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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
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BUTŲ NUOMAVIMAS VOL. LXI

Visų LIETUVIU LAIKRĄSTIS UZ TAUTOS LAI S VĘ

Library uf Congress Gr. LITHUANIAN D Y NEWSI

Price 15c "

% W V % XX X

hieago, III. — Pirmadienis, Balandis-April 25 d., 1976 m. 
! i s

Periodical Division 
Washington, D. c. 2054C

The arid Creates 
Lilhuanum Dailų in Ajnęriet 

JJSsajegaP
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
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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

/

i 7

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-

/
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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
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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- ;
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f
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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 
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truth, but you cifl rxech Mr.
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Vuth through.
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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
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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
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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
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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.

!X
I

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}

nėse mokvklose. o

(t

kad

ilgei-

kSjJSd ORAS
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K. BIČIULIS

Pasistiprinę važiavome Tahoe
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MAUJIENOS, CHICAGO A ILL.

Dalu 
beisi

2 ilgesnės (3 ir 5 dienų), norė
jau pamatyti Hershey šokolado

CHICAGO, ILLINOIS 606CS

Phone: Virginia 7-7747

Thur.9-8 Sat< 9-1

vienaaukštis didžiulis

džio.) pakraščiais Nevados pu 
sėje į Hyatt kasine. Hyatt ka- 
sino 
pastatas, kuriame šimtai įvai
riausių lošimo mašinų ir daug

kė. Ir taip, jei kurį laiką, kam 
sekasi išlošti, bet per ilgesnį lai-

nei mažos neteko pastebėti, nors

čiuoti. Dugnas dengtas smul
kiais apskritais akmenėliais. Į 
ežerą nutiestas apie 25 mtr. il
gio tiltelis laivukams priplaukti, 
šią žiemą Vakarai mažai lietaus 
tegavo, tad ežeras nuseko ir til
telis atrodė lyg peraukštai iškel
tas. Jokios žuvelės, nei didelės

“magaryčiomis” iš savo kišenės.

Vakar kopiau į atkalnę, ap
žvelgti ežero galą, o šiandien nu
ėjau prie vandens. Iš kasino ir 
viešbučio į paežerę nueiti per 
kelią padarytas gana įdomus 
dengtas tiltas. Ežero vanduo at
rodė švarutėlis, per 3-5 pėdas

Atvykus į North Shore Club 
(Cristal Bay) kąsino, visus pen
sininkus (S busai, apie 120 as
menų) apdovanojo žiekvieną po 
5 dol. pinigais {nikeliais) ir spec, 
knygutėmis — bilietais lošimui:

see us for 
financing 

AT OUR LOW RATZS

tomis, kauliukais, rulete ir kt.) 
lošti, šalia kasino 10 ar dau
giau aukštų viešbutis, o už jo 
(lyg kieme) keletas ilgų tri

aukščių pastatų,' kurie, atrodo, 
viešbučiui priklauso.

Vienas iš bendrakeleivių pa
pasakojo,, kad kasino ir viešbu
čio, . anksčiau vadinto Kings 
Castle vardu, statyba kaštavo 
per 5,000,000 dol.Savininkas per- 
nlačiai gyvenęs ir bankrutavęs. 
Nupirko Hyatt.

Čia mus apdovanojo po 3 dol. 
nikeliais ir 4 -dol. vertės bilie
tais lošimui. Prisiminęs vaka
rykštį patyrimą su gautais bi
lietais, dabar gautuosius atida
viau belošiamčiam pažįstamam. 
Koks buvo mano nustebimas, 
kai jis padavė .man 4 sidabrinius 
dol., pareikšdamas/ kad mano 
duoti jam bilietėliai jį išgelbė-. 
jo — atsilošė ir išlošė. Vadi
nasi, kaikada kai kam ir pasise
ka, jei tinkamu laiku nuo lošimo 
.pasitraukia.

Beje, vakar stebėdamas losian
čiuosius mačiau tokį vaizdelį: 
Pažįstama 2moteris lošė 21 ir

Some people learn the hard. way. Pay
checks disappear fast.

Day-to-day living expenses eat up 
a lot. And maybe part goes in the 
savings account for this year’s vaca
tion or anether immediate goat

A good chunk of that money seems 
to disappear by itself.

So it’s no wonder that when it 
comes to long-term goals, or whan an 
emergency cames up, there simply 
aren’t funds to meet the need.

Unless there was a nest egg build- 
in# up all that time.
, A good way to build that nest egg 
is with. U.S. Savings Bonds. The easy 
way to buy them is to sign up for the

nubaustas, padėtas į kalėjimą.’ 
Tokiems ir garbės teismas netu
ri jokios reikšmės. Jei nepagrie
bė už rankos tavo draugas me
tant neregistruotų balsuotojų

baisaus. Jei pagriebė ir nugaz- 
dino, žinok, kad toks pats part
neris, kuris tarnauja tam pa
čiam laimėjimui. . ' -

Bus tyla, kalbės apie teisin
gumą, džiaugsis laimėjimu dide
le balsų daugumą. Tik viena bė
da bus, tai skaičiaus balsavimuo
se dalyvavimu, žinoma, kad bus 
daromi- žygiai “aktyvistų” ra
ginti eiti balsuoti/ dar didesni 
balsų gaudymai^jus per paštą 
-siunčiami, netrukus ir tokiu, ku- 
rie ir komisijų bus sukombinuo
ti, kad tik padidėtų, pralenktų 
kitų balsavimų skaičius. Tik nie
kas negalės įtikinti ir sudaryti 
netikėjimo ar pasitikėjimo, kac 
skaičiai balsavusių buvo tokie, 
kaip buvo paskelbti.

Tahoe ežerą* i/r kabino 
SAN JOSE, Kalifornija. — U 

devynių balandžio mėn. irunaaty

asmenų, kurie taip tvirtina, nei 
spaudos, kuri matė, žino, bet

Tiekiama iki užkimimo, kad 
rinkimai atliekami pagal demo
kratinius principus ir laikoma
si teisingumo. Reikėtų patikėti, 
s tikti, bet paskutiniųjų rinki
mų Chicagoje “teisingumas ir 
demokratinių principų garbė bei 
pagrindai” buvo taip skaudžiai, 
taip akiplėšiškai parodyti, o rin- 
k’mai paskelbti ko teisingiausi, 
ka i negalima suprasti nei tų

Tegul jau tiek ir gali nebūti, 
ar’-a, kad ir yra — niekados jie 
re’s, neina ir nėjo į LB eiles. 
Taigi, visai mažas balsuotojų 
skaičius bus 10,000 balsuotojų. 
I'et ir tas skaičius nėra nei rea- 
l ’s, nei tikras, to labiau — tei
ti i iras. Septintosios tarybos bai
sa-, imuose teisingai balsavusių 
skaičius bus kur kas mažiau, 
k r kas tikslingesnis, jei saky
kime 5 ar 6 tūkstančiai.

Anything less than a 20-pound turkey would be an insult to 
your mother’s holiday feast. With two favorite couples rnmfng 
for dinner this weekend, be grateful for her gift pnekone at left
over turkey. Stove Top chicken flavor stuffing mix forms a ring 
mold and creamy turkey a la king surrounds it Birds Eye 5- 
minute sweet green peas and a bottle of chilled Wne -m on vrwi 
need for a post-holiday party. •

TURKEY A LA KING WITH STUFFING R.TVG T
1 package (6 ox.) chicken 3 enps diced cooked torti-y ’

flavor stuffing mix 1 can (10« ox.) cond««<
1% cups water , | cream of mushroom, jump

2 packages (10 oz. each) J 2 tablespoons pimlenU Mrte

Prepare stuffing mix as directed on package, using 1* emm 
water. Gently press into a greased 4-cup ring mo?4; k» warm. 
Meanwhile, piepmg peas, as directed on package: keep wirra

WRi to < a saucepan. Cook and sttr until mixture Just com® t* a hrSi 
Unmoldstuffing /into serving plate; spoon turkey mixture arrwmd 
base and into center of ring. Serve with remaining peaa. Make*

rinę Tahoe ežero dalį Nevados 
valstijoje, pakvėpuoti tyru kal
nų oru ir pasivažinėtiatkaĮbė- 
mis ir miškais. Paskatas 'tam 
— pigus bilietas — 11.75 dol. 
su nakvyne viešbuty, o viena 
“gemblingo” įstaiga pažadėjo 
dubti 5 dol. pinigais su priedais 
lošimui, antroji— 3 dol. su prie
dais. . " ' •

**'’*'iWwwt whan heH to
f *?IV<*.S V nMr** (<% the feet J 
y»r). kwh reelMMi if lost -S

th<- MQ ba c&fthM *
M your bariL Intiwt h d< subject toatafe į 
r and fede^i tax xmy
te iaferalrntfl

tų vasaros tebestovėjo du bdkš- 
teliai — kėdės prižiūrėtojams. 
Vadinasi, jaunimas maudosi, 
kad ir gerokai šaltame kalnų 
vandeny.

Iš užsilikusįos iš’ pereitų me
tų skelbimų lentos matyti, kad 
buvo išnuomojami laiveliai va
landai tokiomis kainomis: moto
riniai 28-30 dol., su. vąiruptojų 
5 dol, daugiau; žuyąvimui; laive
lis _ 10 dol., pedaliais minamas
— 4.50 dol., buriniai 7-20 dalį o 
su instruktoriu.10 fįoL daugiau.

Ties paplūdymiu .yrą -keli ne
maži vasaroti kondominium pa
statai aptverti gera tvora.. Kas 
tai minėjo, kad šių ar tolimesnių 
kondominium butų kainos sie
kia 70,000 ir daugiau. '"

Kas prie lošimo ‘mašinų "tųp- 
čiojęs, kas po apylinkes vaikš
čiojęs, kas gretimus kasino lan
kęs, o dar autobuse nušUėdėję, 
grįžome į Šan Jose va
kare išvargę, per pbiS. n'dfėhų 
sukorę apie' 470 mylių?.51 ;K

' '■ '■ >S.,i-§drkus
sistiprinti” bare 2 čerkutėms.

Kai penkinė, kad ir “vario
kais”, gauta dovanų, kaip čia iš
kęsi nepabandęs- palošti; juo la
biau, kad “masalui” dar yra 2 
doleriniai bilietai priedo. Pa
bandžiau 21. Deja, dolerinis bi
lietas vienas “neina”. Prie jo 
reikia pridėti savąjį dolerį. Išlo- 
šus išmokama 2'dol. Ir taip, per 
3 ėjimus atsisveikinau su gau
tais doleriniais bilietais ir 4 

savais sidabriniais dol. (Neva
dos kasinuose -dažniausia ope
ruojama sidabriniais dol.). Pa
dėkojęs maloniai tarnautojai — 
kasieriui už pamoką, išėjau po 
apylinkę pasižvalgyti.

Paėjęs kiek lųišku į atkaklnę, 
pasidžiaugiau puikiu ežero ir 
kalnų vaizdu ir nepaprastai ty
ru oru (ežeras yra 3,200 pėdų 
virš jūros lygio). '.

a d IB yra daug ko verta 
tmčo ar dviejų nuomonių ne- 

r« kia. Bet ji bus tik tada verta 
i r «avo vertę turės, kada bus ap- 
s: ali 'si nūs vienos politinės 
r "ės pastangų primesti savo 
\;i-. kada atsipalaiduos nuo'to
li ’ Šešėlių, iškabų, kurios turi 
ti do bendruomenės garbmgu- 
m - vardu dirbti ne jai, bet nema- 
t "Tems diriguotojams ir jų no- 
r'ms, tikslams, siekiams.

’’’ien tik paskutiniosios emi- 
g ei jos išeivių, rašoma, kalba
ma ir sakomą atvyko į Ameri- 
k" po Antrojo pasaulinio karo 
re” 30 tūkstančių. Keletą kar- 
t ’ daugiau yra atvykusių betu
ri ■ emigrantų Amerikon seniau. 
T riieid.'iama, kad bus arti mi-

aad 
Corapounded 

Quarterl
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EARN UP TO 7%%

Prezidentienė Betty Ford yra ge
riausia prezidento Fordo bendradar
bė. Ji ne tik gali susirinkimuose pa
kalbėti bet labai vykusiai aiškina 
laikraštininkams įvairiausias kasdie
ninio gyvenimo problemas. Priešiš
kai nusiteikusi spauda kritikuoja 
prezidentą, bet gražiai pakomentuoja 
josios pareiškimus.

buvo ištašiusi apie 25-30 dol. Ir 
kiti du akmenys, lošę prie to pat 
stalo, taip pat neblogai laikėsi. 
Kai kasino kasieriui nesisekė, 
tuoj jį pakeitė kitas. Siūliau tai 
moterėlei baigti, pasiimti išloš
tuosius ir nueiti. Bet kur tau! 
■Matyt, tuo metu panoro išlošti 
visus, kurie per kasiriaus suri
kiuoti gulėjo. Vėliau klausiau 
jos lošimo rezultatą. Pasirodo, 
pirmuosius pralošė, bet vėl bu
vo išlošusi apie 20 dol., bet kai 
antru kart ėjo prie galo, pasi

tiksiantis ir negalėjo atsispirti 
susilaikyti sužaloti gražiai vei
kiančios bendruomenės, tarnau
jančios visai išeivijai, ne vienos 
mažutės grupelės.

Kviklys, Drauge rašydamas 
apie dalyvavimą rinkimuose, nė 
neraudonuodamas pragydo, kad 
nėra reikalo bijoti, kad 8-toji 
taryba būtų frontininkų, esą, 
baimė ima, kad ji nepasidarytų 
ateitininkų ar skautų. Vadinasi, 
reikia pajuokauti, bet tas juokas 
nėra iš piršto išlaužtas, o juo
kais pasakoma tiesa.

Frontininkas ąr ateitininkas- 
yra tas pats ir nėra jokio skir
tumo. Paskutinių laiku, skautų, 
orikišimas gali būti ir juokui 
skirtas, bet ir čia yra arti tiesos. 
Skautų vadovybės daugelis žmo
nių yra ir ateitininkais ir fron
tininkais. Todėl Kviklio baimė 
neturi pagrindo. Ar taip ar 
anaip, ar teisėtas ir demokra
tiniais principais bus pravesti 
8-tosios tarybos rinkimai, LB 
esamos padėties nepakeis.

Yra ženklų, kaYdar stipriau 
bus pradėtas Bendruomenės su- 
politinimas, kad žingsnis po 
žingsnio ir Vlikas ir Altas bus 
pastatytas į pavojų, bus sprogdi
namas iš vidaus, kad tik Bend
ruomenė pasidarytų vienintelių 
ir galinguoju laisvinimo veiks
niu. Taip doleris viską gali, kal
ba, teisia, žudo ir traukia vi
sus. Toji trauka ir pradėjo skal
dyti JAV LB eiles, toji galingo
ji dolerių traukos jėga darą ir 
dabar nesantaikos ir neapykan
tos velniavą, tuo pačiu suskilu
sios bendruomenės nesu jungimu 
einama ir į rinkimus.

Kas galės patikėti, kad šie 
rinkimai bus demokratiški, pra
vesti teisėtai? Niekas nelaukia, 
kad padaręs neteisėtus balsavi
mo sulaužymo veiksmus, būtų

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI
1 ’ - ri ■ 1 \ j p A /

NAUJIENOSE" — TURIGERIAUSIĄ

. ovcickrtva RTZNYf®

Niekas negali smerkti žmo
nių, nors jie yra ir frontininkai, 
priklauso savo organizacijai, jei
gu jie būdami bendruomeninin- 
kais nesiekia jos vardu kalbėti 
tik jos gerovei ir stiprybei. Bet 
lokie nesiveržia į bendruomenės 
viršūnes ir iš ten nesiekia ben
druomenę pasiglemžti sau ir sa
vo interesų naudai. Pasižiūrė
jus 8 tosios tarybos, tik Chi- 
cagos ir jos apylinkių pastaty
tus kandidatus, matome tikrai 
‘ne politinius žmonės”', siekian
čius bendruomenę pakreipti į 
teisėtą ir savo prigimtį atitin
kantį kelią, neturinčius politinių 
ienos grupės tikslų, o tik tar
nauti beidruomenei sustiprinti, 
solidarumui, vieningumui.

Toks -prileidimas /būtų kaip 
skirtumas dienos ir nakties. Dar 
didesnis skirtumas prasidėjo 
nropagandoje, prištatynėjime. 
Tie, kurių žmoniškumu ir lietu
vių garbės orumu gal ir būtų 
galima pasitikėti, tikėti jų žo
džiams, mažai jau reklamuoja
ma, bet jau tie, kurie kelinti'me
tai vaidino “nekaltųjų ir teisin
gųjų” vaidmenius, pristatomi 
kaip geriausieji iš geriausiųjų, 
teisingiausi iš teisingiausiųjų.

Bet reklamose ir liaupsinimuo-’ 
se nesakoma, kur jie nuvedė ben
druomenę savo kadencijų metu, 
ką jie padarė iš LB įstatų, ne
mato, kaip sužalojo Lietuvių 
Chartą, o tik dėl tek kad negalė
jo susilaikyti, neturėjo pakan
kamai pasiryžimo nepaklusti sa
vo fgrupės reikalams, naudai,

Daugumas mūsų užkandžia
vome mus apdovanojusio kasi
no valgyitoje, nes aplink jo
ties valgyklos nesimatė. Kainos 
na labai aukštos. Keturi dol. už 
mizęrną užkapdą (pupelių sriu- 
bos lėkštė 95 et.).

Nakvojome motely netoli ka
tino. Sekantį rytą dalis ekskur-

lau kuro laikab atspausdintą ir galima gauti knygų rmteuR i-r-

(WAGHS LIETUVIU ISTORIJĄ ;
,-Metuu Abrusr knyga aprašanti paskutinių yu U8t$-iy59) merų 

Jhica^ud lietuvių gyvenimą ir-jų atliktus- darbus -bt>4 psi Kaina 
310 Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Dcąugija

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs bęiuyis. pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos bai 
nyėios, įsteigti laikraščiai, kaną viso buvo 121. 41 teatrą draugija. 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 311 veiklesnių žmonių ;jbibgrafi> 
jos. L>uoti dokumentai Katalikiškų, socailistuuų, laisvūnamskų ii? 
uulu oi^aruzaciju atlikti darnai. įsteigtos'mokyklos, skaityklos, barp' 
kai ir k t d

. gorintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Mbhejį 
Orde9 - .

d LIE'jųji-Įę RST<)K1J<JS WRAL^I,tį4įįr? |

' ' vardu ir pasiųsti
Hals’ed St^ Chicag*

i’.as hi'Uivi.v kurmm rupi gimtinio krašto laisve ir lietu 
>. privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis 

suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai apie! 
džiaut Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir £vvpn>ma <tovyk
ios<' Vokietijoje 273 psL. kietais drobės viršeliais'kaina 4 dol.

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO D^LiA Atsiminimai Išeivio 
vrų na ura h ariKs e^niiiji! atsiunniinu tąsa Tai yra Amerikoje 
kuriančio ir patvariai isiku^’K-o asmens istorija Knyga gausiai iliu 
sinmta 300 psl Kaina 7 dol.

eiKAGiETFS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ 
Autori bu\° Vilniuje Trakuose Pruskininkunse. Kaune. Nauda k u inse 
Ku-nporiuh ( P.niangrii^ Vaidus aprašymai ka kokias
kalbas girdei^ ir ka jai žmonės pasekė 95 psl. $1.50. Yra taip pat 
išverkta i anglu kalba

C Kuraitis MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ 
va įspūdžiai

D Ku/aHis
toriaus pastabumą 
ižmaskavimai

Vincas
< storiniai

Vincai
S4 pxl Ka

2212 WEST CERMAK ROAD

Pstex Xazanavskas, President

HOURS: Mon.Tue.Fri.9-4SERVING CHICEGO AND SUBURBS SINCE 1905

PASSBOOK 
SAVINGS... 
ths best way to save/egdariy! 

51/4^><v<

___ . Kelionės i Lietu
Iliustruota foto nuotraukomis 331 psl. $3 00

KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS 
neapgauna Intuns’n ir agitpmno propaganda be 

Abi knygos paradytos lengvu, gražiu gtiliumi
Žemaitis, LIETUVIU ETNINIU SIENŲ KLAUSIMAIS 
žemėlapiai 106 psl Kama $2 00.

Žemaitis L»URLINC UN JOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE 
ina $1.50

Sic ir kiti leidiniai yra gaunami

NAUJIENOSE 1719 Se HALSTAD ST CHICAGO ftL. <0601

****’• arba užsakant pastų ’r pridedant
'•V| Ar piniginę perlaida

tino, Jnirie prieky didžiulė vai-
?ykla, o šalimais salė su loši
mų mašinomis, šičia pusryčių ėmusi savąją penkinę, pasitrau 
kainos buvo normalios. kė. . _ _

IW<I

Mutual Fedlgl 
Savings and Loan

RE PA YtVlEnrFį .
TO FIT VOUR-H^ČOM^. J
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ALGIRDAS GUSTAITIS

Petras Babickas apie lietuviškus filmus
(Tęsinys) , .

3. Atsak.: Nei vyri ausy bė, nei 
savivaldybės filmų reikalais pra
džioje tarp 1920 —1927 m. ne
sidomėjo, nes turėjo kitų rim
tų problemų. Rodė, tiesa, fil- 

-muotojams palankumą: Įvai- 
iriais leidimais, usisiekimo prie
monėmis, lengvatomis dėl biuro
kratinių mokesčių, etc. Kariuo
menės Vyr. štabo švietimo sk. 
daug padėdavo.

r 4. Vėliau buvo taip sutvarky
ta, kad prie kiekvieno užsieni- 

•hės filmos sean so būtų rodoma 
Lietuvos kron ika (5 minutes). 
Tas darbas buvo atiduotas kon
cesijos pavidalu p. Linartui,- ku
ris patelkė operatorium Duna- 
jievą. . • . .

5. Kas buvo fHmuotojai?
> Buvo jų nemaža, tačiau la
biausiai man atmintyje pasiliko 
AtL žibas, nes teko kartu dirb
ti, kuris ir dabar dirba televizi- 
jds'srity Sao Paulo mieste (Bra
zilijoj) , Uzdonas, Vainalavičius... 
Buvo pasirodę net pora vokietu
kų, berods, broliai Reichenber- 
gaijuos man teko “komanduo-

kai Lietuvoje lankėsi loT- 
Baden-Powell.

7. Kas sutaikydavo garsus ir 
darė karpymus?

Nebuvo tai daroma regulia- 
riškai, o tik - ypatingais atve
jais. Karpė tais laikais juo ma
žiausiai, nes filmą nebuvo pigi.

8 ir 9- Kokiais ir keliais apa
ratais?... įvyks ar scenarijus?

Dažniausiai vienu. Apie tai

Postai 4118, Sad Paulo, Brasil). 
Keliais aparatais buvo filmuoja
ma. Brazi Ulevičiaus “Lietuvos 
kareivėlis” (1930) ar Linarto 
“Onytė ir Jonelis” — pirmi Lie
tuvos vaidybos filmai — neži
nau.

10. Ar buvo gaminami spalvo?

$

'ti”, 
das

■ 6. Ar buvo garsinių kronikų ?
Pradžioje ne. Prieš II Pasau

linį karą būdavo ir garsinių, bet 
tai’buvo, dažniausiai, valstybės 
vyrų kalbos primontuotos gana 
primityviu būdu,' sinchronizuo
jant vaizdų juostą, Berods, tai

Broliai Motuzai, berods, epi
zodiškai buvo pradėję. Tais lai
kais tai buvo didelė naujiena — 
spalvotos filmos! Buvo gana 
brangu jas gaminti.

11. Ar liet, kronikos pasiek
davo užsienį ? ' „■ .

Komerciniu (reguliariu) bū
du, berods, ne. Pripuolamai — 
taip. Buvo gaminama filmų spe
cialiai Amerikos lietuviams. Vie
na tokių: “Lietuva pavasarį” 
(Vainalavičius operatorius, Pe
tras Babickas — scenaristas ir 

j režisierius) buvo nuvežta į U. S.
A. 1934 m., kai WS (Vilniui 
Vaduoti . Sąjungos) delegacija: 
kan. Fab. Kemežis, prof. B. Vit
kus ir Petras Babickas lankė lie
tuvių, kolonijas. Tai buvo ii- 

(Tarė užsieny: Rygoj ar Berlyne, 'gometražo filmas (daugiau kaip

HT 4 SUSIVIENIJIMAS
I , A LIETUVIŲ "

-“A AMERIKOJE
SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dan 
į giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus

tiems nariams.
SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy

bes apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE- 
J ’ . ; NLJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 

. pagalbos pagrindu.
.SLA- —Jot 4uri daugiau, kaip tris 5U"pusė milijono dolerių kapitalą, 

tad jo apdraudė tikra Ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių' klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 

- / - ^,000,00. <
gLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudė - Endowment Inv 

surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyveninio pradžiai.

SLA — duodą VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią, TERM apdraudą: 
77^5 už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

• • . - * __ .;
SLA — AKCIDIOTAL£ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme- 

s nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugijų na- 
“7? /'riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 

- TLMetus. ’ - r-_ ; /
StA. 5^ kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 

.veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

-- . Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysit:
-Si- ■ ; - ' f' - - -- ‘-t-

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
7 307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

401 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

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

siu čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

173S So. Halsted Street, Chicago, Jilin ois 60608

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE
< LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS OKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis
ta Čhicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte, n dalis: žemės 
ūkio Švietimas Lietuvoje.

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

Knygos apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%; buvo ūkininkai ir po pa- 

r šaulį išblaškytu lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brand abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”.

‘ Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. 
Gaunama bf&Uj ienose.

čekį arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gave pinigus, tuojau knygą paaiųaime.
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INVESTMENT
PASSBOOK
ACCOUNT

4 yeo' D^pot't

MINIMUM AMOUNT $5 000

>5.000 2' > year Certificates of Deposit
MINIMUM AMOUNT $5.000

ma Ih-Jh siiorfanizuoti net “Pa-j 
Aiidliu IjctuVių Kilio Kroiuką", 
kurią gamintų mėgėjai, nebūti
nai profesionalai. Įsivaizduoju 
įspūdį kurį sukeltų tokią pasau
lio lietuvių gyvenimo apžvala, 
kad ir Pasaulio Lietuvių Seimo^ 
metu!

Neabejoja, kad lietuviai, davę 
pirmos eilės artistų tarptauti
niam ekranui, sugebės duoti ir 
žymių operatorių — p. Kizio ti
po.

r.-ug sėkmės!”

Tuo baigiamas Petro,Babicko 
laiškas. Gausus retai įdomiomis 
žiniomis, mintimis, atsiminimais 
ne tiktai filminėmis temomis. 
Gal padės visuomenei aktyviau 
pagalvoti ir veikti lietuviško fil
mo gyvenimo bei panašiomis ap
raiškomis.

(Pabaiga)Sportininkai žaidžia Hockey ant ledo, bot kartais tiek įšyla, kad savo laidomis gerokai susi
kryžiuoja. Teisėjas nubaudė abudu žaidėjus, nekreipusius reikalingo dėmesio i galiojančias tai
sykles. Kairėje matome Glen Sather, o dešinėje Carol Vadnais. Abu skaitomi gerais žaidėjais.

valanda), vaizduojąs Lietuvos 
gražesnes ir istorines vietas bei 
miesto ir kaimo gyveni mą. Re
portažinio pobūdžio, be artistų.

Filmas buvo rodomas dauge
lyje liet, kolonijų U. S. A., WS 
delegacijos lankymosi metu. Vė
liau paliktas Amerikoj. Tai bu
vo talkos būdu pagamintas, fil
mas, buvo apmokėta tik, labora
torijoje darbas. Pinigus davė 
DULR (Draugija .Užsienio Lie
tuviams Remti). Dirbant daug 
padėjo Vyr. štabo šviet. sk. virš, 
pulk. Juozas šarauskas, suteik
damas kariuomenės sunkvežimių 
ir personalo.

13. Kas puoselėjo liet, kino 
spaudą?

14, Ar Pietų Amerikoje yra 
liet, filmų?

• Taip. Argentinos sostinėje 
Buenos Aires gyvena Jurgis Gal
vydis, kuris turi gana daug gra
žių filmų apie Lietuvą. Tiesa, 
jos gėrokai senstelėjusios, ta
čiau nevieną tautietį jaudina. 
Bibliografijos apie jas man ne
žinomos.

16. Petro Babicko įnašas lie
tuviškam filmui.

(Atsakymą pradėjo keturiais 
klaustukais Alg. G.). Labai ma
žas. Niekuomet nemėginau bū- 
ti operatorius, o tik scenaristas 
bei režisierius. Net ir kelių mi
nučių kroniką, kurią mudu, su A. 
žibu paįgaminom, berods 1935 
m. įgelti Dunajievut oficialiam 
Lietuvos kronikos operatoriui, 
aš “režisavau’. Ją buvau tyčia 
pakrikštijęs “Vytauto parko 
džiunglių” vardu. Kiek atsime
nu,. ją visuomenė labai šiltai pri
ėmė, nes vaizdai buvo natūra
lūs, dalyvaujant įvairiems pauk
šteliams, voveraitėms, etc.

Rimtas - darbas švietimo Mi

nisterijoj buvo pradėtas man 
grįžus iš SSSR, kur buvau šv. 
M-jos Depart, siųstas pastudi
juoti ten praktikuojamą mokyk
lų kinofikciją (1935 m.). Direk
torius Juška' (Kultūros D-to) 
to pasėkoj buvo parengęs Kino 
įstatymo projektą, labai platų 
ir tobulą, tačiau nepavyko jo 
pravesti dėl lėšų stokos. Tuo 
įstatymu būtų buvę ne tik ki- 
nofikudtos Lietuvos mokyklos, 
bet ir Lietuvos kronika (Apžval
ga) kitaip pertvarkyta. Tačiau 
vienas daykas, manau istorinės 
svarbos, tais laikais buvo paju
dintas. Tai švietimo ministeri
jos Filmotekos įsteigimas. Man 
buvo pavesta padaryti fimus, 
vaizduojančius mūsų tautinio 
atgimimo, veteranus. Suspėjau 
nufilmuoti (A. Žibą pakvietęs 
operatorium). Martyną Jankų, 
Gabrielę Petkevičaitę, prel. Jakš-

tą - Dambrauską, generolą Bulo- šeimos, bet ir tautų gyvenimą, 
tą, J. Šliupą. Tai buvo labai ma- Tobula technika spalvos, garsas, 
lonus bet nedėkingas darbas. 
•Malonus dėl to, kad teko bend
rauti su mūsų tautos herojais, 
kartais net duodant jiems nuro
dymų, kaip pozuoti, kad būtų 
natūralus vaizdas; o nedėkingas, 
nes kiekvienas jų, berods, jautė, 
esąs filmuojamas prieš... iške
liaujant į amžinybę...

Geriausiai filmavimo metu 
laikėsi Martynas Jankus. Mažo
sios Lietuvos Patrijarcho nie
kad nemačiau susiraukusio. Jis 
visad šypsojos, buvo energingas, j 
labai draugiškas, niekad nepa- 
vargstąs... Prelatas Jakštas taip 
pat labai maloniai koperavo... 
Kur yra dabar tos filmos — ne
žinau. x~

Bolševikams Lietuvą užėmus, 
apie jas klaušiau, bet iš naujų 
'švietimo M-j:os pareigūnų nieko 
negalėjau sužinoti. Mano ma
nymu, tos filmos kad ir trum
pos, buvo padarytos gerai: tech
nikos ir gyvenimo tikrovės požiū
riu.

Filmą “Lietuva Pavasarį” bu
vau nuvežęs į Berlyną, kur Ufos 
bendrovėje sinchronizavau teks
tą ir muziką. Visą filmą lydėjo 
M. K. Čiurlionio simfoninė poe
ma “Mlškas^Tos muzikos fo
ne buvau, kalbėjęs būtinus pa
aiškinimus filmos pradžioje, o 
taip pat komentarus prie rodo
mų vietovių bei asmenų ar iš
kilmių. Tai buvo nelengvas dar
bas, o jį-teko .atlikti man vie
nam, todėl, atsimenu, buvau ne
patenkintas kai kurių kritiško
mis pastabomis iš filmų cenzū
ros. Tačiau Amerikos lietuviai 
priėmė filmą labai palankiai, iš
skyrus vieną miestą, kur fil
mą parodžius puošnus vyras ma
nęs' taip paklausė: “Jūs vis ro- 
dėt gražiausias Lietuvos vietas, 
gražiausius pastatus, iškilmes, 
o kodėl neparodot gražių kalėji
mų?’ Ar jų nėra Lietuvoje?” 
Atsimenu, aš jam atsakiau, kad 
“Lietuvos valdžia. naujų kalėji
mų dar nepastatė, "bet jei jis 
atvažiuosiąs Lietuvon, tai jam 
specialiai pastatysim”. Publika 
labai juokėsi ir paklausėjas ne
labai pyko, tačiau filmos įspū
dis jau buvo “šuns nuneštas ant 
uodegos”.

Mintys: Esu įsitikinęs, kad 
ateities mokykla turėtų būti vi
siškai kinofikuota, nes filmas 
yra. nepaprastai veiksmingas 
būdas formuluoti charakterį bei 
supažindinti su įvairiais moks
lais ir technikomis. /Dabartinis 
tarptautinis filmų pobūvis dau
gumoje yra griaunantis ne tik

muzika, visa tai sužavi žiūrovą 
ir jis visais savo sielos likučiais 
persiima filmos sugestyvinę ga
lią. Tačiau tik retas filmas tu
rinio požiūriu yra patenkinamas, 
o dar rečiau — geras. Lietu
viams, turintiems čia tiek daug 
foto mėgėjų — menininkų, būti
na labiau domėtis filmavimu. 
Ateityje tai turės didelės reikš
mės, ypač grįžus Neprikl. Lie
tuvon, kaip pvz., B. Gaidžiūno 
pagamintas filmas iš tremties 
stovyklų vaizdų, apie kurią man 
kažkas pasakojo, bet kurios dar 
nemačiau. Prie gerų norų gali-

A. VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Cikagietės įspūdžiai oku- 
puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psL Kaina $1.00.

J. Jazminai, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymiu nuotykiu 
aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psl. Kaina $2.50.

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psL Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą. - x .

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bei 
mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrą. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu
vos vardas.

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū
rėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė 
kiekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečian
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knyge
lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, 
kaina $2.00. .Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608.

W IV* | HFB B H iš UNIVERSAL graži 72x90 CANNON
H ® • S || THERMAL antklodė jums dovana, jei

Jf“2’ ■ B Ii ® ii inešif® -dabar $500 ar daugiau i jūsų esa-
■B' ifUsr- MsįS S taupymo sąskaitą!

1 year Certmcates of Deposit
MINIMUM AMOUNT S2.500

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

• MĖLYNA • ŽALIA * GELTONA

6year Certificates of deposit 
MINIMUM AMOUNT

Universal 
SAVINGS 
1800 S. HALSTED

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

Located just south of the Chicago Circle Campus



būnos pareikšti didį solidaru

Bulgari

proletariato diktatūros,

ne

ne

- leninis 
(Pravda,

$30.00
$16.00

S3.00

$26.00
$14.00

Pp to ilgokanifc.su Brežnevu 
pasitarime paskelbtame ko
munikate; Brežnevas pripažino,

ti keičiamos taikiu, būdu. ir tai 
kingomis- sutartimis, nepaminė 
jęs taip pa t,, kadjau ĮP75.ijl 
XII. 2d., nei pusmečiui nepra
ėjus po Helsinkio, JAValštybių 
Atstovų Rūmai priėmė rezoliu-

kur tiktai randi res 
prie turistinės vai-

nevas pabrėžė, kad jis. kaip, ir 
iki šiolei, laikysis taikingos 

Į koegsistencij os prineij p, de- 
' tentes vykdomo: su > du kart di
desniu pasiryžimu ir energiją} 
kaip iki šiolei ir sieksiąs taikos. 
Jis priminė:, “poritingas” išda
vas Helsinkio susitarimų — pa
stovios taikos. Europoje: —- pa
brėždamas, kad visų dalyvių, 
pasirašant dokumentą, buvo 
pripažinta, nepažeidimas susi- 
darusių. pa karo sienų, vi$ai

sovietų žmonių su Portugali
jos revoliucine tauta ir visais 
demokratais” (Pravda,) psl).

Dėl santykių su besikurian
čiomis naujomis Afrikos vals
tybėmis Brežnevas sako: “So-

šita- bendrija neturi 
— (Pravda^ ppsb 4).

PuDlished Daily Except Suucįsy by The Lithuanian News Pub, Co.

1739 So. Halstad Street, Chicago, III. 60608. Telephone HA 14100 

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

“statytojai” negalės apie minėtą “statybą," teisybės pa
sakyti, o užsieniečiams bus uždraustą tą statybą*’ pa
matyti, tai propagandistai, in agitatoriai galės ir toliau^ 
susirietę’riesti, niekus apie' "k u monistinę statybą”’ 
Jos nėra, . '

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

kur einate ir ką daro* 
o Lenkijoje vis del to
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rastis galėjo, jokios žinutęs neįdėti apie, lietuvio, dvasiš
kio, su marijonais gana glaudžiai bendradarbiaujančio 
katalikų vyskupo Brizgio jrisidėjimą prie šios šventės?

Marijonų leidžiamo dienraščio moderatorius, retais 
atvejais prabildama labiausiai mėgiamomis bet nuo že
mes atitrauktomis temomis, praeitą šeštadienį, spaudos 
reikalus sekančių žmonių nustebimui, rašė apie organi
zacinio gyvenimo reikalus. Kalbėdamas apie amerikie
čių minimą 200 metų laisvės ir nepriklausomybės sukak
tį, jis šitaip įžanginiame parašė: - ’ ' "

- C 4.- i ~

“Verti dėmesio ir mažesnieji tautiniai pasirody
mai, nes jie parodo lietuvių įnašą šio krašto gyveni
mui. Bet ypač sveikintinas- žygis plačiau susijungti 
su kitais visu tautiniu svoriu, meniniu tautos tur
tu ir viešu entuziazmu parodyti lietuvių tautos kū
rybinį gajumą, tautinį gyvastingumą 
tą jėgą.” (Draugas, 1976 m. bal. 24 d, 
Pačios didžiausios Chicagos lietuvių organizacijos 

sudarė 200 minėjimui ruošti komitetą, jos sukvietė pa
čius geriausius Chicagos lietuvių dainininkus, pasam- 

. dėpatį geriausią simfoninį orkestrą, kurį mielai sutikot 
diriguoti didžiausią patyrimą turintis direktorius, kad 
amerikiečiams galėtų, parodyti lietuvių tautos kūrybinį 
gajumą, tautinį gyvastingumą ir organizuotą jėgą, o ra
šyti mokančio vienuolio marijono redaguojamas dienraš
tis neįdėjo nei vienos eilutės apie šį Chicagos lietuvių: 
renginį?

Kaip tos gyvastingos jėgos galėtų rodyti savo gajumą,, 
jeigu ne tik paskutinę dieną, bet ir anksčiau marijonų; 
leidžiamas lietuviškas dienraštis nei vienu žodžiu apie šį] 
renginį neužsiminė? Jeigu Chicagoje nebūtų Naujienų, 
tai “laisvojo pasaulio lietuviai” nieko būtų nežinoję apie 
lietuvių suruoštą šį Amerikos 200 metų nepriklausomy
bės sukaktįes minėjimą. Nejaugi marijonai norėjo, kad 
solistai Brazyš su Bičkienė būtų dainavę tuščiai teatro 
salei? -Taip gali tekti dainuoti kitiems mažesnio tembro, 
ir silpnesnes skales -dainininkams, bet ne Braziui'su Bic- 
kienei. Liettuviai abu šiuos dainininkus mėgsta ir visuo
met eina jų pasiklausyti?

Sunku suprasti, kokiais sumetimais Draugas atsi
sakė pranešti savo skaitytojams, kad Chicagos ' lietuvių 
didžiausios organizacijos ruošimąsi paminėti,’ Amerikos 

■200 metų nepriklausomybės sukaktį ir paskelbti., pagrin-

gus. Stalino ir. visos- sovietinės policijos darbus. Priėjo 
prie, to, kad. patys komunistai bijojo sovietų policijos. 
Anksčiau pačiu s svarbiausiu policijos vadu buvo, pats 
Stalinas, o, dabar visas sovietu represijos jėgas valdo 
Antropovas, jau kelintas metas mokinantis rusus poli
cines demokrati  j os.

Prieš 19 metų, atsimenu, ir man teko važiuoti į Ru
siją- Tais laikais amerikiečių Lietuvon dar neleido, tai 
reikėjo važiuoti į. Jaltą ir kitas sovietines turizmo vie
tas. Tuo metu, atsimenu nuvažiavome į. Lenkiją, o iš 
ten gerai ilgai kelionei paruoštu busu teko važiuoti 
kartu su kitų turistų grupe. Važiavome busu skersai 
visų Rytų,Rusiją

Tai buvo ilga, tolima ir sunki.kelionė. Visi žinojo- 
meį kad važiavome karo metu, gerokai apardytomis- 
žemėmis. Tas sritis buvo užėmę vokiečiai, teko ten 
kariauti, todėl ūkis, keliai ir prekyba turėjo nuken
tėti, bet savo akimis pamatėm, kad rusai labai! lėtai 
atstatinėja karo metu išgriautas vietoves.

Nuo Lenkijos rubežiaus iki Kaukazo neradome 
nei vieno restorano, kuriame bu tu m e galėję žmoniš
kai pavalgyti.' Visą kelionės metą, teko maitintis-send.- 
vičiais* Ne tik restoranų pakeliuje nebuvo, bet nebu
vo jokios išeinamosios, žmogus, gali toli, nuvažiuoti, 
bet tas tolis- turi ribas. Kai nebūdavo kur sustoti, tai 
šoferis sustodavo kur miškelyje ir pasakydavo, kad 
atsikvėkime kelioms minutėms. Moterims loepdavo 
eiti į vieną kelio pusę, o vyrams pasakydavo, kad eitų 
į kitą. pusę.

Mes-papa šakojome savo, įspūdžius, o tas cicerietis 
nugalėjo baigti savo siurpryzų ir netikėtinumų. Jis bu
vo nuoširdus ir pasakojo- teisybę. Atrodo, kad jis ir 
rusam sakydavo teisybę į akis. Užtai- jie pristatė prie

marijonų patriotizmas toks didėlis, kad apie Amerikos 
nepriklausomybės ir laisvės kovas ir paminėti nenori? 
Jeigu šitokiam elgesiui būtų kiti motyvai, tai būtų įdomu

džiausią visos sovietinės galios silpnybę. Baimė parį 
dytisilpnybę, yra svarbiausioji, priežastis, kuri neleis 
džia laisvajam pasauliui pamatyti tą baisiai ’ didelę 
50 metų “komunistinę statybą”.. Jos nėra, todėl'ir. vei* 
kia visokį; suvaržymai.

Kada; Ghicagojet pastate aukščiausią, pasaulyje na
mą — Sears Towers, tai visi ėjome pasižiūrėti ir ki
tiems rodėme, ką čikagiečiai per. metus gali pada- 
ryti. Jie ruošėsi kelis metus, bet kai baigė -- tat gali
ma: ne, tik. pasižiūrėti.bet ir kitam parodyti. Kada ru
sai stato “socializmą” per 50 metų, ir niekur tos riaty~ 
bos nesimato, tai geriausia uždrausti užaieniB^amjt 
tą “statybą” pamatyti. Bet ir to užtenka. Reikia taip* 
pat uždrausti, kad tie “statytojai" negalėtų kojos. įį

, kuris
grjžęs iš Sovietų Sąjungos, ir pasikalbėti 

Nugirdau, kad jis buvo penkias dienas Mas- 
ir penkias dienas Leningrade, vėliau praeito 

tuonias dienas Progoje. Pa- 
aš buvau minėtuose kraš- 

metų ten nevažinėju 
kuriuos kraštus aplankyti. 
— paklausiau aš jo, — ar 

tarp Rusijos ir Rytų Europos?
man atsakė. — Kai įva- 
pasi ruošęs pabučiuoti

Išskaičiavęs, laimėjimus Eu
ropoje, Brežnevas perėjo į-Af
riką, pripažindamas pritarimą 
komunistę veiklai Angoloje, 
Mozambike, Nigerijoje, nežiū
rint* JA Valstybių įspėjimų atsi
traukti iš Angolos; Brežnevas 
sušunka: “Įeikite iš šios tri-

tikin°, kad rusai bijo susitikti su užsieniečiais, nes 
vėliau juos, krato, klausinėja, ar kartais “ntišdavė” 
kokių “valstybinių paslapčių”.

Restoranų nešimas taip pat yra paslaptis. Kaii 
žmonės įsitikins, tai žinos, kad ta “komunistinė siste
ma“ nepajėgia net valgyklų, užkandinių ar restora
nų pastatyti. Kol žmonės-nežino, tai mano, kad Rusi
joje, kaip ir visame, pasaulyje, žmonės žengia pir
myn ir geriau tvarkosi. Bet kai patiria, kad nėra res
toranų, o kai sužino, kad tiktai kur ne kur yra gązo-

pėjai j Lenkiją įvažiuoti, tuojau pajunti, kad įtempi
mas yra atližęs, o vietomis visai pranykęs. Lenkijoje 
kiekvienas tavo sutiktas žmogų 
sos pakalbėti, gali gauti valgyti 
toraną, nereikia laikytis grynai 
kyklos.

Tai buvo cicerietis, Amerikos 
amžiaus. Ne lietuvis, bet Rusijos ir rusų pavergtų krąš? 
tų gyvenimą gana gerai pažįstąs. Jam nereikėja aiškin
ti apie “komnistinį rojų” ir Maskvos gražiausius 
planus “žmonių gerovei”, “demokratijai"’. Tie planai 
per 50 metų pasilieka tiktai popieriuje. Niekad, nepa
vyksta jų įgyvendinti. Vis kas nors pasitaiko ir. viską 
sugadina. Pradžioje viską gadino “buržujai?, “kapita
listai". o kai kapitalas iš jų buvo atimtas ir suvalgytas, 
tai kaltė ėjo paprastiems žmonėms, nemokantiems per
sitvarkyti. dar nepersiauklėjusiems, vagims. Gražiau
sia. kai atėjo eilė ir patiems, komunistams. Mano am
žiaus žmonės atsimena baisų“komunistą” G viską Zi- 
novjevą. šimtmečio pradžiojp jis apvogė, socialdemo
kratus. tapo didžiausiu “sovieto lygintoju” Leningrade, 
o dar už kelių metų pats Stalfnas»Maskvos čekoje jį su
šaudė. “kaip pasiutusį šunį”.

Tas cicerietis taip džiaugėsi, kai perėjo Rusijos ir 
Lenkijos sieną, kad pabučiavo pirmą Lenkijos namo 
slenkstį. Jis girdėjo įvairiausių istorijų apie lenkus, jo 
giminių pažįstamus, patekusius į sovietų karo jėgų ne
laisvę; apie kovoti prieš nacius norėjusius Lenkijos ir 
kitų kraštų kareivius; apie čekos pasityčiojimus ir kan
kinimus. Jis turėjo lahąi gerai paginti rusiškus komu
nistus. ir džiaugėsi, kad yra Amerikos pilietis ir galė
jo ištrūkti iš Sovietų Sąjungos. Man atrodė, kad jis la
bai nuoširdus ir geras žmogus. Jis girdėjo visas tas pa
sakas apie “geras komunistų intencijas’’ ir labai blo-

tymo nepripažinti Pabaltijo 
valstybių inkorporacijos. į_ So
vietų Sąjungą, nepripažinti.su
sidariusias sienas.. Siekiant fto 

Į per 10 metų ir dviejų sii puse 
metų svarstymo — darbas ap
simokėjo. Ir šiandien Sovietų 
Rusija taikos išlaikymui“ bend
radarbiauja su kapitalistinė
mis valstybėmis, kai komunis
tai dar toli nuo to — pranašau
ti automatinio kapitalizmo-su
griuvimą- (krach). Jis dar turi 
ne mažai rezervų. Betgi paskų- 
tinių. metų įvykiai, su nauja ję- 
ga patvirtinau kad? kapitaliz
mas — 
ateities
(Tai patvirtinimas per vieną 
diplomatinį priėmimą Chruš- 
čevo, kad mes jus (kapitalis
tus) palaidosim). W f

Besiekiant taikos,, vepgįaijt 
užpuolimų,. A Sovietai dalyvau
ja ginklavimosi: sumažinime, 
ginklavimosi lenktynių panai
kinime, konferencijoje: Euro
poje su NATO (šiaurės Atlan
to Sąjunga) Vienoje, laikyda
miesi lygybės principo, nepa? 
siekė dar susitarimo. Taip pat 
ir su JA Valstybėmis — ŠALIP 
o sutarčiai sudaryti derybas 
dar nebaigtos. Brežnevas sakot 
“Kodėl tai nori Vakarai ir net 
reikalauja socialistiniu valsty- 
bių nuolaidų nenaudai jų sau? 
gurnui?

(Bus-daugiau) ■

sią& grindžiamas respektuojant 
kiekvieno savarankumą. Ta
čiau vėliau, besibaigiant suva
žiavimui, (Brežnevas pakarto
jo bekompromisinį pripažini
mą proletariato internaciona
lizmo, pabrėždamas, kad tai 
yra jų politika ir jie nuo įbs 
neatsisakysią.

Grįžtant prie Brežnevo^ pa
grindinės kalbos — dėl jp po-

> Varžybos dėl. Europos
Brežnevo apyskaita kompartijai

Nepasisekus sušaukti komu
nistų partijų Rytų Vokietijoje, 
Pravda — Rusijos komunistų; 
partijos organas paskelbė, kad 
Brežnevas 1976 m. vasario 
mėn. 24 d. 10 vai. ryto, Mask 
vpje, Kremliuje, atidarė eilinį 
25-tą partijos s u v ažiąvimą) 
(paskutinis įvyko 1971 metais),| vietų Sąjunga pilnai, palaiko 
pranešdamas, kad j šį suvažia
vimą atvyko iš Sovietų Sąjun-

teisinius pasiryžimus naujų 
valstybių, jų nusistatymus pil
nai išsilaisvinti iš imperialis
tų išnaudojimo ir patiems tvar 
kytj savo tautinius turtus” 
(Pravda, psl. 2). Apie Kiniją 
Brežnevas sako, kad jos vadų 
politika eina prieš, daugelio: 
socialistinių valstybių intere-J 
sus. jie bendradarbiauja su kr a 
štutiniais reakcionieriais ir pro 
vakuoja karą. Toji politika ne 
sutampa su marksizmo-deniniz 
mo mokslu, sovietai su tuo ko
voja. J

Bet jeigu Kinija grįžtų prie 
tikrojo marksizmo-leninizmo 
mokslo, sovietuose rastų pritari 
rimo, jie normalizuotų su ki
nais santykius, einant taikin
gos egzistencijos principu. Dė-I ___ __
lėi kitų atskalūnų ? (Marchaise I ei ją, laikytis, seno. JAV nusištą- 
— Berlinguerįo) Brežnevas, ne 
minėdamas ju pavaržių, pasa
kė: “Yra. ir. tokių veikėjų, ku
rie siekia visai atsisakyti nuo 
internacionalizmo. Pagal jų 
nuomonę tas' internacionaliz
mas, kuriuo rėmėsi Marksas 
ir Leninas, atrodytų, kad jau 
.įpasenęs. Mūsų nuomonė atsi
sakyti nuo proletariato inter
nacionalizmo reikštų atimti iš 
komunistų partijos, “bendrai 
iš darbininkų veiklos galingą 
jr patikimą ginklą. Tas būtų 
geras patarnavimas priešui, 
kuris, realiai koordinuoja tarp
tautiniame maštabe savo prieš 
komunistinę veiklą. Mes, sovie 
tų komunistai; ginti proletari
nį internacionalizmą skaitome 
kiekvieno marksisto 
to šventa pareiga” 
psl. 4).
| Tenka nukrypti kiek į šalį 
ir prisiminti, kad prancūzų ko
munistų partijos vadas Mars
hals paskelbė, kad jie atsisako 
nuo marksizmo-leninizmo mo
kslo
Maskvos vadovybės ir komunis 
tų partijos taktikos dėl Pran
cūzijos visai skirtingų sąlygų. 
Italų delegatas Berlinguer su
eigoje, dėstė savo nusistatymą 
siekti valdžios demokratiniu 
būdu, bendradarbiaujant sū 
krikščionių-demokratais, ir at
sisakyti Maskvos nurodymų 
dėl skirtingų Italijos sąlygų. ..

neatvyko, išrenkamas suva
žiavimo prezidiumas iš 120 
narių, sekretoriatas, redakci- 
, os ir mandatų komisija.

Suslovas, poliibiuro narys, 
centro komiteto narys, komu- 
nistų partijos iedeologas, prane 
šė, kad. į šį suvažiavimą pak
viestų atvyko 103 delegacijos 
iš 96 valstybių. Jis taip pat.pri; 
minė, kad į pirmykščius- suvat 
žiaviinus tiek delegacijų neai- 
vykdavo. Y

Paminėjo delegatus vardais 
ir atskirai pasveikino kiekvie
ną delegaciją; reikšmingesnius) 
— pirmoje eilėje 
jos, Vietnamo, Rytų Vokieti
jos, Kubos, Lenkijos, Rumuni
jos; Čekoslovakijos, Italijos, Is-, 
panijos, Portugalijos... suti
ko visus delnų plojimais; Ne-r 
minėjo, kad Prancūzijos ko
munistų partijos- generalinis 
sekretorius Georges Marchaise 
neatvyko, 'boikotavo, atsiuntė 
sekretorių Plissnier; taip pat 
boikotavo Kinijos ir Albanijos 
komunistai, vieton. Tito daly
vavo Doląnkas.

Penkių, metų komunistų 
veiklos pranešimą padarė.C. K. 
generalinis sekretorius Brežne 
vas. įvade pabrėžęs, kad šie 
metai yra tąsa 59 metų nuo di
džiosios spalio revoliucijos, 
įkūnijimas didžiojo Lenino idė 
jų, joms yra ištikima komunis
tų partija ir ji visada tokia pa
siliks. Pareiškęs ištičimybę mar
ksizmo-leninizmo idėjoms, Bre. 
žnevas pradėjo, skaičiuoti, ko
munistų laimėjimus, pradedant 
nuo. Pietų Vietnamo, pripažin 
damas Sovietų pagalbą, pabrė
žė. — pralošė didžiausia impe
rializmo jėga- sutriuškinti tau
tinę išsilaisvinimo x revoliuci-

Amerikos lietuviai žino, kad Chicagoje eina Ameri
kos lietuvių katalikų įsteigtas, o vėliau į vienuolių mari
jonų rankas patekęs lietuviškas dienraštis Draugas. Jį 
jau kelintas metas leidžia vienuoliai marijonai ir jų su
daryta Lietuvių Spaudos Draugija. Angliškai jis vadi
nasi The Lithuanian World-Wide Daily, kas lietuviškai 
išversta ir pirmame puslapyje kartojama: “Laisvojo pa
saulio lietuvių dienraštis.”

Laisvojo' pasaulio lietuvių dienraštis turėtų, rodos, 
infoimuoti apie visus svarbesnius lietuviškojo gyvenimo 
įvykius. Jis turėtų paliesti svarbesnius įvykius visame 
pasaulyje, bet turėtų neužmiršti įvykių, vykstančių pa
čioje Chicagoje, didžiausioje lietuvių kolonijoje, kurioje 
ir pats Draugas spausdinamas ir pardavinėjamas. Nori
me atkreipti skaitytojų dėmesį į tai, kad vakar, balan
džio 25 dieną, didelė Chicagos lietuvių dauguma minėjo 
Amerikos 200 metų nepriklausomybės . sukaktį. Didžio
sios Amerikos lietuvių organizacijos sudarė specialų ko
mitetą. šiai didelei šventei paminėti, sudarė komitetą, 
kurio priešakiu atsistojo Dr. V. Balčiūnas, lietuviams 
plačiai pažįstamas ne tik gydytojų, bet. visuomenininkų 
tarpe- • ilgins

Sį svarbų ir vienintelį didelį minėjimą ruošia. 27 or
ganizacijos ir visa eilė lietuviškų draugijų, įstaigų ir 
klubų stengiasi pravesti galimai iškilmingiauf Iškilmes 
šis komitetas pradėjo Lietuvos ir Amerikos vėliavų iš
kėlimų prie pačios didžiausios lietuvių parapijos bažny
čios. Marquette Parko bažnyčioje tremtinių , vyskupas 
V. Brizgys atnašavo mišias. Vėliau Komiteto'minėjimui ! 
rengti pirmininkas Dr. V. Balčiūnas padėjo vainiką f 
prie Chicagoje nuolat rasenančios Amžinosios-. Ugnies, o 
lygiai antra valandą Ane Crown teatro salėje buvo iš
kilmingas minėjimas. Jame giedojo iškiliausieji lietuviai 
dainininkai Algirdas Brazis ir Pradencija Bičkienė, kal
bėjo Dr. Kazys Bobelis, specialus prezidento Fordo pa
dėjėjas M. Kuropas ir daugelis įtakingų Illinois valsti
jos pareigūnų. ,. . N ',

Chicagos ir jo apylinkės lietuvių daugumai šis mi
nėjimas buvo labai svarbus. Ne tik Marquette Parko lie
tuvių bažnyčia buvo pilna, bet nepaprastai daug lietu
vių susirinko į McCormick salę, šį įvykį labai atidžiai 
sekė patys amerikiečiai, lietuvių draugai, atėję į salę, juos išgrįsti.

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose: 

metams ------------ -------------- $30.00
pusei metu__________ $16.00
trims mėnesiams ________   $8.00
vienam mėnesiui ____ $3.00

Kitose JAV vietose:
metams _ 
pusei metu

Subscription Rates:
In Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
six month. $8.50 per 3 months. In 
other USA localities $26.00 per year. 
$14.00 per six months. $7.00 per 
three months. Canada S30.00 per year; 
other countries $31.00 per year.

15 cents per copy.

Amerikos piliečiai, gerbia šio krašto įstatymus ir noriai 
prisideda prie šio krašto gerbūvio. Amerikos 200 metu 
sukakties minėjimas Chicagos lietuvių tarpe yra dide
lis įvykis. Jį atidžiai seka ir visos Amerikos lietuviai, 
nes ir jiems rūpėjo, kad čikagiečiai gražiai pasirodyti 
tokios didelės šventės metu.

Ir štai šitas svarbus Amerikos lietuvių gyvenimo 
įvykis ‘visų laisvojo pasaulio lietuvių dienraštyje” visai 
nebuvo paminėtas. Atidžiai peržiūrėjome praeito šešta - 
dienio Draugo didelę laidą, bet neradome nei vienos ei
lutės, kurioje būtų paminėti Chicagos lietuvių pasiruo
šimai šiai šventei. Kad nieko neminima, apie liuteronų ir 
i eiormatų pasiruošimus šventei j kad; nieko nesakoma

RAŠO DAN KURAITIS

Pavasaris eina Karpatų kalnais 
BUDAPEŠTO BARAS

DIDELES GERKLĖS NEUŽTENKA

Jauja žmonės, kurie klausia. Jeigu neklausinėtų, 
žinotų, lai ir keliauti negalėtų. ..

KELIAUTOJAS SLENKSTI BUČIAVO
Budapšfe man teko susitikti keliautojų 

seniai buvo grįžęs iš Sovietų Sąjungos, ir 
su juo. Nugirdau, kad jis buvo 
k voje 
Iris dienas Varšuvoje ir į 
sakiau, kad savo laiku i 
tuose, kas liet iki paskutinių 
nors man ir norėtųsi kai

— Pasakykite Jūs man 
yra skirtum

— Skirtumas didelis. ji> 
žiavau į Lenkiją, tai buvau 
slenkstį.

— Rusijoje visi žiūri į Ju 
te. pradėjo jis aiškinti, 
tiek žmogų sekančių akių nėra...

— O kaip su maistu Rusijoje? — paklausiau.
— Maistas gaminamas i ik lai specialiai turistams, 
jis man atsake. Turistam paruoštuose viešbu

čiuose ir maisto galima gauti, bet koks maistas kito
se rusų užkandinėse, lai jau visai kitas reikalas, . . /Ru
sai tave sekioja, kad nepamatytum, ką kiti valgo... 
\ iešbuciai nešvarūs, žmonės, net patarnautojai, bijo 
su tavim kalbėti. Krašte jaučiama didelė įtampa. Nes-
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago 
Hl. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.
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TĖVAS IR SONUS

DLOC Valdyba
B. Norkūnas
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5600 West ir

EUDEIKIDAIMID
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOSšnapštys

<2.00

GERIAUSIA DOVANARIMTA KNYGA
koki#

$1.00

$3.00

536-1220

3354 So. HALSTED STREET Phone: Y Ards 7-1911
KITUS SKAITYTI

DRAUGAo IR BIČIULIS

r-įKt-.

$2.00
$5.50

$3.00
S2.00

G. Ru- 
Dunčia,

$6.00
$6.00
Gra- 

$5.00

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

priešpusmetinis įvyks gegužės 
(May) men. 14 dieną 7 valan
dą vakaro Vyčių salėje, 2455 W. 
47 gat., Chicagoje. Po susirinki
mo bus bufetas, vaišės ir šokiai 
J. Joniko orkestrui grojant.

NARIAI:
Chicagos.
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUT0M0BILIAMS PASTATYTI

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

« GERKLĖS LIGOS 
2858 W. 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumy. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

TELEF. PH 8-3ŽZ9

DR. ANNA BALIONAS

DIDŽIAUSIU PAVEIKSLU 

TELEVIZIJA 
sumažinta kaina

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

ou J nans’ kiekvieno

Detroito naujienos
kalia; A. E. Juškai; B. Burba; 
J. GL, A. E. Jodinskai, A. R. 
Vaitiekaičiai; J. Nesavas, J. J. 
Mikulioniai, J. P. Gaižučiai, kun. 
Y. Kriščiunevičius, A. L. I. A. S.

O. Rukš
Pusdeš-

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

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

DR. J. MESKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71st STREET 

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

Trečiadieniais ' uždaryta.

Pasisekęs Vasario 16-sios mi

DR. K. G. DALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

A. Milmantienė, F. Lakomy, M. 
O. Abarius, XX, S. Gladkauskie- 
nė, J. J. Belickai. $1 — N. J. 
Udriai, A. Mameniškis, M. Vale, 
Dr. V. Pakalnis. 50 c. Brokas.

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
G E LI N Y C I A 
2443 WEST 63rd’ŠTREET 

Telefonai: PR 8-0833 rr PR 8-0834

Pagerbs mirusias

Gegužės mėn. 23. Cicero j e 
įvyks mirusiųjų pagerbimo pa
radas, kurs prasidės 1 vai, p. p. 
prie Central 
Cermak — 21

1410 So. 50th Avė., Cicero 
Telet: TOwnhall 3-2108-9

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

iCį Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
dažai. Speciali pagalba kojom*

♦ (Arch Support*) ir t t.
VaL: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—L
2850 Wes* 63rd S*., Chicago III. 60629

T«l«f.: PRo»poet 6-5084

Visiems į šokių parengimą at
silankiusiems nariams ir sve
čiams ir darbininkams, taip pat 
visiems už dovanas laimėjimams 
nuoširdžiai dėkoja parengimo 
komisija ir valdyba.

Našlių parengimas pavyko la
bai sėkmingai.

Sekantis susirinkimas

Lietuvių Organizacijų Centro 
Valdyba, Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo 58 metų mi
nėjime, kuris įvyko 1976 m. va
sario 15 d. Kultūriniame centre 
9 mylios, Detroito priemiestyje 
Šouthfielde. Lietuvos1 nepriklau
somybei atstatyti surinkta $3,- 
503 aukų. Aukų rinkliavai va
dovavo ALT direktorė, DLOC 
Valdybos vicepirm.’ Elzbieta 
Paurazienė su būriu pasišventu
sių talkininkių ir talkininkų: K. 
Gricius, G, Vilkienė, V. Lelis, E. 
Bulotienė, A. Sukauskas, R. Ra- 
žauskienė, V. Staškus, A. Balu- 
kai, S. Kaunelienė, I. Laurus, 
K Radauskas ir A. Andriusai- 
tis. DLOC Vadovybė nuoširdžiai 
dėkoja aukų rinkėjoms ir rin
kėjams, o ypatingai dosniems 
aukotojams. Seka'aukotojų są
rašas.

Po 8100 
gis, Chicago, HL

Po $50
Žebertavičius; Dr. P. V. šepe

DR.2 vyt. tauras
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS -.-M.4, - - —- — -

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

TeL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir ^8 vaL vak. Šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

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

Iš visy kandidatę prezidento pa
reigoms liūdniausia yra guberna to
toriaus George Wallace žmona Cor
nelia Wallace. Ji žino, kad josios vy
rui bus sunku tapti prezidentu, bet 
ji jam padeda kiek ji tiktai pajėgia.

PERKRAUSTYMAI

M 0 V ! N G 
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. Š E R Ė N A S 

Tel. WA 5-8063

DR. K.A. V. JUČAS
J '/TeL: 561-4605 ir 489-4441 . '

1002 N. WESTERN. AVE. 
‘5214 N. WESTERN AVE.

" Valandos pagal susitarimą.

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

itKZ.: G1 8-0873

DR. W. EISIN - HSINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 

valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-0001.

jerčiai, P. E. Marčiukaičiai, M. 
V. Tylai, O. Mažeikienė, I.-S. 
Kauneliai, A. S. Vainoniai, P. 
Stanionis; P. Balynai, R. A. Ta- 
muloniai, K. R. Ražauskai, S.
Miltakienė, K. B. Mykolaitis, 

P. Pace ; V. A. Lėliai, Z. Bukaus
kas;-K. D. Navąsaičiai, A. Ar
malis, J. Šimkus, V.- Petrulis, "L. 
Petrulis, L. Heiningas, E. Bulo
tienė, J, Bujauskas, T. Vaitku- 
naitė, K. Krisčiunevičienė, U. 
Udrienė, J. Mika, V. Rinkevi
čius, S. Blaskevičius, V. Permi
nąs, V. A. Patalauskai, V. V. 
šnapštys, N. S. Slyžiai, V. V. 
Memenąs; J. G. Asmmas, P. J. 
Putriai, J. E. Jeneckai, A. V. 
Pečiai, A. S. Grigaičiai, A. K. 
Dalukai, V. Dalinda, A. E. Kve
daras, A. Čirvydas, J. O. Raga- 
šiai; J. A Jonynai, Stasio But
kaus Šiaulių kuopa.

$8 — Dr. S. Juzėnas, $7 V. 
7 metų, A. Webber.

$6 —V. L. Skrebutėnai, A. J. 
Griniai. C. J. S.

J. 0. šeputai, J. Dau- 
G. Vilkas, K. Gogelis, E.

GEROS DOVANOS
DOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE* 

SU DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik —.—

Minkštais viršeliais tik _____ _—.................. .................
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS. 

Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik ___....--------

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arb* 
money orderį.

"Dį«»o galybės wrgitniems tikėjimu išganymui". — 1 Pef. 1:5.

Gyvendami šiame psktanx- pasaulyje mes dažnai patenkame į aplinky
be*, kurios gali -.tnraukti mus nuo Dievo ir įvesti į nuodėme. Kartais atrodo 
lyg kad girdime du balsu: vienas ragina mus būti nuolankiais ir klausyti 
Dievo, o kitas ragina elgtis savavališkai ir išdidžiai. Jei esame patyrusiais 
krikščionimis kurie 'turėjome įvairių ištyrimų ir nugalėjome, vistiek dar 
turime būti atsargūs ir neužmiršti, kad turime kovą su savo kūno pageidi
mais, su pasaulio vilionėmis ir pagundomis ir su labai apgaulingu priešu, 
šėtonu, nes dar nesame tobuli. Dėlto turime būti nuolankūs laikytis kuo 
arKausiai prie Dievo ir prie mūsų Vado ir Gelbėtojo, Viešpaties Jėzaus 
Kristaus. Tik taip pasielgdami pasidarysime nugalėtojais.

Visi iioo, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekviena. Bet kur yra mi
rusieji? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAV1ST, 3715 WEST 661 h STREET, CHICAGO, ILL. 60629
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

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

WAtfJiENOS, CHICAGO g. IH-------MONDAY. APRIL 26, 1976

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

Parado dalyviai eis Cermak 
Rd. į rytus iki Laramie Ave. 
— 5200 West ir pasuks i pietus 
iki 25, paskui vėl j rytus iki 
Cicero miesto valdybos, kur 
prie žuvusiųjų paminklo bus 
atliktos pagerbimo ceremoni- 
os. Iš čia vyks ir baigsis Lara
mie ir 29 St.

Parade dalyvaus, Karolio 
Milkovaičio vadovaujama Ci
cero Jūrų šaulių Kuopa Klai
pėda. Jeigu kitos Cicero lietu
vių organizacijos su vėliavo
mis norėtų šiame parade da
lyvauti iki gegužės men. 10 d. 
prašomos susisiekti su Mr. John 
A. Zygadto |Illinois Veterans 
Comnission, 5241 West 25 St 
Cicero, tel. 863-4066.

Ciceroje veikia 8 karo vete
ranų postai, tarp jų vienas is
panų ir vienas lenkų. Lietuvių 
daugiausiai yra 9115 poste, 
čia ir komandierius būdavo lie
tuvis, bet dabar išrinktas itar 
las, kuris nuo gegužės mėn. 1 
d. perims pareigas.

S. Paulauskas

2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

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

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

V. Tumasonis, M. D., S. C 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso hMu HEmlock 4-2123 
Rezid. tale f.: Glbson 8-6195 

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

DR. PHER 8RAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON

5 2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849
\ . Rėžia.: 388-2Z33

- OFISO VALANDOS: ■
Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
anirad..-penktadieni nuo 1—5. tree. 

\ ir šei>iaū. Ūkui susitarus.. *

vakaras buvo labai sėkmingas. 
Atsilankiusieji į parengimą sve- 
.čiai ir nariai linksmai praleido 
laiką. į

Ilgą laiką našlių klubas dėl 
įvairių priežasčių šokių vakarų 
neturėjo.

šokiams grojo puikusis Jur
gio Joniko orkestras. Pertrau
kų metu girdėjosi lietuviškų dai
nų, kurias-visuomet per paren
gimus suorganizuoja M. čepu- 
lionis. Malonu buvo girdėti to
kias savas mielas dainas, ku
rias kadaise girdėjome mūsų bu
vusioje nepriklausomoje tėvynė-

TEL. — 8c 3-5893 ,

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
SPECIALYBE AKIU LIGOS 

„ : 3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

Po ©5 
kaitė 
Paurazienė, P. C. ilikštai, A. 
Aštasaitis, K. Jurgutis, V. Lau
rus, M. Leipus, R. šnapšįytė — 
5 metų, S. Bankauskas, J. Au- 
gaitis, S. D. Kaunelis, 6. Erlin- 
gis, A. Stonienė, A. Nasutavi- 
čiūs, A. Musteikis, B. O. Walles, 
C. Orentienė, U. Leleikienė, F. 
Olšauskaitė, E. D. Jankai, V, 
A. Lingai, A. Račka, R. Šadei- 
ka, S. šadeika, J. E. Bekanskai,

A. Dainus, K. Ku-
Ber-

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
5656 WEST 63rd STREET -

Vatz^an-Tąd. puo 1—4, po- pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

teieL: 776-28&tf
~ Nwfar rez. telef.: 448-5545

GĖLININKAS
Linksmumo arba liūdesio valandom 

(PUTRAMENTAS) 
gražiau*’*- Ir zzths

oiu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUT 

5525 So. Hartem Avo.

A. Russas 
pėtisj A. Butavičius, J. B 
žanskai, P. Petravičius, M. .loš
kis, A. Vasilauskienė, W. H. 
Mallen; E. Skiotys; D. Lesčins- 
kas, Ant. Zaparackas, C. Stanu- 
lis, J. Švoba, A. Merkevičius, K.
B. Kulikauskai, D. A. Miciunai, 
V. Jovaiša, B. Neverauskai, V. 
Jocys, V. K. L. S-gos, Dėt. Skyr., 
J. šidagis, O. Vartkunienė, Dr. J.

Naujienose galima gauti puikiu knygy, kurioi papuoi bet 
knygv spintą ar lantyn^.

K- Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 5V2 psl.
K. Bielinis, DlENOJANT, gražiai grista, 4t>4 psl----------------
Dr. Kazys Grimus, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, 

j žiais viršeliais. 336 psl. Kaina $6.00. Minkštais virš.
Prof. VacL Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, 1 dalis. 208 psl., jnšta — $3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; fl dalis, 225 psL, įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais _ ___________ ......—.— —--------

Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 psl.
Kipras Bielimt, GANA TO JUNGO. 492 psl., minkštais vir

šeliais. _________________________________ ____
Juozas Liudžlus, RAŠTAI, 250 psL ------------------- -
P. LIOdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 psL ---------- —------------
Janina NarOnš, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminima.!

M. Gudelis, POVILAS MILERIS biografijos bruožai 232 
puslapiai L ...... .......— _______ _—

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidoms

NAUJIENOS,

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Tatet 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
' 860 SUMMIT STREET
R0UTE^5OLGfN7lLLlN0iF

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST AS

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

/‘contact lenses”.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

Našlių klubo veikla
Suruoštame Našlių klubo šo

kių vakare, kuris įvyko 1976 m. 
balandžio mėn. 3 dieną 7 vai. 
vakaro Bataan Hali salėje, 4046 
So. Western avį: atsilankė daug 
klubo narių ir svečių, kuriuos 
maloniai bei mandagiai aptarna
vo parengimo’ komisija ir na
riai. -

Pirmininkui Leonui Vaice- 
kauskių prižiūrint tvarką ir jam 
pačiam prie. parengimo darbo 
prisidėjus, komisijos ir darbi-

lis, J. lUceviaienc, 2 
gienė, N. Girtautas: 
džiai; K. J. Griciai, J 
V. V. Šarkai, K. čiuželis, K. Vei
kutis, I. O. Pusdešriai, F. J. Ka- 
napeniaį A. Kišonas, P. Televi- 
čienė; 1*. A. Bliūdžiai, A. Keze- 
nienė M. A. Petrauskai, M. A.f
Kunciaį, J. E. Badas, K. Urb- 
šartis, A. Kavalas, A. Simonai- 
tienė, A. Vaitiekus, E. Gilvy- 
dienė, J. Z. Banzai, S. Dryžienė, 
J. V. Panavai, B. Navickas; S. 
Miliesius, A. Vitkauskas, C. J. 
Naumai, A. Nakas, J. Jurkunie- 
nė, M. Balčiūnas, A. Brazaus
kas. . ->

$4 — M. E. Bogutai, Po $3 — 
S. Dovtortienė; V. Brokas; J. 
Rutkauskienė; H. A. Dundai.

$2.— R. Frandsco, M. Jackson,

Laidotuvių Direktoriai

ŽEKA BEVANS 
6845 SG. WESTERN AVE.

Po £40: A. Dagilis.
S30 — M. A. Klimkaičiai.
§25 — V. G. Ankai; Dr. V. 

Mileris; Liet. Bendr. Detroito 
Apylinkė, A. B. Sukauskai, Dr. 
G. Lį Petersonai, S. S. šimoliu- 
nai, Dr. O. Vaitai, S. Bartkus, 
J. T. Kavalauskai, A. Končius, 
G. Balanda, A. E. Misiūnai, Da
riaus-Girėno klubas.

§20 _  Dr. A. B. Barauskai,
adv. R. Sukauskas-Sakis,' XX, 
Detroito ateitininkai, S. V. Ur
bonai, V. Kundrotienė, J. E. 
Baubliai, K. J. Bagdonai, J. M. 
Kriščiūnai, L A. Lukai, J. R.1 
Mikailai, B. O. Brizgiai, Susiv. i 
200 kuopa, L. Grunovas, B. ir Dr. 
B. Girniai, J. Maciulaitis, E. Ta
mašauskienė, A. Stankiutė, P. 
Banonis Sr., L.. J. Pečiūrai, S. 
E. Lungiai, L. E.Kutkai, P. Bą- 
landienė, A. S<r^asuliai; ,J. M. 
V aitkunai SrJ. C. B alsiai, F. 
Blauzdys, J. J, .Černiauskai; K. 

.Nausėdas, S. E. Garlauskai, S. 
•Vilkas-, A. Norus, J..D. Gilvy- 
džiai, V. Staškus, A. B. Zakar- 
kai, J. Petrauskas; Susiv. 352 
kuopa, F. Motuzas, O. Norvilie
nė, A. Burokauskas.

§15 — C. O. šadeikai; J. M. 
Kūrai, E. Kaustekliai, J. Mi-

DR. PAUL V. DAKG1S 
<įYDYTOJASt lit CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius. z 

1938 S. Manheim Rd., Westchester, IIL 
vAŪANi)OŠ: 3—y darbo dienomis ir 

Kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
T ei.: 562-2727 araa 562-2728

■ ' • ' ■ • :

čeekai, O. PHenaitienė, A. Mar- 
kužytė, J. Preibysi A. V. Ostei- 
kai; N.. Ward, Liet. Vyčių — 
79 kuopa, O. Navasaitienė, J. 
J. Marsolkevičiaj; J. O.‘ Podė
liai, M S. Narbutai, J. A. Duo
bai, K. O. Pakalniškiai, S. D. Žeb- 
faičiai, R. Garas, A. M. Ban- 
kaičiai, J. Mikelavičius; P. A 
Bukšnai; G. ir V. Vaškelytės; 
P. M. Polteraičiai, V. L. Polte- 
raičiai, A. Bagdon, V. Mickevi
čius, A. Pesys, T. B. Čiunkai,, 
L. O. Seleniai, V. B. Atkočiūnai; 
J. O. Kartis; J. Kartis; J. 0. 
Briedžiai; V. Šlikas, E. Jurgu- 
tienė, J. E. Braziūnas, A. Rim
kus; A. V. Janušiai; J. V. Ples- 
kus, A. Matulis, V. L. Mingė- 
lai; A. E. Kaspučiai, A. Gesius, 
A. Vaitenas; A. Yankauskaiiė, 
J. šepetys, B. Beržanskis; V. 
Radzevičius, kun. C. Simaitis, V. 
L. Urmanąvičius, A. A. Žiedas,
J. Al .Bagužiai, M. E. Baukys, 
E. E. Rėkliai, V. Slušnys, K. S. 
špakaūskas,. j. M. Kinčiai, J- 
Raulickas, V. 0. Valiai, J. Kar
pus, t>. L. K. Birutė Dr-ja Dėt. 
Skyr., J. S. Janulevičiai, A Ra
manauskienė, Dr. A. Pakalnis,
K. K. Daugvydai, XX, A. A. Šu
kiai, V. čižauskas, A. A. Lepars- 
kai; A. Rašytinis, J. O. Bartkai, 
j. M. Sajauskai, Liet. Kat. Susiv.
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TRUMPAI

1

Tei.^. Janas TaMas is Į 
Marquette Parko apylinkė?* at
siuntė tokį laiškų: “Atsisliep- 
dainas į Naujienų vajų, prie 
šio siunčiu *25 piniginę perlai
dų, linkėdamas vajui ir Nau
jienoms kuo geriausios 
niės'\

— Vladas Mikulis iš Bridge- 
porto apylinkės, nuolatinis Nau 
jienų ir lietuviškos spaudos rė
mėjas, lankėsi Naujienose, pa
reiškė pritarimų jų darbams 
ir įteikė dešimkę Mašinų fon
do sųskaiton, linkėdamas Nau 
jienoms ir naujieniec^ains gero 
pasisekimo.

—Dail. Mikas Lileikis ilgd- 
metis Naujienų darbuotojas ir 
uMeno žinios” skyriaus redak 
torius, bus pagerbtas Naujienų 
pavasariniam bankete birželio 
6 d. Martinique restorane. Bus 
meninė programa, šampano 
pietūs, kokteiliai ir šokiai. Bi
lieto kaina $12.50 asmeniui. 
Visi maloniai kviečiami daly
vauti. Vietas grupėmis arba 
pavieniai prašoma galimai anks 
čiau rezervuoti kreipiantis į 
Naujienas tel. 421-6100 arba į 
banketo rengėjų komisijos 
pirm. Joną G. Evans, 6845 So 
Western Ave., tel. RE 7-8600.

— Vladas Navickas iš Brid- 
geporto apylinkės, Balfo ir Jū
rų šaulių organizacijos veikė
jas, lankėsi Najienose, pareiškė 
pritarimą jų darbui bei laiky-

rengėjų

p

Taialas

sėk-

Fitzsimmons pasirašė, naują kontrak* 
-J su darbdaviais. Daugelis mano, 
kad šis kontraktas pakels maisto pro
duktu kainas, tuo tarpu pats vežiky 
prezidentas taip negalvoja.

Vežiku unijos pirmininkas FrankF ' ‘ \ \
tą su darbdaviais. Daugelis mano, 
I ‘ ’
dukty kainas, tuo tarpu pats vežiky

DĖ1 Frontininkų Vyriausios
Tarybos atsišaukimo

Frontininkų Vyriausioji Ta-| lankomo— Bendruomenei,

‘g?ac X

tai
ryba paskelbė du laišku. Vie- priešingai toki nepalankumu
nas jų skirtas Mikui, kitas gi 
— Amerikos Lietuvių 
bos pirmininkui, šie du laiškai 
atskleidžia kiek plačiai fronti
ninkų vadai siekia JAV užval 
dyli lietuvišką išeiviją ir su- 
bendruomenli Miką, o vpač 
Altą.

Laiškas Altai pradedamas la 
bai saldžiu, limonadišku liau
psinimu apie jos praeityje nu
veiktus darbus. Bet ašaroja 
krokadilo ašaromis, kad neva 
ji rodo nepalankumą Lietuvių 
Bendruomenei:

Ar gi tai tiesa? Sekant fron
tininkų užgožtą-‘spaudą,- išva
da yra priešinga. Juk jau nuo 
pat- pradžios Bendruomenės

Tary-
visą laiką rodo Altai Bendruo
menės vadai, Juk jie pasišovė 
atstovauti Amerikos lietuvius' 
Amerikos valdžios įstaigose, 
kai šią pareigą jau kelios de
šimtys metų, vykdo Alfos veiks 
nys.

HČLr WANING — MALA 
D^rbininky Reiki*

_ ^LgANĘR — JANITOR

Modern Apartment building near 
University of Illinois. Job will in
clude cleaning and other general 
work. Salary $800.00 per month.
Must speak and understand some 
English
PHONE FOR an APPOINTMENT 

427-1855 ;

r\r7vA/T"Ar^^^

REAL ESTATE Wt SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

i

senai ir įteikė W Mašinų fon- Amerikoje įsikūrimo, ji knisa-
dui, linkėdamas geros sėkmės. P° Pamatais. Taigi, F. 
Naujienų vadovybė visiems 
rėmėjams nooširdžiai dėkoja.

taigos administracinis patarė-] PGtimas i Draugo škaityto-

. V. Tarvbos daromas priekaiš- ► w
■ tas Altai ir. nepatiekiant tam

— Al. G. Kumskis, Šerifo į-' irodornų ^ayinių yra tik mig-

jas, padėkojo SW.News-Herald. JU ^is. 
redakcijai už vedamąjį ir infor 
macijas apie Lietuvą bei lietu
vius, taip pat už informaciją 
jam esant Chicagos Parkų dis- 
trikte. '

— .4. Chakonis iš Chicagos 
pietvakarių yra Western. Illi
nois universiteto, dekano gar
bės studentų sąrašuose.

— Marąuette Parko Lietuviu

.Tary
bos atrodo, kad ji pyksta prieš 
Altą, tik <iebto, kad-šis neklau
so Bendruomenės vadų. Tai reiš 
kia patys muša ir patys rėkia. 
Jei jau kalbėti del Altos nepa-

Iš pareiškimo F. V.

parapijinės mokyklos tinklinio

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp.

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

3333 So. Halsted et., Chicago, HI. 60608. — Tel. 254-3320 
V. VALANTINAS

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th Št, Chicago, HL 60629 » TeL WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies ivairiy prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

MOVING — Apdraustas per kraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgu metų patyrimas.

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

į?

I

r

niBILIE-JINIŲ METU
X'I'.IU SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metų " Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 

dus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui štei
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Nauiienų platinimo vajus.

m WJIENOS tvirtai etovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų įgalio
tiniais.

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

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais* pasimetimo, reto
rikos ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie

neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar ju įgalio-

rikos ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

_ Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 

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 i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
t \ ~ ' * J ~ \ \ 2_
cuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicagoje Ir Kanadoje metams — S30.00, puse> metų — S16.00, 

trims mėn. — $830, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. — $230. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaltf- nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.
« BKB KK aes » ■■ M M —B —■i MK SM MSB P— MMr {M MM M M MM «* «■»

NAUJIENOS,
> 39 So. Halsted St.,
Chicago, Ill. 60608

Q Siunčiu 
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

PAVARDE IR VARDAS ________________________________

... dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio

ADRESAS

i — NAUJIENOS, CHICAGO «, ILL. — MONDAY, APRIL 26, 1976

Bendruomenės
Altą finansiškai

vadai ėmėsi 
susilpninti, 

graibstyti Vasario 16-sips šven 
tės metu jos renkamas, aukas- 
laisvinimo veiklai. Bendruo
menės vadai prieš rinkimus 
Tarybon savo atsišaukimuose 
ėmė niekinti Altą, girdi ji'nu- . 
senusi it turf būt nušluota.

.Bendruomenės , vadai Altą 
niekino, pąsigirdami, kad jie 

v ■___ *

HELP WANTED — F E AAA L E 
Darbinlnkiy reikia

REIKALINGA MOTERIS, norinti 
dirbti ir gyventi geruose namuose ir 
tapti Šeimos dalimi Skokie apylinkėje. 
Susikalbėti angliškai. Prašoma tele- 
tonuoti savaitgaliais. 728-5483 arba

67T5156 popiečiais ar vakarais. >
----------  I ■ 1 III ' ----------------------------------- ------- ------------------------

REIKALINGA MOTERIS, norinti 

tapti Šeimos dalimi Skokie apylinkėje.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

ISNUOMOJAMAS kambarys vyrui
2-me aukšte suatkiru įėjimu ir pa-
togumais. 4401 So. Talman Avenue.
Tel. 523-8944. /

Simo Kudirkos kelionės išlhi- 
das apmokėjo. Pasirodė prie
šingai. Bendruomenės vadai la 
bai silpnai reagavo del vaikų '
vežimo į pionierių stovyklas, 
arba šiandien visai nereaguo-]^t 
ja del studentų vykimo į Vil
nių neva, į. lituanistinius kur
sus. ' į .i.

Bendruomenės yadai aiškiai
•y

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

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ZB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS LŠSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ. KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 Vv. cermak Roaf' Chicago * Virginie 7-7747 .Chicar° 4K
* X

nuomavimas
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI.
I MSŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. 778-2233

I

ST. ^ rit.V parrish
Immed. Poss. Clean, 7 Rm. 3 Bed. &

IR GYVENKIME ČIA

rinktinė yra apylinkės čempio
nas. Rinktinėje žaidžia Loretta 
Mikalonytė, Rože Veselkaitė, 
Audra Dirkvtė, Aldona Pleirv- 
tė, Ramona Rapšytė. Rita Bar 
tuškaitė ir Anne M. Barakaus 
kaitė. Jas moko bei treniruoja 
Rasa Lintakas, Joanne Paulso 
ir Jonas Izokaitis.'.

— Stud. Dave Adomonis iš 
Oak Lawn apylinkės dalyvau
ja St Xavier kolegijos vaidi- 

‘Fidler on the 
Roof” radikalaus studento 
Perchik rolėje. Pastatymai bus 
kolegijos McGuire salėje ba
landžio 30, gegužes 1, 8 ir 9 d. 
8 vai. vak.

— Ričardas Kolimas yra St.
garbės

nime veikalo
“29

ii'

radikalaus

Paul aukšt. mokyklos

nepasisako dęL kultūrinio .ben 
dradarbiavimp su okupantu, 
del kultūrininkų apsilankymų 
okupuotoje Lietuvoje ir jų gar
binimo ten “išbujojusios kultū
ros”. B. Nainys yra aiškiai pa
reiškęs dar būdamas Krašto 
Lietuvių Bendruomenės pir
mininku, kad Amerikos orga
nizacijos turi sutilpti po vienu 
stogu, aišku po Bendruomenės.

Įdomu kodėl frontininkų va
dai nesutvarko Bendruomenės 
vadų, juk jie yra jų žinioje, jų 
pastangomis jbn išrenkami. Ir
kai Bendruomene bus atstaty
ta į jai skirtas JAV vėžes, kai 
jos vadai pasirūpins ieškoti 
priemonių bei padaryti refor
mų, kurią -ją- Įgalintų būti vi
suotina tai yra kad joje tilptų 
kuo plačiausios lietuvių masės, 
tada nereikš kaltinti Alfos ne- 
priėlankumu- Benduonienei.'

Arba,’ kad netoks faktas Vat- 
šario 16-Sios švėiitės proga Beh

mokinių sąrašuose.
— Sgt. Vytautas J. Katkus iš 

Brighton Parko apylinkės, tar
naująs 25-je Infanterijos divi- . .. _t... t 
zijoje, Havajų Schonfield ba-[atikoins' rinkti?Kodėljfgks kię- 
zėje, pakeltas į 4-to laipsnio 
specialistus.

— Medelių sodinimo. šven-

druomenc grobsto Alfos renka• - - • . ' • . r -. - •
mąs aukas. An gi, Bendruome
nės vadai negali pasirinkti ki
tas -lietuvių tautines y‘šventes

tas užsispyrimas/ l>.ūtifiai rįnk-
ji Vasario 16-sios šventėje?
f Arba ir vėl Rfendruotiįėlles va

tės pagrindinės iškilmės bus ba dai šaukia, . kaA jie nori "veikti
landžio 30 d. 12:15 vidudienį ir poĮįtihę veiklą! KbtięŲBend 
Grant parke ties Michigan Avė f' “ '
ir Madison St. Dalyvaus mies- įgaliotus atstovusį Alfospoli ti
lo meras F" * ~ *“ *
šventės
Aluzienė, specialių renginių 
suprervizorė.

Birželio mėn. 13 d. Cicerofe 
parapijos salėje, ALTos Cice
ro skyrius rengia 
birželio įvykių minėjimą, pra
džia tuojau po 10 vai. 30 min. 
lietuviškų pamaldų.

riiornėnė ’ negali’ ‘ atsiųsti savo* J - - - . - t ■ ' •

; Richard J. Daley.lnį veiksnį, kurie Veiktų ir Tais- 
koordinatorė Edita Į vinimo darbą? ..Alfoje sutelpa 

visos organizacijos, jos joje 
veikia darniai ir vieningai, vi
sos jos siekia vieno tikslo oku
puotos Lietuvos išlaisvinimo.

ir ..,

: ~ - 7

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI "NAUJIENAS’ 

g?-'' <■ ’*

- - -c. ■

žiauriųjų A. Sviloniš

-

-— Dail. A. Petrikonio tapy-: 
bos darbų paroda atdara 7 die
nas savaitėje nuo 10 ryto iki 
6 vai. vakaro, o pirmadieniais 
ir ketvirtadieniais nuo 10 ryto
iki 9 vai. vak. Marquette Meno 
Galerijoje, .
prie Kedzie Avė. Tel. 436-2112.
Visi kviečiami atsilankyti, (pr.)

Family Rm. Brick Bung. Carpeting. 
Gas H/W Heat. 2 Car gar. Base, plus

20’s.
3 Rm. Apt._$130 mo. Asking Mid 

~ . į.? BUSCH BROS.

10200 So. Cicero Ave.
Oak Lawn 636-6800.

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

• -

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

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVTŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina SI .50. ■

Knygos bus išsiųstos, jei SI .50 čekis arba Money Orderis į 
bus pasiųstas tokiu adresu: w.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St, Chicago, DL 60608

X

SODYBŲ PIEVELES
Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gižiai žaliuojanti pie-

relė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti.
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi '

Reikia patjn-imo.

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

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę Įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $130 čekj
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome
ąįysti tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60608

—111—■
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DIDELIS TRIUMFAS CfflCAGOJE
Gražiai pasisekė JAV 200 mėty 

nepriklausomybės sukakties minėjimas
JAV nepriklausomybės 200 metų sukakties minėjimas turėjo

Chicago, Ill. — Antradienis, Balandis-April 27 d., 1976 m.

S’’-
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lionei. Paveiksle matome vyrus ir moteris, siūlančius dolerį, kad tiktai pavėžėtų minėtu plentu.

Kalifornijoje, Los Angeles mieste, Santa Monica plente, padarė penktą taką, kuriame lėtai 
važiuojantieji automobilistai, turintieji tris keleivius, gali paimti dar vieną keleivį trumpai ke-

VADOVAVO SKAITLINGIAUSIAI KARO 
MAŠINAI .VISAME PASAULYJE 

Vienintelis karas, kurį turime laimėti, 
tai atominis, — aiškino jis rusu generolams

MASKVA, Rusija. — Pirmadienio rytą staigiai mirė sovietų > 
maršalas, Andrei Grečka. Jis buvo sovietų krašto apsaugos mi
nistras, Sovietų karo jėgų vyriausias vadas, nuą.1972 metų sovietų

didžiausia pasisekimą, kokio nelaukė nei jo rengėjai.
. ' ’ A ~"Dnl OK zliA-no z4■»/I zxLAri fitrAYl —

14 ■ ■■-■ Bal. 25 dieną tą didelės šven
tės ir šviesios-nuotaikos sekma
dienį, oras buvo biauriausias. 
Vėjuotas lietus su sniegu, šlap
driba, vietomis lietumi-užtvinu
sios miesto gatvės; kad negalima 
nei automobiliu pravąžiuoti.

ARTI 73 — 
puikus 6 kamb.

California 20 metu 
.. 2 aukštų mūras ir 

2 auto mūro caražas. Labai patrauk- Nacių “vicefiureris”( 
liko vienas kalėjime

BERLYNAS, Vokietija. —

10 BUTUjnūras i vakarus-nuo Ci- 
zzz__ _ z__ i

mokesčiai. Puikus investavimas.
GERAI IŠLAIKYTAS 4 puošnių bu

tu mūras. Geros pajamos. Savininkas 
finansuoja.

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

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. . Income Tax 

2951 W, 63rd St. Tel. 436-7878

QO1^ w m j q« xv DUiv mūras i vakarus-nuo ui- 
ozio yv. Dora oi., Cero Avė. Virš $19.000 pajamų, žemi

Paskelbė Kalantos
savaite

Gegužės. 14. dieną, sueina ket- 
veri metai kai jaunuolis Romas 
Kalanta Lietuvoj e, Kaune, skęs
damas ugnyje, reikalavo Lietu
vai laisvės ir dėl jos mirė.

lūs gyventi. $23,300.

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

II

I S Rudolfas Hessas, buvęs Hitlerio 
pavaduotojas, sulaukė 82 metų

Gegužės 18419 <d., laidojant
didvyriškai mirusį, dešimtys 
tūkstančių jaunuolių Kaune, neš-
darni tautines vėliavas, kartojo 
ir kartojo velionio mestą šūkį 
— Laisvės, Laisvės Lietuvai!

Demonstrantai sovietinio sau
gumo: pareigūnų: buvo žiauriai 
mušami, .areštuojami ir teisia
mi. Po. to, tKaįaątos pavyzdžiu, 
dėgihosi. dar.‘žmonių.

šiems didvyriškiems žygiams 
prisiminti ir aukoms pagerbti Šių 
1976 m. gegužės 9-15—skel
biama Romo. Kalantos savaite.

. Višlfomėnė, ‘ ypač ’ ’ jaunimas.

1

SOPHIE BARČUS 
/RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 fri A. M.

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

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

CHICAGO, ILL. 60629

dienio iki penktadienio 12:30— 

sekmadienį nuo 8:30 iki 9:3(Tvai.

s
l —

kvięčiattią. yiėšai/prašmingai pa-,
minėti' šiuos ? Įvykius. ’

Vyriausias Lietuvos
Išlaisvinimo Komitetas

UNION PIER, MICH.
Pagerbė p. Mišauską

š. _ m. -balandžio 19 d. susi
rinkę kaimynai ir iš tolimes
nių vietovių atvykę draugai 
atšventė; p. Mišausko 70 mėtų 
gimtadienį. Gražioje vietoje,
atšventė, p. Ališausko 70 mėtų

pavasario pirmiesiems-. pum- 
pūrams ir medžių lapams 
skleidžiantis, prie turtingo lie
tuviškų maisto gaminiij stalo, 
jubiliatui buvo sugiedota il
giausių metų, v ; t

Jo jauštrus padėkos žodis už 
jo pagerbimą, sudarė valandė-
lei rimtį. Pobūvis praėjo jau
kioj ir pakeltoj nuotaikoj

Svečias

v

r

^litinio biuro narys. Mirties priežastis oficialiame komunikate 
nepasakyta ir ^nepaaiškinta.

TESI! A
Br«ng«nybė», Laikrodini, Dovanos 

visoms progotru'.
J237 WEST 63rd ST„ CHICAGO .

Telef. 434-4650

Didžiausias kailių
pasirinkimas

P6*5 '> vienuneų
f#/A lietuvį kailininką 
[/TV IV Chicagoje ------

NORMANĄ

r
/

URŠTEINA
fcTel. 263-5826 
Įm (įstaigos) ir 
r 677-8489 
7 (buto)

185 North Waba*h Arenu* 
2nd Floor Chicągo, UI. 60601

/•

A. T VE RAS 
AIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Talafj REpublk 7-1541
J

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė
Chlc.ęo, IIL 60632. Tel. YA 7-5980

>■ _________________________________________________ __
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MBM

9 kambarių kaip naujas ranch. 2 
virtuvės. 2 vonios, nauii kametai. 
Ąrti Brighton Parko. Galite greit už
imti. $36,500.

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

MODERNUS 4 BUTU mūras ir 2 
into mūro garažas. Atskiri šildymai 
Cent, air cond. Arti Maria High. — 
*45,500.

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

RUD’S REAL. ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT —

— NUOMOSTV. 
ĮVAIRUS draudimai

Maloniai jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS '

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

LE’.TONTO APVT.TNKĖJE
135-TA IR ARCHER AVĖ. 

Tel. 257-5861

PTRKSTT ■

LEMONTEk netoli 134 St. ir Archer, 
1 

statybai.
oarduodami vieno akro sklypai namų

Tel. 257-7978

%

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

INCOME TAX SERVICE
♦259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminiu
• W* a.. a ,aa< . . a _ '

šymai ir kitoki blankai.
iškvietimair _pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

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

SKAMBINKITE 545-0478.

HEATING AND AIR ' 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Ill. 60609 Teel. VI 7-3447

DĖMESIO 
«—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio
Liability apdraudimas pensininkams.

Kreiptis: 
A.LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ.
573-8775

HOMEOWNERS POUCY

Call Frank Zapolis 
320814 W.95th St.

GA 44654

s 
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IklVIlMCI 
y J

I.SWt Fxw Ere eM Cwwt, Cvmfmy

SKAITYK IR KITiU PATARK
DIENRAŠTĮ “NAUJIENAS”
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Nežiūrint į tai, pakviestieji į 
minėjtaa geros-ralios ir atsako- totetesMi Ber-
mybės.’jausmą turį lietuviai per 
tas'yįsas kliūtis pėsti ir važiuo-
ti siekė visas minėjimo vietas ir 
punktus Švsdami didelę šventę 
pakilia dfasia. * "X '' Į

Iš ryto, dėl audringo ir iie-

S iSiii

lyno kalėjime. Hess yra karą 
laimėjusi; valstybių kalinys.

Karo metų jis įsėdo į nedidelį 
privatų lėktuvėlį ir nuskrido į

? - i - - ■

fingo oro negalint prie Mar
quette Parko parapijos bažny
čios aikštės iškelti vėliavų, su
ėjo į bažnyčią. Sv. mišias atlai
kė J. E. vysk. Vincentas Briz- 
gys, o minėjimui pritaikytą pa
mokslą pasakė parapijos klebo
nas, kun. A. Zakarauskas. Pa
mokslininkas džiatigėsT~minėji-

kos lietuvių gyvenime, sveikino 
jį ir linkėjo jam,gerojo Dievo 
palaimos. J

Po šv. mišių vieni, jas išklau
sę, skubėjo namo pietų, rengda
miesi važiuoti savo priemonėmis 
į minėjimo McCormick salę, o 
kiti stovėjo bažnyčios prieangy
je^ laukdami rengėjų užsakyto 
jiems, autobuso. Jis buvo pasta
tytas 1 vai. Ir tuojau jis prisi
pildė žmonių, net pritrūko sėdi
mų vietų.

Jis laiku buvo. McCormick aik
štėje, prie didžiosios minėjimo 
salės. Salė tuojau prisipildė žmo
nių, nors ji turėjo net 4,200 sė
dimųjų vietų. Iš tikrųjų nebuvo i 
jau sausakimšai pilna, bet, iš 

• apačios į ją žvelgiant, ji atrodė 
pilna. ,

Tai buvo tikrai nelaukta, ne
tikėta. Tiesiog džiaugsmo aša
ros nevienam mūsų riedėjo per 
skruostus, negalint jų sulaikyti. 
Ak, kokia didinga šventė, mus 
lietuvių ir kartu amerikiečių, ku
rių irgi daug su mumis buvo at
vykusių į tą didelę mūsų ir kar
tu amerikiečių šventę*, į tikrą 
mūsų visų bendrą dvasios puo
tą, kuri tuojau turėjo prasidėti, 
atsidarius scenos uždangai.

Tuo tarpu uždanga buvo dar 
neatsiskleidusi, bet virš scenos 
kabojo didelis mūsų dailininko 
Jobo Tričio nupieštas spalvotas 
minėjimo ženklas su jame įpin
ta mūsų lietuviška trispalvė. 
Mūsų meilę ir dėkingumą jame 
reiškė angliškai įrašytas Ameri
kai sveikinimas: Laimingo 200 
metų gimtadienio Tau, Amerikai 

Amerikiečiai stebėjosi mūsų 
jausmais ir mūsų nuoširdžiu-dė
kingumu Amerikai, kuri tiek 
daug gero padarė mums, mūsų 
tautai ir valstybei, ir kuri, tik
riausiai, dar daug gero mums pa
darys, matydama mūsų tokį di
delį dėkingumą jai.

Angliją,- kad galėtų įtikinti bri
tų politikus baigti kovas su vo
kiečiais ir pradėti karą prieš ru- 
su$. Jam atrodė, kad jis pajėgs 
įtikinti britų politikus siekti tai
kos, bet jis buvo suimtas, ištar
dytas, laikytas kalėjime, o karo 
pabaigoje teistas, kaip karo kri
minalistas. Kartu su juo nuteis
ti karo kriminalistai kalėjime iš
mirė arbSkbuyopalėisti, bet Hes-

....... ,,7- ... . 
ka jo paleisti, kol jis sovietų po
licijai visko neišpasakos.. Tuo 

tarpu rusams jis savo paslapčių 
nepasakoja.

Jo sūnus Wolf sako, kad ap
linkybės, kokiose jo tėvas laiko
mas, “yra tikras skandalas. Jei 
teroristas būtų laikomas tokiose 
sąlygose, riksmas aidėtų per vi
są pasaulį”. f-

Hesso kalėjime .išlaikymas 
Vakarų Vokietijai kaštuoja kas
met po $25,000.

Ispanijoje suimti 
54 suokalbininkai
MADRIDAS. — Oficialiu pra

nešimu Ispanijos policija sek- 
9

madienį užklupo slaptą uždraus
tos marksistų grupės susirinki
mą 4r iš jų tarpo areštavo 54 as
menis, planavusius suruošti Ge
gužės Pirmai dienai demonstra
cijas prieš valdžią. Negana to, 
tai dienai planuoti kaikurie sub- 
versijos veiksmai.

Ispanijos valdžia leidžia su
sirinkimus ir parengimus daryti 
mažoms valdlžios kontroliuoja
moms darbo unijoms, sporto ir 
kultūros reikalams. Didžiausio- b
ji, komunistu kontroliuota Is- 
panijos darbininkų grupė vai- I džios uždaryta. •

Dar 70 Beirute
BEIRUTAS. — Musulmonų 

ir krikščionių kautynės Beirute 
ir apylinkės ‘kalnuose pareika
lavo dar 70 žmonių gyvybių ir 
182 sužeistų. Nors abiejų šalių 
“armijos stengėsi šiek tiek pri
silaikyti paliaubų, bet pasalū
nai šaudė į bet ką pamatytą ju
dantį.

(B. d.)

PORTUGALIJOS SOCIALISTAI GAVO
■ - . - ■ i ■ . 'i

- DAUGIAUSIA BALSĘ

—------------------- ?

Paukščiai grįžta
Oras gėles apgavo, bet tik ne 

paukščius,
Mokslų Akademijos direktorius 
Dr. William Beecher, žinomas 
orintologas.

Gėlės šį pavasarį pražydo po
ra savaičių per anksti ir iki Aly
vų Festivalio gegužės mėnesį vi
sos alyvos (lilacs) jau bus nu
žydėjusios. Bet paukščiai turi 
savo sistemoje “kompiuterius” 
— instinktus, kurie jiems di
džiausia dalimi teisingai “pasa
ko” kada kilti kelionėn į šiau
rę.. Milijonai paukštelių, žiema- 
vę Argentinos pampase, turi at-

t-

pasakė Chicagos

Maršalas Grečka buvo pačios 
skaitlingiausios karo jėgos pa
saulyje vadas. Paskutiniu me
tu jis komendavo pusketvirto 
milijono sovietų karių, lakūnų, 
jūrininkų, atomo specialistų ir 
įvairiausių ginklų rūšies karių. 
Jojo balsas politiniame biuro bu
vo nepaprastai svarus. Jis daug 
nekalbėdavo, bet pakišdavo rei
kalingus skaitmenis ir reikalau
davo patenkinti jo reikalavimus.

Sovietų karo vadas ėjo 72 me
tus. Praeitą penktadienį jis pri
ėmė Mozambiko karo atstovų de
legaciją ir tarėsi apie Įvykius 
Pietų Afrikoje. Kiekvieną die
ną jis vykdavo į krašto apsau
gos komisariatą ir svarstydavo

f

y skristi apie 7-,000 mylių iki savo bėgamuosius reikalus. Gana daž-

ORASEd
Z

Vėsus
Saulė teka 5:54, leidžiasi 7:43

KENIJA. — Kenijos prezideri- 
tas Kenyta labai šiltai priėmė 
valstybės sekretorių Henry Ki- 
singerį, tarėsi įvairiais Kenijos
ekonominiais klausimais, o vė
liau pats išlydėjo Kisingerį į ae
rodromą ir palinkėjo laimingos 
kelionėse į Tanzaniją.

Bet socialistai neturi tiek atstovų, kad 
vieni galėtų sudaryti krašto vyriausybę

LISABONA, Portugalija. — Portugalijos socialistų partija, 
vadovaujama pirmininko Mario Soares, surinko 'daugiausia balsų 
praeitą sekmadienį vykusiuose rinkimuose, bet socialistai negavo
tiek atstovų, kad vieni galėtų sudaryti krašto vyriausybę.

Už socialistų partijos kandi-, 
datus paduoti 35% visų balsų. 
Dar nesuskaičiuoti visi balsai, 
bet 77% jau suskaičiuoti. Jie aiš
kiai rodo,’ kad socialistai yra 
galingiausia Portugalijos politi
nė partija.

Antroje stovi Portugalijos li
beralai, panašūs- į Lietuvos so
cialistus liaudininkus, glaudžiai 
bendradarbiaujančius su Portu
galijos socialistais demokratais.

Kariai patenktinti 
tvarkingais rinkimais

Portugalijos prezidentas Cos
ta Gomes ir krašto karo taryba 
labai patenkinta praeito sekma
dienio rinkimais, nes pirmą kar
tą krašto gyventojai tikrai lais
vai išsirinko atstovus kraštui val
dyti.

Manoma, kad birželio mėnesį 
socialistų pirmininkas Mario 
Soares bus partijos kandidatas 
Portugalijos prezidento parei
goms. Visi žino, kad Soares ir 
jo vadovaujama partija padėjo 
krašto gyventojams nusikraty
ti komunistinio slogučio.

Komunistai buvo privežę tiek 
agentų, kad galėtų pagrobti val
džią, bet Soares padėjo darbinin
kams nusikratyti artėjančios 
laimės.

rino. Jie jau įtikino, kad krašto 
gyventojai komunistinės san- 
santvarkos nebenori. Portuga
lai sukilo prieš, dešiniųjų dikta
tūrą, bet jie nenori- ir komunis-
tinės.

VIETNAMO RINKIMUOSE

DALYVAVO 100 o/ /o

SAIGONAS. — Kur tik ko
munistai praveda rinkimus, ten 
visuomet “balsuoja” nemažiau 
kaip “šimtas nuošimčių”. Rusi
jos komunistų išrastas metodas 
pasisavintas ir Vietname, kur 
prie šiaurinio Vietnamo tapo 
prijungtas Pietinio Vietnamas, 
ir komunistų radijo pranešimu 
Saigone “balsavo” visas 100 nuo
šimčių — įmetant į dėžę.po vie
ną kortelę vienu sąrašu kan
didatų, kuriuos pati valdžia pa
renka. v

Išrinktas bendras šiaurės ir 
Pietų Vietnamo “seimas” turės 
492 narius, iš jų 243 atstovai 
iš Pietinio ir 249 iš šiaurinio 
Vietnamo.

Du coliai sniego 
balandžio25dieną
Praėjęs savaitgalis savo bjau

riausiu oro subliurimu su 32 
laipsnių temperatūra atrodė re
kordinis, bet Chicagoj yra bu
vę ir bjauresnių dienų, pavyz
džiui sniegas 1965 metų gegu
žės 5 d.

Per visą parą iš šeštadienio j 
sekmadienį iki 30-mylių per va
landą vėju; nuolatiniu lietumi su 
sniegu, karts nuo karto perkū
nui pagrUmojant privertė tiek 
vandens, kad kai kuriose gatvėse 
pravažiuoti -nebebuvo galima.

čikagiškiai iš patyrimo žino, 
kad balandžio oru pasitikėti ne
galima. Pavyzdžiui, 1887 me
tais balandžio 25 d. temperatūra 
buvo 27 laipsniai, o 1962 metais 
tą pačią dieną buvo 86 laipsniai 
šilumos.

“rezidencijų” šiaurės Amerikoje. 
Paukščiai sėklalesiai, kurie jau 
yra parškridę be savo “kompu- 
terių” leidimo, lengvai pergy
vens staiga užėjusią šalčio ban
gą, tik medinės blezdingėlės ga
li nukentėti, kadangi jos minta 
tik skraidančiais valzdžiais, o 
tie šiomis -dienomis neskraido.

nai jis vykdavo į užsienius ne 
vien karo, bet ir politinių klau
simų spręsti. Savo laiku jis bu
vo nuvykęs į Egiptą, Siriją ir 
kitas sovietų ginklais maitina
mas valstybes .Jis jautėsi svei
kas, ruošė įsakymus ir svarbes
niais atsitikimais pasakydavo^ne

r"

ne-

Turės sudaryti 
koalicinę vyriausybę

Atrodo, kad Portugalijos so
cialistai demokratai bus privers
ti sudaryti koalicinę vyriausybę 
kartu su demokratais liberalais 
ir pravesti pačias būtiniausias 
reformas.

Portugalijos komunistai, ku
rie varė nepaprastai stiprią agi
taciją prieš socialistus bei libe
ralus, tesurinko nepilnus 14% 
balsų. Dalis komunistuojančių 
karių sėdi kalėjime ir laukia tei»-

Nuo inf luenzos JAV 
mirė 11,0000 žmonių

ATLANTA. — Nacionalinis 
Ligų Kontrolės Centras penkta
dienį praneša, kad nuo infuen- 
zos epidemijos, kuri JAV-bėse 
prasidėjo vasario mėnesį, jau 
mirė apie 11,000 amerikiečių, 
bet praeitą savaitę daugumoje* 
sričių mirimai ta liga tiek suma
žėję, kad jau nebevadinama epi
demija.

Nuo Hong Kong Flu epidemi
jos 1968-69 metais mirė 12,700

j* * rKmerikiečių.

KGB tebepraktikuoja 
Stalino laikų metodus 

Nukankintas disidentas
MASKVA. — Penkiasdešimt 

septyni Sovietų piliečiai pasira
šė griežtą pareiškimą, jų tar
ne žymiausias sovietų atomų 
fizikas Andrejus Sacharovas, 
kaltindami saugumo policiją 
KGB atsakomybe už žydo disi
dento Sefimo Davidovičiaus mir
ti-

Buvęs Sovietų armijos pulki
ninkas, sulaukęs 54 metų išėjęs 
į pensiją, Davidovičius padavė 
prašymą leisti jam išvažiuoti į 
Izraelį. Nuo to laiko prasidėjo 
jo kankinimai — jam atimti visi 
kariuomenės laipsniai, prasidėjo 
nebaigiami šaukimai į KGB tar
dymams, grasinimai, šmeižtai 
sovietų spaudoje, pensijos atė
mimą, privedė Davidavičių prie 
to, kad šeštą kartą savęs šir
dies priepuolį jis mirė.

“Geraširdžiai vakariečiai, vy
rai ir moterys: štai yra detante 
praktikoje; štai Helsinkio dva
sia”, rašoma tame pareiškime. 
“Kas bus sekanti auka? Jei tie 
korikai nebus sustabdyti šian
dien, tai rytoj daugelis nebega
lės ištrūkti iš jų nagų”..

Egipto ir Sovietų 
prekybos sutartis 

Maskvoj pasirašyta
MASKVA. — Egipto preky

bos ministeris Zakarys praėjusį 
sekmadienį atvyko į Maskvą, pa
sirašyti prekybos sutarties, ku
ri buvo sudaryta dar prieš drau
gingumo sutarties su Sovietais 
nutraukimą praėjusį mėnesį. 
Apie Egipto keturių asmenų de
legacijos atvykimą nepaskelbė 
nei Tass nei kurs Maskvos laik
raštis. Manoma, kad ryšium su 
prekybos sutarties pasirašymu. 
Sovietai iškels Egipto 4 bilijonų 
(milijardų) dolerių “skolą”, ku
rios Sovietai reikalaja iš Egip
to už seųiąy Sovietų
Egiptui ginklus, kuries dabar 
Sovietai net neduoda reikalingų 
daliu.

Egipto spauda praneša, kad Ki
nija sutiko aprūpinti Egiptą viso 
Kinija aprūpinti Egiptą viso
mis dalimis, kurių Sovietai ne
duoda.

siustus

Per 50 dienu jūroje 
5 mirė, keturi gyvi 
KAOHSIUNG. Taivanas (Tau

tinė Kinija). Per 50 dienų su 
10 žmonių plūduriavęs keltu

vas, motorui sugedus vandens 
srovių ir vėjo buvo nuneštas 900 
mylių toliau nuo keltuvo stovė
jimo vietos. Iš laivelyje buvusių 
10 žmonių ’keturi dar buvo gy
vi, bet tiek nusilpę, kad iš kel
tuvos teko nešte išnešti, šeši 
kiti, jų tarpe 5 ir 3 metų vaikai, 
mirė badą.” .

I
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vien kariams, bet ir sovietų po
litikams kalbas.

Marš. G rėčka tikėjo
Atomas jam atrodė pats galih-
giausias ginklas. Visi kiti ginį- «

atoitiu

lai buvo tik menkniekis prieš ato
mo galią. Sukviestiems sovietų 
maršalams ir generolams Greč
ka pasakė:

— Vienintelis karas, kurį tu
ri laimėti yra atomo karas, jam 
privalome pasiruošti...

Jis propagavo atominius gin
klus, jis reikalavo atomo gink
lams milžiniškų sumų. Jis iš 
krašto apsaugos reikalams skir
tų sumų bilijonus dolerių sky
rė atomo ginklams. Jis įsakė 
mokslininkams įvesti raketas su 
kelioms skirtingomis atominė

mis galvomis, kad jos tuo pačiu 
metu galėtų pasiekti kelias'vie
tas... Grečka įsakė sovietų mok
slininkams pritaikyti 
energiją narlaiviams ir karo lai
vams. Jis įsakė pastatyti tokį 
aviacijos laivyną, kad sovietų la
kūnai galėtų išmesti atomo bom
bas bet kurioje pasaulio vietoje. 
Nei vienas sovietų karo komisa
ras neišleido tokių didelių sumų 

ims, kokias išleido 
komisaras Grečka.

Maršalas Grečka, kaip ir jo 
kovos draugas maršalas Žuko
vas. buvo nepaprastai židurus. 
beatodairinius įsakymus duodan
tis karys. 1933 metais jis įsakė 
sovietų tankams be pasigailėji
mo užgniaužti Rytų Vokietijos 
darbininkų protestą prieš sovie
tų okupaciją. Grečka įsakė mar
šalui Jakubovskiui 
transporto lėktuvus ir įsi
veržti į Pragą komunisto Dub- 
čeko valdžiai likviduoti. Mano-X 
ma, kad maršalui Greckai sovie
tų valdžia suruoš dideles laido
tuves ir paskelbs jo mirties tik
rąsias priežastis.
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