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vas buvo Angolos vandenyse.

! Naujos derybos 
dėl Rodezijos

CAPE TOWN. — Britanijos 
užsienių reikalų ministeris Da
vid Owen kitą saaitgalį atvyks-
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VOKIEČIAI PALAIDOJO TERORISTU 
NUŽUDYTI PROKURORI BUBACK|
Kancleris Schmidt vadovavo laidotuvėms, 

pasakė pagrindinę atsisveikinimo kalbą
BONA, VOKIETIJA. — Praeitą trečiadienį Vokietijos vy

riausybė palaidojo teroristų nužudytą prokurorą Siegfield Bu- 
backą, jo asmeninį sargą ir juos vežusį šoferį. Laidotuvėms va
dovavo pats Vokietijos kanzleris Helmut Schmidt ir pasakė 
svarbią politinę kalbą.

Jis pabrėžė, kad nužudytas pro 
kusoras Buback vedė bylą prieš 
Baader — Meinhofo teroristų 
grupę, pasiryžusią sukelti suiru
tę ir pakenkti demokratinei Vo
kietijos santvarkai.
Policija suėmė tris įtariamus

Paaiškėjo, kad Vakarų Vo
kietijos policijai pavyko suimti 
tris asmenis, kurie užpuolė į 
darbą važiavusį prokurorą Buba- 
cką ir automatiškais revolveriais, . , ...
jį nužudė. Policija tarėjo moto-i tyčinę konferenciją baltųjų yal- 
ciklų numerius kuriais trys pa- domūs valstybės klausimu. Owen 
sikėsintojai važiavo, prie raudo- paskelbė savo planą po šešias 
nos šviesos pasiekė prokuroro j valandas trukusio pasitarimo su 
automobilį ir per stiklus palei- į Smithu ir su Pietų Afrikos 
do mirtį nešusius šūvius. Poli-' premjeru John Vorsteriu. Be to 
ciiai pavyko nustatyt^ kad kė- jis pranešė, kad ir Jungtinės

Hanojus perspėjo 
Vietnamo vienuolius

Viceprezidentas Walter Mondale buvo pakviestas į Baltuosius Rūmus, kai 
_ • ■___ ■ f r __ • - _• c t v i j • -r* j v iceprezioenras waiter /vxonaaie buvo pa Kviestas f Baltuosius Kūmus, xai

ta j oauSDUry, Kadangi RoaezlJOS v prezidentas antradienį tarėsi su sovietu ambasadorium Dobryninu įvairiais
ministeris pirmininkas lan D. 
Smith atrodo sutinkąs svarstyti 
sumanymą šaukti naują konsti-

sinosi du ^rr^ ir vįena motari8-
Vyriausybė nedarys jokių - 

" i nuolaidų
i

Kancleris Schmidt pareiškė, 
kad Vakarų Vokietijos vyriau
sybė nedarys jokių nuolaidų te
roristams. Jų tikslas panaikin- 

. ti demokratinę Federalinės Vo
kietijos santvarką, bet jiems ne
pavyks. Vyriausybė yra pasiry
žusi ginti dabartinę Vokietijos 
konstituciją ir neleisti teroris
tams ardyti tvarkos ir keisti sis
temos. Demokratinė vyriausybė 
imsis visų, priemonių teroris
tams suvaldyti ir tvarkai atsta
tyti.

Prokurorą puolę 
“raudonarmiečiai”

Nespėjo palaidoti prokuroro 
Bubacko ir jo padėjėjų, vokiečių 
žinių agentūrą DPA Diuseldor
fe gavo pranešimą, kuris sako, 
kad prokurorą nužudė “Ulrike 
Meinhof dalinys, raudonosios ar 
mijos skyrius.” šis dalinys ima 
visą atsakomybę už nušovimą. 
Ulrike Meinhof buvo nuteista 
kelis metus kalėti, bet praeitais 
metais kalėjime ji nusižudė. Pro 
kuroras Buback Stuttgarte vedė | 
Ulrikės ir kitų “raudonosios ar- į 
mijos karių” bylą. Stuttgarte | 
buvo nuteisti Ulrike Meinhof, ' 
-Holger Meinz ir Siegfried Haus- 
ner. Pirmoji pasikorė, antrasis - 
mirė paskelbto bado streiko me
tu, o trečiasis, puolęs vokiečių 
ambasadą Švedijoje, buvo su
žeistas ir nepajėgė 
Jis mirė nuo žaizdų.

Prokuroras buvo 
kariškai, su karių 
muzika ir trimitais. Prokuroras

juodųjų ir baltųjų, siekiant juo
džių daugumos valdžios Rodezi- 
joje— Jungtinės Valstybės per
nai britų sušauktoje Genevos 
konferencijoje visiškai nedaly
vavo.

Pakistano protestas
ISIAMABADAS. — Keturias 

savaites prieš -valdžią riaušėms 
besitęsiant, praeitą trečadienį 
Pakistano miesto gatves užplū
do minios demonstracijų,, reika
laujant kad ministeris pirminin
kas Zulfikar Ali Bhutto atsista
tydintų ir būtų paskelbti nauji 
rinkimai. Tuo tarpu keturi val
dančios Pakistano Liaudies Par
tijos nariai atsistatydino pro
testuodami prieš valdžios slopi
nimą demonstracijų. Atsistaty
dino visi svarbiausieji partijos 
lyderiai — nacionalės asamblė
jos atstovai, buvę ministerial ir 
partijos sekretoriai.

pasigydyti.

palaidotas 
sargyboms,

Debesuotas
.Saulė teka 5:20, leidžiasi 6:22

šaltis ar karšti*, lietu* ar *nta«a*, ue- 
ntagetlai vhuomat privalo būti pa»i- 
ruoif vykti j noiaimas viat,. Paveiks
ią matoma ueniaposį, vairu«]anti • Hm 
automobilį, valantį lipas IropMlas.

mUZlKa IF l-rimiwu*. riwuiviM , 
buvo įtakingas vokiečių teisingu 
mo ministerijos tarnautojas. Jis 
žuvęs eidamas pareigas, todėl 
vyriausybė ėmėsi organizuoti jo 
laidotuves.

strateginiu ginklu kontrolės klausimais. Prezidentas nori, kad viceprezidentas 
orientuotusi ir galėtu protingai ginti Amerikos užimtą tarptautinę poziciją.

PREZIDENTAS CARTER RENGIASI 
ATŠAUKTI ŽADĖTI $50.00 DOVANĄ 

Pranešimai sako, kad višy degalų kainos 
turės žymiai pabrangti f

• - WASHINGTON,- D. C. — Prezidentas į’pimj- Carter, buvo 
prižadėjęs' visiems "krašto gyventojams sumažinti valstybės mo
kesčius $50.00, bet. paskutinės žinios sako, kad prezidentas1 ruo
šiasi atšaukti žadėtas dovanas.

Ekonomistai jam įrodinėja, automobilių statytojams ruošti- 
mažiau gazolino suėdančius au
tomobilius. *>■ ' * ' •/ ' "
' Patty Hearst bijojo žudikų

■ "—L L'

SAN FRANCISCO, GAL. — 
Patty Hearstradvokatas paskel
bė, kad patys -pavojingiausi jo 
klientės žmonės buvo Steven So- 
liah, Kathy Sohafi ir James Kil
gore. Būdama “išlaisvinimo ar
mijos tarnyboje”, ji buvo pri
verst gyventi su Steven Soliah, 
bet tai nieko nereiškė, jis būtų 
galėjęs ją nužudyti.

Tokiais pačiais žudikais galė
jo būti jo sesuo Kathy, kuriai pa 
vyko pasislėpta nuo policijos ir 
josios draugas Kilgore. Advoka-

HANOI. — Vietnamo admi
nistracija perspėjo An Quang 
Pagoda bu vyresniuosius 
vienuolius Ho CM Minh (buv.

disidentu veiki''*5. Toks perspė- 
j'mas įdarytas vėliausiame pa 
rikaĮbėjime t-n: vienuolių ir 
miesto Hordiav komiteto nario 
Duong Din’’ T>ao." Vienas kal
tinimas tvirtina, kad kai kurie 
iš 200 ar 300 pagodos vienuolių 
siekia skaldyti budistų bendruo- 

, menę kritikuojant kitas sektas, 
ypač tokias; kurios buvo labiau 
šiai tautiškos Jungtinėms Vals- 
tibėms esant Vietname. Tos pa
godos vienuoliai tada pagarsėjo 
susideginimais p r otestuodami 
prieš tuometinį 'Pietų Vietnamo 
prezidentą Nguyen Van Thieu.

KUBOS KAREIVIAI PADEDA GINTI 
PRIMETI KRAŠTUI VYRIAUSYBĘ 

Zaire apšaudė artėjantį Angolos 
karo laivq, tremtiniai bėga

Kinšasa, Zaire. — Zairės pakraščių artilerija paleido kelis 
šūvius į Angolos karo laivą, rrtėjusį prie Zairės pakraščių. An- 

dėl vykstančios golos vyriausybė pakėlė triukšmą. Skelbia, kad minėtas karo lai-

Pagrobė Prancūzijos
automobilų magnatą

PARYŽIUS. — Naujos rū-

Fidel Castro

“Pasipriešinimas
. nebeišvengiamas”!!

Iš Angolos atbėgusieji trem
tiniai pasakoja, kad šiomis die
nomis pačioje Angoloje ėjo ga
na smarkios kovos tarp Castro 

i kareivių ir krašto nepriklauso
mybės siekiančių ginkluotų jė
gų, sudariusių sąjungą visiš- 

I kai Angolos nepriklausomybei. 
Dabartinė Dr. Neto vyriausybė 
priklauso nuo‘sovietų ginklų ir 

į Kubos kareivių. Jeigu Kubos ka 
įreiviai būtų išsiųsti iš Angolos, 
tai dabartinė vyriausybė neišsi 
laikytų, nes ji remiasi tiktai ku
biečių valdomais rusų durtu
vais. Diktatorius Castro praei
tais metais pareiškė vienam šve 
dų politikui, kad jo karo jėgos 
pamažu bus atšauktos iš Ango
los, bet iki šio meto tų jėgų jis 

^naatšaukė^

kad krašte ekonominė padėtis 
gerokai pagerėjo, todėl duoti 
tek pinigų kiekvienam mokes
čių mokėtojui nėra jokio reika
lo Prezidentas ir visi jaučia, 
kad krašto ūkio reikalai eina ge
ra kryptimi, daugiau darbų 
daugiau atlyginimo.

Degalų kainas teks 
gerokai pakelti \

šio kiaušiniu' krašto gyven
tojams žodį tars pats preziden
tas Carteris, Jis buvo pasiryžęs 
kiekvienam mokesčių mokėtojui 
pasiųsti po $50.00 čekį, bet da
bar jis keičia savo nuomonę.

Be to, prezidentas mato, kad 
kongrese nariai įvairiuose komi
tetuose kabinėjasi prie šito jo 
pasiūlymo. Prezidentas . nėnori 
pyktis su įtakingais finansų ko
mitetu nariais. ''

Be to, niekam ne paslaptis, 
kad netolimoje ateityje degalų 
kainas teks kelti, Amerikos biz
nieriai moka didelę sumą už de
galus, o pati Amerika dar nepa
jėgia pasigaminti reikalingų de
galų. Labai daug jų suvartoja 
Amerikos laivynas ir aviacija.

Aliaskos degalai dar ne taip 
greitai pradės plaukti. Be to, 
teks mokėti stambios sumos už 
įvestus plieno vamzdžius r dide
lius rezervuarus degalams lai
kyti.

Gazolino kainas
pakels 3 centais

Iš apskaičiavimų atrodo, kad 
netolimoje ateitije automobilių 
gazolino galionas bus 3 centais 
brangesnis, Taip apskaičiavo 
energijos tvarkytojas James 
Schlesinger.

Ateinančių metų bėgyje gazo
lino kainos turės pakilti visa de
šimčia centų. Schlesingeris nu
rodinėja, kad teks taupyti ir ki
tas 4hefgijo41 rtlšts? Jis' patarė

ir

teismą dar kartą peržiūrėti jo
sios banko užpuolimo bylą. Pra
šo turėti galvoje, kad ji buvo 
pagrobta ir prievarta įjungta į 
nepageidaujamą armiją.

Valttyb** *»kr»h»riu» C yru* R. V»ncw 
klauso Cartorio Ir
ambasadoriavo patikai 4|imu Baltuos# 
Rūmuos*. Atrodo, kad pasitarimai 
*tr*taplniv ainkly kontroUi bus/»«<•• 

ml, tiktai kity žmoMy.

ri ginkluoti vyrai trečiadienio 
naktį pagrobė savo užmiesčio 
rezidencijoje gyvenusį Fiat Au
to Co. skyriaus Prancūzijoje di
rektorių Luchino Revelli-Beau- 
mont. Nežinomas balsas, pas
kambinęs vietos radio stočiai 
pranešė, /kad tai padarė “Italų 
darbininkams Prancūzijoje gin
ti komitetas” ir pareikalavo 
600,000 išpirkimo, be to kad be 
darbiams italams darbininkams 
būtų parūpinta maisto ir medi
cinos pagalba.

HI

— ROMA. — Komunistų reži
mas Rytų Europoje negali visą 
laiką triuškinti disidentus, pa
reiškė vadovaujantis Jugoslav!- Neto keliais atvejais skelbė, kad 
jos disidentas Milovan Džilas visi Angolos gyventojai jau nu- 
Romos socialistų laikraštyje “La ginkluoti, bet tuo tarpu jie dar 
Repubįica”, kurio pranešimu Mi nepavergė viso krašto. Ramu tik 
lovan Džilas pareiškė, jog “So-' tai tuose rajonuose, kur stovi 
vietų režimas pasiekė akligatvį Castro kareiviai, bet kur jų 
ir štai dėlko dissentas (pasiprie- . ginklai nepasiekia, ten Neto vai 
šinimas) darosi nebeišvengia- pžios nėra. Vietomis laisvės ša
mas-; tai savo rūšies natūralūs ■ lininkai užpuola vieną kitą Cas- 
reiškinys”. Jugoslavijos valdžia..........................................
ir spauda Džilą smerkia.

šeimų, kurių vyrai jau kelinta 
diena veda kovą prieš Castro • 
kareivių primestą diktatūrą. Dr.

tro karį, jeigu jis atsiskiria nuo 
savo centro.

SVEIKATOS GLOBA PELNU PAREMTA
Brangsta po 12% kasmet tačiau gresia bankrotas

CHICAGO. — “Sveikatos globai šioje šalyje gresia visiš
kas finansinis suirimas”, pareiškė Lojolos universiteto McGaw 
ligoninės direktorius John F. Imirie.

Visai sveikatos globai gresia tebetraukia ten, kur pinigai, 
bankrotas, jei visuomenė nesu
pras kokios nors rūšies naciona
linės sveikatos politikos reika
lo, pasakė Imirie to universite
to aliumnų susirinkime.

Kaštai už sveikatos globą šia 
me krašte brangsta kiekvienais 
metais vidutiniškai po 12 nuo
šimčių ir už tai atsakomybę ly
giomis nešama kaip aprūpinto
jai, taip ir naudotojai. r

Direktorius Imirie suskaičia
vo sekančius į chaosą vedančius 
faktorius:

Amerikiečiai sveikatos globai 
išleidžia kasmet po $118 bilijo
nų, tai yra 8.3 nuošimčius visų 
Amerikos metinių pajamų, ir 
nematyti jokio išlaidų mažėjimo 
ženklų.

Amerikiečiai savo sveikatai iš 
leidžia dusyk daugiau kaip ki
tos aukštos industrijos šalys, 
bet negauna dvigubų rezultatų. 
Kai kuriose srityse, pavyzdžiui 
kūdikių mirtingumas, JAV-bėse 
turi blogesnį rekordą kaip ma
žiau turtingose šalyse.

Daktarų ir kitokio personalo 
paskirstymas tebėra tas pate 
kaip prieš 10 Metų, Daktarai vis

Zambijos vyriausybė Įteikė 
Zairės vyriausybei protestą dėl 
dvieju josios kaimelių bombar
davimo. Zambijos nota sako, 
kad Zairės kareiviai, bombarduo 
darni įsiveržusius katangiečius, 
išmetė porą bombų Į Zambijos 
teritoriją ir padarė dviem kai
meliam nuostolių. Zairės vyriau 
sybė tyrinėja incidentą.

vengdami “provincijos” ir mies 
tų “getų”.

Naujausi ir nepaprastai iškas 
tingi gydymo metodai labai pa
brangina išlaidas.

Sveikatos draudimo industrija 
nepasiūlo'jokios išlaidų kontro
lės, o federalinės valdžios ban
dymai suvaržyti kainas neturėjo 
pasisekimo, pasakė Imirie.

Atvykę Maroko kareiviai jau 
įsikasė strateginėse vario ka
syklų pozicijose. Angolos gene
rolo Embimbos kariai, tankų ir 
artilerijos padedami, slenka va
rio kasyklų kryptimi. Iki šio 
meto įsiveržėliai nesutiko rim
tesnio pasipriešinimo. Zairės ka 
riai tiko senovės strėl.ų ir laukų 
kovoms, bet jie nesutiko pasj- 

I priešinti gerai organizuotiems 
j ir dar geriausiai ginkluotiems 
kariams. Kovų metu daugelis 
Zairės karių žuvo, bet jie nepa
jėgė Įsiveržėlių sustabdyti. Pas
kutinėmis dienomis įsiveržėliai 
šiek tiek sulėtino savo žingsnius. 
Gal jie laukia daugiau ginklų, 

’o gal kaikurie priversti grįžti į

Rusai Šėlsta prieš
Laisvės radijo stotis

MASKVA. — Sovietų Sąjun
ga pirmadienį paleido visą pa
pliūpą piktų alasavimų prieš 
prezidento Carierio pasiūlymą
pagerinti ir sustiprinti Laisvos i Angolą ir mestis į kovą prieš 
Europos Radiją ir Laisvės Ra- j laisvės ir nepriklausomybės vi- 
diją. sam kraštui siekiančius Angolos

Komunistų partijos laikraš-'v ent°') us* 
tis Pravda apšaukė šias JAV j .......... - __ _
stotis “radijo sabotažu” ir kal
tino kad tų stočių veikimas “pa
žeidža Helsinkio susitarimus, mėnesį patvirtino fondus šešio- 
jsikišimais į Sovietų Sąjungos likai papildomų 250 kilovatų 
ir Rytų Europos tautų^ vidaus transmiterių minėtoms divem 
reikalus”. | stotims ir Amerikos Balsui.

Prezidentas Carteris praėjusį
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Išlaikyti Mike Bilandiką Chicagos miestą mero pareigose 
yra būtinybė.-'įo programos sukurs naujų darbų,; kurie pa-

Michael Bilandic 1955—1976 
metais ėmėsi palies sunkiausio 
darbo Amerikos politinėje are
noje. Jam priklauso didžiausias* 
pagyrimas ir pagarba u? eina
mas Chicagos mero pareigas.

Senatorius A d lai E. ’Števenson

Nuolatinis mūšų miesto progresas priklauso nuo stip
rios vadovybės ir rimtos tvarkos, kurių Mike Bilandic at
neša j mero jgtėigą”.

■ Phillip P. Klutznick, Miestų Investacijų. ir 
Augimo -Bendrovės Vykdomojo Komiteto pirmininkas

Mike Bilandic dirba sunkų darbą ir yra pilnai tam 
darbui pas'švenlęs pilietis. Kiekvienas, kuriam rūpi matyti 
Chięagą gera vela gyventi ir šeimai auginti, tas turėtų 
prifeųili petį jo pastangoms mero pareigų siekti. ?

‘ ■ • • Kongreso atstovas Daniel Rostenkowski

oros ir orumo
;i už tarnybos pašven-

Meras Bilandic yra gabus ir efektyvus aduiiiįsfratorius. 
Jis yra pasišventęs padoraus valdymo šalininkas ir pritaria 
programoms^ kuriom^ praeityje ąš pritardavau.

'zę ' į; Benjamin J. Adamowski

M:ke Bilandic yra puikus, pepajjrastos 
žmogus. Mes galime būti jam dėl ’ 
timą, skirtą Chicagos gyventojam

, ‘ Meras Richard J. Daley

Mike Bilandiko įgaliojimai yra nesutepti. Jis b.uvp 
didelis vadovas miesto taryboje. Ir aš manau, kad jįs 
bus didelis vadas mero įstaigoje.

Aldermonas Wilson Frost,
Miesto Tarybos Finansų Komiteto Pirmininkas

gyventojai pažįsta Chicagos miestą, kaip jį pažįsta Michael 
Ą. Bilandic. Jis žino jojo galybę, bet pažįsta ir jo silpnybes, jo 
problęųias ir jo gyveptojus. Jis žino, kas Chicagą padaro **vei- 
kiąnėįy miestu”. s

Chicagos miesto bendradarbiai aldermonai, išrinkdami jį 
aiero pareigoms, žinojo ką darė.

Kiti vadovai ir iškilūs piliečiai įžiūrėjo Bilandico asmenyje 
vadovybės tradiciją, kuri rėmėsi pasigailėjimu ir Chicagos gyven
tojų ir-įvairių jų reikalavimų supratimu.

Išskyrus jo keliones po Pacifiką, kaip marinų karininko 
Antrojo Pasaulinio Karo melu, Bilandikas visą savo gyvenimą pra- 
Isido Clūcagoje. Jis čia gimė, čia mokėsi ir čia vertėsi teise.

T Išvysiąs ir išauginęs veiklią ir sėkmingą teisininko karjerą, 
1969 metais Bilandikas siekė ir laimėjo Chicagos 11-to wardo 
aldermbBo pareigas. 1971 ir 1975 metais, perrinktas toms parei
gomis, Chicagos miesto taryboje jis tuojau iškilo vadovo vieton. 
Jis buvo miesto mero Dalėy vadas taryboje ir'buvo miesto tarybos

•• - J
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Tėviškės parapijos choras vos

Mikas Nagys

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis

Taupykite dabar

Pas mus taupomi jūsų pinigai at

veda Jums pasiekti asmeniškus jūsų

Vakarienė su šampanu asmeniui 12.50 dol.

UNIVERSAL
1800 So. Hoisted St.

kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

mu įrašu. Bet jis linki dar cho
rui gyvuoti ilgus metus ir su
laukti su naująja karta “auk
sinį jubiliejų”.

— Jurgis Lampsatis
Kunigui sukalbėjus užbaigos 

maldą ir palinkėjus linksmų 
Velykų švenčių, ši iškili ir gaivi 
puota baigta.
Valantėjus, Mačiuika ir k. Diri-
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Martinique Restorane

Povilą MieliuIĮ, dr. Palaitį p.-Si- 
rapinus ir k. *;

Baigmėje dar žodį tarė: pir-kė 
E. Sinickienė Moterų Dr-jos var
du. Sveikinimo žodį tarė: Alek
sas Smilga, Dr. J. Valantėjus, 
Mačiuika ir k. Dirigentų vardu1

dvi prof V. 
JakubėnO sukurtas kantatas: 
Pranaše Didis ir Prisikėlimas, 
su palydomis; kantatas plokš
telėse įamžino knygininkas J. 
Karvelis.

Naujumą į Giesmių Vakaro 
propramą' įnešė A. Paulikaičo 
paruoštas ir diriguojamas Vy
rų vienetas sugiedojęs įtikinan
čiai lietuviškai “Iš paklusnumo 
Viešpačiui”, Povilo Mieliulio su 
solo partija — Viktoro Mie
liulio, jr ir L. V. Beethoveno: 
“Padangės giria”, o vokiškai 
mišrus kvintetas užgiedojo: Lo
be den Herrn iš “Gemeinde Har- 
fe”, pagal 103 psalmę. Galingai 
nuskambėjo staiga mišraus cho 
ro giesmė: “God bless Ameri
ca”, tik viduryje kiek pritildytu 
balsu, I. Berlin’o. Lyg gaiviu at- 
sigriebimu mišrus choras vėl 
sugiedojo lietuviškai: “Malda 
už Tėvynę”; maldauta, kad Vieš 
pats išgirstų ir išlaikytų mūsų 
tėvynę Lietuvą (J. Dambraus
ku). Chms teiyt JubDio-

if vtocb steigėjas, kuris buvo 
į^jFjoi^bV. lietuvių liut pa- 

įkūrėjas, yra. ži- 
inomaš mažlietuvii^ kultūrinio 
ĮasZ mokytojas i? laisvės kovo 
tojas Martynas Lacytis. Jis dėl 

negalėjo šioje

Chorą savo harmonizacine kū
ryba parėmė ir tilžiškis muzi
kas, mokytojas Valteris Banai
tis, sukurdamas chorui būdin
gas giesmes; Kaip niekingas ir 
Kur tik vaikštinėju. Lyg jo pa
skatintas prof. VL Jakubėnas 
sukūrė giesmių motyvais pui
kius kūrinius, kuriuos per sa
vo Giesmių Vakarus choras iš 
pildė pakratotinai: Tyloj Tu šven 
čiamasis ir ypač Gerą kovą iš
laikiau. • -
(Pastaroji giesmė .buvo išpildy

ta muzikui kūrėjui prof. VI. Ja- 
kubėnui prisiminti, su prof. A. 
Jurgučio sukurta, palyda, ir šia
me jubiliejinęme Giesmnių Vaka 
re. Choras gyvuos tikrai dar il
gus metus, kai yra tokiu pasi
šventusių chorisčių,. | kuriame 
gieda močiutė su dukrele, o dūk 
relė vėl su dukrelę glėbyje ir il
gas valandas ištveria repeticijo 
je, kaip pareiškė savo sveikini-

Generalinį superintendentu 
kun. St Neimaną, muziką A. 
Jurgutį, Olgą Jakubėnienę, Dr. 
J. Heleną-Dilienę, Dr. J.' Valen
tienę, A. Smilgą, “Dainavos” 
choro atstovą, P. Baltrimaitį su 
žmona, Bronių Kviklį, “Draugo” 
redaktorių, p. Mačiuiką, Lietuvių

gentų varduJurgis Lampsatis.
Padėkota vakaro šeiminin

kėms: Anei Galinaitienei ir 01- 
gai Paulikienei bei jų padėjė
joms. ' r

Dabartinis nepailstamas cho- likdamas net sudėtingus muzi 
ro dirigentas Jurgis Lampsa-; kinius kūrinius 
tis, sakosi diriguojąs chorą 18 
metų tik pavaduotoju.. Choro 
pradmenį branduoli sudarė cho
ristai. 1952,choro steigiamaisiais 
metais pasirodę per Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimą 
ir tai būtent: Jonas Jurkšaitis, 
kun. Martynas Preikšaitis, Jo
nas Skvirblys, Jurgis Kasiu
lis, Antanas Jankus, Lilija Sru 
gytė, Bronė Variakojienė, Ele
na Uselytė, Zelmą Žemaitaitytė, 
Aldona Gudaitytė ir Marija 
Nauburienė, Tabea Jurėnienė 
ir Marija Preikšaitienė.
.Choro istorinės veiklos žinios

BALZEKAS MOTOR’S
4030 Archer Ave.. TeL VI 7-1515

Tas gedulingas tonas buvo 
jaučiamas ■ visuose giesmių Va
karo išpildymuose ir mišraūs 
choro,-diriguojamo J. Lampsa- 
čio ir vieneto bei kvinteto; diri- 
guojamo A. Paufikaičio bei due
to ir solo’giedojimuose. ■ .

Lietuviška radijo programa 
LIETUVOS AIDAI

deną penktadienio vakarą nuo 9:30 iki 11-tos vaL 
i stoties 1490 AM banga.
ibį ėfsgržrit • H WJ0B 1230 A M stoties, Hammond, Ind., 

iti tŠ v»L ryto gerai širdim* Illinois ir Indian* valstijos* 
į^l^^^h^^iirtzdžionytė, 2046 W. 71 St, 
fl^ Wį?. teL 778-5374.

siu pakilimu. Pirma tai įžangos 
giesmė: “Plačiai vartai atsiver- 
kit” Ch. Gounod šiam heroiškam 
Mesijui ir vėliau giesmė: “Išau
šo mums skaisti diena” J. S. Ba 
cho, mergaičių noneto šugiedo-

lįst

kaklaraištis
bulu muziki
žavus. Spaudos atsiliepimai
puikūsš “aukšto ly
“Draugo” redaktorius
Kviklys savo aprašyme (1977 
m. balandžio 5 d.).

Visgi, nors altorių puošė gy-

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

— American Travel Service Bureau 
9727 S. Western Avę^-Chicago, Ill..60643

Telef. 312 238-9787
• Nemokama* 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 aplankymui Amerikoje, ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais.

• 8 dienų lietuvių ekskursija į 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 jr at
gal, kainuoja $355. Informacijos taip pat teikiamos agentūros skyriuj, esan
čioj šv. Antano Taupymo Bendrovėje Cicero, UI, Tel. 652-5707,

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne-

-jfėkinadienio dieną ir daug 
;^«nės inyjętojų: susirinko 

^Lk^ėlaųdžio $ d., 5 vaL 
^aiyyauti Tėviškės pa. 

intpijėš choro Giesmių Vakare, 
'jubHiejinėje 25 metų sukakty. 
tN^^oras- veikė t ir kiek 
Sįh|^iąpi, sąvo įsikūrimo pra- 

f sįęją Šii<. parapijos 
iii., vasario mėnesį įsikū-

atsiimti jam
j^ytięybės-dovanos —

jsidahrųiės lėkštės su ataiinka.-. paduotos A. T. lietuvių spau.
X- * ■-** - V f > - ū-t ~ ‘ - . - . - - -

Choro Valdybos sąstatas 
toks: Leonas Gružas, Lilijįa 
Buntinienė, Ida Kasperaitienė, 
Klaidija Sedaitytė, Albertas Pau 
likaitis ir Jonas Jurkšaitis. Cho- 
ristai-nės išvardinti sulig balsais 
Giesmių Vakaro programoje. Jų 
be mirusiojo Henry Kasiulio 
yra 59. Visi šio sidabrinio Gies
mių Vakaro dalyviai nuoširdžiai 
pakviesti dalyvauti Vakarienė
je, kurią paruošė parapijos Mo
terų Draugija. Vakarienės me
tu salėje pagerbti 25 metus iš
giedoję chore choristai-ės bei di
rigentai.

Tarybos pir-kas Kasparas 
Vaišvila pasveikinęs svečius ir 
choristus-es įteikė atžymėjimo 
dovanas, padedamas vicepir-ko 
P. Kleinaičio ir parapijos sekre
torės Idos Kasperaitienės jubi
liatams: sidabrinę lėkštę su įra
šu: “Už patvarumą ir meilę lie
tuviškai giesmei?”

Solistai, solistės gavo puokš
tę, o atskiri choristai-ės po rau
doną rožę ar gvazdiką.

Kunigas pristatė ir sveikino 
aukštuosius Giesmių Vakaro sve
čius ir tai būtent: ■. ' r - ■

Vclare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir į: 
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau. t 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis) į

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

minimas tragiškai ką tik žuvu
sio, choristo Henry Kasiulio ir 
anksčiau tragiškai Žuvusio Edu
ardo Veinšrederio bei nesenai 
mirusio muziko, kompozitoriaus 
prof. VI. Jakubėno.

Jaunimų Ratelio mergaičių gru 
pė kalnų nelaimėje žuvusiam 
jaunam choristui H. Kasiuliui 
prisiminti sugiedojo A. Kamins
ko paruoštą Miriam Theresės 
kūrinį ‘žmogaus giesmė’ su inst 
rumentine palyda dviejų choris
čių gitara, ir fleita; — kur 
graudulingai skambėjo velionio 
sesutės L. Veinšrederytės flęi-

f’? < ' Vietas prašome rezervuoti iš anksto raštu
ifištSO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu HA 1 - 6100
liETtlriAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

• DAINOS
• SVEIKINIMAI
• VAKARIENE
• IR ŠOKIAI

vilkeš baiap. Giesmių Vakaras, chorui ro.
F landzio 2 <L).

25 metų jubifiejinį sukakti Įs®
minėjime, išpildydamas pro
gramą, giedojo Jaunimo suva
žiavime Toronte, Kanadoje ir 
kitur. Laiko bėgyje choras sa
vo brandų pajėgumą įrodė at-i

Džkingumas Viešpačiui pa
reikštas mišraus choro sugiedo
ta giesmė (Ch. Wesley), kad 
jis ligšiol mus išlaikė su žėrin
čia .'pašvaistėj soprano ir alto- 
balsų. • < ■

• i

Nėra ko perdaug nugąstauti 
savo sodriu sopranu mums pri
minė solistė Aldona Buntinaitė: 
“Jis kaiminę maitins” (G. F. 
Hąen delio “Mesijaus”). Bronė. 
Variakojienė ir solo sugiedojo 
dar po to “Tėve mūsų”, K Gal- 
kausko. Judviejų ir. sugiedoti 
duetai buvo patrauklūs. Savo 
solo giedojimu Leonas Gružas 
lyg priminė mirusiam kūrėjui 
muzikui VI. Jakubėnui: “Gerą 
kova išlaikiau”.

mt? 'odyie dirigentas Jurgis Tenka dar pridurti, kad įtar- 
1 am^satis. Choro pasirodymas po j e “parapija” su ehoru bead- 
ir savo vienoda uniformine ap- rai sugiedojo darniai : Dieve Tė- 
ranga su tautine juosta, žemyn ve danguje^ Ginam Tavo vardo 
puleista ŠOėU per mėlyną sulį- šlovę. Parapijos kunigas Ansaa 
nę, kurią (ĮijjĮĮlif melavai balzga Trakia savo prasmingame svei- 
nos bUuzkos,*o vyrų choristų kinimo ir padėkos žodyje primi- 
j uodus rūbus Atžymėjo vienodas nė, kad giesmė prie altoriaus pa- 

kregždutė, ir to- kyla Viešpačiui, jo garbei ir 
išpildymu tikrai' gaivins lyg amžiname aukure 

ir savo liepsnos gyvastingumu mus 
o” sako per kartų kartas... Arūnas Ka- 
Bronius minskas, kuris palydėjo visus 

giedojimus, išlydėjo ir postludu 
šios gaivios muzikinės puotos 
dalyvius.

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įstrigta 1923 metais. Tol. 421-3670

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

S3M
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Marčiulioniene Reljefas5'I 
i

Šmeižtas, kaip melas, toli neina

$7.50
SL50

$25.00
$14.00

trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

$30.00
$10.00

$8.00
$3.00

$30.00
$16.00

$3.00

53L00 
$18.0C 

$4.00

Naujienos eina kasUieu. tža bi riant 
sekmadienius, t/ddria Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted St. Chicago 
HL 60608. Telet HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Dienri&ic kalno*:
Chlcagoje ir priemiesčiuose: 

metams __ _______—
pusei metu --------------------
trims mėnesiams ______
vienam mėnesiui_____—

Kitose JAV vietose:
metams ______ ________
pusei metu ___________ _

Subscription Ratos:
tn Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
tlx month. S8.50 per 3 months. In 
ather USA localities $26.00 per year. 
114.00 per six montns. $7.00 per 
three months. Canada $30.00 per year; 
yther countries $31.00 per year,

15 cents pęr copy _______

Kanadoje: 
metams --------

pusei metu -----
vienam mėnesiui

Užsieniuose: 
metanis ____

pusei metu _— 
vieną m mėnesini
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LIUDAS DOVYDĖNAS
tai labai daiuL

vps konkursui duo

Tėvas Algimantas Kezys, nepajėgdamas atėjusiems Mugi buvo lictuvinmls 
Chicagos lietuviškų organizacijų atstovams, visiems ka- apįe n.me kanaie visą valandą 
talikams pasiteisinti, paleido didelį melą apie visą dele- rodysimą filmą‘Marquette Park 
gaciją ir josios tikslus. Vietoje pasakoti, kuriais sumęti- — A Personai Perspektive’, at->

mo gauti įspūdžiai nuotaikos 
nepakėlė, bet atvirkščiai. Teisin
gai ponas Ant. Rudis savo-radi
jo forume'kovo 6 d. pastebėjo:

mals jis-panoro lietuviškame Jėzuitų Centre rodyti Mas- apie^ lietuvius. Deja, po.fil- 
kvoje suktus filmus, jis patvirtino paskleistą melą, k ad 
jis buvo užpultas Čiurlionio Galerijoje.

Vietoje prisipažinti prie padarytos klaidos ir paša- g;IOTUme’° “m 
kyti, kad ateityje panašios klaidos jis. jau daugiau nepa
darysiąs, jis ryžosi neprisipažinti, o teisinti nepateisina
mą dalyką. Padaręs vieną kreivą žingsnį, jam teko imtis nai ir kiti žiūrovai padarė išva- 
kito ir klimpti giliau į balą. Nepajėgdamas pasiaiškinti 
dėl padarytos klaidos, jis ryžosi paskleisti melų'ir šmeiž
tų pluoštą prieš Naujienas ir prieš šio dienraščio re
daktorių.

Jeigu jis, pykčio apakintas, vieną kartą būtų išlie
jęs tulžį ir baigęs rodyti savo bejėgiškumą, tai būtume 
radę būdus šiam nelemtam dalykui likviduoti, bet jis, pa
tyręs, kad dabartinėj lietuvių dirvoj -šmeižtas yra efek
tyvus ginklas, ne tik pats kandžioja Naujienas, bet lei
džia ir kitiems panašiai galvojantiems žmonėms šmeižti 
dienraštį ir dar kartą apdrapstyti jo redaktorių. Praei
tos savaitės Mūsų. Žiniose jis leido savo konfratrui tėvui 
Anicetui Tamošaičiui kartoti tuos pačius šmeižtus, ku
riuos paskelbė argumentuoti nepajėgiantieji samdyti ra
šeivos.

šią.
Nemaloniausia, kad am e riko-

Kiekvienas aukštesnę mokyklą lankęs žmogus, prieš 
juodindamas kitą žmogų, stengiasi patikrinti faktus. 
Šmeižtas yra žmogaus juodinimas, paremtas ne žmogaus

dą, jog..lietuviai yra naciai. Da
bar, kada žydai ėmė kaltinti lie
tuvius, neva už žydų žudymą kar 
tu su naciais — jiems teko ge
ras koziris, žiūrint filmą tikrai 
reikėjo stebėtis, kodėl nacių at
stovui pilnoje partijos uniform o 
je, beslankiojąnt šen ir ten daug 
vietos buvo skirta filme, ypač 
lietuvio pasikalbėjime su juo 
prieš publiką. Ką jis galėjo lie
tuviams pasakyti ?

Laisvame krašte leidžiama 
steigti visokius sambūrius ir vei 
kti, tačiau lietuviams, pažinų- 
siems nacių grobuoniškumą Hit
leriui su savo armija 1942-3 mt. 
įsibrovus Į Lietuvą, visus reikė
tų juos ignoruoti ir vengti ma
žiausio. sąlyčio su jais, O tačiau 
buvo parodyta ir nacių buveinė 
su visais partijos ženklais ant 
namuko, kai tuo tarpu nesimatė

SPAUDOS SAVAITES PROGĄ
Dirvos 79 num. aprašyti (gerai nebeatsimenu. Romas 

New Yorko apylinkės gydyto
jų susirinkimo nusidavimai 
tarpe ligonių ir daktarų. Dr. 
Romas Šnipas, susirūpinęs 
dėj tūkstantinių premijų raš
tams ir muzikai, taip kalbė-

Ijęs;
“Kas iš tų tūkstantinių pre- 

• mijų romanams novelėms, pa 
veikslams, jei po 10 metų ne
bebus kas visa tai skaito, jei
gu tik. tiek lietuviškoji visuo
menė tesirūpins jaunosios kar 
tos paruošimu, kaip ligi šiol, 
sakę dr. R. šnipas.

Linksma girdėti profesiona 
F lų susirūpinimą jaunaja kar
ka, knygų skaitymu, bet tai, 
Į dažnai, tik pakulos nuobodžio 
skylėms kaišioti. Pabosta susi
rinkimai, arbatėlės prie “gau
siai apkrautų skobnių”, o įnio 
n ės su mokslu nusimano ir 

nei Lietuvio Sodybos, nei Liet. Į aPle virškinimą... Ir pašneka. 
Dukterų Dr-jos namų. Jeigu nėra ko^-premijos, tūk-

Kelerių tautų Marketparko tautinės, bloga proza. (Beje, 
gyventojų apibūdinime, 15000 vienas sektantų žurnalas pa- 
lietuvių naujųjų ateivių čia ap- tologiškai įniko aklo šuns -dan- 
sigyvenusių — reiškia šio šimt- timis kandžioti mūsų prozą.) - - - . v
mečio viduryje, skamba kontro- Kartą Blaivininku susirin-j ura> P^y s
versiškai. Ar tai dėlto ši koloni-1 kime šv. Zitos salėje Kaune,j°auS’_ au Os ver 68 i10 7™^ 
ja gavo pavadinimą Lithuanian Į _... 7 musų pasas,
Plaza? Jeigu filmas buvo infor • ., , , , ,
maeinis, tuo labiau lietuvi, su. ^^ Bndgeporte, tada da- 
suktas, derėjo mišri, tautu žiū- ™t<>ye-
rovus supažindinti daugiau ne le buv°,™ū fak lr “-
iš vaizdinės perspektyvos, bet H'0 - Mes čia eioavo-
ir iš netolimos praeities koloni- me žtytaut, - sakė. _ Ir lel
ios istorijos. Naujieji ate'iviai Į“ man tada būtų kas^sakęs, kad 

bus miestas ir as gyvensiu aDsierweno pas savus sdobso-I™ savo mūmiame name — nebū- nus? nei Imigracijos įstaigos rei I . T , ..
kalavo iš DR tureti iš Ameriko- tikėjęs. .Jo pasakojimu, hę- 
je. gyvenančių gimimu, draugu tuviai sunkiai dirbdami ir besi- 
ar ir šiaip labdariu, garantijas- ^ndamu senatve ėmė galvoti 
affidavitus. O tokiu lietuviai tuos Ristus panaudoti pasista- 
turėjo pas juos ir važiavo, pa- nameli’J- Susitaupę kiek 
gyvenę čia pat ir įsikūrė. Dau- ^kti sklypus,
gis apsigweno'Brighton Parke, P^s buX° rijusi, patys vą- 
Bridgeporte, Tawn of Lake ir pyti ž^hę, ruošti, kad galėtų tu- 
kitose lietuvių parapijose, 'bet Įrėti ^ūtų darželį prie namų,
apylinkės buvo ne lietuviu, tuo 
tarpu, kai Marquette Parkas 
yra pačių lietuvių įkurtas

Čia rašančiai, kaip DP atsira
dus šioje kolonijoje, vienas se
nukas, gyvenęs nuosavame na
me Artesian gatvėje (jau mi
ręs) pasakojo^ kai atvažiavęs į 
Ameriką bene 1909 mt. ir apsi-

Striupas ar vienas iš gerai nu
geriančią blaivininką pasakė, 
kad kartais žmogui būtina 
trenkti šermukšnine Uąda į 
patį viršugalvį^ kad net nugar 
kaulis subanguotų, — atsipei-uniją —

iui tetų km W «ku'-
Ū ^neį
vyksta? Trenkim femini
ne: esam ubagų tautą! $Tors

kinįmo.

pre-

lobiu prasisiekusių dažnas pra venį ir jo žmoną ir šeimą, su
sitarimas: pašalpos tūkstanti-, dėjusius 100,000 dolerių Fon- 
nės premijos, o premijų rezul-*dui, kultūros, rašto pųdselėĮi-
tatų raštų mūsų medžius, kal
nus praaugęs, jaunimas — nes
kaito.

O tėvai ar skaito nors pre
mijuotas knygas? Kur prisi
glaus lietuviška knyga, atleis
kit, dažnų profesionalo namuo 
se? Raštu — knygą, kaip vais
tu, reikia patikėti, gerbti, net 

-mylėti, — tada pagydo.
Reikia mums knygos, laik

raščio, ar nereikia? Ar mes 
žmonės, tautiečiai norime bū
ti civilizacijos, kultūros darbo 
ir rezultatų savininkai, ar 
mes buvę liksim svetimų ko-

Dr. Romas Šnipas mano,kad 
po 10 metų nebus kas lietuvi
škas knygas skaito. Ar žino 
flr. Romas šnipas, kas bus po 
dešimties dienų? Kas išliks, 
kas sudūlės? -

Aš tikrai žinau, kad po de

mui. Devęnięnė-VilęišytĄ iąz. 
P. Vileišio šaknis, žinau prel.

skyrusį raštams ruošti, išleis- 
Ftj, žinau dąktąrą Kauką, Ku
dirkos Varpui leisti paaukoju
sį 2,000 rublių. Ar suranda ląi 
ko dabartiniai dolerio šienpio 
viai patikinti ka,s buvq anais 
caro alikais 2,000 rublių, kai 
Lietuvoje, ne vieno gydytojo 
pajamos, metinės, sukosi apie 
400—500 rublių. e"

(Bus dauciau)

•iDaktarai nesigydo
DURHAM, N. C. — Bernard.

Bressler, Duke uni ve r s. te to psi • 
chiatrijos lektorius, tvirtina, kad 
apie 100 gydytojų kiekvienais

las, kaip žinome turi trumpas kojas. Dar trumpesnės yra 
šmeižto, pagristo netiksliomis ir melagingomis žinio
mis. Tėvas Tamošaitis būtų galėjęs patikrinti kartoja-, 
mus šmeižtus. Jam būtų užtekę paiimti telefono knygą, 

• surasti numerį ii’ paklausti. Bet jis to nepadarė. Supy
kusio ir nervuoto tėvo Kezio Mūsų Žiniose paskelbtus 
šmeižtus jis palaikė tikrais faktais ir pakarpojo praeitos 
savaitės straipsnyje. Šį kartą jis žinias ėmė iš Maskvos 
agentų, nepasirašiusių savo pavardės, finansuotos ir iš
leistos brošiūrėlės “Gyvosios lietuvybės griovėjai”. Bet, 
šios brošiūrėlės autoriai šmeižtams pagrindą gavo iš tė-1

pažymėjimais apdovanotas. Tas pagerbimas buvo prave- 
teisingų straipsnių rašymą pirmininkas buvo specialiais 
stas dideliame žurnalistų baliuje, kuriame nei vienas 
Amerikos lietuvius informuojantis žurnalistas nepasi- 
teiravo, kodėl seniausias Amerikos lietuvių dienraštis 
paskelbtas nelietuvišku laikraščių ir- kodėl įk išbrauk-

žurnalistų sąjungos pirmininkas nepamatė, kad tąme 
.Jėzuitų Centre fabrikuojami patys juodžiausi šmeižtai 
prieš laisvės gimtiniam kraštui siekiančių ir gęrfeųyio 

vo_ Kezio redaguojamų biuletenių ir Mūsų Žinių. Visų lietuviams norinčų Amerikos lietuvių įsteigtą dien-
prieš Naujienas paskleistų šmeižtų šaltinis yra tėvo Ke
zio fakrikuojami šmeižtai, paremti melais.

*

Bet tėvo Kezio šmeižtus kartoja ne tik tėvas Tamo
šaitis tame pačiame Kezio redakuojamame laikraštyje.

Tuos šmeižtus pakartojo marijonų
Draugas, New Yorke leidžiamas pranciškonų Darbiniu- įvairiais rūpesčiais, daromo nusikaltimo nepastebėjo, 
kas, valstiečio liaudininko Jono Kardelio, Kanadoje įs- švelniausiai pasakius, Amerikoje jie tapo nepastabūs... 
teigta Nepriklausoma Lietuva ir dar vienas kitas spaus- Jeigu įr atsiranda vienas kitas pastabesnis, tai tas pas- 
dinys. Tenka džiaugtis, kad iš piršto išlaužtų melagiu- tabumas, — pagrindinė Europos žurnalisto savybė, —

Amerikoje nepageidaujamas. Atrodo, kad jie prisilaiko 
dėsnio: — matai — nematyk, girdėjai — negirdėk...

Nepriklausoje Lietuvoje net ir griežtas cenzūros 
laikais gyvesnieji žurnalistai pastebėdavo, kitam savo 
tautiečiui daromą moralinę skriaudų, bet Amerikos lie- 

leidžiamas tuviai žurnalistai, užimti keliais darbais ir apkrauti

Ilgainiui jų palikuonys žengė 
pirmyn. Atsirado bažnyčia vie
nuolynas, mokyklos, ligoninė ir 
prekybos įstaigos. Tačiau apy
linkė nebuvo, kuria nei pramo
nės Įmonėms, nei dirbtuvėms, 
bet tik rezistencine lietuviška
me skonyje su žaliuojančiu go
jumi, vaiskiu oru seniems, jau
niems, ir vaikams vasaros poil
siui ir atsigaivinimui. Neišven
giamai įsikūrė ir kitų tautų pro 
fesinis personalas su šeimos, bei 
amatininkai ir t. t.

Jeigu Čikagos plačioji visuo
menė, o taip pat ir juodoji rasė, 
ūbūtų supažindinti su Marquette 
Parko atsiradimo pradžia, jie 
nesistebėtų giliai čia- Įleidusių 
šaknis lietuvių kova už jį. O- 
žmoniškumas verstų pagerbti 
tautos įnašą Į bendrą miesto tau 
tų lobyną. Bet filmas to neiš
ryškino, nors ir parodė tauti
nius šokius, parką, namus, sve
timųjų žygį suv policija, nacį ir 
aukštai iškeltą iškabą Lithua
nian Plaza. O. A.

z uotam plėšiką vimui, - sukur
tam. ant žmogaus žioplumo, 
nelaimės, kančių.

Tūkstantinės premijos. Ku- 
rios, kokios premijos? Būkim 
rūsčiai atviri: tai ne premijos*, 
tai nuvertinimas žmogaus triū 
so, gal—kūrybos, kalbant apie 

: tūkstantines premijas. Geres
niam romanui, net apysakai, 
eilėraščių rinkinėliui reiks me 

:tų,’ dieju. Ir tai — •'— ‘ ; 
lines pYemijos...”, kąį manę 
kaimynas, angliakasio vaikas, 
už operaciją 45 minučių gau
na 700 dolerių. Jis, pasąkysįt, 
išsimokslinęs, patyręs. Tegu ir 
taip. Kiek, kaip išsimokslinti, 
dirbti, reikėjo rašytojui, re
daktoriui? Ne pinigais matuo
kim. Mokytos galvos galėtų ži 
noti apie ką kalba... -

BroĘ rašytoją, poetą kalti- . 
nu. Ar ne metas pervertinti, 
dažną! organizacijos būmįui, 
tuščiam pasireklamavimui pri 
taikytas premijas.

Žinau premijas. Inž. P. Vi
leišis carų Rusijoj tiltus staty
damas uždirbo šimtus tūks
tančių rublių, su kunigaikš
čiais galėjęs lygintis. O atva-

daugiau jų pradeda'Vartoti nar
kotikus, nepajėgdami psichiška' 
pakelti savo prof esi j os atsako
mybės naštos sunkumo;

Bressler pabrėžia, kad dauge
lis jajmų daktarų žiūri į savo

to medicinos galėjimų ribotumą, 
kurs yra konflikte su dažnai ne^ 
ribotu paciento pasitikėj'mu sa
vo daktaru, patys nusivilia ir 
jausdami, kad negali pagelbėti 
savo pacientams, patys puola de
presijom

Pirma apiplėšia.
“Tukstaii- paskui nušauna

ta, Chicagos banditai prade-, 
da drąsiau ir'dažniau prakti-; 
kuoti taisyklę, kad miręs liudi
ninkas yra geriau kaip gyvas. , 

Praėjusį pirmadienį iš pat ry
to buvo rasti du nušauti hard-, 
ware krautuvės Square Dea^ 
4557 S. Aslan^ Avę. tarnautojai 
Robert ' Jahns, 56, ir Charles. 
Wright, 58 metų ąmžiaus,, ku
rie prie išplėštos spintos buvo 
kniupcia suguldyti ir iš mažo 
kalibro revolverio iš arti ^"vie
ną šūvį peršauti per galvas. Iš 
visko matyti, kad jiedu buvo 
nužudyti be pasipriešinimo. Juos 
jau nužudytus rado minutėmis- 

j vėliau atvykę kiti tarnawtpjai. 
žiavo į Vilnių lietųvįąms ^9į^iądtBinkai matė kaįl^kĮS nu- 
raščio ir knygų įeis^. ' Įvažiavo Jąiįnsą. ą^om^i^u. Pi-.

Yra Čikagoje toks Simaą Ka pigų pagrobta apie"$1, 
šelionis. sunkiu darbu kuklų' Visa tai įvyko dar prieš 8 va- 
dolerį renkąs. Jis kasmet Dir-landą ryto,

gų šmeižtų neįdėjo visa kita lietuviškoji spauda.

Įdomu, kad šmeižtų visai nematė įr negirdėja Ame- 
. rikoje veikianti Lietuvių žurnalistų sąjunga. Iki šio me-1 
to josios valdyba veikė Chicago j, veiklią^tsiejį josios na
riai yra pačio šio sūkurio centre, bet iki šio meto neatsi
liepė nei vienas. Jie tylėjo, kai prieš tris metus naujai at
važiavusieji politikai Naujienas išskyrė iš lietuviškų 
laikraščių sąrašo, o jų veikėjai dar įr šiandien patį se
niausią ir nepriklausomą dienraštį bando ignoruoti.

Mūsų žurnalistai išleido storą knygą, kurįęję ben
dromis jėgomis vienas kitam įrodinėjo, kas žurnalistui 
galima rašyti ir ka negalima. Jie pasisakė, kad melas lie
tuviams žurnalistams nevartotinas, o šmeižtas net

> smerktinas. Kelių metų žurnalistų sąjungos pirmininkas, 
gyvenąs po rina pačiu stogu, po kuriuo ir tėvas Kezys kartą stengsimės parodyti kiekvieno prieš' Naujienas 
gyvena, nerado reikalo. įspėti tėvą susivaldyti ir nebūtų paleisto šmeižto melą.
ualykų nerašyti Už gerą pirmininko pareigų ėjimų ir(- HAWI6hos. cįį,cxįį, n.L_ Friday, '

mės. Jos turi daug trūkumų. Jose dirbantieji žurnalistai 
ir bendradarbiuiai perdaug pastabūs. Jie pastebėjo rin
kimų klastojimą. Jiems reikėjo tylėti ir laukti, kol tas 
klausimas bus užmirštas. Jie pastebėjo net rijiktų atsto
vų teisių tremplenųną. Reikėjo jų pareiškimų nedėti. 
Kaltas ir redaktorius, turėjęs energijos kelti.tuos nelem
tus visuomeninio lietuviško gyvenimo klausimus, kad 
jie būtų pataisyti; kad daugiau nepasikartotų, kad visi 
būtume kultūringesni ir galėtume daugiau padaryti ne 
tik pavergtiesiems mūsų broliams, bet pramoktume ir

Kaip buvo parodyta “rinkimų” paštu klasta, taip šį

f

Vaizdas ii Gedimino kalno.
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DR. K. G. BALUKAS 
IkUMKURA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGUA 
6449 $•. Pulaski Rd. (Crawford

Modical Building). Tai LU 5-64U 
Priima ligcaius pagal furtanma 

ei Beatsiliepia, skambinti 3744*°04.

Vacys Prūsas

NAUJA AUŠROS GADYNĖ

DR. L K. BOBELIS 
INKSTU IR ŽLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGUA 
T«M. 69541533 

Valley Medical Center 
850 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

-Westch«st*r Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S-Manhaim Rd„Westcho*ter, HL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis h 

kas antra šeštadieni 8—3 vaL 
Tel.: 562-2727 arba 562-2728

RBZ.: GI 8-0873

DR.W.EISIN-EISINAS
AKUŠERIJĄ IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIHURGIJA 
'6132 So. Kedzio Ave„ WA 5-2670 

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

Talat. BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKĄS 
GYOYTOJĄS IR CHIRURGAS

/ SPECIALYBĘ AKIŲ LIGOS ' 
3907 West 103rd Street 

VriaMos paaal susitarimą
— - " 1 - ■ -•— - 1 --— ■ ■■■

(Tęsinys) ,

Pasak “Aušros”, šiandie okupuotoje Lietuvoje vai
kams skiepijamas rusiško liežuvip pirmumas, “valstybi- 
nės religijos” prapąšųmas yra pavojingesnis už betko- 
kią istorijoje skelbtą ideologiją bei pasaulėžiūrą. Ją iskie 
pyti ir įtvirtinti, kaip nurodo 1975 m. gruodžio 10 d. “Ta
rybinis Mokytojas”, privalomas skaitytį visiems auklėto
jams, vaikai spaudžiami kalbėti rusiškai ir už mokyklos 
ribų kasdieniame gyvenime. Pratinant jaunuolius rusų 
kalbą vartoti visur kiekvienu atveju, jau aimet bus pra
dėta okupuotų tautų jaunuolių tarpe rusų kalbos ir lite
ratūros mokėjimo- lenktyniavimai ir kurie bus jąu kar
tojami metais. Stiprinant rusų kalbos ir rusų literatūros 
mokėjimą, lygegrečiai silpninama lietuvių kalbos ir Lie
tuvos istorijos reįkaląvimai mokyklose

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

____ ___ ___ J 'VUffyos, Wi j 
ir taip jau' yra sumenkintą ir suklastota bolševikiniais 
priedais ir melu.

“Aušra” aprašo okupanto ir jo pataikūnų kriminali
nius darbūs: archyvų naikinimą, knygų konfiskaciją, iš
tisų buvusių viešųjų bibliotekų, kunigų seminarijų ir vie
nuolynų bibliotekų degihimą. “Aušra” ragino okupuo
tos Lietuvos gyventojus tuos kriminalinius veiksmus re
gistruoti, užrašyti ir palikti ateičiai, kad būtų įrodomos 
medžiagos, kad ji neišnyktų keičiantis laikams.

“Aušra” okupanto, rusifikacijos veiksmuose numato 
baisią okupuotų tautų naikinimo eigą, panašią į buvusią, 
bet jau sunaikintą Kąrelių autonominę respubliką. Pa
sak ‘'Aušros”, Maskvos ponų tikslas yra toks pat koks bu
vo caro administracijos: sulydyti ir suvii’škinti visas ki
tas tautas, kad “didžiojo brolio” tauta būtų dar> didesnė. 
Tai visa “Aušra0 prilygina caro laikais uždraudusio, lie
tuvišką spaudą-koriko grafo Muraviovo rusifikacijos vei 
ksmams. -

“Aušra”-pastebi, kad nekurie rusai intelektualai ne
pritaria ir smerkia Kremliaus ponų rusifikaciją, bet su 
skausmu “Aušra” pripažįsta, jog okupuotos Lietuvos da
bartinė inteligentija dvilinkai susirietusi pataikaują oku 

•«i pagm snsitanma. išdaryta tree pantui ir padeda jam rusinti ir persekioti lietuvių tautą. 
OR LIONAS SEIBUTIS Į <Au^ra” pareiškia: “mes, Lietuvos katalikai, rei-

* inkstų/pūslės ir skiame solidarumą nuteistam mokslininkui Sergejui Ko- 
9 košta to schirurgiją ?aliovui ir ortodoksų kunigams — G. Jakuninųi ir S. Bud
i45<wEST «3rd street i0 ^Įes kreipiamės ir prašome lietuvius ir visus pasaulio

^*1 . »n>a7ad. nuo 1—4 Po pietų. . .. . ' ?• • t *
ketvirta^, nuo 3—T vai vak ] geros vanos žmones ginti perseĮaojamųs Ęusijos disiden- 

»«|0.: 776-2880 J us, aktyviai daryti viską, kad didelis lietuvių draugas 
*«uiat r»z. reief.: 448-5545 I ^ergejus Kovaliovas atgautų laisvę.

DR. Vff* TAURAS- L. “Ąųšrą”, prisimindama poetą Mindaugą Tamonį 
kurs nenusilenkė okupantui ir kuris biivo, Mąskyos sląp- 
.osios milicijos KGB 1975 m. nužudytas, vos dviem savai 

i tėm anksčiau prieš Nuerenbergo teismo trisdešimtai su
kakčiai, ir kurio nespausdinta kūryba keliauja iš rankų 
j rankas, pabrėžia, kad Ąląskvos komunistai ir jų ’patai
kūnai, naikindami tautas, elgiasi kaip Hitlerio naciai.

Balfas ir okupuotos Lietuvos lankytojai
Okupuotos Lietuvos komunistinėje spaudoje kaž

koks žurnalistas Vytautas Miniotas, greičiausiai KGB 
agentas, prisidengęs žurnąlisto skraiste, puola JAV - se 
zeikiantį šalpos fondą Balfą, apkaltindamas jį šaltojo ka 
čo kurstymu ir pastangomis infiltruoti Lietuvos visuome- 
lę. Miniotas, pasak “Aušros”, tąi daro KGB įsakymas, ką- 
langi Balfo šalpa ir užsienyje gyvenančių lietuvių lan 
kymasis okupuotoje Lietuvoje, ypač veiklesnių ir susip
ratusių, Maskvos ponų administracijos akimis žiūrint, 

Į >udaro pavojų krašto saugumui. Todėl Balfas ir visi pa- 
.ireiskę lietuviškoje veikloje lietuviai puolami, okupuotos 
Lietuvos spaudoje, jie dergiantį ir visaip šmeižiami.

Okupanto agentai užsiepyję ir visokį bendradarbiau 
. .ojai.su “kraštu”, matyti KGB įsakyti, puola ir šmeižia 

ries okupantą kovojančius lietuvius Hięk tik gali lietu 
dėkoje spaudoje ir net nesigėdydami spąusdindanii ir 

r platindami šmeižtų brošiūra^. Gi- ne jų plauko užsienie 
dams lankytojams Vilniuje stengiamasi išplauti sniege
lis, stengiamasi juos įbaidyti. Pasak “Aušros”, panaši 
.aktika vartojama ir prieš okupuotoje Lietuvoje gyve

nančius užsieniečių gimines, kurie dažnai pareiškia, jog 
jie nereikalingi ir nenori gauti iš užsienio siuntinėlių ir 
let nenori su užsieniu susirąšinėti.

DR. K. A. V. JUČAS 
439-4441 5614605

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

' talafonas atsakomai 12 yal.

ŪR. FRANK PLŽCKAS
OPTOMETRISTAS

KAI^BA LIETUVIŠKAI
26T8 W. 7Isf St. — Tol. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

‘'contact lenses”.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
S«ndr< praktika, spec. MOTERŲ ligo 

Ofisą#: 2652 WEST 59th STREET 
Tel.: F R 3-1223

OFISO VAJU: pirm., antrad.. trečiac 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šestadi* 
hums z-ft vaL po pietų ir kitu laik 

pagal susitarimą.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTA* 

gCį Aparatai - Protezai. Med. Ban 
dažai. Specie H pagalba kojoms

4 lĄrę|> Sveports) ir 11
VaL; 9—4 ir 6~-8.' Šeštadieniais 9— 
£850 West 63rd St., Chicago. HL 606>

Telafu PR aspect 8-5084

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

_ 2443 WES.T 63rd 5TREE1
Telefonai: Pg 8-0833 ir PR 8-0834

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Drishiy krautuvė

THE DAISY STnop 
9918 Southwest Hwy, Oak Lawn, 

Tel. 499-1018

cKKRAUSTYMAI -

M 0 V I N G
— Pilna apdraud, 

ŽEMA KAINA
R. i E R t N A 1

Tai. WA 5-8063

Apdraustas parkraustymas 
ii (vairiv atstumų.

ANTANAS VILIMAS

Tai. 374-1832 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS , 
RADIJO IEIMOS VALANDOS i 

Visof prosramei ii W0PA, 

4490 kll. A, M.

— 1:00 vai. popet. — Šeštadieni 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30

"Kalnai bus pajudinti Ir kauburiai drebės, bet mano gailestingu
mas neatstos nuo tavfs Ir mano ramybės sandora nebus pajudinta, sako 
tavę* pasigailintis Vieipats". — lxa. 54:10.
Matome kokius brangius ir palinksminančius pažadus Dievas yra da

vęs savo žmonėms. Jis visuomet rūpinasi savo vaikeliais. Jis juk žino ko 
jiems reikią. Jis davė jiems visokių gėrybių ir, kolei buvo paklusnūs, visi 
dalykai tarnavo jų gerovei. E tikrųjų nei vienas iš visų jo gerųjų pažadų 
neliko neįvykdytas. (Joz. 23:14). Jis rūpinasi visais mažiausiais ir didžiau- 

Esame liudytojais, kad kiek-

APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS
Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

mynui — ice cream pavadinimo siais mūsų kasdieninio gyvenimo reikalais, 
ir tebevadina ledais. Italai ir an- vienas mūsų prityrimas arba tikėjimo ištyrimas pasirodė esąs mums naudin- 
glai dar tebesiginčija, savinda- *LtlkfųJų’ ,v“a amž“iai ’

. . . i Visi lino, kad mirtis yra ilaun h paliečia kiakvleną. B<t kyr yra mL
nnesi to skanumyno pirmūnų j klausimu atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią sausite
titulą. Gerai žinoma, kad italė ^..-opkamai. Rašykite:
Katerina de Mediči išmokė pran- F. ZAVIST, 3715 WEST 66th street. Chicago, ill. 60629

IV. RAITO TYRINĖTOJAI

p Levendros . pavadinimas

niau aromatiškus levendros la- | 
pęlius dėdavo į žlugtą, kad skal
biniai kvepėtų.

• Ąmęrikiečiai mėgsta tau
kuose virtus tęšlainius — dough
nuts. Sakoma, kad anksčiau jie i 
būdavo apvalūs, kaip mūsiškės 
pončkos. Apie skylės atsiradi
mą yra daug ęasąkojįmų. Vie
name sakoma, kad 1803 m. jūrų 
kapitonas iš Maine valstijos pa
stebėjo, kad 'jūrininkai, kurie 
valgo tešlainius, neserga skorbu- 
tu nė slogomis. Prieš ilgesnes 
keliones jis prašydavo savo mo
tiną iškepti tų tešlainių, kuriuos 
pardavinėdavo jūreiviams. No
rėdama ’ apsaugoti juos nuo iš
tižimo, motina padarydavo vidu
ryje kiaurymę ir jį ją dėdavo 
įvairius branduolius. Taupus 
kapitonas jai sakė daryti tešlai
niuose kiaurymę, bet į ją bran
duolių nedėti. Renkantis pikni
kams vie(asir ruošiantis taukuo
se kepti tešlainius, nepiknikauti 
Oak Parke: ten tebegalioja nuo
statas, draudžiantis gaminti dau
giau 100 doughnutų per dieną.

• Šakutę išrado Prancūzijos 
karalius Henrikas III (1551— 
1589). Ii mėgo dėvėti baltą kvol- 
duotą apikaklę, kurią valgant 
su pirštais mėsą susitepdavo. Jis 
padarė iš cino dvišakės šakutės 
projektą ir jį davė žinomam Pa
ryžiaus restorano savininkui. Sa
vininkas užsakė kalviui padary
ti 12 šakučių karališkai puotai 
tame restorane. Tai buvo 1582 
m.'valgymo revoliucija. Angli
jos karalius Ričardas 2-sis (1367 
—1400) taip pat buvo išradėjas. 
Jis išrado, nosines — nedidelius 
gabalus marškonės medžiagos 
nosiai valyti ir |įu6styti. Buvo 
mada jas ląikyli rankoje, o ne 
kišenėje.

• Kepimo soda yra naudoja
ma ne tik maisto bei gėrimų ga
minimui, bet ir indų valymui. 
Norint atleisti bei atmirkyti kie
tai prie indo prikepusi ar pris
vilusį maistą, reikia įpilti sodos, 
užpilti šalto vandens ir palaikyti 
per naktį. Sodos ir vandens pa
sta gerai valo sidabrą, plieną, 
žalvarį, stiklą, porcelaną beiSari 
ir suteikia blizgesį. Reikia tik 
ištepti minimos medžiagos daik
tų paviršių, o vėliau nušluostyti 
drėgna-medžiaga.

• Lietuviai vis dar nerauda Į Apie nuostolius žmonių gj 
arba nesukuria šaldytam skanų-į mis nieko nebuvo girdėti.

“Ąušra” Kaltina užsienyje gyvenančius lietuvius po 
.itiniu aklumu, kurie pasiduoda dirbtino patriotizmo mul 
kinimui, paskleisto JAV - bėse besilankančių iš okupuo
tos Lietuvos komunistų ar jų pataikūnų. Aušra” ypatin
gai pabrėžia, kad Vilniuje ątsįląnkiusių emigrantų oku
puotos Lietuvos gyvenimo garbinimas yra labai skaudus 
okupanto priespaudą velkamiems lietuviams.

" • • - - *

Visdėlto, pasak “Aušros”, pkųpųotos Įjietuvos lietu
viai tokius pareiškimus skaitydami ir girdėdami tikisi, 
jog ateityje išgirs iš užsienįškŪJ tėvynainių kitokių pa
reiškimų, priešingų okupantui. Jie sako: “Mes norime, 
kad jūsų lūpos pasakytų okupantams mūsų kančias, mū
sų troškimus ir viltis, mūsų skausmus”...

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar 
nauja taupymo ir namu 
pdoKulu reikalus visos mū- 

Į su apylinkės Dėkojami 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingu 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$40,000

d929 So. HARLEM AVE., 
Bridgeview, Illinois 60455 

Tel. 598-9400

Katerina de Mediči išmokė pran
cūzus jį gaminti, o valgyti jie 
greitai patys išmoko ir įprato. , ‘ 
Itališki ledai yra žinomi visame |- 
pasaulyje. Romėnų imperato
rius Neronas siųsdavo bėgikus iš 
Romos j Alpių kalnus. Bėgikai 
estafetės būdu jam parnešdavo’ 
ledus atšaldyti iki ledo šaltumo 

vandens, medaus ir vaisių sun
kos mišinį Tikrunioje ledai at
sirado Tolimuose Rytuose. Iš 
ten keliauninkas Marko Polo, 
parvežė panašų į šiandieninių 
Sherbet ledų receptų, tik mažai 
kas juo domėjosi.

• Nuskusti morką, nulupti 
apelsino žievę ir jį išskirstyti 
skiltelėmis, plauti obuolį, kriau
šę, vyšnią ar slyvą ir paruošti 
maistui kitus vaisius bei daržo
ves man. suteikia gyvenimo 
džiaugsmą. Kiekviename jų 
įžvelgiu savotišką grožį, lygiai, 
kaip gėlėse ar gamtos ^vaizduose. 
To grožio supratimą ir pajauti
mą padidino^ tiesiog sužadino, 
lietuvių dailininkų darbai, ypač 
jų parodų lankymas. Todėl iš- 
naudotina kiekviena proga, ne
žiūrint, ar gali pirkti, ar negali. 
Tokia proga yra čia pat DaiL 
Barboros Morkūnienės ir Miko 
Šileikio darbų paroda atidaro
ma šį penktadienį, balandžio 15 j 
d., 7 vai. vąk. Čiurlionio galeri
joj, Midland Taupymo b-vės na
muose, 4038 Archer Avė. Paro
da tęsis iki balandžio pabaigos.

M. Miškinytė

Po rekordinių šalčių 
seka šilumos rekordas f
Praėjusį Velykų sekmadie- j ( 

n j, balandžio 10d., eilėje valsti
jų, be kt. Minnęsoto, Kentucky, I 
Missouri, užregistruotos šiam 
metų laikui rekordiniai aukštos 
temperatūros.

Minneso toje iššaukta Tautinė t 
Gvardija gesinti miškų gaisrus s 
valstijos šiaurinėje ir šiaurės ry- | 
tinėje dalyje. St. Paul'ir Minnea- I 
polis mieste užregistruota 88 ! 
Duliutli 84°, Rochesteryje 85°. į 
Paskelbta, kad ir Chicągoje ofi- ' 
ciali sekmadienio temperatūra 
siekė 85. j

Gaisruose sunaikinta 6 namai, 
trafikui uždaryti du vieškeliai. —

III
MIDLAND 
SAVINGS 
AMD LOAN ASSOCUTK*

•4 ARCHER AYENUt 
CHICAGO, RJJNOIS

PHOM& SM0R

Mažeika & Evans

f

Trys Modemiškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737 - 8601 t

GAIDAS ■■ DAIMIE
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE.

4505-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL; YArds 7-1741 -1747

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

MODERNIŠKOS ĄĮR-C CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SONUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

,1,/ 2533 W. 71st Street
fe- Telef,: GRovehill 6-2345-8
M 1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef.: TOwnhaU 3-2108-9
I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

AIKŠTE TUT0M0BIL1AMS PASTATYTI
9

Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

ANTANAS Al. PHILLIPS
Tumas ik Laurynas labanauskas

3307 So. LITU ANIGA AVENUE- Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
144v So, 5Uth Ave^ Cicero, dL Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LTTUANICA AVĖ. Tel: YArds 7-1138-1139

Passbook Savings.
All accounts com. 
pounded daily — 

paid quarterly.

4 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5,000).

Literatūra: 1. “East - West Digest” - March 1976, 
Vol. 12, Nr. 6. 2. “East - West Digest” - January 1976, 
Vol. 12. 3. “Tarybinis Mokytojas”, 1975m. gruodžio 10 d. 
4. “Speak Up”, Jan. T Febr. 1977. Canada, Box 272, Sta. 
B, Toronto, Ont, M5T 2W2.

(Pabaiga)

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ) 

2424 WEST 69th STREET 
2314 WEST 23rd PLACE
Į1028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, HL S74-44W

Republic 7-1213
Virginia 7-C67J •

NAUJIENOS, Chicago B, ILL._ Friday, April 15, 1977

ojai.su


Kultūros menė
Vieną popietę sniegas 

gražiai snigo, kad viskas atro-

gali ateiti, pasėdėti tai vienoj, 
j kitoj galerųoį. Jauku, gražu 

taip šviesu ir šilta. K J
t Tai adv. Frank Zogo dėka, ku

dė. kaip Kalėdų sveikinimo kor- ris jštaisė mums Kultūros Me
nę, šalia Midland Savings ban
ko. čia jau antri metai vyksta 
dailės parodos. Nuo balandžio 15 ; 
iki 30 vyks dviejų dailininkų — 
Barboros Morkūnienės ir Miko 
šileikio paroda. Birželio 4 <L bus 
Čiurlionio Galerijos, lite, ruo
šiama visų lietuvių menininkų | 
paroda ir skiriama $1000 premi- 
ja už tautinę temą.

Padėkojau tauriajam galerijos 
sargui. Don Pilotas

telėje. Tą dieną mano galva 
buvo tuščia, ir šiaip jaučiausi 
poetiškai nenusiteikęs. Vis dar 
sėdėjau prie apdulkėjusios rašo 
mosios mašinėlės, nieko nauja 
nesugalvodamas. Metęs darbą, 
nutariau vykti, anot Dr. Vydū 
no. i Kultūros menę, kuri yra 
Brighton Parke, vad. Čiurlionio 
Galerija, Ine.

Sakau, tenai gal rasiu Įkvėpi
mo savo kūrybai, kad jau ir ne 
taip daug, tai nors su draugais 
menininkais, rašytojais pasikal
bėsiu. Kiekvienas žmogus kar
tais turi savo sielos erzelius. 
Kai ateina koks šešėlis, norisi 
skristi prie estetinės šviesos.

Bepigu, sakau, kartais mylin
čiam ir bijančiam Visagalio, kai 
jam užeina negerumas ant dva
sios, jis nueina Į bažnyčią ir te
nai palieka savo nuodėmes. Bet 
ir bažnyčion neinantis žmogus 
turi sielą, per kurios siūlus te
ka dvasios išganymai, jis eina j 
Kultūros Menę.

Vos spėjus peržengti slenksti, 
mane pasitiko šios Menės tauru
sis sargas, čia radau daug savo 
pažįstamų kolegų bei meno bi
čiulių.

— Ar aš nesakiau, kad mū
sų gražios svajonės išsipildys, 
— pasakė jis. Juk — ir sapnai 
išsipildo.

Tiesa, namas aš lauko ne toks, 
kaip Partenonas, bet viduje vi
siems užtenka vietos. Ana sie
nų kabo gražiausi mūsų meni
ninkų paveikslai. . Kasdien čia

line ir komunistinė spauda ga- tanina ir Kazys šimuliai iš Lė
ktų mūsų žmones- mtdkinti, rnonto atsiuntė $4 Cockporto 
kiek lik norėtų ir nebelik tų ‘apylinkės gyventojas užsisakė 
kur liesos ’ėskoti. ^.Nattjienas vieneriems ^metams,

Baigdamas šį trumpu laidu i e jų jiaramai įteikė tlešitykę.
Jūsų štabui Dėkui visiems. Visi skaitytojai 

prašomi remti Naujienas įr jas
Ii linkiu vLsani 
stiprybės if sveikatos kovoti IL

i gi pergalės. Y 
Mi *s;uliv, 

Eduionlun Alberta

HELP WANTED — MALE 
Derblrtinkv -R.IHa

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to savejegulariy! 
f?1Z, oz ^<\

nJ 
Compounded

v OUR SAVINGS ... 
CERTIFICATES

» EARN UP TO 7%%

GERB. REDAKTORIAU!
Siunčiu $20 pašto perlaidą 

atnaujinimui, prenumeratos už 
pusę metų. likutį £4 skiriu ma
šinų tepalui.

Kaip matau iš spaudos su 
savo kaimynais turite nemažai 
vargo. Nuo savęs galiu pridėti, 
kad liberalinės spaudos sun
kumai ir vargai ne nuo.šios die
nos prasidėjo. Tokius pat var
gus turėjo nepriklausomybės 
laikais “Lietuvos Ūkininkas”, 
“Lietuvos žinios”, “Socialde
mokratas” čia išeivijoj skai
tau visa, kas tik man į rankas 
patenka, nuo “Liaudies Balso” 
iki “švento Pranciškaus Var
pelio”. Todėl jaučiuosi žinąs 
kas kam tarnauja. Jeigu kurią 
dieną “Naujienos” turėtų už
sidarėli, lietuviškoj spaudoj 
įvyktų tragedija, nes klerika-

see us for
UQlftt financing

AT OUR 10W RATES

JMHEjnsuredI___

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 WIST CERMAK ROAD CHICAGO, TEEIXOS

Pect Kizuuraus, Pnadeal Vumn Virginia 7*7747 

HOURS: Xon.Tue.Fri.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

— Ponia Marcella Williams, 
gyv. Marquette Parko apylinkė
je, atsiliepdama į platininio vajų 
ir palaikydama Naujienas bei jų 
darbą, užsisakė dienraštį viene
riems metams. Vakar ji telefo- 
navo administracijai, o šiandien, 
pagerėjus pristatymui paštu, 
Naujienos buvo jos laiškų dėžu
tėje. Naujoji mūsų skaitytoja po
nia Marcelė yra pensininkė ir 
namų savininkė. Ji gimė ir pir
mąsias jaunystės dienas praleido 
Žemaitijoj, Kretingos mieste. 
Jaunutė atvažiavusi Amerikon, 
sunkiai dirbo, tik žymiai vėliau, 
tapus First National banko tar
nautoja, galėjo dirbti mėgiamą 
virėjos darbą šalia nuolatinių 
pareigų, šiandien gali pask 
džiaugti to darbo vaisiais — pil
nai išmokėtu namu geroje apy
linkėje ir geroje vietoje. Dėkui 
už palankius pareiškimus ir už 
prenumeratą. Gerą žinią malo
nu skelbti visiems skaitytojams.

— Juozas Mociškis iš Bridge
port o apylinkės lankėsi Naujie
nose pratęsti prenumeratą, ir 
<aip visuomet stambia auka pa
rėmė patriotinį ir visiems nau
dingą darbą įtekdamas $20 ma
šinų fondui, o kitus dvidešimt 
dolerių prašydamas pasiųsti Ame 
rikos Lietuvių Tarybai už jos 
pareigūnų nuolatinį rūpesti Lie
tuvos nepriklausomybės reika
lais ir jos gyventojų laisve. Savo 
nuomonę, kad ypatingai dabar 
reikia visiems remti šias insti
tucijas, jis patvirtino gau’sia au
ka. Dėkui.

plutinti. Viste lietuviai kviečumi 
su jomis susipažinti ir ]>areikšti 
savo asmenišką nuomonę jas už
sisakant Platinimo vajaus pro- 
«a Naujienos yra siunčiamos; su
sipažinimui 2 savaites nemoka
mai pagal gautus pageidavimus 
arba platintojų bei skaitytojų at- 

| siųstus galimų prenumeratorių 
adresus.-

— Biginas' Gečas iš Marquette 
Parko apylinkės išsikėlė į lietu
višką Union Pier, Mich., vasar* 
viečių bei gyvenviečių apylinkę. 
Apylinkės tautiečiai sulaukė ge
rą ir socialų kaimyną.

— Pranė Mituzienė iš Bloom
field, Corin., tarp kita ko taip ra
šo: “Skubų siųsti prieš laiką sa
vo prenumeratą, kad jums ne
reikėtų’ rašyti raginimo ir dary
ti nereikalingas išlaidas. Rasite 
du dolerius viršaus. Tai už ka
lendorių, prie kurio esu pripra
tus ir jį labai mėgstu. Tie žmo
nės tikrai moka juos spausdinti. 
Tas bedievis Brežnevas su savo 
ruskiais ir bendradarbiautojais 
kankina mūsų, žmones. Gaila, 
kad atsiranda ne tik ten, bet ir 
čia tokių bendradarbiautojų, ku
rie gerus žmonis suodina ir juo
dina, patys kaip smala būdami; 
Vai, negerai jie daro.. Jau užten
ka jie prikvailiojo per penkioli- 
ką metų ir jaunimą visą suga
dino. Man, atrodo, kad Brežne
vo dienos jau neilgos. Sveikinu 
Naujienas, švenčiančias 63 metų 
sukaktį’’.

— Frank Birbilas, abiejų pa
saulinių karų veteranas ir Ame
rikos armijos seržantas iš Brigh
ton Parko apylinkės, staiga su
sirgo. Gydomas grupės gydyto
jų Hines Veteranij ligoninės 6 
aukšte, B-610 kamb., Damen ir 
Taylor gatvių sankryžoje. Jo ge
rovė rūpinasi sesutė, o greitai 
pasveikti linki draugai ir kaimy
nai. r .

— Juozas Lapinskas iš Brigton 
Parko apylinkės lankėsi Naujie
nose pratęsti prenumeratą. Dė
kui už vizitą, ankstybą be ragi
nimo prenumeratos pratęsimą ir 
už dešimtkę Naujienų paramai. 
Tos apylinkės tautietis užsisakė 
Naujienas vieneriems metams, 
bet pavardės prašė neminėti. An*

— Zarasiškiu klubo pavasari
nis banketas Įvyks balandžio 16 
d. 7 vai. vak. Vyčių salėje, 2655 
West 47th St. Klubo nariai ir 
svečiai maloniai kviečiami da
lyvauti. Bus šalta ir karšta va
karienė. Gros šaunusis Ramonio 
orkestras šokiams.

MAINTENANCE MECHANICS
For plant in heavy 

metals industiy.
Applicants must have well 

ground mechanical background of 
conveyor systems, overhead eraneą 

hydraulic systems and other 
plant machinery.

Welding experience also required.

R. LAVIN & SONS, INC.
3426 S. KEDZIE AVE.

(Equal Opportunity Employer)

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

ELECTRLCIAN
For plant in heavy metals 

industry.
Steady employment with all 

company benefits.
MUST BE EXPERIENCED 

MUST READ. WRITE AND SPEAK 
ENGLISH.

R. LAVIN & SONS, INC.
3426 S. KEDZIE AVE. 

(Equal Opportunity Employer)

AR JAU PAS1DARĖ1E
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali dau». 
padėti teisininko Prano šulo pa 
ruošta, teisėjo Alphonse WelJ> 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legalistomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legališko- 
tnis formomis — £3.50.

Užsakvmus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St., Chicago I1L 60608.

DEMOKRATŲ SUSIRINKIMAS
Illinois Lietuvių Demokratų

šį penktadienį balandžio 15 d. 8 
vai. vak. Gintaro svetainės žemu
tinėje salėje, 2548 W. 69th Str., 
Čikago, UI. Juozas Kulys darys 
pranešimą apie namų įkainavi
mo mokesčius. Visi lietuviai de
mokratai kviečiami dalyvauti.

(Pr.)

— S. L. A. 6-to Apskrities su
sirinkimas įvyks šeštadienį ba- 
andžio 16 d., Chicagos Savings 
ir Loan patalpose, 6245 S. West
ern Ave. 3 vai. p. p. Kviečiame 
visų kuopų atstovus dalyvauti.

C. Austin, sekr.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas 

.2212 W. Cermak Road Chicago, III. - Virginia 7-7747

PUIKUS 8 butu mūrinis, arti šv. 
Kryžiaus ligoninės. Virš SI9,000 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 
susisiekimas Į vakarus nuo Califor- 
uijos prie 63-čios.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

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

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

66 IR WASHTENAW—labai -švarus 
Georgian. 2 dideli mieg.. TV kamb., 
įrengtas rūsys, centrinis šaldytuvas,

JOSŲ GEROVEI!

6 KAMBARIŲ tvirta mūrinė rezi
dencija prieš parką. Labai dideli kam
bariai, i54 vonios. $26,000.

2 AUKŠTŲ namas ant plataus skly
po prie Marquette parko už Kedzįe. 
Virš S5.500 lengvu pajamų metams. 
Paveldėjimas ir šeimos turto padali
nimas. Užteks įmokėti $7,000.

■ 2 BUTŲ gražus mūras Marquette 
Parke. Du atskiri šildymai gazu, įreng
tas beismantas, garažas. $32.000

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

PLATUS LOTAS arti Sv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

I 3 GRAŽŪS BUTAI IR BIZNIS. 2
I aukštu mūras, gazu šildomas. Garažas, 
platus sklypas, arti parko. $40,000. 
$40,000.

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

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

72 IR. MOZART — 4 butų mūras su
2- mašinų garažu. Geros pajamos. 
$54,900. 1

BUDRAITIS REALTY
:' >. t

, įvairi apdrauda — INSURANCE !
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam ■ 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga- 
rantcofai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559
a——B—bw n

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 

A famous name in Southern Building 

Regional Office Cameo Tower Build
ing * '

7234 West North Avenue ‘ 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-8200

* . ANNA DOCHES
Lithuanian Representative

TAISAU NAMUS 
IR VISKĄ NAME, 

Telef onuoti: 
476-7727 arba 523-9367 

ALEKSAS

■DĖMESIO , 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

NAUJŲ SKAITYTOJŲ. VAJUS
NAUJIENOMS šiemet ruėjo 60 metų. Minint mkaktĮ, gerbiant pirmoj 

Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuvlžkos spaudos piram 
aus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės Išlikimui skel
biamas Naujienų platininio rajui.

NAUJIENOS tvirtai stovi Ir kovoja už Lietuvos Ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neidamoa ir ^didėdamos 1 sandėrius su okupanuif ar jų Jgallo- 
timali.

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

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingoe 
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 
irelbdama platinimo vajų kreipiasi l 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, riekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesiMB.
KMNUOJA: Chleigoje Ir Kanadoje — 530.00, puse! nwfp — fU-00,

trims min. $850, vlanam mšn. $3,00. Kitose JAV vietose metame 
— $26.00, pusei mėty — $14*00, vienam mšn. — $250. Užsieniui

• m — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę namolcamaL 

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

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.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th $t„ Chicago, III. 60627. — Tel. WA 5-2737 

3333 So. Halsted et_ Chicago, III. 60608. — TeL 254-3320
V. VALANTINAS

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
MARIA N0REIKIEN8 — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th SU Chicago, Ill 60629 • TeL WA 5-2787 
Dideli* pasirinkimas gere* roller jvalrlv prakfg. 

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

SUSIRINKIMŲ X
Didžiausios!

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 
Chicago, HL 60608

Q Siunčiu<5oL Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio 
vajam proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių jsipareigojimų.

PAVARDft IR VARDAS ------------ ------------------------------- 2----- L

cDRESAS

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jaimlnai, A KISS IN THE DARK. PikantHkų ir intymlq nuotykių 

‘ , gražiai išleista 
150 pst Kaina S2-50.

Dr. Jueni B. Končiuj HISTORY OF LITHUANIA. Uetuvos Iftorfjoe 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
pgl.. kainuoja $2.00.

Dr. Juom* B. Končiui, VYTAUTAS THE GREAT. Iftorinlal DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jot kaimynų istorija 
211 pat Kaina S3.00. Kietais viršeliais S4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomia. Jaa b 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atritintus čeki ai 
pinigine perlaida.

Aprašymai, paimti ii gyvenimo. Lengva* stilius, gyva kalba.

1789 South Halntod Street, ChJoųje, UL

Į*/

Lietuvių Moterų Piliečių Lygos su
sirinkimas ivyks sekmadienį balan
džio 17 d.. 3554 S. Halsted St. 1:00 
vaL p p Narės kviečiamos atsilankyti. 
Po susirinkimo — kavutė. ^Valdyba

Lietuvių Moterų Draugijos Apšvie- 
tos eilinis narių susirinkimas ivyks 
šeštadieni, balandžio 16 d, 2:00 vai. 
po pietų 2549 W. 71 St. Nąręs kvie

čiamos atsilankyti, nes yra svarbių 
reikalų aptarti ir jau laikas užsimokė
ti duokles, kad neliktumėte suspen
duotos. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast

pu vienintelį /
lietuvį jallinislĄ 7^ 

Chicsgoje ■ ”

Lnormaną
GJkburštsina 
fįĮSfe&Tel. 263-5826 

JfgB (įstaigos) x?

677'84S'

185 North Wabax-h Arenos 
2nd Floor Chicago, HL 60603

.'LAIKRODŽIAI fr BRANGENYBĖS

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

M. ŠIMKUS'- 
Notary Public 

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

>' Iri——miii ■ m

— Dailininkų Barboros Mor
kūnienės ir Miko š'leikio tapybos 
darbų paroda atidaroma balan
džio 15 d., penktadienį, 7:00 va
karo Čiurlionio Galerijoje, Ine., 
4038 Archer Avė. Dengia Amer. 
Lietuviu Dailininkų Sąjunga.

I , ■ •

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

Albertas ir Kastutė Rožėnai, Sav.
Kambariai
Spalvota TV, šildomas maudymo-

ir kitchenette vienetai.

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 Poste, 6816 So. Western Ave.

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.

Reg. LB Marquette Parko 
Valdyba 

, /

★ Pasakyti tiesą šiais laikais 
.yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet-nebijojo ir nebijo kon-
(rontacijos, nors dabar daug’si baseinas, telefonas, vaikams žaidi- 
kas nori įvesti madą, kad ben-lmo aikštelė. Galimo rezervuoti tel 
dradarbiavimqs su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems . . .

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

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

•MAUJILNOS" BOLŠEVIKAM?

YRA RAKŠTIS .TŲ AKYSE

• — MAUJIBHCA, CHICAGO i, iu------Friday, April 15, 1977

501-823-9814.

BESTTHINGSINUFE
tail Frank Z« poli* 

, 320872 W.95th St.
GA 4-8654

State Farm-Life Insurance Company |

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

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

------ u._r

FIGHT HEART DISEASE __ _________ k- - - —

GIVf HEART FUNO


