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MERIKA-ETN
Prezidentas Fordas dėl savo pareigų negalėdamas dalyvauti 

Chicagoje ruošiamame minėjime, siunčiau jį savo sistentą Myron 
Kuropas, kaip savo oficialų reprezentantą, su savo, asmeniškais 
sveikinimais ir linkėjimais. Apie tai praneša Komitetui Baltųjų 
Rūmų korespondencijos direktorius Roland L. Elliot, kartu per
duodamas -irgi prezidento geriausius linkėjimus Komitetui, ren
giančiam taip svarbų Bicentennial minėjimą.

Illinois gubernatorius — 
minėjimo garbės svečias

Ulinojaus gubernatorius Dan 
Walker * pranešė, kad jis 

mielai priimąs Lietuvių Bicen
tennial Komiteto pakvietimą bū
ti minėjimo garbės svečiu.

Illinojaus valst. sekretoriaus 
žodis minėjime

Ulinojaus valstybės sekreto
rius ir kandidatas Į gubernato
rius Michael Howlett pranešė, 
kad jis sekmadienį, bal. 25 d., 2 
vai. bus Biscentennial minėjime 
ir pasakys trumpą žodį lietu
viams, minėjimo dalyviams.

Pakartotinai pranešama, kad 
prezidento Fordo specialiems 
reikalams atsistentas Myron Ku
ropas po minėjimo banketo per 
minėjimo komite pirmininką Dr. 
V. Balčiūną priiminės'lietuvių

narių atsikvietiriio į Ameriką 
reikalu.

Minėjimo banketas bus tuojau 
po minėjimo programos'išpildy
mo. McCormick patalpose Lind- 
heimer Room. Prasidėsi maž
daug 4:30 vai. Biletus galima 
gauti jau anksčiau mūsų nurody
tose jų pardavinėjimo vietose, 
taip gi visose Tiketron.

Sekmadienio (bal. 25) rytą, 10 
vai., Marquette Parke, prie pa
rapijos bažnyčios bus iškeltos 
Lietuvos ir Amerikos vėliavos, o 
10:30 vai. bažnyčioje prasidės 
minėjimui skirtos šv. Mišios, 
kurias atnašaus J.E. vysk. V. 
Brizgys.

'Po pamaldų Bicentennial 'ko
miteto pirmininkas Dr. V. Bal
čiūnas su organizacijų atstovais 
vyks Į. Civic Center aikštę, kur 
padės komiteto vardu prie Am
žinosios Ugnies vainiką pagerb
ti žuvusiems už Amerikos lais
vę. Prašomi ir kiti lietuviai to
je ceremonijoje dalyvauti. Po 
to bus vykstama į minėjimą 

McCormick salėje. Minėjimo pro 
grama jau paskelbta anksčiau 
Naujienose.

Kas nespės bilietų j minėjimą 
nusipirkti jau mūsų nurodytose 
vietose, jų galės gauti ir prie 
Įėjimo į McCorpiick salę,. Ari e 
Crown Teatro kasoje.

Lietuviai, atminkime, kad 
menkai dalyvaudami šiame di
delio mąsto minėjime pagerbti 
mums tiek daug gero padariu
siai Amerikai, parodysime jai 
savo nedėkingumą. Ką tada pa
galvos apie mus tie didieji val
džios žmonės", kurie minėjime da
lyvaus,-mūsų dalyvavimą ar ne
dalyvavimą stebės ir darys iš 
to išvadas? Kada JAV preziden
to Fordo įsikišimu

IŠ VISO PASAULIO
•k i

Kurs Italijos premjeras 
ėmė kyšius?

ROMA. — Politinė krizė Ita
lijoje padidėjo, kai laikraščiai 

.pradėjo kaltinti buvusį premjerą 
Įpivėlus į Lockheed Aircraft 
Corp, kyšių davimo ir ėmimo 
skandalą. Visi 'didieji Italijos 
laikraščiai sensacingomis ant
raštėmis ir per visą pirmąjį pus
lapį paskelbė, kad Jungtinių 
Amerikos Valstybių pateikti 
Kongreso komitetui dokumentai 
mini neišvardintą, tarp 1965 ir 
1969 metų buvusį Italijos prem
jerą, įsivėlusį į Lockheed pamo
kė jimu skandalą. Tais metais 
Italijos premjerais buvo dabar
tinis premjeras Aldo Moro, pre
zidentas Giovanni Leone ir už- 

prašyiųūs prezide^uį^jų šfeimo^. reikaių^lminiątw.s. Maria
no Rumor — visi krikščionys de
mokratai.

JAV savo lėšomis 
apmoko egiptiečius
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Taįaus valdžia įsakė Amerikos karo vadovybei atšaukti visus 
Amerikos karius iki šiy metu birželio 1 d. Amerikiečiai pranešė, 
kad jie išvažiuos. Dabar tie patys Tajaus valdžios atstovai prašo, 
kad amerikiečiai kiek ilgiau pabūtu. Patj svarbiausioji bazė buvo 
Ramasun kalnuose, kur yra įrengtos radaro stotys, sekančios sovie
tu karo įėgv judėjimą visoje piety Azijoje. Dabartiniu metu Tajuje 
dar yra 7,000 Amerikos kariu. Paveiksle nųrOdjęta, kiek kariu ko
kioje bazėje dar nebėra.
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JAVKAIRO. - 
pasirašė techniškos pagalbos su
tartį, kuria Washingtonas sutei
kia Kairui du milijonus dolerių. 
JAV ambasada paaiškino, kad 
suteiktos lėšos bus panaudotos 
egiptiečių personalui treniruoti 
JAV-bėse. Pernai gegužės mė
nesi panašiu tikslu buvo Egip
tui suteiktas $1 milijonas, iš ku
rio 37 egiptiečiai buvo išmoks
linti aviacijai, ligoninių adminis
tracijai ir investmentų tvarky
mui.

LOS ANGELES. — Kaliforni
jos Žemės- Drebėjimas atspėti 
ir perspėti taryba skatina Pieti
nės Kalifornijos gyventojus pra
dėti ruoštis dideliam žemės dre- 
mė jimur, nepaisant ar di delis- že
mės plutos pakilimas aplinkui 
Palmdale Į’ šiaurę nuo Los An
gelei, pranašauja “milžinišką” 
drebėjimą. ..  •

Nenorėdamas sukelti panikos, 
minėtoji, taryba pareiškė,- kad 
nėra galima Ifiksjfiai Įnustatyti 
drebėjimo vietos ir datos, šiuo 
metu dėmesys centralizuotas ap
link Palmdale, esančią pačiame 
San Andreas Plyšio centre, kur^ 
pastebėtas didesnis žemės keva
lo pakilimas. Vienaip ar kitaip, 
žemės didelis ar mažas neišvęn- 
gimas turįs įvykti.

Riaušininkai Filipinuose 
subadė 23 kareivius

MANILA. — Apie 100 musul
monų maistininkų apsiginklavę 
ilgais peiliais ir kardais iš pasa
lų Įšliaužę į kariuomenės aptva
rą mirtinai subadė mažų mažiau
siai 23 kareivius. Tas užpuoli
mas įvykęs {balandžio 12 jiaktį

nuo Manilos.
- Jolo sala yra pasidariusi mu
sulmonu (moslemū) riaušininku 
centru nuo 1972 metų, kai krik
ščionių dominuojama preziden
to Ferdinando. -Slarcos valdžia 
paskelbė karo stovį.

Princese Anne vėl
■ nukrito nūo arklio

,. LONDONAS. — Princesė

Vaikai šį

interven
cija.buvo išlaisvintas iš Sovietų 
kalėjimo vienas mūsų žmogus 
(Simas Kudirka), tai masėmis 
plūdome į jo sutikimą Chicagoje, 
o kaip atrodytų, jei parodytum 
savo nesiinterssavim| Amerikos

200 metų, nepriklausomybės mi
nėjimu ?

Klaida skelbti spaudoje, kad 
šis minėjimas pakenksiąs r ude- 
ninęi V-jai šokių šventei, kuria 
lietuviai irgi įsijungsią į Ame
rikos Bicentennial minėjimą. Ta 
šventė irgi yra reikalinga, ,vi
sokeriopo mūsų parėmimo ver
ta, ir ji labai derinasi su dabar
tiniu Chicagos ir apylinkių lietu^ 
vių organizacijų rengiamu mi
nėjim i. Todėl visi remsime ir 
ją, dalyvausime jos rengimo 
darbuose, nežiūrint, kad jos ren
gimo pirmininkas Br. Juodelis 

^drįsęs kreiptis į prezidentą For
dą ir prašyti jį būti tos šventės 
globėju, daug net labai daug pa
kenkė šiam ’ mūsų rengiamam 
Amerikos pagerbimui savo ne
apgalvotu straipsniu Drauge. 
Tikimės, jis tą savo straipsnį

Etn'nės Amerikos grupės yra didelis krašto 
tuntas, pareiškė prezidentas

WASHINGTON AS, D. C. — Prezidentas Fordas pareiškė, 
etninės Amerikos grupės yra didelis krašto turtas. Jo pada-

JAV Laivyna&turi skubiai pra
dėti masinės Iriyų statybos pro
gramą arba likti bejėgiu ap
ginti Jungtines‘Valstybes, pa- 

įsakė laivyno sekretorius. Wil- 
I liam Middenddff savo kalboje 
biznio ir civilnžų lyderių susi
rinkime Glenvie^r Navai Air sto
tyje. “Sovietai laivų stato 90 
nuošimčių - daugiau kaip Jung
tinės Valstybės, kurios nuo 1970 jos jr administratorių tarpe vy- 
metų 50 nuošimčių sumažino sa- ravo įsitikinimas, kad Amerika 
vo laivyno augimą. Sekretorius j tap0 tautybių “tirpdinimo puo

das”. Čia atvyko Įvairiausių tau
tybių žmonės, rado darbo mė
giamoje ar esamoje srityje, pri
sitaikė prie kitų vietos sąlygų 
ir padarė Ameriką visais atve
jais pačia turtingiausia, galin
giausia ir laisviausia valstybe. 
Kiekviena tautybė savo gabu
mais prisidėjo prie šio krašto 
gerbūvio ir galios. Pirmieji eu
ropiečiai čia rado įvairių gimi
nių indėnus, su kuriais išmo
ko taikiai gyventi ir dirbti, kad 
Įsitikino, kad taika yra naudin
gesnė, negu nuolatinės kauty
nės.

Prezidentas Fordas netiki tau 
tybių “tirpdinančio puodo” te
orija,, bet jis mano, *kad kiekvie
na etninė grupė yra panaši Į mo
zaikos plytelę, kuria yra puošia
ma ir stiprinama Amerika. Jis 
žino, kiek prie šio krašto gerbū
vio prisidėjo kiekviena etninė 
grupė, anksčiau ir paskutiniu 
metu atvykusi į šį kraštą. Kiek
viena įsitraukė į akonominį ir 
kultūrini krašto gyvenimą ir pa
darė Ameriką galingiausia vals
tybe pasaulyje.

Labai plačių komentarų sukė
lė prieš dešimtmetį priimti inte
gracijos įstatymai. Vietomis jie 
gerokai sušvelnino tarp tauty
bių esančius aštrumus, bet pri
imti įstatymai taip pat klausi
mo neišsprendė. Tada vadovau
tasi mintimi, kad pamokytas 
amerikietis galės lengviau iš
spręsti dar pasireikiančius aš
trumus. Vietomis dėl to įsta
tymo dar ir šianien kiekvienos 
apylinkės gyventojų nuotaikos 
yra gerokai įtemptos. ŠĮ klau
simą naujai svarstė aukščiausias 
teismas. Dabar Baltųjų Rūmų 
teisininkai ir patarėjai studijuo
ja aukščiausio teismo naują 
sprendimą etninių grupių santy
kiams aptarti.

Prezidentas Fordas jau seniai 
studijuoja etninių grupių įnašą 
Į Amerikos gyvenimą. Mums 
džiugu, kad prezidentas yra pla
čiai susipažinęs su lietuvių tau
tos kovomis už gimtinio savo 
krašto laisvę. Jis susipažinęs su 
lietuviu kovomis praeito šimt
mečio pabaigoje ir šio pradžioje, 
bet dar geriau jis pažįsta pasku
tinę Lietuvos okupaciją ir rusų 
primestą tariamą komunistinę 
santvarką. Prezidentas žino, kad 
sovietų vyriausybė sulaužė pa
sirašytas “draugingumo” ir pa
prastas sutartis. Įsiveržė Į Lie
tuvą, apvogė krašto gyventojus, 
išsivežė visas jų santaupas, at
ėmė ir jų žemę ir lietuvius pa
vertė sovietų policijai ir karo 
vadovybei dirbančiais vergais. 
Prezidentas Fordas atsisakė pa-

kad
ryti pareiškimai balandžio 13 dieną ir jo pavaduotojų susirūpini
mas krašte gyvenančiom etninėm grupėm rodo, kad krašto prezi
dentas klausimą yra giliai studijavęs ir priėjo išvados, kad grupės 
yra šio krašto stiprybė.

Ilgus metus JAV inteligenti-. ' .....

Middendorf pareiškė, kad truks j 
nuo 5 iki 7 metų laivynui atsta
tyti.. Jei to nebus padarj'ta, lai
vynas nepajėgs apsaugoti jūrų 
kelius reikalingų žaliavų atsiga
benti.

CHICAGO. — Ateinančią va
sarą Chicago Jaunimui (moks
leiviams) iš neturtingų šeimų 
numatyta daugiau kaip 46 tūks
tančiai darbų, tik belieka eiti 
ir dirbti. Didele dalis tų sava
norių gaus darbus pačioje Chi- 
cagoje miesto apšvarinitnui ir 

lękius._kaip mokytai y .padėjėjai, 
sveikatos asistentai, vaikų die
nos darželių mokytojų padėjė
jos, vaikų, sporto vedėjai ir kt.

Tie darbai tęsiasi liepos 6 ir 
rugpiūčio 27 d. Darbai apmoka
mi po §2.30 valandai. Kandi
datai turi nuo 14 iki 21 metų 
amžiaus.
JT Indoneziją varo iš Timoro

NEW YORKAS. — Jungtinių 
Tautu -Saugumo Taryba paskati-

Anne, 25 mehj amžiaus kara- no Indoneziją “nedelsiant atšauk

NEW YORKAS.
pasaulį daro saugesni žmonėms 
gyventi, pasakė psichologas Dr. 
Paul D. Cameron savo praneši
me psichologų konvencijoje New 
Yorke. “Mums pareinant į be
vaikiu .šeimų erą, mūsų studijų 
rezultatai rodo, kad Amerika 
sparčiai virsta daug pavojinges
nė vieta gyventi”.

“Vaikų turintieji žmonės tu
ri mažiau trafiko akcidentų ir 
mažiau jsivelia į*' pavojumi ri
zikingus, veiksmus, kalbėjo Dr.
Cameron,' ,St. Mary’s College 
Marylande žmogaus evoliucijos 
profesorius.

“Mūsų visuomenei pradėjus1 
vis labiau pasirinkti bevaikystę, 
gabūt. jau laikas sustoti ir pa
galvoti apie tokio pasirinkimo 
neigiamąsias puses” pasakė Dr. 
Cameron.

tF BEIRUTAS. Musulmonai 
tegu ir po minėjimo atšauks, o ketvirtadienį pagrasino Įvesti re

voliucionierių valdžią ir “išlais
vinti” krikščionių sritis JJbane, 
jei prezidentas Suleiman Fren- 
jieh per dešimti dienų nebus pa
keistas, bet Franjieh nerodo 
ženklų, kad norėtų atsistatydin
ti. Ketvirtadienio vakare atsi
naujinus kautynėms tarp musul
monų irvkrikščioniųzVėl tarp 80

mes jam padarytą tą jo klaidą 
atleisime. Fi •

Broliai ir sesės lietuviai, gy
venkime lietuviško solidarumo 
ir vienybės dvasioje, ypač per 
tokias dideles šventes, kokiai 

dabar rengiamės rytojaus dieną, 
balandžio 25, gį mūsų gyveni
me reto džiaugsmo sekmadienį.

lienės Elzbietos duktė, nebegalės 
dalyvauti šią vasarą Montrealy- 
je, Kanadoj, Įvykstančioj Olim
piadoj britų raitelių lenktynėse. 
Trečiadienį besimankštinant jos 
žirgas apvirtęs per ją persiriti- 
no. Ambulansu skubiai parga
benta į Londoną yra ligoninėje 
priežiūroje savo motinos dakta
ro, kurs nustatė, kad yra su
žeistas nugarkaulis.

Afrika atsiunčia Kubai

1,500 lavonų

PARYŽIUS. — Pulk. Jean de 
Costa, Angolos dalies Cabinda^ 
Išlaisvinimo Tarybos pirminin
kas, pranešė, kad partizanai te
bekovoja prieš Sovietų aprūpin
tus Kubos kareivius ir kt. mark
sistus ir kad Kongo pakraštyje 
yra laivas šaldytuvas, kuriame 
sukrauti 1,500 lavonai kubiečių, 
užmuštų šešių mėnesių bėgyje, 
yra siunčiami į Kubą.
- “Mūsų partizanai dabar kon
troliuoja šiaurės rytų Angolos 
miškus ir kalnus. Mes iŠ priešo 
daugiau kaip 3,000 kareivių at- 
ėmėme ginklus ir esame pasi- 
ityžę ilgam partldamniam kar 
rui”’, pasakė pulk. Čosrta. Jis už
tikrino, kad Rusijos ir Kubos 
okupacinės pajėgos bus nugalė
tos. ?

ti savo kariuomenę iš Rytų Ti
moro salos. Už rezoliuciją iš 15 
Saugumo Tarybos narių balsavo 
12. Japonija ir JAV-bės susilai
kė.' JT Saugumo Taryba pana
šią rezoliuciją buvo priėmusi 
gruodžio 22 dieną, netrukus po 
to. kai Indonezija padarė inva
ziją į tą per 400 metų buvusią 
Portugalijos koloniją atsilikusią 
teritoriją su 650,000 gyventojų.

Vyriausias prokuroras Edward H. 
Levi prato kongresą leisti FBI agen
tams pasiklausyti /pokalbiu telefo 
na is, kai gali susidaryti pavojus kraš
to apsaugai. Paprastai pasikalbėjimu 
klausymui reikalingas teisėjo nutari
mas, bet prokuroras nori gauti leidi
mą klausyti ir be teiteėjo leidimo. 
Jam atrodo, kad tam tikrais atvejai* 
galėtų klausytis ir be leidimo. Leidi- 
nta ietkėjlmas gali darbui pakenti.

Teismo namuose sprogo 
dinamito bomba

BOSTONAS. — Lygiai 8:53 
vai. ketvirtadienio rytą nežino
mas moteriškas balsas pranešė 
per telefoną Suffolk Apskrities 
Superior Teismo rūmams, kad 
lygiai po 20 minučių sprogs stip
ri dinamito bomba, bet teismo 
personalas su tokiais grasinimais 
apsipratę (praeitais metais pa
našių grasinimų gauta 50) leido 
kas norėjo iš to 15 aukštų gra
nito pastato skubėti lauk, kas 
norėjo — pasilikti. Sprogimas 
kaip pranešta, lygiai po 20 mi
nučių Įvyko; 20 žmonių sužeista, 
iš jų keturi rimtai.

. Bombų skvado pareigūnai ra- 
da teismo rūmų, antro.. ..aukšto 
vestibiulio marmurinėse lubose 
išmuštą 20 pėdų skylę, sudras
kytas sienas ir išbirusius langus. 
Bombų ekspertai nustatė, kad 
šešių ar 10 dinamito lazdelių bu
vo pritvirtintos prie “žadintu
vo” su nustatytu laiku. Iš su
žeistųjų vienas neteko kojos. 
Policija ieško įtariamo asmens, 
kur užnešęs i vestibiulį kažką 
padėjęs ant grindų, skubiai nu
ėjo. Liudininkas pašaukęs, kad 
“Tamsta kažką palikai”, bet iš
girdęs laikrodžio tiksėjimą, pats 
skubiausiai davęs savo kojoms 
valią.

Gubernatorius Michael Duka
kis ir miesto meras Kevin White 
tvirtina, kad bomba nėra rasi
nės Įtampos veiksmas ir atsišau
kime į bostoniškius kvietė nusira 
minti. “Mes negalime toleruo
ti ir n etoleruosime tokios padė
ties. kas žmonės turėtų bijotis 
vaikščioti, važiuoti ar gyventi 
Bostono mieste”, pareiškė gu- 
gubernatorius, pažadėdamas su
daryti specialų federalinių ir 
vietos pareigūnų Įstaigą smur
tingiems nusikaltimams drausti 
ir bausti.

Patricijos antrasis 
teismas atidedamas

10 ANGELES. Antras 
Patricijos teismas, turėjęs pra
sidėti Los Angeles, atidėtas neri
botam laikui, kadangi federali
nis teismas nutarė, kad ji turi at
likti mažiausiai 90 dienų psichi
atrinę egzaminaciją.

teisinti Lietuvos prijungimą prie 
Sovietų Sąjungos ir patarę lietu
viams siekti nepriklausomybės.

ir 150 žmonių užmušta ir sužeis
tą. Smarkus artilerijos' šaudy
mas vyksta krikščionių daugu
moje apsigyventame Beiruto 
priemie*tyj«8in el Fin. -

Debesuota, lis *
Saulė teka 4:59, leidžiasi 6:40



iU buvo praiaAxUvU visose tris- 
Į mų iBstaucŲose, Justinas vis- 
tik pasiryžo nukehąul į Peter- 

Ne eriai knygų rinkoje pasi- kitus plotus iškirto beširdis vo-, Giugą ir Senate i&^styti 1° tė'Į 
rodė didoka knyga "Žemaitijos, kietis rudmarškinis. padarytas skriaudas, tikė-
Giriu Takais” (356 psL>. kurią’ v . , .. . . - 4amws atgauti Šerūniškėje tė-[

~ knvtrniA ntariai vi- viį turėta Ūkį

JUOZASTAUTVILĄ

Knygoje plačiai aprašoma gi 
rimukų ir eigulių rūpestingą* ______ ___

i miškų priežiūra, griežta naujų ^dj^vo FtoJųrSį P«*er- 
. atžalynų apsauga, medžiotojų burgą, turėdamas tik vieną rub- 
nuotykiai, gyvenimo vargai . jj jr kišenėse virtų su druska žir-

jvo girią ir sielojosi dėl kiekvie-* 
no susirgusio medžio. Jis gynė s

(mišką nuo medžių kenkėjų plaš-

mu pasirūpino Lietuvos Miški 
ninku Sąjungos Valdyba Chica-i 
goję o ja atspausdino mecenatas i ... . . ... ,.. „4. 1 džiaugsmai. Žemaitis mylėjo sa-Mykoias Morkūnas. Nuotrau-( 
kas xvupino “Draugo” redakt. | 
Broi i s Kviklys.

/■i’t’rius savo knygas parin-. takių, nuo pavojingo parazito 
ko ka n modus vivendi labai gra-; šilkaverpio, nuo vagių ir gaisrų, 
zų ir rilną gilių minčių poetės I žemai-.jui miškas buvo lyg jo 
į / ug.istaitytės - Vaičiūnienės p^ies šeima, 
ėijėraštį :
?Ak>”e ašara sužydi 
Tokia lengva, tyli, vėsi...
Kas išdainuos to džiaugsmo dydį, 
Kurį, giruž man neši?
Kas išmatuos to ilgesio gilybę 
Ir grt žį pasakos tavos...
Kuri nuauksina, sužydę. 
Miškai tėvynės Lietuvos'.”

Pra ėjęs skaityti šitą knygą, 
galvojau, kad tai bus smulkių 
pri-i’ninimų knygelė, bet juo to
liau f kaičiau, juo labiau jutau, 
kad tai nėra vientik prisiminimų 
knyga, bet daugiau plačiųjų gi
rių g.'o'io bei jų giliųjų paslap
čių romantinė "knyga. Neveltui 
poemas Maironis dainavo: “Miš
kas ū ia, verkia, gaudžia, vėjas 
žalią medį laužo”.

Panašiai Įiūčijo ir sielojosi 
Teri onas, žiūrėdamas į žemai
čių j irias, kada atėjūnai komu
nistai jas naikino be gailesčio, o

nių. -Pasiekęs Liepojų, jos žy
giavo per Mintaują ir Rygą, o 
iš Rygos 562 verstus ėjo per 
Valmierą, Valką, Dorpatą, Nar
vą, Jam burgą, Strelnią — į ca
rą sostinę Peterburgą. Tą ke
lionę jis atliko per vieną mėy 
nesį, valgydamas savo žirnius 
ir pernakvodamas ant šiaudų kū-

ir jai vienas me- 
j dis susirgo, tuoj griebėsi jį gy
dyti visokiausiais amarą žudan-
iais vaistais. Justinas džiaugėsi, pasiekęs

žemaitis kovojo ir su dvarpo- labai dideli miestą Peterburgą.
t nių sauvaliavimu, ieškodamas 
teisybės net teismuose, kaip pa
vyzdi, autorius aprašo vieno že
maičio Justino šerūno kelionę 
pėsčiomis i Peterburgą, ieškoti 
teisybės dėl jo tėvo ūkio, kurį 
kunigaikštis Oginskis atėmė ir 
visą jų šeimą su mažais trimis 
sūnumis ir su dvejomis nia y^ 
temis dukrelėmis su anstm.iu ir

ir
nS

po’.ic’ja verkiant-as išvarė 
-aliko art ų!i -. i kelio. Justu 
tada tu-eio nepilnus septynis 
metus ir savo širdyje prisiekė^ 
kad jis, kaip suaugs, nedovanos 
ponui ir visur ieškos teisybės.? 

' Baigęs Bernatavo trijų metų 
liaudies mokyklą ir pramokęs 
rusiškai skaityti ir rašyti, Jus
tinas pradėjo aršią kovą su ku
nigaikščiu. Oginskiu. Nors by-

CHANE SAVINGS and Loan Association

m

Tel. LAfayette 3-1033
AUTOMOBILIAMS*

1 ' /TV 1 metu

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

4? and Rockwell Street.
BEMOKAMAI VIETA

‘A- Kama 4 revetų

- M*žiaws«ą 55,000 
ąr daugiau.

■
Mažiausią $1,000 

ar daugiau

0

Taupmenos padėtos j reguliarias
10-tos dienos duoda pelne dividendą ui visą mėnesi. 

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MENESIAI

taupymo . sąskaitas ik’ menesio
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' SveįAūau ^ri 
a**‘»u pavasario švente Šv. 
Velykomis, ir linkime geriausio į 
rasisfkjmo jums gyvenime, tin-1

P Laiškas Us MoArturee

f
ogius kaimy-

amžiaus! .
•Mes esame sveiki Ėr taip toliau 

gyvenaęae po senovei. Praėjusi 
■Žiema, tai buvo kaip tikra žie- 
ma. Spiego buvo nemažai, ir 
šalčio pagal Celsijų badavo iki 
25-28laipsn|u (apie 25-30 žemiau

* Ąrrfr’iįn J mėginto

NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMĄ ,
Bilietai j minėjimą kainuos $2.00, 13.0^ ir $4.00, kas'-noifi1 

bilietų iš anksto gauti, tąi gali gauti šiose vietoąe: • -'u;-- i • J
1. Arie Crown Theater kasoje ir per Ticketronn.

Lithuanian Bicentennial Committee 2951 West 63rd St.
Chicago, Ill., 60629.
Naujienos 1739 S. Hals ted SL <
B. Brazdžionis (krautuvė) 2646 West 71 St. Tel. PR. 3-5374.
J Bąsrdžiuo 724Q S RjcbmOXM’ S* TpJ HE 4.-3713. ,

6. S. Pranskevičius (Cicero) 1516 So.'?51 Ct. Te,. 656-255(
7. Kazys Rutkauskas 710 Highview Ave. Rockford,'ill. 61107'.
Kitos informacijos bus suaudoie. Naujienos teiks jas kasdien,

... - ; ‘ .J ' 1‘ į -i • I ’ ’ , ■Kiexvienojc saw jcukamjks. '

2

3, 
4

4,-3713.,

Dabar jis klausinėjo pas žmones, 
kur yra Senato Rūmai. Gavęs 
adresą, jis žygiavo visą dieną, 
kol rado tuos rūmus ir prie var
tų stovintį šveicorių. Jis jam 
išpasakojo savo rūpesčius ir no
rą pasimatyti su senato pirmi
ninku. Šveicorius pasigailėjo iš 
Lietuvos atvykusio žemaičio, da
vė jam adresą kur gyvena sena
to pirmininkas, parašė raštelį “tu 
rūmų ' sargui Fomai ir patarė 
kreiptis pirma ų sargą ir jam iš-1 
pasakoti savo' reikalus.

Padėkojęs šveicoriui už pata
rimus, Justinas išėjo ieškoti se
nato' pirmininko’ gyvenamo na; 
mo. Jau vakaras buvo, kai Jus
tinas. atrado tuos rūmus ir patį 
sargą Romą. Padavęs rekomen
dacinį " raštelį, Fomųr išpas ako
jo savo reikalus ir norą pasima- 
tyti-.su senato pirmininku. Bet 
nacio- pirmininko nerado namie, 
jis.,-.buvo išvažiavęs atostogų ir 
grįšiąs tik po trijų-savaičių. Ta
da -Justinas pasisiūlė Romui pa-, 
dėti jam malkas sukirsti, ark
lius pašerti ir visus, kitus darbus 
atlikti, jei jis duosiąs jam nors 
pavalgyti ir kur nors išsimie
goti. Sargas Fomas nudžiugo, 
gavęs tokį pigų darbininką ir 
sutiko Justiną priimti pas save.%

Taip žemaitis pradėjo trijų 
savaičių naują gyvenimą. Kai 
grįžo iš atostogų senato pirmi
ninkas, tai Fomas per rūmų se
na' virėją, o.'tąt per pirmininko 
Žmoną, o žmona per savo vyrą 
išrūpino žemaičiui audienci j ą 
pas patį senato pirmininką, Jo 
Šviesenybę! Pats Fomas prista
tė Justiną sakydamas: “Jūsų 
1 šviesybe, Jūsų maloniam.'suti
kimui, prieš Jus stovi tas jau
nas žmogus, pėsčias atėjęs iš 
Lietuvos į sostinę teisybės ieš
koti”, — tai taręs, Fomas iš
ėjo.

Justino svajonė išsipildė. Jis

tię laikėsi %e atlydžio kokius 3
~_ r J mimesius. dĄnksčiau kelis metus 

Rosalyn Carter yiw turtingo beveik nebūdavo žiemos, vien tik 
valdytojo Ir fMvhįi utfbiioie purvą ^šlapdribąmatydavau.
Žr^rsJi<SlŽklS51 staigiai ir pavasaris atėjo. Pa-
my vedamą politiku... | baigoje kovo mėnesio pradėjo

~~v, lietus lyti-, sniegas nutirpo, da- 
dabar stovi prięs Jo Šviesybę, įaų upėse ledus' neša. Tan

kiai lietus užlija. Oras jau buvo 
ątšįįęs iki 15 laipsnių šilumos 
(apie 50 pagal Fahrenheitą). 
Balandžio 3 dįeną smarkiai per
kūnija griaudė, tai šiemet anks
ti dar nespėjo medžiai pumpu
rų išleisti.

■ ■ ‘ r ‘ • -i •!

.Dabar vėl oras šaltokas. Nak
timis būna tik iki 3-Q laipsnių, 

dieną iki 7-8:1. šilumos. Seni 
‘ 'monės kalbą, kad. bus šajta va-

pas jus galima namą nusipirkti dalino visiems lankytojams tos

10% namo vertės, o

Senato Rūmų išmintij^ąįį Pir
mininką. Jis. mąto storas kny
gas spintose su paauksuętomis 
raidėmis - pavadinimais, mato 

ant sienų pakabintus aukso’ spal
va išpuoštus rėmus su paveiks
lais imperatoriaus. Aleksandro 
II, Aleksandro. III-jo ir impera- 
.torienės Marijos Feodorovnos, 
jis mato prie: didelio, rašomojo 
stalo su liūto kojomis, minkšta- • - v AAVU *ak**V*i VKA- v
me fotelyje sėdintį ir pražilusį kadang-j perkūnija, sugriau. 
senato pirmininką, kurią, savo 
aštrius žvilgsnius buvo įsmėigęa 
Į suvargusį jauną mužiką,. Ga
vęs ženklą, Justinas priėją ar
čiau ir tvirtu žodžiu tarė:--‘Mū
sų šviesybe, esu Justinas Šero-, 
nąs, atėjęs pėsčias iš Lįetavos 
prašyti Jūsų Šviesybės patari
mo ir pądėti. siųąsti teisybę,, kų-. 
rios mano tėvas negalėjo rasti 
Lietuvos teismuose i? negalėję 
atgauti iš kunigaikščio Oginskio

patį moki 30-ties metų bėgyje, eksponatų. Tai teko ir man ma- Koks patinka namas, “okfTžL tyti. Gaila, kad neteko ten pa
sakai ir specialios firmos pasta- buvoti. Gidais daugumoje bu
to. Buvo modeliai mobilių namų, į'’0 Lietuvos emigrantėj. - 
kur nori ten juos nųsiveži -- Iš Lietuvos’biryo daug laidcy- 
pasistatai ir jie kainuoja tik.-10 t0JV- Buvo- ir. vienas iš^mūsų 
tūkstančių dolerių. Įmoki tik 1 Miestelio nuvažiavęs. ’Viską jis. 
lakstantį, p paskiau 30-ties man ^pie*tą; parodą pa*
tų bėgyje po truputį išmoki I Pasakoj °- '
Tai sąlygos sudarytos, kad dau- i Kaip pas- mos nieko-labai riaiN 
gumas gali nuosavus namus įsi- jo nėra. Buvau pas- tėvelįSuos- 
gyti. Pas jus gi daugumas turi f tuose. Jis 'dar sveikas-,-^brolius; 
nuosavus gyvenamus . namus.- seserį aplankiau. Visi’jie:=jumš 
Tur būt, tik bedarbiai'negali įsi- siunčia nuoširdžiausius linkėjD 
gyti nuosavų namų. Parodoje iš- 1 mus.

Iš Lietuvos’ buvo daug -lahky-

gyvenamus

SKAMBINKITE DABAR
: nepradėjus žaliuoti.. Bet kai bu- 
:vo žiemą gera, tai gal bus ir va- 
'sąra gera. Palyginus su žiema,

Nesenar buvo Minske ameri
kiečių paroda gyvenimo-buities 
paroda. Tai eksponavo daug 
.įvairiųbaldų, kokius pas jus nau
doja — įvairių^ gyvenamų na
mų modeliai. Ir aiškino^ kad ten

-
Į .

JŪSŲ NAMĄ
ERWIN J.

MICHAELS
4637 So. Archer Avė.

(Prie 47-tos)

VALANDOS: Pirmad. ir ke’virt. 9:00 rytu — 8.00 vak.; 
Anlrad ir penktadieni 9:00 r\to — 5:00 vakaro. Šešta 
ihcmaiN 9:00 ryfo — 12:00 dienos Trečiadieniais ūž
ta rvia

tė ant jo stalo padėtus visu teis
mų buvusius sprendimus,. o po 
to, jis aiškino Justinui visus 
teisinius kelius,- kaip reiktų tė
vo pralaimėtą bylą iš naujo pra
dėti,- norint tėvoūkį teismo ke
liu vėl- atgauti? Justinas kars
tai dėkojo šviesybei už patari
mus ir atsisveikinęs i su Fomu, 
išėjo "pėsčias namo į/savo myli
mą Žemaitiją, i savo Paukšta- 
kius, kur sugrįžo po trijų su 
puse mėnesio.

Bylinėjimasis su. kunigaikščiu 
Oginskiu užtruko net 30 metų, 
bet bylą Justinas laimėjo ir lai
mingai sugrįžo į Jarubaičių kai-

autoriut, ir leidėjams, ir mece
natui Mykolui Morkūnui už taip 
gražiai ant gero popserio at
spausdintą -knygą.

LS ETiJVSAl
SVEIKINAME 

AMERIKĄ

BICENTENNIAL MINĖJIMAS
McCORMICK ARIE CROWN THEATRE*’* 

š/m. Balandžio men. 25 d. 2 vai. p.p. "
VIEMNTELĖ S4..CCA DALYVAUTU

VLADO JAKUBENO SIMFONINE MUZIKĄ ATLIKS CHICAGOS SIMFONIJOS ORK ESTR AS. 

• CHORAI
i. © TAUTINIAI ŠOKIAI
1 ♦ IŠRAIŠKOS ŠOKIS IR 

ŠREINERIU ORKESTRAS
BILIETAI PARDUODAMI: BRAZDŽIONIO KRAUTUVĖJE 2646 W. 71U. TEL- PR8-5374 

ARIE CROWN THEATRE KASOJE IR 
TICKETRON 30-TYJE SHOPPING CENTER.

BILIETU KAINOS: 4, 3 IR 2 DOL.

PO FZINČJ1MO BAWKLTAS. ASMENIUI: 12.50 DOL.
TELEFONAS: 436 - 7878

VĖLIAVŲ PARADAS 
SVEIKINIMAI 
SOLISTAI

254-8500 . . 
PARDUODAME VL 
PRIEMIESČIUS IR 

7,000 MIESTŲ JAV-SE PER R E L! O

-iMEMBER MES TAIP PAT

BELO SUS CHIC AG OS
I InXcx-City Relccat'on Service
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Per tą 30 metų .byįųiėjimasi 
-laiką išmirė Justipų,.tėvąjj, pa
seno trys broliai ipdyLneištekė
jusios seserys, paseno įr pats 
•Justi nas, pasilikęs „. sentberniū; 
numirė, ir bylos pralaimėtojas 
kunigaikštis Oginskis (1902 m.), 
bet pasiliko dar gyvas bylos lai
mėtojas Justinas šėrimas ir jo 
ištikima lazda, šiaudinė skrybė
lė ant jo pražilusiosr-galvos, bal
to lino kelnės ir pulkas žąsų, ku
rias jis dabar ganė šū pasidi
džiavimu, kad bemokslis muži
kas sumušė teismuose, ir ku

nigaikštį ir jo visus'garsiuosius 
advokatus. “i?"

Knygos autorius Aleksandras 
Temsonas, studijavus Petrogra
do fizikas-matematikos fakulte
te, gamtos skyrių, ir buvęs Tel
šių girininkas, atkakliai gynęs 
žemaičių girias nuo. bolševikų 
ir nuo nacių, ir palaidojęs savo 
mylimą žmoną, 1944, m. spąlio 7 
dieną laimingu būdu . paspruko 
iš Telšių į vakarus sų savo jau
nomis dukromis Žentą ir LJfiją, 
kuri, deja, pasimirė. Vokietijo
je, palikdama savo, rūpestingą 
tėvą, ir savo vyresniąją seserį 
Žentą tolimesniam tremties gy
venimui. -4,te >«Tenįsono knyga “Žemaitijos 
Girių. Takais” savo puikiu įvy
kių aprašymu sužavi skaitytoją, 
kad net nesinori atsitraukti nuo 
knygos, nepabaigus jos skaityti.

kiekvienas skaitytojas,, ac jis

ypač žemaitis, nes knygoje yra 
daug žemaitiškų žodžių, kurijų 
a<. s'uvalkietas.
Knygos mylėtojai bus dėkingi ir

Chicago Savings Offers You A Choice Of These Beautiful

COLORTVSETS
WHILE YOU EARN 6%% to 7%%X„

XLOO fe XL-1OO

17” Diagonal COLOR.

With $1,5UU
You can have thjs 17" RCA XL-1Q0 
COLOR TV.. .and your money grows to 
$1„897 in 72.months.'

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

Or With 85,000
And your money, grows to $5,558.48 in 
21A years.

Or With $10,000
And your money grows to $10,691.09 in 
1% years.^ . | 4 .

Or With $20,000
And your money grows to 
$21,024.81 in T year.

19” Diagonal COLOR 
Remote-Control

w-th $1,500
You can. have this 19" RCA XL-100 
COLOR TV. .witli, Remote Control. . 
.and your money grows to $1,695.54 in 72 
months.

Or With $2,000
And your money grows to $2,112.23 in 4 
years. *' ' T "

^^$5,00(1
And your money grows to $5,408.95 in 
214 yeąre.

Or With $1 0,000
in 1 % years. ? į

Or With $20,000 
And your money grows to 
$20,890,22 in 1 year.

Enjoy Your TV NOW PLUS

EARN INTEREST
•Funds must t«m*n in this special account for term of caflif cata. From your deposit, we deduct the cost of the item, but the interest you earn pays 
for M, plus gives, you an addrtonai g*n of 6£% to 7*% on your fui deposit. Federal regulations require substantial interest penalty for early 

withdrawal.
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MINIMUM AMOUNT $2.500

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

• MĖLYNA • ŽALIA • GELTONA

! se buvo patalpintos nnotrafi-jj'o Lietuvos Vytis ir trispalvėj 
Los iš Seimo eigos, h vėl Leh'v< linva. Džiaugsmas visut *»kait |

■ atstovai užklausė, kodėl ir Sei 
me Lietuvos herbui-Vyėiui ne 
buvo vietos? Keista ir supras 
(i negali liclvis palrijotas, kad

' sueigose, kongresuose ir Sci- 
i rnuose Vyčiui nebėra vietos.
I Be nuveiktų JAV lietuvių 
į milžiniškų dailių lietuvybės 
i išlaikyme, spaudoje, kovoje už
Lietuvos laisvę, padaryta ir 
daroma dižiausia kad garbin
gam Lietuvos herbui Vyčiui nė 
ra vietos lietuvų viešose suei
gose, Seinuose ir L t. Ir Jauni
mas neturi supratimo, kuris

> turi būti tikrasis Lietuvos Vy
tis. Okupanto tarnai siūlo brai 
žinį vytuką o tikrieji lietu
viai patrijotai piktinasi tuo ne
lauktu braižiniu ir nenori būti 
pataikūnais okupanto.

Jei Lietuva kelsis iš rasų pa
vergimo, kas tikins jaunimą, 
kad Lietuvos herbas-Vytis, jo
jantis raitelis kardu rankoje? 
Dabar, dauguma laiko tą brai 
žinį, “vytuką” Lietuvos herbu.

„„„ .. .. Kiti aiškina, kad tas braižinys
tabesus naujas Lietuvos Vytis, j es!ls jaunimo herbas. 0 tas jau- 
Daugelis patriotų lietuvių sta- nimas ar ne lietuvių c—__ 
tė sau klausimą, ką kabinti? ’r dukros? Kodėl .per PLB Sei- 
Tą braižintį, vytuką ar kitą kah°j° braižinys, vytukas? 
ką ? Mūsų herbui Vvčiui nebe-; Stebėtina, kad tos klaidos ne- 
nori duoti mėtos! Reiškia, jis 
yra priešingos lietuvių pusės 
naikinamas! Toks abejojimas 
m-serkęsi sašiltbhpj,. 
svyravo eilę metų. Paguliau 
okupanto pataikūnai ir tarnai 
pradėjo tvirtinti, kad tas brai 1972 m. liepos pirmomis dieno 
žinys esą pats geriausias ir niis Chicagoje garbingai kabo- 
tinkamiausias vartoti vietoje’ 
Lietuvos tikrojo Vyčio.

Jaunimas tapo įtikintas, ver 
tino geriau braižinį^ vytuką 
negu. Lietuvos Vytį. Argentino
je einas laikraštis “Laikas” ne 
parodė tam'pritarimo, stovėjo 
už tikrąjį Lietuvos Vytį. Pa
talpino paaiškinimą, kad mū
ši] tikrasis Lietuvos Vytis yra 
jojantis raitelis su kardu ran
koje, ne bražinys, “vytukas”, 
kurį pataikūnai perša, siūlo. Į 

1 šiuo laiku tas braižinys per
daug įsigalėjo ir š. Amerikos 
lietuvių tarpe, ir Pietų Ameri
koje, nes okupanto pataikūnų 
visur randasi. Jei lietuvis suge 
bėjo krauju ir. gyvastį aukoda
mas atgauti Lietuvos Nepri
klausomybę, tai kodėl šiandie
ną išdaigūnai niekina Lietuvos 
tikrąjį Vytį? Ir dar atkalba, 
mulkina jaunimą; kad nevarto 
tų tikrojo Lietuvos Vyčio?

Svetimtautis negali atpažin
ti'Lietuvos. nes kabinamas tas 
bražinys, “vytukas”. o ne tik 
rasis Lietuvos Vytis. Lietuviui 
škaudu, nemalonu, kad Vytis 
susilaukė tokio likimo, nieki
nimo. Bet okupanto pataikū
nai'džiaugiasi laimėjimu. Ty
lus balsai girdisi, kad reikia ir 
Lietuvos vėliavą pakeisti. Išim 
ti žalia! Jei tas tų pačių lietu
vių noru įvyktų kurie naikina 
Lietuvos Vytį, tai priešui di
desnio laimėjimo nereikėtų. 
Viskas būtų pakeista, sunai
kinta.

1973 metų vasario mėn. įvy
ko Pietų; Amerikos Jaunimo 
Kongresas Brazilijoje. Atsto
vais važiavo kun. Augst Steig 
vyla iš Argentinos, ir daugiau. 
Grįžęs padarė pranešimą ALOS 
Tarv’bosposėdyje. Pažymėjo, 
kad viskas atlikta kuo puikiau 
šiai, sii pasisekimu. Buvo rodo 
mos nuotraukos vykusio kong 
reso, visi žiūrėjo. Baigus ap
žiūrėjimą keli atstovai klau
sė, kodėl nesimato Lietuvos 
herbo-Vyčio? Atsakyta, kad 
jau turime braižinį, vytuką. Pa 
sireiške nusiminimas, nepasi
tenkinimas, kad jaunimo kong 
rese nebuvo vietos Lietuvos Vy 
čiui. Dar blogesnis dalykas įvy 
ko 1973 m. Hepos-rugpiūčio 
mėn. per šauktą Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės Seimą 
Washingtone. Iš Argentinos 
atstovais buvo Aleksas MiČiu- 
das ir Z. Juknevičius. Grįžę 
ALOS Tarybos posėdyje taip 
pat daiė pranešimus, kad vis
kas labai gerai atlikta. A.-Mi- 
čiudas rodė laikraščius, kuriuo

< yeo' oi D<*posrf

MINIMUM AMOUNT $5.000 MINIMUM AMOUNT $5,000
55.000

Ar okupanto pataikūnai bus pajėgūs 
sunaikinti Lietuvos Vytį?

, JUOZAS SIŲSIS, Argentina

i laisvės yra nelaimė. 
Didesnė nelaimė-nustoti vil
ties atgauti laisvę. Didžiausia 
— nesugebėjimas kovoti ir au
kotis.

Lietuva rusų caro pavergi
me išbuvo virš 120 metų. Mū
sų protėviai ir tėvai sugebėjo 
vesti kovų prieš žiaurų priešą 
rusą. Be ginklo, beveik be.spau 
dos, tik turima meile, pasiau-

nas turėjo laisvę išvažiuoti 
kur kam tinkamiau ir atrodė 
geriau. Daugelis emigravo į 
Pietų Amerikos valstybes, ten 
pragyvenę vėl galėjo grizli tė
vynėn. Nekalbėsiu apie sunku 
mus Argentinoje; patys ir ki
tur. Visus slėgė liūdesys atsis
kyrus nuo tėvynės ir savųjų 
Lietuvai grupavosi, glaudėsi 
prie savų, sudarydami organl-

tingai publikai. Didžiausia pa 
dėka priklauso mūsų palrijoli- 

laikrašėiajns. kurie ne
to braižinio, vyt ūko, 
mūsų tautos herbo

kojįmu gimtajai šaliai tėvynei zacijas. kad palengvinus išei
vių gyvenimą, Lietuvos vyriau 
sybės paskyrė konsulus, pasiun 
tintus, lietuvis turėjo užtarimą 
ir daug kitų lengvatų. Įsisteigė 
mokyklos, parapijos, pradėta 
statyti salės organizacijų pas
tangomis ir savi nameliai. 
Svarba tame, kad lietuvis vėl 
galėjo matyti savo herbą Vytį 
ir trispalvę vėliavą, visose lie
tuviškose įstaigose ir savo na
muose. Čia gimęs ir augęs jau
nuolis žinojo, kad Lietuvos her 
bas Vytis, jojantis raitelis su 
kardu rankoje ir trispalvė vė
liava. Svetimtautis atpažino 
Lietuvą iš Vyčio ir vėliavos. 
Lygiai kaip ir kitas tautas.

Antrasis pasaulinis karas da 
vė galimybę rusams pavergti 
laisvai gyvenančias tautas. Di
džiausias smūgis, pavergimas 
krito mūsų tėvynei Lietuvai. 
Nežmoniškomis priemonėmis 
jie kankino musų tėvus, bro
lius ir seses. Kalėjimai, šaudy
mai, Sibiras ir t. t. Laimė, da
lis mūsų brolių, bėgdami nuo 
rusų žiaurumų, pasiekė laisvas 
šalis. Daugiausiai JAV ir ten 
sikūrė,/įsijungė į esančias or
ganizacijas. š. Amerikos lietu
viai ’ sudaro lyg antrąją mūsų 
Lietuvą. Pasižymi dideliu skai 
čiumi.ten gyvenančių lietuvių. 
Išeina keli dienraščiai, savaiti 
niar ir mėnesiniai laikraščiai, 
spausdinama daugybė knygų. 
Tas stiprina kovą už Lietuvos 
laisve.

Pirmau JAV lietuvių įstai
gas, parengimų sales, kongre
sus ir kitas sueigas puošė Lie-

Lietuvai, savo gimtajai kalbai, 
papročiams ii bendra vienybe 
jie kovą laimėjo.

Paskelbus Lietuvos Nepri
klausomybę 1918 metais, reikė 
jo ją apginti nuo lenkų. bolše
vikų, bermontininkų ir vokie
čių. Mūsų broliai, mokslo žnio 
nės, inteligentai ir kaimo jau
nuoliai beraščiai, stojo nely- 
gion kovon. Nesigailėdami krau 
jo praliejimo nei gyvybės, kas 
kokiu ginklu rankoje, didino 
savanorių eiles. Iš jų susidarė 
pulkai, kurie gynė Lietuvos pa 
skelbtą laisvę ir laimėjo. Per
galės ženklas-trispalvė vėlia
va: geltona žalia ir raudona. 
Herbas 
telis su kardu rankoje.)
■ Visi miestai, miesteliai, kai
mai, mokyklos ir įstaigos puo
šėsi Herbu — Vytim ir trispal- 
v vėliava. Pirmuose Nepri
klausomybės metuose išleista 
tūkstančiai gražiausių atviru
čiu su Lietuvos Vvciu ir tam 

‘panašių daug dalykų. Vėliau 
išleisti pinigai su Lietuvos Vy
čiu, net ir rašoniasis popieris 
furėjo baltą Vytį str įnašu Lie
tuva.: Turiu iki šių dienų tris 
tokius lapus atsivežęs iš Ne- 
prikausomos Lietuvos 1929 m. 
kovo 3 d. / -
| Lietuva pirmuose metuose 
turėjo daug sunkumų. Reikėjo 
atstatyti miestus iš griūvėsiu. 
Bet buvo vienybė, vystėsi pa
žanga, gerbūvis, plėtėsi moks 
las ir bendra visos tautos gero
vė. Lietuva lenkė net senes
nes Europos tautas.. Kiekvie- 
t i

- Vytis (jojantis rai-

Chicagoje du geri žaidėjai susikirto krepšinio žaidimo metu. 
Laimėto viršun pašokęs Bobe Love 2 punktus. Negras padarė klai
dą ir buvo nubaustas. -

tuvos herbas Vytis ir trispalvė 
vėliava. Paskiau pradėjo rody
tis piešinys, nei šioks, nei toks 
braižinys. Kai kurie jį pradė
jo vadinti, “vytuku”. Lyg būtų 
sūnus-vaikas. Paskiau pradėta 
rašyti, kad jis būsiąs kaipo pa- 
gelbiniš ženklas mūsiy Vyčio. 
Kur negarbinga kabinti Vytis, 
ten bus kabinamas tas braiži 
nyš, vaikas. Pavyzdžiui ant au
tomobilių langų ir kitur. Bu
vo rašyta, kad Vytis netinka 
kabinti bažnyčioje, kaipo jo
jantis raitelis ir dar su kardu 
rankoje. Vėliau, kas tai suge
bėjo įrodyti, kad ir šv. Jurgis 
neturėtų būti kabinamas baž
nyčioje, nes kardu duria slibi
ną. Nusiraminta. Laukia, kas 
bus toliau. Tas bražinys-Vytu
kas vystėsi, stiprėjo, jo skai
čius didėjo ir mūsų tikrąjį Lie 
tuvos herbą Vytį temdė, nie
kino.’ Tų vytukų gauta ir Ar
gentinoje,. prieš 10-11 metų. 
Jie buvo klijuojami ant. auto
mobilių stiklo. Argentinos jau 
nimas, grįžęs iš Pasaulio Jau
nimo Kongreso 1966 m., parsi
vežė ne vytukų, bet jau gerai
suaugusių vyįukiĮ ir ne ant au-

lomobfiių stiklo klijuoti, bet 
ant sienos kabinti. Šakė, kad

Daugelis patriotų lietuvių 'sta- nimais ar^ ae jU.e,uviltr

mą kabojo braižinys, vytukas?

mato LLK, VLIK Ir PLB. Ne
reikia ieškoti svetimų dievų. 
Turime savo garbingą herbą 
ir jį gerbkime.

Laimė, kad per Pašalio Jau
nimo Kongresą-šokių šventę

nianias 
priima 
vietoje 
Vyčio.

Kolumbijoje išleista knyga 
1973 m. įspanų kalboje “Las 
Violaciones De Los Derechos 
Humanos en Lituania Ocupa- 
da Por Los Sovietus’’, kurioje 
rašoma apie rusų žiaurumus 
bet deja, jos viršelis papuoš
tas tuo, negeistinu bražiniu. 
Ar jam vieta knygų viršelius 
puošti? Ne! Turi būti Lietuvos 
herbas-Vytis! Argentinoje 1968 
m. išleista knygelė Jaunimui,' 
Lituania Historia, Arte Y Cul- 
tura”. Viršelį puošia raižinys- 
vytukas ir dar geriau: tas brai
žinys 
Ir į ką tas viskas panašu 
niekinti savo herbą-Vytį? Sa
koma: kas niekina savo vėlia
vą, herbą, tas niekina ir savo 
tautą. Be pasiteisinimų, yra 
tikroji tiesa. Laisvoje Lietuvo
je buvo iš duodami užsienio pa 
sai su Vyčiu. Knygos viršeliai 
su Vyčiu. Ir kiti įvairūs doku
mentai su Vyčiu. Tik rusams 
okupavus Lietuvą, okupanto 
tarnai pradėjo ieškoti pakeiti
mų, kad nepykinti 
okupanto. Vietoje 
tautos herbo, visur 
braižinys-vytukas. Nes okupan 
tui Lietuvos vėliava ir herbas- 
Vytis yra didžiausias dieglys. 
Todėl negeistinų žmonių ir yra

atsuktas į dešinę pusė! Wallace tvirtina, kad Demokratę
* “ 9 Kam konvencijoje jis turės dido-

• tValIi t draikiu Irvine italfOS

Alabamos gubernatorius George 
tvirtina, kad Demokratę

F

ką atstovy skaičių, kuris darys įtakos 
į nutarimus. Gub. Wallace jau nesi
tiki laimėti partijos kandidatūros 
prezidento pareigoms. Atrodo, kad 
Jimmy Carter gali turėti daugiau 
atstovų, negu Wallace ir Humphrey 
kartu sudėjus.

— Brighton Parko Namų Sa
vininkų klubo gegužinė įvyks 
gegužės mėn. 2 d., sekmadienį, 
12 vai. Vyčių sodelyje' 2455 W. 
47th Street.

žiauraus 
garbingo 
kišamas

vartojamas šis braižinys.
Eikime visi bendru keliu ir 

dirbkime už Lietuvos laisvę* ne 
duodami okupantui ir jų patai 
kūnams džiaugtis - laimėjimu 
mūsų pačių (tardoma klaida.

W KBU B II'’ S ^raži 72x90 CANNON j■ ■ B B B B B THERMAL antklodė jums dovana; jei
BB B B B B B įnešite dabar S500 ar daugiau į jūsų esą

| | taupymo sąskaitą!

Watch your money 
put on weight

Your money is different 
i. The more weight it 
the better. The fatter 

it gets, the healthier it is. To

than you. The more_weight it 
puts on ’

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

You’ll __ find it
^^at Standard 
Federal Savings.

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

■■■■

8.17% sr 
7.90%s“ 
7.08% sr 
d QHIC/ arimai 0.0 l/o

6.002%^ 
5.39% sr

"7 / ft/ Certificate Accounts* 
į YM « minimum term*: 
f /Q /V t100c- 6 years

“7-4 / /V Certificate Accounts*
/ 70 /ft mW mum term*:
• >1,000-4 year*

/*> O / ft/ Certificate Accounts* 
7ft terms:V /w $1000_30 months

. z Certificate Accounts* 
iZkML minimum terms:w /2 /O $1,000-1 year

£Z *5/ ft/ C«rtir,cate Accounts'
*"  ̂*%*■%* minimum terms:
W /Q A* $1000-00 days

% Passbook Sawings
interest oaid to
date of withdrawal

YteW based on interest (compounded daily) 
accumulated for one year.

•A sebstanttat Interest penalty is recurred for 
eerty withdrawal of certificate accounts

SlflND/lRD FEDERAL S/o/lNGS
Home Office: 4192 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632 phone: 847-1140 

Dewnere Orova Offlc*' 5100 Forest Avenue. Downers Grove, Illinois 60515 phone: 963-1140 
Lombard Office: (1st Federal Swings of Lombard), 23 North Mein, Lombard. Illinois 60148 phone: 627-1140

6 year Certificates of deposit
MINIMUM AMOUNT

2‘ ? year Certificates of Deposrt

Universal 
SAVINGS 
1800 S. HALSTED

INVESTMENT
PASSBOOK
ACCOUNT

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

Located just south of the Chicago Circle Campus
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nepajėgė apjungti visų lietuvių, bet ji jau sūrinio, šian
dien niekam ne paslaptis, kad Amerikoje turime net dvi 
Bendruomenės. Keisčiausia, kad viena neregistruota pa
gal Amerikoje veikiančius Įstatymus. O antrąją regis
truotą pagal Amerikoje veikiančius; įvairioms draugi
joms tvarkyti nuostatus. Viena turi savo taisykles, ku
rios kaitaliojamas prieš kiekvienus “rinkimus”, o kita 
turi priimtus Įstatus, kurie gerbia kiekvieno žmogaus 
pagrindines teises. - ■ ■ •/

Bendruomenės skylimą būtų labai lengvai galėję su
stabdyti, jeigu abi pusės būtų susėdusios, išaiškinusios 
nesusipratimus ir bandžiusiomis imtas priemonių nesu
sipratimams pašalinti. Taip konfliktus sprendžia kiek
vienos tautos mokyti ir gyvenimiško patyrimo turintie
ji žmonės. Jiems atrodė, kad daug lengviau ir praktiš
kiau seržantiškai visuomeninius klausimus spręsti* 
Įsakyta ir baigta. ’ -Į '■ A

113h?

Koks bus sekantis žingsnis?
Šiandien niekam ne paslaptis, kad Amerikos lietu

viai yra susiskaldę. ŠĮ kartą susiskaldymas liečia ne se
nus ir nenaujai atvykusius tremtinius; ne Amerikoje, 
ne Lietuvoje ar kitose pasaulio vietose gimusius musų 
tautiečius; ne universitetus baigusius ar tik paprastą 
pradinę mokyklą lankiusius lietuvius. Atrodo, kad ši 
kartą skilimas yra daug gilesnis. Jis liečia ne filosofi
nius ar pasaulėžiūrinius Įsitikinimus, bet sugyvenimo ir 
politinio momento vertinimo problemas.

Seni Amerikos lietuviai turėjo savo Bendruomenę. 
Kiekvienas lietuvis priklausė politinei grupei, kiekvie
nas skaitė savo laikrašti, kiekvienas ėjo pasiklausyti mė
giamo lektoriaus, kiekvienas ėjo Į savo bažnyčią, arba 
visai nėjo. Jie priėmė Amerikos priimtas pagrintines 
žmogaus teises savo santykių pagrindindan leido kiekvie
nam savo Dievą garbinti pagal Dievo duotą protą, arba 
visai jo negarbinti.. Bet kai atrasdavo svarbesnių proble- 
hų; liečiančių visus lietuvius, tai jie mokėdavo rasti bend
rą kalbą ir bendromis jėgomis stodavo kovon už gimti
nio krašto laisvę, už kaimynų pasikėsinimus į Lietuvos 
nepriklausomybę. 0 kai sovietų karo jėgos panaikino 
nepriklausomybę ir pavergė Lietuvą, tai visi rado bend
rą kalbą kovai organizuoti. Jie išmoko viską taip susit
varkyti, kad Įsitikinimų skirtumai jiems nekliudytų siekti 
visiems lietuviams bendro tikslo.

Sena Amerikos lietuvių bendruomenė galėjo būti 
palaida, galėjo neturėti galvas iškėlusių vadų, galėjo ne
būti joje drausmės ir organizacijos, bet pavojaus metu 
ji labai gerai veikė. Jai pavyko padaryti daug didelių 
darbų. Naujai atvykusieji tremtiniai atsivežė Europo
je sugalvotą Bendruomenė. Jie iš anksto planavo ir vis
ką tarp savęs aptarę. Jie buvo Įsitikinę, kad ton savo 
Bendruomenėn jis galės Įtraukti visus Amerikos lietu
vius ir galės suorganizuoti, jeigu ne valstybę valstybė
je, tai bent kažką panašaus, su vadais, vadukais ir vi
sais patvarkymais, nuo pačio viršaus iki pačios apačios. 
Tiktai naujai atvažiavusieji politikai padarė vieną klai
dą: jie nepasitarė su senais Amerikos lietuviais. 0 jei
gu kuris vieną kitą patarimą pasiūlė, tai Į jį nekreipė 
jokio dėmesio.

Šiandien tikrovė jau liūdnesnė. Bendruomenė ne tik

Bet konfliktas kilo, kai dalis bendruomenininkų ne
panoro be pagrindo būti apkaltinti. Jie taip pat nenorė
jo ir toliau būti Įsakinėjami. Jie padėjo pagrindus tokiai 
Bendruomenei, kurion galėtų visi Amerikos lietuviai 
priklausyti. Jeigu vienoje Bendruomenėje visi lietuviai 
negali sutilptį tai, rodos, nieko blogo veikti skyrium. 
Bet aiškėja, kad ir šitoks sprendimas daugumos neten
kina. Turi būti viena Bendruomenė be jokių pasitarimų 
ir sutitarimų. Diktatūrinėje sistemoje šitaip gal ir būtų 
galima klausimą išspręsti, be.t Amerikoje neįmanoma.

Nepavykus susitarti ir net nebandžius tartis, plyšys 
tarp dviejų ir toliau didėja. Iki šio meto ginčas buvo 
kiekvienos grupės narių tarpe. Šiandien jis jau kiša savo 
ragus į paviršių. 0- tie ragai gana baisūs, šiandien jau 
bandoma kenkti vienos lietuvių grupės bet kokiam vie
šam darbui. Dvidešimt septyniom lietuvių organizaci
joms nutarus paminėti, kartu su amerikiečiais, šio kraš
to 200 metų nepriklausomybęs sukaktį, pradėta darbą ar
dyti. Komiteto nariai tvirtina, kad buvo stengiamasi 
jiems pakenkti suorganizuoti šį minėjimą. Bendruome
nę sūskaldžiusieji žmonės stengėsi pakenkti komitetui' 
suorganizuoti Įspūdingą minėjimą. Jie. atkalbinėjo cho
rus, atkalbinėjo chorų vedėjus, patarę šokių grupėms, mi
nėjime nedalyvauti, minėjimo negarsinti ir ragino žmo
nes Į minėjimą neiti. Tai jau ardomasis darbas. Iki šio 
meto Amerikos lietuviai šitokių žingsnių nesiėmė.

Laimė, kad organizatoriai turi pasižymėję visus 
tuos “Lietuvos laisvės reikalais besirūpinančius” musų 
tautiečius. Jie tikisi kelti viešumon nedorus žingsnius. 
Amerikoje kiekvienas lietuvis arba jų grupė gali laisvai 
veikti. Niekas neturi teisės kitiems kliudytų Žodį čia 
gali tarti tiktai Amerikos teismas, pirma visą klausimą 
išnagrinėjęs, faktus nustatęs ir liudininkų .apklausinė 
jęs. Viešuma yra pati geriausiojo priemonė šiems klausi- 
mames aiškinti ir spręsti. Reikia manyti, kad po šio sek
madienio-1 klausimas bus viešai nagrinėjamas. \

Jeigu pasitvirtintų organizatorių skundai, tai kiek
vienam teks atsakyti Į šį klausimą: — kur mes toliau 
einame? Jeigu mes pradėjome kenkti vienai grupei ruoš
ti renginius, tai kas atsitiks, kaip nukentėjusioji grupė 
atsilygins tuo pačiu. Noroms ne noroms prisimena dvie
jų lietuviškų smarkuolių pasikalbėjimas.

— Tylėk, — sako vienas, — ba aš tau rėšiu į ausį...
— O ką tu manai, kad aš tau rėžti negaliu?

ke kitas. į . . r . ,
Kas atsitiks, jeigu nukentėjusi grupė pradės ardyti ^VaTrisi paSše ^dėb^ulJ 

kitų panašius rengimus? Kiekvieną žingsni reikia ap- spindulių gaudymo paplūdimuos 
galvoti. ; (?). To man nė nereikia, nes

Jamestown miestelyj* (W. Virginijoje) yra sena stiklui gaminti ir bonkoms išpusti dirbtuvė, 
įsteigta 1608 metais. Vis* laiką joje buvo ir tebėra gaminamas nepaprastai geras stiklas.Ji .

Bankas pūtėjas atvykusiems keleiviams rodo j o pa ties išpūstą bonką.

ALGIRDAS GUSTAITIS

atsa-

Petras Babickas yra spalvin
ga asmenybė. Jo poezija bei ke- 
lionią raštai, samprotavimai, 
garsinimai lietuvių tautos is
torijos tėra tik dalelė Petro Ba
bicko.

A
Petras Babickas lietuvių vi

suomenės yra primirštas kaip 
dideliai nusipelnęs lietuviškam 
filmui Nepriklausomos Lietu
vos laikais. Jis, be kitko, orga
nizavo Švietimo Ministerijai pir
mą lietuvišką Filmoteką.

Paskutiniaisiais metais JAV- 
se pagaminta keletas filmukų 
apie žymius lietuvius. Petras 

Babickas panašius yra gaminęs 
prieš keliasdešimt metą Nepri
klausomoje Lietuvoje apie Mar
tyną Jankų, A. Jakštą-Dam
brauską, Gabr. Petkevičaitę, ge
nerolą J. Bulotą. Ką daugiau 
yra nuveikęs lietuviškam filmui, 
reikėtų parašyti pačiam Petrui 
Babickui.

Neseniai esu gavęs laišką iš 
Raimundo Lapo, redaktoriaus 
Amerikos Lietuvių Kinemato
grafijos Istorijos. Jis iš n aujo 
išjudino ir mane. Susiradau se
nesnį Petro Babicko laišką, at
sakantį į mano jam pasiųstus 
klausimus. Jis man parašė 1957 
m. rugpiūčio 2 d. iš Čikagos, Il
linois. Gausu labai įdomią ži
nių 'apie filmus.
Ką lietuviai davė pasauliui?

Įvade ar pasipurtyme, Petras 
Babickas spalvingai — šmaikš
čiai rašė:

“Dėl lietuvių įnašo į svetimų
jų kultūrą! Negaliu suorgani
zuoti spec, tuo reikalu būrio, 
nes čia, Chicago j e, ir trims žmo-

“Pict. Lith.” knygoj bus per 
maža vietos plačiau paliesti ma
žai liestą kausimą. Reikia įmuš
ti į amerikiečių sąmonę, kad lie
tuviai ne iš kelmo išspirti, kad 
jie yra davę kaimynams valdo
vų dinastijas: Jogailaičius, Ro
manovus ir daugybę smulkesnių 
valdovų; davė taip pat išminties 
karalius: ' filosofą Kantą, rašy
tojus Dostojievskį, Milašių, Bal
trušaitį, Mickevičių, o jAV-ėms 
davė cento kūrėją Baranauską.

vatorių, tai turi plaukt žalio til
to link; vandens srovė tikrai ta
da plaukiką nuneš ligi Elevato
riaus”. Jei norim garantuoti 
Vilnią, ne jo turime reikalauti, 
bet teritorijos už Gardino ir 
Balstogės! Mūšą politiniai bū
reliai, matyti, Lietuvos žėmėlapį 
nubraižys tik 2003 metais, ka
da iš viso toks žemėlapis nebus 
reikalingas, nes kultūrinės’iz
raelitą bombos bus pabaigusios 
su šia civilizacija! OKI

Nesuprantu, kokią filmą $vėi-

Sharkey- ir šimtinę kitą imtinin- 
ką bei dešimtį golfininką, filmą 
žvaigždžių, beisbolistą, etc., tik 
nedavė nė vieno tikro profesio
nalo gansterio... Beje, tas Me- 
tecki, kuris per 16 metą dinami-

Linkėdamas geriausios sėk
mės.

Jūsų
(pasirašė) Petras Babickas.

Ar tai buvo įvadas į atsaky
mus filminiais klausimais, ar 
pokalbis degančiomis ir neatsa-

ktiant išnaudotas mūsą propa-

da — svieto lygintojas! Taigi 
iš mielo man reikalinga, kad 
ėmęs pavartytum Lituanus kom
plektą ir išrastom kelias pavar
des (aš turiu tik vieną, paskuti
ni, Lituanus numerį) žmonių, 
prisidėjusią prie “izraelitą” sme
genų atgaivinimo! Į tą sąrašą 
galėtą tilpti, iš bėdos, ir Bobo 
žmona -(buv.) Pąulekiutė. Ar 
ne? Visa tai būtą sudėta į mano 
knygos puslapi, kurio antraštę 
net USA milionierius suprastų:

Do you know, that Emanuel 
Kant,was a Lithuanian?, _

.žinoma, kad T. žinai (ir tai 
būtą kitam puslapy), bet T. ne
žinai, kad Lietuva vra bolš. oku
pacijoj, kad iš jos į Sibirą iš
vežta 10% gyventoją, - kad... ir 
t. t. Na, supranti...

Dėl Karaliaučiaus, tai aišku. 
Nors jau seniai kalbėjau, bet ir 
dabartinėse paskaitose neužmirš
ta kartoti .seną savo pavyzdį 
“Jei nori perplaukt Nemuną nuo

svarbu. Galima įvairiai panau
doti. - ■ ; • ' ..A .

Kas pradėjo lietuvišką

Toksai buvo mano, -pirmasis

jis parašė tą pat 1958 rugpiū
čio 2’ d. iš Čikagos:

1. Kas pradėjo'liet. £ pra
monę?

Ats.: Negalėčiau pasakyti ti
krai, bet manau,-kad iš Ameri- 
kos atvykę lietuviai. Kas buvo 
pirmas? Berods Lukšys. Asme- .. 
niškai pažinau malonius broliu? 
Motuzus, K. Lukšį, Januškevi
čių.™

2. Kaip™, privati iniciatyva?
.Ats.: Tai ir buvo “privati ini

ciatyva. Niekas tiems pionie
riams, kiek atsimenu, pinigų ne
siūlė, beje, jiems jų ir netrūko, 
nes jie buvo iš USA!

(Bus daugiau)

SKAITYK IR KITAČ PATARK 
DIENRAŠTI ’NAUJIENAS’

RAŠO DAN KURAITIS

Pavasaris eina Karpatų kalnais
BUDAPEŠTO BARAS

DIDELES GERKLĖS NEUŽTENKA 

tarnautojas atneša tris didelius ąsočius, labai gražiai 
apipintus. Prieš kiekvieną rinktinį vyrą tuos ąsočius 
pastatė ir pranešė kad juos patys vyrai galės prisi
pildyti skaniausiu Vengrijos vynu.

Kitas patarnautojas atnešė tris didelius butelius 
jau minėto vyno. Minėjo ir vardus, bet dabar man ne
prisimena. Tiek galiu pasakyti, kad vardai, veng
rams labai daug reiškiantieji. bet man jie nieko nesa
ko. Man būtu buvę geriau, jeigu būtų palikęs senus 
gero vvno vardus. Milžinišką vyno butelį galėtum 
pats atsikimšti, bet scenoje ne visuomet patogu, gali 
nepataikyti, nes didelės bonkos yra ir didelis kamštis. 
Patarnautoja atsiklausia ir patys bonką atkemša.

Tuo pačiu metu paduoda ir gana ilgą stiklinį 
vamzdelį, karį kiekvienas vyras privalo įkišti į vyno 
bonką pasiuj bti geriausio vyno, o vėliau įtrauktą vy
ną leisti i ąsotį. Ten ne toks sunkus dalykas, bet kas 
niekad šiaudeliu nieko nebuvo siurbęs, tai nemoka.

As supratau, kas buvo pasakyta ir kokios šilo vi
so žaidimo salvgos. Kreipdamas dėmesį j savo kaimy
nus. kelis kartus patraukia vyno į stiklinį vamzdelį 
ir ji labai lengvai išpyliau į ąsotį. Netrukus mano ąso
tis buvo pilnas.

Pasakiau teisėjui, kad reikalas baigtas, ąsotis pil
nas gero vvno. Teisybę pasakius. aš to vyno nebuvau 
ragavęs, nes visą sujviblavau į ąsoti. Kas greicisrasiai 
pripils ąsoti, tas gaus pirmąjį prizą. Gavau didelę 
bonką vengriško sampano. Be to. man buvo duota šo

koladinė širdis, ir surinkau 700 žmonių aplodismentus.
Tai pirmas toks įvykis mano gyvenime. Daugelį 

kartų bandžiau visokios laimės, bet visuomet prakiš- 
davau. Kai pralaimiu, tai žmonės sakydavo, kas myli 
ir yra mylimas, tas niekad prizų nelaimi, šį kartą 
laimėjau, bet turiu pasakyti, kad laimėtoją žmonės 
myli. Eina, sveikina, laimės linki ir nori, kad išger
tum kartu su juo kokį stiklą gero vyno ar stiklą sti
presnės. •* -riJIS.

Žmogaus gyvenime panašus laimėjimas yra menk
niekis. Į jį nevertėtų dėmesio kreipti. Man vis dėlto 
buvo smagu, kad laimėjau pirmą kartą. Kiti moka 
laimėti, o kai aš. prie sukčiavimų niekad buvau 
nepratęs, net ir kortomis lošdamas, niekad nelaimė
davau. šia proga noriu dar priminti, kad šitas vyno 
perpylimo kontestas buvo tikrai tarptautinis. Ant 
estrados buvo vienas vokietis, kilęs iš Frankfurto ir 
atvažiavęs į Vengriją pasidairyti, kaip tas kraštaš 
atrodo. Antras buvo rusas iš Kuibyševo, o trečiuoju 
buvau aš Chicagos lietuvių. Pranešėjas visiems gulia- 
ša valgant tiems žmonėms šitaip paskelbė:

— šitas kontestas eina tarp Kuibyčevo, Chicagos ir 
Frankfurto. Chicaga laimėjo. Salėje pasigirdo didelis 
Šauksmas: “II ura, Chicaga!" Daugelis man spaudė ran 
ką, kai aš. laimėjęs šampaną, nuo estrados ėjau prie 
savo stalo.

Džiaugiausi, kad man pavyko laimėti, bet dar la
biau džiaugiausi savo plaučiais, kuriais galėjau iš
siurbti orą ir pritraukti vamzdelį vyno. Traukiau 
vieną po kilo, kad tiktai greičiau pripildyčiau ąsotį. 
Vokietis taip pat gerai siurbė, bet jam nepavyko taip 
greitai ąsočio pripildyti. Reikalas buvo sunkesnis su 
Kuibyčevo puškeliu. Jis, nemokamai priėjęs prie ge
ro vyno. pylė į ąsotį, bet jis ragaudavo. Vargšas nesu-
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prato ’ kontesto esmės. Jeigu būtų supratęs, tai jam 
nebūtį- reikėję ragauti. Jis, kaip ir visi kiti kontės- 
i antai, turėjo pakankamai įvairiausio vyno. Svarbiau
sia, kad tas vyras buvo veltui. Mokėjo “Gulašo” gamin
tojai...' .

Tai buvo tarptautinė turistų sueiga, kuriuos ven- 
rai įvairiausiai vaišino. Vieni kepė jiems gerus gulia- 
šus, kiti davę gero vyno, kad ir vėl sugrįžtų į Veng
riją ir pasidžiaugtų ne tik gražia gamt, puikia muzi
ka, bet ir geru vynu.

•* ’ TURIZMAS SMARKIAI PLEČIASI

■Reikia pasakyti, kad Europoje turizmas smarkiai 
plinta. Jaunimas užsimeta maišelį, kurį vadina kupri
ne ir leidžiasi po kitas valstybes. Pirmiausiai jie apei
na savo valstybę, pamato svarbesnes vietas, o vėliau 
jau bando ir užsienius pamatyti.

Skaičiau, kad prieš šimtą metų turistai^ galėjo būti 
tiktai labai turtingi ponai. Tuščiakišeniai bajorai 
toli važinėti negalėjo. O senais laikais turistai ne tik 
patys važinėjo. bėt ir tarnus vežiodavosi. Kai kurios 
ponios tai išvažiuodavo su kelioms tarnaitėmis. Vežda 
vosi kambarinę, pasiimdavo virėją, nepaleisdavo nuo
latines palydoves.

Turizmas pasikeitė jau prieš 50 metų. Visi dides
nis žmonių skaičius ryždavosi pamatyti pasaulį, atei
davo uotas pasižiūrėti, kad kaip žmonęs gyvena ki- 
darbininkų ir visos žmonijos pažanga. Dabar visi gau
na atostogas. Atostogos yra geriausia proga ne tik sa
vo kraštą geriau pamatyti, bet ir kitur pabuvoti.

Apie kiltis kraštus gali daug patirti, ii laikraščių, 
knygų ir keleivių pasakojimų, bet dar daugiau patir
ti. kai žmones kalnus, upes ir ngniakalnius pamatai 
savo akimis. Laikraščiuose įdomūs būna keleivių pa- 
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sakojimai ir patyrimai, bet labai mažai yra verti gar
sinimai. Garsinimai daromi biznio sumetimais, yra 
išrokavimas, o kai žmogus pasakoja be jokių išroka- 
vimų, tai pasako teisybę.

Aš pats labai atidžiai seku laikraščius ir kreipiu 
dėmesio į aprašymus, bet turiu pasakyti, kad daug 
įdomiau ir naudingiau, kai aprašytą kraštą, gamtos 
grožį ar gyvenančius žmones pats pamatau. Dar įdo
miau, kai su žmonėmis turi progos pasikalbėti. Kal
bos nežinojimas kenkia, bet visur randi žmonių, mo
kančių tą kalbą, kurią pats moki. Buvau įvairiose 
pasaulio vietose, bet visur susikalbėjau. Kariais pasi
taiko vienas kitas sunkumas, bet tuojau atsiranda 
žmogus, kuris moka angliškai ir gali tavo klausimus 
išversti ir paaiškinti. . . .

Man kelionės po pasaulį labai daug davė. Kiekvie
ną kartą aš grįždavau iš kelionės, tarytum bSčiau ko
kią klasę baigęs ir egzaminus išlaikęs. Vienas lietu
vis keliautojas, papasakojęs apie dažnas tėvo kelio- 
į Pietų Ameriką, Vakarų Eropą ir Artimuosius Ry
tus, man tarėf “Keliavimas yra brangūs tartas.” Aš 
pasakyčiau, kad kiekviena kelionė — tai gyvenimo 
mokykla. Kiekvieną kartą aš paryriau tokių dalykų, 
kurių jokioje knygoje rasti negali.

Labai daug pasako žmonių gyvenimo būdas, šąa- 
ra, namai, maistas, mokyklos. Bet man dar daugiau 
duoda pasikalbėjimai su žmonėmis. Ypatingai daug 
patirti, jeigu susitinki su keliautoju mėgėju. Keliau
tojas yra pastabesnis, daugiau pamato, giliau klausi
mą išaiškina. Keliautojas yta toks žmogus, kuris visą 
laiką nebijo klausti. Vienų jis paklausia kei»r.o kitų 
paklausia ir svarbesnio klausimo. Jeigu neklausi, tai 
ir nežinosi. Priėjau įsitikinimo, kad po pasaulį ke-

(Bus daugiau)



DR. ANNA BAUQNAS
AK1|J, AOSU, NOSIKS

2858 W. 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą

DR. K. G. BAWKAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 S®. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6448
Pruma ligonius pagal susitanm^ 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-3004

DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Ttlaf. 6954)533

Fox Valley Medical Center
6b0 SUMMIT STREET

ROUTE“58/ELGINriLLIN6Ts~*

MYK. YLAKSX'YnS

ATSISVEIKINIMAS SU TĖVU 
JĖZUITU JONO RAIBUŽIU

Čikagoje. Tėvų Jėzuitu Na
muose staiga ir netikėtai savo 
kukliame kambarėlyje š/m. 
bal. 15 d. iš ryto rastas pasimi
ręs plačiai mūsų visuomenėje 
žinomas ir, visų kas jį pažinor 
jo, gerbiamas Tėvas Jėzuitas 
Jonas aibužis

Jis buvo gimęs 1900 metais 
Jonas Raibužis.
netoli Barstyčių, todėl būva iš 
savo kilmės tikras žemaitis. 
Susipažinęs su skautą virau dar ______
mokyklos laikais, veliuonis iki tijt^s vardu. Jis nušvietė Velič

jaunesnieji. Noth itilgai salės 
abiejose pusėse buvo vietos su 
sėsti ąpie 300 žmogių, bet k#i 
kuriems teko ir pastovėti, nes 
dalyvavo aį>ie 400 žmonių, ku
rių didelę dalį sudarė jaunes-1 
nieji. l

Atsisveikinimo aka dėmi ją 
atidarė Čikagos Jėzuitų Virši-

iš pat pradžia pakviesdamas_ . . . . M ’

ką atsisveikinti visos jūrų skau

u\ ’ •

Ljobio-ayBKMid rTyuu is South 
no. >

Tas nuosprendis įžiebė rhn- 
ei austą rasinį kettf likki, kokio 
Ii' stone nebebuvo nuo tu laikų, 
kaį pjaukim*’ neeerejo įsileis
ti vargšų airišių imfgruntų prieš
1'0 melų. '

Iš visos eilės konfliktų pas
kutinis įvyko ė. m. balandžio 5

• "i ružatotas. Mechanikas sus- 
kaldyta galva ir sužalotais sine ( 
gvuinits guli ligoninėje mirties 
pavojuje. <

Vėliausia auka buvo 17-metė 
baltoji mergaitė, kuri važio
dama su savo tėvu per juodžių 
gyvenamų kvartalų per klaidą 
įvažiavo j akligątvį ir mestu ak 
meniu buvo sužeista į galvą.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA SOTINI KRIKŠČIONIUI

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SUKUtUN 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5649 

Rezid.: 366-2Z33
' UF1SU V ALANDUS.

PirmadienAais ir ketviriau. 1—7 vak 
ąau&cL. penaiaoieni nuo 1—x tree.

• ir sesuo. UKiai susitarus.

Uit PAUL V. DAKGI5 
GYDYTOJAS IR C H1 KUKU A3 

Westchester Community Klinikos.
1 medicinos a<re«aorius. • 

1933 S. Manheim Rd., Wesichesier, ILL 
vAuaiNnub: 3—y 'uaroo oienomis ir

Kas antrą sesiaoiem. d—6 vai. 
lei.: ooz-z/2/ ar na 562-27225

■ ;—
KKZ.: Gi 8-0873

Dit W. fiSlN - H5INAS
/ .

AKUSEKiJA IK MUfERU L1GQS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

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

siliepia, skambinti M i 3-000L

f tu —B e .3-5893

OIL A. B. G1EVECKAS 
OTDYTCJAS IR CHiRUKCAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

SPECIALYBĖ AKIU LIGOS 
3907 West. 103rd Street '

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. A. v. JUČAS
Tek: 561-4605 ir 439-4441 

O F I S A I :
1002 N. WESTERN AVE.
5214 N. WESTERN AVE.

^Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tek: HE 4^1818’
Rezidencijos: PR 6-98GI * , .

DR. J. MESKAU5KAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS
. 2454 WEST-71st STREET

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTA5 

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

“contact lenses”.
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

■ DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS. CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL: ąn>pad. nuą 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak. 

Of iso telef.:- 776-2880 
Naujas rez. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas; 2652 WEST Š9th STREET 

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. -trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V. Tumascnis, M. D., S. C 
C H I R U R G A S 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telof^ HEmlock 4-2123 

Rezid. telef.: GĮbson 3-6195 
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai- telef; GI 3-6195.

nies ilgų metų įnašą darbe su 
jūrų skautais, kur jis metų mę 
tais su jaunimu - stovyklavo, 
instruktavo, vedė dvasinius 
bei moralinius pokalbius, bu
vo visiems draugiškas, nuolai
dus ir sugyvenamas. Baigda
mas velionies mėgiamiausia 
malda: Tu, kuris nustatei žvai 
gždėms ir paukščiams kelius..., 
ragino visus velionio prisimi
nime sekti jo pėdomis.

Čikagos Aukštesniosios Litu 
anistinės Mokyklos vardu atsis 
veikimo mokyt j, Masilionis. 
Paaiškėjo, kad'velionis net 11 
metų mokytojavo šioje mokyk 
loję ir per jį nemažas skaičius 
lietuviško jaunimo gavo litua
nistinį švietimą.

JėzuilųL Ordeno vardu atsis
veikino Tėvas jėz. Kijauskas. 
Jis iškėlė velionio meistriš- 
'kas rankas, nes jis sugebėjo 
atlikti daugel ir tokių darbų, 
kuriuos, šungeba tik amatinin-

savo mirties buvo aktyvus jū
rų skautų eilėse, pasiekdamas 
net jūrų vyr. skautininko laips 
nį. Jam buvo viskas brangu, 
kas surišta su laivais, su burė
mis ir su vandens sportu. Šio
je srityje jis buvo per ilgus 
metus sukaupęs daug žinių, to 
dėl jūrų skaųtijes vasaros sto
vyklose šalia dvasios vadovo 
ir kapeliono pareigų velionis 
būdavo pritraukiamas ir prie 
įvairiausių kitų pareigų. Būda
mas švelnaus būdo, atviros šir
dies ir pasiruošęs patarnauti ar 
timui, mokėjo suprasti jaunųjų 
problemas ir mokėjo prie jų 
prieiti, dėl ko buvo ypač mūsų 
jaunuomenės gerbiamas ir my 
limas. - -

Jo kūnas iš pat pradžių bu
vo- pašarvuotas Velykų Sekma
dieni Evans koplyčioje ir po
pietėje jau gausybė jo pažįs
tamų bei bičiulių atėjo už jį 
pasimelsti ir su juo atsisvei-______ ____ ____ _ ___ _____
kintį. Tačiau pagrindiniam ^aj padaryti. Iškėlė rūpestį,

dieną baltųjų poros šimtų de
monstrantų žygiuojant protes- CHICAGO. —-Kardinolas Co

dy, Chicagos arkivyskupas, šios 
verstinį~vaikų “bicinimą” (au’ savaitės gale išvyksta į Colum- 
tobusais vežiojimą į ne savo| bus Hospital] ištyrimui, ar jo 
rasės mokyklas).

Prie miesto valdybos namų 
keli baltieji vaikėzai užpuolė 
juodį-Bostono kon trak torių są 
jungos direktorių. Ušpuolimas 
įvyko akivaizdoje televizijos ir 
spaudos reporterių-fotografų, 
kurie smulkiai užfiksavo, kaip ZARASIŠKIŲ

to demonstracijoje prieš pri-

tulžies negalavimams pagydyti 
bus reikalinga operacija. Kar
dinolas yra 68 metų amžiaus.

SUSIRINKIMU

atsisveikinimui jo kūnas bu
vo iš ten perkaltas į Tėvų 
Jėzuitų Namus ir pašarvotas 
Jėzuitų Namus ir pašarvotas 
Jaunimo Centro didžiojoje sa
lėje. Ten pirmadienį, po Vėly

■baltieji Amerikos vėliavos ko
tu permušė juodį žemėn ir dar 
apspardė.

Užpuolimas buvo pasmerk
tas, bet sekančiu dieną juodu
kai pradėjo akmenimis ir plyt 
galiais apmėtyti pravažiuojan
čius baltųjų automobilius ir 
vienam baltam autobuso šofe
riui supjaustytas veidas.

Praėjusį šeštadienį gauja 
baltųjų, vaikezų užpuolė prie 
South Bostono autobusų sto
ties ant suolo sėdėjusius du juo
džius, kuriuos jie sumušė ir 
automobilio antena išpliekė, o 
pirmadienio vakare juodžiai 
mesta plyta sužeidė- aulomobi 
lyje sėdėjusį baltąjį automobi 
lių mechaniką, ištraukė jį iš 
automobilio ir akmenimis ir 
plytomis tiek žiauriai mušė, 
kad ir veidas iiko^ nebepažįsta

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

Valdyba

JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS IR ' 
Kultūros klubo 50 metu Jubiliejinis 
banketas Įvyks sekmadienį, balan
džio 25 d. Polonia Ballroom 4604 So. 
Archer Ave. Pradžia 3 vaL po pietą. 
Programa 3 vai. p. p. Vakarienė 4:30 
vai. Gros George Joniko orkestras.

Valdyba, A. Kalys.

give...
so more will live

HEART Ą 
FUND (•

čia pasakyta, kad ue, kurie neatidaro savo burnos ir nesistengia pa
sakyti kitiems dieviškosios tiesos, negalės pasidaryti tiųkamais įeiti į dan
gaus karalystę. Apaštalas sako, kad negalima nekalbėti apie tai. ki matė
me ir girdėjome. Kiekvienas krikščionis, kuris gavo tiesos Šviesą ir paži
no maloningąjį dieviškąjį planą, ir pamatė didyjį išganymą, apie kuri kal
bėjo miisų Viešpats, nebegali tylėti ir laikyti savo šviesą po uždangos. 
Kurie taip daro, težino, kada laikui bėgant jų šviesa užges. Jei kas 
gėdysis Viešpaties ir jo žodžio, tas nebus tinkamas jo dangiškai ka
ralystei.

vai žlne, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną Bet kur yra ml 
rusleji? Į tą klausimą atsako knygutė "VI lt ii po mirties*, kuria gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ŽAVI ST, 3715 WEST 65th STREET, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629.

i - - ŽV. RAITO TYRINfTDJAI

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TSTS JSODERNISKOS
Jffi-COHDETTONED IOPLYS0S

veikinimas su visuomene.
r Velionies palaikai buvo pa
šarvoti salės viduryje, prie gal 
vos daugybė gėlių ir vainikų 
o toliau tautinės bei jūrų skau 
tų vėliavos. Seniausieji savo 
amžiumi ir daugiausiai nusi
pelnę sausumos ir jurų ūkau
ti jos skautininkai pradėjo neš
ti prie velionio karsto garbės 
sargybą, kuriuos vėliau keitė

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-3063 

^wsszSSSHBBMEnMBKMKWWBSS

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairi y atstūmę. 
ANTANAS VILIMAS 

323 West 34 Place 
TeU F Rentier 6-1882

DIDŽIAUSIU PAVEIKSLU 

TELEVIZIJA 
sumažinta kaina

2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

Atid. 9—6; pirm, ir ketv. 12—8. 
Sekm. ir treč. uždaryta.

; GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t t.

2850 West 63rd St., Chiceso. III. 6062$ 
Telef.: PRospect 6-5084

Linksmame arba liūdesio valandom 
(PUTRAMENTAS) 

gražiau^* Ir zztLi
irtų papuošimui ir sezoninės 

kapams gėlės.
ROY R. PETRO (PUT*>’£Tf JAS) 

5525 So. Harlem Ave. -- 586-1220

SKAITYK ?ATS IR PAKART**

KITUS SKAITYTI

KIEKVIENO

LISTUVIO

DKAUQA4 LB . BJCX.ULXS.

kas jį pavaduos ir kas jo vieto
je atsistos. Po to Čikagos Ope
ros Choras, pianinniu lydimats 
muziko prof. Aloyzo. Jurgučio 
ir diriguojamas Alf. Gečio pa
giedojo porą giesmių o p-lė Lo
reta Stončiūtė jautriai paskai
tė pritaikintus skaitymus. Po 
trumpos Tėvo Vaišnio atsisvei 
kinimp kalbos, muzikas B. Pak 
štas su savo liaudies lumzdeliu, 
lydimas dukros Rūtos su kank 
lėmis, atliko taip šiai progai 
pritinkančią mūsų liaudies Įiū 
dną Raudą. Užbaigai Tėv. J. 
Borevichxs paprašė visus atsis 
loti ir atsisveikinimui sugiedo
ti Marijos giesmę. Tuo pat jis 
pranešė, kad laidotuvės vyksta 
sekančią dieną, 9 vai. ryte bus 
atlaikytos iškilmingos pamal
dos su Vysk. Brizgiu, kuriam 
asistuos keletą kunigų, po ko 
velionio palaikai bus laidoja 
mi šy, Kazimiero kapinėse.

Šio atsisveikinimo kultūrin
gas ir apgalvotas pravesimas, 
nors paprastas, bet gražus pa- 
šarvmvimo išdėstymas,’ prasmin 
ga ir įvairi, tačiau neilga ir-ne- 
nobodi akademija bei erdvi 
patalpa-visa tai prisidėjo prie 
pavyzdingiausio, kokį, iš viso 
teko pergyventi atsisveikinimo 
atlikimo. Pabaigai norėčiau 
pridurti, kad velionis buvo ir 
ilgametis mūslj jūrų šaulių 
draugas bei rėmėjas ir per ei
lę metų dalyvavo per Memorial 
Day mirusių paminėjime ant 
j. šaulių laivų. Ilsėkis Ramybė
je, Tėve Jonai nors toli nuo sa 
vo Žemaitijos, l>el netoli mūsų.

Bostone kaip Beirute
Ką meno l rišėjo 

sprendimas padarė

Bostonas. Mass. 1971 m.
sėjo mėnesį JAV pislrikto Teis 
bio teisėjo W. Arthur Garrity 
Jr. įsakymu integruoti Bostor 
no mokyklas autobusai pra<lč- 
įo kasdien riedėti ‘arp moky? 
klų baltųjų ir juodųjų gyvena
mose apylinkėse, ir jau treti 
melai kai nebėra įamvbės ir 
saugumo. AHios nništvnės taų> 
baltųjų ir juodžių karts nuo 
karto sukrečia tai vieną, tai ki
tą miesto dalį ir pati ramybė 
djwo si nes&igį ir' nejauki.

BE^ixMe 7-8SM

f GIMUSI LUCKUS, 
Gyveno 10201 South'Kildare

Mirė 1976 m. balandžio 22 d., 10:15 vai. ryto, sulaukusi 65 metų 
amžiaus. Gimusi .Chicagoje, Illinois.

Paliko nuliūdę: vyras John duktė Eleonor Zapolis, žentas Frank; 
2 anūkai: Robert ir Carol; sesuo Josephine Katch, su vyru Benedict; 
sesers sūnus James su žmona Barbara; teta Helen Kazei, dėdė George 
Kuzmik ir daugelis kitų giminiu, draugu bei pažibamų.

Kūnas bus pašarvotas šeštadien, bal. 24 d. 4 vaL po pietų Lack 
(Lackawicz) koplyčioje, 2424 West 69th St.

Pirmadieni, balandžio 26 d. 1:00 vai. po pietų bus. lydima iš koply
čios į Gimimo Panelės Švenčiausios parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojama šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. *

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

Nuliūdę lieka: 4
Vyras, duktė, žentas ir giminės.

Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir- sūnūs. TeL 737-1213.

GEROS DOVANOS
UOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIEHOSE" 

SU, DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:

Dr^ A, J.- Gussen —DANTYS, jų priežiūra,, sveikata ij grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00' dabar tik _________  $3.00
Minkštais viršeliais tik ____________ _______ _ S2.0Q

Dr. A J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS. ŽMONES.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik.----------- -  52.00

Galima taip, pat užsisakyti paštu, atsiuntus ček| arb« 
money orderį.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 606lfe

I jr- .1 ~ ------ _ --- ---  - ---------------- - — - ■

ji

»

H

i;

si«| santykiams tokiame mieste 
kaip Bostono”, pasakė Maissa-

BUDE IKIS
DAIMIDGAIDAS

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

Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ. *

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 So., LITUANICA AVENUE. Phoner YArds 7-3401

RIMTA KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galime gauti puikių knygy, kurioi papuoi bet 

knygy spintą er lentyną.

K. Bielinis, PENKTtEJi MĘTAi, gražiai įtisu, 6«2 psi
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai jnšia. 4t>4 psL _____ ___
Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas.

aais viršeliais. 336 psk Kaina S6.00. Minkštais virš,
Prof. VecL Biržišką SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, 1 dalis. 208 psk, įrišta — S3.00, minkštais vir
šeliais — $2,00; n dalis, 225 psl. įrišta — S3,00. minkš
tais viršeliais    —___—.— -------- —

Prof. S. Keirys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 psk
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO. 492 psL, minkštais vir 

sėliais._________ _-------- ----- ...---------------------------—
Juozas Liūdiius, RAITAI, 250 psl. _____________ _____ -
P. LIOdiiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LlUDtlŲ,

88 psl. ~—  ....—.............----------------- ----
Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminima.l

170 psl. ..— ______ ....._______________ ____________
M. Gudelis, POVILAS MILERIS biografijos bruožai 232 

puslapiai ...4—-.-.________ ___ ..._ _
Knygas užsakant reikia pridėti 25 cLj pašto išlaidoms.

1 4a A Ii J I B NO S.

kokią

W>.00
$6.00
Gra-

$5.00

$2.00
$5.50

$5.00
$3.00

S).00

$3.00

$3.00

1735 Hateled SL, Chicago, I1L fiOfiOS. — CeL HA L-61W. J

1446 S<x 50th Ave^ Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

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

3319 So. LITUANICA AVĖ. Tek: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

,11028 SOUTHWEST HIGHWAY- Palos Hills, Bl. 974-4410

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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Iš kurios Chicagos vietovės bevažiuotum, labai nesunku susirasti 22-jų — Cermak Rd. Važiuo
jant šia gatve i rytus, netoli ežero, ji atsiduria į McCormick Place. ,

TRUMPAI

— G, Padagas is Marquette 
Parko apylinkės pratęsė be 
raginimo savo prenumeratą, o 
Naujienų paramai atsiuntė pen 
kine. Dėkui už auką, taip pat 
dėkui keturiems šios apylinkės 
tautiečiams, pareiškusiems no-

rą susipažinti su Naujienomis 
Vajaus proga Naujienos 
siunčiamos 2 savaites susipaži
nimui nemokamai.

— Dr. Jokūbas J. - Stukas^ 
Mountainside, NJ, Seaton H^ll 
universiteto profesorius, “Lie
tuvos Atsiminimų” radijo pro
gramos vedėjas ir Lietuvos Vy
čių organizacijos veikėjas, prie 
šavo prenumeratos

l C

V

vra

atsiuntė

'V

$9 Naujienų1 paramai.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

3333 So. Halsfed et., Chicago, HI. 60608. - 

V. VALAhlTINAS
Tek 254-3220

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ , 
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ..

mi iperialfo argaiifratomi, vei 
kejuin kvice lunn visi Sl-A na
riai. Naujas narys yra geriau
sia dovana SLA Sukaktuviniam 
Seimui, kuris įvyks liepos 5-8 
dL Pick Congress 
Chicago j e.

— Edvardas

viešbutyje,

Baranauska^
' Schenectadv, N. Y., nepralei-
džia progt>s~ pdgarsinti Lietu
vą ir priminti jos okupaciją 
amerikiečių spaudoje. Jo strai 
Puniai, laiškai ir pareiškimai 
buvo įvairiomis progomis ats
pausdinti* Amsterdam Evening 
Recorder,. Schenectady Gazet-

. te, The Knickerbocker News 
* ir New York Daily News. -1New York Daily News. || 
| __ Ątįen IV, Prusis iš Marisf 
Į aukšt. mokyklos yra tąrpe 42 
r.
: sinę National Merit stipdendi- 
ją. ši stipendija teikia nė lik

C-L

abifuriejatų laimėjusių konkur
: sinę National Merit stipdendi-

$1,000 numatytoms studijoms,
bęt ir didelę garbę gavėjui taip 
pat. mokyklai..

, — ^.^takauskas, ildl. Spri-
► savo 

prenumeratą, gerus. . Įinkėji-
jigšx ^k., pratęsdamas

parėmė $6. dovana Naujienų 
labui. Po 4 dol. atsiuntė Br. 
Papaųręlis iš Montrealįo ir po
nia Monika Ignas iš Cleveland, 
Ohio. Antanas Mikoliūnas iš 
Clevel&ndo užsakė lietuviškų 
knygų, o$1.5 likutį paskyrė 
Naujienų naudai. Tos apylin
kės tautietis užsisakė Naujie
nas 6 mėn., bet pavardės prašė 
neminėti.

— Ponia Helen Buchinskas 
iš Marquette Parka apylinkės 
tarp kita ko taip rašo: “Gerai, 
kad paskelbėte Mašinų fondo

MftLF WANTED 4- MALA
Oarbininkv Ra»ki»

SET-UP MAN- 
metal fabrication jobFor Sheet metal fabrication job 

shop. Experienced on punch pres
ses. Company benefits.
FANMAR METAL PRODUCTS CO.

820 So. Tripp z
Phone: 638-5466

MAŠINISTAS <- TOOL ROOM 
Mes ieikome asmenų, patyrusių su 
preciziškomis mašinomis. C 
Hmas injection mold repair pagei-

iN VALVE CORP.

TOOL ROOM
preciziškomis mašinomis.

daujamas. Geri priedai.—-----
2930 No. Ashland < 

Tel. 348-1201.

PR.

Patyri-

!

REAL ESTAT€ SALE
Namai, žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
S ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSJLMOWIMAIS

- DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

■ MUTUAL FEDERAL SAVINGS
. PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

Virginia 7-7717

tJI<1ž I

" \ A i * <

į i i 
||Į

ŠVELSUOTOJAI
Turėti bent meUrpatyrimą. Priva
lomos visos šveisavimo pozicijos. Ga
lį dirbti dienomis, popietinėmis va
landomis., .Pilnas arba dalinas laikas, 
pareiškimai priimami nuo 9 r, iki 5 
vai. popiet? darbo dienomis. Jei jūs 
kalbate angliškai, mes naudosimės 
jūsų gabumais o jei reikalinga, lai 
skambina kas nors už jus.

. MANO, INC.
339-7464

16504 Dixy Highway Markham, UI.

2212 Vv. Ucrniftk Roaf Chicai"' ĮF

ir

---------------—į.——-------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------

BUTŲ NUOMAVIMAS VOL. LXI

Visų LIETUVIU LAIKRĄSTIS UZ TAUTOS LAI S VĘ

Library uf Congress Gr. LITHUANIAN D Y NEWSI

Price 15c "
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hieago, III. — Pirmadienis, Balandis-April 25 d., 1976 m. 
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Periodical Division 
Washington, D. c. 2054C

The arid Creates 
Lilhuanum Dailų in Ajnęriet 
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The l Hhuaman Daily 

Published by The News Fubbstufic Co , loc.

, 1739 So. Halsted Street, Chicago, Ill. 60608
HAymarket 1-6100

Occr One X!ilium ILithuanian 
In The United Slates

tvvm u v A x \X \ iv W x 'W

HU

JANITORCLEANER
Modern . Apartment building near

— KomjjGZ. Jeronimas Ko--University of Illinois. Job will in- '

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

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave.

NO. 99

činskas, So. Boston, Mas, su
kūręs “Juodojo Laivo” operą 
dalyvaus kartu su žmona Chi
cagos Lietuvių Operos trijų 
operų spektakliuose Marijos

u ->
MB

■4w

ai

NTbL
■ •• ■■■

S"
??

778-2223elude cleaning and other general 
work.- Salary $800.00 per month.
Must speak and understand some

PHONE FOR an APPOINTMENT
- - - 427-1855 -

,' -.r /• ;r ■ ~ —
MISCELLANEOUS FOR SALE '
Į L lyairūj Pardavimai

5 Cr , . , .English.

aūkšt. mokyklose. Į spektak
lius atvyks daugelis iš tolimų
vietovių. Vienas tokių. yra
Gasparas Kazlauskas, Sun Vai 
ley, Cal.

Įvairūs Pardavimai

FANTASTIC HUMNAGE SALE 
.^.. SATURDAY ‘ ”
■-'s SUNDAY 10

SATURDAY U) Aj M. 7 P. M..
ZL“. “ 23 XTK. — 4 V. M.

UPTOWN HULL HOUSE 
4520 N. BEACON. ST.

RENTING IN GENERAL
■ N v n tn o > 

~

IŠNUOMOJAMAS* 4 KAMBARIŲ bu-

šte. Suaugusiems. Nuo gegužės 15 d.

MICHIANA SHORES, MICH. Count
ry home. Exseptionally beautiful 4 
bedrooms;, 2 baths Ranch on 100x150 

heat, air conditioned* cabinet kit
chen all appliances, fireplace, large 
rooms, fenced yard with patio, panel
led family room with wet bar, pan
elled basement with 2 showers and 
powder room. Excellent school, close 
to beach, many extras. Immediate 
occupancy. By owner. $57,500. Call 
(312) 847-1750 or (312) 436-2727. 
-- Weekends — (616) 469-2971.

IR GYVENKIME ČIA
MVUXWIU^I, & uavuo XW1XLVX1 Mil 1WA1UV

ft, beautifully landscaped lot, Gasl 6 butu iškilaus grožio gelsvas mū-
ras. 4 auto mūro garažas. Patiks ir 
jums, Marquette Parke. -S£6,000.

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

ARTI 73 — California 20 metu

— Kiekvienas lietuvis gali ap 
sidrausti gyvybę mio $100 iki 
$10,000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams pigi TERM apdrauda: 
$1,000 tik už 3 doL metams, <6i-uic auACic o u. aun.xxu. xcjxuiu ^cv 
Jiems yra ir Taupomoji —En togumais. 4401 So. Talman Avenue,

tas su baldais. 4$ kiemo, antram auk- 
4
6541 So. Campbell. Telef. WA 5^616

IŠNUOMOJAMAS kambarys vyrui
2-me aukšte su atkiru Įėjimu ir pa-

ST. RITA PARRISH
Immed. Poss. Clean, 7 Rm. 3 Bed. & 
Family Rm. Brick Bung. Carpeting. 
Gas H/W Heat. 2 Car gar. Base, plus 
3 Rm. Apt. $130 mo. Asking 
20’s.

BUSCH BROS.
10200 So. Cicero Ave.

Oak Lawn 636-6800.

Mid

puikus 6 kamb.. 2 aukštų mūras ir 
2 auto mūro garažas. Labai patrauk
lus gyventi. $23,300.

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

2 auto mūro garažas. Labai patrauk-

profesionalui

/
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PREZ. COSTA GOMES PATENKINTAS
RAMIAIS PORTUGALIJOS RINKIMAIS

Kariai buvo paruošti tvarkai palaikyti, bet 
jiems nebuvo reikalo įsikišti

LISABONAS, Portugalija. — Sekmadienio vakare preziden-

1

s H

s

dowment apdrauda aukštajam Tel-"5^3.'8?44 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidėntalę 
apdraudą 
riams

NORI APTARTI PLANUS AFRIKOS 
MALIAVOMS PARUOŠTI

B

M

Panamos kanalo vaizdas, Mirafloras užtvanka. JAV valdo Panamos kanalo zoną 
nuo 1904 mėty. Jos y randėjusios stambias sumaas pinigu kanalui iškasti ir visiems 
{rengimams pastatyti. Dabartinė Panamos vyriausybė yra užsispyrusi atgauti Pana
mos kanalo suverenines teises. Tuo reikalu panamiečiai veda pasitarimus su JAV. 
Reagan kanalo klausimą Įtraukė į rinkiminę kampaniją, tuo tarpu prezidentas G. 
Fordas prašo panašiu klausimu nekelti, nes klausimo nagrinėjimas gali pakenkti 

vedamiems pasitarimams.

Sekretorius planuoja aplankyti 7 Afrikos 
valstybes, pirmiausia sk,ris į Tanzaniją

NAIROBI. Kenija. Valstybės sekretorius HeprįKisingeris 
praeitą šeštadienį atskrido į Keniją, kad galėtų pasitąrti.'šu kraštoijįtas Cošt|;>Gomez buvo, labai patenkintas sekmadienį vykusiais 

bandęs ardyti tvarką, bet nebuvo reikalo.
Visos politinės partijos ga

lėjo statyti savo kandidatus ir 
kiekvienas portugalas turėjo 
teisę pasirinkti jam artimiau-

« ----- >. .
Įt rinkimais, Kariuomenė buvo paruošta įsikišti, jeigu kas būtų 

•Ht J bandęs ardyti tvarką, bet nebuvo reikalo.
prezidentu ir ekonominius reikalus tvarkančiais -pąrafcūnais. Se
kretorių aerodrome pasitiko Kenijos yiceprezidentassUaniel Arap
Mol. Sekretorius atskrido šeštadienio vakarą, todelSoffcialius pa
sitarimus jis pradės tiktai sekamdienio rytą. ' p

Pirmiausiai sekretorius nofi
• pasimatyti su prezidentu Kė- 
nyata, kuris, ■» jeigu susitars, 
duos patvarkymus kitiems Ke
nijos pareigūnams tęsti ’pasita-

• rimus ir išaiškinti
i .. .. .

SSSR imperializmui 
nesiseka Japonijoje
TOKIO. — Sovietų, imperia

listams savo į®salų Kubos -ka
reivių gĄ-vybėmis pergalingai 
užkariaujant Angolą Afrikoje 
didelė nesėkriiė netikėtai pasi
reiškė Tolimuosiuose Rytuose. 
Sovietų Sąjunga ir jos satelite 
Kuba supasayo japonų sosti
nėje.

Pirmoji pralaimėjimo karty
bės paragavo ^Sovietų Rusija, 
kuri pradėjo didinti savo didžiu 
lę ambasadą iškeliant ją dar 
vienu aukštu, ir praplečiant di
deliu priestatu, nepaisydama,

ci
f
i .

' Išią kandidatą. Ų t į
< Teks sudaryti koalicinę 

vyriausybę ,
Laikraščiui einant į mašiną, 

Portugalijos balsai dar nebu- 
suskaičiuoti! . Paskutiniai 

pranešimai sakė, kad kraštui 
teks sudaryti koalicinę vyri a u- 
sybę.. ■ ■

’ Portugalijos socialistų vadas 
Soares buvo pareiškęs, Lad jis 
laukia didelės daugumos* atsto 
vų parlamente, kad. galėtų vie 
ni socialistai sudaryti demo
kratinę vyriausybę, bet neatro
do, .kad. jis tokią daugumą su- 
rinks; _ W

Komunistai taip pat tikėjosi 
gauti daugiau balsų, bet jų skai 
čius gerokai sumažėję. Iš viso 
rinkimuose dalyvavo 14 politi
nių partijų. Keturios^ grupės 
stovi komunistų kairėje, bet jų 
šalininkų skaičius negausus.

Komunistai,būtų pravedę dau

-9 kambariu kairi nairias ranch, 2 
virtuvės. 2 vonios, nairii karnetai. 
Arti Brighton Parko. Galite greit už
imti. §36,500.

2 BUTU modemus mūro namas su 
Va ražu. Atskiri šHdvmai. Rami graži 
gatvė Marquete Parke. S36.600.

MODERNUS 4 BUTU mūras ir 2 
auto mūro garažas. Atskiri šildvmai. 
Cent air cond. Arti Maria High. — 
§45.500.

1 3
BRIGHTON PARKE parduodamas 
labai švarus 2 butų po 4 kambarius 
medinis namas, šildymas gesu, pilnas 
rūsys ir pastogė, vandens neprisisun
kiama rūsis. Kaina $27,000. Plates
nėms informacijom telefonuoti

■r VI 7-2590

amerikie- 
! čių norą padėti Afrikos tau
toms pakelti savo gyvenimo 
standartą ir išnaudoti turtingas 
Afrikos žaliavas.

Sekretorius Kisingeris iš\y-

r
t

Iš
♦ Elektros ^įvedimai,- pataisy- 
mai. Turiu “Chicagos miesto lei-. 
dimą. -Dirbu ir užmiesčiuose. 
Dirbu greit; garantuotai ir są
žiningai.

Klaudijus Pumputis 
j 4358 So. Washtenaw Ave.

Neparduos ginklų 
Rodezijos valdžiai
LONDONAS, Anglija. —

Pietų Afrikos ateinančios žinios 
sako, ka 1 Pietų Afrikos vyriau
sybė nutarė neparduoti daugiui; 
ginklų dabartinei Rodezijos vy- 

. riausybei. Kol Rodezijos valdžia 
mokėjo už ginklus, tai jai par-‘ko dešimties dienų vizitui, kad 
davinėjo, bet dabar jai reikia di
desnio ginklų kiekio, o jiems ne
turi pinigų.

Rodezi j ai reikės tankų ir ki
tokių ginklų, jeigu ji norės pa
sipriešinti iš Mozambiko ruošia
miems tankams ir artilerijai.

Rodezija yra-'apsupta naujai 
suąprganizavąsių Juodų t valsty
bių. Eietfiose* yra baltų jų val
doma Pietų Afrika, bet jau ir 
ši atsisakė parduoti ginklus.

organizacijų na- 
tik $2 už $1,000 ap

draudę. Del šių ir kitokių in-
vo

U
vajų sumoderninti spausdini
mą bei paruošimą spausdinti. 

’Užtat sveikinu Naujienų vado- 
bendradarhius 

bei tarnautojus, linkiu geros- 
sveikatos ir sėkmės darbuose, 
prie jų prisidėdama savo kuk 
lia auka”.
— Garry Fricas, Mountain H<> 

me, Ark4 išreiškė savo pritari
mą Naujienoms ir padėką už 
kalendorių, atsiųsdamas 5 dol. 
dovaną. Kazys 'žalpys iš Sioux- 
City, Iowa, savo gerus linkė
jimus atlydėjo kartu su do
vana Naujienų paramai. Nau
jienų vadovybė nuoširdžiai dė 
koja visiems rėmėjams už do
vanas, platintojams už pastan
gas, o naujiems skaitytojams

* ;-*vybę ir visus

J

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

Įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

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

, ..„..r.,.......

.JUBILIEJINIŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60^ metų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 

nūs ir atliekant būtinas pareigas^ amžinam "lietuvybės SiMmui^skel-
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

v \UJIENOS tvirtai 5tovi 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 institn-

neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jp įgalio-

cijas ir remia Tisų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.
NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių'daugumą šiais pasimetimo, reto

rikos ir poltiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 
ir reikalingos, riet būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie-
rikos ir poltiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos f-----’* • ___  -__ ------------------ -
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

.^°^1 Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 

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-

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. 
F'“7 7----- Ų1* '-----  ’ \ * '* ' * 1__
cuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: ChicagoĮe Ir Kanadoje metams £30.00, puse^ metų — $16.00, 

trims mėn. — $830, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam men. — $230. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
> 39 So. Halsted St^
Chicago, XU. 60608

Q Siunčiu------------- dot Naujienų prenumeratai, Jubiliej’inio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

PAVARDĖ IR VARDAS _____________________________

ADRESAS

* _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILu- SATURDAY, APRIL24, 1978

<

formacijų skambinkite Kristi
nai Austin %. Naujienos 
(Pr).

Austin 
Tel. 421^100.

$

PUSMEČIUI $71 y CHICAGOJE

>5w:

C.
lig®

^1

y-:

į S

v Tek: 927-3559

SAXTNINKAS PARDUODA 1% auk
što namą. Atskiri šildymai gašu. Ga
ge. Parke. Tel. 925-4837.

10 BUTŲ mūras i vakarus nuo Ci
cero Ąye. Virš $19,000 pajamų, žemi 
mokesčiai. Puikus investavimas.

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

VALDIS REAL ESTATE
2625 West 71st St. Tel. RE 7-7200

/

; -.y?
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taip pat norintiems susipažinti. LIETUVIŠKAS MEDALIONAS
už dėmesį. . -

— P. Bugailiškis, po sėkmin
gų savo kūrybos parodų išvyko 
į Derby, Anglijoje.

— Jonas Puikūnas su dukra

‘. v . .-Jet*-

medalionas jr-su 36 colių rėte
Šis gražus -sidabrinės spalvos

želiu yra puiki dovana Vely
koms, gimtadieniui, vardadie
niui, tautinėms šventėms arba

Giedre is Los Angeles, sveika- j.įtom prOgom, o taip pat pui-
tos sumetimais, i e š kodami 
švaresnio oro bei aplinkos, iš
vyko į Tallbrook, Cal., San 
Diego apylinkėje

Cal..

— Birutė ir Klaudijus Pum
pučiai praeitą savaitgalį minė 
jo 5 metų laimingo vedybinio 
gyvenimo sukaktį, ta proga 
savo namuose. Brighton Parko 
apylinkėje, iškeldami šaunią 
puotą, kurioje dalyvavo gimi
nės — Klaudijaus tėvai So- 

Feliksas

kus simbolis lietuviškumui at
žymėti.

Medaliono, kaina su pašto iš
laidom tik $5.95. Užsakymas 
bus greit išpildytas.

Čekį arba _tpihiginc perlaidą 
siusti: X-

apylinkėje,

MEDALIONS 
P. Q. Box 591

852 CICEROJE 
(10/20/5/UM) 

Pensininkams. automobilių
ARDRAUDA

Amžius 62—-80
778-2233J. BACEVIČIUS

STASE’S FASHIONS
- Kūdikiams h- vaikams

RŪBŲ KRAUTUVĖ

%

•-^ŪBŲ KRAUTUVĖ
- 6237 So. Kedzie Avenue

; -ei. 436-4184.
Sav^ Stasė. Bacevičienė

f*

<

AL. IR I G N A
TAISOME 

’VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
’Greitas“ Ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Teiefohuoti 737-3988 — TEXACO 

58-tos Ir Western Avenue kampas 
........... - - ----------->

cero Ąye. Virš $19.000 pajamų, žemi 
mokesčiai. Puikus investavimas.

GERAI IŠLAIKYTAS 4 puošnių bu-

finansuoja.
NAUJASIS MŪRO BUNG. 4 kamb.

butas 1-me aukšte ir 2 kamb. viršuje.
Mūro garažas. Į vakarus nuo Kedzie.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance; Income Tax ‘ 

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

z ■

HTTP’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSFC
■ ĮVAIRŪS draudimai

Maloniai jums .natamaui
BALYS BUDRAITIS

■*369 ARCHER AVĖ. CHICAGOJE

i-

/

v

kad ambasados šiaurės pusėje
Sulis apartšieh

LIBANO PREZIDENTAS ATSISTATYDINO
Civilinis karas prasidėjo dėl musulmonę reikalavimo

PARDUODAMAS 2 butų mūrinis 
prie 71-mos ir California su dar dviem 
vienetais beismante ir 2 mašinų ga
ražu. Skambinti

PAUL GROEBE CO. 
Tel. 636-9700

Tel. 254-5551

LFMONTO APYTTVKftTR 
135-TA IR ARCHER AVĖ. 

Tel. 257-5861

I

<3 A

£

tėvai 
f i ja ir Feliksas iš Lemno- 
to, dėdes”— Kazimieras ir Vla
das Skripkai iš Marquette Par
ko, bendradarbis Vladas Ky
bartas su žmona iš Downers 
Grove ir dar daugelis jauno
sios poros giminių bei artimų
jų. Klaudijus yra žinomas elek 
tros įrengimų bei remonto kon 
traktorius, o Birutė studijuo
ja biologiją Illinois universi
tete. Jai teko daug komplimen 
tų už puikius pietus ir neblo-' 
gesnį, tikrai nuoširdų, vaišin
gumą.
— Sen. Frank Savickas 

rašė į Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje organizaciją. SLA 
centras, 307 W. St., New York, 
NY 10001, 90 m. sukakties pro 
ga, paskelbė naujų narių va
jų ir siūlo palankiausiomis są
lygomis apdrausti savo bei vai 

kų gyvybes. Kuopose išrenka- ;

Is'-

f

r

ą

SMYRNĄr&V 30081
(Georgia gyventoj aii sumoka 

sales tax)

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

r----------- —— ------
LIETUVIS'.

JDĄŽYTOJAS
4612 S., Paulina St

(Town of

Diž© namus II lauko Ir U vidius. 
. ; Dirbąs garantuotos.

Skambinti .YA 7-9107
- STASYS ŠAKINIS

V---------------------------— -----------

The iron Curtam 
Isn't sounflproot

c* n n eom« to ymi tor thr
truth, but you cifl rxech Mr.

Fre« Europ* tM
Vuth through.
•w to jMg r*m Earw /fy 
W IM*. BL VRPMR. u,

■X

A. TVER AS 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 

Pardavimas ir Taisymas 
2644 WEST 69th STREET 

Telefj Republic 7-1M1

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS. 4O6S Areb«r Av«
Chlc»9O, IIL T.l. YA 7-5W0

III ..........m - III

HELP STRENGTHEN 
AMERICA'S PEACE POWflt 
BUT. U.S. SAVW«G»: tolg®

t

:------- — 

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos is W0PA, 
1490 K. A. M.

,Lietuviu kalba; vęsdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

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

i

Y

M. A. ŠIMKUS
Real Estate. Notary Public.

INCOME TAX SERVICE * 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertima^ giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

Visi namo ir perstatymo darbai 
Kambariu pristatymas, porčiai, 'žai-
dimų kambariai, rūsys, 
virtuvės 
Mažam

maudynės, 
apmušimas.miegamieji, 

kontraktoriui reikia darbo.
SKAMBINKITE 545-0478.

X-
CHICAGO, ILL. 60629

■ą

T E R R A
Brangenybės, LalkrodUaj, Dovanos 

visom* progoms.

3W WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 4-34^4660

Didžiausias kailių
pasirinkimas

pas vienlnteljP8-8 vieniui®ų 
ff '/A Uetuv| kailininką FįĄ 
I /Tvlk Chicago je —

y

*

f

i

UUdl

NORMANĄ
BURŠTEINĄ

263-5826 
(į*t*igo«) ir 

HF 677-8489 
(buto)

185 North Wab**h Avenue 
2nd Floor Chicago, UI. 60601

skaityk'ik kitam patark
SKAITYTI ’NAUJIENAS"

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. ~ 

Chicago. Hl. 60609 Teel. VI 7-3447

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai S70 pusmečiui automobilio
Liability apdraudimas pensininkams. 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVE. 
523-8775

HOMEOWNERS POLICY
Call Frank Zapolis 
nOS’/i W. 95th St.

GA 4-8654

✓ "" 1 
STATE FARM

IMfUtAMCf

II

Stfte Far®
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giau atstovų, jeigu nebūtų su
siskaldę. Maskvos agentai ne
pajėgė išvengti partijos susis
kaldymo. Atrodo, kad socialis
tams teks sudaryti vyriausybę
su liberalais demokratais,

Egipto

yra japonų, 
tų namas Corpo Takanąva ir 
padidinta sovietų ambasada 
tam namui užstotų saulės švie
są, į kurią Japonijos aukščiau 
sias teismas 1972 metais, sutei
kė teisę kad patvarkymu vie
nas-pastatas kitam pastatui ne
užstotų saulės.

Sovietai, nepaisydami Cor
po gyventojų protestų, pradė
jo statybą. Gyventojai kreipėsi 
į vieną Tokio miesto tarybos 
narį advokatą Goro Kiyomiva, 
kurs save vadina “Maoistu so
cialistu”, ir nieko netrukus vi
sa į Sovietų ambasadą vedanti 
gatvė buvo dekoruota didžiu
liais transparantais plakatais 
su tokiais šūkiais kaip “Rusai 

“Argi socialist!-

daugiau galios ligi šiol vien krikščioniu valdžioje-'
Libano krikščionis^ pre^dentas SuleimanBEIRUTAS

Kardinolas ligoninėj
CHICAGO. — Chicagos arki- 

. vyskupaš’kardinolas Cody penk- 
. padienio rytą paguldytas Colum-

Egiptas gavo 
didelę JAV paramą

, - KAIRAS, Egiptas,
rastis: Achber ei Jom tvirtina, 
Egiptas, paskutiniais 
metais gavo žymiai 
paskolas iš Amerikos, negu 'iš 
Sovietų Sąjungos.

Paskutiniais dviem metais 
Egiptas jau gavo iš JAV įvai
rių gerybių už vieną bilijoną ir 
400,000 dolerių, tuo tarpu iš 
Rusijos Egiptas gavo tiktai 1 
bilijoną ir 100,000 dolerių pa
ramą per 18 metu.

Be to, rusai reikalauja mo
kėti žymiai didesnius nuošim
čius, negu amerikiečiai. Ame
rikiečiai davė 30 metų paskolą 
prekėms pirkti, tuo tarpu so
vietu valdžia davė, tiktai 10 
metų paskolas Aswan užtvankai 
statyti. Be to, sovietų inžinie
riai ir mokslininkai blogai 
apskaičiavo užtvankos įtaką 
visai Egipto ekonomijai.

dviem 
didesnes

yra fašistai’’, 
nė valstybė yra liaudies prie
šas?” ir pan. Po kelių savaičių 
ergelių sovietai sutiko savo 
ambasadą perstatyti tokiu kam 
pu, kad nekliudytų žmonių gy
venamiems namdms gauti sau
lės šviesą.

Visiškai panašiai buvo su Ku 
ba, nepaistant protestų kitoje 
miesto dalyje jsimanė savo am
basadai pristatyti i 

aukštą. Gyventojai kreipėsi į 
tą patį advokatą ir prie kubie
čių statybos atsirado plakatai 
su tokiais klausimais: “Argi 
Kubos kapitalistai pelnosi iš 
pavienių silpnumo?”, “Ar mū-

Franjieh, musulmonų ir savo rėmėjų spaudžiamas, atsisakė iš pa
reigų ir atsistatydino. Pradėti pasiruošimai naujam prezidentui 
rinkti.- . -

Ligšiolinis prezidentas Fran = —----
jieh buvo pasidaręs simboliu 
krikščionių rezistencijai prieš 
musulmonų reikalavimą duoti . ATLANTA, 
jiems daugiau galios dalyvauti 
Libano politiniame ir ekono
miniame gyvenime ir veikloje, 
kurią krikščionys turėjo savo 
rankose nuo pat Libano vals
tybės įsteigimo Antrajam Pa
sauliniam Karui pasibaigus.

Beiruto radijo pranešimu, 
kurį patvirtino paties preziden 
to Franjieh sekretorius, prezi
dentas prieš pat atsistatydini
mą pasirašė konstitucijos pa
pildymą, kad naują rezidentą 
galima rinkti tuč tuojau. Prezi
dentas vilkino atsistatydinimą, 
siekdamas Sirijos pasiaiškini
mo dėl 6,000 Sirijos kariuome
nės, dabar esančios Libane irjTjG valandas, 
dėl Palestiniečių vaidmens pa
stovios taikos siekiant.

Policijos žiniomis, per vie
ną naktį raketų ir mortarų ar
tilerijos dvikovoje aplink Bei- 

s e p tintą rut3 16 asmenys užmušti ir 68

Juodųjų kolegijoje
.Spelman kole

gijos’ studentai-studentės penk
tadienį paleido keturiolika tos 
juodžių'mergaičių kolegijos pa-
tikėtinių (trustees) po to, kai 
jie sutiko svarstyti studentų rei
kalavimą tos kolegijos preziden
tu skirti juodą moterį. Studen
tai kolegijos patikėtinius užra
kino ketvirtadienį po to, kai jie 
vietoje pasitraukiančio juodžio 
Albert Manley kolegijos prezi
dentu paskyrė taip pat juodį Do
nald Stevvartą. Pennsylvanijos 
universiteto dekaną, o studen
tai reikalauja, kad paskirtų juo
dą moterį fakulteto narę Milli- 
cent Dobbs.

Patikėtiniai uždaryti išbuvo

bus ligoninėje ištyrimui ar Jbus
reikalinga daryti tulžies opera
cija. Tulžies problema jau pra
sidėjusi Kalėdų švenčių metu ir 
dėl jos kardinolas negalėjęs da
lyvauti Amerikos Katalikų Edu
kacijos Asociacijos konvencijo
je. /

Kard.. Cody, 68 metų amžiaus, 
1975 m. gegužės 17 d. buvo ga
vęs širdies ataką, dėl kurios li
goninėje išbuvo keletą savai
čių. -

Aldo .Moro tariasi
su Berlingeriu

ROMA, Italija. — Italijos 
premj eras'Aldo Moro, pats krikš
čionių demokratų partijos kon- 
fere ncijoje kalbėjęs prieš pasi
tarimus su komunistais valdžiai

galėtų iš' pačių afrikiečių pa
tirti, kokios paramos jie norė
tų gauti iš Amerikos. JAV yra 
pasiryžusios padėti Afrikos 
tautoms išnaudoti žaliavas, kad 
tuo būdu galėtų pakelti gyve
nimo standartą ir išmokti pasi
gaminti daugiau maisto bei 
kitų pažangai reikalingų pro
duktų. Kai kurios Afrikos tau
teles nenori nieko žinoti apie 
vadinamą vakarų pažangą. Jos 
nori, kad naujai sudarytos vai 
stybės leistų jiems gyventi pa
gal savo papročius, ganyti di
deles kaimenes ir ramiai gy
venti.

Kenijos vyriausybė visai ki
taip galvoja. Kenijos preziden 
tas ir atsakingi pareigūnai no
ri gauti iš Amerikos ekonomi
nę paramą, nori kad amerikie-

sudaryti, praeitą ketvirtadienį čiai pamokytų vietos gyvento
jus, kaip geriau išnaudoti turi
mas įvairias žaliavas, reika
lingas pramonės šakoms. Pir- 
mon eilėn, Kenija nori, kad 
amerikiečiai padidinti! krašte 
turizmą, pastatytų daugiau ho- 
teliu, kuriuose atvažiavę ame- 
rikiečiai galėtų pasidžiauti gani 
ta ir retais Kenijos žvėrimis.

Iš Kenijos sekretorius Kisin- 
geris planuoja skristi į Tanza
niją. Ten jis taip pat nori pasi
teirauti. kokios paramos da
bartinė vyriausybė norėtų iš 
JAV. Sekretorius aptaręs dabar 
tinius reikalavimus, paruoš pla 
tesnę programą,
prezidentui Fordui, kad galė
tų organizuoti paramą afrikie
čiams. Sekretorius pareiškė, 
kad visa eilė gabesnių Afrikos 
jaunuolių galės mokytis Ameri 
kos ai’I
vėliau galės taikyti tas žinias 
savo krašto pramonei. ,

Beskrisdamas į Afriką, sekre
torius buvo sustojęs Anglijoje, 
kur trumpai pasikeitė nuomo
nėmis su nauju užsienio reika
lu ministeriu Anthonv Croslan 
du. Britai yra įsitikinę.
Rodezijos baltų žmonių vyriau
sybė vargu kas begalės 
bėti.
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sų apylinkė pasidarė Kiaulių 
įlanka iš antros pusės?” Po ke-
lių savaičių protestų ir dery
bų, ir Kuba pasidavė, ne tik 
sutikdama nugriauti savo per 
aukštą ambasados pastatu, bet 
ir apmokėti $17,000 sąskaitą 
kiek ambasados kaimynams 
kaštavo propaganda ir plaka
tai.

Žydai susikirto 
su palestiniečiais 
Telavivas; Izraelis. — Izrae

lio teisingumo ministeris pra- supės pusėje. Kareiviams teko' 
nešė, kad Izraelio kariams teko 
susiremti su studentais pales
tiniečiais, norėjusiais ardyti 
tvarką • dešiniajeme Jordano

guminėm lazdom apraminti du 
studentus, nepaklaususius ka
riuomenes seržanto įsakymo 
neardyti viešosios tvarkos.

S įį^s
-:L L

sužeisti. Per praėjusius metus 
Libano civiliniame kare žuvo 
apie F7.000 žmonių.

pirmi-

I

George Meaney 
kaltina prezidentą 
Washington, D. |C. — Ameri

kos darbo federacijos
ninkas George Meaney praei
tą Šeštadienį apkaltino prezi
dento Fordo administraciją dėl 
smukstančios JAV ekonomi
jos.

Meaney yra įsitikinęs, kad 
prezidentas Fordas būtų turė
jęs imtis griežtesnių priemonių 
krašto ūkiui galbėti. Meaney 
mano, kad jam būtų reikėję 
imtis griežtesnių, priemonių 
infliacijai sustabdyti.; Darbinio

JAV

Komunistai veda 
rinkimus” Vietname
Saigonas. Vietnamas. — Pra

eitą sekmadieiiį 
pravedė “rinkinius” šiaurės 
ir pietų Vietname. Teks rinkti 
atstovu parlamentą, kurio kan 
didatus “iškėlė tiktai komunis
tų partijos centro komitetas”.

Jie skelbia, kad naujai “iš
rinktas’’ parlamentas pirmiau 
šia sujungs abu Vietnamus į vie 
ną. Vėliau tas pats parlamen
tas nustatys naujai 
vardr ir parinks vėliavą.

į abiejų valstybių parlamen
tą kandidatuoja didokas skai
čius karių, kurie dalyvavo pi
lietiniame kare ir okupavo vi-’ 
są Pietų Vietnamą.

U

komunistai
“rinkinius”

valstybei

kų unijų ^idas yra įsitikinęs, 
kad prezidentas leidžia nepa
prastai dideles sumas, bet ne
prižiūri gamybos ir prekybos.

...ri'.

Abejoja ruošiamų 
skiepų

X 4.

WASHINGTONAS, D. C. Iš 
Anglijos ateinančios žinios sa
ko, kad britų gydytojai abejoja 
amerikiečių pla nu skiepyti vi
sus žmones nuo galimos šiltinės, 
kitų vadinama kiaulialige. Pir
miausia šia liga užsikrečia kiau
lės, o vėliau ji persimeta ir į žmo
nes.

Po Pirmojo Pasaulinio karo 
daug žmonių išmirė nuo šios li
gos. Lietuvoje vadintos ispanka 
arba šiltine.

pinigu rinkiminei

negeli aktyviai je{e dalyvauti.

Oklahomos senatorius Fred Harris 
norėtų būti demokratųnorėtę būti demokratu kandidatas 
prezidento pareigoms bet jis neturi

■ ’--j kampanijai. Jis
nesitraukia iš rinkiminės kovos, bet

tarėsi su komunistų partijos se
kretorių Enrico Berlinguer. Tai 
pirmas komunistų partijos se
kretorius^ kuris sekmadieniais 
eina į bažnyčią kartu su italų 
dauguma.

Nepaskelbta, koki klausimai 
buvo aptariami, tiktai pasaky
ta, kad galutinas sprendimas bus 
paskelbtas kitą savaitę. Abiejų 
partijų vadai dar kartą susitiks.

Rankas skersai JAV
CHICAGO. — Federalinio teis

mo klerkas Marvin J. Rosem- 
blum pernai paskelbė savo su
galvotą plajią Jungtinių Valsty
bių 200 metų sukaktuvėms pa
gerbti suorganizuoti gyvų žmo
nių amerikiečių grandinę sker
sai Amerikos kontinentą nuo 
Atlanto iki Pacifiko. Tokiai 
grandinei reikalinga 4 milijonų 
žmonių.

Rosenblum šiomis dienomis 
pranešė, kad jo sumanyme atsi
rado “problemų" ir dėlto reiksią 
Rankų Skersai AmerikąŲ pla

ne daryti pakeitimų. Svarbiau
sioji problema esanti lėšų sto
ka, Pats sumanytojas tam rei
kalui jau išleidęs “porą tūkstan
čių” dolerių. Dėlto jis siūlė: 
arba grandinę organizuoti ne 
liepos 4 dienai, o vėlesniam lai
kui — rugsėjo ar spalio mėne
sį, arba vietoje vienos ilgos gran
dies skersai kontinentą organi
zuoti visą eilę trumpų grandinių 
skersai pavienius 
miestelius.

išdėstys ji}
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