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AMBASADOS NESPROGDINO
Sovietų Sąjungos ir Kinijos santykiai 

gana įtempti visame pasienyje
PEKINAS, Kinija. — Praeitą naktį sovietų žinių agentūros 

>askelbė pranešimą apie didelės bombos sprogimą ties sovietų 
imbasada Pekine.

Tas pranešimas sako, kad bu- 
o užmušti du Kinijos policinin- 
ai, saugoję ambasadą, kiti du 
unkiai sužeisti, o pačios amba- 
ados namas gerokai nukentė- 
?s. Tass prisipažįsta, kad ne- 
ukėntėjo nei vienas sovietų am- 
ąsados tarnautojas, sprogimo 
ietu buvęs ambasadoje.

Sovietų valdžios pranešimas 
ako, kad įteikta labai griežta 
rotesto nota, reikalaujanti pro- 
ikcijos sovietų ambasadai ir šo- 
ietų piliečiams.

Niekas jokios bombos nemetė

Oficialus pranešimas iš Kini- 
>s sako, kad niekas jokios bom- 
>s į sovietų ambasadą nemetė, 
alėjo įvykti akcidentas. Amba- 
idą saugojusieji . policininkai 
liejo atsitiktinti išsprogdinti 
irikinę granatą, kuriomis Jjie

IŠ VISO PASAULIO

■ PARTIJŲ VADAI SUSITARĖ DĖL
‘ KOALICINĖS VYRIAUSYBĖS

lugoti ambasadą nuo netikėto 
jpuolimo. Kiniečių policija ati
dai tyrinėja visą incidentą.
Tasso paskelbtas tvirtinimas, 
id nukentėjo ambasados pasta- 
s yra melagingas nuo pradžios 
i galo, sako kiniečiai. Krek
enas Pekino gyventojas gali 
imatyti, kad pastatas nebuvo 
[liestas-. •

Rusai reikalauja pradėti 
pasitarimus

Sovietų valdžia atsiuntė ki- 
ečiams dar vieną pasiūlymą 
rtis dėl'sienų pagal jų pačių 
siūlytą planą ir sienų projek- 
s.
Tuo tarpu kiniečiai savo lai- 
1 pasiūlė rusams tartis ir dėl 

sričių, kurias Rusijos carai 
ėmę iš senosios Kinijos. Ru- 
i apie tas sritis visai nenori 
Ibėti. Tuo tarpu dar nežinia, 
Kinijos valdžia sutiks tartis 

ie sienas, kada sovietų karo 
dovybė sutraukė tokias dide- 
1 jėgas į Kibi jos pasienį.
’ 4 ' _______ • '

Teisinga žemės 
ūkio politika

MADRIDAS. — Amerikos že- 
iš ūkio sękr. E. L. Butz, be- 
arikydamas Azijos ir Europos 
aštuose, būdamas Madride pa- 
kė, kad prez. Fordo žemės 
io politika, kuri Amerikos 
ininkams leidžia nevaržomai 
ginti javus, yra teisinga ir 
iėl Amerika šiandien yra ya- 
p, sugebėdama patenkinti pa- 
jlio maisto pareikalavimus:

Portugalijoje po rinkimu
Praėjusį sekmadienį Portuga

lijoje pirmą kartą po 50 metų 
įvykę laisvi rinkimai padėties 
neišryškino. Socialistai buvo iš
šaukę krizę pareikšdami, kad po 
prezidento rinkimų, kurie įvyks 
birželio mėnesį, Įjie patys vieni 
valdys kraštą, o Liaudies demo
kratai pradėjo boikotą, bet pra
sidėjusi krizė atslūgo, kai se
kančią dieną į kabineto posėdį du 
Liaudies demokratų ministerial 
atvyko ir koalicinė vyriausybė 
išliko nesugriuvusi. Rinkimuose 
socialistai gavo 35 nuošimčius 
balsų, o Liaudies demokratai ga
vo 24 nuošimčiui

Tengas kelia riaušes Kinijoje
’ HONG KONG. — Kinijos ko
munistų savaitinis žurnalas 
“Raudonoji Vėliava” viešai ap
kaltino buvusį premjero pava
duotoją Teng Hsiao-pįng, kad 
jis. iš užkulisių dirigavo balan
džio 5 dienos riaušėms, įvyku
sioms Pekinč “Dangiškos Ra
mybėse skvere”.
’ Tas “kontrrevoliucinis inciden
tas .buvo pilnai organizuotas, ap
galvotas ir suplanuotas”, rašo 
“Raudonoji Vėliava”, kaltinda
ma,, kad visų riaušių vyriausias 
bosas buvo Teng, kurs dabar 
yra pašalintas iš visų aukštųjų 
valdžios ir armijos pareigų.

Kas bepamena Attica 
kalėjimo riaušes

Buffalo, N. Y. — New Yorko 
valst. Aukščiausiojo Teismo tei
sėjas patvarkė, kad apskrities 
grand jury raportas apie 1971 
metų rugsėjo mėnesį įvykusias 
kruvinas Attica kalėjimo riau
šės būtų visam laikai užrakin
tas. Tas 118 puslapių raportas 
neatitinkąs nė vieno iš trijų le
galių sąlygų, reikalingų, kad 

būtų pripažintas viešu dokumen
tu. Tas jury, kurs buvo suda
rytas dviem mėnesiams praėjus 
po kalėjimo riaušių, kaštavusių 
43 žmohių gyvybių, teisė 62 riau
šes sukėlusius ir jose dalyvavu
sius kalinius, iš jų 52 išteisino, 
8 kurie kaltais prisipažino, ga
vo lengvas bausmes, o tik du nu
teisė.

Fordo b-vės pelnas

Pa veiksle matomos dvi amerikietės jau 1876 metais pradėjo kovą pries už motery 
rėje matome Elizabeth Cady Stanton, o dešinėje— Susan B. Anthony. Jos važinėjo f 
Amerikos miestus J r sakė kalbas Amerikos moterims patardamos organizuotis ir ginti

teises. Kai- 
didesnius 

; moterims patardamos organizuotis ir ginti savo teises

»

65

IŠRINKO CHICO 
UNIJOS VADU

Vietos plieno darbininkų 
ija išsirinko savo prezidentu
hn Chico, kuris nugalėjo sa- 
konkurentą' Mirochą, ganda

is žymiai daugiau balsų. Jį 
rėmė unijos direktorius Ed- 
rdas Sadjowski.

DEARBORN. — Fordo bend
rovė, gaminanti automobilius, 
praneša, kad š. m. pirmame ket
virtyje ji yra pardavusi auto
mobilių už 7.4 bil. dol. ir gavu
si 343 mil. dol. pelno.

Bendrovė tikisi, kad staiga ge
rėjant krašto ekonominei padė
čiai, šiais metais bus parduota 
13.5 milijonų bendrovės Įmonė
se pagamintų auto mašinų.

siekti prezidentūros
- ■ •• ✓

WASHINGTONAS. — Sena
torius Hubert H. Humphrey

kė, kad permažai beliko laiko 
organizuoti gerai finansuotą 
kampaniją ateinančiai demokra
tų partijos prezidento* nomina
cijai Humphrey pasisakė ne
sieksiąs New Jersey pirminių 
rinkimų ir paprašė savo Šaliniu-1 
kų tam tikslui nekelti jokių fon
dų. Toks sen. Humphrey nega
tyvus nusistatymas dar labiau 
susitiprino buvusio Georgijos 
gubernatoriaus Jimmy Carterio 
viltis būti nominuotu. Humph
rey pridūrė, kad tokiu atveju, 
jei jo partija pageidautų, jis esąs 
“pasiruošęs” būti prezidentu.

Etninės gražuolės
ČIKAGA. — Čikagos preky

bos ir pramonės sąjunga prane
ša, kad Čikagoje įvyks 200 me
tų Amerikos nepriklausomo gy
venimo proga didelė pramonės 
paroda. Ji prasidėsianti liepos 
mėn. 1-18 d. ir joje bus pager
biamos išrinktosios etninių gru
pių gražuolės; Gražuolių regis
tracija iki š. m. ^gegužės 16 d. 
vyksta Čikagos prekybos ir pra
monės įstaigoje 130 S. Michigan 
Ave., kur gaunama taipgi smul
kesnė informacija.

Etninių grupių gražuolė, lai
mėjusi varžybas, gaus 1,000 dol. 
premiją, titulus ir kitus prie
dus. Antros eilės gražuolė gaus 
tik 500 dolerių.

Gražuolės, kurių bent vienas 
iš tėvų yra gimęs tėvų žeuėje, 
turinčios 18-25 m. amžiaus ir ku
rios nėra ir nebuvo vedusios, ga
li dalyvauti varžybose. Be to, 
reikalaujama mokėti atstovau
jančio krašto kalbą.

prižiūrės prekybą
Lockheed Aircraft Corp ky

šių skandalas Japonijoje, pri
vertė . Japonijos vyriausybę 
griežčiau prižiūrėti, prekybą su

d
PEKINAS.— Balandžio 29 
Sovietų pasiuntinybė j e, Peki-

no ji buvo pakišta,- bet rusai 
tuojau apkaltino kiniečius ir 
įteikė Kinijos vyriausybei pro
testo notą.

Sprogusi bomba sužeidė 4 ki
niečius sargybinius prie amba
sados.1 Sovietų pasiuntinybėje 
nieks nenukentėjo.

Pranašauja karą
PEKINAS. — Raudonosios 

Kinijos naujasis ministeris pir
mininkas savo kalboje priminė 
detentę ir pabrėžė, kad pasaulyje 
detentės žodis vis dažniau var
tojamas, bet tuščiomis, nes ne
išryškinama pačio pagrindinio

Sprogimas atominėje 
jėgainėje

DRESDENAS Ill. — Balan- 
f

džįo 29 d. Comm. Edison Co. elek
tra jėgainėje,.kuri varoma ato- 
miniu kuru ~ir kuri yra Drezde
ne, III., įvyko sprogimas. Spro
go gazo paruošimo skyriuje elek
tros srovei sukibirkščiavus.

■Pasak atominę jėgą tvarkan
čios komisijos, šiek tiek į orą 
pasklido radijo aktyviųjų me
džiagų. žmonių aukų nėra. Edi
sono elektros stoties jėgainė lai
kinai uždaryta.

Penki metai kalėti 
vien už “grasinimą”

DETROITAS. — Vietnamo ve
teranas Patrick Scott, pernai va
sarą pasisakė, kad jis suplana-

dalyko, tai, būtent, jog Maskva^ nušauti Prezidentą Fordą iš
detentės priedangoje ruošiasi 
karui.

* Ir kai jis Įvyks, bus kalti So
vietai, nes jie kvailos ambacijos 
vedami nori užvaldyti visą pa
saulį.

švyturio jam atvažiavusi Į Maki- 
nac salą Michigan ežere, praei
tą ketvirtadieni buvo nuteistas 
5 metams kalėjimo.

Scott, 26 metų amžiaus, vie
šai grasinęs prezidentui ir vice
prezidentui Nelson Rockefelle- 
riui.

Prekybinės užtvaros =
Geneva. —-Šveicarijoje vyks

ta tarptautiniai pasitarimai bei 
derybos sušvelninti tarpvalsty- 1 
binius prekybos muitus, praver
ti prekybines užtvankas. Pasi
tarimuose dalyvauja 90 pasaulio 
valstybių.

Amerikos žemės ūkio sekreto
rius E. L. Butz tikisi tuose Švei
carijoje vykstančiuose pasitari
muose sugriauti arba bent su
mažinti užtvaras; kurios dabar 
varžo žemės ūkio produktų pre
kybą. Jis sako, kad sunkumai 
susitarti yra dideli, bet visdėlto 
šis tas bus laimėta. z

užsieniu. Taip sako Dalias uni
versiteto profesorius H. F. Van 
Zandt

Pasak jo, jokios diskriminaci
jos Amerikos atžvilgiu nebus da
roma. Tarp Japonijos ir Ameri
kos ir toliau bus laisvai ir nevar- 
žumai prekiaujama.

ČIA direktorius George Bush r* 
tenkintas prezidento Fordo pasiūlymu 
palikti vita ČIA Įstaigą paties prezi
dento priežiūroje. Direktorius Bush 
nori, kad greičiau pasibaigt^ kongre
so atstovų kritikos, o komitetų nariai 
neskelbtų ČIA suteiktų informacijų. 
Žinių paskelbimas kenkia Įstaigai ir 
visai Vsletybei.

pa-

Bendras darbas reikalingas keliems 
svarbiems Įstatymams pravesti f

LISABONAS, Portugalija. — Politinių Portugalijos pa; 
vadai, laimėję pirmus laisvus rinkimus, praeita ketvirtadienį 
tarė sudaryti koalicinę vyriausybę kraštui valdyti Tortuga 
socialistų partijos pirmininkas Mario Soares dar prieš rinki 
pareiškė vilti sudaryti vyriausybę vienų socialistų. Jis t 
.sitikinęs kad tiktai socialistinė vyriausybė galės padaryti re 
lingas pakaitas, demokratinei Portugalijai. Bet praeito sekms 
nio rinkimai nedavė Portugalijos socialistams reikalingos dai 
mos vyriausybei sudaryti. Sociėlistai gavo 37% visų padi 
balsų ir parlamente turės daugiausia atstovų, bet jie neturi 
lamento daugumos.

Atsirado Hughes
Ketvirtadienio naktį dab 

nis premjeras Azevedo, dal, 
vęs partijų vadų pasitarime

testamentas
LAS VEGAS, Nev. — Neži

skelbė, kad susitarta dėl kes 
nes vyriausybės. Socialistai
klausę kitų partijų pareiškir

nia kokiais keliais staiga atsira-. sutiko sudaryti_ koalicinę
do ant mormonų bažnyčios vie
no pareigūno stalo vokas su 
ranka rašytu ir bilijonieriaus 
pasirašytu testamentu, kuris bu
vo įteiktas Nevados teismui.

Ranka rašytas ir paties Hu
ghes pasirašytas testamentas, 
atrodo, yra teisingas, tačiau tuo
jau5 radosi’‘prieštaraujančių bal
sų, kurie tvirtina, kad toks tes
tamentas yra padirbtas ir netei
sėtas. . . >

Testamentu turlys išdalytas 
medicinos tyrinėjimams, šalpos 
organizacijoms, dviem buvu
siems bilijonieriaus žmonoms ir 
vienam gazolino stoties tarnau
tojui daugiau kaip 100 mil. dol., 
kuris, nežinodamas ir nepažin
damas, kartą pavėžino bilijonie- 
rių, priimdamas jį i mašiną dy
kumoje.

Suimti taksių 
vairuotojai

ČIKAGA. — Neteisėtai atvy
kę svetimšaliai į JAV duoną už
sidirbdavo vairuodami taksi ma
šinas. šis reikalas išaiškėjo, kai 
vienas toks vairuotojas buvo su
laikytas policijos. Patyrinėjus, 
suimta jų dar 14 asmenų. Ma
noma, kad kokie 186 asmenys 
neteisėtai dirba vairuotojais.

Suimtieji daugiausiai yra iš 
Nigerijos, Pakistano, Irano ir 
Indijos.

Ateityje Čikagos miestas, iš
duodamas taksisto leidimus, rei
kalaus parodyti gimimo metri
kus arba pilietybės popierius.

Pabrangs prekės
PITTSBURGHAS. — Plieno 

gamybos bendrovė US Steel pra
nešė, kad ji savo plieno gami
niams pakelianti kainas 6'- . Ją 
pasakė kitos plieną gaminančios 
bendrovės .Tas reiškia, kad tu
rės pabrangti automobiliai, šal
dytuvai, vėsintuvai, įvairūs 
įrankiai ir panašūs dirbiniai.

APKALTINTAS VIRŠAITIS
Oak Lown miestelio preziden

tas Fred M. Dumke ir 3 kiti jo 
draugai prisiekusiųjų teismo pri
pažinti kaltais neteisėtai kaita
liojus miestelio zonas.

riausybę, kad būtų pravesti
Ii įstatymai, reikalingi demo' 

Socialistų partijos vado\

Sovialistų partijos vado^ 
norėjo sudaryti koaliciją su 
dinamais demokratais libera 
Kai jie buvo pakviesti, į tre 
dienio pasitarimą, tai ten : 
atstovų nepasiuntė. Koalic 
vyriausybei sudaryti iniciatj 
ėmėsi adm. Azevedo. Sociali 
į pirmą pasitarimą savo at 
vų nesiuntė. Jie manė, kad 
turėtų imtis iniciatyvos koa 
nei vyriausybei sudaryti, 
gražiai bendradarbiavo su pr 
j erų Azevedo. Jie yra įsitik 
kad jis didelis demokratas 
jam rūpi demokratinės Po 
galijos ateitis. Ketvirtadū 
pasitarime dalyvavo sociali? 
Adm. Azevedo tikino visų ] 
tijų vadus, kad Portugalijai 
Ii būti naudingiausia dabar 
koalicija. Jis yra įsitiknęs, 
be glaudžios koalicijos parlan 
tas nepajėgs pravesti pačių 
tiniausių įstatymų.

Birželio mėnesį portugalai 
rėš progos išsirinkti krašto 1 
zidentą. Tuo tarp dar neži 
kas tuo prezidentu bus išrink 
Daugiausia balšų šiandien 2 
tų socialistų partijos vadas 1 
rio Soares. Jis keliais atve; 
parodė reikalingos drąsos koi 
nistams aptramdyti. Be Soa 
pagalbos, vargu ar kariai 
tų drįsę varyti iš aukštų vi 
svetimos valstybės agen tus. 
arės ryžosi ir laimėjo.

Krašto gyventojai atsims 
kad labai sunkiai teko ko^ 
dabartiniam prezidentui 2 
Costa de Gomes.

Ne vieną kartą buvo jam 
sidaręs didelis asmeniškas 
vojus, bet jis laikėsi savo pi 
cipų, tarėsi su kariais ir įsaki 
jo jiems aiškiai ir gana daž 
labai griežtai. Jis nuginki; 
ir pradėjo į kalėjimą paskuti 
perversmo vadus. Dabar kari 
menėje tarnavusieji komunis 
laukia teismo. Prezidentas < 
mez yra labai populiarus, jis ; 

.•lėtų būti išrinktas prezidentu

Lis
Saulė teka 5:40, leidžia 7:47
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aet Algimantas Mackus žinias

Skaitytoju baisai
ri

Skandina ir verkia

Žukausko rolėje,

vienas

C!

kai 
raš-

i.
i.

rengi-
valan-

retas atoj#&L«u* Elrj K kteLy* 
no dalyvavimas) įgalino ta 
aplinkybė,, kad Rūta (dabar, 
po vedybų/gyvendama Texas)

VL. BAKCNAS

Pastabos

\ italio Žukausko: dalyvaujant Ji studijoje dir
busi net tą šeštadienį iki vėlaus 
vakaro ir dėlto į balių galėjusi 
atvykti tik taip vėlai. V išliek*

Baiių balius su svečiu iš New Yorko ir žvaigžde iš Texas &a buvo atvykusi keliom die-Į 

keleli metai iš eilės Los 
les lietuviškosios radijo 

v ’ modelės ~sponsori a us~ Ka- 
li^o-nijos Lietuvių Radijo Klu- 
I o rengiami baliai (vienas pa- 
va uryje ir kitas rudenyje) 

virtę “balių baliais’’, nes 
v; i iai besutalpinama publika 
pa apijos salėje, kai jos kar- 
L i prisirenka tiek daug, kad 
ne keliems bet net kelioms de- 
š «.i ims tenka grįžti namo ne
gavus bilietų ( dėl perpildytos

l'aip ir šį kartą, balandžio 
n. 21 d., nors niekam nerei- 
<> jtižti namo negavus bilie- 
parapijos salė buvo pilnu- 

.‘ležiūrint net labai nepu
rios aplinkybės, kad tą pa 
dieną, tik kitoje miesto da- 

e buvo ir kitas lietuviškas 
ius — neišvengiamai (be 
Jos intencijos “konkuruo- 
) išpuolęs tą pačią dieną, 
t, čia mūsų (Los Angeles) 
aviškoji kolonija yra išau- 
i iki ribų, kurios, jei tik tik 

r.e::netaina kokia “lietuviškai 
politinė” kibirkštėlė — apima 
n't ir du (nepigius) balius, tū 
p:i'ia dieną, su labai gausia 
ri ■ išlaidzia tokiomis progo
mis) publika.

Taip ir šis radijo valandė
lė balius (kaip ir bent trys 
: a kutinieji) praėjo su nepa- 
:> isĮu pasisekimu: svečių ir 

dolerių gausa. Ir ne betkokių 
svečiu: baHų pagerbė savo at- 
si'.Hikymu (pirmą kartą išviso 
'ol-.ių balių “istorijoje”) valan- 
dė čs didelis rėmėjas (tiesą pą- 
s >kitrs — net nežinočiau kokio 
i'- l'.A iško reikalo jis būtų “ne- 
> ’ ’'irias”) lietuviškosios para- 
pi os klebonas preletas panas 
K’ vinris. Niekada jis lokiuo
se baliuose nesilanko ir jo pa- 
si-odvinas šiame baliuje — bu
vo tikra staigmena daugeliui 
kam publikoje, sutikta^'’labai
šiitu psiėniimu netik rengėjų lokiomis pfdg&hiis pramogauti, 
bet ir gausios publikos išviso. Jos atvykimą baliun (lygiai

'll

ii
y T

- inom į filmų studiją," kurioje,
tie abejo garbusis svečias atėjo sukamasc naujas filmas RūtaiI 
pasiklausyti 
"jukų”, bet perdaug nustebu- 
šiem* aiškinau šitaip: jei bū
čiau Vitalių

1 kleboną būčiau pristatęs pub- kad^jr vėlai ir trumpai — jos 
likai kaip atėjusį pasitikrinti 
ar tikrai jo (parapijos) salė yra 
permaža lietuviškiems 
niams, nes šis (radijo 
dėlės) balius yra prieš 
tinis toje salėje — dar 
bus šaulių gegužės 8, poto tuoj 
pradedama “griauti” ir... di
dinti. Ir jeigu juokais būtų ga
lima klebono atsilankymą įtar 
ti, tai nejuokais būtų galima 
pateisinti, kad klebonas bus 
visu šimtu procentų teisus sa
vo geležine energija (žemai
tišku užsispyrimu) per trum
pą (vos kelerių metų) akciją 
sukaupęs pakankamai netik 
moralinės bet ir ekonominės 
'doleriais) paramos tokiam di 
deliam užmojui, kurį įvyk
džius — juo naudosis visa lie
tuviškoji kolonija. Xe paskuti
nėje vietoje, kaip ir iki šiol, lie 
tuviškoji radijo valandėlė, be 
abejonės (turbūt?).

Kalbant apie kleboną .— rei
kia pastebėti, kad baliuje buvo 
ir kitas dvasiškis, net labai to
limas svečias kunigas St Kul- 
bis iš Kanados (Montreal).

Nemaža staigmena, nors ir 
iš anksto labai atsargiai pas
kelbta, buvo “žvaigždės iš Te
xas” — Rūtos Lee-Kilinonytės 
;— Lowe pasirodymas šiame 
baliuje. Ji savo manytės Kil- 
moninės (nuoširdžios lietuvis 
kosios radijo valandėlės rėmė
jos) lydima balinu atvyko jau 
po vidurnakčio, trumpai, prie 
mikrofono pasveikino (stebė
tinai gražiai — net be jokio ak
cento — lietuviškai) gausią pu 
blik^ ir baliaus rengėjus, lin

kėdama gražiai ir toliau vie
ningai liėtuvi^ai bendrauti ir

vizitas buvo maloni staigmena 
netik publikai, bet ir patiems 
baliaus rengėjams,

Besidairant publikoje — ga
lėjai pastebėti daug veidų iš 
visokiausių gyvenimo sričių: 
meno, politikės ir L''t. ir t. t. 
Gausiai buvo a tstovauj ama 
mokslų profesija:’prof. dr. Gim 
butienė, prof. J. Kuprionis (jis 
tarpe kita ko yra ir vietinio 
Lietuvių Žurnalistų S-gos sky
riaus pirmininkas), prof. > dr. 
VI. Juodeika, ir berods bene 
pirmą kartą mūsų tarpe — 
prof. Irena Bukauskaitė-Stein- 
le, kuri jau 13 metų dėsto ru
sų ir vokiečių kalbas South 
Western College Chulla Vista, 
Calif. Prieš tai ji 4 metus dės
tė tė ispanų kalbą University 
of San Diego, Calif., dil Z. 
Brinkis, dr. A. Kontvis (iš Long 
Beach). /

Jei politika derinasi su me
nu (turbūt kad taip) tai ta sri
tis irgi buvo gerai atstovauja
ma: Amerikos Lietuvių Tary
bos Los Angeles skyriaus pir
mininkas Vyt. Čekanauskas su 
žmona — soste Janina čeka- 
nauskiene, paskui inž. A. Ma
žeika (Tautinės S-gos skyr. 
pirm-kas), sol. L. Zaikienė iš 
Santa Monikos, solistas A. Pa
vasaris, poetė D. Mitkienė, re
žisierė D. Mackialienė, akto
riai Dovydaičiai ir daug kitų. 
Nepraleidžiant nei “karinį sek 
torių” — jį atstovavo veiklu
sis šaulių kuopos .pirmininkas 
Kazys Karuža su gausiu būriu 
šaulių. SLA Tūptos kuopos pir
mininkas Petraitis, Piliečių 
Klubo pirm-ld&s Pr. Žukaus
kas, ir ’ daug' kitu ^rganiacijų 
narių veidai gausioje^ publiko
je rodė radijo valandėlės dar-

rutis pasirinko žemaičių bajo
ro Henriko žemelio kelią. Jis 
ėjo Kviklio vedamais klystke
liais, vedančiais j lietuviško j u 
dėjimo žlugdymą, ilgus me
lus veikiančių įstaigų skandini
mą, o kai nuskandina, tai ver
kia krokodilo ašaromis.

Kol Margučiui vadovavo ap
dairūs žmonės, tai jie gražiai' 
tarpo ir buvo naudingas. Bet kai 
Petrulis sukviklėjo, tai prane
šimus skelbė tikiai vienos ma
žos lietuvių grupelės, tai Mar
gutis pridėjo skęsti. Jau praei
tais metais jis buvo rimtai 
jspėjas;, bet Petrulis įspėjimo ne 
-girdėjo ar nenorėjo girdėti. Jis 
ne tik “savo varė”, bet dar pa
sigyrė, kad ir ateityje taip da
rys. Jam buvo malonu taip da
ryti, bet jis lietuviams rerkahn-

Mane juokas paėmė. 
Drauge paskaičiau b. kv. 
tą apie Margutį. Draugo redak 
torius Kviklys veda lietuvių 
reikalus ir lietuviškas įstaigas 
skandinančią politiką jis pats 
nuvedė Margutį iki liepto galo, 

■o dabar prašneko apie reikalą 
atgaivinti be reikalo nuskan
dintą lietuvišką radijo valan
dėlę. Draugas pirmas pradėjo 
negarsinti lietuviškų organiza- 

■« cijų ruošiamų minėjimų, įtiki
no Petrulį eiti tuo pačiu keliu. 
Tas kelias nuskandino Margu
tį. Jis kenkia ir Draugui. Drau 
gas atsilaikė, o Margutis turėjo 
nutraukti Petručio savotiškai

i tvarkomas žinias. i S? įtaigų būtų galėjęs išgel-
| Vanagaitis, Vanagai tienė ir1 boti. Sophie Barčus valandėlės

Frederick Douglas, gyv. 1817-1895 
metais, gimės vergas, bet vėliau 
buvo išlaisvintas rr tapo kovotojas už 
juodūjy pilietines teises. Jis page
rino juodžiy teisinę ir ekongminę pa
dėtį, įrodinėdamas ponams, kad ver
gas yra naudingesnis, kai jis yra lais
vas. Douglas yra parpęs kelias kny
gas, kurias amerikiečiai dar ir šian
dien tebeskaito.

vadovybe Kvikliu , ^epaklause 
ir tokios klaidos nepadarė.^Juo 
monę paokeitė ir Šiitas, f bet 
Petrulis nudžiovino žinias, ir 
Kviklio keliu eidamas nuskan
dino Margutį.
1976 m. bal. 29 d.

Jonas Kavaliauskas

Watch your money

r^^^ocKSiįcAvv.
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Your money is different 
than you. The more weight it 
puts on the better. The tatter 
it gets, the healthier it is. To 

help your money gain the 
‘ most, give your money the 

best possible ^interest.?- 
find it 

at Standard 
Federal Savings.

Certificate Accounts*
Į ^ĮĄ /rt nunimutn terms
1 ZV $1.000-6 years

""T-j/ q/ Certificate Accounts* 
a /O 70 minimum terms 
1 1 4 $i ooo-A years

Q / Q/ Certificate Accounts* 
/A /O terms

$1.000 - 30 months

/-s . . Certificate Accounts* 
|^i /k minimum terms 
V/ / Z /V $1.000-1 year

F" o į Certificate Accounts* 
minimum terms /4 /O .000 —90d*ys

t q/ Passbook Savings 
’M TfS interest paid to 

date of withdrawal

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

* A substantial interest penalty is regoimd tor 
early withdrawal of certificate accounts

8.17% zr 
7.90% 
7.08% ssr 
6.81% s” 

6.002%
C QQo/ •m<“1

'£^£1 r Come under our wing.. 
We care what happens to you.

bo vertinimą ir pritarimą.
Onutė Mącėnienė ir Anelė 

Mironįenė -įteikė <valandėlės 
palaikymui 'po šimtą dale
lės palaikymui po šimtą dole
riu. o kitas -stambus rėmėjas 
P. Sakas —50 dolerių. Jo žmo 
nat Rūta Šakienė buvo pasvri- 
kinta — baliuje mininti savu 
gimtadienį.

Ypatingai*5^ reikia paminėti 
Long Beachy Lietuvių Klubo j 
gausią “delegaciją” (su pinn- 
ku dr. A. Kontviu ir duosniuo- 
ju rcmėju-velėranu J. Matijo- 
šaičiu priešakyje), kuri kaip 
ir kiekviename valandėlės ba
liuje buvo užėmusi net du sta-- 
lu su 20 vietti

Vis dar tebekalbant apie sve 
čius— palikau pačiam galui 
šių pastabų patį toliausią (ar. 
iš toliausiai) _ svečią — net iš 
Vilniaus: tąi muzikologas Bro
nius Ambraziejus,’ Balio Dva- 
riono muzikos mokyklos, Vil
niuje, dėstytojas: Jis lanko sa
vo gimines (Čikagoje gyvena 
jo tėvas) Amerikoje, į Los An
geles atvyko ’ aplankyti (taip 
pat gimines) įpraf. dr. V. Juo
deikos šeimą, kuri svečią atsive 
žė ir į balių. ' '

. . .. .

Bendrai: balius pavyko pui
kiai. Vitalio i- žukausko (gal 
kiek ilgoka) programa vistiek 
buvo geras pajvairihimas mūsų 
baliuose (išviso beveik visuo
se) nusistotvėjusio papročio iš 

i eiti tik su solistais (daininin
kais ir muzikais) ar vaidinto
jais. Puikus, pačių radijo klu-: 
bo narių jšeiinrninkių' paruoš 
tas bufetas ^Lriėikė pasigėrėji
mo ir apetito, o taip pat labai 
geras vokiečių orkestras’ (pir
mą kartą grojęs lietuviškame 
renginyje) svečius laikė (ir šok 
dino) geroje ■ nuotaikoje' iki 
“ankstybųjų (dankeschoen ne- 
paiilstamąi valandėlės veikėjai 
Danutei'Kaškelienei — nors ji 
kalba prancūziškai geriau ne
gu vokiškai —' už -to orkestro 
“atradimą ir kontraktavimą). 
Ar bereikia priminti, kad buvo 
geras ir labai prieinamomis 
kainomis(baras? ’ .

. ■ ■ . ■ . . ■■ ■

Žinau,, kad daug ko trūksta, 
šiose pastaboj kas reikėtų pa 
minėti aT pastebėti. Bet.. pir
ma oficialiai. taiĮfi viešai tepa- 
sisako vaidyba, O Vėliau gal ir 
vėl galėšid kai ką. dėlto paste
bėti.

M&ifit Office: 4192 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632 phone: 847-1140
Downers Grove Office: 5100 Forest Avenue, Downers Grove. Illinois 6OS15 phone: 963-1140

Lombard Office: fist Fedora/ Savings o! Lombard). 23 North Main, Lombard. Illinois 60148 phone: 627 1140

*4

give.
so more will live

HEARTx
FUND J

« 41

FIRE ir
WILDFIRE'

CHICAGOS LIETUVIŲ OPERA 
Minint Operos 20-tį ir JAV Bicentennial 

statomos trys operos
KAČINSKO

GAIDELIO

MARIJOŠIAUS

Premjera — gegužės 8 d. 8 vaL vakare.
II spektaklis — gegužės 9 d., 3 vai. popiet

III spektaklis — gegužės 15 8 vai. vakare .'
IV spektaklis — gegužės 16 d., 3 vai. popiet

Marijos mokyklos auditorijoje, Chicago
Diriguoja: VYTAUTAS MARUOŠIŲS

s
ALOYZAS JURGUTIS

(Gegužės 15)
Režisierius — ALGIMANTAS DIKINIS Dekoratorius — A. VALEŠKLA
Choreografai — VIOLETA KAROSAITĖ ir JAUNUTIS PUODOŽIŪNAS^i

Chormeisteriai — ALICE STEPHENS ir ALFONSAS GEČAS 
Apšvietimas' — KAZYS CIJŪNĖLIS

Cathy ‘Kogutaitė
Roma Mastienė

Danutė Stankaitytė '

Valentinas Liorentas
Julius Savrimas
Stefan Wicik

Operos Choras
šoka Jaunučio Puodžiūno studijos baletas

Bilietai gaunami VAZNELIO PREKYBOJE — Gifts International
2501 W. 71st SL, Chicago, BL 60629

Bilietu kainos — parteryje $12.50, 10, 8, 6; .
balkone $11, 750, 5.

Paštu bilietai užsakomi, siunčiant čeki ir pažymint spektaklio datą, šiuo'adresu: 
LITHUANIAN OPERA

6905 So. Artesian Ave., Chicago, Illinois 60629*'

Visus ir iš visur kviečiame atvykti į lietuviškų ooperųf 
spektaklius!

Nerija Linkevičiūtė

Stasys Baras
Bronius Jančys 
Jonas Vaznelis 
Algirdas Brazis

<

HIGH RATES
PER ANNUM

PASSBOOK
ACCOUNTS

,PER ANNUM
$5000 or more
-^minimum —

3© months

PAID QUARTERLY AT PER ANNUM 

certificates 
$5000 er more 

4 year min.

5?

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES

4071 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632

TEL: LA 3-8248 i
(WEST OF CALIFORNIA AVE»>

*

MEMBER

PER ANNUM 

$1000 or more
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Mari

dviem asmenim pil-

Chicago Savings Offers You A Choice Of These Beautiful

COLORTVSETS

ftC/1 lieji

17” Diagonal COLOR

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

NDS

MAIN OFFICE: 6245 SOUTH WESTERN AVENUE, CHICAGO, ILLINOIS 60636 TELEPHONE: 476-757S

INVESTMENT 
PASSBOOK 
ACCOUNT

year Certificates o<
M'N'MUM AMO’Jfrt cs w

1 year Certificates of Deposit 
MINIMUM AMOUNT $2.500,

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

virš 
biz-

Wm. J. Force. Karui pasibaigus tie na- 
Kareiva su šeima labai džiaugia- • mai buvo tušti per ilgą laiką, 
si atradę sau tinkamą vietą pen

NAUJIENOS, CHICAGO », ILU— SATURDAY, MAY 1, 1978

neilgoj, bet gražioj kalboj pa
žymėjo, kad tas gintaras yra at
vežtas iš Lietuvos, padarytas lie
tuvio, buvusio Sibiro trtfntinin,

rankomis.- P. Valanti j ienė, tar
dama keletą šiltų ir gražių žo
džių,. sveikino lietuvių organi
zacijos vardu ir įteikė mažą, bet 
gražų gintaro gabalėlį.' P. Ši
maitienė priminė, sunkią lietu
vių ’būklę okupuotoje Lietuvo
je ir su.p. Albrechtiene valdy
bos vardu įteikė raudonų rožių 
puokštę.

Su gubernatorium ir jo svi-

OES PUUNES OFFICE: 
1065 OAKTON STREET 
DES PLAINES ILLINOIS 60016 
TELEPHONE: 297-0720

'Buvo sudainuota patriotinių 
ir liaudies dainelių, už ką pu
blika gausiai plojo.

P ‘ogramsi pasibaigus, pra
sidėjo vaišės: stalai gražiai pa- 
nuošti, gausiai maistu apkrau
ki gardžiai, Seimininkės p. V. 
’/kicnės MflLininb’. visus liks 
-nai nuteikė.'

Protestantų bažnyčios ir trys 
Katalikų bažnyčios, trys ligoni
nės ir 49,000 gyventojų.

Mieste namų yra pardavimui, 
žinoma, skirtingų kainų pagal, 
vietą ir didumą, bet nuosavybės 
mokesčiai labai pigūs. Pavyz
džiui, namas parduodamas už 
$30,000, mokesčiai tik $200 ir 
pigiau. Namų ir 
apdraudimas (Insurance) nepa
prastai pigus. Ypatiškai žinoda
mas žieminių valstijų gyvenimo 
padėtį patarčiau atvažiuoti ir pa
matyti kaip čia viskas vyksta. 
Per praėjusį mėnesį čia atsikėlė 
du gydytojai apsigyventi ir vie
nas Circuit Court teisėjas iš Chi- 
cagbs. Visi išėję į pensiją. Ste
bėtina kiek ■ čia ■ yra kultūringų 
žmonių. Rengia įvairias - meno 
parodas ir kitokių rūšių paren
gimus, koncertus, teatrus ir t. 
t. Gal kas iš lietuvių norėtų dau
giau informacijų, atrašykite laiš
ką, o mes duosim atsakymą į 
klausimus.

Wm. J. Kareiva, 32 B. Street, 
Roswell, N. M. 88201. ,

Pirmininkas savo žody sveiki
no narius ir jų svečius, linkėda
mas geros nuotaikos, darnaus

ALMlfi* OFFICE- 
3OA WEST NORTH AVENUE 
CHICAGO. ILLINOIS A0»«T 
TELEPHONE: 4AA-J113

Po to pranešė, kad turėsime 
Tik ir meninę programą, kurią at-

Universal
SAVINGS

1800 S. HALSTED

WHILE YOU EARN 6’/2% to
, 'IN OUR SPECIAL ACCOUNT

Paskiau valdžia nutarė minėtus 
sijos gyvenimui. Stebėtina, kad’ namus nuomoti. Pensininkai ir 
per tiek metų apvažiavę dau--‘ jaunesnės kartos žmonės, suži- 
giau kaip pusę Amerikos, ma
tėm įdomių vietų, bet niekas ne
puolė į akį. Visgi, Chicaga bu- 
YO geriausia kol neužplūdo kri- 
minaląs ir gyyepimo aplinkybės 
pasidarė neįmanomos. Per drau
gą, sužinoję apie šį “God’s Coun
try? —r Roswell, N. M., atvažia
vome. pasižiūrėti, ir mums pil
nai patiko, žiemos laiku oras bu
vo šiltas apie 70 ligi 80° tem
peratūros, saulėta, dangus ne
paprastai mėlynas, drėgmė nuo 
10 iki 25°, tik kvėpuok ir gėrė- 
kiš. Oras toks lengvas kadangi 
apylinkė yra 3600 pėdų virš van
denynų ir mažai lyja.

Sugrįžę į Chicagą trumpu lai
ku ’ pardavėm savo rezidenciją 
ir nutarėm persikelti į šią ne
garsią, bet patogią saulėtą Ros
well, N; M.

£iaiš ‘.‘Air Base” nuomojam 
didelį ęąmą su keturiais miega
mais kambariais; yra dvi vonios, 
moderniška virtuvė ir seklyčia, 
skalbykla ir garažas vienam au
tomobiliui;. Prie rišo to gaunam 
šilumą,'elektrą, gazą’ir vandenį 
labai prieinama kaina. Jei rei
kia prieinamo kokio pataisymo, 
tau jų darbininkai tai padaro be 
jokio', extra primokėjimo. Tas 
viskas'; priklauso prie nuomos 
mokesčio, čia žmogus išvengia 
rūpesčio dėl namo išlaikymo. 
Mūsų vieta vadinasi priemies
tis. Esam' pešios mylios nuo 
miešto. Keliai labai geri ir tra
ukis nesūsikimšęs, tik važiuok 
ir-norėk.L‘‘

Karo metu ši apylinkė buvo 
vadinama “Walker’s Air Base”, 
kur valdžia pastatė 845 namus 
paskirų gyvenamų namų lakū
nams ir savanoriams karinin
kėms.

K

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

Lobai patartina ir lietuviams susidomėt

with $1,500
You can have this 17'* RCA XL-100 
COLOR TV. . .and your money grows to 
$1,897 in 72 months. *

Enjoy Your TV NOW PLUS

EARN INTEREST

lamentas susidedąs iš 99 atsto
vų. gegužės 1 d. yra numatęs js-|ridentą rinkimams 
rinkt; naują krašto prezidentą, 
kuris užimtą krikščioniškų pa
žiūrų buvusio prezidento Sulei
man Franjieh rietą. To siekia 
Sirija, kuri Libane laiko 6,000 
kareivių. Sirija stengiasi grei-

NEW BUFFALO, MICH.
Kongr. G. Behrends pagerbimas
Š. m. balandžio 22 d. 7 v. 30 min., 
į New Buffalo apsilankė Michi
gan© gubernatorius W. Milliken, 
gub. pavaduotojas J. Damman, 
US kongresmanas Ed. Hutchin
son, keletas Michigan© valst. se
natorių, kongresmanų ir kitų 
aukštų pareigūnų su palydovais 
iš Lansigo. Jie atsisveikino su 
išėjusiu į pensiją kongresmįa- 
nu ir buvusiu gub. pavad.. G. 
Behrends, kuris buvo iš Berrien 
Distrikto ir labai palankus lie
tuviams.

Scotty’s Place salėje prie už
kandžių stalo susirinko apie 500 
asmenų. Gubernatoriaus sutiki
mui ir Behrends pagerbimui bu
vo sudarytas komitetas, kuriam 
vadovavo p. Bevalantijienė. Jos 
nuopelnas, kad lietuviams buvo 
parinkta pati geriausia vieta — 
pirmas prie pat aukštųjų svečių 
stalas. >

Gubernatoriuj; atlydėjo ir ce- 
ramonijų vadovas buvo. Art .Cas
per. Išgirdęs mus kalbantis lie
tuviškai, priėjo prie stalo ir su 
šypsena angliškai tarė: “Svei
ki, mano lietuviai”. Pasirodo, 
esąs iš Kauno ar Babtų žydelis, 
kuris lietuviškai, ’gal tik, šiek 
tiek supranta. Atliekamu laiku 
jis vis ką nors prabėgom pasa
kydavo.

Po visų sveikinimų, kalbų ir 
Behrends nuveiktų darbų įver
tinimo — lietuvių vardu svei
kino dr. J. Valantiejus. Jis įtei
kė trijų spalvų meniškai pada-'

Or With $5 j 000
And your money grows to $5,558.48 
2Yi years. • >

noje apie šį dalyką, ypač pensi
ninkai iš įvairių valstijų.' pra
dėjo atvažiuoti ir n uomoti tuos 
namus. Daugiausiai atvažiuoja 
iš žieminių valstijų, o taipgi iš 
Floridos ir Califomijos.
r Dabartiniu laiku jau yra iš
nuomota 425 namai, bet kasdien zą Skeivį atdaryti pokylį ir to 
atvyksta daugiau pensininkų ir . bau vadovauti programai, 
jaunesnių žmonių, čia yra North 
Eastern University, kur dauge
lis studentų apsigyvena. Turi
me aerodromą, kuris yra gana sugyvenimo, stiprios sveikatos 
didelis. Tik apgailestaujam, kad ir ilgo, ilgo šviesaus gyvenimo, 
čia neradom lietuvių. Mes bu 
vom pirmutiniai lietuviai
po kelių mėnesių kita šeima, su- Į liks solistė p. I. Petrauskienė 
žinoję apie mus, atvažiavo ir nu
sprendė apsigyventi netoli nuo 
mūsų ir yra labai patenkinti. Jie 
taipgi yra iš Chicagos.

Priklausom prie St. Peteris 
parapijos ir čia parapijiečiai la
bai energingi ir aktyvūs. Pri
klausom prie Senior Citizens 
Club, kur: sueinam sykį per sa
vaitę pasilinksminti ir pasisve
čiuoti. čia susitinkam daug žmo
nių iš' skirtingų vietų ir labai 
daug iš Chicagos. Daugumas 
yra atsikėlę iš žieminių valsti
jų? Jie taipgi aiškinosi kad yra 
apvažiavę, ir matę įžymesnių vie
tų, daugelis išgyrė kai kurias 
valstijas ir miestus, jųjų grožį 
ir įrengimus, bet dėl sveikatos 
ir oro gerumo tai Roswell, N. 
M., atrado esant geriausią.

Miestas gana gražus, pasipuo
šęs, turi daugybę krautuvių, mo
telių, visokių rūšių valgyklų ir 
gražių pastatų. Mieste įrengti 
tam tikri “ramps” dėl žmonių, 
kurie važinėja kėdėse ant ratų’ 
(“wheelchairs”) ir jie gali pa
tys atsilankyti į bankus,, val- 

prisirašįusiėms j Air gyklas ir krautuves, čia yra 62

Franklin Center, Pa., pinigu ka
limo- inspektorius John Whitehead 
tikrina sidabro juostas, iš kuriy bus 
kalami sidabriniai pinigai. Jis nepra
leidžia nei vienos sidabrinės juostos, 
jei j t nėra lygi.

Libanas renka 
nauja prezidentą

y

Or With $2,000
And your money grows to $2,112.23 in 4 
years.

Or With $5,000 
And your money grows to $5,408.95 in 
2’A years.

19” Diagonal COLOR 
Remote-Control

with $1 w5QQ
You can have this 19" RCA XL-100 
COLOR TV. . .with Remote Control. . 
.and your money grows to $1,695.54 in 72 
months.

O.WM1 $10,000
And your money grows to $10,691.09 in 
114 years. > - z

l ? Or With $20,000
And your moriey grows to 

j|^$21,024.81 in T year.

MEMBER MES. TAIP PAT
SUS CHICAGOS

A 1 7’000 MIESTŲ jav-se-per r e e 0
Inter-City Kxleotion Service.. ~ ■ -- ' .

6 year Ce» trirates of deposit 
i AMOUNT j
\ ? t ory) /

ta atvyko skambaus ir malo
naus lakštingalos balselio daini
ninkė. Ji sugiedojo “God Bless 
Amerika”. Paaiškėjo, kad ji yra 
pusiau lietuvė. Tą ji ir pati pa
tvirtino, jos- pavardė 
lyn Kozaren.

Pagerbimas, nors ir ilgai už
sitęsęs, praėjo gražiai ir nuo
taikingai. J. Girdžiūnas

Or With $10,000 /
And your money grows to $10,551.99 g 
in 1% years.

Or With $20,000
And your money grows to
$20,890.22 in 1 year.

1 Besidairant no salę, pastebėta 
nuoširdus visu bendradarbiavi- 
mas, o nukreiptos akys į pasie
ny: du ątalus, apkrautus net 
dviem aukštais įvairiausių do
vanų. O tjf dovanų buvo 
šimto; jas suaukojo nariai 
nieriai, bankininkai. Pavyzdžiui, 
A. ir J. Meats du paketus, na
mų gamyboj dešrų, Belas Res
toranas 
nūs pietus,' -Crane Savings and 
Loan prezidentas Mr. Petkewicz, 
net du maigus prikrautus įvai
rių dovanų atneštas p. Tallat- 
Kelpšos ir kitų.

Dovanų paskirstymui ir va
dovavimui buvo pakviestas St. 
Grigaravičius, kuris pasikvietė 
sau pagelbininku G. H. Moors 
(dirba Majoro office Seniods Ci
tizens), kuriuodu sumaniai per 
1(4 valandos sugebėjo dalyvius 

automobilių I apdovanoti dovanomis.
Toliau Pov. Ruikio, trijų as

menų muzika linksmino jaunus 
ir senus, šokančius ar dainuo
jančius. ~ “

Pirmininkas, protarpiais pri
eidamas, prie mikrofono, dėko
jo talkininkams už vykusiai pa
rengimo suorganizavusiems, val
dybos nariams: v. p. Vį. Velžai, 
Kaziui Karazijai, Jonui Juozai
čiui, Juozui Blažiui, M. Nagiūi, 
pareng. komisijai: Petrui Nor- 
kaičiui, J.‘Litvinui, Jūrų šaulių 
kuopos atstovui Vladui Navic
kui ir visiems bet . kuo prisidė
jusiems prie, šio šaunaus pa- 
rengimoų J:' . ’ • ;

Pirm. J. Skeivys, pareiškė pa
dėką: Vyčių salės vadovui, p. 
J. Laurinaičiui už malonų patar
navimą, kuris savo rūpestingu
mu daug kuo irgi prisidėjo prie 
pensininkų gražaus parengimo.

Laikas nuo 4-os vai; iki 11 vai. 
vakaro prabėgo tarytum vanduo 
upeliu. ~

Visi linksmai nusiteikę ir su 
gerais įspūdžiais — nenoromis 
skirstėsi į namučius ir laukda
mi sekančio tokio smagaus pa- 
rengimo.-,. > ’ J. S.-Dalyvis.

Pensininkų Pavasarinis parengimas
šiais metais, per Jurgines, ba- akompanuojan: muzikui N. Ku 

landžio 23 d., Vyčių salėj, susi
rinkę pensininkai su savo sve
čiais, o tų svežių būta iš Ka
nados, lirand Rapids, Michigan, 
iš pavergtos Lietuvos ir kitų vie
tų, pripildė salą ir susėdo prie 
Stalų a'is du šimtu penkiasde
šimt-dalyvių.

Penktą v'alardą vakaro, Pen
sininkų Sąjungos vicepirm. VI. 
Velža, priėjęs prie mikrafono ir 
trumpai pasveikinęs svečius, pa
kvietė, naująjį, pirmininką Juo-

O MĖLYNA O ŽALIA o GELTONA

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

Located just south of the Chkago Cirde Campus

Kairieji musulmonai^ kurie ka- 
BE'KITAS.__ Libano par-liauja su dešiniųjų pažiūrų krik-

š’ionimis, prieįimisi naujo pre- 
Jie per Bei

ruto radiją pareikalavo, kad 
prezidento rinkimai būtų atidėti 
iki užsienio jėgų įtaka Libane 
bus pabalinta. Jie kaltina, kad 
Sirija Turi perdaug įtakos ren
kant naują prezidentą.

Politiniai stebėtojai mano, kad 
kairieji musulmonai, savo reika
lavimų priedangoje, stengsis iš
plėsti civilinį karą.

MICHAELS
4637 So. Archer Ave. 

j \ (Prie 47-tos) .

SKAMBINKITE DABAR
- ĮVERTINTI

JŪSŲ NAMĄ 
ERWIN J.

iš -UNIVERSAL graži 72x90 CANNON 
THERMAL antklodė jums do*ana, jei 
įnešite dabar '$a0$ daugiau

HGHT HEART DISEASE

GIVE HEART FUND



nebepajėgė paeiti dr atsilikda
vo nuo bendros kolonos buvo 
vietoje nušaunami.

Likę gyvieji buvo paleisti di- 
diŽuliuose neapgyventuose ir
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Aiškumas turėtų būti kiekvienoje galvoje
Šiandien kiekvienam turėtą būti aišku, kad Amerikos 

lietuviai yra susiskaldę. Yra nesutarimų kiekvienoje poli
tinėje Amerikos lietuvių grupėje. Nesutarimai ryškėja ir 
kiekvienoje didesnėje naujai atvykusių tremtinių organi
zacijoje. Galimas daiktas, kad laikas ir auklėjimas tuos 
nuomonių skirtumus kiek išryškins, bet šiandien turimos 
žinios ir visuomeninio darbo veikla mūsų nejungia, bet 
kiekvieną kartą vis giliau skaldo.

Kiekvienam matosi, kad labiausiai yra susikilusi Ame
rikos Lietuvių Bendruomenė. Tai buvo organizacija, kuri 
turėjo apimti visus Amerikos lietuvius, šimtmečio pra
džioje čia atsiradusius ir Antrojo Pasaulinio Karo išmes
tuosius, bet ji nepajėgė to padaryti. Nesujungė visų lietu
vių, nes dar nesuorganizuotos Bendruomenės priešakiu 
buvo pastatyti žmonės, neturintieji jokios pakantos ir daž 
nai savo asmeniškas ambicijas stačiusieji aukščiau orga
nizacijos vienybės. Visuomeniniams reikalams skirti ar 
samdyti pareigūnai, vietoj pasitarimų ir kylančių klau
simų šlifavimų, atlyžimų, tas aistras jie dar labiau kurs
tė. Blogiausia, kad į pasitarimus visai neatvyko ir logiš
kai savo pozicijos neišdestė. Nežino, kad termtyje gyve
nantiems lietuviams negalima įsakinėti. Juos reikia įti
kinti. Bet jų negalėsi įtikinti, jeigu iš principo neini į pa
sitarimus ir nesistengti klausimą aiškinti kiekvienam mū
sų tautiečiai. Tai ne .toks jau lengvas darbas, bet kito ke
lio nėra. Jeigu visai neisi Į pasitarimus, tai apie įtikinimą 
ir kalbos negali būti ę j

Kai kurie samdyti Amerikos Lietuvių bendruomenės 
vadai, vietoj rimtų argumentų ir pozicijos aiškinimų, pra
dėjo koliotis. Keliojimais kitaip galvojančių žmonių neįti
kinsi. Juos tiktai dar toliau nustūmsi, o kartais juos pa
daryti amžinais priešais. Didžiausią klaidą padarė tie mū
sų komitetų vadai, kurie JAV Lietuvių Bendruomenės 
priešakin pastatė argumentuoti ir, įtikinti nemokančius 
ir nepajėgančius žmones. Jeigu visuomeninius reikalus 
būtų tvarkę visuomeninius reikalus pažistantieji žmonės, 
tai šiandien tokių plyšių Bendruomenėje nebūtų. Bend
ruomenės priešakyje turėjo būti žmonės, kurie turėjo rei
kalingą tolerancijos jausmą ir pilną šios dovanos suprati
mą. Pas mus buvo padaryta atvirkščiai. Lietuvius organi-

zuoti pradėjo netolerantai. Kitaip galvojantis lietuvis 
jiems jau buvo priešas. Organizaciniam darbui netinkan
tieji žmonės pasiekė visiems lietuviams liūdnų rezultatų. 
Jie ne tik nepajėgė reikalingos organizacijos sulipdyti, 
bet jie pačių lietuvių tarpe sukėlė aistras,'kurios ne taip 
greitai aprims. . • z

Kanadoje išeinančių Tėviškės Žiburių redaktorius 
šią problema nagrinėja šios savaitės numeryje. Įžanginia
me “Darbai ir paradai” jis paliečia pusiau kariškų mūsų 
organizacijų vestą ir vedamą, darbą ir prieina išvados, 
kad paradai turi būti labai svarbi mūsų vedamos kovos 
priemonė. Jis norėtų, kad tie paradai virstų demonstraci
joms. Savo samprotavimus apie dabartines lietuvių nuo
taikas jis šitaip apibendrina:

-
“Populiarus priekaištas kūrinio pobūdžio organi- 

zacijomsyra tas, kad jos, nesant savo valdybės, netu
ri veiklos pagrindo ir tik žaidžia ginklais, medaliais, 
uniformomis, paradais. Priekaištas, nors ir populia
rus, bet nėra teisingas. Kaip jau minėta, jos rado 
naują pagrindą ir atitinkamai pritaikė savo veiklą. 
Tai yra ne tik su lietuvių karinio pobūdžio organiza
cijoms, bet ir su kitų tautybių^ atsidūrusių išeivijoje. 
Patirtis jau parodė, kad ir jos išeivijos gyvenime ga
li daug ką naudingo padaryti. Visdėlto, ypač vyres
niosios kartos gretose,.išliko pagunda pertempti pa
radų, medalių uniformų... reikalą. Yra vietovių, 
kur karinių organizacijų' nariai pasirodo viešumoje 
tiktai paradų bei-medalių įteikimo atvejais, o tikros 
visuomeninio gyvenimo naštos.vengią. Visuomenė iš 
jų laukia karinio ryžto lietuviškoje; veikloje, kuri 
šiuo metu yra tikrasis frontas. Kai vis mažiau atsi
randa veikėjų, drįstančių išeiti į pirmąsias linijas, 
daugiau ryšto turėtų parodyti buvę kariai, šauliai, 
skautų veikėjai.” (Tėviškės žiburiai, 1976 m. bal. 29 
d., psl).
Mums atrodo, kad Tėviškės Žiburių redaktorius čia 

gerokai perlenkia lazdą. Nekalbant apie tokių išvadų 
spalvingumą, kaži ar kas turi teisę reikalauti daugiau iš 
kario ar ginklą rankoje turėjusio kovotojo už Lietuvos 
laisvę. Reikia neužmiršti, kad karys, stodamas į priešaki
nes eiles, daugiau aukojo, negu studijoms išvažiavęs ir Lie
tuvon jau.nebegrįžęs studentas. Taip pat reikia neužmir
šti, kad kiekviena įtampa, kiekvienas greta krintančio ko
vos draugo vaizdas, labiau pertempia nervus ir silpnina 
sveikatą. Kariai yra daugiau davę, negu kiti mūsų tautie
čiai, todėl mes neturime teisės jiems primesti, kad jis ne
neša visuomeninio gyvenimo naštos. Jie nešė pačią sun
kiausią ir pavojingiausią tos naštos dalį, jie neatsisako 
savo petį priremti ir šiandien. . ;

Manome, kad TZ redaktorius neteisus, kai jis iš bu
vusių karių reikalauja “karinio ryžto lietuviškoje veiklo
je, kuri šiuo metu yra tikrasis frontas. “Ne karinio ryžto 1 
mums reikia-lietuviškoje veikloje, bet reikalingos aišku- 
mos kiekvieno lietuvio galvoje. Jeigu lietuviams, įskaitant 
karius ir redaktorius, bus aišku, ką naudingo lietuviai 
Amerikoje gali padaryti gimtiniam savo kraštui, tai mes 
nematysime tokių didelių nuomonių skirtumų mūsų or
ganizacijose, ir mes nekalbėsime apie “tikrąjį frontą” 
lietuviškoje veikloje”. Visų lietuvių tikrasis frontas priva
lo būti nekreiptas prieš visų lietuvių tautos priešą — oku
pantą. Tuo tarpu “tikrojo fronto” vadai įtikinėjo Chica- 
gos lietuvius neiti į lietuvių ruošiamą Amerikos 200 metų 
minėjimą.

Ne drausmės, ne kariško ryžto, ne “tikrojo fronto”

JONAS DAUGĖLA

JUK KOMUNISTAI NEMELUOJA
Tautų Tragedija Azijos Žemyne

1__ „ valstybių spaudos jokios civilizacijos nepalies-
____ __________ _______ _____ bendradarbius, o savo gyvento1 tuose plotuose ir jiems buvo 
šio įvykio, kurių gyvaisiais lu- japis griežčiausių bausmių grąI liepta pasistatyti iš medžių ša- 
j...j______________ sa uždraudė bet kokį susižino-.kų palapines ir pradėti rehgti

j imą su išoriniu pasauliu. Už 
bet kokį, kad ir nekalčiausių 
žinių, perdavimą į kitus kraš
tus netik pačius kaltininkus, 
bet ir jų šeimos narius pradė
jo bausti mirties bausmėmis.

Tačiau, nebojant to viso, vie 
nam kitam tų kraštų gyvento
jui'laikas nuo laiko pavyksta 
prasprukti pro akliną bambu
ko uždangą į ■> c-karų pasaulį. 
Daugiausia tai yra ne kokie 
augšti polikuėi polititikai ar 
veikėjai, bet eri niai paprasti 
gyventojai, patys netik savo 
akimis matę, bet ir asmeniškai 
pakėlę naujojo rėžimo kasdie
ninį terorą ir fiziškas kančias.

Žinomas mums žurnalistas 
Jack Anderson šiomis dieno- 
mis pasistengė iš atatinkamų 

monizmo, ekspansijos.ir jo žiau įstaigų ir iš pačių pabėgėlių

Jau daug daug metų praėjo 
nuo to atmintino birželio mene

kraštų ir

dininkais dar daugelis mūsųjų 
esame. Be abejo daug kas šių 
ilgų metų istorijos raidoje 
i m įkeitė; daugelis dvasinių 
vertybių šiuo laiku buvo iš nau 
jo perkainuota ir pervertinta 
Per šį laiką netik’mūsų tauto
je, bet ir plačiajame pasaulyje 
išaugo ir į gyvenimo priekines 
eiles išėjo naujos kartos ir nau 
ji veidai papuošė kasdieninės 
spaudos puslapius. Tūlas net 
pradėjo įtikėti ar leistis įtiki
namas, kad net ir pats komu
nizmas, o ypatingai jo valdy
mo ir ekspansijos metodai vi
siškai pasikeitė. Pradėta svai
čioti apie kažkokį naują tutinį 
komunizmą, kuris jau net nie 
ko bendro nebeturįs su anuo 
senuoju rusišku bolševizmu.

Turbūt, paskutiniosios ko- 
1
rjčs,Idiktatiįros aukos šiandien»surinkti žinias apie jų kraštų tvirtina, kad ji nori.kraštu, gy- 
yra uštihkaihbš Azijos žėmy- gyvenimą ir susidaryti tiksles- ventojūs grąžinti pačiaifi kraš 
nę. Berods Kbmbodija, kuri nį vaizdą, kas vyksta už tos tui. Stengiamasi galiniai grei-

žemę ryžių sėjai. Mirties baus
mėmis buvo draudžiama bet 
kam apleisti nurodytos viėto- 
vės; ribas. Iki pirmojo ryžių- 
derliaus nuėmimo tremtitiiai 
turėjo maitintis kirminais, var
lėmis ir žolių Šaknimis. Dau
gelis mirė badu ar ligų iškan
kinti.

Kodėl Khmer Rouge raudo
nasis rėžimas skubėjo taip štai 
ga ir tokiomis nežmoniškomis 
priemonėmis ištuštinti mies
tus ir tuo pačiu sugriauti Veik 
visą krašto pramonę ir preky
bą? Kodėl valdžiai rūpėjo to
kiu greičiu išsklaidyti miesto 
gyventojus į krašto platybes ir 
tuo pačiu nužudyti krašto kul
tūrinę ir mokslo pažangą?

Oficialiai raudonoji valdžia 
savo pranešim a Ošė ir spaudoje

gyvenimą ir susidaryti tiksles- ventojūs grąžinti pačiaifi kraš

tuč tuojau po Vietnamo trage- Bambuko uždangos. Ičiau sii kurti ar atstatyti kraš-
Kombodijos komunistai ir Jo.ŽemŠs ūkio gamyb^jr mais- 

jų vadai, vos tik paėmę kraš
to valdžią į savo rankas, paly
ginamai, per labai trumpą lai
ką spėjo visą kraštą paversti 
daugiau panašų į skerdžiamų 
galvijų tvartą. Visi didesnieji.

dijos pateko komunistams į 
nasrus yra paskutinioji raudo
nojo slibino auka. O juk šių 
dviejų kraštų vardai dar taip 
nesenai didžiulėmis antraštė
mis buvo atžymimi kiekvieno 
^vakarų pasaulio laikraščio pir
muosiuose puslapiuose ir skam 
beta skambėjo kiekvieno poli
tiko kiekvienoje kalboje. Ta
čiau Dr. Kissingeriui pasiekus 
“garbingą taiką” (“peace with 
honor”), šie kraštai iš pirmos 
dienos buvo nuo vakarų pašau

to pramonę. Ir tuo pačiu kraš
tas galėtų išmaitinti Savo gy
ventojus ir tauta liktų visai 
nepriklausomą nuo imperialis 
tinio pasaulio paramos ir glo
bos.

2-Z-Tžl Bet iš tikrųjų komunistai la- i miestai staiga buvo pradėti tusk . . v. . , , j
° r 1 Kov rtarm . d Qlltflim n

tinti o gyventojai masėmis bu
vo iškelti į tolimiausius krasb 
to užkampius. Ištisi miestų 
kvartalai, dažniausiai nakti
mis, buvo apsupti, ginkluotų 

. kareivių it fliiiicij&s Viši žino- 
bo užsklęsti nepermatoma ne-.nesbej(|kidsižinitjesI)^sy4p|.

nepersau ta- j tini lies buvo priversti ap-
Pi "T'W

peržvelgiama ir : 
ma bambuko uždanga ir kaplį 
tyla apgaubė šių garbingų iv 
daug iškentėjusių tautų var
dus. Ir daugeliui atrodo, kad 
galbūt ten už tos bambuko ūž-' 
dangos žmonių gyvenimas ei
na paprastos kasdienybes tvar
ka, o gal"kartais yra ir visai 

1 sustojęs vietoje.

Rodonųjų valdžia, užėmus 
šiuos kraštus, pirmiausia ir la
bai skubiai savo griežton korit- 
rolčn perėmė visą krašto spau
dą. radiją ir kitas susižinojimo 
priemones bei visą propogan- 
dą. Raudonieji valdovai iš pir
mos dienos trenkte ištrenkė j kurį laiką buvo sėte Susėti 
lauk iš savo krašto visus kitu žmonių lavonais, nes kurie taik

leisti savo butus ir išvaryti iš 
namų, šeimos tuojau čia vieto
je buvo"išskirtos ir visi buvo! 

, pavadinti tik numestais, kad 
būtų-surikiari tarprisavyje susi
žinoti. Buvo leidžiama, paim
ti tik tiėk rūbų kiek kiekvie
nas pajėgė paneštų visi pinigai 
buvo atimti. Tuo pačiu būdu 
buvo ištuštinti senelių namai, 
prieglaudos ir ligoninės. Visi, 
kurie nebepajėgė paeiti buvo 
vietoje nužudyti.^ Sveikieji bu
vo pėščiomis varomi tūkstan
čius mylių į tolimiausias kraš
to vietoves. Visi krašto keliai

bai gerai žinojo, kad dauguma 
Kombodijos gyventojų nepri
taria naujajam rėžimui ir jie 
taip pat laabi gerai žinojo, kad 
jie Savo valdžioje turi tik apie 
40.000 patikimų kareivių / ir 
milicininkų palaikyti < tvarką 
ir drausmę virš 7 milijonų pa
triotiškai nusiteikusios tautos. 
Jie gerai žinojo, kad miestuose 

j gyvena daugiau išsilavinę ir

kėjo, k&d miestuose pifffliau-

pries lietuvius, bet mums reikia daugiau žinių, didesnio 
auklėjimo, kad kovojančiai Lietuvai ir Amerikoje galė
tume būti naudingi -

taš pasipriešinimas naujajai 
komunistinei Santvarkai. Jie 
bijojo, kad šis miestų gyvento
jų pasipriešinimas gali likti 
tautos rezistencijos pradžia ir 
suliepsnoti visame krašte. Tad 
komunistai ir stengėsi galimai 
greičiau sunaikinti miestų gy
ventojų koncentraciją ir tuo 
pačiu patikinti Khmer Rouge 
rėžimo saugumą. ’

Lygiai tuo pačiu metu buvo - 
skubiai uždarytos visos mo
kyklos, mokslo įstaigos ir kiti 
kultūrinio gyvenimo centrai. 
Dauguma mokytojų išžudyta

(Nukelta į 5 psL) ,

JUOZAS ŠMOTELIS

SENOVĖS LIETUVIŲ 
TIKĖJIMAS IR DIEVAI
(MITOLOGINIAI PASAKOJIMAI)

Anų laikų lietuvių dvasininkija daug kuo sky
rėsi nuo dabartinės, principe turėjo panašius už
davinius, būtent: tarpininkauti tarp dievų ir žmo
nių, mokyti žmones dorovės bei tikėjimo dėsnių, 
skelbti dievų pageidavimus (nors ir prasimany
tus), sugalvoti visokius jų garbinimo būdus (nors 
dievai garbinimo ir nereikalavo).

Vyriausiu dvasininku buvo krivių-krivaitis. 
JĮ rinkdavo kriviai, o tvirtindavo pats didysis 
kunigaikštis. Krivių-krivaitis gyveno Trakų pily
je ir iš tenykščios romovės davė Įsakymus visos 
šalies dvasininkams. Jis dėvėjo baltą iki blauzdų 
ilgumo rūbą ir elgėsi išdidžiai, kaip tikras dva
siškas kunigaištis. ,

Pasenęs krivių-krivaitis nemirdavo paprasta 
mirtimi, bet, po paskutiniojo pamokslo, suside
gindavo ant laužo. Tokia tradicija buvo Įsigyve
nusi nuo Lizdeikos laikų.

Lizdeika, kaip pasakojimai teigia, buvęs už
augintas sakalų lizde. Tai buvęs beveik stebuklin
gas žmogus. Tuo laiku viena graži mergelė buvu
si ponaičio suviliota ir apgauta. Kad nepadarytų 
gėdos sau ir tėvams, ji apsigyvenusi miške,,ten 
pagimdžiusi sūnų ir palikusi jį dievams. Bet kū

dikį radęs ne dievai, o sakalai. Jie tą kūdikį paė
mę Į savo lizdą ir auginę.

Sakalų lizde vaikas paaugęs Į berniuką, buvęs 
sumanus bei palaipus, dažnai nulipdavęs iš lizdo 
žemyn, žaidęs su kitais vaikais ir išmokęs kalbos. 
Vakarui besiartinant berniukas vėl grįždavęs i 
lizdą ir naktis praleisdavęs su trimis sakalais. Kai 
kartą berniukas miško laukymėje uogavęs drau
ge su sakalais, vienas medžioklis, taikydamas Į 
sakalą, rengėsi šauti. Berniukas puolęs prie jo ir 
atėmęs strėlę. Tasai žmogus buvęs žymūnas žy
nys. Nuo tos dienos berniukas atsiskyręs nuo sa
kalų ir apsigyvenęs pas žynį. Buvęs labai moks
lus ir sumanus ir, paaugęs Į vyrą, tapęs kriviu. 
Taip jisai gavęs Lizdeikos vardą. Besimokant pas 
ožynį ir vėliau tapus kriviu, trys sakalai Lizdeiką 
dažnai aplankydavę.

Lizdeika, dėl savo sumanumo bei iškalbingu
mo, buvęs išrinktas krivių-krivaičiū ir valdęs lie
tuvių dvasininkiją pusę Šimto metų. Trakų pilies 
sode dažnai pasimatydavęs su trimis sakalais. 
Du sakalai buvę jo augintojai, o trečiais — jo ’’bro
lis” (drauge su juo augęs). Romovėjė Lizdeika tu
rėjęs trijų sakalų statulą, iškaltą iš balto marmu
ro. Pasenęs ir pajutęs savyje silpnumą, Lizdeika 
sukvietęs krivius, karininkus ir politinius vadus, 
pasakęs jiems pamokslą ir susideginęs ant laužo. 
Po ano Įvykio, krivių — krivaičio susideginimas 
tapęs tradicija.

Kitas pasakojimas teigia, kad Lizdeika susi

deginęs, protestuodamas prieš didžiojo kunigais- 
čio Mindaugio apsikrikštijimą. Tas Mindaugio ap- 
sikrikštijimas iššaukęs aštrų protestą net. iš jo 
motinos kunigaistienės Ragnytėš. Ji šitaip pro
testavusi: “Mindaugi! O Mindaugi! Klausyk, 
klausykite ir jūs visi minykai! (Minykai — tai 
vienuoliai popiežiaus pasiuntiniai, atvykę apkrikš
tyti Mindaugį b* uždėti jam karaliaus karūną, J. 
Š.) Prakeikiu jus! Tegul bus prakeikta kryžiokų 
veidmainystė, tartum maras Sparnu' pridengusi 
mūsų Lietuvą! Sūnau! Ir tave palytės tas maras. 
Tavęs jis neužmuš, tik žmonės bėgs nuo tavęs, 
kaip nuo maro. Tu liksi vienas ant savo liaudies 
kapinių. Tas tamsus tikėjimas, kurį tu priėmęs 
esi, suvienys tave ne su lietuviais, bet su ana taū- 
ta, kuri Lietuvą prarys. Turi vaikų —* jie žmo
gžudžiai bus! Eik, užmušk juos lopšyje! Vaikus 
užmušk! Pagimdžiau aš gyvatę, ir tu gimdai tik 
gyvates! A! širdį perplėšiau!”

. Kriviai

Krivius paruošdavo žymūnai žyniai, o tvirtin
davo krivių — krivaitis. Kriviai pasirinkdavo vai
dilas ir vaidilutes, o žyniai išmokydavo juos pa
grindinių tiesų. Kriviai duodavo leidimus lingu- 
šonims ir tylušonims praktikuoti raudas prie mi
rusių, jie aptardavo alkviečių įsteigimus bei pa
keitimus ir skirdavo laiką didžiosioms šventėms. 
Jie perteikdavo žmonėms krivaičio graudenimus 
būti dorais ir teisingais, kovoti su piktu, o už ge-

• • - \ ‘ • į ’ 1
ra atsilyginti getu. Jie liepdavo neužmiršti die
vų, pagal išgalę jiems duoklę atiduoti, pagarbų žo
dį pasakyti, atodūsį pasiųsti. Jie liepdavo ftėfits-
tumti pakeleivingo, nes tarp pakeleivingi Įtar
tais gali būti dievas ar dievaitė. Jlė liepdavd getb- 
ti mirusių vėles ii* rūpintis, kad vėlėms, kurios 
pasirenka buveinę savo Žemės apylinkėse, toji bu
veinė būtų miela: ir patraukli; o anoms, kurios 
keliaują į Anapilį, kad jų kelionė butų lengva, ir 
nuvykę rastų malonų priėmimą ir linksmą gyve
nimą. . ■ :

Visi dvasininkai buvę valstybės tarnautojais 
ir gaudavę valstybės užlaikymu; bet ir Žmonės, 
besigerindami dievams, duodavę dvasiškiams do
vanų. Lingušonys ir tylušonys buvę pačių žmonių 
atlyginami už patarnavimus. x

Visi dvasininkai dėvėję baltus rūbus, tik su 
skirtingais pažymėjimais.

(Bos daužti)
... .T. Bfr-.įg JR į, y _|T _

SKAITYKITE IR PLATINKITE

dienrašti “Naujienas”
JOS VISAD RAŠO . ' ' j
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TELEF. PK 8-322*

DR. ANNA BALIONAS 
'' AKIŲ, AUSŲ, NOSIES

" » GERKLĖS LIGOS
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel LU 5-6446 
Priima ligonius paffal. ansi ta rima 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Talof. 695-0533

Pox Valley Medical Center ~ 
860 SUMMIT STREET

~~ ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS-

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN ANO SUKOEON 

2434 WEST 71st STREET 
L Ofisas: HEmiock 4-5849

Rezid.: 388-2Z33
OFISO VALANDOS:

^ Pirmadieniais irLetvirtad. 1—7 vaL. 
.. antxad.. penkiadieni nuo 1—S. tree, 

ir šesiad. imtai susitarus.

- DR. PAUL V. DARGIS
gydytojas ir chirurgas

Westchester Community klinikos 
v-', Medicinos direktorius.

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

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

KEZ.: GI 8-0873"

DR. W. EISIM -EISIMAS 
AKUŠERIJA LR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą.' Jei neat-
Siliepia, skambinti Mi 3-0001.

TEL. — BE 3-5893

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

SPECIALYBĖ AKIU LIGOS 
3907 West 103rd Street

? Valandos pagal susitarimą.

< DR. K. A. V; JUČAS"
-f ; T TeL: 561-4605 ir 489-4441;/
U yh > OFISAI: 
į T 11002N. WESTER.AVĖ. 
c - - ,z5214 N. WESTERN AVE.
> Valandos pagal susitarimą.

Ofiso te L: HE 4-1818 
Rezidencijos: PR 6-9 8GI

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71 st STREET 

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PIECKAS
OPTOMETRISTAS

kalba lietuviškai 
2618 W. 71 st St. — Tel. 737-5149 

“ . Tikrinu akis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEI3UTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: anuad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

Ofiso telef.: 776-2880 
Naujas rex. telef~ 448-5545

DR. VYT. TAURAS
- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

V. Tumasonis, M. D., S. C
- . C.H 1 R U R G A S

2454 WEST 71st STREET
Ofiso felof.: HEmiock 4-2123
Rszid. telefu Gibson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėk 
valandos skambinti telef. HE 4-212x 
Jei neatsiliepia, tai telef, GI 8-6195.

• IP. ŠILEIKIS, 0. P.
o ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

įfh Aparatai - Protezai Med. Bau- 
dažai Speciali pagalba kojoms

I (Arch Supports) ir 11.
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 Wait 63rd $t.r Chicago III. 60629 

Telef.: PRoepect 6-5084

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

S A U. J I B ii A S

JUK KOMUNISTAI
’ NEMELUOJA

(Atkelta is -1 psl.)

ir pažadėjo vėl mokyklas ati
daryti, kai tik bus parengti 
nauji politiniai patikimų mo
kytojų ir profesorių kadrai, 
šiuo metu vienintelis leidžia
mas mokslas yra šovinistinis 
marksizmas ir įkyri raudonų
jų politnnė indoktrinacija.

Raudonosios Kambodijos nau 
jieji valdovai labai gerai žino 
ir supranta, kad norint saugiai 
valdyti tautą pirmiausia rei
kia jūs visus narius nužmogin
ti -— sugyvulinti, o vėliau ban
dyti juos perauklėti arba kas
dieniniu teroru ir baime palai 
kyti jų drausmingumą.

Visa Kombodijos armija bu
vo skubiai išsklaidyta. Karinin 
kai surišti virvėmis ir vietoje 
šautuvų buožėmis užmušti. Vi 
si kareiviai suvaryti į darbo 
stovylas krašto gilumoje, šio
se stovyklose jie buvo verčia
mi pusbadžiu dirbti po 12-15 
valandų; į parą ir po to dar ke
lias valandas klausytis bolše
vikinės indoktrinacijos. Draus 
mė stovyklose buvo ypatingai 
griežta ir už mažiausią stovyk 
los taisyklių nebojimą kalti
ninkai buvo tuojau nužodomi 
pakariant

Turimomis žiniomis, pana
šus gyvenimas ir krašto suko- 
munistinimo eiga vyko taip 
pat ir šiaurės Korėjoje bei ki
tose bolševikų užimtose pro
vincijose.

— .Naujienas galima užsisa
kyti telefono, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis, 
laip f.;i kviečiama skambint) 
arba rašy14 parašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
prugaj Naujienos yra siunčia
mus susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 
adresus. • .

(Pr)

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R. Š E R Ė N A S 
Tel. WA 5-8063

v

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: F Rentier 6-1882

V
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

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

Linksmumo arba liūdesio valandom
(PUTRAMENTAS)

gražiau*’?? sčlčs Ir -nlulka/ xathi 
piu papuošimui ir sezoninės 

kapams gėlės.
ROY R. PETRO (PUT- ? ’--' I AS)

5525 So. Harlem Ave. ~ 586-1220

| RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA į
Naujienose galima gauti puikiu knygy, kurios p a pu oi bet kokie į 

P knygy spintą ar lentyną. • j
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 psl. *6.00 j 

!’ K. Bielinis, DIENOJ ANT, gražiai įrišta, 464 psl.___ t----- $6.00 J
Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas, Gra- Į 

žiais viršeliais. 336 psl. Kaina $6.00. Minkštais virš. $5.00
) Prof. VacL Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO-
< RIJA, I dalis. 208 psL, įrišta — $3,00, minkštais vir-
S šeliais*— $2,00; U dalis, 225 psL. įrišta — $3,00. minkA

tais viršeliais __ __ *_______ __________ _ —
Prof. S. Kairys, LIETUVA įBUDO, gražiai įrišta, 416 psl. 

' Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psL, minkštais vir
šeliais. --------- ---- ----------------------------------

j Juozas LiMžius, RAITAI, 250 psl._______________ __ —
P. Liūdžiuvlenė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

j 88 psl. ___ ____________ —-------------------- ...----- --—-—
' Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminima  J 

170 psl.___ ________________ __ __

I
M. Gudelis, POVILAS MILERIS biografijos bruožai 232 

puslapiai —_...—-------
Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidoms.

NAUJIENOS,

1739 S. Halsted SL, Chicago, DL 60608. — TeL HA 1-6100 |

Jack Anderson,.paskelbęs šio 
Krašto spaudoje visas šias au
tentiškas žinias, drauge stebi
si, kad vakaru krikščioniškasis 
pasaulis bei jo spaudą, radijus 
ir televizija visai nerodo jokio 
dėmesio šiai tautų tragedijai 
už geležinės ar bambuko už
dangos. Vietoje to laisvojo pa
saulio spaudoje žymiai dau
giau ir plačiau rašoma apie 
laisvojo Tailando vyriausybės 
narių nesąžiningumą arba tei
sėtai išrinkto Pietų Karėjos pre 
zidento Park Chung Hee neva 
diktatoriškas užmačias.

Visi šie vaizdai ir aprašymai 
mums vaizdžiai rodo, kad ko
munistai nemeluoja. Jie senai 
bandydami užimti Vietnamą 
ir Kombodiją, per visą savo 
propogandinę sistemą aiškiai 
seklbė, kad laikui atėjus bus 
skaudžiai atsikaityta su visais 
komunizmo priešais ir tautos, 
kurios nepanorės laisvu noru 
užsitraukti komunistinio tero
ro, bus naikinamos be jokio 
pasigailėjimo, šiandien jie šį 
savo pažadą -rišu tikslumu vyk 
do Kombodijoje, šiaurės Ko
rėjoje ir kitur.

Mūsų daugumai šie vaizdai 
nėra jau taip nauji ir nuosta
bus ar neįtikėtini. Mes juos ma 
tėme savoje tėvynėje. Matėme 
ir visomis priemonėmis šaukte 
šaukėme, kad panašus likimas 
gali ištikti ir kitus. Bet ar tie 
naujieji faktai atvers akis 
tiems, kurie dar neišgyveno 
komunistinio siaubo, ar pada
rys kokią įtaką tiems, kurie 
šiandien ris daugiau ir dau
giau tiki į kažkbkį komunistų 
pasikeitimą ir naujai susida
riusias galimybes su jais sugy
venti? Ar padarys įspūdį tiems 
kurie patys gyvena ir kitiems 
skleidžia naujas “bendradar
biavimo” idėjas?...•

Savo laiku Leninas tikėjo ir 
skelbė, kad komunistai užval
dys pasaulį, kai viso pasaulio 
proletariatas susivienys ir su
kels pasaulinę revoliuciją. Sta 
linas jau buvo daug realesnis 
ir šį uždavinį patikėjo raudo
najai armijai, laivynui ir avia
cijai bei pasigamino pakanka- 
mbą kiekį atominių ginklų. Ta 
čiau, turbūt, nei vienam iš jų 
neatėjo nei menkiausia min
tis, kad komunszmas kuriame 
nors krašte gali įsigalėti lais
vu, demokratiškų rinkimų ke
liu. Jie abudu, turbūt, idiotais 
būtų išvadinę, o gal net ir pa
korę, kiek vieną panašų “ere
tiką”. O visdėlto, jeigu vaka
rų pasaulis ir toliau liks liū
liuojamas koegzistencijos (dial 
siais; ir jeigu paskutinieji Viet 
namo, šiaurės Korėjos ir Ki/m 
bodijos pavyzdžiai liks nepas
tebėti; ir jeigu Soleženicino, 
Sacharovo, Kudirkos ir kitu 
balsai liks vien šauksmu ty
ruose, tai Brežnevas gali dar 
sulaukti, kad Prancūzijoje ir Ita 
lijoje Leninui ir Stalinui ne
įtikimas stebuklas virs realyje.

★★★★★★★★★★★★

HELP STRENGTHEN 
AMERICA'S PEACE POWER 
BUY U.S. SAVINGS BONDS 

★★★★★★★★★★★★

$2.00 
$530

$5.00 ;į
$3.00 J

$1.00 1

$3.00

$3.00 'j

Erdviv administracija pagamino gerai apgalvotą ir apskaičiuo
tą drabužį kiekvienam erdvių keleiviui. Astronautams buvo siuvami 
kiloki drabužiai, bet ateities keleiviai turės visai kitaip apsirėdyti. 
Naujieji drabužiai taip pasiūti, kad keleivis galėtų atpalaiduoti apa
tinę drabužio dalį nuo viršutinės.

Į metų mėnesius išlaidos sveika
tos globai padidėjo 14.2 nuošim
čiais, o ligoninės išlaidos 20.1 
nuošimčiais.

Brangi sveikata
WASHINGTONAS. — Fede

ralinė Kainų Stabilizacijos Ta
ryba patvirtina, kad didžiausia 
krašto ekonominė priblema yra 
aukštos gydymo išlaidos. Ta
rybos paruoštame raporte tvir
tinama, kad.; vidutinis amerikie
tis -išleidžią 10 nuošimtį visų 
savo metinių pajamų gydymo 
išlaidoms arba $547 iš bendro 
metinio $5,633 uždarbio.

Raporte rašoma, kad nuo 1964 
iki 1971 .mėtų ■ aklosios žarnos 
operacijos kaina pakilo 80 nuo
šimčių,’; iš. $592' padidėjo iki 
$1,063. ■

Per tą'patį laisą: širdies in
farkto gydymas iš $1,449 pakilo 
iki $3,2$i>; krutinės vėžio iš $1,- 
559 iki $2,557; apgamo iš $527

Apie 40 nuošimčių gydymo iš
laidų sąskaitų; apmokėta iš val
džios fondų tarpininkaujant “so
cial security”, “medicare” ir 
“medicaid” programoms.

Per pirmuosius tris šių 1976

Chicagos Reformatu parapijos valdybos 
nariui,

KURATORIUI JONUI PELANIUI
mirus, gilią užuojautą reiškia giminėms ir 

artimiesiems
LIETUVIŲ EVANGELIKŲ REFORMATŲ KOLEGIJA

IR CH1CAGOS PARAPIJA

1739 South Halsted Street, Chicago, HI. 60608

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTJ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Chicagos
Lietuviu 
Laidotuvių 
.Direktorių 
Associacijos

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

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip grižiai Žaliuojanti pie
velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ®ė 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A Šeštoko knygelė, 
kuri vadinat!

si SODYBŲ PIEVELĖS
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelė įsigyti už $1,25, Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti kokiu adresu: 1

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

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

P. L RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
Phone; YArds 7-1911
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: KNYGOS ANGLŲ KALBA
A. VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagietės įspūdžiai oku

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl. Kaina $1.00.
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 zKaina $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 garima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Jus tyriaėjate Raštui, nes tariatės juose tu r Į amžinąjį gyvenimą;
jie tai ir yrs, kurie liudija apie mane**. Jono 5:39.
Mūsų tekste pasakyta, kad šventasis Raštas apreiškia mums Viešpatį 

Jėzų. Todėl norintieji jį pažinti turi ieškoti žinių apie jį šventajame Raš
te. Tuo tikslu Dievas davė mums apaštalus, pranašus ir mokytojus, žmo
nių žodžius galime priimti tik tada, kai jie sutinka su gyvojo Dievo žo
džiu. O norint suprasti kas parašyta, reikia šventosios dvasios pagalbos, 
šventąjį Raštą reikia netik skaityti, bet tyrinėti; o naudingų ir gyvenimui 
reikalingų pamokų gausime tik tada, kai būsime nuolankūs ir pasirengę 
priimti mums Dievo duotąsiąs pamokas, kurios padarys mus tinkamais ge
riems darbams.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? 1 tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 6G629
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

IEVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

Laidotuvių Direktoriai

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEII

Abendpost rašo iš Londono: 
Kaip palaikyti savo žmonos gerą 
nuotaiką? Richard Burton pa
tenkino savo Ližę (šiuo metu 
atsiskyrusią) dovanodamas bri
liantų žiedą už. 2.7 milijonus 
markių. Ji turėjo tą žiedą pasi
laikyti, kadangi j ubelierius žiedo 
atgal nebepriėmė.

Baronas Henry von Thyssen 
žengdamas į moterystės • stoną 
užrašė savo Ninai Dyer (jau 
seniai atsiskyrusiai) vestuvių 
dovanų vieną salą Karibų jūro
je,, juodų perlų antkaklę, du 
sportinius automobilius, vieną 

lėktuvą, keturis lenktynių ark
lius ir vieną juodą panterą. Ir t.t.

SS4S SC. WESTERN AVE.

KEwnhne T-8W1

L I F T U V I G GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, UL Phone: OLympic 2-1003
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778-2233

REAL ESTATS SALE
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė Pardavimui

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKĖJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ. KREIPKITĖS Į

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių butas 
su:2 miegamais 2-me aukšte Cicero 
prieš šv. Antano bažnyčią. Telefonas 
863-1636 anksti rytą arba vėlai vaka
rė.

NAMU PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS —
- NOTARIATAS — VERTIMAI.

j~ VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave,

• iimą. Tos Hpv-. ii i X \ ii
ciis susipažino suį tautinių grupių tautodailės, 

' buities bei rankdarbių paro
dos. j kurias įėjimas yra lais
vas ir nemokamas.

— Dana Kardokaitė ir Vida 
Mačiukevičiūtė dalyvaus Ma
rijos aukšt. mokyklos mokinių 
meniškų nuotraukų parodoje 
Balzeko Lietuvių kultūros inu 
ziejuj. Paroda atidaroma ge
gužes 2 d. 4 vai. popiet ir tęsis 
iki gegužės 31 d.

Nauir jas užsisakė vie 
bet pavardės 

Dėkui už dė

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

nei lems mvi 
(Charles K. Rakunas, San- prašė nemiu 

I mesi ir už paramą, ęį,
Paul Putrimas, 1446 So. 

49 Ct„ Cicero, žinomos maisto 
krautuves savininkas, mokė
damas sąskaita, atsiuntė $7 
Masinu fondo sąskaitom Tos 
apylinkes tautietis užsisakė 
Naujienas 3 mėn. tinkames- 
niarn susipažinimui. Dėkui.

Rikneinėitis iš Murque- 
tte Parko apylinkės pratęsė iš 
anksto savo prenumeratą ir pri 
siuntė Mašinų fondo sąs- 
siuntė X9 Mašinų fondo sąs- 
Ohio. atsiuntė $4, J. Grigaliū
nas, Elizabeth. N. J., atsiuntė 
dolerį už kalendorių ir pažade 
jo remti Masinu fondo vajų. J. 
Paulukaitis iš Toronto taip pat 
pat atsiuntė dolerį. Dėkui 
siems.

— Irenos Smieliauskienė 
dovaujainas tautinių šokiij
samblis Grandis dalyvaus 
Spring Festival programose ge 
gūžės 16 d. McCormick Place. 
Ruošia kultūrinė organizacija 
Happening 76. Popietinė pro
grama prasidės 2 vai. popiet. 
Joje dalyvaus norvegų, vokie
čių, čeku, airių, haitiečių ir 
rusų grupės. Vakarinė progra
ma prasidės 7val.' kroatų tau
tiniais šokiais. Po jų seks af-

jienų platinimo vaju jas užsi
sakydamas per visuomenininką 
ir spaudos bendradarbį K. Ka
ružą, Vila Trakai savininką 
Los Angeles mieste. Naujienų 
vadovybė dėkoja p. C. K. Ra- 
kunui už dėmesį, o p. K. Ka
ružai už bendradarbiavimą ir 
tarpininkavimą. Taip pat dė
kui visiems Kalifornijos lietu
viams, paskutiniu laiku pareis 
kusiems savo norą susipažinti 
s;i Naujienomis. Platinimo va
jaus proga jos yra siunčiamos 
2 savaites susipažinimui nemo 
kainai.

Kastancija ir Antanas Stan 
kus is Marquette Parko apy
linkės, lietuviškos veiklos ve
teranai, nuo pat savo jaunystės 
visuomet laiku atsirasdavo la
biausiai reikalinguose darbuo
se savo asmeniška pagelba ir 
pinigais. Paskelbus Mašinų fon 
do vajų, A. Stankus atsiuntė 
gražų laišką su naudingais pa
tarimais ir gerais linkėjimais, 
kuriuos parėmė £25 čekiu nau
joms spausdinimo mašinoms. 
Dėkui už laišką ir už auką, 
taip pat už pavyzdžio vertą 
laikyseną dirbant bendruosius 
darbus ir juos remiant.

— Edvardas Wallner iš Mar- rikiečių, lenkų, lietuvių ir uk- 
quette Parko apylinkės pratę- rainiečių pasirodymai. Įžanga 
sė be raginimo prenumeratą ir $250. Bilietus platina dalyvau 
ta proga atsiuntė $10 paremti jančios grupės. Nuo 1 popiet

For. newly opened Nursing Home. 
Day shift. Must have own transport
ation. Free meal. Permanent posi
tion.
BALLARD NURSING CENTER 

9300 BALLARD ROAD 
. Des Plaines, Illinois

Phone 299-0182

va-
an-

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

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

= = *

— Vytauto Didžiojo šaulię 
rinktinės iškilmingas šaulių na
mų atidarymas įvyksta gegužės 
1 dieną vakare.

Elektros įvedimai, pataisy
mai. Turiu Chicagos miesto lei
dimą. Dirbu ir užmiesčiuose. 
Dirbu greit, garantuotai ir są
žiningai.

Klaudijus Pumputis 
4358 So. Washtenaw Ave.

TeL: 927-3559

— Kiekvienas lietuvis gali ap 
sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
$10,000 Susivien^imo Lietu
vių Amerikoje. (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams pigi TERM apdrauda: 
$1,000 tik už 3 dol. metams. 
Jiems yra ir Taupomoji—En 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apdrauda organizacijų na
riams — tik $2 už $1,000 ap- 
draudą. Dėl šių ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi
nai Austin % Naujienos 
Tel. 421-C400. (Pr).

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

i .y, sej/iesnu oxnq jį
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Politinis chaosas

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

677-5J56 popiečiais ar vakarais.

MTRQUETTE’ PARKE išnuomojamas 
7 kambariu butas. Kreiptis telefonu 
PR 6-7078;

IŠNUOMOJAMAS kambarys vyrui 
2-me aukšte' sų^atkiru Įėjimu ir pa
togumais. 4401<So. Talman Avenue. 
Tel. 523-8944.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 Vv, vermak Roaf U* Virginie 7^7747

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekiy.

MAISTAS 1$ EUROPOS SANDĖLIŲ.

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

įrankiai. Hgų metų patyrimas.

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

hmm™........

PUSMEČIUI §71 CHICAGOJE 
$52 CICEROJE 
(10/20/5/UM) 

Pensininkams automobilių
APDRAUDA 

Amžius 62—80 t
BACEVIČIUS 778-2233J

JUBILIEJINIŲ METU
SKAITYTOJŲ VAJUS

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

v MLHENOS tvirtai ^ovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
□eidamos 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, riet būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

P'Kiėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuvišku reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicago)® Ir Kanadoje metams — 530.00, puse* metų — $16.00, 

trims rnėn. — $830, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieni uo
te — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1 39 So. Halsted St. 
Chicago, DI. 60608

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

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

PAVARDĖ IR VARDAS

ADRESAS
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STASE’S FASHIONS 
Kūdikiams ir vaikams 

RŪBŲ KRAUTUVĖ 
6237 So. Kedzie Avenue 

Tek 436-4184 -
Sav. Stasė Bacevičienė

TAISO M F* 
VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas,' 

kaina nebrangi.
Telefonuotj 737-3988 — TEXACO 

53-tos ir Western Avenue kampas

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

Dažo namus Iš lauko Ir H vidaus. 
Darbas garantuotai.

Skambinti YA 7-9107

ROMA. — Italijos ekonominė 
padėtis yra sunki. Infliacija jo- 
je didėja 18%.kasmet ir bedar
bė siekia 8%. Krikščionių de
mokratų ,partija, valdanti Italių 
ja daugelį metų, nesugeba: pra
vesti ’ reikiamų. reformų, ir su
tvarkyti vis krinkantį krašto 
ūki. ' < .- f . . ' .

- . ’ •

Italijos įvairios, socialistiškos 
partijos, ypač .komunistų, sten
giasi galimai dar piašunkinti 
krašto ekonomiją, trukdant Ko
aliciniai latlijo's vyriausybei vyk
dyti pareigas. Socialistai reika
lauja, kad būtų įsileista į valdžią 
komunistai arba kad būtų paleis
tas dabartinis parlamentas.' . Jie 
reikalauja, jog^ nevėliau birže
lio mėnesio būtų paskelbta nau
ji parlamento rinkimai. Komu
nistai tikisi laimėti rinkimus ir 
perimti valdymą. ' ' " : '

Dabartinis Italijos ministeris-

pirmininkas Įspėja italus nepa
sitikėti komunistais. Esą, ne
žymūs komunistų demokratiški 
ženklai nepateisina pasitikėjimo 
jais, jie negali nuslėpti diktatū
rinius valdymo metodus mato
mus kituose kraštuose.

Komunistų partija Italijoje 
dabar yra antroje eilėje ir ji tik. 
2% stovi .žemiau už didžiausią 
Italijos krikščionių demokratų 
partiją.

- KIAULIŲ INFLUENZAI 
SKIEPŲ IŠBANDYMAS

NEW YORKAS. — Naujai iš
rastieji vaistai — skiepai nuo 
“kiaulių ' slogos” (swine Flu) 
pradedami išbaidyti su 2,000 vai
kų nuo 3 iki 11 metų amžiaus 
dvylikoje JAV sveikatos centrų. 
Jei bandymai parodys, kad tuos 
vaistus galima duoti ir kokio
mis- dozomis,;- tuomet tyrinėtojai 
rekormenduos dar šį rudenį ir 
ateinančią^ žiemą,įpradėti masi
nę vaikų imunizaciją.SKAITYK IR KITAM PATARKSKAITYTI "NAUJ LENAS” <

*

CRANE SAVINGS and Loan Association

—------------- -----------------------------

SAVININKAS PARDUODA 7 kamba
rių mūrini bungalow gerame stovyje, 
30 pėdų sklypas, 2-jų masinu mūri
nis garažas. 6633 So. Sacramento, 
5-tas namas nuo parko.Skambinti tel. 
476-6649 nuo 12 vidudienio iki 7 v. 
vakaro. Taip pat ir apžiūrėjimui tin
ka tos pačios valandos.

PIRKSIU 2-jų BUTŲ namą Marquet
te Parko apylinkėje. Pageidaujama i 
vakarus nuo Washtenaw Ave. TeL 
487-3599.

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

VI 7-2590

10 BUTŲ mūras i vakarus nuo Ci
cero Avė. Virš $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. 436.7878

SOPHIE BARČUS!
RADIJO SEIMQS VALANDOS .

Visos programos iš W0PA,
1490 rL A. M.

Lietuvi y. kaina: ’~rsdien nuo pirma- 
diemo iki. pcnKtadienio 12:30—; 
1:00 v. popiet. — šeštadieni iri 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413

- I
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

IR GYVENKIME ČIA

butų iškilaus grožio gelsvas mū-
4 auto mūro garažas. Patiks ir

6 
ras. 
jums, Marquette Parke. £66,000.

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

ARTI 73 — California 20 metų 
puikus 6 kamb.. 2 aukštų mūras ir 
2 auto mūro garažas. Labai patrauk
lus gyventi. $23,300.

SAVISTOVIAM profesionalui ar 
kiekvienam žmogui galima gerai pir
kti 2 aukštų mūro namą, luksus 6 
kamb. butas ir modemus biznis. Na
mas p rėš 18 metu statytas beveik 
prieš Marquette Parką. $38.000.

9 kambarių kaip naujas ranch. 2 
virtuvės. 2 vonios, nauji 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 RE 7-7200

RTTD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSIU.
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaut t
BALYS BUDRAITIS

*369 ARCHER AVE.. CHICAGOJE 
TeL 254-5551

LEMONTO APYTJNKŪTE 
135-TA IR ARCHER AVĖ

TeL 257-5861

CHICAGO, ILL. 60629 LEMONTE, netoli 134 St. ir Archer, 
parduodami vieno akro sklypai namų > 
statybai.

Tel. 257-7978

Brangenybes, Laikrodini, Dovanot 
visoms progorni.

3237 WEST 63rd FL, CHICAGO 

TeleL 434-4660

CCAnE-wfi]

Real Estate. Notary Public. 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.
Tel. LAfayette 3-1083AUTOMOBILIAMS

Mokama 1 metp 
Certifi katarus.

Mažiausia $1,000 
ar daugiau.

STASYS ŠAKINIS

VALANDOS: Pirmai ir kętvirt. 9:00 ryto — 8:00 vak.; 
Antrad. ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už
daryta. - v

7

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 ArcMf Avė 
Chicago, Ilk 80631 TeL YA 7^5980

PEACE COSTS MONEY

BUY U.S. SAVINGS BONDS

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Street.
NEMOKAMAI VIETA

Mokama 4 mėty
• Certifikatams.
Mažiausia $5,000 

ar daugiau.

ON INVESTMENT 
ACCOUNTS0

_ 1.. < . . ___
Taupmenos padėtos į reguliarias taupymo sąskaitas iki mėnesio 

10-tos dienos duoda pelno dividendą ui visą mėnesi. 
DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI

ti

Nesenai išėjusi laukta..-
Juozės Vaičiūnienės* knyga

100 didelio formato psi., daug paveikslų. Kaina $2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų. V...
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or-- 

derj tokiu adresu:

1739 So. Halsted St., Chicago, Illinois 60608

Didžiausios kailių 
pasirinkimas 

pftf vienintelį 
lietuvį kailininką p 

Chicagoje -

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

Tel. 263-5826 
(įstaigo*) ir 
677-8489 

(buto)

185 North Wabash Avenue 
2nd Floor Chicuro, Ill. 60601

LAIKRODŽIAI IR BRANGFNYBtS 
Pardavimas Ir. Taisymas 

XM4 WEST 69th STREET 
Tetefj R E public 7-1M1

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

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

SKAMBINKITE 5450478.

HEATING AND AIR
x - CONDITIONING

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609 Teel. VI 7-3447

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams. 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

HOMEOWNERS POLICY
Call Frank Zapolis 
32081/1'W. 95th St.

GA 4-8654

Slate Farm Fre and Casually Company

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI SKAITYK TR KTTA7J PATAPK -NAUJIENOSE* — TURI GERIAUSIA KLTA/A FAlAKK

PASISEKIMĄ BIZNYJE DIENRAŠTĮ •NAUJIENAS*




