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Drebėjo žemė visoje europinėje
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SOVIETAI NORI GINKLŲ KONTROLĖ
WASHINGTON. — Sovietų Sąjunga nori tvirtos ginklų 

kontrolės, pasak valstybės sekr. Vance, nežiūrint keliamo balso 
ir kritikos dėl nesiskaitymo su žmonių teisėmis ir persekiojimo 
Sovietų Rusijoje.

Spaudos konferencijoje sekr. į ------
Vance pareiškė, jog jis turįs j TRUMPAI 1$ VISUR

Pranašauja šiltą, 
ir drėgną pavasarį

Amerikos Oro Tarnyba (Na
tional Weather-Service) skel
bia, kad ūkininkai, kurie po to
kios sausos, šaltos žiemos pri
sibijo negeresnės vasaros, grei
čiausia bus klydę, kadangi to-

' viltį, jog dvi galybės gali suei
ti ir išdirbti taisykles, kurios su
derintų lenktyniavimus ir ku
rios surastų taikingą išeitį. Se
kretorius priminė, kad detentė 
visdtėlto gyvuoja.

Valstybės sekretoriaus viltis 
susitarti su Kremliaus ponais ir 
apriboti ginklus ir pagerinti 
santykius, kaip sakoma, ritasi 
Maskvos kalnais, susidariusiais. 
iš Kremliaus nepasitenkinimo, Ūmesnio oro spėjimo ženklai ro- 
J. A. Valstybėms pradėjus rem- dą per kovo, balandžio ir gegu- 
ti ir ginti sovietijos persekioja- žės mėnesius temperatūrą 60 
mus žmones, 
riaus, Maskva ir Vašingtonas 
turi intereso mažinti įtampą. Vi
zito metu Maskvoje, kur lanky
sis kovo 28, sekretorius tiksi pa
dėti gerų santykių pagrindus 
tarp valstybių,, kurios daugiau 
kaip metai yra užmiršusios gink
lų apribojimo derybas, nes.’de-

Pasak sekreto-’nuošimčiais šiltesnę negu nor
maliai. Taip p,at valdiški špė- 
jikai kalba, jog ženklai rodo, kad 
oras šį pavasarį bus drėgnesnis 
negu normaliai, ir tas spėjimas 
apima Vidurinius Vakarus Ohio 
Slėnį, žemesniąją Mississippi slė 
nio dalį ir šiaurinę Kaliforniją. 

Geras pavasario lietus gali su-

zistuoja. '
Sekretorius Vance, vertinda

mas šešias savaites trukusį žmo
gaus teisių klausimą, pastebi su- 
malusi žmonų persetaojnn, tfe tarnu deriius siekė 6.2 bilijo- 

bėri pasėliams išsilaikyt' Hgi vė
lesnių vasaros lietų.

Amerika turi iš pernai likusių 
komų (kukuruzos) apie 700 mi
lijonų bušelių atsargų. Pernykš-

Sovietų imperijoje.. Pasak sek
retoriaus, Amerikos paveldėtas 
tautų palikimas verčia žmogaus 
klausimu tvirtai laikytis.

Amerika tarsis ir su Kuba.
Valstybės sekretorius spau

dos atstovams pabrėžė, kad ne
trukus bus pradėtos derybos su 
Kuba žvejojimo klausimais ir 
kitais plačiais ir svarbiais reika
lais nutrūkusiais prieš 16 metų. 
Sekretoriaus pranašaujamos tie
sioginės derybos su Kuba, pri
artina JAV arčiau prie sudary
mo gerų santykių su diktato
riaus Castro vyriausybe. Bus ta
riamasi žvejybos, lėktuvų gro
bimo sutarties reikalų, kuri bai
giasi balandžio 15 d., ir kitais 
svarbiais klausimais.

Nesutaria Mondale 
su ČIA

WASHINGTON. — Vicepre
zidentas Mondale n epritaria ir 
nesutinka su ČIA naujai paskir
to viršininko Turner norais. _ 
visiems, kurie išdavinė ja vals
tybės paslaptis, siekia pritaikyti 
kriminalinę bausmę. Viceprez. 
sako, jog jis asmeniškai tam 
priešinsis. Jis tik pritartų ko
kioms nors civilinėms priemo
nėms nesilaikantiems taisyklių 
asmenims. Viceprezidentas ne
prieštarautų, jei paslaptis išda
vęs asmuo būtų pašalintas iš pa
reigų.

nū bušelių.
Pirmasis amerikietis 
su sovietišku inkstu

NEW YORKAS. — Vienas 
automobilio nelaimėje žuvusio 

Maskvos piliečio inkstas šiomis 
dienomis buvo prioperuotas 32 
metų amžiaus Brooklyno staty
bos darbininkui. Tai nebe pir
mas toks “transokeaninės trans
plantacijos” atvejąs, bet pir
mas tuo atveju, kad aukotojas 
buvo iš sovietinio krašto. Vie
nas žuvusiojo maskviečio inkstas 
priskiepytas ten pat Maskvoje, 
o antras leduose supakuotas, lėk
tuvu iš Maskvos atlakintas į New 
Yorką.

Taiką Viduriniuose Rytuose 
saugos arabai ir J. Tautos 
BEIRUTASš Libanas — Pre- 

zi.dentas Elias Sarkis’ baigimui 
kovų pietiniame Libane ir tai
kai saugoti Viduriniuose Rytuo
se pasiūlė sudaryti bendrą jung
tinę jėgą iš Arabų ir Jungtinių 
TJautų. Paskutinėmis savaitė
mis kautynės tarp Izraelio re- 

*a^u"|miamų dešiniųjų milicininkų ir 
s’jungtinių kairiųjų palestiniečių 

visų Libano pietiniu pasieniu žy
miai padidėjo.
Ekonominiai pasaulio sunkumai 

LONDONAS. Anglijos minis- 
teris pirmininkas James Calla
ghan pasakė, kad svarbiausia 
pasitarimų ‘tema Washinjgtone 
su prezidentu Carteriu ateinan
čią savaitę bus apie pasaulio 

I ekonomijos sunkumus.
Rastas priešistorinis 
laivų statybos dokas

HONG KONG. — Kinijos 
cheologai netoli Cantono rado lai
vų statybos doką mažiausiai 2,- 
200 metų senumo. Nustatyta, 
kad tame doke buvo statomi iki 

SąuM teka 6:f0, leidMaM 5:4£ 60 tonų laivai.

šaltas

ar-

Chicago, III. —Pirmadienis Mondav, March 7, 1977 w y 7

yv

tf
J, <■

Šis namas-stovi Georgia valstijoje, Archery kaime. Jimmy_ .Garter pirmuosius sa
vo kūdikystės 2 metu praleido šiame name. Vėliau įo tėvai isig.no didelę farmą Plains 
apylinkėje ir su šeima ten persikėlė gyventi,

<*afc«as»jš4s1 risK&ti&įčš

SOVIETU DISIDENTUS VADINA 
JAV ŠNIPAIS

MASKVA. — Rusijos komunistų laikraštis Izvestia kaltina 
disidentus, kad jie yra. J. A, Valstybių apmokami šnipai. Izvėsti- 
ja patiekia ir diagramas, savo tvirtinimams -paremti, kurios rodo,, 
jog disidentai turėjo ar turi ryšio su Amerikos ambasados tar
nautojais, buvusiais ir esamais, kurie užsiiminėja šnipinėjimu. 
Izvestija tomis diagramomis nurodo kokiui būdu perduodamos 
žinios Amerikos ambasados tarnautojams.. f,-. •

Izvestija atspausdino buvusio 
disidento ir turėjusio ryšius su 
Amerikos slaptąja žvalgyba S. 
L. Lipavskio laišką, kuriame 
sakoma, kad disidentai A. Ler
ner, V. Rubin , ir D. Azbel vado
vavo disidentų grupei, kuri gau
davo uždavinius iš svetimšalių 
bosų. Tokius svetimus bosus Iz
vestija išvardina M. Levitski, 
J. A. Presel ir A. J. Nathanson. 
Visi jie buvo ar dabar yra Ame
rikos ambasados tarnautojai.

Išteisino vienuolę
ROCHESER, N. Y. — Rymo 

katalikų vienuolė Maureen Mur
phy buvo suimta ir apkaltinta, 
kad ji uždusino naujai gimusį 
kūdikį, kuri jį buvo pagimdžiu
si Our Lady of Lourdes vienuo- 
lino prausykloje.

Monroe apskrities teismas, iš
nagrinėjęs bylą, vienuolę Mur
phy išteisino.

■Komunistu
;*■* ..< ~ .. ..

konferencija
Prašys JT dalinių
BEIRUTAS. — Libano prez. 

Sarkis prašys J.;Tautų, kad jos 
kartu su Amerika atsiųstų sar
gų grupę, kuri saugotų Libano- 
Izraelio sieną. Dabar esantieji 
Libane Sirijos kariai dabotų pie
tų Libane dešiniųjų krikščionių 
miliciją ir palestiniečius, kad jie 
nesipeštų.

Savo planus prez. Sarkis pa-

vietų imperijos satelitinių vals
tybių delegatai susirenka Sofi
joje į konferenciją: Vakarų di
plomatai Sofijoje — Bulgarijoje 
— mano, kad komunstų kraštai 
susirenka pasitarti ir išdirbti 
planus, kaip elgtis su disiden
tais ir kaip laikytis būsimoje vi
sų valstybių konferencijoje, ku
ri įvyks birželio mėnesyje ir ku
ri svarstys žmogaus teisių klau- tieks priimti arabų valstybėms, 
simą, sąryšyje su Helsinkio su- o po to, prezidentas pasiūlys J. 
tartimi. Tautų saugumo tarybai.

Bado streikas 
. NEW DELHI. — Indijos 
riausia opozicijos partija kovo 
4 pranešė,’kad Indijos kalėjimuo
se tebėra 30,000 poltinių kali
nių. Kaliniai kovo 4 paskelbė 24 
valandų bado streiką, protestuo
dami, jog politiniai kaliniai te
belaikomi kalėjimuose politinių 
■rinkimų metu.

Indira tebekalina 
apie '30,000 žmonių’

NEW DELHI. — Apie 30,000 
politirfių kalinių, kurie nepai
sant “bėdos padėties” atlydžio, 
tebelaikomi kalėjimuose. pro
testuodami prieš. premjerės ,In- 
diros Gandhi sauvaliavimą žada 
nuo ketvirtadienio pradėti' ba
do streiką.: Toks nutarimas pa
darytas kalėjimuose pravestuo
se politinių kalinių mitinguose.

Kai kuria ekonomistai mano, kad nedarbas kyla dėl 
didesnio motery skaičiau* dirbtuvėse ir įstaigose. Jei
gu ".mažiau motery dirbty, tai bedarbiu bOty mažiau. 
Tuo tarpu prekybos sekretorė Juanita'Krebs tvirtina, 
kad moterims darbas yra tiek pat rečkalingrs, kaip ir 
vyrame. Jo« turi’ gyventi Ir ubidirbtf. pinlgy.
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Rasinis bandymas
gėlės mokyklų sistema, kurios 
mokyklose mažuma sudaro bal
tieji mokiniai, nutarė priversti- 
ną busais mokinių vežiojimą pa
naikinti vieniems metams; p pa
likti tik savanorišką. Jei sava
noriškas mokinių važinėjimas i 
kitos rasės mokyklas pasirodys 
neveiksmingas, tuomet po metų 
bus vėl įvestąs priverstinas mo- 
kinių- vežiojimas iš mokyklos Į 
mokyklą, rasių sumalsimo tiks- 
ląis;7'-v- ; • j <•';..'.\ ,

Brangs sojos pupelės
ČIKAGA. — Čikagos grūdų 

pirkliai mano, kad sojos pupelės 
dar pabrangs iki kokių 9 dolerių 
už bušelį, Sojos pupelės brangs
ta todėl, kad jų mažai rinkoje 
pasiūloma, nežiūrint importo iš

kai jas supirkinėja gyvuliams 
penėti.

Prieš metus sojų bušelis kaš
tavo 4.0 dol.

Vyriausybės krizė 
į -BRUSSELS. — Belgijos vy- 
j riausybė atsidūrė prie krizės 
slenksčio, kai karalius pašalino 
du ministerius iš kabineto Bel
gijos vyriausybės krizės didina 
■Įtampą tarp Belgijos vyriausy
bės ministerio pirmininko Leo 
Tindeman ir Valonų partijos bei 
jos lyderių, kurie nori gauti di
desnių teisių Belgijos teritorijo
je, kur dauguma gyvena pran
cūziškai bei flamiškai kalbančių 
gyventojų.

SUKRĖTĖ ŽEMĘ RUSIJOJ, AUSTRIJOJ, 
BULGARIJOJ, JUGOSLAVIJOJ

Rumunijos sostinėje sugriauti ištisi miesto 
kvartalai, žūti turėjo šimtai

BUKAREŠTAS, Rumunija. — Penktadienio naktį Rumunijos 
kalnuose vyko toks stiprus žemės drebėjimas, kad jojo bangos 
persirito visą Europą šiaurės rytuose minėto drebėjimo bangos 
pasiekė pačią Maskvą, vakaruose jos sukrėtė Bulgarijos, Jugos
lavijos, Austrijos, Čekoslovakijos, Vakarų Vokietijos, Italijosiir 
net Pietų Prancūzijos žemes. 
Turkijoje ir šiaurės Graikijoje.

Bet labiausiai nukentė jo Bu
karešto šiaurėje esantieji plotai. 
Drebėjo kalnai, drebėjo pakalnė
se stovintieji kaimai ir mieste
liai, sutrūkinėjo keliai ir takai, 
sukrypo tiltai, nutrūko elektros 
laidai, visur nutrauktas susisie
kimas. Daugelis bandė susisiek-’ 
ti su Rumunijos sostine, bet te-1 
lefonų ir telegrafų linijos gero-1 Brazilijos, ir todėl, kad ūkinin
kai sugadintos, siunčiamos ra
dijo stotys taip pat neveikia. 
Tiek težinoma, kad pačioje Ru
munijos sostinėje išgriauti ištisi 
miesto kvartalai, kuriuose buvo 
keturių ir šešių aukštų namai, 
miesto tarnautojų apgyvendinti. 
Visi miestai sulyginti su žemė,

įs laražOį^šo žuvusių žmonių I 
lavonaL arba jų dalys.

•Pirmuosius pranešimus iš ne
laimės vietos žinių agentūros ga
vo iš nusigandusios telefonistės, 
kuri užsieniečiams pasakojo sa
vo įspūdžius, vykstant jai Į dar
bą. Ji nusiskundė, kad centra- 
linėje telefonų įstaigoje nėra tar
nautojų ir, aišku, kad laidai ne
beveikia.

Amerikiečių galingosios stotys 
Colorado valstijoje, Golden mies
telyje sako, kad drebėjimas tu
rėjo būti didelis, nes Richterio 
skalė siekė 7.2. Valstybės De
partamentas gavo pranešimus iš 
JAV ambasados Rumunijoje ku
ris sako, kad miesto centras iš
griautas. Padarytų nuostolių 
tuo tarpu niekas negali apskai
čiuoti. Niekas negali nustatyti, 
kiek žmonių žuvo šioje nelaimė-1 orą, bet todėl, kad kai kas, ku- 
je. Drebėjimas nesugriovė Ame
rikos ambasados namų, bet na
me paliktos stiprios drebėjimo 
žymės, sienos supleišėjusios.

Rumunijos prezidentas Ceau
sescu, grįžęs iš kelionės į Ispani-

Concordes
konkurencija -

PARIS. — Prancūzijos užsie
nio reikalų pareigūnas sako, 
New Yorkas nesutinka priimti 
savo aerodromuose Concordes 
lėktuvo ne todėl, kad jis terštų

riems svarbu, bijosi Concordes 
lėktuvo konkurencijos.

Winston Churchilio našlė * 
pardavė savo vyro kūrybą

LONDONAS. — Sir Winstono
'ją, kur jam teko gana ilgai tar-(' Churchilio našlė žmona, jau 91 
tis su dabartiniu Ispanijos ka-; metų amžiaus, šiomis dienomis 
raliu apie tolimesnius santykius 
su Rumunijos vyriausybe. Pre
zidentas grįžo dar prieš žemės 
drebėjimą. Jis tuojau ėmėsi 
žingsnių, kad galėtų padėti nu- 
kentėjusiems. Pirmon eilėn, ka
ro vadovybė gavo įsakymą n e- 
laimės vietoje aprūpinti vietos 
gyventojus vandeniu. Drebėji
mo metu buvo nutraukti vanden
tiekio vamzdžiai, žemės liko be 
vandens. Kitiems kariuomenės 
daliniams įsakyta paruošti mais
to badaujantiems. Tretieji ga
vo įsakymą taisyti kelius, tele
fonų laidus, kad būtų atstatytas 
susisiekimas.

Rumunijos miestų ir mieste
lių gyventojai naktį praleido so
duose ir laukuose, sėdėdami suo
luose, kad virstantieji namai jų 
nesužalotų. Re to. reikia padėti 
valyti sostinės laužą, kad nepra
sidėtų ligos. Europos fizikai 
tvirtina, kad nuo 1940 metų Eu-

iš aukcijono pardavė penkis jo 
paties tapytus paveikslus, gau
dama $146,710. Vien už vie
ną Churchilio kūrini, pavadintą 
“Mimizan”, ji gavo $81,600. Ji 
skundėsi atsidūrusi finansiniuo
se sunkumuose ir buvusi privers
ta tai padaryti.

— Rumunijos prezidentas Ni
coje Ceausecu iš Rumunijos di
deliu kadiliaku nuvažiavo j Ma
dridą, kad galėtų dalyvauti Eu
ropos komunistų vadų pasitari
me. Iš Prancūzijos atvyko ko
munistų partiĮjos pirmasis se
kretorius George Marchais ir 
Italijos partijos pirmininkas En
rico Berlinguer. Jie nori įti
kinti Ispanijos partijos sekreto
rių Carillo, kad jis nebeklausy
tų Maskvos.

ropoję niekas begirdėjo tokio 
drebėjimo.

isig.no


Kelios dienos dykumoje
Tikriau būtų dykumų kuror- Amerikos Šiaurės-Vakarų 

te — Palm Springs ar Desert 
Hot Springs (8 mylių skirtumas 
tarp tų dviejų dykumų kuror
tų) Kalifornijoje. Neįprastos 
klimatinės sąlygos šią žiemą, 
ypač šalčiai ir sniegas Ameri
kos Rytuose, šiauryčiuose ir net 
Vidurvakariuose, pridarė daug 
nuostolių, atnešė vargo ir “tam
saus'” gyvenimo dieąų ten gy- . 
veliantiems. Priešingai — ta ap
linkybė kai kam čia, Amerikos 
Vakaruose (išimtinai ypač Ka
lifornijoje) — pripildė kišenes. 
Sakau tai iš savo patirties, nes 
turėjau geros progos ^yyxenima 
čia stebėti (George Wa
shington) savaitgalio proga.
■ Palm Springs, Desert Hot 
Springs ir tolesnių kurortų vieš
bučiai buvo perpildyti žieminiais 
“vasarotojais”, kurių labai di
delę dalį sudarė atvykusieji iš j 
Amerikos Rytų, daug net ir iš‘

(Ore
gon, Washington), nekalbant jau 
ąpie kasmet čia labai gausiai 
“vasaroj ančius” kanadiečius. 
Nereikia nieko “tyrinėti” — už
tenka pasidairyti į pravažiuo
jančius automobilius, kad maty
tumei kas iš kur yra atvažiavę.

Tokiame Palm Springs dabar 
jau niekas nedrįsta savo “Mo
tei** vadinti moteliu — viskas 
pakelta iki Hotel. įset i

Toks namas dabar tebekai- sirado labai neseaai, yra labai 
nuo j a apie 23,000 dol. Jeigu šei
ma didesnė — galima pirkti tri
jų ir keturių miegamų namus,

davimas čia padarė didelį šuolį 
adkštyn: kainos smarkiai pa
kilo, bet ir pirkėjų padaugėjo. 
Kalbama, kad prie to bus prisi
dėjusi ta aplinkybė, kad čia (kai- kurių kaina siekia iki 26,000 dol.
mynystėje) apsigyveno buv. pre- ir daugiau. Turint -metinių pa- 
zidentas Fordas, pareikšdamas,! jamų daugiau kaip 6,300 dot 
kad tokį nuosprendį padarė poįįmokėjimas bus didesnis ir mė
to, kai patyrė, kad jo žmona (tu-; nesiniai mokėjimai, taip pat di
linti arthritis) čia jaučiasi daug dėsni negu porai, kuri pajamų 
geriau. Sausas ir šiltas (vasa- į teturi vos apie'$000 dol. (to
ros metu net labai karštas) kli- kiems mėnesiniai mokėjimai te
matąs, sakoma, tokiems čia la- j sudaro, rodos, vos apie 160 doL 
bai padeda. ■ Geroji tokio pirkimo pusė yra

ta, kad tokį namą pirkęs, jį vi- 
* sada gali parduotrkvalifikuotam

pirkėjui, šitas “biznis” nėra 
joks “condominium”, yra paski- 
.1, pavieniai namai, nusipirkęs

Kada nors “Naujienose” bu-, 
čia vau pastebėjęs, kad čia galima į 

neįprastai puikios klimatinės sa-^i^^ lengvai įsigyti namus — r
lygos (be lietaus, vėjo, visą lai
ką apie 80 net iki 90° — su ma
žomis išimtimis) šią žiemą tiems 
kurortams padarė geriausiu se- 
zontt
daugelį metų. T • 
pačiu laiku Amerikč»į.<Jį^|u e 
daug panašių “biznių” bus palė
kę “in red”.

:onominiu požiūriu) per 
k<Į^

ypačiai <. nensininkams Tos J ° 3 Fsąlygos nasiru-i u’• -S . Be to, tokius namus gali čia pirk-sąiygos, pasiru-j0 tebegalioja ir .... . . ./ ....
dabar. Pvz. vyra. ;r žmona 4™.^. bet ka3’ ne vien pensmmkai, 
sininkai (čia paduciju DV2\ kiekvienas kas atitinka nusta-
gwe ’š Social •*_ - ’ tytas paskolai (Farmers loan va- gyve , Social •’"tv ce-1 din a aš

minimumai.. . . _ , .s,. ... . : icia pries 6 metus statydinau sa- 
. . >ir. ^^‘vo “retirement” stuba — apie 

naują nama (dviej, m,«an>ą),' statybos programa nieko 
teimokeje vos apie 300-o00 do- - . . r .
lerių. Paskola, kurią duoda kaž-|nebuvG ?irdėtl> reltėJ0 mokėti 
kuri valdžios agentūra, išdėsto-. “cash” arba didelis procentas už

banko paskolą. Ta programa at-

dabar. Pvz. vyra-;

populiari ir nauji namai čia au-| 
ga kaip grybai po lietaus.

Net 'namų pirkimas — par- ma 30-čiai metų.

USH BUTTON

Sakoma, kad dykumoje nė
ra vandens. Yra — net daugiau 
negu kur kitur. Tik brangiai 
kainuoja, kol tas vanduo ateina 
iki tavo stubos. Mat — vanduo 
čia žemės gilumoje.

Kai dabar, šiemet — po net 
70 metų, šiaurinę Kaliforniją 
ištiko sausra ir vandens vartoji
mas tame žemės ūkio kampe bu
vo apribotas net iki 60% suma
žinimu (kas žemės ūkį nustumia 
j katastrofišką padėtį), taikio
mis dienomis čia dykumoje — 
Coachella Valley —valdžios (vie
tinės) veiksniai paskelbė, kad 
čia visai nemanoma apriboti van
dens naudojimo, nes jo yra pa
kankamai neribotam laikui. Tas 
vanduo gaunamas iš požeminių 
versmių ir nėra priemonių (upių, 
kanalų ar ‘paipų”) jį nukreipti 
ten — kur trūksta. Toks džiu
ginantis pareiškimas buvo pada
rytas po to, kai Kalifornijos Gu
bernatorius, paskelbė kad jau ir 
pietinėje Kalifornijos dalyje rei
kia vandens vartojimą suma
žinti 25% (privačiuose namuo
se). .

Šiuo metu vanduo čia nelabai 
šaltas, bet vis dėlto dar tiek “šal
tas” kad gali atskirti nuo šilto. 
Vasaros metu net “šaltasis” van
duo yra gerokai šiltas ir maudy
mosi baseinuose tada jį reikia 
gerokai atšaldyti.

*

ID-SIZE 
PRIZE

There's a new .15" (measured diagonally) Trinitron 
Plus that^s big enough to be your primary set and 
small enough to fit almost anywhere. And with a 
picture thafs better than ever.

Sony has engineered technological advances into 
Trinitron Plus'to produce an even brighter, sharper 
picture than before. Greater definition. Greater 
depth .of contrast. Greater detaij. \

Come see this Trinitron Plus. .
It's mid-size. But a bfg surprise. "It's a Sony."

FEATURES

• New Trinitron Hus Color System (one guh/orre 
lens) • 100% solid state • Econoquick power 
saving system • 70 detent UHF channel selection 
» No set-up adjustment • Vinyl walnut veneer on 
wood cabinet • Earphone included .

The new 17" (measured diagonally) remote control ’ 
Trinitron Plus color TV works by pushing buttons. The 
triple-function remote control Commander can select 
channels, regulate volume and turn off and on. And 
it's totally electronic and silent.

And the Trinitron Plus picture is everything Trinitron 
was and more.—More brightness and greater contrast ' 
thanks to exclusive technical advancements developed 
by Sony engineers.

Come push our buttons and see Trinitron Plus. "It's 
a Sony."
FEATURES ~ ‘

e New Trinitron Plus Color System (one gun/one 
lens) • 100% solid state • Econoquick power 
saving system • Lumisponder light sensing system
• 114° wide-angle deflection picture tube in a 
slim profile cabinet • Triple-Function Remote 
Control channel selector, volume, on/off) *12 
position electronic channel selection system
• No set-up adjustment • Vinyl walnut veneer on

KV-1512
15“ screen measured diagonally 47" screen measured diagonally 

TRINTRONM.

Lieuvių šiame dykumos plote 
gyvena apie 12 šeimų, daugiau
sia Palm Springs. Tai pensinin
kai, bet yra ir vienas — kitas 
profesionalas — bent lietuviškos 
kilmės. Kartą vienoje krautu
vėje mudviem su žmona bekal
bant lietuviškai (kaip ir visada). 
priėjo vidutinio amžiaus mote
riškė, nepaprastai nudžiugusi 
kad po kelių metų išgirdo tokio
je vietoje kalblant lietuviškai. 
Būta jos atvykusios pas dukte
rį, kuri ištekėjusi už profesiona
lo, gyvenančio Palm Springs. Ik: 
tol, ta moteriškė gyveno Vokie
tijoje — kaip repatriantė. Da
bar čia daboja vaikaičius, džiau
giasi puikia gamta ir patogii 
bei sočiu gyvenimu, bet laba: 
pasiilgstanti lietuvių pašnekovų 
Atrodo, kad nors aš, čia ir stu- 
bą turėdamas, lankausi tik kai 
Los Angeles oras pablogėja ai 
iš viso nusibosta, tai, tur būt' 
reikės vieną kartą imtis, ini
ciatyvos, sukviesti visus apylin
kės lietuvius bent pasišnekėji
mui — apie lietuvių klubo stei
gimą.

TRINITRON PIJUS
"IT'S A SONY"

ND FURNITURE CO
711 WEST JACKSON TEL: 454-1110

Rosalyim Carter
■

Kaip dabar čia dykumoje at
rodo (klimato atžvilgiu), štai 
keli duomenys? vakar -— vasa
rio 21 d. temperatūra buvo 91°. 
drėgmė 20-45%, saulė “žeme ri- 
tinėjosi”, po pietų pakilo stip
rus’ vėjas, sukėlęs tolumoje dūk 
kių ir smėlio audrą, šiandien 
—’vasario 22 d. tempęratūra 80°, 
drėgmės 35%, lengvas vėjas, ne
paprastai puikus matomumas — 
kiek iki aplinkinių kalnų (snie
guotomis viršūnėmis) gali ma
tyti: jokios miglos, jokių dul
kių. jokio smogo. Gal kiek ir 

I perdėtai, bet ne visiškai be pa- 
! grinc’o. k ii kurie mi'sto tėvai 
savo miestus čia skelbia “pasau- 

r lio sveikatos centru”. Taip, gal 
j būt, ir yra, kol gegužės mėn. 
neprasideda karščiai — vėliau 
siekiantys net iki 120°.

VIKTORAS VYTEN1ET1S

PIRMIEJI KARIŠKI ŽINGSNIAI
Naujoko atsiminimai

(Tęsinys)

Įvairiose kautynėse žuvo ar mirė nuo žaizdų vyr. 
psk. J. Liuterskis, eil. Antanas Šidiškis, eil. Vincas 
Geldauskas, eil. Vincas Kalašiuokas, Antanas Mockaitis 
(žuvo Jiezno kautynėse su bolševikais) ir Juozas Pečiu
kaitis, miręs 1920 m. vasarą. Paskutinieji du buvo kilę 
iš Vilkeliškių km., Sintautų vis. (Surinkta iš A. Šukio 
parašytos knygos “Du mediniai ir tris geležiniai kryžiai”)

7 pėst.ž-K.Butegeidžio pulkas. Pirmosios šio pulko 
(tuomet dar Kauno bataliono) kautynių aukos yra Jonas 
Jaraminas, kilęs iŠ Kaulinių km., Radviliškio vis. ir Gra- 
cijonas Sakalauskas, kilęs iš Karčiamų km. Radviliškio 
vis. Jie žuvo 1919 m. spalio 15 d. ties Daugėlaičių km., 
Radviliškio vis., kautynėse su bermontininkais. Abudu 
buvo 18 m. jaunuoliai. Jiems Radviliškio šaulių būrys ir 
visuomenė miesto kapinėse pastatė gražų paminklą. 0 
Radviliškio miesto jų vardais buvo pavadintos dvi gat
vės. 1920 m. lapkričio 19 d. Širvintų kautynėse su len
kais, prie Paširvinčių dvaro buvo nukautas Itn. Zigmas’ 
Tiška. '

1 gusarų D.L-EJC.Jonušo Radvilos pulkas. 1919 m. 
kautynėse su bolševikais, atakuojant Zarasus, didvyriš
kai žuvo 2 eskadrono gusaras Vincas Šiporaitis.

Artilerija. 1919 m. kovo 28 d. pasigirdo pirmieji lie
tuvių artilerijos šūviai. Pirmoji artilerijos auka yra . 2 
baterijos eil. V. Vacbergas, bolševikų nukautas Žaslių 
rajone balandžio mėn. pirmomis dienomis. Kautynėse ties 
Salakais sprogo vamzdyje sviedinys ir užmušė 4 baterijos 
eik Žukauską. Kautynėse su lenkais ties Kapčiamiesčiu 
buvo; nukautas 5 baterijos vyr. karininkas Itn. Stapulio- 
nis. ■ ■ g. - '■ . ų ; ■ ■ ■

Karo aviacija. Pirmoji mūsų aviacijos auka yra 
vokiečių karininkas Šulcas. Jis 1919 m. rugsėjo 19 d; ry
žosi numušti už Daugpilio kabojusį bolševikų pririšamąjį 
aerostatą, kuris sekdavo mūsų kariuomenės veiksmus- 
Bekylant lėktuvas perėjo suktukąn ir nukrito.

. kautynėse -su, lenkais pirgiąs yųą ržuYgs .pffjnos^ro 
eskadrilės Itn. Juozas -Kumpis, gimę& 1901 m... vasario 17 
d. šaulių mieste^ Į Lietuvos kariuomenę įstojo savanoriu 
ir baigė karo aviacijos mokyklą. 1-920 m. spalio 4 d, vyk
dydamas įsakymą jis su oro žvalgu Itn. Pranckevicium 
išskrido bombarduoti lenkų pozicijas Varėnos apylin
kėje. Ten buvo pašautas, pateko į lenkų nelaisvę ir mirė 
spalio 10 d. Išgavus iš lenkų jo lavoną,buvo nuvežtas į 
šaulius ir ten palaidotas. 0 Itn. Pranckevičins apie pusę 
metų išbuvęs lenkų nelaisvėje,grįžo, su palaužta sveikata 
;r 1926 m. kovo 25 d. mirė džiova.

Dar yra žinomi šie pirmos oro: eskadrilės žuvusieji 
lakūnai: Itn. V. Rauba, žuvęs 1920 m. gegužio 12 d-; lakū
nas Kaputauskas, žuvęs 1921 m. birželio 15 d-; lakūnas B. 
Kraucevičius ir Itn. K. Maila žuvo 1924 m. liepos 31 d; 
lakūnas inžinierius J. Dobkevičius, žuvęs 1926 m. birželio 
3 d.; lakūnas vyr. Itn.V. Mačiokas, žuvęs 1927 m.liepos 16.

2 oro eskadrilės žuvę lakūnai- Pirmoji eskadrilės au
ka yra Itn. Pranas Stelmokas, žuvęs 1923 m. birželio 20. d., 
vyr. Itn. Juozas Liutkus, žuvęs 1928 m. kovo 29 d. moto
ciklo katastrofoje, vyr- Itn. Juozas Tumelis ir vyr, psk. 
MiKas Mažonas, žuvo 1928 m. liepos 18., susidūrus erd
vėje dviem lėktuvam, kpt. Antanas Kuncaitis ir vyr. Itn. 
Antanas Vedeika žuvo 1929 m. rugsėjo 19 d. lėktuvo liep
snose- Dar yra žinomi žuvę iš karo aviacijos kpt. Nasta- 
ras ir inž. Vacetas.

1938 m. birželio 2 d.Bartininkuose (Vilkaviškio aps.) 
lėktuvo, avarijoje žuvo Itn. Vįdūnas ir pšk. J. Vilkaitis. 
Tą dieną lakūnai čia lankė Vilkaičio tėviškę, iš lėktuvo 
numetė laišką ir sumanė truputį pamanevruoti. Besivąr- 
tydami per daug priartėjo prie žemės, lėktuvas atsitren
kė į kalniuką ir sudužo. Drauge žuvo ir abudu lakūnai 
Vilkaičio tėviškės laukuose.

Gudų daliniai. Gardine formavosi Lietuvos kariuo
menės sudetin įeinančios tautiškos gudų kariuomenės da
lys. Kautynėse dėl Lietuvos nepriklausomybes gudų žu
vo ir mirė fronte 1 karininkas, 3 puskarininkai ir 15 ka
reivių. . >

LIETUVOS KARIŲ KAPAI LATVIJOJE.
Mūsų žuvusių karių yra palaidotų ir Latvijoj. Dau

giausia jų amžiną poilsį rado Dūkštos aps., kur 1919 - 
1920 m- vyko kovos su bolševikais. Lietuvos kariuomenė 
buvo pasiekusi net Dauguvos krantus ir savo krauju gau
siai aplaistė Latvijos žemę.

(Bus daugiau)
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1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Gavę pinigui, tuojau knyga paslųsinte.

■

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienai lietuviu kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Cit suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jmdi KapačinskM, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuva, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Jveras Kapačinskas, liEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
vra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kurlančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

CIKAGirrtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vairaus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
Išversta i anglų kalbą.

M. ZoU<nka. SATYRINIS NOVtLtS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusk, kaina $2.

D. Kuraitis, KELIONt | ANAPUS GELEžINtS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intuiristo ir agitpropo propaganda bei 
atmaakavimai. Abi knygos paradytos lengvu, gražiu stiliumi.

PnH. P. Pakarklls, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOfAL 176 psk dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina S2.

Vlneat žamalfk. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAiTtJE. I 
94 pat Kaina ILSO.

file ir kiti leidiniai yra gaunami
- NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED STN CHICAGO, ILL, 60609
afalUnksM darbo valandomis arba užsakant paltu Ir pridedant | 

E*k| ar piniginę perlaidą.

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

METUVIŠKĄJĮ PAMARĮ
336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo Pam-jrĮ, senus 

t gyventojus ir gamtą. 1^00 lietuviškų vietovardžių sąrašas. Knygos
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų

1800 So. Halsted St Chicago, III 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

TEL. 421-3070

Senatorių pašaliniai “uždarbiai VANDALIZMO NUOSTOLIAI

Pažanga ar dekadansas?
Chicagos ir apylinkės bienalė

Vasario 19 d. Chicagos Meno ir spalvų riksmu, primena anks-
institute 2-me aukšte buvo ati
daryta 76-ji vad. Chicagos ir apy
linkių (130 mylių radi j use) an- 
trametinė dailės paroda. Daly
vauja 200 dailininkų. Daugiau, 
kaip 1,400 prisiųstų eksponatų 
jury komisija atmetė. Kurie ■ 
siuntė savo darbus ir sumokėjo 
po $5 už parodai nepriimtus 
darbus pinigai negrąžinami. Di
rektorius John Maxon parodos 
kataloge sako: “Kiekvieną paro
dą jury k-ja sprendžia tą, kas 
yra reikšminga”.

šioj didelėj parodoj dalyvauja 
du .lietuviai — Vilija A. Eivai- 
tė (Eiva) ir Juozas Mieliulis. čia 
visko yra: meno ir “džiunko”, ka
dangi dabar viską vadina menu 
ir viskas sutelpa po vienu muzie
jaus stogų. Kalbant apie me
no vertybes, parodą turėtų ver
tinti psichiatras ir parodos lan
kytojas, o kritikas gali daryti sa
vo išvadas. Paroda savo įvai
riausiu mišrumu, didelių drobių

čiau buvusias parodas, tik skir-! 
tumas yra tas, kad beveik nėrai 
formalistinio abstrakto, daugia' 
kreipiama dėmesio j fotografinį 
realizmą.

Ne tiek svarbu forma, kai siū , 
į losi klausimas: Kas yra menas ? \ 
Kokia menininkų misija? Kam 
menas tarnauja 7 Kokia iš to ■ 
nauda, kai menininkai neturi ko ■ 
veikti, neturi temų, pagaliau nei į 
intelekto. Yra ir išimčių, bet 
išimtys labai mažos. Kompli-, 
knotas dirbtinis gyvenimas re-i 
formuojamas prieš įprastinį- 
konvencionalumą, vulgarizmas 
priimamas kaip dorybė. Morali
nis smukimas tampa paprastu 
dalyku. Šitie elementai atsispin
di ir daidėje. Naujoji gentkar- 
tė nauja ipachologija, kitokis 
gyvenimo supratimas. Menas 
nuo seno buvo dvasinės kultūros 
atspindis ir istorinis dokumen
tas. Mūsų laikų meno negalima 
lyginti su didžiųjų dvasinės kul-

V. švabienė “Saulės duktė”
(Grafika)

PHKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Jimzm Daupam- ŽEM4S OKIO šVIETIMAS. Studija. Išleis
ta Chieagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da- 
thp žemės ffldo švietimo problemos ūkininku krašte. H dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.
ji Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuviu tautos likimas 

Bebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtu su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūrinių 1 almėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
Ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.
- ' Knygos apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 

absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po na- 
šaulį iftlaškytu lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba firinfnkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugtmai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus —' myli< 
mal Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. 
Gaunama Naujienose.
.:% • Čekį arba Money Orderi siusti tokiu adresu:

tūros epochų menu, turinčiu po- šutiniame plane dešinėje plane- 
zityvios dvasinės išraiškos.

Kai šioje, parodoje didžiąja 
dalimi demonstruoja, su menu 
nieko bendro neturintieji ekspo
natai, galima manyti, kad ga
lutinį žodį turi dekadansas, bet 
ne pažanga meno vardu. Vyrau
ja mechanika, technika, daik
tiškumas— fotografijos, iškam-. _ ......
šos, kurios neturi nieko bendro donas ir mėlynas. Patrauklus, 
nei su grožiu, nei su estetika. švari> aiški technika, bet 
Pav. nufotografuotos Michelan- taikomojo meno šakai la- 
gelo kūriniu montažas, fotogra-; geras. Iš kitų dar.tenka pa

minėti Pamela Lang gerą natiur
mortą, Jack Johnson Colorado 
gamtovaizdis, Richard Beard di
delio formato drobė “Pasiseki
mas”, mistiškas, karikatūrinis 
tapinys, Carol Hindz-Perez pui
ki klasiška grafika “Triumfas”, 
Harry Patterson monumentalus 
gamtovaizdis ‘Tapludimys”!

Viena mechaniška pieštukams 
aštrinti mašina sutraukia daug 
žiūrovų savo keista konstruk
cija. Roger Brown paveikslas 
per visą sieną iškabintas, pa
vaizduoja Chicagos miestą su 
dangoraižiais ir žmonėmis, pa
vadintą “Kristus Įžengia Į Chi- 
cagą 1976 metais”. Idėja pasi
skolinta iš belgų dailinintko Ja
mes Ensor, kai jo paroda vyko 
Chicagos Meno institute. Enso- 
ro paveikslas pavaizdavo Kris
tų įžengiant Į Briuselį. Beja, 
Myoko Ito puikus dekoratyvinis 
darbas.

Kai mes peikiame savo Vasa
rio 16-tos proga rengiamas paro
das ir vadiname mėgėjų parodo-

fijos ir pagalvės, priguldyta mo
linių “kleckų”, kurie truputį pa
našūs i supuvusius lavonus, te
levizija, kopėčios, manekenai, iš 
medžio padirbti staliaus Įran
kiai, karvė paguldyta sofoje. Sto
vintis arklys šiaudų nuotrupom 
apklijuotas, elektronikos apara
tas, dar kažkokių motorizuotų 
mašinų, kurios cypia, barška ir 
“žaibuoja”... O jau visokių smul
kių išdirbinių — nei nesuskai
čiuosi. Yra- ir kažkokių f ardų, 
prismaigytais peiliais. Didžia 
dalimi primena vasaros metu pra 
mogų parką, kur cirko stiliaus 
plakatai siūlo vaikams išdaigas 
pamatyti.

Tai viena parodos veido pusė, 
apie kurią nieko daugiau nega
lima pasakyti. Ji savo “nauju
mu” ne naujesnė už anksčiau 
buvusias parodas tame pačiame 
institute.

Bet yra ir gerų kūrinių pvz. 
Juozo Mieliulio “Erdvės kom
pozicija”, didelio formato drobė, 
pavaizduoja didelę erdvę ir vir-

ta. Apatiniame plane horinzote, 
visa eilė karių kaukuolių su 
plieniniais- šalmais ant galvų. 
Tai yra karo pasėkos simboliz
mas. Prie Miejiulio ' paveikslo 
žiūrovai ilgiau sustoja ir pasi
lenkę žiūri. Vilijos A. Eivaitės 
(Eiva) “Tuxedo Row”, serigra- 
fija, trys švarkai: žalias, rau-

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJ’ĘNOSS GALIMA GAUTI NEPAPRASTA! ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančius 1903 

metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
rūpinitną. - ------------------------------------------------

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 -------------- $2.00

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čeki arba monėy orderi, prie 
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo Išlaidom*.

1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 60608

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutiniu 90 (1869-1969) metu 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir ju atliktus darbus 664 psl. Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuviu Istorijos Draugija. __ _

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuviu kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikišku, socafiistinrų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, tin 
kai Ir kt «

Norintieji Mą knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

ban- j

WASHINGTONAS. — Smur- 
įsikūrimo, *r vandalizmas mokyklose 

i yra tiek rimta problema, kad 
’daugeliui mokinių ir mokytojų 

’ nebe tiek mokslo kiek

Vašinklonas. - Atstovų Rū- jęs nuo respublikos 
my senato finansinis ar ban-! pradžios.

Bankų sena toriams mokami }pas %'arė 
algų priedai bei kiti pasali- išlikimo klausimu, pasakė India- 
niaį uždarbiai** neabejotinai nos senatorius Bireh Bayh. Kas- 
žemina visą įstatymų leidimo j met įvyksta apie 70,CC0 mokyto- 
instituciją. Sen. R.B. Long tai jų užpuolimų ir svrr’TŠimų. šim- 
vadina "senatoriaus samdymu”, Į tai tukliai! jų mokinių užpuoli- 
o sen. W. Proxmire tai taktiškai! 
vadina reikšmingas reikalų su
sikirtimas”, bet dauguma se
natorių mano, kad tokie “uždar
biai” yra visiškai teisėti, ku
riais papildoma senatorių kišenė.

Senato daugumos lyderis sen. 
R.C. Byrd linkęs tokį senatorių 
pasipinigavimą bent dalinai sus 
tabdyti nauju etikos kodeksu. 
Atstovų Rūmai sutinka “uždar
bius” apriboti 25000 dol. ribose, 
bet ne etikos sumetimais, o gry
nu išrokavimu, kad rinkėjai ne
pasipiktintų, pasididinant sau 
algas 29% - iki 57.500,00 dol. 
metams. Greičiausiai etikos ko
dekso bus leista uždirbti iš šalies 
15% gaunamos algos dydžio.

Bet sen.. Byrd mano, kad ap
ribojant senatorių pašalinį “už
darbį,” nepasinaikins interesų 
konfliktas. Gyvenimo praktika 
rodo, kad finansinės ar kitos 
grupės, duodamos senatoriams buvo laikomas nesaugiu. Til 
“dovanas,“ yra visada suintere
suotos svarstomais įstatymų pro
jektais, kurie liečia jų biznius.

V. Pr.

kų komi lėto 13 narių šešių me
tų laikotarpyje yra gavę iš 
Amerikos bankų beveik 
virtį milijono - 227.379,00 

“priedo” prie algų.
Kiti senatoriai “uždirba” 

šimtus tūkstančių dolerių 
žinodami po Ameriką “aušin
dami burną” - sakydami kal
bas studentams, suvažiavusie
ms biznieriams, klubų sueigose 
ir kiekvienu kitu atveju.

Kartais įstatymų leidėjai ke
liauja šimtus mylių pasakyti 
kalbą vienoje ar kitoje vietoje, 
ir vėl galvatrūkčiais skuba į 
Vašinktoną pasiimti algos če
kį. Pakalbėjęs 20 minučių se
nate, jis vėl dingsta. Toks se
natorių paprotys, “aušinti bur
ną” šimtus mylių nuo senato 
rūmų, yra Amerikoje įsigalė-

kct- 
dol.

net 
va-

mis, matome, kad kiti daro dar 
blogiau. Juk tokias paroda or
ganizuoja, kaip 76-bienalė, me
no hierarchija. Iš 1,400 atmes
tų darbų buvę galima geresnę 
parodą sudaryti. Daugelis man 
pažįstamų Chicagos dailininkų, 
kurie yra tikri profesionalai, ne
dalyvavo, žinodami kokia bus 
jury komisija.

Paroda pasibaigs kovo 27 d.
mš.

Sen. R.B. Long lai jų užpuolimų i
senatoriaus samdymu”, j tai tūks't

mų ir apie $50 ) milijonų nuosto
lių, kuriuos mokykloms padaro 
“vandalai”.

PIGIAUSIA MEKSIKOS
MIESTE

Meksikos Miestas iš 91 mies
tų pasaulyje yra pigiausias pra
gyventi, pranešama Jungtinių 
Tautų mėnesiniame biuletenyje. 
Pragyvenimo išlaidos Meksikos 
Mieste 58 nuošimčiais pigesnės 
kaip New Yorke. Brangiausias 
(133 nuošimčiais brangesnis) 
Olandijos mieste Hagoje, 130% 
brangesnis Tokio, 118% 
je, 114% Paryžiuje, 77% 
lavoje (Čekoslovakijoje)

Vieno- 
Bratis- 
ir t. t.

• Venecijos mieste Rialto til
tas yrą turistų mėgiama vieta. 
Nors jį statant i drėgnus bei 
gumblėtus-Lrantus buvo sukal
ti virš 12,005-.poliu. tačiau til-

tas buvo sutvirtintas ant jo pa
stačius dvi eiles suvenyrams 
krautuvėlių, kurios yra laiko- 

I mos neatskiriama tilto dalimi

Artėja Dainų šventė. Reikia jai tinkamai pasiruošti.

Juozės Vaičiūnienės knyga

ateina pagelhon organiztoriams, chorų vedėjams, choristams ir visiems 
dalyviams. Knyga kišeninio formato, 151 psl-, kainuoja $2. Užsaky
kite dabar.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 e. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, arba grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzemp

liorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant Čekį arba Money 

orderį tokiu antrašu:

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

Taupykite dabar FSLIC

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi-

Taupykite dabar. 
. N

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša
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Muzikė Ona Mikulskienė, praeitais metais Karyje 
paskelbusi savo straipsnį “Rusai naikina mūsų tautinį 
meną”, palietė pačią skaudžiausią okupanto vedamos Lie
tuvių tautos rusinimo politikos vietą. Jau praeitais me
tais šiam klausimui nagrinėti buvo įkinkytos pačios pa
jėgiausios okupantui tarnaujančios ■ jėgos ir bandyta p. 
Mikuskienę sukritikuoti, bet jiems nepavyko.

Lietuvos nutautinimo specialistas, prisidengęs K. 
Vilniečio slapyvardžiu, bandė p. Mikulsikenės tvirtini- 
nimus paneigti ir nuvertinti, bet jam nepasisekė. Reika
las dar pablogėjo, kai pats muzikas A. Mikulskis, teisin
damas žmonos tvirtinimus,nurodė paties Vilniečio silpnas 
puses. Greičiausiai tai buvo ne vieno Vilniečio darbas- 
Jis buvo skaitytas kitiems “specialistams”, kad tiktai ai
škiau būtų sugriauta Mikulskienės užimta aiški ir nesu
griaunama pozicija. Ne tik Vilniečiui, bet ir jo patarė
jams nepatiko A. Mikulskio nurodymas, kad koliojimais 
tikrai jokio klausimo niekas neišsprendė praeityje, jo 
neišspręs ir laisvi lietuviai su okupanto klapčiukais. 
Jeigu Mikulskienė nebūtų pataikiusi į pačią skaudžiausią ‘ 
vietą, jeigu Mikulskis, įkišęs peilį į votį, nebūtų jo pasu
kęs, tai okupantui tarnaujantis K. Vilnietis būtų nutilęs. 
Bet dabar tylėti jis negali, jis rinko medžiagą ištisus 
metus, straipsnį rašė ir perrašinėjo kelis mėnesius, grei
čiausiai jį skaitė kitiems savo bendradarbiams ir vėl pa
siuntė į Ameriką. Straipsnis ilgas, užimąs veik pusant
ro laikraščio puslapio. Jis buvo pasiustas Stasio Jakubkos 
leidžiamai Vilniai. Okupuotos Lietuvos žurnalisto garbės 
titulą gavęs Jokubka savaitinėje Vilnyje padarė specia
lų “Kultūros puslapį” Vilniečio straipsniui įdėti. Savo 
straipsnį jis pavadino “Gal jau atvėso ? Dar sykį apie bal
są iš grabo..’

Sovietų karo jėgos, Lietuvos komunistų partijos va
dų padedamos, jėga suvariusios lietuvių tautą į karstą, 
užvožė to karsto dangtį, manė, kad lietuviai nepajėgs pa
sauliui pasakyti apie jų vedamą mažos tautos naikinimo 
darbą. Mikulskienei nurodžius okupanto daromus nusi
kaltimus, jie atsiliepė “balsu iš grabo”. Jie buvo įsitiki
nę, kad tas balsas iš rasų užvožto “grabo” padarys įta
kos. Bet Mikulskis prašneko dar stipresniu balsu. Oku
pantas veik ištisą metą galvojo. Užgirstas balsas jam ne
davė ramybės- Jis ieškojo argumentų, bandė teisintis, su
rasti pasiteisinimui kelias mintis, bet turime pripažinti, 
kad jam nepavyko.

Be įrodymų, Vilnietis paleido gandą, kad muzikas A. 
Mikulskis nesugeba logiškais argumentais atsakinėti, 
kad užnuodytas muzikas vien tik emocijas lieja, kad jis, 
paleidęs tuščius žodžius, atvės ir tautos išgamų, ko gero, i 
prie gėdos stulpo neberiš. Bet nežiūrint į šias pirmines 
strėles, jis, ištisus metus negavęs ramybės, šitaip toliau 
argumentuoja:

“Taigi — prie paties reikalo. A. Mikulskis savo 
straipsnyje rašo, kad Lietuvoje tautiški šokiai ir dra
bužiai naikinami, kad tik išeivijoje žinoma, kokie jie 
turi būti. Argumentai ? Jų praktiškai nėra — yra tik 
atbstraktūs teiginiai, pagrįsti pirmiausia asmeniš
kumais ; aš, atseit, viską žinau, ir žino tie, kurie pa
gal mane turi žinoti, o tie, kurie ką nors Lietuvoje 
dirba, yra blogi žmonės, nemokšos, niekšai ir t.t ir 
pan.

“Todėl pradžiai keli paprasti klausimai. Ar gali- 
lima, 30 metų atitrūkus nuo tautos, nuo gyvosios jos 
liaudies kultūros, įsikūrus tarp svetimų dangorai- . 
žiu, viską spręsti apie liaudies šokį ir dainą vien iš 
savo sustingusių žinių, nesinaudojant tautos archy
vais, moksline madžiaga, nerenkant įvairiapusės gy
vosios medžiagos? Ar kaimo vakaruškos ir liaudies 
ansamblio koncertai yra žiūrovui vienodai įdomūs, 
ar koncerti.iis liaudies šokio atlikimas turi būti tapa-

das ir Birutė Klioriai, Antanas 
ir Dalila Polikaičiai, M. Pužaus
kas, Vitahs ir Dana Lembertai, 
Jurgis ir Marcelė Uksai, Kazys 

Į Venslauskis, Walteris Salinis, Z.
Koronkevičiai, Vincas ir Ema 
Dovydaičiai, Antanas Rapšys, 
Albinas Ruigys. Vytautas ir Ire
na Tamošaičiai šitaip aukojo: 10 
dol. Vlikui ir 10 dol. L. Bendruo
menei. L. Graužinienė, Tomas 

' ir Teklė Sereikos savo aukas ski- 
|ria vien Vlikui.

Vincas ir Janina Dovydaičiai, 
iš San Clemente, Calif., Ameri
kos Liet. Tarybai aukojo 17 dol.i »

Po 15 dol. aukojo: Jonas ir 
Valerija Ruzgiai, Petras Čer
niauskas, Aleksas ir Melania 

. Maskaliūnai, Vytautas Apeikis, 
Kazimieras Rakūnas," E. ir L. 
Jarašiūnai, Vytautas ir Helena 
Vidugiriai, Pranas Dovydaitis,

Chicago* Lietuviu Tarybos suruoštas Vasario 16-tos dienos paskelbimo minėjimo vaizdas. Amerikos ir Lie- J. ir G. Baltrušaičiai, Ignas ir 
ros himnu oiedoiimo metu. Didžioji salė ir balkonas buvo pilnutėlis. Nuotrauka C. Genučio MoiiTinVoi Atuvos himnu giedojimo metu. Didžioji salė ir balkonas buvo pilnutėlis.

kalba
Bostono kairiųjų liberalų laik

raštis Boston Globę vasario 11 
d. laidoję rašo, kad Sovietų im
perijos lyderis Brežnevas 1973 
m. slaptame Rytų Europos ko
munistų suvažiavime Pragoję 
oasakęs: “Mes detentės pagalba 
atsiekiame tai, ko mūsų pirmta- 
kūnai, naudodami šarvuotus 
kumščius, negalėjo atsiekti... 
Mes per trumpą .laiką detentės 
priedangoje sugebėjome gauti 
daug daugiau, negu tai buvo 
gauta ar padaryta tęsiant kietą 
akistatos politiką prieš Nato...

Draugai, pasitikėkite mumis, 
iki 1985 m. priedangoje deten
tės mes dar daugiau padarysime 
Vakarų Europoje. Mes dabar su
tvirtiname savo pozicijas, page- 
rinsim ekonomiją.. Galutinoje 
išdavoje, tvirtinant savo jėgas, 
bus tai, kad 1985 m. mes jau 
galėsime išplėsti savo valią kur 
tik panorėsime”...

Aptardamas situaciją Vakarų 
Europoje, Brežnevas pareiškė; . 
“Suomija yra mūsų kišenėje, 

‘Norvegija dar bus, nes Įvykiai 
slenka teisinga mums kryptimi, 
Danija Vakarų pajėgose yra ne
svarbi, Prancūzijos užsienio po-, 
’itika yra marksistinė, Įvykiai 
^talijoje vystosi palankiai mūsų 
kryptimi, o Vakarų Vokieti- 
:oje Willy Brandto Ostpolitiką 
atnešė beveik stebuklą, sutvirti
nant prieš tai ginčitinas sienas”.

Kai Britanijos slaptoji žval
gyba pasak Boston Globe, pra- ; 
nešė apie tai Vašingtonui, tai 
sekr. Kisingeris- praneštos ži
nios svarbumą paneigė ir ji vie- ■■ 
Šurnoje nepasirodė administraci- . 
jos slubgsniuose iki 1976 m.

Svarbiausia, kad Amerikos ži
nių agentūros nekreipė dėmesio . 
tai žiniai paaiškėjus, išskiriant ■ 
Boston Globe, nežiūrint, kad nuo 
1973 m. rusai rytų Europoje pa- | 
dvigubino savo jėgas, lyginant 
su Nato jėgomis. Sovietų divi
zijų skaičius Rytų Europos pa
sienyje paaugo iki 168. šarvuo-1 
čių skaičius padidėjo 40% — | 
iki 26,000. Varšuvos paktas da- 
bar dvigubai daugiau lėktuvų 
turi kaip Nato. Atomines bom- | 
bas nešančios raketos tinkamai k 
pasienyje paruoštos dideliu skai- > 
čiumi.

Bronė Medžiukai, A. Kontvys. 
Birutė Čiurlionienė savo auką 
skiria Vlikui.

Algirdas ir Jūra Gustančiai 
Amerikos Lietuvių Tarybai 
ko jo 11 dolerių.

Aukotojų sąraše yra 89 as- 
Lietuvių Tautiniai Namai, Al- mens aukoję po 10 dol., yra au- 
fonsas ir Inga Tumai savo auką 
suskaldė — 25 dol. Altui ir 25 
dol Vlikui, Romas ir Angelė Nel- 
sai šitaip aukojo: 25 dol. Altui 
ir 25 dol. Liet. Bendruomenei,- 
Feliksas ir Saulė Palubinskai vi
są penkdešimtinę skiria Vlikui.

Valentinas Varnas aukojo 40 
j dol. — visus Vlikui.

Po 30 dol. aukojo: Bronius ir 
| Mikalina Stančikai, Jonas ir Ur- 
! šulė Baltrėnai, Antanas Kazi
lionis, dr. Jonas Zmuidzinas au
ką skaldo: 15. dol. Altui ir 15 
dol. Vlikui. Taip pat ir Rita Ba
reikienė — 15 dol. Altui ir 15 
dot Vlikui. Jonas ir Marija Ku- 
prioniai -visą 30 dol. auką ski- 

:ria Vlikui, lygiai taip pat au
kojo ir Stasys ir Ona Daugėlos 
— Vlikui.

Po 25 dol. aukojo: Leonas ir 
Sigita Tomkai, Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje 75 kuopa, 
Balys ir Dalila Mackialai, Eu-

Liucija Mažeikos, Mike ir Hildi- 
gard Pasker, dr. Jonas Jurgilas, 
Vladas Jasiulionis, Kazimieras 
Bandzevičius, Albinas Markevi
čius,' Ambrose ir Sofia Zatkus,Lietuvos laisvei surinktos aukos

Amerikos Lietuvių Tarybos Vlikui 390 dol. ir Liet. Bendruo- 
L. A. skyriaus surengtame Lie- menei 95 dol. Taigi, dauguma 
tuvos nepriklausomybės šven
tės, Vasario 16, minėjime šie
met Lietuvos laisvinimo darbui 
suaukota daugiau pinigų negu 
kuriais nors praeities metais.

Kvietimai į šventę buvo iš
siuntinėti paštu. Aukas Alto iž
dininkui K. Prišmantui buvo ga
lima siųsti paštu arba įteikti i landas ir dr. Danutė Giedrai- 
rinkėjams Marshall mokyklos čiai, Emilis ir. Julia Sinkiai, VIa- į 
auditorijoje, kai vasario 13 d. 
ten buvo minėjimo programa.

Visuomenės skaldytojų gru
pė, susispietusi Liet. Bendruo
menės Vakarų Apygardos val
dyboje, išsiuntinėjo laiškus, ra
ginančius aukoti bendruomenei 
ir davė adresą, kur tokios aukos 
turėtų būti siunčiamos. Kiek jie 
surinko, žinios nėra, bet ir anks
čiau jie aukotojų sąrašo 
neskelbė. -

Turiu iš Alto iždininko 
vasario 24 dieną gautas, 
jog vis dar paštu ateina 
Tą dieną Amerikos Lietuvių Ta-inutėMitkai, Ona Gustienė, Simas; genijus ir Irena Vilkai, dr. Zig- 
rybai gauta jau 4,100.65 dol., | ir Jadvyga Kvečai, Antanas ir'mas Kungys, Anatolijus Dičius,

_i■ - mi- ii -i_i ■ssessa: Vacys ir Petronėlė Prižgintai,
.. j. • dr. Juozas ir Giedra Gudauskai,

' Los Angeles ir apylinkės lietu- 
> vių vieningai remia Amerikos 
Lietuvių Tarybos veiklą.

Aukotojų sąrašas
Po 100 dol. aukojo: Santa Mo

nica Lietuvių. Klubas, dr. Myko
las ir Alena Deveniai, dr. Ro-

au-

viešai

žinias 
Sakė, 
čekių.

rybai gauta jau 4,100.65 dol.,

das ir Alfa Pažiūrai savo šim-j 
tinę suskaldė,: 50 doL Altui ir 50 
dol. Vlikui. .

Kazys Januta aukojo Ame
rikos Lietuvių Tarybai 65 dol.

Po-50 dol. aukojo: prel. Jonas 
Kučingis, Antanina Lukšienė, 
Antanas ir Filomena Galdikai, 
Bronė ir Antanas Skiriai, Juo-: 
zas Prusinskas, dr. Vytautas Vy
gantas iš New Yorko, šventėje 
buvo svečias prakalbininkas, Kęs 
tutis ir Mirga Pažemėnai, dr. Va
lerija ir Viktoras Raulinaičiai 
(iš Fresno, Cai.), Juozas ir Da-

ir Jadvyga Kvečai, Antanas ir

,. j. ...' . . . .• •__ . ar. Juozas ir Lrieara uuaausKai,
tus liaudies pasilinksimnimui. (Vilnis, 19 L ( hl ko- Stasys ir Stase Damuliai, Alek-

Pats svarbiausias Vilniečio argumentas yrą tas, kad 
muzikas Mikulskis, įsikūręs tarp svetimų dangoraižių, 
per 30 metų atitrūkęs nuo lietuvių tautos, o Vilnietis, ne
turėjęs drąsos net savo pavardės paskelbti, ir 35 metus 
gyvenęs vien tiktai okupanto ruso aptvertame garde, ne
nutolęs nuo lietuvių tautos. Vilnietis, norėdamas gauti 
kiekvieno komunisto gaunamas privilegijas, turi gerą 
būtą, gerą maistą, gerus drabužius ir pakankamai pini
gų kitoms gėrybėms įsigyti, tuo tarpu lietuviškoji liau
dis, apie kurios kultūrą Vilnietis kalba, neturi savo buto, 
dirba patį sunkiausią darbą, gauna vergų atlyginimą ir 
nepajėgia ne tik tinkamai apsirengti, bet negali sveikai 
pavalgyti. Ar Mikulskis, nenorėjęs šunuodegauti okpan- 
tui ir išvykęs į užsienį, nestovi arčiau tos okupanto išnau
dojamos liaudies, negu Vilnietis, pačių rusų nuo liaudies 
atskirtas, naudojaso okupanto beriamais trupiniais?

Vilnietis kalba apie “įvairiapusės gyvosios medžia
gos rinkimą”, apie “mokslinę medžiagą”, apie ‘'tautosa
kos archyvus”, bet nejaugi jis mano, kad Amerikos lietu
viai čiulpia pirštą ir neturi jokio supratimo, kaip tie 
“tautos archyvai” koplektuojami, kokia medžiaga į tuos 
archyvus patenka ir kokia yra mokslinė to viso darbo 
vertė? Užtenka tik prisiminti Juozo Žiugždos sudaryto 
“istorinio instituto ir jo archyvo surinktą medžiagą ir 
grynai rusiškos jo lietuvių tautos dokumentų įtakas, kad 
drįstų tokia “moksline medžiaga” naudotis. Tiktai Ame
rikos laipsnius įsigiję remeikiai tiki okupanto į archyvus 
sukaupta medžiaga, tuo tarpu kiekvienas paprašęs lietu
vis žino, kad tie archyvai sudaryti rusinimo sumeti
mais. •-

sandras ir Bronė šimkai, Pet
ras ir Rūta Sakai, Jonas ir An
tanina Kutros, Jonas ir Ona Mo
tiejūnai, Ramūnas ir Irena Bu- 
žėnai, Antanas ir Halina Milak- 
niai, Bronius ir Angelė Seliukai, 
Tautinės Sąjungos Los Angeles 
skyrius, Alfonsas Jakubėnas, 
Juozas Račius, Liudas Reivydas, 
Rimas ir Rūtą Aneliaųskai, Jo
nas ir Julia Petroniai, Algiman
tas ir Birutė Liseckai, Edvinas 
ir Halina Balceriai, Stasys ir 
Elena Rąštikiai, Bronė Gajaus- 
kienė, Leonas ir Isabelė Oksai, 
Vytautas Tamulis, Antanas ir 
Wawanna Petkeliai, Selestinas 
Jurevičius, Adomas ir Eugeni
ja Ambraziūnai, Kazys ir Eu-Į įPraeitų metų gruodžio 26 d. 
geni j a Prišmantai, Nikodemas 
ir Kazė Mattis. Vlikui savo 25 
dol. auką skyrė Kazys ir Salomė
ja šakiai ir Juozas Tamas.

. Po 20 aukojo: Vincas Aneliaus-

i ko jusiu po 6 dol., ’ dol. ir mažiau 
’ — tą sąrašą paskelbsiu kitoje 
■ korespondencijoje.

Solistas A. Pavasaris
r . j - * / . -

dainuosiąs paskutinį kartą
Los Angeles lietuvių kolonija 

kaip buvo ir tebėra veikli. Kon
certų, balių ir kitokių pramo
gų netrūksta. Deja, negaliu, 

kaip pries keletą metų, visas tas 
pramogas aplankyti ir aprašyti, 

; nes dažnai savaitei ar kitai bū
nu iš namų iškeliavęs.

ŠĮ kartą mane pakutino pa
gunda pasiteirauti, kas per kon
certas bus solisto Antano Pava*- 
sario? Skelbimas parapijos kie
me sako, jog tai bus atsisveiki
nimo rečitalis, kovo 19 d., 7:30 
vai. vakaro, šv. Kazimiero para
pijos salėje.

Atsisveikinimų būna Įvairių. 
Vieni išsikelia kitur gyventi, ki
ti atsisveikina su žmona, o ki
tos žmonos atsisveikina su vy
ru, tad ir drįsau solistą Antaną 
Pavasari paklausti: “Su kuo Tu 
atsisveikini?”.

Atsakymas: Su dainą mylin
čią publika! Esą, atėjo noras 
daugiau viešai nebedainuoti, ne- 
bekoncertuoti. Tai ir rengiamas 
paskutinis koncertas.

O juk tenoras Antanas Pava
saris yra dainavęs nevien los- 
angeliškei publikai, bet ir Wa
shingtone, Čikagoje ir kitur. Ve- 
necueloje gyvendamas buvo ope
ros solistu, plokštelėse yra įdai
navęs operos arijų.

Tad, kas dar nori solistą Anta
ną Pavasarį išgirsti, kviečiami į 
jo, kaip jis sako, atsisveikinimo 
koncertą — rečitalį. Be dainų 
programos būsią ir šampano.

Mirė Ona Bieiskienė

• Indijos imperatorius Hu- 
mayun (1509—1556) sušaukė 
visus burtininkus ir prašę jam 
padaryti pasakose minimą ma
gišką kilimą. Jis pagaliau įsiti
kino, kad toks dalykas net im
peratoriams nėra jmanomas, to 
dėl savo imperijos reikalų raš- į 
tinę Įsakė pastatyti medžio ša- ę 
<ose arti viršūnės.

mirė generalinis Lietuvos kon
sulas dr. Julius Bielskis. Vos po
rai mėnesių praėjus mirė ir jo 
našlė žmona Ona Bielskienė. Mi-> 
rė ji vasario 25 d. Laidotuvės, laidoti.

kaip ir jos vyro konsulo Bielskio^, 
buvo privatinės, kūnas sudegin
tas. Kadangi oficialiai buvo, 
skelbta, jog konsulo Bielskio pe- ' 
enai bus nuvežti į Lietuvių Tau
tines Kapines Čikagoje, tai kal
bama, jog ir Onos Bielskienės 
pelenai tose kapinėse būsią pa- 

J. Klauseikis

Jonas Kazlauskas ryžosi Vilniuje sudaryti lituanis
tikos centrą. Rusai negalėjo net ir šviesesnės komunisti
nės galvos pakęsti, todėl ir įmetė ją Vilijon, o čia dabar 
ateina Vilnietis ir nori, kad Mikulskis naudotųsi panašių 
tipų į archyvus surinkta lietuvių tautai rusinti medžiaga- 
Visus Vilniuje veikiančius institutus ir archyvus įsteigė 
okupdntą's ftfeas, todėl nei vienim lietuviui nėra jokio 
reikalo jokios lituanistikos ten ieškoti. Svarbiausias Vii-į 
niečio argumentas naudingas tiktai lietuvių tautos ru
sinimui.

Lietuvos Vyčiai siu mėty vai. 12 ____ _______________ _____ __
wlai p. Dauivardienei pagerbti. Matome Vyeiy vadovybę banketui ruoštų Ii kairei f daline įtovfc 
pirmininkes dainininkas Alflirdae Brain, sekretorė Irena Šankus ir banketo viceplrm in Ink* Berry Mack. 
VyČiy 112 kuopos pirm. Al Mockus, July Zakarka, ai derme nes Ken Jakšy, arch. Albertas Karelia į> ban
keto pirmininkas John G. Evans.

Martinique restorane surouiė banketu Lietuvos
..4 Vyti v 

sekretore Irena Šanku* ir banketo vicepirmininke Perry Mack,

Nuotrauka V. Noreikos
— naujiEbOS, CHICAGO 8, ILL _ Monday, March 7, 1977
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bft. R. G. oALUKAS
XKU4EKIJRA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. PwU*ki Rd. (Crowford

Med.^ol Building). ToL LU 5-6444
P.-iioa ligooius pagal «us«ta r 1104 

«i neatsiliepia, skambinti 374-£°Q4

MONTREAL^ NAUJIENOS
Adrianos Jocytės koncertas Montrealyje

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są- būti profesionale dainininke, 
jungos valdyba pakvietė argen-

Aš pati vaikystėje 9 metų, gie-

ant

I

j

SLA
►

iSLA

SI-A

veikėjus. ir jie plačiau paaiškins apie

Gausite spausdinta* informacijas. jeigu parašysi!:

OF AMERICALITHUANIAN ALLIANCE
307 WEST .30 STREET. NEW. YORK. N. V 10001

Ji'S
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

!(į>AY THE PINEAPPLE ON ITS 
SIDE.WITH A LARGE, SHARP 
KNIFE OUT LENGTHWISE FROM 
THE BOTTOM THROUGH 1HECR0WN.

Gflcw THATA PLUMP AND FRESlL 

LOOKING PINEAPPlE HAS FOUND 
A HOME IN YOUR KTTCKEH ,YOU 
MAY WONDER ABOUT THE 
EASIEST WAY TO OUT AND SERVE 
TWS KLIOACY.WELL^COULPRT 
BE EASIER.

30 tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo d&u 
giau kaip ŠEFrYNLUb MILIJONUS dolerių savo aparaus

— didzieųste lietuvių frsiernabre organizacija — duoQa gyvy 
bes apdraudą tr ūgoįo pašare Kuri yra pigi, nes SUS1VL£> 
NULMAN neieško pelno, o le kia patarnavimus savuarpines 
pagalbos pagrmau

— jau turi OaugULU. Kaip tris su puse milijono doleriu kapitalu
Ui a jc apdraudė tikra ir Kiekvienas lietuvis čia gaU
gauti X-airių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00

— jaunumu duoda gerą Taupoma^ Apdraudė Endowment In 
suranct, Kad jaunuoUs gautų pinigus aukštojo mokslo stuoi

joms tr gyvenimo pradžiai.
— duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą 

už SI.000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.
— AKC1DENTALE A PD R A ŪDA naudinga visokio amžiaus asine 

aims, rekomenduojama lietuvišku KLUBU ir draugui na 
riims. Už $1.000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2 00 
i metus.

— kuonos vra daugumoje lietuvių kolonijų Kreipkitės i kuopų 
’ SUSIVIENIJIMO darbus

Kiekvienas šokėjas turėjo sa
vo “sponsor!ų”, kuris pasiža

dėjo sumokėti tau. tikrą sumą j 
■ pinigų už kiekvieną pašoktą va- 
i landą. Visos poros šoko visas'

Baigusi gimnaziją ji svajo- nustatytas 4 valandas, niekas iš ’ 
tinietę lietuvaitę dainininkę pa- janti studijuoti mediciną ir bū- kojų neiškrito ir visi uždirbo, 
koncertuoti šiaurės Amerikos'ti daktare.
lietuviams. ( Tikrai, gal tokia svajonė yra

Ji jau dainavo: Detroite, New j labai protinga ir praktiška.
Yorke, Čikagoje, Klevelande ir 
Kanadoje; Toronte,

DR. C K. BOBEHS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ . 

CHIRURGIJA ■ 
T*lef. 695-0533 

^o« Valley Medical C4nt*r 
350 SUMMIT STREET 

ROUTE 5®, ELGIN. ILLINOIS

Juk tokije jaunystėje pradė- 
Londone, jus dainąti, kažin to balso ar- 

Ont., ir vasario 26 d. Aušros tektų viso gyvenimo dainininkės

DR. PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Westchester Communitv klinikos 
Medicinof direktorius.

i 938 S. Mankei m Rd^Westchojfor, HI. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis b 

kas antra šeštadieni *—S vai.
Tek? 562-2727 arba 562-2728 .

REL GI 8-0873
DR.WJGJSIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

GINEKOLOGINĖ CHJHURGUA
6132 So. Kedzii Ave^ WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. skambinti MI 3-0001.

T«Ief. BE 3-5393

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS

3907 West 103rd Street 
V-1*»4os pasai susitarimą

DR. K. A. V. JUČAS 
489-4441 561-4605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1002 M. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE- 

Telefonas atsakomas 12 vai.

uR. FRANK FLECKAS
OPTOMETR1STAS 

K A T.B A LIETUVIŠKAI 
UTJ W. 71 st St
■’THnns akis. Pritaiko akinius ir 

"contact lenses”
•I oatfax susitarimą. Uždaryta tree.

Vartų salėje Montrealyje. ’ karjerai
Adriana Jocytė visai dar jau- į Ogį dar organizmui bręstant, 

na, vos 15 metų dainininkė, vir- balsas irgi dar keičiasi, 
tuoziškai pati sau gitara akom- ___
pamindama dainuodama parodė, dūdavau Piatigorsko bažnyčios1 kykla, kad ji ir toliau egzistuo- 
kad ji turi labai gražaus tembro chore žemu altu, o kai užaugus' 
gan stiprų balsą, kurį jau gerai. baigiau Kauno konservatoriją, 
moka techniškai valdyti, muzika-j buvau operos priimta kaip ke
liai, niuansuotai ir tiksliai išsi- foratūrinis, su visomis aukščiau- 
laikant tonacijose dainuoti.

Prieš pradedant dainuoti ji 
pranešė, kad dainuosianti lietu-’ 
vių liaudies dainas, kuries esan
čios labai gražios.

Iš tikrųjų gi iš padainuotų de
šimties ar dvylikos lietuviškai 
ir ispaniškai dainų, nebuvo nė 
vienos lietuvių liaudies dainos, 
kurios meliodija būtų kompozi
torių harmonizuota dainavimui 
solo su gitaros pritarimu.

Visos dainos buvo laisvų kom
pozicijų, estradinės muzikos žan
ro, taip pamėgusių šiais laikais 
lengvąją muziką (ypač okupuo
tos Lietuvos) kompozitorių kū
riniai.

į siomis gaidomis sopranas.
Kažin ar nebūtų mokytojai su

gadinę mano balso, jeigu jie ma
ne būtų mokinę nuo 9 metų dai
nuoti kontraltu?

Juk tokioje jaunystėje pradė
jus dainuoti, kažin to balso ar 
užtektų viso gyvenimo daininin
kės karjerai.

Visokiu atveju, jei Adrianos 
svajonė būti gydytoja ir išsipil
dytų, neabejoju, kad ir daktaro 
rolėje ji būtų labai gera kaip ir 
dabar dainininkė, nes atrodo Die
vas nepagailėjo tai mergaitei 
svarbiausia proto, (tai patyriau 
po koncerto su ja besikalbant) 
grožio, talento, darbštumo ir 
energijos. Reikia tik palinkėti 
mielai Adrianai sėkmės ir lai
mės, kėliau j an bet kuriuo savo 

' gyvenimo keliu.

ToL 737-5149

Nors labai ir labai sekasi, kaip 
ir matėme iš šio koncerto, mūsų 
viešniai Adrianai, meistriškai 
akomponuojant gitara, jausmin
gai, su didele ekspresija dainuo
ti svajingas dainas, kurios jau
nimo širdis žavi iki apalpimo, 
nors Argentinoje ji išrinktoji Pa
vasario Karalaitė ir visur laimi
konkursuose dainuodama pirmą-1 su 5 minučių pertraukomis prieš 
sias vietas, bet ji nesirengianti kiekvieną valandą.

Šokiu Maratonas
Buvo suorganizuotas Montre- 

alio jaunimo dar prieš koncertą, 
i 25 poros šoko ištisas 4 vai.

OR, LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2456 WEST 63rd STREET

4 n..73d. nuo 1—4 po pietų, 
cptvirtad nuo o—7 vak.

Ofiso ttlefu 776-2880 
Naujas raz. telef.: 443-5545

SUSIVIENIJIMAS 
LIETUVIU 
AMERIKOJE

DIt VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

Send ra praktika, spec. MOTERŲ ligo 
Ofisai 2652 WEST 59th STREET 

TeL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., an trad., trečiad 
tr Denki. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie 
n Lai? 2-4 vai. po pietų ir kitu iaiki 

pagal susitarimą.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTMOEeOAS-PROTfcZJSTAi 

Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Spocirii pagalba ketonu 
(Arch Supports) ir t t

VaU 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1 
Z850 W«st 63rd St» Chicago, III. 6062S 

PRospeef $-5084

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖL1NYČIA 

244d WEST Mrd STREtl
Telefonai! PR 8-0833 ir PR 8-0834 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Drishiy krautuvė 

THE DAISY STORE 
9915 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 

Tel. 499-1318

... Majoras Jonas Bagdanavičius,
L. K. Savanoris kūrėjas

Gyv. Hot Springs, Ark., anksčiau gyv. Chicagoje ir Lamonte, liį

Mirė 1977 m. kovo 3 dieną, .11:00 vai. ryto, sulaukęs 82 metų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Marijampolės apskr., Sasnavos vis.

Amerikclje išgyveno 28 metus.
Paliko nuliūdę; žmona Vaclovą Kačinskaitė, švogeris Vincas 

Kačinskas su šeima. Lietuvoje — sesuo Anelė su šeima ir kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami. j

Priklausė LB Hot Springs apylinkei, L. Fondui, Lietuvos Atgi
mimo Sąjūdžiui, buvo steigėjas Vokietijoje ir Chicagoje.

Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvių Dukterų Draugijai.
Kūnas pašarvotas šeštadienį, kovo 6 d., 7 vai. vakaro Petkaus 

Marquette koplyčioje, esančioje 2533 West 71 Street.
Atsisveikinimas įvyks sekmadieni, kovo 6 d. 7 vai. vakare.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, kovo 7 dieną, 9 valandą ryto bus 

lydimas iš koplyčios į Švč. Mergelės Gimimo parapijos bažnyčią, o 
po gedulingų pamaldų bus laidojamas Šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a, a, maj,^ JONO BAGDANAVIČIAUS giminės, draugai 
pa>*stami nuoįdrdžįai kvfečtami dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę lieka:
Žmona, švogers, sesuo.

Laidotuvių Direktorius Donald A. Petkus. Tel. 476-2345,

HOW TO CUTAWSEfXE. FTZESHPINEAPPLE

REMOVE THE FRUTT, 
INSERT A CURVEP KNIFE 
CLOSE TO THE SHELL AND 
CUT ALL THE WY AROUND

JIVl"

7)

(Seuove THE PINEAPPLE FROM BOTH SHELLS. HALVE 
FRUIT LENGTHWISE. $UCE OFF CORE (TOP POKTTON ) A 
OF EACH QUARTER; CHUUK FRUIT. PUT BACK IU THE .Tr 
SHELL— IT MAKES AN AFTKALTIVE SBSAN6 WSH S/

Leidimai — Pilna apdraudė
ŽEMA KAJLNA

R. i E R t N A $
Tel. WA 5-3063

Apdraustas parkravstymas 
ii jvairtv atstumu.

MOVING i

ANTANAS VILIMAS
ToL 376-1832 arba 376-5996

.rrr- -- ----- ,

SOPHIE BARČUS f 
radijo Šeimos valandos 
Visos programos iš WOPA,

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
ma drenk* iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vaL pope L — Šeštadieni 

! Ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto.

TeM&i HEmleck <42413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, U-L. 60629

The home pictured above 
doesn’t appeaf much different 
than any typical suburban 

į home. But It incorporates en- 
!erry-savin^ features in de
sign, materials, and appli
ances which can cut energy 
needs by up to 50 percent. It 
has two heat-circulatinr 
Heatilator Fireplaces (rirht), 
designed to draw room air in 
through the lower vents, 
warm it and then re-direct 
the heated air back into the 
room.

The more effective use of 
energy-saving design, materi
als and appliances can well 
save up to one half the cost of 
heating and cooUng our homes. 
This claim is being proven by 

’New York’s Long Island Sav
ings Bank. Its “Centenergy 
*76” house was built to demon
strate the many practical ways 
of conserving energy. The to
tal additional cost of these 
Improvements was approxi
mately $4,000 ... projected to 
be amortized within 4 to 5 
years through reduced ex- 
pense. Included are; added to*

sulation within walls and cefl- ’ 
ing as well as in earthen berms 
around the foundation, orien-j 
tation to seasonal sun atti-i 
tudes, energy-saving appli
ances and fireplaces.

The two HeaUlator Fire
places re-circulate heated air 
back into the room. This fea
ture alone reverses the usual 
heat loss characteristic of most * 
fireplaces, according to the de
signers of "Centenergy ”76.”

The fireplaces were supplied I 
by Home Crafts, Inc^ FlordL\ 
Park, New York. Heatilator 
Fireplace, A Division of Vega1 
Industries, Inc., located in Mt.; 
Pleasant, Iowa, manufactures • 
a compute Una of bviit-ia* 
freestanding and wall-\ 
mounted fireplaces » • • cwa.

Lietuvių šeštadieninei mokyklai 
500 dol.

Pasibaigus koncertui, pinigai 
buvo įteikti mokyklos vedėjai 
Monikai Jonynienei ir tėvų ko
miteto pirmininkui Sigitui Bar
šauskui. Abu jie dėkojo už pa
ramą mokyklaHr džiaugėsi, kad 
buvę šeštadieninės mokyklos mo- ‘ 
kiniai rūpinasi savo buvusia mo

tų.
Visus pranešimus darė patys 

Jaunimo Sąjungos nariai: Linas 
Staškevičius, Danielius Mališka, 
Ina Lokuševičiūtė ?ir apie Adria
ną Jociutę papasakojo Rasa Lu- 
koševičiutė.

Patys ištvermingiausi mara
tono šokėjai buvo apdovanoti. 
Sekė vaišės su vynu ir užkan
džiais.

Po vaišių dar ilgai smagiai 
buvo vėl šokta iki vėlyvos nak
ties. Elzbieta Kardelienė 

Haiti moterys nešioja vaisius 
gaivu kiekviename didesniame mies
telyje ir uoste. Jos moka vaikščioti 
minioje, pardavinėti vaisius ir ju ne
išbarstyti. Paveiksle matome vaisiu 
pardavėją Port-au-Prince uoste.

• Rusų caras Petras Didysis 
savo rūmuose keldavo puotas. 
Jei pasigėręs svečias būdavo 
triukšmingas, tai ji nuraminda- lą.

vo verčiant išgerti kvortą deg
tinės, supiltos i didelį buka- 1

Buv. Kauno Ligoniu Kasos “Dainavos” sanatorijos ve
dėjui,. Sodybos “Lietuva”, Lemont, Ill., savininkui,

A. t A. JONUI BAGDANAVIČIUI
CĄ KAČINSKĄ su šeima ir gimines nuoširdžiai užjaučia- 
CĄ KAČINCKĄ su šeima ir gimines nuoširdžiai užjaučia
me ir kartu, liūdime.

DR. LEONAS P. ŠULAS, 
MAGDALENA ir PRANAS ŠULĄ L 

VINCAS ŽEMAITIS.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"AŠ gyvasis, buvau numiręs ir štai esu gyvas per amžiy amžius*. 
Apr. 1:18.

Svarbiausias Evangelijos mokslas yra mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus 
prisikėlimas iš numirusių. Jėzaus mirtis parodo mums didžią jo ir jo Tėvo 
meilę. Tačiau dieviškojo plano įvykdymui ir visos žmonijos palaiminimui 
reikėjo, kad Jėzus atsikeltų iŠ numirusių ir pasidarytų mūsų išganymo Vadu 

’ ir visos žmonijos Atpirkėju. Dėlto Jėzaus pasakyta: “Aš esu gyvas ir jūs bū
site gyvi”. (Jono 14:18). Tokie Šventraščio pareiškimai palinksmina mūsų Šir- 

* dis, atgaivina ir sustiprina mus, nes matome, kad jau arti prisikėlimo rytas 
ir ilgai lauktoji Tūkstantmetinė diena, kurioje Viešpats palaimins visus ir nu
šluostys visas ašaras nuo kiekvieno jam pasidavusio ir jo klausančio žmogaus. 

. maldavimas už mūsų nuodėmes.
Visi Žino, kad mirtis yri Žlaun Ir paliečia kiekvieną Bet kur yri mL 

ruitaji? Į tą klausimu atsako knygute "Vilti* po mirties”, kurią geuslte 
ne.nokemai. Rašykite:

F. ŽAVISI 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 6662$
ŽV. RAJTO TYRINĖTOJAI

TĖVAS IR SUKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
A1KSIĖ TUTOMOB1LIAMS PASTATYTI

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

4805-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tek: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Chicagos
Lietuvių

Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

3307 So. L1TUAMCA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
144Ū So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Rfrpubl’c 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7^675
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL S74-4419

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArtte 7-1J11
— j1-.  ---------—~
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Ruošiama LxšT šventė Union

Piere

kūrybos laikraštį “Liepsna”.
— Amerikos Lietuvių Respu; 

blikonų Organizacijos narių su 
siriukimas bus kovo 13 d. 3 vai. 
poĮriel Margučio, pataljiose. Bus 
Kazimiero Okso, Anatolians Mi
lano, Vinco Kačinsko, Algio Re
gio ir Jono Talandžio praneši
mai. Susirinkime dalyvavo Stan 
ley Paulauskas, kandidatas į 
Oak Parko distrikto patikėti
nius. Respublikonų metinis ban 
ketas bus balandžio 23 d. Jau
nimo centro didžiojoje salėje. 
Rengėjų komisijos pirm, yra 
Algis Regis.

— Kar. Juozapavičiaus ir Žal 
girio šaulių kuopos Clevelande, 
sutartinai veikdamos, Vasario 
16 proga dekoravo Superior 
Taupymo B-vės didįjį langą 
knygomis apie Lietuvą anglų 
kalba, lietuvišku kryžiumi ir 
pirmosios Amerikos aukšt. mo
kyklos direktoriaus dr. K,ur- 
šiaus portretu. Marija Mikonie- 
nė pakelta tos bendrovės vice
prezidente ir paskolų skyriaus 
vedėjas. Kęstutis Šukys yra ben 
drovės vykdomasis viceprezi
dentas.

— K. Povilaitis iš Marquette

Daugelis arabiy nori modernėti, mokytis ir pramok
ti vartoti rašomąją mašinėlę, bet jos dar ir šiandien 
verčiamos nešioti juodus vualius veidams pridengti. 
Jungtinės Tautos Jemeno sostinėje Įsteigė arabėms mo
kykla mokytis mašinėle rašyti. Paveiksle matome to
kią jauną merginą, besimokančią rašyti mašinėle Sana 
miestelyje.

— Akt. N italis Žukauskas iš 
Xe\v \orko pakvicslas-atlikti St. 
Petersburgo l ietuvių klubo vie 
šo vakaro programą kovo 5 d. 
Si. Petersburgo lietuviai daly
vaus Far plautiniame festivaly
je kovo 1 13 d. Bayfront cen
tre. Bus tautodailės paroda, 
veiks lietuviškų valgių bufetas,

v ... ‘Kiekviena diena bus lietuvių pa 
■ , srrodvniai scenose, hultunmam maišia1 . . . , .lietuvių paviljonui vadovauja 

ir telkia eksponatus dail. Jurgis 
Juodis.15 dol. ir 5

šiemet per JAY neprikiau- 
soiuvbės Švente Lietuvos šau
lėj Sąjungos Tremtyje centro 
valdyba ruošia kultūrinį sa
vaitgali, kurs įvyks Union 
Pier, Mich, ši vietovė paežerė
je*. prie 12 plento yrą tarp Či
kagos ir Detroito, apie 100 my
lių nuo Čikagos, prie 91 greit
kelio.

Bus bazuojamasi 
Gintaro vasarviete,
ir nakvynę 3 dienas ir dvi nak
tis reikės mokėti 
dol. registracijos mokestį. Kas 
nebus visą laiką, pietūs ir va-Į
karienė po 1 dol., pusryčiai $2 Parko apylinkės iš anksto be ra 
ir 25 cent.

Ku 11ūrinio savai tgalio parei 
gūnai į Union Pier atvyks 
vakaro — liepos mėn. 1 d. 
atvykę šauliai ar jų
galės įsiregistruoti ir gauti 
sas informacijas.

Daugiausiai dėmesio bus krei 
piama į jaunimą. Jiems bus su 
o rga n iz u o t i specia lūs užsi ėmi
mą i, varžybos ir kitos pramo
gos. šeštadienį, liepos 2 d. lau
žas su linksma programa, o 
sekmadienį — liepos 3 d. šo
kiai salėj. Sekmadienį bus vyk
stama prie buvusiųjų Lietuvos 
Prezidentų paminklo, kuris 
yra apie 20 minučių kelio nuo 
Union Pier.

Stovyklos viršininkas yra pa 
skirtas gen. Daukanto jūrų šau 
lių kuopos pirmininkas Ed
mundas, Vengianskas, komen
dantu I. Petrauskas iš Kana
dos. S. Paulauskai

ginimo pratęsė prenumeratą, o 
savo genis linkėjimus atlydėjo 

iš $5 dovana Naujienų paramai, 
ir Dėkui. Taip pat dėkui tos apy- 

sveėiai linkės tautiečiams už pareikštą 
vi-;dėmesį Naujienoms prašant siu 

sti susipažinimui. Visi lietuviai 
prašomi atkreipti savo asmeni
šką dėmesį į Naujienas, gerai su 
jomis susipažinti ir pareikšti sa
vo asmenišką nuomonę jas už
sisakant.

— A. Vitkauskas, Willow 
Springs, Ill., atskiru laišku at
siuntė $2 už kalendorių, taip 
pat dešimkę Mašinų fondui. 
Karlas Pachesa iš Wilsonville, 
Ill., atsiuntė $4. Dėkui.

komentarų nėra. Redakcijos, 
administracijos ir visiems tar
nautojams linkiu lietuvybės 
darbuose nepavargti. Visi mes 
dirbkime dėl Lietuvos išlaisvi 
nimo.” Dėkui už laiška ir už 
auką.

— Petras Markūnas, Wauke 
gan, III,, pratęsdamas prenume 
ratą tarp kita taip, rašo: “Rasi
te $11 viršaus. Tai $9 Mašinų 
Fondui ir $2 už kalendorių. 
Laikraštis labai geras, blogų

REAL ESTATE
PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 

(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS
DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

- PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, HL Virginia 7-7747

ŽIŪRĖKITE!

Į DIDŽIULIS gražiausias 2 butų mū- 
2x5 ras Marquette Parko patogiausioj 

gatvėj, prieš 16 m. moderniam žmo
gui statytas. Įmokėti apie $15,000.

2 AUKŠTŲ namas ant plataus skly
po prie Marquette parko už Kedzie. 
Virš $5.500 lengvų pajamų metams. 
Paveldėjimas ir šeimos turto padali
nimas. Užteks įmokėti $7,000.

LABAI GRAŽI 2 aukštų rezidenci
ja. 1% vonios, virtuvės pečius, karpy
tai ir daug priedų. Sausų pušų beis- 
mantas. Įmokėti apie $7,000 ir galite 
keltis, arti 72-tros ir Kedzie.

DELIKATESŲ PELNINGAM BIZ
NIUI puikus namas. Įrengta patalpa 
ir gražus butas gyventi. 50’ sklypas, 
du garažai 4 mašinoms. Ųz viską Įmo
kėti apie $5,000. Teiraukitės, bus gai
la pavėlavus Marquette Parke.

1% AUKŠTO MŪRAS ir 2 auto 
garažas. Erdvūs butai. Senutė nepa
jėgi. pigiai parduos. Marquette Par
ke. $32,000.

17 M. DIDELIS 2 aukštų mūras ir 2 
auto mūro garažas. Radiant šildymas, 
Marquette Parke. $38,000.

PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

4 BUTŲ MŪRAS ir 3 auto mūro 
garažas iš gerų rankų priešais parką. 
Naujas gazo šildymas ir nauja elekt- 

$8,500 pajamų. Vertas $50,000.

PUIKUS 8 butų mūrinis, arti šv. 
Kryžiaus ligoninės. Virs $19,000 pa
jamų. Palikimas — nupirkite.

GERAI IŠLAIKYTAS mūrinis, 
ir veikiantis biznis Arti 63-Čios ir 
Campbell Virš $500 pajamų mėne
siui

TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW. 3 
mieg. ir valgomasis. Labai patogus 
susisiekimas I vakarus nuo Calif or- 
uijos prie 63-čios.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878— Dėkui Ą. Kontautui iš 

Marquette Parko apylinkės už 
ankstyvą prenumeratos pratę
simą ir už ta proga atsiųstą de
šimkę Naujienų paramai.Taip 
pat dėkui tos apylinkės tautie

čiui, užsisakiusiam. Naujienas 
vieneriems metams ir parėmu
siam jų leidimą $5 auka.
—Frank Urban iš Clearing apy 

linkės, pratęsdamas prenumera 
tą, savo gerus linkėjimus atly
dėjo $5 auka < Naujienų para
mai; Dėkui.

— A. Ragelis, St. Petersburgo 
Lietuvių klubo bibliotekos ve
dėjas, kalbės apie testamentus 
ir paveldėjimo teises Floridoje 
LB skyriaus narių susirinkime 
kovo 9 d. 6 vai. vak. mažojoje 
klubo salėje.

— Clevelando skautija ruošia 
tradicinę Kaziuko mugę Nuola
tinės Pagalbos salėje. Atidaro
ma 4:30 vai. po piet, speciali 
programa 9 vai. vak.

66 IR MOZART — 3 mieg. mūrinis 
bungalow: $22,500.

70 ir HAMLIN — 4 kam. medinis. 
Rūsys. garažas, platus sklypas. 
$24,900. .

66 IR WASHTENAW 6 kamb. mū
ras labai gerame stovyje su oro vė
sinimu. $29,900.

72 IR SAWYER — 6 kamb.. gali
mas praplėsti mūrinis. Dideli miega
mieji įrengtas rūsys, garažas. $37,000.7

60 IR NARRAGANSET — 6 kamb. 
Ranch stiliaus namas su garažu.1 
S39.500.

69 IR LAWNDALE—3 mieg. mūrinė 
rezidencija, rūsys, garažas. $42,700.

67 IR HOMAN — aukšto mū
ras, 5 kamb. apačioj. 6 viršuj. Įreng
tas rūsys, platus sklypas, garažas. 
$36,500.

72 IR MOZART — 20 metų mūras.
2 aukštu po 4 kamb.. rūsys, garažas. 
$43,500.

64 IR KEATING — 2 aukštu mūras 
po 5 kamb. su porčium. rūsiu ir ga
ražu. $45,000.

72 IR FRANCISCO — 4 butų mū
ras. natlja šilima gazu. $54,900.

44 IR WOOD — 4 butų medinis, 
rūsys garažas, viskas išnuomota. Į 
$19,000.

57 IR SACRAMENTO — 8 butų 
mūras geram stovyje. $75.000,

66 IR FRANCISCO — 10 butu, visi 
po 3 kamb. $75,000.

42 IR WESTERN BLVD.— 12-butu. 
$20,000 metinių pajamų. Tik $72,000.

BUDRAITIS REALTY
, Įvairi apdrauda — INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago

Tel. 767-0600.

— Vladas Jasiulionis, ilga
metis skaitytojas iš Maywood 
apylinkės, iš anksto be ragini
mo pratęsė savo prenumeratą 
ir ta proga atsiuntė §9 auką 
Mašinų fondui. Ponios — Elzė 
Schleiter ir Chicago Ridge ir 
Viktorija Novack iš Alton, III., 
atsiuntė po $4.Dėkui už aukas, 
o panelei Irenai už laišką.

see us for

AT OUR LOW RATS
WITH ^PAYMENT 

TO FIT YOUR INCOME

— Mokyt. M. Jonynienės va
dovaujama Montrealio lituanis
tinė mokykla leidžia mokinių

SAVINGS 

ths best way to sav

Ilgamečio RALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga.

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES 

EARN UP TO

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS 606(3

Pxtex Kazaxapsxas, PreKdat Phone: 7-7’47
HOURS: Hon.Tue.Fr 1.9-4 Ihur.9-8 Sat, 9-1

SERVING CHICAGO RND SUBGRSS SINCE 1905

Compounded

ra

HELP WANTED — MkLE-FEMALE
Reikia Darbininku ir Darbininkių REAL ESTATE

Mutual Federal 
Savings and Loan

JUBILIEJINIŲ JIETU
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet ruėjo 60 metų. Minint tą nk&ktk gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviško* spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybė! išlikimui akel- 
biamac Naujienų platinimo vajui.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisve, 
neidama* ir nesidėdamoa 1 sandėriui ru okupantai! ar jų jgaliO’

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines g/upei, Jų bendrai imtitu- 
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 metų proga 
įdelbdama platinimo vajų kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesem.
KMNUGJA: ChicigoĮt Ir Kmadojt mttimi — $30.00, pvsel metų — SH.OO, 

trims mėn. — $3JO, vienam men. $3.00. Kitose JAV vlatose metams 
— 526.00, pusei matų — $14-00, vienam m4n. — 52.50. Užsieniuo
se — 531.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaltf nemokamai

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St.

Chicago, HL 60608

į~~Į Siunčiu doL Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajau* proga paremdamas lietuvišką spaudą.

ŲJ Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69rh St, Chicago, HI. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 Sc. Halsted Ft., Chicago, 111. 60608. — TeL 254-3320 

V. VALANTINAS

MARIA NOREIKIENŽ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 

Oideils pasirinkimas geros rūšies {vairių prekip.
MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIU.

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

ext. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos j krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.

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

1739 So. Halsted St-, Chicago, HL $0608

REIKALINGI Nekilnojamo turto — 
Real Estate pardavėjai arba pardavė
jos Chicagoje ir Lemento apylinkėje. 
Suinteresuoti prašomi kreiptis į B. 
Budraiti teL 767-0600 BUDRAITIS 
REALTY. 4243 West 63 Street, Chi
cago, Illinois 60629.

8 Laikrodininkas A. šerkšnas 
taiso laikrodžius, aukso ir gin
taro dirbinius. Daro gintarinius 
žiedus. 2452 W. 69 St. Tel. 778- 
0920. (pr.) ‘

— Naujienose galima įsigyti 
Algirdo J. Kasulaičio anglišką 
knygą “Lithuanian Christian 
Democracy”. 244 psl., minkšti 
viršeliai, $4.00. Persiuntimas 
paštu kainuoja dar 50 centų 
Knygoje yra daug geros lietu
viškos visuomeninio gyvenimo 
informacijos.

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

TESTAMENTAI
Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujienų’ administracijoj. 
Knygos kaina $3.. Su legališko
mis formomis — $3.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St., Chicago DI. 60608.

2625 WEST 71 STREET
Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba ir. Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel. 927-3559

TAISAU NAMUS 
IR VISKĄ NAME 

Telefonuoti: 
476-7727 arba 523-9367 

ALEKSAS

SAVININKAS PARDUODA 2 aukš 
tu medinį namą su 6 ir 8 kambariu 
butais ir 4 masinu mūro garažu ant 2 
sklypų prie Canalport ir Ruble St. už 
$7,500. Viskas išnuomota: Tel. 247- 
8845.

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC.
DELTONA CORP.

A famous name in Southern Building

Regional Office Cameo Tower Build
ing

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 777-8200

ANNA DOCHES 
Lithuanian Representative

DĖMESIO
.2—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
'.lability apdraudimas pensininkams

V Kreiptis

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

f

LAIKRODŽIAI ir BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Telef.: REpublic 7-1941

u

*

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmines, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų Ir intymių nuotykiu 

aprašymai, paimti Iš gyvenimo. Lengva* stilius, gyva kalbiu 
150 psL Kaina $2.50.

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
psL, kainuoja $2.00.

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

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos {vairiomis progomis. Jas h 
kitas knygas garima Įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus 
piniginę perlaidą. g.

išleista

čeki ar

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608
-  ----- -  - ------\— — - ~ ~~~~~ ~ ~ ~ ~irwMiw^ariri(injnaji

★ Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon- 
trontacijos, nors dabar daug 
kas nori įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems . . .

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
įvairių tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity
tojus.

PERRY PLAZA MOTEL 
1007 Park Ave., Hot Springs, Ark. 

Albertas Ir Kastutė Rožėnai, Sav.
Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV, šildomas maudymo
si baseinas, telefonas, valkams žaidi
mo aikštelė.- Galima rezervuoti tel. 
501-623-9814,

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, girniniy 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokį blankai

BESTTHINGS1NUFF

Didžiausias kailiu 
pasirinkimas 

pas vieninteli 
lietavj kslUnlnką 

Chicagoje ------

NORMANĄ
URŠTEINĄ

Tel. 263-582$ 
(j*bugo») ir 
677-848?

(buto)

185 North Wabash Areno*

— MAUjfiNOC, CHKASO i, iu7"Monday Mareh7/1977

fjail Frank Zapoli*
320872 W. 95th St. 

GA 4-8654
, State F<rįm Life. Io<ur$foce<ompgn$

i*

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 
Chicago, III. 60632. Tel. Y A 7-5980

FIGHT HEAP! DISEASE I

Hon.Tue.Fr

