas ne- 
duotip ašto reikalus tvarkančiai įstaigai daugiau pinigu gali pakenkti laišku išnešiojimui ir 
patarnavimams. Jis reikalauja pinigu, bet tuo tarpu neprižada geresnio patarnavimo.

< kiečiai duos -graikams karo 
medžiagos ir :pa tarnavimų 
100 jnilijonij dolerių sumai.

Anksčiau JAV vyriausybę 
buvo susitariusi su turku vv- 
riausybe dėl teisės naudoti ha-' 
zes turkų . teritorijoje. Ameri
kiečiai sutiko keturių metų lai
kotarpyje sumokėti turkams 
vieną bilijoną dolerių.

Graikijoje amerikiečiams rei
kalingos laivyno ir aviacijos 
bazės. Be to, jie nori įrengti ra
daro stotį, kuri padėtų sekti, 
prie Graikijos artėjančius lėk- 
tvus ar karo laivus. NVashing- 
tono politikai šį kartą pasiry
žę tvirtinti susitarimus ne tik 
su turkais, bet ir su Graikija.

Gandhi tvarkosi
' įsakymais

WASHINGTONAS. JAV 
senatas buvo pasiuntęs į Indiją 
F. R. Valed susipažinti su Indi
jos vidaus gyvenimu ir jos tvar
ka. Valeo, patyrinėjęs Indijos 
vidaus gyvenimą, pareiškė, kad 
Indijos ministerė pirmininkė In
dira Gandhi valdo valstybę de
kretais ir tvirta ranka, kas, esą, 
prieštarauja demokratij’os dės
niams ir primena diktatūrą. Jos 
paskelbtos būtino reikalo bei pa
vojaus taisyklės, - varžančios 
priešvalstybinio gaivalo veiklą, 
smarkiai kritikuojamos opozici
nių partijų, Indijos intaelektua- 
lų, separatistų ir spaudos, tačiau 
palaikomos ir įvertinamos dau
gumos gyventojų, kurie nužiūri 
tame tvarką ir gerovę.

Valea taipgi pastebėjo Indijo
je besiplečiančią korupciją val
džios šalpos sistemoje, panašiai 
kaip ir čia Amerikoje. Esą, tas 
kelia nepasitenkinimą darbinin
kų tarpe.

ną'reformuoti universitetų'chr-1— I

Šiltas, debesuotas
Saulė teka leidiissi 6:32

riculum. Būriai studentų Pary
žiuje mušėsi su policija, laužė 
krautuves ir automobilius. Pary
žiuje suimta daugiau kaip 15.0 
studentų. Policija tvirtina, kad 
protestuojančių buvo nedaugiau 
kaip 20 tūkstančių, bet repor
teriai mano kad buvo kelis kar
tus daugiau.

Valdžia tvirtina, kad reforma 
pagelbės studentams tuo, kad 
baigę mokslą, jie iš karto ga
lės gauti geresnius darbus^ o 
studentai’ aiškina, kad univer
sitetus norima paversti trenira
vimo centrais stambiojo biznio 
interesams. ,

Skubiai gaminami skiepai
WASHINGTONAS. — Prezi

dentui pasirašius Kongreso pri
imtą $135,064,000 bilių skie
pams nuo “kiaulių slogos” (swi
ne flu) pirkti, Washingtone įvy
ko daktarų ir tyrinėtojų mitin
gas aptarti skiepijimo praktiš
kąją pusę.

Asmenys, ypač labai jauni ir 
senesnio amžiaus, turintieji ne
sveikus plaučius, širdis, inkstus 
ir cukraligę ypatingai greitai 
apserga influenza. Tokių JAV 
esama apie 45 milijonai arba 20 
nuošimtis visų JAV gyventojų 
būsią reikalingi ypatingo medi
cinos dėmesio, jei ateinančią žie
mą ta liga išsiplatins.
Sovietai “valosi” nuo disidentų

MASKVA. — Andrejus Tver- 
dochlebovas, 35 metų amžiaus 
žmogaus teisių Sovietijoje ko
votojas, nuteistas penkiems me
tams ištrėmimo iš Maskvos, o 
kitas politinis maištininkas Mus
tafa Djemilevas, 32 metų am
žiaus, nuteistas pustrečių metų 
sunkiųjų darbų kalėjime. Ka
dangi Tverdochlebovas jau da
lį to termino yra atkalėjęs, dėl
to ištrėmimo jam beliko pora 
metų. Tverdochlebovo ir Kry
mo totorių tautiečio Djemilovo 
nuteisimas yra antras ir trečias 
teisino sprendimas prieš dvi 
Ąįdnas pradėtoje kampanijoje 
apsivalyti nuo disidentų. •

ELMO ZUMWALT KRITIKUOJA 
ADM. HYMAN G. R1CK0VERĮ

Buvęs laivyno viršininkas nori patekti 
į senatą, kandidatuoja Virginijoje

WASHINGTONAS, D. C. — Adm. Elmo R. Zumwalt, buvęs 
•JAV laivyno viršininkas, parašė knygą “On Watch”, be sekreto
riaus Henry Kisingerio, labai aštriai kritikuoja ir 76 metus einanti 
i rial vyne dar tebetarnaujanti adm,HymanR;<RickovrerĮ. __

Adm. Zumwalt nieko prieš ato
mu varomus narlaivus neturi, bet 
jam atrodo, kad šiems narlai- 
viams išeidžiamos ' nepaprastai 
didelės sumos pinigų, skriau
džiant visą*vandens paviršiaus, 
laivyną. ' •

Adm. Zumwalt yra-Įsitikinęs, 
kad adm. Rickover jau yra su
senęs ir reikia jį paleisti atsar- 
gon, kaip leidžia visus kitus se
nus laivyno vadus.
Zumwalt nori patekti į senatą

Adm. Elmo Zumwalt nori pa
tekti į JAV senatą demokratų 
partijos vardu. Jis jau turi vis
ką sutvarkęs, kad Virginia vals
tijoje rudenį galėtų būti demo
kratų partijos kandidatu Į sena
tą.

Adm. Zumwalt keliais atvejais 
labai aštriai pasisakė prieš vals
tybės sekretorių Henry Kisinge- 
rį. Kisingeris yra įsitikinęs, kad 
Sovietų Sąjunga esanti galinges
nė ir reikia viską daryti, kad 
sovietų vadus apmalšintų. Adm, 
Zumwalt mano, kad šitoks gal
vojimas yra didžiausioji klaida, 
nes JAV visais atvejais yra ga
lingesnės negu Sovietų Sąjunga.

Egipto atstovas 
skris į Maskvą

KAIRAS, Egiptas. — Egipto 
prezidentas Sadatas važinėja po 
Europą ir aiškina, kad su sovie
tų atstovais negalima susikal
bėti. Jis nutraukęs visus susi
tarimus su Sovietų Sąjunga.

Bet dabar Egipto prekybos 
ministras Zakarija Tefvikas 
skrenda į Maskvą, kad susitartų 
dėl mokesčių. Rusai reikalauja 
bilijonų už ginklus, o egiptiečiai 
nenori ir klausyti apie mokes- 
•čius, Rusai atsisako parduoti 
egiptiečiams ginklų dalis, kol 

nebus atlyginta sena skola. 
Egiptas nepripažįsta rusų krau
jam ų procentų ir reikalauja di
delių nuolaidų už ginklus, c

ir pel- 
ketvir- 
krašto 
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Vertybės popierių 
. č rinka

Vertybės popieriai tai paky
la,’ tai vėl nukrenta. Ji vertė 
nuola’t kaitaliojasi:’ pasieku
sios tūkštantiės taškų ribą, pas 
kutnėmis dienomis vėl atsidū
rė prie 980 taškų.

Vertybės popierių makleriai 
mano, kad jų vertė pasitaisys, 
nes, esą, pradėjo atsirasti ge
rų ekonomijos žinių: bendro
vių pajamos padidėjo 
nai pirmame šių melų 
tyje pagerėjo, bendra 
gamyba irgi plečiasi, 
fabrikai vis daugiau 
darbininkų. Nuo 1975
durvasario. pavyzdžiui, Inland 
plieno bendrovė pasišaukė at
gal dirbti virš 3.000 darbininkų.

Pavojuje besąlyginė 
spaudos laisvė

WASHINGTONAS. — Balan
džio 18 d. vyriausias Amerikos 
teismas svarstys klausimą, ku- 

.rį iškėlė Amerikos spaudos gru
pė, ar teisėjai gali įsakyti spau
dai išduoti paskelbtų žinių šalti
nį, svarstant kriminalinius nu
sikaltimus.

Laikraštininkai sako, kad vy
riausio teismo sprendimas, jei jis 
toks būtų, pateisinąs teisėjų 
nuomonę ir galią minėtu klausi
mu, suvaržys spaudos laisvę.

■ Socialistai nori -v _
rinkimų Italijoje

’ ROMA, Italija. — Krikščionys 
demokratai, gavę socialistų bal
sus parlamente, nutarė šiais me
tais rinkimų nešaukti. Socialis
tai duos krkščionims reįkalingus 
balsus, jų vyriausybės opozicija 
begalės nuversti,~bet jiems ai-' 
rodo, kad rinkimų vis dėlto ne
vertėtų atidėdinėti. Jeigu da
bartiniu metu būtų vedami rin
kimai, tai komunistai galėtų gau
ti dar daugiau balsų ir reikštų 
pretenzijų Į vyriausybę.

Aldo Moro tikisi pagerinti da
bartinę ekonominę būklę, o tada 
bus jaukiau ir Į rinkimus eiti

Kancleris nepatenkintas 
nemokšoms valdyti

V. Vokietijos kancleris Hel
mut Schmit, komentuodamas 
Italijoje susidariusią padėtį, pa
reiškė, kad Italijoje nėra jokios 
tuštumos, Į kurią galėtų veržtis 
rusai, bet Italijoje yra didokas 
nemokšų skaičius, kurie nepa
jėgia tinkamai administruoti 
krašto.

Vokietijos kancleris visai ne
mano, kad Sovietų Sąjunga da
bartiniu metu veržtųsi į Italiją. 
Kancleris Schmidt nemano, kad 
komunistai įeitų Į Vakarų Euro
pos valstybių vyriausybes.

Didesni alkoholio 
gėralams mokesčiai
LONDONAS. — Britų darbo 

partija, kuri valdo Angliją, prieš 
žmonių norą pakėlė tabako, ci
garečių. alaus ir visų rūšių li
kerių mokesčius, kurie pereitais 
metais valstybės iždan įnešė 4 
bil. dol., o šiais metais, pakėlus 
mokesčius, iždas turės daugiau 
pajamų 600 mil. dol.

VAKAR ‘TARPUSAVIU KOVU METU 
LIBANE ŽUVO 219 ŽMONIŲ

Nei politikai, nei Sirijos kariai nepajėgia 
baigti tarpusaviu žudynių

. BEIRUTAS, Libanas. — Kelis kartus buvo susitarę baigti
tarpusaves žudynes ir net išrinkt’ naują krašto prezidentą, bet visi 
susitarimai paliauboms pasiekti nuėjo niekais, dėl nedidelės, 
bet gerai ginkluotos druzų ir palestiniečių grupelės, nesilaikan
čios paliaubų ir tęsiančios užpuolimus. Vien tiktai vakar kovų 
metu Libane žuvo 219 žmonių. Žuvusius skaito abiejose pusėse. 
Ligoninės priima tiktai smarkiai sužeistuosius.

i Sirijos prezidentas karo va- 
1 dams yra Įsakęs išaiškinti ir su
imti Beiruto banko vagis ir sei
fų lupinėtojus. Atrodo, kad dru- 
zai patyrė apie šį prezidento 
Asado Įsakymą, Jumblattas Iša

lkę pradėti užpuldinėjimus ne tik
tai pačiame Beirute, bet ir kito
se vietose.

Labai griežtą kalbą per radi
ją pasakė parlamento pirminin
kas Kamei Asadas, musulmo
nas, kuris tikėjosi rasti kelią Į 
taiką. Jau pakeistas konstitu
cijos paragrafas, kuris leidžia 
parlamentui išrinkti prezidentą 
net ir tuo atveju, kai veikiantis 
prezidentas dar neatsistatydinęs, 
žodžiu jau gautas užtikrinimas 
iš prezidento Franjieh, kad jis 
atsistatydins, jeigu parlamento 
narių dauguma išrinks kitą žmo
gų prezidento pareigoms. Parla
mento pirmininko pareigas eina 
musulmonas ^Asadas, o nauju 
prezidentu libaniečiai yra pasi
ryžę išrinkti krikščioni maroni- 
tą. Pradžioje nenorėjo kandida
tuoti naujo prezidento parei
goms, bet dabar jau turi net 
du kandidatus.

Druzai ir palestiniečiai išvogė 
iš Beiruto bankų Įvairiausių 
brangenybių 50 milijonų dole
rių sumai. Privačiai žmonės 
apskaičiuoja, kad ta suma gali 
būti dar didesnė, nes šiandien 
niekas tiksliai nežino, kas bri
tų banko seifuose yra buvę, šian
dien niekam jau ne paslaptis, 
kad Beiruto bankų apiplėšimas 
bus keliamas bet kuriuose Liba
no taikos pasitarimuose. Ne tik 
Britų banko vadovybė, bet polici
ja ir Libano karo vadovybė žino, 
kas Įsiveržė Į bankus ir lupinėjo 
seifus.

Krikščionims labai liūdna, kad 
negalėjo taikiai Velykų praleisti. 
Krikščionių karo jėgų vadas 
Pierre Gemajel patarė visiems 
krikščionims pastoti kelią gink
luotiems druzams, nesvarbu ku
ria kryptimi jie veržtųsi.

Palestiniečių vadas Jasir Ara
fatas buvo prižadėjęs vykti j Da
maską ir aiškintis dėl susidariu
sios padėties, bet paskutiniu me
tu savo kelionę jis atdėjo. Jam 
neatrodė, kad Libano keliai bū
tų saugūs. Lėktuvo jis neturi, 
skristi negali, o naudotis krikš
čionių vairuojamais lėktuvais jis 
nedrįsta.

Druzų vadas Jumblatt keliais 
atvejais pareiškė, kad Sirijos 
prezidentas planuoja Libano in
vaziją, kad apsaugotų krikščio
nis, pralaimėjusius pilietinį ka
rą. Jumblatt labai nepatenkin
tas Sirijos prezidento planais 
baigti Libano kovas be didesnio 

pieriai ir dėžutės, kurių kasdien i laimėjimo. Jam atrodo, kad 
numetama apie 1.700 tonų, ne-Į kraštas galės ramiai tvarkytis, 
skaitant kartonų ir dėžių, nau-‘jeigu jo vadovauja arabai laimės 
dojamų cigarečių transportui. pilietinį karą.

gyvenimo tikrovė
Okupuotos Lietuvos Vilniu

je spaudinama komunistinė 
spauda rašo/‘Vaisiai ir daržo
vės — labai sveikas ir reikalin
gas maistas kiekvieno žmogaus 
organizmui, bet kažkodėl šių 
gėrybių taip ribota. Pabandy
kime jų pasirinkti valgyklų ir 
bufetų vitrinose — nerasime 
ne su žiburiu. Beje, kažin ar 
yra bent kur respublikoje vi
suomeninio maitinimo punk
tas, kurio asortimente būtų 

-^daržoVh£ patiekalai”...
. t .^iTegtinė, vynas, alus žmo 

gui kartais vos ne per prievar
tą pilama į gerklę. Pavyzdžiui. 
Pasvalio autobusų stotyje ne 
kartą tenka girdėti keleivių 
nusiskundimus, kad karštą va
saros dieną negausi sulčių ar 
limonado. Nuo stoties per pen
kis žingsnius pavilijonas su už 
rašų “Sultys”, bet sulčių čia 
niekados nėra buvę, limanodo 
tik ypatingais atvejais, dažniau 
šiai čia gausi alaus, šalia — 
bufetas, vaidinamas “televizo
rium”, prie kurio dažnai pas
tebėsi strapaliojantį įkaušusį 
subjektą. Arba kitas atvejis: 
teko matyti, kaip vienos kai
mo parduotuvės pardavėja pa 
aukojo savo išeiginę dieną, kad 
greičiau pykdytų planą, nes 
kolūkiaičiai ką tik buvo gavę 
algas. “Geroji” pardavėja pa
sirūpino jų laisvalaikiu ir pa
dėjo tas algas realizuoti. Aiš
ku, daugiausia buvo perkami 
stiprūs gėrimai”. . .

Arba vėl, Vilniuje vyko oku 
puotos Lietuvos rašytojų šuva 
žiavimas, bet pažiūrėkime ko
kie tie respublikos rašytojai: 
žurnalo “Literaturnoje obozre- 
nrje” vyr. redaktorius J. Suro- 
vcevas, žurnalo “Družba naro- 
dov*’ redaktorius S. Baruzdi
nas, rašytojas A. Melnikovas ir 
kiti...

LINKSMU PAVASARIO ŠVENČIŲ

“NAUJIENŲ” SKAITYTOJAMS,
BENDRADARBIAMS,

BIZNIERIAMS IR RĖMĖJAMS
“Naujienų” Administracija.

JAV rūkoriai 
užteršia atmosfera 

C- 

BOSTONAS. — Amerikos rū
koriai kiekvieną dieną išpučia į 
orą arti 40 tonų solidžių oro 
teršalų dūmų formoje, paskel
bė Harvardo Medicinos Mokyk
los daktaras Thomas Mulvaney. 
Kita rūkorių paliekamų terša
lų rūšies yya 30 milijonų ciga
rečių nuorūkos ir Įpakavimo po-
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VI. BARONAS

Lėktuve žuvo 37 žmonės

PAID QUARTERLY AT
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I WINNIPEG, Manitoba, Kana
ka. Sajnidaičiąi buvo paskelbę 
vietiniuose anglų dienraščiuose

i Winnipeg Free Press ir Tribune,

Watch your money 
put on weight.

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 
u most, give your money the 
IL best po 

You’ll

LINKIU
VISIEMS PRIETELIAMS, DRAUGAMS IR 
BIČIULIAMS LINKSMAI IR LAIMINGAI 

PRALEISTI VELYKŲ ŠVENTES

Jurgio Pėteraičio mirtis — milžiniškas 
nuostolis mūsų išeivijai

SKAITYK KT'T'a/ baIAKK 
DIENRAŠTI ’NAUJIENAS’

Taigi <— išmėginau naujų 
“žurnalistiką”, būdamas va
dovu pats sau be "Žurnalisli- 
kjos” ar. bet kokio (“žurnalisti
kos vadovo”. Svarbiausia, — 
su labai teigiamomis. pasekmė 
mis. .

v;;;-.

Pirkite Naujienas, 
Remkite kiekvienas, 
Nes jos rašo tiesą 
Ir veda į šviesą.

Come under our wing 
We care what happens to you.

BUENOS AIRES. — Dvimoto- 
riniam turboprop lėktuvui su 37 
valdiškos aliejaus kompanijos 
tarnautojais skrendant pietinė
je Argentonoję sprogus visi 37 
žmonės žuvo. Oficialiu Telam 
žinių agentūros pranešimu, bri
tų gamybos Avro 748 lėktuve 
įvyko sprogimas, kurio , rezul
tate lėktuvo sparnas nulūžo, •

MAN1T0B0S
Antano ir Leono* Samulaičių 
50 metų vedybinio gyvenimo 

sukaktuvės

retų. O tokįų "i'torikų”, norin
čių įvykius inalyti tik taip kaip 
jie norėtų, tikrai gaila — bet 
turime: su savo "istorijomis’’ 
tai patekusių net į leidinius, 
kurių jau niekas negalės atilai 
syti. Kaip tik dėlto, Jurgio Pė
teraičio įnirtis lietuviškai išei
vijai yra netik didelis, bet mil
žiniškas nuostolis. Telydi jį. am 
žinybėn mūsų visų pagarba ir 
šviesus atminimas.

Paminėjimas buvo prirengtas 
šauniai. Prasidėjo iškilmingai 
su religinėmis apeigomis. Va
karienę kunigas palaimino su 
malda. Buvo prirengti gardūs 
valgiai; kavutė, raudonas yy* 
nas ir kanadiška stiprioji. Šo
kiams griežė elektrinė muzika.' 
Buvo atsiųsta daug pasveikini
mų ir daug gražių dovanų įteik
ta jubiliatams. Kunigas Ber- 
tašius jubiliatams įteikė gražiai 
paauksuotą, ant sienos pakabina
mą kryželį. Visi svečiai, vakaro 
vedėjui Bob Urbonui pradedant, 
gražiai lietuviškai sudainavo Il
giausių ir laimingų metų jubf- 
liantąms. Taip jau ir angliškai 
buvo dainuota.

Po svečių, sudąinąvimo dar ir 
visi keturi jubiiiąntų anūkai 
prie jubiliatų stalo priėjo, gra
žių gėlių bukietus rankose lai
kydami ir sutartinai sudainavo

sie-
Mažosios Lietuvos kil- 

storkų išviso buvo lik ke
is tų kelių — težinau tik 
kelis”: velionį Jurgį Pele 

radį, Martyną Gelžinį ir dai
gai vieną ar du (nedaugiau), 
kiniuos reikėtų įrikiuoti isto
rikų gretosna.

Betgi yra istorikas ir “isto
rikas”: pirmasis rašo objekty
viai. lyg ir kieno nors biografi- 
j j. (anglų rašytojas, biografas, 
istorikas Thomas Carlyle;”... 
biografija yra vienintelė tikra 
is orija”) vaizduodamas bet 
netaisydamas įvykius visuome 
nūs kurioje gyveno ir dirbo 
anot Arnold J.-Toynbee — 
anglų istoriko).

Jurgis Pėteraitis, kiek tai lie 
čia Lietuvos istoriją, ypačiai 
Kdaipėdos krašte, neabejotinai 
gali būti įrikiuojamas, kaip 
istorikas, į eilę istorikų iš viso1 
kurie galima vertinti pagal 
Carlvle ir Tovnbee.

Jurgis Pėteraitis Lietuvoje 
(tuo pačiu ir Klaipėdos krašte) 
įvykius matė ir vertino tokiais 
kokie jie buvo, bet ne tokiais 
— kaip kai kas juos matyti no- republics by force in 1940

Atrodo, kad darbininkas verčia 
apelsinus, bet tikrovė yra kitokia. 
Jis čia verčia specialiai gamintus 
sviedinius, kurie prilaiko šilumą 
iš Honeywell dirbtuvių plastinių tan
kų. Kaip tie sviediniai sulaiko šilu
mą, tiktai geri fizikai ir bendrovės 
inžinieriai žino.

pį kovų 20 d. sekamai; 4 vai. 
p. p. vietos lietuvių šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčioje buvo už- 
pirkę mišias, kurias būtų atlai
kęs parapijos klebonas kun. Jus
tinas Bertašius ir būtų jubilia
tams įteikę? švento Juozapo laz-

gėles, kartais šui^aįttdju ' ir 
pravedu lietuvisk^T-lpadijo va
landėlę. Beveik Jau'tokia ma
da: po valandėlės -paskambina 
vienas ar kitas- klausytojas 
(daugiausia pažįstami) ir paša 
ko savo nuomonę apie .valan
dėlę — gera buvo ar bloga.

Vienas nori dapgiau muzi
kos, kitas daugiau žinių^ dar 
kitam duodama muzika arba 
patinka arba ne, o žinių norė
tų girdėti iš kilų sričių ir t* t.

Taip per ilgą laiką susidarai 
maždaug “liniją”;, Lad. .nepa
taikaujant nei vienai ;., grupei 
— giriančiai ar peikiančiai — 
išeitum per vidurį. Betgi, pa
mėginau neatsižvelgti ne į vie 
na grupę ir duoti tai, ko nei 
vienas nepageidavo. Taip pra- 
eitą savo valandėlę (balandžio 
10 d.) paįvairinau naujove; pa 
kviečiau advokatą- dr. Nidą 
Brinkienę pakalbėti apie pali
kimus ir testamentus. Naujo
ji (ir jaunoji) advokatė-dr. N. 
Brinkienė paaiškinimus davė 
pasigėrėtinai, ypačiai testamen 
tų sudarymą paryškino puikiai 
Klasytojų atsiliepimai: dešim
teriopai skaitingesni negu po 
reguliarios (lik žinių) valan
dėlės. Ir.. . 100% teigiami. Ži
noma — tai nauja “grupė”, ku 
ri norėtų, kad net ir visą valan 
dėlė Užimtų tik tokių ar pana
šių klausmių gvildenimas. Rei 
kės apvilti, kai kada* ir tą gru-

Daug kartų mūsų spaudoje 
skai.ome, kad vieno ar kito tau 
liečiu (kartais platesnei visuo
menei beveik nežinomo) mir
tis "... didelis nuostolis lie
tuviškai visuomenei”. Taip — 
nuostolis, jei miršta kad ir ne
žinomiausias lietuvis išeivijoje, 
nes jo, kaip lietuvio vietą, vi
suomenėje jau niekas neatsta- 
tys — vienu lietuviu mažiau. 
Ir tai tikrai nuostolis.

Bet kai miršta lietuvis moks 
lo žmogus, dargi istorikas (ko 
ki o buvo Jurgis Pėteraitis) 
ir dar labiau klaipėdiškis lie
tuvis istorikas — tai lietuviš
kajai išeivijai nuostolis yra ne 
lik didelis bet milžiniškas. Dėl 
to. kad klaipėdiškių (juos 
j an t

savo senukams ilgų ir laimingų 
metų.

Sudainavę vaikai gėles padėjo 
ant garbės stalo ir tekini nubė
gą į priešakinį kambarį žaisti. 
Buvo pašaukti kalbėti Charles 
Banush ir Viktoras Novogrods- 
kas, bet jįe mažai tekalbėjo — 
tik taip pat geros sveikatos, il
go ir laimingo gyvenimo palin
kėdami ir už draugiškumą ju- 
biiiantus pagyrė. Tai taip Win
nipeg© ir apylinkės lietuvių mė
giamų. jubiliatų. Antano, ir. Leo- 
nos Samulaičių 50 metų vedybi
nio gyvenimo sukakties pami
nėjimas gražiai praėjo.

rk : q K. Beniošis, 
( • Senas Naujienietis
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Ir aš “vadooąsTi 'pats sau...
Radijo “žurnalistikoje”; jei 

lietuviškųjų radijo valandėlių

NAUJIENOS
vietos lietuviai ir net iš provin
cijos užprašytieji buvo atvažia
vę. Taip jau ir keletas kitatau
čių buvo atvykusių, tai jubilian- 
tų sūnų žmonoms ghniningi žmo
nės, nes. abudu jubiliatų sūnūs 
Erikas ir Ernis yra vedę kita
tautes.

auglis būtų toks ’ didelis, kad 
redaktoriams biįtų didesnio 
vargo su jų pertekliumi ir me- 
diaagos gausumų, negu da
bar besiv.erčiant su senais ben 
dradarbiais. •

Joks rašytas vąĮlovas”, jokia 
“Žurnalistika” čia nieko nepa
dės, kol nebus įganoma vers
tis “žaliaja žurnalistika” — 
pagrįsta dolerinių honoraro. 0 
to, turbūt, bent mūsų laikais 
nebus.

Taip ir “Žiirųplištika” — gę. 
ros bet tuščios jms tangos. Pa
daryta viškas,_ £et nieko nepa
siekta. X

užprašyti svečiai būtų vykę į 
senųjų Winnipeg© Lietuvių klu
bo svetainę paminėjimo vaka
rienės, bet šeštadienio rytą iš 
anksto pradėjo, siausti smarkus 
vėjas su sniegu — užpustė ke- 

I liūs ir svečiai nebebūtų galėję 
atvykti. Tai paminėjimas buvo 
atidėtas sekančiai dienai sekma
dieniui kovo 21 d. 5-tos vai. p. p. 
,toje pačioje, paminėtoje, Lie
tuvių Įdubo svetainėje. Sekma
dienį buvo graži diena ir keliai 
jau buvo apvalyti, tai' į pami
nėjimą atvyko 12tf svečiai; gi
minės, draugai ir pažįstamieji

Lietuva — "absorbed", Estija 
"annexed", Latvija — "ma
de a Soviet republic"

Nesurandu tinkamo lietuviš
ko žodžio išversti angliškąjį 
“absorb, absorbed' 
pė?). Koks didėli: 
"graniozdas” pavartotas “U. 
S. News and World Report” š. 
:n. kovo mėn. 29 d.laidoje, jdė 
toje “piefogramoje”, rodančio
je Rusijos ėjimus siekiant pa
sidaryti globaline imperija. Pic 
ograma labai gera —- vaizduo 
ja šiandieninį pasaulį tiksliai 
norodant kokius ir kada So
vietų Rusija užėmė ar bent kur 
ir kada (pastaruoju laiku) su 
savo sovietine sistema įlindo 
(jau rodant ir net Angolą).

" PER ANNUM;

$1000 or more-
1 year min..

2uištai apie 
"Žurnalistiką ’

Nors ir nė žurnalistas, bei 
pripuolamai (kai yra — nusi
perku, kai nėra — pasiskolinu) 
perskaitau ir “Lietuvį žurna
listą” (Lietuvių užrnalistų li
gos neperiodinį leidinį). Žiū
riu — dar ir paskutiniame to 
leidinio nr. tebegiriama ir te- 
Ijlsigįriama pernai išleistu 
“žurnalistikos vadovu” — “Žur 
nalistika”.

J tą leidinį, neabejotinai, su
dėta daug darbo, pinigų. Net 
30 autorių (kurių tarpe yra 
bent keli geri buvę ir tebesą 
žurnalistai) ėašo žurnalizmo 
reikalu, tikėdami, jų patirties 
nurodymais pasinaudos ar net 
vadovausis jaunasis lietuvių 
žurnalistų prieauglis. Žinoma! 
"knyga gera” — nėra ko peik-| 
ti, bet ar “Žurnalistika” patei- 

(sučiul- sins j darbą ir lėšas ri" 
kalbinis'”abn,a (*ail^au ne8u abejoti.

j Greičiausiai — lai: “žurnalisti- 
i ko.s vadovas'’ shu patiems.

Man atrodo, kad mūsų išei
vijos sapaudą paėmus bendai, 
tai yra ne vienas “žurnalisti
kos vadovas”, bet jų tiek '-L- 
kiek yra laikraščių ir jų redak. 
torių (arba redakcijų). Nesgi 
tik jie ir tik jie nustato kas 
laikraščiui tinka ir kas ne ir 
lik jie atidaro ar uždaro dū- 

1 ris žurnalistikai. Laikraščių 
i ((lietuviškų) išeivijoje turimę 
'daug (gal net ir pecdaug), gi 
Ikeli jų redaktoriai rašo “Žur- 
i Balistikoje.’’?. Dar daugiau — 

tikrieji redaktoriai (ypa
čiai kurie iš to “valgo- duoną” 
ir pirmoje eilėje.yra bona fide 
žurnalistai) priklanšo Žurna
listų Sąjungai? Taigi žurnalis
tikos vadovų reikia- ieškoti <ne 
“Žurnalistikoje”, bet laikraš
čių redakcijose. Tai viena.'

Antra: jei mūsų laikraščiai 
būtų pajėgūs mokėti honora
rus už talpinamus rašinius (ša 

tomis pat kyšime pradžioje po 10 centus 
eilutę), buvo da-

Lietu- 
oje, tai jaunų žurnalistu prie-

STįMD/^RD FEDER/1L SWINGS
Office: 4192 Archer Avenue. Chicago, ininois 60632 phone: 847*11*0 

Grow OWeer Arerme, Dozers Grovo, IWnois 60$IS pbooez063 1140 \
Lombortf Federal Savings Of Lombard}, 23 North Main, Lombardy lUinois 60148 phone: 627*1140

Apie BaPjjus kraštus pasa
kyta šitaip: Lithuania — absor 
bed. into U. S. S. R. in 1940, * kel 
contains 3.3 million people, 
22,959 sqare miles. Estonia — 
annexed in 1944, now with a 
population of 1.4 milion, 18, 
350 sgare miles. Latwia — ma
de a Soviet republic by force 
in 1910, has nearly 2.5 million 
people, 25,30 sqare miles, At
rodo netik į kalbinį, bet ir į is
torinį: 4<gramozdą”, nes argi 
ne tuo pačiu laiku 
aplinkybėmis tiy s Balti

i jos k raštai buvo /‘made Soviet j romą riėpriklauson^oj

8.17%^
7.90% zr*
7.08%
6.81%

6.002%
5.39%
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RINKIMAMS ARTĖJANT
Liefuvių Bendruomenės va-ltų jos uždavinius siaurinti ar 

dai dažnai operuoja Lietuvių 
Charta ir iš jos veda savo man
datą. Chartos principais jie pa
grindžia Bendruomenės visuo
tinumo reikalavimą ir preten- 
singai skelbia, kad jai turi pri- 
-klaosytj risi lietuviai, kaip ki
tados planavo VLIKas ir jos kū 
rėjas prel. M. Krupavičius, Bet 
jie kažkaip nesupranta, kad 
tas visuotinumas nėra besąlygi
nis. Faktiškai Bendruomenė to 
mandato niekada nerealizavo 
ir jau nerealizuos dėl dviejų 
priežasčių: pirma, ji niekada 
neapėmė visų lietuvių išeivių, 
o tik mažą jų dalį, tuo būdu ji 
niekada nebuvo pasidariusi vi
suotiną, antra, tapdama srovi-

' ne organizacija — vienos politi 
nės srovės kontroliuojama, va
dovaujama ir diriguojama —ji 
jau negali pretenduoti į visuoti
numą. Pirmuoju atžvilgiu ji ne
įsigijo, o savo sroviškumu ji 
ir neteko visus lietuvius apiman 
čios visuotinės organizacijos 
statuso ir Lietuvių Chartoje nu 
matyto visų lietuvių apjungi
mo mandato.

Toks Bendruomenės susiau
rėjimas bei jos posūkis į klyst 
kelius-buvo didelis smūgis jos 
sumanytojams bei kūrėjams. 
PLB organizatorius prel. M. 
Krupavičius^ jau ją organizuo
damas buvo labai susirūpinęs 
jos visuotinumo įgyvendinimu.

Tokiam jos visuotinumui jis 
didžiausią pavojų matė tuo at 
veju, kad kuri nors partija ku 
riuo nors būdu ar savo ypatin 
gaiš me.todais gali Bendruome
nę paimti j'savo rankas ir pa
versti ją srovine orgainizacija, 
sugriaudama jis pačius vi
suotinumo pagrindus. Todėl 
jis iš anksto įspėjo, kad “PLB 
Organai 'negali pasidaryti tos 

. ar kitos partijos ekspozitūra”. 
“Kas PLB organuose pamėgin-

anot Krupavičiaus,

vesti siaurą partinę politiką, 
būtų PL Bendruomenei kenks
mingas**, (PLB keliu, 18). Dar 
kitur jis fj|ėH,kąd tokia “savų 
pankų pojį/ika yra Bendruome 
nei nuodai”, nes ji naikina hen 
drupmeninę dvasią ir vieningą 
darbą (“lira ilgas” 1963. VIII. 
31).
""Kaip netrukus patys įsitiki

nome, toks jo susirūpinimas 
nebuvo be pagrindo. Jauna, dar 
savo, kelio ieškanti Bendruo
menė pateko į vienos srovės 
rankas ir tapo “vienų rankų” 
politikos,
apnuodyta sroviškumu. Kada 
dauguma išeivių su viltimi į 
ją žiūrėjo kaip į visiems-bend
rą organizaciją ir kartu prie
monę lietuvybei ir lietuviškai 
kultūrai išlaikyti, viena srovė 
“veržliai” per kitų galvas siek 
dama, ėmė viską į savo rankas, 
ne tiek žiūrėdama lietuviškųjų 
reikalų, kiek laikydamasi savo 
sroviškai egoistinių tikslų, sie
kė ją vienašališkai užvaldyti, 
vienašališkai joje įsigalėti, vi
sus kitus išstumiant iš jos va
dovaujančių organų. Dėl fa ir 
pats Bendruomenės kūrėjas po 
kurio laiko turėjo nusiskųsti, 
kad ^Jau kuris laikas kai ku
rių žmonių sisteteiningai de- 
danios pastangos Bendruome
nę paimti į savo rankas”. “Tas 
jos ėmimas į “savo rankas” 
pakerta pasitikėjimą ir dauge 
lį atstumia' nuo jos ir nuo 
bendradarbiavimo su ja”. Po 
to jis tiesiog statė klausimą: 
“Ar. mes turime PLB?’’ ir pats 
atsakė: “Tokios, kokia buvo 
sumanyta ir kuriama jos suma 
nytojų —?■ VLIKo, — neturime” 
.(Lietuvių Dienos, 1963).

dKitūr jis nusiskundė, kad 
taip sroviškai vadovau j amo j e 
Bendruomenėje nebeliko bend 
ruomeninės dvasios, ką supran

tame, kad joje įsivyravo ne vi
suotiniai lietuvių reikalai, o vie 
nos srovės interesai, t

Dabartinę padėtį vertinant, 
jau nelengvą suprasti, kaip lie-j 
t aviškieji reikalai pačių lietu-1 
vių tarpe galėjo taip nepasiseki 
ti. Sunku suprasti, kaip toliau* 
numatantieji frontininkai gale: 
jo nenumatyti (o turėjo numa-i 
lyti), kad suėmimas visos Ben( 
druomenės į savo rankas reiš-j 

’kja kilų išskyrimą ir tuo pa
čiu reiškia pačios Bendruome 
nės skaldymą bei griovimą. 
Kiek ryškesnėje šviesoje pasi
rodo asmuo, kuris- per daug 
metų stovėdamas Bendruome
nės priešakyje, pastoviai ir sis
temingai ją lenkė į frontinin
kų liniją, kol pagaliau jos va
dovaujamuose organuose liko 
tik frontininkai ir jų įtakoje 
esantieji asmenys, padarydami 
pačią Bendruomenę totališkai 
frontininkišką.

Jo vaidmepį sunku kitaip 
vertinti, kaip tik taip, kad jis 
gerai pasitarnavo savo parti
jai, o blogai pasitarnavo betu
riu tautai, nes jis Bendruome
nę nuvedė ne tais keliais, ku
rie jai buvo jos kūrėjiį numa
tyti, ir įkinkė ją f jai svetimus 
tikslus. Dėl fa ir turime padė
tį, kad turinti *labai svarbius 
uždavinius ir turėjusi tapti vi
suotine bendrine organizacija, 
B-nė buvo susrovinta, supartin 
ta ir užmaskuotai paversta prie 
mone kitiems siekti savo par
tinių tikslų. Taip ir turime 
Bendruomenę, kurioje fronti
ninkai yra privilegijuota ir vai 
danti srovė, o jai nepriklausau Lietuviškai visuomenei. Bend- 
tieji turėjo pasijusti antraei- ruomenės priedangoje siekia- 
liais nariais, lyg ir nepilnatei-'ma visą' išeivijos visuomenę 
siais.- Taip geriausiais norais' suvaryti į vieną partiją ar bent

Indėnu vadas Geronimo su 40 apaš 
tai y gana ilgai gynėsi Arizonoje. 
1885 metais jis buvo paimtas nolais- 
vėn ir pasiustas į Floridos kalėj im<.

tinius uždavinius, tačiau iš 
daug ko matome, kgd ji užmas 
kuolai tarnauja vienai parti
jai, kurios centras bei vadai 
apsprendžia jos kelią bei dar
bus. Taip pasinaudodami į jų 
kontrolę patekusia spauda ir 
jų vienų tenaudojamais meto
dais/ frontininkai fatališkai už 
valdė Bendruomenę ir. pavertė 
savo padaliniu. Paimdami į sa 
vo rankas Bendruomenę, fron
tininkai jos pagalba imasi kon 
troliuoti vvisą išeivijos visuome 
nę. Taip Bendruomenė pasida
rė priemone užvaldyti- visai

menei aiškinta apie opozicijos 
("visuomenės ardytoją”) blo
gybes, buvo išspausdinta ir pa
sakyta nemaža plūstažodžių, 
tarsi jie būtų geriausia prieinu 
nė Bendruomenei reformuoti.

Opozicija daug tokių daly
kų girdėjo ir, suprantama, atei
tyje dar išgirs. Suprantama, 
kad, nesant pozityvesnių išei
čių, kai kieno griebiamasi ir 
tokių dalykų. Bet lietuviškoti 
išeivijos visuomenė nėra to 
lygio, kad svarbiais klausi
mais sau informacijas semtų 
iš srovinių nutarimų ir kai ku
rių pareigūnų piktų ir nevisa- 
da teisingų žodžių. Ir, kaip ma
tėme, opozicija nėra to lygio, 
kad ji tokiais dalykais būtų iš 
gąsdinama.

Mes visi sutinkame su visų 
lietuvių pareiga dalyvauti sa
vo tautinėje bendruomenėje, 
bet tik tokioje Bendruomenė
je, kurioje vyrautų bendruome 
ninė dvasia ir tautiniai reika
lai, kurioje visi būtų lygūs ir 
kurioje nebūtų jokio parlišku 
mo ar, kitokio sroviškumo bei 
diskriminacijos. Mes : supran
tame, kądžbet kokį partišku
mo iš Bendruomenės reikėtų 
vyti l.ąųk.

Greitai bus .vydomi rinkimai 
į LB-tarybą. Iš praeities paty
rimo'--žinome jų pobūdį ir Jų 
rezultatus, žinome, kad jiemie 
ko neatsili eps • į; Ben druomen ės 
tolimesnį-kelią, o, tik užmas
kuos. daug-Ifą, ko joje neturė
tų būti.' Bėt mes nesijaučiame 
už tai atsakingi ir-nenėšime sa-

7 y. c

I jos Garbė.-, narė Ona Bender, 
luta Pinkus .r Elena GailiUf 
26-tos kuopos, Stanley Grigas 
ir Antanas Miner 116-tos 
kuopos. Pastarasis šiuo metu yra 
visos organizacijos Centro val
dybos pirmininkas.

Ignas Sakalas, 
Lietuvos Vyčių Garbės narys

NAUJOJO DIREKTORIAUS

organizuota visus lietuvius api 
mantį pliuralistinė organizaci
ja buvo vienos srovės įstatyta 
į totalistinę liniją. .

Nors ir skelbiama ir net pa
viršutiniškai atrodo, kad Ben
druomenė ir dabar vvkdo tau-

ĮtC/I

Or With $10,000
And your money grows to $10,551.99 
in years. A

Or With $20,000 7
And your money grows to 
$20,890.22~in 1 year.

Chicago Savings Offers You A Choice Of These Beautiful

COLORTVSETS
WHILE YOU EARN 6V2 % to 7% %

•IN OUR SPECIAL ACCOUNT

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 
2]4 years.

17” Diagonal COLOR 

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

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

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

Or With $10,000
And your money grows to $T0,691.09 in 
1% years.

Or With $20,000 , 
And yo’ur money grows to 

jS^$21,024.81 in T year.

Enjoy Your TV NOW PLUS

EARN INTEREST

jos valdžią.
Tokiais keliais L. Bendruo

menei nuėjus, daug kas buvo 
susidariusios padėties priversti 
nuo jos atsiriboti ir įstoti į opo 
zicijos kelią. Negalėdami tai
syti jos klaidų, būdami jos vi- 
duje,;daug kas iš jos pasirau
kė, pasilikdami sau teisę ir ne
atsisakydami tautinės pareigos 
taisyti ją iš šalies. Apskritai lie
tuviškoji.išeivijos visuomenė 
yra pakankamai sąmoninga ir 
lengvai neleidžia kam nors ją 
manipuliuoti, nors tai daroma 
ir- Bendruomenės vardu. Prieš 
Bendruomenės ' iškrypimus iš 
jai nubrėžto kelio jau senokai 
išsivystė opozicija. Ją didina 
įvairūs Bejidruomeriės parei
gūną bei ją: globėjų • išsišoki
mai. šiandieną jau gal niekas 
neginčys, kad Bendruomenė 
yra nuvesta į krizę.

Be abejo, tai mato ir dabar
tiniai jos vadai ir užmaskuoti 
globėjai. Tik daug ką stebina 
jų nesiėmimas jokių pozitivių 
žygių tai padėčiai taisyti ir su
sidariusiai "krizei pašalinti po
zityviomis priemonėmis. Atro
do, kad jie arba neįvertina su
sidariusios padėties rimtumo, 
arba savo partinius reikalus 
Stato aukščiau už tautinius rei
kalus, arba , nesuranda kelio 
taisyti savo klaidoms. Užuot 
susirūpinę savo klaidų taisymu 
ir teisingesnio kelio ieškojimu, 
jie sutelkė pastangas opozici
jai pulti bei sunaikinti, tarsi 
opozicija būtų kalta dėl jų klai 
dų ir išsišokimų, įvedant Ben
druomenę į akligatvį. Nuvedę 
Bendruomęn: į sunkią krizę, 
jie nesiryžta taisyti savo klai
dų ir nesiima, jokių reformų ir 
už dabartinę padėti kaltina ir 
puola opoziciją.

Kai kam atrodo, kad, jei opo
zicija tylėtų arbo jos nebūtų, 
tai viskas būtų gerai ar bent 
nepastebima. Buvo sušaukta 
daug susirinkimų ir'suvažiavi-

•Funds must rwrukri in this spebel eccount for term of certificate. From your deposit, we deduct the cost of the Hem, but the interest you aem pavs 
for «. yves you en eddrtxx^ o»n of to 7M% on your M depc®t. Fedeml reQulehons require substentiel interest peneWy for

mų — bet ne ieškoti Bendruo
menei teisingesnio kelio, o opo' 
zicijai apkaltinti, pasmerkti, 
o kai kur net ir iškeikti. Ne re
formų ieškojimas, o tik opozi
cijos apkaltindimas, suniekini- 
mas ir sunaikinimas buvo dau
gumas tų suvažiavimų ir viso
kių svarstymų tikslas. Buvo 
pasakyto opozicijai daug gra- 

j sinančių kalbų, priimta daug 
/rezoliucijų, btrvo rhatag vfšrio- 
t

vo balsų, kad jais įteisintume 
bei pratęstume kitų sudarytą 
padėtį ir sankcionuotume visa 
tai, kas joje daroma. Mes nesi
imame jų rinkimais taikyti. 
Kartą ji įstatyta į sroviškai to- 
talistinį*kelią juo eis ir toliau. 
Bet mes nesame dėl to atsa
kingi. Mes nesame jos klaidų 
priežastis, ne mums priklauso 
ir atsakomybė už jų gydymą.

A’. Bartkus

WORCESTERIO LIETUVIŲ 
ISTORIJOS PAPILDYMAS
Ignas Sakalas, Chicagoje, pra

šo korespondento Juozo Krasins- 
ko atsiminimus apie Worceste- 
rio lietuvius ir jų organizacijas, 
tilpusius Naujienų šių metų Nr. 
75 papildyti sekančiai: 
nepaminėtos dvi Lietuvos Vyčių į 
organizacijos-kuopos: 26-ji kuo
pa, įsteigta 1916 metais, ir 116- 
ji kuopa, įsteigta 1928 metais. 
Abi kuopos yra pasižymėjusios 
savo veikla rie tik Worcestery, 
bet ir visam Naujosios Anglijęs 
rajone. Abi ^kuopos dar ir šian-

KVALIFIKACIJOS
William R. Sebastian gimęs 

ir augęs Chicagoje, 49 metų am
žiaus, vedęs, baigęs Davis ele
mentarinę 'mokyklą ir Kelly 
High (aukštesniąją), Illinois 
Technologijos Institutą, Wash
burn Trade (Industrial Electro
nics), IIT ir DePaul universitetą 
(apdraudę) ir kt.: JAV kariuo
menėj atitarnavęs II Pasaulinio 
Karo metais Italijoje, o vėliau 
Korėjos kare, tarnavęs visoje ei
lėje įvairiose valdžios įstaigose 
inspektoriaus ir inžinieriaus pa
reigose. Priklausė visai eilei 
amerikoniškų lietuviškų orga
nizacijų, kaip tai Amerikos Le- 
gijonui (Dariaus-Girėno poste), 
Masonų ložei, Medina Temple 
(šventovei), Lietuvių Susivieni
jimui Amerikoje, Lietuvių Pre
kybos Rūmams, Lietuvių Vers
lininkų klubui, dviem apsaugai 
nuo gaisrų organizacijoms, ir 
dabar yra* Chięagos TaupjTno ir 
Skolinimo bendrovėje kaip di
rektorius. Priklauso dar kelioms 
nėbelietuviškoms orgabj^ąci- 
joms. ■ - - •

•NAU J IENOS ° BOLŠEVIKAMSdien gyvos,, veiklios. Iš veikėjų.
yra plačiai .^mi .\^gąnizaci-vYRA RAKŠTIS. AKYSE

' ■' O MĖLYNA O ŽALIA 6 GELTONA

Jūsų santaupos atneša daugiausia pelno pas UffltRSAl

Oln

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

Universal 

SAVINGS 
1800 S. HALSTED

y*at rwtv- <
M’N’MUM HP <*

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

Located just south of the Chicago Circle Campus
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PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

-T

Prekyba kūdikiais

UN/ON FEDERAL SA VLNGS

‘where people make the difference’

3430 South Halsted Street

Pasveikink savo draugiu

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

$26.00
$14.00

trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose: 
metams —___

pusei metų ___

Kanadoje:
metams_____
pusei metų __
vienam mėnesiui

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Tiesa, kitoj motyvų vietoj 
bandoma aiškinti kas kita, bet 
tai teismo aiškinimų vienas ki
tam prieštaravimai. Kada GT 
pats nesupranta ir negali kva
lifikuoti, kas gi pagal teisę bu-

NAUJIENOS, CHICAGO 8. III----- SATURDAY, APRIL 17, 1976

per "Naujienas

Newcastle Maternity ligoninės 
pranešimu, šeši kūdikiai — trys 
berniukai ir trys mergaitės bu
vo ligoninėje pagimdyti cesarian 
būdu, keturių minučių bėgyje. 
Sekstupleto motina yra Chris
tine. Price, 30 metų amžiaus.

Daktarai deda pastangas iš
saugoti. likusius 3 berniokus ir 
1 mergiotę. . . L '

kotarpyje ne iš Bendruomenės, bet iš pačio svarbiausio 
Bendruomenės organo — Bendruomenės tarybos išėjo 
keli įtakingi ir svarbūs bendruomenininkai. . Visi atsime
name, kad Teodoras Blinstrubas. Ilgus metus dirbęs Ben
druomenei ir ilgus metus buvęs LB tarybos narys, praei
tame tarybos suvažiavime pareiškė protestą. prieš Gai
los vedamą siaurą, fanatišką Bendruomenės politiką, 
prieš jo naudojamus metodus kitų pažiūrų liettuviams 
niekinti ir šmeižti, iš Bendruomenės tarybos išėjo. Gaila

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

ottAięs, ueleuinga* Garbės 
Teismo išsprendimas mūsų 
garbingų veikėjų bylos, nubau 
džiaut juos net Bendruomenės 
teisių susiaurinimu, aišku, dar 
labiau sukėlė mūsų Bendruo
menėje nesusipratimus, ardau 
čius 
kas 
LSK

4647 W. Lincoln Hwy. (at Lincoln MaHį Mattosoa, III. 60443 /Pitoną 747-4TOO 

Countryside Mall; Baldwin Ava. at Northwest Hwy. /Palatine, HL 60067/Phone 99MBS0'

$30.00
$16.00

$3.00

$31.00
$18.00

$4.00 O jei jie to tikrai nežinojo, 
tai ir jų savęs tokiais pasiskel- 
bimas sapudoje, taipgi prisis
tatymas LB Apylinkių Valdy
boms negalėjo būti kvalifikuo 
jamas jokiu nusikaltimu. Tai
gi Kamanto apskųstieji nega
lėjo būti Garbės Teismo nu
teisti, net ir tuo atveju, jei Ka
mantus būtų juos skundęs, tu 
rėdamas teisę į skundą. Taigi, 
kaip matome, LB Garbės Teis
mo nuteisimas Kamanto aps
kųstųjų mūsų 12-kos veikėjų 
yra nepagrįstas nei iš esmės, 
nekalbant jau apie tai, kad tas 
Kamanto skundas išvis nega
lėjo būti svarstomas iš esmės, 
nes Kamantas, kaip privatinis 
asmuo, negalėjo skųsti tų mū
sų 12-kos veikėjų dėt jų pažei
dimo viešojo intereso, saugo
mo atitinkamų Bendruomenės 
organų. ' /

Tas formaliai neleistinas ir

ALTONA, Ill. — Vidaus van
dens kelius tvarko ir prižiūri 
Amerikos kariuomenės inžinie- 
rijos korpusas. Jų žinioje yra ir 
Illinojaus prie Altonos 26-ji už
tvanka ir šliūžės, kurios buvo 
taisomos ir tik balandžio 15 d. 
tebuvo plačiau pravertos laivų 
susisiekimui. Taisymo metu 
ties tą vietą buvo didelis baido
kų bei laivų susigrūdimas, kaš
tavęs laivų savininkams 430,000 
dol. j dieną.

Inžinierijos korpuso vadovy
bė teigia, jog ties Altona van
dens įrengimai yra pasenę ir ne- 
bepatenkina laivų trafiko. Jie 
siūlo naujas ir didesnes šliūžes 
l>ei patį pylimą statyti kiek že
miau kitoje upės vietoje, kurios 
būtų pritaikytos šių dienų rei
kalavimams ir kaštuotų 450 

mil. dol. ,
Inžinierijos korpuso projektą 

remia sen. S. Symingtonas ir 
Illinojaus valstijos sekretoriaus 
bei kandidatas į gubernatorius 
M. J. Howlet, bet priešinasi 
gamtos apsaugos grupė ir gele
žinkelių bendrovės, kurios ma
to, tame didesnę konkurenciją.

/Bif i”;

“Krašto valdybos pirm. Juozas Gaila kalbėjo 
pilnai pasitikėdamas, šaltai ir santūriai. Dėkodamas 
savo bendradarbiams, jis lyg ir džiaugiasi, kad nuo 

pat jo pečių nusirinta tokia didelė našta. 'Jis pa
brėžė kad krašto valdyba pasitikėjo lietuvio sąmo
ningumu, savigarba ir gera valia. Ji tikėjo, kad ki
lusiems neaiškomams spręsti bus einama į LB gar
bės teismą. Ji visai netikėjo, kad išeivijoje atsidūręs 
lietuvis eis teisybės ieškoti į svetimus teismus ir kad 
tam naudos savo ir visuomenės lėšas. Netikėjo, kas 
kad lietuvis, ištrūkęs iš tironijos nasrų gyvendamas 
demokratinėje santvarkoje, bandys įrodinėti, kad 
balsavimai nėra gera priemonė Lietuvių Bendruo
menei savo organus išsirinkti, o labiausiai netikėjo, 
kad vieno vadovaujančio organo vadovybėje atsiras 
žmonės, kurie savo laiką, energiją ir lėšas eikvos 
Lietuvių Bendruomenei giauti. Kiekviena krašto 
valdyba susiduria su įvairiais sunkumais. Netrūko 
tų sunkumų nei šiai valdybai, bet jai netrūko nei drą
sos, nei pasitikėjimo — Lietuvių Bendruomene augo 
ir stiprėjo.” (Darugas, 1076 m. bal. 15 d., 3 psl.) 
Suvažiavusiems tarybos nariams Gaila galėjo pasa

kyti, kad jo vadovaujamame laikotarpyje Bendruomenė 
augo ir stiprėjo, bet jis nepateikė duomenų tam augimui 
ir stiprėjimui įrodyti. Jeigu toki duomenys būtų buvę 
pateikti, tai pastabus Kutkus būtų buvęs pirmas tiems 
duomenims įtraukti į korespondenciją. Gaila nepaskel
bė nei keliais nariais jo vadovauta Bendruomenė padi
dėjo, nei kokia prasme — moraline dorovine, teisiška, 
ekonomine ji sustiprėjo. Gaila turėjo rasti būdą pasaky 
ti savo bendradarbarbiams, kaip jam pavyko išspręsti 
tuos nesusipratimus, kurie kiekvieną metą kildavo. Jis 
nieko nepasakė, kurie lietuviškos visuomenės sluoksniai 
atėjo į Bendruomenės eiles ir pasiryžo eiti tais pačiais ke
liais. kuriais Gaila ir jo patarėjai eina.

Užsieniuose:
metams_____
pusei metų _
vienam mėnesiui

'J

ryboje, bet Blinstrubo pareiškimas buvo galutinas, nes 
paskutiniai posėdžiai jį įtikino, kad su Gaila iri jo parink
tais žmonėmis negalima dirbti visų lietuvių bendro dar- 
ba .

Iš Gailos vadovaujamos tarybos išėjo ne vienas 
Blinstrubas. Jis turėjo Dr. Kazio Bobelio įgaliojimus 
bendarm pareiškimui padaryti. Kada Blinstrubui teko 
kovoti dėl teisės atšaukti ir paneigai Bendruomenės va
dovybės padarytus neteisingus ir nieku neparemtus pa
reiškimus, tai jis susirinkusiems pranešė, kad iš tary
bos išeina ne tik jis pats, bet ir Dr. Bobeliu. Dr. Bo
belis Amerikoje vaikščioja ne vienas. Jis. jau kelintas me
tas vadovauja Amerikos Lietuvių Tarybai ir kitoms 
organizacijoms. Visi atsoimenamedr Dr. Leono. Kriauče- 
liūno pareiškimą, dėl ko jis ištsoja iš JAV LB tarybos. 
Galvojančius žmones labai sunku įtikinti, kad Bend
ruomenė stiprėja, kada Gailos vadovaujama taryba ne
teko tokių stiprių lietuvių visuomenės atstovų.

Sunku suprasti, kodėl organizacijos pirmininkas, su
stiprinęs organizacija, galėtų savimi nepasitikėti. Bet 
kaip galima savimi pasitikėti, kada organizaciją suskal
dai, apdaužai, supiudai su kitoms organizacijoms? Gaila 
savihi neapsitikėjo. Kutkus, būdamas geras bendTuomeni 
ninkas, matydamas sunkią padėtį, tiems, kurie nematė ir 
nesuprant, parašė, kad Kaila “pilnai pasitikėjo esavimo”.

Dėl Garbės Teismo sprendi- vo tas vad., suvažiavimas Vy 
mo is esmės jau esu į 
“Naujienose” anksčiau. Para
šyto — ištisai čia nekartosiu. 
Noriu tik pastebėti tai, kad V. 
Kamanto skundžiamieji buvo 
ne eiliniai lietuviai.
veikėjai, jų tarpe keli net ir 
plačiajai visuomenei žinomi. 
Argi galima prileisti, kad jie 
buvo blogos valios? Pats Gar
bės Teismas, žiūrėdamas by
lą iš esmės, kaip matyti iš jo 
sprendimo motyvų, kruopščiai 
aiškino, iš Vyčių salėj vykusio 
suvažiavimo protokolo, kiek 
tame suvažiavime buvo atsto
vų, lygindamas tą skaičių su 
Kafmanto pirmininkauto (Jau
nimo Centre vykusio) suva
žiavimo atstovų skaičium, tuo 
duodamas suprasti, kad, jeigu 
tame Vyčių salės suvažiavime 
atstovų būtų buvę daugiau, 
negu suvažiavime jaunimo 
Centre, tai Vyčių salės suvažia 
vimo nutarimai, taipgi ir jame 
Apygardos Valdybos bei Re
vizijos Komisijos išrinkimas 
teisės-požiūriu būtų be prie
kaištų. . ■'

Pakyla saulė, čiulba sugrįžusieji paukšteliai/ 
susprogsta medžiai, sužaliuoja pievos ir darželiai. 
Kiekvienas jaučiame artėjančią šią prisikėlimo

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.

Published Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Co., ]
1739 So. Halsted Street, Chicago, III. 60608. Telephone HA 14100 
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rašęs čių salėje (tikras JAV LB Apy- 
7__ i- gardos suvažiavimas, ar ne?),

tai kaip jis gali teisti Kaman
to apskųstuosius, kad jie, lai
kydami Vyčių salės .suvažia- 

mūsų vimą teisėau, taipgi laikydami 
ir save to suvažiavimo teisėtai 
išrinktais Valdybos ir Revizi
jos k-jos nariais, buvo piktos 
valios, vadinas, tikrai žinojo, 
kad jie tokiais'nėra?

Amerikoje telefono stulpas yra tiktai telefono stulpas, daugiau 
nieko. Tuo tarpu telefono stulpas Aliaskoje dažnai tarnauja ke
liems dalykams. Mažoje Diamede saloje, esančioje 25 myliu atstu- 
moje nuo Aliaskos, banginio kaulas padaromas telefono stulpu, ku
ris tarnauja vienai telefono linijai visiems saloos gyventojams. Sa
loje gyvena 115 eskimu kurie kartas nuo karto telefonu susižino 
su Aliaskos pakraščius saugojančiais., sargais. Paveiksle matome 
šios salos banginio kaulus, einančius telefono stuipy pareigas.

ir pačią Bendruomenę, 
irgi teisingai pasakyta 
rezoliucijoje.

(Bus daugiau.)

Iš vienos pusės, abortų įstaty
mai, visokie apsisaugojimo vais
tai ir kitos priemonės, labai su
mažino JAV naujagimių skaičių. 
Iš antros gi- —* vis - didėjantis 
naujamių- pareikalavimas sudaro 
sąlygas kūdikių ir vogtų kūdikių 
prekybai. Juodoje prekyboje už 
tik ką gimusį kūdikį, mokama 
5,000 doL, pagal užsakymą pa
gimdytą kūdikį sumokama net 
50,000 dol. .

Laikraščiuose galinu paste
bėti tokį skelbimą, ypač Kali
fornijoje: “Jauna pora nori įsū
nyti kūdikį prie gimdymo; Bus 
sumokėta daktaro ir ligoninės 
visos išlaidos. Susirašinėjimas 
patikimas7’. , •

Nežiūrint, kad pereitą rude
nį vidurio ir pietų JAV buvo 
didelė sausra, kuri išdžiovino 
pasėlius, visdėlto grūdų preky
bininkai pranašauja gerą šių 
metų javų derlių. Jie mano, 
kad šiais 1976 m. grūdų derlius 
sieks 7 bil. bušelių.

Grūdų ir maisto prekybinin
kai sako, kad šiais metais mais 
to kainos nebekilsiančios, beit 
nusistovės ir bus pastovios il
gesnį laiką. Kaip žinia, perei
tais metais maisto kainos pa
didėjo 8%.

Iš šešių dvi mirė

NEWCASTLE, Anglija. U 
šešių vienkart gimusių (sextu- 

Visi atsimename, kaod Gailos vadovaujamame lai- pleto) du dūkikiai jau mirė
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.< ■ ■ ■ i- ■ . > ■- ,r

> v ■ -A- ė.-; ■

Savimi pilnai pasitikėjo
Vytautas Kutkus, santūrus ir kiekvieną žingsnį ge

rai apgalvojantis žmogus, dalyvavo paskutinėje Juozo 
Gailos vadovaujamos Bendruomenės tarybos konferen
cijoje ir parašė įdomią korespondenciją apie balandžio 3 
ir 4 dienomis Philadelphijoe vykusį tarybininkų pasitari
mą. Paminėjęs pačius svarbiausius Bendruomenės atlik
tus darbus, jis taip pat trumpai susumavo kiekvieno at
sakingo pareigūno padarytus pareiškimus.

Kutkus teisingai aprašė 'Bendruomenės iždininko 
Petro Mitalo pranešimą apie dabartinį Bendruomen:s iž
do stovį. Jis pareiškė, kad tik per pirmuosius šių metų 
mėnesius Gailos vadovaujama ir Mitalo prižiūrima Bend
ruomenė turėjo $31,388.29 pajamų. Praeitais mietais ben
druomenė turėjo daug išlaidų, bet vis dėlto iš praeitų niek
tų buvo likusių 810,744.88. Jeigu nebūtų buvusių išlaidų, 
tai bendruomenės ižde šiais metais galėtų būti gana stam
bi suma. . - v K

Mitalas suvažiavusiems tarybos nariams pareiškė, 
kad iki kovb paskutinės dienos Vasario 16 aukų Bendruo
menės iždininkas gavo $16,213.13. Tai, aišku, dar nebuvo 
visos Bendruomenės Vasario 16 proga gautos aukos. Mi
talas susirinkusiems pareiškė savo įsitikinimą, kad šių 
metų Vasario 16 aukos prašoks 21,000.00. Jis nesakė, iš 
kur pas jį tokios viltys galėjo būti, bet, matyt, jis jau tu
rėjo tikslių žinių, jeigu JAV LB tarybos nariams tokią 
sumą pranešė. Kutkus nieko nesako, kiek Mitalas gautų 
aukų pasiuntė Lietuvos laisvinimo reikalams, bet galimas 
daiktas, kad minėtame suvažiavime Mitalas apie tū rei
kalą nieko nekalbėjo. Kiek iš Mitalo gavo Vilkas, patirsi
me, kai Vilkas paskelbs šiais metais gautų aukų sumas.

Mitalo pranešimas įdomus visiems Amerikos lietu
viams, bet daug savrbesnis yra Juozo Gailos, JAV LB 
krašto valdybos pirmininko pranešimas. Visi žinome, 
kad svarbiausius sprendimus daro ne Mitalas, bet Gaila, 
Gečio patariamas. 0 Gailos pranešimą Kutkus šitaip ap
rašo:

šventę.- '
Mūsų taupytojoms, draugams ir visiems lietuviams 
linksmai atšvęsti ŠVENTAS VELYKAS linki —

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose:

metams___ _____________ $30.00
pusei metu____ _________ $16.00
trims mėnesiams ________ $8.00
vienam mėnesiui__________$3.00

GIVE HĖART FUND

INSURED



SKAITYK PATS IR PARAGINK

COSMOS PARCELS EXPRESS

COSMOS PARCELS EXPRESS TĖVAS 1R SONUS

EUDEIKISDAIMIDGAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

SUSIRINKIMŲ

Pirkite Naujienas
Remkite kiekvienas.

Phone: YArds 7-1911

NAUJIENOSE APSIMOKADRAUGAj IK BIČIULIS

Nes jos rašo tiesę
—- — — \ ■* ’*

Ir veda į šviesą.

Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
.Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTj.

PRISIMENAM LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ 
SĄJUNGOS PIRMUOSIUS ŽINGSNIUS

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUT03I0BILIAMS PASTATYTI

ATPIGINTI 
vokiški 

RADIJAI

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Kadangi jau daug metų pra
bėgo nuo mūsų žurnalistų sąjun
gos įsisteigimo dienos, tad to
kia proga aš čia trumpai papa- 
šakosiu apie šios sąjungos veik
lą. Pirmiausia čia tenka pasa
kyti apie tąsias priežastis, ku
rios paskatino Lietuvoje suda
ryti vadinamąją žurnalistų są
jungą.

M 0 V I N G
Apdraustas perkraustymaš 

iš [vairiu atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

YArds 7-1741 -1742

612-432-7083 
el.: AL 4-5456 

CH 3-2583 
268-0068 

TL 6-2674 
BR 8-6966 
WA 5-2737 

884-1738 
ES 2-4685 

Tel.: 374-6446 
Tel.: 432-5402 

GL 8-2256 
246-9473 

FO 3-8569 
AN 1-2994 
LO 2-1446 

373-8783 
GR 24387 

345-2028 
PO 3-4818 
GL 5-9586 
HU 1-2750 

F! 6-1571 
609—5854867 

PL 6-6766 
Tel.: 4414712 

SW 8-2868 
Rl 3-0440

TELEF. PR 8-3229

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

Valandos pagal, susitorimę.

Sesuo M. Helen Susan, S. F. C. Cn 
\ — Deborah, Si c phen,

NAUJUOS* K1WIIEN0

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukš
tos kokybes prekių prieinamomis kainomis.

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

Plaukiant laivu su latviais Ne
muno upe turėjom gražių nuo
tykių. Kai buvome priplaukę 
prie Veliupnos, tad sustojus lai
vui prieplaukioje tuojau, kad 
prie jo jau yra atnešti bažnyti
niai baldakimai (pastogėlė ant 
stulpelių), ir būrelis jaunų mer
ginų, apsirengusių tautinais dra
bužiais. Po baldakimu latviai 
buvo nuvesti į bažnyčią, kur var
gonų linksmu griežimu jie buvo 
pasveikinti ir paskui po kelių 
minučių nuvesti į kleboniją ir 
linksmai pavaišinti su įvairio
mis dainomis. Latviai žurnalis
tai tokiu sutikimu buvo labai su
žavėti. Kai priplaukėm prie Jur
barko, tad taip pat visi buvo 
priimti su gražiomis vaišėmis 
dainuojant ir šokant.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO eili
nis narių susirinkimas įvyks trečia
dienį. balandžio 21 d. 1 vaL popiet 
Gintaro salėje. 2548 W. 68th St. Ne
riai kviečiami atsilankyti ir jau lai
kas užsimokėti savo duokles. Yra 
daug svarbiu reikalu svarstyti Bus ir 
vaišės. Rožė Didžgalvis, raš.t

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai 
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 So. LITUAN1CA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai 
ir tiksliai- aptarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS l LIETUVĄ, LATVIJĄ, 
\ ESTUĄ, UKRAINĄ IR T. T.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLUENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTL
GARANTUOTAS, SKUBUS IR TIKSLUS 
' PRISTATYMAS.

Lietuvoje 1921 metais gegu
žės mėnesio pradžioje iš Latvi
jos buvo pranešta Lietuvos Už
sienio Reikalų Ministerijai, kad 
Latvijoje yra susikūrusi žurna
listų sąjunga, kurios delegatai 
yra pasiryžę apsilankyti Lietu
voje ir užmegzti reikiamus ry
šius su lietuviais žurnalistais. 
Taigi tokis pranešimas ir lietu
vius paskatino sudaryti kokią 
nors žurnalistų sąjungą. Ypač 
tokiu klausimu labiausiai su
sirūpino kan. J. Tumas-Vaižgan
tas, kuris savo pažįstamus rašy
tojus ir žurnalistus sušaukė į 
pasitarimą, kuriame jis nurodė, 
kad reikia kuo skubiausiai su
organizuoti rašytojų ir žurna
listų sąjungą. Tokis pasitarimas 
įvyko 1921 m. gegužės 11 d., 
ir greitai buvo suorganizuota 
vadinamoji rašytojų ir žurnalis
tų sąjunga, kurios įstatus pats 
J. Tumas-Vaižgantas pažadėjo 
paruošti. Nors šita sąjunga dar 
nebuvo atitinkamoj įstaigoj Įre
gistruota, bet ji . mokėjo gerai 
gyvuoti. '

Visokios išlaidos, surištos su 
atvykusių latvių žurnalistų pri
ėmimu buvo pažadėtos atlyginti 
Lietuvos Užsienio Reikalų Mi- 
nisterijos.z .

Mūsų -konferencijos su lat
viais laikotarpiu buvo daromos 
ekskursijos laivais Nemuno upė
je ir taip pot lėktuvais po visą 
Lietuvą. Buvo paruošta kelio
lika lėktuvų: vienuose buvo pri
imta tik po vieną žurnalistą, ki
tuose po tris. Man teko patekti 
į- tokį lėktuvą,- kuriame be la
kūno buvo tik trys žmonės: aš, 
A. Žukauskas-Vienuolis ir dar 
latvis. Visi mes trys buvome 
pirmą kartą savo gyvenime pa
tekę Į lėktuvą, ir aplakstėme be
veik visą Lietuvą. Ties kiekvie
nu miestu--lakūnas pasakydavo 
miesto vardą ir pasukdavo lėk-

> ONUFRAS SAVICKAS
Gyveno anksčiau Ciceroįe

Mirė 1976 m. balandžio 15 d., 7 VaL ryto, sulaukęs 92 metų am
žiaus. Gimęs Lietuvoje.

Amerikoje’ išgyveno 63 metus. . '

Paliko nuliūdę: duktė Stella Bocunas, sūnūs — Walter Savickas, 
gyv. Kalamazoo, Mich., Joseph Savickas Lietuvoje, anūkai ir proanū-

HELEN LIDEIKA 
PAGAL TĖVUS STRAUKAS

Gyvens Woodridge, III. Anksčiau gyveno Brighton Parke

2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

tuvą taip, ka<j ore padarytų ratą. 
Lekiant palyginti ne aukštai bu
vo labai gražu matyti visokius 
Lietuvos žemės vaizdus. Kai lė
kėm pro Anykščius, tad A. Žu
kauskas-Vienuolis džiaugėsi pa
matęs Anykščių šilelį, kurį A. 
Baranauskas savo poezijoj bu
vo aprašęs. Kai visokias vie
tas aplakstėme, tad lakūnas pa
sakė, jog greitai nusfleisime į 
Kauno aerodromą. O aerodrome 
mums tada atrodė, kad ne lėk
tuvas leidžiasi žemyn, bet visas 
aerodromo paviršius kylą į vir
šų ir pagaliau, pajutome, kad 
lėktuvo ratai jau siekia žemės 
paviršių. Taigi mums tiktai taip 
atrodė, kad ne lėktuvas leidosi 
žemyn, o pats žemės paviršius 
pakilo prie mūsų. O lakūnas dar 
pasakė, kad skrendant pirmą 
kartą tik taip atrodo, kad pati 
žemė kyla į viršų prie atlėkusio 
lėktuvo.

Dit PAUL V. DAKGiS 
gydytojas ir chirurgas 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius*

1933 S. Manheim Rd., Westchester, IIL
VALANDOS; 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3. vaL 
Tek: 562-2727 arba 562-2728

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 6950533 

Fox Valley Medical Canter 
860 SUMMIT STREET 

"ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS"

Prasidėjus vadinamajam pa
sauliniam karui daugelis Lietu
vos žurnalistų pateko į kitus 
kraštus. Daugiausia pateko į 
Jungtines Amerikos Valstybes. 
Ir čia Amerikoj lietuviai žurna
listai nesnaudžia ir savo veiklą 
yra gražiai suatktyvinę.

A. Kelmutis

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

Lietuvių žurnalistų susirinki
mai 1921 m. po gegužės mėne
sio buvo daromi kas mėnesis, 
nors sąjungos įstatai dar nebuvo 
įregistruoti. Kai Įstatai buvo 
Įregistruoti, tad, 1922 na. sausio 
31 d. Įvyko steigiamasis rašy
tojų ir žurnalistų sąjungos su
sirinkimas. Susirinkimui pirmi
ninkavo J. Tumas- Vaižgantas, 
sekretoriavo A. Klimas. Po įre- 
truotais įstatais buvo pasirašę 
J. Tumas-Vaižgantas, J. Stri
maitis, A. Žukauskas-Vienuolis, 
1929 m. buvo nutarta sudaryti 
žurnalistams atskirą draugiją, 
kuri buvo pavadinta lietuvių žur
nalistų sąjunga. Šios perorga
nizuotos sąjungos Įstatai buvo 
įregistruoti 1930 m. balandžio 12 
dieną; po jais pasirašė — dr. J. 
Purickis, A. Bružas, M. Šalčius 
ir A. Klimas.

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

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

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

- Tel. WA 5-8063

ZARASIŠKIŲ KLUBO pavasarinis 
banketas įvyks balandžio 24 d., šeš
tadieni, 7:30 vai. vakaro Vyčiu salė
je. 2455 W. 47 St Bus šalta ir šilta 
vakarienė, programa. Šokiams gros 
Ramonio orkestras. Bilietus reikia 
įsigyti iš anksto paskambinant tele
fonu: HK 4-7916 po 5 vai. vakaro.

Valdyba

CORPORATION
Licensed by VNESHPOSYLTORG

"Kalnai bus pajudinti ir kauburiai drebėt, bet mano gailestingu
mas neatstos nuo tavęs ir mano ramybės sandora nebus pajudinta, sako 
tavęs pasigailintis Viešpats**. — Iia. 54:10.

Matome kokius brangius ir palinksminančius pažadus Dievas yra da
vęs savo žmonėms. Jis visuomet rūpinasi savo vaikeliais. Jis juk žino ko 
jiems reikią. Jis davė jiems visokių gėrybių ir, kolei buvo paklusnūs, visi 
dalykai tarnavo jų gerovei. E tikrųjų nei vienas iš visų jo gerųjų pažadų 
neliko neįvykdytas. (Joz. 23:14). Jis rūpinasi visais mažiausiais ir didžiau
siais mūsų kasdieninio gyvenimo reikalais. Esame liudytojais, kad kiek
vienas mūsų prityrimas arba tikėjimo ištyrimas pasirodė esąs mums naudin
gas. Iš tikrųjų, visa veikė mūsų amžinai gerovei.

Viii žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mš 
rusle j i? Į tą klausimą atsako knygutš "Viltis po mirties", kurif gausite 
nemokamai. Rašykite:

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

IV. RAITO TYRINĖTOJAI

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR. 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST G3rd STREET 

Vai.: an.Tad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

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

KEZ-: GI 8-0873

DR. W. E1SIN - E1SINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA

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

siliepia. skambinti Ml 3-0001.

S K Y R I A I :
7707—147 St. TeL: 

45 Second Avenue T 
135 W. 14 St.
389 West Broadway 

332 Fillmore Avenue 
2222 West Chicago Ave. 

2501 West 69 St.
5879 State Road 
762 Springfield Avenue 
1082 Springrield Ave.
- 1807 Beimeke Rd.
> 636-38 Bridge St. N. W. 
518 Park St

241 Fourth St
960 S. Atlantic Blvd. 

1329 Boulevard 
698 Sanford Ave.

176 Market Street
60 Broadway
1214 N. 5th St T

— 4925 Old York Rd. T 
1307 E. Carson Street

94115, 1826 Divisadero St 
— 4 Quay Court 
905 Bank Street 

11421

Mirė 1976 m. balandžio 13 d. 4:15 vai. po pietų, sulaukusi senat
vės. Gimė Lietuvoje, Telšių aps.

Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: 2 dukterys — Sesuo M. Helen Susan, S. F. C. 

ir Bernice Benchick, jos vyras Stephen, 5 anūkai — Deborah, Stephen, 
Cynthia, MicheHe ir Laura Benchick. Švogerka Julia Rozanskas ir 
kiti giminės, draugai bei pažįstami. Lietuvoje liko giminės.

Velionė buvo žmona mirusio Peter.
Seimą pageidauja gėlių nesiųsti.
Buvo amžina narė §v. Kazimiero Seserų Rėmėjų ir priklausė Mo

terų Sąjungai Brighton Parko apylinkėje.
Šeštadienį 6:00 vai. vakaro kūnas bus pašarvotas Eudeikio, GaL 

das-Daimid koplyčioje, 4330 So. California Ave.

Pirmadienį, balandžio 19 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš koply
čios i Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingu pamal
dų bus laidojama šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Helen Lideika giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimu

’ / Nuliūdę lieka:
Dukterys/ anūkai/ g<nwnė<. \ '

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

DR. K. A. V. JUČAS 
f Tel.: 561A605 ir 489-4441 .

OFISAI;
/ 1002 N. WESTERN AVE.

5214 N. WESTERN AVE.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso teL: HE 4-1818 
Rezidencijos: PR 6-98G1

DR. J. MESKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 7Tst STREET 

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
0PT0METRISTA5 

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

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

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
G Ė LI N Y C I A 

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

BE 3-5893

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

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

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

CORPORATION
488 Madison Avenue (tarp 51 ir 52 g-vės) 

FLOOR 21st.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWTCZ)

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

• Kūnas pašarvotas Zolp koplyčioje, 504 W. Michigan, Paw Paw, 
Michigan.

Laidotuvės^ balandžio 17 d. 1 vai. po pietų bus lydimas iš koply
čios į Oąk Grove, Lawton, Mich, kapines.

Visi a. a. Onufro Savicko giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą../ *

Nuliūdę lieka:

duktė, sūnūs ir giminės.
Laidotuvių. Direktorius Zolp.

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 
' 2434 WEST 71st STREET 

Ofisas: HEmlock .4-5849 
Rezidu 388-2x33

OFISO VALANDOS: . J- 
Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
antrad.. penKtadiem nuo 1—5, tree, 

ir šestad. tiktai susitarus. '

APPLE-VALLEY, Minn. 55124 
NEW YORK, N. Y. 10003 
NEW YORK, N. Y. 10011 
So. BOSTON, Mass. 02127, 
BUFFALO, N. Y. 14206, 
CHICAGO, Illinois 60622, 
CHICAGO, Illinois 60629, 
CLEVELAND, Ohio 44134, 
IRVINGTON, N. J. 07111, 
IRVINGTON, N. L 07111, 
FORT WAYNE, Ind. 46808. - 
GRAND RAPIDS Mich. 49504, 
HARTFORD, Conn. 06106, 
LAKEWOOD, N. J.- 08701, 
LOS ANGELES, Calif. 90022, 
NEW HAVEN, Conn. 06511, 
NEWARK, N. J. 07106, 
PASSAIC, N. J, 
PATERSON, N. J. 07505, 
PHILADELPHIA, Pa. 19122, 
PHILADELPHIA, Pa. 19141 
PITTSBURGH, Pa. 15203, 
SAN FRANCISCO, Calif. 
TRENTON, N. J. 08620 
WATERBURY, Conn., 
WOODHAVEN, N. Y. 11421, 94-08 Jamaica Ave. ' 
WORCESTER, Mass. 01610, 144 Millbury Street 
YOUNGSTOWN, Ohio' 44503, 309 W. Federal Street

GĖLININKAS
Linksmumo arba liūdesio valandom 

'(PUTRAMENTAS) 
gražiau**— Ir xniii.

jhu papuošimui ir sezoninės 
kapam* gėlės.

ROY R. PETRO (PUT? s 711 .’AS) 
5525 So. Harlem Ave, — 586-1220

GBAOINSKAS
DR. VYT. TAURAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 

Ofisas: 2652 WEST 59th STREET
Tel.: PR 8-1223

OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Seštadie* 
niais 2-4 vai. po piety ir kitu laiku 

z pagal susitarimą.

Y. Tu mason is, M. D., S. C
Į CHIRURGAS

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

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
-n ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Kj Aparatai • Protezai. Med. Ban- 
dažai. Speciali pagalba kojoms

» (Arch Supports) ir t. t.
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago III. 60629 

Telef ~ P Respect 6-5084

KITUS SKAITYTI

. HAUJ IKS A S
f



REAL ESTATEnon

63rd St

■2 years secretarial ex

782-0311

CHICAGO, ILL. 60629

JŪSŲ NAMĄ
ERWIN J.

MICHAELS

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

11111111111

BUY U.S. 
SAVINGS 
BONDS

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

NAUJIENOS® BOLŠEVIKAMS 

YRA RAKŠTIS JŲ AKYSE

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namv Statyba Ir Remontas

C los 
d ižą 
ateit 
čia u.

Help Keep
Our Economy

Jtrocif

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 
"NAUJIENOSE’

ON INVESTMENT 
ACCOUNTS

2625 West 71st St Tel. RE 7-7200

2 butu puikus mūras, atskiri ši!dy
giai, 2 auto garažas Marquette Par
ke. Arti mūsų. $27,900. -

SHIPPING OVERSEAS?
CALL INTT ACTIVITIES CORP, 

FOR RFEE' INFORMATION.-’
PHONE f3i2) 595-7310;

STASIS FASHIONS 
Kūdikiams ir vaikams 

RŪBŲ KRAUTUVĖ 
623Z So. Kedzie Avenue 

Tel. 4364184 
Say. Stasė Bacevičienė

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2M6 WEST 69th STREET 
Telrfj REpublic 7-1 Ml

IŠNUOMOJAMAS kambarys vyrui 
2-mė aukšte su atkiru įėjimu ir pa
togumais, 4401 So. /Falman Avenue. 
Tel. 523-8944. v • \ -i '

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Are 
Chicago, III. 80631 Tel. Y A 7-5980

SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI "NAUJIENAS"

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Įvairūs Pardavimai

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt 9:00 ryto 
Antrad. ir penktadienį 9:00 ryto 
dieniais 9:00 ryto 
daryta.

gauti Naujienose arba viršuje 
skelbiamose bilietu pardavinė
jimo įstaigose.

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DUMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago. ID. 60609 Teel. VI 7-3447

RENTING IN GENERAL 
; \ . r N u o m dt

TURI GERIAUSIA
PASISEKIMĄ BIZNYJE

Lietuvip kalba: ^?sdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 v. popiet. — šeštadienį ir

- sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai.

ARTI 73 — California 20 metu 
onikns 6 kamb.. 2 avkqfrj mūras ir 
2 auto mūro Labai patrauk
lus gyventi. $23.300,

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

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

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

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St. Tęl. 436-7878

NAUJIENOS, CHICAGO «, ILU^- SATURDAY, APRIL 17, W76

nai Austin
Tel. 421-6100.

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

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

8:00 vak.;
5:00 vakaro; šešta-

12:00 dienos. Trečiadieniais už-

6 butų iškilaus grožio gelsvas mū 
ras. 4 auto mūro garažas. Patiks ii 
jums, Marquette Parke. £66,000.

4637 So. Archer Avė 
(Prie 47-tos)

Tel. LAfayette 3-1083
AUTOMOBILIAMS

6Vo0h TX\metv/ 4^ Certifikatams.
Mažiausia $1,000 

ar daugiau.

AT) RRAJTT4 "RTTTTT mnroc S 
ntn TTlūrn Ąfelnri cUHvmai

nlr cnnd Arti Maria High — 
■45.500.

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-

Taupmenos padėtos Į reguliarias taupymo sąskaitas iki mėnesio 
10-tos dienos duoda pelno dividendą ui visą mėnesį. 

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI

DĖMESIO
80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams. 

k , Kreiptis:
A. L A U R A I T I S 

4645 So. ASHLAND AVĖ.
523-8775

REAL ESTATE «=OR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PUSMEČIUI $71 CHICAGOJE
; WGICEROJE 
::. 7 (w/20/5/um)- .

> Pensininkams automobilių

- Amžius - 62—80
J. BACEVIČIUS 778-2233

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žarna — Pardavimui

— Pensininku parengimas 
įvyks balandžio 23 d. 4 vai. po 
pietų Vyčių salėje. Dėl bilietų 
teirautis telef. 434-3418 ir pas 
valdybos narius (pr.)

/ Marquette; ; Parko ' Liėtuvių 
Namų,. Saiajfihkų Organizacijos 
narių susirinkimas, įvykęs 1975
m. gruodžio mėn. 19 d., sukėlė 
nemalonių pasisakymų. Naujie
nose pasirodė du straipsniai: šių 
metų sausio mėn. 15 d. ir 25 d.
n. dose, kuriose š> susirinkimas 
pavadintas “rinkiminių cirku”. 
Čia noriu iškelti priežastis, ko
dėl šis susirinkimas užsipelnė 
tokio vardo.

Prieš pradedant valdybos rin
kimus, pirmininkas pranešė: — 
Senoji valdyba neatsistatydina, 
kaip iki šiol buvo daroma, bet- 
bus renkama nauja valdyba. Sa
lėje pasigirdo šnibždesys: — 
Nejaugi šį kartą veiks dvi val
dybos? Kam rinkti naują, jei 
senoji pasilieka?

Valdyba, žinoma, galėjo ir ne
atsistatydinti, bet šiuo atveju 
pirmininkas, tai pranešęs, turėjo 
prašyti susirinkimo patvirtinti 
senąją valdybą, sekančiai kaden
cijai 1976 metams.

Renkant visą valdybą, senoji 
turi atsistatydinti. Susirinkimą 
veda arba susirinkimo išrinktas 
dienos prezidiumas,’arba — kaip 
šiuo atveju ir buvo padaryta —■ 
susirinkimas vesti perduotas no- 
minacinei komisijai.

Vienam ar keliems valdybos 
nariams atsisakius dėl asmeni
nių ar kitokių priežasčių, val
dyba neatsistatydina, prirenka
mas reikiamas asmenų skaičius. 
'Senoji valdyba turi susirinki
mui pranešti, kas išstojo: jų var
dus, pavardes, ir ėjusias pareigas 
valdyboje.

Nominacinė komisija patiekė ' 
susirinkimui mažiau kandidatų, 
negu renkamų valdybon narių : 
(kandidatų skaičius visuomet 
privalo būti didesnis) . Susirin
kimas, pajutęs, kad čia kažkas ' 
netvarkoj, iš 200 susirinkusių
jų nepajėgė surasti asmenų, su
tinkančių kandidatuoti į valdybą. . 
Tokiu atveju išrinktoji valdyba 
tūri teisę kooptuoti Į valdybą : 
reikiamą asmenų skhičių, bet ■

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi-kraustymo
- įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

O AB.-IRU? N A S 
; .^»t-'a-I'SO M ė - - - 
, ' VISOKIUS AUTOMOBILIUS C : ' 'r.-'; )'• ■■ ••,-<,>—r.-

Greitas, ir: sąžiningas darbas, 
7.kaina nebrangi. ” 

/Tejefgnuoti. 737-3988 — TEXACO 
58-tos -ir Western Avenue kampas

Kviečiamiems dalyvauti mi
nėjime, išsiųsti paštu balandžio 
15 d. ir dar apie tūkstantis se
kančia diena.

Bilietus i minėjimą galima

♦ Elektros Įvedimai, pataisy
mai. Turiu Chicagos miesto lei
dimą. Dirbu, if. užmiesčiuose. 
Dirbu greit, garantuotai ir są
žiningai.

•Klaudijus Pumputis
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel.: 927-3559 .

HELP WANTED—^FEMALE 
Darbininkių reikia

— O. Šapranauskienė, Kanka 
kee, Ill., vajaus proga tapo Nau
jienų skaitytoja jas užsisakyda
ma 6 mėnesiams. Naujoji mūsų 
sakitytoja p. O. šapranauskienė 
priklauso tai lietuvių, moterų 
daugumai, kurių dėka amžių 
bėgyje lr sunkiausiose istorinė
se sąlygose išliko lietuvybė, lie
tuviški papročiai ir kalba iki 
nepriklausomybė aušros. Ir-šina 
dien, esant tėvynės padangei 
apsiniaukusiai, o išeivijai skęs
tant ir klaidžiojant miglose, lie
tuvės moterys pirmiausiai savo 
nujautimu ieško tiesių-ir teisin
gų kelių iš netikros propagan
dos klystkelių. Dėkui jai už dė
mesį, dėkui jos artimiesiems, ją 
supažindinusiems su Naujieno
mis.

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

ę atttstoxztatvt ar
zrnncnir gnLrng r>w_

Ht 9 pnlrchr' narna. Inlęęiic 6
^amh Kvifac Ir NTa-
•noc IR Tnpf” cfjjfv+oc "haveik
"iries Marquette Parka. $38.000.

S OPHIE BARČUS 
RADIJO, ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos; iš W0PA, 
1490 K. A. M.

DAŽYTOJAS
4612 S. Paulina St 

(Town of Likt)
Dažo namus Ii lauko Ir Ii vidaus.

Darbas garantuotas.

Skambinti YA 7-9107

TE URA
Br.nairiybci, Laikrodi, Cov*no» 

visom, proso-.u,.

3237t WEST ttrd ST^ CHICAGO 
Telef. .434-4666-. . .

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
MARIA NOREIKIENfi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • Tel. WA 5-2787
Diddii jrttlrlnkimas gero* rūiiee |v»irlę prekig.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

3333 So. Heltfed P|«* Chicago, III. 60608. — TeL 2543320 
V. V A L A N T I N A S - ■---

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

P^8 vienintelį LiŽjįV 
lietuvį kailinit 

Chicagoje 

iMaLNORMANA 
(©jjGSMURŠTEINĄ 

263-5826 
NkvaV (i*taigoa) ir

(buto)

WTTTYS RE AT. ESTATE 
■.i ■

PTRKSTT — v»ĄT?T>TTngTT __
?jTrnxrncT7^

TVATRfrS DRATTDTMAT

ValnnipT Iiirnc nafaman*

BALYS BUDRAITIS

Minėjimui Rengti komiteto 
pirmininkas Dr. V. Balčiūnas 
prašo paskelbti, kad prez. For
das. š. m. balandžio 2 d. susiti
kime su Milwaukee lietuviais, 
buvo prašytas pagelbėti Lietu
voje gyvenau tiems lietuviams, 
norintiems atsikelti i Ameriką, 
pareiškė, kad jis savo asme
niška intervencija padėjo atsi
kelti į JAV Simui Kudirkai ir 
padės tą padalyti kitiems per
sekiojamiems Lietuvoje. Jis 
prašė duoti jam vardus, pavar
des ir adresus.

Po 200 metų JAV nepriklau
somybės minėjimo, ir per ban
ketą Dr. V. Balčiūnas priminės 
prezidentui rašytus šiuo reika
lu prašymus ir įteiks juos pre
zidento įgaliotam asmeniui, 
Baltųjų Rūmų augštam parei
gūnui, kuris irgi pakviestas 
dalyvauti minėjime.

Virš ' 3,000 laiškų Chicagos 
lietuviams

JAV 200 metų nepriklauso
mybės sukakties minėjimas 
įvyks balandžio 25 dieną, Mc
Cormic teatro salėje, prie 23- 

r Ežero pakraščio. Pra- 
lygiai 2 valanda. Verta 
bent pusvalandžiu anks-

" SECRETARIAL assistant

- * LAW* FIRM
Loop law firm has exceptional oppor 
tunity for secretarial assistant in 
prestigious medium size firm. We 
are interested in career minded per
sons . with exceptional skills, impec- 
abe grooming, exceptional grammar 
and the ability to deal effectively 
with clients and firm associates, fit 
you have 1 . _ _
perience and would like a career in 
the legal field and if you qualify call 
for an appointment.
MISS PRESTON

mrnx'nT'n atyvt wn^TE’ 
135-TA TR ĄPrvryų ąvf 

TH 957-5R61

— Balzeko Lietuvių Kultū
ros Muziejaus pastangomis te
levizijos 5-tas kanalas parodys 
lietuviškus margučius Velykų 
sekmadienį, 11 vai. ryto.

— Š. m. kovo 27 d. įvykusia
me Lietuvos Ev. Reformatų 
Kolegijos posėdyje nutarta šių 
metų Sinodą šaukti birželio 26 
— 27 dienomis Chicagos lietu
vių reformatų bažnyčioje. Ti
kimasi, kad į šių metų Sinodą 
atvyks reformatai ir svečiai ir 
iš tolimesnių vietų.

Kiekvienas lietuvis gali ap 
ši drausti_ gy vybę1nuo „SI 00 iki 
$10,000 Susivienijimo ; Lietu
vių Amerikoje (ŠIA) organi
zacijoj. VaikąmsVąr... jaunuo
liams pigi TERM; • apdrauda: 
$1,000 tik už 3 doi. i metams. 
Jiems yra . ir. Taūpbiiiojir—-En 
dbwment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apdraudę organizacijų na
riams — tik $2 iiž $1,000 ap
draudę. Dėl šių ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi- 

Naujienos 
(Pr).

MEMBER MES TAIp pAT

R E L Osus chicagos
Inter-City Relocation Servic*

— Aleksandras Dundulis, Pe 
dagoginio Lituanistikos Institu
to direktorius, Velykų proga 
sveikina visus mielus tautie
čius ir dėkoja už dėmesį bei 
paramą šiai labai svarbiai moks 
lo institucijai, linkėdamas vi
siems geriausios sėkmės.

— Kazimieras K. Tautkus, 
Melrose Park. Ilk, spaudos 
bendradarbis ir visuomenės 
veikėjas, Velykų proga seviki- 
na visus spaudos darbuotojus 
ir skaitytojus, linkėdamas kad

mūsų spauda tobulėtų ir vestų 
i lietuvybės bei 'lietuviškumo 
renesansą.

— Stasė ir Ben. Jurėnas is 
Brighton Parko apylinkės, pra
tęsdami prenumeratą, visus 
sveikina Velykų proga. Savo 
sveikinimus taip pat atsiuntė 
dr. Gabrielius Misevic iš Kan
kakee, Ill. Dėkui visiems už 
sveikinimus ir už ta proga at
siųstas. dovanas Naujienų para 
mai.

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

SKAMBINKITE 545-0478.

— Akademinis Sporto Klu
bas Lituanica buvo įpareigo
tas pravesti Vid. Vakarų Spor
to apygardos krepšinio ir tink 
linio pirmenybes balandžio 3 
ir 4 d. Chicagoje. Tinklinį Vy
rų klasėje laimėjo Neris, Mo
terų — Neris, Mergaičių A. 
klasėje — Žara, B — Vėtra, 
C-Žara. Krepšinį Vyrų klasėje 
1-mę vietą laimėjo Lituanica 
I, o Jaunių “A” klasėje — Ne
ris. Pilną rungtynių bei laimė
jimų lentelę prisiuntė Riman
tas Dirvonis.

Bilietai j minėjimą kainuos $2.00, $3.00 ir $4.00, 
bilietų iš anksto gauti, tai gali gauti šiose vietose:

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

Chicago, 111., 60629.
3. Naujienos 1739 S. Halsted St.
4. B. Brazdžionis (krautuvė) 2646 West 71 St. Tel. PR. 8-5374
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. Bockford, I1J. 61107,

o4?o W'U'.'f) Atrn <^TTTC'AGO.TF 
"Tol 9*4

0 kambarin kaln ranch 2
mrfiivoc 2 vedine ns»vr?i
iri; p-rieVi+nn Parko. Galite greit už- 

;mti. S3K 500.
/

2 PUTU mnHArnnc ynūm namas <rn 
-rarorn Atskiri čilrlmnai. m $ ^raži
^atvė Marauete Parke. $36.600.

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Street.
NEMOKAMAI VIETA

Mokame 4 metę 
f yO Certifikatams. 
f Mažiausia $5,000

■ ar daugiau.

SW1RSS

254-8500
PARDUODAME VI- 
PRIEMIESČIUS IR 

000 MIESTŲ JAV-SE PER R E L O

BRIGHTON PARKE parduodamas IR GYVENKIME ČIA 
labai švarus 2 butu po 4 kambarius 
medijiis namas, šildymas gesu, pilnas 
rūsys ir pastogė, vandens neprisisun- 
kiajna rūsis., Kaina $27,000. Plates
nėms informacijom telefonuoti 
: i _ VI 7-2590 ;

. HELP WANTED — MALI
. Darbininkų Reikia

GENERAL LABORER - 
FOR.HEAVY FACTORY WORK

; NEEDED / 
Mušt be able to work any shift- 1* English required. Call

FR S-1200 
*:for appointment.

BURTON AUTO-SPRING CO.
' 2433 West 48th St.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS —BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave,

Rinkiminio “cirko” priežastys
vienas valdybos narys neturi- 
teisės to padaryti, privalo Būti 
valdybos posėdžib nutarimas; 
be to tokie kooptuoti valdybos 
nariai turi būti sekančio visuo
tinio susirinkimo patvirtinti.

Kandidatų pavardės turi būti 
j surašytos lentoje aiškiai, išskai
tomai, prie kiekvieno — balsų 
skaičius, patiektas balšuš 'skai- 
kiavusios' komisijos, išrinktos 
prieš rinkimus; čia irgi‘daž
nai buvo prasilfenkta su tikrove: 
paskelbta — “vienbalsiai”- arba 
“balsų dauguma”. Kas tome su
sirinkime dalyvavo, matė, ar ten 
buvo “vienbalsidi” ir “balsų dau
guma”. -r

Organizacijos-* narys,* sutinkąs 
būti renkamas ir negalįs daly
vauti susirinkime, praneša val
dybai raštu, kuris susirinkime 
paskaitomas. Tas raštas • turi 
būti patiektas protokolą rašan
čiam (bet parodytas), kad ne
įvyktų, kas* įvyko aname susi
rinkime. Pirmininkas paskaitė 
— ...sutinku būti renkamas se
kretoriaus pareigoms, žinoma, 
pirmininkas, skaitydamas ga-. 
Įėjo pridėti savo nuomonę, o se
kretorius juk rašo, ką girdi. Jei
gu visus gaunamus raštus tvar
ko pats pirmininkas (iš tikrųjų 
jie turėtų būti, .tvarkomi sekre
toriaus) ; tai jis turėtų, tokį raš
tą paskaitęs,, bent parodyti pro
tokolą rašančiam. Be to, šiame; 
susirinkime buvo išrinkti valdy
bon asmenys, kurių susirinkime 
visai nebuvo; arba buvo gau
ti jų pareiškimai, — neaišku.

Iš viso kas ankščiau pasaky
to matyti, kad susirinkimas bu
vo •- vedamas ^nepasiruošus,: be 
plano: todėl: salėj e buvo, išsišo
kimų, replikų, juoko.

Išrinktoji valdyba ir visi kiti 
pareigūnai turėtų būti dienos 
prezidiumo pirmininko pristaty
ti. susirinkimui,-*nes visuomet 
bus žmonių, kurie vieną ar kitą 
išrinktąijį mato pirmą kartą. 
Kad minėtame susirinkime.to ne
buvo padaryta, matome iš to: 
net korespondentas p. J. turėjo 
paklausti — Kas Išrinkti į valdy
bą?, .. , ■

Jeigu pirmininkas būtų pri
silaikęs visiems žinomų ir pri
me nebūtų buvę pagrindo įvy
kusiam cirkui. i j;.'-" 
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