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MOKSLININKŲ? ?!
Okup. Lietuvoje paminėta Lietuvos Mokslų akademijos 30 

metų veiklos sukaktis
šios įstaigos vadovo pareigas einąs, jau 25 metai, prof. dr. Juozas
Matulis “Tiesos” bendradarbei (nr. 13) aiškino, kad 1971 metais 
Lietuvoje esama apie 8,500 mokslininkų, iš jų reikia paminėti 
200 mokslo daktarų ir arti 3,000 mokslų kandidatų.

Akademija, Maskvos vyriau
sybės paskatinta, 1964 metais 
nusistatė atitinkamas mokslinių 
tyrimų kryptis. Atsiskyrus nuo 
Akademijos žemės ūkio ir miš
kų institutams, sustiprėjo tiks
liųjų mokslų kryptys, ypač ma
tematikos bei fizikos. Dabar 
nurodoma į tokias Akademijos 
mokslinių tyrimų kryptis: tiki
mybių teoriją ir matematinę sta
tistiką, kibernetikos matemati
nes problemas ir techninę kiber
netiką, teorinę atomų ir mole
kulių spektroskopija, puslaidi
ninkių fiziką, aukštų tempera
tūrų šiluminę fiziką, metalų 
elektrolitinio išskyrimo teoriją 
ir metodų iš anksto nustatytų 
savybių galvaninėms dangoms 
gauti kūrimą, biologinius auga
lininkystės ir gyvulininkystės 
produktyvumo kėlimo pagrin
dus, respublikos gamybines jė
gas, lietuvių tautos istoriją, kal
bą ir literatūrą.

Kaip matyti, Akademijai pa
vesta uždaviniai, kuriais siekia
ma, iš dalies, ne tiek tirti moks
lą, bet siekti kelti krašto ūkį 
(gyvulininkystė...). Būdinga, 
kad lietuvių tautos istorijai, kal
bai ir literatūrai sąraše skiria
ma paskutinė" vieta....

J. Matulis pažymėjo, kad šiuo 
metu Lietuvoje yra 79 mokslo 
įstaigos, iš jų — 13 aukštųjų 
mokyklų, 32 mokslinio tyrimo 
institutai ir kt. (E) 

Saugoma tautosaka
Lietuvių- tautosakos rinkimas, 

svarbus darbas.

Kas tą darbą pasku- 
klausia autorė ir ran-

saugojimas
Tai rūpi visiems lietuviams ir 
jie, bent Vilniuje, įžiūri nemažų 
spragų, kliūčių reikiamai rūpin
tis tautosaka. “Literatūros ir 
Meno” savaitraštyje, vasario 
mėn. (nr. 7), Alė Počiulpaitė 
pripažįsta, kad Vilniuje, Lietu
vių kalbos ir literatūros insti
tute saugoma apie 70,000 tau
tosakos vienetų, kasmet užrašo
ma 10-20 tūkstančių vienetų.

Tačiau... tautosakos rinkimo 
sektoriuje, institute, dirba vos 
apie 10 žmonių, gi tautosakos 
rinkimo planas sudarytas net 25 
metams 
bins? — 
da kitokių, organizacinių ne?- 
sklandumų.

Lieka viena paguoda — tau
tosakos rinkimu Lietuvoje rūpi
nasi ne tik įstaigos, bet ir stu
dentija, mokiniai, kraštotyrinin
kai, pavieniai entuziastai.

Kai kurie šių entuziastų kone 
ištisus metus su kelionmaišiu ir 
magnetofonu eina per kaimus, 
kiti užrašo savo kaimynų ar pa
žįstamų dainas ir kt. Tautosa
ka besidomintiems žinomos kai 
kurių rinkėjų pavardės, kaip 
J. Dovydaičio, J. Aidulio, užra
šiusių kelias dešimtis tūkstan
čių tautosakos vienetų. Apie 
1,000 dainų yra surinkęs V. Bir
bilas, atsiranda ir daugiau tau
tosakos entuziastų. (E)

MUENCHENAS. — Iš Rytų 
Vokietijos į vakarus per pavojin
gus minų laukus perbėgo komu
nistų pasienio sargybinių vilki
nis šuo. Jis padėtas į karan
tiną, o vokiečiai juokiasi, kad ir 
Šunės bėga nuo komunistų.

COLOMBO. — Iš Ceylono iš
važiavo visas Šiaurinės Korėjos 
ambasados štabas. UPI prane
ša, kad ir sovietų ambasados da
lis, visos diplomatų šeimos ir ke
li diplomatai išskrido iš Ceylo
no į Maskvą.

MASKVA. — Sovietų “Kom- 
somolskaja Pravda” rašo, kad 
komunistinėje Kinijoje vaikai 
auginami žiaurumo, neapykan
tos ir įtarinėjimų dvasioje. Ki
nijos mokyklos daugiau pana
šios į kareivines, vaikai moko
mi atsidavusiai garbinti Mao Tse 
Tungą,

MIAMI. — Kubos valdžia pla
nuoja įsteigti specialius kuror
tus, kuriuose išeiviai kubiečiai 
iš Amerikos ir kitų kraštų ga
lėtų atvykti praleisti su savo 
giminėmis ir pažįstamais atos
togas. Matyt, Kubos valdžiai pa
rūpo savo egzilų doleriai,

WASHINGTONAS. 
bolininkų (kojinio) 
‘Dart

■

Maršalas Ky: P. Vietnamas dar ^nepasirengęs
SAIGONAS. — Pietų Vietnamo karinės jėgos pradėjo naują 

žygį. A Shau slėnyje, kuris yra netoli Laoso sienos. Generolas Ab
rams, JAV karo jėgų Vietname vyriausias vadas patvirtino, kad 
tame puolime dalyvauja ir amerikiečiai pėstininkai, ši ofenzyva 
gali būti išplėsta į Laosą, tačiau dar nežinia, ar į Laosą įžengtų 
ir amerikiečiai. Praėjusį kartą, kai vietnamiečiai žygiavo į Laosą, 
prezidentas Nixonas neleido siųsti pėstininkų ir tame puolime 
dalyvavo tik aviacijos jėgos.

Puolimas A Shau slėnyje yra 
apgaubtas paslapties šydu. Viet
namo prezidentas Thieu pareiš
kė korespondentams Hue mies
te, kad bus tęsiamas spaudimas

- Fut- Kambodijoje ir Laose. Saigono 
klubas kariuomenė perėmė iš komunis-

Washingtone pasiuntė tų ofenzyvos iniciatyvą ir, kaip 
komunistinės Kinijos vyriausy- Thieu pareiškė, bet kada gali 
bei, pakvietimą atsiųsti kinų pulti jr patį šiaurės Vietnamą, 
futbolo komandą į Ameriką.

STOKHOLMAS. — Du kroa
tai, kurie peršovė Jugoslavijos 
ambasadorių Švedijoje (jis nuo 
žaizdų jau mirė) buvo apkaltin-j 
ti planuota žmogžudyste, švedų, 
policija suėmė dar du kroatus, 
kurie prisidėjo prie šio atentato 
planavimo.

MASKVA. — Praėjusį sek
madienį ortodoksų Velykų pro
ga Maskvos bažnyčios buvo pil
nos žmonių. Prie jų sovietų ‘ 
komjaunimo skyriai ruošė įvai
rius trukdymus, šokius, dainas. 
Prie Jelochovski katedros buvo 
suimti du vyrai už netvarkingą 
elgesį.

LONDONAS. — Senatorius' 
Edward Kennedy pareiškė bri
tų korespondentams, kad jis jo-’ 
kiu būdu nekandidatuos į pre
zidentus 1972 metų rinkimuose. 
Jis pasisakė prieš Vietnamo ka
rą ir žadėjo remti sen. McGo- 
verno pasiūlytą rezoliuciją, ku
ri priverstų prezidentą tuoj iš
vežti iš Vietnamo visus ameri
kiečius kareivius.

ČIKAGA. — Penktadienio va
kare Arizonoje sudužo nedidelis 
keleivinis lėktuvas, kuriame už-,minėJe 
simušė penki čikagiečiai

ŽENEVA
Charlie Chaplin Šveicarijoje at
šventė savo 82 metų sukaktį.

Gaisras

Filmu komikas

[Jau ne "pirmą 'kartą preziden
tas Thieu kalba apie š. Vietna
mo. teritorijos puolimą, nors Sai- 
gone manoma, kad tie grasini
mai tik — retorika, kadangi 
amerikiečiai tokiam puolimui ne
pritaria.

A Shau slėnio žygis kariniuo
se pranešimuose vadinamas 
“Lam Son 720” vardu. Balan
džio 8 d. pasibaigęs vietnamie
čių žygis Laose buvo vadinamas 
“Lam Son 719” vardu, šiame 
slėnyje yra keliai iš Laoso, lyg 
Ho Chi Minho kelių tęsinys pa
čiame P. Vietname. Laiks nuo 
laiko šis slėnys būdavo puola
mas amerikiečių. Tuose slėnio 
valymuose žuvo iš viso 376 ame
rikiečiai.

Vietnamo viceprezidentas Cao 
Ky pareiškė, kad Saigono vy
riausybei pilnai pasirengti P. 
Vietnamo gynybai be amerikie
čių ar kitų sąjungininkų pagal
bos užtruktų 15 ar 20 metų, šiuo 
metu vietnamizavimo programa 
toli gražu nebaigta, pareiškė Ky. 

I Reikia dar atlikti daug veiks
mų ne tik karinėje srityje, bet 
socialinėje, politinėje ir ekono- 

Vietnamas dar nepasi- 
Į rengęs perimti visos kovos prieš 
komunizmą naštos. Ky kores
pondentams pareiškė, kad Viet
namo karo kritikas, Amerikos 
senatorius McGovern yra “nie-CLEVELANDAS

Cleveland© Pick-Carter viešbu
tyje sudegino septynis asmenis. 
Įtariama, kad pastatas buvo pa
degtas.

BERLYNAS. — Keturių di
džiųjų ambasadorių susitikimas 
dėl Berlyno vėl nedavė nieko 
naujo, nepadarė jokios pažangos.

DAVIS___Kalifornijos moks
lininkai, stebėję žvirblius, ku
rie paprastai gyvena ten, kur gy
vena žmonės, rado, kad miestų 
žvirblių plaučiuose yra daug 
anglies dulkių ir net pastebimas 
nedidelis plaučių uždegimas, ka
da, tuo tarpu, pajūrio žvirblių 
plaučiai neturi nei dulkių nei 
uždegimo.

Egipto tanko įgulos nariai neseniai dalyvavę dykumos manevruose. Už jy paslėptas už smėlio 
kalnelio matosi sovietu gamybos tankas.

Pagerbė Pabrėžą
Lietuvos gamtininkai prisimi

nė Žemaičių ir Lietuvos botani
ko, S. Daukanto amžininko, Jur
gio Pabrėžoj gimimo 200 metų 
sukaktį. Doc, Č. Kudaba “Tieso
je” teigia, kad Pabrėža stengėsi 
gyventi .ne <į?agal, dvasininko, 
bet pagal gamtos tyrinėtojo pa
šaukimą. Jis buvęs ir liaudies 
gydytoju, farmakologu, per sa
vo gyvenimą parašęs apie 50 
gamtos mokslo ir kitų kūrinių.

Kudaba priminė, kad katalikų 
Bažnyčia yra pastačiusi Kre
tingos kapinėse Pabrėžai puošnų 
paminklą. Pasiūlyta, ypač bota
nikų draugijai, išleisti J. Pabrė
žos raštu rinkini. (E)

— Propagandinių veikalų lei
dykla “Mintis” Vilniuje išleido 
JAV gyvenančio F. Bonoskio 
knygą “Nuo Vilniaus iki Hano
jaus”, (291 psl.). Aprašyti ir 
kelionės į Vietnamą įspūdžiai. 
Matyt, nesitikima didelės sėk
mės, nes knygos tiražas tesie
kia 4,000 egz. (E)

— Aktorei Onai Juodytei-Cha- 
daravičienei, gyvenančiai Lietu
voje, š. m. kovo mėn. sukako 60 
m. amžiaus. Ji Kauno valst. te
atro dramoje pasižymėjo dar 
nepr. Lietuvos laikmečiu. (E) 

kas”. Jei jis atvyktų į Vietna
mą, Ky asmeniškai jį “išspirtų 
lauk”. Atvirai kalbas maršalas 
Ky kritikavo ir Amerikos vy
riausybę, kuri siunčianti Pietų 
Vietnamo aviacijai pasenusius 
lėktuvus.

Egipto Ii covioty gauta* tankas budi netoli Suezo kanalo.

puola Jordaną
KAIRAS — Egipte esanti ga

linga radijo stotis transliuoja ir 
arabų partizanų programas, ku
rios skiriamos daugiausia Jor
dano vyriausybei kritikuoti. Pa
skutiniu metu “Asšifa Balsas” 
(Audros Balsas) ragina Jorda
no kareivius neklausyti vyriau
sybės ir kviečia beduinus karei
vius jungtis prie palestiniečių
partizanų. Jordano valdžios na-' nį, buvo taip pat Ukrainoje, be 
riai vadinami fašistais, žmogžu- to, Kazachstane ir kitose res- 
džiais, melagiais. Jordano ka- publikose, 
riuomenės svarbiausias uždari-j kvoje visa tai nutylėjo, 
nys esąs ginti zionistų valsty- Tačiau Kongreso dalyviai ne

galėjo nepastebėti ankstyvesnės 
žurnalo, “Nauka i religija”, 1970 
m. gruodžio mėn. laidos. Joje 
paskelbtas skaitytojo M. A. Le
bed evo, Penzos gyventojo, laiš
kas. Jis sako: “Tikėjimas Die- 
vu-Kūrėju geriau, kaip ateizmas, 
atsako į žmogaus proto kelia
mus klausimus”.

Redakcija pripažino, kad pana
šių laiškų ji gavusi ir daugiau 

^Kibirkšties” sportinin-r , ir, palyginti, švelniai atsakė į 
moterys, abi geriausios savo skaitytojų keliamus klau- 

komandos Lietuvoje, iškovojo 
bronzos medalius. Kitais metais 
pirmenybėse dalyvaus jau ketu
rios lietuvių komandos. Geriau
siu lietuvių krepšininku vis te
bėra M. Paulauskas.

šiuo metu lietuviai krepšinin
kai yra vieni geriausių Sovietų 
Sąjungoje, bet 1928 ir 1929 m. i 
krepšinio srity laisvoji Lietuva 
yra buvusi visos Europos nu
galėtoja. (E) .

Lietuviai - treti
Lietuviai krepšininkai pasižy

mi ir okupacijoje ir laisvo kraš
to sąlygose. Vilniuje, kovo 
mėn., vykusiose Sovietų Sąjun
gos krepšinio pirmenybėse, Lie
tuvos krepšininkai ir vėl pasižy
mėjo. Kauno žalgiriečiai ir Vil
niaus ‘^Kibirkšties” sportinius

— Kaunietis boksininkas Juo
zas Juocevičius š. m. kovo mėn. 
Kazanėje vykusiose Sovietų Są
jungos bokso pirmenybėse lai
mėjo aukso medalį. -Kiti laimė
tojai, laimėję sidabro ir bron
zos medalius, taip pat kaunie
čiai, J. Kolyčevas ir V. Binge-

— Okup. Lietuvoje šį mėnesį 
plačiai paminėtos J. Janonio 75 
gimimo metinės. (E)

M

EGIPTAS, SIRIJA, LIBIJA SUMANĖ 
SUKURTI NAUJI ARABŲ FEDERACIJĄ

Trys arabų valstybių prezidentai: Egipto Sa
dat, Sirijos Hafez Assad ir Libijos Kadafi paskelbė po kelių dienų 
pasitarimų naujos arabų federalinės valstybės įsteigimą. “Arabų 
Respublikų Unija” turės ateityje vieną prezidentą ir federalinę 
vyriausybę bei vieną kariuomenę. Rugsėjo mėnesį tos trys vals
tybės praves savo kraštuose referendumus ir tada nauja federa
cija pradės galioti. Kitos arabų valstybės galės prisijungti vėliau. 
Komunikate sakoma, kad naujos federacijos karinės jėgos duos 
atkirtį Izraeliui, okupavusiam arabų žemes.

Pogrindžio kronikoj
Sovietuose platinamas pogrin

džio leidinys “Paskutinių įvykių 
kronika”, 16 nr., paskelbė, ša
lia kun. Šeškevičiaus bylos okup. 
Lietuvoje aprašymo, dar kitus, 
dėl religijos nukentėjusių pavyz
džius.

Praėj. metų gruodžio mėn. Ki- 
' jeve buvo suimta baptisto, kovo- 
Ijusio už tikėjimo laisvę, žmo
na Lidija Vins. Jis teismo nuo
sprendžiu atlieka bausmę pri
verčiamo darbo stovykloje. Ko
vingieji baptistai atsisako tar
nauti krašto kariuomenėje.

Kiti religijos persekiojimo pa
vyzdžiai, pagal pogrindžio leidi-

simus

Ideologinis karas
Maskvoje įvykusiame 24-me 

kom. partijos suvažiavime L. 
Brežnevo ir kitų lūpomis buvo 
puolama Vakarų propaganda, 
“nacionalistinės, buržuazinės at
gyvenos”, bet — vengta atvi
rai pulti religiją bei jos išpažin
tojus Sovietijoje, sovietų pa
vergtuose kraštuose.

Ideologinis karas, komunistų 
nuomone, prieš juos vyksta net 
aštriau kaip seniau. Pagal Brež
nevą (“Tiesa”, kovo 31), tas 
Vakarų vedamas ideologinis ka
ras nesiliauja, nes “imperialis
tinė propaganda naudoja rafi
nuočiausius metodus ir galingas 
technikos priemones. Visi bur
žuazijos rankose esami protų po
veikis įrankiai 
radijas - 
klaidintų

spauda, kinas, 
mobilizuoti tam, kad 
žmones, vaizduotų 

jiems kone rojaus gyvenimą 
kapitalizmo sąlygomis, šmeiž
tų socializmą. Eteris tiesiog 
prisodrintas įvairiausių prasi
manymų apie mūsų šalies, bro
liškų socializmo šalių gyveni
mą”.

Komunistai dabar kviečia 
efektingai atremti tuos “išpuo
lius”. Taigi, komunistai jaučia 
ypač laisvojo Vakarų radijo, ži
noma, ir lietuvių kalba radijo va
landėlių Europoje, JAV bei Fi
lipinuose, poveikį. Priešingai, 
Brežnevas nebūtų kalbėjęs apie 
“rafinuočiausius metodus, ga
lingas technikos priemones”.

Pasitarimai dėl federacijos 
steigimo prasidėjo Kaire, tačiau 
Sudano atstovas, prezidentas Ni- 
meiry paskutinį momentą prieš 
deklaracijos paskelbimą; atsi
sakė deklaraciją pasirašyti ir 
išskrido į Maskvą. Sakoma, kad 
gan stipri Sudano komunistų 
partija yra priešinga tokiai fe
deracijai ir prezidentas Nimei- 
ry nuvažiavo Maskvon prašyti 
Kremliaus vadų, kad Sudano ko
munistams jie įsakytų pritarti 
jfederacijai. Deklaracijoje pa
minima, kad Sudanas įsijungs į 
Arabų Respublikų Uniją tuoj, 
kai jo ypatingos aplinkybės leis 
tą padaryti.

Egiptas, Libija, Sudanas ir 
Sirija prieš metus pasirašė va
dinamą Tripolio chartą, kuri tu
rėjo privesti prie dabar skel
biamos federacijos.

Kartu su Sudano prezidento 
netikėta kelione į Maskvą su
tapo ir. Egipto užsienio reikalų 
ministerio vizitas. Maskvoje 
lankėsi ir Sudano gynybos mi- 
nisteris gęn. Hassan Abbas.

Arabų valstybės įvairias uni
jas kuria jau senokai. Prieš 8 
metus Egiptas, Sirija ir Ira
kas susitarė steigti bendrą'vals
tybę, tačiau po mėnesio visi pla
nai iširo. Egiptas ir Sirija įs
teigė Jungtinę Arabų Respubli
ką 1958 metais. Buvo, nustaty
tos taisyklės bendram seimui, 
jungtinei kariuomenei ir sugal
vota nauja vėliava. Prisijungė 
ir Jemenas, tačiau ta respubli
ka buvo išardyta 1961 metais, 
nors Egiptas pasiliko sau tą 
vardą —Jungtinė Arabų Respu
blika. Neilgai gyvavo ir 1964 
metais įsteigta Bendroji Ara
bų Rinka, kuriai tada priklau
sė Irakas, Egiptas, Kuwaitas, 
Jordanas ir Sirija, tačiau ir ta 
rinka liko tik planuose. Pana
šiai gali atsitikti ir su dabarti
ne respublikii unija.

— R. Berlyno leidykla “Ruet- 
ten und Loening” 1970 m. pabai
goje išleido Kazio Borutos kny 
gą “Baltaragio malūnas”. Kny
ga išversta ne iš lietuvių kal
bos, bet iš rusiškojo 1966 m 
vertimo. (E)

Pafience Lifting iirinkta maru Okla
homa City rinkimuos*.



OĘTROIL..MICK*
DLOC-tro W7k nt vi^ąrio 

mėm 14 d. Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimo proga detroi- 
tieėių aukotojų sąrašas.

75 dol. S. šimolifinas.
50 dol.: P Pagojus, A. E. 

Rašytiniai.
30 dol.: J. O. Briedžiai, P. Da

linis, K. V. Kundrotai, J. M. Mi
kailai ir dr. P. V. šepečiai.

25 dol.; Ateitininkų S-ga De
troito, A. Dagilis, dr. B. B. Gri
niai, P. E. Kaustekliai, dr. V. 
M. Mileriai, K. R. Ražauskai, 
Br. VI. Seleniai ir A. Stankus.

yydis, T. P.
MM, Ai. S. ^rigaičftii^ j. Grig»-
liauskas, L. Grunovas, S. J.
Grušniai, A. Gumbrys, L. P-
Heiningai, M. K. Jankauskai, 
A, Jankauskaitė, V. JanukaitSe
nė, R. Janukaitis, J. Janulevi- 
čius, B. P. Januškai, J. E. Je- 
neckas, J. N., Elzb. Jodinskie- 
nėjJ K, Jokša, J. Jonynas, jA. 
Juška,. S. p. Juškai, S, Jųzėųaš, 
S. I. Kauneliai, J. Kinčiai, J. 
Kirtiklis, V. Kniura, V. Kriau
čiūnienė, R’. Kurmauškienė, Ė. 
V. Kutkai, J. S. Laukoniai, L.

bertavičius.
20 dol.: P. Aleškaitis, V. G. 

Ankai, E. Č. Anužiai, G. Ba- 
landa, P. Balandienė, S. K. Ba
liai, J. Balsys, J. E. Baubliai, A. 
Bražėnas, gen. J. Černius, J. 
Gruzdias, E. D. Jankai M. J. Jo
kūbaičiai, T. J. Kavaliauskai, 
kun. V. Kriščiunevičius, R. Le- 
parskas, A. A. Nemaniai, B. 
Norkūnas, V. O. Norvilai, V. S. 
Ruseekai, A. B. Sukauskai, SLA 
200 kp., SLA 352 kp., J. Tamo
šiūnas,. V. Udrienė, A. S. Va- 
siuliai, V. S. Urbonai, B. P. Zel-

žemaičiai.
15 dol.: Vytautas Alkevičius, 

S. Bartkus, S. V. Bubliai, J. J. 
Černiauskai, K. K. Daugvydai,}

S-mas 265 kuopa, Liet. Vyčių 
79 kuopa, Liet. Vyčių 102 kuo
pa, A. V. Lėliai, J. Lesčinskas, 
V. Lingis, J. Mačiulaitis, S. L. 
Matvekai, A. Matulis, P. Mar- 
čiukaitis, A. T. Merkevičiai, E. 

• Mieliauskas, Juozas Mikaila, J. 
J. Mikulioniai, E. Milkauskas, 
dr. V. Misiulis, A. E. Misiūnai, 
Jurgis Mitkus, J. Murinas, A.
B. _ Nakai, D. K. Navasaičiai, E. 
Nemaniėnė, B. V. Neverauskai, 
F. Olišauskaitė, N. Olišauskas,
C. Orentienė, J. R. Orentai, A. 
Paškus, L. J. Pečiūrai, dr.Pe-. 
tersonas, J. Petrauskas, j. Pi- 
kfinas, J. Pleskai, Pr. Polterai- 
tis, J. Preibys, J. O. Pusdešris, 
P. Putrius, E. J. Radai, V. ■ O; 
Radzevičiai, M. Ramanauskas,

> W^^‘>- '■ '5^

Kai kurie miestai nakties tamsoje sudaro gražy vaizdą. Viršuje matomas Leningrado Nevos upės 
pakraštys, o apačioje— New Yorko vaizdas.

PRANCŪZIJA .
- -IWetrofloffiflU || itr ziįra 

Dobaitės vestuvės įvyksta 197Į 
inėn.’ 24 dV’IO,' 
aris XVe, kur

m. balandžio 
rue Violet, 
vyksta Lietuvių Katalikų Mi
sijos Paryžiuje pamaldos.

< ’ • a -— Ričardas Bačkis, Unilever 
koncerno aukštųjų kadrų pa-

luckienė, V- Petrauskas, V. Poš-

1 dol.: V. Alkevičius, S. Am
brazevičienė, T. Butkin, K. Ivoš- 
kus, K. Keblys, Kurienė, K. Let- 
kavičius, D. Marcišauskienė, dr. 
V. Meyers, V. Petrauskienė, A. 
šiurkus ir A. žiedienė.

Dėl pastebėtų netikslumų pra
šome pranešti D. L. O. C-tro 
ižd. Vaciui Lėliui tel. 268-7309.

reigūnas, šalia savo tiesiogi- 
oiąr darbų,, yj^ pakviestas pro 
lespriautįjJ įasiitūt.Superieur 
du Markė ting. Paryžiuje. Pa
skaitas prhdejo skaityti nuo š. 
n), vasario mėn. 1 d.
"_  Globojant Prancūzijos
Ministeriui Pirmininkui, 1971 
m. gegužės 19 — 23 d. d. Stras- 
burge, Europos Tarybos būs
tinėje įvyksta Pasaulinio Moti
nų Sąjūdžio (kuris turi pata
riamąjį statusą prie Jungtinių 
Tautų, Unesėo bei Europos Ta
rybos) Kongresas. Tema: Tė
vai ir mokytojai veidu į žmo
gaus vystimosi reikalavimus 
— bendra atsakomybė ar nu
sišalinimas. Kongrese pakvies 
ta dalyvauti O. Bačkienė, to 
Sąjūdžio Tarptautinės Tarybos 
narė.

SLA

E. S. Garliluskai, K. Karvelis! į. S- įnikai J. Ribinskas,. A. 
Rmkūnas, A. Rimkus, J. Rim- 
kūnai, J. J. Rocevičiai, R. S., 
A. G. Rudžiai, A. J. Rugieniai, 
L. A. Rugieniai, B. O. Rukš
lelės, R. Sakis, K Saudargas,
L. Seleniš, kun. K. Simaitis, L, 
J. Skirgaudai, S. N. Sližiai, K. 
Sragauskas, P. Stanionis, B. Sta- 
niškis, C. A. Staniuliai, K. A. 
Stašaičiai, E. Sventickai, P. Svi- 
las, 0. C. Šadeikai, JI šepetys, J. 
Šidagis, A. A. Šileikai, St. šimo- 

Tiunas, J: šimukėnas, VI. šilkas,
M. šnapsčiai, L. V. Šulcai, J. 
šuopys, V. Tamošiūnas, S. B. 
Tatarūnai, J. Televičius, M. Ty
la-, N.. J. Udriai, M., Urbonavi
čienė, V. Z. Urmanavičiai, V. 
Ūsas, S. V.. Vaičiūnai, S. A, Vai-

J. M. Kriščiūnai, J. M. Kučins-

Matekunai, S-. Pilkienė, M. J. Sa
jai, V. Staškus, J. O. Rekašiai 
ir V. B. Zakarkai.

12 dol.: A. S. Bliudžiai ir E. 
S. Lungiai.

11 dol.: E. A. Burokauskai, 
A. Karčiauskai ir P. Ruplėnai.

10.25 dol. E. A. Banėnai.
10 dol. - M. O. Abariai, A. V. 

Alantai, V. E Alantai, E. R. Al- 
kevičiai, O. A. Ambroze, A. And- 
riusaitis, J. Asminas> A. Ar
lauskas, A. Armalis, K. T. Bag-

jorunai,r M. Balanda, J. Balsy
tė, P. Banonis Sr., M. E._ Bau- 
kiai,. B.. P. Balynai, J. O. Bati
kai S-. Barvydas, V. Bitinas F. 
Blausdys, V. O. Bražiai, E. J; 
Braziūnai, B: Brizgys, A. Bub- 
lys, M-. Bukauskas, E. Bulotie
nė, E. A. Butavičiai, B. Burba, 
J. Butkus, A. A. Butkūnai, J; By
tautienė, B. P. čečkai, čerskai, 
V. E. čižauskai, Detr. Lieti. Žur
nalistu S-ga, D. L. K. Birutės 
D-ja,J. D. Doveiniai, J. Dunčia,
J. Gaižutis, D. Geldys, M Gil-j 6 dol.: J. Ditkus, A. H. Dūdai,

Vaitiekai, A.; R. Vaitiekaičiai, 
P. Vaitiekūnas, J. M. Vaitkūnai, 
V. Valiai,. R.. O. Valatkai, J. A. 
Valukoniai, V. Varneckienė, Br. 
Vaškelis,. P. Vedeika, A. D. Ve- 
lavičiai, N. Ward, J. P. Zaran- 
kos,.K. N. Žutautai ir X. Y.

8 do!.: V. V. šarkos.
7 dol.: J-. Buitkus ir J. Stasys.

J. A, Griniai, E. J. Idzeliai, V. 
V.-Kriaučiūnai, J. A. Misiūnai 
ir R. P; Petrauskai.-

5 dol.; A. L. Tautinės San
daros 29 kuopa, A. L. R. K. Mo
terų S-ga 54 kuopa, J. Andrews, 
A. Astašaitis, A. J. Atkočaičiai,
J. Augaitis, A. .M. Bajerčiai,. A. 
Balnionis, J. Balnionis, C. Ban- 
.kauskas, P. BazHiauskas, J; S. 
Bauža, J. Begansky, P. Becker, 
,J. J. Belickai, J. Beržanskiai, J. 
BIronai, J. P. Bliudžiai, V. Bliu- 
džiūtė, H. Bloch, E, Brus, P. S. 
Burniai, J. E. Ciberkai, J; Ciu- 
želis, A.- Dainius, J. Daukaitė, 
,P. Poveikis; Z. Dryžienė, R. Gar- 
liauskaitė, E. Gerulaitienė, C. 
Gibson, K. Gogelis, V. Gražulis,
K. Gricius, M. Grinienė, 0. P. 
Griškeliai, S. Erlingis, A. Iva
nauskai, J. Jakunskas, J. Jenu- 
laitis,-K. Jurgutis, G. Juška, A. 
Kakanaųskas, E. A. Kaspučiai, 
A? ’ Kavaliauskrėnė, Ė.‘ Kilikė-

^vicienė, Ėd. Kilmanas, G. Kudž- 
maitė,. B. K. Kulikauskai, M. A. 
Kuncė, M. Leipuvienė, A. Le- 
parskas, V. E. Lesiūnaičiai, R. 
Mačiėnis, S. Marcišauskas, An
na Mažeikienė, S. Meliešius, D. 
E. lMičifinai,.-J. Miką, R. Miknie- 
nė, P. Mikštas, K. Miltakis, A. 
Milmantienė, L. V. Mingėlai, M.

Mitriai, F. Motuzai, K. Mykolai
tis, Kostas Mykolaitis, A. Nasu- 
tavičius, J. C. Naumai, S. Nau- 
mavičius, ,B. Navickas, A. Os- 
teika, A. V. Osteikos, Elzb. Pau- 
razienė, J. Peleckis, A- Pesys, 
A. Pesys, V. Perminąs, A. M. 
Petrauskai, D. L. Petroniai, M. 
V. Petruliai, P. Petrulionis, V. 
Petruševičius, St. Pikūnas, A. 
Plepiai, L. Pliurienė, V. Polte- 
raitis, A. Pusdešris, A. Ramo- 
naitienė, V. Rugienius, M. Sa- 
jonienė, Šakienė, M. Salas, O. P.. 
Savickai, Simonaitis, V". Sirtau
tas, Z. E. Skiečiai, L. VI Skre- 
butėnai,' J. Staugasį Av Staus
kas; M. Stoniai, V. Šlušnys, K.

špakauskas, J. Švoba, E. Ta
mašauskienė, J. Uždavinys, T. 
Vartk finaitė, St. Vasiliauskas^ 
K. Veikutis, V. B. Veselkai, K. 
Vileišis, <r. Vilkas, Vilniaus 
Krašto -S-ga, G. Viskantienė, K. 
Viskantienė, A. Vitkauskas, Ant. 
Zaparackas, Alg. Zaparackas, E. 
Zaporozhitz ir M. žiurinskienė.

4 dol.: V. Zubrickas ir Veng- 
raitienė.

3 dot: kun. A. Babonas, J. 
Baika, K. Kupetys, E. Smag- 
rauskienė ir J. Sventickas.

2 dol.: L. Anderson, J. Jasiu- 
nas, O. A. Lungiai, B. Marčiu- 
kaitytė, M. Naumienė, A. Pa-

n iiMiur’ir o .........  MW HI

SUSR'IENIJIMAS 
LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuviu visuomenei ir įmokėjo dtiu 
giau Kaip SEPTYN1ŪS MIUJUNUS dolerių savo apdraus 
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fratemalinė organizacija — duoda gyvy 
bes apdrauda ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, Des SUS1V1E 
MJ1MAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpines 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerip kapitalą, 
tad jo' apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti ivamų klasių reikalingiausias apdraudas nuo $10O.uO 
iki $10*000.00.

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudę - Endowment lr> 
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo stud) 
joms ir gyvenimo pradžiai

S i-A — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudę, 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALE APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme 
mins, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
1 metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysite

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET. NEW YORK, N. Y. 10001

—-i i wa1 r.'ttMM—MMM—

ŽMONĖMS REIKALAUJANT, UNION FEDERAL PRATĘSĖ SAVO POR-

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma,i jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dienąj neša nuošimčius nuo mė- 
nėšio pirmos. . t < ,

: PER ANNljM , J 
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $5,000, OR MORE, 
i.y EAR .MATURITY

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai * y 
Apdrausti* ikir $20,000. <

UN I VERS A L
M

SA V INGS & LOAN ASSOCIATION
I 1800 So. Halsted St o Chicago, III 60608 I
I VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES 'ATSARGAS Į

Įsteigta 1923. metais -. — -y £• »■••; TeL 421-3070:* r - * I
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

jM!<a;rū3—Wi iii

■ J; »

HIGHEST INTEREST PAID ON SAVINGS

PER ANNUM 
ON PASSBOOK SAVINGS

INTEREST PAID QUARTERLY

FINE CHINA 
TO SAVERS

Duodame dovanų 4 gabalų stalo indų komplektą; 
International Silver Co. gamybos, atidariusiam 
naują SI00.00 taupymo sąskaitą arba tokią sumą 
įnešusiam į pas mus esamą taupymo sąskaitą. Po to, 
su kiekvienu $25.00 ar didesniu indėliu Jūs galėsite 
nusipirkti tokį pat 4 gabalų komplektą tik už $2.95 
— mažą krautuvių kainos dalį. Turime ir daugiau 
komplekto priedų už nedidelę kainą. Tie puikūs 
indai yra tikras bet kurio stalo papuošalas ir 
prideda malonumo kiekvienam valgiui. Mes 
kviečiame Jus pasinaudoti šiuo pasiūlymu ir dar 
šiandien atsiimti dovanas.

Tik vienas komplektas veltui duodamas sąskaitai 
šios programos metu.

SAV^fGS
3430 S. HALSTED ST. • CHICAGO 60608 • PHONE 523-2800
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— TIK SU 25 CENTAIS APDRAUSITE VISA SAVO ŠEIMA PIRMA MĖNESI.
* Kiekvieną mėnesį mokės po $500.00 grynais už kiekvieną buvimą ligoninėje... net

visą gyvenimą, jei būtų reikalo.
* Mokės, nežiūrint į visas kitas apdraudas, kokias turite, įskaitant ir Medicare.
* Mokės grynais tiesiai Jums (ne gydytojuiar ligoninei).

* Garantuotas atnaujinimas visam gyvenimui. National Home užtikrina niekad ne
nutraukti apdraudos jūsų globai, nežiūrint koks senas bebūtum ir kiek kartų pi
nigų būtum reikalavęs.

Agentai nesikreips — Gydytojo tikrinimas nebūtinas — Metų skaičius neaprėžtas.
Viena iš dviejų šeimų turės ką nors vežti į ligoninę šiais 

metais. Gal Tamstai teks važiuoti, o gal kitam mylimam jūsų 
šeimos nariui rytoj ... kitą savaitę ... kitą mėnesį. Liūdna, bet 
labai nedidelis šeimų skaičius pajėgia apmokėti šiandien kylan
čias ligoninės patarnavimų išlaidas. Tos kainos padvigubėjo pas
katiniais metais. Apskaičiuojama, kad jos vėl padvigubės neto
limoje ateityje.

Sustokite minutei ir pagalvokite, kiek ilgesnis buvimas li
goninėje jums kainuos. Kaip jūs galėsite užmokėti už brangius, 
bet reikalingus X-spindulius, gydytojų sąskaitas, vaistus Ką da
rytumėte, jei negautumėte algos? O pragyvenimas tolygiai kil
tų; ta pati nuoma, telefonas, maistas, kasdieninės išlaidos, ku
rios niekad nesibaipa. Kas daryti? Mums atrodo, kad turųne 
atsakymą Jums. Siūlome savo National Home planą, kuris

MOKĖS JUMS $500.00 KIEKVIENĄ MĖNESI GRYNAIS, 
KADA TIK PATEKSITE I LIGONINĘ

Kokia palaima žinoti, kad gausite $500.00 grynais kiekvieną 
mėnesį, kai einate į ligoninę. Jūs gausite savo $500.00 grynais, 
kai jus teks laikyti^ ligoninėje. Jūs esate apdrausti nuo pirmos 
akcidento dienos ir nuo šeštos ligos dienos iki, jeigu kiltų rei
kalas, gyvenimo pabaigos. Veik kiekvienas turi šiokiųtokių 
santaupų pirmom 5 dienom ligoninėje. Duodame plačią ap- 
draudą visam gyvenimui, ši kelių dienų išimtis mus įgalina tai 
daryti.

Jūs galite tuojau įsijungti į šį nebrangų National Home 
apdraudos planą. Visai šeimai pirmam mėnesiui įžanginis mo
kestis yra tiktai 25 centai. Jūs galite ir toliau naudotis nedide
lio mokesčio National Home paprastu planu.

JUMS REIKALINGA PAPILDOMA APDRAUDA
Kiekvieną mėnesį Jūs gausite tiesiai $500.00 grynais, ne

skaitant tų sumų, kurias galėsite gauti iš kitų apdraudos bend
rovių. Naudokite pinigus pagal reikalą, ligoninės išlaidoms, gy
dytojų sąskaitoms, morgičiams arba nuomai, arba papildykite 
savo praimtas sąskaitas arba mokėkite ligoninės sąskaitas, ku
rių neapmoka kitos ligoninės apdraudos.

Šiandien viskas brangiau kainuoja ir priežiūra ligoinėse 
nėra išimtimi. Septyni iš 8 amerikiečių šiandien turi apdrau
das, bet jie tuojau išaiškina, kad tos jų apdraudos visko neap- 
draudžia. Kai užpuola liga arba ištinka nelaimė, tai sąskaitos 
greitai auga. Užtat National Home paruošė šį^nebrangų planą, 
kuris padės jums mokėti ligoninės ir kitas išlaidas.

MES NIEKAD NENUTRAUKSIME JŪSŲ APDRAUDOS!
Jūs galite pasitikėti šia puikia globa, nežiūrint koks senas Jūs 
bebūtumėte ir kiek kartų Jums tektų gauti pinigus iš mūsų. 
Jums duodamas dokumentas garantuoja, kad mes, nekreipdami 
dėmesio į jokias priežastis, Jūsų apdraudos niekad nenutrauk
sime.

Garantuotas atnaujinimas visam gyvenimui!
Bet tai dar ne viskas. Jeigu Jūs turite augančią šaimą — 

ši apdrauda (NH10—669) . . .

Sulaukėte 65 ar vyresnis? Be 
Medicare, jūs dar gausite grynais

Mes paruošėm šitą planą taip, kad gautumėte vertingų prie
dų ir be tų. kuriuos jums primokės Medicare arba bet kuri 
sveikatos apdrauda, jūsų gaunama iš bet kurių kitų bendro
vių. Atsiipinkite. kad visi čekiai bus siunčiami tiesiai jums 
(ne gydytojui arba ligoninei), kad turėtumėte labiausiai rei
kalingų pinigų kaip tik metu, kada labiausiai jie jums rei
kalingi* Be to, nežiūrint į bet kokią paramą jūs gautumėte iš 
Medicare.; šis National Home planas mokės jums $250.00 
pirmus tris mėnesius ir $500.00 i mėnesį vėliau, kol teks 
jums būti! ligoninėje... net iki gyvenimo pabaigos, jeigu bū
tų reikalo.

MOKĖS JUMS $300.00 I MĖNESI GRYNAIS KIEKVIENĄ 

KARTĄ, KAI JŪSŪ VAIKAS TURĖS 

VYKTI J LIGONINĘ

Kai Jūs pasirenkate VAIKŲ APDRAUDĄ, visi jūsų nevedę vai
kai, nuo vieno mėnesio iki 18 metų amžiaus taip pat yra ap
drausti. Be to, kiekvienas kūdikis, kurio galėtumėte sulaukti 
ateityje, automatiškai yra apdraustas nuo vieno mėnesio am
žiaus, visai nepadidinant apdraudos mokesčio. Ir bet kada atei
tyje, kada kuris nors jūsų vaikas turės eiti į ligoninę, šitas Na
tional Home planas mokės jums iki $500.00 į mėnesį grynais, 
kol bus reikalo. Nelaimingo atsitikimo atveju vaikai apdrausti 
nuo pirmos nelaimės dienos, o ligos atveju nuo šeštos dienos.

PADARYTOS TIKTAI TOKIOS IŠIMTYS

Jūsų NATIONAL HOME planas apdraudžia kiekvieną ligą ir 
nelaimingą atsitikimą, išskyrus šiuos atvejus: karo meto ne
laimės, proto liga arba jos sukelti padariniai; nėštumas, išsky
rus Gimdymo skyriuje išdėstytus nuostatus; arba liga, kurią 
turėjote dar prieš šios apdraudos įsigaliojimą... tiktai pirmais 
dviem’ metais.

ši paskutinioji pastaba yra tikroji parama, jeigu jūs iš tik
rųjų turite kokių sveikatos problemų. Jeigu jūs buvote nesvei
kas pirma, negu išėmėte šią apdraudą, jūs būsite ir nuo tos 
ligos apdraustas po dviejų metų. Tuo tarpu kiekvienas naujas 
atvejis yra apdraustas.

IŠKILŪS AMERIKIEČIAI PAGIRIA TOKIĄ APDRAUDĄ

Dr. E. Stanley Jones, žinomas rašytojas ir mi- 
sijonierios valstybininkas, pareiškė: “Pasiūly
dami nebrangią apdraudą paštu, jūs padarėte 
didelį patarnavimą tūkstančiams žmonių, ne
turintiems kitos galimybės įsigyti tokią ver
tingą globą. Drąsina žinia, kad National Liber-, 
ty grupės apdrausti žmonės gauna daugiau, ne
gu $1,500,000.00 į mėnesi naudos.”

Medical Costs Skyrocketing!

Jerome Hines, vedantis Metropolitan Opera Co. 
bosas, pareiškė: “Man atrodo, kad mintis ne
brangios apdraudos paštu yra labai protingas 
dalykas. Ji greita, lengva ir ekonomiška. Nie
kas nelauktai neaplanko jus namuose ir niekas 
neklausinėja asmeniškų dalykų. Nereikalingas 
gydytojo tikrinimas. Tai reiškia, kad gaunate 
didesnę apdraudą dar už mažesnį mokestį”

m

1957-59x100
SOURCE: U.S. DEPT. OF LABOR, WASHINGTON. D.C.

IVTOK’A į mėnesį grynais kiekvienu nelaimingu viin. atsitikimu ar ligoje. Nelaimingo atsitikimo atve
ju moka pirmą dieną ligoninėje, o ligos atveju 
mokėjimai prasideda nuo 6-tos dienos ligoninėje!

ąjtr\Tr ą $250.00 i mėnesį grynais pirmus tris mėnesius, IVL UllA kai esate 65 metų amžiaus ar vyresnis. Ir pilnus 
$500.00 i mėnesi grynais vėliau, net visą jūsų gy
venimą/Nelaimingų atsitikimų atveju moka pir
mą dieną ligoninėje, o ligos atveju mokėjimai 
prasideda nuo 6-tos dienos ligoninėje.

MfTRTA $300.00 į mėnesį moka grynais, jeigu apdraustas 1Y1 vivn vaikas patenka ligoninėn dėl sužeidimų ar ligos. 
Nelaimingo atsitikimo atveju mokėjimai praside
da nuo pirmos dienos ligoninėje, o ligos atveju 
mokėjimai prasideda nuo 6-tos dienos ligoninėje. 
Ir mokėjimai tęsis tol. kol bus reigalingi.

MOKA $2ŪO.OO į mėnesį grynais, Jeigu abu — vyras ir iriviin žmona — (nepasiekę 65 metų amžiaus) patenka 
i ligoninę dėl tos pačios nelaimės sužeidimų tol, 
kol jiems reikės būti ligoninėje, — net visą gy
venimą, jeigu būtų reikalo.

IVrATT Ą $400.00 į mėnesį grynais registruotai slaugei na- nxvxxxrx muose, jeigu gydytojas lieptų paimti slaugę, iš
buvus ligoninėje 5 dienas ar daugiau.

MOKA $200-00 grynais, jeigu nelaimės metu netektu- 1TLV7XXZX mėte galūnių arba regėjimo.

TAIP PAT MOKAME GIMDYMO IŠLAIDAS

Pagal šį planą Jūs taip pat galite gauti $500.00 į mėnesį grynais, 
kai bent vieną dieną esate ligoninėje dėl nėštumo, gimdymo ar 
persileidimo. Jūs gausite šiuos pinigus ir galėsite juos naudoti 
ten, kur labiausiai jie Jums bus reikalingi, kai Vaikų Apdrauda 
ir Gimdymų Apdrauda yra pridedami prie pagrindinio plano. 
Aiškus daiktas, abu tėvai turi būti įsitraukę į šį planą visą nėš
tumo laikotarpį.

MOKA IKI $4,800.00 REGISTRUOTAI SLAUGEI NAMUOSE

Štai puikus sveikatos linkėjimas, kurį duoda National Home 
planas. Jūs gaunate $400.00 grynais, kai gydytojas įsako Jums, 
penkioms dienoms praėjus po sugrįžimo iš ligoninės, už kurią 
buvo sumokėta, pasamdyti registruotą slaugę namuose. Jums 
mokės už tokį patį dienų skaičių, kokį Jūs praleidote ligoninė
je, net iki 12 pilnų mėnesių.

DVIGUBAS MOKESTIS NELAIMĖS METU

Jeigu jūs arba jūsų apdrausta žmona būtumėte sužeisti tos pa
čios nelaimės metu, tai šis NATIONAL HOME planas neš jums į 
nepaprastą dvigubą naudą grynais pinigais. Jūs gaunate ne 
$500.00, bet $1,000.00 į mėnesį. Tai yra $2,000.00 iš viso grynais 
pinigais kiekvieną mėnesį (jeigu jūs dar nepasiekėte 65 metų 
amžiaus), pradedant įžengimo į ligoninę diena ir kol judu bū
site ligoninėje.

MOKA $2/000.00 UŽ NELAIMĖS MėTO SUŽALOJIMUS

Nelaimingo atsitikimo metu galūnių arba regėjimo praradimas 
gali būti pasibaisėtinas. Bet jeigu tai atsitiktų 90 dienų laiko
tarpyje nuo nelaimingo atsitikimo, jūs gaunate $1,000.00 už 
visišką rankos arba kojos netekimą, arba gaunate $2,000.00 už 
dviejų galūnių netekimą, arba abiejų akių regėjimo netekimą.

JUS PALIUOSUOS NUO APDRAUDOS MOKėSčIŲ

Jeigu jums, apdraustajam, tektų būti ligoninėje astuonias sa
vaites ar ilgiau, šis National Home planas sumokės visus jūsų 
apdraudos mokesčius, kuriuos turėtumėte mokėti jūs ar kiti 
apdrausti jūsų šeimos nariai, kol esate ligoninėje ilgiau as
tuonių pradinių savaičių. Jūsų apdrauda bus tokia pati, tary
tum Jūs pats mokėtumėte mokesčius. Toliau, jeigu jūs, aplei
dęs ligoninę, turite sugrįžti dėl tos pajios ligos, negalėdamas 
atgauti pilnai normalios veiklos per 90 dienų, mes ir toliau su
mokėsime apdraudas visą laiką, kol būsite ligoninėje. Tai reiš
kia, kad jūs nemokėsite jokio apdraudos mokesčio, tuo tarpu 
pilna jūsų globa pasiliks galioje.

National Home Pagirta JAV 
Kongreso Rekorduose
NATIONAL HOME, National Liberty kor
poracijos skyrius, pagirta JAV kongreso 
rekorduose už įvedimą nebrangios apdrau
dos pytiesiems gyventojų sluoksniams: 
“Reikia pripažint, kad National Home tei
kia patarnavimus daugiau negu tikėtasi,

noriai pasiūlytus tiems, kuriais niekas kitais būdais nesirū
pina. Tai yra pasisekimo paslaptis nedidelio mokesčio ap
draudos planams. Turėdama svarbius gyventojų reikalavi
mus prie širdies, National Liberty korporacijos bendrovių 
grupe sudarė pastebimai žemesnėmis kainomis patikimą ir 
gerus patarnavimus teikiančią ištaigą. Reikia pagirti vado
vybę už didelį įžvalgumą žmonijos gerbūvio srityje”.

Kodėl jūs turite užpildyti dabar iki datos, pažymėtos įstojimo 

Formoje — tik kelios dienos nuo stos dienos?

Kodėl mes duodame tiek mažai laiko įstoti į šį planą? Dėlto, 
kad tai yra garantuotas įstojimo pasiūlymas. Mes galime dary
ti tokį pasiūlymą tik ribotą laiką su tvirta galutino termino da
ta kiekvienam. Kad užtikrinti jums tą plačią apdraudą už tokią 
sumą pinigų, mes privalome gauti jūsų Enrollment formą tame 
pačiame laikotarpyje kaip ir Įriti.

Kai tik gausime jūsų Įstojimo forma, mes juras greitai 
prisiusime pirmos klasės laišku jūsų' apdraudos dokumentus. 
Kaj jie ateis, ■ atidžiai juos peržiūrėkite. Tai yra trumpas doku 
mentas, kuris jus maloniai nustebins, kad neturi smulkių įnašų. 
Jei norite, parodykite jį savo daktarui, advokatui, apdraudos 
agentui- ar kitam patikimam patarėjui.

Jūsp Mokėjimo ratus yra žemos

žemiau esanti mokėjimų lentelė rodo, kad visai .mažai po pir
mojo mėnesio reikia mokėti už save, jūsų žmoną ir bet kuri 
suaugusi šeimos narį. Suprantama, kad už tokius mažus mokė
jimus mes galime duoti tik vienintelį tokį draudimą. Kiekvie
nas suaugęs, 16 ar vyresnis, moka nustatytas sumas pagal am
žių. -' • ■ ' • ■ i ' .

HERE’S ALL YOU DO TO RECEIVE YOUR POLICY:
1. Complete this brief Į 2. Cut out along I 3. Enclose Form in envelope with 25?! and mail to:

Enrollment Form. | dotted line. | National Home, Valley Forge, Pa. 19481

OFFICIAL ENROLLMENT FORM

Amžius 
įstojant

Mėnesinis 
mokestis suaugusiam

16-44____________ ........ tik $ 2.95
45-49__________________ tik $ 3.40
50-54 _ __________ __ ____ tik S 3.75
55-74........... ....... .... ______ tik S 4.35
75-79__________________ tik S 5.00
80-84_____ __ ___ ..............tik $ 5.55
85 ir vyresniems ...---------tik $ 6.65

Official Enrollment Form for the Hospitalization Indemnity Plan 
NATIONAL HOME LIFE ASSURANCE COMPANY

An Old Line Legal Reserve Company of St. Louis, Missouri
ADMINISTRATIVE OFFICE: VALLEY FORGĘ PENNSYLVANIA 6-1380-0-63

First Middle Initial Last

Street or RD #
_____ STATE

____AGE___

_____ ZIP_____________

SEX MaleO Female □

Pridėjus tik $1.55 per mėnesi apdrausite visus jūsų nevedu
sius vaikus nuo 1 mėnesio iki 18 metu amžiaus. Gimęs kūdi
kiai automatiškai yra apdraudžiami, kai tik jie pasiekia vieno 
mėnesio amžių — be jokių primokėjimų. Tada, jei jūs norite, 
pridedate $1.15 mėnesiui ir turėsite Motinystės apdraudą taip 
pat.

PASTABA: čia parodyti pastovūs mėnesiniai mokėjimai (am
žiui įstojimo metu) nebus automatiškai pakeliami, kai jūs per
eisite į kitą amžiaus grupę! Kai jūs įstojate į National Home 
planą, jūsų mokėjimai negali būti pakeisti, nežiūrint kiek ir 
kaip dažnai mes jums mokėsime arba dėl jūsų senėjimo, bet 
tiktai jeigu būna bendri mokėjimų pakeitimai, padidinant ar
ba sumažinant, visoms apdraudoms jūBų tai pačiai būsenai.

ATSAKOMI JŪSŲ KLAUSIMAI APIE ŠĮ NATIONAL 
HOME PLANĄ

1. Kiek aš gausiu, kai eisiu į ligoninę gydytis?
Jūs gausite $500.00 grynais mėnesiui ($16.67 kasdieną). 
Kai jūs būsite 65 metų ar senesnis, gausite (neskaitant 
bet kokių Medicare mokėjimų) $250.00 mėnesiui pirmuo
sius 3 mėnesius ir po $500.00 kiekvieną mėnesį, jei be per
traukos gydysitės ligoninėje. Jūs gausite grynais nelai
mingo atsitikimo atvejuje, nors ligoninėje būtumėte tik 
vieną dieną. Ligos apdrauda prasideda šeštąją dieną ir yra 
mokama apdraudos pilni mokėjimai, kol tik būsite gydo
mas ligoninėje... —net visą amžių, jei tik bus reikalinga.
2. Ar jūs mokėsite man grynais, kai mano vaikai eis į 

ligoninę?
Jūs gausite po $300.00 mėnesiui grynais, kai tik jūsų bet 
kuris vaikas (nuo 1 mėnesio iki 18 metų amžiaus) eis į 
ligoninę — jei Vaikų Apdrauda bus pridėta prie pagrin
dinio plano. Nelaimės atveju apdrauda galioja nuo pirmos 
dienos, o ligos atveju — šeštąją. Priaugančioje šeimoje, 
kai tik vaikas yra vieno mėnesio amžiaus, jis taip pat sa
vaime yra apdraustas be jokio primokėjimo.
3. Kada aš pradedu gauti apdraudą už ligoninę?
Šis nujasis planas (NH10-669) apdraudžia jus nuo pir
mosios dienos nelaimingų atsitikimų atvejais ir šeštąją 
dieną ligoje, nors ir visą amžių, jei tik reikalinga! Be
veik kiekvienas turi garantijas ar santaupų pasirūpinti 
ligonine nuo vienos iki penkių dienų. Jeigu mes duoda
me apdraudos mokėjimus visam amžiui, tai šis “atskaity
mas” mus įgalima duoti jums plačią apdraudą už mažes
nę kainą, kas kitaip nebūtų įmanoma.
4. Ar jūs man mokėsite grynais už nėštumo periodą?
Taip, jei Vaikų ir Motinystės apdrauda bus prijungta 
prie pagrindinio plano. Jūs gausite $500.00 grynais mė
nesiui už nėštumą, kūdikio ^gimdymą ir išsimetinimą, 
kai tai reikalauja ligoninės gydymo. (Abu tėvai turi tu
rėti apdraudą visą nėštumo periodą)..
5. Kas atsitiks, jei aš gydysiuos ligoninėje ilgą laiką ir 

negalėsiu sumokėti už apdraudą?
Jei jūs — apdraustasis — gydysitės ligoninėje nuolatos 
8 savaites ar ilgiau, šis planas SUMOKĖS VISUS AP
DRAUDOS ^MOKESČIUS už jus ir visus apdraustus jūsų 
šeimos narius, kol gydysitės ligoninėje po 8 savaičių gy
dymosi periodo. Taip pat mes neprašysime tai sumokėti 
vėliau.
6. Dabar sakykite man "plonybes" — ką mano apdrauda 

nepadengia?
Maloniai staigmenai, jūsų apdrauda padengia viską, iš
skyrus atvejus dėl priežasčių: karo, protinės ligos ar pa
mišimo, nėštumo — išskyrus apdraudimus Motinystės 
planu, gydymąsi U. S. valdžios ligoninėse arba slaugymo 
ir sveikstančių namuose, taip pat bet kurioje ligoje ar 
sužalojime, kurie buvo prieš apdraudos įsigaliojimą, bet 
ir ta paskutinioji "išimtis” negalioja, jei jūs esate ap- 
draudoje du metus. Visa kita yra pilnai apdrausta.
7. Kokios sąlygos yra statomos jstoti | National Home

planą '
Jei jums nebuvo atmestas arba nutrauktas bet koks svei
katos, ligoninės ar gyvybės draudimas dėl sveikatos sto
vio, jūs galite įstoti laike Įstojimo periodo — iki vidur
nakčio įstojimo datos, pažymėtos Įstojimo Formoje.
8. Be sutaupymo pinigų, ar yra kitokios pirmenybės 

Įsirašant j šj planą laike Įsirašymo periodo?
Taip. Labai svarbi aplinkybe, kad jūs neprivalote užpil
dyti ilgos ir pilnos anketos, o tik paprastą Įstojimo For
mą, esančią šio puslapio kampe. Taip pat šiame periode 
nėra kitų reikalavimų dėl ypatybių, nėra “atsiribojimų” 
arba siaurinančių pastabų negali būti įrašyta į jūsų ap
draudą.
9. Kaip man įstoti?
Užpildyk trumpą Enrollment Form ir išsiųskite ją su 25c. 
už pirmojo mėnesio apdraudą visai jūsų šeimai. Adresuo
kite: National Home, Valley Forge, Pa. 19481.

H1227 |
KaaaaJUL

Day

(Please Print)

NAME mrs.
MISS_____

ADDRESS_____

CITY_________

DATE OF BIRTH
Month

OCCUPATION_________
List all dependents to be covered under this Plan: (DO NOT include name that appears above. Use separate sheet if necessary.)

Year

NAME (Please Print) RELATIONSHIP SEX
DATE OF BIRTH

AGEMONTH DAY YEAR

1
2
3
4
5

□ Check here if you want Coverage for your Children and Maternity Benefits.

I hereby enroll in National Home’s Hospital Plan and am enclosing the first month's premium to cover myself and all other 
Covered Members listed above. To the best of my knowledge and belief neither I nor any person listed above has been 
refused or had cancelled any health, hospital or life insurance coverage due to reasons of health. I understand that this Pol
icy will become effective when issued and that pre-existing conditions will be covered after two years.

Signature X__ ___________________________ >______________________ Date-------------------------------
NHAJO NH10-669 EP 5 (500)

ŠIĄ. ĮSIRAŠYMO FORMĄ PASIŲSKITE PAŠTU NEVĖLIAU VIDURNAKČIO KMTV1RT. 1971 M. BAtu 22 D.

3 _  NAUJIENOS. CHICAGO ILL. — MONDAY, APRIL 19, 1971

RAŠYKITE DABAR — “VĖLIAU* GAL! BŪTI PER VĖLU!
Tilt 25c. apdraudžia jus Ir |ū«v šalmą pirmąjį mėnesj.

LAIKAS BRANGUS! Reikia veikti greitai. (Joks sgentas į jus 
nesikreips). Nuneškite į pašto dėžutę savo Įstojimo formą 
šlandian, nes jei įvyks nelaimė ar ateis liga, yra >*r vėlu įsi
gyti apdrauda už betkokią kainą. Dėlto mes skalname pada
ryti tai šiandien, prieš betkokius netikėtumus.

ixxmxxixxxxxxiiiiiii r luini m i miiiiiii
VEIKITE TUOJAU

Jūsų įstojimo lapas — Enrollment Form 
turi būti išsiųsta ketvirtadieni, gruodžio 
31 dieną, prieš vidurnakti. Vėliau jau 

nebus priimta.

TIKRAI GRĄŽINSIME PINIGUS

Mes pasiųsime Jums National Home apdraudą paštu. Pa
tikrinkite ją atidžiai privačioje savo namų nuotaikoje. Pa
rodykite ją, jeigu norite, savo apdraudos agentui, gydy
tojui, advokatui ar kitam patikimam patarėjui. Jeigu Jūs 
dėl kurios priežasties nutartumėte nebūti šio plano na
riu, grąžinkite šią apdraudą per 15 dienų, skaitant nuo 
gavimo dienos, ir mes tuojau grąžinsime Jums pinigus. 
Tuo tarpu Jūs būsite pilnai apdraustas, kol padarysite nu
tarimą.

PRESIDENT

National Home Life Assurance Company

National Home Life Assurance Company
National Liberty Corporation padalinys

Governor William W. Scranton, Chairman of the Board 
Adm. ražtin*: Valley Forge, Pennsylvania

Si apdrauda yra išduota National Home Lime Assurance Com
pany, tradicinė legali bendrovė iš St. Louis, Missouri. National 
Home turi savo valstijos leidimus ir pinigus pagal įstatymus 
apdrausti visus turinčius mūsų apdraudos dokumentus.

įsteigta 1920 — Virš 50 AAety teikia patarnavimus

National Liberty Corporation pranešinėja iš Washington o per 300 ir daugiau radijo stočių visoje Amerikoje.
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Velykų šventės praėjo čia pa
vasariškoj nuotaikoj.-Pasitaisęs 
oras atnešė daug saulės ir visos 
trys bažnyčios buvo pilnutėlės 
žmonių. Besisvečiuojant, susi

Džiugino “saule”, o dabar tik jos spinduliai
Ugą dešimtmetį okupuotos Lietuvos gyventojus 

“džiugino” Stalino “saulė”. Apie tą “saulę” buvo rašomi 
eilėraščiai, lengviausios lietuviškos plunksnos kūrė poe
mas, o įvairiausios rūšies teptuko meistrai atskriejančią 
“saulę” dar padabindavo gruziniškais ūsais. Apie tą 
“saulę” patys komunistai jau nebekalba, nes Lietuvos ji 
neapšvietė. Dabar iš Maskvos ateina “džiuginantieji” tos 
“saulės spinduliai”.

Amerikos lietuviai jau žino, kad balandžio pradžioje 
Maskvoje buvo sušaukta didelė komunistų partijos kon
ferencija. Ten buvo nusiųsta gausi Lietuvos komunistų 
partijos delegacija. Ta delegacija buvo aplipdyta geriau
siomis melžėjomis, paršų augintojomis, profesoriais, 
mokslininkais ir keliais gabesniais žurnalistais. Maskvon 
buvo nuvežtas dar gyvas, gabus ir darbo nebijąs žurnalis
tas Julius Butėnas, Petro Višinskio, Vinco Kudirkos ir 
Žemaitės biografijų autorius. Jis rašinėjo įvairiems ne
priklausomos Lietuvos laikraščiams, o dabar, gavęs “nu
sipelniusio kultūros veikėjo” titulą, parašo ir okupanto 
Lietuvoje leidžiamoje spaudoje.

Iš Maskvos Julius Butėnas pasiuntė Vilniuje leidžia
mai lietuviškai “Pravdai” savo įspūdžius iš ten vykusio 
komunistų partijos suvažiavimo. Savo reportažą jis pa
vadino “Mus džiugina didžių idėjų spinduliai”. Be kitų 
dalykų, jis rašo:

“Mes džiaugiamės suspindus šiltesniems saulės 
spinduliams, ne mažiau mus džiugina didžių idėjų 
spinduliai, skriejantys iš Kremliaus tribūnos. CK 
Generalinio sekretoriaus draugo L. Brežnevo Atas
kaitiniame pranešime TSKP XXIV suvažiavimui 
duota turininga mūsų didžiosios šalies darbo žmonių 
pasiektų laimėjimų analizė ir iškelta daug naujų 
konkrečių uždavinių. Partija mobilizuoja tarybi
nius žmones naujiems didingiems žygiams”. (Tiesa, 
1971 m. bal. 7 d., 7 psl.)
Ne tiktai rusai, bet ir lietuviai labai gerai žino, kad 

kiekvieną kartą, kai komunistų partija rengiasi “nau
jiems žygiams”, tai gyventojams teks dar didesnes au
kas padaryti. Tie “didieji žygiai” nuneša ne tik “pa
siektus laimėjimus”, bet jie pareikalauja dar didesnių 
aukų. Toliau Butėnas atkreipia lietuvių dėmesį į Brež
nevo susirūpinimą “nauju žmogumi”, kurio neišauklė- 
jus joks žingsnis į komunizmą neįmanomas. Įdomu, kad

Naujienos bal. 12 d. įžanginiame “Naują žmogų” auklėja 
“didesniu išnaudojimu” ir Butėnas Tiesoje atkreipė dė
mesį į pačią silpniausią “komunistinės statybos” vietą. 
Noroms — nenoroms prisimena Juliaus Butėno nepri
klausomoje Lietuvoje išleista knygelė “Sciklinės gonkos”. 
Kremliaus “saulė” gali leisti šilčiausius spindulius, bet 
vergijon patekusių keleivių jie nešildys, nes imperialis
tinio Kremliaus valdovai rengiasi “naujiems žygiams”.

Tuos “naujus žygius” aiškiai nubrėžė ne tik Brež
nevas su Kosyginu, bet apie juos gana aiškiai pasisakė ir 
Kremliaus patikėtinis Lietuvoje — Antanas Sneičkus. 
Maskvon suvažiavusiems komunistams Sniečkus tarė:

“Lietuvos komunistai remia visas mūsų partijos 
Centro Komiteto pastangas telkti tarptautinį ko
munistinį ir darbininkų judėjimą principiniu mark
sizmo — leninizmo pagrindu. Šios pastangos duoda 
gerų vaisių. Socializmo, taikos, pažangos jėgos vis 
labiau stiprėja kovoje prieš imperializmą. Šia proga 
norėčiau pasakyti, kad tarptautinis imperializmas 
nebūtų ryžęsis pradėti savo agresijos daugelyje ra
jonų, svarbiausia, nebūtų galėjęs sukelti nusikals
tamo, nešvaraus karo Indokinijos pusiasalyje, jeigu 
ne skaldytojiška Kinijos Liaudies Respublikos vado
vų veikla. Mes ryžtingai smerkiame ardomuosius 
Kinijos KP CK lyderių veiksmus, kurie daro didelę 
žalą tarptautiniam komunistiniam ir darbininkų

- judėjimui, o ir pačiai Kinijos liaudžiai. Mums, ko
munistams, kelia nuostabą, kad kritiškiausiu Ame
rikos imperializmo ginkluoto puolimo Laose momen
tu Kinijos Liaudies Respublikoje kuo įnirtingiausiai, 
plūstama Tarybų Sąjunga. (Literatūra ir menas, 
1971 m. baL 10 d., 3 psl.)
Sniečkus .nesupranta, kaip komunistinės Kinijos 

valdovai gali reikšti nepasitenkinimą Sovietų Sąjunga, 
kada viso pasaulio komunistai savo jėgas turi nukreipti 
prieš “imperialistinę Ameriką”, puolančią ne tik Indoki
nijoje, bet stiprinančią pozicijas ir Artimuose Rytuose. 
Maskvon iškviesti lietuviai rašytojai jau sausio mėnesį 
buvo nuteikti prieš “imperialistinę” Ameriką.

‘'Kaip savo laiku visi Sovietų Sąjungos rašytojai buvo 
įkinkyti Stalino “saulės” garbinti, taip kiekvienas komu
nistų partijos vadas ir vadukas šiandien yra įkinkytas 
Brežnevo “spinduliams” garsinti. Brežnevas kartu su 
keliais sovietų karo vadais ruošiasi naujam karui. 
Svarbiausieji sovietų propagandos smūgiai nukreipti 
prieš “imperialistinę Ameriką”, o sovietų karo vadovybė 
stengiasi įtikinti savo karininkiją, kad didžiausias priešas 
yra Jungtinės Amerikos Valstybės. Galima įsivaizduoti 
kokiems “didingiems žygiams” komunistai ruošia rusus 
ir kitų pavergtų tautų gyventojus. Galima taip pat įsi
vaizduoti, kokias “materialines gėrybes” gaus komunistų 
pavergtos tautos, jeigu prasidės didesnis karas.

Komunistų pavergtų tautų nešildė Stalino: “saulė”, 
nešildys jų ir Brežnevo iš Kremliaus siunčiami “didžių 
idėjų spinduliai”. Nesušildys, nes pati pagrindinė ir di
džiausioji idėja yra rusiškas imperializmas, aprėdytas 
sovietiniais drabužiais.

tinkant su žmonėmis, matėsi, 
kad mūsų pamėgtas Velykų mar
gutis čia yra netekęs savo di
džiosios reikšmės. Net ir mažie
ji, ir tie, turi tiek daug visko ki

to, kad kiaušiniai, kaip jie be
būtų išmarginti, neatkreipia jų 
dėmesio.

Besisvečiuoj ant išsikalbę j us 
su bičiuliais apie mūsų spaudą, 
buvo prieita išvada dėl informa
cijos lėkštumo. Prenumeruojant 
abu vietinius savaitraščius, se
kant JAV lietuvišką spaudą, ran
dama išsamių naujienų apie oku
puotą, Lietuvą, daug žinių apie 
Detroito Lietuvių Namus, dar 
daugiau pasikartojančių aprašy
mų apie Čikagos Namų savinin
kų draugijos veiklą. Nesigaili
ma aštrių žodžių Kazimierinių 
kapinių administracijai, vis daž
nesnių pranešimų apie tankė
jančias šaulių gretas ir, žinoma, 
apie kiekvieną Los Angeles ko
lonijos nusičiaudėjimą. Tuo tar
pu Elzbietos Kardelienės ir Nau
jienų dėka buvo kiek plačiau 
sužinota apie Kauno operos 50 
metų minėjimą Čikagoj, kur 
buvo daugiau paminėta čikagiš- 
kė opera. Tos pačios Kardelie
nės ir Naujienų dėka buvo gan 
įdomu patirti, kad pereitą žie
mą viena nepaprasta sniego pū
ga vos nepalaidojo visokiomis 
negadomis pasižymėjusį Mon- 
trealio miestą.

Lietuviškasis jaunimas jau da
bar gyvena į Vokietiją išvykimo 
nuotaikom. Mat, ten liepos mėn. 
įvyksta skautų 25 metų jubilie
jinė stovykla.

Prieš Velykas Toronto Tele 
gram, rašydamas apie nusigy
venusį Ceyloną ir tos šalies la
bai raudoną ministerį pirmi
ninkę Bendarąnaike, pažymi, kad 
ji esanti labai nusistačiusi prieš 
Ameriką. Toji moteris nutrau
kusi diplomatinius santykius su 
Izraeliu, bet pripažinusi Rytinę 
Vokietiją, šiaurinę Korėją, šiau
rinį Vietnamą ir net Viet Kon
go revoliucinę valdžią. Dėl to 
ji negalinti net tikėtis bent ko
kios finansinės vakariečių pa- 
gelbos Ceylono desperatiškai pa
dėčiai pagerinti. Nežiūrint, kad

Britanijos Rolls Royce bendrovė, nežiūrint finansinių sunkumų aviacijos pramonės šakoje, toliau 
gamina brangius, tačiau labai gerai pagamintus automobilius, kaip paveiksle matomas "Comi- 

che” modelis, su nuleidžiamu stogu.

Telegram dažnai parašo stiprių 
antikomunistinių straipsnių, bet 
šį kartą nepaminėjo, kad Cey- 
lonui net nereikia prašyti va
kariečių pagelbos. Pereitą va
sario mėn. ten besisvečiuojąs 

Kanados ministeris pirmininkas 
P. E. Trudeau ir neprašomas 
pažadėjo daugelio milijonų fi
nansinę paramą,

Radijo valandėlės Tėvynės 
Prisiminimai vedėjas R. J. Si- 
monavičius, minėdamas 20 me
tų veiklos sukaktį, balandžio 17 
d. Prisikėlimo auditorijoje su
rengė šaunų bankietą.

Anksčiau Naujienų paskelb
ta, N. Lietuvos pakartota, Tė
viškės žiburių pakartotinai pa
neigta, pavadinant net nonsen
su, žinia apie šv. Jono parapijos 
panaikinimą, susilaukė viešo pa
tikslinimo iš paties klebono. Ve
lykų pamaldose pamokslo metu 
kun. P. Užubalis pasakė, kad pa
rapija ne tik panaikinta, bet 
bažnyčia bus nugriauta, plečiant 
ten pat esantį parką. Tuo pačiu 
■klebonas paskelbė ir planus apie 
naujai statysimą bažnyčią Port 
Credit priemiestyje, prie lietu
viškų kapinių. Ten būsią ne tik 
daug erdvės, 1,000 mašinų pa
statymui vietos, bet ateityje, 
esą, planuojama ir seneliams 
prieglauda. Pamatai naujosios 
bažnyčios statybai bus pradėti 
kasti gegužės mėnesį.

Velykų šventėms, beveik kar
tu su paukščiais, sugrįžo dau
gelis pietų kraštuose žiemavo- 
jusių torontiškių.

nuo 
lai- 
pri-

Šią lietuvišką koloniją vis daž
niau aplankanti mirtis prieš pat 
Velykas pakirto du tautiečius. 
Romualdą Benotą (74 m.) ir Jo
ną Novogrodską, 67 metų, 
lionis Benotas buvo kilęs 
Rokiškio, nepriklausomybės 
kais tarnavo policijoje ir 
klausė šauliams. Rusams oku
pavus Lietuvą ir atvažiavus jo 

suimti, jis, žmonos perspėtas, 
vienmarškinis, iššokęs pro lan
gą pabėgo ir išsigelbėjo. Jo žmo
na su trim vaikučiais Sibiro ne
išvengė. Tremtyje išvargę, po 
daugelio metų, vargais negalais 
grįžo į Lietuvą, Susižinojusi su 
Kanadoje gyvenančiu vyru po 
didelių pastangų, palikusi Lie
tuvoje susitvarkiusius vaikus, 
prieš 5 metus Benotienė atvy
ko į Kanadą. Moteris atvyko tar
si žinodama, kad po tiek pergy
venimų Sibire, nuolat persekio
jamai bado šmėklai, jos užgrū
dintas patyrimas bus reikalin
gas šioje žemėje palaidoti savo 
vyrą.

Velionis Novogrodskas, anks
tyvesnės emigracijos ateivis bu
vo kilęs nuo Raseinių. Nuo pat 
atvykimo jis buvo veiklus vi
suomenininkas, ir kiek galėda
mas padėjo vėlesniems emi
grantams. Velionis daugiausia 
.veikė tarp socialdemokratų. Ben
dradarbiavo ir spaudoje, dau
giausia Naujienose.

Kaip dažniausiai atsitinka, ne
tikėta mirtis nutraukia žmogaus 
svajones besiruošiant nerūpes
tingam gyvenimo pabaigos po
ilsiui. Benotai vos spėjo išmo
kėti nupirktą nuosavybę, kai ve
lionis atsigulė ligoninėn. Tuo 
tarpu Novogrodskai vos įsikė
lė į naujutelaitį namą, kuriame 
velioniui teko pagyventi vos tris 
dienas... S. Pranckūnas

■NAUJIENOS" KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

VINCAS ŽEMAITIS

VEIDU Į VAKARUS -
Į BALTUOS JŪRĄ

(Etnografinių sienų klausimais)
2

Į prof. A. Bezzenbergerio pravestą ta
riamą lietuvių — prūsų sienos liniją pagal 
vokiškoje transkripcijoje rašomus: -— 
keim, — kaym, — kam ir — kehmen arba
— ape ir — upe, tenka žiūrėti nedaugiau 
kaip į apytikrę dviejų lietuvių kalbos tar
mių sienos liniją. Tikroje prūsų (prutė- 
nų) žemėje vandenvardžių su galūne upe, 
ar ape rasti neteko. Istoriniai ir archeo
loginiai duomenys rodo, kad gotų okupa
cija senų vakarinių lietuvių žemių toliau į 
rytus upės Paserijos nesiekė, šita užtruku
si apie 300 metų gotų okupacija su įtaka 
vėliau slavų ir vokiečių kalbos pagal El
bingo katekizmą ir davė pagrindo susida
ryti šiek tiek skirtingai lietuvių yakariečių 
kalbos tarmei, o vėliau vokiečių vertėjų
— mokslininkų sukurtai, taip vadinamai 
prūsų (prutėnų) kalbat Iš kitos pusės, ir 
šie gotų okupuoti lietuviai, reikia prileisti, 
bus paveikę gotu kalbą, kurioje atsirado 
lietuviškų žodžių ir kalbos formų, ir pats 
jų tautovardis ne gotas, bet gudas (Sk.: 
Dr. J. Remeika. Baltų audringa būklė, 
būtovei brėkštant “Aidai” 4 nm. 1958, Z. 
Raulinaitis. Galindai prieš Romą “Karys” 
1962. nm. 8 (1385).

Mazovijos kunigaikščio Konrado atsi
kviesti kryžiuočiai iš jo bus gavę lotynų 
kalbos transkripcijoje krašto kilčių ir geo
grafinių vardų nomenklatūrą. Artimiau
sia Vyslai sritis buvo vadinama bendru 
prūsų — prutėnų vardu. Tas vardas ga
lėjo turėti ryšio su seno uosto Druso, Tru- 
so vardu, tuo pat vardu ežero, arba pate
kęs iš slavų (lenkų) kalbos (“pruzzi”, iš
kreiptai iš sutrumpinto “prutėno”). Kry
žiuočiai, pirmiausia tą vadinamą savaip 
prūsų sritį okupavę, toliau plėsdami savo 
į rytus užkariavimus tuo bendru prūsų 
vardu pavadino ir jų okupuotas grynai 
lietuviškas žemes, čia visai teisingai dr. 
M. Anysas savo paminėtam ankščiau vei
kale pastebi; “Kad Ordinas ir Dusburg 
trijų rytinių kraštų — Sūdavijos, Nadravi- 
jos bei Skalavij^s gyventojus vadina 
“pruthenorum genies“, nėra nieko stebė-. 
tino, nes Ordinas nedarė jokio skirtumo 
kalbos atžvilgiu, jeigu vokiečių Riterių 
ordinas būtų pajėgęs visą Žemaitiją nuga
lėti ir prijungti priė jo nukariautos “Prus- 
cia”, jis žemaičius irgi būtų pavadinęs 
“prutėnų giminėmis^. Taip būtų įvykę ir 
su Lietuva. Visą vėlesnę Suvalkiją ligi Ne
muno Ordinas savinos! apie 150 metų, kaip 
prūsišką kraštą, tik Melno sutarties, nuo
statai jį privertė šių reikalavimų atsisa
kyti.

Tą patį darė ir Uvomjos Ordinas, ku
ris nukovojęs Baltijos jūros pakraštyje 
gyvenusius lybius (Lieven), visą latvių ir 
estų apgyventą kraštą pavadino Livonija’’.

Iš viso to prašosi ši prielaida: kadangi 
senųjų žemaičių ir žemių — žemukų (sa
mų, sambų) vietovardžiai ir asmenvar
džiai turi daug bendrumo (tapatumo), tai 
mūsų šių laiku kai kuriems pangermanis- 
tų dndoktrinuotiems kalbininkams nesu
darytų sunkumų abejus vienodai “su- 
prūsinti”.

Lygiai kaip lenkai reiškia pamatuotai 
pretenzijas į savo giminaičių slavų — ka
šubų, pamarėnų, lužičėnų žemes, tokias 
pat teises mes lietuviai turime j mums ar
timų giminių, nors ir išmirusių^ ar nutau- 
tėjusių — prūsų (prutėnų), sūduvių — jot
vingių (juodvyžių) žemes, kuriose kolo
nistai buvo, ar yra — vokiečiai, lenkai, 
ar gudai, šiuo žvilgsniu tenka pripažinti ; 
visai pamatuotom Algirdo Gustaičio ke
liamas prerogatyvas ryšium su jo išleista 
Radvilo (1613) žemėlapio nuotrauka ir 
jo pačio ruošiamu etnografiniu Lietuvos 
žemėlapiu. Jis, prieš į daugumos jam reiš
kiamą nepalankumą, Įnori mums akis ati
daryti ir pagristai nušviesti kokiam plote Į 
lietuvių ‘žemes, imant XIII a. pradžios 
faktinę padėtį, mes turime pagrindo 
reikšti savas pretenzijas, ar pagal pavel
dėjimo teisę — savųjų giminaičių vardu. 
Taip, pavyzdžiui, lenkai labai agresyvūs 
svetimų, jiems nepriklausančių žemių at
žvilgiu, tai ką jie šiandien atsiekė Vaka
ruose, buvo dar ne taip seniai nedaugelio 
lenkų vien gryna svajonė.

Kad suderinti lietuvių etnogarfines šie- į

nas su politinėm, esame susiskirstę į mak
simalistus ir minimalistus. Taip pirmieji, 
išeidami iš 1566 m. “Tikrosios Lietuvos” 
sienų ir 1920 m. pagal sutartį su Maskva 
nustatytų sienų, braižo naujas sienų lini
jas, kad kaip nors vienas su kitom sude
rinti. Taip lygiai antrieji, išeidami iš da- 
dartinės Maskvos mums prievarta primes
tos jų (LTSR) sienos ir 1920 metų sutar
ties sienos, imant domėn Minsko Gudų 
Tarybos 1940 m. rugp. mėn. 3 d. Aukščiau
siam SSSR Soviete Maskvoje pasiūlytą lie
tuvių — gudų politinę sieną, stengiasi ją 
pagal įvairius aspektus išlyginti ir nau
jom linijomm nubrėžti. Svarbiausia būtų, 
abiem pusėm prieiti galutiną susitarimą — 
jas aprašyti ir dokumentuotai pagristi. 
Čia tektų minimalistams prisiminti, kad, 
mums darant kaimynams nepagrįstas nuo
laidas, sukeliame jų agresyvumą ir nepa
matuotas pretenzijas į neginčijamai sa
vas etngr. žemes. Tokias apraiškas galime 
aiškiai pastebėti vienų tokių derybų apra
šyme (Sk.: inž. V. žemakis. Sienų klau
simu I960.). >

Iš Lietuvos ir Latvijos sienos pravedi- 
mo protokolų aiškiai matosi mūsų sienų 
komisijos, vadovaujamos Antano Smeto
nos, lyginant su latvių komisija, visiškas 
tam darbui nepasiruošimas ir nesiorienta- 
vimas latvių pastangose nukreipti mūsų 
komisijos narius nuo svarbių dalykų į 
smulkmenas, reiškiant stiprų kitur agre
syvumą, pavyzdžiui, kad ir dėl Mažei
kių. Dėl to taip ir atsitiko, kad už siaurą 

ruožą amžinai lietuviško pajūrio prie Pa
langos iki šventosios uosto, mes atidavė
me keleriopai vertingesnį taip pat lietu
višką Aknystos žemės ruožą, be to, dar 
daugely vietų perleisdami latviams lietu
vių gyvenamus pasienio ruožus. Ma
žiausiai už tai lietuvių latvių siena turėjo 
būti pravesta nuo Skuodo Bartuvos upe į 
Baltijos jūrą. Istoriniai ir etnografiniai 
Bartuvos upė buvo siena tarp lietuviškų 
žeiųaičių ir kuršiškų latvių.

Ghillebert de Lannoy (Žr.: Petras Kli
mas Gh. de Lannoy in Medieval Lithuania. 
New York 1945.) savo kelionės 1413 m. iš 
Klaipėdos per Liepoją (Liva) į Rygą ap
rašyme sako, kad iš Klaipėdos jis vykęs 
žemaičių žeme, ir jam buvę visai neaišku, 
kodėl visas pajūrio ruožas vadinosi Lietu
vos pajūriu (le Strang de Letaoen), iki 
pasiekęs Livos (dab. Bartuvos upę), kuri 
skiria Žemaičius nuo Kuršo (le Live la- 
quelle depart le pais de Correlant et de 
Sammette). Iš Liepojos (Lava) jis kelia
vęs per Grobiną, Kuldigą, Kendavą 
(kurie priklausę Livonijos Ordinui) per 
daugelį žemaičių, kuršių ir livų gyvenvie
čių. Lietuvos valstybės sieną, su Livonijos 
ordinu (Kursu) nuo Skuodo upe Bartuva į 
Baltijos jūrą, rodo visi senesnių laikų 
(XVII a.) žemėlapiai. Bet iš komisijos 
nepasiruošusių deryboms narių nebuvo 
kam nei šių faktų iškelti, nei nepagrįstų 
latvių pretenzijų sutramdyti.

(Bus daugiau)
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DR. ANNA BA11UNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSICS 

IR GERKLtS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso tolofu PRospoct 8-3229 

RoxkL telofu WAlbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 

ano 7 iki 9 vai. vak. Tree, uždaryta.

fcvz. toL 2394483

DR. K. G. DALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Modical Building). Ta L LU 5-6444
Priima ligonius pagal Kilai barimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telots PRospoct 8-1717

DR. S. B1E21S
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
ūktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiad. ir ofisas uždarytas.

Rmu 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: REpublic 7-7868

ANGLUOS PROBLEMA 
f LONDONAS. — Anglijos au
tomobilių pramonę faktiškai 
kontroliuoja General Motors, 
Fordo ir Chryslerio bendrovės. 
Apie trys ketvirtadaliai Angli
jos automobilių pramonės pri
klauso minėtoms Amerikos ben
drovėms. šiomis dienomis Ge
neral Motors ir Fordas Anglijos 
automobilių pramonėje dirban
tiems darbininkams sutiko pa-

keiti uždarbius 30 nuošimčiu 
(dviejų metų būvyje). Chrysler 
bendrovė pasirašė sutartį vie
niems metams, pakeldama už
darbius 17 nuoš. Dėlei to anglams 

I susidarė labai rimta problema: 
jie deda pastangas, kad uždar
bių pakėlimas neprašoktų 9 nuo
šimčius, bet kai automobilių 
pramonėje tas pakėlimas yra 
daug didesnis, tai sunku sulai
kyti kitų pramonių darbininkus 
nuo reikalavimo didesnio pakė
limo.

& 
t

GRADINSKAS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rend.; 388-2233
OFISO VALANDOS: 

nrmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Roz. GI 8-0873

DR. W. M. E1SIN - E1SINAS 
AKUŠERIJA iR MOTERŲ LIGOS 

GINfcKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. skani Dimi Ml 3-U001.

VOKIŠKAS
AM-FM RADIJAS

TIK $45.00
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

< -v

' MOVING '
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstūmę. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: F Ron t i er 6-1882

— 1971 m. balandžio 2 d. p. 
Rajeckai dalyvavo priėmime ir 
atidaryme parodos The “Art” 
of Diplomacy, kuri įvyko JAV

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

Dr. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai. 
Treč. ir šeštad. uždaryta.

Ofiso tfeL: Portsmouth 7-6000 
Rezid. telef.: GArden 3-7278

t------------------- " - A

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

Lietuvię kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vaL ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

TeL: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL. 60629

— Žemaičiv Kultūros Klubo eilinis 
narių susirinkimas įvyks trečiadienį, 
balandžio 21 dieną 7:30 vai. vakare 
Hollywood svetainėje, 2417 W. 43rd 
St Nariai kviečiami atsilankyti ir 
aptarti klubo reikalus, kurių yra daug.

Rožė Didžgalvienė, rast

— Humboldt Parko Lietuviu Klubo 
mėnesinis narių susirinkimas įvyks šį 
trečiadienį, balandžio 21 d. Almera 
Simons parkelio svetainėje, 1640 N. 
Drake Ave., pirmam aukšte, 103 kam
baryje. Pradžia 1:00 vai. popiet Na
riai ir narės prašomi dalyvauti. Pir
mininkas sugrįžęs iš tolimos kelionės 
papasakos ten įgytus įspūdžius. Po 
susirinkimo bus vaišės.

W. Menkus, sekr.

Ofiso tek HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

“contact lenses” 
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

JDR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Vak: antrad; nuo- 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vaL vak.

Ofiso telefc 776-2880 
Naujas rez. telef.: 448-5545

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

Jeigu šiais 1971 metais rengiatės 
važiuoti į Lietuvą- arba iškviesti iš 
Lietuvos savo gimines, tai jau metas 
iš anksto užsisakyti vietas, nes vėliau 
jų tikrai pritruks.

Vladas Rasčiauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones į Lietuvą ir jau 
nuvežė virš 20 grupių. Ateinančią va
sarą jis organizuoja net 8 ekskursijas. 
Pirmosios dvi jau pilnos, bet liepas 6, 
19, 26 ir rugpiūčio 9 d. ekskursijose 
dar yra kelios laisvos vietos, bet joms 
reikia skubiai registruotis. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės i

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tel.: 925-8296

Valandas- 2—8 vai. vak. Penktadienį 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

Tel.: PR 8 -1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 24 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą. 

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus.
Pilna apdrauda.

L RUDIS TeL CL 4-1050

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71$t STREET 
Ofiso telef/ HEmlock 4-2123 
Rezid. tel«i~ Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

ONAI TALALIENEI
mirus,

•velionės vyrą JONĄ TALALĄ nuoširdžiai 
užjaučia

Povilas ir Gertrūda
DARGIAI

„ P. ŠILEIKIS, O. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai, Med. ĮBap- 
dažai Speciali pagalba kojoms

* (Arch Supports) ir L t
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

T.l.f-: PRospect 6-5084

R. MINER, Naprapath
3150 S. Halsted St., Chicago, III. 60608 

Antr., ketv. ir penkt. Tel. 842-1606 
7101 W. Hartford, Bridgeview, III. 
Pirm., treč. ir šeštad. TeL 425-3050 

VaL nuo 10 ryto iki 8 v. vak.
Manipuliacijomis sumažina fizinius 

skausmus ir nervų netvarką.

R] TE TUOS BIZNIERIUS,
KURIE GARSINASI

“NAUJIENOSE”

ONAI TALALIENEI 
mirus,

josios vyrui Jonui Talalai reiškiu nuošir
džią užuojautą

Vaclovas Dalinkevičius I

a j i M .. į .. » wuw ■«-....

help your
HEART FUND” 

help your HEART

M/Y M. A 1AV1NG5 BONDI

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoj© 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimai ir šėtoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Mariam Aw. — 536-1221

t> j? i T w 17 IL 1 ar U O
TlVAS ir sūnus 

. MARQUETTE FUNERAL HOME 
2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-234M

1410 So. 50th Ave^ Cicero
Telef.: TOwnhaU 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1MID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARTAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Arus 7-3401

>■»

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

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

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

■ U ■■ ........................ .. ■ N— ■ ■ ■ ■ -

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ) j

2424' WEST 69th STREET REpublic 7-1213 |

2314 WEST 23rd1 PLACE Virginia 7-6672

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. 
649 EAST 162nd ST. 
South Holland, Illinois

Phone Commodore 4-2228
Phone COirmodore 4*2228
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Čikagoje, McCormick salėje, Įvyko vaiky fotografu paroda. Ši nuo
trauka buvo pavadinta /zBom Free".

Duos didesnį 
balsą gyventojams

Čikagos bulų. valdyba gavo 
sutikimą iš federalinės val
džios duoti didesnį balsą pi- 
giųjų1 butu kolonijų gyvenlo- 

i jams svarstant tų kolonijų 
reikalus. Per 60 dienų koloni
jose bus išrinkti gyventojų at
stovai, kurie teiks butų valdy
bai įvairias rekomendacijas ir
perduos gyventojų pageidavi
mus. Ateityje federalinės lėšos 
bus duodamos tik- tokiems 
modernizavimo projektams, 
kuriuos bus priėmusi ne tik 
butų ^valdyba, bet ir pačių gy
ventojų atstovai.

Užsidarė mokykla
Katalikų vidurinė mokykla 

Providence St. Mel, kuri yra 
|11!) S. Central Park Ave. užsi- 
;darė, nes ji nebeturi lėšų mo
kytojų algoms. Jau dvi savai- 

' tės 26 mokytojai negavo algų, 
i Dėl tokios padėties kalti ir pa
ltys tėvai, kurie skolingi mo
kyklai už mokslą nemažą su

einą pinigų,
Į Mokyklos uždarymas palie- 
jka 114 mokinių, kurie tikėjosi 
šiais metais baigti mokyklą,

ir teismo išlaidas. Bylos lau
kia dar 9 priegknidos, kuriose 
irgi rasti prasižengimai. Vie
nas kaltinamasis teisme aiški
nosi, kad sunku išlaikyti prie
glaudos švarą, nes trūksta 
darbo rankų, o seneliai patys 
nebesitvarko. Jis nurodė tei
sėjui, kad, štai, ir jo teisme 
ant grindų pilna cigarečių nuo 
rūkų ir kitų šiukšlių .

HELP WANTED — MALE
Darbininky Reiki*

F O R E M A N 
NEEDED AT ONCE 

Must be Experienced on Men’s Pants. 
Must be able to Read and "Write 

English.
AMCO PANTS MANUFACTURING 

CO.
527 So. WELLS ST.

t

REAL ESTATE FOR SALE Į REAL ESTATE FOR SALE
Nam«i, Žemė — Pardavimui j Namai, Žemė — Pardavimui

GAZOLINO STOČIAI reikalingas dar
bininkas dirbti pilną laiką. Patyri

mas pageidaujamas.
4824 So. CALIFORNIA Ave. 

Tel. VI 7-9327TRUMPAI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

RIETUVIŲ SAVAITE 
FORD CITY CENTRE

Pradedant praeitos savaitės 
trečiadieniu ir baigiant šios sa
vaitės antradieniu Ford City 
Centre vyksta Lietuvių Savaitė. 
Tai viena sėkmingiausių Chica- 
gos lietuvių parodų, kurios lie
tuviams ir kitataučiams ameri
kiečiams malonu apžiūrėti.

Kiekvieną dieną Ford City 
pilna žmonių. Lietuvių Savai
tės dienomis buvo ruošiamos 
naudingos ir puikios progra
mos. Trečiadieni Jonynienės 
šokėjai puikiai pasirodė. Ketvir
tadienį gražiai pašoko Grandis. 
Penktadieni labai gražiai padai
navo Jonė Bobinas Margarita 
Mankus ir Genovaitė Mažeika. 
Antradienį susirinkusius ir vėl 
linksmins Smieliauskienės va
dovaujama Grandis, o vėliau 
pašoks ir Zapolio šokėjų grupė.

Daugiausia vietos užima Ame
rikos Lietuviu Tarvbos suruošta 
Genocido paroda. Žmonės ap
žiūrinėja paveikslus ir skaito 
paruoštus tekstus.

Gražūs yra Naujienų kioskai, 
kuriuose yra Naujienų spaus
dintų knygų egzemplioriai, Ed
vardo Butkaus išpiaustytas lie
tuviškas kiemas ir bakūžė, keli 
istoriniai paveikslai ir darbai. 
Didžiausią susidomėjimą kelia 
1923 metų Naujienų komplek
tas. Kitataučiai negali atsiste
bėti, kaip lietuviškas dienraštis 
galėjo eiti 56 metus ir kaip Nau
jienų bendrovė galėjo apsaugoti 
■visus laikraščių komplektus.

Naujienų kioskų sienas puošia blogoje padėtyje. Kreditų už
M. Šileikio Indianos kopų pie- praėjusius metus negaus ir že 
šiniai. Įmesniųjų klasių 460 mokinių.

Balzeko kioske yra rastų ba- ši maokykla veikė jau 52 me 
kūžė, lietuviškas kryžius ir visa tus.
eilė senų istorinių dokumentų -----------
fotografijų. Yra gausus lietuvių'
filatelistų rinkinys, Draugo kny-j Uždraudė statyti 
gos ir kryžiai ir daugybė įvai- ežere aerodromą
rios kūrybos darbų. Illinois legislatūra priėmė

Kitataučius stebina lietuvių įstatymą, kuris draudžia sta- 
darbštumas, spauda ir jų skonis tyti naują aerodromą Michiga- 
kioskams įrengti. ’no ežere. Tokio aerodromo

Chicagos amerikiečiai daug priešininkai įrodinėjo, kad 
girdėjo apie lietuvius, bet jie aerodromas prie pat Čikagos 
niekad nemanė, kad lietuviai krantu (buvo numatvta _ 8 
taip kultūringai galėtų savo rei- mylios nuo kranto) ]abaJ pa. 
kalus tvarkyti. Lankytojas tdfdins ežero užterši ir triu.

! i.

jlŠ CHICAGOS
| A P Y L I N K 1

Prašo dovanoti

—kšmą. Pačiam ežerui toks 
j £ j aerodromas būtų mirties spren

J dimas. Įstatymas uždraudžia 
tokį ežero aerodromą statyti 

i bet kur Illinois valstijos ribo
se.

Calley bausmę
Uliois legislatūra gavo ko

miteto patvirtintą rezoliuciją, 
kuri prašo prezidentą Nixoną 
dovanoti nuteistam leitenantui 
Calley bausmę ir sugrąžinti jį 
2 aktyvią tarnybą kariuome
nėje.

Čikagos laikraštis “Chicago 
Today” paskelbė savo anke
tos rezultatus. Atsiliepė virš 
38,000, iš kurių didelė daugu
ma maždaug 100 prieš 1 reika
lauja paleisti Įeit. Calley, nes 
jis nubaustas neteisingai. Kai 
kurie laiškai pridėjo prezi
dentui Nixonui prašymą pa
keisti leitenantui bausme.

Respublikonai kaltina
Illinois valstijos legislatūra 

priėmė razoliuciją, rekomen
duojančią skirti komisiją ištir
ti, kaip Čikagos butų valdybos 
planai statyti butus skur
džiams išėjo aikštėn prieš pat 
mero rinkimus. Respubliko
nai tvirtina, kad visas tas butų 
reikalas tyčia buvo surežisuo
tas prieš pat rinkimus, kad me 
ras Daley galėtų planą pa
smerkti ir tuo laimėti rinkėjų 
simpatijas.

žymiai pabrangs 
Čikagos universitetas

— Ann ir Chris Lukšas, ben 
dradarbiaudami su Amerikos 
Legiono Pilzen .posto nariais 
ir .vadovybe, pagamino 20 
gražių kraitelių, kurias pri
pildė įvairiomis dovanomis ir 
įteikė Walsh mokyklos palie
gusių vaikų klasei Velykų pro 
ga. Vaišėms jie nupirka di
džiulį tortą.

— Patriotų Diena yra balan 
džio 19 d. Padaugėjus prieš- 
amerikinių pasireiškimų Ame
rikoje, atkreipta dėmesys Į 
šios dienos prasmę. Daugely
je vietovių yra ruošiami para
dai ir susirinkimai. Chicagos 
pietvakariuose toks paradas 
prasidės 1:15 vai. popiet prie 
71-mos ir Honore Avė. Daly
vaus 5-tos Armijos orkestras, 
oorganizacijos, mokyklos. Vie 
tos lietuviai ją atšvęs dalyvau
dami Chicagos Lietuvių Tary
bos metinėje konferencijoje, 
kuri įvyks balandžio 18 d. 2 
vai. popiet. Chicago Savings 
& Loan b-vės salėje, 6245 So. 
Western Ave. Į konferenciją 
susirenka įvairių organizacijų 
bei klubų atstovai ir asmenys, 
dalyvaują} Amerikos Lietuvių 
Tarybos darbuose.

— Antanas J. Rudis yra iš
rinktas St. Xavier kolegijos, 
103rd & Central Park Ave., pa
tikėtiniu tarybom Antano ir 
Marijos Rudžių pastangomis 
šioje kolegijoje yra įsteigta Li
tuanistikos katedra. Kolegiją 
baigė nemažai lietuvių ir kas 
met vis daugiau yra studijuo
jančių joje.

— Ida ir Jonas Valauskai, 
Lemont, Ill., grįžo iš atosto
gų Floridos valstijoje aplanky 
darni veik visas ten esančias 
lietuvių kolonijas.

— Vytautas Kasniūnas, jr., 
pakviestas sutiko įeiti į IV 
Dainų, šventės vykdomąjį ko
mitetą.- Vaikystės dienomis 
pradėjęs skautauti, jis yra 
skautas vvtis. Vėliau aktvviai 
veikė akademinėse organizaci 
jose būdamas Lietuvių Studen 
tų Sąjungos Chicagos skyriaus 
pirmininku ir Centro valdybos 
vicepirmininku, korp. Neo-

STOCK ROOM 
HELPER 

To handle and store materials. 
We need an ambitious individual who 
can work withaut supervision. Per

manent. full time work. 
Must read and write English. 

CALL FOR APPOINTMENT 
226-4800

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Reikia

SECRETARY
Law firm requires secretary 

with experience. Salary com
mensurate with ability.

MR. ROSENBERG 
726-7111

Full time.
NORTHWEST MAILING 

SERVICE
4834 ARMITAGE

Call 237-2264

TYPIST - SECRETARY 
for engineering firm in 

Park Ridge.
Call For appointment.

297-6120 
Salary open.

REIKALINGA MOTERIS 
kalbanti šiek tiek angliškai, gyventi 
geram name su vyresnio amžiaus mo
terim. Pilnas išlaikymas ir atlygi
nimas. Gera ir pastovi vieta tinka

mam asmeniui.

TeL 264-8159

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

6 — OPERATOR
BEAUTY SALON EQUIPMENT
7 year old, custon made $12,000 

walue. Will sell for $5.000.

Tel. 395-0729

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

4 AND 3% ROOM 
APARTMENTS.

NEWLY DECORATED 
Stoves and refrigerators. 

$130—120 per month. 
Adults. No dogs.

472-8737 or 338-1024

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
‘ INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
♦ NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

LEONAS REAL ESTATE
2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups Ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE. 

CHICAGO, ILL TEL VI 7-9327

FHOMĘINSUĮiANCIP
Call: Frank Zapolis 
32O8’/ž W. 95th St. 

GA 4-8654

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pardavimas, pirkimas. 

Įvairūs draudimai.

BUD’S REAL ESTATE 
BALYS BUDRAITIS 

4307 So. Kedzie, Chicago 
TEL. — 254-5551 

1339 State St., Lemont, III. 
TEL. — 257-5542

IM III 1 III I ■ I II ■ ■

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

.2047 W. 67th Pl. WAIbrook 5-80631

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių, gyvybės, svei

katos ir biznio.
y Patogios išsimokė- 

tea' Jimo sąlygos.
J. BACEVIČIUS 

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233'

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th SL, Chicago, DL 60629. • TeL WA 5-2787

Didelis pasirinkimas [vairių prekių. 
AUTOMOBILIAI, iALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI. 

i —......... ..... ..  .i ■■ i i ■ ■■■■■■■— ■■ i r

' SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE f . 

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

Įvairiu prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatai. 

E. ŽUKAUSKAS

Čikagos universitetas, kuris 
neseniai pakėlė mokestį už 
mokslą, paskelbė naujas kai
nas už bendrabuti ir maistą. 
Pakėlimas siekia 10%. Kam
bariai pakeliami iš 561 dol per 
metus iki 726 dol. Maistas 
kainuos 840 dol.

Į Universiteto vadovybė ap
gailestauja pakėlimą, tačiau 
nurodo, kad algos, produktai, 
patarnavimai ir viskas labai 
pabrango ir studentų bendra
butis ėmė duoti nuostoli.

Lenkų šventė
Čikagos lenkai gegužės 2 d. 

vėl rengia tradicinį konstitu
cijos dienos paradą ir iškil
mes., Jose šiais metais daly
vaus senatorius Edward Mus- 
kie, kurio tėvas Stephan Mar- 
ciszewski gimė Lenkijoje. Iš
kilmėse kalbą pasakys ir Illi
nois gubernatorius Ogilvie. Iš 
kilmėms vadovaus Aloysius 
Maze-vfski, Amerikos Lenkų 
Kongreso pirmininkas.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS v
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209

į — NAUJIENOS, CHICAGO A ILL.— MONDAY, APRIL IS, 1971

Nubaudė dviejų 
prieglaudų savininkus
Chicagos miesto teismas nu

baudė dviejų senelių namų sa 
vininkams 900 dolerių, baudą 
už įvairių taisuklių laužymą. 
Nubaustiesiems teks sumokėti

švedė artisti Anita Ekbarg n«žada 
eiti tu mada ir nešioti "hot panti". 

Ji ir toliau ketina nešioti "mini".

Lithuania pirmininku. Taip 
pat priklauso Lietuvių bendruo
menei ir buvo ALTo tarybos 
narys, šiuo metu yra Litua- 
nus žurnalo fondacijos pir
mininkas.

— Konstantinas Petrauskas, 
Lietuvos kariuomenės kūrėjas 
- savanoris, už ypatingą veiklą 
yra Įstatytas kandidatu i vy
resnio amžiaus garbės piliečių 
grupę — Hall of Fame. Jis da
lyvauja įvairiose organizaci
jose, bendradarbiauja spau
doje ir padeda Balzeko Lietu
vių kultūros muziejui, kuris 
jį šiam metiniam rinktinių as
menų pagerbimui rekomenda
vo.

— Bronius Bacevičius gražiu 
laišku SW News- Herald laik 
raštyje pasakė savo nuomonę 
apie apylinkės reikalus ir apie 
nepageidaujamus panikos kė
lėjus. Jis turi žaislų ir vai
kams sporto reikmenų krau
tuvę prie 63-čios ir Rockwell.

— Edis Zabrauskas priklau
so Ashburn apylinkės skautų 
grupei, kurios nariai pasiža
dėjo po 20 valandų vietovės 
pagražinimui ir pasodinti 400 
naujų pušaičių.

— Stasė Rutkus, Audronė 
Pavilčius, Stepas RuŠinskas ir 
Juozas Petkevičius, gyv. Mar
quette Parko apylinkėje, ga
vo Amerikos pilietybę.
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SIUNTINIAI I LIETUVĄ 

ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980
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TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tek: REpublic 7-1941

Federaliniy ir vafstiĮos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo informacijos 
INSURANCE 

ŠIMAITIS REALTY 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

A. & L. INSURANCE & REALTY 

A. LAURAITIS 
INCOME TAX 

4645 So. ASHLAND AVE. 
LA 3-8775

(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai. 

■ -

PAVASARIO PLANAS
GRAŽUS LOTAS Marquette Parke.
AKIM NETIKĖSITE kaip gražus 3 

butu mūras Marquette Parke. Čia 
viskas yra: 6—4 ir 3 kambariu butai. 
$35,500. Vertas daugiau.

AR 14,000 DOL. PAJAMŲ kasmet 
nėra turtas iš apynaujo apartamenti- 
nio mūro geroj vietoj su lengva pas
kola? Kaina 76,900.

9 KAMBARIŲ pajamų mūras, nau
jai sutvarkytas. Gražus, ramioj gat
vėj. Kaina $19,000.

GRAŽI 15 METŲ REZIDENCIJA. 
6 kambariu mūras. 2 vonios, naujas 
garažas, nrieš žaliąjį Marauette Parka.

2 BUTU tvarkingas mūras, 2 auto 
garažas. $29.500.

TVIRTI 2 MŪRAI Brighton Parke. 
Virš $16.000 oaiamų metams. Su nuo
laida už $51.000.

4 BUTU MŪRAS, naujas gazu šildy
mas. gera vieta. Rimtam pirkėjui, 
vertas $44,000.

Valdis Real Estate
7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

2 PO 5 MŪRINIS. Nauja šilima £a- 
zu, aluminiiaus langai, 2 automobiliu 
garažas, Marquette Parke. Tik 
$28,900.

3 MIEGAMU apvnaujis mūras, ši
lima gazu. aluminijaus langai, centri
nis vėsinimas. 2 automobiliu garažas, 
71-mos ir Troy apylinkėje. $29,000.

1% AUKŠTO apynaujis mūras. 
Radiant šilima gazu, aluminijaus lan
gai. 2 automobiliu garažas, netoli 
Marauette Parko bažnyčios. $33,000.

4 MIEGAMŲJŲ mūrinis. Karsto 
vandens šilima gazu. 2 auto garažas. 
Marnvotfp.. Parke. $23 500.

12 BUTU 4 metu, mūras. Radiant 
šilima gazu, aluminijaus langai. 12 
automobiliu nastatvti vieta. Platus 
sklvpas. Virš $24,000 pajamų me
tams. Pietvakariu priemiestyje. — 
$175,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

LAGRANGE — BUNGALOW ON 67 
approx. 200 ft. lot. 1 bedrm. down
stairs. Finished attic & large bedrm. 
& adjoining smaller rms. 2 enclosed 
porches. Bathrm. ceramic tile. 2 car 
carage. Bsmt. 2 blks. CBQ sta. Nr. 
Elem & high schools. Gas hot water 

heat. By owner 447-6291.

PALIKIMAS. Gražus šviesių plytų 7 
kambariu mūrinis. Nauja karšto van
dens gazu šilima, gera potvynio kon
trolė. 2 mašinų mūro garažas, Mar

quette Parke. Tik $22,500.
1 Tel. 471-0321.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
(rengiu naujus ir perstatau senus Ti
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE. 

CHICAGO, ILL. 60609 
TEL.: VI 7-3447

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus idedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso
me. Nudažome namus iš lauko ir at- 
iekame "tuckpointing” darbus. Esame 

apdrausti, visas darbas garantuotas.
Skambinkit 

LA 1-6047
įkainavimas veltui. kreit>Htė« bet kada

REMSITE TUOS BIZNIERIUS 
KURIE GARSINASI 

-NAUJIENOSE”




