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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
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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’’-

The Firxt and Creates 
Lithuanian Daily in America 
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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.
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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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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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SKAITYK IR KITiU PATARK
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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.

karo reik

"r ,

atomo

sutraukti 
ir

I
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JONAS ADOMAVIČIUS, M. D

leidimas, nie-

jos knisa.savo geradė-

viu

Chicago, III. 606081739 So. Halstcd Street

Apie jas nekalbėkime ir dėl jų 
.darbų nedejuokime.' Tik joms

Pasiskaityti. Mind and Me- 
dicine, Vol. 2, No. 4, May 1975.

That’s one reason 
Bonds are so popular 
nowadays. They’re

want to use that money 
right away, there’s'i-,^. 

a 10-ycar extension* 
privilege. Either way, 
you’ll find that Bonds 
mature at just the right

of the surest ways to 
build a nest egg for • 
something (or someone) 
special.

U.S. Savings Bonds. 
Maturity at 5 years, 
10 months. If you don’t

į visokeriopo 
pąlaiky- 

Todėl be asmenybės žmo-

Kuno, proto ir įausmy darnos pagrindai 

Naujausių mokslo žinią populiarus perteikimas

Prof, psichiatras John P. Lambert, M. D.

Neapgausi jaunimo — jis seka 
'T*** " ' . * '

įkandin vyresniųjų nužmogėjimą

Prireikė lietuviškiems paren
gime rengėjams reklamos — 
kviečia plunksnos žmogų ir nu
girdo ji. Tada tu drebančia ran
ka ir ne kitokia galva pilk juodu 
ant balto apie “visuomenininko” 
parengtas gėrybes, visiems į pa
rengimą atsilankiusiems. Ten 
bus dovanų-, ten gausybė “tau
riųjų” gėralų, ten dangiško val
gio gausybė... Tiesa, dar neiš
drįsta pranešti, kad bus paukš
čių pieno. Palaukim kiek, ne
veikdami kaip reikiant nusmuk
sime dvasioje kiek žemiau — 
ir tokio gėrio atsiras krentančių

Kelkimės asmenybių gausėjimui
Taip ir neliko žmogaus vesti 

kovai su blogiu, ugdymui gėrio 
savyje ir artimo savais darbais. 
Priešingai, mūsų tarpe atsirado 
dirbančių šėtonui, kovopančių su 
kiekviena gėrio apraiška. Nepa
kanta gėrio kitame, kitos spal
vos artime yra pirmas mūsų 
dvasinės ligos — asmenybės sto
kos ženklas. Dabar jau orga-

mums peršamu 
žmogaus. ■.

Dar blogiau — net tie, kurie 
pirmose eilėse tūrėtų kovoti su 
niekšybėmis stojo Į be asmenybės 
žmonių eiles it ėmėsi .Dievo var
du skelbti mums piemeniškas 
nuotaikas. -Kitame geros veiklos 
nepakentimas yra didžiausios 
dvasinės ligos ,ženklas. Nesi- 
griebimas kardo kovai su nužmo- 
nėjimu, irgi yra. dvasinės ligos 
požymis. -

Per asmenybės gausinimą
Į žmonišką prisikėlimą

. Velykų laikotarpis Lietuvoje 
baigdavosi per. Atvelykį. Žmo
nės nusiteikdavo keltis' visoke
riopam gėriui, savyje ar artime 
ugdytų Kelkimės ir, mes dabar 
savu asmenybių žmoginimui. Ei
kime visų pirma talkon visiems 
geros valios mūsiškiams jų kū
rybinėje veikloje. Pamirškime 
visas pasakėčias “degląsias. Be
gėdės’

kios. Todėl tūli vadai, ypač dva
siškiai perša mums dvasinius 
narkotikus. Jie laiko darbą už 
bausmę Dievo mums skirtą: ro
jaus Adomo nubaudimas dar
ni. Tai blogiausias darbas, ku
ri mums atliko tūli dvasiškiai. 
Tie siūlo mums linksmybių pil
ną gyvenimą apie pareigas žmo
niškas neužsimindami. Tik pil
dyk jų ritualus: tik čia pri
klaupk, tik ten atsistok, tik ten 
ši bei tą pašnabždėk_  ir
tau rojaus vartai atidaryti bus. 
Jie neperstato mums bitę, žvirb
lį, skruzdėlę... nuolat dantuo
jančius. Visa gamta: ipatoma 
ir nematoma vien darbu gyva. 
Ne kitaip esti ir su žmogumi. Už 
tai vadai turėtų dabar grįžti Į 
Tvėrėjo žmogui skirtą žmoniš
kos veiklos kelią, paliovus mus 
inksmybėmis migdinę. Juk ma
tom, kad jau gyventi negalima 
dėl tokios jų veiklos: beveik nie
kas dirbti iš jaunųjų nenori, o 
gėrybių gausumu visi trokšta 
gėrėtis. Toks.iš dvasiškių pusės 
lengvatikių apgaudinėjimas per
simetė .ir už religijos ribų. .Ci
viliai žmonės ėmė lygiai gražiai 
apgaudinėti žmones pastarie
siems medžiagiškus narkotikus 
Įpiršdami.

Skęstame svaigaluose dėl 
asmenvbės tuštybės

vieton kita ugdykime..
Tik taip su blogiu kovodami 

mes kovą-laimėsime. Tik žvakės 
uždegimu mes šviesą .-savo ap
linkoje pagausinsime. Tamsa nė
ra buitis — ji yra tik šviesos 
trūkumas. Todėl;;: nedejuokime 
apie tamsos gausą,, bet stenki
mės susirasti — pasigaminti 
daugiau žvakių, ypač dvasinių

Neatsilieka jaunimas nuo nę- 
žmoniškų gyresniųjų. Jis pa
stabus. Pamatęs vyresniuosius, 
ypač dvasiškius, menkniekiais 
užsiimant ir be reikiamo darbo 
gražiausiai gyvenant — ėmėsi 
svajonių prisilaikyti —- be dar
bo vaisių laukti. Dabartinis per 
dažnas jaunuolis nemiegodamas 
sapnuoja. Jis tariasi, kad be dar
bo gali gražiai laiką leist, tik 
reikia 
riam vagiant, žudant.-.. Taip ir 
apturima pinigų. Jaunimas ma
to mus suaugusius, bet asmeny
bėmis dar vaikais likusius ir už 
tai kortavimu, girtavimu, apkal
bomis bei artimo visokeriopu 
skriaudimu užsiimančius. Už 
tai jis metas i svajonių pilną 
gyvenimą. Taip elgiasi- tik as
menybe dar žmogumi netapusy
sis tiek jaunas, tiek pražilęs bū
damas žmogus. Net vaikai žmo
niška išauklėti rodo tikrą žmo
gaus kelią suaugusiam, bet .. as
menybe dar puzdru esančiam. 
Tik per asmenybės kiekį žmonės 
skirstosi Į naudingus Dangui bei 
žemei asmenis ir 
pragaro kurstytojus 
tojus 
nės metasi i dirbtiną pasitenki
nimą — narkotizavimąsi. Su juo 
Įkandin eina kriminalas. Jis taip 
jau išsiplėtė, kad kalbama apie 
kriminalą pakentimą. — mūsų 
gyvenimo dalimi kriminalo lai
kymą. Jau pripratom negimu- 
,sius žudyti. Jau senai esame 
įpratę girtauti. Dar reikės ne
trukus Įprasti i senesniųjų žu
dymą — tada jau bus nupintas 
vainikas mūsųnežflKuiiškai vei
klai.

SKAiTYL *K įvilkto r AT AK 
. -ik A LT C. ' •NA-U'.n-U'NA* *:

artritą skelbėjai, iš čia “stebu
klingų” vietų skelbėjai, iš čia 
mums rojaus piršėjai. Tai dva
siniai narkotikų pardavinėtojai 
— nė kiek negeresni už nesamų 
sklypų pardavinėtojus Florido
je. Kadangi dauguma žmonių 
dar net vidutiniokais netapo sa
vomis asmenybėmis — jie yra 
gera dirva daiginimu! visokios

Be svaigai^ neapsėta: 
ir šventnamiąj. 
vobaimingiems lietuviams Omes tjBĮĮĮii— jitms
lietuviams dabar jau derinas’ras kasome, ją jįaukus papiau- 
Jim Beam. Mat, keičiamas kai-1 kiui šukuojame, jų pilnas kite
lis ne pagal amžinus Šventų kny- nes per kraštu’pripfldome sa
gų dėsnius, bet riedama pakai- vu prakalta

‘ Ikoholis lietuvių tarpe dar 
vi* tebevartojamas liguistai. Mo
tina sako savo sūnui-anūkėliui: 
— “Vytuti, jau tu vyras — tu 
gn i gerti...” Aštuoniolikmečiui 
to ir tereikia. Taip ir plinta tva
nas svaigalinis daug daugiau ža
los mums ir žmonijai atnešda- 

už visus tvanus.
Svaiginimasis yra paseka mu

st? nusiteikimo linksmybėms (ne menkystės, ypač dvasinės to
ra "eigoms) tiek čia žemėje, tiek 
po mirties. Visos mūsų maldos, i 
vi i linkėjimai, visi' troškimai į 
car vis tebesisuka apie laikinas! 
črnnai ir amžinas tenai linksmy
bei malonumus, nesibaigian
čius rojaus gerumus. “Dieve, pa- 
d’k visų čionykščių malonumų 
a-tmėti ir amžinųjų susilauk
ti taip ir dar panašiai kitaip 
vfcos mūsų maldos prasideda, 
tęsiasi ir baigiasi. Tai dvasinis 
nv'kotizavimasis.

Vieton svarbiausios žmogaus 
veiklos — vieton darbo, parei
gu pildymo ir iš tokios veiklos 
gražaus — žmoniško gyvenimo 
sulaukimo mums peršamas dva
siais ir fizinis čiulpukas-^ tarsi 
mes vis dar maži būtume. Pasi
sekimą tokie čiulpukų dalinto
jai turi tik todėl, kad dauguma- 
*moniu vis dar tebėra dvasioje 
kūdykiais, nors kūnu jau su
augę. kiti net aukštus mokslus 
baigę, profesoriais tapę. Vienas 
tokių un iversitete dirbdamas ir 
rer langą universiteto kieme 
vaikus žaidžiant matydamas, 
pastebėjo, kad kaimyno vaikas 
skriaudžia jo vaiką. Išlėkė kie
man toks asmenybėje vaikas 
profesorius ir pakėlęs metė že
mėn kaimyno vaiką. To jam už
teko, kad pakeliui Į ligoninę Die
vui sielą atiduotų. Tokių as
menybėje (jausmuose, emocijo
se) vaikų profesorių ir kitų kito
kiu užsiėmimo žmonių yrą ma
rios mūsų tarpe. Už tai ir bu
joja žmonėse visokeriopas men
kumas, nes žmonės dar savo vi
duje menki yra, nors kitas jau 
milijonierium būtų tapęs, ar 
aukštą vietą gyvenime pasiekęs 
būtu.

varto-
1. Acto ir vandens 

puodukas acto į lit
rą vandens — gerai valo lan
gus ir stiklinius daiktus. Tru
putį acto galima naudoti vietoj 
medžiagų minkštytojo baigiant 
plauti. Actas gerai valo ir bliz
gina alumijaus indus, baldus ir 
formaiką.

2. Amonija taip pat yra pa
grindinė valymo gaminių dabs. 
Ji sumaišyta su vandeniu tinka 
langams ir sienoms valyti. Pro
porcijos nurodytos etiketėje.

3. Daugelį dalygų valo kepi
mo soda, 3 šaukšteliai sodos 
litre arba kvortoje vandens. 
Mišiniu valoma visi namų apy
vokos daiktai, išskyrus padary
tus iš aluminijaus, kuris gali 
pajuoduoti. Sodos vanduo išima 
daugeli dėmių iš kilimą bei me
džiagos ir yra gera priemonė 
baliaus likučiais nuvalyti sta
lus, taip pat formaiką.

o Jei nesenai valgei svogūną 
ir esi kviečiamas ar kviečiama 
į pasimatymą, išg erk stiklą pie
no. česnako kvapą naikina juo
dą kava.

e Vaksuotas’ grindis plauti 
saitu vandeniu. Jis kietina vak 
są ir nenaikina blizgantį pa
viršiu.

■ Daugiausia sidabro sūnau 
doja ne pinigams kalti, bet fo- 

filmoms gaminti.
e Drambliams . reikalingi 

akiniai: jie visi yra trumpare- 
^ai. > -

• Keletas lasų raudai:g jo vy
no į maltą mėsą duoda jos ga
miniams geresnį skonj.

• Amerikoje yra daug gerų 
valymo priemonių namų apy
vokai. Bet jos yra brangios. Už-

| tat daugelis naudoja pigesnius 
• produktus. Dažniausiai
jami yra šie 
mišinvs

Dvasinis narkotizavimasis 
blogesnis už kūniškąjį

Dykaduoniai bei visokie žmo
nių skriaudikai Įvairiopai išnau
doja dar savo asmenybe žmonė
mis netapusiuosius. Iš čia vi
sokie “stebuklingų” vaistų prieš . smegenų pagaminto

okštame, kad įtikti.
nėn kartu su visais dar žmonė- mūsų jaunimas feit^ tikrų Be
rn is savomis asmenybėmis neta- tuvių 
pusiais

velnio gėrimtm

tavą ger^^nebą^6 
madoje. Sakydavo, £a<į tąj la
bai komplikuota^ ^ąrba velnio 
gėrimas: kavą deda, kad butų 
juoda ir karti, o.po to pila pie
ną ir cukrų, kad būtų balta ir 
saldi: virina, kad būtų karšta, 
pučia, kad būtų šaltą,Apįe 
gėrimus —. kavą ir arbatą bu
vo net tokią eiliuoją ;patąrlę: 

Nuo kavos —pakavo^, ..j7 
Nuo arbatos bus syęikaįos.

y Amerikoje kaya yx;ą mėgsta 
mįausias- gėrimas. Anierikiečiai 
išgeria pęr metus nęt 15Q bili
jonų puodukų. Yra padavimas, 
kad kavą atrado Etijopijos, Avi
ganiai- 600 m, prieš Kristų kai
melyje vardų Kaffa. Pąnkio- 
liktam šimtmetyje;ji buvę niė 
giamas gėrimas. Arabijos pirk
liu.- Tobuliausias kavai. virti 
priemones išrado amerikiečiai. 
Amerikos revoliucijos laikais 
kavos skonį pagerindavo ^kiau
šiniu lukštais, o. dabąjr — nau
jausia virdulki technologija, 
net su' elektriniais filtyąis/p

JĮL Miiliiiiyley

Ne visada alkoholis kaltas dėl alkoholiko šeimoje 
esamo nesugyvenimo.

MAGDUTĖS
Naudingi patarimai 
ir kitokie dalykai

Bonds matare in lea than bx ymk
■f f 10 *MAa (4% tat Mta* tatai am 
VRpUMd Y toet. etam. «r tatreyeA. wMarf taT 
ma te etate te teteL Itearta la ate wtetaat te
•tote er tete lamam mm tatat W mt te,
>itai I ata atea^ta^.

A lot of people don’t 
buy U.S. Savings Bonds 
because they think it 
takes them 10 years 
to mature. Take another 
look. The old greenJBond 
ain’t what it used to be. 
Now Bonds mature in

Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisve ir lietu- 
gertnivis. privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis 
suminėta^ knygas galima užsisakyti Naujienose.
Juozas. KapačrnsJcas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa Tai yra Amerikoje beįsv 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota 300 psl. Kaina 7 dol

ČIKAGiETES ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ 
Autore buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose 
Klaipėdoje ir Palangoje Vaizdus aprašymai, ką ji ten malė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. $1^0. Yra taip pat 
išversta i anglu kalba

D Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Keliones 1 Lietu 
va Įspūdžiai Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. 33 00

D. Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS Ali 
toriaiis pastaboms neapgauna Intunsto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos pcra.sytos lengvu, gražiu stiliumi

V in c #5 Žemaitis, LIETUVIU ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS. 
3 istoriniai žemėlapiai 106 psl Kaina ^2 00.

Vinos žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
K4 psl. Kaina SI 50

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So HALSTED ST CHICAGO. ILL A06O1
• v a I * r < k arba UT^ka^t

e«k» ar p;niqtnę

• Po 40 metų amžiaus vyrai
sumažėja puse colio ;Uiekėieną 
dešimtmetį. .... . ( .

• Vienas iš populiariausių 
kovotojų už Amerikos nepri
klauso nlybę yra Paul Revere. 
Jis atvažiava jš Prancųzijęs, 
vadinosi Apollos- Rivoire, bu
vo brangiųjų metalų šaltkal
viu ir vedė .jauną anglę. 
Deborah Hitchbourne. Jr įląi-

3^ medinm-sized
3 tablespoons
1 stick
1 elove

54 cup
2 tablespoons
2 tablespoons 
1 package

H enp
DIRECTIONS!

Remove stenu from mushrooms. Wash eips antf bmA wftft 
melted buner.‘7---------------

Combine softened butter, ■rfieėšet’mfir
Add wine, soy .<*ure, dip mix and crushed com chips te 
a paste.

nil mushroom caps with mixture. Place on baklnc sheet and 
Wotl far 3 mlnutea. or twill bubbly aud UghUy browned.

vardę keisti į Paul Rpvęrę.
.Kava

* \ x ’ ■
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voj« aplinkoje, pirmiausia savo 
širdyje — asmenybėje įžiebki

me. Taip, ir tik taip elgiantis 
mūsų gyvenimas ims šviesėti, 
žmenriškėti. žemei ir Dangui pa-

Happy Hour Mushrooms, a prize-winning recipe at the Statę 
Fair of Texas, will star at any party. Crushed Fritos brand corn, 
chips, wine and other tasty ingredients combine in a stuffint 
for fresh mushroom caps to make a unique hot hors d*oeuvre.

Happy Hour Mushrooms' marched away with the “Best of 
Show” award at the State Fair of Texas, and they are sure to 
get equal billing at your party table 1

This prize-winning recipe combines Fritos brand corn chips 
and Frito-Lay brand dip mil with cheese, seasoning and just the 
right amount of wine for a tasty mixture to top fresh mushroom 
caps. Flashed under the broiler until brown and served bubbly 
hot, these stuffed mushrooms will be the star attraction at any 
festive occasion.

Happy Hour Mushrooms may be made In advance and refrig
erated until party time. Brush the mushroom caps with lemon 
juice or white wine before stuffing and they will retain.thelx 
light color during cooking. ‘ * . V ': J *

HAPPY HOUR MUSHROOMS
Fresh mushroom* .
Melted butter
Butter, softened -
Garlic, minced or mashed
Grated Monterey Jack cheese
Red wine z 4 > k
Soy sauce 'Y .
Frito-Lay brand toasted onion dip mt<
Finely crashed Fritos brand corn ekipa i

niauksimu jęi pavieniai laikykimės Tvėrėjo (jei 
norit Gamtas) dėsnių: tik per 
savęs sužmoginimą eikime žmo- 
ginti kito, savo aplinkos. Tokiam 
žmoginimui nepasikliaukime 
menknideiais; nors ir aukštose 
vietose esančiųjų asmenų mums 
peršamais. Gėris manyje ir 
tamstoje gali gyvuoti be visokių 
ten mandrybių, kad ir teologiškų 
bei kitų kitokių. Vien dėsnių nu
rodymas, vien naujų taisyklių 
leidimas, — nieko nepadės nei 
man, nei tamstai tol,.kol manyje 
ir tamstoje nepagausės asmeny
bės darna, jausmų tvarka, gera- 
vališkumo gausa. Todėl visus

gėrio piekada i 
tokiam gėntš Į 
riąuti nepradėk 
sų suatrgusiųjų 
ko tikrai žmoniška nedarymas 
bei svajonėmis užsiėmimas (dva
siškių daugiau teologija negu gy
venimu domėjimasis) išugdė di
džiausią blogį bet kada ant že
mės buvusį. Jau Chicagos bur
mistras negali sulaikyti begė
diškus darbus ir vaizdus viešo
se vietose rodomus ir mūsų jau
nimą nieku verčiančius. Tai ką 
sakyti apie menkiau ginkluotus 

būt užtenkamai apsuk- ^asmenis kovoje su be asmenybės 
tapusiojo daroma žala. Taip re
tai kas ir pakelia kardą reikia- kviečiame-užsiimti nuo šių Ve
rnai kovai su įvairiausiu blogiu jy^ų vjen esminiai svarbiais žmo- 

nuasmeninto gUį darbais. Visi turime steng
tis per atliekamus artimui ge
rus darbus save gerinti — žmo- 
ginti. Nepaveskime gerų darbų 
kitam. Būsime tada parazitais 
— išnaudotojais. Tas nesideri
na su žmogaus paskirtimi.

Mūsų- asmenybėms žmoniškė- 
jant, ims džiūti alkoholio klanai 
mūsų aplinkoje ir mūsų širdyje. 
Per asmenybės bent per plauką 
sužmoniškėjimą atsiras ramybė 
akoholiko šeimoje. Tokią ramy
bę drumsčia visų pirma šeimos 
narių nuasmenėjimas, o ne alko
holis. Svaigalai — narkotikai 
panašiai kaip ir peilis ar šautu
vas — nieko blogo mums neda
ro tol, kol blogavalis juos nepa
naudoja. Todėl pirmon. eilėn ko
vokime su' savyje esamu nežmo
niškumu — tada nereikės kovo-; 
ti su ginklais bei Įvairiopa nar-. 
kotizavimust Tada mes nesileis 
sime išnaudojami visokio pan
ko nedorėlių, nors gražiai kal
bančiu bei i švaru rūbą isivil- į 
kusių. Daugiau apie tai sekanti 
karta.
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i; PASKUTINĖ VALIA

diskretumas nedaug tereiškia 
žmogui už valandos pakibsian 
čiam kartuvėse. Tad skelbiu 
visuomenės žiniai, jog naktelę 
iš spalių 9-os nakvojau pas po
nią Gają Makštelienę, todėl ne
galėjau apiplėšti ir nužudyti 
toli iš ten buvusio prekybinin
ko Smilkenio. Kaltintojas ma
nė kaltino už apiplėšimą ir nu 
žudymą, nes jam ne tiek tei
sybė rūpi, kiek principas, kad 
kiekvienas jo kaltinamas būtu 
pasmerktas. Tai idiotiška žino* 
gaus savimeilė. Koksgi, jis bū
tį prokuroras, jeigu nesugebė
tų apginti savo sukurto kalti
namojo akto. .. Nešventieji ir 
teisėjai. Apsirinka ir jie, juos 
suklaidina tokie idiotai proku- 
rorai-kaltintojai. Kas vietinių 
neatsimena Trautų bylos? Tik 
pavartykite 1928 metų laikraš 
čių komplektus ir rasite, kad 
anais metais, vėlų rudenį, Trau 
tienė nušovė savo vyrą ir pati 
nusišovė. Tos tragedijos bylą 
tas pats prokuroras greitai nu
marino, nes abu — vyras ir 
žmona — buvo žuvę ir jokių 
duomenų nebuvo, jog tragedi
joj dalyvauta trečiojo asmens. 
Tikrenybėje gi tos dramos bu 
ta visai kitos raidos... Ne Trau 
Ijenė nušovė savo vyrą ir pati 
nusišovė... Jų žudikas buvo 
trečias asmuo. O įvyko tai štai 
kaip: akc. revizorius Trautas, 
tarnybos reikalais dažnai bū
davo išvykoje ir niekada neuž
miršdavo savo, jaunos gražios 
žmonos, pasilikusios vienos na
muose. Jos saugumui užtikrin
ti parūpino jai pistolietą ir iš
mokino vartoti jį. Ilgais ru
dens vakarais, vienai bute la
bai prailgdavo. Svarbiausia — 
buvo kalbama būk jų gyvena 
mame bute kaž kada, buvo kaž 
kas pasikoręs, kas p. Trautienę 
kartais jaudindavo — nejau-

; Norėdamas nors akimirkai 
užsimiršti apie artėjančią pas
kutinę gyvenimo kelionę — kar 
ttrves, pasmerktasis miriop Au 
•gis Tošelė, rašė laišką — pas 
kutinę savo valią. Iš kalėjimo 
sargo rankų paėbęs rašyklą, 
priekaištingu žvilgsniu pažvel
gė1 j jį, stovinti už geležinės 
pertvaros ir susinervinęs bam
btelėjo: — “Garbės sargyba”... 
Taip stropiai mane saugo, kad 
būčiau gyvas ir sveikas pakar
tas... Baigdamas rašyti ner- 

• vingai kilsterėjo ranką ir tuo 
- popieriuje nubrėžė kreivę, ku

ri, tačiau, turiniui nepakenkė, 
nes. laiškas jau buvo baigtas. 
Dėl nepergeriausios kalėjimo 
šviesos, perskaitė jį pakėlęs 
prie pat veido. Laiškas skam
bėjo: — “Gerbiamas pone Re
daktoriau: Ryt dienos jūsų lai 
kraštyje žmonės skaitys korės 
pondenciją apie mano egzeku
ciją. Norėčiau, kad su ta ko? 
respondencija patalpintumėte 
ir šį laišką — paskutinę pakar
tojo Tošelės valia. Mane apkal 
tinęs prokuroras teismą ir, gal 
visuomenę įtikinęs, jog esu nu
sipelnęs kartuvių, yra nesąži
ningas, idiotas. Norėčiau, kad 
jis pats, jo viršininkai, ir visuo
menė tai žinotų. Tuojau būsiu 
nužudytas už nusikaltimą, ku
rio niekada nepadariau. Esu 
visiškai nekaltas. Deja, pakeis 
Ii mano likimo jau nėra gali
mą, nes tėra tik vienintelė žmo 
gysta, galinti įrodyti mano ali- 

Jbįį bet ji; saugodama savo “ge- 
. rą’? vardą, to nepadarys. Už tai 
jos nesmerkiu. Pripžaįstu, jog 
natūrali yra teisė ir pareiga 
pirmiausią gelbėti nuosavą kai 
lį. įvertinęs klaikią mano būk 
Įęgal tamsta pasmerksi mane 

‘už negarbingą išdavystę, —sve
timos paslapties paskelbimą, 
tai visai suprantama. Tačiau

LIETUVOS VARDO KILMĖ
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, be. 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senu^eatsimjnimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu-

X'„j^E- ■ v ė .
čL^uozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metu, peržiū- 
įrėjųMabai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė 
kielrfieno žodžio metrikaciją ir surašė .Lietuvos praeitį liečian- 

-ČiteZnygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė $2 psl. knyge
lįJSvadintą ' LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, 
jk&įi $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šitio'pdresu: .
y t ^NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, DI. 60608.
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- ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
40-1 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

Įtikini knyga kiekvienam lietuviui, ypač trėmimui. Geriau- 
iįtf dova.ta globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tai tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

si t< čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS '
I 7 31 8o. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608
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r- ž PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE
'J1 1 ; LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS
J” .Or. Juozai Diuparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Eleis 

Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių* žemės ūkio švietimo problemos ūkininku krašte, n dalis: žemės 
Ūldb švietimas Lietuvoje.
^’•Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
tiebfltų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs graliai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių. ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tara galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir Prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
lų tautos dauguma (88.12%' buvo ūkininkai ir po pa- 
i lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki- 
uninkų vaikai, reiškią, kad ši knyga bus brangi abso- 
daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 

kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
ma Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli- 

d IJetuvai”. .
I 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00, 
~ \ Jienose.

čekį arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:
NAUJIENOS

So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

i
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autoriaus 
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Jamestown miestelyje, N. C, yra veik keturis šimtus mėty turinti buteliams gaminti dirb
tuvė. Dažniausiai juos išpučia vamzdžiais ir lūpomis, paveiksle matome tos dirbtuvės meistrą 
Jerry Vandermarką, pučiantį gana sudėtingos išvaizdos butelį.

kitu jausdavosi. Kartą, vejuo-p 
tą vakarą, kai vojas baladojo 
langines, Poniai pasidarė ne
jauku ir ji kad nebūti vienai, 
išėjo į kaimynystėje buvusią 
aludė. Ten susipažino su jau
nu vyriškiu. Bešnekučiuodami 
išgėrė po ‘‘burnelę” koniako 
ir ją besinrengiančią namo, ta-
sai vyryškis pasipiršo palydėti, nas dėl kaimynės-moters lauke
“Laimingai kelionei” išgėrė 
dar po gukšnelį koniako ir 
abu kartu išėjo. Parėjus ran
kinuką padtdant ant stalo, 
“kaž kas” įtartinai kietai trink 
telėjo. Palydovui parūpo kas 
sunkaus galėjo rankinuke būti. 
Ponia juokaudama parodė jam 
pistolietą, pauškindama jo pas 
kirtį. Bejuokaudami abu atsi
vėrė dury s ir į kambarį įžengė’ 
dūrė sofoje. Tuo tarpu prasi
vėrė durys ir į kambarį įžen
gė teisėtas jos vyras. Situacija 
pasidarė kebli. Išvydęs žmoną 
bežaidžiančią su svetimu nepa 
žįstamu vyriškiu — nors dar 
nieko* santuokai nusikarsta
mo — nesimatė, bet Trautas 
greitoitiis padarė tokiu atveju 
beveik normales išvadas: puo
lė nepažįstamąjį, pastarasis gi, 
— gynėsi. Kadangi čia “po ran 
ka” buvo pistolietas, svečias 
pagriebęs jį iššovė pataikyda 
mas puolančiajam tiesiai krū
tinėn. Trautas krito vietoje ne
gyvas. žudikas gi, atsigrįžęs į 
ponią pamatė ją pagalbos be
sišaukiančią, tad “raminda
mas” pridėjo jai prie smil
kinio pistolieto vamzdį ir.. . 
paspaudė “gaiduką’’... Po to, 
benaikindamas nusikaltimo pė 
dsakas — savo pirštų nuospau
das, rūpestingai nuosine nuš
luostė pistolieto rankeną ir 
įdėjo jį vyro lavono rankon. 
Panašiai pasielgęs ir su ponios 
lavonu, norėdamas aiškiai už
fiksuoti jos pirštų nuospaudas 
ginklo rankenoje, stipriai pris
paudė jos pirštus prie pistolie
to rankenos, ranką ištiesė išil
gai kūną ir pistolietą padėjo 
šalia. Taurelę iš kurios buvo 
gerta, taipgi rūpestingai nuš
luostė, atspaude joje vyro pirš 
tų nuospaudas ir numetęs ją 
ant grindų išejo._ Tardymo ei
goje, neva nustatyta būk besi- 
vaišinant sutuoktinių aštriai 
susiginčyta: vyro norėta atim
ti iš žmonos neva grasinamai 
buvusi nukreiptą prieš jį pis
tolietą, kuriam, besigrumiamt 
iššovus, vyras krito negyvas, o 
žmona siaubo priepuolyje, pati 
nusišovusi., Jokių kitokių įvy
kiui išaiškinti aplinkybių ir 
duomenų nesant ir kaltininkų 
neradus, tokie tardytojo sam
protavimai pasirodė logiški ir 
patikimi, ir byla numarinta.

Ir ne šis vienintelis, mane

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A. VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagietės Įspūdžiai oku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psL Kaina $1.00. v
J. Jasmines, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir Intymių nuotykių 

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 J Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą. -J H j

1739 South Halsted Street, Chicago, IIL 60608

inusiojo prokuroro buvo dvigubos žmogžudystės dramą. 
Trumpai prieš mirtį jaunoji 
ponia Trautienė maldaute mal 
davo jį: — “Nežudyk manęs, 
nežudyk!” /Tačiau jis be jokio 
pasigailėjimo paspaudęs “gai
duką”; o, kad nesigirdėtu žu
domosios klyksmas, jis buvo 
užsikimšęs sau ausis. Įr dabar, 
vaidenosi jam kruvina perskel 
ta galva malūnininkas šilelis 
ir kiti jo nuskriaustieji. Tošelė 
uždengė sšu rankomis veidą ir 
kumšei stipriai daužydamas 
sieną siaubo pagautas, ėmė bal 
su šaukti, nes pajuto dideliais 
žingsniais besiartinančią mir
ti. - ' _ ’

nerūpestingumas arba, sakysi
me, klaida. Žinau dar ir kitas 
dvi. Ką tamsta, pone redakto
riau, pasakysite apie malūni
ninko šileilio nužudymo bylą? 
Mūsų “gerbiamas” prokuroras 
pakabino Stipiną kartuvėse, 
nors pastarasis visai nekaltas 
buvo.,Kada abu: šilelis ir Stipi 

susipešė, tai po tų peštynių abu 
buvo gyvi ir galima sakyti, svei 
ki. -Tjk gerokai vėliau malūne 
šilelį aplankė kas tai kitas, ku 
ris nekieno nepastebėtas įslin
ko malūnam ir taip pat tykiai 
išėjo. Malūnininkas jam buvo 
skolingas pinigų ir kaž kodėl 
nenorėjo skolos atiduoti — gal 
neturėjo, o gal kuo nors kitu, 
ne pinigais buvo su skolintoju 
atsiskaitęs, kas juos ten žino... 
Netekęs kantrybės ir vilties 
skolą atgauti, susivaidijimo 
metu, kreditorius įsikarščiavęs 
šerdešniku perskėlė jam ma
kaulę. Prokuroras apakltino 
Stipiną, kuris- tik nelemtai ap
linkybėm susiklosčius, tik įta
rimais pasiremiant, buvo pas
merktas miriop, nes nesugebė
jo savo alibi įrodyti.

Supranti dabar tamsta, koks 
idiotas tas jūsų prokuroras? 
O kadangi aš taipogi jau kan
didatas į kartuves, nes mano 
malonės prašymas atmestas, 
tai dabar galiu’ir teisybę pa
sakyti, nes blogiau man jau ne 
bebus. Tvirtinu, kad to idioto 
dėka mirsiu už žniogžudystį, ku 
rios nepadariau, -bet ne už tris 
kitas, kurios mano sąžinę sle
gia. Trautą ir gražiąją jo žmo 
na, taipgi ir malūnininkū šile
lį — nužudžiau aš. Ką, ar ko
respondencija nebus jūsų laik 
raščio _verta?.... Baigdamas 
prašau priimti mano pagarbos 
pareiškimą ir iki pasimatymo 
Abraomo soduose. Augis To
šelė”. Pasirašęs ir. įdėjęs į u^~ 
adresuotą voką, jier grotuotą 
alitvarą laišką įteikė sargui 
sakydamas: “Čia paskutinė
mano valia. Kalėjimo viršinin
kas man sakė, jog mano, kai
po mirti pasmerkto, paskutinė 
valia bus įvykdyta. Matr aš ne
prašau kokio nors skanaus gė
rimo, ar lokienos kepsnio va
karienei, nei havanos cigaros 
užsirūkyti, kaip, tai kiti daro, 
aš tenoriu, kad šis laiškas ne
atidėliojant būtų įteiktas adre
satui”. Tarnautojas, paėmęs 
laišką, pašaukė kitą, kaž ką 
negarsiai jam ipasakė ir pasta
rasis linkterėjęs galvą, su laiš
ku išėjo. ’ \

Tošelė gražinęs prižiūrėto
jui rašykię, ir atsigulęs ant na 
rų prisnūdo. Prissisapnavo 
jam, kad iš naujo pergyvena

■ hike. Alam, jog atėjo išvemti, 
ji t Kin t use s. Atsidarė kamerosi 

. durys ir pasmerktasis pajuto 
kaž kieno ranką ant savo pe
ties. Kaliny Tošelė, atnešiau 
tau gerą naujieną — išgirdo 
jis kalėjimo viršininko balsą.

Poniu Gaja Makštelienė te
legrama pranešė valstybės Pre 
zidentui, liudydama, jog tu ne
galėjai nužudyti prekybininko 
Smilkaiėio, nes tą naktį viešė
jai pas ją. Dar patekinusi, jog 
jos sąžinė negalinti leisti pra
žūti nekaltam žmogui tik dėl 
jos reputacijos gelbėjimo. Kel 
kis. Iš kalėjimo būsi atleistas 
po poros dienų, kai tik gausi
me prokuroro įsakymą, kuris, 
tikiuos, neužtruks.

Tummetu koridoriuje, ties jo 
kameros durimis, nutylo kelių 
vyrų žingsniai. Sustojo Tai pa
jutęs Tošelė net kvėpavimą su

Tošelė plačiai atvėrė akis ir, 
lyg dar savo ausim netikėda
mas, nustebęs ir išsprogdinęs 
akis spoksojo į kalėjimo virši
ninką. Malonus jausmas iki pat 
gelmių užliejo jo širdį. — “Tai 
nereiks man kartuvėse kabal- 
džioti?.. . Po kelių dienų būsiu 
laisvas kaip paukštelis”. Ir jo 
nervai neišlaikė: Tošelė suk
niubo ant savo kaliniškio guo
lio ir pasikukčiodamas pravir
ko gailiomis džiaugsmo ašaro
mis. >

Staigiu šuoliu nušoko nuo 
gultų — o kumano laiškas? — 
susirūpinusio balsu paklausė 
jis kalėjimo viršininką.

— Dėl laiško, mielasi nesi
rūpink, pagal tavo pageidavi
mą jis tuojau įteiktas adresa
tui — dienraščio redaktoriui,
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Aldo Moro prašys 
pasitikėjimo

ROMA, Italija. — Premjeras 
Aldo Moro antrac’ienį rengiasi 
išdėstyti parlamentui savo vy
riausybės ekonominę programą. 
Jią vedė pasitarimus su socia
listų ir komunistų partijos va. 
dais, bet nieko nepasakė, susi
tarė su jais ar nesusitarė. Jei
gu nesusitarė, tai antradienį jo 
vyriausybei gali būti pareikštas 
nepasitikėjimas. Tada kraštui 
tektų eiti prie rinkimų, o nei 
dabartinis premjeras, nei krikš
čionys demokratai nenorėtų. Vy
rauja įsitikinimas, kad dabar
tiniu metu pravesti rinkimai bū
tų naudingi komunistams, nes 
ji turi suorganizuotą gerą agi
tatorių grupę, kuri pažįsta Ita
lijos gyvenimą ir gali paveikti 
baltuosojus.

Jeigu su rinkimais jie kiek pa
lauktų, tai amerikiečių siunčia
ma ekonominė parama galėtų 
pakeisti balsuotojų nuomones.

kuris lik ką telefonavo man. 
jog ištisai, be jokių sutrumpi
nimų išspausdins jį dar šios die 
nos dienraščio rytynėje laido
je. ■— Nuramino.

Vertė Jonas Buteika
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laimėjusios partijos vadas. Jeigu rinkimus laimi 
bietis, tai jis karalienei kalbą parašo. Ji skaito, ; 
keisdama nei vieno žodžio, nes ji neturi teisės kai- 
taliloti rinkimus laimėjusio politiko tainšį.

(Bus daugiau) • . Ą
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C|a^er'-?^TS ,Geor9’? valstijos gubernatorius, besfkal- 
bedamas su laikraštininkais ar rinkėjais visunmni iz _•jis pasako didžiausia neskonį ir n^ko S Atr^o
kad |o šypsena daugeliui patinka. Dabar demokratu partHof 
tanas., kaip sustabdyti Carterj.. artėjančioje deXK’^aS 
konvenciioie, kad jis neapty partijos kandidatu j prezidentus

bėjome NATO bloke’ to palin 
kimo daryti panašias nuolai 
das kitai pašei” (Pr. psl. 4).

Ūkio, pramonės bei preky
bos reikalais Brežnevas pir-

didžiausio 
klauzulės už 

žydų emigracijos
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Visi juokias ir kočiojos,
Kaip jie nori, taip ir stojas.
Nežinau, ar tiksliai tą eilėraštį atstačiau. Dainuo

tų žodžių eilė gali būti kitokia, bet mintis, kiek prisi
menu. čia mano pasakyta. Ne tik mintis, bet pasakyti 
to meto lietuvių jausmai. Jie pasakyti taip, kaip jie 
mokėjo juos išreiklti ir į dainos žodžius sudėti, čia 
taip pat pasakyti patys aukščiausieji tuometinės poli
tikos vertinimai ir nuomonės. Dainuotos liūdnos dai
nos žodžiai yra labai paprasti, kiekvienam lietuviui 
suprantami. Bet aš dar ir šiandien, įvairių straipsnių 
ir knygų pasiskaitęs, nerasčiau aiškesnių žodžių to 
meto nuotaikoms pavaizduoti.

Bet šiuose žodžiuose yra ir šiandieninės tikrovės. 
Mes galime kalbėti, ką norime, bet šiandien Mask
vos valdovus kankina tos pačios mintys, kurios kan
kino Rusijos carą. Jiems rūpi ne gerovė pavergtų 
žmonių, bet neišeina iš galvos mintis, kaip juos galės 
numalšinti. ■'

Kaip Rusijos carui diėltą ir naktį rūpėjo, kaip nu
malšinti žmones, taip šios dienos Kremliaus valdo
vams rūpi, kaip čia juos numalšinti, kas daryti, kad 
jie nesukiltų. Kai jie pradeda maištauti, tai daug sun
kiau juos numalšinti. Kai Lenkijos uostų dirbtuvių 
darbininkai pareikalavo tokio pajies duonos ir mė
sos gabalėlio, kokį gaudavo tose pačiose dirbtuvėse 
dirbusieji rusai, tai kilo didėlis nepasitenkinimas. Jis 
pasibaigė komunistams labai liūdnai. Ne tik komu
nistų centrai pradėjo liepsnoti, bet iš jų negalėjo iš
trukti ir jnose gyvenusieji ir dirhulieji įvairūs Mask
vos politikas vykdytojai. Jiems pasidarė karšta...

Caras pavergtas tautas numalšino. Jas būtų galė
jęs numalšinti ir maršalas Žukovas, kuris tiktai lau
ke Chruščiovo įsakymo. Bet tas įsakymas neatėjo.*

negali būti. Taip pat negali maužgniaužti. pasiryžu
sių lietuvių vedamo darbo. Galima jį kritikuoti, galima 
nurodyti jo klaidas, bet atsisakymu garsinimus dėtų są
moningu žinių braukymu pasiryžėlių darbo nusustabdy- 
čia negali būti. Taip pat negalima užgniaužti pasiryžu
si. Diktatūriniame krašte panašus metodas dar gali būti 
jau neduoda tokių vaisių kuriuos jis duodavo prieš“ 50 ar 
40 metų. Dabar veikia radijas, kuris pasiekia ir tolimaū- 
je vykstančias žinias, bet jis informuoja ir apie įvykius 
pačioje Rusijoje.;

Žinią, ■ laišką ir. pranešimą galima mesti į gurbą, bet 
efektyvus,-..bet šiandien ir diktatūriniuose kraštuose šis 
tas numetimas skelbiamos žinios nesustabdys. Gyvena
me Amerikoje. Amerikos lietuviai turi dar laisvą spau
dą, kuri jau kelintas dešimtmetis informuoja geriau su
sipratusius lietuvius apie lietuvių siekinius, didesnių or
ganizacijų vedamą darbą ir lietuvių planus gimtinio sa
vo krašto laisvei ir lietuvių gerbūviui. Tas didelių paslap
čių nešiojimas ir kiekvieną tiesos žodžio krikštijimas 
melu ir šmeižtu Amerikos lietuvių tarpe neveikiau, įtakos 
neturi ir diktatorių vartojamas žinios “nukniaukimas”. 
Naujų mokytojų atvežti principai negeri, jie neduoda pa
geidaujamų vaisių. ‘ J

Marijonų organas ignoravo Minėjimui Ruošti komite
to pranešimus, žinias ir garsinimus. Naujienos juos skel
bė. Vaisias “aplipę medžiai” atkalbinėjo žmones nuo 
200 metų sukakties minėjimo, naujieniečiai kvietė eiti. 
Šiandien ir labiausiai užsikirtęs marijonas gali matyti, 
kad Naujienų įtaka lietuvių tarpe didesnė. Žmonės Nau
jienų klauso, o ne katalikišką spaudą prievartaujančių 
frontininkų. Ten sugužėjo ne “vaisiais apkibę medžiai, 
bet lietuviškai alksniai, jokių vaisių neduodantieji-;

pritaikyti gaminių kvalifikaci
jai kelti.

Prekybos klausimais Brež
nevas Apskaičiavo jos didėji
mą šū įvairiomis v; ‘ 
patiekdamas duomenis. Pabrė
žė, kad paskutiniu laiku pablo
gėjo prekyba su JA Valstybė
mis, kai jos pradėjo taikyti 
Sovietams diskriminuojančias 
sąlygas, pradėjo kištis į jų vi
daus reikalus. Jis sakė: su tuo- 
mi mes negalime sutikti ir ne
sutiksime. Tai nėra kalba ko
kia galima kalbėti su Sovietų 
Sąjunga. Dabar, aš manau, 
tas yrą visiems aišku” (psl. 3). 
Tai buvo JAV nusistatymas ne-j 
duoti Sovietams prekybai mui
tų lengvatų 
lankumo 
žymus 
raelį.

Suvažiavimas baigėsi

Vaisiais “apkibęs medis”
Praeitą sekmadienį, Michigan ežero pakrantėje, pa

čioje gražiausioje Chicagos didžiųjų kelių sankryžoje, 
naujai pastatytoje McCormick salėje buvo didžiųjų Chi
cagos lietuvių JAV organizacijų 200 metų nepriklauso
mybės sukakties minėjimas. Buvo suruošta pati gra
žiausioji programa, iškiliausiems lietuviams daininin
kams, Algirdui Braziui ir Prudencijai Bičkienei akom
panavo Chicagos simfoninis orkestras, kalbėjo įtakin- 
giausieji visuomeninio lietuvių judėjimo vadai ir susi
laukė amerikiečių padėkos už tokį gražų nepriklauso
mybės sukakties paminėjimą.

Chicagoje leidžiamas marijonų dienraštis, nei su
kakties minėjimo dieną, nei dienomis prieš sukakties 
paruošimą, neįdėjo nei vienos eilutės apie lietuvių ruo
šiamą sukakties minėjimą. Vietoje čikagiečiams tokios 
svarbos informacijos, marijonai paskyrė veik du paklo- 
dinius “meno ir literatūros” puslapius “vaisiais apkibu
siam medžiui”. Jie, žinoma, nusiskundė, kad į tą “vaisiais 
apkibusį medį” dažnai paleidžiami akmenys. Jeigu tik ak
menis mėtytų, tai dar būtų pusė bėdos. Indijos išmintis sako 
kad akmenys mėtomi tiktai į vaisiais apkibusį medį. 
Daug blogiau, kai į tą patį medį paleidžiami nepelnyti 
ir nepagrįsti kaltinimai, o dar aršiau, kai į tą “vairiais 
apkibusį medį” paleidžiamas melas ir šmeižtas. Ar me
las ir šmeižtas pataiko į kabančius vaišius, autorius vi
sai nepasistengia panagrinėti. Jis tiktai konstatuoja fak- 

jau nuo senų laikų kaip ir normalų, jeigu į vaisiais 
apkibusį medį kartais koks akmuo ir paleidžiamas. Taip 
buvo Indijoje, panašiai elgėsi ir lietuviai, turį vieną ki
tą bendrą dalyką su senomis indų gentimis. Panašiai ga
li pasielgti ir Amerikoje gyvenantieji lietuviai.

Tas “vaisiais apkibęs medis”, aiškėja, veik visą sa
vo gyvenimą bėrė jaunesniems ir vyresnio amžiaus lietu
viams pačias pagrindines lietuviškam jaunimui reika
lingas žinias. Už tas teikiamas žinias jaunimas minėtą 
medį mėgo ir gerbė. Be gausių vaisių, tas “medis” ture* 
jo ir paslapčių. Kad jaunimas nustotų svaidęs akmenis, 
“vaisiais apkibęs medis” buvo paprašytas “išduoti pas
laptį”, kad ir kiti mokytojai galėtų pasinaudoti “peda-

0 paslaptis yra labai paprasta: : jeig"; nenori, kad 
lietuviai žinotų apie Amerikos 200 metę nepriklausomy
bės sukaktį, tai nieko apie ją nerašyk. Neįdėk sukaktį 
mininčių lietuviškų organizacijų paruoštų atsišaukimų, 
nepraleisk nei vieno žodžio apie pasiruošimus, o jeigu 
norėtų įdėti ipmokamą garsinimą, tai pakelk tokią kai
ną, kad nepajėgtų sumokėti. Kai šitaip į ruošiamaą minėji- 
tuviai niekę apie minėjimą nežinos, į ruošiamą minėji- j 
mą nesi, ir minėjimą suruošusieji turės baigti savo egzis
tenciją, nes teks išgyventi patf didžiausią nepasisekimą. 
O jeigu minėjimas vis dėlto įvyks -ir lietuviai į minėjimą 
nueis? Tai bus melas ir šmeižtas, tai bus akmuo paleis-Į 
tas į “vaisiais apkibusį medį ? " ?

Kol marijonų laikraštį redagavo tepriardaš Šimutis, 
tai panašių istorijų lietuviškoje spaudoje nebuvo. Tai Į iriausiai ilgai kalbėjo apie že 
spaudai galima įvairių dalykų prikištų bet kad jį slėptų 
žinias apie didesnius lietuvių renginius — to dar nebuvo. 
Amerikos lietuviai žurnalistai prisimena Chicagoje ėju
sią Lietuvą. Jai atsisakius dėti pranešimus apie visuo
meninių organizacijų .susirinkimus ir renginius, atsira
do Naujienos, kurios .ryžosi tiksliai, teisingai ir dalykiš
kai informuoti lietuvius apie svarbesnius lietuviško gy
venimo įvykius. Naujienos dar ir šiandien laikosi šių pa
grindinių dėsnių, o Lietuva, tapusi mažos grupelės or
ganu, turėjo luikviduotis Šiandien ir pilną josios kop- 
ektą sunku rasti. ’ ’ T

Kai Amerikoje atsirado nauji “vaisiais apkibę me
džiai”, pilni įvairiausių “paslapčių”, tai jie pradėjo nau
doti tuos pačius metodus. Jie nežino, kad jokių paslapčių 
čia ’* ~

Nestojo todėl, kad pabijojo lenkų pykčiu. RoĖosovs* 
kis lenkus geriau pažino, negu Žukovas. Jis būtų ga
lėjęs kelis tūkstančius išžudyti, bet rusams būtų rei
kėję kovoti dėl kiekvienos dienos. Jie būtų nežinoję, 
ar pamatys tos dienos besileidžiančių saulę.

Carai, kaizeriai galėjo daryti, kaip jie norėjo.Šian
dien ir komunistai gali malšinti žmones, kaip jie no
ri, bet jiems taip pat aišku, kad nė visuomet laimi 
malšinimu. Jeigu Rokosovskis pasiūlė Chruščiovui iš
vaduoti, o pastarasis sutiko, tai reiškia, kad laikai 
mainosi. Senoj dainoj pasakyta, kad “kaip jie nori, 
taip ir stojasi’’, Bėl šiancfiėn jau kiti laikai, šiandien 
ir komunistai nė visko gali norėti, nes ne visuomet 
taip stojasi, kaip jie nori.

Rusijos caras pavergtuosius numalšino, bet kur 
šiandien yra tas caras? Kur yra carų ainiai? Vokie
tijos kaizeris liepė negailėti tų galvijų, o vėliau jam 
pačiam teko šalia galvijų tvarto malkas kirsti ir už
sienyje dienas baigti. Vokietijoje atsirado kaizeris 
Hitleris. Jie pajėgė apsukti generolams galvai bėt 
šiaridien jau hera nei vieno tų didėlių užkariautojų. 
Tuščiagalvius generolus žmonės pakorė, o Hitleris, 
Vokietijai didžiausią nelaimę užtraukęs, pats galą 
pasidarė.

Nei caras buvo vienas, nei kaizeris valdė didikų. 
Nėra karalių, nėra ir didikų, karaliaus bendradar
bių. Jų vietas šiandien užima paprasti žmonės. Uži
ma tie, kurie geriau reikalus supranta, toliau mato 
ir aiškiau. savo mintis moka išdėstyti, šiandien ne 
karaliai skiria didikus žmonėms valdyti, het patys 
žmonės išsirenka tokius, kurie tam darbui geriausiai 
tinka.

Jeigu išrinktieji sato pereigų neatlieka, jeigu jų 
negai ilgi fr jie pasigriebia kas jiems visai nepriklau-

kovo 
mėn. 5 d. pasėdžiavęs 10 dienų. 
Diferencijų kaip ir nebuvo, 

i ir pran 
cūžo Plisonier’io savo skirtim 
gų pažiūrų išdėstymo, nepa- 
reikšdami tačiau komunistui 
partijai griežtesnės opozicijos. 
Kalbėtojai už Brežnevą nors 
trumpose kalbose paminėjo jo 
vardų po 10-12 kartų. Jam bu
vo sudarytos didelės ovacijos, 
atsistojant visiems delegatams. 
Brežnevas’ išėjo laimėtoju, su 
pagerėjusia sveikata ir su su
stiprėjusią valdžia. Valdžios 
viršūnę sudarė: Brežnevas — 
69 metų amžiaus, Kosyginas —1

so; jeigu jie pradeda skriausti tuos, kuriuos turėtų 
ginti, tai sekantį kartą jų neišrenka. Yra pagrindo ti
kėti, kad ateityje bus geriau, nes žmonės kultūrėja, 
o kantrioji visuomenė laukia, kad kasdieniniame gy
venime suktybių būtų dar mažiau. Esu tikras, kad 
kiekvieną metą jų bus mažiau, nes toks jau yra nau
jo gyvenimo įstatymas.

SENOS DIDIKŲ PILYS
Kaip* karaliai norėjo, taip & “stojosi”, bet 

laikas, kad jų norams atėjo galas, šiandien jau ir 
he patys karaliai Ant savo tojų nebestovi. Dar yrą 
vienas kitas karalius, stovintis ant savo kojų, bet taid 
jis gali elgtis tik todėl, kad jis išmoko lankstytis kaip 
paežerės nendrė. Galingiausioji karalienė yra ėdrio
sios Britanijos karalienė, bet šiandien ji jau negali het 
savo kalbos parlamentui parašyti. Ji turi feisę įO

RAŠO DAN KURAITIS

Pavasaris eina Karpatų kalnais 
BUDAPEŠTO BARAS

DIDELĖS GERKLĖS NEUŽTENKA

Atsisveikinus su slenksčio bučiuotojo, besidžiau
gusiu rusų — lenkų sienos peržengimu, tame pačia
me Budapešte man prisiminė vienas labai senas eilė
raštis. kartotas daugelį metu dar prieš Pirmąjį Pa
saulio Kara, kai jaunimo žinios buvo labai trumpos, 
baimė stoti į kariuomenę gana didelė, o karalių ir 
valdovų galia buvo neaprėžta. Rašau iš atminties, ku
ri su metais pradeda šlubčioli. Man atrodo, kad šioje 
vietoje jis labai tiktų:

Dar keli melai tik praėjo,
Kai trys karaliai viename mieste taip kalbėjo.
Ir žmonijos būvį svarstė.
Rusas sako:
— Ką darysme. kad žmonija pirmyn žengia,
Kaip mes juos numalšinsime?
Mus nuo sostų jie jau verčia,
Savo žmones visur renka.
Tyliai prabyla prancūzas:
— Žus daug žmonijos
Nuo kardų ir kalavijų...
Vokietis klausė ir supyko:
— Negailėki! tų galvijų...
Ant ko visi trys sutiko.
Kaip jiems vokietis kalbėjo:
Sostai tvirti pasiliko, karės gaisras prasidėjo 
Ir ji žudė milijonus nekaltųjų jaunikaičių. 
Upės. girias ir dirvonus 
šlakštė ašaroms našlaičiu.

72 m. — min. pirjnioinkasi Sus 
lovas — 73 m. — partijos ideo
logas, Podgoruij —73 m. — 
prezidentas. Tai senoji valdau
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NATO bloke to palinkimo dary
ti panašias nuolaidas kitai pu-

Subscription Rates:
In Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
six month. $8.50 per 3 months. In 
other USA localities $26.00 per year. 
$14.00 per six months. $7.00 per 
three months. Canada $30.00 per year; 
other countries $31.00 per year.
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tų amžiaus. Politbįuro narių 
vidutinis amžius 66 metai 
Atleistas dėl nederliau* Dimit
ri} Polanski j ir priimti jį 
į Politbiurą du “jaunesni”'-r- 

alstybėmis, Grigorij Romanov — 53 metų, 
• Leningrado partijos bosas, 
•; Brežnevo šalininkas ir Dimit- 
’ rij Ustinov 
‘ žiaus, buvęs

laviruosi ministeris ik Politbiu 
ro narys, Kitų reikšmingesnių 
pasikeitimų neįvyko, neįvyko 
nei atnaujinimo, kaip buvo 
rašvta. . V • —

Išeina, kad Maskvos suva
žiavimas sustiprino komunis
tų vidaus valdžią, remiamą 
marksizmo-leninizmo terorija 
ir vy kdomą per savo galybės 
demonstratuotojug, geležine už 
danga ir skelbiant greitą de
mokratijos žlugimą.

Užsieniui pasiremiant val
dovų amžiumi bei praėjusio 
kontinuitetu, neatrodo esą daug 
galimybių ginkluotų pajėgų di 
dėsniam pavartojimui, tačiau, 
einant detente, neatsisakoma 
vietoje sukilusiems komunis
tams pagalbos ginklais bei pi
nigais (Angola, Mozamtek).

Suvažiavimas priėmė penkių 
metų planą su pažadais padi
dinti vartojamų gėrybių dydį 
26-28%. Tačiau tuoj po. suva
žiavimo buvo paskelbtas suma
žinimas nustatyto maisto: kie
kio dėl labai blogo 'šių mėtų 
derliaus. (I. H. T. 1976. III. 8). 
Tai realios suvažiavimo išda- 
vos- (Bus daugiau^

mės ūkio gamybos sunkumus, 
patiekdamas gamybos pageri
nimo planus — žemės kultūros 
pakėlimo, drenavimo, tręšimo, 
darbo organizacijos patobuli
nimo, derliaus valymo, primin 
damas sueigos delegatams, kad 
jie žino, kad žemės ūkis per 
paskutinį penkmetį sunkiai ko 
vpjo su gamtos stichija. Iš pen
kių meti] tiktai vieni 1973 bu
vo geri, o du metai — 1972 ir 
1975 atsižymėjo nepaprasta 
sausra. Tokius nepalankius svy 
ravimus mūsų kaimas nesutiko 
nei per vieną penkmetį (psL.neskaitant Beriinguerio 
5). Nepriminė tačiau, kad So
vietai praeitais metais sudarė 
5-iems metams sutartį su JAV 
30 milijonų fonų javams pirk 
ti Sovietų žemės ūkio nedatėk- 
liams papildyti. Pripažino ne
palankius gamtos reiškinį nns 
žemės ūkio produktams gamin 
ti, bet nepripažino nešūgėbėji- 
mo pagaminti maisto tautai iš
maitinti. Tačiau besibaigiant 
sueigai, kovo mėli. 5 d., buvo 
praneštas Polianskio atleidi
mas iš žemės Ūkio ministerio 
pareigų ir iš Politbiuro.

Pramonės klausimu Brežne
vas dėstė jos gamybos ir koky
bės gaminių pagaminimo rei
kalingumą. Jis pabrėžė reika
lą Suskirstyti pramonę pagal 
rūšį įvairiuose Sovietų valsty
bės rajonuose — Sibire, Kaza- 
kstane ir L t Vien tik Rytų 
Sibire suplanuota jėgainė, Sa
jauske, būsianti galingiausia 
už viso pasaulio esamąsias jė
gaines... Tačiau dėl teisingo 
pramonės įmonių planavimo 
Brežnevas randa reikalą bend
radarbiauti su užsienio moks
lininkais bei specialistais. Pra
monės gaminiij kokybei pakel
ti (kurios labai trūksta), Brež 
nevas sako, kad reikia įtraukti 
visas pajėgas — inžinierius,- 
konstruktorius, darbo meist
rus; čia turi būti {priskirtas dė
mesys partinių organizacijų 
profsąjungų, komsomolo.

Ėin&nt detente, Sovietai steh 
giasi gauti iš Europos techno
logijos naujienas, stengdamiesi ■

Kanadoje:
metams _____
pusei mėty __
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams___________ — $31.00
pusei metu_________ _ $18.00
vienam mėnesiui _____ _z. $4.(X

Naujienos eina kasdien, lydei riant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago 
Ui. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES
K GERKLĖS LIGOS 
2858 W. 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DIL K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. C K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
T.lfcf. 695-0533

Fox V«l|«y Ma dical Center 
560 SUMMIT STREET 

-ROUTE-587ELGIN7iLLiNOis'

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: H Em lock 4-5849 

Rezicta 388-2233
” OFISO \ALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
antrad.. penktadienį nuo 1—5. tree, 

ir šestad. tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S. Manheim Rd., Westchester, Hi.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai.
Teta 562-2727 arba 562-2728

REZ.: Gi 8-0873

DR. W. EI51N - E1SINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

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

siliepia, skambinti Ml 3-000L

TEL. — BE 3-5893

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

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą. y.

DR.-K.A.-V.JUCAS
TeL: 561-4605 ir 489-4441

OFISAI:
1002 N. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE.

Valandos pagal susitarinuĮ,

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

DR. J. MAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71st STREET 

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS\ 
0PT0METRISTA5 

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 7Tst St. — TeL 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: an^ad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak. 

Ofiso telef.: 7762880 
Naujas rez. telef.: 448-5545

” * mūsų spaudoje
V. F^ iieiiajus 

tarptautiniuos* uiuidenyse

Kadaise mūsų intelektualai 
svajojo savo darbais bei kūry
ba susilaukti tarptautinio dė
mesio — išplaukti į plačiuo
sius vandenis. Vartant folkloro 
magaziną Viltis, ypatingai ką 
tik gautą gegužės mėnesio nu- 
iner., darosi aišku ir greitai 
pajunti, kad jd leidėjas ir re
daktorius, žinomas mūsų ir ki

tai siunčiami į poli trukų kur- j tų tautų tautinių šokių ir pla- 
sus Vilniun. Man rodos, aukų ėiausiu prasme folkloro žino

vas Vytautas F. Beliajus tuo
se vandenyse laisvai ir drąsiai 
plaukioja.

Kiekviename Vilties nume
ryje yra ne tik gausu rnforma- 
eljo apie tautinius šokius ir 
įvairius pasirodymus, šventes 
bei gatroles, bet ir nuodug
niai supažindinama su kurios 
nors tautos šokiais, tautosaka, 
buitimi. Gegužės numeris ten
ka graikams. Plačiai rašoma 
apie įvairias šokių variacijas, 
tautinius drabužius, valgius ir 
papročius, visa tai iliustruo- 
j^it gausiomis nuotraukomis.

Vartant žurnalą, iš skelbimų 
ir kronikos bei informacinių 
rašinių pastebi, kad jis yra ta
pęs viso pasaulio tautinių šo
kių grupiij bei veiklos jungti
mi. Jame savo’gastroles Ame
rikoje skelbia Turkijos Tauti
nis Ansamblis ir Izraelio Tau
tinių šokių Institutas, o Jugos
lavijos, Bulgarijos ir Rumuni
jos šokių bei dainų šventės 
kviečia -į svečius.,

Gausu informacijos apie 
Amerikoje vykdančias šventes, 
festivalius, kuriuos ruošia uni-

Veikėjas be platesnių akiračių
Gyvenime pasitaiko ir tokių 

prajovų, kai žmogus ima klai- 
dižoti pasimetimo keliuose. An
tai Petras Indreika, kai jis dar 
negyveno Marquette Parke, 
buvo uolus altininkas, jj visa
da matydavai Altos seimuose 
aktyviai dalyvaujantį.

Gi atsikėlęs gyventi į šią 
apylinkę, tapęs šios apylinkės 
nereorganizuotos LB pirijūnin 
ku, įsijungė netiesioginiai į 
Altos griovėjo eiles. Reik ma
nyti, kad, tai įvyko nesąmonin
gai.

Sakau įsijungė, nes jis nepro 
testuoja, kad LB viršūnės ve
da tokią veiklos liniją, kad su
naikintų Altą ir kad jos veiklą 
perimtų LB. Jis neprotestuoja, 
kad šios LB apylinkės nariai 
pinigines aukas aukoja Vasa
rio 16-sios šventės proga, ne 
Altai, o Bendruomenės intere
sams. Jis neprotestuoja, kad 
Gimimo Švč. Mergelės parapi
jos lituanistinės mokyklos tė
vų komitetas pasišovė rinkti iš 
vaikučių aukas ne pavergto
sios Lietuvos laisvinimui, o 
lietuvių milijoniniam fondui.

Rodos, kam kam, bet . jam 
reiktų į tokius reiškinius at
kreipti dėmesį, pakelti balsą, 
ypač, kad jis su kun. K. Kuz
minsku renka Religinei šalpai 
aukas, kurios yra skiriamos 
okupuotos Lietuvos bažny- 
čiams padėti. Tuo labiau jis tu
rėtų, šaukti, kad visos aukos 
renkamos Vasario 16-sios šven 
tės proga būtų tik laisvinimo 
reikalams.

Keista, kai skelbia Draugas, 
kad jis apsilankęs su visa pa
lyda pas kleboną, jam pasigy
rė dideliais atliktais darbais, 
kurie tikrumoje nėra jau taip 
dideli ir ne taip garsūs.

Jis piktinasi,- kad spaudoje 
vra keliamas balsas neiti bal
suoti. Bet jis užmiršta pagal
voti, kad iš to-bMŠtiviino nieko 
gero negalima raukti. Tai pa
rodė praėjusieji rinkimai, tai 
parodė ir išrinktosios Tarybos 
veikla“, kuri ir buvo viena iš 
tų didžiųjų kaltininkių LB su 
skaldymo.

Jis savo korespondencijoje 
reiškia pasipiktinimą tais, ku
rie kelia tokią mintį nebalsuo-

ti. Jo manymu yra nusikalti
mas tautinei pareigai. Kodėl 
jam šovę į galvą tokia mintis 
dabar, kodėl jis iki šio laiko 
tylėjo* kai ištisa masė lietuvių 
nėjo balsuoti. Kodėl jis tylėjo 
ir balso nekėlė, kai okupanto 
agentai kaikuriais mūsiškiais 
rengė koncertus lietuviškajai 
išeivijai užmigdyti, kodėl jis 
tyli, kai vaikai yra vežami į 
pionierių stovyklas, bei studen

grobstymas skiriamų laisvini- 
mui yra tikrai didelis nusikal
timas prieš tautą, bet Petras 
Indreika tyli.

Jo samprotavimu, kad tie, 
kurie laikraščiuose slapyvar
džiais rašo straipsnius yra pa- 
bugę- dvasinės tuštumos, mat 
jie pasirašinėja slapyvardžiais. 
O koks siauras matymo akira
tis. Juk tokių bedvasių yra pil
na frontininkų užgožtoje spau 
d oje. Bet šių niekas tuščiadva- 
siais nelaiko, išskyrus Petrą 
Indreiką. Man rodos, kad nes
varbu ar kas pasirašo, ^>r np 
bet' svarbu kas yra parasvtaT 
O be to, kiti turi ir labai rim
tų tam motyvų. Juk dauguma 
jų okupuotoje Lietuvoje dūri 
4avo artimus asmenis, kurie 
butų išstatyti į rimtą pavojų, 
būti NKVD persekiojimiems, jų 
teririzavimui. O be to, verčia 
ir tai pasirašyti ne tikru savo 
vardu, nes ir mūsiškiai, neį- 
kasdami rašinio turinio, ima 
niekinti patį rašinio autorių, 
jį purvais drabstyti ir ant jo 
galvos pilti pamazgas.

K. St r.

i

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? Į tą klausimą atsako knygute "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
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EUDEIKI

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-2345-6Pavasariui atsieitus, vaikai leidžia 

aitvarus. Ne visuomet pavyksta. Ne 
visuomet ir iškilęs aitvaras debesis 
pasiekia. Paveiksle matome įkliovusį 
ne tik aitvarą, bet ir berniuką. Jam 
vis dėlto pavyko ativarą iškelti ir pa
čiam laimingai nusliuokti.

II * Ja

? fe

PERKRAUSTYMAI
*

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. S E R Ė N A S 
Tel. WA 5-8063

Apdraustas perkraustymas • 
iš Įvairiu atstumų.

ANTANAS VILIMAS
823 West 34 Place

Tel.: FRontier 6-1882

i
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GRADINSKAS
DR. VYT. TAURAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 

Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 
TaU PR 8-1223

OFISO VAL.: pirm., an trad., trečia d. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

t pagal susitarimą.

Spalvotos TV 
NUOLAIDA

2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmloclc 4-2123 
Rezid. telef.: Glbeon 8-6195

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

Sekm. ir tree, uždaryta.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir L L

2850 West 63rd St., Chicago. 111. 60629 
Telef.: PRospect 6-5084

SKAITYK PATS IR PARAGTW

KITUS SKAITYTI
MAUJIKKAS

Linksmumo arba liūdesio valandom 
(PUTRAMENTAS) 

gražiausi? 2^-— xnthi
pin papuošimui Ir sezoninės

ROY R. PETRO i ?AS)

’•HAUJX2TB’ KIEKVIENO

DRAUGAS IR BIČIULIS

VINCENT BADŽIUS
Gyveno 7146 So. Washtenaw Avenue

Mirė 1976 m. balandžio 25 diena, 5:30 vai. po pietų, sulaukęs 87
metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Raseinių aps.r Labunavėlės kaime, 
Užvenčiu parapijoj.

Amerikoje išgyveno 66 metus. _ _
Paliko nuliūdę: pusbrolis Vilgelmas Badžius jo žmona Ethel, pus

seserė Ruth Roach su šeima ir kiti giminės, draugai bei pažįstami. Lie
tuvoje liko broliai —; Jonas, Leonas ir‘Juozas, ir sesuo Elzbieta su šei
momis.

Kūnas pašarvotas Petkaus-Marquette koplyčioje, 2533 W. 71 St.
Trečiadienį, balandžio 28 dieną 10:00 vaL ryto bus lydimas iš 

koplyčios į Šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojamas šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Vincent Radžiaus giminės, draugai ir pažįstami nuošir 
dziai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Broliai, sesuo, pusbrolis, pusseserė, giminės.

Laidotuvių Direktorius Donald A. Petkus. TeL 476-2345. *

' ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

W M *
"Viską cUrykite su meile". — 1 Kor. 16:14.

% Dievas yra pats užuojautos ir meilės šaltinis. Šventajame Rašte pasa
kyta: “Dievas yra meilė”. Todėl visi Dievo vaikeliai turi būti jam panašūs 
ir mylėti vieni kitus. Apaštalas Povilas sako: uKas pasilieka meilėje, pa
silieka Dievuje ir Dievas jame”. Kai tikrųjų Kristaus pasekėjų tikėjimas su
stiprėja, tada ir jų meilė padaugėja. Jų sprendimas irgi pasidaro teisinges
nis, nes Dievas duoda jiems sveiko proto ir meilės dvasios. Apaštalas Jo
nas sako: "Dievo meilė pasirodo mums tuo, kad Dievas atsiuntė į pasaulį 
savo viengimį Sūnų, kad mes gyventumėm per jį. Jei tad Dievas mus taip 
mylėjo, tai ir mes turime mylėti vieni kitus”. (1 Jono 4:9, 10) Todėl mums 
duotais patarimas yra nemylėti vien tik žodžiais, bet gerais ir pagelbingais

versi tetai, tautinės grupės bei 
jų junginiai. Iš lietuvių tik mo
kytoja Ona Razutienė skelbia 
Pabaltijo Tautų Dainos ir šo
kio Festivalį Los Angeles Hol
lywood Palladium, 6215 Sunset 
Blvd., š. m. birželio 13 d. 3:30 
vai.

Skyriuje ‘‘Comments & Let
ters” gausu atsiliepimų iš viso 
pasaulio. Maloniam nustebi
mui rašo ir du lietuviai. Danu
tė Janutienė iš Berkelely, CaL 
taip atsiliepia:

— Jūsų Viltis yra tikras 
džiaugsmas ir visuomet įdomu 
skaityti. Mano 6 metukų dukre
lė Vii te taip pat yra labai pa-* 
tenkinta, kai ateina “jos” žur
nalas.

S. Bučinio, gyv. Dayton, 
Ohio, laiškas įdėtas lietuviškai. 
Jis atspėja geriausiai V. F. Be- 
liajaus ir Vilties darbų pras
mę:

—-Jūs esate žymus žmogus, 
kad galite atlikti tokius dide
lius darbūs žmonijai visų tau
tų tautinių šokių mene, o ypač, 
kaip lietuvis savo tautai, Lietu
vai. Kito tokio asmens niekas* 
neturi, kuris galėtų eiti Jūsų 
pėdomis, tai esate nepamaino
mas tos srities milžinas. Kur į 
gaunate tiek daug jėgų ir to 
aukšto įkvėpimo?

. Viltis yra patrauklus mėne
sinis žurnalas, kainuoja me
tams $5, atskiras numeris $1. 
Adresas: V. F. Beliajus, PO 
Box 1226 Denver, Colo. 80201.

TĖVAS 1R SONUS

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TDTOMOBUIAJIS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

DAIMIDGAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

MODERNIŠKOS AIR:CONDITIONED KOPLYČIOS

K. Pelrokaitis

$2.00

koki#

$1.00

$2.00
$530

$5.00
$3.00

$3.00
$2.00

TURIME - 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

$6-00
$6.00
Gra-

$5.00

GEROS DOVANOS z
tlOS 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 čekj arbi 
money ordarĮ.

jtot fiumly ■*Yth »w

1739 S. Halsted Su, Chicago, I1L 60608. — TeL HA 1-6100 3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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EVERT TREE 
IS A FAMILY TREE

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

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

V 

>

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

RIMTA KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima . gauti puikiu knygy, kurios papuoi bet 

knygy spintą ar lentyną.

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta, 592 psl.
K. Bielinis, DIENOJ ANT, gražiai įrišta, 464 psl. _____ _
Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, 

žiais viršeliais. 336 psl. Kaina $6.00. Minkštais virš.
Prof. Veri. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ fSTa 

RIJA, 1 dalis. 208 psl., įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais —• $2,00; H dalis, 225 p$U įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais --- -- ------------ ------------------ —----------

Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, grąžtai įrišta; 418 psl.
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psl., minkštais vir

Sėliais. __ __ —_____ _______ ------------------ - —______
Juozas L lodžius, RAŠTAI, 250 psl. _ __________________
P. LiOdžIuvtenš, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ L1ŪD1IŲ,

Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atshninimad
170 psl.___________________ ____...____ _____ _____

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

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.

NAUJIENOS,

1739 So. HALSTED ST- CHICAGO, ILL, 6060d

$1.00

TW1 vhy k'i important ao protect

foOowTfUC Smokey’t ABCk 
Always boki flWcbef tifl cdUL

Aem again. Crush tM 
wnlrej- dead cwt.

Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

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



Prezidwrtn Ftudo- (Baltai liū-
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Patyri-
Eclward J. Derwinski, ^CaL,
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REAL ESTATE SALE
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

WANTED — MALM 
~Darbininku
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Kazys Karuža, Los Aruję- 

padidino savo įnašą
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rimas injection mold repair pagei
daujamas. Geri priedai.

PRECISION VALVE CORP. 
f 2930 No. Ashland 

Tel. 348-1201.

mų) Korespondencijos Direkto
riaus Roland L. Elliot,'Chicagos

TIK SYKI PER DU ŠIMTUS; METŲ
KITAS TOKS RENGINYS GALIMAS

Cikaqos lietuviai gražiai pagerbė 
Amerikos nepriklausomybės 200 mėty

’sr.::.

preciziškomis mašinomis.
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Th^ Firs! and Greater 
Lithuanian DaJy m America 
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The Lithu^man Daily New*

Published by The Luhiunun News Co.. Inc.

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

Over One Millian Lithuanian 
In The United States

mero Richard J. Daiey/sėnatd- - 
riaus Charles H. Percy, kongres- 
manų ] 
Frank Annuncio, Thomas E. 
Morgan, Martin A. Russo ir ki
tų laiškai yra atspausdinti gra
žiai išleistose programos kny
gelės, kurias po $1 publika, ro
dos, visas išpirko, dėlto iš > tri
būnos nebuvo minėti.

■' ’ ę

Scenos, kuri buvo padabinta 
dail. Jono Tryčio pieštu “Happy 
Birthday America”, uždangai

Crovvn savo tėvų atminimui pa
statyto Arie Crown teatro salė 
prisipildė šven tadieniškai pasi
puošusios visokio amžiaus irpro-

Velnioniškesnės dienos už fesijų kultūringos lietuvių pu
blikos ir kas ypač pabrėžtinas, 
tai kad visa didžioji parterio da
lis su pačiais “brangiausiais” bi
lietais visa iki paskutinei vietai 
buvo išpirkta; tuščių protarpių pasikėlus jau sėdėjo groti pasf-

Kaip dabar netikėti stebuk
lais, kad “Draugo” broliukai ga
li sukelti visas pragaro galybes 
lietuvių tautinei šventei pakenk
ti.
praeitą s ekmadienj jokios šio 
pasaulio jėgos nebūtų galėję su
kelti!

šaltas lietus su sniegu nuo pat 
vidurnakčio darė Čikagos gat
ves labai nepatrauklias, o artė
jant 'laikui žmonėms važiuoti į 
McCormick Place sekmadienį 
nuo 2 valandos popiet pra§ide- 
dedan tį Čikagos lietuvių saliutą 
Amerikai, stačiai “dangus su že
me maišėsi” ir smarkus verian
tis vėjas tiršta šlapdribos tešla 
užtinkuodamas automobilių ir 
autobusų langus, pūsdamas iš 
rytų pusės stengėsi jokiu būdu 
svečiams neleisti pasiekti Arie 
Crown teatro, kur turėjo punk
tualiai prasidėti istorinis lietu
vių parengimas.

Koks vienuolių tikslas buvo 
kenkti savo tautiečių tautiniam, 
patrio'tiniam ir kultūriniam pa
rengimui, beabejo, ilgai netru
kus paaiškės, bet jau galime su 
dideliu palengvėjimu atsipūsti, 
kad jokioms pekliškoms galy
bėms nepavyko lietuvių atgrasin
ti nuo garbingo užmojo.

Didžiulė iš Lietuvos kilusio 
Amerikos industrialisto Henry ••

&
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į

Mašinų fondui atsiųsdamas 10 
dol, Tos apylinkės .tautietis už
sisakė Naujienas vieneriems 
metams, bet pavardės prašė nes 
kelbti. Devyni Californijos lie 
tuviai praeitu savaitę prašė 
sįųsti Naujienas, susipažini-

buvo tik salės kitame gale, kur ruošęs dirigento Henry. įdazek 
bilietai buvo pigiausi!
vietas turėjo balkonuose, sakė, 
kad panašiai buvo kaip partery
je. Įrodymas, kad kilniam tiks
lui lietuviai dolerio — kito dau
giau nesigaili, šiam istoriškam 
parengimui brangiausi bilietai 
buvo tik po $4.

Lygiai nustatyru laiku, publi
kai tvarkingai susėdus parengi
mo komiteto Lithuanian Bicen
tennial Committee pirmininkas 
Dr. V. Balčiūnas tnimpu žodžiu

■Kurie vadovaujamas Chicagos SįmftH 
ninis Orkestras. ■)

sįųsti Naujienas.
nuū^D.ėkui už paramą itiuž dė 
mesi. , j, /

— \ladtis' Polikauskaš. is 
Marą u#(te Pxirko > atsiuntė, tokį 
laišką,;-- ^“Baigęs “atostogas” 
Loyolos ligoninėje, skubu pra-
tęsti J prenumeratą sekantiems

Prasidėjo meninė programos nietams. Mašinų fondą" taip
dalis, sudaryta iš'simfoninib kon- pat turėsiu omenyje. Linkiu

lietuviškai ir angliškai minėjimą 
atidaręs pakvietė Dr. V’. Dargį 
pravesti programai, kuri kaip 
paprastai iškilminguose minėji
muose prasidėjo vėli avi] įnešimo 
ceremonija, Jungtinių Amerikos 
Valstybių ir Lietuvos himnais, 
vyskupo Vincento Brizgio labai 
prasminga invokacija; Lietuvos 
general, konsulės Juzės Dauž- 
vardienės viltingu žodžiu ir Dr. 
K. Bobelio garbės svečių prista
tymu.

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, 111. 60629. — Tel. WA 5-2737 

3333 So. Halsted ?t., Chicago, Hl. 60608. — Tel. 254-3320 
V. V A L A N T 1 N A S -V'-

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARIA NOREIKIENĖ VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St., Chicago, DL 60629 ’ TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS iŠ EUROPOS SANDĖLIŲ, f.

--      - - ■- ■    . —!  . . .  L. "J.. m N i-

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Dgų metų patyrimas.

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

E
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JUBILIEJINIŲ METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAMJS

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

N \UJIENOS tvirtai ?tovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų įgalio
tiniais.

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

NAUJIENOS atstovauja 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
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu 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-

kino teatranfs ir televizijai. Jis 
planuoja tapti filmų gaminto
ju ir direktorium.
Garo tėvas, ąrchitektas

gyvenahas Gaižutis, 
iown»., Gonn.

Akt. Kaz
Pra-

AVater-

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
S HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL-FEDERAL SAVINGS -. r*,?- _ ?
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 Vv. Cermak Roaf Chicago O' Virginia 7-7747

VOL. LXI Price U
Library of Co.
Periodical D
Washington, D. X. ,20540
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certo, lietuvių tautinių šokių, vėl Naujienoms geros sėkmės , jų -;-
taruąųtojams^ ir 
biams geros sevikatos”. Tos 
apylinės tautietis užsisakė Nau- 

bet r pavardės 
prašė nemįpeti. Dėkui už pra- 

lute). Baigiant Chicagos. mero tesimą pfeni&iieratbs be ragi
nimo ir už .dėmesį.- vajui. • -

simfoninio koncerto' su solistais
Prudencija Bičkiene ir'Algirdu 
Braziu, orkestro atliktais Res
publikos Kovos Himnu ir Ame- jienaą 6 mėn, 
rikos Sveikinimu (American Sa

Daley reprezentante Rose Fari
na per pirmininką Dr. Balčiūną 
įteikė šio Minėjimo Komitetui 
gražiai spausdintą Atžymėjimą 
(Certificate) ir kun. Trakis An- 
sas pasakė Benedikciją ir God 
Bless America. .

Tai buvo mūsų žymaus muzi
ko, kompozitoriaus, pedagogo ir 
muzikos kritiko Vlado Jakubė- 
no gausiai pelnyta triumfo die
na. Visa koncertinė programa

bendradar-

■ 7 - - -L . ' .
Hžfai M-. Zųrfa inięnsio

tauraus lietuvio teisėjo John
T. Zurio našlė iš Marquette £

' 7" "“fe . V ' x‘ _ - ■ • • .' •

Parko apylinkės, pratęsdama 
prenumeratą, tarp kita ko taip 
rašo: “šiais laikais be Naujie
ms aš lengvai-pasimesčiau ą>a" 
sauliniuose įvykiuose ir .lietu
vių gyvenime. Naujienos pir-' " 
niauja geroje informacijoje.

buvo sudaryta iš jo kompozici- ,

NR. 101Chicago, Ill. — Trečiadienis, Balandis-April 28 d- ,1976 m.

VOKIEČIAI PRBUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMU PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI.
| VISŲ-KOŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455'56. Kedzie Ave. — 778-2233

t
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Jamestown, N. C., yra pati seniau
sioji buteliu gaminimo dirbtuvė. Jo-,

I

A

10 BUTŲ mūras i vakarus nuo Ci-
cero Avė. Viii $19,000 pajamų, žemi 
mokesčiai. Puikus investavimas.

GERAI IŠLAIKYTAS 4 puošnių bu
tų mūras. Geros pajamos. Savininkas 
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. 43G-7878

IR GYVENKIME ČIA

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

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

f
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TRIUMFAS CHICAGOJE
Po gražiai pavykusio JAV 200 

metu sukakties minėjimo
Minėjimui Rengti Komiteto pirm. V. Balčiūrįu pradėjus mi

nėjimo iškilmes,ir pavedus Dr. V. Dargiui jairtKpvauti, J,.E.

4 1<

vysk. Vf Brizgys paprašytas sukalbėjo invokacija^' o po to truih- 
nus žodžius tarė Lietuvos Generalinė konsule J? Daužvardienė, ■C“,..-.-Si r ;C Daužvardienė- r "F4V - r ’J-IA- . i

d
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jis nori būti demokratu partijos kandidatu prezidento pareigoms, 
bet jis važinėja j svarbesnius susirinkimus ir -pasakoja, ką kandi
datas turėtu pasakyti. Jis planuoja kandidatuoti ir tikisi, gauti de-

Sen. Hubert H. Humphrey iki šio meto dar nepareiškė, kad

bet jis važinėja į svarbesnius susirinkimus ir pasakoja, ką kandi-

JAV PREZIDENTAS NEDARO 
JOKIŲ NUOLAIDŲ MASKVAI 

Vckretijcs parlamentas buvo informuotas

'Amerikos ambasada f - v
nuo KGB radiacijos 

ginasi aluminiju ’’
WASHINGTONAS. — Pati

riama. kad JAV-bių ambasadoje, 
Maskvoje, įrengta aliumini jaus 
insuliacija 90 nuošimčiais suma
žina mikrobangų radiaciją, ku- 
■ią sovietai siunčia į ambasadą. 
Tuo būdu 90 nuošimčiais suma- 

, dinamas galimas pavojus amba
sados tarnautojų sveikatai, bet 
klausimas tebepasilieka, kokiais 
sumetimais sovietai tebetęsia tą 
mikro-bangomis bombardavimą. 
Valst. sekretorius Kissinger pa
sakė, kad tas-klausimas yra “la-

ao|e‘t|erus JAV ir Vokietijos santykius
BONA,.-Vokietija. — Kancleris Helmuth Schmidt šilčiausiai 

pritaria prezidento Fordo vedamai užsienio politikai. JAV pre
zidentas atsisakė vartoti žodį detante, netiksliai nusakantį Ame
rikos santykius su Sovietų Sąjunga. Kancleris tvirtina, kad JAV 
stengiasi sumažinti įtampą tarp Rytų ir Vakarų, bet prezidentas 
Fordas nedaro jokių nuolaidų Sovietų Sąjungai.

Praeitą pirmadienį užsienio 
reikalų specialistas Klaus Boell
ing pranešė parlamentui, kad ne 
tik prezidentas Fordas, bet ir 
valstybės sekretorius Henry Ki
singeris stengiasi išlaikyti jėgų 
lygsvarą tarp JAV ir Sovietų 
Sąjungos. Boelling įtikino par
lamentą, kad JAV prezidentas 
ir valstybės sekretorius prisilai
ko lygybės principo. Nei vienas 
nei antras nedaro jokios nuolai
dos, negaudamas panašios nuo
laidos iš dabartinių sovietų val
dovų.

Dabartiniu metu eina pirmi
nių rinkimų kova, šios rinkimi
nės kovos metu tarp savęs ko
vojantieji- kandidatai kartais 
paskelbia būtų - ir - nebūtų daly
kų. Labai dažnai keliami viešu
mon Amerikos užsienio politi
kos klausimai, kurie neturėtų bū
ti keliami. Dažniausia tie klau
simai paremti netiksliais duome-

ir Alto pirmininkas Dr. Kazys Bobelis.
Tada, atsisklendus scenos už

dangai, pasirodė ir šiltais visų 
^plojimais buvo gražiai priimtas 

bei pasveikintas šaunus Chica
gos simfoninis orkestras, vie
nas iš geriausių visoje Ameri- 

. ko je, su irgi didelio garso, žino
mu ne tik Amerikoje, bet ir toli 
už jos ribų to orkestro dirigen
tu Henry Mazer. Jis ir pradėjo 
meninę programą, išpildydamas 
Vlado Jakubėnos stambius, or
kestrinius veikalus, .jo muzikinę 
kūrybą. Išpildymas buvo kla
sikinis ir visus žavėjo. Po išpil
dymo, Henry. Mazer norėjo pats

. pristatyti klausytojams mūsų 
muzikos kūrėją Vladą Jakubė
ną ir, net nulipęs nuo scenos, 
atsivedė jį, paėmęs už rankos, 
prie orkestro, į scenos vidurį, 
kur jis-su savo orkestru ir tūl^s- 

"rtančiais klausytojų jam 'plojo, 
reikšdama jam didelę pagarbą. 
Tas vaizdas amerikiečiams ne
lietuviams, kurių salėje irgi bu
vo daug, buvo stebinąs, o mums, 
lietuviams, 
Daugelio akyse matėsi džiaugs-

. mo ašaros. _
Po to buvo 10 minučių per

trauka, po kurios mūsų tautinių 
šokiu grupės, “Viltis” ir “Neo 
Lituania”, akompanuojant akor- kuoja kelius-į Libaną kaip sau-

f
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ARTI 73 — California 20 metu 
puikus 6 kamb.. 2 aukštu 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 prieš 18 metu statytas beveik 
prieš Marquette Parką. $38.000.

1$ VISO PASAULIO '

Nekišk piršto į durų tarpą!
RIDGECREST, Calif.. — C.

L. McKean važiuodamas per dy- 
-kumą pamatė kitą žmogų,.kurs. — 
sustabdęs savo automobilį kaž-

Visiems turintiems rysius su 
geriausiNaujienomis -mano 

linkėjimai’.’.
— Admirolas Fred E. Baku

tis, US ~Navy| Tyra pirmasis 
vos juosta”, kuria grakščiai pa- - Amerikos, lietuvis pasiekęs to 
šoko Aldonos Valeišaitės išraiš- 'laipsnio. Jis vrą^grnięs; Brockto

jų — Antrosios ir Trečiosios sim
fonijų antrųjų dalių, Intermezzo 
Rustico ir daugiau kaip pusės 
tuzino temų baleto suitai “Vai-

kos šokio studijos mergaitės.
Lietuvių Tautinių šokių “Vil

tis” ir Neo-Lituanų sudėtinis 
ansamblis žavingai pašoko ke
letą liaudies šokų — Suktinį, 
Malūną ir Kalvelį.

Pagerbti visą amžių muzikai 
pašventusi, 1904 m. gegužės 15 
d. gimusį muzikos veteraną Chi
cagos Simfoninio' Orkestro di
rigentas pats iš scenos nuėjo į 
pirmąją publikos eilę Jakubėną 
atsivesti į sceną.

čia tik paskubomis apmestas 
šio labai kultūringo istorinio pa-

ŲS7Navy| yra pirmasis

ne, paskūtimu metu yra pas
kirtas. 5-tor -Laivyno’** distfikto 
komendantu Havajuose. Savo 
karinę tarnybą adm. Bakutis 
pradėjo.Laivyno lakūnu ir 2-jo 

h Pas. karo metu numušė 12 jar 
ponų lėktuvų. A-ėlįau jo lėktu
vą pašovė , japonai Pąocifiko 
vandenyne prie Filipinų. Gel
bėjimosi laivelyje jis išbuvo 7
dienas, kol išgelbėjo amerikie
čių. povandeninis laivas.

— Aktorius Kaz Garas, gi
męs 1940 m. Kąune ir <įjp trem

rengimo turinys, stengiantis nie
kam “neperbėgti kelio”, nes pa
rengimas tikrai buvo neeilinis 
ir tikrai ne vienas norės dėl jo 
pasisakyti. Norisi baigti pasi
dalinant visų lietuvių dideliu pa
sitenkinimu, kad šio God Bless 
America parengimo jokie “pra
garo Vartai” nesuardė.

Sėkmingas 
minėjimas

jpr

Nežiūrint žiauraus oro — lie
taus su sniegu — balandžio 25 
d. susirinko tūkstantinės minios 
į Arie Crown teatrą McCormick 
Place, rengiamą lietuvių komite
to Amerikos 200 metų Nepriklau
somybės minėjimą, kur buvo 
puikus koncertas. Po koncerto 
sekė banketas antrame aukšte 
didelėje salėje, kuri taip pat bu
vo pripildyta svečiais. Banke
tas papildė ir susumavo dienos 
programą.

Prie garbės stalo buvo gausu 
garbės svečių, kurie pasakė gra
žias kalbas šio reikšmingo mi-

skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
£-----J “--- ---------- ---------------X_J-------------------- J-------A -WT--- z:------Ali-------- 1— -------3---------A3

grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
f \ - - j" ’ * ' ? j - x C x
mvisku reikalų renesanso.
KAINUOJA: ChieageĮe Ir Kan«do|e metams — $30.00, puse’ metu — $16.00, nėjimo proga. Kai kurie kalbė- 

trims mėn. — $830, vienam men. $3.00. Kitose JAV vietose metami
— $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą,
« x-M Ml M •"» • —■ J** «—■ e-* ■" ""

NAUJIENOS,
* 39 So. Halsted SL, 
Chicago, Ill. 60608

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

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

PAVARDĖ IR VARDAS

tojai griežtai pasmerkė “Drau
go” boikotą ir pareiškė dėkingu
mą “Naujienoms”, kurios rėmė 
ir gausiai garsino parengimą.

Banketo metu buvo didžiai 
įvertintas parengimo komitetas,, 
už jo dideles pastangas ir laimė
jimus. Mero Richard Daley at
stovė Rose Farina pasakė kal
bą ir sveikino lietuvius už didelį 
įnašą šio krašto ekonominiame 
ir kultūriniame gyvenime. Gar
bės svečiams ir komiteto na
riams buvo įteiktos dovanėlės.

M. §.
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Help Keep
MgSsSCgy Our Economy 

Itronf

WY Vt $ >ONN

ties metų Vokietijoje.‘atvykęs 
sėkmingai ..daily va-.
—i • ' ■ •——

Amerikon

ję gaminami įvairaus dydžio ir įvai
rios formos buteliai. Paveiksle mato 
me meistrą., išpučiantį. reikalingos 
Formos butelį, kišanntį jį i pečiu su- 
kietėjimui. v

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,
1490 15. A. M.

Lietuviu kal»a: '■jsdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 v. popiet. — šeštadienį ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai.
ryto. ’
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

SSBS=BSS=fflS«SSfflSSS5===SZS|=S=2======.

TERRA
Bnngsnybės, Lalkrodllai, Dsvsnos 

visoms progom;.
3237 WEST 63rd ST„ CHICAGO

Telef. .434-4650

• Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso.^Abrose knyga. aprašanti paskutinių «90 (18^-1959) .jnetų 

$10.- Bleidn-Amerikos Lietavių Ištorijos Draugija.
Knygoje- aprašyta pirmas Chicagon . atvažiavęs lietuvis^

7 istefcti laikraščiai, kuriu viso buvo 121.. 41 teatro draugija, 48 
’ietišff chorai, 9' bažnytiniai- ir 314 veiklesniu žmonių biografi-

y ... : ..

Chicagos lietuvių gyvenimą ■ ir ju atliktus darbus 664 psl. Kama

Knygote- aprašyta pirmas Chicagdn. atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, “3ų. suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121.. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9' bažnytiniai- ir 314 yeildesnnį žmonių biografi
jos. Duotf’ dokumentai katalikiškų, socailistimų, laisvamaniškų ir
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt. * . ■ ■’•v''-

Norintieji ^£4 knygą įsigyti, prašomi; parašyti čekį arba Money 
Orderį , - "

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
. vardu ir pasiųsti:

-- yA.' . y v ■ -
1739 So. Halsted SL, Chicago, HL 60608

Orderį

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pas vienintelį
lietuvį kailininką

< Chicagoje
įLNORMANĄ

A

Išėjusi išspaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos Sėtuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto poStiką. .102 psl. Kaina $1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu: C ■ >

N A U J I E N O S,
1739 So. Halsted SL, Chicago, DL 60608

—

r

I

SOD YBŲ PIEVELES
Nieko Bėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie

velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražia* sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A Šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi

Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele.

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

žolę užauginti, kai] ‘ .................
pardavinėja. Užvi __ w .
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, 
arba Money Orderį, o mei knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

‘t'

iip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
ažlavufieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
i arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį

-NAUJIENOS,
1739 So. HALSTAD ST, CHICAGO, ILL. 60608

fe

I

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

2 BUTU modemus mūro namas su 
garažu. Atskiri šildymai. Rami, graži 

• gatvė Marquete Parke. $36,600.

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

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

RUD’S REAL ESTATE
' A ’ Z'

PIRKSIT — PARDUOSIT — 
NUOMOSIT.

ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaut

BALYS BUDRAITIS
z

<369 ARCHER AVĖ.. CHICAGOJE
"Tel. 254-5551

LEMONTO APYT,TNK£.TE 
135-TA IR ARCHER AVĖ.

Tel. 257-5861

II

u
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ką darė;ir atrodė esą bėdoje.

kur jis-su savo orkestru ir tū^s-

McKean sustabdęs savo automo
bilį nuėjo nepažįstamojo žmo
gaus paklausti, kuo jis gali jam 
padėti. Pasirodę, kad žmogus 
benorįs kibiriuku pagauti barš
kuolę. McKean bandė padėti gy
vatę įvaryti į kibirėlį, bet ši kir
to jam į ranką. Nepažįstamasis 
gyvatę kibirėlyje uždaręs ja ne
šinas nubėgo į savo automobilį ir 
visu greitumu nuvažiavo. Mc
Kean pajėgė nuvažiuoti 20 mylių 
iki ligoninės, ^kur- buvO'-išget 
betas.

m o kratų konvencijoje nominaciją.

IN

tiesiog jaudinęs.

Sirija nuskandino Tunizijos 
laivą

CAIRO, Egiptas. — Vidurinių 
Rytų žinių agentūros pranešimu, 
Sirijos laivai nuskandino Tuni
zijos laivą, gabenusį tiękmenis

BURŠTEiNA 
į^TeL 263-5826 
Zj&į (įstaigos) ir 
W. 677-8489 
Jy (bužo)

185 North Wabash Avenue 
2nd Floor Chicągo, DI. 60601

Z A

A. T V E RAS 
laikrodžiai ir branoehybzs 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Telefj REpublle 7-1M1
J

r, V
Siuntiniai į Lietuvą 

ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4065 Arch.r Av»
Chicago, IIL 8O632. Tol. Y A 7-5980

■
----------------------- >

FIGHT HEART DISEASE

GIVE HEART FUND

1
i PLEASE.’ t

I

M /-

r

t

LEMONTE. netoli 134 St. ir Archer, 
parduodami vieno akro sklypai namų 
statybai.

Tel. 257-7978

M. A. ŠIMKUS
Real Estate. Notary Public. 

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

šymai ir kitokį blankai.

1

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontai

Visi namo ir perstatymo darbai 
Kambarių pristatymas, porčiai, žai
dimų kambariai, rūsys, maudynės, 
virtuvės miegamieji, aomušimas. 
Mažam

SKAMBINKITE 545-0478..

miegamieji, 
kontraktoriui reikia darbo.

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago. Hl. 60609' Teel. VI 7-3447

DĖMESIO 
<3—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio
Liability apdraudimas penelninkams. 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

HOMEOWNERS P0UCT

Call Frank Zapolis 
32031/1 W. 95th St.

GA 4-8654

11,1.....................
STATE FA CM

INlUUMCf 
v ;

SKAITYK IR KITAiZ PATARK
dienraštį •naujienas*

- ..." ■ - MBS

f.

/

. šokių grupės, “Viltis” ir “Neo 

deonu E. Gudoniui, gražiai pa
šoko, taipgi parodė savo meną 
ir Aldonos Valeišaitės išraiškos 
šokių studija.

Po tų šokių į švėną išėjo vie
nas po kito mūsų visų labai mė
giami solistai — tai prudericija 
Bičkienė . ir Algirdas Brazis. 
Abiem jiems publika jausmin
gai paplojo, o mūsų. Prudėncijai 
Bičkienei garsus dirigentas Hen
ry Mazer, palydėjęs jos dainą 
“Gėles iš šieno” savo orkestru, 
net į ranką pabučiavo, ką ame
rikiečiai daro tik ypatingais at
vejais, reikšdami 
poniai didelę pagarbą. Dėkojo 
jis šiltai ir mūsų-Algirdui Bra-

moteriai —

į Libano uostą Sidoną, esantį į 
pietus mft> Beiruto. Sirija blo-

sumojer taip jūroje, trukdyda
ma ginklų pristatymą kairie
siems ir siekdama, kad pagaliau 
baigtųsi' tas mahometonų-krikš- 
žionių karas.

Jackson Rockefellerio 
neatsiprašė 

WASHINGTONAS. — Sena
torius Henry M. Jackson nusi
skundė, kad viceprezidentas Nel
son Rockefelleris jį-neteisingai 
užpuolęs. Kadangi Jackson ryž
tingai ginąs Izraelį, tai Rocke
felleris, kurio šeima turinti mil
žiniškus interesus arabų Exxon 
alyvos, biznyje, savo tarnautojų 
tarpe turįs komunistų. Sen. 
Jackson pareikalavęs, kad Rocke
felleris jo atsiprašytų, bet šis 
atsakęs, kad nesijaučia įžeidęs 
ir atsiprašyti nerandąs reikalo.
Respublikonai ignoruoja Niksoną

CHARLOTTESVILLE, Va.— 
Kansas City šią vasarą įvyksian
čioje Respublikonų partijos kon
vencijoje Richardas Niksonas

ziui, buv. New Yorko Metropo
litam operos solistui, plojant 
j am. gyvai ir šiltai keliems tūks- 
čiam klausytojų, lietuvių ir ame
rikiečių, kurie, dalyvaudami to
je mūsų meno ir dvasios puotoje, 
tame tikrai įspūdingame JAV 
200 metų nepriklausomybės mi
nėjime, atrodo, jautėsi tarsi bū
tų vienos su mumis tautos.

Mūsų solistams, pritariant vi
sai salei, sugiedojus Amerikos 
antrąjį himną — God Bless 
America — ir Rengimo komite
to pirmininkui Dr. V. Balčiūnui Į jų salėje nebūsią iškabintas, 
priėmus iš Chicagos miesto bur
mistro Richard Daley įgaliotinės 
rankų Bicentennial liudijimą, 
kun. Ansas Trakis sukalbėjo už
baigos maldą — ir tuo minė ji-

šiltesnis_______ r - ./?* • ” ,
Saulė teka 5:53, leidžiasi 7:44 ‘

i

bus oficialiai ignoruojamas, kaip 
pranešė tos partijos priminė Ma
ry Louise Šinith. Niksonas į 
konvenciją nekviestas ir jo pa
veikslas “Kansas City konvenci-

mas buvo baigtas. Buvo dar ban
ketas.

> Po taip gerai pasisekusio mi
nėjimo, tiesiog triumfavo jo ren
gėjai, ypač dėl to, nei jie patys 
tokio pasisekimo nesitikėjo. 
Džiaugėsi su jais ir visi geros 
valios lietuviai, kalbėjo ir tebe-

koji Chicaga.

SEKRETORIUS HENRY KISINGERIS 
' VAKAR NUSKRIDO J

Jis ilgai tarėsi su prezidentu Nyerers 
. ir kitais Zambijos ministeriais-*

LUSAKA, Zambija. — Sekretorius Henry Kisingeris, baigęs 
pasitarimus su Kenijos prezidentu Kenyata ir užsienio ministeriu, 
vakar nuskrido į Zambiją, kad galėtų išsiaiškinti ekonominę 
būklę ir kraštui reikalingą paramą.

Sekretorius nori iš pačių Af
rikos pareigūnų patirti svar
biausias jų problemas, kad galė
tų,-su jais bendradarbiaudamas, 
padėti pasilikusiam kraštui at- • 
sistoti ant kojų.

Amerika yra pasiruošusi pa
dėti, ji gali tai padaryti, bet 
JAV nenori mesti pinigų į balą.
Ekonominia reikalai visiems rūpi -X

Sekretorius išaiškino 
biausias ekonomines problemas 
su Kenijos pareigūnais, o dabar 
jis nori tą patį padaryti su Zam
bijos prezidentu ir ministeriais. 
,JAV gali duoti paskolą ir pata
rimus, kaip naudoti žemės tur- 
tbs. Amerikiečiai gali pasiųsti 
į Zambiją specialistų, kurie pa
dės vietos gyventojams naudoti 
Zambijos žemės turtus.

Vėliau Kisingeris grįš į Wa- virš tūkstančio taškų, 
shingtoną, informuos preziden
tą, paruoš reikalingus planus 
ir prašys kongresą imtis žings
nių ir paskirti paskoloms reika
lingas sumas.

Didelis susirūpinimas / 
Rodezijos valdžia

Visos aplinkinės Afrikos vals
tybės yra pasipiktinusios dabar
tine Rodezijos vyriausybe, neno
rinčia duoti jokių teisių juodao
džiais.

Antradienio ryte Rodezijos 
premjeras sutiko įsileisti j ka
binetą kelis juodžių vadus, bet 
jis nieko nepareiškė apie suti
kimą leisti visiems krašto gy
ve .ntojams balsuoti ir išsirinkti 
parlamentą visiems krašto rei
kalams' tvarkyti.

IJĄ T T t '

bai delikatiškas ir turi daug iš
sišakojimų”. Jungtinės Valsty
bės vedančios su sovietų parei
gūnais pasikalbėjimus tuo rei
kalu jau nuo 1960 metų pradžios.

Ambasados languose įdėti alu- 
minijaus “koštuvai” 
mikrobangų signalus sumažina 
gerokai žemiau vieno mikroban
gų signalo per vieną , kvadratinį 
centimetrą, bet sumažinti iki 0 
dąrneįnunoma.IIkj'aJumlnijaus 
insuliacijos įvedimo kai kuriose 
ambasados vietose mikrobangų 
radiacija siekdavusi 18> mikro- 
vatų.

JAV-’pareigūnai Washingtone

sumažiną

ir Maskvoje atsisako duoti dėl 
t . \ . - * . . . ' *. * • ’

tos mikrobangų problemos duo
ti tikslu paaiškinimą. “Tą klau-

svar-

— Naujas JAV bombonešis 
kalba apie jį visa mū^Jietuviš-j kainuoja tiek, kieikv33 didieji

transporto lėktuvais

|g

dami visiškai “pliki.” 
sinaudoja įvairūs

Politika kaštuoja
ČIKAGA. — Politikai, norė

dami pakliūti į valstybės vietas, 
turi labai daug pinigų išmesti 
propagandai ir kitiems reika
lams. Aišku, kad politikai dau
gumoje pradeda politikuoti bū-

Tuo pa-
piniguočiai, 

kurie paremdami politikierius, 
sutvirtina savo reikalus.

Pavyzdžiui, 1968—1972 m. lai
kotarpy didžturtis čikagietis W. 
C. Stone politikieriams paauko
jo net 7 mil. dol., o Pittsburgho 
bankininkas R. M. Scaife 1 mil. 
dol. 19724m. rinkimų Sietu. . ..

i „Dabar kongresos išleido" išta-
*7- ■Ąn!r' '■••■'J*-1.".’’ •- ■'— ; *- * . .•

tymą, kuris suvaržo politines do
vanas. Sulig tuo įstatymu ne
galima daugiau paaukoti kaip 
1,000 dol. vienam politikieriui 
ir nedaugiau 25,000 dol. visiems 
politikams kartu paėmus. nimis> bet Jie -ali pakenkti dvie-

jr

Bus suvaržytas 
kreditas

simą geriausiai galėtų atsakyti 
patys sovietai”, atsakoma iš 
Jungti Valstybių pusės. Spėja
ma, kad tie sovietų įrengimai 
yra kažkaip susieti su Sovietų i-v- '_ 1 •' » -

kad tie sovietų įrengimai

žvalgybos veiklą.
Yra’ ženklų, kad vyriausybė 

pradės"varžyti kreditą, kurs, sa-1 
vo keliu, padidins paskolų nuo
šimčius. Kredito suvaržymas 
dar nėra tikras ir neatrodo, kad
jis bus ilgas ir tvirtas. Vienok 
to pakako, kad įvairūs vertybės 
popierių vertelgos pradėtų ša
lintis nuo vertybės popierių. Jie 
stengiasi jų nepirkti, bet juos 
parduoti.

Toks vertybės popierių mak
lerių elgesys numušė kaikurių 
bendrovių stakų kainas. Ta
čiau bendra vertybės popierių 
rinka pasiliko tvirta ir siekia

ČIA panaudoja 
žurnalistus

W^WASHINGTONAS. — San
to tyrinėjimų komiteto išeisto- 
je knygoje sakoma, kad ČIA sa
vo reikaams naudojasi žurnais- 
tų ir moksininkų bei universi
tetų profesorių patarnavimais. 
Esą mažiausiai 25 žurnaistai už- 
sienyje yra įkintkyti į ČIA tar
nybą.

-y

Taupymo bendrovės
suvaržo santaupas

Paveikslėlyje
Amerikiečiai mini savo 200 nepri

klausomybės sukektį.

Kompiuteriai klysta
WASHINGTONAS. — Gyve

name elektronikos amžių, kuri 
vis daugiau įkinkoma žmogaus 
patarnavimams. Įvairios sudė
tingos mašinos, kaip kompiute
riai ir kitos panašios, pakeičia 
žmogaus raumenis ir smegenis. 
Bėda tik,, kad jos daro klaidas.

Kongreso investigacijos sky
rius — GAO — sako, kad fede
ralinės kompiuterių įstaigos au
tomatiškai į metus apskaičiuoja 
26 bil. dol. vertėje išmokėjimus, 
10-ties bil. dol. sumoje sąskai
tas, 8 bil. dol. sumoje patiekia 
išsiun timč’: taisymų ir kitus įsa
kymus. Esą. 1.7 bil. dol. su
moje, 
daromi išmokėjimai, kurios 
nieks nepatikrina. Vien tik Pen- 
tangonas 5 metus išmokėdavo 
3 mil. dol. viršaus, iki buvo pa
stebėta.

Kongreso investigacijos sky
rius GAO mano, kad kompiute
rių klaidos įvyksta dėl nevyku
sio programų sudarymo, kurios 
nepatikrintos Įkišamos į kom
piuterių sistemą.

pasitikint kompiuteriu.
išmokėjimai,

jų valstybių santykiams arba ga
li pakenkti einantiems pasitari
mams.

Respublikonų kandidatas Ro- 
narld Reagan, pralaimėjęs Kali
fornijos gubernatoriaus rinki
mus. nori tapti respublikonų par
tijos kandidatu. Jis vartoja vi
sas priemones savo konkurentui 
suniekinti. Jis pirmas paleido ži
nią, kad ne tik prezidentas For
das. bet ir sekretorius Kisingeris 
padarė nepaprastai dideles nuo
laidas Sovietų Sąjungai. Kai šių 
savo tvirtinimų negalėjo parem
ti tiksliais duomenimis, tai tada 
kaltino prezidentą dėl pasitari
mų su dabartinės Panamos vy
riausybe. šie nepagrįsti kalti
nimai nusirito po visą pasaulį. 
Vokietijos parlamento nariai su
sirūpino. Jie bijo, kad nebūtų 
padarytos nuolaidos Vokietijos 
sąskaitom

Vokietijos kancleris Schmidt 
jau prieš dvi savaites šiuo rei
kalus padarė rinitus pareiški-

Pirmadienį žinias pakar
tojo ne tik pats kancleris, bet jis 
įpareigojo užsienio ministerijos 
patarėją Klaus Boelling duoti 
pildomų žinių. Vokietijos parla
mentas tikras, kad nei JAV7 pre
zidentas, nei sekretorius nepada
rė jokių nuolaidų, kurios galėtų 
būti pavojingos Vakarų Europos 
saugumui.

Testamento 
medžioklė

LOS ANGELES. — Yra jau 
žinoma, kad miręs bilijonierius 
H. Hughes buvo padaręs savo 
Ijpmirtinį testamentą ir jį 1938 
m. kovo 3 d. First National l>an- 
ke, Houstone, padėjęs j seifą. 
Tačiau iki šiol visi testamento

mus.

jŽ

į
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ČIKAGO. — Kaikurios Čika
gos mieste ir apylinkėse veikian
čios taupymo bendrovės, sakoma 
laikinai, apkarpo įnešamus pini
gus į taupymo sąskaitas. Esą, 
žmonės įneša į taupymo sąskai
tas žymiai daugiau pinigų ne 
kaip bendrovės spėja išskolinti.. 
Susidarė taupymo bendrovių ka
sose pinigų perteklius.

Savings & Loan Assn, of Chi
cago priima indėlius tik iki 25,- 
000 dol. į sąskaitas iš 5V*% ir 
iki 5,000 dol. į sąskaitas iš 5% - 
6V^%. Taupymo bendrovė Tai- jav’viTuvį, iiy svrrbJulr .

Žwm!r n*V pasivadino esančios nepriklauso- ’ paieškojimai nedavė rezultatųman Federal of Chicago taipgi 
apribojo jhaštfi.
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k komunistai nori 
būti nepriklausomi
VIENA. Austrija. <— Oficia

lus Rumunijos komunistų par
tijos laikraštis “Scintela” šeš
tadienio laidoje pareiškė prita
rimą Italijos, Prancūzijos ir Ja
ponijos kompartijoms, kurios 
pasisakė esančios nepriklauso
mos. Maskva priešingai — su
kritikavo ir išbarė minėtų tri
jų kraštų kompartijas, kurios
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mos. — jis nesurandamas.
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