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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.
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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
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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?
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%. 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
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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.
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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
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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
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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: 
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NOTARIATĄS — VERTIMAI
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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

ĮI

■ IHHH ■HM

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”

■

-

iri5.su


oiisas

minėj imtu

Alfonsas Petrutis

reikalingos,

verbų sek- Nuo

parengimų

are-for saving up
turėtu atsi

Ti <■ — i

juos mal- 
ieškokime

lėti Sovie- 
iviu tau-

ina Min
usiems 

lijo pro- 
vių kon-

wkyklos sa- 
įftlS d. da
ira' iiuspren-

griauti Al
io išvežimą

Years Sayings 
Certificate 

(Mi n irn um $5z000).

vasara
Vokietijoj

Takeli 
. stock . 
m^tnencaL 
Buy U.S. Savings Bonds

8929 So. H A RLEM AVE., 
Bridgeview, ^Illinois' 60455 
7” : Tel. 59S-9400

S^OQ

Tai buvo ItW) metu vasar.

EAST CMCAGQ, INO
Draugas balandžio mėn. 3 d. 

tašo, kad East Chicago, Ind., L. 
B. apylinkė rinkimams į VIII L. 
B. Tarybą prijungiama prie Mar
quette Parko,

Hast čikagiečiams minėto pri
jungimo -teisėtumas primena 
Lietuvos prijungimą prie Sovie
tų Sąjungos. Tenka paminėti, 
kad East Chicago LB pagal vi
suotino susirinkimo nutarimą V, 
V. Apygardai nepriklauso, o LB 
apylinkės valdyba minėtų bal
savimų neruošė. Už atskirus ke
lis paklydėlius, vaidyba neatsa-

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

VIENINTELĖ ELCGA DALYVAUTI

SVEIKINAME 
AMERIKĄ

Seniausių Stepono ir Valen
tinos Minką lietuviškų radijo 
programų Naujoj Anglijoj me
tinis linksmas piknikas įvyks 

sekmadięnj, rugpiūčio-Augusto 8 
dieną, gražiame lietuviškame 
Romuvos Parke, Broktone. ."■/

Prašome rengėjų tą dieną ne
rengti kito7 pikniko, nes šis pik
nikas rengiamas JinaiBsiniam se
niausių,, lietuvišku radijo- pro
gramų išlaikymui- Naujojoje 
Anglijoje. Dėkoja visiems ir 
kviečia visus, j metinį pikniką.

Steponas ir Valentina. Minkai

Inland Steel pradės 
statyti' 500 gyv. namų

. Pranešta, kad plieno kom-

ir ištiesiau 
ligai nepa- 

Jokubas 
gerai. . . 

reikia.. .

ir 1972 m.' 6.7' metai. Taip pat 
nustatyta, kad 17 nuošimčių di- 
vor^uotų vyri^ir 28 nuošimčiai- 
divorsuotų mbteriį’ 
buvo žemiau 25 metų, amžiaus;' 
Ankstybesniame raportb Cenzo 
Biuras skelbė, kad. pirmą kartą 
.Amerikos istorijoje perskyrų 

viia mi-

passbook Savings, 
AIL accounts com
pounded daily 

paid quarterly^ -

- -'Ne?paslaptis, kad 1975 m. mi- 
-nętos apylinkės buvusi valdybos 
dalis išsikėlė į, Marquette- Par
ką, taip pat nepaslaptis, kad iš
sivežė kasos -knygą ir - žaliukus 
į Marquette Parką ir dar iki šiol 
neprisiuntė -pakvitavimo, (kam 
tą turtą įteikė. .East čikagiškis

Įsikūręs Lindene, savo spon 
šorių Pinčių globojamas, tau

neippa vienių gyvenamų' namų 
statybą ir Bartleta kaimo apy
linkėje -150 akrų plote suplana
vo" pastatyti 500 "namų, kurių 

i kainos bus tarp $40,000 ir $50,- 
-000 trijų ir keturių -miegamųjų 
šeimoms gyventi. Bartlett vie
tovė-parinktą prie -Bartlett Road 
viena mylia-į rytus nuo Illinois 
59 vieškelio.

Kai susipažinau su Jokūbu, 
Lietuvos A įsiminimai artinosi 
prie" savo dešimtmečio pabai
gos, O štai jau minime 35-tuo- 
sittš metus! Kiek nutekėjo van
dens, pasikeitėme mes patys 
ir ‘visas mus supąs gyvenimas. 
Daugelis fotog'raffj'oj ’mėtytų 
merginų ir vaikinų "sukūrė sa
vo, šeimas, 6 jų vaikai' šoka ar
ba dainuoja Rūtos" ansambly
je... .‘"Daugelis senųjų rūdijo’ 
draugų pasitraukė aibžinybėii. 
Tačiau Jokūbas, lyg tas ąžiio- 

N e m u n ė 1 i o, < teb e s to Vi 
išlikimai ir rvž-

k' snvo drausnu w mštai? rodė 
lijono. ‘ ‘

liu, ilsėdamiesi ant savo baga
žo. man plojo. Taip nelauktai 
Amerikos žemėje turėjau sa
vo pirmąjį koncertą!

kiau progos »u u.J 
puoliu, kulio loti 
vežiau iš Europos 
k?i() laukti. Linden

UutięčęOąi Čia klebo- 
įprel. IgMaM/Afcavičius. Jis 

steigėjų, o 
Steigiamas 

•riai pri
ms dviems

las ' prie 
prie vairo 
tingai. Tiesa, prabėgę melai pa 
lietė ir jj .— nesimato Jtų gar-, 
banuotn plaukų,---gai^naujos 
pareigos, kaip profesoriaus ir 
visuomeniiiko, slęgia'jb paėjus 
daugiau nei anl&čiaųjj. tačiau 
jis visada judrus, "bėrišypšąs 
ir pilnas naujų ijfėjų.^-Jiš'jau 
kelis kartus savo akimis matė 
Lietuvą, kurią mes nenorią į :p a 
likome. Tad jam Lietuvos At
siminimų- valanda dabai- dau
giau ką reiškia nei prieš trisde
šimt penkeris metus...

Kiek tokios radijo valandos 
parejkalauja energijos, pastan 
gų ir ištvermės, gali suprasti 
Jik tie. kurie yra buvę'arti jo, 
padėję jam programą^ tuošti. 
šimtai prdgi-arrfosjrčrftejtjnnsi- 
pelno ^pagarbos. rieįLjie yra tos 
valaindos tikrieji šeimininkai 
ir lietuvybės išlaikytojai.

šios sukakties proga, mano 
geriausi linkėjimai Jokūbui, i 
mielai Loretai, jo broliams ir 
visam radijo štabui. Telaimina 
Dievas Jūsų darbą ir pastan
gas. Dabar lauksime Auksinės- 
50. ineftr -sukak ties!

Taigi, esu laimingas, -kad ta
da vargingoje Vokietijoje pasi
ėmiau tuos kelis pageltusius

Sis Pelručio straipsnelis bu
vo ji rašytas ryšium su “Lietu 
vos Atsiminimų” radijo 35 me
tų gyvavimo sukaktimi. Mat 
mūsų radijas švęs šią reikš
mingą. sukaktį š. m. Gegužės 1 
d.. Newark. N. J., liet. šv. Tre
jybės salėje, 6:30 vai. vak., iš
kilmingu banketu, koncertu ir 
baliumi. Laukiama daugybę gar 
bingų svečių iš arti bei toli. 
Meninę programos dali atliks 
solistai Irena Stankūnai te-Sil
va, ir Liudas Strikas, akompo- 
nuojąijt-kompoz. Juozui Stan
kūnui, taip pat poetas Romu
aldas Kisielius. Programą" ves 
Alt. Petrulis. Sekančią dieną, 
liet. .šv. Trejybės par. bažny
čioje, 10:30 y. ryto, Newark, 
N. J., bus atlaikomos pamaldos 
už mirusius “Lietuvos Atsimi
nimų” radijo rėinėjus-gerada- 
rius.< Pamokslą sakys Tėv. D r. 
T. Žiūraitis, iš Vašingtono.

Geriausių linkėjimų Jūsų 
laikraščiui ir Jums! Dažnai nau 
dujame Justi žinias mūsų radi
jo laidose.

1914 metų
Midland Savings aptar 

nauja taupymo ir namu 
paskolų reikalus visos mū- 
su apylinkės Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes nore 
tume būti .hi nu naudingi 
Ir ateityje

Sąskaitos *odrau$tos iki 
$40,000

MIDLAND 
SAVINGS 
ANG LO AN ASSOCIATION

S4J ASCHES AVENUE 
.CHKMft jULUUFlMaSD?"'
’. RHONE: 25MCH f:

BOSfON, MASS
Minkų padeki ~

Seniausių lietu-viš' 
programų Naujojoj A 
dėjai Steponas ir Valė 
kai nuoširdžiai dėki>j 
atsilankiusiems j jų i 
gramų 42 metų sukak 
certą šių metų kovo 2$ d. ■

Dėkoja visiems, kute'davė 
skelbimus ir sveikinki^’ kon- 
certo programos knygai visoms 
šeimininkėms, kurios h kepė it 
suaukojo skanumynus, visiems 
kurie davė pinigines attlaS, taip 
gi Monikai Pleyokienei ir jos pa- 
gelbininkėms už skaniny Hetu- 
viškus valgius ir visiems?kurie’ 
pagelbėjo-mums sėkminriH'pra- 
vesti šj parengimą.

Taipgi dėkojame Vili; & Mo
terų Kvartetui ir -n vedėjui so
listui IJudui StiiMii, arompa- 
nistui Sauliui Cib u už Momią 
ir gražią, programą ir Eterfif 
syliūnienei už radijo proę^amos 
pasveikinimu. w

MinkŲ radijo piknikai

j Tų pat metų ruclenf Anreri- 
4k-os transportiniais laivais S. %, 
j Sturgis per audringą" Allant^ 
j m a n e a t ga be n o į N e w -Y o rko 
} uostą.. Muitininkams išrikiavau 
savo kuklų atsivežta turtą: ap 

j draskytų su keliomis . kaygo. 
‘ mis čemodaną, ir seną ęlar iš 
! Lietuvos išsaugotą akordeonų, 
•pagal kurį Bonoje šokdavo
me tautinius šokius; kišenėje.' 
sapudžiau tuos porą pageltur 
siu SI ūko programoąyląpų.. 5 
O kad irodyciau. kad akordeo
nas yra tikrai iHan^tnidliHiu- 

: kanis turėjau juo pagroti; r
1 ai buvo 1949 metų vasarą, bainius, o gal nuovargio kliu-' 

Bonos universitete, Vokietijoj, vo pirštai už klavišų,., erdvi o-j 
kaip ir daugelis kitų lietuvių je uosto halėje skambėjo “VaL 
studentų, laukiau laiškų išlsas ant bangų-’ garsiai. Keli! 
Amerikos. Daugiausia, žinoma.į šimtai panašių kaip aš pabėgė- 
— siuntinių ir afidevito. Pame
nu, kaip drebančiomis ranko
mis atrišinėjau ką tik iš Linde 
no. New Jersey, gautą siunti
nėli. Išvyniodamas mėsos ir ki 
tokias dėžutes, tarp senų laik
raščių, pastebėjau porą su-

Laimingi buw'4^, A<itan0 pa
rapijos 
navoj' 
buvo "vienas iž? 
kaiį nfetruku^ 
Balf< jįs t^jq^stfpI 
rėmė^savo 
organizaci jorąs 
dirbo,’ bet n&ūfi 
niai padėjo, į 
mu jis’ rūpinosi. ^ 
kais. SkautaFirJMtttfįin&ai pa
rapijos pastatuose turėjo savo 
būstines. Dabar gi viską parapi
joj e valdo ponas doleris, Buvu
sios skautų būstinės patalpoje 
Bingo sandėlis. Lietuviškos or
ganizacijos nebeturi globėjo' o 
parapinės tik tiek 
kiek jos padeda daigiau sukelti 
doleriu.

VLADO JAKUBEMO SIMFONINE MUZIKĄ ATLIKS CHICAGOS SIMFONIJOS ORKESTRAS

• VĖLIAVŲ PARADAS c CHORAI
• SVEIKINIMAI ♦ TAUTINIAI ŠOKIAI
• SOLISTAI « IŠRAIŠKOS ŠOKIS IR

ŠREINERIŲ ORKESTRAS
BILIETAI PARDUODASII: BRAZDŽIONIO KRAUTUVĖJE 26X6 W. 71st. TEL. PR8-5374 

ARIE CROWN THEATRE KASOJE IR 
TICKETRON 30-TYJE SHOPPING CENTER

BILIETU KAINOS: 4, 3 IR 2 DOL.

PO MINĖJIMO BANKETAS. ASMENIUI: 12.50 DOL. 
TELEFONAS: 436 - 7878

'ne vien daug
?ir finansi- , 

^uvišku jauni-

ų u tuo jau' 
grafiją alsi- 
Neilgai rei- 

lietu vių 
salėje vyku kužkukN parengi
mas. Nuskubujau ienai. Tarp 
Senųjų ir naujųjų ateivių pa- 
galia u išvykau ta. kmio ieško
jau. . . — garbanuotais plau
kais tikrai puikios išvaizdos, 
^Jiekną. radijo direktorių! Ne
drąsiai prisiartinau 
jam savo rankų... 
leidęs mano runku 
kartojo.. . O kaip 
muhis tokių kaip Ti 
Būtinai atvyk i radijo stotį! -- 
Ir taip prasidėjo ilga patvari 
ir nuoširdi bičiulystė, nenu- 
Trukusi iki šiol, kai tarnybos 
reikalais turėjome apleisti sve 
tingą New Jersey.

CICKRO
Bando

Prieš 2 metus, ką-čia svečia 
yosi Juozas Gaila i 
madienyje Įsteigė ai Tą bendruo
menės apylinkę, kle »onas laikėsi 
neutraliai, bet kai jamatė, kad 
gailiniai turi daugi< u pinigų, tai 
nuėjo su jais. .

Altos Cicero sky: us pereitais 
metais paėmė parai jos salę, kad 
šiemet birželio 13 d. paminėtų 
birželio mėn. lietu ių vežimą. į 
kibirą, šisjninėjinp buvo skėL 

■biamas ir Draugo 
kalendoriuje.

•šiemet gailinių tindruomenės 
susirinkime buvo trinktas ko
mitetas: Dr. Kisiel is,'Dr. Kau
nas, Markelis, Jani Inas ir Pra- 
pudlenytė, kurie pa sikvietę kle
boną globėju, nutai 
tos: ruošiamą birž 
minėjimą ir tam tikslui paėmė 
valdinę Roosevelto 
lę. Bet ką jie biržė 
rys ir patys dar.rn 
dę. Vieną kartą jiel Drauge ra
šo, kad bus lietuvių diena, kitą 
kartą, kad JAV 20) metų su
kakties įhinėtfmasž&ė&tfTtartj 
kad mokinių rašiniųTęonkursas, 
bet.aiškus; yra jų tiksiąs -— pa
kenkti Altos rengiamai birže
lio išvežimų minėjim ii.

Cicero lietuviai ba indžio -24 
boti nuo 

gailinės bendruomenėį rinkimų 
ir neiti balsuoti, o bii :elio -mėn. 
13 d. eiti Į 10 vai. 31 min. pa
maldas j kurias pakrėsti savo 
prietelius ir karštai . asimelsti 
už žuvusius ir kankinamus mū
sų tautiečius, kurių: 
nemažai ir garbingų 
tuo jaus po pamaldų s :sirinkti į 
parapijos salę ir pami 
tų S-gos daromą lie' 
tos naikinimą.,

So vietų. S-gos okupibtojeLie
tuvoj e mūs tautiečiai 1 mčia.var
gą ir žiaurų persekioj mą,' o ką 
jau bekalbėti apie išūžtuosius 
Į Sibirą. Prisiminkime 
doje, geru žodžiu ir 
būdų, kaip jiems pade

Perskyrų rekordas
HEW (Sveikatos, švietimo ir- 

Gerovės departamento) statistic . 
ka rodo, kad 1974 metais arti du •. 
nuošimčiai iMekėjdsių Amieri- . 
kos moterų gavo perskyras. Tai ? 
skaitoma rekordu nųp n Pašau-, 
linio Karo pabaigos. A ■

Statistika rodo, kad 1974 me- 
tais iš 1,000 ištekėjusių prade
dant 15 metų ir vyresnio aihk’^r 
žiaus moterų 19.3 buvo' persi- ' ' 
skyrusios, o 19’46 metais tokių ' 
buvo 17.9. : -

Nustatyta,'kąd gyvenimo s 
tuokoie amžius iki 1974 m

LIETUVOS ATSIMINIMU RADIJO 
35 METU GYVAVIMO SUKAKTIS-'

• 11/A mankos Balso" tarnautojo A. Petručio atsiminimai 

) "etuvos AtsiminimŲ Radijo Valandos Direktoriaus
Jokūbo Stuko informacinis pranešimas:

lankstytų lapų-kažkokios lie— 
q tuviškos programos dalis.

" : Susidomėjau ir <miau juos var
z lyti- fotografija su būre-
^Jiu ištirikiavusių tautiniais kos 

j tiumais merginų ir vaikinų.
P° fotografija parašas: Sto 
ko lietuviškojo radijo Tautinių 
šokių ansamblis, vadovauja^ 
nias Stilsonaitės.. .*’• Visų jam. 
natviški, besišypsą veidai.<, 
Staitau: Akelaitis, Bildušas, Ka 
tilius, Rupeikis, Stahnokas, Au 
justinas Stukas, Louis Stukas, 
ir dar visa eilė jų. Stebėjausi, 

i kodėl visų šokėjų vyriškos pa
vardės, kad fotografipjoj ma
tosi ir merginų?

Imu kitą lapą. Kita fotogra
fija: jaunas, dailiai apsirehgęs 
akiniuotas vyrukas, gražiais 
garbiniuotais plaukais sėdi prie 
mikrofono. Po fotografija 'pa
rašas : “Jokūbas Stukas, direk. 
forius.. . Klausykite Lietuvos 
Atsiminimų radijo valandų...”

Susimąsčiau.. . Juk ir man 
taip artimas yra buvęs mikro- 
fonas;.. Vilniaus. Kauno radio 
fonai... Mikrofonas sukęjė uos 
talgiją, mintimis lyg žaibas 
praskriejo gausybė prisimini
mų. . . Negalvodamas^ sulauks 
ciau tuos kelis rastus-progra-^ * 
mos lapus ir įsidėjau kišenėn, r

~ NAUJIENOS, CHICAGO lLU—> ’KRIDAYt APRIL
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' ŽINIOS Iš BRIGHTON PARKO
Bent-iki šiol šioje lietuvių, tų staiga įpulti į užeigą. Tada 

tirštai apgyventoje kolonijoje1 visiems garsiai paskelbia, kad 
buvo, palyginus, ramiau ir sau* vyksta apiplėšimas ir giuklabi 
giąu, negu kitose kaimyninėse mojuodami visiems liepia raų 
vietovėse. -Tačiau paskutiniuo- kas Skelti nejudėti, nesižval- 
ju metu ir pas mus pradėjo gyti ir nekalbėti, 
darylis nesaugu bei trrukšmin Iš pat pradžių apvalo klijich 
ga. Net plėšikai taip įsidrąsi- tų kišenes, atimdami pinigines 
no, kad masiniai pradėjo po arba grynus pinigus. Kas greit 
šią koloniją plėšikauti. -> ; neklauso ar nesiorentuodamas

Prie to dar prisidėjo įvairūs delsia, tas šia proga dar ir nu- 
apgavikai, kurie, prisidengda- kenčiąr_Tokiu būdu lietuvių 
mi įvairiais pareigūnais ar le- užeigoje, kur neseniai įvyko 
chnikais, bando iš nieko pik-į apiplėšimas prie 46-tos ir Fair 
to nelaukiančių ir daugiausiai field S. M-nui gerokai revolve- 
vyresnio amžiaus' . žmonių iš. cįp rankena buvo sužalota gal- 
traukti paskutinį pinigą. Ka
dangi įvairūs tokie atvejai ir 
apgavimų pavyzdžiai yra svar
bu mūsų skaitytojams žinoti, 
tai noriu čia keletą ir suminė
ti.

Neseniai čia buvo per labai 
trumpą laiką apiplėštos net ke 
lėtą užeigų, o taip pat ir lietu
vių. Kadangi jų apiplėšimo bū
das buvo beveik visais . atve
jais panašus, todėl spėjama; 
kad čia veikė ta pati grupė. 
Iš pradžių jie pasiųsdavo žval
gą, kuris, būdamas baltas, be 
sunkumų įeina vėlai vakare į 
taverną, išgeria glaus, apsiž
valgo kas dirba už baro? kur 

. deda pinigus. Prieš išeidamas 
stebi, kur laikomi stambesni 
pinigai, nes jis su stambesniu 
kanknotu apsimoka savo gėri
mą ir mato, kur juos laiko.

Jam išėjus, jis visa tai kur 
nors mašinoje informuoja sa
vo draugus juodžius, kurie po 
to priselina prie, durų ir lau- 

«kia kol kas nors išeis, kad galė-

va, nes jis nęsi/prato paliepimų 
ir delsi-. Ten buvo ųpipk-šti vi
si 9 būvę hlijentai, o po.-tc su- 
varyti į išvietes ir užrakinti 
kartu. su baro . patarnautojais. 
Po ko^ ištuštinus kasą ir kitur 
laikomus pinigus, tlliai ir grei
tai visi -dingsta. . '

Tokiu pat būdu buvo apiplėš 
ta ir lenkų' užeiga prie 
inond ir 46-tos bei visa, eilė 
te

patariama iš namų išeinant, 
o ypač lankantis užeigose,, ne- 
sinešioti stambesnių sumų pi
nigų, nes keli lietuviai lokiu 
būdu prarado visus savo sa
vaitinius uždarbius, nes kr tik 
buvo išsikeitę savo čekius.

Taip; pat patartina gerai ap
galvoti, kokius dokumentus su 
savimi nešiotis, nes per lokius 
apiplėšimus daugiatisiai jie 
prarandami. Patartina pasida
ryti. fotostatines kopiąs kai neatsitiks ir atiduoti visus 
kurių, bent svarbesniųjų as- nigus. Taip pat įšako atiduoti 
mens dokumentų.

Wisai neseniai tapo apiplėš-

Rich-

sunkėjančia
Sovietu Są-

Sekretorius Henry Klsingerit Febai susirūpinęs sunkėjančia 
tarptautine padėtimi. Jis padarė Į kelis susitarimus su Sodiety Są
jungos vadais, bet jie. laužo tuos: susitarimus, kaip komunistai su
laužė Vietnamo taikos susitarimę. Patys respublikonai kelia' ta'lsą, 
kad prezidentas jį atšauktu iš sekretoriaus pareigy, bet jis-nori 
pratarnauti iki artėjančiu lapkričio rinkimu.

tos kelios krautuvės, kurių far. kaičiuoti ir hesirodv 
pe ir lietuvių nukentėjo. Diėpe ir lietuvių nukentėjo.
nos mėtų įeina gražiai apsiren
gęs baltas žmogus, apeina pre
kes, lyg ką pirktinorėdamas, 
apžiūri kiek klijientų ir kokie 
pardavėjai. . Nutaikęs momen
tą .prie kasos, tyliai atstato re
volverį ir gražiai bei
giat įspėja nešaukti, laikytis 
ramiai, nes nieko blogo

manda

pinigais, nes
tuos, kurie toltuos,

. ti viešai su 
tai pritraukia 

progų tykoja

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to savejegulariy!

I ir stambiuosius, net kartais nu- 
'•odydainas, kur jie guli. Po to 

.tyliai pasišalina ir nuvažiuoja 
mašina, kuri laukia užvestu 
motoru. . - .

jo padori ir plačiai 
tuvių šeima,- reikė 
ypatingą dėmesį, n 
kis gali pasitaikyti 
Prie namo, Rockwe 
vėje pasibeldė prie 
rai, balti, su. kažko' 
riais rankose ir gei
ge
na, nesna, nes jos vyras 
sininkas, bet prii 
vo kur kitur ir r

See US for
UOtfiB financing.
* AT OUR lOW RATES

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME .

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS 60S^ 

Pxtex Kazanavskas, Pmidat Phone: Virginis. 7.7747 - 

; BOTCSr Mon.Tue.Fri.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1'

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

wr-vHjptUi UTIKL

OUR SAVINGS 

CERTIFICATES 
EARN UPTO, 7%%

Quarterly

^^OKinsured]

Mutual Federal 
Savings and Loan

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B, KONČIAUS knyga

- ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
401 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kkti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00. > .

r Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius j Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį "arba Money Orderį tokiu adresu: -

1/31: So. Halsted Street, Chicago, Illinois. 60608 '

? PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS ' .■

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis
to Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. H dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje. /

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauto galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%' buvo ūkininkai ir po pa
saulį išblaškytų lietuvių 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 parašyto, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myti- 
mhf Tėvynei Lietuvai”.

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

Čeki arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:-
. - NAUJIENOS 5
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

- , < •»
♦ -
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iš tan

nes

vo.
Tie 

gazo

■ Viena moteris iš mūsų kolo
nijos^ buvo apiplėšta gatvėj. 
Kadangi šitas įvykis gali būti 
pavyzdžiu kitiems, tai verta 
paminėti. Viena moteris 
ponios kasos bankelio
slambešnę sumą pinigų, 
turėjo užsimokėti draudimo 
mokestį ir išeidama _ suskaitė 
pinigus, įsidčdanią-viską. į sa
vo rankinuką. Toliau paėjus, 
prie 47-los gatvės tarp Wash
tenaw ir.Californijos Avė prie 
jos priėjo viena balta moteris^ 
kuri užklausė kaž kokio vieti
nio adreso; Moteris su pinigais 
žinojo tą adresą-ar ji pradėjo 
jai ,aiškinti, kur visa tai ’yrą-. 
Ji visai nepastebėjo, kad prie 
jų prisijungė dar pora moterų, 
kurios buvo jūodukčs ir kurių 
viena buvo atstačiusi ilgą pei 
lį, o ki ta tuoj griebė už jos .ran 
kįnuko ir pasišalino, į greta 
privažiavusią mašiną, liepė ty, 
lėti, nes kitaip bus subadyta.

Patariama moterims ir -vy
resnio amžiaus asmenims nes-

viwkiah vsrtie n italai vrfl tvarkomi Buvau iš 
tų txfi<lr<>\iu r.i.šlifiC' k»-'> 
budais.

Hrs

Vandalizmas is mūsų priau

i įvykusį “man 
kur nukentė- 
ai žinoma lie- 

atkreipti 
nes toks įvy- 

ir kitiems.
1 ir 48 gat-Į 

e durų du vy 
popie- 

gerai apsiren- 
tik buvo vie
no rs jau pen- 

piet dirbda- 
namuose riebu

lie vyrai pasu 
gazo kompanijos 
šė, jie yra perm c 
ir ji turi gauti at 
dydami rankose 
laikomus pinigus

Prieš alsisvfikinant, jie dar 
sugaKiijo jai įhiali “patarifBą”, 
kurį galima lik jiaaiškinti apa tai 
čioje. prie gazo meleno. Todėl 
vienas vyras sų ja niM-jo į rū-j 
sį, prie melerio, o kitas liko,
viršuje, nes turėjo sukinėti ga-Įsanėio jaunimo-darosi taip pat 
zo pečiaus kontroles, kaip tas vis dažniau ir ryškiau pastebi- 
vvras iš apačios duos ženklų.

Moterėle sakė, kati ji per 
dyug nesuprato, ką jis jai tenai 
ilgokai aiškino prie gazo mete 
rio rūsyje, o taip pat prisipa
žino, kad visai jai ir į galvą 
neatėjo mintis, kad tas viršuje 
pasilikęs padoriai atrodantis 
“gazo kompanijos mechani
kas“ tuo laiku apšvarintų bu
tą. Tik kuomet jie išėjo, ji su
sigriebė, kad trūksta ne tik vi- 

? sų namuose laikomų santaupų, 
r bet dingo brangenybės, laikro- 
} džiai, taupoma kasa ir kt. ver

tingi, net gana didoki daiktai, 
kuriuos išsinešė “mechaniko” 
įrankių dėžėje..

Šis pavyzdys rodo, kad žmo
nės neklauso nuolatinių* įspė
jimų,' kad'reikia būti atsar
gesniems.' su visokiais “tikrin
tojais” ir* “kompanijų atsto
vais”. Įvairios bendrovės: ir 
gazo, ir yandens visą laiką įs
pėja' žmones, reikalauti iš to
kių asmenų bendrovės pažy
mėjimų, stebėti, ar su tos bend 
rovės mašina atvvko, o,svar
biausiai, yra nuolat įspėjama, 
kad-jokie asmenys niekuomet 
nėra. .įgalioji ką nors turėti 
reikalų su pinigais, ar ką rei
kalaujant primokėti,'ar kam 
priklauso permokėti pinigai,

kad sveikas savo kailį išne
šiau. Iz lų įspėjimu apie 2 vai. 
paryčiais dar magaryčioms man 
plyt:/ į miegam;/ pro Lang/ įva
re.

mas. šiai vienoje gatvėje pas 
mus iš ryto žmonės rado visas 
automobilių radijo antenas nu 

laužytas arba nulankstytas. O 
kiek jų susimeta į garažus ir 
kitokius užkampius, kur su jau 
nametėmis merginomis geria, 
šoka, groja o pasigėrę eina lan 
gų daužyti bei automobilius 
ant gatvių gadinti. Vieną die
ną užėjau į kaimyninę lietu- 
krautuvę ir klausiausi, kaip vie 
na lietuvė senutė skundėsi vie
šai savo anūku. Jis nugriebęs 
iš jos garažo raktą, prisikvie- 
čia savo draugų ir merginų, il
giausiomis valandomis ten cy
pia, klykia, per stiprintuvus 
muziką leidžia, net aplinkiniai 
namų stiklai dreba, bugnus mu 
ša, o motinos, kurios atena sa
vo dukterų ieškoti, kaltina se
nutę ir bara ją, ji- savo nanmo 
se leidžia organizuoti tokius 
išdykavimus.

Prieš mano namus irgi buvo i 
panašus dalykas. Neiškentęs, 
ėjau juos sudrausti, nes nega
lėjau toliau kentėti kuomet su
važiuoja bent 5 mašinos su ke
liais motociklistais ir visus*tuos 
motorus be duslintuvių palei
džia ir kankina iki’ paryčių, 
prie to grojant garsiai muzikai.

Kreipiaus/ į policiją, l>et ku<H 
met jie patiria, kad eina reika
las apie jaunuolius, tai visai 
nereaguoja ir neatvyksta. Tu
rime visę eilę įvairių organi- 
zacijų, draugijų bei susivieni- 
jimų, o taip pat partinius de-iL 
inokratų ir respublikonų vie- 
tos grupes, bet niekas tuomi 
nesirūpina ir visi gyvename 
kaip junglėse. Ar nevertėtų 
šiais klausimais susirūpinti
nių savininkams per savo or-±“ 
ganizaciją? . -■

Viki. Galeckas i

Sprogimas išmetė vaiką 
nesužeistą per stogą ~ ?

CHICAGO. — Javier Herrera, 
20 mėnesių amžiaus vaikas dvie- 
jų aukštų apartmentų namo, 

440 \V. Palatine, katilinei spro
gus, išliko gyvas ir nesužeistas, 
sprogimo jėgos išmestas per nu
keltą ir suardytą to namo stogą.

i Ugniagesiai vaiką rado ant plok- 
i štaus dviejų aukštų namo sto-,
go. Penki žmonės, jų skaičiuje 
to vaiko tėvas Fabao Herrera, 
28, ir motina Yolanda, 25, spro
gimo sužeisti nugabenti į ligoni-

nę.
Sprogimas įvyko 6 vai. ryto.

kad esą 
ir jai pranė- 

už gazą 
atgal pinigų, ro 

popierius ir 
Moteris, iš- 

naų- 
į vidų “at- 

pradėjo '“tik1 
rinti” kiek^.yra pečių ir kur 
yra gazo .uždarymai, o taip pat, 
kur _> yra gaz&- uie.teriai? Jie; pa
sakė tai moteriai; kad ji gau
na 9 dbl. ir kiek centų ir pa
davė- 20 dol. banknotą dar at
siprašė, kad neturi smulkiais.. 

Moteris su tuo. 20 dol. nuė
jo j miegamą iškeisti tą pini
gą ir'atiduoti grąžą, o po jos 
sekė vienas vyras, kurie matė, 
kur yra-laikomi pinigai. Motė- 
risy jų' nebijojo ir'jais pilnai 
pasitikėjo, nes matė, kad vyrai 
tvarkingi, yra atėję iš gazo kom 
panijos ir dar pinigų primo
ka. Ji pagalvojo, kad tokių 
sąžiningų , žmonių pasaulyje 
daug jau ir nėra kaip jie.

jiėną, įsileido ji: 
siskaityti”.. ^ėję.

, KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
- ; _ - ' *' "t 77 - '

Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu
viu gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis.. 
čia suminėtais knygas galima užsisakyti Naujienose.

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

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai 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

ČIKAGIETĖS {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 SI .50. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą. . i - - s. ' :

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

D. Kuraitis, KELIONE | ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei i 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi
' Vincas lamaltis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS, i 

3 istoriniai žemėlapiai. 106 psL Kaina $2.00.
Vincas žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. ' 

84 psL Kaina $1.50. ' i

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami j.
NAUJIENOSE, 1739 So'. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL. «0M4 

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paltu <r pridedant 
čekį ar pinigir* perlaidą.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

■ iš UNIVERSAL graži 72x90 CANNON 
THERMALantklodė jums dovana, jei 
įnešite dabar $500 ar daugiau į jūsų esa
mą taupymo sąskaitą!

mb • MĖLYNA • ŽALIA . • GELTONA

O|O

6 year Certificates of deposit
< MINIMUM AMOUNT 7 
\ S5.000 /

UNIVERSAL SAVINGS 
has been paying the

consistent with SAFE
TY and SOUND MAN
AGEMENT for over 52 
years.

Universal
SAVINGS

2’<- year Certificates of Deposit 
k MINIMUM AMOUNT $5.000

INVESTMENT 
PASSBOOK 
ACCOUNT

SAV PUGS AI1 accents are in- Orx V I i v kJ vJ sured up to S40.C00 
1800 S. HALSTED by the FEDERAL ŠA V-

__   ***Įyį,* stjASiA rspAMpt. INGS AND LOAN IN
SURANCE CORPOR- 

MM ATION.
Located just south of the Chicago Cirde Campus

1 — NAUJIENOS, CHICAGO t, ILL — FRIDAY, APRIL 23, 1976

•



*7 ę

Jungtinės Tautos
Published Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Co., Inc 

1739 So. Halsted Street, Chicago, HI. 60608. Telephone HA 14100

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Subscription Rates:
In Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
six month. $8.50 per 3 months In 
other USA localities $26.00 per year. 
$14.00 per six months. $7.00 per 
three months. Canada $30.00 per year; 
other countries $31.00 per year.

15 cents per copy.
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'■ įremtus tu vaiuu
Kaip senatorius Henry Jackson 

vertina tą instituciją

PHILADELPHIA, Pa. _ Sen. 
Henry M. Jackson (D., Wash.) 
savo kalboje Pasaulio Reikalų ta
ryboje aiškiai apkaltino Jungti
nes Tautas, kurios yra atsuku
sios savo nugarą visame pasau-

$31.00
$18.00

$4.00

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

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

nuoNAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus • sekmadienius.

/’tP**®ufc»t:r4S. ;.a- n įleisti Soviet Sąjungai fnn-. :
kritikavo FcrJo trati ją, damen taiklių žmogaus
o ypatingai valst. sekretorių H. p^eidirųus vadinti “naminiu vi- 
A. Kissingerj už Jungtinių Tau- daus reikalu” arba * "privkčiu 
tų silpnybių toleravimą. J bizniu”. Tai yra brutališkas

“Dr. Kissingerio detente yra tarptautinio įstatymo pažeidi- 
kūnas be sielos — yra- politika, raas> Paprastai ir aiškiai tariant, 
indiferentiška dėl Žmogaus ■ tei- rdkalinga administruoja 
šių” pareiškė sen. Jackson, kurs ir valst. sekretorius, kurie užsie- 
siekia demokratų partijos nomi- politikoje žmogaus teises 
nacijos į kandidatus prezidento i skaito.rimta pareiga.

* “ ' ' —' ' ' | \ *./ "* •-' -;’S
Jackson / reikalauja tikros,' 

žmoniškos detentės, kuri būtų 
naudinga Ryty ir Vakarų žmo
nėms, o nebūtų Sovietų formulė 
žmogaus teisėms išsižadėti”.

-'F , - .• rj- '• ■ ■
“Mes turime'būti

kūnas be sielos

šių pareiškė sen. Jackson, kurs

rinkimamse
Jungtinės Valstybės ir pa-

lyje vykstantiems žmogaus tei- šaulio žmonių bendruomenė tu-

3. Mūsų gili padėka Amerikai priklauso ir už tai, kad 
ji leidžia savo žemėje (valst. teritorijoje) laisvai * veikti 
visoms mūsų politinėms grupėms — partijom^ toms mū
sų valstybinės tautos politinės minties reiškėjoms ir vyk
dytojoms, taipgi ir jų sudarytam VLIKui, kaip kautos 
atstovybei, kovojančiai teisės būdais ir priemonėmis dėl 
Lietuvos laisvės atgavimo. ’' ri-. ‘

4; Su PaS’arba ir Padėka nusilenkiame Amerikos augs 
eiausiajai valdžiai už drąsų ir ryžtingą parėmimą mū
sų pastangų išlaisvinti Lietuvą nuo jos okupacijos pra- 
tižios iki šiol, a) Niekuomet neužmiršime to, kad Ameri- 
kos prezidentas F. D. Rooseveltas, pirmasis iš visų lais
vojo pasaulio valstybių galvų, 1940 m. spal. 15 d. priim
tąją! Baltuose Bumuose lietuvių delegacijai pareiškė tei
singą pažiūrą į Lietuvos valstybės teisine padėtį po so
vietų okupacijos - jis pareiškė, kad Lietuvos;valstybė- 
nežiūrint Sovietų užgrobimo jos teritorijos, teisiškai 
egzistuoja. Jis dar pastebėjo ir tai, kad’anksčiau ar vė-- 
hau Lietuva atgaus _ savo Jaisvę ir nepriklausomybe, ir 
kad Amerika padės jai išsilaisvinti.

b. Neužmiršime nei dabartinio prezidento Fordo žo
džių, pasakytų lietuviams pereitais metais/prieš išvyks
tant į Helsinkio konferenciją, kada jis aiškiai: iripabrė- 
ziamai pareiškė, kad jis toje konferencijoje -Lietuvos 
įjungimo Į Sovietų Sąjungą nepripažins. Savo pažiūra' p 
Lietuvos valstybę, kaip teisiškai egzistuojančią/ jis pa- 
leiskė ir vėliau, po Helsinkio konferencijos (kurioje jis 
išlaikė savo žodį), pastebėdamas, kad tas jo pareiškimas 
daromas ne tik mums, bet ir visam pasauliui, visai'laisvo- 
Jo pasaulio spaudai. ' ?
tavC‘aMUSU dldele padėka ir pagarba priklauso- taipgi 
JA\ Astovų Rūmams ir Senatui irgi už palankią .Lietu-- 
vai pažiūrą, kad jos valstybė teisiškai egzistuoja.iiTA'irb- 
do pirmiausia, tų dviejų JAV augsčiausiųjų legislaęinęs 
va žios įstaigų kasmetinis iškilmingas Lietuvos’nepri
klausomybes paskelbimo (Vasario. 16-sios) sukakčių.mi
nėjimas, ko nedarp jokią kita laisvojo pasaulio valsty- 
be, met ir is mums labai palankių.. Mūsų pagarba ir pa- 
eka..priklauso Atstovų Rūmams, priėmusiems specialią 

rezoliuciją, patvirtinančią-tą teisingą pažiūra į Lietuvos 
valstybę. Esame dėkingi tiems mūsų draugams — sena^

kurie stengiasi pravesti tokią rezoliucija ir Še

štai kodėl mes laikome Ameriką savo antrąja tėvy
ne, gelbstinčia mums mūsų rūpesčiuose, nelaimėse ir vari 
gU^S€* t0 11 meS šiandien’ minėdami jos nepriklauso
mybes 2W metų sukakti, linkime jai gražios ateities/pra
šydami jai Dievo, Pasaulio Kūrėjo ir Valdytojo palai--

Amerika - mūsų antroji tėvynė
Amerika — tai ta geroji žemė, kurioje visos vargs

tančios, nelaisvėn patekusios, nuskriaustos ir prispaus
tos tautos gauna sau pagalbą, o jų žmonės dažnai randa 
sau net prieglobstį. Tokia yra. ir mūsų Amerika, tapusi 
šiandien mums jau net antrąja tėvyne.

1850, 1867 ir 1808 metais, kada Lietuvą ištiko bada.s, 
daugelis lietuvių gelbėjosi nuo jo bėgdami į Ameriką. 
Tas pats buvo ir po nepasisekusiu 1831 ir 1863 metų suki
limų, kada mūsų žmonėms reikėjo gelbėtis nuo- paver
gėjų keršto ir sunkių bausmių. Lietuvą valdant Rusijos 
carams ir alinant mūsų kraštą, vėl bėgo daug lietuvių iš ’ 
tėvynės į Ameriką, kaip visų gerąją žemę, kur galėjo 
gerai įsikurti ir neblogai gyventi. Vieni jų Čia pastoviai 
įsikūrė, o kiti paturtėję, Lietuvai atgavus laisve, grįžo į 
tėvynę, kur jau su parsivežta kapitalu gerai su šeimomis 
gyveno. -

1944 metais, Lietuvą užplūstam' bolševikams, masės 
lietuvių bėgo nuo jų, kaip nuo maio, iš tėvynės i kitus 
kraštus. Ir šiuo, atveju, Amerika ištiesė mums savo ran
ka,duodama mums ne tik politinių pabėgėlių teisę laisvai 
jos žemėje gyventi, bet ir lygią su kitais Amerikos žmo
nėmis teisinę padėtį bei visas galimybes čia įsikurti.

0 dabar Amerika gelbsti visus tuos, kurie prasiskvėr 
bia is okup. Lietu vos pro bolševikų užsklęstą geležine už
dangą ir prašosi politinių pabėgėlių prieglobsčio. .. Viši 
mes esame dėkingi Amerikai už daug.ką. A

_ 1. Dėkingi jai, pirmiausia, už suteiktas mums kul
tūrines laisves. Jomis naudodamiesi, mes turime čia gau
sybę lietuviškų organizacijų, draugijų, klubų, kultūrinių 
įstaigų, daug lietuviškų parapijų su jų bažnyčiomis, kur 
galima garbinti Dievą sava kalba. Turime ir gausią lie
tuvišką laikraštinę ir kitą spaudą^

2. Esame dėkingi Amerikai ypač gi už tai, kad ji re
mia mūsų tautiečių, savo piliečių pastangas išlaisvinti 
Lietuvą. Tą rodo jau 36 —'metai čia veikianti Amerikos 
lietuvių organizacijų federacija, ALTAS, Lietuvos lais- ; 
vmimo darbui dirbti, kad Amerikos centrinės valdžios mos šiais jo antrojo himno žodžiais- 
įstaigos palaiko su ta musų orgamzac-ą; federacija, kaip ’ Gnd Bless America_
mo krašto lietuvių atstovybe, ryšius iiįgelbsti jam jo dar- Dieve, laimink Amerika

RAŠO DAN KURAITIS

Pavasaris eina Karpatų kalnais
BUDAPEŠTO BARAS

DIDELĖS GERKLĖS NEUŽTENKA

pastoti kelią Chruščiovui bei Rokosovskis patarė 
Chruščiovui nusileisti ir ramiai važiuoti į Maskvą, pa
liekant lenkus ramybėje.

Ne vienas Gomulka pasakė sovietu maršalams, 
kad jie palikių lenkus ramybėje ir sustabdvtų į Var
šuvą žygiuojančius sovietų tankus. Panašiai su rusais 
savo laiku -kalbėjo ir Tito. Tito, kaip žinote, taip pat 
turėjo ir turi didelę gerklę. Kai paleido jis savo kaka
rinę sovietų valdžios atstovams Jugoslavijoje, tai pa
sibaigė visi sovietų planai grobti valdžią. Rusai visa 
laiką stengiasi nuversti Tito ir valdžios priešakio pa- 
tati .1 k ai ištikimą. Ijc t rusams nesiseka. Dide

lė slavokų dauguma maskvinės valdžios nenori.‘.Jie 
gali būti nepatenkinti ir pačiu Tito, bet jiems Tito 
vis dėlto geresnis, negu kokia maskrinė iškamša, kaip 
lietuviškas Griškevičius.

GULIAŠV VAKARIENE

Guliašą mes visi pažįstame ir gana dažniai jį val
gome ne lik Chicagoįe. bet ir kitose Amerikos vielo
se. kur yra geru vengru vir< jų. mokančių skaniai iš- 
tušinti jautieną ir paruošti ją su paprika ir kitais ska-; 
nurnynai.s. isuomet mėgdavau guliašą ir nevengda
vau jo užsisakyti. Žinau, kad ir mano draugai nuo gu- 
liaso neatsisakydavo.

Guliašą naudoja ir dabartiniai Venkrijos valdo
vai. Ar tai padaryta su rusų patarimu, ar taip padarė 
komunistų “miljonierių" augintojas Kadaras.

9

su kitomis valstybėmis. To$ vak

logijos, mūsų mokėjimo padary
ti. Tad kodėl mes negalima rei*

gos?” \ ' / ' .. / j ’
Jackson pasrėbė j o, kad 1948 

metais Jungtinės Tautos -priėmė 
“universalinę.. ’ žmogaus . Teirių 
Deklaraciją...: puikų, pionierišką 
dokumentą, kurs turėjo patap

ti žmogaus; Teisių Įstatymu vi- 
'sanjep^auiyje;Bet' Jungtinės 
Tautos tos dekląracijos.. neįgy
vendino.

'■ •. ’ ‘ - -<.•*’ -i’’’*' ’ •

’ Vi etoj e 'to, J ungtinėse Tauto
se įsigali “sau patarnavimo hi-t 
pokrizija ir, susirūpinimas - žmo
gaus1 teisėmis yra paverstas ir 
išnaudojamas politiniams tiks
lamssiekti”.' .
^TT-jW’ .t;.' ~ 
r, : “ • ■ .. . ...■

~ i

Helen Jackson ne tik lydi senato*

tiems krašto gyventojams. Ji bando

Ponia. Ji yra labai simpefing* ir gali 
laisvai savo mintis žmonėms dėstyti.

'.•-'M..' /H-

SusidomėjimoJjVenclovos 
darbais ’ /■

:.-Juozas Venclovą, jau daug poe
tų aštriai jautriai j nagrinėjąs 
Lietuvos bei lietuvių tautos pra- 
eiti ir aktualiuosius dabarties 
reikalus, — yra. gausiai; prira
šęs ir išleidęs.įdomumą keliančių, 
įvairių darbų. : ^
vend. Cleveland;, O.; gi - dabar. Či
kagoje : — 4447- .So; Fairfield 
Ave., Chicago, Ill.. 60632; Praė
jusią ; savaitę J.,Venclova - Cfe 
v eląnd, O., ■ viešajam-

knygynui įteikė ;ąŽĄma_ująusiųs 
darbus: “Apie lietuvių draugus 
ukrainiečius

tautos pašaukimas”, “Latviui įr

ankstesnių, jo darbų. ' z KJ.

z Buv. alderman Keane 
išvažiavo į kalėjimą

LEXINGTON, Ky. — Buvęs 
vienas iš įtakingiausių Chicagos 
piliečių, mero Daley dešinė ran
ka, 31 wardo aldermanas (apy
linkės seniūnas) buvęs galingos 
Chicagos Miesto Tarybos narys , 
ir. miesto Finansų Komiteto pir-

(kalėjimą) pradėti atsėdėti pen- 
kenų metų kalėjimo bausmę.

Nepažįstamo asmens automo
biliu JL25 ? yąl? atvežtas 
s titucijos vartų Keane čemoda- 
nuku gesinąs nuėjo pro vartus 
ir \ dežuruojančiam valdininkui t 
pasakė: “Aš esu Thomas 
Keane’ V
, Jis buvo nulydėtas į paruošos 
skyrių, kur buvo nufotografuo- 
tas, paimtos jo pipštų nuospau-'. 
dos, ir gavęs sau idėn^fikacijos5. 
federalinio kalinio n umerj,njįi 
vestas i kambarį, skirtą' šešiems ' 

■ faliniams. Vėliau bus duotas/ 
am ‘vienam kambarys, pasakė / 

kalėjimo viršininkas (warden)..j -<#’: ’  • y. .T-*' ’ 5 č t'-

.KAITYK b KITPATARI
■ v- as _ ;.’MAUJI£NąŠ*

FIGHT HEART DISEASE 
A

GIVE KEA’RT FUND
rT‘<.
**** *,

CHICAGOSUR

Kvietimas dalyydufj JAV 200 mėty sukakties minėjime

t

■i

;.i - j. 
"jį/ ■ į 
S i • I 
‘ Ji

* Bendruomenės (FB). rinki
mais nesidomi net kandidatai

Gailos vadoyajama JAV Ben 
-tiru oni enė .■ pąsk elb ė t ary b os r į u 
-kimus.’Jais nesidomi ne tik vi
suomenė;. bet.ir -jaatys kandida
tai. Dirvos Nr. 17: yra Antano 
Juodvalkio korespondencija 
apie Vid. Makaru Apygardos'
•kandidatų ■ slisitikimą su visuo-. 
mene; Autorius rašo, kad “at
silankiusių skaičius nebuvo di 
delis’L' Tikrumoje jis būvo ne 
ką didesnis už kandidatuojan
čių skaičių. Turėjo būti vien 
kandidatų 39, o atsilankę- ge
rokas žemiau pusės šimto’.' ;

Charakteringos šios citatos:
Pirmininkaujantis Ą.' Dun 

dzįla, pristatė kandidatus į 
VIH-tą Taryba. . šaukiamųjų 
didelė dalis neatsiliepė, atseit, 
nebuvo. T;/ ' • yš

•— Apygardos Valdyba buvo 
-išriuntinėjųsi visiems kąndida- 
Jamsj klausimų lapus, bet ;atsa- 
kyinų: susilaukė tik iš aš tu o- tetas, veikia. kasdien 
nių. Kodėl tiek mažai kandi-

■d , datą- afsiliepe?!
P. Stravinskas. ; x . z.. .. Petrpkaitis

tuviai-sava kolomjošę/y/JM/-. ’ • / ' .
j/ Ci^?a y^M^a»^r^erikos^^^/=kolomja<?Tpd^Įi^ 
šios sukakties minėjimas' joje turėtu būti Įspūdingiausias. Svar
bu, kad, minėjime dalyyautų yisds mūšų organizacijos ir parodytu *

f
..T“"T"! • savąą-;
idėjas ir. interesus.; Mes savo organizacijų gausa šiame minėjime

atstovų susirinkime ėmėsi •iniciatyvos š. m. balandžio 25 d., Chi
cago j e, McCormick’' salėję - suruošti tokį didelį, įspūdingą’ JAV 
200 metų minėjimą ir taim peikalui jos išrinko specialų komitetą.:

/: Ta.® komitetaskreipiasi f dar savonoro dalyvauti minėjime 
nepareiškusias ir apylinlgų lifetuvių organizacijas, draugijas, kili-" 
bus, itdtūrines js^gąs^j^d^a^i^uh^ į ^minėjimo paruo- 
Simo komitetą ir prisidėti prie.paruošimo darbo.

-• j Kom.iteto ^esas:.2951 West 63rd St., Chicago 60629. Komi-
. t/T“3“'1”109-00 4SM600.

_Dr. V. Balčiūnas, 
Komiteto pirmininkas

nepavyko nustatyti. Tiek težinau, kad Guliašą mėgs
ta ir rusai. Tiktai jie nemoka jo tokio skanaus pasi
gaminti, kaip ji pagamina vengrai. Rusai, kai daro gu- 
hasą, tai jį persūdo. Jo nepersūdo druska, bet persū- 
do kitais kartumynais. Kai sovietų maršalai ar’kiti 
anksti politiniai patarėjai suvažiuoja į Budapeštą, tai 
dienos metu nori guliašo pavalgyti, nakties metu ieš
ko vengriškų čigonų ir čigonių jiems pagroti ir ateitį 
išpranašauti. Ateities pranašautojų yra ir Maskvoje, 
bet jos nemoka taip tiksliai ateiti išdėstvti. kaip tai 
padaro Vengrijos čigonės. Pasakojama, kad visai ei
lei sovietų karo vadų ateitį išpranašavo Vengrijos či- 
ganės.

Kadaro vyriausybė, žinodama >-guliašo atrakciją, 
pačiame Budapešto centre, visai netoli tarptautinio’ 
viešbučki. pastatė ir įsteigė “Guliašo vakarienę” Ang
liškai visą si biznį Kadaro vyriausybė pavadino “Gu- 
liašų Partija . lai būtu kažkas panašaus j lietuvišką 
kurį.ines valiname Party”, o naujai atvykusieji mu- 
,sų katiHiiinkai lietuviškai greičiau primišę, negu mes 
■sėte amerikiečiai, vadina “pobūviu”. Teisingiau, vi
sas reikalas turėtu būti pavadintas “Guliašo užkan
da’. nes kiekvienas žino, kad ten gaus skanaus gu- 
liašo pavalgyli.

Žmonės eina j šį restoraną ne vien tiktai guliašui. 
Ten Karlam wriausybe padarė tikrai čigonišką atrak
ciją. Jiems rūpi patraukti į Budapeštą galimai dau
giau turistu Amerikiečio ir europiečio nieku kitu dau
giau neprivrliosi. kaip gero guliašo lėkšte. Kiekvienas 
žino, kad guliašas yra skanus CHcagoje ir Sfew Yor
ke, bet! jis turi būti dar skanesnis Budapešte/ kur jis 
pagaminamas su gryniausiais vengriškais - prieskb- 
niais Noriu aprašyti šią Guliašo vakarienę, nes tą

man j vakarą • vengrai padarė mane svarbiausia viso vaka-

patarė

slėpiau ir to fakfo,’fcad aš buvau Amerikos lietuvis. 
Man teko kelis žodžius pasakyti ir lietuviškai,,nes či- 
gonai norėjo įfe^tmtf, af až tikrtų ėšfa lietuvis. O tas" 
čigonas tiktai vBŽ^^žpdf fiefityiškąi mokėjo, būtent; 
“Labas". Jis marręs 'pakląūsė; kaip j lietuvis sevikina- 
si. Aš jam pasakiau “Sveikas”. Ne,, jis man aiškina, 
kad turi būti dar kitas sveikiniraosi žodis.Tada aš jam 
pasakiau “Labas”. / -k'

’Ba yra.- tikras lietuviškas -vengras' Savo drau- 
gams pareiškė, nei jis lietuviškar sevikintis moka. -_
Mano tėvai gyveno Lietuvoje, tai jie mokėjo lietuviš
kai. o mane tik pramokė, kaip pasisveikinti ir pade 
koti. Jis čia pąts-pa^akgy .tdėkjii.” ir manęs paklausė, 
ar lai teisybė.-Aiškus daiktas, kad turėjau ši žodi pat
virtinti, nes tai buvo tikriausia teisybė. T’

į Guliašo vakarienių- restoraną kiekvieną ^vakarą 
suplaukia šuiitai turistų; Tamė restorane jis /gauna ne 
tik gerą vakarienę,'bet‘tri j^bgos pąsiklaiftyti Ir' ge/. 
ros nmzikos. To restorano smuikininkai nei kieksne- 
blogesni už talpiau lynoRestorano muzikus. Išviso, 
reikia pasakyd/^ad^vengrin’ muzikai 'moka, vei*kdin- 
h smuiką. Bė geros; užkandos, geros muzikas, 'tame 
restorane yra/ir daugiau visokių atrakciją. Tęn girdė
josi jiuikios y-engriškos dainoj plauke t<jkąįj»LKo ten 
betrūko, tai Cacos Gabor. Nežinau, kuriais sumeti*2 
niais ji pasirinko Ameriką, o ne Budapeštą» Ji būtų 
galėjusi tapti?milijoniere, Jei būtų besivertusėtasi pa
čiais patarnavimais, kuriais vertėsi-Amerikoj e.

Tame Budapešto restorane m an teko nusešrilpit- 
mąji to vakarotprizą. Esu# dalyvavę įvairiose vietose ' 
ir bandžiau įvŠirąwstes < laimės bet tiktair &idapeš-. ii

• ‘ i’-? - ' <■ > A::- / T.

gal restorano guliaŠoę kepėjo nuožiūrą,
iš daugelio : to vakare svečių parenkami trvs, kurie 
rinkėjams atrodo patys 'svarbiausieji. Kodėl aš bū- 

i vau; išrink tąsią ^rpe^^mam būtę sunku pasaky
ti. Bet man kažkaip jaučiasi,r kad galėjau būti išrink- 
tas todėl, kad/pasakotu Jog .esu Amerįk^ ^lietuvis. 
Apie Ameriką vęngra'r daug Žino, bet jiems ’žinoma ir 
Lietuva. Prieš kelis metus visi Vengrijos milijonieriai 
valgydavo-skaniausius Lietuvos obuolius, o praeitais 
mėtaiy- poeziją rmėgstantrejt gardžiuodavosi Dbnel?u- 
čio “Metais”.' AtsižSdcrvengras štūkoriuš, /ktiriš 
verte “Metus ir skaito visiems vengrams. Dabartiniai 
vengrai Šiltina, kad lietuviai tu^oJjijtf Jaįaf^na- 
šūs į graikusr'Jeigu jie prieš 300 metą galėjo parašyti ’ 

.“Mefiis”, .Vį^
rai nei prieš JūOO. nei prieš metą jokios’ “Iliados* 
ar? ‘fOdiągjos” apie TMetus’< ir kalbėti
^alėjp. O kas liesąjį potoejaičio-: Stabą, tai ven^b 
^np‘ tvirtino;&^^ūpaunt«s iš=-vėngrą - gymritefn? 
hės Slunldą'Vėti^dfe/yrd,^filiai dangiau,' 
noje ’Liętuvoje. ir debartinėj socialistinėje Lietuvoje.

Bet veilgriti kartais. vieną s^o,

' — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILI-----FRIDAY, APRIL 23/1976
t (Bus-'daugiau)ir noriu norsttrumpai^apie Jį :kelts žodžius Pa-Į ‘

* .» : 1 **'■ y. • * a
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o—jie wui’aiSKl- 
no, kad “Meiaitik!ai faSs:sun^imaisr ir bwvo išversti, 
kad būtų *priipuHtfc:tie laikai, kai Lietuvos būrai bu
vo laisvi ir galėjo savi reikalas taip tvarkytir^rajfet 
jiems geriausiai.-patiko. . - ;

Buvome atrinkti trys Vyrei. šiomis dienomis atvy
kę į Vengriją riorizmv pametimais Mas ,
ta tė ąnt estrados. -.Pjfcšaukė vardas, pasakė, tokidsa- 
rne, ;$ur apsistojame ir pranešė/ kad •



- B

ZLKF. PK W2z»

DR. ANNA BALIONAS
JR GEKKl^S UGOS 
2^8 W. 63rd Šireei / 

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

ginekologine chirurgija 
6449 So. Putaskj Rd. (Crawroro 

A4«d»cai Building). TeL LU 5-6446 
Pxuma Hgomus pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, sitamDinu 37-14MXH

DK. C K. BUBtUi 
INKSTŲ 4R SUAPiMO ĮaKŲ 

CHIRURGIJA
Tol». 6954)533 ’

S F#x Vallay Medical Centai ’ * 
*60 SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS-“

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN ANO iUKUtvit - 

, 2434 WEST 7Ut STREET
-Ofisas: HEmlock ’4-5049 

Rezid.; Jbb-ZzjJ
. * OfelbU VALAKUOS; 

Firmadiemais ir Ketvirta^ 1—7 vaL. 
anuaa.. peuKtaOieiu nuo 1—o. tree, 

ir sestao, ukuu susitarus.

OK. YAUL V. OAKūli 
GYDOvJaS IR LHIKUkvmo 

Weitcnesrer Community Kurilko* 
Meąicmo^ a t (e Kiurius.;

i 938 5. Manheim Kd.r Wesicnesier,--HL 
3—s uarbo dienomis u 

Kas antrą sestaoierii b—d vai.
->lel.; ooz-z/z/ area 50Z-z7xs <

Vėl kreipiamės į lietuvių 
spaudą, organizacijas/ draugi- 
jas, taip pat ir j pavienius as
menis, prašydami paremti Kent 
Valstybinio Universiteto Litua 
nistinės Stipendijos Fondą.

Kent State universitętas yra 
valstybinis Ohio valstijos uni 
versi tetas netoli nuo Cleve- 
land’o miesto. Jame jau keleri 
metai yra dėstoma lietuvių-kai 
ba; šio universiteto biblioteko 
je yra sutelktas vienas ir ge
riausių lituanistinių rinkinių
visoje JAV; šis universitetas
— kartu su PEJS Ryšių Centru
— jau trečią . vasara ruoši a- 
dviejų savaičių ’lituanistikos 
seminarus;'šiame universitete' 
jau yrą parašytos dvi MA te
zės ir viena daktarinė diserta
cija lituanistinėmis temomis. 
Dabar čia jau kuris laikas sten
giamasi sudaryti' nejudomą 
KSU Lituanistinės Stipendijos 
Fondą, iį kurio procentų būtų 
kasmet duodama stipendija li
tuanistinėms studijoms. Siekia 
ina.surinkti virš’5b,000 dolerių, 
bet jau bus galima pradėti skir 
ti dalines, stipendijas, kai šia
me fonde bus apie 20,000 dd-

duoda ramybės.
r

Naujausia “v 
buvo praeitą id 
jie į viršininko

Kino artiste Audrey Hepburn S 
metus - nesirodė publikai, bet pasku
tiniu metu ji vardina kartu su brity 
artistu Sean Connery naujame Robin 
Hood filme, 4 V j Z

rai langus įmetė 3 plytas. Pa
šaukta į nusikaltimo vietą poli
cija buvo “vandalų” apmėtyta* 
akmenimis, bonkomis ir medaus

licijos viršintitko ttiul V. Mc
Laughlin namaį, ^neais “van-

blokų sritį,

išdaiga

r~»~icijos apsauga
. labai daug kaštuos į ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 

KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI{ SAN FRANCISCO. — Patri- *
įcjja Hearst, kuri su savo pagro- j.
bįkų gauja dalyvavo vieno Sa-'
eramento miesto banko apiplėši- . pilnu tikėjimu". — Etę-. 1021, 22.
me ir už tai yra nuteista 35 me- „ . .. .. . - « - . .... . ,L . , .... .. . o Kuomet Dievo vaikeliai nori artintis pas ji ir būti jam patinkamais, jie
tais kalėjimo, šiuo metu yra Se- turi turėti nesuteptą sąžinę, kad galėtų sakyti: aš darau visa norėdamas pa-

_ * 1 • • . • —w j - - - X —w y± Y * • • a • _'i _ * _     x ■llx ? — _ _,    * jl ▼ *

a*/
"Turėdami didį Kunigy Dievo namams, artinldmos tikra Lirdimi,

Kuomet Dievo vaikeliai nori artintis pas jį ir būti jam patinkamais, jie

ię savo namų

priemiestyje, prafleda atgauti 
svorį ir bendrai jos sveikata ge
rėja, bet vienas jos plautis dali
nai tebėra sukritęs ir be to tiria- 

ar neturi kepenų ligos.
-

mėgti Viešpačiui, o taip pat stengiuos pamėgti geram ir teisingam žmogui. 
Neužmirškime, kad tas, kuris pradėjo mumyse gerąjį prirengimo darbą, nie
kados nesikeičia; jei mes pilnai tikime į Jėzaus padarytąjį permaldavimą už 
musų nuodėmes, atnaujindami savo pasišventimą ir laikydami savo auką ant 
altoriaus, nedarydami kas mums patiems patinka, bet kas patinka Dievui, tai 
žinokime, kad pabaigę savo žemišką kelionę, mes įeisime į amžinąjį mūsų 
Viešpaties karalystę ir išgirsime jo pagyrimo žodžius: “Gerai darei, gerasis

DR. W. ilSJN ■ tblNAS 
. AKUŠhKiJA IK MOTERŲ LIGOS 
^^GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

y 6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670
Valančios pagal susitarimą. Jei neąl- 
x t siliepia, skambinti Ml 3-0001. K

1 eL. — BE 3-5693

OR. A. B. GiiVECKAS 
gydytojas ir CHIRURGAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103 r d Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR; K. A. K JUČAS
TeL: 561-4605 ir 489-4441 .

> OF I I:
> 1002 N., WESTERN AVĖ, 

5214 N. WESTERN. AVĖ.
Valandos pagal susitarimą.... .

Pernai panašų atsišaukimų 
pasirašė platus šios stipendi
jos komitetas, kurio garbės pir 
įhinįnkė .yra Liėtunvos Gen. 
Konsule Čikagoje p. J. Dauz- 
vąrdienė. Po to buvo gauta keli 
tūkstančiai dolerių auko
mis ir pažadais, betėvis nesise
ka surinkti, tų 20,000 dolerių,.. 
Ir šiais metais prašome visų 
paaukoti, kiek kas. gali. Aukos 
nurašomos iš pajamų mokes
čių.-Aukas prašome siųsti:

Lithuanian Fellowship Fund 
Kent Slate University Founda
tion Kenk Obio 44242

.Viešiems,’ kurie jau aukojo 
ir kurie aukos, viso Komiteto 
vardu širdingai dėkojame.

(Prof.) John F. Cadzow 
. -KSU, Iždininkas
^Prpf.) Antanas Klimas 
įjniv. of "Rochester, Pirmmin-- 
kas j

Ofiso tek: HE 4-1818
Rezidencijos: PR 6-98GI y

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
\ 2454 WEST 71 st STREET

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

susitarus. *
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
x OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI '

2618 W. 71st— tel. 737-5149 /
Tikrina akis. Pritaiko akinius iž 

į “contact lenses’’. ■ . 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

■ SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITY;1, "NAUJIENAS”

PERKRAUSTYMAI

MOV IN G
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
’X\š ER1 N A S-

• Tel. W.A 54063
....... ..............Ill I HTT

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSJ.ĖS IR V 

PROSTATOS CHIRURGIJA.
2656 WEST 63rd STREET - '

Vai.: anvad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai.*vak. ■

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

T«I.: PRMM223
OFISO VAL.: pirnu. antrad.. treciad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą,

0 V l ,N Č 
Apdraustas perkrkustymas 

iš įvairiu atstumu.
* ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place J
> Tef.: FRontier 6-1882k lZ Z__'Z . Z ‘ ________ 12 2 ._ __ Z*

GRADINSKAS
/------ —------- ITT

DIDŽIAUSIU PAVEIKSLU

' TELEVIZIJA, 
sumažinta kaina -

25121W.-47 ST. • FR 6-1998

i A t id. 9—6; pirm, ir ketv. 12—8. 
1 Sekm. ir tree, uždaryta, (

K.L.- -----------ujL.--------------------- , j

Suvalkiečių Draugija
Chicagos Lietuvių Suvalkie

čių Draugijos nariu susirinkimas 
įvyko kovo 26 dieną Chicagos 
Savings .Bendrovės patalpose. 
Vadovavo vicepirm. Helena Vil
kelis. Pranešta, kad mirė trys 
narės Veronika Azukas, -Barbo
ra Gelson ir Valerija Vasilievas. 
Susirinkimas mirusias pagerbė 
atsistojimu- ir vienos minutės ty-- 
la- '< ’• ■/.
-'' Prisirašė prie draugijos ketu
ri nauji nariai: John Kalys, An-. 
toinette Kalys, Prtidence^ Rs^ 
chanas ir Ąnzaline - Jeselenas. 
Visi buvo gražiai priimti.- Val
dybos pranešimai priimti. Pirm. 
Leonas Vasilievas vėliau .atsi
lankė, nes tą’.dieną įvyko laidotu-, 
vės" j o žmonelės Valerijos. Drau
gija gražiai patarnavo, grabui 
šiais, pirko gėlių yainiką ir dau
gumas narių ten buvusių dalyva
vo laidotuvėse.

Pranešta, kaži- visi lietuviai - —
sveikiname Ameriką su 200 me
tų. Amerikos Bicentennial Ne
priklausomybės minėjimas - Mc
Cormick place Arie Crown The
atre šį sekmadienį, balandžio m. 
25 d. 2 vai. p. p. Nutarta pa
imti 10 “bilietų į banketą.

Nutarta surengti išvažiavimą.- 
Išrinkta komisija -r—’• F. Vait
kus, B. Žemgalis, A. Brokevičius, 
?stt pirm. L. Vasilieyo pagalbą. 
Komisijos pirm, pranešė, iad 
jau paimtas;Vyčių sodas ir salė 
birželio 20 d., bank! etų i-spali o23- 
d. Visi’ kviečiami .iš anksto.

Serga Emęly Survilas, Jonas 
Markauskas,. Marcelė Tiškevi- 

. čius. Kas galite, malonėkite li
gonius atlankyti. lankim vi- 

siems geros sveikatos.
^ Balandžio mėn. /nebus susi-' 

. rinkimo. Kitas draugijos' susi- 
i 4£nkiinas įvyks penktadienį, gė^ 

gūžės 28 d. 7 vai. Vak. Chicago 
Sayings Bendrovės patalpose 
6245 So. Western Ave. Visi na- 
riai-ės’ prasomis dalyvauti. Bus 
Motinų pagėrbimas ir vaišės ir 
kiti svarbūs reikalai.

Ona švirmickas

McLaughlino gyvenamieji na
mai, vis per vieną bloką atstu 
nuo mero Daley namų, praėju
siais metais pakartotinai buvo 
“bombarduojami” kiaušiniais, 
jo garažo durys išterliojamo ne
švariais šūkiais”, buvo supjaus
tomos jo paties ir dukros auto
mobilių padangos;

Apklausinėjant paauglius, pa
tirta, kad automobilio Jangus iš
mušė trys palaidūnai, žinomi 
“Trio” vardu. ' Netrukus netoli 
savo namų McLaugilin aptiko 
tris bernus gatvėje begeriant 
alų ir bonkas ant šaligatvio triu
škinant. Suimti ir pakaltinti gė
rimu draudžiąjnoje vietoje ir ne
tvarkingu elgesiu- David Rowan, 
19 metų, gyv. 33Į£t.Šį;Union av.; 
Michael 'Martinez, 20 metų, gyv. 
3116 S. Canal, ir John W. Ka
minski, 19 metų amžiaus, gyv, 
3630 So. Emerald. Paleisti po 
$1,000 -. užstatu kiekvienas.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

★★★★★★★★★★★★

HELP STRENGTHEN;', 
AMERICA'S PEACE POWER 

-BUY U.S SAVINGS BONDS 

★★★★★★★★★★★★

V. Tu m a son is, M. D. , S. C
. C H IRU RG Ą S 7

2454 WEST 71st STREET ..
- Ofiso telefj HEmlock 4k2l23 r

Razid. telef.: Glbsun 8-6TOS
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. OI 8-6105.

GĖLtS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

2443 WEST 63rd STREET 
TelefoMt: PR 8-0833 ir PR 84834

P. ŠILEIKIS, 0. P. t
"p ORTHO PEDAS-PROtĖZflfAS 
Lį Aparatai - Protezai. Med, Ban- 
įf dažai. Speciali pagalba kajom
i (Arch Supports) Ir t t *

2850 West 63rd SU Chicago- III. 60629

Linksmumo arba liūdesio valandom 
. (PUTRAMENTAS) 

gražiau®^? m 

mu papuošimui ir sezoninės 
Jtapams gėlės.

.ROY K PETRO (PUT?-* VTf ’AS)

Likviduota privati' 
Daley šeimos kampanija
CHICAGO.Ą — Likviduota 

kompanija* kuris per 17- metų 
tvarkė mero -Daley ir jo šeirhos 
nejudoniojo turto (real estate) 

i; reikalus. ' .
* " Kompanija, pavadinta Elard 
“ 'Bealty, buvo slapta Daley ir* jo 

žmonos Eleonoros įstaiga, kurios 
pavadinimas sudarytas iŠ Elea- 
nora ir Richard vardų, buvo ad

ministruojama jų sūnaus Mi
chael Daley. “Kompanija” tvar-

SKAITYK PATS 1H'

Grand Beach, Mich., su vasar-, 
namiu ir kai karias kitas Nuo
savybes. Jas dar 1974 m. 4&-

laikraštis ir Better GoveromMit 
associacija.

r» j , . .,, , - t lino, kad mirti* yra fiaurl Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra nū
Jos advokatas Albert Johnson ^.įi? j t, klausim* atsako knygutė "Vilti* po mirtie*-, kuria sausi*.

praneša, kad visa ligoninė dabar nemokamai. Rašykit*: 
yra ypatingai apsaugota, kadan
gi ji gaunanti kasdien grasini
mų, kad bus nužudyta, jai ap
saugoti nuo pasikėsinimų užtai
syti ypatingi “sofistikuoti gink
lai”.

Paleidus iš šios ligoninės, ji 
bus išsiųsta į San Diego Metro- ’ 
polijos Pataisų Centrą, kur bus j 
tris mėnesius psichiatrų tiria- ’ 
ma, kad teisėjas turėtų kuo va- 1 
dovautis galutinai skirdamas jai 
bausmę, kuri jau iš anksto jau- ( 
čiama bus žymiai mažesnė negu 
jury teismo buvo nustatyta.

. F. ZAVI5T, 3715 WEST 66th STREET.
CHICAGO, ILLINOIS 60629.

’ t1 *V. RAiTO TYRINĖTOJAI
VWWVWrtW^rfWWWWVWWVUVrtWWVWiWWWWWAWVA

SUSIRINKIMŲ

banketas įvyks balandžio 24 d., šeš- _ 
tadienį, 7:30 vai. vakaro Vyčiu salė
je. 2455 W. 47 St Bus šalta ir šilta V 
vakarienė, programa, šokiams gros"" 
Ramonio orkestras. Bilietus reikia - J 
įsigyti iš anksto paskambinant tele-’ 
fonu: HE .4-7916 po 5 vaL vakaro. -

. ; ■ Valdjd>ą

JONTŠKIEČIir 
Kultūros klubo 
banketas 
džio 25 d; 
Archer Avė. 
Programa 3 vaL 
vai. Gros George

_ " Valdyba,

^LABDARYBĖS IR 
lubo 50 metu Jubiliejinis 
Įvyks sekmadieni, balau- 
Polonia -Ballroom 4604 So. j ‘

p. p. Vakarienė 4:30 
e Joniko orkestras, 
taldyba, A. K a lys.

Help Kėep

BUY U. L SAVINGS BONDS

VARDO DIENOJE SVEIKINU
Lietuvos karuiomenės kūrėja savanorį, stiprų Liaudininkų , 

ir RėpubHkdnų politiką, J. I. B. Laboratorijos savininką — 

chemistą JURGĮ BREIVĘ ir jo sūnų inžinierių JURGĮ IRVĮ- 

BRETV^.

JONAS ŠATEIKA, Brookfield, Illinois.

RWnMIT'ffiTTirWI * 11 iuumm———y—

. i/"’
GEROS DOVANOS

uos Knygos parduodamos dabar "naujienose- 
SU DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS;

Or. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar (ik .... ...............

Jz 'v Minkštais viršeliais tik ____ _______ -_______....____
A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES.'

■ - l Keliones^ po Europą įspūdžiai. Dabar tik ________.....

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čeki arfc>i 
J. money orderį.

a.. AU XI vz

1739 So. HALSTED ST.. CHICAGb, ILL. 6060t>

RIMTA KNYGA

TĖVAS IR SONUS

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

1410 So. 50th Avė., Gcero
Telef.: TOwnhall 3-210S-S

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

AVĖ.

EUDEIKIS
GAIDAS s s

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

$3.00
$2.00

$2.00

NARIAI?
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių

•t

GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galrma gauti puiki y fcnygy, kurios pepuoi bet 

»piht< ar lentyn*.
r-*r'

Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai grisia, 0^2 psi.
K* Bielinis, DlENOJANT, gražiai irisu, 464 psL ________

J rPn Kazys Grimus,. ATSIMINIMAI IR MINTYS. U lomas, 
žiais viršeliais. 336 psL Kaina $6.00. Minkštais virs.

Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, 1 dalis. ZU8 psL, |HSta — $3,U0, minkštais vir
šeliais — $2,00; U dalis, 225 psL, įrišta — $3,00.,minkš
tais viršeliais vr, _____ _________________ ?

Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai Įrišta. 416 pst 
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psl., minkštais vir- 

keliais........... ....................... ........................ ........ ................

P. Ltodžiuviene, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,
88 psL ____ ________ _____________ ______ ________

Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystes atsiminima.!

M. Gudelis, POVILAS MILERIS biografijos bruožai 232 
puslapiai ------ ;t*---V - ________ ________

Knygas užsakant reikia pridėti 25'et. pašto išlaidoms
Mf / N A 0 H.E.N OS,

KIEKVIENO
z? iiETUvru

DRAUGAo IR BIČIULIS

koki*

*6.oo‘ ;
$6.00
Gra- 

$5.00

$2,00
$5.50

$5.00
$3.00

>1.00

$X0O

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

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

4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3L3572

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

(LACKAWICZ)

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

HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

MAlM»iNOS, CHICAGO 8, ILL— FRIDAY, APRIL 23. 1976
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Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje ••£-•

1739 So. Halsted St, Chicago, TIL 60608

Aprašyta kaip

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKI! ES l

, REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

, MODERNUS 4 BUTU mūras ir 2 
anto mūro garažas. Atskiri šildymai. 
Cent, air coni Arti Maria High. — 
$45500. X z "

VALDISREAL ESTATE"
i 2625 "West 71 st St 'Tel; RĘ 7-7200

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS 
• NOTARIATAS — VERTIMAI. ' •

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS
. T 4444 So. WESTERN AVE.
Chicago. Hl 60609 : Teel. VI 7-3447

. REAL ESTATE co® SALE
V Narni, Žemė — P«rdavi«nyM

10 BUTU mūras i vakarus nuo Ci
cero Ąve. Virš $19,000 pajamų, žemi 
mokesčiai/ Puikus investavimas.

GERAI IŠLAIKYTAS 4 puošnių bu
tų mūras'/ Geros pajamos. Savininkas

Be kn\\ųy ir periodinių 
plokšteliu, 

dirbi- 
atida- 
S. Mi-

butas l^ne aukšte ir 2 kamb. virsuj’e: 
^^garazas;,! vakarus nuo Kedzie.- 

JSMttis realty
/i^uranefe.-^/Incoinė Tax

2951 W. 63rd St Tel. 436.7878

SAVININKAS. PARDUODA auk- 
što namą. Atskiri šildymai gašu. Ga
ge Parke. Tel 9254837.

* Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, III. 60629. — Tėl. WA 5-2737 
3333 Se. Halsted ct, Chicago, III. 60603. — Tel. 254-3320 

V. VALANT1NAS

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos Ii e tūrių pastan
gas daryti įtakos j krašto politiką. 102 psL Kaina

'- ... - r ■ 1 • -1 =. ’’ - t’SB’ </. ..\ ‘«F*- >A*

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis* 
bus pasiustas tokiu adresu:

"PARDUODAMAS 2 butų mūrinis 
prię 71-mos ir California su dar dviem 
vienetais feeismante ir 2 mašinų ga
ražu. Skambinti
. ė’" PAUL,.GLOBE CO. 
rį , TėL-636-9700 • ..

nrnŲp

Mistos 

s. m.
d.. cpL-ma-

Ir:?
-i

■ Nancy Reagan politikuoti nemėgs
ta bet [i kartu su savo vyru, buvusiu 
Kaliforniją^ gubamatorium/ važinėįa 
po kraštą- ir prižiūri . politikuoti pa
migusį savo vyra.

MISCELLANEOUS’ FOR SALE 
įvairūs TardavimaT ‘

* FANTASTIC RUMMAGE SALE 
SATURDAY 10 A. M. 7 P. M. 
SUNDAY 10 A. M.4 P: M.

UPTOWN HULL HOUSE
■ - 4520 N. BEACON ST.

' ■ ■ ■■■

MOVING — Apdraustas perkraustymąs 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyrhio 

Įrankiai. Ilgu metu patyrimas.

_ A. a. Dr. NinAc.Kria.1ireI;H- 
mirKpci mpHnįn 

Kną sfnncsiihrntK sv. . 

*Tnvn konlvAinie
Kalan/lrnn
/Jiarn. vol. rvln. A. P. 'NL 

•nrve- rlroncfal ir nazisf ami J’V»A- 

riami drtlwniiti. (Pr.)

SIUNTINIAI Į
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, DL 60629 • Tek WA 5-2787^-
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairi y prekių —

MAISTAS IŠ EU^QP^SANDĖLLV_^^^^^^^

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas
;"

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

SKAMBINKITE 545-0478.

fc.JQ
ti-
j Publika yra-š krečiama ne 
tik atsiląnkvffį bel^^ąktjėmi

i

e * •/

S:

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

1. Arie Crown Theater kasoje ir per Tieketronn-^ *

Chicago, Ill., 60629.
3. Naujienos 1739 S. Halsted St,

E. Brazdžionis (krautuvė) 2646 West 71 St. Tel. PR. 8-5374.
J. Bagdžiu# 7243 S. Richmond S* Tel. HE 4-3713.
S. Pranskevičius (Cicero) 1516 So. 51 Ct. Te.. 656-2551.
Kazys Rutkauskas 710 Highview Ave. Rockford, Ill. 61107.

Kitos informacijos bus spaudoje. Naujienos teiks jas kasdien, 
kie.K Vienoj e SAVŲ 14UAAVJV,

— J/. Tamulėnas, West Palm 
Beach, Florida, pratęsdamas 
be raginimo savo prenumera
tų, kartu atsiliepė į Mašinų 
fondo vajų atsiųsdamas 14 dol. 
ir linkėdamas Naujienoms taip 
pat vajui geros sėkmės. Tau- 
tįaiis di ĘL Lauderdale užsisa
kė? Naujienas 3 mėn. tinkames 
niam susipažinimui. Dėkui už 
paramą, gerus linkėjimus ir už 
dėmesį Naujienoms, kurios va
jaus -proga yra siunčiamos 2 
savaites susipažinimui nemo
kamai.

— Antanas Urbaitis, East 
Chicago, Ind., tarp kita ko taip 
rašo: “Esu pensininkas, bet 
Naujienoms sutaupiau 9 dole-;

tylo. 
leidinių kioske yra

i atviručių ir tautodailės 
niy. Parapijos bibloteka 
romą 10 vai. Ją tvarko 
niotienė ir P. Jurėnas.
—’ ’Hdukk Kinka, “Southivešt 

kolegijos profesorius ir Lietu
vių kalbos kursų suaugusienis 
vedėjas, propaguoja Diskusijų 
studijas apie Amerikos lietu
vius.-Studijas ruošia' Balzeko 
Lietuvių Kultūros muziejus. 
Forumų apie švietimą ameri
kiečių ir lietuvių mokyklose 
organizuoja Pedagoginis Litua 
nistikos Institutas šiandien, ba
landžio 23 xl. 8. vai. vak. Jauni
mo centro kavinėje. Įėjimas 
laisvas ir nemokamas.

— Ponia Edviną Tankus su- 
maniai vadovauja Miami Lietu 
vių Amerikos Piliečių klubui, 
jai padeda darbšti iš gera val
dybai: Kostas šeputa — vice- 
pirm.-, Kunigunda Kodatienė 
— sekr., Bonifacas Bukauskas

SVEISUOTQJA1 /
Turėti bent 5 metų patyrimą. Priva
lomos visos šveisavimo pozicijos. Ga
li dirbti dienomis, popietinėmis va
landomis Pilnas arba dalinas laikas, 
pareiškimai priimami nuo 9 r. iki 5

CLEANER — JANITOR
Modem Apartment building near
University of DBnois. Job will in

work. Salary $800.00 per month.
Must

jūsų gabumais o jei reikalinga, lai 
skambina kas nprs už jus.

MANO, INC.
339-7464

18504 Dixy Highway Markham, Ill.

r;

J —r , V —' - . — _ , <
zr, -i i..■ m- y .br — - > - ■

'ž •' V- ak antį jHnįerstand some
-rA -T' . -

REAL ESTATE
PASKOLOS PERKANT NAMUS, DALOMOS ILGIEMS TERMINAMS:

PETRAS KAZANAUSKAS. Prezidtntas
2212 V*. Cenn&K Roaf Chicar* P’ Virginia 7-7747

&

rius — 4 už kalendorių, o pen
kinę laikraščio paramai. Nau
jienas skaitau jau 27 metai ir 

•seku kitą sapudą — jos yra ge 
riausios. Aš esu pasipiktinęs, 
kad kai kurie laikraščiai ne
deda net apmokamų skelbimų 
apie Amerikos nepriklausomy
bei minėti koncertą. Tai labai ir Petras šilas, 
blogai. 0 apie vienybę tai rašo: 
Tai su kuo jie nori toą vieny-- 
bės?’’ , ■->. . . .

— Frank Petrauskas;
se, N. Y., parašė The Wandereri 
savaitraščiui išsamų laiškų ati
taisydamas anksčiau pąskelli^ 
tas istorines klaidas rašant apie . 
Lenkiją, Ta proga jis nuošvietė 
Lietuvos ir Lenkijos santykiu? 
nuo unijos iki paskutiniG^par 
dalinimo laikų. -

— P. Misevičius tvarko To- 
ronto Lietuvių namų.kioską ir

k—Povilas A. Janavičius iš
rinktas LKVS Ramovė Bosto- 

.no skyriaus pirmininku, Stasys 
Griežė Jurgelevičius —- vice-, 
pirm., Petras Bliumas —sekr., 

?Alfonsas Baik-įždihinku. ‘ *

— Šiuo metu labai sumažin
tomis kainomis galinta nusi
pirkti spalvotą televiziją (nuo 
laida lig 200 dol.) nešiojamą 
stereo radijo—fonografą (nuo 
laida 40 dol), astuonių takų 
magnetofoną už 39.95 doL, m a 
žą radiją už 8.50 dol..Šiuos apa 
ratus ir daug kitų televizijų, 
radijų, patefonų,, magnetofonų 
ir oro vėsintuvų dabar galima 
gauti -didelėmis nuolaidomis 
pas. raidinską, 2512 W. 47th 
Str., Chicago,. III,, telefonas, 
FR 6-1998. Atdara nuo 9 lig ,6; 
pirm, ir ketv. nuo 12 lig 8. 
Sekm.rir tree., uždaryta. ..Pr).

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

HJBILIE.JINIU METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VATOS

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

N1UJIENOS tvirtai ?tovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų Įgalio
tiniais.

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

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi Į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos 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: Chicago}® Ir Kanadoje metams — $30.00, puse* metų — $16.00, 

trims mėn. — 58.50, 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.

NAUJIENOS, 
? 39 So. Halsted SL, 
Chicago, UI. 60608

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

į~~~Į Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių Įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

t —. NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL,— FRIDAY, APRIL 23, 1976

Balzeko Lietuviu Kultūras 
Muziejus rengia diskusijas, ku
rių bendra tema yra “Ką yra 
Amerika mums davusi? Ką gi 
yra atėmusi iš mūsų?” Bus dis
kutuojama šios specifinės tė- 
mos! švietimas, Amerikos- už
sienio politika, Namų savinin- 
kyštė ir Tikyba.

Pirmas diskusijų forumas, 
kurį organizuoja Pedagoginis 
Lituanistikos Institutas, bus 
Jaunimo ceųtro kavinėje, 5620 
So Claremont Ave; Chicago, 
8 vai. vak.,- penktadienį, balan
džio 23 d. šių pirmųjų diskusi
jų specifinė Įęįaa -yrao ^tuąli

išeivijoje, švietimas amerikie
tiškose -niokyJddše - JietuvĮšrį 
koše šeštadieniiręšey mokyklo
se. į Ypatingas t; dėmęsy& /Mis 
kreipiamas į Pedagogini Litua 
nistikos Institutą

— Prof. S. Kairio paminklo 
projekto konkursas š. m. ge
gužės mėn. 1 d. baigėsi termi
nas-nrof. S. Kairio naminklo 
nroiekta perduoti Konkurso 
Komisijai- kurį'Vra sudaryta iš 
PUAS CVrir nrof. Š. Kairio 
■naminklui statyti knmhAto ną. 
riii,.-Gp1'in’Tri o m nroiekt’ii Knn- 
l-nrcn Knmisiia vra T->q«k’T'nri 
RoOO nromną ir nrssn Jęonknr- 
cn rlal-uvinc savo nmiekhis-sj'vs- 
ti PTJAS C.V- narini inž. Pto_ 
n?,ii ATocinlmi.' A rjnpsaęt RCPfl 
Vnrfli •‘R/J., ono-rf. 4J
M... Chipqrto. TIĮ. 60660."Telef.: 

271-4333.

Metaį praeity je
■ ? i ■ ’

Metai praeityje — prisimini
mai, pavadinimu pasirodė Ale 
ksąndro 4Pakalniškio ,redaguo- 
ta, dr. SĮasįo Jariiįau<£. išleista, 
M, Morkūnojsp^usinxeje spįąoš 
dinfa 295 puslapiu knyga. £

Prisiminimuose vaizdžiai ap 
rašytaą pusiau našlaičio .(Ma
ma mirė autoriui dar vaiku 
esant), berniuko išgyvenimai. 
Pradžios Ąpkyklos Mąąkymas, 
Joje ‘išdykavimai, .'džiaugsmai 

heąękmėsį.;. Grajidūš prisimi
nimai mąrn?ai purus Jr’ ją'lai
dojant. Artimųjų kaimynų 
gyvenimo apibūdinimas. Sun
kios ir vargingos, dienelės, Iier- 
^paujant Klaipėdos^' krašte pas. 
ūkininkus.... Vis siekiant aukš.- 
tešnio mokslo...-.Taupant, kiek
vieną; litą- gimnazijai užbaigti.'

tanam, net šaltame kambary- 
ie, prie knygų sėdėjimas. Mo-. 
kymuisi lesu-po truputi duoda
vo brolis/retkarčiais ir parrio- 
tė maistu sušelp davo.

Tik^per^ė^onižKąs pastan- 
ga& ir vargus baigiama gimna
zija: Įr net univėrsitetas. Ateitis

si kuo daugiau mokytojų* jau
nimo organizaė^':atštovųį:stu- 
denių bei tėvų5 dalyvavimo.

šią disksijų seriją pade‘d£ šviesi, Jau jr’gžn^ 
įvykdyti American^ Issues Fo- 
rum Chicago j e it; dalinai fit- 
nansuoj ama Na Lionel Endow
ment for the Humanities." (pr).

toiąs. Kretin^p^ iojnąpaJąidst dt- 
rek torius. :.J.&iNŠkoiiApkųDaeĮ- 

: lai ^Gimpaziid|p- kpmmnnuo- 
IĮh, Ir bolihail'u sijųifėiįm?Į. 
MpkYtoĮų sunkios _ dienos. į§ 
Kretingos .^iwną,ziios^„direktp- 
riaūs.;- š^įinaĖp skyriam as
i ‘Menus'; ^kvĮbju/; čia - gi-, 
“Gimnazijos Difekioriųš buvo 
^t^mĮjazįio^ąu^ai^s, bu
vęs Spaudos . dąrnauioiu; pu
siau mu zik o s." 5 lok v t o i u s-mo
ko; kaip reikia’’vaikus mokvti.- 
Įvairūs nemokšos akh-vistai.

Antroji rusų okupaciia pri
verčia palikti-^tew-ne. -Gražiai 
aprašytos Vokietiioiė. Kempte-

■ - v t _* ; - \ ■*. - -į - - _

no’ apylinkes. pągbas|gii6nazi- 
ioie vaikus auklėti ii- juos nri- 
žiūrėti. Bombard avim ai. ; Dar
bas .pas ūkininką ir. pagaliau 
Kempteno stowkloie per gyve- 
pimpi. Prisiminimai nėra sau
si kaip daugumas yra parašy
ti. šfd autoriaus prisiminimai 
įvilkti.i labai gražų literįatūrinĮ 
“rūbą”. \ ‘ v

Pradėjus šiuos prisiminimus 
skaityti, negalima mio„ ją r ajsi- 
fraukti, neužbaigus, šių .prisi-

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie
velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. Šeštoko .knygelė, 
kuri vadinasi « r r *

Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Z.
žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią: knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $150 čeki 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ELL. 60608

INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave.
IR GYVENKIME ČIA

y ę
6 butų iškilaus grožio gelsvas mū

ras. 4 auto mūro garažas. Patiks ir 
jums, Marquette Parke. 866,000.

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

ARTI 73 ‘— California 20 metų 
puikus 6 kamb.. 2 aukštų mūras ir 
2 auto mūro garažas. Labai patrauk-.^ 
begyventi. 523,300.

SAVISTOVIAM profesionalui ar 
kiekvienam žmogui galima gerai pir
kti 2 aukštu mūro . narna, luksus 6 
kamb. butas -ir modernus biznis. Na
mas-prieš 18 metu statytas beveik 
prieš Marquette Parką.< $38,000.

■ ’ < fe ’• • /•
9 kambarių kaip naujas ranch. 2 

virtuvės. 2 vonios? haufi karpetai. 
Arti Brighton Parko. Galite- greit už
imti. 836,500.

2 BUTU modemus mūro namas su 
garažu. Atskiri šildvmai. Rami, graži 
gatvė Marquete Parke. $36.600.

SOPHIE BARČUS"
RADUG ŠEIMOS VALANDOS i

Visos programos iš W0PA, 
1490 ki A. ir.

Lietuvių kalbai Vvsdien' nuo pirma- 
_ dienio ikr penktadienio 12:30— 
C 1:00 v. popiet. — šeštadieni ir 

sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai.ryto. < R*
4^2413

" 7159 So. MAPLEWOOD AVE.
/į •

CHICAGO, ILL. 60629

Brtnganybėi, LalkrodL^I, Dovanot 
r . visom* progoHu.- 
1237 WEST ttrd ST^ CHICAGO į 

Telef. 434-4660

Didžiausios kailių 
pasirinkimasj 

pas vleninteU 
' ’tuvį kailininku 

Chlcagoje

„NORMANĄ 
^BURŠTEINĄ

TęL 263-5826 
(ištaigos), ir 
677-8489 

(buto)

185 North Wabash'Arenu* 
2nd Floor Chicago, DI. 60601 

ffiSEE...r, ■ , ■

II dUikU, 11CU aL? d I b? MS SIU , |JlISL“ < » AA "X7" TV A

minimų paskutinio sakinio. —5 l-V'.BKAo
Gaila, nėra pažymėta. šios .UAIKR0Di,A‘ 1R BRANGENYBts 

knygos kaina. Bet tai. ir nėra ? Tds™
labai svarbu. Kiekvienas kny
gų mylėtojas ir net retkarčiais, 
knygą j rankas paimantis tu
rėtų šią knygą Įsigyti ir pers
kaityti. Labai retai tenka taip 
vaizdžiai, gražiai ir patrauk
liai parašytus atsiminimus skai 
tyti. Stasys Juškėnas

2646 WEST 69th STREET 
Talafj Republic 7-1M1

j

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS. 4065 A re M r Are 
Chicago, III. <0632. Tel. YA 73980

——«HTH KAM*——■

NAUJIENAS
ir profM mano tirtai per

NAUJIENAS
BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE” — TŪRI GERIAUSIĄ
PASISEKIMĄ BIZNYJE

>

HTTP’S REAL, ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSrr — 

?3JOMosnC : 
ĮVAIRUS DRAUDIMAI;

Maloniai jums patarnaut
V BALYS BUDRAITIS

: ’ *' ___-

ARCHER . AVĖ CHICAGOJE
* 1 Tel 254-5551 :

LEMOVTO APVT.rJKĖTR
I35-TA IR ARCHER AVĖ

Tel. 257-5861

Real Estate. Notary Public. 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 2547450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra- 

' šymai ir kitoki blankai. J

A . DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams.

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ? 
523-8775

HOMEOWNERS POLICY
Call Frank Zapolis 
3208% W. 95th S*.

GA 4-8654

STATI FA t M

IMtUtANCI 
V— ■ '

State Fann Fue and Casualty Company

PEACE COSTS MONEY 

BUT U S. SAVINGS BONDS * 

★**★★★★★*★**




