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CARTERIS LIEPE GINT ŽMOGAUS TEISES
LIBANO MUSULMONAI KERŠIJA

BEIRUTAS. — Nušovus kairiųjų musulmonų lyderi Kania 
Jumblatt ir palaidojus jį kaip feodalų lordą, jo šalininkai jau pri< 
kapo kėlė keršto balsą. Dauguma šaukė: "Keršto, keršto, keršto”.. 
Ir tas kerštas jau vykdomas: mažiausiai 60 asmenų, daugumojf 
krikščionių, buvo nužudyta Mukhtara kaimo apylinkėje, kur Jum 
blatt buvo palaidotas kovo 17 d.

Beiruto žiniomis, Jumblatt bu-. 
vo nužudytas keturių asmenų ap
siginklavusių automatais ir ra
dijo siųstuvais bei priimtuvais, 
šis įvykis yra sunkus uždavinys 
Sirijos kariuomenės daliniams, 
prižiūrintiems taiką Libane, ku
ri buvo atsiekta 1976 m. lapkri
čio mėnesyje.

Nėra aišku kokia libaniečių 
srovė yra atsakinga kairiojo mu
sulmonų vado nužudyme. Jis bu
vo nekenčiamas krikščionių jė
gų, kadangi jis buvo susidėjęs 
su palestiniečiais ir buvo mano
ma, kad iki Jumblatt gyvens ne
bus Libane taikos. Bet visų sro
vių libaniečiai visdėlto smerkia 
tokį teroristinį aktą.

Diplomatų tarpe manoma, kad 
Jumblatt galėjo nužudyti vie
nos ar kitos libaniečių srovės 
ekstremistai, kurie nori ^ilpro- 
vokuoti ir atnaujinti Libane ei-
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Iš telo kontroliuojamas-važiuodamas 60 myliy greičiu, stuktelėjo i cementinę 
sieną. Smūgis buvęs toks stiprus^-XBd jis iššovė 22 fonas sverianti atominės bombos luoba. Bandymus daro Sandia 
Laboratorijos specialistai Naujos Meksikos dykumose. :

Boyle apleido

PITTSBURGH. — Anglių ka-

PREZIDENTAS PASAKĖ SVARBIĄ
KALBA JUNGTINĖMS TAUTOMS
Žmoniy persekiojimas be pagrindo negali 

būti vyriausybės "vidaus reikalas"
NEW YORK, N.. Y. — Ketvirtadienio vakarą prezidentas 

Jimmy Carter pasakė nepaprastai svarbią kalbą susirinkusiems 
Jungtinių Tautų atstovams. Jis patarė visoms valstybėms ginti 
pagrindines žmogaus teises, jas gerbti ir stentgtis vykdyti tarp
tautinius pasižadėjimus.

kalų vedami ar, toliau žvelgiant, 
norėdami sutrukdyti Mažojoje 
Azijoje taikos pastangas.

Ministerio bėdos
JERUZALĖ. — Artėjant Iz

raelio politiniams rinkimams, vis 
daugiau bėdų atsiranda Izrae-. ją dėl Pietų Jemeno. Tuo tikslu 
liuje, kurios vargina ministerį’ 
pirmininką Yitzhak Rabin. .

Izraelio istorijoje dar nebuvu
sių streikų banga užliejo Izrae- 
sunkvežimio vairuotoju ir bai
giant universiteto profesoriumi.

Rabin partija atrodo kažko
kiais sumetimais nenori prieš 
rinkimus sutvarkyti darbinin
kų reikalus ir nuslopinti strei
kus.

Ministerį pirmininką Rabin 
spaudžia dar ir asmeniškos šei
mos bėdos. Izraelio iždo valdi
ninkai pradėjo tirti Rabin žmo
nos pareiškimą, kad ji'nelegaliai 
buvo pasidėjusi pinigus Ameri
kos bankuose.

Aiškėja Castro 
kelionių tikslas

ADIS ABABA. — Visaip bu
vo spėliojama, kokiais sumeti
mais ir tikslais Kubos diktato
rius Castro lankosi Afrikoje. 
Dabar aiškėja, kad jo didžiau
sias tikslas yra sudaryti, jei ne 
sąjungą, tai bent stiprią mark
sistiškai ar radikaliai krypstan
čių valstybių vienybę kad būtų j
•galima atsverti vis didėjančią ■ sėjų buvęs prezidentas W. A. 
konservatyvių arabų įtaką Rau
donosios jūros pakraščiais, ku
ri plečiasi vis giliau į pačios Af
rikos vidurį.

Darosi vis aiškesnė stiprėjan
ti diplomatinė kova tarp konser- 
vatyių arabų, kuriems vadovau
ja Saudi Arabija ir Egiptas, su 
Kremliaus draugais. Knbą,^Li
bija ir Etiopija dėl įtakos 'mi
nėtame šiaurės rytų Afrikos re
gione. Šaudi Arabija jau yra 
pažadėjusi Somali jai 300 mil. 
dol. sumoje finansinę ir karinę 
pagalbą, tikslu atitraukti Soma
li ją iš Sovietų orbitos.

Arabai jau pradėjo kampani-

Boyle, kurs buvo pasamdęs as
menį nužudyti savo konkurentą 
J. A. Jablonskį ir kuris buvo 
nužudytas 1969 m., dabar ap
leido kalėjimą aukštesniam teis
mui Įsakius persvarstyti Boyles
bylą iš naujo. jungą.

Boyle už Jablonskio, Jablons
kio žmonos ir dukters Charlottes 
nužudymą Clarksville vietovėje, 
Pensilvanijoje, yra jau atsėdė
jęs kalėjime 11 mėnesių.

Manley pasimatys 
su Carteriu !
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KINGSTON, Jam. — Jamai
kos užsienio reikalų ministeris 
P. J. Patterson sako, kad Ja
maikos nuhisteris pirmininkas 
M. Manley ruošiasi gegužio mėn. 
susitikti SU- prez. Carteriu. Ja
maika j^rą stipriai susirišusi su 
Kuba, netpgalvoja sudaryti są-

Užėmė vario

Pasibaigė pavojingas 
streikas-

LONDON. — Britanijos au
tomobilių gamybos bendrovės 
British Leyland 3,000 aukštai iš
lavintų j 
streikas staiga pasibaigė, kaip' 
ir staiga jis buvo prasidėjęs.

Spėsialistų streikas kaštavo 
170 mil. dol. Jis palietė 46,000 
darbininkų, kai dėl įrankių trū
kumo, kuriuos dirbo 3,000 me
chanikų, buvo uždaryta 11 įmo
nių iš bendrovių turimų 18.

Streikas pasibaigė unijai pa
reikalavus: "Baikite streiką ar
ba būsite paleisti iš darbo”. Spe
cialistai streiką buvo pradėję, 
neturėdami unijos leidimo.

Sudano prez. J. Numeiry jau va
žinėja po Somali jos, Pietų ir 
šiaurės Jemeno ir Omano vals
tybių sostines. Jei Somalija ir 
Pietų Jemenas prisišlietų prie 
konservatyvių Arabų valstybių, 
tuomet Etiopija būtų izoliuota 
ir apsaugota Raudonosios jūros 
sritis. Reikia nepamiršti, kad 
Kremlius Raudonosios jūros pa
kraštyje, Etiopijos-Eritrejos te
ritorijoje, yra įsirengęs jūrų ir 
aviacijos bazę.

Etiopijos lyderis Itn. pulk. M. 
H. Mariam prasitarė Kubos laik
raščiui Granma, kad jis norė
tų sudaryti bendrą priešimpe- 
rialistinį frontą, kuris atsver
tų konservatyviuosius arabus.

Rinkimai Albanijoje
BELGRADAS. — Albanijos 

pasiuntinybė praneša, kad ba
landžio mėnesyje įvyks Arbani- 
jos savivaldybiniai rinkimai.

specialistų ^mechanikų I gug renkarna miestu, miesteliu 
ętaura ■nasihaio-p kainU , •.... i__ •ir kaimų valstiečių komitetai ir 

taipgi teismai.
Albanija yra Kinijos rėžimo 

šalininkė, Kinijos palaikoma. 
Jos komunistinei vyriausybei va
dovauja kieta ranka preziden
tas Hnver Hozha.

Panaudos atominius 
ginklus

LONDONAS. — Britų par
lamento komitetas kovo 17 pa
reiškė, jog Anglijos karinės jė
gos yra taip silpnai ginkluotas, 
kad karui ištikus su sovietais, 
Anglija turėtų pavartoti atomi
nius ginklus.

Britanijos gynybos sąmata 
1977-8 metams yra sumažinta 
680 mil. dol. ir tolimesnis gy
nybos sąmatos mažinimas nu
matytas ateinančiais metais.

Sachariną pakeis 
vynuogių cukrus

WASHINGTON.. — Manoma 
sachariną pakeisti rasta vynuo
gių žievėje tam tikra medžiaga, 
pasak JAV žemės, ūkib depar
tamento, 1960 metais atrado de
partamente dirbą mokslininkai 
ar - '.chemikai, r Vynuogių žievės 
cukrus vadinamas Neo DHC.

Autonominės teisės
MADRIDAS. — Dabartinė 

Ispanijos vyriausybė grąžino 
Vaškų provincijai kaikurias au
tonomines teises, kurias jie tu
rėjo prieš pilietinį karą.

Taipgi vyriausybė dovanojo 
170 polit. kalinių nusikaltimus, 
jie bus paleisti į laisvę per Ve
lykas. Politinių kalinių tarpe yra

Sauli teka 6:68, leidžiasi 6:00 gg vaškai.

Saulėtas

Paslėps po žeme
WASHINGTON. — Jūrų pa

jėgų sekr. W. Graham Claytor, 
Jr., yra nuomonės, kad ryšiui 
palaikyti su povendeniniais lai
vais, išbarstytais pasaulio van
denyse, elektroninė stotis turi 
būti statoma po žeme. Tokiai 
stočiai vieta, pasak sekretoriaus, 
geriausia yra aukštutiniame Mi
čigane. Stotis labai skubiai rei
kalinga. Apie tai jūrų jėgų se
kretorius pranešė Mičigano gu
bernatoriui W’. G. Millikenui.

Iowa valstijoj žąsims 
atimtos teisės

DES MOINES. — Iowa vals
tijos vyriausias teismas nuspren 
dė, pakeisdamas 64 metų senu
mo Įstatymą, kad žąsys ir kiti 
paukščiai neturi teisės vaikščio
ti Iowa valstijoje kur nori. Mat, 
iki šiol senasis įstatymas drau
dė naikinti laukines žąsis ir 
paukščius, einančius skersai ke
lio ar laukais.

Vyr. Teismas sprendimą mo- 
tivuoja tuo, kad dabartiniai au
tomobiliai skiriasi greičiu nuo 
senųjų Fordo T automobilių. 
Antra vertus, energijos proble
mai esant, reikia atsižvelgti ir 
j benzino išeikvojimą. Todėl rė
pliojanti žąsis skersai kelio gali 
būti suvažinėta.

KINSHASA. — Zaire valsty
bės Katangos provincijoje vario 
kasyklos jau yra užimtos įsiver
žėlių kariuomenė iš Angolos. 
Kolwezi centras, kur yra vario 
kasyklos ir kur gaminamos ko
baltas, buvo užimtas kovo 17 d. 
Sakoma, kad vietos gyventojai 
Įsiveržėlių karius sutiko palan
kiai. Zaire kariuomenė nerodė 
didelio pasipriešinimo.

Įsiveržėliai iš Angolos užėmė 
taipgi ir du prekybos centrus: 
Sandoą ir Kasa j Į.

Varis yra geriausias Zaire 
valstybės pajamų šaltinis, par
duodant jį į užsienį. Netekus 
vario kasyklų, pradės merdėti 
Zairės ekonomija, kuri ir taip 
jau buvo sutrukdyta, uždarius 
geležinkelio susisiekimą per An
golos teritoriją su uostu Atlan
to pakraštyje.

„Amerikiečiai, dirbantieji va
rio kasykloje, ir jų šeimos buvo 
išvežtos dar prieš kasyklas už
imant Angolos įsiveržėliams. 
Amerikiečių Zaire valstybėje 
yra apie 2,000. Vario kasykloje 
dirbo apie 4,000 Belgijos pilie
čių, bet jų likimas nežinomas.

Zaire prez. Mobutu Sese Seko 
ir jo vyriausybė yra Amerikos 
šalininkai.

Atmetė apeliacinį 
skundą

BUENOS AIRES. — Kovo 17 
Argentinos apeliacinis tpismas 
atmetė Isabel de Peron, buvu
sios argentinos prezidentienės, 
advokato Silvia Ardoy apeliaci
nį prašymą paleisti Isabelę Pero- 
nienę iš arešto.

Peronienė kaltinama sąmoks
lu ir neteisėtai vartojusi piliečių 
fondo pinigus savo asmeniškiems 
reikalams. Apeliacinis prašymas 
advokato buvo remiamas, kad 
nėra nusikaltimo įrodymų.

Sekasi-Amerikos 
delegacijai Vietname

HANOJUS. —, Amerikos de
legacijos Vietname pirmininkas, 
automobilių gamybos Įmonių 
unijų prezidentas Woodcock ko
vo 17 pareiškė, kad Hanojuje 
jiems sekasi ir nesimato kliūčių 
pasiekti tikslo — išaiškinti Viet
namo kare dingusių amerikie
čių likimą.

Pasitarimų smulkmenų neži
noma, bet spėjama, kad bus .pa
liestas ir 1973 m. Paryžiuje sekr. 
Kisingerio pažadas — ekonomi
nė pagalba Vietnamui atstatyti.

N»uj<nios tikos smėlio dykumos* Sandia bendro
vės inžinieriai bando priemones atomo bomboms toliau 
numesti. Paveiksle matome nuvalytu 22 tony bombos lyo- 
b', trenkt* | cemento sien* |r dalimi tulinduei Į žemy. 
VIskMJtUvo cerokai aplankityt*, kbt lymlat 'IK
SU infinlerlal mani.

Sąjunga Ugandai 
išlaisvinti

NAIROBI, Kenija. — Vienas 
Nairobyje afrikiečių bažnyčios 
lyderis kovo 17 pareiškė, kad jis 
gavęs laišką iš Amerikoje gy
venančio, bet anksčiau buvusio 
Ugandoje generaliniu prokuro
ru, laišką, kuriame sakoma, kad 
J. A. Valstybėse gyvenantieji 
ugandiečiai yra suorganizavę są
jungą Ugandai išlaisvinti iš L 
Amino priespaudos.

Planai energijai 
tvarkyti

CHARLESTON. W. Va. — 
Kovo 17 prez. Carteris pasakęs, 
kad jo energijos programa bus

— Negalima trempti pagrin
dines žmogaus teises, o vėliau 
pasakoti, jog tai esąs kiekvienos 
valstybės vidaus reikalas, — pa
reiškė susirinkusiems atsto
vams prezidentas Jimmy Carter. 
— žmogaus teisių gerbimas yi-. 
siems Jungtinių Tautų nariams 
privalo rūpėti. Jungtinės Tautos 
pripažino pagrindines žmogaus 
teises, tai jos privalo rūpintis, 
kad tos teisės būtų taikomos gy
venime.

Niekad Jungtinės A. Valsty
bės neužėmė tokios griežtos po
zicijos žmogaus teisių atžvilgiu, 
kokias prezidentas Jimmy Car
ter užėmė praeitą ketvirtadienį. 
Jis viešai atmetė kaikurių vy
riausybių, poziciją, jog tai esąs 
jųjvidaus- reikalas,- niekas nepri
valo Į šiuos rekalus kištis. Pre
zidentas pasakė, kad tokia po
zicija nepateisinama ir Amerika 
ją atmeta.

Jis pripažino, kad pagrindinės 
teisės buvo varžomos ir Ameri
koje. Prezidentas pranešė Jung
tinėms tautoms, kad jis jau įsa
kęs panaikinti kelionių suvaržy
mus amerikiečiams. Nuo penk
tadienio vakaro Amerikos pilie
čiai galės vykti į Kubą, šiaurės 
Vietnamą ir kitas valstybes, kur 
vykimas buvo uždraustas. Jis 
pridėjo, kad JAV gerokai sušvel
nins įvažiavimo suvaržymus į 
JAV. Iki šio meto galiojo pa
tvarkymai, varžantieji komunis
tams ir komunistuojantiems įva
žiuoti i Amerika, v *>■

Be to, prezidentas Carter pa
reiškė, kad JAV yra pasiryžusios 
sumažinti ginklų pardavinėjimą 
užsienio valstybėms. Amerikai 
labiausiai rūpi pasirašyti stra-

atidengta ateinantį mėnesį ir tęginę atomo ginklus kontro- 
kuri iš pagrindų pakeis ameri- liuojančią sutarti su Sovietų Ša
kiečių gyvenimo stilių. Prezi--junga, ir tuo pačiu metu suma- 
dentas, energijos programą iš- žinti ginklų pardavinėjimą 
dirbdamas rėmėsi brutaliais gy- sieniams. Jis tvirtina, kad 
venimo daviniais. Todėl jis ma
nąs, kad nukentės jo populiaru
mas. Jis kabineto nariams pa
reiškęs, kad iki šiol amerikiečiai 
naujos administracijos darbus
vertina gana aukštai Į Tautu atstovus. Rusai įsitikino,
balandžio 20 paskelbtus energi-;kad p-ezidentas nesitrauks nuo 
jos planus. įvertinimas knsiąs žmos~us teisiu.
15%. __ ____

uz- 
tai- 
rei- 
ki-

kai pasaulyje sustiprinti 
kia mažiau ginklų gaminti 
tiems pardavinėti.

Prezidento Carierio kalba nu
stebino suvažiavusius Jungtinių

Kuba valdo Castraia
HAVANA. — Pasirodo, kad 

Kubą diktatūriniais pagrindais 
valdo Castrų triumviratas — 
trys broliai: visos Kubos valdy
tojas diktatorius Fidel Castro, 
Kubos karinių jėgų viršininkas 
Raul Castro ir 61 metų am
žiaus Ramon Castro valdo Ku
bos gyvulių ir pieno ūkius.

Paklaustas Ramonas Castro 
dėl santykių su Amerika, atsakė: 
"Tai yra politika. Tai palieku 
spręsti Fideliui. Aš tenusima
nau apie karves”.

Energijos planai daugeliui ne
patiks, bet kitos išeities nėra. 
Spėjama, kad prezidento planuo
se daugiausiai dėmesio bus krei
piama j anglis, kurių Ameriko
je yra turtingi klodai.

WASHINGTON. — Prez. Car- 
teris pareiškė, kad atominis reak
torius, kuris dabar vartojamas 
Amerikoje ir kuris bus statomas 
Oak Ridge, Tenn., yra rizikin
gas ir pavojingas. Tais sume
timais prez. įsakė perskaičiuoti 
ir patikrinti visus statomo reak
toriaus davinius.

Prof. Brewster 
ambasadoriumi

WASHINGTON. — Prez. Car- 
ten's Amerikos ambasadoriumi į 
Angliją numato skirti Yale uni
versiteto prezidentą Kingman 
Brewsterj, Jr.

Washington© žiniomis, prez. 
Carteris dar paskirs Anne Cox 
Chambers, Atlanto laikraščio di
rektorių, ambasadoriumi į Bel
giją ir Atlanto advokatą P. H. 
Alstoną — ambasadoriumi į Aus
triją.



Ilgei kel posįekia Čikagiškiy virtuvę*
Chicago Tribune antradienio, 

kovų J dięnos įdėtąs auto
riau? Robert Ungęr pęj- Yisą pus
lapį, su iliustracijomis, straips
nis antrašte nĄ long, costly 
route tę get the gas herę” (IL 
gas iskąštingas maršrutas par- 
gauti dujas iki čia). Vienoje iliu
stracijoje pavaizduoti jūrų van-i 
dens ir žemės sausumos klodai, 
kaip amžiams slenkant ir tiems 
klodams kintant susiformavo na
tūralinės dujos (natural gas); 
antrame braižinyje parodyti 
gautoms dujoms išskirstyti 
vamzdžiai Chicagos srityje (Chi
cago areą pipelines, trečiamę — 
žemėlapyje raudona spalva atžy
mėti plotąi JĄV-bėse nųų Dįdaų- 
jų Ežeru iki Meksikos Įlankos, 
kur gaunamos “naminės” dujos 
ir. linijos naftotiekio vamzdžių, 
kuriomis dujos pasiekia ĮlUno- 
jų ir Chicagos miestą.

Natūralinės dujos, pavyzdžiui, 
iš Texas, nuo Meksikos Įlankos 
(Gulf), tekėdamos vamzdžiais 
po 15 mylių per valandą pasie
kia Chicagą po 4 parų. Dujų 
transportącįją atlieką, kelios 
kompanijos — Natural Gąs Pi
peline Co. of -America, Northern 
Natural, Panhandle Eąstern'Pipė 
Line. Co., Midwestern Gas Trans
mission Co ir kt,, o viena nauja 
linija planuojama iš Kanados 
šiaurės per abidvi Dakotas, Min- 
nesotos pietvakario kampą, 
Iowa ir Illįndįs šiaurvakarį kam
pą į Chicagą.

Autorius apskaičiuoją, kiek 
kurioje vietoje dujų kompanijos 
moka už tūkstantį_kubinių pė
dų dujų, pirkdąmos ir kiek toks 
dujų kiekis -kaštuoją vartotojui 
jau Chieagoje.

Esama įvairių kontraktų, se
nai. sudarytų, kuriais tūkstan
tis kubinių metrų dujų tebepar- 
duodąma po 50 centų, bet už ta? 
pačįąs dująs, vartojama Chica
go j e namų šildymui ir maiste ‘gan. aye., Chicago j e.

virimui vartotojas už tą patį 
tū^s^ąntį kobinių pėdų jau męis 
ką po $3..$0. Vien virimui ir šil
dymui vartojant dujos Chica
go] e kaštuoja brangiausiai. Au
torius toliau aiškina, kaip kai
na iš 50 centų pakyla iki virš

Peoples Gas kompanijos atsto
vas aiškina, kad natūralinių du
jų tiekimo tinklas susideda iš 
trijų dalių — dujų surinkimas, 
transmisija ir distribucija. Val
džios kontrolė prasideda jau pa
čioje pradžioje, kai tik dujos 
ateina iš žemės gelmių Texas 
Panhandle, Louisianos balose ar 
Meksikos Įlankoje. Kainos, kaip 
jau sakyta, labai Įvairios, iš se
niausiai veikiančių versmių dar 
tik po 7 centus, o už dujas iš 
naujai pradėjusių versmių val
džios leidimu už tūkstantį ku
binių pėdų imama po $1.44.

Ankstybomis dienomis buvo 
ieškoma tik alyva (nafta), o kur 

• sų alyva kartu pradėjo iš grę-

Labai retai kas yra dujų' 
vamzdžius matęs, kadangi jie gu
li arba Aleksikos Įlankoje po ; 
vandeniu arba — sausumoje —' 
mažiausiai po trimis pėdomis že
mės. Vamzdžiai yra dideli — po 
36 iki 42 nykščių (inčų) sker
sai, dažniausiai po tris vamzdžius 
suguldyti gretimais prie vienas 
kito. Kur tų vamzdžių linijos 
praeina, galima atspėti tik iš 
tvora aptvertų aikštelių, kur; 
veikia dujų kompresoriai. Toj 
kios aikštelės — stotys sutinka-! 
mos tik kas 50 mylių arba 100' 
mylių, kur kompresoriai dujas: 
pumpuodami ir iki 700 svarų ket- Į. 
virtaniui inčui spausdami jas 
vamzdžiais varo tolyn.
Tos kompresorių stotys ir spe-' 
cialūs kiti punktai išilgai linijų 
aprūpina vamzdžiu)? vožtuvais 
(Valves) daugiausiai automatiš-! 
kais, kurie momentaliai uždaro į 
vamzdį spausdimui sumažėjus,- 
kas reiškia kad vamzdyje yra' 
atsiradęs koks plyšys ir dujos iš
siveržia laukan. Dujų vamzdžių 
linijos yra prižiūrimos net iš 
lėktuvų ir helikopterių, skrai
dančių viršum transmisijos lini
jų, kurių JAV yra 263,000 mylių

'■ .

•••..'• >

. ŽEMAITIS

(Tęsinys)

Šį karta Paršapilio vietininkas Kęstučio nerado. Jis 
iv,o išskubėjęs į,Vilnių, pas vyresnįjį brolį Algirdą, kurį 
ja buvo apėmusi, o gal senatvė baigė amžių Lietuvos 
ešpačio. Deveikis tik pernakvojo, ankstokai pakirdęs, 
sčia išdulkėjo Gedimino miesto pusėn, palikdamas Šal- 
;ikos globotinę seniai besimačiusiai Rimantei viešint. Be 
, gal dar Jogaudo žaliasnapis atpažins savąjį , tarp 
lugelio dar skaistesnių už ją, kaip žvakių, čia šusirin- 
įsių?

žiąmų sulinių ir dujos veržtis,^ j0S) jeį būtų matomos, tai iš1
tai buvo skaitoma nelaimė, o aukštybių atrodytų, kad visa ■ 
vargas. Dujas stengdavosi pa- jąv teritorija yra kaip voratik-Į 
šalinti, kur įmanoma — sudegi- apklota, 
nant, o kur buvo neįmanoma, 
ten dujas duodantieji šuliniai
būdavo užverčiami arba kitaip ■ dai priklauso daugeliui privačių 
uždaromi. Dujos pabrango, kai ■ savininkų ir kompanijų, tačiau 
buvo išrastą jų nauda ir išmokta i duD tiekimo tinklas yra tiek su- 
kaip jas panaudoti. Dar daug i derintas, kad bet kur Kiek dujų 
yra nafta ir- dujoms turtingų ' pareikalavus, kad ir vienos kūbi- 
savininkų, kurie dujų neprodu-;n^s Pėdos, skubiai ir. tvarkingą! 
kuoja, laukdami kol jų kainą dar į pristatoma. Taip pat automati- 
labiau pakils, o kad pakils ir kils , nėmis priemonėmis susekama, 
lygiagrečiai su žmonių prieaug- vienos varpzdžių linijos vož- 
lio didėjimu, tai nebeabejojama.; tuvas būtų atidarytas į kitos li

nijos gretimą vamzdį — viskas 
Kaip dujos pasiekią Chicagą 1 apsaugota ir rekorduota, ir kas 
Natural Gas Pipeline dujos (išpors sąskaitą turi apmokėti, ra- 

Texas) ateina į Chicagą dviem š° Tribune.
vamzdžių linijomis, kurios yra Operuoti tokią milžinišką tie- 
operuojamos ir kontroliuojamos kimo sistemą reikalinga daug 
iš kontrolės centro Peoples Gas'žmonių. Vien Natural Gas 'Pa
namų ĮĮ aukšte, 122 S. Michį-; peline turi apie 2,500. Kaštai 

1 dujoms iš Texas atgabenti Į

Charles Gounod

. 5 v, operą

JONAS RIMŠA Motinyste

Nors dujų versmes ir jų lai-’
Chicagą išeina po 30 centų tūks
tančiui kubinių pėdų iki “Mies
to Vartų” ir originale kaina 
$1.44 pakyla iki $1.94 tūkstan
čiui kubinių pėdui’Nuo', Miesto 
Vartų iki virtuvės dujų atvedi
mas kaštuoją dar 85 centai ir 
vartotojo sąskaita už tūkstantį 
kubinių pėdų dujų pakyla iki imu laužymą Sovietų Sąjungoje 
$2.79. Chicaga dar laiminga, nes 
kai kurie Rytų pakraščio mies
tai už tokius dujų kiekius moka 
iki S4.20, pastebi Tribune.

j Dar pabrėžtina, kad natūrali
nės dujos yra be jokio kvapo; 
visa ta smarvė, kurią užuodžia- 
me pamiršę pietus išvirus išjung
ti “gesą”, yra dujų kompanijų Į 
dujas įmaišyta, kad padėtų no
siai užuosti dujų pavojų.

VERS BREŽNEVĄ 
VYKDYTI PAŽADUS
Commission on Security and 

Cooperation in Europe (tai J- 
AV Kongreso sudarytas komi
tetas, kuris tiria ir registruoja 
Helsinkyje pasirašytų susitari-

Pr,

ir jų'pavergtuose kraštuose, k. 
a. Baltijos valstybėse, Čekoslo
vakijoje ir Rumunijoje). Pri
siuntė bendraraštį, kuriame 
kreipiamasi į asmenis, kurie 
yra užvedę bylas parsikviesti, 
savo artimuosius, bet komunis
tų vyriausybės jų neišleidžia 
(nors ir vizitui). Komitetas pra 
šo, kad suinteresuotieji asme
nys prisiųstų jiems 
apie užvestas bylas, 
1977 m. kovo 25 d.

Adresas: Dante B.

duomenis 
raštu iki

Romeo ir Julija
SPEKTAKLIAI 1977 m. kovo 26 d., 8 vai. vakare 

kovo 27 d., 3; vąL popiet 
balandžio 3 d, 3: vaL popiet

Marijos mokyklos auditorijoje, Chicago, Illinois

Diriguoja — ALEKSANDRAS KŲęluNAS

Dekoratorius — James Maronek
Bilietai MARGINIUOSE, 2511 W. 69th SI.
Bilietų kainos: parteryje — $12.50, 10, 8, G;

balkone — $1ĮK7.5O, 5.

Paštu užsakantieji, prašomi prisiųsti čekį, įrašant Lithuanian Opera 
ir pasinaudoti šia atkarpa

LITHUANIAN OPERA
6905 So. Artesian Ąvę.
Chięago, Illinois 60629

Prašau prisiųsti----- .... bil. po............ dol. .... spektakliui
Prąšąu prisiųsti     bil. po---------  dol.............  spektakliu

Adresas -

Telefonas

Operos valdyba neturi galimy
bių- kreiptis Į Jus asmeniškai 
laiškais, todėl nuoširdžiai krei
piasi į Jus visus, pasinaudodama 

■ Naujienomis.
I ietuvių Opera, dėl visai ne

numatytų priežasčių, šaukiasi į 
lietuvių visuomenę ir .prašo bū
ti mūsų operos mecenatais.

šiemet netikėtai padidėjo iš
laidos: nuoma tapo pakeltą 50%, 
muzikų unija pakėlė orkestro 
kainą 22%, dekoracijų- medžia
gų kainos pakilo 16%, kostiumų 
nuoma padidėjo. 32.5.%, o visų 
kitų sričių išlaidos pądąugėjo 
12%. JAV operų kompanijos sa
vo bilietų kainas pakėlė 20%, bet 
mūsų Opera šiais metais neišdrį
so pakelti bilietų kairių; dažnai 
keli asmenys iš tos pačios šeimos 
eina į operos spektaklį.

Už tai prašome, gal bendromis 
jėgomis, kiek kas tik gali, kad 
prisidėtume prie operos pastaty
mo išlaidų sumažinimo. Kaip ge
rai žinome, mūsų opera yra la
bai daug prisidėjusi prie lietu
vių tautinio varJo iškėlimo ki
tataučių tarpe, statydama ne tik 
tarpt? mes, ’>eM ir «avo kompo
zitorių sukurtas operas, kaip kad 
buvo ir praeitais metais.

Mes ypač kreipiamės į tuos, 
kurie'dar niekad nėra buvęs ope
ros mecenatais, kari dabar jais 
taptų. Kiekvienas, kuris paau- 

į koja šiam kultūriniam reikalui 
— operos pastatymui bent šim
tą dolerių, yra skaitomas operos 
mecenatu. Jis gauna 2 neapmo
kamus bilietus j savo pasirinktą 
spektaklį ir gali šalia dar įsigy
ti daugiau bilietų. Taip pat jie 
įrašomi operos programoje ir lai
komi kaip mūsų operos dalis. Sa
vo auką nurašo nuo taksų.. Šiais 
metais yra statoma 5 v. Gounod 
opera “Romeo ir Julija”. Jei kas 
negali būti mecenatu, tai gal ga
li būti operos rėmėjų, paaukojęs 
mažesnę surną operos Išlaidoms, 
tačiau jam nebegalima suteikti 
neapmokamų bilietų. % •

Fascell, 
Chairman, 

Room 3257, House Office
Building, Annex 2, 

ILS. House of Representative, 
Washington, D.C. 20515. 
Telefonas: (202) 225-1901.

Operos vadovybei šis kreipima
sis yra labai nemalonus, bet kai 
didesnės paramos iš niekur ne
gaunama, . tai lieka vienintelis 
kelias, kad Jūs visi, pagal savo 
išgales, padėtumėte dar pratęsti 
mūsų operos gyvybę.

Nauji mecenatai, kurie siųs 
savo auką, prašomi pažymėti laiš
ke savo pasirinkto spektaklio 
datą mecenato bilietams, čeki 
prašome išrašyti Jšiuo pavadini
mu ir siųsti šiuo adresu: Lithua
nian Opera, 6905 S. Artesian 
Ave., Chicago, Ill. 60629.

Už kiekvieną auką būsime vi
sad giliai dėkingi.

Jūsų
Operos Valdyba

I

PER ANNUM

PASSBOOK 
ACCOUNTS

PER ANNUM

$5000 ®r mor« 
minimum 

30 months

Už poros dienų pro pilies vartus nuputojusiu bėriu 
•ieja šauklys iš Vilniaus ir — skaudaus skardumo bal

su ryktelėjo viduryje kiemo:
Algirdas mirė! Lietuvos valdovas! Gedulas Gedimi- 

io pily!
Didis sujudimas Galvės namų pakreigėse. Kas bė

gy vas — raiti ar važiuoti —sukyla į budinės. Juk tai bu
vo geras žmogus, protingas. valdytojas.Aghionė .Trakų 
vežėčiose greta Rimantės — senuoju karalių vieškeliu 
dardena į garsųjį miestą Šventaragio slėnyje. Ne vien sa 
viskiai uruliu suplaukė paskutinį kartą pažvelgti į val
dovo veidą. Ir svetimieji: mozūrai, lenkai, . maskvėnat 
Net kryžiuočiai —• atokiau baltom skraistėm plavena. 
Jie rūstauja, kad Algirdas iki dienų galo lankėsi tik-sen
tėvių dievams. Tačiau ilgaamžis Lietuvos Viešpatis kil
niai gerbė ir naujus dievaičius,, net jų vardu i šventna.- 
mius statydino, jų kunigus globė ir dovanom lepino. Abi
dvi žmonos — jauna mirusi • Marija ir dabarnykštė Ju
lijona iš Tverės — laisvai garbino Kristų, rūmuose lai
kė savo krives ir smilkėsi auksų išpuikintose jų šven
tyklose. : :■ c - .

Gedule paskendęs Vilniaus miestas. Lygut pikto Vie
sulo siūčiu išgesintas Perkūno aukuras;., štai, raudoto
jos ima virkauti, aimanų žodžiais strūbautii Kodėl nu
mirei, karaliau Algirdai? Kodėl.išėjai, iš mūsų, palikai 
liūdesiui ir sielvartui... Ar negana mylė-jomę,---ar--Jiegarbs- 
tėme?... Jau mes be globėjo kas. begelbės, kas- apgins 
negandose? Auksų soste sėdėjai, saulę mums • švietei... 
Laimos malones žvaigždėmis barstei, šviesią gyvatą ne
šei... Kodėl išėjai, Gedimino sūnau?.,.' ’

Saulėtekio spinduliais tviskantis pabaigoš gegužės 
rytas. Marguojanti laidotuvių.vora drėkiasi tolydžio il
gyn, vingiuoja delsia žingine, rangosi vidųrmiesčiu: pro. 
Perkūno romuvą ir Žemąją pilį,. • pro Montvydo rūmus 
Laukiškės liepynus — Liūtų tilto linkon... . . :

Kas vyko toliau prašau žiūrėti šią str. prąd^ių.; 
Dar keletas ištraukų iš Krivės atsisveikinimo kalbos prie 
sudėto laužo (šventajam alkagiry, Kukovaičio ąžuolyne).;

Stotingas, aukštakaktis, Krivė, atsigrįžęs į nųnįą, pra 
byla saikingu balsu trapius žodžius, it smėlio saujas, Į 
veidus berdamas : Iškeliauji Algirdai! I dangynų dausas, 
amžinos saulės dienas —šviesęsnėn buitin! Nusipelnei, 
doras, tvirto būdo vyre, tiesą ir pareigą mylįs valdove! 
Dievai tepasitinka tave... Krauju verkia mūsų širdys, ta
ve nųlydint į amžinybę... Gailimės neapsakomai..; Bet ge 
dulo gėla tenegniuždo mus širdžių tešildys pasididžia
vimas, jogei ilgus metus austųjų dievų valia išlaikė tik
rą vyrą Vilniaus soste!

(Bus daugiau) 1

PAID QUARTERLY AT
RIGHTON

SAVINGS AND LO^N ASSQCIATIQN .HIGHEST RESERVES
4071 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILLINOIS 60632
TEL: LA 3-8248

(WEST OF CALIFORNIA AVE,)

PER ĄNNUM

$5000 or more 
4 year min.

PER ANNUM 

$1000 or mono 
I ye«r min.
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MŪSŲ SPAUDOJE
Ruoškitės atvykti, o mes ruošiamės nuoširdžiai 

Jus sutikti
“Skautų Aido” sausio numeris. ir apsigyveno didžiuliame, tuš- 

yra skirtas Australijos skauti-įčiame krašte. Tai įvyko prieš} 
jai. Tai kvieslys į 6-ją Tautinę tūkstančius metų.
stovyklą šių metų pabaigoje Mel-1 Gyveno labai paprastai: me-į 
burno apylinkėj. Į šią stovyklą džiojo ir maisto ieškojo. Palygi- 
suvažiuos skautės ir skautai iš nūs su kitomis primityviomis ■ 
viso pasaulio, daugiausia iš JAV i tautomis, Australijos aborige- į 
ir Kanados. Reikia manyti, kad į nai turėjo tik paprasčiausius įran : 
ta proga atvyks Australijon dau-’ kius bei ginklus. Nemokėjo .nei 
gelis Amerikos, ir Kanados lie-J verpti, nei austi, nei puodų lip- 
tuvių. 1 dyti. Tačiau nors materialiai ir

skurdžiai gyvendami, Ijie mokė
jo išsilaikyti šioje nedraugiš
koje aplinkoje.

Kasdieninis svarbiausias jų 
užsiėmimas buvo.medžiojimas ir

Įdomu vartyti šio numerio pu
slapius, skaityti skautų veiklos 
aprašymus, gėrėtis nuotrauko
mis, iliustracijomis', eilėraščiais 
ir kitokia žūryba. Supažindina
ma su Australijos lietuvių veik- į maisto rinkimas. Todėl jie turė- 
la ir su Australija. Skaitytojams, | jo išmokti gerai pažinti gam- 
be abejo, bus įdomus Pajautos j tą ir suprasti viską, kas aplink 
Pullinen straipsnis “Dykumų' vyksta. Visi gamtos poreiškiai 
sūnūs” apie vietinius gyvento-*jiems labai svarbūs: kada vai-i 
jus, vadinamus aborigenais, šiai prinoksta, kada ir kur žvė- 
Straipsnis pradedamas ištrauka rys renkasi, kur paukščiai lizdus 

įsuka, kur vanduo sruvena, kada 
. gėlės žydi; išmoko skaityti ne 
tik žvėries ar žmogaus, bet ir 
skruzdės padarytus pėdsakus...

Moterys ir vyrai dalinosi mais
to tiekimo darbais — vyrai di-

Sena šalis Australija, iš gi- dėsnius žvėris medžiojo, moterys 
lies praeities kilę jos gyvento
jai — aborigenai. Atklydo jie 
čia iš tolimų kraštų, pro Indone
zijos ii* Melanezijos salas, šim
tus metų keliavo, kol pagaliau 
pasiekė šio kontinento krantus

iš Australijos skautų dainos:

Eukalipto senojo papėdėj 
Mirga laužo spindulių šviesa, 
Aborigen užburtų, sielą 
Suviliojo sklindanti daina.

vaisius, šakneles, kirminėlius 
rinko bei mažesnius gyvūnėlius 
gaudė. Valgį dalinosi visi — ma
ži ir dideli, vyrai ir moterys.

Gyveno šeimomis ir gentimis. 
(Genties “valdžia” — jos senieji

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais aprašo ParrnrĮ, senus Jo 
gyventojus ir gamtą. 1,200 lietuviškų vietovardžių sąrašas, 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštų reikia pridėti dar 50 tentų.

Knygos

1739 So. Halsted St, Chicago, d 60608

.. PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozai Dauparas. ŽEMES ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis
ta Chlcagoje 1986 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
liu: lemta ffldo Švietimo problemos ūkininkų krašte. H dalis: žemės

-rf- Aitacius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų ra- 
griovęs grafial Saugosiu ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
taata galėtų didžiuotis ir dfiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
Ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.
z/ Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
tiMolititi Dėtuvių tautos dauguma (88.12%} buvo ūkininkai ir po oa- 
gaulj Taškyta lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso- 
liučiai Hetuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”.
- ' Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $3.00. 
Gaunama Naujienose.

čeki arba Money Orderi siųsti tokiu adresą:
H'Ų.''. ' N A U J I E N O S

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608
Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Ci* suminėtais knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jwxas K«p*čln»k*», SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuva, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juozas Kapailntkat, liEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
vt» natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
Irariančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 paL Kaina 7 doL

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

M. ZeUanlto, SATYRINIS NOVtLtS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina $2.

D. Kuraitis, KELIONE J ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intunisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Prof. P. Pakarkite, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psl. dokumentuota istorinė stadija apie prūsų likimą. 
Kaina S2.

Vincas žemaltle. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAITOJĘ.

tie ir kiti leidiniai yra gaunami 
NAUJIENOSE, 1719 So. HALSTED ST-, CHICAGO, ILL. 60604 

•fallanJtaM darbo valandomla arba ubalrant p*itu Ir prModaet 
ar piniginę porlalda.

Dail. Mikalojus Ivanauskas“Vilniaus vizija”

vo tak
ii u, nieko
nuotaikų negadinsite

Mano trobelėje tyla. Pabudu
sios mintys žve'gia į praeitį, į Į Ledas jiarko prūduose jau bai- 
kasdienybę ir aptaria mažuosius Į gia ištirpti, tik kur-ne-kur dar 
dalykėlius. O tų mažų dalyke- ■ plūduruoja ledo 'gabalai. J inks- 

:nos parko antys plaukioja ir

keliu. Eidamas savo take- ( visą Žiemą, rodo gyvybės ženk- 
tiieko neužgausiu, niekam J bis.

Aplankiau nelankytą per ke- 
! turis mėnesius Marquette parką,

I’ų daugybė! ftai krūvelė senų
i nesutvarkytų laiškų ir nuotrau-1 nardo.
; ku žmcn:u, kurie buvo, bet ku- ■ Kitą diena nuėjau j parką ne
■ riu jau nebėra. Kiti dar yra, bet į tušč
i nutolę ir nekalbūs. Dabar juos I sir.i
tik paveikslėliuose matau. O lai-''

i kas nestovi vietoje — kiekviena j 
diena vis naujus dalykėlius iš
kelia.

vyrai, išminčiai, kurie vieninte
liai žinojo visas ritualų paslap
tis. Jie prižiūrėjo papročių- iš
laikymą, palaikė tvarką, baudė 
nusikaltėlius, sprendė kada ir 
kokios apeigos bus atliktos, šie 
vyrai perdavė iš kartos Į kartą 
visus genties mitus, dainas ir 
apeigų paslaptis.

Aborigenų mitai yra labai Įdo
mūs ir spalvingi. Vienas iš jų yra 
apie pasaulio pradžią: senais lai
kais, kai dar nebuvo gyvybės, pa
saulis buvo visai plokščias. Ne
buvo nei kalnų, nei miškų, nei 
vandenų, nebuvo žmonių nei gy
vūnijos. Vėliau, vis dar gilių 
giliausioje senovėje (amžiuje, 
kurį aborigenai “dreamtime” va
dina) , iš tų lygumų prisikėlė mil
žinai — pusiau žmonės, pusiau 
kitokie sutvėrimai. Tie milži
nai ten buvo amžius miegoję, o 
dabar, atsibudę, toki pat gyve
nimą, kaip aborigenai, gyventi 
pradėjo: kūreno ugnį, valgio ir 
vandens ieškojo, ir kitas kasdie
nines pareigas atlikinėjo. Ir stai
ga tas “sapnų” laikas pasibaigė. 
Milžinai staiga pražuvo. Bet ten, 
kur jie gyveno, savo pėdsakus 
paliko: dabar ten — tai upelis, 
tai kalnelis, tai miškas tūno. Sap-

Skaitantieji, žinokit, kad di
dieji, rimtieji dalykai ir darbai 
man nusibodo — įkyrėjo. Nusi-

nų meto milžinai sukūrė viską, 
kas aborigenams kasdieniniam j 
gyvenimui reikalinga; ir žemę, 
ir ugnį, ir įstatymus, pagal ku
riuos jie gyvena. Šie senų “sap
nų laikų” mitai laikomi tikra 
teisybe, ir juose randami gyve
nimo kelrodžiai ir taisyklės. Jais 
persisunkęs ir aborigenų menas, 
muzika ir visos svarbiosios cere
monijos.

Australijoje ir iki šios dienos 
yra genčių, kurios dar sapnų ka
ralystėje gyvena...

6-sios Tautinės stovyklos va
dovu paskirtas Henrikas Anta
naitis, 4 Robert St., North Bal- 
wyn, Vic. 3104, ..Australija.

“Skautų Aidą”‘redaguoja So
fija Jelionienė su pavaduotoju 
Baliu Vosylium ir redakcijos na
riais. Administratorius Augus
tinas Orentas, 6842 So. Camp
bell Ave., Chicago, H. 60629. Pre
numerata metams S5, paskiras 
nr. 50 centų. K. Petrokaitis

bodo, nes esu bejėgis tuos reika
lus tvarkyti ar pakeisti. Įkyrė
jo, nes jie dusina mano mintis. 
Tegul rimtieji reikalai ir darbai 
eina savo keliu; tegul galingieji 

• veikėjai juos veda gvildena— se- 
ika paskui juos, ginčijasi dėl jų 
— aš suku iš to kelio ir einu sa-

iu. \ a ,’s-‘iGt? mane an
tys ir antišku vikrumu gaudė 
kukurūzus. Mačiau, kaip antys 
reiškė dėkingumą žmogui, atne
šusiam lesalų.

Esu senai patyręs, kad dėkin
gumas nėra vien žmogaus savy- 

i bė. Gyvuliai ir paukščiai taip 
pat reiškia savotišką dėkingumą 
už gerą.

Po žiemos ir mano vaikščioja
moji apylinkė atrodo, gražesnė. 
Dauguma gyventojų surankiojo 

j tuščias skardines ir popierga
lius nuo gatvių ir pievelių, o ku
rie r.erinko, tiems vėjas supustė 
šiukšles į užvėjį.

Džiaugiuosi, kad dar galiu nu
eiti atstokai nuo namų ir ma
tyti, kaip kiti žmonės laikosi. 
Matau, kad darbštumas ne visų 
vienodas. Vieni pavyzdingai ap
tvarko savo prienamius — pa
puošia gėlėmis, kiti nieko tokio 
nedaro.

Ne man kritikuoti žmones, ne 
man šnekėti kas ką daro ir ko ne-

Stebiu, kaip saulė teka. Pirmi 
saulės spinduliai apšviečia aukš
tąsias medžių ir trobesii] vir
šūnes, tik pamažu leidžiasi že
myn ir pasiekia mano trobelės 
langus ir gatvę.

šiandien saulės spinduliai šil
tesni, bet vos prieš kelias die- ' 
nas buvo toki šalti, kaip visas! 
lauko oras, šiaurinis šaltis bu-

_vo atslinkęs į mano apylinkės 
lauką ir atšaldęs saulės spindu
lius. Ir trobelės langus buvo 
uždengęs ledu.

Nepykčiau, jei šaltis tik lau
ko orą šaldytų, bet jis lenda į vi
dų ir lyg vagis vagia kurui skir
tus pinigus. Trijų dolerių ne
beužtenka apšildymui kambarių,

’ per parą.
šaltis, keturis mėnesius saldes

mano apylinkės lauką, pagaliau daro, nes žmonių pajėgumas ne
pasitraukė. Tulpės pradėjo dai- vienodas. Vieni stiprybės pilni, 
ginti lapelius ir kraut pumpu- kiti — vos bepaeina, dar kiti 
rus. Žolė, šalčio kamuota per (Nukelta į 5 psL

Artėja Dainų šventė. Reikia jai tinkamai pasiruošti.

Juozės Vaičiūnienės knyga

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

Persiuntimui paštu reikia pridėti 5d 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:

„1739 So. Halsted St., Chicago, Illinois 60608

n

c*

O h i

Lietuviška radijo programa 
LIETUVOS AIDAI

yra kiekvieną penktadienio vakarą nuo 9:30 iki 11-tos vai.
iš W0PA stoties 1490 AM banga.
Sekmadieninė programa iš WJOB 1230 A M stoties, Hammund, Ind.,
būna nuo 9:30 iki 10 vai. ryto gerai girdima Illinois Ir Indiana valstijose

Programos vedėja Kazė Brazdžionytė, 2646 W. 71 St., 
Chicago, III. 60629. Tel. 778-5374.

Aprašyta kaip

Amerikoje ne
Reikia patyrime

šeštoko knygelė.

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie
velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele, 
risur galima gražias sodybų pieveles išauginti, 
dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. 
kuri vadinasi

SODYBŲ PIEVELĖS
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles.

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

1739 So. HALSTED ST- CHICAGO, ILL. 60608

Jau kuria laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių PO 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 
$10. Kleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs 
lietuvių kolonijos. Jų suorganizuotos šaipos 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 katalikiškų, socaflistinių, laisvamaniškų Ir 
kitų organfameiju atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban- 
kai ir kt. >

Norintieji šU knyg^ Įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

173S So. Hadated SL, Chiouro, IIL S0«08

Taupykite dabar
pas mus

■J

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

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 jsi-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

FSLTC

Taupykite dabar.

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

(1869-1959) metų
664 psL Kaina

Uetnris, pirmos UNIVERSAL
1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

TEL. 421-3070įsteigta 1923 metalo.

Įotalgoa pietuose kiemą* automobiliams pastatyti.
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į daly, Venezuelos Simfonijos or 
kestra styginis kvartėtas atliko 
Mikalojaus Konstantino Čiurlio 
nio kantatą.

Po minėjimo vis tą patį vaka
rą Tąęiros kįųbę vyko baltų 
balius. Nors bilietai buvę par
duodami po $23, tačiau į balių 
atsilankė neįtikėtinas svęčįų 
skaičius — 331 asmuo, jų tarpe 
admirolas Augusto Brito Asca- 
nio, generolas Camilo Vethan- 
court, Amerikiečių ambasados 
pareigūnai, Austrų ambasados 
Charge d‘Affaires dr. Kurt 
Hengl su žmona, ir daug kitų į- 
takingų venezueliečių ir užsie
niečių. Du orkestrai grojo iki 
ketvirtos ryto, o protarpiais gir 
dėjosi baltų muzika: suktinis, 
noriu miėgo, suk, suk ratelį, 
latvių populiarūs šokiai ir t. t 
Svarbiausia gi, daugelis juos šo 
ko ir jais gėrėjosi.

(Bus daugiau)

Žmogaus teisės — silpniausioji
Maskvos vieta

ALEKSANDRA VAISIŪNIENĖ

Pagrindinės žmogaus teisės yra pati silpniausioji 
sovietų sistemos, sovietų užsienio politikos ir silpniau
sioji sovietų vidaus politikos vieta. Jeigu sovietų val
džios galvos būtų mokėjusios suderinti pagrindines žmo 
gaus teises, jų respektą ir pasakiškus ateities planus, 
tąi šiandien sovietų imperija būtų nesugriaunama. Nie
kas būtų nepajėgęs sovietų skelbiamų svajonių, prideng
tų “moksliškom” utopijomis sugriauti. Sovietų valdžios 
viršūnėje sėdintieji žmonės būtų galėję ramiai dienas 
baigti, besižiūrėdami į patenkintas darbininkų, tarnau
tojų ir paprastų gyventojų mases.

Rusai komunistai nemokėjo šio klausimo išspręsti. 
Jie buvo įsitikinę, kad komunistinės santvarkos nega
lės įvesti, jeigu bent iš tolo bandys gerbti pagrindines 
žmogaus teises. Šitas klausimas jiems buvo toks pavo
jingas, kad be jokios atodairos naikino tuos socialistus, 
kurie krašto gyventojams patarė kovoti už pagrindines 
žmogaus teises, o valstybės vairą pagrobusiems komu
nistams bolševikams primindavo, kad reikia gerbti žmo
gaus teises. Komunistai laužė pagrindines teises, kai 
jie išvaikė pirmą laisvai rinktą rusų parlamentą ;jie tas 
teises sutrempė, kai įgaliojo Dzeržinskį be teismo suimi
nėti Rusijos gyventojus, konfiskuoti jiems priklausan
tį turtą, o jeigu Dzeržinskiui atrodys, tai juos be teismo 
žudyti.

Vietoj Dzeržinskio buvo paskirti kiti čekos virši
ninkai, kurie ir toliau sauvaliavo ir be teismo naikino 
vadinamus “revoliucijos priešus”. Čekistai pradėjo “re
voliucijos priešais, o baigė pačiais įtakingiausiais ko
munistų partijos nariais. O kai įsigalėjo Stalino paskir
ti čekos viršininkai, vietoje “socialistinės sistemos”, Ru
sijoje atsirado “asmens kultas”, kurio gadynės metu bu
vo žudomi tie komunistai, kurie suabejojo Stalino išmin
tim ir nesutiko be jokių pastabų ar rezervų priimti jo va
dovybę partijoje ir valstybėje. Stalinas kapojo galvas 
ne tik seniems bolševikams rusams, bet jis įsakė nupiauti 

‘jas ir lietuvių komunistų centro komiteto nariams, įs
kaitant ir Zigmui Aleksui Angariečiui. Tos galvos būtų 
ir toliau besiritusios, jeigu Chruščiovas būtų nepasakęs, 
kad Beri jos galva privalo būti paskutinė. Centro komi
teto nariai apsisaugojo, kad be jų žinios tuometinis pre
mjeras jiems galvų kulkomis negręžtų.

Čeką, laužydama pagrindines žmogaus teises, žu
dė ne tik partijos centro komiteto narius, bet ir jų reko
menduotus valstybės tarnautojus, karius ir net pačius 
aukščiausius čekos vadovus. Visi aukštesni sovietų admi
nistracijos pareigūnai nori kad būtų apsaugotos jų pa
grindines teises, kad jie nebūtų žudomi, kaip tai darė 
Stalinas, kad jiems nebūtų plėšomi antpečiai ir varomi į 
prievartos darbo stovyklas, kaip tai buvo padaryta ke
liems maršalams, generolams ir net atskirų respublikų 
prezidentams. Amerikos diplomatai aiškiai nustatė, 
kad pagrindinių teisių pageidauja didelė rusų dauguma. 
Diplomatai žino, kad sovietų valdžia remiasi pačių pag
rindinių teisių neigimu; jų trempimu, dėl to jie ištisus du 
metu kovojo su sovietų atstovais, kol išsirungė teisę įra
šyti į Helsinkio aktus.

Antanas Bimba, norėdamas išaiškinti savo skaity
tojams, kodėl dabar keliamas pagrindinių žmogaus tei
sių klausimas, cituodamas Pravdoje paskelbtą tuo klau
simu straipsnį, šitaip rašo:

“Reakciniai imperialistiniai sluoksniai ir jiems tar
naujančios masinės informacinės priemonės nenori tai
kytis su nūdienos realybėmis, su vieninteliu protingu ir 
visoms tautoms priimtinu įtempimo mažinimo, taikaus 
sambūvio ir bendradarbiavimo kursu, kurį vykdo socia
listinės valstybės. Reakcija šį kursą laiko pirmiausia pa
vojumi, kad kapitalizmas ir toliau neteks savo pozicijų, 
jų tarpe ir idėjinių. Kartu idėjinių kapitalizmo pozicijų

nio muzikos montažo fone. Vie
nur ir kitur matėsi tautiniais rū 
bais pasipuošęs baltų jaunimas; 
iš karto patraukęs atvykusių sve 
čių dėmesį. r

Š. m. vasario 11-13 d. Caracase Statkutė Rosales aiškino Čiurlio- 
su dideliu pasisekimu praėjo Bal 
tų Dienos — svarbiausias Įvykis 
pokario metais Pietų Amerikos 
baltų istorijoje.

Baltų Dienų rengimo mintį
prieš kelius mėnesius privačiai I Tą patį vakarą didžiulėje dr. 
kėlė dr. Vytautas Dambrava. Su- V. Dambravos rezidencijoje arti 
radus kelius entuziastus latvių šimtinės baltų jaunimo susirin- 
ir estų tarpe, pradėtas darbas, pa ko linksmavakariui, kurio metu 
reikalavęs daug laiko ir jėgų, ta- j skambėjo baltų dainos ir baltų šo 
čiau apvainikuotas trijų dienų iš j kiai. Išsiskirstyta kuone su gai- 
kilmėmis ir plačia programa. įdėliais.

Baltų Dienos pradėtos 11d. ati 
darytoj baltų meno parodoj gar- Vasario 12 d.? šeštadienio rytą
šia m p Pietų Amerikos muziejuj baltų himnais. apdarytas suva-|dijo iškarpa apie Lietuvos ne- 
— Museo de Arte Contempora-! žĮavUĮias’ kuriai11 vadovauti iš- priklausomybės deklaracijos pa 

' rinktas estas Ilniar Island, o sek ^skelbimą. Toji programa savo 
: retoriauti inž. Linas Mažeika. Po laiku buvo perduota į Lietuvą, 
'lietuvių kataliku misijos^ enezue Iškarpa baigta Tautos himnu,

grupės svarstė kultūrinius, eko- i u” už jo nuolatinį darbą ir pa- 
nominius - socialinius švietimo stangas, inž. A. Rudis, džiaugė- 
ir jaunimo klausmus. Ieškota si baltų vienybės dvasio, džiau- 
konkrečų kelių konkrečioms 
problemoms spręsti.

Vakare tame pačiame institu
te, didžioje salėje, vyko iškil
mingas Vasario 16 d, minėji
mas Į garbės prezidiumą pak
viesti pagrindiniai kalbėtojai ge 
nerolas Camilo Vethancour ir 
iš Chiccgos atvykęs specialus 
svečias inž. Antanas Rudis. Be 
jų, BALFo pirmininkė ponia 
Marija Rudienė, dvasios vadas 
Antanas Perkamas, o taip pat,1 
estų, latvių, ir lietuvių bendruo 
menių atstovai. Minėjimas pra
dėtas labai gražiai paruošta ra-

15 metų kalėjimo
OAKLAND, Kai. — Wendy 

Yoshimura, Kalifornijos laikraš
čio dukters. Patricijos HearS- 
taitės bendrininkė, apkaltinta 
slėpusi ginklus ir sprogstamą 
medžiagą, teismo buvo nubaus* 
ta iki 15 metų pasėdėti kalėjime.

rikos teismų, instancijos per- 
5 varstys Yoshimuros advokatų 
paduotą apeliacinį skundą, nu
teistoji Yoshimura pasiliks lais
vėje už 50,000 dol. užstatą.

įvairios teismu 

nuomonės

gėsi galėdamas aktyviau įsijun 
gti į Pietų Amerikos lietuvių 
veiklą ir pasižadėjo ateityje rem 
ti Venezuelos baltų unijos min
tį-
Inž. A. Rudis išreiškė viltį, kad 

ir kitos baltų bendruomenės pa 
šaulyje paseks šiuo ryžtingu pa 
vyzdžių, nes baltų vienybė yra 
svarbus ir lietuvių išsilaikymo 
išeivijoje laidas. Tą pačią pro
ga, norėdamas asmeniškai pa
remti konkrečias baltų pastan
gas, inž. Rudis savo radijo pro
gramos (Lithuanian Radio Fo
rum), o tap pat ir bendrojo A-, 
merikos lietuvių šalpos Fondo
BALFo vardu, kuriam vadovau 
ja darbščioji ir energingoji p. 
Marija Rudienė, pasisiūlė finan 
suot Ispanų kalba leidžiamą 
.knygelę apie šių laikų tikėjimo 
kankinę Nijolę Sadūnaitę. Svei
kinimo žodžius minėjime tarė 

rava. Giliai prasmingoje ir jaut-į didžiavosi baltais ir ypač lietu-.estŲ’. Įr<liet^vlll bendruo- 
• 1 . memų pirmininkai, latvių mo-

nėjo baltų uždavinius Venezue- pkumu. Savo kalboj js ’apžveL. 
loję ’r džiaugėsi, kad. baltai, ma gė baltų tautų storiją ir jų ko- 
tydami.kaip nutautėjimas negai- Vas už laisvės išlaikymą. Antro- 
lestingai graužia baltų bendruo- j j kaiba (viena dalis angliškai, 
menės pamatus, imasi žygių ir j kita Ispaniškai) buvo pasakyta 
jungiasi darbui ne žodžiu, bet kū 1 specialaus garbės svečio p. inž.

• Antano Rudžio. Sveikindamas 
Baltų Dienas ir vadinamas dr. 
V. Dambravą “Laisvės Apašta-

neo. Išstatyta 80 vertingų meno I 
kūrinių, surinktų daugiausiai iš' 
privačių kolekcijų, o taip pat ir . -
Vinco Rastenio talka suskolin- loJe kun- Antana^. Perkamo m- kuris ir įvedė visus į tikrąją iš=. 
tų iš Jungtiniu Amerikos Valsty- vokacijos, pagrindinę kalbą ispa- kilmingo minėjimo pradžią.
bių. Į parodos atidarv-mą suplau- niška‘?asake dr' ? ytas D^mb'1, Generolas Camilo Vethancourt 
kė virš 300 asmenų. Estų inicia-į ra^a- prasmingoje ir jaut- j didžiavosi baltais ir ypač lietu- 
tyva suruoštas kokteilis/ kaina- rio.^ kalb°je ils ^samiai nagrrjviąis, jų idealizmu ir jų principi 

__ ___ _ _ _ noirv Rnlln ____ o__ 1_ n_ • • _ y ivęs $2,000. Mieste buvo iškabin
ti spalvoti plakatai. Taip pat iš
leistas specialus parodos katalo
gas, iliustruotas spalvotomis re
prezentacinių meno kūrinių re
produkcijomis. Parodoje buvo ir 
Čiurlionio meno kūriniu skai- V
drių demonstracija — viso apie
150 skaidrių, kurias p. Jūratė'administracijos rūmuose darbo

jungiasi darbui ne
nu ir dvasia.

Po to visa diena aukštosios
*■ v

terų komitetas, ir latvių jauni
mas. Minėjime specialiai pa
gerbta nusipelniusi lietuvių ko
lonijos veteranė ponią Klovie
nė.

Baltų Dienų proga, iškilmin
gas Vasario 16 minėjimas baig
tas Venezuelos, Estijos, Latvi

jos ir Lietuvos himnais. Antroj

WASHINGTON. — Amerikos 
teismai pornografinės spaudos 
atžvilgiu nesutaria ir padaro 
oriešingų sprendimų. Ilinojaus 
pilietis Ward,’ turįs knygyną, 
buvo pagal Ulinojaus Įstatymus 
nubaustas pardavinėjus porno- ; 
grafinę literatūrą.

.’- ■- .. -.-v B

Dięvm savaitėpą vėJiau, pana-1 
šiame atsitikime Reckforde, fe
deralinis teismas priešingai pa- Į 
sielgė: jis paneigė ĮĮĮinpjąus | 
valstijos tuo klausimu įstatymus J 
ir Įsakė nepersekioti pornogra
finės literatūros pardavėjus.

silpnėjimas, dvasinių ir moralinių buržuazinės visuome
nės vertybių infliacija, nesugebėjimas mokslinio socia
lizmo teorijai priešpastatyti bent kiek vientisą, mases 
patraukiančią socialinę teoriją verčia buržuazinius ideo
logus ir propagandistus, ginant ir pateisinant buržua
zinę santvarką, vis dažniau naudotis grynai šmeižikiš
kais socializmo “neigimo” budais, smarkiau ji pulti, grie
btis tiesioginės ideologijos diversijos ir provokacijų me
todų”. (Laisvė, 1977 m. kovo 11 d. 2 psl.)

Standard Federal's Money For Living Plan

, Howto 
make your money move 

and still keep it safe.

Kad Pravdos redaktorius niekus pasakojo ir kad 
Bimba juos kartojo, kalbėdamas apie “masių patrauki
mą” viską paneigia šitas faktas: Ne tik Berlino gėdos šie 
na, bet ir visa rusų pastatyta siena nuo šiaurės jūros 
iki Vladivostoko buvo statyta sovietų masėms pristab
dyti nuo bėgimo į vakarus. Jeigu sovietinė sistema bū-, 
tų buvusi masėms tokia patraukli, tai joms mintis nebū
tų atėjusi bėgti į kraštus, kuriose gerbiamos pagrindinės 
žmogaus teisės. |

Įtampos mažinimas ir taikus sambūvis Rytus ir Va
karus nuvedė prie Helsinkio aktų. Pats pagrindinis Hel
sinkio aktų klausimas buvo kelių pagrindinių žmogaus 
teisių pripažinimas. Helsinkyje Brežnevas tas teises 
pripažino visiems Sovietų Sąjungos piliečiams, o dabar j 
kai norima, kad taikaus sambūvio nutarimai būtų vyk
domi, tai Brežnevo vadovaujama ir Bimbos lietuvių tar
pe skleidžiama propaganda grąso, kad taikos sambūvis 
bus nutrauktas. Brežnevas yra pasiryžęs net strategi
nių atomo ginklų kontrolės sutarties nepasirašyti, jeigu 
bus kišamasi į sovietų “vidaus reikalus”. Prezidentas 
Carteris Jungtinėse Tautose sugriovė šią nesąmonę, 
komunistų naudotą ilgus dešimtmečius. Pagrindinės 
žmogaus teises turės būti pripažintos ne tik Rusijoje, 
bet kiekvienoje diktatorių valdomoje valstybėje.

Sveikiname prezidentą Jimmy Carter j, drįsusį ne 
tik valstybės sekretoriui liepė ginti pagrindines žmo-1 
gaus teises, bet visam pasauliui pareikšti, jog tai esanti I 
kiekvieno pareiga. j
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At Standard, you 
don’t have to do any 
more than you do at 
a bank—but your 
money will do more. 
It will

 move

 to higher- 
than-bank interest 
rates.
Ask yourself these 
questions. Is your money 
receiving top interest rates? Do you have a 
regular plan for adding to your savings? Do you 
have 

someone

 to talk to who can help you with 
your money plans?

If you answered no to one or more of these 
questions, your money may be rehdy for a safe 
and profitable move.
Our plan is called money for living. When you 
come to Standard Federal ask to see one of our 
Money For Living Counselors. They are 
experienced in giving you a variety of savings 
plans to choose from. They care what happens

how

to you and they 
know how to 
make your 
money really 
work for you. 
By taking into 
consideration 
your income, 

your budget and 
much Interest you want to

make, you can choose the plan that fits you 
best. Then by moving your money to Standard 
Federal, you can take immediate advantage of 
our higher-than-bank Interest rates.

Moving your money will make you money. 
Standard Federal is a 67- 
old community savings and 
loan—built for the individual. 
It’s a place where your money can 
be safe and really pay you more. 
Stop by. You’ll see why more and 
more people are coming under our wLB.

Come under our wing.
VMb care what happens to you

STANDARD FEDER/U.
Home Office: 4192 Archer Avenue, Chicepo, Illinois 60632 phone: 047*1140 

Downers Grove Office: 5100 Forest Avenue, Downers Grove, Illinois 60515 phone 
Lombard Office: 23 North Mein Street Lombard, UhnoU phone. 627-1140

Aurore Office: 301 West Gelene Boulevard, Autore, Illinois 60507 phone: 992-11*0 
Boulder Hill Office: 21 Boulder Boulder Hth, UinpiA 6GS3S phone. 897*1166



mK. K. G- *>ALUKAS
\K La e KUKA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Puiaski Rd. (Crawford

Medial Building). Tek LU 5-6446
Priiuu ligonius pagal aus1 ta runa 

ei. neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. C. K. BORFIIS 
inkstų ir šlapimo takų 

CHIRURGIJA 
, Talef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
850 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
gydytojas ir chirurgas 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

<938 S.Manheim R d., Westchester, III.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ii 

kas antra šeštadieni #—2 val. 
TeL- 562-2727 arba 562-2728

REZ-! GI 8-0873
DR.W.ETSIN-EISJNAP
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. skambinti MI 3-000L

TeW. BE 3-5893

DR.:A, B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIU LIGOS

3907 West 103rd Street 
D»<al susitarimą

® A. V. JUČAS
<89-4441 561-4605

ODOS LIGOS CHIRURGIJA 
N WESTERN AVG 
N. WEST6RN AVE. 

Telefonas atsakomas* 12’ vai.

FOMK PLKKAS
OPTOMETRIST AS

STAT.P.A LIETITVTŠKAT 
•vne w 71st St. — Tel. ’37-5149 
Ttvrlu, skis. Pritaiko akinius ir

•1 DAeai susitarimą- Uždaryta tree

SABUTIS
jmVČtjji JUSLĖS

STPFp-r
^•1 •TVvj-ed nuo 1—4 po Dietų 

njm 5— ’'ai vpfc 
^lef - 776-2»FO

i .Majtlx •••z: telef.T 448-5545

m?. VYT. TAURAS 
GYDVTOJAS ir chirurgas 

bendra praktika, soee. MOTERŲ ligo> 
C*i$as: 2652 WEST 59th STREET 

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

naaal susitarimą.

SUSIRINKIMU

ZBIGNIEW BRZEZINSKI 
National Security 
Affairs .Adviser

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI t

KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
- 11

RAŠAU APIE MAŽUOSIUS
(Atkelta iš 3 psl.)

nė paeiti neįgali. Amželis, svei
kata ne visiems vienodai tarnau
ja.

~ VASARIO 16 GIMNAZIJOS Rė
mėjų metinis susirinkimas įvyks’ 

. kovo 20 d., sekmadienį, 12 vaL Jau
nimo Centro 2C3 kambaryje. Gimna- 

, zijos direktorius V. Natkevičius pa- 
Į darys svarbu pranešimą ir bus aptar- 
i ti kiti reikalai.

Kviečiame mielus Rėmėjus ir vi
sus, komėms rūpi gimnazijos ateitis, 

i susirinkime gausiai dalyvauti.
gimnazijai Remti Komitetas.

UPYTŠS DRAUGIŠKAS KLUBAS 
ręngia Bunco ir korių žaidimą Da
riaus ir Girėno salėje, 4116 So. Wes
tern Ave. sekmadienį, kovo 20 dieną. 
Pradžia 1:30 vai popiet. Bus labai 
gražių ir vertingų dovanų laimingie- 
s.ems. Taipgi bus skanių valgių ir gė
rimų.

Kviečiame visus narius ir svečius 
atsilankyti ir smagiai praleis Ii popie
tį su upytiečiais. A. Kalys

AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ pa- 
šalpos* klubo mėnesinis narių susirin
kimas įvyks sekmadienį, kovo 20 d., 

_ ,1:00 vai.,’ po pietų, Chicago Savings,
čius ir ieškau švelnesnių išsi-1 patalpose, 6245 S. Western Ave. Na- 
reiškimu. Gerai pamokslai, kri-
tikos dalykai, polemika, bet rei- duokles, kad neliktumėte suspenduo- 
kia ir lengvesnių skaitymų. Juk Bus vaišėsRožė Didžgalvis, rašt. 
protas, kaip ir burna, reikalauja • ' •
skanėsių. Burna, po stipraus! ~~
maisto, reikalauja kompoto — LIETUVIŲ ŽAGARĖS KLUBO eili- 
kokiu up būk o-ardiimvnn ■ Fnin ‘nis susirinkimas įvyks šeštadie- kokiu ne dūk garaumynų, taip(ni -kovo 26 d naujoje vietoje, šauliu 
pat ir protas rūškanoms išsklai- namuose. 2417 West 43 St. Nariai 
dyti reikalauja kompoto — leng- kviečiami atsilankyti. Yra daug svar- 

- ° bnj reikalu aptarti ir laikas uzsimo-
vų skaitymų. keti klubo duokles. Bus ir vaišės,

Į Rožė Didžgalvis, rašt.
Skaitant pamokslus, ginčus,! •

kartais norisi įsiterpti į ginčus,!
savo nuomonę pareikšti, bet su- Jis už mane jaunesnis, bet neat
silaikau. Galvoju, jog taip ge- laikė metų naštos. Su Daubaru 
riau. Ginčai tebūnie smarkie- teko dalyvauti veikime per dau- 
sięms. ' gelį metų ir visuomet gražiai su-

X. j. . ., 'tikom. Gaila Daubaro,šiandien mano nuotaiką su
drumstė Povilo Daubaro mirtis.!

Skaitau lietuviškus laikraš-

Juozas šmotelis

oficialiai praneša. savo gausiems klijentams, kad

SIUNTIMAS MUITO APMOKĖTŲ PAKETŲ

Į SSSR
1 x. \ x • 3 6 ,

giminėms yra tęsiamas, kaip buvo laike paskutinių
45 metu.-

Kiekvienas paketas yra apdraustas.

Gavėjams nieko nereikia mokėti. Pasiuntimas siun
tinių duodą didžiausią švenčių džiaugsmą jūsų giminėms.

p. Šileikis, o. f.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

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

Paketai yra priimami sekančiose mūsų Įstaigose ir 
skyriuose:

1850 Wosf 63rd St.. Chicago. I H. 6062f 
T«fo£: PRosoeet 5-5G84

723 WALNUT STREET. PHILADELPHIA, PA. 19106 
TEL. (215) 925-3455

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

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

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Driskiu' krautuve

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 

‘ Tel. 499-1318

PERKRAUSTYMAl

Leidimai — Pilna apdrauda
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

Apdraustas p.rkraustymas 
ii įvairiu aistumy.

ANTANAS VILIMAS

Tek 376-1882 arba 376-5996

i SOPHIE BARČUS
į radijo Šeimos valandos

Visos programos is W0PA, 

1490 kll. A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popet — Šeštadienį 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

NEW YORK CENTRAL OFFICE
r 212 Fifth Avenue, Room 709 

New York, N. Y. 10010 
TeL: (212) — 685-4537

Of ice hours: Daily 9:00 Ą.M. — 5:00 P, AA, 
Saturdays: 10:00 A.M,—2:00 P-M.

arba į het kurią mūsų atstovybę bei skyrių:

BALTIMORE, MD. 21224 
3206 Eastern Avenue 

(301) DI 2-2374

CHICAGO, ILL. 60632 
4065 Archer Ave. 
(312) YA 7-5980
CHICAGO, ILL. 60622 
2242 W. Chicago Ave.

(312) 235-7788

CLEVELAND, OHIO 44109 
3491 West 25 St. 
(216) 741-8082
DETROIT, MICH. 48210 
6720 Michigan Avenue

(313) 894-5350

ELIZABETH, N. J. 07201 
956 A Eleiibeth Avenue 
(201) 354-7608

HAMTRAMCK, MICH. 48212 
11415 Jos • Camn.u Avenue 

(313) 365-6350

LOS ANGELES, CALlP. 90026 
2841 Sunset Blvd

(213) 413-0177
Miami FLA. 33138 
7612 N. E. 2 Ave. 

(3v5) 757-6704
MINNEAPOLIS, MINN. 55418 
2422 Central Ave. N. E.

(612) 788-2545

NEW BRITAIN, CONN. 06052 
97 Shuttle Meedow Ave.

(203) 224-0829

NEW YORK, N. Y. 10003 
101 First Avenue 
v (212) OR 4-3930

PHILADELPHIA, PA. 19123 
1013 N. Marshall Street 

(215) 925-8878

ROCHESTER, N. Y. 14621 
681-683 Hudson Ave.

(716) 544-2151
SAN FRANCISCO, CALIF. 94122 
1236 — 9th Avenue

‘ (415) 564-7981

SEATTLE, WASH. 98125 
11551 — 6‘h Place, N. E.

' (216) EM 3-5556

SOUTH RIVER, N. J. 08882 
168 Whitehead Ave.

(201) 257-2113

VINELAND, N. J. 08360 
Parish Hall 
West Landes Ave. 
(609) 696-9796

WOC ESTER, MASS. 01604 
82 Harrison Street

(617) 798-3347

CLEVELAND, OHIO 44134 
5432 State Rd.

(216) 749-3033

BROOKLYN, N. Y. 11222 
72 Nassau Avenue 

(212) 389-6747

WHEAT RIDGE, COLO. 80033 
4330 Quay St.

* (303) 422-4330

SYRACUSE, N. Y. 13204 
318 So. Wilbur Avenue

(315) 476-6958

Request our New Dutylist

"Vija darykite be murmėjimy ir svyravimę, kad būtumėte nepeik
tini ir tikri Dievo vaikai, nebartini sugedusios ir iskrypusios giminės 
tarpe. Jv fū* žibate lyg žiburiai pasaulyje". — Pil. 2:14, 15. 
Besistengiant sekti Viešpaties Jėzaus pėdomis ir bėgti lenktynėse prie 

aukštojo atlyginimo, kuiį siūlo mums Evangelija, reikia nemurmėti ir nesi- ' 
skusti, kad mūsų kelias persuurąs. Nereikia ieškoti kito lengvesnio ke-: 
lie, bet ištikimai eiti tuo, kurį Viešpats parodė, nes jis žino kokių prityri- 
irų mums reikia kol esame Kristaus mokykloje. Esant Dievo vaikeliais 
mūsų širdys turi būti pripildytos džiaugsmu ir dėkingumu ir mūsų lūpos 
turi girti ir garbinti dangiškąjį Tėvą, visų gerų dovanų Davėją ir mūsų gy
vybės Užlaikytoją.

Vist Žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi 
rusteji? | tą klausima atsako knygutė '^Viltis po mirties", kurią gausfta 
li.'noKjmai. Rašykite:

* ŽAVISI 3/15 WES7 66th STREET CHICAGO, ILL 60629
ŽV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

- IEVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telel.: GRovehill S-2345-<

t

19 Metų Mirties Sukaktis

AUGUSTAS M. BARČUS

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOwnhaU 1-2108-3

ms MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

3 Metų Mirties Sukaktis Mažeika & Evans
MARY YUŠKA

Gyveno 4525 South Paulina Street Chicago, Illinois

Mirė 1974 metų kovo mėn. 15 dieną, sulaukusi 39 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Tauragės apskr., žygaičių kaime.

. Palaidota S v. Kazimiero Lietuvių kapinėse.
Mūsų brangiausiai Mary Yuška pagerbti buvo laikomos 5v. Mi

šios kovo mėn. 19 d. šv. Kryžiaus parapijos bažnyčioje.
Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velio

nę maldose ir kalbose.
Mes Tavęs, Mūsų Brangiausioji,^ niekuomet neužmiršime. Tu pas 

mus jau nebesugriži, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. 
Tebūnie Tau lengva ši žemelė. \

Nuliūdę lieka:

Duktė Julia ir žentas William Kareiva, anūkai — Philip, Sharon 
Kareiva ir Ronald Stasulas su šeima

VELIONĖS SOPHIE BARČUS VYRAS

Gyveno 7159 South Maplewood Avenue

Mirė 1958 metų kovo mėn. 20 dieną, 6:45 vak. vakaro, ^sulaukęs
70 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Kretingos apskr., Gargždų mie- g 
stelyje.

Palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Paliko nuliūdę: duktė Aldona Daukus, 3 anūkai: Terry, Michael 
ir Sophia; sesers sūnus Anthony Steples, jo žmona Helen ir jų šei- 

. ma; dukterėčia Valeria Sebastian, jos vyras Edward ir jų šeima; mi
rusio šv o geri o William Lawrence žmona Connie su šeima; švogeris 
Chester Lawrence, jo žmona Elizabeth ir jų šeima ir daug draugų bei 
pažįstamų.

Lietuvoje liko daug kitų giminių.

Mūsų brangiajam tėveliui pagerbti bus laikomos Šv. Mišios pir
madienį, kovo 21 d., 7:00 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje.

Mes Tavęs, Mūsų Brangiausias, niekuomet neužmiršime. Tu pas 
mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. 
Tebūnie Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka:

DUKTĖ, ANŪKAI IR KITI GIMINĖS

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

EUDEIKIS
DAIMIDj

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741-1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE. ■

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

4348 So. CALIFORNIA AvE. Phone: LAfayette 3-3572
>)

CRANE SAVINGS and Loan Association

JŪSŲ NAM A 
ERWIN J.

3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139 z

SKAMBINKITE DABAR

4637 So. Archer Ave,
(Prie 47-tos)

MEMBER MES TAlp pAT

RELO SUS CHICAGOS

Chicagos

Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

BUTKUS - VASAITIS
144C So. 50th Ave^ Cicero, III. Phone: OLympic 2-1003

254-8500
PARDUODAME VI- 
PRIEMIESČIUS IR 

7.000 MIESTU JAV-SE PER RELO

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

IIIIIIIIIII
CRANED

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Street.
NEMOKAMAI VIETA

7% Mokama 4 metų 1
Certifikatams.

Mažiausia $5,OOC 
ar daugiau.l

Tel. LAfayette 3-1083
AUTOMOBILIAMS 

/-yf Mokama 1 mėty 
/O Certifikatams.

Mažiausia $1,000 
ar daugiau.

ON INVESTMENT
ACCOUNTS

Taupmenos padėtos j reguliarias taupymo sąskaitas iki mėnesio 
10-tos dienos duoda pelno dividendą už mėnesį

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. — 8:00/at;
Antrad. ir penktadieni 9:00 ryto — /a*?ro? .Se^‘
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už
daryta. •*'

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667S
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos HiBs, DI. 974-4410

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1311

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Guss^n — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančius 1905 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susį 
rūpi n imą.________________________________

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

Dr. A- J. Guswn — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai Dabar tik 

Galim* taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čeki arba money orderį pri« 
nurodytos kainos pridedant 5Oc. persiuntimo lllaidomv

1739 So. HALSTED ST., CHI£AGO, ILL. 60608

$8.00

$3.00 
$Z00

$2.00
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— ( hieagos skautija sudarė 
atidėta organizuoti išvykai į

i autine
i

U Z ta Deveikienė, Ilona 
l^ucivnė ir Jeronimas Gaižutis. 
Išvykti iš Čikagos numatoma 
gi tlodžio 22 d., o grįžti sausio 
15 d. Skautai registruojasi sa
vo tuntuose iki rugpjūčio mėn.

— Dr. K. Jurgėlos parašyta ir 
šaulių sąjungos išleista knyga 
“Lithuania: the outpost of free
dom”, Chicagos lietuvių 
menei bus pristatytą kovo 2. 
2 vai., šaulių namuose, 
yra vertinga ir naudinga 
susipažinti ir ją Įsigyti.

— S. Vengianskas, S

V1SUO-

7 d., 
Knyga 
su ja

Juo
zaitis, S. Bernatavičius, St. Ce- 
ceviėienė, Ant. Markauskas, J. 
Jasaitis. S. Paulauskas, P. Ma- 
leta, A. Gailius ir V. Zinkus su
daro komisiją šaulių sąjungos 
kultūriniam suvažiavimui reng 
ti. Suvažiavimas Įvyks liepos 1 
—1 dienomis Union Pier, Mich. 
Suvažiavime kviečiami dalyvau 
ti ir nešauliai. Komisijai vado
vauja Edmundas Vengians- 
kas.

— Kinui* valstijos loterijoje 
)vu 17 d. Bonanza traukime

žalia, Grund l\rix traukime lai
me jo (K. 11. 26, 2808 ir 28001,

— Julius Pocius iš Brighton

d/i m išvyksta į St. Petersburg, 
rla. t eii bus iki balandžio pa
baigos. Prieš išvykdamas alsinu 
lė Naujienoms $15 prašydamas 
siuntinėti dienrašti nurodytu 
adresu, o pinigų likutį paauko
jo Naujienų paramai. Dėkuį.

— Rūta Bo belytė iš Elgino apy 
linkės išvyko studijų reikalais Į 
Denver, Colorado. Ten bus iki 
gegužės pabaigos. Jos pageida
vimu tėvai jai užsakė Naujie
nas.

— Amerikos Lietuvių Tary
bos Roekfordo skyrius, vertin
damas Naujienų informaciją 
bei demokratinių ir patriotinų 
organizacijų, taip pat jų darbų 
rėmimą, paskyrė Mašinų fondui 
$25 ir juos atsiuntė per skyriaus 
inžd. Aug. Pocių. Dėkui valdy
bai, ją sudalančioms organiza
cijoms ir nariams.

— Daley Kolegijoje, 7500 So. 
Pulaski Rd., ruošiami pagrin
dinės mechanikos kursai suau
gusių lavimosi programose. Vie 
name iš trijų kursų bus moko
ma, kaip pašalinti lengvesnes 
kliūtis automobiliuose ir kaip

KELIONĖS I
LIETUVĄ

GEGUŽĖS i IKI GEGUŽES 3 — S 995.00 
LIEPOS 25 IKI RUGPIOČIO 4 — S1089.0G 
RUGPlOČIO 25 IKI RUGSĖJO 3 — $1069.00

Liepos ir rugpjūčio mėn. kelionėse galima atsiskirti nuo grupės ir 
pasilikti Europoje iki dvieju savaičių be jokio atskiro 
primokėjimo.
Į kainą Įeina visa fransportacija iš Chicagos, i vešbučiai (po du 
kambaryje), pervežimai ir maistas.

6557 So. Tolman Ave. 
Chicago, III. 60629 

312—434-9655
— arba —

GORDON TRAVEL SERVICE
Prudential Plaza 

Chicago, III. 60601 
312-644-3003

Air fares subject to change and government approval

JUBILIEJINIU SIETU
NAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS

juos sureguliuoti. Kursai prasi* lavičius — izd., Stefanija Janu- 
dės balandžio 15 d. 6:30 9:10,tienė — finansų sekretore. Lie-
vai. vak. tęsis 5 penktadie
nius arba Šeštadienius. Kursan
tai registruojami kovo 28 d. 
nuo 2 iki 8 v. v. 700 pastato au
ditorijoje. Kursų mokestis $10. 
Apie pagrindinės mechanikos ir 
kitus suaugusiems kursus tei
rautis tel. 735-3000, ext. 222.

— Chicagos Parkų distriktas 
praneša, kad stintų sezonas Mi
chigan ežero pakrantėse prasi
dės balandžio 1 d. 7 vai. vak. ir 
tesis iki gegužės 11 d. 3 vai. ry
to. Jas gaudyti reikalinga turė
ti valstijos žūklavimui leidimą. 
Nuo mokesčio atleidžiami vai
kai iki 16 metų, pensininkai 
virš 65 m., taip pat aklieji ir luo 
-šieji. Visiems reikia prisilaiky
ti žūklavimo ir specialių smel- 
tėms gaudyti taisyklių.

— Dave Adamonis iš Oak 
Lawn ir Joyce Pochinskaitė iš 
Midlothian dalyvauja St. Xavier 
kolegijos studentų muzikinio 
vaidinimo ‘"Cinderella” pastaty
muose.

luvos Vyčių namo ir salės glo
bėjai ruošia vartotos aprangos 
ir kitokių daiktų viešą išparda
vimą kovo 2a d. Nuo trečiadie
nio iki penktadjenio tarp 6 — 8 
vai. vak. salėje priimami šiam 
išpardavimui Įvairūs vartojimui 
tinkami daiktai.

— Kiekvienas lietuvis gali ap
sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
$10,000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams pigi TĘRM apdrauda: 
$1,000 tik už 3 dol. metams. 
Jiems yra ir Taupomoji — En 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apdraudą organizacijų na
riams — tik $2 už $1,000 ap
draudą. Dėl šių ir kitokių in
formacijų skambinkite Kris ti
nai Austin % 
Pel. 421-6100.

Naujienos
(Pr).

HELP WANTED — MALE 
Darblninkv Reikia

MAINTENANCE MECHANIKAI
Sunkiosios pramonės metalo ap- 

diroimo įmonėj reikalingi priežiūros 
ir pataisymų spec: alstai.

Kandidatai turi būti gerai susipaži
nę su konvejerio sistema, kabančiais 
keltuvais, hidrauline sistema ir kito
mis dirbtuvės mašinomis.

1 Patyraus nitavime taip pat 
i lingas,
į _ Reikia suprasti angliškai.

* R. LAVIN & SONS, INC.
3426 So. Kedzie Avė. 

(Visiems lygių galimybių darbdavys)

reika-

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJ1MA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į

REIKALINGAS ELEKTRIKAS 
sunkaus metalo apdirbimo įmonėje.

Nuolatinis darbas su visais bendro
vės duodamais priedais.
TURI BŪTI PATYRĘS. REIKIA KAL
BĖTI, SKAITYTI, IR RAŠYTI ANG
LIŠKAI

R. LAVIN <Sr SONS. INC.
3426 So. Kedzie Avė.

(Visiems lygių galimybių darbdavys)

FULLY SKILLED 
HELIARC WELDER & FITTER 

Must be able to work independently. 
MODERN CLEAN SHOP.

Many Company benefits.
GOOD WAGES.

Southwest Side (near 1—55) 
ABLE METAL MFG. CO. 
6200 So. Sayre Ave. 
PHONE 586-7800.

HELP WANTED — MZLE-FEMALE
Reikia Darbininky ir Darbininkiy

TOOL & DIE

Growing facility has immediate open
ing for skilled indivdual to main
tain. repair and troubleshoot hight- 
production dies. Minimum 2 years 
working experience on various tool 
and die equipment. English neces
sary.
Excellent starting salary and all com
pany benefits:

Apply in Person
ACME FRAME

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

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

GERAI IŠLAIKYTAS mūrinis. 2x5 
ir veikiantis biznis Arti 63-čios ir 
Campbell Virš $500 pajamų mėne
siui

TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW, 
mieg. ir valgomasis. 1------  . .. _ _.
susisiekimas Į vakarus nuo Califor- Paveldėjimas ir seimos turto padah- 
uijos prie 63-čios. nimas. Užteks Įmokėti $7,000.

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

DELIKATESU PELNINGAM BIZ
NIUI puikus namas. Įrengta patalpa 
ir gražus butas gyventi. 50’ sklypas, 
du garažai 4 mašinoms. Už vĮską 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.

DIDŽIULIS gražiausias 2 butų mū
ras Marquette Parku patogiausioj 
gatvėj, prieš 16 m. moderniam žmo
gui statytas. Įmokėti apie $15,000.

2 AUKŠTŲ namas ant plataus skly- 
_______ 3 po prie Marquette parko už Kedzje. 
Labai* patogus virš $5.500 lengvu pajamų metams.

ŠLMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax
2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

—Ford City Prekybos centre 
šiandien, kovo 19 d., 8:30 vai. 
ryto prasidės Velykų paradas, o 
pradedant kovo 21 d. 6:30 vai. 
vak. centrinėje salėje bus Įvai
rių chorų koncertai. Kovo 29 d. 
giedos velykines giesmes bei 
choralus Marijos aukšt. mokyk
los choras.

— Detroito skautijos tradici
nė Kaziuko mugė ruošiama ko
vo 27 d. Atidaroma tuoj po pa
maldų Dievo Apvaizdos parapi
jos salėje.

— Juozas Laurinaitis išrink
tas Lietuvos Vyčių senjorų kuo
pos pirmininku. Klemensas Vi
džius — vicepirm., Petronėlė 
Zakaraitė — sekr., Mykolas Kar

DAŽYTOJAS
4612 S. Paulina St '

(Town of Lake)

Dažo namus Iš lauko ir Iš vidaus. 
Darbas garantuotas.

Skambinti YA 7-9107

V.

TAISOME 
VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuoti 737-3988 — TEXACO 
58-tos Ir Western Avenue kampas

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA '
Jeigu įdomaujatės įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamo tur

to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakušovienės, 
Realtor, vadovaujama lietuviška įstaiga

GULF ASSOC. REAL ESTATE
6705 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, FL. 33706

Tel. 813—367-1791 dieną arba 813—360-0744 vakare.

PRODUCTS, INC.
2622 N. Pulaski Rd.

Chicago, Illinois

An Equal Opportunity Employer F/M

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 6 kamb. butas 2 
aukšte suaugusiems be gyvuliukų.

3951 S. Campbell,
Tel. VI 7-4316.

66 IR MOZART — 3 mieg. mūrinis 
bungalow. $22.500.

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.

60 IR NARRAGANSET — 6 kamb. 
Ranch stiliaus namas su garažu. 
$39.500.

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

67 IR HOMAN — 1% aukšto mū
ras. 5 kamb. apačioj, 6 viršuj. įreng
tas rūsys, platus sklypas, garažas. 
$36,500.

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

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

57 IR SACRAMENTO — 8 butų 
mūras geram stovyje. $75,000.

66 IR FRANCISCO — 10 butų, visi 
po 3 kamb. $75.000.

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

BUDRAITIS REALTY

ra.

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

PERSONAL
Asmenų Ieško

IEŠKAU MOTERS daboti vaiką 
mūsų namuose nuo pirmadienio iki 
penktadienio be nakvynės.

Tel. 424-5597.

v Įvairi apdrauda — INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel. 927-3559

MISCELLANEOUS
Įvairūs Dalykai

MRS. WELLS

CHARACTER READER & ADVISOR

ADVICE GIVEN ON ALL PROBLEMS 
OF LIFE; SUCH AS LOVE, MAR
RIAGE. BUSINESS. ETC. ALSO 
CARD READINGS.

POLSKA WRUSKA
ALL RADINGS VERY REASON

ABLE
CALL FOR APPOINTMET 

471-0196

HOURS: DAILY 9:00 a.m. to 8:00 p.m,

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

MARQUETTE PARK — 9 Units 1 
bedroom apts. Beautifull comer brick 
building. Excellent condition. Main
tenance free. Gross income $17,000. 
Tel. 445-4927,

BRIGHTON PARKE parduodamas 
14 m. mur. bungalow su 3 mieg. ir 
pilnu rūsiu. S38.000.

DU 2 AUKŠTŲ NAMAI su 5 butais 
prie 46 ir Troy. $48,000.

Skambinti VITUI.
BUD’S RE. TEL. 847-5100.

TAISAU NAMUS 
IR VISKĄ NAME 

Telefonuoti: 
476-7727 arba 523-9367

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai S98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams

Kreiptis

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

NAUJIENOMS šiemet suėjo CO metų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nui ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybėr išlikimui akel- 
biamar Naujienų platinimo rsjux

NAUJIENOS tvirtai stovi Ir kovoja uš Lietuvei pavergtų lietuvių Hint, 
neidama* ir nesidėdamot 1 sandėriu* su okup&ntala ir Jų Įgalio
tiniai*.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendrai Institu
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbas 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 
delbdama 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 renessw.
KAINUOJA: Chicsgofe Ir K«mdo|t — $30.00, pusei metų — FIIJSC,

trims mėn. — $830, vlenim mėn. $3.00. Kitose JAV vietose m et ims 
— $26.00, pusei mėty — $14-00, vienam mirt. — $2-50. Užsieniuo
se — $31.00 matams. Susipažinimu! siunčiama savaltf nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St

Chicago, Ill. 60608

p~| Siunčiu dot Naujiem? prenumeratai, Jubiliejinio 
vajau* proga paremdamas lietuviiką spaudą.

Q] Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaite* susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDft IR VARDAS -----------------------------------------------------

4DRESAS----------------- ------------------------------—----------------------- -

i SIUNTINIAI I LIETUVA
MARIA NOREIKTENi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St., Chicago, I1L 60629 • Tet WA 5-2787 
nid«ll» o»slrfnklm«s g«ro, rūšiai- tvalrly pralcly.

MAISTAS Ii EUROPOS SAXDtLIQ.

- ------------------------------------------------------------------------ ----------------- ------- ---------------------

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69rh St., Chicago, 111. 6062Z — Tai. WA 5-2737 

1333 So. Halstad Ft., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 
V. VALANTINAS

.____ J

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmines, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir Intymių nuotykių 

Aprašymui, paimti iš gyvenimo. Lengvai stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psl. Kaina S2^0.

Dr. Juras B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos įMorljot 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
psl., kainuoja S2.00.

Dr. Juras B. Končiui, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją- 
211 psL Kains S3.00. Kietais viršeliais S4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima Įsigyti atsilankius 1 Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
pinigine perlaidą.

NAUJIENOS

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

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legališkoiflis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina S3.. Su legalieko
mis formomis — S3.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
4818163 St., Chicago DI. 60608

NE STEBUKLAS, BET TIKROVĖ
3 butai; 2 po 6 ir 3 kamb. tvirtas 

mūro namas ir garažas. Randasi arti 
ir Campbell. Kaina tik $28,500.

K. J. MACKE-MAČIUKAS, 
2549 W. 71st St.. Chicago.

Tel. 776-3140

67 LAIKRODŽIAI ir BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Telef.: REpublic 7-1941

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC.

A famous name in Southern Building 

Regional Office Cameo Tower Build
ing

7234 West North Avenue/mresT nurm «trnue

Elmwood Park, Illinois 60635
Area Code 312 771-8200

ANNA DOCHES 
Lithuanian Representative •

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

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

V ........................■—■■h i

Didžiausios kailiu 
pasirinkimas

Ueturj
Chloacoje

NORMANĄ

185 North W*bt*h Areno-

el. 263-58ZC 
(į»bufoe) ir 
S77-84S9

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

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

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

Albertas ir Kastutė Rožėnal, Sav.
Kambariai ir kitchenette vienetai.
Spalvota TV, šildomas maudymo-

si baseinas, telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galima reiervuoti tet 
501-623-9814.

— 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.

BEST THINGS IN .UFE
tail Frank Zapolig

GA 4-8654

Sratt Farm

ITATt FAtM

Pirkite Naujienas, 
Remkite kiekvienas,

17M South Halatod Street, Chicago, HL W608 » _ maujibmo*, chicavo a, u-u — Katurmlay, March 19 1977
— -------- -—. .——

Nes jos rašo tiesą 
Ir veda j Šviesą.


