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Negali sustabdyti

| Mirties bausmės

sugalvojo

Libane
Palestiniečių

ne vien žemėje.

dermanų blokui karštose dery
bose, kuriose miesto galvos ga
lia buvo nutarta perleisti jau 
pareigas ėjusiam merui Bilandic.

Strateginiu ginklų 
derybos sustojo

Trečiadienį vėjas buvo gero
kai aprimęs o jūros paviršiaus 
neplakė tokios aukštos bangos. 
Septyni Amerikos specialistai 
bandys trečiadienį užkimšti sky
lę, kad nesiveržtų i paviršių. de-'

The First and Greatest 
Lithuanian Daily in America

ACAPULCO, Meksika. — Sa
lelės Grenada Karaibų jūroje 
premjeras SirEric Gairy paša-

Indijos-So vietų 
“meile nemari”

“Bėdos ekonomijos’ 
planas Prancūzijoj

mu. Ji tvirtina, kad Jeruzalė

Eis, griaus
Saulė teka 5:53, leidžiasi 7:44

pritaikyti. Be tanku, Izraelis 
gaus didoką skaičių automatiš
kai šaudančių kanuolių. Jos la
bai geros tankų kolonoms išmuš, 
ti iš mūšio. - 1 > - :

Veteranai nepamiršo 
karo Indokinijoje

BEIRUTAS 
ginkluoti būriai ir Izraelio re
miami krikščionys antradienį 
vėl atnaujino savo kovas Liba
no pietinėje dalyje, o tuo pačiu 
metu prasidėjo ginklų paliaubos

Atvažiavę norvegai • šimtais 
galionų semiasi degalus ir ve
žasi namo. Jeigu amerikiečiams 
nepavyks užkimšti prasiveržimo, 
tai visai. šiaurės jūrai bus pa
daryti dideli nuostoliai, dvės žu
vys ir jūros augalai.

Korporacijų patarėjas Wil
liam R. Quinlan, miesto advoka
tas, pasakė, kad, beabejo* teis
mo sprendimas bus apeliuoja
mas. r .
Miesto rotušės lankytojai prisi 

mena, kad demokratų

icago, 111. — Ketvirtadienis.— Thursday, April 28, 1977

WASHINGTON AS. Dvi, fe
deralinės įstaigos — Maisto ir 
Vaistų Administracija ir Varto
jimo Produktų Saugumo Komi
sija pranešė, kad daromi galu
tiniai žygiai, kad valdžia visiš
kai uždraustų vartoti aerosolo 
dujas kosmetikai, plaukų taisy
mui ir kt. Iki kol galutinis už
draudimas bus paskelbtas, vi
siems aerosol dujas turintiems 
produktams bus užlipintos eti
ketės su perspėjimu: kad “juo
se yra shlorakarbonų, kurie gali 
būti kenksmingi visuomenės 
sveikatai ir aplinkai sumažinant 
ozoną aukštojoje atmosferoje”.

PARYŽIUS. — Vietnamo mi- 
nisteriui pirmininkui Pham Van 
Dohg atvykus keturių dfenų vi
zito prašyti pagalbos Vietnamui, 
buvusio Indokinijos karo vete
ranų sąjunga sukėlė karštą pro
testo demonstraciją, paskelbda
ma pareiškimą, kuriame Van 
Dong vadinamas “atkakliu pran 
cūzų armijos priešu ir Vietnamo 
žmonių persekiotoju”. Vetera
nai ypač perpyko, kai Prancūzi 
jos prezidentas Valery Giscard 
d’Estaing Elyse rūmuose svečio 
garbei iškėlė banketą, kuriame 
dalyvavo, 80 žymių prancūzų

WASHINGTON  AS. — Sena
tui antradienį įteiktas bilius, 
kurs leistų bausti mirtimi už 
kąjkuriuos federalinius nusikal
timus, kaip žmogžudystė, vals-

STAVANGER, Norvegija. — 
šiaurės jūroje prasiveržusi de
galų gysla ir- toliau teveverčia 
aliejų jūros paviršiun. Specia
listai antradienį buvo bandę sus 
tabdyti paviršiun besiveržiantį 
nevalytą aliejų, bet jiems nepa
vyko. nepaprastai smarkus vėjas 
nunešė pagalbinį jų laivą ir Sut
rukdė- jūros dugne lopymo dar-

NEW DELHI.' — Nau j asis 
Indijos užsienių reikalų minis- 
teris A. B. Vajpayee užtikrino 
Sovietų., užs. reik, ministerį An
drei Gromyko, kad glaudūs san
tykiai su sovietais bus ir toliau 
palaikomi. Gromyko specialiai 
atvyko patirti vietoje, ar Indira 
Gandhi pašalinus iš valdžios, ne
bus atšalusios Indijos “šimpa-' 
tijos” sovietų rusams.

Gromyko baigiant savo trijų 
dienų vizitą, mihisteris Vajpa
yee, keldamas šampano taurę 
pasakė Gromykui: “Draugystės 
ryšiai tarp mūsų dviejų kraštų 
yra pakankamai stiprūs pergy
venti skirtingų sistemų reikala
vimus, individo -dalią arba poli
tinės partijos likimą”.

Karo metu ir tuojau po karo 
Izraelio politikai skelbė, kad jie 
pasitrauks iš Izraelio užimtų te
ritorijų, kai bus pasirašyta tai
ka, tuo tarpu dabar jie dar ne
pasiruošę trauktis iš kelių stra
teginių Sinajaus pusiasalio vie
tų: JAV remia arabų poziciją.

Jordanijos karalius, tris die
nas praleidęs Washingtone,- pa
reiškė, kad taika gali būti pa
sirašyta greičiau, negu daugelis 
mano. Arabų valstybių vadai, 
pasitarę su prezidentu Carte- 
riu ir kitais JAV atsakingais 
pareigūnais, yra pasiruošę siek
ti taikos ir pripažinti Izraeli. 
Jie nori, kad Izraelis vykdytų 
karo pradžioje padarytus paža
dus — atiduotų arabams pagrob 
tas žemes. Husejinas mano, kad 
Izraelis dar nėra pasiruošęs tai
kai pasirašyti. Janr atrodo~ kad 
Rabinas buvo: p&leištasrdėl ne
sutarimu taikos klausimais.

General, prokuroras Griffin B. 
Bell Įsitikinęs, kad Aukščiau
sias Teismas pripažins' biliaus 
konstitiiciškumą. Senato. Teisių 
komisijos pirmininkas John L. 
•McLeMan įteikdamas bilių pa
reiškė įsitikinimą, :kad toks Įsta
tymas .padės pristabdyti žiau
riuosius nusikaltimus.

PARYŽIUS. .L- Prancūzų-mi- 
ništeris pirmininkas.. Raymond 
Carre įteikdamas parlamentui^ 
ekonomijai iš kritiškos padėties 
vaduoti planą pareiškė: “Tai yra] 
drąsos politiką — kito kelio nė
ra”. Planas reikalauja kad val
džia paskirtų per ateinančius 

.dvejus metus išleisti . $1.64 bi
lijono surasti darbus jaunie
siems žmonėms, pagerinti pragy 
venimo standartus seniesiems ir 
pagyvinti ekonominį augimą 
specialiais paskatinimais. Pla-j draudęs kompanijoms ,$2 bilijo-

I no tikslas išvengti kairiųjų lai 
Į mėjimo 
| nėšio legislatures rinkimuose.

Ligoninių kainoms 
nustatyti normas 
WASHINGTONAS. — Prezi

dentas Garter pirmadienį papra
šė Kongresą ligoninių kainoms 
“uždėti stogą”., kad ligoninės 
kainas turėtų teisę kelti po 9 
nuošimčius per metų laiką, ne
daugiau. Prezidentas tiki, kad 
toks nuostatas sutaupytų ligo
niams valdžiai ir sveikatos ap-

Libijoje, Etiopijoje, Zaire,; yra pats seniausias Izraelio mies 
tas, ten stovi Ašarų siena ir ki
tos senos žydų šventovės. Izrae
lis nori Jeruzalę pasilikti vi
siems laikams. Arabų vadai Je
ruzalę laiko arabų tikėjimo cent
ru ir nenori, kad ją adminis
truotų žydai.

Jordanijos karalius buvo suti
kęs atsisakyti nuo dešiniojo Jor-. 
dano upės kranto žemių, jeigu 
ten būtų įsikūrę palestiniečiai, 
bet dabar aiškėja, kad Izraelis- 
nenori perleisti tų žemių dabartį 
niems palestiniečių vadams. Iz
raelis nori, kad palestiniečiai 
išsirinktų savo atstovus šiai 
sričiai valdyti. Tokiai minčiai, 
pritaria didokas šios Jordano 
srities gyventojų skaičius. Prieš 
kelis metus Izraelis siuntė kolo
nistus į šią sritį dirbti palesti
niečių paliktų žemių, bet dabar 
jie pristabdė jaunimo siuntimą 
į šias sritis.

Buvęs krašto apsaugos mi- 
nisteris šimon Peres nesutiko 
su Rubinu dėl taikos sąlygų. 
Dabar Rubin jau išstumtas ir 
priešakin pastatytas Peres, ku
ris nenori perleisti arabams stra 
teginių teritorijiį pietiniame Si
najaus pusiasalio gale. Iš ten 
arabai gali kontroliuoti laivų ju
dėjimą Akabos įlankoje. Izrae
lis atidavė Egiptui žibalo vers
mes ir Suezo kanalo pakraščius, 
bet nesutinka perleisti viso Si
najaus, pusiasalio.

Prieš vice-mero, kaip nelega
laus posto sudarymą, bylą ’ teis
mą iškėlė Ilinojaus valst. gynė
jas Bernard Carey dar sausio 
18 dieną, o vasario 14 dieną 
Apygardos Teisme, kurio mies 
tas prašė tą bylą išmesti, valst. 
gynėjo asistentas Henry H. Hau 
ser argumentavo, kad Tarybos 
veiksmas neturi legalaus pagrin
do. “Nepaisant kiek pagirtiną 
tikslą, turėjo Miesto Taryba, ji 
privalėjo to tikslo siekti legaliu 
keliu,, suderintai su Konštituci-' 
ja”, pareiškė Hauser."'.".'."’""? " v

Teisėjas Dunne sutiko, kad 
Miesto. .Tarybos idėja buvo ‘“iš
mintinga” tik, deja, nelegali. 
“Pripažįstu, kad mano sprendi
mas gali nebūti populiarus vi
sose mūsų visuomenės dalyse, 
bet mano, kaip teisėjo yra pa
reiga žiūrėti įstatymų”, pasiaiš
kino teisėjas.

Rašytame orderyje, Dunne 
patvarkė, kadangi tas (viceme
ro) postas buvo įsteigtas prieš- 
konstituriniai, dėlto šio teismo 
įsakymas yra, kad Kazimieras 
C. Laskowski... šiuomi išmeta
mas (ousted) iš kalbamojo vi- 
ce-mero ofiso ir nuo šiol toks 
ofisas skelbiamas neekzistuojan 
čiu ir nėsančiu.

ri u omen ės dalinių ir kraštutinių' 
musulmonų palestiniečių Beini-1 
to pietiniuose priemiesčiuose.

Sirijos jėgos perspėjo, kad 
bet koks paliaubų pažeidimas 
bus sutiktas “smurtinga ir kie
ta akcija”.

šiuo tarpu susišaudyme tik 
trys užmušti ir 5 sužeisti.

komunistų partijos galingiau
sias valdovas atvyko Į bendrą 
Amerikos ir Rusijos * užsienio' 
ministerių pasitarimą strategi-; 
nių ginklų reikalu ir viską nut
raukė? Vėliau pasitarimai buvd 
tęsiami Washingtone, tarp sovie 
tų ambasadoriaus Dbbrynino ir 
valstybės sekretoriaus Cyrus R. 
Vance. Buvo pagrindo manyti, 
abiem valstybėm pavyks rasti 
kompromisą, bet pasirodo, kad. 
tokioms viltim nėra pagrindo.' 
Sovietų valdžia atmetė iš Dobry 
rino perduotą pasiūlymą.

Tuo tarpu nežinia, kuriuo ke
liu eis tolimesni pasitarimai 
strateginių’ ginklų kontrolei.

mis pirmaisiais metais, o 1980 
sekančių metų kovo mė- metais sutaupymas siektų iki 

$5.5 bilijonų.

Čiurlionio Galerijos salėse, esančiose Midland Savings patalpose, 4038 S. Archer Avė. 
Įvyko gausus Šileikio ir Morkūnienė parveikstv parodos atidarymas. Paveiksle matome 
šios parodos lankytoją grupę. Iš kairės Į dešinę matomeihz. Domą Adomaiti, mokytoją 

Rūgytę, ponią Vaitiekūnienę ir kan. Vaclovą Zakarauską.

Patys svarbiausi , nesutarimai 
vyksta dėl Sinajaus pusiasalio 
strateginių vietų, dėl Jeruzalės, 
Gaza pakraščio ir kairojo Jor
dano upės pakraščio žemių. Iz
raelio vyriausybė nenori daryti 

Ameriką teikti karišką pagalbą jokių nuolaidų Jeruzalės Jdausi- 
Egiptui, bet ir parodyti, kas da 
rosi 
prie Raudonosios Jūros ir pieti
nėje Afrikoje. '•

Egipto didysis laikraštis Al 
Akbar, skaitomas valdžios orga
nu, vedamajame straipsnyje ko 
mentuodamas pro-sovietiškos 
Etiopijos ir Libijos pastangas 
nuversti Sadato sąjungininką 
Sudano prezidentą Jaafar Nu- 
meiry, tas laikraštis rašo:

“Ta skema yra- aprūpinama 
Libijoje sukrautais Sovietų ru
sų ginklais ir Libijos gyventojų 
aliejaus pinigais, ir, žinoma, 
rusų ekspertais iš Libijos, kurie 
dabar ten treniruoja etiopiėčius. 
Viso to idėja yra, iš Sudano ir 
Libijos padaryti juostą, kuri 
Egiptą atskirtų nuo. Afrikos 
kontinento ir rusus įgalintų kont 
raliuoti Raudonąją Jūrą”.

Visai uždraus 
aerosola

J Teisėjas Arthur LLDunne pa
suke, kad jis šffiipatizuofa Tary
bos norui tvarkingai t pravesti 
miešto majoro įpėdinystę, bet 
kad vice-majorb posto įsteigimui 
Dlinojaus Konstitucijoje sarikti 
jos nėra.

Dėlto, teismo sprendimų; pa
naikintos visos vice-majoro pa
reigos ir galia, kurias Chicagos 
Miesto Taryba buvo suteikusi 
aldermanui Laskowskiui, gruo
džio 28 dieną,- astuonioms die
noms praėjus; po majoro Daley 
mirties.

šiandien skelbiama, kąd Izrae 
lis gaus įvairių ginklų iš Ame
rikos 140 milijonų dolerių su
mai. šiuos ginklus Ssiderėjo bu
vęs premjeras Ičakas Rabinas,: 
kai paskutiniu metu lankėsi Wa- 
sįiingtone.

Izraelis tikėjosi
"gauti naujų radarų

Izraelio vyriausybė ir karo 
vadai tikėjosi gauti iš Ameri
kos pačių naujausių radarų, ku
riuos Įsirengia Irano šachas, bet 
dabar aiškėja, kad to negaus. 
Izraelis gaus didoką skaičių pa
čių naujausių Amerikoj tankų, 
rinkamų, dykumų kovoms, bet ne 
gaus labai brangios radarų sis
temos. -šŽ
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•WASHINGTON, D. C. — Jordanijos karalius Husejinas, iš 
pesimisto tapo optimistu,, kai patyrė, kad JAV sutikusios duoti 
jam priešlėktuvinių patrankų 64 milijonų sumai.
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NENORI TRAUKTIS IŠ KARO METU
UŽIMTŲ ARABŲ TERITORIJŲ 

Nebus taikos, kol Izraelis nepasitrauks iš 
Pietinio Sinajaus pusiasalio galo

Premjerui Ičakui Rabinui pasitrau
kus iš vyriausybės, iškilo viešumon jau seniai bręstas konfliktas 
su JAV dėl Izraelio sienų.

Ų ŽERTAS
Kaip aldermanas Laskowski buvo "išmestas" 

iš nesančio vice-majoro posto.
CHICAGO. — Apygardos Teismas antradienį nusprendė, kad 

Miesto Taryba. neturėjo teisės įsteigti vice-majoro postą alder
manui Kazimierui C. Laskowskiui. " ■ fe

Komunistų planai 
Egiptui izoliuoti

CAIRO. — Egipto kartif ne
santaika su kaimynine Libija 
vaizduoja Egipto aliarmą dėl 
Sovietų smelkimosi Į Afriką, 
kaip aiškėja iš pačių egiptiečių 
viešosios nuomonės pasisakymų.

Pats nutraukęs santykius su 
Sovietų Rusija, prezidentas En
ver Sadat nerimsta matydamas, 
kaip sovietai su Kubos pagalba 
stengiasi suradikalinti Afriką 
ir nuosaikiuosius Afrikos lyde
rius, tokius Vakarų šalininkus 
kaip jis pats, izoliuoti ir apsup
ti. Tokiu sovietų instrumentų Sa^ 
datas skaito esant Libijos val
dovą pulk. Muamar Kadafi/ /

Savo vėliausią kelionę į Jung
tines Valstybes, Egipto prezi
dentas Sadat aiškino, kad jis ir 
jo kraštas yra užtvaras, truk
dantis komunistams smelktis į 
Afriką ir dėlto vertas Amerikos 
pagalbos. Sadatas parodė, kad 
jam rūpi ne vien prikalbinti

I
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|UTU $3UIIŲ Kuopos w«.,viw ». I... W*.M.
susikaupę Tė žynės prisiminimo metu.

Nuotr. P. Malėtos'

JONAS BUTEIKA

labai svarbu ir taip vtdina- 
mos “apverstos pozos”, kurių 
svarbiausia —r- poza ant p^čių ir, 
stovėjimas ant galvos. čia būti-' 
nai reikia paminėt žinomą ri-

zicijų praktika. Paprastai tos M « _

(Tęsinys)

krau jo«|>ū<Hs surinormuos...
Vyriausioji šių, pratimų idėja— 

. —kraujo j smegenis ir gąlvos 
' kiauše esančias liaukas prieplū 

džio iššaukimas. A va t ar as joga' 
, sako, jog viena Ankstyvo suseni- 
t mo priežasčių, tai — nepakan- 
m karnas k* ujo amagesnūns pa-

jas, turi būti laitai atsargūs. As
menys turintieji paaukštintą* 
kraujo spaudimą, tų pozų prak-

kt.; surengti renginius — pava- 
kagos Gen.- T. Daukanto jūrų sarinį—plaukiojimosezonosati- 
šaulių kuopos narių susirinki- darymo balių, vasaros — šaulių 
mas, gausūs dalyvių skaičiumi, gegužinę, rudeninį — plaukio-

Š. m. balandžio mėn. 17 d. Či-

jimo sezono uždarymo balių ir 
kūčias; dalyvauti išvykose — Jū
ros dienoje, Union Pier, LšST 
Kultūrinio Savaitgalio -stovyklo
je, Union Pier, Mich., Kenošos 
Lietuvių Dienoje ir, prieš Ka
lėdas, vykti į Lem on t, III., sene
lių namus: surengti varžybas — 
pereinamosios taurės šaudymo, 
jauniams, vyrams ir moterims, 
jūrų šauliams — sportines ir kt.; 
pravesti — Kario prenumeratos, 
uniformų įsigijimo ir naujų na
rių verbavimo metinį vajų, s ek 
ti, kad bent 35% narių Įsigytų 
jūrų šaulių uniformą;, su kuo
pos laivu —: -sezono metu, kas 
sekmadienį vykdyti plaukiojimo 
užsiėmimus Michigano ežere ir 
atlikti ilgesnes keliones laivu į 
Kenosha, Wise., ir Dpion Pier, 
Mich. - '

Finansiniame pJane.pramalyta 
šiais -metais gauti 3500 dol. pa-

Susirinkimas, su susidomėji
mu, išklausė kuopos laivo kapi
tono K. Pumpučio pranešimą 
apie p ra matomus plaukiojimus, 
keliones, išvykas ir kt., kuris, 
baigdamas savo informacinį pra
nešimą paminėjo, kad Gen. T. 
Daukanto kuopos laivu plaukian
tieji yra apdrausti nelaimės atve
ju, kvietė galinčius prisidėti prie 
laivo paruosimo darbų ir, atėjus 
laikui, plačiai naudotis laivu 
plaukiojimams. Gen. T. Dau
kanto jūrų šaulių kuopos laivas 
šiais metais bus nuleistas į van
denį gegužės men.^iradžioje.

Gerai suprantant, kad kuopos 
ateitis yra tiek užtikrinta, kiek į. 
kuopos gretas įsijungs priaugau 
ėios kartos lietuviškojo jaunimo, 
nutarta visomis galimomis -prie
monėmis sustiprinti Gen. T. Dau 
kanto kuopos jaunųjų jūros šau
lių veiklą^ Jauniesiems vadovau 
ti, kuopos jaunimo vadovės pa
reigoms., susirinkimo metu bu
vo pakviesta j. š< Birutė Pumpu
tienė, kurios-kvotimas,, jai Suti
kus, gausiu susirinkimo daly
vių plojimu, buvo vienbalsiai 
patvirtintas.' : ' -

Einamuose Susirinkimo rei- 
•luose buvo aptarti-XSeff.' T. 4Dau-

įvykęs Šaulių Namuose, praėjo 
darbingoje ir jūrimai šauliškoje, 
dvasioj e. y/ y '

SusirinkĮhia^i -kurį pravedė 
kuopos pirmininkas E. Vengians- 
kas, talkininkaujant, tos dienos 
prezidiumo bariams, vicepirm. 
V. Zinkūį-ir'sekretoriui B. Aniu- 
liųi, buvo pradėtas susikaupus — 
Tėvynės ■ptrsimininm. Sekant 
iš aifksto .'patiektą dienotvarkę, 
susirinkę Triiopos nariai, be pa
keitimų,' priėmė kuopos valdy
bos patiektą Gen. T. Daukanto 
kuopos 1977 metams Veiklos ir 
finansinių reikalų tvarkymo pla-

' nūs, kurie rodo, kiek plačiai, Či
kagos jūrų šauliai yra užsimo
ję šiais metais, savo kuopos vei
kloje.

Pagal susirinkimo patvirtintą 
darbo planą numatyta: sušaukti 
— tris kuopos narių susirinki
mus ir bent šešis kuopos valdy
bos .posėdžius; su -kuopos vėlia- jamų. inpadaiydi 1,500 dol. išlai- 
va-reprezentuotis — vasario -16 dų, taipy^ad metų -bėgyje, kūo- 
minėjime, įia-vergtų -tautųMpara- _pos kasa turėtų .2,000 dol. įplaū- Į-kanto ‘pavasarinio-palengimė; ?. 
<de, Kenošos -lietuvių dienbj^^feų“> kurių-15% skirti lietuvy- i nuJbalandžio-mėn <30 dv’ŠStfitiir 
Vilniaus krašto metiniame mi- bės _ palaikymui,’ labdaros ir ■ Namuose organizaciniai reikalai 
nėjime, Kariuomenės šventėj ir spaudos;' palaikymo reikalams, ir išklausyta plati pirmininkau-

• • ■ ■ ■- ’ •' ., - t . .... -..-j-»

TheTuture canlfctoolate 
for saving. So if you wantwant

tomorrow, today will be 
yesterday. ■ , ,

matant? </ 5 ye*n (4M% th« ftnC yaii

®4V«» -->

Jomtbe Payroll Savings Ptaft

- ■ J --
- ■■ — * . —

jaučio informacija apie LŠST 
Kultūrinio savaitgalio stovyklą, 
įvykstančią š. nu liepos mėn. 2-4 
d. Gintaro vasarvietės rajone, 
Union Pier, Mielu Nutarta -abie
juose renginiuose gausiai daly
vauti. Taip pat, paminėtinas;

zos fveikis-Žemės gravitacija— 
per visą gyvenimą veikdama, 
žmogaus kūną priverčia -nuolat 
lenktis, susitraukti, ypač nei
giamą! paveikia veido raumenis, 
kitus kūno audinius, sukurdama 
tipiško senuolo paveikslą. Visi 
kūno raumenys atrofuojasi: su-

ji elastingumo) fr... “pakimba”. 
Tai labai vaizdžiai matome kiek
vieno buvusio “pilno”' individo 
kūno paviršiuje, pasmakrėje ir 

■d . paakiuose “pakibę” “maišeliai”,
kuopos nutarimas, su kuopęs vė-, o Vaklas kaku veidas, kar- 
liava dalyvauti Detroito ^yytu- .^jg ne^ jau j-au^ijų išva-

z (Tęsinys) . ‘

•^-J&atyt, ir girdėt, kaip meluoja, — pratarė Jonas 
Joničius, virsdamas ant antro šono, — ir tave- gi vadi
na kvailiu dėl to, kad tu šitą melą pakanti; pakenti Už 
gaules, pažeminimus, nedrįsti atvirai pareikšti, kad tu 
teisingųjų, laisvųjų žmonių šalininkas, ir. _pačiam me
luoti, šypsotis, ir visa tai dėl duonos kąsnio, dėl šilto 
kampo, dėl kurio nors laipsnelio, grašio verto, — ne, 
taip ilgiau gyventi neįmanoma. '

— Na, čia jau jūs iš kitos operos, Jonai Jonįčiau, 
— pasakė mokytojas. — Pradėkime miegot

Ir minučių po penkių Burkinas jau miegojo. 0 Jo
nas Joničius vis vartėsi čia ant vieno, čia ant antro šo
no ir dejavo, o vėliau atsistojo, vėl Sėjo į lauką ią atsi
sėdęs prie durų, užsirūkė pypkutę... ,

LITERATŪROS MOKYTOJAS

metų veiklos sulpktuvinėje-šven: 
tėję, kuri jvyks š. m. gegužės m. 
7-8 d. Detroite.

Baigiant susirinkimą,Ainopos

kurias negeroves, jūrų šaulių 
Elgsenoje už kuopos ribų, ypa-

'•Nugarinė” poza praktikuoja
ma .gulint ant grindų (ant kili
mo ar kaidros) , tada kojos, šlau 
nys ir nugara pamažėle pakyla, 
kol pasiekia vertikalės padėties, 
o smakfas pasiekia krūtinę. To 
kioje padėtyje besimankštinąs, 
kvėpuodamas-per nosį, palieka

Pasigirdo arklio kanopų bildesys j medines ; grin
dis; iš arklidės išvedė pirmą juodbėrį grafą Nuliną, po 
jo Šimų Didžiūną, pagaliau jo seserį Maiką, visi tai bu
vo puikūs ir brangūs arkliai/. Senis Šelestovas pabal
nojo Didžiūną ir pasakė, kreipdamasšis j savo dukterį , 
Masą: ' ' ■'

— Na, Marija Godfrua, eik lipk! Oplia!
Maša Šelėstova buvo jauniausia šeimbje; ji jau bu

vo 18 metų, bet šeimoje dar neatprato laikyti ją-mažy
le ir todėl visi ją vadino Maša, ir Mašosia; o po to, kai

derina su LŠT statuto dvasia, 
šauliško broliško susiklausymo mesį ant skydinės liaukos, gau

nančios padidintą kraujo priep- 
lūdį ir taipgi stimuliuojančią ki
tas kūnų liaukas. Pozicija kai
talioja svorį, didina energiją ir 
jaunystės palaikymo" požiūriu, 
yra svarbus mankštos numeris.* 2. II £•_>.- ■ _-_^r . ~ A į.

Stovint ant galvos, pradžioje 
naudojamasi mokytojo pagalba,; 
paskui remiamasi prie sienos, ir

ėmė vatfeMWrijaGodfrua.
— Oplia! — suriko ji, lipdama ant Didžiūno.
Josios sesuo Varia užsisėdo ant Malkos, Nkitinas

— anų grafo Ululino, karininkai — ant savų arklių, ir
Daukanto jurų šaulių kuopa pa
darytais nario {įsipareigojimais.-

.P.abrėžė, kad -šaulių gražiam 
tarpkuopinidm 'bendradarbiavi
mui nemažai žalos padaro ir ten- 
dencigos, skaldantį tikslą turin
čio korespondencijos, talpina-1 
mos lietuviškosios spaudos pus-: 
dapiuose. Tą .aiškiai rodanti .š. -įįį visiškai įsisavinus šį mankš 
m. kovo mėn..22-d. “Keleivyje” 
tilpusižinutė “Iš šaulių veiklos’’.,

• JĮirmįninkas rįųro^e,. kad .da
bartinė Gėn.. 4. ’Daukanto 

_pos. valdyba, .’nežiūrint', iš šalies 
daromų trukdymu, veikloj e sieks 
.glaudaus bendravimb ir bendra- 
darbiavimo su visais veikiančiais 
šaulių padaliniais Čikagos rajoneĮ 
ir už jos ribų. Priminė, kad jū-j 
rų 'šaulių 'veiki oi e,daivaiir ’kitos; 
vandens .sporto apraiškos, yra- 
tik.priemonė-bendfiemsXiefuvos 
šaulių 'Sąjungos Trenrftyje tiks
lams siekti, ne aukščiausias tiks- 
!as, paneigiąs visus kitus gaidiš
kos veikios pagrindas. ...

->šios -baigiamosios kuopos pir- 
inininko luintys susirinkusiųjų 
.būvu.<šu pasitenkimnrn drploji- 
.mais priimtos. ► -f?.--z

Po susirinkimo visi dalyviai 
buvo “pakviesti prie ^Janiai sesių 
parneštų valgių pasi?>tipririti, su
giedota •ilgiausių mėtų “Klaudijui

tos “numerį” -r kambario vidu
ryje. šio pratimo metu visas -kū-1. 
nas išgyvena stiprų treniruotės 
veiksmo jutimą. Tradiciniai -po
za stablo “laiko tėkmę” ir yogiš 

Lkoje ^filosofijoje vadinasi — “vi 
'są pozų karalienė”.

iKovoje su .senatve Įvairiausio 
ji fizinė mankšta, net ir tik vaikš 
čiųjimas! — vaidina svarbų vaid, 
meni, nes kiekviena jų gerina 
organizmui kraujo cirkiliaėiją, 
neleidžia visai sustingti nugar
kauliui -bei kaklo, juosmens ir 
k-t. organų raumenims, normuo
ja simpatiškos nervų sistemos 
funkcijas ir t. t. ‘Viši sporti
niai pratimai turi būti atlieka
mi kontroliuojant -kvėpavimą ir 
-bu Tninčių koncentracija ą atlie- 

: -kamu ąjatimų gožų naudingumą, 
konstruktyvi minties jėga treni 
muotės metu turi <būt (pilnai J®- 

’.naudojama. cčia gh'idi tpanašu- 
nrias j senovės kiniečių -sistemą 
— nervų ’centrų -stimuliacija 

ir “Birutei Pumpučiams “-nerių Įvairaus iilgio .-sidabrinėmis ada
tomis; tiktai jogiškoje treniruo
tėje .adatas pavaduoja žmogaus 
minčių aštrumas, .galimas r.,dar 
efektingesnis *už fizinės -adatos 
aštrumą, (kp) •Chgo, 1977. kvo 
18.

mėtų vedybinės sukakties proga, 
ir parodytos kuopos.pirmininko 
E. Vengiansko susdSctOs filmos 
?§ 'Gen. T. Danga rito.'jūrų šau
lių kuopos [xasircrskirnQ T976- 
triais metais. -J. š.

TIK, ŠEŠTADIENIAIS 
IR SEKMADIENIAIS

Pardavimo kainos publikai . 
didmeninės visiems aukso ir 
briliantų gaminiams. -Kadan
gi brangenybės yra -išdirbamos t 
musų pačių gamyklose, dėl- i 
to mes galime sau leisti kai- '

mumažinti iki 50 nuošinfčių. Didelis pasirinkimas žiedų Jnąs
'flu hrilįjantais. vestuvinių žiedų (karolių ir kt.) Visi išdir- 

,'hiniai iš aukso ir’briljantų yra garantuoti, o parduodant iš- 
d uodam i certifikatai.

Pardavimo valandos: šeštadieniais nuo 9 iki 6 valandos,

M ARGOTS '
______ -©mpj ĮSI DUO ‘TU.
520 Michigan avė. Tel. HA 7-2225

lėliais, ir juodomis amazonkOmis, žingine nutįso iš 
•kiemo. , • .

Nuliną, ir kalbėjo: j ■ - d-
■ *— ffūs, •Sergijau VasHjeričiasi,- laikykite jį žaislu.

Neleiskit jam baidytis. Jis apsimeta. < J
Ir ar todėl,kad josios Didžiūnu buvo labai : susi

dėjusi ant balto išdidaus gyvulio, ir jos smulkų profili, 
j ciiinderį, kuris visiškai jai rnetikp ir. jdso’ė. /ją. senesnę, 
negu buvo, žiūrėjo su džiaugsmu iir meilingumu; su- 
džiaugsmu klausė ją, -mažai ką suprato ir galvojo:

“Duodu sau garbės žodį, prisiekiu Dievu, kad turė
siu drąsos ir šiandien pat susiprasiu su ja.—”

Buyo septinta vakaro valanda — laikas, kai balto
ji akacija iriaJSTos kvepia taip stipriai, kad,, rodos, oras 
ir patys medžiai. stingsta dėl-savo, kvepėjimo. - Miesto

- . ... ... . • ■ ■ _ » — ' • * —

grindinį; iš visų -pusių .gareęjo juokas, Šnektos, .vartė-
'V • ■ w • -W K a« "L

švelnūs Iš. pažiūros dėbeĘys, lbe tvarkos išmėtyti dan
guje,’ kaip .kuklūs -ir jaukus .topolių ir .akacijų .šešėliai,— 
šešėliai, kurie tęsiasi ’visa plačiąja gatve ir paliečia .an
troje pusėje namus iki pat balkonų , ir antrųjų 
aukštų! ' ■ • ' > /

Išjojo už miesto ir bėgo risčia -didžiuoju keliu. Čia 
jau nekvepėjo akacijos ir > alyvos, nebuvo girdėt muzi
kos, vienok kvepėjo laukas, žaliavo jauni rugiai ir kvie
čiai, kvarksėjo kovai. Kur bežvelgsi, visur — žalia, tik
tai kur-ne-kur juodavo arbūzai ir toli kairėje kapinėse 
baltuoja juosta baigiančių žydėti obelų.

Jojome pro skerdyklas, už jų pro alaus varyklą, 
pralenkėm būrį kareivių — muzikantų, skubėjusių į -už
miestinį sodą

— Polianskio arklys labai gera, aš neginčiju, — 
kalbėjo Maniusė Nikitnui, įrodydama akimis l^arininką, 
jojusi šalia su Varia. — Bet jinai brokuota. Visiškai be 
rekalo jos toji balta dėmė ant kairinės kojos ir, .pažiū
rėkite, galvą užvertinėja. Dabar jau jos nieku neatgra
sinsi, taip ir užvertinės, kol nugaiš.

Moniusė buvo tokia pat arei arklininkė, kaip jos 
tėvas. Ji kentėjo, kai matė ideno nore gerą aridį, ir 
džiaugėsi, kai rasdavo trūkumus kitų arkliuose. Niki
tinas gi nieko nesuprato apie arklius, jam buvo visiš
kai vistiek, ar laikyti arklį už kamanų; ar už žąslų, ar 
joti risčia, ar šuoliu ; jis tiktai jautė, kad "jo laikysena 
buvo nenatūrali, -įtempta ir kad dėl to karininkai, ku
rie moka laikytis ant balno, tūri Maniusėi 'labiau patik
ti, negu jis... Ir jisai pavydėjo dėl to karininkams.

t (Bus dauriaul
* M .ui ■ .
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gusios mokyklas: Ina Asminai-
ną, ir kitas. Tarpais solistė D. ■ Aida Petersonaitė ir Asta

Fotografijų paroda

J

SUKAKTIES

KVIEČIAME Į NAUJIENŲ 63 METŲ

TRAKŲ MIESTELIO CENTRAS

UFO dažni svečiai Anglijoje

daž-

Parodą suruošė du Detroito lapį “UFO’s Frequent Visitors

1799 So. Halsted St, Chicago, HL 80608

-

2500 W. 94th St

• DAINOS

5 valandą- po pietų

BANKETĄ RUOŠIA

$3.00
$2.00

12 vai. 15 min. Susirinkimas la
bai "svarbus, nariai kviečiami 
skaitlingai dalyvauti. Klubo Val
dyba.- . •

The Midnight News, 1977
Jan. 3, antrašte per visą pus-

I

$2.00
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba money orderį, prie 

nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

Detroito naujienos
Kultūros Klubo metinis 

susirinkimas 1
kytoją Stefaniją Kaunelie- 
nę. Dr. Kosto Jurgėlos veikalo 
Lithuania: Outpost or Freedom 
pirmąją dalį “baltųjų carų ge- 
necidas Lietuvoje” labai gerai 
perdavę jaunosios kartos lietu
vaitė. Mokslus ėjusi Ameriko
je, vėliau įsigijo master laipsnį. 
Prancūzijoj^ gilino kalbas. Da
bar profisoriauja Detroito au-kš 
tesnėse mokyklose-Rita Garbaus 
kaitė. Antrąją šios knygos da
lį “raudonųjų teroristų genoci
das” aptarė prelegentas kun. 
Alfonsas Babonas, labai kruopš- 

į Po pranešimų ir diskusijų se- čiai neištęsdamas, Šiuokart pub
likos neįvargino kaip kitais kar
tais. .-

Po trumpų paskaitų vyko me
ninė dalis. Atliko St. Butkaus 
kuopos kanklių. ansamblis, va- j 
dovė Danutė Petronienė. Pas
kambino šešias melodijas: Pas 
Močiutę, Kalu-kalu aš per die-

I

'l Susirinkimas įvyko balandžio 
16 d. šv. Antano parapijos salė
je. Susirinkimą pradėjo klubo 
Į^irm. Antanas Musteikis. Sek
retorius Vinsas Tamošiūnas pers 
^ąitė pereitų metų metinio susi- 
ripkirco protokolą. Kazys Sra- 
gąuskas perskaitė Revizijos Ko- 
misijos aktą. Metų veiklos pra
nešimą padarė pirm. A. Mustei
kis padėkodamas už glaudų ben
dradarbiavimą valdybos nariams.

kė valdybos ir Revizijos Komi
sijos rinkimai. Išrinkti beveik 
yįsr tie patys: Pirm. Antanas 

‘Musteikis, vicepirm. Rožė Bilai- 
tjenė, Stefa Kaunelienė, Lidija 
Ming^Henė, Jonas Švoba, sekre
torius Vincas Tamošiūnas, ka
lniukas Juozas Augaitis ir na- 
rė Bronė Vasiliauskienė. Revi- 

jos Komisiją sudaro: Pirm: 
' Ąįf| Gilvydis, nariai Joana Šve

dienė ir Kazys Sragauskas. Po 
Susirinkimo buvo -kavutė, kurią 
paruošė B. Vasiliauskienė su ki
toms. klubo narėmis.

'į Dr. K. Jurgėlios knygos 
>■ ' supažindinimas

'i-’Įfti^gpą supažindinimas įvyko 
baląųdzio Į7d. Knygos aptari- 
Ųiąprądėjcj St. Butkaus kp. 
įpįrm, Vincus Tamošiūnas, pro- 
■gramąi vadovauti pakvietęs mo-

Petrbniėnė kartu su kanklėmis 
dainavo. Klarnetu solo pagrojo 
Aida Petersonaitė. Reikia tik 
pasidžiaugti, kad jaunimas pro
gresuoja. Tai vis naujas daiman 
čiukas mūsų jaunimo tarpe ir 
publika šiltai paplojo.

Programoje dalyvavo šios 
kanklininkės: Ina Asminaitė, 
Aida Petersonaitė, Asta Šepety
tė, Rasa ir Kristina Veselkaitės 
ir. Kerną Panavaitė. Buvo pers
tatytos ir apdovanotos gerai bai

Šepetytė. Dovanas įteikė šaulė 
Emilija Kutkienė. Pabaigai su
giedotas Lietuvos Himnas. Kny 
gos aptarimą suruošė St. But
kaus ir švyturio Jūrų- Šiaulių 
kuopos. Dalyvavo per šimtas 
publikos.

ar

Suvalkiečių Draugija
Suvalkiečių Draugijos 

nar.ų susirinkimas

Nutarimai, valdybos ir komi
sijų raportai visi priimti.

Pranešta, kad yra Vyčių

Chicagos Lietusi, Suvalkų ««•*• utsakyu. piknikui geg 
čių Draugijos eilinis narių su
sirinkimas įvyko šių metų kovo 
25 d. Chicago Savings Bendro
vės patalpose, 6245 So. Western 
Ave. Vadovavo pirm. (Leonas

I Vasilevas. Sveikino visas gau-. 
šiai susirinkusius. Pranešta, kad 
mirė Ona Orintas. Velionė bu
vo pagerbta minutės tyla ir vi
sų asistojimu. Jos šeimai iš
reikšta užuojauta.

M

tai".-fcięrjk taksa atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA ( 
v _ _ ,___  ____ J 90 (1869-1959) metų

Mta- Ueterdų gyvenimą" Ir jų atliktus darbus 664 psl. Kaina 
Įleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

bjgaje ąprajyt* pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
suorganizuotos šalpos draugijos, statytos bai
li, kurių/viso buvo 121, 41 teatro draugija, 48 1 

* biografi-
______  _ <   , BĮ ______ liŠkų Ir 

ų ątlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban-

Šk knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money
Wnatj/ : -

LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS

foto mėgėjai: Kazys Sragaus
kas ir Jonas Maršalkovičius. 
Neskaičiau bet pažvelgus bend
rai atrodė, kad buvo apie šim
tą įvairaus dydžio nuotraukų. 
Būvo labai gražių nuotraukų, 
ypač grupės jaunimo tautiniais 
rūbais, uniformuoti šauliai. Daug 
buvo paskirų asmenų. Pasiges
ta nuotraukų didžiųjų švenčių 
progomis, kaip tai Vasario 16- 
sios Tautos šventės, birželio 
trėmimų ir kitu iškilmių metu: 
Reikia tikėti, kad ateityje bus 
parodyti ypač amerikiečiai ir 
svečiai lietuviai.

Parengimą kalendorius ’ - ' - - t - . a < ' ' -
Trečias Lietuvių Namų. Drau

gijos metinis susirinkimas įvyks 
savuose namuose gegužės 1 d.

Išfikimasis Naujienų bend
radarbis, Senas Naujienįetis 
Winnipege, Manitoboje, Ka
zys Beniušis arčiau tokių daly
kų nebegirdėdamas net iš se
nosios Anglijos atpasakojo.

lyg drobulėmis apsisiautę ir 
ne žeme ėjo, o paviršium skli
do.

Nei King, nei Grant prie tų 
nežemiškų- lankytojų 
no, bet per kokias 90 
stebėjo tas iš svetur

Pagaliau kreatūros 
savo sklandytuvą, kurs nusk-

nesiarti- 
minueių 
būtybes.
grįžo į

dieną. Komisija išrinkta iš 
Maizies, A. Condu.x ir pirm. L. 
Vasilevas ir pagelhinink u. Gros 
orkestrą^ Šukiams, ve ks bufe
tas, užkand’nė, laimės šuliny? 
ir kt. Koupsija maloiihii vi.su? 
kviečia dalyvauti.

Buvo pranešta, kad dar ser
ga E. Gudonis, jau sugrįžo iš 
ligoninės B. černauskas jau bu
vo susirinkime. Linkime vi
siems 
Kurie 
kykit.

Po 
nios 
miriinkės patiekė, 
prezidentė ponia Filomena Pa
ke] užfundijo kavutę. Dėkui už 
vietą ir • kavutę ir ačiū mūsų 
šeimininkėms.

Kitas* draugijos susirinkimas

Linkime 
geros stiprios sveikatos, 
galite, sergančius aplan-

susičinkimo turėta ska- 
vaišės, kurias mūsų šei- 

Bendrovės

Sekmad., š. m. gegužės 1 d. 
Martinique Restorane

in Essex, England” rašo: 
Būtybės iš kitų planetų

nai matomos Essex Apskrity
je, Anglijoje, pasakoja kai ku
rie gyventojai.

Kas dėl “skraidančių lėkš
čių” jos pasidarė tiek dažnos, 
kad šios srities gyventojai pie
tinėje Anglijoje jaujfnažai be- 
si jau dina. Jų kasmet, praneša
ma apie 230.

“Man objektų ' besidairant, 
vienas; toks ^pasirodė iš' dan
gaus”, pranešė Midnight Ta>- 
respondėiftui Ąn^ijojė/- britų:

Po LB Valdybos persitvarky-1 UFO Asociacijos' vyresnis inJ 
mo dabar parengimo kalendorių I vestigatorius Barry King, 
veda Jonas Gaižutis, jo telef.
T. O. 94487. - '

švyturio Jūrų šaulių 
Dešimtmetis

Dešimtmečio iškilmingas 
nė jimas įvyks gegužės 7 d. 7 
vai. 30 min. Kultūros Centre. 
Meninę propramą atliks solistė 
Prudėncija Biekijenę iš Čikagos. 
Stalus jau galima užsisakyti pas 
šaulių motru vadovę Angelę 
Šukienę tel. 382-5730, ir pas vi
sus valdybos narius.

šaulių vadovybė , maloniai 
kviečia visus Detroito ir apy
linkių bei Windsoro lietuvius mi 
nėjhne ir baliuje dalyvauti. Vi
si būsite maloniai sutikti ir pa
vaišinti. Ir'

žurnalistų Detroito Skyriaus 
metinis susirinkimas

Susirinkimas įvyks gegužės 
8 d. vai. p. p. P. žiedų reziden
cijoje, 6834 Rutland St, Detroi
te. Visi skyriaus nariai maloniai 
kviečiami skaiilingai dalyvauti. 
Kviečia Skyriaus Valdyba.

Mokslo metų užbaigimas 
; ‘V

šeštadieninės mokyklos moks 
lo metų užbaigimas įvyks gegu
žės, mėn. 15 d. 12 vai. Ta pačia 
proga bus minima ir Motinos die 
na.

Buvo; .trikampis su apskrita 
sekcija viduryje. Visuose tri
kampio smaigaliuose: bu vi rau 
donos šviesos, 6 centras buvo 
apsuptas švysčiojančiais- žibu- 

mi- riais”.' _ . ,

rido neapsakomu greičiu. Pas-1 bus pusmetinis, įvyks gegužės 
kui, King papasakojo, jie nu-‘ 
vyko į tą vietą, kur erdvėlai-l 
vis buvo nutūpęs ir rado di
delę apdegusią vietą. ,

“Pakviečiau iš Imperial Col
lege mokslininkus, kurie rado, 
kad toje vietoje buvo tirštai 
koncenruota magnetizmo“, pa-, 
sakė King.
pasak Kingo, tame apskrityje 

kas savaitę matoma mažiau-1 
šiai po. 4 tokius reginius. .»

“Taip, mes turime nepap-l 
rastai daug pranešimų iš Es
sex.”, pasakė britų Apsaugos 
ministerijos kalbėtojas, “bet 
mes nežinome, kas jie yra. 
Mes neprileidžiame, kad jie į 

būtų tokios ne šios žemės bū
tybės”. J. Pr-

27 d. 7 vai. vak. toj pačioj vie
toj — Chicagos Sav. bendrovės 
patalpose, 6215 S. Western Ave. 
Visi nariai-rės malonėkite da
lyvauti. Išgirsite valdybos ir 
komisijų pranešimus ir svar
bius nutarimus.

Ona švirmickas

give...
so more will live

HEART 
FUND

Evergreen Park. Illinois

• VAKARIENĖ
• IR ŠOKIAI

Vakarienė su šampanu asmeniui 12.50 dol.

Vietas prašome rezervuoti iš anksto raštu
1-739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu HA 1 - 6100

VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

A. Sukauskas

Lietuvių fondas auga

Detroito lietuviai gerai su
pranta Lietuvių Rondo reikšmę 
ir žino, kad dabar ir ateityje jis 
yra ir bus nuolatinis šaltinis 
lietuvių švietimo ir kultūri
niams reikalams remti. Vis dau
giau ir daugiau detroitiečių įsi
jungia į garbingas Lietuvių 
Fondo gretas. 1977 m. kovo 31 
d. Detroite ir jo apylinkėse bu
vo 301 narys, kurie suaukojo 
63,960.50 dol.

Paskutiniu metu į Lietuvių 
Fondą įstojo Petras Tiesis su 
100 dol. įnašu, Kazys Sragaus- 
kas įrašė Lietuvoje mirusį tėvą 
su 100 dol. auka, Elena Vizgir- 
dienė-Rašytinienė vyro Itn. Va
lerijono 10 metų mirties meti
nių proga padidino atminimo 
įnašą iki 565 dol. dabar {nešda
ma 100 dol., Zofija Heiningienė 
savo 90 metų amžiaus sukakties 
proga padidino savo ir mirusio 
vyro Petro įnašą iki 200 dol. da
bar įnešdama 100 dol. ir jaunas 
advokatas Tomas Kriščiūnas pa 
aukojo 20 dol. pradinį įneša-

Kingui ir jo kompanijom^ 
Jack -Grant nustebus naktį į 
gegužės 11, 1974 m., bežiūrint, 
tas keistas skrajoki is kriste 
nukrito žemėn.

Iš jo pasirodė kažkokios 
keistos figūros ir pradėjo vai
kštinėti aplinkui, pasakojo 
King. “Jie atrodė kaip tie. se
nuose padavimuose pasakoja
mieji vaiduokliai. Jie atrodė

DE. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI _ 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI IRSČIUS GYDYTO

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

metu įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir sUį-Jt 
rūpinimą. --------------- —------------------- —--------—

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveiiava fr grožiz.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik - ---------------
Minkštais viršeliais tik  --------- - --------------------—— 

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

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. SOSOS

Taupykite dabar
pas mus

IVERSAL

Pas mus taupomi jūsų pinigai at- ’g 
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

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo
neša

knygelės sąskaitos

UNIVERSAL
1800 So. Hoisted St

t
Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais. Tel. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

s _ NAUJIENOS, CHICAGO «, ILL. — Thursday, April 28, 1977
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MENININKŲ PARODA

Čiurlionio Galerijoje, esančioje Midland Savings salėse, 4038 Archer Avė., 
Chicago, III., prasidėjo ir eina daillninky Miko Šileikio ir Barboros Morkūnienės 
paveikslu paroda. Abu menininkai yra jšstatę po 27 paveikslus, vienę už 
kitą gražesnius. Atidarymo dieną prisirinko pilnos abi salės, o paprastom die

nom ateina didokas skaičius meno mėgėjy. Paroda užsidarys balandžio 30 dieną. 
Paveiksle matome lankytojui ir menininkę Morkūnienę. Iš kairės į /dešinę 
matome Dr. A. Rugienę, iš Bostono į parodą atskridusią Romą Stuopienę ir 

dailininkę Barborą Morkūnienę.

kada tikrai visi joje bus vieno
dai vertinami, visi joje sutilps.

Kaip manai, Gerbiamas Skai
tytojau, ar Tamsta, jeigu bū
tu! ar esi kokios organizacijos 
įifttainirikas ar vadovas, kvies- 
tumeisi Šalia savęs į svarbius 
pasitarimus tų organizacijų at
stovus, kurie Tkvo organizaciją 
neigia ir jai kliudo, ar tų orga
nizacijų, kurios Tau pritaria fr 
Tave remia?

Atsakymo net neprašau.-
Ak, netikros mintys buvo net 

į Vlikąą pakliuvusios. Bet čia 
atkirtį davė jaunimo atstovai: 
Speraūskas ir Žymantaitė. Juo- 
du labai švariai savo mintimis 
sugriovė vos beprasidedančius 
tiltelius ir lieptelius. Mat, buvo 
kai kieno galvota, kad jaunimas 
jau bus už tokių tiltų platinimą 
ir didinimą. Pasirodė, ne. .

Ir tas jaunimėlis, jeigu bus 
gerai įsijautęs į esmę: jeigu Idai 
dinantieji vadai neperlauš į til-

ar probadjos (visai šr išban
dymui) arba už užstatą, buvę 
anksčiau ff IMMsti.

Pavyzdžiui, Wishfngtone, 22% 
policijos areštuotųjų pasirodė 
buvę bausti už nusikaltimus ir 
vėl buvę laisvi.

4 Arklius prijaukino ir augi
no arabai, o vėliau jie pateko Eu
ropon. Ispanai arklius naudojo 
kovodami prieš actekus 1519 m. 
Actekai arklį ir raitelį laikė vie
na antgamtiška būtybe.

• Kiniečiai pirmieji prijauki
no ir augino kiaules. Tai vienos 
iš greičiausiai augančių gyvulių. 
Apie vieno svaro paršelis per 
metus išauga į 400 svarų kiaulę,

St B., Pasaulio Lietuvių Bendruomenės garbės pir
mininkas ir Amerikos Lietuviu bendruomenei skilimo 
pradžią padaręs josios pirmininkas, užkliuvo už Jono 
Daugėlos Floridoje skaitytos paskaitos apie Dr. Joną 
Basanavičių, vėlau atspausdintos Naujienose. Savo “AL 
garsiuose ir mintyse”, jau kuris laikas spausdinamuose 
Pasaulio lietuvyje, jis Įdėjo skyreli “Partija ir aukščiau 
partijos”..

Jonas Daugėla Įrodinėja, kad Dr. Jonas Basanavi
čius, didelis patriotas ir kovotojas už Lietuvos laisvę, mo 
kėjo ne tik 1905 metais Vilniaus seime bendram darbui 
apjungti tuo metu Lietuvoje veikusias kelias politines 
partijas, bet ir 1917 metais jis sugebėjo Įtikinti ne tik de
šiniąsias, bet ir kairiąsias partijas rasti bendrą platfor
mą ir kartu dirbti Lietuvos laisvinimo darbą. Jeigu jau 
Dr. Basanavičius mokėjo visas politines grupes apjung- 

ryti?
Tarp Dr. Basanavičiaus ir mokytojo Stasio Barzdu- 

ko yra didelis skirtumas. Dr. Basanavičius stengėsi su
derinti- kiekvienos politinės partijos programos nuosta
tus bendrai visų lietuvių kovai užsLiėt(ivos laisvę ir ne
priklausomybę, tuo tarpu Barzdukas, atvykęs Į Ameri
ką, ryžosi iš karto panaikinti visas politines grupes. Bū
damas JAV Bendruomenės, pirmininkas,: jis ruošė spe
cialias paskaitas visoms politinėms grupėms niekinti, iš 
jų programų tyčiotis ir kritikuoti riet politinių grupių 
atstovų amžių. •'

Kai Dr. Basanavičius tardavosi su to meto lietuvių 
politinių partijų atstovais, nei vienas atstovas nejuto jo
kio Įžeidimo, jokios kritikos, jokio pažeminimo. Dr. Ba- 
sanavičui pavyko ne tik dešiniųjų, bet ir kairiųjų partijų 
atstovus Įtikinti, kad jų pagalba reikalinga dideliam 
darbui. Jis nesistengė kritikuoti jų filosofijos, jų politi
nių programų, jų naudojamos taktikos. Jis kiekvieną gru 
pę palikdavo tokią, kokia ji buvo. Jis tik bandydavo poli
tinių grupių atstovus suderinti savo partinį darbą su lie
tuvių daugumos pastangomis.-

Ką darė mokytojas Stasys Barzdukas? Vietoj jung
ti, jis pradėjo skaldyti. Skaldymo darbas jam nebuvo šve 
timas pačioje Lietuvoje. Ten jis priminusia pradėjo skal
dyti krikščionių demokratų partiją. Gerokai josios eiles 
aplaužęs, savo r kitų jėgų pagalba, jis pradėjo organi
zuoti savo partiją. Teisingiau pasakius, riė partiją, bet 
frontą. Jo partija vadinasi lietuvių Frontu, o partijos 
nariai yra ne- nariai, bet tik fronto Bičiuliai.. Vietoje su- 
tardo ir iš anksto aptarto bendro darbo. Barzdu
kas pradėjo įsakinėti, kas reikia daryti ir ko nereikia. 
Jis ryžosi, vietoj susitarimo, visas politiri'eš ‘ grupes su
niekinti, išjuokti -ir išnaikinti. Nepajėgdarrras tlešioginiu 
būdu to padaryti, jis organizavo specAliaš paskaitas pe
litinėms grupėms niekinti. Jo politikes bičiuliai veikė 
per VLIKą. Vienon Chicagos konferentijoh Barzduko 
bičiuliai pusantros valandos kalė Į galvą politinių grupių 
atstovams, kad jie susenę, neturi inicratyVOS, nepajėgia 
naudingo darbo dirbti ir šių dienų pasauly yra visai at
silikę. Kada tas bičiulis nepajėgė \riiko kortferencifon 
suvažiavusių atstovų Įtikinti, tai Barzdukas nutarė su
kviesti Amerikos laikraščių atstovus ir prašyti juos, kad 
jie Įtikintų politines partijas, kad jos susenusios ir nie
kam tikusios.

Dr. Basanavičius nepriklausė jokiai partijai, o Bar
zdukas priklauso savai bevardžiai partijai. Nepajėgda
mas Įtikinti kitų partijų žmonių, 
tuviams nepriimtinų politiiies kovos metodų. Jis naudo
je. !rlastą, apgaulę ir net įstatymų laužymą. Jeigu Barz
dukas būtų vartojęs Dr. Basanavičiaus įtikinimo meto
dą, tai Šiandien jis būtų didelis lietuvių tautos vadas. 
Amerikos lietuvių jis neįtikino, todėl ir nėftraūke Į bėrt- 
drą darbą didelės amerikiečių daugumos.

Barzdukas imasi lie

JONAS VAIČIŪNAS

jai ir žmones
Keletą kartų žygiavo juodieji j čiau nurodytas pavyždys. Sten- 

į garsųjį Marquette Parką, no- giasi išvaryti iš savo vietos se- 
rėdami išstumti gražiai įsikūru.-' nąją Lietuvos vaduoti įstaigą 
sius, ramius, padorius gyvento-1 Altą ir į jos vietą patys Sulįsti.

Metodas tas pat. Planas tas 
pat. Priemonės lygiai tokios pa
čios. Tik priėjimo būdas kitoks: 
girdi, mes .pavalome kovoti už 
Lietuvos laisvę, mes ir atsto
vausime, kada reikia ir kur rei
kia. O tu, vargšele Altą,. tiek 
metų gynusį Lietuvos bylos rei
kalus, jair pasenai. Nereikia 
mums tavęs, nes tu neturi žmo
nių, o. mes, bendruomenininkai 
jų turim minias...

Na; na, nesigirkite... Kiek jūs 
turite žmonių, parodė paskuti
niai balsavimai. O dėl senatvės 
tai pasvarstykite. Ką sėribsios 
organizacijos padarė, ryškiai ma, 
tyli po_daug^ metų, išdir- 
bjįneja > bendrtfemehininkiu, taip 
pat -labai .greitai pastebime.. , 
Vyriausias organas jau viėšai 
skelbia, kad reikia špiaut į vis
ką (o gal tik i tą, kas “auksu ži
ba”), kurti naują gyveniiną.

ro, stengiasi sužlugdyti pinigiš- 
kai. Renka aukas Vasario 16 
proga, ir tai nebūtinai laisvini
mo reikalams. Kas kam norit, 
tam aukokit, sako. O mums pir
miausia, nes mes atstovaujame 
politinius reikalus. > ;

Kažin, kas atsitiktų, jeigu 
Altą turėtų pasiduoti ir užsida-

jus, iš kurių didžioji dalis at
siradusi po paskutinės bangos 
iš pavergtos tėvynės. Taigi, po 
Antrojo Pasaulinio karo.

Užimti, išvaryti, — tai nebu
vo ir nėra vienas tikslas; kad 
juodieji gyventojai neturėtų vie 
tos gyventi ar kurtis. Aiškėja, 
kad čia jų kai kurių nesusipra
tėlių (ar per gerai susipratu
sių) vadų tikslas visai kitas: su
maišyti, pagyventi, pagaliau, 
sunaikinti, sugriauti, kad atro
dytų taip, kaip daugelyje jų 
ankščiau apgyventų vietų.

Patašiai, matome mūsų' lietu
viškame gyvenime. Negalime ra 
miai sugyventi, susitvarkyti, 
pasidalinti darbais ir kelti kul
tūrinį gyvenimą, šalpos. orga
nizavimą ir rūpintis politiniu 
atstovavimu šio krašto įtakin
gųjų asmenų tarpe.

Mat, ir čia panašūs reiškiniai

rodo, dar balti visi, arba bent 
apybalčiai po geru atostogų Mi
čigane pakrantėse... Kitų spal-. 
vu dar neteko matyti...
; O, Vis dėlto, atsiranda grupės 
tautiečių, nė kiek nekitaip vyk
dančių savo planus, kaip anks

Na, labai aiškus, aiškių aiš
kiausias, šuolis . į kitus laisvini- 

Imo kelius ir būdus. Tik žvilg- 
' telėkime į tuos tiltelius ir liep
telius. -

Altą, nori ir senutė (argi? J. 
V.) būdama, niekad nevaikš- 
aojo jais ir neatrodo, kad ir 
atryją; žygiuoti paryžusi. Ji 
greičiausia^tuos lieptus sukapos, 
kad ir iš Anapus vandenynų nie
kas čia negalėtų atžygiuoti ir 
raudonų vėjų atnešti..,

Vertėtų labai susirūpinti ir. 
pasvarstyti lengviau ar sunkiau 
Įžiūrimus reiškinius, nes okųpan 
tas tolyn labyn •siūlo savo įper
šąs, paskutiniu metu ypač fil
mų pavidalu. tai, kad
Aitą dar nėfa nukrypusi nuo tik 
rojo kelio, dar laikosi tvirtai ir 
teisingai, nuo pat jos įsisteigi- 
mo dienos iki šios valandos.

Ne taip, kaip bendruomeniški, 
vadai. Iš pradžios dar laikėsi, 
atrodo, kad, iš tikrųjų, būš at
rastas kelias lietuvių susivieni
jimui didžiojojo organizacijoje, 
bet atėjo kiti, ir pasidarė piš...

Baltas laikosi įsikabinęs, bet 
irgi turės apsižvalgyti aplinkui 
“į dulkėtą kelią”. Atsimename, 
kai dr. Z. Danilevičius 1975 me
tų LB Reorganizacijos konferen- 
teijoje pasakė, kad yra buVę pa
sitarimai ' sti bendruomeninin- 
bais, bet nieko iš jų neišėjo, nes 
vieno iš jų buvo pasakyta.; Ne
sirūpinkit, mes pasiimsim ’Hš- 
ką — ir vadavimą, ir Šalpą, tr 
švietimą ir kultūrą...”
' Palaukit, man7 rodos, toks pa
sakymas kvepia tikra diktatūra, 
ar rie? -Keli žrionės džktii&s1, P 
visi kiti bus priversti klausyti 
ir vykdyti.

Tie laikai jaū praėjo. Diktatu 
ra beliko tik kdmūništiniūose 
-kraštuose, čia, Amerikoje, mes 
vadovaujamės demokratija, tik, 
žinoma, dar kai kurie prie jos 
nepripantam ar jos nesupran
tam.

Visame laisvajame pasaulyje, 
visose valstybėse vykdomas tas 
būtinų būtiniausias darbo pasi
dalinimas. Atskiros ministerijos 
dirba savo darbus, nesikišdamos 
svetimas, atskiri skyriai ar pos
kyriai taip pat. Niekad netekė 
nugirsti, kad, pavyzdžiui, švie
timo Ministerija būtų surišta su 
Užsienio Reikalų. Būtų tikra ne 
sąmonė ir erzelis.

Štai, LB reorgaflftflkttrti'art Jūs 
privalėsit ir tai stitvailtyti, kad 
susidūrimų neįvyktą.

Skaitau anąsyk kažkokį ne
pasirašytą šlamštelį (gal jis ir 
iš Vilniaus atkeliavęs, dievai žf- 
np) ir stebiuosi: girdi, Altą kvie 
'čia į saVo konferencijas R. Reū- 
rtruomenės vadovybes, bet ne 
!tikrosios. Tikrosios? Jau čia ke
li klarrtokai, nes LB bus tikra,

kaiš, ir tų- tiltų, kad ir laikinai 
medinių, pristatyti per visus 
griovius ir upeliuš...

Atsiprašau, reikėtų šurimte-

Taigi, Arta jatt* nereikalinga 
Tiesa,- aiškiai to nesako, tik da-

Gerokai apskąldęs lietuvius krikščionis demokra
tus, jis pradėjo skaldyti kitas Amerikos liėtūvių giripeš. 
Jis panoro panaudoti itakiiigiąųšlo .kriksčĮjflmų ^eindok- 
riatų veikėjo Įsteigtą Pasaulio Lietuvių 
savo politinės grupės naudai. Kan, Krupavičius mokėjo 
šu kitomis politinėmis grupėmis dirbti bendrą darbą, bet 
Barždūfcas tos dovanos neturi. Jis dirba tiktai su tais, 
ktiHė )o Mauso. Jis nei nebando Įtikinti, kid jo mėliddaš 
ir ptditmė programa yra geresnė. Jis tik pasako, kad 
taip turi būti ii* baigta. O jeigu kuris nors bičiulis pra
deda abejoti, ar tik nori išaiškinti kurį klausimą, tai jis 
tuojau jį išskiria iš bendruomenės ir paskiria kitą, jo 
klausantį be jėkių abejonių.

NatijfehOš fte vieną kartą nurodinėjo, kad Barzdu- 

koš lietuviai Auka dirti bendrą darbą, bet jie nori su 
prasti, ką jie dirba h ko jie siekia. Jeigu iš Amerikos lie 
tuvių btis reikalaujamas tiktai paklusnumo, tai jie ne

naujai įdarytos organzacijoš tikslai, tai jie stengsis 
lenktyniaudami dirbti reikalingą darbą.

Vfthfrlje Dr. Basanavičius mokėjo apjuhgti visas 
fretiivitį politines partijas ir atliko didelį darbą. Lietu
viai išrinko Dr. Basanavičių seimč pirmininku1, jis pir
mas pasirašė Lietuvos nepriklausomybės fiėklaradją. 
Amerikos lietuviai neturėjo BaSanavČTaus.Ttefe jiė gyvė- 
no demokratiniame krašte fr buvo pripratę prie defnok- 
rahnių principA Tie* principai juos suvedė į.bendrą dar
bą. Jite 'Susiorganizavo į Amerikos Lietuviu Tarybą. Jie 
dirbo ir šiandien tebedirba lietuviams natoding^ darbą. 
Tuo tarpu mokytojas Barzdukas, neturėlžffnas Dr. Ba
sanavičiaus įtakinimo dovanos, savo bičiulėj Į, Bendruo
menę nepajėgė suorganizuoti. Jis norėjo įsakinėti) bet 
ne įtikinėti. Amerikoje jis padarė didžiausią klaidą. Jis 
n'oriėjo būti Dr. Basanavradfti, bet nepajėgė. .

NAUJIENOS, CHICAGO % iLi— Thursday, April 28,

“Kriminalistai 
karjeristai”

LOS ANGELES. — “Krimi
nalistai karjeristai” pasirodė 
esą dar didesnė problema, negu 
buvo manoma.

Naujos skaitlinės, p^kelbfos 
prosekutorių konferencijoje pa
rodė, kad didžiausiuose mfeštuo- 
šė žymioji dalis už rimtuosius 
nusikaltimus suimtųjų piktada-

\ ŪKIAMAS REORGANIZUOTOS AMERIKO ’ 
LIETUVIŲ BENDRUOMENES VIDURIO

VAKARŲ ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS

Lietuvi^ Tautiniuose namuose, esančiuose 
€422 South Kedžiė Avenue,

vai ir visi geros valios tautiečiai prašomi dalyvauti.
Ten pat vakarė buš bahkėtak, kuriame ^grindinę kalbą pa

sakys Vliko tarybos jaunesniosios kartos atstovas inž. Algis Spd- 
rauskas. Biletų Į banketą galima gauti salėje ir skambinant šiais 
telefonais: 544-3880, 656-2550, 434-3717 ir 532-0148. į

Šilta, skani ir sveikš vakarienė, šokiai ir kifi p^yairinima|. 
Auka $10.00 asmeniui.



TeU 562-2727 arba 562-2728

DR. K. G. BALURAS 
AKUiERUA K MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRUUGUA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004,

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
' Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAULV. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius 

1933 S. Manheim Rdw Westchester, lit 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis ir

Teisingumo Ministerijos rūmai Kaune Nepriklausomos Lietuvėse laikais

chitektų, sugebėjusių uždengti 
tokj stogą, kuris per 4,000 metų 
neprakiuro, galėjo būti tu mo
terėlių, o gal dar greičiau tų vai 
kūčių prabočius. Kaip įrodysi,

Rez.: GI 8-0873

DR. W. ĘISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

TEL. — BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS
- 3907 West 103rd Street

Valandos pagal susitarimą 4

489-4441; 561-4605 
ODOS LIGOS—CHIRURGIJA 

4002 N. WESTERN AVĖ. 
5214 N. WESTERN AVE. 

Telefonas atsakomas 12 vai.

OPTOMcTRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses” - 

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

Rašo Vladas RasČiauskas
Keturių tūkstančiu metų “Ak ko negali įrodyti, bet labai ga- 

meninihi vartai j “dangų” ap- limas daiktas, kad vienas tų ar- 
’eieti. bet negenda. Neturi stogo, 
bet Ketus neprasiveržia. Neturi 
durų, bet vėjas j vidų lapų ne- 
nripučia. Neturi didelių langų, 
bet šviesa nljo ryto iki vakaro 
apšviečia pačias svarbiausias į kad jis negali būti amis7 Tas 
maldyklos sienas, gražintas se- ^ouimmas, užimąs 4,000 metų, 
nais vaizdais.
Nei viena maldykla manęs tiek 

nepavaikė, I 
stovinti seniausioji paguodos ir 
ir ramybės vieta. Niekas šian
dien joje nesimeldžia, bet niekas 
ir nesityčioja. Kaip tie seni ar-; 
chitektai' ją statė, niekas dar 
nebandė pastudijuoti, bet kiek
vienam aišku, jog tai -būta gerų 
planuotojų.

Karščiausiomis Maltos dieno
mis, kai saulė veik statmenai 
stovi ir kerta kiekvienam tiesiai 
i viršugalvį, šioje . maldykloje 
visuomet vėsu, ramu ir gera. 
Joje gali ne tik atsikvėpti, bet 
gali ir apie aukštesnius gyveni
mo klausimus pagalvoti.

Niekam ne paslaptis, kad į šią 
maldyklą' žmonės ėjo prašyti 
aukštesnės esybės ramybės ir 
pagalbos. Įdėmu -būtų žinoti, ko 
crieš 4,C00 metų šioje saloje gy; 
venusieji prašė? Ar jų prašy
mai buvo įšildyti? Jeigu jie 
buvo, tai ’kodėl mes panašiai ne
galime prašyti? Jeigu nebuvo, 
tai kaip mes sužinosime?
‘ Turiu pasakyti, kad man, bū
nant prie šios maldyklos, atėjo 
iidelis noras patirti, ką žmonės 
įpie'tokius dalykus galvojo prieš 
keturis tūkstančius metų? Man, 
aišku, pasakys, kad skaityčiau 
senus raštus, ierogllfus ir kitus 
panašius dalykus, bet tai yra 
tiktai pasaka. To padaryti aš

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

TNKSTŲ, PŪSLĖS 1R 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Vai. santrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. wak. ‘ 

' -Z ' Ofiso telef.-. 776-2380 
Naujas rez. telef.: 448-5545

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 

Ofisas 2652 WEST 59th STREET 
TeL PR 8-1223

OFISO VAL.: pirm., £ntrad., treciad, 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vai. popiet ir -kitu laiku 

pagal susitarimą.

Sy Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
dažai. Speciali -pagalba kojoms.

* (Arch Supports? ir t t.
Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—J 
2850 West 63rd St, Chicago. III. 60629 

-Telef.: P Respect-6-5084

yra didžioji žmonijos paslaptis. 
Nemanau, kad prie statybos 

kaip Maltos 'saloje j darbų galėjo būti mano pra^-pra 
bočai. Jeigu jie būtų statę, tai 
greičiausiai, kad jie būtų gyve
nę Maltoje, bet kaš gali pasaky
ti, kad maltiečiai nepatraukė į 
šiaurę <ir neapaagyveno Panevė
žyje ar jo apylinkėse, žios ketu-' 
rių tūkstančių metų maldyklos 
paslapties aš neišaiškinau: Ne
manau; kad galėtų ją išaiškinti 
ir profesoriai, apsišarvavę PAVYKUSI SLA CHICA-

GOS APSEtRUHES KUO-metų yra akmeniui ir kiek me
tų yra iškasto žmogaus kaului. J*V ATSTOVU KONFE- 

Man paaiškėjo, kaVl Malta yra į 
viepa seniausoji vieta, kurioje ( 
žmonės gyveno prieš keturis _

'J«l ka< mane myli, laikysis mano žodžio ir mano Tėvas ii mylės, nes pas 
jį ateisime ir apsigyvensime". — Jono 14:23. Z

Ar girdėjai Jėzaus beldimą? Jis juk sako: “Štai aš stoviu prie durų ir 
beldžiu, jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir va
karieniausiu su juo”. (Apr. 3:20) Ar esi pabudęs ir atidaręs jam savo šir
dies duris ir leidęs įeiti? Apaštalas sako, kad tie, kurie miega, miega nak
tį, bet mes juk esame dienos vaikai ir šviesos vaikai. “Todėl kaip dieną 
elgkimės, padoriai. Naktis praėjo, o diena priartėjo. Todėl meskime šalin 
tamsybės darbus ir apsivilkime šviesos šarvais”. (Rom. 13:12) Ar esi ap
dengtas Kristaus brangiausiojo kraujo nuopelnais ir apsivilkęs teisingumo 
rūbais? Ar laikai šituos rūbus baltus ir nesuteptus šiuo pasauliu?

• Visi žino, kad mirtis yra fiwn Ir palieži* ki.kvlsną. Bot kur yra mL 
Tusioji? į klausimo atšoko knygutė "Viltis po mirties", kurių gausite 
nemokamai. Rašykite:

i F. ZAVIST, 3715 “WEST 66th SORBET, CHICAGO, ILL 60629
4V. RATTO TYRINĖTOJAI

Į VVVV’ZSVT. vv-tvwwvw-s

Mažeika & Evans
Vyrų kuopos kuri savo tarpe 
turi daugumą jaunų tautiečių, 
kurie dažnai ruošia subuvi
mus ir savo kuopą papildo 
naujais nariais. Nuopelnai pri
klauso pirm. Stanley Moliui ir 
organizatoriui Vito Uzniui.

SLA centro iždininkė Eufro 
ties kuopų atstovų konferenci-lsine Mikužiūtė padarė įdomų 
jos prezidiume buvo pirmininįveiklos pranešimą pabrėžda- 
kas Mačiukas,- sekretorė Kris-ima, kad SLA. pelningai in.ves- 
tina Austin ir- svicepinn. Stan tuoja pingus, gaudama aukš- 
lęy Molis, kurie tpadarė trum
pus veiklos praneši mus. Po <to 
sekė 26 kuopų atstovų prane- 

____  _____  __ Šimai; kai kurie; buvo optimi- 
tas, kad galėtum žingsniuoti stiskL pažymėdami apie naujų 
aukštyn. Kai nuėjai į galą, tai narių įrašymą. Tiktai mažu 
yra paliktą viena pakopa, ku- nia nusiskundė,'kad šiuo metu 
ri veda į kitą' aukštyn lengvai sunkiau naujų, narių įrašyti, 
einantį taką. Man atrodo, kad Kristina Austin pabrėžė, kad 
šios maldyklos ardhitektai buvo 
praktiškesni už šiandieninius 
Jie pastato laiptus su daugeliu 
pakopų, kurios senam žmogui 
gana sunkios įveikti. Daug leng
viau eiti į-viršų, o ne.lipti.____ j Vienas iš optimišklausių kuo

Paprašiau vežiką nuvežti ma pų atstovų buvo tai-i as žodis.
nei Maltą ir Hiitoną. Jis buvo laj buv. Lietuvos konsulo Kal- 
patenkintas, kad baigia darbą. Vaičio. Jis pažymėjo, kad rei- 
Džiaųgėsi ar jo lęuinas, nes jis Įjįa pavytį iš Chicagos

‘ , RŲNCLIA
Balandžio 16 d. Chicagos 

tūkstančius metų, statė uostus, Taupymo b-vės ^patalpose -įvy- 
namus ir maldyklas, kurios iki Rusioje SLA Chicagos apskri- 
sio.meto nesunaikintos. '■

Išėjęs iš senos maldyklos, dar 
kartą apėjau aplinkui, apžiurę- 
jau paliktus didelius akmenis, 
saugojančius pamatus ir įėjimo 
laiptus. Teisybę pasakius," prie 
maldyklos jokių laiptų' nebuvo. 
Buvo didelis pamatas, nutasy-

tai vargu aš galėčiau jų mintis 
natirti. ' • ■=

Norėjau plačiau apklausinėti 
dvi moterėles, išėjusias iš šios 
seniausios maldyklos. JRasikei-_ 
tėm "kėliais sakiniais, Wt jos’tik 
maltiškai kalbėjo, -o mano veži
kas memokėjo jų -kalbos-man-an
gliškai išaiškinti Gal ir geriau. 
Jeigu jis .tai būtų ir padaręs, 
tai vargu aš -būčiau supratęs.

Is-maldyklos išbėgo keturi šių 
moterų vaikai. Jie pasižiūrėjo į 
mane, bet kai jsitiknro, kad aš 
negaliu susikalbėti-su jįį moti
noms,’ tai dar mažiau galėsiu 
susikalbėti su jais. Orėms nebu
vo Įdomu su manim kalbėti. -Aš 
mačiau, kad jiems rūpi visai 
kitoki dalykai, negu man.

Bet gal pati didžiausioji Mal
tos maldyklos paslaptis ir buvo 
'os dvi moterėlės sū keturiais 
vaikučiais. Niekas šiandien niė-

jų kuopa padidėjo narių skai
čiumi ir jai atrodo, kad atei
tyje dap daugiau narių įsira
šys, sąryšyje su paskelbtu va
jumi./ -

tug dividendus, už 1976 m. 
gauta virš $150,000. Ji ragino 
turėti daugiau optimizmo, nes 
SLA auganti fraternalinė or
ganizacija.

Visiems kuopų atstovams iš 
sKcalbėjusį, padiskutavus vei jt 
kią, pirm. Mačiukas pareiškęs 
savo keletą pastabų dėl veik-, 
los pagyvenimo, uždarė konfe
renciją.

Ponia Mačiukienė ir dar ke
lios atstovės pavaišino atšo
vus kavute, skaniais užkan
džiais bei stipresniais gėrimė- 
iais. •

patenkintas, kad baigia darbą.

čiau, negu d “Akmeninius dan
gaus-vartus.” Sumokėjau aš jam 
ir paabejojau, ar jis daugiau ži
nojo apie pačią seniausią mal
dyklą pasaulyje, negu aš. Gali
mas daiktas, kad tij žinovų nė
ra, bet tas didingumas, tas pa
siryžimas .iškirsti iš akmens to
kią maldyklą jau verčia žmcfgų 
pagalvoti.

Padėkojau Hiltono savininkui 
už progą pamatyti seniausią mal 
dyklą, jam pasakiau j kad man 
reikalingas geresnis gidas. Jis 
važiuoja gerai, bet apie Maltos 
praeitj jis nieko nežino. Sekan
čią dieną gavau labai gerai in
formuota gidę, kuri žinojo .ne

tik apie šių dienipMaltaą, bet ir 
apie salos ir jos gyventojų pra
eit).

Atstovų tarpe buvo dar zur 
nalistai JzKapačinskas su žmo 
na, Simokaitis, Paulauskas ir 
k t., kurie " ilgokai šnekučiavo 
SLA oragnizacijos pagyviifip; 
mo reikalais.. pr. š.1

FABRIKO SANDĖLIŲ
SEKMADIENĮ, GEGUŽĖS 14 D. NUO 9 RYTO IKI 4 V. POPIET 

Pirkite dabar pavasariui, vasarai arba dovanoms j Lietuvą.
/

Didžiausias už bet kada buvusį išpardavimas Philmaid Lingerie — 
pižamos, suknios, darbo apranga namuose, pilno ir pusės dydžio apatinukai. 
Įvairūs gabalai medžiagos, apsiavinėjimai, elastiškos .juostos. Nailono, sa- 
tinos, trikotažo ir kitokie drabužiai nuo 30 iki 50 dydžio.
SPECIALUS ĮVAIRIOS MEDŽIAGOS GABALŲ MAIŠELIS TIK 50 c. iki $1. 
Tai tik labai maža dalis krautuvių kainos. Specialus chalatu išpardavimas.

Douglas "L” sustoja prie Racine ir Morgan stočių. *

1022 W. VAN BUREN ST. •
Didelė automobiliams aikštė veltui.

PRANEŠKITE IR ATVYKITE KARTU SU SAVO ARTIMAISIAIS.

Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN AVE

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

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

‘ 4605-07 pr
w

M
K

^e
iii

i ’A■ -TMiirwriiaiafe
Tol. WA 5-8063

Apdraustas parkraustymai 
H fvarr>v atstumu.

ANTANAS VILIMAS

Tek 376-1882 arba 376-5996

•W

CHKAGO, ILL. 60629

Remove THE PINEAPPLE FROM BOTH SHELLS. HALVE 
FKUCT LEHfiTHWSE. SLICE OFF CORE (TOP POCTTdN) 
OF EACH QUAFTEK. ERUMK FWMV. PtfTBMKNTHE 
SHELL ~ IT MMXS AH ArTEACTIVE SBMHG TOH -E

Gėlėš visoms progoms 
BEVERLY HILLS GELINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET
Telefonai: TR MI833 TrT»R^O834 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Sene Driship krautuvė

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Oak Lawn, 

TeL -499-1318

MW n OfTANDSERVE FRESHPINEAPPLE

rcKKMAVdl TMA.

M 0 V I N C
L«ldfm»l — PiM. wodrancia 

ŽEMA KAINA

; Kbw TUKTA PLUMP AND TRBM- 

LOOONG PINEAPPLE HAS FOUND 
A HOME IN YOUR WTCHEN ,YOU 
MAY WONDER ABOUT THE 

:EA5I E5T WAY TČ OJT AND SERVE 
'THIS TeLKACr*. WELL. ITtOULPNT 
!BE EASIER

4330-34

MODERNIŠKUS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

So, HERMITAGE AVENUE
TeL: YArdJ 7-1741-1742

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

AMBULANCE 
-PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

3367 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

So. CALIFORNIA AVENUE
/ - /

Telefonas: LAfayette 3-0440

TĖVAS IR SŪNUS

2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehill 6-2345-4

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS |
AIKŠTfi TUTOMOBELIAMS PASTATYTI J

Chicagos
Lietuvių 
^^aidotuvių 
OireKtorių 
Aseociacijos

(LAYW PINEAPPLE 0N ns' * 
f5IDE.WnH ALAK6E,SHAR? , 
'KNIFE CUT LENGTHWISE FROM 
mt BOTTOM THROUGH 1HEZK0WN.

TTO REMOVE THE FRUIT, 
INSERT A CURVED KNIFE 
CLOSE TO THE SHELL AMP 
CUTALLTHE WAKXJUD-

Ylų ' BUTKUS - VASAITIS
14AC So. 50th Ave>, Cicero, 11L Phone: OLympic 2-1003

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

SOPHIE BARČUS Į 

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS j 

Visos programos Ii W0PA, 

w 1490 IcfL A. M.

; Lietuviu kalba: kasdien nuo pir-
< madienio iki penktadienio ,12:30

— 1:00 vai. popet. — šeštadieni 
Ir sekmadieni nuo 8:30 iki 0:30 
▼aL ryto.

Telefo HEmtock 4-2413

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
geruuvu, privalu susipažinti su žemiau is vardintomis knygomis 
suminėtas knygas gauma užsisakyti Naujienose.
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk 
lose Vokietijoje. 273 psU kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juozas Kapačmskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra naiurali anKSiesmųjų atsimimnių tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kunanėio ir patvariai pu k u rusi o asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psl. Kaina 7 dol.
* eiKAGlETES (SPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autore buvo Vilniuje. Trakuose, Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose. 
Klaipeuoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmones pasakė 95 psl. $1.50. Yra taip pat 
išversta į anglu kalbą.

M. Zoičenko, SATYRINES NOVELĖS. Genialaus rusu rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina $2.

O. Kuraitis. KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intuicsto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Prof. P. Pakarkite KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI, 176 psl. dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina $2.

Vincas ŽematHa. LIUBLINU UNIJOS SUKAKTIES PA RAITĖ J E

GEORGE F. RUD MINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Rė pubi’c 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-€€72
11028SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Milk, Di. 874-4410

* I L—■■ ■ ■ .. .. ................ Į , . W ■ !■ I,

gie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE. 1739 So. HAUSTED ST> CHICAGO, ILL 6G608 

atsilankant darbo valandomis arba užsekant psifu Ir pridedant 
8ak| ar piniginę perlaidą.

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: Y Arda 74911
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Panelė Dita McGee, čia gi
musi lietuvaitė iš Bridgeporto 
apylinkės, atvykusi į Naujienas 
pareiškė: “Aš noriu užsisakyti 
dienraštį šešiems mėnesiams. 
Jį labai ni/gsta mano mamytė, 
o man yra proga jas skaitant 
nepamiršti lietuviškai. Likutį 
nuo 20 mama skiria Naujienų 
paramai”. Malonu buvo susi
pažinti ir pasikalbėti su pa
trauklia ir gražia lietuvaite p-le 
Dita, taip pat padėkoti jos ma
mytei už auką ir už preniunera-

nuomonę jas užsisakant Pla
tinimo vajaus proga jos yra 
siunčiamos susipažinimui 2 sa
vaites nemokamai pagal gau
tus pageidavimus arba skaity
tojų atsiųstus galimų prenume
ratorių adresus.

-Fgyy- j « j-, a fix
HELP WANTED — MALI 

D«rb>inkv R*,bU

GUARDS
SECURITY
OFFICERS

— Ponia Anna J. Naujokai
tis, New Lisbon, Wis., pratęs
dama prenumeratavsavo gorus 
linkėjimus atlydėjo $6 auka už 
kalehdorių, Joana ir Benius Ka- 
veckai .Columbus, Georgia, 
taip pat Gerry Fricas iš Moun
tain Home, Arkansas, atsiuntė 
po du dol. Dėkui už aukas ir 
už ankstyba prenumeratų pra
tesima.

— Balys Sebastijonas iš Mar
quette Parko, daugelio organi
zacijų veikėjas ir valdybų na
rys pratęsdamas iš anksto be 
raginimo prenumeratą, atsiuntė 
sveikinimus. ir gerus linkėji
mus, juos paremdamas ?5 au
ka Mašinų fondui. Tos apylin
kės tautietis užsisakė Naujienas 
vienieriems metams, bet pavar
dės prašė neminėti. Dėkui. Vi
si skaitytojai prašomi rem
ti Naujienas ir jas platinti. Visi 
lietuviai kviečiami atkreipti i 
Naujienas savo asmenišką dė
mėsi, gerai su jomis susipažin
ti ir pareikšti savo asmenišką

Į — Frank Prusis iš Calumet 
City kartu su žmona ir artimai
siais dalyvaus Naujrenų banke
te šį sekmadienį p vai. popiet 
Martinique restorane. Dėkui už 
dalyvavimą ir ankstybą vietų 
rezervaciją, tuo sumažinant 
rengėjams daugelį rūpesčių ir 
užtikrinant tinkamą svečių pri
ėmimą. Taip pat dėkui Marian 
ir William Sebastijonams, pa
pildomai užsakiusiems 12 as
menų vietas.

— Irena ir inž. Leonas Nekus 
iš Beverly Shores, Ind., daly
vaus Naujienų bankete. x Tos 
apylinkės Josefina Krjščiūnienė 
šeštadienį grįžta iš Miami 
Beach, Ela., kad galėtų dalyvau
ti bankete. Taip pat dalyvaus 
Naujienų rėmėjai — Pranas 
Adomaitis ir Jonas Papelfčka 
iš Marquette Parito apylinkės. 
Visi mieli tautiečiai kviečiami 
dalyvauti ir vietas grupėmis ar
ba pavieniui užsakyti iš anaks- 
to Naujienų administracijoj.

bankete ir jau dabar rezervuoja Auka asmeniui 8 dol. Rezervuo- 
neinažiau 10 asmenų rietas. Į ti rietas šiais telef. 776-3727 arba 
Tikimasi, kad dalyvaus daugiau 
ir apie tai bus pranešta poros 
dienų laikotarpyje. Dėkui val
dybai bei organizatoriams taip 
pat visiems rezervavusiems vie-

925-4980.

Nationwide firm; Top Pay; All 
uniforms provided; accrued paid 
vacation; do dues of any kind; 
scheduled pay increases and full 
40 hour work week. 
Locations throughout Chicago 
and suburbs., >•

ALLIED SECURITY 
Garfield, Oak Park 

622-3311

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

1130

HELP WANTED — MA L E-F EMA LE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’dentas '
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

— Dr. Antanas Gusenas, 
daugelio laikraščių bendradar
bis ir daugelio knygų autorius, 
dalyvaus Naujienų bankete su 
savo artimaisiais ir vienas iš 
pirmųjų rezervavo vietas,' tuo 
mažindamas rengėjų rūpesčius". 

.Dėkui tlr. Gustai^rui-Gesenuį 
už bendradarbiavimų visuomet 
laiku ateinant Į talką, dėkui kar
tu su juo dalyvaujantiems.

— Stasė Pranskevičienė iš Ci
cero pranešė, kad grupė LB Apy
linkės narių dalyvaus Naujiem^

— Steponas ir Valentina Min' 
kai, So. Boston, Mass., dėkoja 
visiems, padėjusioms surengti 
lietuviškų radijo programų su
kaktuvini banketą, dėkoja me
ninės programos išpildytoias ir 
visiems gausiems dalyvavimas. 
Radijo programos tradicinis 
piknikas bus rugpjūčio 14 d.

— Albinas Rudinskas iš Ro- 
chesterio, Mich., ilgametis Nau
jienų darbuotojas <ir rėmėjas, 
grįždamas mašina
atostogų Floridoje, sustos Chi- 
cagoje dalyvauti Naujienų ban 
kete.

žiemos

— Chieagos Anglijos Britani
jos Lietuvių klubas ruošia-Mo
tinos Dienos minėjimą š. m. geg. 
1 d., 2 vai. po pietų Vyčių salėje. 
Bus trumpas susirinkimas ir pro
grama vaikams. Klubo valdyba

(Pr-)

Senatoriui Stevenson

WASHINGTONAS. — Illino- 
jaus senatorius Adlai E. Ste
venson dar šią savaitę vyksta į 
Bethesda- Naval Hospital, kur 
vyr. chirurgas Dr. William J. 
Foot padarys tiroidinės liaukos 
operaciją, kadangi patikrinant 
senatoriaus sveiktą tos liaukos 
dešinėja pusėje pastabėta prade 
jusi augti nodulė, kuri gali tu
rėti vėžio užomazgą, nors apie 
70 nuošimčių tokių nodulių (aug 
liu) neturi vėžio.

— Venecuelos Lietuvių Drau
gija- rengia Motinos Dienos pa
gerbimą š. m. gegužės 7 d., šešta
dienį, šaulių salėj, 2417 W. 43rd 
St. Trumpa meninė programa. 
Veiks laimės šulinys. Šalti ir šilti ’ tų amžiaus. Operuojamas atei 
patiekalai. Pradžia 7:00 vai. vak. nanti trečiadienį.

Sen. Stevenson yra 46 me-

KITCHEN HELP WANTED 
<

Exper. preferred. But not necessary 
Day - Evening shifts. 
Full and party time. 
Apply in person — 
"2 to 4 ’

STEAK & ALE
W. Roosevelt Rd. Lombard

JOSŲ GEROVEI!
6 KAMBARIŲ tvirta mūrinė rezi

dencija prieš parką. Labai dideli kam
bariai. vonios, $26,000.

HELP WANTED — FEMALE 
- Darbininkių reikia

REIKALINGA ateinanti moteris pri 
žiūrėti mažą vaika dienomis nuo pir
madienio iki penktadienio.

Tel. 424-5597

ŠEŠIŲ apartmentų puikus mūrinis. 
Arti šv. Kryžiaus ligoninės. $17,000 
pajamų, , ;

ERDVŪS mūrį bungalow. 3 miega
mieji ir valgomasis. Arti mūsų raštinės.

3 BUTAI ir biznis, gera transpor- 
taeija, arti bažnyčios.

TAVERNA ir 6 kambarių butas vįr- 
šuje. Reikia greit parduoti Duokite nimas. Užteks įmokėti $7,000. 
pasiūlymus.

2 BUTŲ medinis. $12,000,

2 AUKŠTŲ namas ant plataus skly
po prie Marquette parko už Kedzie, 
Virš $5.500 lengvu pajamų metams. 
Paveldėjimas ir šeimos turto padali-

2 BUTŲ gražus mūras Marquette 
Parke. Du atskiri šildymai gazu, Įreng
tas beismantas, garažas. $32,000

Notary Public
RENTING IN GENERAL 

Nuomos
Insurance, Income Tax

2961 W. 63rd SL Tel. 436-7878
Marquette parke 2-me aukšte 

išnuomojamas 5 kambariu butas su
augusiems be gyvuliuku. Teirautis po 
6 vaL vak. Tel. RE 7-8007. '

IŠNUOMOJAMAS 4 kambariu butas 
su 2 miegamais, kilimais, plytelėmis 
išklota vonia ir dušais suaugusiems 
už $160. 71-mos ir Western apylinkė. 
Užimti nuo gegužės 1 d. Tel. 476-5860.

IŠNUOMOJAMAS 4^ kamb. butas 
Ime aukšte suaugusiems be gyvuliu
kų. Brighton Parke.

; C Tel. 927-4309

IŠNUOMOJAMAS kambarys su vir
tuve.. atskiras įėjimas, vyresnio am
žiaus moteriškei ar vyrui. Informuotis 
telefonu 776-3727.

REMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
NauĮUnota galima gauti pulkiy knygy, kurios papuoš bet kokia 

knygy spintą ar lentyną
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų, dienu 

atsiminimai ir įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psL Kaina $5.

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prisimini* 
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje surašymai, subirs- 
tyti 1 12 dalių. 296 psL. kaina $5.

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, Gra
žiais viršeliais. 336 psL Kaina $6.00. Minkštais virš.

Prof. Vad. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL, Įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; H dalis, 225 psL, Įrišta — $3,00. minkš
tais viršeli aig

Henrikas Tomas

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA
Jeigu įdomauja tės 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.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
{vairūs Pardavimai

FOR SALE TAVERN BUSINESS 
and restaurant,

1st floor and modern 5 room 
apartment 2nd floor. 
Near Amphitheatre

Call 523-1457

TRŪKSTA NAMŲ PARDAVIMUI 
Namai pardavimui:

MARQUETTE PARKE 4 miegamų 
mūrinis, arti bažnyčios, mokyklos. 2 
mašinų garažas. Nebrangus.

6 MIEGAMŲ mūrinė rezidencija su 
valgomu. 2 masinu mūrinis garažas. 
Apyl. 66 ir Mozart. A

10 M. SENUMO 4 butų mūrinis pa
jamų. namas. 3 butai no 4 ir vienas 3 
kamb. Apyl. 53 ir Kolin.

AUKŠTO mūrinis. 5% kamb. 
apačioj, 4^ kamb. viršuj. Įrengtas rū
sys. Mūrinis garažas. 62 ir Kolin.

8- MODERNUS butai — labai gerai 
išlaikytas namas. Visi butai po 4 kamb. 
Prie 55 ir Kedzie. .

BRIGHTON PARKO pyl. geras in
vestavimas. 3 mūriniai namai po 2 
butus $20,0000 kiekvenas. Pardavėjas j' 
pageidauja parduoti visus namus vie
nam-pirkėjui.

60 AKRŲ farma Į pietų vakarus nuo 
Lemonto. Galimybė išdalyti sklypais. 
Kaina $5,500 už akrą.

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

PLATUS LOTAS arti Sv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

3 GRAŽŪS BUTAI IR BIZNIS. 2 
aukštų mūras, gazu šildomas. Garažas, 
platus sklypas, arti parko. $40,000. 
$40.000.

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

ELECTROS (RENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tek 927-3559

___________________________________
Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.

Pakalnės ir Labguvos, apskrity g su įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psl„ kaina S6.

P. Kesiūnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.

Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimad

M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 
puslapiai ____ - . - -_________________

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto iSaidomi.
NAUJIENOS,

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ . 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE' 
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — T»L -WA 5-2737 

3333 Se. Halstad -«t„ Chicago, HI. 60608. — TeL 254-3320
V. VAL ANTINAS ' 7 ■

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS ’
NAUJIENOMS šiemet suėjo 50 metų. Minint tą sakaktt gerbiant piraojt 

Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudei pirmu 
nūs ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės Išlikimui, zkėl- 
biamaa Naujienų platinimo vajui.

NAUJIENOS tvirtai stovi Ir kovoja rf Uetuvoa ir pavergtų Ue^ivfs laisvę 
neidamoa ir neridėdamoi į sandėriui su okupantxlf ar jų Igallo- 
tiniaii. E

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes,’jų bendru inriitu- 
djas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąja 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 
srelbdama platinimo vajų kreipiasi l 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, riekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renes«a.
KVINUOJA: Chicsgoja Ir Kanadoje matims — $30.00, pvsai — $18.00, 

trims min. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. — $230. Užsieniui 
m — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savatty ne mokime L

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
MARIA NOREIKIENS _ VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th SL, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 
o*slrinklmai garo* rūšltr Įvtlriv prekių. 

MAISTAS Ii EUROPOS SANDĖLIŲ.

J. Jasmin**, A KISS IN THE DARK, Pikantiškų ir Intymių nuotykiu 
aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengva* stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psL Kaina S2J5O.

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorljot 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
psL, kainuoja 32.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais 34.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas b 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki a: 
piniginę perlaidą.

NAUJIENOS, 
1739 South Halsted St 

Chicago, Hl. 60608

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

Q Siunčiu_________ dot Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajau* proga paremdamas lietuvišką 'spaudą.

Į~~| Vajaus proga prašau. siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVAROS IR VARDAS

SODYBŲ PIEVELES
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

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

AR JAU PASIDARSTE
SAVO TESTAMENTĄ?

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

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

, įvairi apdrauda
BUTŲ NUOMAVIMAS - 

nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.-

INSURANCE 
parenkant

TAISAU NAMUS
IR VISKĄ NAME 

Tetefonuoti: > / 
476-7727 arba 523-9367

ALEKSAS '

$3-50.

* 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 įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems ...

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

Todėl .šio pasimetimo ir illu-

and PLEASE 
make people 
more careful

LEMONTO APYLINKĖ 
/

Five wooded acres in the country 
with 2 house: 1 duplex a ' cottge. 
Ideal for large family with privacy.

FRANK DI GIOVANNI. Realtor
815-838-8363 
815-727-4000

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

. Kreiptis
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC

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

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

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

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-8200
ANNA DOCHES 

Lithuanian Representative

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

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

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

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

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

si baseinas, telefonas, valkams žaidi
mo aikštelė. Galime reiervuotl teL 
501-623-9814.

tail Frank Zapolii

3208Vi W.VStTi St.
GA 4-8654

Šute Farm-life Insurance Cenjpj^y

zijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity
tojus.

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

Didžiausios kailių 
posirinkimas
if Metuv| kailininką Įįri^ 
/J —JMg

^sLNORMANA 
4mggMURŠTEINA 
■W&J^^TeL 263-5826 
uJUA (i*taif«) ir

677-8489 
jHjjwyNf/ (buto)

NAUJIENOS1 KIEKVIENO 
LIETUVIO 

draugas ir bičiulis


