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LIETUVA PRIMINTA ATSTOVŲ 
RŪMUOSE WASHINGTONE

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo minėjimas atstovų rū
muose Washingtone kovo 31 d praėjo su gražiu pasisekimu. Iš
keldami dabartinę priespaudą Lietuvoje, pabrėždami Lietuvos tei
ses j laisvę bei skelbdami JAV-bių prielankumą Lietuvos nepri
klausomybei, kalbas pasakė kongresmanai: D. J. Flood (dem., 
Pa.), M. Fenwick (resp., N. J.), M. F. McHugh (dem., N. Y.) E. 
J. Derwinski (resp., Ill.), F. J. St. Germain (dem., R. L), J. W. 
Wydler (resp., N. Y.), G. Yatron (dem., Pa.), R. Fi Lederer (dem., 
Pa.), J. -BĘ. Dent (dem.. Pa.), E. I. Koch (dem., N. Y.), M. L. 
Marks (resp., Pa.), Ji Eilberg (dem., Pa.) J. J. Howard (dem., 
N. J.); N. F. Lent (resp., N. Y.).

Prieš posėdį invokaciją sukal
bėjo kun. J. Prunskis. Stebėto
jais posėdyje dalyvavo Lietuvos 
atstovas St. Bačkis, Altos vicep. 
T. Blinstrubas (Ne Dr. Blins- 
trubas, kaip netiksliai buvo pa
minėta ankstyvesniame praneši
me, bet vicepirmininkas, buvęs 
mokytojas, gimnazijos direkto
rius Blinstrubas. N. R. dr. J. Ba 
lys. Amerikos Balso Lietuvių 
skyriaus nariai.

Jau sekančią dieną maldos už 
Lietuvą tekstas ir kongresmanų 
kalbos buvo išspausdintos “Con. 
gressional Record”,, kurio tira
žas 50,000. Kai kurie kongreso 
nariai savo kalbas Lietuvos rei
kalu yra pasakę anksčiau.
Lietuvos reikalai Washingtone

Amerikos Lietuvių Tarybos 
vicep. Teodoras Blinstrubas ir 
kun. Juozas (Prunskis Washing
tone turėjo pasikalbėjimus Lie
tuvos reikalais su atstovų rū
mų pirm. T. O’Neill, kongresma- 
nais E. Derwinskiu ir J. Blan
chard bei aplankė eilės kongres 
manų ir senotorių Įstaigas.

Pasitarimai Clevelande
Nuvykę į Vliko ir Amerikos 

Lietuvių Tarybos - pasitarimus 
Clevelande, Altos vadovybės na 
riai bal. 23 d. prieš tuos posė
džius turės dar pasitarimą su 
Amerikos Lietuvių Tarybos Cle 
velando skyriaus valdybos na
riais ir su to skyriaus veikėjais. 
Šio pasitarimo eigą ir jo suor
ganizavimą iš anksto aptarė Al 
tos vicep. Teodoras Blinstrubas 
ir Cleveland© skyriaus pirm. Al 
gis Piukšėnas.

Pranešė Lietuvos žmonėms
Amerikos Balsas plačiai pra

nešė Lietuvos žmonėms apie 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo minėjimą atstovų rū
muose Washingtone, kuris įvy
ko kovo 3 d., perdavė lietuviš
kai įkalbėtą kun. J. Prunskio 
maldą už Lietuvą. Taip pat trans 
liacijai į Lietuvą Amerikos Bal
sas turėjo pasikalbėjimą su Al
tos vicep. Teodoru Blinstrubu 
apie Amerikos Lietuvių Tarybos 
veiklą ir daromas pastangas 
Lietuvos laisvinimo siekimuo
se.

Lietuvos reikalai 
Washington© posėdy

Kongresas rūpinasi plačiau 
surinkti medžiagą pasitarimams 
Helsinkio konferencijos reikalu. 
Sen. Robert Dole, vadovaująs 
Senato pakomisijai, kuri rūpina 
si rinkimu medžiagos tuo klau
simu, yra sudaręs etninių gru
pių tarybą Helsinkio susitarimų 
vykdymo reikalu. Į tą tarybą 
yra, pakviestas ir Aitru pirm.

Naujas viršininkas
Gynybos sekr. H. Brown pas 

kyrė jau pensininką gen. And- 
I rew J. Goodpaster West Point 
1 kariūnų akdemijos viršininku.

Gen. Goodpaster turėjo vėl 
užsivilkti kario uniformą. Pa
gal tradiciją, West Point ka
riūnų akademijos viršininku 
tegali būti neaukštesnių, kaip 
gen. leitenanto laipsniu asmuo, 
todėl gen. Goodpaster vado
vaus akademijai turėdama^ 
žemesnį kario laipsnį nekaip 
jis turėjo išeidamas į pensiją.

WestiJBoint kariūnų- akade
mijos viršininkų pakeitimas 
rišamas su akadameijoje įvy
kusiu egzaminų skandalu ku
riame buvo įsivėlę 152 kariū
nai.

Sakoma, kad tai pirmas 
toks atsitikimas JAV istorijoje, 
jog iš armijos pasitraukęs as
muo vėl pašaukiamas tarny
bon ir užvelkama kario unifor 
ma būti viršininku.

Atomo bomba
Kongreso technologijos įver 

tinimo tarnyba senato vyriau
siam komitetui pareiškė, kad 
atomo bombai pagaminti gali 
kiekvienas sumanesnis asmuo 
jei jis turės šiek tiek pinigų ir 
gaus ar iš valstybės sandėlių 
išvogs atomo bombai pasiga- 
mnti reikiamos žaliavos.

Asmuo turįs technikinį su
pratimą ir mokąs valdyti mo
dernias mechaninės dirbtuvės 
mašinas gali pilniausiai gamin
ti paprastą atomo bombą.

Prekyba paštu
Aukščiausias Amerikos teis

mas nusprendė, kad prekyba va
roma paštu, siunčiant prekių už 
sakytojui reikia siuntinius, ga
li būti apkrauta mokesčiais, t. 
y., prekių siuntėjas turi mokėti 
mokesčius tai valstijai, kurioje 
yra prekybininko išsiuntimo įs
taiga ar sandėlys.

dr. K. Bobelis, be to-dar čekų, 
lenkų, Amerikos rusų, latvių; 
ukrainiečių, slovakų vadovau
jantieji veikėjai, ši pakomisija 
kovo 30 d. Washingtone turėjo 
posėdį, kuriame dr. K. Bobelis 
iškėlė, kad būtų rūpinamasi ne 
tik pavienių žmonių, bet ir tau
tų teisėmis; be to-išeinant iš 
Helsinky priimto principo, kad 
negalima sienų keisti jėga, turi 
būti padarytos išvados iš to, kad 
Sovietų Sąjunga brutalia jėga 
yra sulaužiusi Lietuvos sienų 
neliečiamybę.

ALTo informacija

Du Amerikos marinai, negalėdami rasti kariams reikalingos veiklos savo 
krašte, išstojo iš korpuso, nuvyko į Rodeziją, kur tenka apmokyti vietos 
gyventojus ne tik vartoti naujus ginklus, bet priešui tinkamai pastoti 
kelią, šie du marinu instruktoriai išvyko savo valia ir savu noru, niekas 
jiems nepatarė ten vykti Apskaičiuojama, kad Rodezijoje yra apie 150 
amerikiečiu, pasiryžusiu padėti vyriausybėj sustabdyti įsiveržėlius is 

Mozambiko

Žuvo 72 asmenys
trisdešimt penkios mylios į 

šiaurę nuo Atlanto nukrito ir 
sudužo su keleiviais skridęs lėk 
tuvas balandžio 4 d. Lėktuve 
skrido 81 keleivis ir 4 lėktuvo 
tarnautojai. Lėktuvui nukritus, 
žuvo 72 asmenys. Penki žmonės 
buvo užmušti žemėje.

Lėktuvo nelaimė prasidėjo 
ore, kktuvui įskridus į audros 
debesis. Lakūnas į Atlantą pa
siuntė radijo žinią, kad lėktuvo 
abu motorai dega. Lėktuvas ban 
dė nusileisti ant kelio užkliudy
damas medžius, elektros stul
pus, laistydamas alyvą ir benzi
ną iki atsitrenkė į vieną krau
tuvę; tuomet užsidegė visas lėk 
tuvas ir sprogo. Dar prieš spro 
gstant lėktuvui dalis sužeistų 
keleivių spėjo įšokti ir išsigel
bėti.

Daugiau arabų 
alyvos

Federalinės energijos adminis 
tracijos pranešimu, Amerikos 
Alyvos bendrovės atsitolina nuo 
Kanados ir Venecuelos žemės 
alyvos šaltinių ir vis daugiau 
įveža žemės alyvos iš Mažosios 
Azijos ir Afrikos (Nigerijos).'

Iš arabų kraštų per paskuti
nius 4 metur alyvos įvežimas į 
JAV padvigubėjo ir siekia 2,8 
mil. statinių dienai.

Gi iš Nigerijos alyvos įveži
mas taipgi padvigubėjo iki 1,1 
mil. statinių per dieną.

žemės alyvos įvežimas iš Ka
nados per dieną sumažėjęs 600.- 
000 statinių, o iš Venecuelos — 
vienu trečdaliu.

Japonų-kinų sutartis
TOKIJO. — Japonijos privatūs 

biznieriai susitarė su Kinijos val
stybės pareigūnais prekybos rei
kalais. Japonai dabar galės pirk
ti Kinijoje žemės alyvą ir ak
mens anglį Japonijos pramonės
reikalams ateinančių 5-10-ties 
metų bėgyje už bilijonus dole
rių.

Didesni Įmokėjimai
Gyvejant namų prekybai, tau 

pymo bendrovės pradėjo reika
lauti didesnio pradinio įmokėji 
mo. Dabar namo pirkėjas turi 
įmokėti 5.000 dol. daugiau, ne
gu tai buvo reikalinga prieš 4 
metus. Prieš 4 metus įmokėji- 
mo suma buvo mažesnė 5 tūks
tančiais.

Sudegė 6 Italijos kariai
Italijos gynybos ministeri

jos pranešimu, balandžio 4 į 
pietus nuo Romos nukrito ir 
suaegė skridęs helikopteris.
Jeme skridę 6 kareiviai .sude-lfis išvogę ir, iš antros pusės, 
gė kartu su relikopteriu.

Helikopteris nukrito susto- kai, dirbę prie atomo bombos 
jus veikti motorui. gamybos, sabotavo darbus.

Kviečių atsargos
Prez. Carterio administracija 

didina 1577 m. ūkininkams pa- 
j šalpas, palaikydama aukštesnes 
i grūdų kainas. Taipgi suteiks 

ūkirinkams piniginę paramą, 
sudarant kviečių atsargas. Nus- 

j tatyta į grūdų atsargų sandėlius 
supilti 303 n-ii. bušelių kviečių. 
Tai egi r.’.matoma sudaryti šio-

I kia tokia atsarga.
Grūdu atrar *s turės kiek 

įtakos maisto karnoms. Įtakos 
dydis maisto kainoms sunku iš 
anksto nustatyti. Grūdų atsar
gos šiek tiek padės nusistovėti 
maisto kainoms, bus pastoves
nės.

Akcijų rinka
Vertybės popierių rinka vis 

dar negali atsigauti Vertybės po 
pienų vertė tebekrenta, kaip ir 
kritusi.

Vertybės popierių rinkos ne
galavimo priežastys gali būti 
įvairios, bet svarbiausia, tai blo 
gos ekonominės žinios, kaip in
fliacinės kainos ir žmonių nepa
sitikėjimas.

Balandžio- 4 akcijų" vertė buvo 
Ta^rin^^lS^^istriiBii-taškų.

/ 1 ' .V. * '

Klastoti raštai
Ranka rašyti rašteliai, kuriais 

remiantis buvo mirtimi nubaus 
tas Bruno Bichard Hauptmann 
1936 m., apkaltinus perskridu- 
sio Atlantą lakūno Lindbergh’o 
vaiko grobimai padirbti ir ne
tikri. Tai dabar tvirtina 79 me- 
.tus sulaukusi raštų analiste Hil 
da Ząenglein Braunlich, kuri 
1935 m. tikrinusi ir lyginusi ra
šyseną raštelių, reikalaujančių 
atlyginimo už pagrobtą lakūno 
Linbergh’o vaikutį.

Raštų analiste buvo /įsitiki
nusi, kad apkaltintas Haupt
mann buvo elektros kėdėje nu
žudytas neteisingai. Jis nebuvo 
vaiko grobikas. Ji teisme liudy
ti nebuvo prileista ir todėl ji 
bijojusi dėl savo gyvybės. Ji vi
są laikr tylėjusi, bet dabar no
rinti, kad teisybė iškiltų į vir
šų, ypač pasirodžius A. Scaduto 

lknygai, kurioje įrodinėjama 
I Hauptmann’o nekaltybė.

i Sovietai ir A-bomba
Naujai išvydę šviesą Manhat

tan Project dokumentai rodo, 
jkad Sovietai galėjo atomo bom- 
jbą pasigaminti anksčiau negu 
j Amerika, nes rusai jau turėjo 
atomo bombos gamybos paslap-

Amerikos kaikurie mokslinin-

Izraelis patarė Sirijai nesikišti 
į Libano pasienį

Kubos instruktoriai veržiasi į Zairę, 
nutraukė santykius su Kubos valdžia

Beirutas, Libanas. — Sirijos karo jėgos nuginklavo visus 
Libane buvusius palestiniečius ir krikščionių vadovaujamas 
falangos jėgas, iš skyrus 30 mylių ruožą, esantį Izraelio pasie
nyje. Izraelio karo vadovybė keliais atvejais buvo įspėjusi Si
rijos karo jėgas nesikišti į Libano ruožą, esantį į pietus nuo 
Litanijos upės.

Dayan remia 
darbo partiją

TEL AVIV. — Buvęs Izrae
lio gynybos ministeris Moshe 
Dayan dalandžio 3 viešai pareiš 
kė, kad jis prisijungia prie vy
riausybę sudarančios darbo par 
tijos, ir ją remia. Tuo Dayan nu 
tildė gandus, jog jis prisijugš 
prie opozicinės grupės.

Gen. Dayan pareiškė, kad jis 
prisijungė prie darbo partijos 
gavęs tik užtikrinimą, jog prieš 
pasirašant taikos sutartį bus iš
rinktas nąujįas,. Izraelio parla-

Palestiniečiai — kliūtis
Atvykęs į Ameriką Egipto 

prezidentas Anwar Sadatas pa
reiškė Amerikos prezidentui; kad 
Artimuose Rytuose didžiausia 
kliūtis taikai atsiekti yra pales
tiniečiai. Iki palestiniečių klau
simas nebus išspęstas, negalima 
tikėtis susilaukti taikos Mažojo 
j e Azijoje.

Pasak Sadato, dabar yra pa
lankiausias laikas taikai ieškoti, 
bet, ieškant taikos, reikia turė
ti omenyje, kad palestiniečiai ne 
gali būti visą laiką pabėgėliais. 
Palestiniečių tėvynė, kurią Sa
datas remia, turėtų būti nepri
klausoma valstybė arba autono 
minė šalis Jordano ribose ir ka
raliaus Husseino žinioje.

Susikerta Sadato — 
Carterio nuomonės

Izraelio ministeriui pirminin
kui besilankant anksčiau Vašin 
gtone, prez. Carteris buvo pa
reiškęs, kad Izraelio valstybės 
likimas priklauso nuo Izraelio 
palankni gynybai sienų. Tai rei
kštų, kad tos gynybos sienos 
randasi kažkur okupuotose 1967 
m. arabų žemėse. Bet Egipto 
prez. Sadat pasakė prez. Carte- 
riui, kad jūs negalite remti oku
paciją ir palikti valstybėje že
mes, kurios priklauso kitai vals
tybei. Kitaip sakant, Sadatas aiš 
kiai davė, suprasti, kad Izraelis 
turi grąžinti arabams visas 1967 
m. okupuotas žemes.

Iki šio meto Sirijos karo va
dovybė nesikišo į minėtą ruo
žą. Savo laiku ten buvo gau
sios palestiniečių jėgos, iš kur 
buvo organizuojamos ekspedi
cijos į Izraelio teritoriją. Izrae 
lio aviacija keliais . atvejais 
bombardavo palestiniečių ka
reivines, buvusias Izraelio pa
sienyje. Karo metu krikščionys 
gerokai aplamdė palestiniečius 
ir nustūmė juos toliau Izraelio. 
Maržajun. miestelį užvaldę 
krikščionys, nuginklavo pales
tiniečius paėmė juos nelaisvėn.

šiomis dienomis palestinie
čiai, gavę naujų ginklų ir amu 
nicijos, pradėjo pulti Marža- 
juną, bet jiems- nepavyko krik 
ščionių išmušti iš turimų pozi
cijų. pirmadienio popietį sun
kioji Sirijos artilerija pradėjo 
apšaudyti krikščionių pozici
jas, kad padėtų palestinie
čiams paimti šį svarbų strate
ginį postą. Buvo kalbama, kad 
Izraelio karo vadovybė padė
jo krikščionims įsistiprinti Mar 
žajun srityje, bet tikslių duo
menų tuo tarpu nėra. Bijoma, 
kad Izraelis neįsiveržtų į pa
sienio zoną ir baigtų nugink
luoti ten dar veikiančius pales 
tiniečius.

Palestiniečių politikai pas
kelbė, kad jie jau išlygino vi
sus nesusipratimus su Sirija. 
Jeigu toks dalykas būtų tikras, 
tai gali kilti konfliktas tarp 
Izraelio ir Sirijos. Izraelio ka
riai nesitenkins vien pasienio 
zonos išlaisvinimu.

Kinšasa, Zaire. — Zairės vy
riausybė, įsitikinusi, kad įsi
veržimui Į Katangos provinci
ją vadovauja Kubos karo ins
truktoriai, nutarė tuojau nut- 
rautčtF7>et -kokius - dipldmatĮt- 
nius santykius su Castro vado
vaujama Kuba. Praeitą pirma
dienį Zairės vyriausybė nuta
rimą pranešė Havanos vyriau
sybei. OtKinšasos radijas šią 
žinią jau kartoja visiems krašto 
gyventojams ir kaimynams.

ZairL? vyriausybė nustato^ 
kad Kubos vyriausybė suorga
nizavo ekspediciją iš Angolos 
į Katangą, kur yra pačios di
džiausios Afrikos vario kasyk 
os. Zarės karo vadovybė nus
tatė, kad į vario kasyklų sritį 
veržiasi kubiečiai ir rusai In
vazijos kariai ginkluoti nau
jais sovietų ginklais ir šovi
niais.



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOSį
Dėsto RIMAS NERIMĄVIčIUS

SVEffil, BLKŽIECIAL!

Muša laikrodis jau ritant 
kaip per vandenį su lunt — 
paleng\'ėle aš keliuosi, 
pernakvojęs jau Biržuose... 
Taip pradėjus, reik manyti, 
jog aš moku nusakyti 
jūsų kalbą; ji taip brangi, 
jos negerbs gal kurčiai spangį! 
Jūsų kalbą, tą brangiausią, 
pastebėjau aš pirmiausia: 
traukinėlis dar vežėjo, 
kai manę ji sužavėjo...
Na, toliau, kas jūsų brangu — 
pirmos rūšies turit dangų: 
vos Biržuose atsistoju, 
oras rodo tikrą “rojų”!...
O pirma, nors ir gegužės, 
nekukavo dar rupūžės...
Na, padarius įžangėlę, 
aš galiu kalbėti vėlei: 
jūsų miestas,, matos, auga — 
neigia svetimą ir raugą, 
kai keli per “bruką” koją, 
tai jauties kaip Lietuvoje. 
Na, svarbiausia, aš pridėsiu, 
už sutvarkymą griuvėsių 
ir už jaukią šitą vietą 
Veikta žodį tarti kietą: 
padėkos, vadinas’, žodį, 
kad darbštumą čia parodė... 
Aplankai tą jūsų pilį — 
rodos, jauti: nors ji tyli, 
bet senovės mietų spiečių 
rodo ji vaizdžiai piliečiui... 
Užrašai visur, kaip reikia, 
-žmbgū taip švelniai nuteikia, 
kad už tvarką ir rikiuotę 
norisi ką nors bučiuoti... , 
Jei bučiuoti nėra vyrų, 
tai kas tau “po. ranka” yra... 
O kai nėra ko “po ranka”, 
nebučiavus- būti tenka-; 
o kai reikia išvažiuoti, 
tenka nuoširdžiai dejuoti;
“Č>i tu, unduo ežerėlio, 
kada tau matysiu vėlei?!...” 
(Rašyta ant suolelio, 
pilyje ten, ant kėlių, 
pirmadieni — šeštoj -gegužės, 
pri'ė ūrfdėnib. kur tos rupūžės..-.)-. 
(1929 metais)

Arėjas Vitkauskas

Keikia gimtąja kalba

Italijoj -girnės ir ten užaugęs 
žymusis dafnjftftikšs Ehricč Ga- 
ru’so, gyv. 1873—1921 m.-, 1904— 
1-921 m. 'dairiavąs Metropolitan 
oner o fe New Yorke, mokėjo ke
letą kalbų, todėl draugų dažnai 
buVb Vadinamas poliglotu. Kar
tą paklaustas, kuriomis kalbo
mis jiš kalba, Caruso atsakė:

• 1 1

— Į gražtfofešy uažirrūų^fai 
kreipiuosi .paahčūžiškai, p?dįeši- 
hfnk-«aV6 Veikafcš iaptaffu artfg- 
liškai. Kai noriu ka norš Išgąs
dinti, — kalbu vokiškai, o kai 
Akuodamas įsipjaunu, tai kei- 
kiuoši savo gimtąja italų kalba.

'Gtfdrtrš karalius
1%^ m. buvusią Kon- 

go teritoriją, b dabartinę Zaire 
resjiū’b'lika. Valde karalidš, va
dinamas Plenty. P’Ą'fraš jo všr- 
daš tfaVd Plenty Wife - Plenty 
Trouble. Jis gyveno ne pagal 
SaVoWrdo ’reikšmę ft turėjo 41'5 
žrrt'onų. Betgi jis buvo TaikdYnas 
gudresniu už kitus poligamistus.

Rašo V. Balčiūnas, MD.

“GRAUDŪS VERKSMAI” ČIKAGOJE

i

%

Magaryčios

u

Lietuvoje gavėnios metu giedodavome bažnyčioje 
“Graudžius Verksmus”. Šitas paprotys Amerikoje, ma
tyt, pranyko. Dabar Čikagoje susidarė grupė žmonių 
kurie tą paprotį nutarė atgaivinti ir Čikagoje išleido š. 
m. kovo mėn. 12 d. leidinį Nr. 1, pavadintą “Gyvosios 
Lietuvybės Griovėjai Čikagoje ir kitur’*;

Pirmoji rauda prasideda: “Taip pereitais metais , 
minint JAV 200 metų sukaktį, LB-nei užplanavus suruoš 
ti didingą šios sukakties minėjimą Visos Tautinių šo
kių šventės forma, pasišauta suskaldyti Bendruomenės 
pajėgas, užbėgant už akių ir suruošiaht kitą’ lietuvių 
vardu muzikinę šventę — minėjimą”. Ir .toliau rąuda ir 
ašaras šluostosi.

Tegul raudotojai pasivarto tos šventės pFotokolus’ :^ 
ir pasižiūri, nuo kurio laiko Tautinių Šokių ^veųtę prar ^ 
dėjo vadinti Bicentenial minėjimu. Ar vien tautiniais 
šokiais pritinka minėti tokią brangią progą? Jau vien;h 
diskusijos spaudoje parodo, kokios vertės buvo- tautinių 
šokių šventė. Net gražiausio lietuviško šokio nepajėgė 
sušokti. '

Apsišluostę ašaras jie raminasi: “Patrijotinė spau
da jo nereklamavo.” Nejaugi nors ir vienuolių-leidžia
mą laikraštį, kuris reklamuoja bolševikines filmas vadi
nate jau patriotiniu. Toliau rauda: “Nors žiūrovų eilės 
buvo tam būdu papildytoš. ir nelietuviška publika.^Ne
jaugi raudotojai galvojate, kad mes žiūrovus tokią lie
tingą ir vėjuotą dieną gatvėse sūgaudėme, suvertėme į 
šienui vešti vežimus, prisiveržėme kartimis, kad nepa
bėgtų, ir atvežėme. Nusišluostykite ašaras ir pagalvoki-, 
te kam tas minėjimas buvo ruošiamas. Mes jį ruošėme ••••:.' 
daugiau amerikiečiams, negu lietuviams. Mes labai 
džiaugiamės, kad tokią blogą dieną tiek daug amerikie
čių atėjo. O kiek pats minėjimas buvo vertas, tai pasis
kaitykite“Aidus”, kur rašo neeilinis mužikas. . -

Antroji rauda prasideda: “Pastangos Sugriauti Li
tuanistines Mokyklas” ... pradėti bandymai ir jas griaū 
ti (suprask lituanistines .mokyklas), pirmiausia nieki
nant mokytojų autoritetą. Pradžioje užkliūta už vieno 
mokyklinio vadovėlio. “Tėvų Nameliai Brangūs. . .

Visiškai teisingai čia yra už ką ‘apsiverkt; Aš net 
pats apsiverkiau, kad tokia pedagogė, kaip Sofija Jo- 
nynienė gali garbinti kolchozą. Tenai 53 psl. sakoma. 
“Dabar Lietuvoje ūkininkai neturi savo žemės, savo 
ūkių. Iš jų yra padaryti kolūkiai, kolūkiuose dabar rū- • 
gius plauną traktoriais.,..’k-

206 psl. rodoma, kaip vyras šų’moterim aria medi
nėmis žagrėmis. Argi ponai raūdininkai. Lietuvoje arė 
medinėmis žagrėmis? Jeigu jūs Lietuvoje arėte medi
nėmis žagrėmis, tai dar ir dabar mokate jomis arfi. Mes 
suruošime didelę gegužinę, o jūs su žmonomis paarsite 
medinėmis žagrėmis, kitaip sakant, atliksite programą, 
žmonių prieis minios. ; . : ...... ,/.• •••<. :-*•

Įsismaginę raūdininkai pradeda sekančią raudą: 
“Puolimai Prieš Lietuvių Jaunimo Organizacijas. . . Tai- 

‘gi nenuostabu; kad atsirado eilė puolimų prieš kai ku
riuos skautų Vadus, -jų ideoldgus . . . Ypač akcija pradė
ta ir išplėsta prieš ateitininkų fectėracijoš VžtŠą dr. Pet
rą Kisielių”. Aš irgi -jungiuoši prie raudotojų. Mano 'aša
ros biro matant -1976 mt Pavergtų Tautų- ėišeną, kur 
nei Gailos bendruomenė, nei Kisielius Šū atėitfnih- 
kais arba skautų vadai su skautais nedalyvavo.

Žinoma jie buvo dideliais “darbais” užimti ir nega
lėjo dalyvauti, o dalyvavo tik Vyčiai, Šauliai ir Regis
truotos bendrtromeūėš nariai. Taigi, kur reikia pasiro
dyti amerikiečiams, mūsų didvyrių nėra. O gal buvo 
per šalta ar šilta, kas juos ten suvaikys.' Taigi paklaus
kite ateitininkų ir skautų vadų, jiė jums paaiškins.

Tolimesnė rauda prasideda: “Bandymai skaldyti 
kitas organizacijas” bandyta suskaldyti Lietuvos vals
tiečių liaudininkų sąjungą, Lietuvių Tautini sąjūdį, 
Liet, krikščionis demokratus. Be galo smarki kovos ak
cija sutelkta prieš Lietuvių fronto Bičiulių sąjūdį”. Vi
siškai teisingai ir aš apsiraudojau, kai Fronto Bičiuliai 
(įdomu kiek jų buvo fronte) prieš kiek laiko prie At
lanto priėmė rezoliuciją, kad vadovėlis “Tėvų nameliai 
Brangūs”, kur be kitų aukščiau aprašytų prašmatny
bių, paskutiniame puslapyje pirmoje laidoje buvo įdėta 
ir paveikslas su parašu: — Taip atrodo kolūkis yra ge
ras. Aš tuo kartu ir pagalvojau, kad šita organizacija 
jau turi paruošusi daug kolūkių pirmininkų, tabelščikų 
ir kitų tarnautojų. Gal aš klystu...

Toliau raudama: ‘Prieš Patriotinę Spaudą ir Lie
tuviškas Vienuolijas...” “Lietuviai marijonai leidžia 
dienraštį “Draugą”, religinį žurnalą “Laivą”... Jėzuitai 
pastatė Čikagoje, išlaiko ir veda Jaunimo Centrą.

(Bus daugiau)
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< Problemos ir rūpesčiai šu-
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Visi LIETUVIAI BIZNIERIAI

Mėgdamas turėti daug žmonų, • zą Tysliavą padaryti liberali 
jis norėjo turėti daug švogerin ar komunistu, Kaip sakoma, j h

rl 
h■

a I

Sokratas pagalvojo ir atsakė:
— jaunikaiti, ar taip pada

rysi, ar kitaip — vistiek gailė
sies.,.

s t

i

i

Visiems, kurie mus palaiko 
Linkime linksmu Velykę: 
Labas, ponai! Sveiki būkit! 
Į kempines nesudžiūkit...

I

karste apsiverstų, jei nebūtų bil
dės sudegintas. O dabar jau se
nokai “Vienybės” nebegalima 
pavadinti “Tautiška” arba “tau- 
:ine”.

Sąžiningas partneris
Vienaš amerikonas parašė 

Londoną garsiam anglų rašyto

H

K h f
... . r
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ft P'ošviį, todėl savo žmonomis 
imdavo seseris. Tokiu būdu jo 
žmonomis buvo net 55 seserys, 
o iš. kitos šeimos 35 vieno tėvo 
dukterys.

Taigi karalius Plenty gyveno 
geriau už žinomos operetės “Gry 

‘Gry” karalių, kuris savo rolėje 
dainavo:

Aš karalius Maliavevi vadinuos 
Ir kasdieną sau po žmoną vis 

[renkuos.

Sulaužomas dalykas

Moteris siuntė paštu Bibliją 
į tolimą miestą savo broliui.

—< Ar yra pakete kas nors su
laužomo? — klausė ją pašto tar
nautojas. Moteris atsakė:

— Tik Dešimt Dievo Įsaky
mų.... *

Gerą būti mokiniu

Adlai Stevenšonas, kandida
tuodamas Į Amerikos Prezidento 
vietą, kompanijos metu užsuko 
į vieną didelės mokyklos pilną 
mokinių klasę. Pasveikinęs mo
kytoją ir visus mokinius, tuoj 
ęat vaikus paklausė:

— Pasakykite vaikai, kas iš 
jūs norėtumėt būti Amerikos 
prezidentiniu kandidatu? — 
kreipėsi j visą klasę Stevenso
nas.

Beveik visi mokiniai pakėlė 
rankas. Stevensonas šyptelėjo 
ir vėl klausė:

— 0 būdami prezidentiniais 
kandidatais, kas iš jūsų vėl no- 
•ėtumėt būti mokiniais?

Klasėje pakilo tik viena ran
ka, ir ji buvo pačio Stėvensbno.

P. L.

NEVIENINGA “VIENYBĖ” 

(Verbų sekmadienio proga) 

“Atsirado mūsų tarpe visokie 
atspalvio, kolaborantų ir jų span- 
loš, tačiau jie labai pasišiaušia 
eigų , jtios pavadini tikru var
iu. Kas nežino Brooklyno “Vie- 
lybės”, kuri dabar retai bepa- 
ūrodo,-nes prarado daug skaity
mo jų dėl 'savo jaU seniai užimtos’ 
■'.rotarVciriėš linijos”7, — taip ra
šo dr.' Tonas Balys “Dirvoje”, 
kovo 17 d’, nr.

Toliau dar priduriama: “Kas 
tą laikraštuką pavarto, aiškiai 
galėjo pastebėti, kad ten garbi- 
naftii' pavergtos Lietuvos ir so- 
viėtų’ pareigūnai, kaip Deržin's- 
kaitė-Piliušenko, Juškys, Zenke
vičius, Vladimirovas ir kiti. Apie 
jiids bu to palankiausiai rašoma, 
darbini su jais pasikalbėjimai 
dedamos jų nuotraukos. Oku
puoto} Lietuvoj -apsilankiusių 
rspūdžia'i — perteikiami švie
siausiomis spalvomis”.

Kūr pasuko “Vienybę” dabar
tiniai iešmininkai, pabaigoje pa
stebime:

“Visi žino, koks yra skirtu
mas -tarp Lietuvoje veikusios 
Lietuvių ' Tautininku Sąjungos 
ir-Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos. Tačiau jos abi atsto
vauja tautinei minčiai. Tokia 
kryptimi “Vienybę” redagavo ir 
Tysliava. Negi dabar norės Juo-

Sksmba tik skamta miškas: Čia volungė tęvi 
Trofine: "Ieva, feva! neganyk po pievą'’. 
Čia paupy ri-u, ri-u. ri-vl tilvikas sušoka; » 
Čia vėl balsy visokį6 — lyg "trūkte pratruko.

(A. Baranauskas)

galėjo nė atsitstoti isz vandens p 
ir tenai prilakė. ~

Kaip tai dyvinai ant svieto' ~*-- 
yra daiktai sutaikinti, kad pas- .
kai nusidėjimą seka koronė. kelia nemigą. Tik kavos mėgė- 

(Iš “Pamokslai Iszminties ir jai, rūpindamiesi apie vis ky- 
Teisybės” 3-čios laidos 1906 m.). Įlančių kainų numušimą, galės 

X' I greičiau užmigti ir geriau mie
goti.

© Mano draugas laiškanešis 
buvo išvykęs 2 savaitėms atosto
gų .Pirmąją atostogų dieną jit 

' išsiuntė man per paštą atvirutę. 
,Kai grižo iš atostogų, jis turėje 
.’ laimę atnešti ją man asmeniškai

© Žiauri žienia sukūrė naują 
! produktą: ant medžio šakų su
šalusių vaisių sultis.

g Dauguma vyrų žino, kad 
visai be reikalo daugiausia išlei
džia pinigų valdžia ir jų žmo- 
hoš. Jie nebijo kritikuoti valdžią, 
bet nieko nesako žmonoms.

G Patartina nekalbėti dviem 
atvejais — kai burna pilna ir kai 
galva tuščia.

9 Nėra didesnės “tragedijos” 
moteriai, kaip atsidurti kokia
me pobūvy su tokia pat suknele 
kaip kita viešnia dėvi.

(Moterų gyvenimas) 
O Mūsų namuose yra įtaisy

tas “smoke alarm”. Sah’one bu
vo daug svečių ir visi smarkia’ 
rūkė cigaretes. Staiga pradėjo 
cypti tas aparatas. Daryk ką no
ri, — nesustoja. Kai atidariau 
visus langus ir dūmai išnyko, 
tada sustojo cypęs. Geras būdas 
sustot rūkyti, kitaip j.s neduos 
ramybės. Kita vertus dar išgąs
dins gaisro pavojum.

9 Tu esi aš, o aš — tu. Tik 
mūsų veidai skirtingi, — kadaise 
sakė Doslojcskis. Tada dar ne
buvo komunizmo nė bendradar
biautojo ir tiltų statytojų.

Don Pilotas

Atrodo, kad čia reikia tik nau- 
'u iešmininkų, kurie pervesti! i 
ve! ant senų bėgių. K. Alvis ;

Kiniškas anekdotas

Blogas gydytojas davė ligoniui ‘ 
vaistų, nuo kurių ligonis tuoj 
pat mirė. Bijodamas giminių 
keršto, jis šoko Į upę ir saugiai 
išplaukė Į kitą krantą. Namuo-■ 
^e jis rado sūnų, skaitanti medi- ■ 
cinos knygas ir studijuojanti 

mediciną. Jis jam sakė: 1
— Užmiršk medicinos studi- i 

jas, geriau mokykis plaukti.
Pamatė risapušiškai

Garsi Amerikos dailininkė 
Georgia O'Keefee, kurios pa
veikslai puošia ne vieną muzie
jų, visada mėgo būti vieniša. Ir į 
dabar, jau sulaukusi 88 metus, 
n gyvena mažiuko miestelio pa
kraštyje ir nieko nepriiminėja.

Viena moteris, nors ir žino- ’ 
dama O’Keefee harakteri, nu
tarė ją aplankyti. Suradusi jos J'«i B. Kiplingui; , 
lameli, ji paspaudė tik vienintė- j _ Teko kad tamsta
Į ten esantį skambutį prie ku- sav0 rankraščins pardavinėji po 
■io nebuvo jokios kortelės. Du- už ŽO(]e{į Tai a§ čia ir 
is ati arė pati O Keefee. ’ pridedu doleriuką. prašydamas

— vonia, — tarė viešnia. — man negaištant atsiųsti jūsų pa
ts noriu pamatyti ponią O'Kee- vyzdį.

k " j Kiplingas juokais pasiėmė tą
— Aš esu O’Keefee. — atsilie- ... .,

<e dailininkė. — Jūs matote da- er? ° ■'° 5 įėjai parašė tą 
oar mano pryšakinę pusę ir tuoj tik “ačiū”. Po dvie-
iamatysite mano antrąją pusę. i- -. .

z I
Ištarusi tuos žodžius, O’Kee

fee apsisuko ir burbtelėjus “Good į 
-by”, nuėjo atgal j savo butą.

P. L.
Tinginys pakovotas j

Vieną kartą asilas maiszais ■ 
druskos pilnais apkrautas ėjo 
nėr lipę. Isz netycziu paklupo 
ir (parpuolė į vandenį. Kad iszė- 
jo isz upės, pajoto, kad jo nasz- 
ta buvo lengvesnė, nėš druska 
vandenyje sutirpo. Antrą kar
tą apkrautas maiszais pilnais ' 
pinezių ėj’o per tą paezią opędti. Patark, išminčiau, ką man 
sumislyjo sau tyczia į vandenį' daryti — vesti ar nevesti ? 
parpulti, kad vėl sunkumas jam 
palengvėtų; vienok, kad pintys 
vandenio prigėrė, naszta teip la
bai stojosi ’sunki, kad asilas ne

1 doleri, o j
- tik vieną žodelį “ačiū”. Po dvie- 

; jų savaičių jis vėl gauna keis- 
i tėjo amerikono laišką, kuriame 
šis dabar džiūgauja:

— Pardaviau tą, ačiū anekdo
tą, pasisekė gauti du doleriu. 
Priedu prie šio rasite 45 centus. 
Tai pusė pelno nuo trahzakcijos, 
atėmus persiuntimo išlaidas — 
5 centų pašto ženklą.

Filosofas ir jaunikaitis

Pas filisofą Sokratą atėjo jau
nikaitis ir sakė:

— Įsimylėjau jauną ir gražią 
mergaitę. Be jos negali gyven-
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Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

ALBINAS DAUMANTAS

Dailininku M. Šileikio ir B. Morkūnienės
L

Morkūniene

Čiurlionio Galerijoje, Ine. ku
rią ruošią Lietuvių Dailininkų ’ 
Sąjunga, ši paraia bus įdėmi 
keliais požiūriais.. Tai buvusio 
dailės mokytojo ir jo studentės 
paroda. Abu dailininkai čika- 
giečiams yra gerai žinomi, - skir 
tingi savo amžiumi, pasiruoši
mu ir asmenybėmis. Iš anksty
vesnių parodų žiūrovai yra su
sidarę. įspūdį, kad šie dailinin
kai yra grožio ir gėrio ieško
tojai. Jų darbuose nerasi griovi
mo, revoliucijos, bjauraus, iškri- 
pusio gyvenimo. Užtat, iš to
kios parodos lankytojas išeina ' 
nesužalotas, įskaudintas, bet tu- ' 
tingesnis, — išsineša kažką ma- j 
lonaus, gražaus, šioje parodoje! 
abu dailininkai ruošiasi išstaty
ti aliejinę tapybą, kuri būsianti' 
įvairi; protretai, figūrinė* ta
pyba, gamtovaizdžiai, natur- 
mortai .7 k:. .

M. Šileikio autoportretas 
(Iš rengiamos parodos bal. 15 d.

Čiurlionio Galerijoj, Ine.)

istorinės civilizacijos mieste. j muziejaus raštinei, telefonuo- 
Norintieji paskaitoje daly- jant Ritai, tel. 523-5523.

vauti, prašomi pranešti minėto M. Š.

CLUB ROMA
RAMUTĖ IR VYTAS BUTKAI, Sav.

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linki visiems savo klientams ir draugams

Kultūringosios tautos gerbia 
savo menininkus - kūrėjus, bran 
gina jų darbus ir saugo juos 
muzejuose. Neretfei skaitome, 
kad už paveikslą, kuris dailinin
ko parduotas už skatikus, , su
mokama pasakiškos sumos. Ste 
bimės ir klausiame, kur yra ma 
tas, pagal kurį iš anksto galima 
būtų nustatyti kūrinio vertę? 
Vieni pasakys - kūrinys turi bū 
ti meniškas, kiti - kad pats me
nininkas turi išgarsėti, tai ir jo 
kūriniai pasidarys labiau verti
nami, tretieji tvirtins, kad tik 
nemeluota kūryba yra tikrasis 
kūrinio vertės matas. Tur būt

visas nuomonių choras neatsa
kys į klausimą, kodėl kai kurie 
dailininkai, mirę nepripažinti ir 
ne Vertinami, vėliau buvo iškelti 
ir garbinami kaip šedevrų kūrė
jai. Užtat, galima teigti, kad lai 
kas yra pats tikriausias daili
ninko vertintojas ir kritikas. 
Taip pat galima tvirtinti, kad 
mūsų laikų dailininkai, su ku
riais gal ir mes susitinkam, iš
liekančiuose darbuose taip pat 
gali būti nemirtingi savo tautai 
ar net visai žmonijai.

Tokios mintys kyla belau
kiant dail. Miko šileikio ir dail. 
Barboros Morkūnienės parodos

linkiu visiems savo kostumeriams 
ir draugams

Talentus pajutę abu dailinin
kai yra rimtai pasiruošę savo 
pašaukimui. Dail. M. Šileikis, 
gimęs ir augęs gražiame Zara
sų krašte, nuo pat vaikystės ža
vėjosi bažnyčios paveikslais, skul 
ptūromis ir gamtos grožiu. Me
no studijas pradėjo atvykęs į 
Bostoną. Po kelių metų mokslo 
City Art School of Boston jos 
profesorių patartas persikėlė į 
Čikagos Meno Institutą, kurį 
1923 m. baigęs dar metus jame 
gilino meno istorijos žinias. Vė 
liau bendrąsias studijas tęsė
Y. M. C. A. Kolegijoj, Čikagoje.

Dail. Šileikis yra gausiai įlei
dęs šaknis amerikiečių dailės 
pasaulyje, tačiau nuo pat jau
nystės jis dalyvauja ir lietuvių 
visuomeniniame gyvenime kaip 
dailininkas, meno kritiks ir teo
retikas, Meno Žinių redaktorius, 
novelistas ir žurnalistas. Jis 
yra vienas iš Čiurlionio Galerijos 
steigėjų ir pirmasis jos direk
torius. Parodose dail. Šileikis 
yra laimėjęs eilę premijų ir jo 
kūriniai yra pasklydę ne tik lie
tuvių, bet ir amerikiečių tarpe.'

Dail. B. Morkūnien : gim: ir 
augo Palangoje prie ošiančios 
Baltijos. Lankė Dailės darbų mo 
kyklą Kaune. tPer II ąjį Pasau
linį karą su šeima patekusi į 
Austriją ten studijavo pas Če
koslovakijos Meno Akademijos 
profesorių 0. Valtį Peilstein 
mieste. Likusi našlė su trimis 
mažais vaikais ir atsidūrusi A- 
merikon dail. Markūnienė, šalia

PASKAITA

Balzeko Lietuvių kultūros mu 
ziejaus patalpose, 4012 Archer 
Ave. balandžio 22 d. 8:00 val. 
vakaro bus įdomi paskaita, ilius 
truota skaidrėmis tema: “Kelio 
nės įspūdžiai; Pakistane ir Indi
joje”. Skaitys Dan Schabel, Cul 
turai Center Chicagos vidurmies 
čio knygyno direktorius, asis
tuojant p: Schabel. Ji yra ko
mercinės dailės menininkė.

Juodu kelionėje praleido mė
nesį laiko Pakistane ir Indijoje. 
Vizitavo Karachi, Lahore ir Pa
shaware, taip pat Delhi,, Japur, 
Agra, Indijoj. Aplankė buvu-

sios mogulų didelės imperijos 
senuosius karalių rūmus. Kele
tą dienų praleido Swat lygumo
je ir vieną dieną Khyber Pass 
aylinkėje - Mohenjo - Daro pro

2539 West 69th Street

draugams ir pažįstamiems

darbo pragyvenimui ir vaikų 
mokslinimui, surado laiko tęsti 
me Meno Institute Mineapolis 
Min., Lietuvių Meno Studijoj. Či
kagoj ir vėliau Bogan College, 
Čikagoj pas profesorius Turner 
ir V. Arcilesi. Nuo 1963 m. dail. 
Morkūnienė dalyvauja parodo- 
se.Jos kūriniai amerikiečių tar
pe yra laimėję dvi pirmąsias 
premijas. Dvelkdami kūrybos 
nuoširdumu ir grožiu šios daili
ninkės kūriniai meno mėgėjų 
yra mielai perkami.

Paroda bus atidaryta š. m. ba 
landžio mėn. 15 d. penktadienį, 
Čiurlionio Galerijoje, Ine. 4038 
Archer avė. Chicago, ILL.

GRANT FUEL CO.
ADAM BERNADIšIUŠ, Sav,

Taupykite daba
pas mus

1546 South 49th Ct - Cicero, ID. 60650 
Phone OL 2-9311

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
visiems lietuviams.

PERSONALITY LODGE WEST
Salė su Įrengimais banketams

visokioms progoms.

6649 So. Archer Avė.

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
I . •

Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu
vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau' iš vardintomis knygomis. 
<*i» suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

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

Juozas Kapačinska*. IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio Ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 dot

ČIKAGIETES 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 
išversta i anglų kalbą.

M. ZoHonko. SATYRINIS NOVELES. Genialaus rusų rašytojo 
80 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina $2.

D. Kuraiti*, KELIONE | ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intuidsto Ir agitpropo propaganda bei 
ufanaskavimaL Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Prel. P. Pakarki!*, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 178 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina $2.

Vinco* lomolti*. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 17J9 So. HALSTED ST., CHICAGO, 1LL. 606O» 

afaRankao* darbe valandom,* arba uiaakant paltu Ir pridedant 
tok] ar piniginę perlaida.

JOHNNY HYZNY

Savininkas ir Orkestro vedėjas 
Tel. 582-4006

Jau Kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psL Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęsKnygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvi*, pirmus 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai Ir 314 reiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socatiistinnL laisvamaniškų Ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban- 
kai ir kt M* K VOTIMI

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čeki arti* Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu Ir pasiųsti:

1739 So. Halsted SL, Chicago, m. 80K08

sąskaitos

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo -knygelės
neša

1800 So. Hoisted St

Pas mus taupomi jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ,
19

t
Įataigo* pietuose kiemą* Automobiliams pastatyti.

TURINTI DIDELES ATSARGAS

Tel. 421-3070

K
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Atliktas naudingas darbas

M. Šileikis

PRUSKOMUNISUNĖS SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS PARAGVAJUJE

Paskutinėmis kovo mėnesio meksikietis dr. Rafael RodrL 
dienomis Paragvajuje, Asan- guez priminė didelį pavojų iŠ 
čion mieste įvyko kongresas komunistų pusės, kūne stėn- 
bei suvažiavimas antikomunis giasi visur įlįsti ir skleisti mar
tinės organizacijos Pietų Ame ksizmą ir kvietė, kad visos La
nkoje — EI Congreso Antico- tymu Amerikos valstybės tai ne 

pamirštų ir imtųs ikontraprie-

Patys naujausieji mūsų politikai rūpinasi, kaip su
klijuoti sudužusio bendruomeninio ąsočio šukes, Ameri
kos Lietuvių Tarybos atstovai, nesigirdami ir be reika
lo nesigarsindami, šiomis dienomis Washingtone atliko 
Lietuvai ir visiems lietuviams naudingą darbą. Vieni dar 
bavosi atstovų rūmuose, o kitiems teko suteikti tikslių ir 
naudingų žinių apie pavergtą Lietuvą senato komitete.

Dr. Kazys Bobelis, Amerikos Lietuvių Tarybos pir-. ta valdęs faraonas 
mininkas, kovo 30 dieną buvo nuvykęs Į Washingtona,; munas. Jeigu man būtų reikė-į jie galėjo valdyti faraonų laz- 
kad galėtų dalyvauti senato sudaryto pakomisijos pose-lję važiuoti į Egiptą pasimaty-| domis, bet kai jie mirdavo, 
dyje. Tai pakomisijai vadovauja sen. Robert Dole, kuris ti, tai vargu ar būčiau ten va- tai lazdos negelbėdavo. Egip

Važiuosiu pasisveikinti su faraonu
Chicagon jau atvažiavo prieš slėptis. Nuo egiptiečių slėpėsi 

penkis tūkstančius metų Egip ne jis vienas, bet visa eilę ki- 
Tutanha- tų garsių feraonų. Egiptiečius

Ižiavęs, bet kai Chicagon atva- tiečiai negalėdavo prieiti prie 
žiavo pats faraonas, tai 
reikės nueiti.
Britu lordas Carnarvon turė

jo išleisti pusę milijono dole
rių, kad galėtų pasimatyti su 
Tutanhanunu, o man teksa- 
nuos tik pusantro dolerio, o 
pensininkai galės Egipto farao 
ną pamatyti už 35 centus. Jei
gu būtų man reikėję toliau va 
žiuoti, kad ir į New Yorką ar 
Washingtona, tai vargu bū
čiau važiavęs, bet kai sužino
jau, kad jaunas faraonas ap
sistojo Field muziejaus puoš
niuose rūmuose, tai nutariau įj 
aplankyti.

Man galva pramušta dėl 
sekios lietuvybės. Eisiu su 
raonu pakalbėti, gal vieną 
tą dalyką patirsiu ir apie

Lietuvos reikalus gana gerai pažįsta ir lietuviams yra 
pasakęs kelias kalbas. Sen. Dole vadovauja pakomisijai, 
kurios tikslas surinkti galimai daugiau faktų apie oku
pacinės sovietų valdžios žmogaus teisių mindžiojimus vi
soje Rytų Europoje.

Veik prieš du metu Helsinkyje buvo pasirašyti ak
tai, kurie Įpareigojo pasirašiusias valstybės 'gerbti pag
rindines žmonių teises.

Pasirašiusių tarpe buvo ir Leonidas Brežnevas, So
vietų Sąjungos komunistų partijos pirmasis sekretorius. 
Šiandien, kada prezidentas Cart’ėris ir valstybės sekre
torius Gyrus R. Vance jam priminė, tai jis pasipiktino. 
Jis pats pareiškė, jog tai esąs įsikišimas į sovietų vidaus 
reikalus, o Gromyka nuvažiavusiam Sekretoriui net spe
cialų pamokslą pasakė apie abiejų valstybių pasižadėji
mą nesikišti į kitos valstybės vidaus reikalus.

Nežiūrint į paskutiniu metu sovietų vadų pakeistą 
nuomonę šiuo reikalu, Valstybės Departamentas ir kon
greso pakomisija renka medžiagą apie sovietų valdžios 
jau kelintas dešimtmetis vedamą pagrindinių žmogaus 
teisių laužymą. Kad šitas reikalas būtų pavyzdingai tvar 
komas, sen. Dole sudarė patariamąją tarybą, kuri surin
ktų galimai didesni faktų skaičių apie gyventojų teisių 
trempimą. Senate sudaryta pakomisijos taryba, kuri pri- Į 
valo rūpintis medžiagos tvarkingu rinkimu ir josios rū
šiavimu, 

i - .
Be Dr. Bobelio, Amerikos Lietuvių Tarybos atsto

vo, Į minėtą tarybą pakviesti estų, čekų, latvių, lenkų, ru
sų, ukrainiečių iir slovakų organizacijų įtakingesnieji’ 
veikėjai. Washingtone vyko pirmas šios tarybos posėdis,1 čius 9 metus, nutarė pasilai- 
kuriame aktyviai dalyvavo Dr. Bobelis. Jis nesitenkino doti Karalių slėnyje. Kol Tūtas 
vien pavienių asmenų teisių mindžiojimu, bet patarė pag,bnv0 g?"v'as’ tai jis nuo egiptie 
vildenti ir atskiru tautų teisiu mindžiojimus. Susirinku- i clų len^’ai galei° ,aPsv1^in^’ 

" bet kai jam teko akis užmerk
ti, tai nuo egiptiečių jam tekojje teko išnešti visą smėlį, kol

Karvės sode

. galų gale prisrikasė prie du- 
’ rų, sakančių, jog tai esąs fa
raono Tutanhamuno kapas. 
Jam pavyko pralaužti didetes 
akmenines duris, viską išlupi
nėti ir įžengti į didelį kambarį. 
Vėliau paaiškėjo, jog tai būta 
kapo prieškambario.

Egiptologui Carteriui pavy
ko iškrapštyti akmenis iš kito- 

i kambario, bet ten nieko nera- 
pira- j do. Tai buvo likučiai visokių

munista Latino amerieano
(CAL). Anti komunistinio kon monių. Jis atmetė kaltinimus, 
greso suvažiavmą ir jo nutari
mus plačiai paskelbė P. Ame- valstybės nesiskaito su žmo- 
rikos žinių agentūra Latin ir gaus teisėmis ir juos persekio- 
aprašė beveik visi P. Ameri- ja. Matyti, tai turėdamas tiei 
kos laikraščiai. įjos propaganda omenyje, ru-

Antikomunistinės organiza- sišką mešką priminė, kad vabz 
cijos atstovų suvažiavimą ati džių kandžiojamas lokys visa- 
darė Čilės vyriausybės narys da esti piktas ir jis puola.
gen. Gustavo Leigh Guzman, 
kurs atidarymo kalboje pabrė 
žė, kad vargas ir skurdas pa
saulyje yra ta naši dirva, ku
rioje bujoja komunizmo sėk
la. Tarptautinis komunizmas 
todėl ir ieško tokių dirvų. Pa
sak gen. Guzman, nežiūrint 
komunistų žiaurumo, bruta
lumo, žmonių naikinimo ir te 
roro, komunizmo pasėtos sek
ios našiai auga, todėl jis ir į 
kvietė pasistengti rasti būdų 
panaikinti pasaulyje skurdą. 
Vargas ir skurdas tik išugdo 
pasaulyje socialinę 
ką ir atidaro dūris 
mūi.

Į antikomunistinį 
buvo suvažiavę virš 200 dele
gatų, daugiau kaip iš 22 P. 
Amerikos valstybių. Kaip mi
nėta, suvažiavimas vyko Pa
ragvajuje luksiusaniame vieš
butyje Ita Anramada Paragva
jaus upės pakraštyje netoli šos 
lines.

Antikomunistiniame kongre 
se dalyvavo Paragvajaus pre
zidentas Alfredo Stroėssner, 
visi vyriausybės ministeriai, 
svetimų valstybių diplomatai 
ir katalikų bažnyčios vysku
pai /bei dvasiškija.

Suvažiavime nemažai daly
vavo atstovų ir iš kitų pasau
lio kontinentų, kurių tenka pa 
minėti J. A. Valstybių Kalifor
nijos respublikonų partijos at
stovą Rober Dornan, buvusį 
Brazilijos teisingumo ministe- kiai sužeisti kovojant su “im- 
rį Alfredo Buzaid, tarptautinės perialistinihis agrė^orihis”. 
antikomunistinės organizaci- _ ,
jos steigėją taivanietį Ku Chen Nuteistas Agnew draugas 
Kan, ir Pietų Korėjos atstovą į
Son Kyo Sunl j Artimas buvusio viceprezLJ

' r V- dento -Spiro T. Agnew draugas
Anhkomunistinės organiza- j. Amerikos teismo

■Cijos generalinis sekretorius: patupdytas trims mėnesiams
- ; kalėjimą fr, i>e to, priedo tu- :

kuriam suprasti reikia aiš rėš dar sumokėti 5.000 dol. /
“čia baudos,

j J. W. Jones 1972 m. neteisėtai

kad kaikurios P. Amerikos

Gen. sekr. dr. Rodriguez ap 
kaltino katalikų bažnyčią, jog 
ji negali paneigti fakto, kad 
pasidavė komunizmo represi
jai ir pradėjo pataikauti ir net 
bendradarbiauti skelbiant mar 
ksizmą, ir kaip pavyzdį nuro
dė Brazilijos bažnyčios jerar- 
chiją, kardinolą Camargo, -fr 
taipgi Ispanijos vyskupų šuva 
žiavimo priimtas rezoliucijas.

Suvažiavimas atkreipė dėmė

nesantai- 
komuniz-

kongresą

jį komunistų darbų P. Ameri. 
koje, padedant komunistiškai 
nusiteikusiam klerui kuris kar 
tu su komunistais užkelia mar 
ksizmą ant pėdastalio.
Antikomunistinės organizaci

jos atstovai ne tik ieškojo bū
dų kovai su komunistais, 'bet 
taipgi .plačiau nagrinėjo 'žmo
gaus teises P.'Amerikoje ir jas 
lygino su tėisėmis anapus 'ge
ležinės ukdangos ir -kitur mark 
sistinėše valstybėse.

Suvažiavimas baigėsi priė
mus rezoliucijas ginančias jais 
vę komunistinėse kraštuose ir 
pavergtų valstybių nepriklau
somybę -V. Pr.

jau gyvų, faraonų, užtat bandyda- 
jvc juos pasiekti mirusius.
1 Faraonai laidodavosį
Įmidėse, didelių kalnų pašlaitė vynų ir aliejų, kurie buvo su- 
Ise, bet egiptiečiai juos rasda- nešti faraonui, kad jis galėtų 
vo, į kapą sudėtas brangeny- jais pasinaudoti. Praėjo du 
bes pasiimdavo, o patį farao- ■ metafi, kol Carteris piUsikasė 
ną išsinešdavo. Vėliau kitų prie požeminio kambario, ku- 
kraštų žmonėms, tikintiems se riame būvo palaidotas pats fa 
na medicina, pardavinėjo fa- raonas Tūtas. >
raonų kaulų miltelius. j tuįo mažai kas telika, btt
• Faraonas Tutanhamunas bu buvo auksinė io maskė< pasi. 
vo gudresnis. Jis laidojosi Mir;rodOj kad egiptiečiai miru- 
ties slėnyje, bet mokėjo taip sjeras faraonams padarydavo 
duris į savo kapą paslėpti, kad . maskeš, kurias uždėdavo ant 
ir egiptiečiai jo negalėjo ras- mjnjgjQ veido. Egiptologas nūs 
ti. Tame slėnyje jie iškasinėjo kaj pamatę veik gyvą 
ris kitų faraonų kapus, bet auksu žibantį buvusio valdo- 
Tuto nerado. . _ i vo veidą. Tvirtinama, jog tai

Jis buvo atrastas tiktai. 1925 yj.a pats geriausias senovės 
metais. Seni Egifto jeroghfai egitiečiu menininkų kūrinys, 
apie faraonus daug kalbėjo,. šiu dienu menininkai eina į 
bet ne risi sakė teisybę. Britų modernizmą, bet Egipto me- 
istorikas ir Egipto istorijos ži- i nininkai buvo realistai. Jie pa- 

darė tokią mirusio savo kara
liaus maskę, kurios šiandien 
vargu ir geriausios akys nepa
jėgs padaryti.

Mūsų menininkai kuria atei 
ties meną, viduramžiais kūrė 
kančių meną, o egiptiečiai me
nininkai kūrę tokį meną, koks 

| tuo metu buvo gyvas. Pasiro4 
vietose do, j.ad £gįpto menininkai tu-* 

i rėjo geresnės akis ir geresnį

j maskes, kurias uždėdavo ant 
mirusio veido. Egiptologas nūs

vi- 
fa- 
ki- 
še.

novės lietuvius, kurių ainiu ir 
aš pats esu. Žinau, kad prieš 
penkis, tūkstančius metų ne 
tik lietuviai, bet ir faraonai 
garbino Saulę. Gi buvo pats 
įtakingiausias jų Dievas, į ją 
meldėsi ir iš jos visokių gėry
bių abi tautos prašė.

Lietuviai iš Egipto per da
bartinę Turkiją į Balkanus nu 
ėjo ir kelis šimtus metų Duno 
juje vandenėlį sėmė, o farao
nas Tūtas, pavaldęs egiptie-

novas Hovard Carter skaitė 
apie faraono Tuto laidojimo 
rietą, bet jos neberado.

Jam pavyko įtikinti lordą 
Cornarvoną, kad skirtų pini
gų Tutanhamuno kapi atkas
ti. Pastarasis sutiko ir sukišo 
didelę savo turto dalį. Jau bu
vo prarandąs viltį ir Howard 
Carteris, nes keliose 
karštame slėnvje kasinėjo smė -- ...
lį, bet jokio pėdsako negalėjo |skonp negu mūsiškiai. Egiptie 
rasti.

Galų gale rado laiptis, ture 
jusius 14 pakopų. Jam karšty-

siems jis priminė, kad Helsinkio aktas draudžia pasira
šiusioms valstybėms naudoti jėgą sienoms keisti. Jis Ta
rybos nariams išdėstė, kad Sovietų Sąjnuga buvo pirmo
ji, kuri jėga sulaužė veikusius susitarimus ir įsiveržė į 
Lietuvą, Latviją ir Estiją. Jis patarė pakomisijai šį tei
sinį aspektą panagrinėti ir artimiausiame suvažiavime jį 
kelti. Jeigu pripažįstamas principas nenaūdbti jėgos sie
noms keisti, tai Sovietų Sąjunga neturėjo teisės okupuo
ti Lietuvos ir prijungti ją prie Sovietų Sąjungos. Klausi
mas priimtas dėmesin ir bus svarstomas.
Be Dr. Bobelio, kelis naudingus darbus atliko ALTo vice no ne tik oficialią JAV vyriausybės politiką, bet jiems 
prmininko Teodoro Blinstrubo vadovaujama 'delegacija, yra žinomos ir kongreso atstovų nuotaikos. Visi atsime- 
Kartu su juo į Washingtoną nuvykęs kun. Juozas Pruns- name, kad ne tik atstovų rūmai, bet ir senatas nutarė ne
kis, ALTO informacijos biuro vedėjas, kovo 31 dieną su- pripažinti ne tik Lietuvos, bet ir kitų dviejų Pabaltijo 
kalbėjo kongrese invokaciją, kuri būvo atspausdinta kon- valstybių įjungimo į Sovietų Sąjungą. Abieji rūmai taip 
greso protokoluose. Be to, 'nuvažiavusieji dalyvavo kon- pat aiškiai pasisakė ūž prezidento Carterio vedamą po- 
greso posėdyje, kuris buvo paskirtas pavergtos Lietuvos litiką žmogaus teisėms ginti ne tik šioje, bet ir kitoje ge- 
teisėms priminti. Lietuvos nepriklausomybės minėjimo ležinės uždangos pusėje.
programai atstovų rūmuose vadovavo Pensilvahijds de-! Vicepirmininkas Blinstrubas, be oficialaus posėdžio, 
mokratas J. Flood, kuriam Lietuvos klausimas jau se- pįet,UVos reikalais, gana ilgai kalbėjosi su atstovų rūmų 
niai pažįstamas ir kuris kiekvieną progą primena politi- pirmininku T. O’Neil, kongreso atstovais E. Derwinskiu 
kams, kad Lietuva privalo vėl būti nepriklausoma valsty |r'kitais. Vietoj tuščių ginčių ir bereikalingų pinigų švais 
bė,o lietuviai turi atgauti teisę tvarkyti visus savo kraš- tymų nevaišingoms kelionėms, ALTO atstovai nuvažiavę 
to reikalus. | Washingtoną dirbo konstruktyvų darbą. Jų misija re-

Be minėto atstovo, kongrese kalbas pasakė atstovas mia didelė Amerikos lietuvių dauguma.
Frank Annunzio, M, Fenwick, Edward J. Derwinski, J. _ k ilL _ Wednesday, ApriiTiaTF I

W. Wydler, G. Yatron, R. F. Lederer, J. H. Dent, M. L. 
Marks N. F. Dent ir keli kiti. Jų kalbos atspausdintos kon 
greso protokoluose, o šie siuntinėjami diplomatams, už
sienio atstovams ir laikraštininkams. Kiekviena užsienio 
ministerija, turinti savo diplomatus Washinktone, gau
na kongreso atstovų pasakytas kalbas, atspausdintas kon 

! greso protokoluose. Užsienio diplomatai šitokių būdu ži-

Angolos kariai Berlyne
Rytu Vdkfčfe -žiūrų agentūra 

praneša, kad 55 Angolos sužeis 
ii kareiviai atgabenti -į Rytų 
Berlyną gydyti. Pasak agentū
ros, kareiviai bus gydomi spe-. 
cialioše klinikose, mė ihivo sun

Artimas buvusio viceprezi-

Idntojų. Reikia užrašyti
:arklys”. t

.Apžiūrėjęs Tutanhamuną ir padėjo surinkti Niksono-Agnew 
visus jo dvariškius paklausiu, ' rinkiminės kampaoiiijos foiidni 
ar jis ką nors yra girdėjęs apie piniginės aukas.
egiptiečių kovas su hitiečiais, 
■sustabdžiusiais egiptiečius sti
priai laikomais muškėnais?

čiai sukūrė Nefertytę ir Tutan 
hamuną tokius, kokiais jie bu

Fėhtagohas rado
Pentagonas išaiškino, kad ma 

Senovės mėgėjas žiausiai 62.000 kareivių Ameri- 
Ps. Faraonas Tutanhamūnas koskanuoinenėjegali gauti mais

vo. Jais mes ir šiandien groži- interesantus priims tiktai huo to kortelės, kadangi jie turi gau 
nės, o mūsiškiai kuria tokį me balandžio 15 dienos. sias šeimas ir mažai uždirba.

M. Šileikis Mano žmona



DR. K. G. DALUKAS 
AKUftRURA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 6449 Se. Pulaski Rd. (Crawford

Med.eal building). Tol. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal turtiniu. 

ei neatsiliepi*. skambinti 374-8^04

Nauja Lietuvių Bendruomenes apylinkė

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ |R ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Valley Medical Center 
850 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

IS33 SJAanheim Rd..Westchester, III 
VALANDOS: 3—9. darbo dienomis i 

kas antrą šeštadieni R—3 vai. 
Tel.: 562-2727 arba 362-2728

RGZ-: GI 8-0873
D R. W.EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave„ WA 5 2670 

Valandos nagai susitarimą. Jei nea< 
siliepia. skambinti Ml 3-0001.

Telef. BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ akiu ligos

3907 West 103rd Street 
vxi^aos pasai susitarimą

DS K 4. V. JUČAS
489^441 561-4605

ODD« I. IGO? — CHIRURGIJA 
jnno. m wcc-rępM AVg

N WPCTCQn AVE 
Telefone* atsakomas 12 vai.

DR. FSANK PLKKAS

Praeiti* sekmadieni, - bal. 
3 dieną, Šaulių namuose įvyko 
steigiamasis Brighton Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės susi
rinkimas. Iniciatorių vardu su 
sirinkimą pradėjo Antanas 
Abraitis. Jis trumpais žodžiais j 
papasakojo, kuriais tikslais 
Brighton Parko apylinkėje rei 
kią steigti Bendruomenės sky 
ių.

SUSIRINKIMU
P R A N EŠI M A 1

♦
Našliu. Naš.liukiu ir Pavienių klu

bas balandžio mėn. 8 d. 7 vai., vąk. 
Vyčių salėje, 2455 W 47 gatvė turės 
.vargų narių susirinkimą. Nariai, turi 
i.kniko platinimo knygutes, prašom. 
,as atsinešti i susirinkimą.

Piknikas Įvyks birželio 26 d. Vyčių 
.ode ir salėje. Taip pat bus aptaria
ma visi einamieji klubo reikalai ir 25 
aetu klubo veiklos banketas, kuriam 
alė Polonia Grove yra išnuomota spa- 
io 23 d

Visi nariai kviečiami gausiai daly- 
/auti. Po susiriskimo įvyks vaišės.

V.Cinka

Lietuvių Brighton Parko Moterų 
Jubo eilinis susirinkimas Įvyks ket 
'irtadienį, balandžio 7 d. 4500 So. 
.'aiman Avenūe 2 vai. po pietų. Po 
?jsjrinkimo bus vaišės.

Nut rast.

Eržvilko Draugiškas klubas suri
nkimas įvyks trečiadieni, balandžio 

5 d. 7:30 vai. vak. šaulių Namuose, 
’417 W. 43rd St. Po susirinkimo bus 
•aišės. .

Kviečia Valdyba . . ,
Bernice Žemgulis, 

Fin. rast.

Susirinko apie 50 žmonių. 
Kurį laiką jie šnekučiavosi, o 
atėjus paskirtam laikui, Abrai 
tis paprašė išsirinkti vadovybę 
šiam steigiamajam susirinki
mui vesti. Pats Abraitis buvo 
pasiūlytas suairinkimui pirmi
ninkauti.

Iniciatoriai pasiūlė ir susirin 
tusieji priėmė pasiūlytą die
notvarkę. Išrinkus prezidiu- 
iną, tuojau buvo pradėta infor 
inacinė susirinkimo dalis.

Pirmiausiai žodis buvo duo 
tas Dr. Vytautui P. Dargini, 
reorganizuotas Bendruomenės 
centro valdybos pinr’ninknL 
Jo kalbą spausdinsime sky
rium. Susirinkusieji pritarė 
Dr. Dargio pasakytoms min
tims ir ryžosi įsteigt Brihton 
Parko apylinkę.

Labai gražiai pakalbėjo An
tanina Repšienė. Ji papasako
jo, kaip jai teko atsisveikinti 
su Cicero mokykla, kurioje 
jau atidarytas “raudonasis kam 
pelis”.

Trumpą ir gražią kalbą pa
sakė Dr. V. Šimaitis apie nau
jai įsteigtos Bendruomenės 
apylinkės teises ir pareigas. 
Dalvvavo Cicero Pranskevi- 
čius, Marquette Parko J. Bag- 
džius su šeimomis.

Kalbėjo ir kiti atvykusieji 
lietuviai. Išaiškinus pagrindi-

VINTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI i į
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Teftovi mano malda kaip smilkalai prieš tave, mano ranky pakė
limas kaip vakaro valgomoji auka".

Psalmė 141:2.
Baigiant kiekvieną dieną neužmirškime ateiti pas malonės sostą ir 

suvesti savo sąskaitą Viešpačiui, kiek mes pasinaudojome savo progomis 
arba pralenkėme jas, nugalėjome pikta geru arba buvome pikto nugalėti, ■ 
buvome pasišventusiais pasiaukotojais arba savymyliais. Turime dėkoti 
Dievui už jo pagelbingą malonę ir persiprašyti už paklydimus ir nupuoli
mus. Vardan mūsų Išganytojo turime prašyti atleidimo už praėjusios die
nos nepasisekimus ir trūkumus, ir maldauti, pasižadėti ir stengtis būti at
sargesniais ir ištikimesniais, uolesniais ir darbštesniais sekančią dieną. ■ į

Visi Tino, kad mirt ii yra žUun h paliečia kiekvieną. Bet kur yra mf 
usiaĮi? | tą klausimą atsako knygute •'Viltis po mirties", kurią gausit* ! 
la/nokamai. Rašykite:

R ŽAVISI 3715 WEST 6f>th STREET. CHICAGO, ILL. 60625 |
ŠV. RATTO TYRINĖTOJA ?

nius klausimus, buvo išrinkta pirmininkas. Jam padės šeimi 
valdyba tokios sudėties: ninkė Zabelė Pocienė ir J- Paš 

. . . kevičienė. Vaidybos nariu iš-Antanas Abraitis, pirmimn- rinktas Jao_

Z

TĖVAS
MARQUETTE

IR SONUS
FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-2345-8 

1410 So. 50th Ave., Cicero 
Telef.: TOwnhaU 3-2108-S

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKSTt TUTOMOBtUAMS PASTATYTI

Mažeika Evans

I
I

OEH-OMFTSISTAS
STAT.PA
W 77^ — Taf 737.57 <e

jHs Pritiko škinhfii Tr 
loticoq’’

•*1 nngal <msitarima. Uždaryta tre

W (ČONAS SEIBUT1Š

CM!RIJK»GlJA 
wccr STPpj^-r

k W wo7

445-5545 4--

~U?. VW. TAURAS 
cvt'',~OJAS |R CHIRURGAS 

^"dr. erelrt.'k, spec. MOTERŲ lig. 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET

. , Tel.: PR 3-1223
3FTS0 VAL.: pirm., antrad., trečiai 
fr penkt. 2-4 ir 6-8 vai. rak. šeštadi, 
^uais 2-4 vai. no pietų ir kitu laik

P. ŠILEIKIS, 0. P.
0RTH0PĖDAS-PR0TE2ISTA

V y Aparatai - Pr-tezai. Med. Bar 
.. . .L P«salba kojom-

’ (Arch Supports) ir t L
v»l.: 9 4 ir 6—8. šeštadieniais 9_
’.850 W.^ 63rd St.. Chicago III. '606'.

T®!e*.: PRnr^®<-» S-SOaz

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
linkime

savo klientams, draugams ir pažįstamiems

f ■ AUDYKLA ‘\rb'OStA’’
STANISLOVAS YURKUS

2443 West 71st Street
Chicago, lYlinois. Tel. 737-5529

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET
Teletonei: PR 8-0833 f- OR 8-083/

Taip pat naujoji Barbaros b
Gene Drishiy krautuvė

tu e nAiCv
9918 Southwest Hwy, Oak Lawn, 

<ei. 4yy-.„,o

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

klientams, draugams ir pažistamrems linkiRED’S PLACE
Kur galima ne tik išgerti, bet ir gerai pavalgyti.

WALTER ir ELIZABETH M1SEVIČH, Sav.
CAROL CARROLL, Mgr.

kas

B endruom enininkas

5 Metu Mirties Sukaktis

laidojimo įstaigaSENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA

JULIJA AUGUSTIENE
Pagal tėvus Griniūtė (Green)

Mirė 1972 m. balandžio mėn. 6 dieną, sulaukusi 66 metu amžiaus. 
Gimusi Virden,Illinois.

Palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse

Žmogaus gyvenimas pranyksta, kaip į krantą nublokštos bango 
tekštelėjimas, kaip naktį nykus garsas miško glūdumoje.

Taip pranyko ir velionės Julijos gyvenimas. Pranyko gyvenimas 
bet nepranyko atsiminimas: liūdnas jos mirties atsiminimas.

Nuliūdę:
Vyras Kostas Augustas, 2 seserys — Edith Rimkus ir 
Mary Farber bei kiti giminės.

Kazys Ulevičius.
ninkas

Antanas Švjfrh, sekretorius
V. Pocius, iždininkas
Petras Padvaiskas, renginių'

zas Jasiūnas.
vicepimii pjnnininkas Abraitis, pade- 

jkijęs atvykusiems, susirinkimą 
baigė 5 valandą vakaro, o vė-

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH V/ESTERN AVĖ

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

■ fc

2200 West Čeritiak Road Chicago, Hl. 

tėtefe Virginia 7-8874

b. ------- ------------ -—------ ------------------------ - ------------------------------------------------------------------------------/

HERMITAGE AVENUE
Tek: YArds 7-J?41 - 1742

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

MODERNIŠKOS AlR-^CONDITlONED KOPLYČIOS

Chicagos
IJeiuviŲ 
Laidotuvių 
i/ireKtoriy 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE M1ESTQ 
DALYSE.

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

BUTKUS ■- YASAITIS
144C So. 5Cth Avė,, Cicero, I1L Phone: OLympic 2-1003

J PER KRAUSTYMAI -
I M 0 V I N G

Leidimai — t>ltn. •ndrauda
i ŽEMA KAINA

R- ŠERĖNAS
’ Tel. WA 5-8063

fT=^~ ~ " " -■" 1

j SOPHIE BARČUS , 
; RADIJO IEIMOS VALANDOS 

Viso« programos ii WOPA, 

1490 fell. A. M.

Liatuviy kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popeL — Šeštadieni 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto.

TalaV.: HSmloclc W4W

71 ft So. MAPLEWOOD “AVE. 

cWTc’a'go, ’ILL. 60629

' ,.,..^-11 iiimaa ..........  Sir

t----- - --- ;-------------------------------- \

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
LINKI SAVO KLIENTAMS 1 

lit DraugamsŠt CASIMIR MONUMENT COMPANY
YlXROt’D E. NELSON, Sav.

3914 WEST lllth ETRĖET
Vierra* liTokaš Vido šv. Kazimiero kapiniu

Tiesiog ‘ten, kur busėi su.4toja

Dėl gražesnio, geresnio paminklo prieinamesne kaina — 
krei'plis prie Mr. K’elso’n

Telefonas BE 3-6335

I PADĖKA

A. + A.

MARYTEI RAMANAUSKIENEI

mirus, nuoširdžiausią padėką reiškiame visiems, mus 
užjautusiems skaudžioje liūdesio valandoje, lankiusiems ve
lionę, namuose, ligoninėje, mirus lankiusiems koplyčioje, 
dalyvavusiems pamaldose bažnyčioje ir apeigose kapinėse. 
Už aukas maldoms, gėles vainikus.

Ypatinga padėka, kun. J. Juozupaičiui, lankiusiam ligos 
metu ligoninėje, mirus lankiusiam koplyčioje, pamaldas baž
nyčioje, gražų, malonų paguodos žodi bei apeigas kapinėse.

Organizacijoms ir klubams, už lankymą koplyčioje, gėles, 
vainikus, dalyvavimą laidotuvių apeigose ir nuoširdžiai mus 
užjautusius. ' \

Ypatinga padėka broliui Evaldui ir brolienei Natalijai, 
padėjusiems tvarkyti visus laidotuvių reikalus.

Nuoširdžiausia padėka, karsto nešėjams ir laidotuvių di
rektoriui Rosary fr tarnautojams, už malonų nuoširdų pa
tarnavimą.

Visiems visiems, laidotuvių dalyviams, visokiais būdais 
mums skaudžioje valandoje padėjusiems bei užjautusiems, 

I tariame nuoširdų ^tciū.

Vyras Kostas, sūnus Fredi, tėvas Vilius, 
broliai fr seserys

■MSBWL IJUa m'O.lia.11

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 Republic 7-1213
| 2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667S

11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, Hl. $74-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

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

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečiančius 1905 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. _____’_______________________$8.00

Dr. A. J. Guis«n — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik$3.00
Minkštais viršeliais tik   $2.00

Dr. A. J. Gussan — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik  $2.00 

Galima taip pat užsisakyti P«štu, atsiuntus čakĮ arba monay ordarf, pria
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo Išlaidoms.

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

- . . . - - __ - - - y- _ —- - -...... . ■ - ---- -i .. i  . ..      
5 - NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.^_ VVed^esda^Aprfl 6,1977



Lowly Western suburb

JŪSŲ GEROVEI!

Velyky rytasTelesforas Valius

Notary Public

garažas.

(Pavarde ir vardas)
visiems lietuviams

Liaudies menas

pavarde ir vardas

A famous name iri Southern Building
Regional Office Cameo Tower Build-

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

nuotykių 
d išleista

AR JAU PASIDARŽTE 
SAVO TESTAMENTĄ?

mūras su 
pajamos.

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
prenumeratos 
mokesčio.

Gryno oro klausimas
Vyriausias Amerikos teismas 

sutiko svarstyti gamtos apsau
gos jstaigos EPĄ skundą ir nūs 
pręsti ar EPĄ turi teisę reika
lauti Amerikoje iš įmonių ir ki
tų, kad jos išlaikytų gryną ir jo 
neterštų.

Jei teismas gamtos apsaugos 
įstaigai tokią teisę pripažins, 
tuomet apie 60% visos JAV te
ritorijos atsidurs SPA priežiū
roje- Į

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St.

Chicago, DI. 60608

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba ir Remontas

Frank Zapolh 
32081/2 W. 95th St.

GA 4-8654

•HAUJILNOS” BOI-SEVIKAMS

— Algirlas Pužauskas, savo 
name lipdamas laiptais neišlai
kė lygsvaros, krito ir susitrenkė. 
Guli šv. Kryžiaus ligoninėje.

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

— Diemantė ir Saulius V. Gre- 
bliūnas, Grand Jungtion, Colo
rado, įsigijo restoraną su koktei
lių salionu, kuriuos pavadino Li
tas, Ine., 225 North 5th Street.

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

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

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 
Chicago, III. 60832. Tel. YA 7-5980

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-82,00
ANNA DOCHES 

Lithuanian Representative

M. š LM K U S 
Notary Public 

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

Knygelėje 
žolę užauginti., 
pardavinėja, 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čeki 
arba Money Orderį, o toes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu: r

— Vincas Lapinskas, iškentęs 
11 vai, sunkią operaciją, vyku
siai gydosi šv. Kryžiaus ligoni
nėje. Jis stiprėja ir taisosi.

LIVE-IN 
HOUSEKEEPER

yra siunčiamos susipazmi 
2 savaites nemokamai.

J. A KISS IN THE DARK. Pikantiškų Ir fntyn
aprašymai, paimti iŠ gyvenimo. Lengva* rtilius, gyva kalba, gn 
150 psL Kaina S2J0.

Or. Juozai B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Istorijos 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
psL, kainuoja $2.00.

Dr. Juozai B. Končiui, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jot kaimynų istorija 
211 psl. Kaina S3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas fa 
kitas knygas gan m a įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus Čeki ar 
piniginę perlaida-

Q Siunčiu_________  doL Naujieną prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

-— Ponia Anelė Kovalskas iš 
Kewanee, Ind., apsigyveno Brid
geport o apylinkėje. Augustas 
Ramanauskas iš New H 4 ven iš
vyko i Ivoryton, Corn.

Legalios Bendruomenės 
susirinkimas

Reg. A. L. B-nės Marquette 
Parko Aylinkės Valdyba, šaukia 
š. m. balandžio mėn. 17 d. 1:00 
vai. p. p. narių ir prijaučiančių 
asmenų susirinkimą Don Var
nas Post 6816 So. Western Ave.,

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

— Jonas Misiūnas, naujasis 
mūsų skaitytojas iš Gage Parko 
apylinkės, artimiau susipažinęs 
su Naujienomis, parėmė jų dar- daugelio lietuviškų laikraščių,

— “Pelkių Žiburėlio” litera
tūrinėje valandėlėje, girdimoje 
per Margučio radiją tarp 7-8 vai. 
ryto iš WNIB stoties 97.1 FM 
banga, šį ketvirtadienį, balandžio 
7 d. akt. Zita Kevalaitytė-Visoc- 
kienė skaitvs Antano Vaičiulai-

CReguliari prenumerata — $10.00)
TAISAU NAMUS 

IR VISKĄ NAME 
Telef omioti: 

476-7727 arba 523-9367 
ALEKSAS

nesusitepusių bendradarbiavimo 
aistromis ir nenužengusių nuo 
tikrojo kelio Lietuvos laisvinimo 
pastangose. Dėkui už pareiški
mus ir už >*25 auką.

7722 George St.
La Salle, PQ., Montreal 690J 

Canada

— 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.

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

-Bus skaitoma paskaita Dr. Al
fonso Palaičio, tema: Aktualieji 
šių dienų lietuvybės reikalai ir 
bus rodomos skaidrės, kaip bu
vo “užpultas” jėzuitas tėvas J. 
Kezys.

Bus galima apsimokėti ir na
rio mokestis.

Ref. Marquette Parko 
Valdyba

$30.00, pusei matų — S14.00, 
trim* mtn. — $8-50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose me tems 
— $26.00, puse! metų — S14J30, vienam mėn, — $230. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama saviltf nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis
A. L A [U R A I T I 5 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523*8775

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel. 927-3559

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. 3 
mieg. ir valgomasis. Labai patogus 
susisieidmas I vakarus nuo Califor- 
uijes prie 63-čios.

— V. Juodis iš Montrealio, 
pratęsdamas prenumeratą, at
siuntė $2 už kalendorių ir $3 Ma
šinų fondui. Dėkui.

— Vladas Armalis, Baltimore, 
Md., kiekvienais metais paremia 
Naujienų leidimą. Dėkui už 
linkėjimus ir kartu su jais at
siusta dešimke Mašinų fondui.

si baseinas, telefonas, valkams žaidi
mo aikštelė. Galimn rezervuoti tel 
501-623-9814.

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie
velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išaugintu Reikia patyrime 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A šeštoko knygele, 
kuri vadinasi

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

‘ DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS

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

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

Albertas ir Kastutė Rozėnai, Sa v.
Kambariai ir kitchenette vienetai.
Spalvota TV, šildomas maudymo-

17 M. DIDELIS 2 aukštų mūras Ir 2 
auto mūro garažas. Radiant šildymas, 
Marquette Parke. $38,000.
< PLATUS LOTAS arū šv. Kryžiam 
ligoninės Pigus.

4 BUTŲ MŪRAS ir 3 auto mūro 
garažas iš geru rankų priešais parką. 
Naujas gazo šildymas ir nauja elekt
ra. $8,500 pajamų. Vertas $50,000.

6 KAMBARIŲ tvirta mūrinė rezi
dencija prieš parką. Labai dideli kam-* 
bariai. vonios, $26,000.

2 AUKŠTŲ namas ant plataus skly
po prie Marquette parko uz Kedzje. 
Virš $5.500 lengvu pajamų metams. 
Paveldėjimas ir šeimos turto padali
nimas. Užteks Įmokėti $7,000.

2 AUKŠTŲ MŪRAS, du po 6 kam
barius butai, dvi naujos šildymo sis
temos gazu. 2 mašinų garažas Mar
quette Parke. $36,000,

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69rh St, Chicago, 111. 60627. — Tel. WA 5-2737 
3333 So, Halsted ct, Chicago, 111. 60608. — T«L 254-3320 

V. Y A L A N T I N A 5

, Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th SU Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 
Did«lb oasĮrlnklmis g«ros rūšis; Įvairi v prelcly.

MAISTAS Ii EUROPOS SANDĖLIŲ.

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

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

—- P. O. B. iš Naujosios Angli
jos išreiškė savo prieštaravimą 
dėl prieš Naujienas ir jų darbuo
tojus nukreiptus anoniminius 
leidinius. Laiške pareiškiama, 
kad Naujienos yra vienos iš ne-

Didžięufjoi kdliy 
pasirinkime

P648 vieninfcelĮ f f lietuvį kailizdnką 7^4
Chicagoje '—

^m^^URŠTSINA 
263-582€

677-84^5
.Immowv 't(buže)

čio apsakymą “Elenutės nuodė
mė”.

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

KAIP SUDAROMI 
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: “Naujier'os", 1739 S. 
Halsted St., Chicago 111. 60608

HtLK WAN I tl> — FkMALB 
D.rbininkiv R.ikU

SODYBŲ PIETOLĖS
surašyta viskas, kad liečia pievelrs. Aprašyta kaip 
kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 

Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1^5. Jeigu

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

bą ir leidimą priaugdamas ge
rus linkėjimus kartu su dešimt 
dolerių auka. Dėkui. Taip pat 
dėkui tos apylinkės tautietei, už
sisakiusiai Naujienas 6 mėne
siams. o pavardės prašiusiai ne
minėti. Visi lietuviai kviečiam 
atkreipti savo asmenišką dėmes' 
į Naujienas, gerai su jomis su
sipažinti ir pareikšti savo asme
nišką nuomone jas užsisakant. 
Platinimo vajaus proga Naujie
nos 
niui

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau 
9727 S. Western Ave., Chicago, UI. 60643

Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant -lėktuvu, traukinių, laivų kelio

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais.

e 8 dienų lietuvių ekskursija i tris Havajų salas rengiama balandžio 
15 d. Kaina $479.

• Registruojami ekskursantai PLB organizuojamai kelionei į Angliją, 
Lietuvių studijų savaitės proga liepos pabaigoje. Kelionė iš Chicagos ir at
gal kainuoja S355. Informacijos taip pat teikiamos agentūros skyriuj, esan
čioj Antano Taupymo Bendrovėje Cicero, UI, Tel. 652-5707,

70 IR LAUNDALE — 4 kamb. me
dinis. Rūsys, garažas, platus lotas. 
$25,000.

66 IR WASHTENAW—labai švarus 
Georgian. Z dideli mieg.. TV kamb., 
Įrengtas rūsys, centrinis šaldytuvas, 
garažas. $29,900. ’

70 IR TALMAN — puikus^ 2 butų 
mūras, po 3 mieg. Atskiri šildymai, 
garažas. 33,900.

72 IR CHRISTLANA — 20 metų 3 
miegamųjų mūrinė rezidencija, gerai 
išlaikyta. Pilnas rūsys, 
$26.900.

72 IR MOZART — 4 butų
2 masinu garažu. Geros
$54,900.-

BUDRAITIS REALTY

JUBILIEJINIU METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS Čiemet suėjo 60 metų. Minint tą rukaktĮ, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel- 
oiamas Naujienų platinimo vajua.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos tr pavergtų lietuvių laisvę, 
aeidamoa ir neridėdamoa i sandėriui okupantaU ar jų įgailo- 
tiniala.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendro Instltu- 
djaa 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 
Skelbdama platinimo vajų kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
-•pandos 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 renest^M.
KMNUGJA: Chlcigo|« Ir KmidoĮa metims —

$8.50, vienam meru $3.00.
$14>00, vienam men.

— Dėkui torontiškei p. E 
Ažubalienei už malonų laišką ii 
už atsiųstus $8 Naujienų para 
mai.

’^NEPRIKLAUSOMA LIETUnaujam skaitytojui 
tik už $5.00 metams!

reikšti protestą prieš Izraelio po 
licijos brutalumą.

Kos 10 demonstruojančių ara 
bų rodė savo žaizdas, kurias, 
esą, padariusi Izraelio policija

Ponia Brone Guzikauskas, 
Hot Springs, Ark., kartu su ve- 
lykiniais sve kiiumais ir geia s 
linkėjimais gavo patrauklią ir 
prasmingą dovaną — Naujienų 
prenumeratą iš ilgamečių mūsų 
ska lytojų ir rčinėjų Marijono^ 
ir Povilo Daubarų. Skelbdami 
gerą žinią apie naują skaitytoją, 
kartu su jais tariame: Linksmų 
Velykų!

Brutali Izraelio policija
Izraeliui 1967 m. okupavus 

arabų teritoriją, arabai visą lai
ką nerimsta. Vienokiu sr kito
kiu būdu reiškia pasipriešinimą, 
štai, balandžio 4 arabai uždarė 
visas savo krautuves ir metė dar 
bus laukuose, kad galėtų pa- jiems anksčiau demonstruojant

FIGHT HEART DISEASE

GIVE HEART FUND


