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KAM TARNAUJA AMA

Kodėl UdaU nėra Indianos

balotuose?

ristus, Rodezijos kariuomenė žu
dikų intensyviai ieško. Tie pa-

, NATCHITOCKES, La. — Vie
nį! moteris žuvo, kai tornado 
straublys pareidamas per “na
mų ant ratų” parko vidurį, vie
šą tokį namelį su jame miegoju
sia savininke nunešė ir įmetė į 
vandens pilną užtvanką. Vietos 
'ligoninėje -gydomi tornado su- 
žwsti 23 žmcmės.

WASHINGTONAS
čiausia Teismo 6 balsais prieš
2 patikslino kaliniams teikiamas 
teises

Mao Cetungas būtų galėjęs 
aiškiai pasisakyti prieš Tengo 
vedamą politinę kryptį, bet jis 
tylėjo ir leido kitiems partijos 
nariams kritikuoti ne tik čiu En- 
lajų, bet ir premjero pareigas 
einantį Tengą. Savo nuomonę 
Mao Cetungas tiktai dabar išdės
tė. Jam nepatiko taikus Tengo 
charakteris.

Mao Cetungui nepatinka buvusio 
kas charakteris

FBI pra
dėjo tirti aplinkybes, dėl ko kon- 
gresmanas Morris K. Udall ne-, 
įrašytas į gegužės 4 dieną įvyk
siančių Indi&nos demokratų pir
minių balsavimų, balotus. UdaU 
išbrauktas, kadangi nesilaikyta 
Indianos įstatymo, kur reika
lauja, kad kandidatas surinktų 
Vituose 11 kongresiniuose dis- 
triktuosė' po 500 parašų, o Udall 
iš vieno distrikto dar trūko- 35 
parašų. ", < ' ;

Reikia neužmiršti, kad. buvęs 
premjeras tuo pačiu metu buvo 
ir Kinijos karo jėgų štabo virši
ninkas. Jis buvo gerai informuo
tas apie vidaus reikalus, bet jis 
kiekvieną dieną palaikydavo ry
šius su atsakingais kariuomenės 
apygardų vadais. Jam buvo ži
nomos karių nuotaikos ir jų pa
geidaujama politika. Jis, valdy
damas kraštą premjero ligos mę-' 
tu, keliose vietose padėjo ištiki
mus karius apygardų vadovybėm

Stambi bižnio
Respublikonų par- 

William H. Rentsch- 
aiga pakeitė nusista-

JPietų Afriką ir Ęodeziją jun
gė viena geležinkelio linija. Kaip 
Pietų Afrikos karo vadai,, taip 
ir Rodezijos vyriausybė tvirti
no, kad geležinkelis bus stropiai 
saugomas,;, nes ~ nuo priklauso

kė, kad kalinys. laukdamas dis
ciplinarinės bausmės už savo 
veiksmus, kurie gali jam pail
ginti kalėjimo terminą, turi “kai. 
kurias, bet ne visas” teises, ko
kias Konstitucija garantuoja kr-i 
minaiinėse bylose.

Išeidamas iš tos premisos, Ka
lifornijos 9-sis Apygardos Ape
liacijų teismas nutarė, kad ka
liniui privalo būti palikta teisė 
reaguoti, .kad ir laikinai suspen
duojant kalinio privilegijas, kad 
jis turi teisę gauti raštišką pa
aiškinimą, jei kaltinamajam ne
leidžiama akystata su juo apkal
tintojo ir kad kaltinamasis turi 
teisę j advokatą gynėją.

Bostono 1-sios Apygardos 
Apeliacijų Teismas nutarė, kad' 
kaliu ys, painformuotas, kad jog 
gali būti teisiamas, turi teisę 
tylėti ir kad jo tylėjimas nega-. 
Ii būti panaudotas prieš jį.

paskelbė karo stovį ir nepralei- 
džia-nei vieno gyventojo iš Ro
dezijos į Mozambiką ir prie jū
ros. Geležinkelio linija, jun
gianti, Rodezijos sostinę su P. 
Afrikos uostais, yra labai svar
bi visiems^ gyventojams. Mo

zambiko partizanai; pamokyti F. 
Castro specialistų, ne tik perėjo 
Pietų Afrikos sieną, bet nušovė 
tris kareivius, o Rodezijoje tie 
patys juodžiai perėjo sieną, įsi
veržė į vidiyir išsprogdino vie
nintelius geležinkelio bėgius..

Krašto apsaugos ministras pa
reiškė, kad pasienis stropiaisau
gomas,apie prasiveržimą dides
niam juodukų kiekiui ir kalbos 
negali būti.. Pietų Afrikos vy
riausybė turi sutraukusi galin
gesnės jėgas visame pasienyje. 
Pietų Afrikos radaras saugo .yį-. 
sas sienas. Nežiūrint į tokį pa
sitikėjimą reiškiantį pranešimą, 
juodžiai įsiveržė j Pietų Afriką 
ir nušovė tris kareivius, dabo- • • ♦ - jančius pasienį. , ‘

Ateinančios žinios sako, kad 
Mao Cetungas dar ir šiandien 
nieko prieš Tengo politinę kryp
tį neturįs, tiktai jam nepatin
ka jo charakterio bruožas, ku
rie leidžia jam draugautis su 
klaidas dariusiais kiniečiais. Mao 
Cetungas norėtų, kad partijos 
nariai galimai greičiau užmirštų 
apie Čiu Enlajų, kuris Kinijai 
jau nebegali būti daugiau nau
dingas. Mao Cetungas būtų ga
lėjęs neleisti Tengui užimti to
kios atsakingos vietos valsty
bėje, bet jis tikėjosi panaudo
ti Tengą kovai prieš čiu Enla- 
jaus keistas tendencijas. Dabar 
jis nori panaudoti Hua Kuofen- 
gą Tengo politikai palenkti.

vonų,—f spėjam a. kačEdesmių jų 
“mirties“ komandų” aukų. Di
desnioji sušaudytųjų buvo apde
ginti. Tai pirma masinė -žmog
žudystė po prezidentės Peronie- 
-nės. nušalinimo ir karininkams 
valdžią Į savo rankas paėmimo, 
praeito kovo 24 dieną.

n|; 'suplaišino geležinkelį, vie
nintelį Rodezijos ryšį su Pietų 
Afrika. Partizanai, kurių spėja
ma yra nedaugiau kaip 15 ar 20, 
slapstydamiesi traukiasi i savo 
bazes Mozambike.-

Tornadas treilerį nunešė 
į vandeni

JERUZALĖ. —; Trečiadienį 
Izraelis pasiuntė, armijos su
stiprinimų, savo okupuotbn teri
torijos Jordano upės vakarinėje 
pusėje. ~ Susirėmime Nablus 
miestelyje su akmenis svaidan
čiais arabų studentais izraelitai 
du studentus nušovė. Nablus yra 
didokas miestelis okupuotoje 
srityje. Kitame arabų susirė
mime su'Izraelio kareiviais nu
šautas 55 metų amžiaus Nablus 
gyventojas. Kitame okupuotos 
teritorijos miestelyje Tulkarm 
įvestas griežtas stovis. Mieste-, 
lio meras tvirtina, kad neramu
mai nesiliaus, kol Izraelis žydais 
kolon ižuos savo okupuotas ara-j 
bu žemes. e '■ - .

Nepamiršti pasukti 
laikrodžius pirmyn,
Ateinantį sekmadienį balan

džio 25 dieną prasideda vad. Die
nos šviesą Taupymo laikas, reiš
kia teks laikrodžius pavaryti 

viena valanda pirmyn. Vasaros 
laikas prasideda nuo 2 valandos 
ryto, bet laikrodžius galima vie
na valanda pirmyn pavaryti gul
ti einant.

Library uf Congress
Periodical Division
Washington, D. C.

i Oficialiai nėra pareikštas, 
joks kaltinimas Teng Hsiapin- 
gui. Jis nekurstė Pekino nepa
tenkintų grupių. Jis pats padė
jo savo vainiką ant čiu Enlajaus 
kapo, bet jis nieko nesakė, kai 
.sanitarinis sunkvežimis sume
tę visas gėles ir išvežė iš Did
vyrių aikštes. Iš savi valdybės 
pareigūnų teko patirti, kad įsa
kymas paskubomis išvežti sudė
tus vainikus sukėlė pasipiktini
mą nuosaikios politikos šalinin
kų tarpe. Visi žinojo, kad Čiu 
Enlajus stengėsi ieškoti kelių 
suartėjimui su laisvuoju pasau
liu, nes jis buvo įsitikinęs Mas
kvos politikų sukčiavimu ir ap
gaulę. Jis pasirinko Tengą lai
kino premjero pareigoms, nes 
matė, kad jis supranta šios po
litikos svarbą ir sugeba įtikin
ti kitus pareigūnus siekti tų pa
čių tikslų. Jam teko kelis kar
tus kalbėti su pačiu Mao Cetun- 
gu, bet pastarasis nesistengė 
sugriauti jo argumentų ir ne
trukdė jam vesti valstybės po
litikos šia kryptimi.

Debesuotas
Saulė teka 5:02, ‘leidžiasi 6:37 sąrašą;

Miesto meras Daley 
pradėjo 22 metus

;: Antradienį ^balandžio 20 dieną 
Chicagos miesto meras Richard 
Daley pradėjo'22 metus savo pa
reigose. Pavadindamas Chica
go “progreso... entuziazmo.'., ir 

tsavimi pasitikėjimo” miestu, jis 
suminėjo visą eilę gerovių, ko
kių priemiesčiuose nėra kaip 
Meno Institutas, Mokslo-ir Pra
monės muziejus, Field Gamtos 
Istorijos, muziejus, Adlerio Pla
netariumas, Shedd Aquariumas, 
Chicagos Universitetas, Illinois 
universiteto- Chicago Circle, 
Simfonijos orkestras, tik apgai
lestavo, kad' Mikdway aerodro
mas tebėra be lėktuvų ir jo 
Grosstown Expdressway tebėra 
popieriuje.

1,200,000. keptų viščiukų
BETHUNE, Pietinė Karolina, 

JAV Antradienį kilusiame di
džiausios visoje Amerikoje kiau
šinių pramonės gaisre žuvo mili
jonas ir du ’šimtai tūkstančių 
vištų ir padaryta už daugiau 
kaip $9 m iii j opus nuostolių. Tri
jų dešimtų akrų plote 16 didžiu
liuose po 504 pėdų ilgumo ir 50 
pėdų platumo vištininkuose 1.2 
milijonas vištų kasdien padėda
vo beveik po 700,000 kiaušinių.

WASHINGTONAS. — Fede
ralinė Prekybos Komisija pra
dėjo tyrinėti, ar Amerikos Me
dikų-Draugija (AMA) nėra at
sakinga už vaistų ir mediciniš
kos pagalbos trukumus JAV-se.

Tardymais prie uždarytų du
rų norima nustatyti, ar ne AMA 
nelegaliai padarė įtakos, savo ak
reditavimo studentų į medici
nos mokyklas programomis ir 
daktarams praktikuoti vietų pa
skirstymu, kad pasireiškė medi
cinos personalo nepriteklius.

sfe premjero draugi
HONGKDNGAS. Britų kolonija. — Iš Pekino ir kitų vietų 

ateinančios žinios sako, kad neramumai, prasidėję su buvusio 
premjero Čiu Enlajaus mirtimi, dar tebeeina per visus didesnius 
Kinijos miestus, pramonės ir prekybos centrus. Prieš tris sa
vaites atėję pranešimai sako, kad oficialūs kaltinimai buvusiam 
premjerui Tengą Hsiaopingą dėl Pekino centre prasidėjusių ne
ramumų yra ^netikslus. Dabar aiškėja, kad Tengas jokiu būdu 
negalėjęs kurstyti riaušių, nes jis visą laiką buvęs namų arešte. 
Kinijos policija' labai atidžiai saugojo buvusio premjero buveinę 
ir niekam neleido prie jos priartėti.

gavo metus kalėjimo
... CHICAGO 
ir politikos ii 
tijos figūi 
ler teisme 
tymą, prisipažino kaltas ir gavo 
metus kalėjimo. U. S. Distrikto 
Teismo teisėjas Alfred Kirkland 
liepė jam gegužės 19 d. prisista
tyti į kalėjimą.

Rentschler prisipažino apga
vęs I>5 bankus, dvi skolinimo 
konipanijas ir JAV Smulkaus 
Bižnio Administraciją. Kelerių 
inettį bėgyje jis finansinių suk-

Paveiksie matomą žvėrių karalių Tanzanijoje nufotografavo Dr. Richard Relkin, pravažiuo
damas pro šalį ir pastebėjęs labai ramiali besiilsinti liūtą. Daktarui patiko liūto padėta galva 
ant priešakinės kojos. Šis paveikslas Kodak fotojrafiję konkurse laimėjo antrą vietą.

Nutrauktas susisiekimas 
geležinkeliu
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vertėjų įsigyti iš anksto, nes 
jiė gali būti greitai išpirkti.

Tylos sąmokslas jau nugalėtas

Gailėsis tie, kurie buyo į jį 
įtraukti. Rengimo komitetą pa
siekė Žymių Amerikos lietuvių 
daug žymių Amerikos lietuvių 
protestai prieš jį. Jie jungiasi 
į minėjimo paruošimo darbą ir 
morališkai į)į remia (Minėjimo 
rengėjai įtraukia juos į garbės

Libijos studentus
KAIRAS, Egiptas 

diplomatas, paleidęs kelias kul
kosvaidžių salves, išvaikė stu
dentus, susirinkusius prie jo pri
vačių namų, esančių Egipto prie
miestyje.

Pasirodo, kad Libijos studen
tai, semiantieji žinias Egipto 
mokyklose, pradėjo protestuoti, 

j pries Lihajoė diktatoriaus* pa-’ 
skirtą ambasadorių.

Praeitą- sekmadienį Libijos 
valdžia suėmė didoką buri stu
dentų. Juos kaltino kišimusi į 
vidaus reikalus, kada jie turėtų 

j rūpintis vien tiktai mokslu. Pa
ryčiu į dipomato namus įsiveržė 
150 diktatūros šalininkų ir ge
rokai apkūlė protestuojančius 
studentus. Diplomatas, negalė
damas išprašyti nesipešančių 
studentų, paleido kulkosvaidį irj 
viską apramino.

Bušai į minėjimą

Marquette Parko parapijos 
bažnyčios jų pageidaujantiems 
lietuviams, bet tik tuo atveju, 
jei užsiregistruos jais važiuoti 
norinčių pakankamas asmenų 
skaičius. Minėjimo komiteto būs
tinėje, 2951 W. 63 St., Chica
go, Ill., tel.: 436-7878 iki penk- 
tadienid (IV.23) 9 vai ryto.

—- Ponia D. Tridienė-kviečia 
visas ponias ir panelės, turinčiai 
lietuviškus tautairaus drabužius, 
dalyvauti šiame minėjime Ir 
nešti Čia skelbiamame minėjimo 
centro raštinės telef. 436-7878.
.— Minėjimo rengėjų laiškai 

jau pasiekė adresatus. Visi kvie
čiami atidžiai juos skaityti ir 
dalyvauti minėjime ateinantį 
sekmadienį. z'

Studentams ir mokiniams bi- 
letai bus piisė kainos. Jtfos ga
lima įsigyti komiteto centre. Juos

PARTIZANAI JAU NUŠOVĖ -TRIS
• . .. - ■ ■■ - • r . f.J

PIETŲ AFRIKOS KAREIVIUS
Išsprogdino vienintelį geležinkelį/

sl. S - - >• įunefionti Rodezijq su PietuAfriko— . .
SALISBURY, Pietų Afrika. —--. Pietų Afrikos vyriausybė 

pasigyrė, -kad jis sustiprino pasienio apsaugas ir nepraleis nei vie
no maištininko iš Mozambiko.

Verta priminti lietuviams, 
kad Minėjimui Ruošti Komiteto 
pirmininkas’ Dr. V. Balčiūnas 
banketo metu priims lietuvių 
prašymus padėti iškviesti rusų 
pavergtoje/ Lietuvoje likusius 
gimines' ir artimuosius. ■

Ar atvyks prezidento žmona 
į minėjimą? ' "j

Nušovė Kolumbijos 
darbininku vada X - V U

BOGOTA, Kolumbija. — Pra
eitą savaitę buvo pagrobtas nuo
saikus darbininkų unijos vadas 
Jose Raquel Mercado, o pirma
dienį jis jau buvo nušautas. Pre
zidentas Alfonso Lopez yra pa- 
.siryžęs surasti kaltininkus ir 
smarkiai juos nubausti, 

. Prezidentas nenori, kad kiek
vieną kartą, kai eina kova 
dėl didesnės algos ar geresnių 
darbo sąlygų, darbininkai neši- 
imtų- prievartos priemonių, kaip 
dažnai dabar atsitinka. z

61 metų Mercado lavonas, 
kulkų .pervertas, buvo rastas 
šiaurinėje Bogotos pusėje esan
čiame parke.

nių, bet tikimasi, kad atvyks; 
Ji būtų gražiai ir 'svetingai pri
imta. Minėjimo programa yra 
aukšto lygio, ir atrodo, kad di
dieji mūsų svečiai iš Washingtb- 
no ja bus patenkinti. •;

Informuoja studentus apie
minėjimą. ... _

Chicagoje veikiančių, univer
sitetų studentų informavimą 
gražiai ir planingai vykdo cice-. rado Buenos Aires užmiestyje11 
rišlus veikėjąsjfe.ĘūnįmAs šii sa- ’ ” ' 
dukrele studente Dana Runrmai- 
te ir dar keliais lietuviais stu
dentais. Viename universitete 
užsiregistravo net 30 studentų.

Praeitą pirmadiehį^savo būs
tinėje posėdžiavo komitetas mi
nėjimui rengti su solistu Algir
du Braziu ir ponia. Buvo apta
riami programos išpildymo rei
kalai. Mūsų garbingam Ameri
kos lietuvių veikėjui ir 
dainos ; menininkui solistui Al
girdui Braziui gausus komitetas 
sukėlė ovacijas, dėkodamas jam 
už įsijungimą Į .minėjimą orga
nizacijos darbą.

Sudaryeas minėjimo
^. garbės prezidiumas

ir sąrašas garbės svečių į ban
ketą. Į jį įeina kaikurie Draugo 
oficialiai leidžiančios liet. Ka
talikų Spaudos Draugijos valdy
bos nariai, nesutinką'su Draugo 
redaktorių tylos sąmokslu minė
jimui pakenkti... Gėda tiems są
mokslininkams! /

Airiai apšaudo armijos 
garnizoną

BELFASTAS, Šiaurinė Airija. 
—Airių Respublikos Armija ar
tilerijos šoviniais apšaudė Bel
faste britų armijos garnizoną, 
šeši mortarų sviediniai patai
kyti į Fort Monagh stovyklą pa
čiame Bedfasto mieste. Vienas 
sviedinys permušė šarvuoto ka
reiviams vežioti sunkvežimio Šo
ną. IRA (Airių Respublikos Ar
mija) mortarais apšaudė britų 
kareivius, norėdami parodyti, 
kad britams Belfasto pi i ėst e ra
dus airių ginklų sandėlį, airiai 
mortaro sviedinių užtektinai tu-; fybių j5ti d arė už daugiau kaip 
ri. -rs--- ' ’milijoną dolerių.

The First and GTeate^i 
f Lithuaiiiaii Paiy m Ameriea

Rodezija gaudo Mozambiko 
partizanus'

SALISBURY, ; Rodezija. -
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dabar yra po teismus, kaip va
liausiai pranešama, yrį. lijgroni-

----- U- f V,, , , 
•" Johnny Cash uždirbo porą

1> 4 i 11 u
JUh M

Dėsto RIMAS NERIMĄ VIČIUS

čia pat atsiprašau... ? ?*. ’
J. Starapolskis nuo 

Liudvinavo

Kelionė Į Maskvą

Vienas Sovietų užkampio kol- 
chozininkas niekuomet nebuvo 
Maskvoje, bet labai ją norėjo 
pamatyti. Neturėdamas pinigų,, 
jis sugalvojo būdą ten nuvažiuo
ti. Paėmęs tris duonos gabalė- 
liūs, jis juos suvyniojo j popie
rių ir ant kiekvieno užrašęs 
“Nuodai vadams”, parodė savo 
kaimynui. Aišku, gandai pasie
kė rusų milicijos ausis. Kolchoz- 
ninkas buvo suimtas ir su minė-? 
tais “nuodais” pristatytas j Mas
kvą. .... .X..

Maskvoje, Liubankos kalėji
mo tardytojas, parodęs.tuos tris 
duonos' gabalėlius, liepė paaiš
kinti. Kclchoznikas beaiškinda-

csCsBuscčcbia ar kinkų drebėjimas?

• Draugo 88 nr. L)r. J. Adoma- 
- —■■-vičius, rašydamas apie baimės 

jausmą, duoda ir tokius pavyz- 
džius:
Sudėtinga yra žmogaus jausmi
nė sveikata: vienas dreba iš bai- 
mės mieste perkūnui griau- 

, ^džiaut, nes, bandą ganydamas,
buvo jo pritrenktas. Kitas, už- 
.mynęs vaikystėje gyvatę, jos 
bijo, panikon eina, vos ją pama
tęs, net pražilęs būdamas.. Tre- 
čias te žinomos priežasties bai- 

’ minasi katės', pelės, balandžio...

- “ Straipsnyje nėra paminėta 
. moderniųjų laikų liga -— baimė 
-;JĖJ3isų. -Ja serga ar laikinai ap-

serga daugelis mūsų turistų, ypa
tingai duodant pareiškimus spau 
dai. Pastebėta. k?d nuo tos li
gos. k rią dr. V. Kudirka vadi-

> no kinkų drebėjimu, nėra laisvi įrnas paėmė ir suvalgė tuos ga- 
■ ' bei intelektualai ir menininkai, Į balėlius. Tardytojas, žinoma, 
r" nei žurnalistai arba spaudos ben-!Iabai nustebo, jog kolchoznikas 

dradarbiai. | nenumirė, bet, prieš grąžinant
Pasirodo, kad rusofobijos li-|at?aIJ kolchozą, ji pasiuntė i 

ga suserga ir iki šiol drąsiais lai
komi ’ vakariečių žurnalistai. 
Apie juos Aleksandras Solženi
cynas yra taip pasakęs:

— čia (laisvame pasaulyje) 
• jTe visiškai nieko nebijo. Jie ei-1 
i na pas prezidentus, kariškius, 
e „^sanip-teriuš ir panašius kitokius, 
į ^^bet 'ten J jie tik koks Bulgari-

policininkėlis įsako jiems ne
fotografuoti bažnyčios, jie nu
stoja fotografavę.

— Kodėl toks skirtumas ? — 
klausia Solženicynas. Toks pat 
klausimas statytinas ir mūsiš- 
kiąms. K. Petrokaitis

Politinis kerštas

Kadangi Marquette Parke, 
Chicagoje, apylinkės gyvento
jai ne visi balsuoja, kaip pagei
dauja miesto pareigūnai, tai su
manyta suskaldyti Marquette 
Parką, pravedant per ji platų 
vieškeli. Sandara j

Laiškas iš Kanados

Be Bernardo patarimo
Ir Fradūno pagyrimo
Jums rašau iš kito steito — 
Iš Ontario pavieto, 
Kur kareiviai su sijonais, 
0 moterys nelaiko stono: 
Žiemą-vasarą kelnėto® — 
Neriebios ar nupenėtos.

Aukštos, lieknos ir bagotos 
čia bernus varo iš proto. 
Neimkit galvon ka aš rašau.

į psichiatrinę ligoninę. •
Nežinia, ar kolchoznikas suge

bėjo susipažinti su Maskva, bet 
su Maskvos kalėjimu tai tikrai 
susipažino. - _ (vp)

^>z^K>

peklą gre.l padaru.

raganiai, ne šėtonas, 
bobų ir klebonas 

ne valgyklą,
padarė mums rūkyklą.

Generolą^

Pavasariu <

Eina katinėlis ruc’a$, 
Neša vėliavą rimtai?-?.. : 
Visas .parkas ir Alvudas 
Ir kitur darbų šimtai...

Jau pavasaris pabudęs. 
Bobos tvarkosi kasas.
Kas ne visiškai pablūdęs, 
Pildo pareigas visas... ■
Neša vėliavą iškėlęs
Katinėlis paslaugus,. . _ 

'kurti pasakėlės, :.
Pasipustęs sam.n^us.

Visos bobos ir katytės 
Tvarko savo kailiukus...
Reikia tiesiai pasakyti — 
Ruošias supti mažiukus.

l ietūs seneliams
’ėga boba susirietus.

Kur paruošti pigūs pietūs.
Paskubėti apsimoka, __  ___ _
Ten bus kortos, bus iinksmoka. Kapitalistam pragare
Po bažnyčia seimas rimtas, 
čia subėgo bobų šimtas. 
Jos susėda laukti maišto. 
Geria kavą, daug ką paisto.

Mirga kortos ir kauliukai, 
žaidžia bobos ir seniukai.

' Cigaretės ii' cigarai

LI ETLVIA8

^aduot pareiškimą. Kitą kar- . 
tą vėl stovėsf gauti atsakymo. 
Viršininkas retai b&na: tai jis 
posėdy, tai-'^niting^ 'tai atostp- ______
gose, tai paętyoė var
tai saugume, ’gą'ir skriaudas. Kadaise kilęs iš

Kai pagalbų gąųaJo papfc, Į JaA išleido mi- 
-° Pawn i? gutter A šykšluelia įąp^

■ - - ■ ;

G' Amerikoj daugumą peikia 
socialinę mediciną,' bet Anglijoj 
kai kuriais ^atvejais jt pasiekė 
aukštumas: ten iš vyrų perdirb
tos moterys turi net specialius 
kursus prisitaikymui prie nau- 
jp stono. .v ' /

.G. įspėjimas viename motely^ 
je nęfoli Ęruhsviko (JAV), jog 
čia įrengta automatinė gaisro ge
sinimo sistema; “Nerūkykite lo
voje, nes galite prigerti”.

G Pranešimas Geibertauno 
(• tei^štyj ę; “

’tuo
mu, nueisi j tam skirtą vietą. 
Ten vėl nauji vargąj; tai malkų 
nėra, o kai malkų atveža, smalos 
nėra; kai smalos atveža, velnias 
kūrikas išėjęs atostogų; kai vel
nias sugrįš, jau. smala bus iš
eikvota, išvežiota privačioms 
statyboms, išparduota, ar dar 
kas nors kita. Ir taip niekada 
nesulauksi, kol bus visko, kas re-i 
kalinga bausmei vykdyti.

Krizas Pleperis
Mainos rūbai margo svieto...

“Laisvosios'
Vyt. S. Kviečia rąfyti protesto 
laiškus National Gęographi£.įį^ 

Lnalo redaktoriui’ užAtevykusj Jie-'

Nors be ūsų, bet barzdos, 
Guldo senį ant atolo 
Ir jau ieško jam lazdos... .
Senis šiaušias, gult nenori; 
Dairos, kur geriau pabėgt?...
— Kas tą velnią man užkorė? — 
Generolas ima rėkt...

T. Artyčia

Sovietų kapitalistas^

Sqv. Sąjungos industrijos žur
nalas Trud vas. 7 d. rašo apie ga
limybes tapti kapitalistu “tary
binėje” Ukrainoje. l ;

Moderniųjų laikų husrkalti- 
ir bausmė Įvyko 'Zadarožny cuk
rinių runkelių kolchoze, kurio 
vienas kolchozninkas ' naudojo 'tevių tautinių drabužių ąpratšy- 
cukrinius runkelius gaminti na- wa, To.žurnalo vasano mėn. lai
minę degtinę arba samagoną,. dojie yra . tiksliai aprašyti estų 
.Amerikos lietuviams žinomą latvių tautiniai drabužiai, o 
munšainb vardu, didžiosios de- 
pi?esijos bei prohibicijos Ame
rikoje metais.

' Nors Trud redaktorių žinia- 
.mis minimas samagonas turėjo- 
nemalonų kvapą ir, atsiprašant, 
smirdėjo, bet komunistinio: ro
jaus gyventojai jį girdami gėrė. 
Net tarybinių runkelių .apdirbi
mo fabrikantaiųz'jTinieiai duo
davo cukraus^. - i;

Nežiūri nt.' ’ kadį rusai giriasi 
savo vodka, ilgaiiimilas kdltįioz- 
ninkas tapo; kąpitaK^tu ir buvo . 
užtat nubaustas. Pagal Trud -ap
rašymą jis pasistatė paločiaūs' 

"dydžio ir grožio rezidenciją; ap-_ 
tverdamas net -aukšta tvora. 
Prie durų stovyjo sovietiškas 
Cadillac, vardu žiguli, o kieme 
ir tvartelyje kriuksėjo perikios- 
laimingos kiaulės. Budrios KGD 
akys surado apie 200 kilogriim^ 
cukraus ir. -56 litrus brogos, sįą- 
magonui varyti.. • p “; 

■ Trud; apgailestauja, kad; ta^ 
kolchozininkas ir buvęs kapita
listas kartu su_savim Į Sibirą‘iš
sivežė paslaptį, iš kurio draugo 
jis gavo cukraus. ’ S. Pašilytė ■

Patarimas “griešninkams”

Nu jaučiantiems, kad po unir-J 
ties pateks i pragarą, pataria
ma taikyti Į tarybinį pragarą?

i “dūšią” į 
griebia^ murkdo iškart Į smalos 
katilą be jokių trugdymų ir šu
tina.

Į Tarybini pragarą patekęs, 
pirmiausia turi stoti į eilę, kur 
reikia paduoti pareiškimą, kad 
nori čia atlikti bausmę. Kelias 
dienas prastovėsi eilėj iki prieisi?

i

mūsiškiai nėra nWiautiškįJnęi 
lietuviški:

— Nei. veido bruožai, nei plau
kų spalva ir tikra' įie lietuvis?

lietuvę mergi^.į W^t^ės spal
vos. bfe rankovių 
su ilgom rankovėj. 611^8^ 
per Iiemęi^: pe^ą|^h^į' Juosta 
bei d^nti .TŲ^Včs^spalvoš ąph 
valia kepuraite, skiriama “Li- 
thųaiūiĮįh^. '' .

Šįgo žurnalu pasipiktinęs Mar
quette Parko tautietis mums ra- 

’•ŠQ, ką4; tes Apjdyį^s' vieną stu
dente Įžeidė jo tautinius jaus
mus-;-ji iš tautiniam sijonui me
džiagos pasisiuvo trumpas kel
naites... ■

Vietoj protesto National Geo
graphic žurnalui-tąsi^ėikėjas pa

rnase 'poemą - ta'pię- 'trumpuosius 
tautinių drabužių;!sfjbnus; 
Ponas Sagys ir draugias Lingys, 
'Sutriiiiipinę Gt^.-ndinS^ stjčnus, 
atkarpas linksmiausiai? pragėrė. 
Bet.tojilinksmybė ne iigar.tvėrė ; 
prasiblaivėję, 
atsipeikėję 
.išsigaųdo,. <■.
pikto gando — ;
Ką -gi Grandinėlės mamos

■; (pasakys?
Lingys Į Rusiją- pabėgo, - 
Sagys visados gerai slėptis mėgo: 
už trumpų sijonų slepiasi,, tūna... 
(iš baimės visados taip-būna) 
ir iki šiandien dar njesųprato, 
kad už trumpų sijonų-. yjsi' jį 

' [mato,
kaip iš tautišku šokijųdkro'

panašų į “kazačką”, i ’ 
tik trūksta dar ilgų bąlą-

r—x ^smaluotų,

JOikiečiij klatas
Vyksime j parengimus

Ateinanti sekmadienį jau bus 
po Velykų švenčių. Sekmadienį 
vyksime vieni j Joniškiečių ju- 
hiliejinĮ banketą, kiti į Ameri
kos 200 metų paminėjinii. Sa-

mis ligomis, _•*?**“ 
plaučio- sugriuvimu ‘ (coMapse), 
malnutricija (maišto nevirški
nimu) ir galbūt’ kėliomis kito
mis ligomis, dėlto daktarų patą- 

i rimu turėsianti ilgesnį laiką pa
ko, publikos bus dąug ir vienur i siHkti ligonineje; ne kalėjime. ' t 
ir kitur. JąniškieČių klubas tiek | \ 
daug bilietų išplatino, kad dau-, . 6alb|inį kWnos 
giau nebepriima. < / f Į < • >•. . b- ?.

-Na, tai* atvelykį leisime dide-Į Gulf Oil Corp., Mobil Corp, 
liais burtais susitelkę svetainėse ir,visa eilę kitų, .peprikląusomų 
ir kitur knibžda^ juda, kruta, (gazolinų tiekėjų (Padi^i.iię^gazo-

s.

išgelbėti Patriciją

Vėliausios žinios iš San Fran
cisco praneša,, kad multimilijo-

. -... Sekma- nieriaus Hearstp duktė Patricija,
dietų- dėl ^sunkaus spąegenų su« 4ūiri -buvę-', kėlių ‘hrevoliucionie- 
trenkimo f' ligoninę pateko pir- į-ių” gaujos-pagrobta ir privers- 
ma^lasis pilotas, lėkjuvo vadas I ta dalyvauti jų suplanuotuose

gaUjos’~pagrobta ir privers-

lino kaiu^vignu ęen^i g$Qnw

SVEIKI SlA^E 
AMERIKĄ

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

VIENINTELĖ TTCCA l ALMALU!
VLADO JAKUBENO SIMFONINE MUZIKA ATLIKS CHICAGOS SIMFONIJOS ORKESTR*AS
• VĖLIAVŲ PARADAS ' ' • CHORAI

• SVEIKINIMAI « TAUTINIAI ŠOKIAI
• IŠRAIŠKOS ŠOKIS IR

INĖRllj ORKESTRAS
BILIETAI PARDUODAMI: BRAZDŽIONIO KRAUTUVĖJE 264« W. 71*t. TEL, PR8-53?A 

ar;e crown theatre kasoje ir 
T1CKETRON 30-TYJE SHOPPING CENIER.

BILIETU KAINOS: 4. 3 IR 2 DOt.

PO MINĖJIMO BANKETAS. ASMENIUI: 12.50 DOL. 
TE K FONAS. 436-7178 r

degutuotų... - - ■ ’
- —* •’/. /V

Nuoširdžiausiai gaila* £ų ponų, 
Bet kam kišt nagus prie ąijonų?;

Dainavimo pratybos
T-> f >- '

— Ponas Petrai, tarp ilgiau 
negali tęstis! Mano dcdite'buvo' 
priversta šiandien nutraukti-dai
navimo pratybas, nes” jūsų, šuo 
nesustodamas staugė. '

— Aš negaliu nieko padėtu Jū
sų duktė visada pradedą!

Anksti pratinasi1.

— Mama, aš esu prasiskolinu
si. — kreipiasi jauna .duktė.— 
Ar gali tu tėvelio paprašyti, kad 

■jis rųąn kišenpinigių
--/Prašyk tų pati, m ano velke! 

Tu greit jau vestuves ruoši, tad 
laikas jau išmokti... ;

Paslaptingas klubą? v‘.\

Holyvudo viename naktiniame, 
'klube, kur visada susirenka fiP' 
mų vaidintojai, suskambėjo te
lefonas .- -ą- į

Mano vyras dar negrįžo į 
namus. Norėčiau žinoti-,'ar kar
tais jo nėra jūsų klubo? :

— Ne, ponia, — atsakė tele
fonistė. f-

— Betgi, aš jums dar nepa
sakiau -pavardės! j *£ 4 s

—.Joks, vedęs vyras- Besilan
ko pas mus, — atsakė

kreipiasi jauna dūkte.

Pasvolk'ok vvo draugus 
per "Naujianad*

<vp)

Džeimsas Mileris. Jis žaidė so
de'su penkerių metų dukrele ir 
iškrito iš hamako’.’.

G. JAV - 'mokesčių Įstaigos 
imasi nauju priemonių prieš 
mėginimus Išvengti daugybės 
Įvairiausių mokesčių. Antai, pa
dedant aerofotografijoms, val
džiai pavyko nustatyti, kad>Tew

poros 'bankų apiplėšimuose ir

'kia, kad praidėjo benesąs ga- 
žolino pabrangimas vasar^jme- 
tu. Bet užtikrinama, kad kai
nos aukščiau nekils kaip iki 62 • 
ir 63 centų galionui, piaiiašiai 
kaip buvo praeitų metė Vašarą. /

Nuo praeitų metų Dąi’ho .Die
nos gazolino, kainos nukritusios 
vidutiniškai 7. ar S centais ga
lionui. . -į

būtum laimingas. ' kvailystė, 
egoizmas ir gera sveikata. Jeigu 
pirmojo dalyko nėra, kiti daly
kai neturi vertės. 1 .

© Moralistai teigia, kad pini
gai, kuriuos laimi, teikia dau-

Yorkb valstijos teritorijoje yra giau malonumo, negu sunkiu pra-
net '200 tūkstančių niekur nere- 
gįstrų^tų' ir heąpmpkestintų “ne- 

maudymosi bąseinų, sie
kiamų soduose, kiemuose, ant 
lątpįų.

Filosofinės magaryčios

® Jeigu manome, kad krimi
nalo ir suktybių. negalima su
naikinti, . tai męs. patys priside
dame savo tolerancija.

G Kai kovojame dėl egzisten
cijoj gal geriausias terminas 
būtų x—prieš egzistenciją?

' o Trys dalykai reikalingi, kad

. SUNOS SONIAVS S D AUS-' 
k ajMOd pv3d s.ypi’aawv i
- ’r N3H±ONaillS <D3H

kaitų uždirbti. Don Pilotas

AMERIKOS LIETUVIU POLITIKA - 
pr Kazio Aidja.nsko knyga apie Amerikos lietuvių pastai.- J 
gas daryti Įtakos Į krašto politiką. 102 psl. Kąina-t?,1.5b. | 

Kuvgos išsiųstos jei -51.5h čekis arba Money Orderis I 

biis pasiųstas tokiu adresu:

- . N A U J I E N O S,>. r
1739 So. Halsted SL, Chicago, 111. 6060h S |-

......  Ų.S. POSTAL SERVICE ?- ; iSt .
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Komiteto pirmininkas

I 5b. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

UNIVERSAL SAVINGS

investment 
PASSBOOK 
ACCOUNT '

1 year Certificates of Deposit 
MINIMUM AMOUNT $2500

4 y<*o' Cerhfccof«*r of Deposit

MINIMUM AMOUNT $5,000

2*5 year Certificates of Deposit
< MINIMUM AMOUNT $5.000

, is UNIVERSAL graži 72x90 CANNON 
THERMAL antklodė jums dovana, jei 
Inesite dabar $500 ar daugiau į jūsų esa
mą taupymo sąskaitą!

AGEMENT for over 52 
years. '

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

are in
to $40,000

Universal
SAVINGS

1800 S. HALSTEDHIGHEST DIVIDENDS 
consistent with SAFE-

SKAITYK IR KIT AZ PATARK
DIENRAŠTI ’NAUJIENAS’

6 year Certificates of deposit 
i MINIMUM AMOUNT 7 
\ $5.000 /

jis šešku lieka. Mes eikime 
viešai rodytis esą ne taverno 
se prakaitą liejaritįeji, ne 
dėl uodoz žarną besipešan- 
tieji, eikime šį sekmadienį,

ras -žmogus.

Vasario 16-sibs proga labai, 
gerą paskaitą skaitė'; Kvietė 
jaunimą ir senimą bendrai dir
bti Lietuvos laisvinimo darbą, 
o taip pat ir fronto bičiulius 
■tad ko Jūs Dr. V. Dargio bijo
te? Dėl Algio Zaparacko kan
didatūros į 18 distriktą, dar 
įr dabar A. Z. nėra formaliai' 
įrašytas respublikonų kandi
datu į 18 d i trik tą. Ąr būtų J. 
J. Blanchard kviestas, ar ne, 
visvien jis lieka A. Zaparacko 
oponentas ir teks kovoti labai, 
kietai. Lietuvių tame distrik- 
te labai.mažai, tai ko jam hijo-

Betą/kviesti vieną ar'kitą 
visų pageidavimu neišpildysi. 
Pagaliau, ALT narė DLOC vi- 
cepirni. E. Paurazienė Dr. K. 
Kebliai dėl' visų nesutarimų 
paaiškino, kad pačioje bend
ruomenės vadovybėje herą su
tarimo, o ko jau bekalbėti apie 
opoziciją.

Per keliolika metu V. Kili
kui (vedus naują LB Apylin
kėje tvarką, nebeskirti i DLOC 
atstovo dabar pasikeitus vado
vybei vėl paskyrė atstovą. 
J^ors LB atstovas A. Gečys 
prigš pat Vasario-16-ja Detroi
to visuomenei agitavo, kad ne- 
aukuotų .ALT, bet visuomenė 
supranta geriau • kam aukuo- 
ti..šiais melais su-aukavo dau
giau negu- pernai. Pirma . pati 
LB. vadovybe turi tarp savęs 
susitbarkyti, o tik vėliau ieško
te kitose organizacijose tvar
kos. pagaliau prabilo ir pats 
bendrubmenihihkas Nėriman- 
tas~Udrys? kad yra kalta, ir LB. 
vadovybė* dėl .nesutarimų.

.4. Sukauskas

Kvietimas dalyvauti JAV 200 mėty sukakties minėjime
Šiais metais JAV mini savo nepriklausomybės 200 metų 

sukakti. Minės ją visi šio krašto žmonės, taipgi ir Amerikos lie
tuviai savo' kolonijose.

Chicaga yra didžiausia Amerikos lietuvių kolonija. Todėl ir 
šios sukakties minėjimas joje turėtų būti jspūdingiausias. Svar
bu, kad minėjime dalyvautų visos mūsų organizacijos ir parodytų 
tuo būdu Amerikai savo dėkingumą bei pagarbą jos teisinei — 
demokratiniai santvarkai, kurioje jos visos gali veikti pagal savas 
idėjas ir interesus. Mes savo organizacijų gausa šiame minėjime 
pasireikšime sava dvasine kultūra ir gebėjimu gražiai sugyventi 
visame mūsų idėjinime spalvingume.

Chicagos ir apylinkių lietuvių 25-kios organizacijos savo 
atstovų susirinkime ėmėsi iniciatyvos š. m. balandžio 25 d., Chi- 
cagoje, McCormick salėje suruošti tokį didelj, įspūdingą ‘JAV 
200 metų minėjimą ir tam reikalui jos išrinko specialų komitetą.

. Tas gi koniitetas kreipiasi į dar savo noro dalyvauti minėjime 
nepareiškusias ir apylinkių lietuvių organizacijas, draugijas, klu
bus, kultūrines įstaigas, prašydamas įsijungti į minėjimo paruo
šimo komitetą ir prisidėti prie paruošimo darbo.

Komiteto adresas: 2951 West 63rd St., Chicago 60629. Komi
tetas veikia kasdien nuo 7:00 iki 9:00 vakaro. Tel. 434-4600.

Dr. V. Balčiūnas,

bai vertingas asmuo: jis dar 
bštus, žmoniškas, mokslą 
gerbiąs ir geriausiomis gė
rybėmis Ameriką puOŠiąs.

‘Jei liūdnas'lietuvių tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su- 

‘ ‘ suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi- 
šiandieną. drąsiai galima sakyti, lietuvių 

lūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
tautoms”.

dinti “pavasariniais” vyksta 
kasmet prieš sekantiems, me
tams kontraktui deryboms pra 
sidedant. Geležinkeliečių strei
kai Japonijos paliečia dau
giau kaip 17 milijonų darbi
ninku.
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Kitataučiai mus vertina 
dėl mūsų vieningumo, moks 
liškumo, darbštumo, kultū
ringumo ir visiems tvarką 
bei gerovę nešantiems dar
bams atsidavimo. Tad ir ro- 
dykimės tokiais garbingais 
asmenimis, kokie mes iš tik
rųjų esame. ŠĮ sekmadienį 
bus mūsų' kultūringumo eg- 
zaminas-stenkimės ■ visi Jį. 
kuo geriausiai išlaikyti. Vi
si 2 v. p. p. šį sekmadienį- Į 
McCormick Place, vadinamą 
-Arie Crown Teatrą-į'lietu
vių kultūringą pasirodymą.-

streikas Japonijoj
Tokio. Pusė milijono tranzi

to darbininkų antradienio ry
tą pradėjo trijų dienų streiką 
prieš Japonijos valdžios admi-

tą prašiausiais dar bais. 
Išmintingi ir geri ameri
kiečiai žavisi lietuvišku lietu 
viu. Tokiais , likime ir toliau, 
įrodysime esą šio krašto 
puošmenomis, dalyvaudami 
ateinantį sekmadienį lietu
viškos kultūros parodyme 
McCormick Place. Savu daly 
vavimu'mes savo dvasią tur 
sime, nes būsime atlikę svar
biu pareigą savęs ir savos 
tautos kuo gražiausioje for 
moję ‘pristatyme svetimtau
čiams. Pareiga man, tams
tai ir. kiekvienam atliktina, 
nežiūrint kokius Įsipareigo
jimus tą sekmadienį turėsi
me, nežiūrint kokiosna var- 
duvėsna užkviesti esame. 
Pirma pareiga, o tik vėliau 
visi kiti dalykai. Tad iki kul- 
turingoje aplinkoje pasima
tymo šį sekmadienį 2 v. p. p. 
McCormick Place teatre — 
lietuviškos kultūros parody
me kitiems.

nę .puotą. Dvasinio maisto 
niekam nebus perdaug, ypač 
šiais visokeriopo sumenkėji 
mo laikais. Pradėkime ryž
tis puošti Ameriką gražiau
siais, lietuviškos kultūros žie
dais.Gana mums vidutinio
kais slankioti po šią nepa-

KNYGA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapač i rukai, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai4 Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psl. Kaina 7 doL -.C- -

Č1KAGIETĖS {SPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL S1J50. Yra taip pat 
išversta { anglų kalbą. \ '

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU { VILNIŲ/ Kelionės j Lietu
vą įspūdžiai, muštruota foto nuotraukomis. 331 psL $3.00.

,D. Kuraitis, KELIONE 4 ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo .propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Vincas žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS.
3 istoriniai Žemėlapiai. 106 psL Kaina $2.00.

Vincas Žemaitis.v LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAiTlJE. 
84 psl Kaina-$1 JO.

Šie ir kiti leidlniab yra gaunami

' .NAUJIENOSE, So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 4MM 

afallankant darbo valandomis arba ufaakant paltu Ir pridedant
* žak| ar pinigine p«rl«M|.

- Ilgamečio 'BALFO pirmininko,
■ / ■, prelato J. B. KONČIAUS knyga 

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS
-“V "ėa ■**«■"*- "Sr ’ ■*•’* Y*- *■■ • *- “'

401 dideli puslapiai, daug nuotraukų. >' "
-Kieti' viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

Įdomi -k•• vgb kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
siado va.ja globėjui, siuntusiam siuntinius Į Vokietiją ir ki
tas ti>i u lira vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisių- 
.' ''- ' įįGčėkį arba Money Orderį tokiu adresų:

Švedijos karalius yra jud
rus ir mėgsta draugystę bei 
linksmą gyvenimą. nežiurintis 
kad jis birželio 19 Stokholme 
ves Vokietijos prekybininko 
dukterį Silviją, tačiau čia Či
kagoje, matyti, nori dar pasi
naudoti kavalierišku gyvenimu. 
Jis aplankęs bažnyčias ir šve
diškas įstaigas, nepamiršo ap
silankyti ir naktiniuose klu
buose. Lankėsi Svithiotl dainuo 
jaučiame klube, 624 W. Wrig
htwood, kur šoko su nepažs- 
tama blondine visą naktį.

Velykų vakare jis buvo pa
gerbtas švedų kolonijos Or
chestra Hali, kur gėrėjosi šve 
diską muzika, dainomis ir šo
kiais.

• Reporterių paklaustas, ar pa
gerės Švedijos ir Amerikos 
santykiai pairę Vietnamo ka
ro metu, karalius nespėjo atsa 
kyti, nes buvo palydovo majo
ro Reilly, atstovaujančio me
rą Daley, pertrauktas ir, kal
bos nukreiptos kita linkme. 
9.,šmis

nistruojairių geležinkeliu koin- 
kanijas. Geležinkeliečių strei
kas šalyje, kur milijonai mies 
tų gyventojų į darbą važinėja 
tik traukiniais, yra labai dide
lis apsunkinimas. Streikuoja 
280,000 valdžios kontroliuoja
mų geležinkelių darbininkų ir 
didžioji dalis unijai priklau
sančių darbininkų privačiose 
geležinkelių kompanijose. To
kie streikai Japonijoje pava-

- : PUIKI knyga; parašyta su meile
: _ > LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis
ta Chicagoje 1968 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte, n dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

. Autorius savo žodyje rašo:

griovęs gražiai iša 
irių ir kultūrinių 1 
tauta galėtų didžii 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Euroi .

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa
sauli išblaškyti) lietuviu absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai".

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. 
Gaunama Naujienose.

Čekį arba Money Orderį siųsti tokiu adreso: ' ' .
V1 y N AUJ1EN 08, y

1739 So..HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 
-- Gavę pinigus, tuojau knygg pasiųsime.

Dargio. pakvieti- 
. R. Sakis paaiš

kino, kad kaip buvo kviečia
mas dar nebuvo pirmininku,

Kasoje, ligi šios dienos ban
ke buvo 4,166.22 dol. Įšsiuntus 
ALT aukas; kuris buvo,surink 
tos Lietuvai laisvinti reika
lams . 3,503 dol. atskaičius, 
DLOC reikalams liko 663.22.

Revizijos Komisijos aktą pers 
kaitė teis. Vincas šarka, rasta 
knygos ir bylos vedamos tvar
koje. Finansinis balansas su 
kasininko . finansiniu balansu 
sutinka. 7 Revizijos Komisijos 
aktas priimtas.

Pirm, adv. R. Šakio praneši
mas.apie visų metų veiklą. Per 
metų laikotarpi yra atlikti du 
didižuliąį darbai: Vasario 16- 
sios minėjimas ir kartu su ki
tomis. pavergtomis tautomis 
festivalis. Pastarasis renginys 
pareikalavo daug talkininkų, 
kartais net ligi 60. >.

Be to, pereitais metai buvo 
suruoštas, simpoziumas, kuris- 
pareikalavo net 499. dol. Or
ganizacijų centras pagal ALT 
nurodymus visuomet budi ir se 
ka politinę veiklą.^ 7' ; ’ 4,
< Rašo ir kitiems padeda ra- 
šyti. JAV 'aukštiems ' pareigu- ; 
;riąms protesto, laiškus. DLOC 
■pastangomis yra. sudarytas Bi 
ee’ntennium JAV metu su- 
kakties minėjimui; kon^tetas, 
kuris ^prisidės prie . didžiulio 
parado, gegužės'2 .dieną. Uetu- 
viai parade dalyvaus sii didžiu 
le paruošta platforma, taip pat

Detroito naujienos
DLOC atstovy metinis susirinkimas

All accounts 
sured u 
by the Fl _____
INGS AND LOAN IN 
SURANCE CORPOR 
ATION. z

toeated just south of the Chicago Circle Campus - c

‘rių didžiųjų lietuvių darbūs 
gydytojai Šliūpai, 

Grimai,. Kudirkos, Basana
vičiai vedė -lietuvius ’ kultū
ringais keliais. Jie išgelbėjo 
mūsiškius’nuo dvasinio ir 
fizinio nuosmukio dar anais 
laikais. Be šių gydytojų pa
siaukojimo saviškiams, daug 
liūdnesnis būtų buvęs anuo- 
laikinis ir dabartinis lietu
vių gyvenimas. 5 - -

Gydytojas r lietuvis nepa- 
simėta- ir šiandien. Pirmata- 

j kų gydytojų paskatinti da- 
•bartiniai lietuviai;'gydytojai 
veda -mūsiškius nemažiau 
garbingais-'^ keliais. Gydyto
jai Bobelis, Balčiūnas, Da
nilevičius, Dargis, Plioplys 
aukoja mūsų-gėriui padidin- 
tivisą savo laiką, lėšas, ener 
giją. Mūsų gydytojai ir kiti 
rengia dabar šį sekmadienį, 
balandžio 25 d, 2 v* p. p. Mc
Cormick Place (prie ežero) 

' lietuviško gėrio parodymą 
i amėrikiečiams. Ame rikos 
j 200 metų gimtadienio'proga, 
mes visi lietuviai pąsispaus- 
kime ir kaip galėdami save 
geriausioje formoje kitatau
čiams parodykime. Dirba 
mūsų didieji vadai talkina
mi višų normaliai' elgtis pa; 
jėgiančių lietuvių rengia 
Jietuviškos kultūros gaba
liukų parodymą mus mažai 
pažĮstantiesms. Mes visi iki 
vienam dalyvaukime jau da
bar bilietus įsigydami į mi- 
nėtū parengimą -pas .spaudo-' 
ję^ skelbiamus platintojus.

; Pripildykime 4000 vietų sa
lę sausakimšai. Tuomi mes 
įrodysime esą vieningi, kul
tūringi ir gėriui imlūs. Ne-, 
dejuokime, dėl tokių reikalų, 
neišvengiamų sunkenybių. 
Nekreipkime dėmesio į viso
keriopus trukdytojus: šeš-

Balandžio mėn. 11 d. &v. An į bus ruošiamas festivalis, 
tano parapijos patalpose^įyy-* 
ko DLOC atstovų- susirinki
mas. Pięm. adv. Riurui Sakaus 
kui-Sakiui dėl įsipareigojimų 
kitame susirinkime ir pavėla
vus dalyvauti, susirinkimą pra 

-dėjo vicepirmi -Elzbieta Paura- 
zienė. Pirmininkauti pakvietė 
Juozą Lesčinską, sekretoriauti 
teis. Juozą Gruzdą. Organiza
cijų mandatus perskaitė DLOC 
sekretorius teis. Stasys šiniu- 
liūnas. » ’ - } <

Į Organizacijų Centrą šiais 
metais, kol kas, įstojo ir daly
vavo 21 organizacija su 41 atslbe to pridėjo,, kodėl ji ųękvies 
lovų. Susirinkime dalyvavo 25 be to pridėjo, 'kodėl nekviesti: 
atstovai. ' .

Pereitų' metų metinio1 atsto
vų susirinkimo protokolą .pers 
kaitė sekretoriaujantis J. GruZ| 
das. Po trumpų diskusijų, pro
tokolas buvo priimtas.’

Toliau sekė, kasininko Antū^ 
no-Sukausko kasos stovio pra- 
nešimas. Kadangi apie kasos 
finansinį stovį atstovams bu
vo patiektas raštiškas praneši
mas, tad pranešimą nebebuvo 
reikalo skaityti. „ -

Klausimuose- sumanymuose 
Dr.’Kęstu lis KebUs vėl kėlė se . 
ną ir paniiištą klausimą. Ko- 
dėl buvo pakviestas Vasario 
16-sios proga pagrindiniu kal
bėtoju opozicinės LB pirmihin 
kas Dr. Vytautas Dargiš ir 18 
distrikto kongresmanas James 
J, 'Blanchąrd, į kurį kandida
tuoja lietuvis 
kas. - •' 
, Del Dr. V- 

jjįd pirm, adv

AvA: :A:-'

Keturi didieji veda mus — žygiuokime kartu sb jais 
1 pasirodyti amerikiečiams esą kultūringos tautos vaikai.

Lietuviams ir amerikiečiams gero 
z trokštančio jo prašymas

Jokie turtai mums nepa- vįsi visus patogumus atidė- 
dės,’ jei mes turimą gėrį uie- ję kelioms valandoms, Į ke- 
kais- išleisime, jei mes esą torių didžiųjų gydytojų su 
žmoniški kitiems nesirody- kultūringai elgtis organiza- 
sime, jei mes turimo kultu- eųu pagalba mum rengiamą 
ringumo neskleišime savoje lietuvi kos kultūros parody-
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.-6 ’The New York Review of tojų dėmesys į lietuvių * Tomo 
Books balandžio numeryje iš- Venclovos likimą ir/prašoma 
spausdino iš sovietinio rojaus prisidėti jį išgelbėti. ri. > 
išsilaisvinusio poeto Joseph Laiške primenamap'Sovietų 
Brodsky laišką, kuriame at- Sąjungos saugumo policijai 
kreipiamas to žurnalo skaity-l žmonių terorizavimo; /Veiklai 
=-' , ■ ' ' ■ . < ’’’.V.
kol Broniui Nainiui nebuvo paduotos vaddęs? Jeigu 
Nainys, pagrindinių politikos dėsnių visai nesuprasda
mas, nebūtų JAV LB įvėlęs į politiką, tai Bindokienei 
nebūtų jokių rūpesčių. Prie Jasaičio Bendruomenė švie
timo reikalais tesirūpino, nekėlė vaidų ir dirbo visiems 
lietuviams naudingą darbą, . '

Aurelija Paukštelienė mestų visus kitus Bendruomenės 
reikalus į šalį ir bandytų visą savo ir kitų’narių' dėmesį 
kreipti i JAV LB susiskaldymą, jeigu Dundzila savo ra
šinį būtų parodęs Gailai arba Gečiui, tai jam būtų pasa
kyta, braukti visą reikalą laukan, nes Bendruomenė ne
suskilusi. Yra keli atskalūnai, bet nieko nereiškia;-.Kiek
viena auganti organizacija turi atplaku.' Juo ' greičiau 
jos atskyla, tuo geriau. Gaila, kad Paukštelienė'Įki šio 
meto dar neišaiškino, kokios priežastys suskaldė ^Ben
druomenę. Tos priežastys buvo keliamos sapudogef jos 
buvo aiškinamos susirinkimuose, jas minėjo kiekviena
me didesniame mitinge. Jų matyt, nekreipė į visa tai jo
kio dėmesio, bet dabar nori klausimą išsiaiškintixir pa
taisysi. Tai yra pats geriausias ir naudingiausias užsi
mojimas. Ir vėl, Gečiui ir Gailai tokios p. Paukštelienėš 
intencijos negali patikti, nes jos eina prieš visus minėtų 
divejų atsakingų pareigūnų pareiškimus. - P • ?

Lionginas Pliūra taip pat yra pasiryžęs eiti šių dvie
jų kandidatų keliu. Jis jau visai nenori aiškinti' skilimo, 
priežasčių. Jam tos priežastys labai aiškios" Jiį ’ įiktai 
nori abi puses taikyti. Jis žino, kad. susiskaldžiušcBeiid^ • 
ruomenė nieko gero negalės padaryti. Jis einą - -ddr To-' 
liau: bandys taisyti apirusius JAV LB santykius sii Ame 
rikos Lietuvių Taryba. • ~ ’ -

Kad šį savaitgalį lietuviai eitų balsuoti, Dnndzila ki
taip negalėjo savo reportažo paruošti. Jam buvo aišku, 
kad niekas neis balsuoti, jeigu Bendruomenė ir toliau 
grims Į skaldymo politiką, jeigu ji ir toliau laikys savo 
“ambasadorių” Washingtone; jeigu jis bandys eiU- prieš 
ALTo atstovų padalytus pasiūlymus, tai. niekas-’įokia 
'Bendruomenė nesidomės. Jis pirmon eilėn pacitavovBin- 
lokienės pagrindinę minti, kuria Bendruomenei liepia 
kreipti visą, dėmesį į. švietimo reikalus. • * J

Antron eilėn jis Įdėjo Paukštelienėš pareiškimą^-fei- 
ris kalba apie Įvykusį faktą, bet ne apie. Į aukštybės iš
keltų nevykusių Bendruomeųės politikų poziciją. BerE 
druomenei padėti Į normalias, vėžes reikia daugiau, ne
gu Paukštelienėš noro: Reikia pasižadėti nesukti jos į 
klystkelius, laikytis nustatytų taisyklių ir pasižadėti; 
daugiau erzelių nekelti. '

Didelė Amerikos lietuvių dauguma nori, kad Bend
ruomenė eitų šių kandidatu nurodytomis pėdomis, todėl, 
Dunzila mano, kad žmonės eis balsuoti šį savaitgali. Jei- 
Dundzila mano, kad žmonės eis balsuoti šį savaisgalĮ. Jei- 
minės taisyklės, kad frontas neg^e^ų, Įmesti'^O' bąl^l 
mų lapelių, atėjusių paštu; jeigu jis .būtų paaiškinęs,'ko- 

, dėl keli Įtakingi tarybos nariai iš jos pasitraukė ir nuro- 
mo ir auklėjimo sritį. Jeigu naujai išrinktoji taryba at- dęs, kad tos priežastys pašalintos, tai‘butų' galėjęs fąu- 
kreiptų dėmėsi į Bindokienės didžiausū rūpestį, tai Ben- nūs žmones paveikti, bet šitokia pnemopę'rimįų HėtuĮįų 
druomenė sugrįžtų Į tą vagą, kurion ji buvo pastatyta, nepaveiks.
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Laiške primenama^Sovietų

KGB .sovietų saugumu > ko šiaip., jau. kilmingųjų, mėgiama 
mĮsariatą,. reiškiančias ^raides 
esą galima ; suprasti ir laikyti 
ne kuo kitu, kaip šaldytoj y-d a 
liniu,; darbo stovykla, beproi- 
liamiu, ■ ir visa tai .^gresią 
Tetnui’Venclovai. \ ■ įsį. • i . ..
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Dundzila jaučia lietuvių nuotaikas
Pareigas skautas Antanas Dundzila, norėdamas taip 

etuvisl^a visuomenę, kad atvaivintų suskal
dytą Bendruomenę, ryžosi imtis sunkaus darbo. Jis jau
čia Amerikos lietuvių nuotaikas ir stengiasi taisvti ne
pataisomą. Jam darbas bus kelis kartus sunkesnis, nes 
jis neina prie principinių klausimų, o tenkinasi vien tik
tai paviršutinišku klausimo pakrapštinėjimu.

Jis sukvietė jėzuitų namuose Chicagos lietuviškos 
visuomenės susirinkimą, kad galėtų apklausinėti fronti
ninkų parinktus kandidatus Bendruomenės reikalams 
administruoti. Bet teko nusiminti, kai atsirado labai ma
žai žmonių, kuriems parinkti kandiSatai rūpėjo. Jis pats 
skelbia, kad suėjo apie 60 žmonių. Bet -tikrovė buvo tru
puti liūdnesne. Suėjo tik 40 kandidatų ir apie dešimt 
žingeidžių žmonių, kurie nei klausimų klausė, nei rinki
minėmis programomis domėjosi.. Susirinko seniai pasi
klausyti, o ne programų aptarti. Dundzila butų gerai 
padaręs, kad būtų pareiškęs nepasitenkinimą ir geroka:' 
apibaręs Bendruomenės narius, visai. nesirūpinančius 
artėjančiais “rinkimais”. Jis žino, kad teisybės pasaky
mas gali kartais „blogai paveikti “balsuotojus” tod< apie 
tai jis visai nekalbėjo. -

Vietoj teisybės žodžio barzdukiniems bendruomeni

rinkti i Bendruomenės tarybą. Trumpai suglaudęs atsa
kymus jis šitaip jums perduoda:

Bindokienė: Mana siūlymai ir didžiausias rūpes-
— švietimas jaunimas, spauda ir, bendrai, skai-

<4 
tis 
tiniai.

Paukštelienė: Pirmiausiai reikėtų atkreipti dė
mėsi Į LB susiskaldymų. Ir kokiu nors būdu nesusi
pratimus išaiškinti ir pataisyti.

Pliūra: Ieškočiau būdų bei priemonių kaip su
taikyti suskilusią JAV LB ir išlyginti apirusius san
tykius su ALT A.” (Draugas, 1976 m. bal. 21 d., 5 psl.) 
Danutė Bindokienė, pati švietimo dirvoje bedirbda

ma ir žinių visą laiką ieškodama, palietė pačią svar
biausią barzdukinės Bendruomenės problemą — švieti-

RAŠO DAN KURAITIS

Pavasaris eina Karpatų kalnais
BUDAPEŠTO BARAS

DIDELĖS GERKLES NEUŽTENKA

Būdingi sovietu valdžios atstovai, laisvojo pasau
lio nematė ir kitu gyvenimo ir sugvvenimo J)ūdu ne
pažine. yra įsitikinę, kad su didele gerkle galima vis
ką padaryti, bet taip nėra.

Nei rusai diplomatai moka galvoti ir valstvbės 
reikalus tvarkyti, nei sovietų kariai — maršalai pajė
gia tą padaryti. Sovietų maršalas Žukovas Beriją sut
varkė. bet tvarkos visoje Rusijoje nepajėgė įvesti. Jis 
atsiminimus rašė, Staliną kritikavo, bet pripažįsta, 
kad be Stalino rusai karo nebūtų laimėję. Žukovas 
rusas, savo žinioje turėjęs daugiau maršalų, negu Na
poleonas. pripažįsta, kad jam buvo reikalingas ketu
rias klases baigęs gruzinas karui laimi Ii. Jeigu notas 
gruzinas, lai didžiausia* sovietų karvedys nieko ne
būtų laimėjęs. lai parodo, kad rusai palys jau nepa
jėgia galvoti. Jiems reikalingas kitos tautos žmogus, 
turintis didelę gerklę arba bizūną.

Nikita rėkavo, šūkavę) ir įsivaizdavo. kad šauks
mas ir rėkavimas yra viskas, be t jis pats greitai įsu- 
kino, kad taip nėra. Jis bandė šūkauti ir Amerikon 
atvažiavęs. l>ct jis greitai įsitikino, kad čia rėkauti ga
li kiekvienas krašto pilietis. Kai jo paklausė Los An- 
gelesJDes Moines, Chicagps, ir kilų vielų žmonės lo
kių klausimų, j kuriuos jam sunku buvo pasakyti tei
sybę. lai tada jis skųsdavosi Valstybes Departamento 
palydovui, kad jį įžeidinėja. Pradžioje jis norėjo pul
ti palydovą, žmones neva siundžiusį prieš sovietų val
džios premjerą, bet vėliau jis atsisakė ‘Nišai žaisti’’,

kai įsitikino, jog Valstybės Departamentas ten nieku 
buvo dėtas.

įdomiausia, kad ta didelė ruso gerklė netinka ko
munizmui plėsti. Brutali sovietų karo jėga daugiau 
padaro, negu paruošti sovietų propagandishtai. Nie
kas neišleidžia tiek daug pinigų propagandai, kiek 
jų išleidžia dabartiniai Rusijoje valdovai. Jie stengia
si primesti komunistinę santvarką visai žmonijai. Bet 
jiems nesiseka. Gerklė didelė, fotografijos gražiai at
rodo. bet žmonės netiki. Rusai gali ilgai ir 'daug kal
bėti. bei negalo ko nors konkretaus duoti. Vienintelį 
dalyką, kurį rusai dabartiniu metu duoda, tai gink
lus. bet už ginklus privalo labai brangiai mokėti. Bet 
už rusų duodamus ar parduodantis ginklus daugiau
sia moka Rusijos darbininkai. Valdžia iš jų lupa, ką 
tik pajėgia, bet nieko jiems neduoda. Sovietų valdžia 
milžiniškus ginklų kiekius davė kariauti niekad neiš
mokusiam Egiptui, ir prakišo.jRusai už savo ginklus. 
Sadalui nieko negavo, bet tie ginklai nebus jokios 
naudos neaĮnešė ir egiptiečiams. Žydai susirinko vi
sus rusu lankus ir šiandien tapo galingiausia Artimų
jų Rytų valstybė. Gen. Dajanas ir sovietų generolų 
nebijo. Jeigu rusai būtų bandę įsiveržti Izraelį, tai 
jis butų parodęs jiems kelią atgal. Dajanas ir ameri
kiečiams patarę rusų nebijoti. Egipte Kleopatra dau- 
jis būtu parodęs jiems kelią atgal. Dajanas ir anieri- 
paguld<. tuo tarpu Naseris pats į žydų nelaisvę pate
ko. Kleopatra apsaugojo Egipto žemes nuo romėnų, 
o Naseris žydams atidavę pusiasalį iš kurio kalno 
Maižiesius paskelbė svarbiausius Pono Dievo įsaky- 
m us.

Sadatas daug gero egiptiečiams padarė. Jis ne Na- 
scris. Naseris įsileido rusus į Egiptą. Turėdamas dide
lę gerklę, jis tada liepė ^Šariatui tylėti. Bet Sadatas

žydams atidavę pusiasalį iš kurio kalno

T

: -N'. Trutopt*' savo nuo- 
jog Htri-atihofc: mokslo 

ir kultūros; darhinįdkaiąietutė- 
tųy&i&ivijioti Sųu^ripąsauJio

. Brodskis pasakoja^ jog V^ncj

; ta jas ir žinomas Europi)* 
bininkų^tarpe' semantikas atba 
semiotikos studijomiąL A Buvo 
pakviestas . paskaitų skaityti 
Kalifornijos. universitete .Ber
keley mieste, bet okupantas 
jam neįeidp iš Lietuvos įSya- 
žiuoti. [’(Tomas Venclova yra 
mirusio komunisto 2 Antano 
YęacĮpyos sūnus). . •’'

to įtaikę,=jraSo^Brdd^; nebesą 
nieko girdėti apie Venclovą- ir 
esą_baimiuąpĮasi,kadjį neiš- 
Mtų/l^indąjigo iTainogią;, Arti
no Tarabildos ir J. Kazlausko 
likimas, kurie -yrą pąsląpfin- 
;gai įnirę ir įtariąnia, jpg_ K^ 
jūbs nužudė.J .

ra®na; amerikiečių žurnalo
^^tytojus ■^pągW^ Yenslp-

ar asmenims rx > i* ,

2) . Lietuvos komunistų par
tijos centriniam komitetui, Vii 
nius, -ŲŠŠR;

3) . Rašytojų Sąjungai, Lietu 
var Vilnius,- USSR; \ .J'„.

; 4). Mr. Charles Runyon, Le
gal- Advisor 'for Tlūmanįtariah

.State, * Washington;’' DC,20520;' 
- 5). saviems kongresmahains 
nams.
’ Joseph Brodsky tuo pačiu 
laišku kelią, reikalą' sudaryti 
centralizuotą veiklą Sovietų 
Sąjungos daromų'žmogaus (ei 
sems nusikaltimų šekimui ir 
registravimui; ” rt--- - , -

Venclova ir Jurašai
Akiračių puslapiuose

Akiračiai, atviro žodžio mėn 
rastis, vasario numeryje iš
spausdino Vi Trumpos, iš Was
hington, DC, atvirą laišką To
min Venclovai. ” .

. Joseph Brodsky- amerikie
čių žurnale mini, jog nuo per
nai nebėra žinių -apie Venclo
vą, tad, galima inatiyti, vargų- 
ir Trumpos laiškas' jį greit 
pasieks. Pagaliau V. Trumpos

□istikos Institutą ir jo paMtir* 
į ’- ?.'•

Publika yra kviečiama neUttSveg -ir Į____  : ... .
ri..—:įįį^^/tai yraltik atsilankyti’bet ir .aktyviil- 

’pa.j dalyvauti diskusijose. TiktoaĮ|t ’ 
valstybėje, ku- si k(io daugiau mokytojų, jau-

būt, nėr u Įniybįaęaįą^vės.

kio laiškai 
ir mtenciji

jį^j?rąšf<ąž^;^j^JTomųi, 
Venclovai ‘ iš bkiipacij os^ iŠyyk- 

V. Trumpa Alrirb^ų skai 
tytojams dėstn savo .nuomonę, 
jog nereikėtų; asmenims, .kaip 
\ enslova, iš rokūpacVos išvyk 
Ii, tad ir neraginami Akiračių 
skaitytojai, prisidėti prie 'Venc 
lovos išvadavimo: ri-.

J* X - •
Uries kurį laiką Jurašą iš

tema irai

P?<išvųdąv’^: nevertėjo 
Jhrašūi bandyti' tafkvti$ su so- 
vietine . santvarka, ir. sąlygom ?

kę, vėl palietėm, mes pritarėm 
ir .L t. Atrodytų,., kad. po tuo

■?-.SG

.1"

AJoraČĮiį, vąsąno numeryje 
Bronys Railą pasisako’ prieš 
A. Daugvydo ir kitų^; raštus,- 
kuri ars J ’ anotf j o, < m orališk ai 
Idiskredituoj amas Juraltį ’nuo 
tėvynės atsiskyrimo skausmas 
ir kupinas liūdešiojapsispren- 

:ĄffairaC The Deaprtament bf dimąs?ri - "'
’ ;Tdkš B; R. pasisakymas, at- 
rodoj tiktų tt’Vė’TrnmpšTlaiši 
ko vertinimui. ' -

denių bei tėvų dalyvavimp.
* " ' « ” ♦* ”■ & *-■•'V uį*-t■'

šfą disksijų seriją padeda 
įvykdyti American Issues 'įta
rum Chicagoję ir dalinai fįr- 
nansuojama
men t for the Humanities, (pr).

' Gražūs ir.šęni 7 
WB PaP.^ciai 
Balandžio mėn. 18 dien„ tai 

yra Velykų sekmadienį 5 vai 
po pietų prof. dr. Romas Kin
ka Balzeko Lietuvių' Kultūros 
muziejuj’ plačiai kalbėjo apie 
lietuvių velykinius papročius, 
pradedant Verbų sekmadieniu 
ir baigiant Atvelykių. Pasiro
do, jog lietuvių velykiniai ~pa- 
prc^M tik if/tou-
sus, bet darr^saąisuzuąsėpp-' 
ve, kuomet tiėŽir^if j^H^įgry.^ 
gai švęhię 'Pavasario' Tą ~
da gamta jt nąujė aigįądaVušL 
TuoiąeC ir Šaulė^^ivintt)j^ 
šokdavusi savo’Šoki. ." ; .V.

Čia tenka prisiminti, įoąLbe 
ienų lietuvių miibtogihiųi' šo
kių, kaip MDduf^ĮąeŪ^! . dėiY 
vės Mildos garbei,;Gihtarėli$-jū- 
ros dievaičio. Gintano. garbei 
etc, dar ir dabar. dažn.&i< šoka
mas senas. liėtjjvių mitologinis 
šokis - “Blezdingėlė”’ saulės ir 
pavasario, .garbeį 'r •<.'

Po labai įdomios paskaitos ■' 
buvo nemaža’ paklausimų, į 
guriuos, ’prelegentas?ŠBąlabihi 
ir išsamiai atsakinėjo,- 'o ' taip 
pat priminė, kad mums reikia 
laikytis savo <^^tų papročių, 
kurie ’gaivina lietuvišką sąmo 
ąmgUtaą;'

BalzekoLietuvių Kultūros 
MuzĮejps'ręn^adiskųsiyąK’kų“ 
rių nėndrą tema yĮ^
Aiųeriką- mums1; davtĮsif 'Ką' j r

A • • ^r- - * TL— - - -

kiifuofsEBižr šĮ^r*f^pecb3fliK 
mos: švietimas, Amerikos už
sienio politika, Namų saviniri- 
kystė ic.-Tikybą. ' L

Pirmas diskusijų forumas, 
knrj'organizuoja Pedagoginis biau, KąŽ jonus ųpmųii. ir/ Čįa. 
Ilitijtanistikos Institutas, . bus 
Jąuhfino centro kavinėje, 5620 
Sp' Clarenionf Avė; *' VEicago;
8 vai vak., penktadienį, kan
džio 23 d. šių pirmųjų diskusi
jų specifinė tema yra aktuali

ba Irttuvfškai if yra gerą! su- 
sjpązin^su.heJjjyių paprojciais 

^sąi
Vra'at^iusT^niiisų -̂"Star‘<HsJąpĮęfdo savo-Jfevų;'žemę' Lw- 

----------- —---------------------------- Buvo pageidayunų, kad 
B alz eko Li e turi ų Ktiltūroą mu- 
gąejįu^ šųi^oltų,liaugiaii

- i Hšiandien j 
parodę, k 
Brežnevo.
Egipto, ir jie Jis liepė laivynui išplaukti
iš Ale^sand^^wįteį^o, sovietu laivų ten jau nėra. Nėi 
didelė rusif^^^Sei sStpnds sovietų karo lahrį ka- 
nuolės nieko nepadėjo, kad Sadatas dar stipresniu 
balsus rusazns atsiliepė; . v

Reikia neužmiršti, kad Sadatas labai smarkiai ri
zikavo. Jis viešai paskelbė, kad Egiptas neturi nei Vie
no lėktų vos, nes nėra vietoj štidevefij atšairginių da
lių. Jis tvirtina, kad visi rusiški kulkosvaidžiai, šau
tuvai ir prješt^hkinės ą patrankos egij^e^ams netin- 

pakaičiamBe gibkl^ j^arga-rMaiis ichgyp-- 
to, Sadatas WWk> žmona į^Rį^ncū*g|
Vokietiją gbSi^pirkC IgP pavyto ^su
sitarti sa vdįjUffijfaift TrJįjrancu^ąis. F^ancuzai < parduos 
ar paskolins JWatoi lektirvuv o vdkie^įu |jmi <!uo¥ 
pačius naupMtritis tankus? lWa jis tal^
bėti ir su tais^fcu^e ^^ųpĮerRjįųo^dar tart grik
ių ir nori pfls^ti sa-Wgtaią; Ša d a tas pirma išban
dys Kleopatros metodus, bet jeigu nepavyktų, 
da panaudos vokiškus tankus, kn’rie rusus' Volga su- 
vare ir j Kąnkazs

■r....... ......... ' iLkr-sAlfk .i ■ t, -<r A

žino, kad pasaulis, kartu ir Egiptas žengia ^pgnn 
evoliucijos, o ne. komunistinės revėliticijos kelii}. įka
ini metais Lenkijoje,

visos tos rusiškos- mvofiutijcki Jeigu rusai butę-mo
kėję padarytt^^r^^liurtj^<k^rpvj< prauaiwvo-di
delis nerusiškas<poętas Aleksandras * Blokas, tai; bū-
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Jfefp^^įmsy

gimęs lieturių jaunimas, pavz., 
pačių p. Balžėkų atžalynas la- 
"bai įddmavosi, kartu daTyvau 
’darned TT'.'

•NAUJIENOS" BOLŠEVIKAMS

tų visai kitas dalykas. Bet jo pranašavimai nuėjo 
niekais. Komunistai pagrobė visas maisto atsargas ir - 
šėrė latvius su.^gj^aįs, o toks poetas .kaip Blokas 
revoliucijos dienomtahadu mirė. V

Evoliucija šiuose lrįjuose kraštuose tiek padarė, 
kad aš jau šiandieu manau apie galimą tų kraštų nu
sisukimą nuo Rytų» Jeigu kiltų tikras konfliktas, tai 
ne tik dabartinė Lenkija, bet Čekoslovakija ir Veng
rija pasuktų į vakarus, o ne į Rytus, šių kraštu gyven
tojai jau žino, kad-Ryfai.-nieko daugiau negali-duoti, 
tuo tarpu iš vakarų jie gali laukti.- laisves ir 'gerbūvio. 
Aš manau, kad aš komunistus pažinau "kai turėjau 
progos išsikalbėtiasu'lietuviais dypukais, dypukais, 
^sĮ5£.PalikusiW>.H’ tekiąja lųio komųmįtųi B$fc kai 
^- pasiklausiau VĮri&pgšdferto ir Budapešto 
So,~mr ftan-afrod?; Yž<fSTigek* <Sė. juos' nežino-

■; L -da°.^W&neM^ '
tais dirbu, galėjo pažinti jų valdymo metodai. Anie

gali/daugiau

5 '~'sr '' f
Grižęs iš Rytų Europos aš., pakeičiau. , pe*įmj> 

sayojeg^a^r Ąhks^fati
vg labai sunkus žrdto^ tofinnts. Bet paskutines

x f
«»

^Vengrijoje ir Lenkijoje, negu Amerikoje. Amerfkie- | 
čiai nežino laisvė* vertės, tuo, tjrp* Karpatų kalnuo-

■» " •« lai«va
sieks su, didėliu pasiryžimu. O pasiryžimas labai daug 
r^kia.

■ (Bus baugiau)

* ; I. * '■ . - . ~ L T. - . ' • v /
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DR. ANNA
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES'
K GERKI LIGOS

i 2858 W. 63rd Street
•/K

Valandos pagal susitarimu,

DR. K. G. BAUJKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ liGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA* 
6449 So. PuUski Rd. (Crawford 

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

INKSTŲ IR 6UAP1MO TAKŲ
A . CHIRURGIJA

T»l*t. 6954J533?ir : .
F»x Xalley Medical Čantar !' 

660 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS ~

DK. PHER BRAZIS
PHIiiCiAN ANO SUKUcuiY

2434 WfiST 71st STREET 
Ofisas: HEųilocK *

v RezicU
UFW VALAiXVub; .

. XirmadienIaia ir Kętvirtaa. 1—1 vaL. 
peiiKladieių nuo

ir lesiau, ukuu ousimrub.

. DK. fAUi. V. DAKU1S
ULtDT IUJA3 IR CttiKUKUAo'

Wesrcn&Mer uotninuiiHy x.hmkus: 

mcuiCattO^ QllCKlUHUb.

lyJč o. iVtcinfieiiii Kq.f HL
ValtlWus; —d aai’ou uieuunus h 

khs anuų itsiaoiea; a—o vai.
lei.; oox-z/z/ area ^oz-2/zo

ui o-Uo/3 >
DR. W. EISIN - E1S1NAŠ 
AKUSiLKiJA IK MvTEKŲ LiUO^ 
J GINEKOLOGINE chirurgij a 
6132 So. KeUzie Ave., WA 5-2670

Vaianuos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. skambinti Ml 3-0001.

TfcU — BE 3-5893

DR. A. B. GUVECKAS 
gydytojas ir chirurgas 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

SPECIALYBĖ AKIU LIGOS
x 3907 West' l03rd Street - '

Valandos pagal'susitarimą, ,'r 
' Į —/  .. ■■ Į ■■■■-H.-

DR. K. A. V. JUČAS
; Tek: 561-4605 ir 4894441 ; . V

A 0 F ĮSAI: ,■ .
1002 N: WESTERN-AVE.
5214 N. WESTERN AVE.

v 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. ■' , - .

ikdo ne vien komunistai

apie konHjjigefcfcė8 Rusijos yal-

Susivienijimo- lietuvių Ame

uovų pastanga vruj^yu zune- pietums
nkos nepriklausomybės 200 me-z. • - ., , v,. __ m Man buvo staigmena ir mak

kiai paruoštuose pietuose jau

dalyvavo p. p. Walter ir Va-
■

— Fr9f-
projekto S

iv paminklo 
s h. m. ge*

onkurso Ko-
misijai," kurį yra sudaryta iš P.
L. LA; S. S. Kairio

ijj a 'yra pask irusi

dalyvius savo projektus siųsti

nai”, ispaniškai įtariau t “bau- 
doleros”, .daugiausiai koncent- zel Mikab Lileikis ■ ir kiti. M- 

kužiūčių sesuo p-nia Auna Ja-

mies-
■»J» MM. .J.

kelbta JAV nepriklaiLSoinybės 
aktas," todėl jame ir bus di
džiausios liepos 4 dienos iškil
mės. Pasak laikraščio “Siem- 
pre”, Amerikos valstybės tar
dytojas ■ Alfonso Tarabochia 
yra tai pranešęs Atstovų Rū
mams.. .?■

Kiti miestai, kaip New Yor- 
kas, Čikaga, San Francisko, 
Los Angeles, Bostonas,, Alber
querque ir jt; nebus aplenkti. 
Castro agentai pasirodys ir juo 
se. " '•.

a. a. Emilijos Jučiū-tcs,' kuri 
sausio 20 d. jos nudsąvpose pa- 
muose įiuvo žiauriai nužud^a 
iFnainas padegtas. Atsistojiyun

7A

Švento rasto pamokymai

Laidotuvių Direktoriai

19 ♦

» yra tie, 
ivo Dievo

"Vikšre ir 
no Mq*. — F

T* 
inis

Į

-

” I IR PAAIŠKINIMAI
WEKVIEIty DIHIA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

. t ' ■ * * •w ♦ 

vidudiany aš dejuoju ir šaukiu, o iis išgirdo ma-

1446 So. 50th Ave_, Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

3354 SaBAUSTED STREET Phone: YArds 7-1911

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

3319 So. UTUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

KEpnbBe T-88M

Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

kokią

P.00

S — MAUJ»«NOS, CHICAGO 8. IU____THURSDAY APRIL 22. 1076

15.00 ;
$3.00 1

$3.00

$3.00

$2.00 
$550

WJ» J 
$6.00 | 
Gra- t 

$5.00

• ..... ■ ............................ •

EUDEIKIS

tadienj, 7’30 vai. vakaro Vyžių salė
je. 2455 VT. 47 St Bus Jalta ir šOta 
vakarienė, programa, šokiams gros 
Ramonio orkestras. Bilietus reikia 
įsigyti iš anksto paskambinant tele
fonu: HE 4-7916 po 5 vaL vakaro.

Kultūros klubo 50 metų Jubiliejinis Jėzų Kristų, __
banketas įvyks sekmadienį balan- dangiškos malonės sol 
džio 25 d. Polonia Ballroom 4604 So. *
Archer Ave. Pradžia 3 vai. po pietų. 
Programa 3 vai. p. p. Vakarienė 4:30 
vaL Gros Georgė Joniko orkestras.

Valdyba, A. Kalys.

nimą, o nepaisyti maldų privilegijos. 'Dievo žmogui malda darosi dar svar
besnė, kai jis atsimena, kad mes turime Užtarėją arba Gynėją pas Tėvą, 

i. Teisųjį, kurio Šventuoju vardu mes galime drąsiai artintis i 
sįą ir gauti reikalingos pagalbos.

Visi lino, kad mirtis yra Žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra m$ 
ru*te]lf - f tą klausimą atsako knygute "Viltis po mirties-, kurią gausit* 
nemokamai. Rašykite:

' ‘ F. XAVIST, 3715 WEST 66th STREET,
CHICAGO, ILLINOIS 60629.

' iV. RAITO TYRINĖTOJAI

tė ir, Mikužiūčių " teta ’ Helen 
Juciu tė, kuri taip pat-neseniai 
mirė. , - ' ’ '

Puikioje JLikužiučių reziden
cijoje.' svečiai nusifogfafavo. 
Netrūko ir pokalbių, ypatin
gai apie praėjusius laikus, kai 
Northsaidė buvo, gal, būt se
niausia lietuvių kolonija, čia 
buvo lietuvių parapija ir šv. 
Mykolo bažnyčia, daug organi
zacijų^ klubų ir gana gyva so
cialine bei kultūrinė veikla. 
Dabar .ši Humbold Parko apy
linkė .pavirto į laužymą, kai 
tirštai apsigyveno portorikie- 
čiąi. Naktį žmonės bijo iš-' na
mų laukan išeiti, o vėlai namo 
parvažiavęs turi gerai apsidai 
ryti, kad neužpultų iš ^pasalų " 
arką kelio nepastotų...

<■ Svečiai išsiskirstė velyk a i- 
‘čiais apdovanoti. Tai buvo^gra

kiausia. Dalyvavęs kaimynas

VANDENS ŠVARĄ SPRĘS 
; TEISMAS- f

WASPASGTOSAS. - Aukš- 
•. * x ■ •. < - k ’ 1 • - • * • ■ T j čiausias Teismas sutiko. spręs
ti iki kiek Aplinkos Apsaugos 
Įstaiga 'kuri leisti "indus
trijai savo gamybos. atmatomis 
teršti šalies vandenis. • Chemi
jos pramonės kompanijos, pa- 
vyzdžiui. argumentuoja, kad ta 
įstaiga (EPĄ) turi galią nusta
tyti bendras taisyklės, bet ne 
griežtai nustatytus kiekius, koč 
kius nustato EPĄ administra
torius Russel E. Train.

Kas bent kieferdomrei šį- sek
madienį McCormick' salėje Lie
tuvių organizacijų komiteto ruo
šiamu Amerikos nepriklausomy
bės minėjimu, .turėjo progos įsi
tikinti, kadt nemogesni trukdyto
jai yra ir. ne komunistai. Tai 
nedemokratinės organizacijos ir 
jų vadovai,, pasiryžę dominuoti 
visai išeivijai. Už jų ir ųet tar
pe jų yra gerai žinomi bendra- 
darbiautojai su-sovietais bei jų 
visiškoje įtakoje esą asmenys, 
kuriuos net gėdą čia minėti. Gė
da minėti ir jų suklaidintus ne- žios Velykos, o ir diena pui- 
abejotimis patriotus.' ' .

Todėl tenka į šiuos dalykus at
kreipti dėmesį, kad kuo mažes
nis Skaičius tankečių būtų, su- 
Baidintas. Visi, kas tik gali, da
lyvaukite JAV nepriklausomy
bės minėjimo koncerte ir. banke-, 
te Arie Crown teatre, McCormick 
•Place,, šį sekmadienį balandžio 
25 d., 2 vai. popiet.

K. Petrokaitis

A 1 Mūsų mylima motina, žmona, močiutė mirė 1976 m. balandžio mėn. 
MW4. ir buvo palaidota balandžio mėn. 10 dL šv. Kazimiero lietuvių ka-

" —-v-- .
— Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jai paskutinį patar- 

' navimą ir palydėjo į amžiną poilsio vietą.
Nuoširdžiai dėkojame kan. Vadovui Zakarauskui, kuris atlaikė 

K gedulingas pamaldas už jos sielą bažnyčioje ir palydėjo velionę i ka- 
pines, taip pat ūf'maldas prie kapo ir koplyčioje. Tfcip pat dėkojame 
Gimimo šv. Mergelės Marijos parapijos klebonui Antanui Zakaraus- 
kui už'lankymą koplyčioje ir maldas. NuoSrdūs^ dėkui visiems, kurie 

< užprašė šv. Mišias^_'ąž jos 'sielą. <' ’ x ‘ ‘ ; •'
- ‘Dėkojame visiems kurie prisiuntė vajonei gėlių, pareiškė mums 

' toje liūdnoje' valandos užuojautą spaudoje.
Dėkojame soL Jonui Vazneliut ir Aldonai Švedienei už giesmes 

^bąžnyao^^Žgį ;
; Dėkojame už atsisveikinimo žodžius tarusiems prie velionės kar

sto.■ koplyčioje: Juozui Bagdziui, Juozui Skeiviui, Juozui Mackevičiui. 
^Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atskirai neturi
me galimybės padėkoti. 7 ’ ' '

v^ ADėkbja^ grąbnešiams ir laidotuvių direktoriui Donald A. Pet-

TĖVAS 1R SONUS
ŽUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
' Telef.: GRovehjll 6-2345-6 

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
AIKŠTĖ TOTOMOBIUAMS PASTATYTI r-? ' ' , i” •> • - t -

^Nuliūdę liekai x
vyras, dukterys, žentai, anūkai ir giminės.

S-A- - ' t—;

.SKAITYK KITAM PATARK

S X A IT Y1 I ° N A U JIEN

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA. LIETUVIŠKAI 
2618 W. Tįsi Št. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ifr 

^contact lenses”;
Vai, pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS 5BBUTIS
J INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2ĖMJME^fjKĮrJvSTREET ,

Vai.: anfizad. nuo 1—4. po pietų. v 
ketvirtad. nuo 5—7 vaL vak.

Ofiso teleft: 77^880 , ;
Naujas rez^ falaf.s-448-5545 * 

dlW tftwus 
GYDYTOJAS IR ČR IRU itGKS .

Bendra praktika, spec^'MOTERU iiąos 
Ofisasr 2652 WEST 59th STREET

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.:'pirm.? ahtrad„ treėiad, 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL.vak. Šeštadie
niais vai. po piety ir kitu, laiku 

jungai snsitarima. y .

V. Tumasonis, M. D.^S. C 
' CH U M#GA S 

2454 WEST 71rt $WEĘT, 
Ofise telef.: HEmlodc 4-2123 

Jiwid. tątefc
Priima ligonius pagal susitorirrią. D61 
ralandoa skambinti felet. HE 4-2123. 
Jei neaWWK tai teleCGI &6195.

■ E ŠILEIKIS, D. E
■JD ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
[G Aparatai - Proto*!'Med. Baa- 
Iv dažai. Speciali pagalba kajomt
‘I (Arch Supports) ir t t.

28^> Wotf63rd Sf^Chkoo Ilk 60629

—T——

KITUS SKAITYTI

i

i

PERKRAUSTYMAI

Apdraustas perfcraustym 
iš ivairip atstumu.

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place

Tel.: FRontier-64882
Dr.

Dr.
IĮ L.Am

Leidimai — Pilna apdraudė
ŽEMA KAINA v

R. ŠĖRĖ N A S
Tef. WA 5-8063

GROUNDING 
RADIJAI 

nuo 15- dolerių į

2512 W. 47 ST. « FR 6-1998 .
'• ’ V ■■ • y ■'

Atid. 9—6; pirnu ir ketv. 42—8. 
, Sekm. Ir trač. uždaryta,

? Gėtes VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

GE LINY CIA
< 2443 WEST 63rd. STREET 
Telefonai: f*R 8-0833 ir PR 84)834 

>■ ..............■■■ .....................................

Linksmumo arba liūdesio valandom
(PUTRAMENTAS)

piu papuošimui ir sezoninės 
' kapams gėlės. . .

ROY R PETRO (PUT?®?*n ,’AS)
*64220

KIEKVIENO
L f £ T U V I G 

i DRAUGAI LR BIČIULIS

EVERY TREK 
IS A FAMILY TREE

ANDRIUS PILMONAS
’ Gyveno 5520 So. .Whipple St. ir Baroda Mich.

<‘:7 ’ITT*
Staiga mirė, 1976 m. balandžio 19 d., 11:00 vai. ryto, St. Joseph, 

Michigan. Gimęs 1913 m. sausio 20 d. Palėkiu Jam Jurbarkovalse. 
; • “ Amerikoje išgyveno 25 metus.

Paliko giliai nuliūdę: žmona Ida (Demskytė), dvi dukterys — Re- 
y gina Brazinskienė su vyru Vytu ir Lilija Pilmonartė, 2 anūkai, motina 

Ana Pilmonienė brolis Jonas su žmona Chicagoję 6 seserys — Marija 
Kasiulienė su šeima Lietuvoje — Ana Urbonienė su šeima Detroite, 
Marta Kasparaitienė su šeima Waukegan e, Emilija Pilmonaitė Cicero, 

-"Ema žviobrienė su šeima Chicagoję, taip pat Lydija su šeima ir kiti 
giminės, draugai bei pažįstami. ’ ' ' ■ ' f ’' ........... ..

V ^ Priklausė Lietuvių Ev. Liuteronų Tėviškės parapijai ir Liet. Ev.' 
\liut Vyrų Šalpos Draugijai. - •- r

Ketvirtadienį 3 vai. popiet kūnas bus bus pašarvotas Kosary kop
lyčioje, 3100 W.‘ 59 St., Chciagoje.

Penktadieni 7 vai. vakaro bus budėtu vės Tėviškės bažnyčioje, 
6641 So. Troy ŠL '
?š^tadienį. balandžio 24 d. 10:00 vai. ryto bus laidotuvių painei- . 

dos, o po jų bus laidojamas Bethania' kapinėse. '• ' «
7 • Visi a. a. Andriaus Pilmono giminės, draugai ir pažįstami nuošir

džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir’suteikti jam paskutinį -patar- • 
z navimą ir atsisveildnmą.

Nuliūdę lieka:
įįr žmona, dukterys, anūkai, motina, seserys brolh

Laidotuvių Direktorius Kosary. TęL 4344246.

GAIDAS - DA1MID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

*

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

GEROS DOVANOS
įĮOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE'

■ *'- su DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:

Ą. Xr Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ---------

Minkštais viršeliais tik —-------------------------------------
A. J. Gussen — AifiCšf A KULTUJRĄ — ilĄUROS
’ Kelionės po Europą įspūdžiai. t>abar tik --------------

Galima taip p^it užsisakyti paštu, atsiuntus čekj ariu
- VZjMST * . - - *• t . .

J money orderį.

1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL. 6060b

$3.00
52J^>

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių ’
.Direktorių

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 So. LITU AN IC A AVENUE. Phone: YArds 7-3401

• RIMTA KNYGA - GERINSIĄ O.Ų,VĄJJIĄ:
Nau|ienose galima gauti puikiu knygy, kurio* papuo* bet 

’ knygv spintą ar lentyną.

K. Stelinis, PENKTIEJI METAI, gražiai irisu, 6STZ psl
K. BtelifM*. DIENOJANT, gndtel iriita, 464 psL --------------
Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. U tomas. 

. žiais viršelius. 3J6 ’psL Kaina S6.00. Minkštais virš.
Prot Vacį. Biriiika, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO 

RUA, 1 dalis. 208 psl., įrišta — 53,00. minkštais vir
šeliais — $2J», D dalis, 825 psl., inšta — 53.00. minkš
tais viršeliais •,  —— ....—- -------------------

; Prof. S. Kairys,: LIETUVA BUDO, gražiai įrišta. 416 psl
Kipras Stelinis, GANA TO JUNGO, 492 psl.. minkštais nr 

ŠeUats. ----------- --- ---------- ------------- -------------
Juozas Llūdiiu^'RAITAI, 250 psl. --- ---- -- ----------- -------
P. UOdžiuvianš, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

86 pSl. i,,n r .............—........ —-9—..

Janina Narūite, JRYS IR VIENA, Jaunystes aUiminimaJ
170 psl,, m,.i • ..... .....—................

M. Gudelis, POVILAS MILERIS biografijos bruožai 232 
puslapiai - ...__ ...............  —-------

Knygas užsakant reikia pridėti 25 cL pašto išlaidoms
- ■. * .' te “• L ■’ . l. . J .

1739 S. Halsted Su, Chicago, III. 6060b. — Tel. HA 1-6100
f' ”• : s " 1- J- - '

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

į (LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 .WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHW AY Palos Hills, Ill. 974-4410
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Kvietinius Amerikos 
lietuviams

Chicagos lietuviai mini \uuj 
l ikos 200 metų nepriklausomy« 
bfs sukaktį šių metų balandžio 
25 dieną, sekmadienį. Minėji
mo rengėjai išsiuntinėjo 1,000 į 
Chicagos lietuviams laiškų, 
kviečiančių j u os atsifaiflcyti f f 
minėjimą. Ten nurodytos ir bi- 
letų į minėjimą j>ardavinėji- 
mo vietos. Laiškus gaus tik da
lis Chicagos lietuvių, bet į mi
nėjimą kviečiami visi. Atvyks-j 
tantieji prašomi atsivesti ir sa-| 
vo draugus 
kaimynus.

Iškilmingos pamaldos
Amerikos laisve bus atlaikytos 
minėjimo dieną (š. m. balan
džio 25 d.) Chicagos Marquette 
Parko parapijos bažnyčioje, 
šv. mišias atnašaus J. E. Vys
kupas V. Brizgys.

Vainikas prie
Ugnies žuvusiems už Amerikos 
laisvę McCormick aikštėje bus 
padėtas visų Chicagos lietuvių 
vardu pu pamaldų Marquette 
parapijos bažnyčioje.

*B usaPj" m i n ė j i mą iš Marque 
tte Parko ir kitų Chicagos lie
tuvių tirščiau apgyventų vieto
vių bus pateikti vykstančiųjų 
ji patogumui. Tuo pasirūpins; 
minėjimo rengėjai.

Sekite informacijas apie mi
nėjimą sekančiuose Naujienų 
numeriuose. Jų duosim kiek
vieną dieną.

obi

7 %■.L.7.

r

'n C, -Ck;
' U-U;'U, C

. • .... ....

Mušimi fwmlo ręęjęjai

REAL ESTATEBilietai f minėjimą, kainiio:

bilietų i3 anksto gauti; tai gali gauti šiose vietose :

LAURINAIČIAI LAIKĖSI NAUJIENOSE .1
I

X-. _L NEPRlKLAUSpMYBĘS MLN&JIM/
Bilietai f minėjimą kainuos $2.00, $3.00 if $4.dd/ka$ nori
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amerikiečius beiijži J
r x ' i% d

kuvienė, o dabar kalba su to 
akcento žymėmis jos duktė Al
dona, čia gimusi lietuvaitė.

Jurbarkiečiai jau tada t u- 
I rėjo hipį. Tikrą hipį, subren
dusį ir suaugusį. Jis gyveno 
netoli kapinių, laikė ilgus' plau 
kus, ūsus ir* barzdą, ’ dėvėjo 
keistus drabužius. Kalbėjo lie
tuviškai, bet niekas jo kalbės 
ar šafirografu spausdintų sa
kinių‘^nt (Telno’cti’dulfio'popiė-

- • . . *» 1 •. *. ■

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

Chicago, Illį ?QCK)29.Chicago, Ill., 60629. ' ■
3. Naujienos ,'f

■ t

REAL ESTATE SALE 
Namai, žemė — Pardavimui------------T-------4.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS

REAL ESTATE FOR SALE 
Neimi, Žemė — Pardavimui

I
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VISU LI ETUVių LAIKRAŠTIS UZ TAUTOS LAISV !

VOL LXI
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Ribluhcd by Tbc I ijbwam m News Pubiuhms C<l, Ioc

Tli# First and Greatest y
< Ldhuantan Daily in America

The Utfesw-aa Dsib’ News
Fubhfchcd by Tbc Lai “
* ^739 So. Halsted Street, Chicago, III. 60608 

HAymarkct 1-6100
••ee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Over One Stillion Lithuanian y
In The Untied States į/

už O
Aldona ir Antanas 

Laurinaičiai

kinių ~š?nt (telno’cti’dulfio'popiė- 
rio lapelių negalėjo suprasti. I— ~ 
Jis piktai sakydavo, kad grei
tai bus. pasaulio pabaigą...

Kalba nukrypo apie Juębąri

Amžinosios

Pavasai\jant. mus aplankė 
Lemonto apylinkės gyventojai 
Aldona ir Antanas Laurinaičiai, 
buvę Brighton Parke sėkmingi 
biznieriai, rėmę įvairiaąjbend- 
rines organizacijas ir bendruo
sius jų darbus. 

’ ' - c i . i. _

Kalba nukrypo apie Jurbar
ko gimnaziją, kurioje tuo Tai
ku mokėsi busimieji ar dabar
tiniai visuomenės 
Batūra, 
Šimaitis, 
kas, Dapkus, Stankaičiai; Ki-

veikėjbL,
Vakseliai, GepneriSj

Savėnas, Sabaliaus-

sielius ir dar daug kitų. 0 kaš- 
gi nežino Butkučių — solistes

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Aldona yra . jurbarkįfttė^ o 
Antanas nuo Slavikų, tad tuo
jau užsimešgė malonūs Jpašnė- 
kesiai ir prisiminimai’aįnė ži
nomas vietas, įvykius bei žmo
nes. • . .

— Žinote, kad jurbarkiečiai 
pergyveno jau prieš 40 metų 
daugelį dalykų, kurie čia atsi
tiko prieš dešimtmetį ar net 
dabar, — pradėjo Aldona savo 
jurbarkiečių akcentu, kuriuo 
kadaise Chicagos-- lietuviams 
kalbėjo per radiją Sofija Bar

-i j

’ . >ę- . ■ ■ ’♦■X Jh-' ' V ’X ’f L J ■ - - • i - -=^ < ’ ’ *

4. B. Brazdžionis (krautuvė)'2646 West71 St. Tel/PR. 8-5374.
• 1 . ’***%, ' <HL- C- ; * ■

5 J; Bagdziw 7243 S. EIčhmonĄ St fįeL HE’4-3713.^6
’-•’4 - ■ '• -ž . - - -6. S’ -SįanskeviMus (Cte^oriKL6tSo. 51 CVTel. 656-255C - 

vV^Kazys Rutkauskas Wo Highview AVe. Rockford, Ill. 61107.

Kitos inf (tonacijos bus snaūdoje. Naujienos teiks jas kasdien,4
; ~ -r- ’#

L-
J/HELP WANTED— MALE

Reiki*

iazys Rutkaus'kas HO Highview AVe. Rockford, 111. 61107.
•* <-> ~ >-• r- ..xw ' ~.,r w • ’ 4» . » **

KieKvienoje £>avu lomujc.
_______ ' . FAFJ

■. 's. J- .t: ■ i ■ --..ivim funffle, bet ką turime, tai — 
ir ’ pahkštmė, 6 vėliau' pažiurę- 
sime. .. . • . ■šimė'

Aldonos, mainytė1 ilgametė 
Naujienų, skaitytoją Marcelė 
TT__ -L'i _<5■*’ ’ _ * Yi’l • —t"'"
tuviškiems .p a pro cianus ir tra?

y

■Į

v

» i I I i * h

%. lpart>ininkų Reikl>

- .v-ė ŠVEEUOTOJAI

Ginos čapkauskienės ir Štem- 
pužienės? - ;Nepamirsfami liko 
Baltrušaitis, Sodeika ir nėžf- 
hia kur esantis šabamauskaš.

Nepamirštami liko

Antano Giedraičio — Gie'driauš

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, 111. €0629. — Tel. WA 5-2737 

3333 So. Halsted ?t., Chicago, 111. 60608. — Tel. 254-3320 
v. valant.Inas 

r ' 'z’r
3^

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKIĖNg — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

2608 West 69th St, Chicago, UL 60629 • TeL WA 5-2787 
... .' . $*--ri.■ - ■*- ■ 1

j

Didelis pasirinkimas geros rūšies ivairip prekių. 
MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

i ■ ,w If I i-Bisg... U I I»■■

v
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MOVING — Apdraustas pėrkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

=

i

'-'"-A

JUBILIEJINIU METU
NAU.IU SKAITYTOJU VA.IUS

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metu Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujiem; platinimo vajus.

NXUJIENOS tvirtai rtovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuviq laisvę 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jq įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes, jp bendras institu-
ci j as ir remia visu lietuviu bendruosius darbus bei tikslūs.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuviu daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie-
rikos ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos f .. ~ ~
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

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

trims men. — S830, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą, 
am m m «■ m ■■ ■■ imh m m m imt m •• w m j—• ■

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

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

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

PAVARDE IR VARDAS _______________________________

ADRESAS

a — NAUJIENOS, CHICAGO S, ILu— THURSDAY, APRIL 22 1976

' IB ŽEMAIS N UOSIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS 
G į ' DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS t 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
F E IRAS KAZANAlfeKAS, Prezidentas

2212 v> . ttmial Roa.'” Įf . Vlrg’pir 7-7747
ą. iŪj> »i.i— i— ■rr .—

Chica|*r> ĮU J

Price 15c

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
r- ' •

Chicago, Ill. — Penktadiens, Balandis- 23 d., 1978 m. NO.97
nu ii— i r !■ i !■■■—iibimm -ii-iii— *■ Library of Congress

' - ' ‘ Periodical Division

AUTOMOBIL
■

BE GAZOLINO
V ■

ARABU VALSTYBĖS GALI
- PASKELBTI EMBARGĄ

Amerika turės pakankamai savo gazolino 
Į tiktai 1985 metais

WASHINGTON AŠ, I). C. — Frank G. Zarb, Federalinės Ener-
me-

lAl GALI LIKT l

A

i
BUTŲ NUOMAVIMAS .

NAMŲ PIRKIMAS -'pardavimas;^- VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

Į VISŲ ROŽIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

JI-BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

J Lf6455 So. Kedzie Avė. — 778-2233

IR GYVENKIME ČIA

W: 
y--'

V P"

a-
NOTARIATĄS — VERTIMAI

u •-h

I i ’ 
Ui

Iii

pakankamai baisy kandidatūrai praridbnfe pa eigoms laimėti? bet jam vis dėlto sunkiai einąsi.
Sen. Henry Jackson sako karštas džia^iasi didelėmis miniomis, kad tiktai surinktu

pakankamai baisų kandidatūrai prazidbhfe pa eigoms laimėti? bet jam vis dėlto sunkiai einasi. 
Žemės riešutų augintojas Jimmy Carterls tpunadaugiau balsų negu sen. Jaeksonas.

' 2 ■ -'f • ’ : • - ■ . -

PRADEDANT NUO LIEPOS į NENESI0 1

LIETUI MINĖS AMERIKOS 200 | 
NEPRIKLAUSOMYBĖS SUKAKTĮ 

Rengėjai gauna daug sveikinimu už iniciatyvą

/

Z

Turėti bent 5 metų patyrimą. Priva

li dirbti dienomis, popietinėmis va- 

►areiškiiriąį prupiajni nuo 9 r. iki 5 
vai; popCiet J darbo dienomis. Jei jūs 
kalbate : angliškai. naudosimės 
jūsų gabumais p?jėjį/jįeikalipga,. lai 
skambia r ka^hdrš Už jds'.

: ; •. • u t < U MANO, 'INC. ■ •• • - :
U*: ’J 339-7464

16504’1 Dėty ~ highway Markham. Hlį
!Z < M,

lomos visos šveisavimo pozicijos. Ga-

Knataitięnė, liko ištikimą jie-* Jat^J^MPilnąs^arbą. daįinas--la&as.
• ... . -F • . . 5 , _ pareiskiinBi prumapu nuo 9 r. iki 5

Tiivricbiamc mnrnpi amo ir rra_ — ii _ j:_____ ' '

dicijoms, ..^ąi vaizdžiai parody 
dama veikloje prieš šv. . Kaži

> - * , • L. V • . - - x -

miero Lietuvių .kapinių, nulio- 
jt__2— “_  *-_4 T _ I J _* _ _ __
čių panaikinimą. Ji yra kilusi

1

tuvinimą ir laidojimo paproy

•*-

k

;.* Amerikos -nepriklausomybės 200 mėtų sukakties minėjimo
h

►ate :-angliškai, mes naudbsimėę

339/7464

leidžiama- “Saulutė” su sau ly- iš garsios., jurbarkiečiu Ausiu? l.aiš^c-‘Tnsiinindama sąvo my
gių neturinčiomis Šimonio ilius kaičių giminės. Brolis Vinęas lįmo-yryro Liudo Gregerio ketu-

tracijomis kerėtfe kerėdavo Lie 
tu vos vaikus.

atsargos karininkas, ię
i

buvo
gimnazijos ftlokytojąs. Jo * duk4
.. 7y\ T -* • fv

rengėjai gauna žymii^ Amerikos lietuvių veikėjų sveikinimų, 
jų pasiryžimu imtis tokio didelio ir atsakingo Amerikos pageli 

; mo darbo. Tas stiprina rengėjų dvasia ir duoda daugiau ene^S® 
dar likusiems rengimo darbams, šios paramos jiems reikia yi^5 

< ■ , dėl to, kad kaikuri mūšų spauda laikosi tylos sąmokslo, kad nt||

MISCELLANEOUS FOR SALE 
įvairūs Pardavimai

_.FANTASTIC RUMMAGE SALE, 
SATURDAY 10 A. M. 7 P. M.

UPTOWN HULL HOUSE 
4520 N. BEACON ST.

s 67-TA IR CALIFORNIA .

^' MISCELLANEOUS FOR SALE

• l.-^’-SGN&AY 10-A M.-i- 4 P. M. 
UPTQWN HULL HOUSE 

4520 N. BEACON ST.

.rujr m eju/mirties sukaktį, siun-

* jų pasiryžimu imtis tokio didelio ir atsakingo Amerikos pagerbi-
«. « W < ‘^v> ’ ?*—* 1' '• >•’< L' ■* '. ■ T - -- W~ 2 _—t t*. ■ 7^ — JC

dar likusiems rengimo darbams, šios paramos jiems reikia yp^čį
.'a/-? r,-* ’ -• A. .<5_ i i

. ..........................

nėjimui pakenktų ir rengėjams padarytų nuostolių. ■ ’ ‘

Ar tiems susibaudėKams ty-

gijos administratorius, pareiškė, kad Amerika tiktai 1985 
lais turės pakankamai savo gazolino. Kiekvieną metą Amerikoje 
^gaminamų degalų kiekis didėja, bet kraštui dar tolį gražu savų 
degalų nepakanka. Tikimasi gauti degalų, kai bus pastatyti vamz-

6 butą iškilaus 'grožio gelsvas mū- 

juuis. .Marquette Parke. 266,000- 

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

T'. - fc - . * . .

ARTI 73 — California 20 metų

2 auto mūro garažas. Labai patrauk-

•ras; 4 auto mūro garažas. Patiks ir
k-:
^^5' • ■ 
S?-į^Užiai, vedantieji degalus iš šiaurės Aliasko į Pietinį Aliaskos uostą. 

Vamzdžius tiesti gana sunku, be to, jie brangiai kainuoja.

Dabartinis įstatymas, Įstei
gęs Federalinės Energijos ad
ministraciją, baigiasi šių metų ' 
birželio 30 dieną. Kongresos bū
tinai privalės šitą įstatymą dar 
keliems metams pratęsti. Admi
nistratorius Zarb apgailestauja, 
kad pasklido gandas ame ener
gijos administravimo darbo su
stabdymą. Niekas šios įstaigos 
nesirengia likviduoti, nes netoli
moje ateityje ji gali būti būti
nai reikalin ga.

Administratorius turi pagrin
do manyti, kad arabai dar karta

J

los sąmokslininkams šį minėji Žmonijos 44.9%
r_y .. « v • - v <-^r’ -*■ *-■ ? ’

neturi laisvės
NEW YORKAS. — Praėju- 

kiais 1975/metais apie 743.2 mi
lijonais žmonių pasaulyje dau- 
giau ari mažiau neteko politinės

LabaL-gražios,konstrukcijos 2 dideli
. _ . _vi L_’__L '--—i. F___ __

jienų - laikraščio reikalams ię valgomieji, po du miegamus. Naujas
čiu-25*dolerius ;feaip?auką Nau-

Gaila, Jurbarke'buvo ir la-| fė ištekėjo už archit Kerėlfdi 

da, pirmosios okupacijos ir ka 
ro metu, ten prasidėjo tarpu
savio vaidai dėl kolaboravimo 
ar bendradarbiavimo su oku 
kantu. Visai be reikalo tie gin
čai baigėsi skulptoriaus Gry
bo mirtimi. Buvo' pamiršta fee 
tuvių patirtis, tapusi priežo
džiu —visokių yra, visokių rei 
kia. .. Dabartiniai mūsų bend 
ra darbi autoj ai blogai daro, kad. 
lenda į vadovaujamas bendri 
nių organizacijų vietas ir ar
do dempkra tintus ‘ sambūrius. ■ 
Tas nemalionias kalbas -nutį 
raukė Aldona:

— Prie Grvbo dirbtuves tu- t J . t*
kalve ‘ senas

bai nemalonių įvvkiu. Jau ta- J’ra vrikH. skaičių organizari--

erdvių kambarių butai. Formalūs puikus 6 kamb.. 2 aukštų mūras ir 

pečius naujas' stogas, nereikia -apžiū-

jbj: išrinkta Vyriausia škauii-^ 
ninke.

Apie'Alddrią ir Antaną Lau-,
rinaičius yra daug kas pasakoj

. • . r ' . •- r < >■ 4

fiuiifo^Ešeęį - ft f ĘĮAŠnBĮ^ĮSed ^JJ
> e r'. ’ - “r; • - ’ *

Atsisveikindamas, v i s tibmėt 
Santūrūs kalboje, Antanas ta-- 
re * . \. ’v - z '- -

— čia $50 prenumeratai iH

26 (itJderius ttfž Nauiienn nrp- . 5«W..^9^ nereikia apžiū- lūs gyventi; $23,300.T* i J -wei-iusju^ naujienų pre-, . Įtaihuota .Virš $40,000 greitam . '
T.„K... otTXfat TV C(U ,.SAVTSTOWAM profesionalui ar

iusaliy cu. - • kiekvienam žmogui galima gerai nir-
nųmęirątą.
doyy’b'ęį, jr į yisięms Nau j iemj

tmęirątą. Linkiu Naujienų va 
doyy’beį, jr į yisiems Nau j ienų 
tarnatutojąms ,testį-tą taip la-

• ; ♦ v - r •• > . , • -

bai ptarbingą darbą mūsų visų
tėvynei Lietuvai”.. . .7 -

t • '■ • • '■ • * x ■-/ - * ■ *

iš biznio bei darbo pati^iiėsJ - -  - -- .--‘-l' Z-'■ L—L” ' ■

■

reio

nėr

kalvis. Vis 
kažkur skaitė anie'nuolatos sa 
vaime einančia mašina 
■neturim mobile, k tiri d užsima
nė nadarvti. Jis nutraukė kitus 
darbus, vien, utie ibs tedirbo.

n ir T) H « ni-p i n vi pri q fpt 
/tnlvbdnTHJiš; SUisf-^f^ JFptpfn rn-‘- 
tn. suiuncrfn frasmi^jnmis.* 

,Pnsnl<ii<v1eha rata. nrį^ė'Javb
’ - - r - -s*—

’siikfjs kiti irątąi. ; ilffni- siikda- 
vosi. bet sustodavo: K»jvis-vis- 
įsolrvdavo.• "įžad ;daui? ne.f- 
TŪkšfa. h^t-ratai -ir transmisi- 
ios nradėio rffdvfi. vis 
čian ir empiriau sustodami

— O tokios ten romantiškos

arei

I1

H 
jgg

mą sužlugdyti pavyks ? Greičiau-
» - ''y - . -T?. '* t;

kalbėti,Ibet didelė lietuvių-daų-
Palestiniečiai ir

•- f •

Paliaubos Beirute
BEIRUTAS. —- Palestinos Iš

laisvinimo Armijos daliniai, ku
rie saugo buferinę zoną .tarp sa
vo tarpe kariaujančių Libano 
krikščionių ii; mahometonų, tu
rėjo dalinį pasisekimą jau 19 
dienų galiojančių paliaubų prie
žiūroje. Kai kuriose Beiruto 
dalyse PLA (Palestinos Išlaisvi
nimo Armijos) kareiviams pa
sisekė kautynes sustabdyti, bet 
kitose miesto dalyse ir pačiame

i

\ ■ šiai, kad jie. Vieną kitą gali at-
lūs gyventi: $23,300.

SAVISTOVIAM profesionalui ' ar 

kti 2 aukštu mūro narna luksus 6 
kamb. butas ir modernus biznis. Na
rnas p^oq 18 met™ statytas beveik 
prieš Marquette Parką. $38,000.

^ 9 kambariu kaip nauias ranch. 2 
virtuvės. ^2* vonios, nauii kametai; 
Arti. Brighton Parko. Galite greit už
imti/ $36.500.

2 BUTU mndurnus mūro namas su 
garažu. Atskiri šildvmai. Barni graži 
gatvė Marquete Parke. $36,600.

. .■ i

MOPKRNUS 4 BUTU mūras• ir 2 
auto mūro garažas. Atskiri šildvmai. 
Cent air cond. Arti Maria High. —

guma jų nepaklausys. Vėliau jie 
gėdysis tokia nedoraus darfž).
Mes nežadinkime jiems savo

- neapykantos.. Stenkimės geru 
nugalėti blogį.

su lietuviškos sąžinės balso.

Naujienose labai stipriai pa-tnijos'gyvena laisvėje; 35.3% yra

pardarimui. Kreipkitės Jiandien. 

r (nuo 1937 m.) . .. ■
8451 So. Pulaski Rd. Tel. 582-6000

-- . ' ' - ■ " ' i F__________________________

, 10 BUTU mūras f vakarus nuo Ci
cero Avė. Virš $19.000 pajamų, žemi

GERAI IŠLAIKYTAS 4 puošniu bu.- 
\ . r _ .-J — ' j
finansuoja - - •/ ?

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

gėdysis tokio nedoraus darbo

laisvės; "Laisves’Namai, tai yra 
Wendell.:Wilkie garbei Įsteigta 
fundacija apskaičiavo, kad šiuo

/ i
- - - .v -■■

Dr. Jono Adomavičiaus, to mu- 
sų lietuviškos sąžinės balso,' 
straipsnis 1976ręt^Lal.dienos

. veiks tuos, kurie kursto mus lie- 
. tuvius minėjime riėdalyvauti. Jo 
. argumeritai -už. 'dąyvavimą taip
stipriai Veikia, kad visi Ghica-

< ' gos lietuviai ateinanti se^ a ie-Haipsniais Freedom House nu-

• McCormick salėję,_ atmindami
< . kad menkas mųsą..<ialyvai{įmas

- mūsų ‘Ame
rikos lietuvius sukompromifuoti

. amerikiečių 'akyse ir pakenkti

* v . vciu nvc. -vuč pajamų,
- Balys Klovas is Mamuet- mokesčiai. Puikus investavimas.

I ’ 4-’ ’ ' Į AT TŽ5T ATTVT A C! A
tu mūras.- G'eres pajamos. Savininkas 
finansuoja " v

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

ŠIMAITIS' REALTY
i Insurahce. Income Tax

2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

I 
f

~ « jį*

te Parko' ' apylinkes atsiuntė 
$20, JMašinų fondui, linkėda
mas j gero pasisekimo vajui.
‘ -^/ Verozizkcf Stąkėnas iš Mar 
lįųėieę Parko , .apylinkes, pra- 
tęsdIma. preųūmęratą, atsium 
tę -Mašinų fondui $10. Tos apy-

doL įu? Jkąlėndorių. Tiek pat at

$20, JMašinų. fondui, linkėda-

>yeronikct Stakėnas-iš Mar

metu: tik ■19.8% pasaulio žmo-

, -i- '
l-

Yęsdama _ prenumeratą, atsiun- 

link ęs K,. Kųprešis atsiuntė 2 
«p Kalviu, masinus -
jos pąįčioisMiii' riesust&jamaL Simonaitis iš . Cicero.

* Dąkui svisįems. į k ;
—' Johas Gecįraitis, p'aw- Pau>, 

w?-» savo gerus . linkėjimus 
pąly<&ėjri;..$5f .dovana Naujienų 
pariamai. Po 4 dol. atsiuntė: 
Mariją Knyšt^utienė iš Danbu-

Vajaus pradžiai. Naujlėnos gė; 
ras laikraštis; Jis yra visųę ‘tliį 
visi ir remsime. Lai jų’^iąasi-;
ras laikraŠŪši Jis yrai visų", ‘ tėi

tuvius minėjime riėdalyvauti. Jo
pusiau laisvi, o 44.9% visai nė- 

' ■ - * .

-■ ■ ’ • - • -T ■

nos suksisJgėriau už fo Jurbar
ko kgtriS^ffiŽSinos rd^Ku^jęi

kaip perpettttim-mobiie:
_ Koresp.

TH U M P A I

Irena ' ‘Liudas Ahčerys, 
Garj\'Rid:, 'I>iatiBinio<"

I
2‘ v

I

S45.500.
stipriai veikia, kad visi Ghica-

ra laisvi.

Skalė tarp visiškos laisvės ir
■ ’ • - ’■ . ■ -i

Recordinis kovo men.

Dėkui ^visiems.

savo geruslinkėjimus

PARDUODAMAS 2 butų mūrinis 
prie'71-moš ir California su dar dviem 
vienetais beismante ir 2 mašinų ga
ražu. Skambinti ' U:

T PAUL; GLOBE CO 
Tel. 636-9700

vienetais beismante ir 2 mašinų ga-

■■ PAUL," GLOBE CO
- —lx. J * ’

u. Po 4, dol. atsiuntė

^^Gonn./Bwnyjr ponią Ka

- : Konm, ai

- A ■ . • proga'susipazmd -su. Nalijieno-r 
miis ir _ . * .'T
Tdfde jas, yra-r^ksliai, .kflljxąį

greitai

&a,.‘het skiei^Įąjnr/mt

z

vėckai i;š;; ęoįppjbųsr Georgia,
I Dnnln '■•''A

L ,Hill&;-;IlL. Juozas i 
BraziunaS| iš Dęarborn Heights, 

'agNEch:-■'Nanjienu- vadovybė vi- 
l~’......

Ponia' Anna Makauskas
JJiįįsį S Įlį^, Ji.- -

i -■ F j . 1 . A

MĮcbį; Na o jięn.ų. vadovybė

VALDIS REAL ESTATE

2625 West 7Tst St. Tel RE 7-7200 7

RTTD’S REAL. ESTATE

SOPHIE BARČUS
.... - •. ■ •' - ' - • '

jų, bąl. 25 d., pajudės į minėjimą 
McCormick salėj e, atmindami, 
kad -menkas mui 

UŽ ■- T:

rikės lietuvius sukompromiMoti

gali uždėti embargo visam Va
karų pasauliui parduodamam ga
zolinui. Jeigu jie imtųsi šio 
žingsnio, tai atsirastų žymiai 
daugiau sunkumų, negu prieš po- 

metų.-.Visi žinome, kiek rū-

PENSININKŲ ČEKIAI PARĖTI 6.4%
Socialinės apsaugos i

Chicagos srities kraujo (trans- 
fuzijoms) programos vedėjaskrašte mažiausiai dar 93 žmo-

kagiški^ kraujo ^aukotojai per žeisti. Bendrai

nelaisvės padalinus, septyniais 

statė, kad Jungtinės Valstybės, 
Jungtinė Karalija (Anglija).
Prancūzija ir Vakarinė, Vokieti- 
ja vietoje ; Švedija
valdoma giliai šaknis- įleidusios 
biurokratijos yra antroje, Izrae
lis3, 'Pietinė Korėja 5,-Egiptas. ,

jos išmokėjimai3|S. milijonams William^Walsh pranešė, kad či-^nės buvo užmušti ir apie 150 su-
. K - ... - _ ___ —.......-------- i šiame metus i

praeitą kovo mėnesį pasiekė re- trunkančiame Libano 'civilinis- “
I me JcaLre^iskaiciuota 17,600 už-

gavęjy kaštuos JAV-bėms 6.6 Ismjcius dolerių

asmenų, gaunančių Socialinės Apsaugos arba tftpildomus Apsau- 
jnu

liepos mėnesio gaus dėl pragyvenimo pabranj no 6.4 nuošimčiais

šiame metus
į XXVYV ULVUV0| pCLOlVLYV XI

AVASHlNGTONAS._-;%^ VaIdžios.- pran«šįn-£, 36jį mįjijonai k.ordą^.pąąukpdamį . 22,433 vi

us pradedant nuo.

pėsčių sukėlė gazolino kainų pa
kilimas ir degalų stoka.- Pirma
sis arabų embargo palietė visą 
eilę valstybių, kurios dar iki šios 
dienos nepajėgia atsigauti. Sto
ka gazolino apardė pramonę, 
sutrukdė statybą ir išmetė iš lyg
svaros valstybines finansinės 
sistemas. Pirmasis embargo pa
lietė ir Ameriką Dakilo maisto 
ir kitų produktų kainos.

Administratorius Zarb tvir
tiną, kad antrasis embargo, jei
gu toks būtų paskelbtas, palies
tų žymiai stipriau ne tik pramo
nę, bet žemės ūki ir finansinius 
pagrindus. Visam krašte teko 
kelti degalų kainas, teko per
tvarkyti pramonę ir prekybą. 
Reikia neužmiršti, kad dabar
tiniu metu JAV vis dar impor- 
tuoj 40c; kraštui reikalingų de
galų, įskaitant JAV laivyną ir 
aviaciją. Taip pat reikia turė
ti galvoje, kad 25% 
ateina iš degalus gaminančių 
valstybių organizacijos, 
valstybės kartas nuo karto taria
si ir nustatinėja kainas. Jos ga
li susitarti truputį pakelti kai
nas, bet niekas joms negali už
drausti pakelti dideles kainas.

Jeigu šios valstybės paskelb
tų panašų embargo, kokį jos 
buvo paskelbusios prieš trejus 
metus, tai kiekvienas krašto gy
ventoja- tai pajustų. Adminis
tratorius Zarb tvirtina, kad 
Amerikos automobiliai liktų vi
sai be gazolino. Prie gazolino 
stočių nebūtų jokių eilių ir ne
reikėtų spausdinti kortelių, nes 
automobiliams iš viso nebus ga
zolino. Krašte gaminami dega
lai būtų naudojami tiktai pra
monei. Administratorius apskai
čiavo, kad naujas embargo su
mažintų nuo 600 milijonų iki 
bilijono dolerių. Reikia neuž
miršti, kad šiandien JAV su
naudoja 7 milijonus statinių

mą yra parmoję vie' 

biurokratijos yra antroje, Izrae

kraujo.. Svefki, nuo l7 fkrĮ muštų ir M&S) sužeisti?.netus '
66 metų amžiaus gali savęs ne
skriausdami aukoti kraujo kas 
8 savaites.

gos (Supplemental Security Income). išmokėj Palestiniečiai, kurie Sirijos- 
Libano-Pąleštinos, karinio komi
teto nutarimu buvo atsiųsti karo 
paliaubų prižiūrėti, patruliuoja 
4‘žaliosios-linijos” zoną, kuri ski
ria miestą į musulmonų ir krikš
čionių sektorius. Spėjama, kad 
Libane yra apie 6.000 PLA ka
rių ir apie 5,000 Sirijos šalinin
kų

PTRKSrr — PARDUOSIT - 
?<TTOMnsrr 

TVATRŪS DRAUDIMAI
Maloniai Jums patamaui
BALYS BUDRAITIS

musu, geriems santykiams su 
jais.

Reikia čia padaryti dėL to 
straipsnio tiktai vieną mažą pa-

■ ' ’•4

rengiame .keturi gydytojai/kaip

apyiirikių lietuvį or?

6, o Sovietų Sąjunga ir šiauri Ipadidintus čekius.

Social Security Administraci
ją praneša, kad pensijon iše-

.S
-<x.

7?
jų metu bėgje. Tai reiškia, kad 
Tiž SlO vertė 
itais, praėju 
kėję mokėti S10.4i. Į.

Pragyven 10 išlaidos per kovo 
mėnesį trup ;į sumažėjo 1.1 nuo
šimčių dėlte

nė Korėja 1-je vietoje
RADIjr- ŠEIMOS VALANDOS

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

Lietuvių kaina: ''rsdien nuo pirma
dienio iki penKtadienio 12:30— 

. 1:00. v: popiet. — šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
rytiS
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

<369 APCTTER AVE CHICAGOJE 
Tol 254-5551

REMONTO APVTJNK^rR

pirkinius 1975 me- 
mėnėsj būtų reį- KIAULINIŲ SLOGŲ

< skiepai IŠBANDOMI

? ATLANTA, Ga. — Ligų.Kon 
trolės Centro mokslininkai už
tikrina, kad naujieji skiepai nuo 
kiaulinių slogų (Swine Flu), ku
riais šią savaitę pirmieji įskiepi-

jusio'asmens vidutinis čekis pa
didės iš $204 iki $218.

Aukščiausias imokėjimas 1976 
metais sulaukusiam 65 mėtų am
žiaus ir išėjusiam į pensiją iš 
$364 bus pakeltas iki'$387.30;

iš $101.40 įja

stabą,' būtent, tą, kad minėjimą" 
rengia, ne keturi gydytojai/kaip 
rašo Dr. Adomavičius, o Chiėa- 
gos ir jos apylinkių liettivltį or
ganizacijos, jų sudarytas specia-. 
lūs komitetas. Tas labai Svarbu 

. išryškinti ypač amerikiečiams,

Didelėgyvų 
inkstų pasiūla

Chirurgai praneša, kad pa
skutiniais laikiais žymiai pa
daugėjo reikalavimas daryti 
inkstų operacijas. Daugiausiai

f

135-TA TR ARCHER AVĖ 
Tel 257-5361 Saiqua organizacijos par

tizanų. ,

! Ispanija atsiunčia
1 8 de Goya kūrinius

WASHINGTONAS. — Prisi
dėti prie Jungtinių Amerikos 
Valstybių nepriklausomybės 200 
metų jubiliejaus. Ispanija atsiun
čia aštuonis savo žymiausiojo 
dailininko de Goya (Francisco de 
Goya Lucientes) kūrinius, ku-

šiems rėmėjams nuoširdžiai d.ė j,

Lięti^vių ruošiaįuą SOO. jne-
' ’■- - - ir'

pigiausiu I '4>asjoĮ£fi. .autobuso j
, ,.3

Cermąk ,'Road.. šis- priveža

/ kad mėsos, paukš
tienos ir žiies kainos truputįigandaį.- Tedė^jie' Jas' užšisake 

’vfeneriems r* *
feėn dradarbj, . visuomenės ll’ei-į 
feėją dr. J< 
jiems tlž < 
Tautiniai už i J

melams p6r ; 'ifiįsį !
- - r - ’į-

:Nr’ 21L$s

y ’?’* ....

tų mihejpną . lengviausia. >
gi mažiausias 

1l$107.90. zarbiaūsieji kovosumažėjo.
mėnesyje linų kilimo fakto-Į 
riai buvo a :štesnės butų nuo
mos ir med na. •

kad jie matytų, jog mes, lietu- 
viai net ir susiskaldę pagal skir
tingas idėjas ir intresus* geba
me gražiai sugyventi ir bendrą 
darbą savo tautos labui dirbti, 
kai tam yra reikalas.

Savaime suprantama, kad mū
sų veikėjai, gydytojai ir kiti,

M.'A. ŠIMKUS
Real' Estate. Notary Public. 

INCOME TAX SERVrCE
4259 S. Maplewood, fel. 254-7450
Taip ^at daromi vertimai giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra- 

šymai ir kitoki blankai.

jami federaliniai tarnautojai ir 
Texas kalėjimo kaliniai, yra vi
siškai nepavojingi, kadangi skie
pams vartojami tos ligos virusai 
yra nebegyvi.

Papildomų Apsaugos Pajamų 
(Supplemental Security Income) 
išmokėjimai, iš $157.70 pakelti 
iki $167.80, gi poroms (vyrui ir 
žmonai) iš $236.60 iki $251.80.

Pragyvenimo išlaidų padidini
mas; vyksta automatiškai, paly-

Tautvilą^ į Dėkui 
’ ~ ‘dėkui ' d r: 

bendradarbi avi-į
dėkui dr:
7 T *.? ’ _ f.

dėmesį,
s---

ytftfos. ..Tikrai-nasakbs. karaliją mą -ir tarpininjtavimą^Platina

yra siunčiamos sušipažininiftii
tie Mihivos krantai, kuriuose 
vakarais lakšHnsalos šuruošda 
vo sn*ažiu
fns. Mudu su Antanu mėgsta
me pamta. Užtat ir i Lemonta 
išrikėlėm. Gražiu ten vra vie
tų. bet tolciu nėra. O tas laikas, 
tai bėvte bėua. Atvažiavom 
sumokėti iri5.su mamvfės pre
numerata. Lieriė atvežti gerus 
linkėiimus. Klausė, ar nesiruo
šiam kitur keltis?

— Dar nesiruošiam. Tam 
reikia daug pinigu. Tik reikia 
moderninti spaustuvę. Reikia 
nauiu spausdinimo mašinų ir 
kitokiu priemonių, žadam skel 
bti vaju.. •

— Tai gerai. Mes prisidėsi
me. Gaila dabar nedaug su sa-

mo vajaus įrtoga Naujienos

.eina.22įta gatve, 
i tie- 

įsiąi .-p-jie ^IqComicfc.Tumu; sto- 
ivihčiu,paežerėje. o

V-
Taip $at daromi vertimaL giminiu

inkstų operacijos reikalauja be-

kažiaus” b iš skurdo. New Yor-
darbiai, ir jie tai daro tie iš “ras-

(Supplemental Security Income)

Gražiausius koncer- 2 savaites nemokamai.
— Juozas Ulevičius iš Mąr- 

tęsdamas prenumeratą, -pąrė:
ųuette Parko apylinkės, /pra-

mė Naujienas $5 aNiką. Tos ąipy. 
linkės tautietė, norėdama ge
riau susipažinti su Naujieno-
mis, jas užsisakė 3 mėn. Dėkui 
upž paramą ię. už dėnjesį.

— A uęjustinas Pocius, Justu 
nas Bubelis ir. Bruno NaJcra- 
šius, Rockford, Ill., prie savo 
prenumeratų pridėjo po 4 dol. 
už kalendorių. Dėkui už auką 
ir už gerus linkėjimus.

— Ponai Banalia Gregerrene, 
Centralia. Ill., Uatsivrntr ‘ tokį

U
SODYBŲ PIEVELES 

‘ • grižirf. {anuojanti ipiė» * 
Kiekvienas lietutis didžiuojasi sav0 pievele. . ?Amerikoje uc.

Dabar ^ iiėjuri~nedi"delė 40 puslapiu agroriomb A Šeštoko’knygelė.

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip 
relė. 21JL_ ’ ' ______ _______ __ ___ _
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. RęlM*^ patyrimo, 

kuri vadinasi

telė.

SODYBŲ PIEVELES
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

iolę i“ .................... ‘ ------------- - ' ’ *-------
pardavinėja, 
kas toliau f 
arba Money

. siusti tokiu a< 
/ • r /

Hk knygelę
_ _ ________ ___  . , „ . _ \ t Mfu
gyvena arba nenori užvažinoti. tai gali atsiusti SI .50 čekį
r Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime, pinigus prašome

^7 4 i r - o u

užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos Iii 
avinėja. Užvažiavusieji gali knygelę {atgyti už. >1.25.

15 > ’ 7 # f I '. i ‘ V f !-<?.
NAUJIENOS,

1739 So. HALSTED 8T^ CHICAGO, ILL.
A S

■ ■

Jeigu

vihčiuj paežerėje.
S-'' ■—I^.ll 1 I, I I --- ' f ■
k-•-?>'t- r; .
} —-Petro Jurgėlos veikalo
L. ' " *Lietuviškoji Skautiia1 sutiktu
vės. . Rytox — penktadieni, ba-

* A šymai ir kitoki blankai. kai tam yra reikalas.

*»

landžio 23> ,d.< 8 -vali vafe..- Jauni* 
jno Čentrejag^tsį:JĮefe skąutų.7. 
ikūtėio' Petro' Jup^ėlos kiiygoš 
Lietuviškoji-. Skautiia pristaty- 
mąs, yįsy pinen’ė manomai kvie
čiamą dalyvauti leidinio sutik- 
ūvėsė. Laukiūrh a 'faip pat gąu-. 

siti uniformuotu skaufti^iu. > o-
"(M

’ X ■ • v ■' T-T* ■■ ■ ' <
$ių -uniformuotu skautukuD r

TERRA
Brinę«nybės, Lalkrodllil, Dovanos

V.
vlnma progom;.

>237 WEST «rd ST., CHICAGO 

TeleL 434-4660

BUILDERS AND CONTRACTORS

v L

Didžiausias kailių
1 11 B1 m L . m* m . . .

— Chicagos > Lietuviu Tary
ba 1976 mi. .geoužės ■ mėm 1 d. 
.3 val.?n» p. šaukia metine kon- 
■fcrerfčHa. kuri hvks ’ Chicago .
Savfaffs If "toShT Assoc, natalno- 
■še. 6245 So, Western Ave. Lie- 
-tuviškoji Įvisuomenė ir organi
zacijos kviečiamos joje slčait-
lingai dalyvauti. (Br.)’nilingai dalyvauti.
*/_ a U.. ..— *.->?

.. Y

'A. a. Jum. .Jono Vaidelio 
mirf’es metiniu proga, jo sesuor*-*-
Adelė Poderienėi ir ios-šeima 
nŽnrašė šv. Mišias balandžio 24 
d. 10 vai. rvto Tėvu Marijonu 
konlvčioie'(nrie ’DraueoT. Visi

pairrrnkimas
lietuvi kalUninlai 

Chicago je

Lnormana

L

v

pa® vlenlnielj
k .. - - -

V Chicago je

BURŠTEINĄ 
įfcjd. 263-5826 

(įstaigos) ir 
W ST14AX& 
įff ; (but0)

185 North W*U*h Areno* 
2nd Floor Chicago, Di. 60601

,1^" Vr-*’

K
f

buvo a. A. Jono VpideHo draucai .v 
ir nažisfami kviečiami namai- “
dose dalwauH. Po namaldu

A. T V E-R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANCEHYBRS 

Pardavimas ir Taisymas 
WEST 69Hi STREET 

Talrtj REpubHc 7-1M1

bus wkstArna‘i Šv. Kazimiero Siuntiniai Į Lietuvą, 
liebiviu, kaufrięi>Ųip ai'qSino 
noilsftn vjeta.Aur'bns 'naŠvehtin- , 
fas antkanis. Pamaldas laįkvslr 
antkapį p^yenfimJA. fr Zl^o- 
derių sūnėnas Imn. Alfonsas

liehiviu, kapines $ į,ip' ąi'ųžino ir kitus kraštus
?. NEDZINSKAV4#*5 Archer A»» 
Chicago, m. T.|, y a 7-5980

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Namy Statyba Ir Remontas 
*■ S - ■■ v ■

Visi namo ir perstatymo darbai
Kambariu pristatymas, poreiai, žai-

Tinurc^ ■»i^aniiV|i, apmušimas.
Mažam kontraktoriui reikia darbo. >

SKAMBINKITE 545-0478.

dimy kambariai,,' rūsys, maudynės.
Virtuvės ■ miegamieji,

- HEATING AND AIR 
CONDITIONING- 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609
*

Teel. VI 7-3447

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automabillo 
Liability apdraudimas pensininkams.

Kreiptis: 
A.LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ.
. < -5234775

HOMEOWNERS POLICY

Cell Frank Zapolis
320814 W.95th St.

1 'N - e .

GA 4-8654

State Farr, lire Company

■B

★★★★★★★★★★★★
PEACE COSTS MONEY 

BUY U.S. SAVINGS BONDS *

a

Z

1

kurie organizacijoms .vadovam*

ko ir Pittsburgo laikrašči uose 
dažnai randami garsinimai ' sir 
pasiūlymais pirkti po inkstą. Vė
liausiame skelbime inksto kaina 
nustatyta $5,000. >

ginant pirmojo 1975 metų ber-

PER ir MĖNESIUS
' SPROG
WASHIN TONAS. — Fede-|

267 BOMBOS
CHICAGO. — Buvęs Illinois

relinių jstai į žiniomis, per sau- gubernatorius Otto Kerner, 67,tainio kainas (Pagal Vartojimo 
Kainų Indeksą) su pirmojo 1976

ja, nusipelno didelės musų pa- < 
_______________Jxamu uiucKsąj su uiuuuj

EKZEKUCIJŲ |meįų 'bertainio kainomis.
žurnalas Enquirer jau antrą 

kartą pravedė savo skaitytojų 
atsiklausimą dėl mirties baus-

garbos.- .

Lietuviai studentai atlieka 
didelės svarbos darbą,

kviesdami Chicagos universi
tetų ir kitų aukštųjų mokyklų 
studentus dalyvauti minėjime.
Jų pastangomis universitetuose

— garsinimų minėjimą ir išpla
tinta apie pora tūkstančių rek
laminių lapelių amerikiečių tar

iškabinta daug didėlių plakatų

tinta atpie pora tūkstančių rėk- _ W • A

pe, gatyėse ir kitur. Net ir tuo 
atveju, .jei amerikiečiai j minėk

. jimą atsilankytų nedaug, tie gar-
sinimai turės didelę mūsų tau
tos vardo ir jos kultūros popu- 
liariftimui. ■ •

Minėjime, kaip atrodo, gau
siai, dalyvaus' ir protestantai. 
Nors jie ir sudaro mūsų valsty
binės tautos mažumą, bet tautiš
kai jię Vra labai sąmoningi ir

protestantai

jautrus. 'Jų atstovas ktfn. An

3?*£oRAsę<UI
Vėsus
Saulė teka 5:00, leidžiasi 6:39

* r

į

Socialinės. Apsaugos Adminis
tracija sako, kad 6.4 nuošimčiais 
pensijų padidinimas per vienus

> mėnesius šiemet jau visa savaitė guli Masonic li- 
uvo -.267 bombų goninėje. Pereitų metų kovo 

sprogdinime incidentai, kuriuo-1 mėnesį jis turėjo sunkią opera- 
se 7 žmonė i ” f - " ” “j žeisti ■ ir su loti. Nuostolių to- sėsta vienos plaučio dalis ir nuo

šio ir vasa;
JAV-bėse

užmušti ir 53 su- ei ją — buvo pašalinta vėžio ap-

šių 40% ■'1

mės žmogžudžiams. Iš 1,387 į 
anketą atsakiusių 1,192 pasisakė 
už viešas žmogžudžių ekzekuči- 
jas ir tik 195 arba 14.1 nuošim
tis pasisakė prieš.

už viešas žmogžudžių ekzekuči

tis pasisakė prieš.
1. *•„ : ... j .. .-

sas Trakis, kaip matome iš. mi
nėjimo programos, ^sukalbės mi-
nėjimo užbaigos maldą. Jis pra
šo mus paskelbti, kad sekmAdie-
nf, bal. 25 d., jo parapijos baž
nyčioje bus atlaikytos specialios 
JAV 200 metų nepriklausomy
bės prisiminimo pamaldos. Mar
quette Parko lietuvių katalikų
bažnyčioj pamaldos įvyks 10:30 
vai. ryto. J v

Minėjimo rengėjų atstovai bą
landžio 25 d. padės vainiką frrie 
Amžinos Ugnies, žuvusiems už 
Amerikos laisvę didvyriams pa
gerbti rie McCormick aikštėje, 
Idaip klaidingai buvo anksčiau 
informuota, o Chicagos miesto 
centre, Ciric Center aikštėje.

rie bus išstatyti Nacionalinėje 
galerijoje Washingtone per vi
są gegužės mėnesį. Goya, pri
pažintas žymiausiu Ispanijos ir 
vienu iš žymiausių visame pa-

Tos

fiskalinius metus,, prasidedan- apie du Jcheraaterapijos

_ (šaulyje meno kūrėjų gyveno irčius nuo spalio 1 d.į kaštuos $6.6 
bilijonus.

32 milijonai Social Security 
benefitiLgavėjai gaus padidin
tą čekį liepos 3 dieną^ o 4.3 mi-

milijonai d irių. radijacijos metodu.

A

li jonai senuolių, aklų ir luošųjų 
asmenų Papildomos Apsaugos 
Pajamų (Supplemental Securi
ty Income) Čekius gaus liepos 1.

Pragyvenimo išlaidos
i per kovo mėnesį

. CHICAGO. — Darbo Statis
tikos Biuras praneša, kad pra
gyvenimo išaidos per kovo mė
nesį Chicagos srityjep mažai te- 
pakio. Bendrai per kovo mėne
nes j Chicagos srityjep mažai te-

sį kainos pakilo tik trimis vieno 
nuošimčio dešimtadaiais. Kainų

_ _____
pakilimą prilaikė koloni alinių
(grocery) prekių kainų sumažė-

Per praėjusius 12mėnesiųka-i 
nos • pakilo 4.1 nuošimčiais — 
tai Žemiautia^ iitfliwitH1-

; jimas.

KDJA IR EGIPTAS PASIRAŠĖ 
KARsfiS SUTARTIES PROTOKOLĄ

0

Mao Cet įgas pasveikino Egiptą už draugingumo ir 
i aiavimo sutarties su Sovietais nutraukimą

Šią savaitę įvykusių pasitarimų tarp Kinijos
bend ra d
*. PEKI1<.

ia Kuo-fengo ir vizituojančio Egipto viceprezidentopremjero
Hosni Mul ako rezultate pasirašytas karinės sutarties protokolas.

Nors pijo 
skelbtos, 
skaitoma

kolo ‘detalės nepa- 
E'au karinė sutartis 

rbiu įvykiu turint

Tse-tungas pasikalbėjimas su 
Mubaraku išpeikė Sovietų Są
jungą . ir pasveikino Egiptą už 

galvoje, k| Sovietų Sąjunga ir | nutraukimą draugingumo ir ben
dradarbiavimo sutarties su So
vietais.

Taip pat 'pranešta, kad abidvi 
šalys — Kinija ir Egiptas — su
tarė ateinantį mėnesį, kai Ki
nijos prekybos Ministeris Li 
Chiang lankysis Egipte, pasira
šyti prakybos protokolą.

kė duoti'Egiptui at- 
ų Sovietuose spraus- 
G lėktuvams. Kini-

Indija ats 
sarginių c 
miniams 
ja jau prii ris mėnesius atsiun
tė Egipti 'fk alingu s motorus 
MIG lėktums.

Pranešt xad Kinijos komu- 
’ - f

■irtų par)« pirmininkas Map
3

f
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kūrė tais metais, kuomet kūrėsi
nepriklausomos Jungtinės Vals
tybės. - t*"*!

Kiek žmonių 
keliauja lėktuvais 

WASHINGTONAS. — Airline
Transport Assn, statistika rodo, 
kad 1974 metais JAV-biu oro li
nijomis ^kiekvieną dieną skrido 
po568,000 keleivių; metais anks
čiau 1973 m. kasdien skrido po 
554,000. United turėjo daugiau
siai oro keleivių — 30.588,000- 
arba po 84.000 kasdien ; Eastern 
linijos buvo antroje vietoje su 
27,4*5 LOGO arba po 82,000 ke
leivių kiekviena dieną. Bendrai j degalų kiekvieną dieną. Reikia 
Amerikos oro linijų lėktuvais j neužmiršti,, kad tiktai 60% pa-Amerikos oro linijų lėktuvais Į neužmiršti,, kad tiktai 60% pa- 
1974 metais skrido 207.449.000' gamina reikalingų degalų, o H- 
k.eleįvių. tus turi pirkti užsieni^Ma, ‘j”
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