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BRITŲ MINISTERS VAŠINGTONE 
CONCORDE REIKALAIS

WASHINGTON. — Britanijos ministeris pirmininkas James 
Calaghan kovo 9 Concordes lėktuvu atskrido į Ameriką tartis su 
prez. Cartefiu dėl paties Concordes lėktuvo nurileidimo teisių New 
Yorko Kenedžio vardo aerodrome. Ministeris pirmininkas asme
niškai atskrido Concordes lėktuvu, kad parodytų, jog Britanija 
ypatingai susirūpinusį gauti teisę Concordes lėktuvui nusileisti 
New Yorko aerodrome.

Britanijos ministeris pirminin
kas nusileido Concordes lėktuvu 
Dulles aerodrome Vašingtone, 
kuriame lėktuvas Concorde turi 
teisę nusileisti skrisdamas iš Pa
ryžiaus ar Londono. , ■

New Yorko ir New Jersey ae
rodromų vadovybė ir ypačiai gy
ventojai bei gamtos apsaugos or
ganizacijos labai priešinasi ir 
nenori, kad būtų leista Concor
des lėktuvui nusileisdįnėti Ke
nedžio ar Dulles aerodrome. Tei
sę Concordes lėktuvai nusileisti

- Vašingtone buvo suteikta 18 mė
nesių laikotarpiui, kuri jau pa
sibaigia.

Britanijos ministeris pirminin
kas aptars dar su Amerikos pre
zidentu ir tarptautinius ekono
mijos klausimus, ekonominę;pa- 
dėtf ir Britanijos-Amerikos pa
stangas taikingai Rodezijoje pa
keisti vyriausybę, perleidžiant 
valdymą juodiesiems.

Svarstant ekonominius klau
simus, abiejų valstybių lyderiai 
aptars būsimą gegužio 7-8 d. 
Londone .ekonominę konferenci
ją, jos programą. Ekonominėje 
konferencijoje Londone daly
vaus Britanija, Ameriką ir pen-

. kios kitos pramoninės valstybės.

Jungtinės Tautos

ŽENEVA. — Remiant J. A; 
Valstybėms, Jungtinių Tautų ko
misija Ženevoje, 26 balsais prieš 
vieną, priėmė rezoliuciją, kurio
je pasmerkė Čilės karinę vyriau
sybę, kad ji nuolatiniai nusikals
ta žmogaus teisių reikaluose.

JAV atstovas J. Tautų komi
sijoje buvo tos rezoliucijos rė
mėjas, kad parodyti ir paremti 
prez. Carterio poziciją žmogaus 
teisių klausime. i

JAV komisijoje rezoliucija bu
vo priimta po dviejų dienų tru- 

:• kasių debatų, kurių metu Ame
rikos atstovas riešai atsiprašė 
dėl Amerikos' įsikišimo, nuverk 

: čiant marksistinę Čilės vyriausy-

Prezidentas J. Carteris ir žmona Rosalyn labai gražiai- priima kiekvie
ną kongreso atstovą ir svetimos vai- stybės pareigūną. Kiekvieną dieną 
į Baltuosius Rūmus eina įtakingi pareigūnai ir svetimų valstybių atsto
vai, kuriuos jiedu gražiai pasitinka, pakalba ir dažnai pavaišina. Jiedu 
gražiai priėmė Izraelio premjerą R biną, atvykusi ieškoti Amerikos pa- 

galbos Izraeliui apginti nuo besiorganizuojančių arabų.

atsistatydino-' \ *
SANTIAGO. — šešiolikos asmenų kabineto nariai visi atsi

statydino kovo 9, tikslu leisti prezidentui pertvarkyti vyriausybę.

MUSULMONŲ “KALIFAS” NORI KERŠYTI 
UŽ SEPTYNIS NUŽUDYTUOSIUS

Policija apsupo pagrobtus namus ir 
neišleidžia nei vieno teroristo

WASHINGTON, D. C. — Sostinės policija nepajuto, kai fana
tiška musulmonų hanafi grupė užėmė tris namus Washingtone, 
apsupo viršuje buvusius žmones ir yra pasiryžusi keršyti už nu- 

. žudytus septynis' šios musulmonų sektos narius. Sostinės policija 
neturėjo jokio nujautimo, kad bus užimta didelė islamų mečetė’ 

ir du -sostinės žydų centrai.
Vyriausybė rengėsi išleisti Iz- I

I

Valstybės departamentas pa
sišaukė iš Ženevos atstovą Brady 
Tyson pasiaiškinimui. O prezi
dentas spaudos atstovams pa
reiškė, kad Tyson atsiprašymas 
yra nepriimtinas; jis yra asme-. 
niškas ir neišreiškia valstybės 
departamento nuomonės.

Tai ketvirtas jau toks Čilės 
vyriausybės masinis atsistaty
dinimas, nuvertus 1973 m. prez. 
Salvador Allendes marksistinę! 

vyriausybę.

Susitarė dėl kainos
KUWAIT. — Kuwait valsty

bėje išeinančio laikraščio Al- 
Anbaa pranešimu, Persijos įlan
kos alyva turtingos arabų šalys 
susitarė baigti alyvos kainų gin
čus, nustatant alyvos statinei 
kompromisinę kainą 8% bran
giau. Saudi Arabija ir Jungti
nė Arabų Kunigaikštija sutiko 
išvežamos alyvos statinei nuo 
sausio 1 d. pakelti kainą 3-%. 
Jos alyvos kainą buvo pakėlu- 
sios tik 5%, kai kitos alyvą iš- 
vežančios šalys žemės alyvą no
rėjo pabranginti iki 10-ties pro
centų.

Vaškai protestuoja
MADRID. — Vaškų provinci

joje beveik visuose miestuose 
buvo suruošta vaškų demonstra
cijos, protestuojant prieš Ispa
nijos policiją, kuri nušovė du ir 
vieną sužeidė vaškų separatis
tinio judėjimo veikėjus, jiems 
apšaudžius vienoje kryžkelėje 
policiją iš automobilio, turinčio 
klaidingus auto numerius. Jie 
buvo nariai separatistų pogrin
džio organizacijos.

Kelių šimtų separatistų de-

Arabų-afrikiečių 
konferencija

CAIRO. — Arabų-afrikiečių 
konferencija pasibaigė kovo 9, 
priėmus rezoliuciją, kurioje pa
smerkiama represiniai fašistų 
rėžimai Izraelio, Pietų Afrikos 
ir Rodezijos. Konferencijoje da
lyvavo 60-ties tautų atstovai, 
kurie pasirašė dokumentą pa
smerkiantį Izraelį, kurs netei
sėtai keičia geografinę okupuotų 
kraštų padėtį.

Arabų atstovai, dalyvavę kon
ferencijoje, pažadėjo 10 mil. dol. 
paremti juodųjų partizanų ju
dėjimą ir kovas, taipgi arabai 
įsipareigojo sukelti $1.5 bil. pa
gelbėti Afrikos valstybių ekono
mijai, kurios prisidės prie Izrae
lio izoliacijos ir boikoto.

Belgijos vyriausybės

1.5 bil. dolerių 
jaunuolių darbams 
WASHINGTON. — Preziden

tas Carteris pasiūlė kovo 9 trijų 
punktų programą jaunuolius 
darbais aprūpinti. Programa 
kaštuotų 1.5 bil. dol.

Prezidento siūlomoje progra
moje numatoma jaunuolius ap
rūpinti darbu provincijoje atvi
ruose laukuose, įkinkyti jaunuo
lius remontuojant miestuose ap
leistus namus bei tvarkant savo 
rajonus, praplėsti jaunuolių la
vinimą praktiškiems darbams 
ir praplėsti jau esantį darbo kor
pusą atsilikusiems jaunuoliams.

Prezidento siūloma darbų pro
grama suteiktų kokiems 200,000 
jaunuolių darbo. Tam reikalui' 
lėšos 1.5 bil. dol. sumoje jau yra * 
numatytos prezidento krašto 
ūkio pagerinimo sąmatoje, įtrau
ktoje į valstybės .biudžetą, kurs 
pasiųstas kongresui svarstyti.

Prezidentas pažymėjo, kad 16- 
24 metų amžiaus jaunuolių tar
pe bedarbių yra 18.5%, O kai 
kuriose vietovėse net 40%.

Senatoriai palaiko 
prezidentą

7• WASHINGTON. — šeši se- 
natoriai, demokratai! ir respubli
konai, palaiko prez.' J. Carte- 
rį ginant žmogaus teises Sovie
tų Rusijoje. Nuo respublikonų 
partijos sen. J. K. Javits sako, 
kad prezidento laiškas pasiųstas 
Sacharovui buvo reikalingas. 
Prezidentas pasielgė teisingai 
pasiūdamas laišką. Pasak sen. 
Javits, mes turime teisę reika
lauti, kad rusai atsižvelgtų Į 
žmogaus teises ir pildytų Helsin
kio sutartį. Net toks liberalas, 
kaip sen. Fr. Church- ir tas pri
taria prezidento veiksmui, gi
nant žmogaus teises.

Siaurės Vietnamo
BANGKOK. — Pabėgęs iš š. 

Vietnamo kareivis į Tailandiją 
sako, kad Ho .Chi Minh ir da- 
biartihiai; Vietnamo komunistai 
•sutvėrė, tokią / valstybę, kurioje 
viešpatauja didžiausia pasauly- 
je represija ir vergijai

■ Pabėgęs - kareivis-r epas Įsako 
savo nei vardo, hęi pavardės, nes 
jis bijo, kad likę-Vietname jo 
giminės bus išžudyti;-.

Jis taipgi sako, kad; Vietnamo 
belaisvėje dar yra laikomi ame
rikiečiai kareiviai.

Nebedraus keliauti
WASHINGTON. — Prez. Car

teris pareiškė, jog jis pasiryžęs 
panaikinti draudimą važiuoti 
amerikiečiams į Kubą, Vietna
mą, Kombodiją ir Šiaurės Korė
ją. Pasak prezidento, draudimas 
yra neteisėtas, nes tai prasilen
kia su. žmogaus laisve.

BRIUSELIS. — Belgijos mi- 
nisteris pirmininkas Leo Tinde- 
mans sprendžiant krašto ekono
minius reikalus, neteko daugu
mos parlamente, kai koalicinę 
vyriausybę sudaranti viena par-

monstracijai žygiuojant TolosaĮtija atsisakė paremti vyriausy- 
miesto gatvėmis, užsidarė visos j bės sudarytą metinį biudžetą, ku- 
krautuvės, mokyklos ir įmonės. I name, kovojant su recesija, nu-

Lis, gali griausti
Saulė teka 6:11, leidžiasi 5:51 landžėlo 17.

matyta sumažinti 540 mil. dol. 
valstybės išlaidas ir padidinti 
420 mil. dol. mokesčius. Todėl 
ministeris pirmininkas buvo pri
verstas paskelbti naujus parla
mento rinkimus, kurie įvyks ba-

Sovietai nesutinka
MASKVA. — Prez. Carteris 

buvo pasiūlęs, derantis dėl ginklų 
apribojimo sutarties, nebekelti 
dabar kraiserinių raketų ir at
gal šaudančių bombonešių klau
simo. Dėl j u turėtų būti taria
masi atskirai vėliau, jau susita
rus dėl kitų ginklų apribojimo. 
Kremliaus ponai tokį prezidento
pasiūlymą atmetė. Jie reikalau
ja, kad būtų tariamasi dėl visų 
ginklų iš karto.

Mlehgan v«l*fjoj», Sovthfield miestely^*, yra užsiliku
si s#na prancOzy statyta bažnytėlė, kuri tapo M rot ilk u 
mano centru. Mokiniai susirenka j bažnytėlę, kad galėty 
pasidžiaugti sartomis stovylomis ir garai pieštais pa- 
veiMats. _

ir ■ \ ■■ " t-l

■ '.-.’V.
‘ .’r ’ ■>«*** •

raelio premjerą, atiduoti jam 
reikalingą pagarbą, bet kaicere- 
monijos prasidėjo, tai pradėjo' 
dingti ceremonijose turėjusieji 
dalyvauti daliniai. Premjerą tu
rėjo išvežti į aerodromą du he-l 
likopteriai, bet kai miesto cent-) 
re prasidėjo musulmonų riaušės, t 
tai helikopteriai pakilo ir išskri
do į neramumų vietą. Helikopte
rių kapitonai gavo įsakymą ne-1 
laukti'Izraelio premjero, bet ste
bėti Įvykius prie Islamo meče
tės ir Brnai pastatų.

Pasirodo, kad užpuolimą orga
nizavo hanafi sektos “kalifas” 
Hamas Abdul Chalis. Jis save. 
pasiskelbė vyriausiu teroristų 

. vadu.. Jis pcap ešė polici j ai ir vy
riausybei,_kad jis nieko neišlei
siąs, kol nebus atkeršyta už nu
žudytus 7 jo grupės nerius. Ka
da ir kaip . jie buvo nužudyti, 
“kalifas” nepasakojo. Jis tik pri
minė policijai, kad ji n ebandytų 
Įsiveržti į Islamo mečetę, staty
tą kitos, musulmonų sektos, ir 
kad nebandytų įsiveržti į kitus 
du hanafi arabų užvaldytus pa
status . X'

“Kalifas”- turi turėti savo te
ritoriją ir savo karo jėgas. Da
bartinis tūri ginkluotus būrius 
jaunų vyrų, bet jis neturi savo 
teritorijos.’ Jis pradėjo savo ak
ciją Amerikos sostinėje, ko ame
rikiečiai nesirengia toleruoti. 
Washingtono policija, patyrusi 
apie islamo mečetės pagrobimą 
ir žmonių laikymą įkaitais, tuo
jau apsupo visą mečetą ir pra-l 
nešė “kalifui”, kad policija ne- 
išleisianti nei vieno teroristo iš 
namo. Policija patarė atiduoti 
ginklus taikiu būdu. Tuo pačiu 
metu policija užėmė namus ir 
greta mečetės esančius stogus, 
kad. fanatikai negalėtų išbėgti. \ 
Policija patarė musulmonams 
nestovėti prie pagrobtų namų 
langų, nes šauliai šaus kiekvie
nam žmogui, priartėjusiam prie 
lango.

“Kalifas” atsakė kad jis vie
ną mečetės kambarį pavers mir
ties kambariu. kapos įkaitams 
galvas ir mėtys per langus. Wa
shingtono policija patarė nesi
imti žudynių, bet padėti ginklus 
ir pasiduoti policijai. Be teis
mo nebus baudžiamas nei vie
nas teroristas. Atrodo, kad ha
nafi musulmonai nori keršyti ki
tai musulmonų grupei, kuri prieš 
keturis metus įsiveržė į hanafi 
centrą ir nužudė 7 žmones. Da
bar hanafi “kalifas” yra pasi
ryžęs keršyti kitaip tikinčiai mu
sulmonų grupei. Bet kuriais su
metimais teroristai užėmė du 
žydų centrus, tai “kalifas” ne
paskelbė jokio pasiaiškinimo.

Policija yra apsupusi teroris- 
I tų pagrobtus namus. Teroris
tams įsakyta padėti ginklus ir

Socialinio draudimo 
klausimais

WASHINGTON. — Vyriausio 
Amerikos teismo sprendimai so
cialinio draudimo klausimais gal 
būt privers kongresą ką nors 
daryti dėl tirpstančio socialinio 
draudimo fondo. Vyriausias 
teismas nusprendė, kad našlės 
turi taip pat ir tokį pat sociali
nio draudimo čekį gauti kaip ir 
našliai. Toks teismo sprendimas 
pirmaisiais metais padidins so
cialinio draudimo išlaidas 211 
mil. dol. Ir tai, gal būt, tik pra
džia. Socialinio draudimo Įsta
tymai, i velninantieji vyrus ir 
moteris’skirtingai, teismų bus 
pripažinti diskriminuojančiais, 
neteisingais.

Socialinio draudimo mokesčiai 
turėtų būti pakelti sausio mė
nesyje, bet jie greičiausiai bus 
atidėti. Manoma socialinio drau
dimo nuostolius padengti iš kitų 
bendrų fondų. Carterio admi
nistracija baiminasi, kad padi
dinti socialinio draudimo mo
kesčiai sumažintų uždarbių če
kius taip, kad jie turėtų atvirkš
čią Įtaką prez. Carterio planuo
se ūkiui pagyvinti.

Argentina kreipsis 
pas Sovietus

BUENOS AIRES. — J. A. 
Valstybėms sustabdžius ginklų 
pristatymą Argentinai, Argen
tinos karinė vyriausybė greičiau
siai ginklus mano pirkti Mask
voje. Argentinos vyriausybės 
ginklų žinovai pasiųsti Į Perų 
jau tikrina ir susipažįsta su ru
siškais ginklais. Jie tikrina šar
vuočius, helikopterius, naikintu
vus ir kitus rusų gamybos gin
klus.

Japonai irgi 
mažina mokesčius
TOKIJO. — Japonijos minis

teris pirmininkas Takeo Fuku
da, kurs tvirtino, kad papildo
mi mokesčiu sumažinimai būtu 
pražūtis Japonijai, ėmė ir pa
tvirtino 1.1 bil. dol. sumoje mo
kesčių sumažinimą, kurie buvo 
numatyti išrinkti pensijų fon
dui. Jis tai padarė pasitaręs su 
opozicijos partijų lyderiais.

pasiduoti. Jeigu jie nesutiks pa
siduoti, tai busr priversti jėga 
atiduoti ginklus ir iškelti ran
kas. Jie negalės pabėgti iš ap
suptų namų.



Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Redaguoja PRANAS ŠULAS

Kovo 10, 1977 Nr. 10(14)H metai
Klausimu* ir madžraM 4436 So. W**ht*naw Avė., Chicage, III. 60632

Čia pat' iškyla kitas klausi
mas: ar visada reikalinga sam-

__ Kur man kreiptis?

KL. Nusipirkau naują namą 
rezidencinėje apylinkėje. Atsi
rado vienas žmogus, kuris pa
norėjo atidary ti garažą. Pasista
tė 2 karų erdvų garažą ir pra
dėjo mašinų remontą. Teršia 
apylinkę dūmais ir dažų smar
ve, dulkėmis. Kur galiu gauti

IK
Mokesčių lengvatos 14 wardo 

Įstaigoje, Chicagoje.

KL. Gyvenu Town of Lake 
apylinkėje ir nežinau, kur aš 
kaip vyr. aniž. žmogus, galėčiau 
gauti mokesčių lengvatų? J. L.

ATSAK. Aldermanas E. M. 
Burke iš 14 wardo, pranešė, 
kad vyr. aniž. piliečiai (senior 
citizens) gali gauti formų dėl 
valstijos mokestinių lengvatų, 
vad. “Circuit Breaker” ir Cook 
apskr. “Homestead property 
tax” išimties. Galite kreiptis 14 
wardo įstaigon: 1&46 West 47th 
St., nuo pirm, iki penkt. 9—1 v. 
p.p. Ta programa gali pasinau
doti asmenys, .-kuriems sukako 
65 m. amž..;.

Kada reikia kreiptis, į teisės 
gVTiėją?'-

KL. - Man ^ylą fc^usifnas, ko
kiose ap^i^yb&ę^iątąirtiiiajęrei 
plis į teisės 'Agynėjk —.aMvbka-

ATS. .^t^alįek ųį ;klau'^ūąą ga
limą

a. .-l(adą<r^I^Įaž; sukasi ajae 
didesnę, ; negu
porą ši ui tų dolerių; " ; A

bf; KaUa. r-rikūtes. (byla) ąįsi- 
durįa generaliniam jurisdika- 
još- teiSHreJ < - fM? ■)

c^ įtrauktas4 di
desnę diydjsę > 0kyn-bų) bylą, 
arba ĮAna. .kiūtinamas didesniu 
nusikaltimūriCT’ > ?•' '

d.- Kada bet koks-teismo pro- 
aesas turi nerijąžos reikšmės to- 
imiesnei eigai;

dyti advokatą divorso (skyry- konkrečių patalinių bei pagal-
* ) bą? Aš esu vyresnio amžiaus

į tai kai kurie teisininkai at- žmogus, anglų kalbos nemoku 
• • ■ - >——«--- >- •- ’ir nenoriu pyktis su kaimynais.’

Mes turime turėti leidimą ir 
šuneliui, o minimo garažo sa
vininkas daro pelnus ii- be lei
dimo teršia aplinką ir nuodija 
orą. J. P'

ATS. Jūsų klausimas neįeina’ 
į Socailinio skyriaus apimtį. Pa 
tariame kreiptis į vyresnio amž. 
(Seniorų) artimiausią įstaigą 
jūsų problemai išspręsti.

bų) bylai?

sako, kad nevisose skyrybų bylo
se. Nebūtų reikalo kreiptis į 
advokatą, jeigu kaltinamasis 
(defendant) nenori gintis, ar- 
oa neturi stambesnio turto.

Taip pat nebūtų reikalo sam
dyti advokatą, jeigu žmona ne
reikalauja alimentų arba pašal
pos vaikų išlaikymui. p. š.

KL. Ar eiliniam piliečiui įma
noma byloje apsieiti be advoka
to? B. P-kis

ATS. Senas posakis advoka
tų tarpe skamba taip: teisinin
kas, kuris pats save atstovauja 
byloje, turi reikalą su kvailiu. 
Tą pat galima pasakyti ir apie 
eilinį pilietį.

Tačiau, kaip pavyzdžiui, nėra 
būtino reikalo bėgti pas dakta
rą esant menkam sunegalavi- 
mui.‘ Tąi kai kuriuose atvejuose 
ir susipratęs ėdinis pilietis gali 
išsiversti be teisininko — advo
kato. ) 
į /Toks eilinis pilietis gali, pa- 
-Ivygdžiui pats ieškoti už patal- 
paą,’ būto nuomą ar- kitokią sko- 
l^iitažų ieškinių teisme (Small 
CfaiiHs Court). Taip pat apginti 
savo-,reikalą (interesą) Trafiko 
feisnie (bet kurioj valstijoj). Ji? 
gąlįjbūt sugebėtų surašyti savo 
buto-nuomos sutartį ar surašv- - - V? . - *
p Įėstamen-ą nepažeidęs gyve- 
aamos-valstijos Įstatymų. (Pas
taruoju atveju patartina Įsigyti 
lietuvių kalba knygą “Kaip Su-i 
daromi Testamentai”. Gauna
mą. Naujienų administracijoj), nio amžiaus žmonės ar nedar-

f

> 
t

f

V. ŽEMAITIS

Lietuvaite grėbia sieną.

Ar reikės man mokėti pajamų 
mokesčius už išloštus loterijoje 

pinigus?

KL. Aš esu pensininkas, 78 
metų amžiaus; Išlošiau loterijo
je 5,000 dol. Malonėkite man 
paaiškinti, ar man taksus rei
kės mokėti? A. K.

ATS. Pagal Mokesčių Įstaigos dicinos pagalbą gali gauti Cook 
(Internal Revenue) Čikagoj in- apskr iigoninėje (Cook county 
strukcijas,- už išloštus loterijoje hospital)j Harisom St.„ prie Me- 
$5,000 reikės moksčius mokėti. I dicaI center Su reikia tu 
Tie pinigai skaitomi pajamomis fėti amžiui įrodyti dokumentą, 
ir rašytini į pajamų formos 36 registratorei reikia pasakyti,’formacijų ir iš kitų valstijų 
liniją. T‘ ’ ** ’ ‘ ’
galite gauti dvigubą lengvatą' 
(exemption) — $750 plus $750, ‘ šina) Jeigu greitoji'pagalba į 
viso $1.500. pr. š. {a ligoninę atveža", tai tokį ligo-
Kur kreiptis staigiai susigus? gydytojai be eilės apžiūri ir 

med. pagalbą suteikia; kitiems
KL. Būdamas vy resnio am- ligoniams reikia 1—2 vai. pa

gaus, noriu paklausti, kur ga- • laukti; nes dažniausiai greitos 
pagalbos kambariuose (emergen 
cy room) laukiančių esti 20—30 
susirgusiųjų. i* ' m. š.

bingi asmenys nemokamą me- Sutikdami su tokiais skatyto- 
jų pageidavimais, maloniai kvie 
čiame spaudos darbninkus, val
dančius plunksną bendradar-, 
biauti, ateiti j talką ir parašyti 
Socialiniam skyriui žinučių-įn-

. Jūs, kaip pensinininkas, j.as jus į ligoninę atvežė' Gavę tokių žinučių, mielai pa- 
■ gauti dvigubą lengvatą ^pv7 ar kaimynas su ma naudosime, tuo patenkinsime

liu gauti saigiai susirgus ne
mokamą medeinos pagalbą pie
tinėje Chicagos dalyje? J. L.

ATS. Staigiai susirgę vyres-

Petronėlė Orintaiė, ERELIŲ KUORAI. Romanas 
Vandos ir Balio atžaloms: Daliai, Aušrinei ir Algiui 
Viršelis ir iliustracijos—Marijos Žymantienės- Išleido 
VILTIES leidykla, Cleveland Ohio. 197.6. 384 pusi, kaina 
$8.00. _ ’ t • t
Visu atsidėjimu skaitytos knygos paskutinį 384 — jį pus
lapį užvertęs, senovės laikų kronininko žodžiais, tariau 
sau: Tai buvo 1377 Viešpaties metais, lygiai prieš 600 me
tų, kai Lietuvos karalius Algirdas, po didelių Lietuvos 
valstybei atliktų darbų, amžinai užmerkė akis ... savo bro 
lio Trakų pilies-valdovo Kęstučio, žmonos Julijos, būrio 
vaikų, plačios Gediminaičių giminės ir didžiulės žmonių v 
minios, kariaunos, krivių ir vaidilučių palydėtas į šeimos 
šventąjį alkagirį Kukovaičių ąžuolyną prie Maišiagolos. 
Ten jis pagal senovės lietuvių tikėjimo — Amžinosios 
Ugnies garbintojų tradicijas — didžiuliam, sukrautam 
rąstų lauže buvo sudegintas drauge su savo senu išti
kimiausiu tarnu Daugirdu ir mylimu karo žygių žirgu 
ir kitais daiktais, lengvinančiais jo sielos kelionę į Anapi 
lio dausas, nors abi jo žmonos buvo krikštytos ir pats 
statė krikščionims bažnyčias.

Jis griežtai laikėsi savo tėvo karaliaus Gedimino 
tikėjimų pakantumo (tolerancijos) : Mano valstybėje 
visi tikėjimai vienodai gerbiami. Rusai garbina Dievą 
pagal savo apeigas, taip pat lenkai ir vokiečiai, o mes 
(lietuviai) pagal savo senas tikėjimo tradicijas. Visi mes 
išpažįstame tą patį vieną Dievą Gedimino laiškai).

Šie gerb. autorės knygoje paskleisti tolimos praei
ties prisiminimai — sužadino bent porą mano paties 
išgyventų. Buvo tai 1912 metais, kai Rusų valstybės 
viešpačiai iškilmingai šventė 100 metų Napoleono karo. 
žygio į Maskvą ir jo priverstino iš ten bėgimo sukaktį. 
Aišku, rusų patriotinės nutaikos buvo šventiškos. Ta pro 
ga Marijampolės gimnazijos vadovybei tą sukaktį iškil
mingai švenčiant, lituvių kalbos mokytojo Petro Kriau
čiūno rūpesčių, man-buvo leista viešaL visiems, rusų ka-^.

didesnį skaitytojų skaičių.

Siūlo pertvarkyti senelių 
namų priežiūrą

MIAMI BEACH, Fla. čia Įvy
kusiame unijų kangrese pasiūly 
ta garantuoti senelių namuose 

> privatumą, medikališką apsau
gą ir pagerinti senitarines sąly
gas gyvenantiems pacientams.

AFL-CIO unijų vadovybės 
studija parodė, kad iš senelių 
namų administratorių reikalau- 
tina pacientams garantijų- gero 
aprūpinimo. Nepatenkinti tų na 
mų pacientai galėtų kelti bylas 
ir ieškoti nuostolių padengimo. 
AFL-CIO inspektoriai rado, kad 
senelių namų pacientai esti blo
gose sąlygose; turėję sunkumų 
kvėpuoti galėję paskęsti nešva
rumuose ir 11.

AFL-CIO siūlo piliečių teisių 
(bill of rights) lapus iškabinti 
kiekvienuose senelių namuose.

Tų namų gyventojams turi 
būti garantuotas privatiškumas 
mieg. kambary ir vonioj. Jie tu
ri turėti teisę gauti laiškus - be 
cenzūravimo. Jie turi turėti tei
sę tvarkyti savo finansus. Jų 
neleistina prievarta perkelti Į

Prašo pagalbos 
y

Aš radau Naujienose prane
šimą, kad galima prašyti už 
1972—1976 m. pašalpą Tax Re
lief Claim for grant for senior 
citizens and Disabled Persons. 
Aš išėjau pensijon 1973 m. sulau 
kęs 65 m. ir žmona išėjo kartu, 
sulaukusi 62 metų. Aš gyvenau 
Chicagoje ir turėjau kamb. 
namuką, kur pardaviau 1976 
m. ir nuo to laiko išsikrausčiau 
iš Chicagos į Michigan© valstiją 
gyventi. Todėl prašau man pa
aiškinti ir jeigu galima prašau 
atsiųsti man tas blankas. Be to 

! norėčau žinoti, ar visos valsti
jos moka tą pašalpą,-ar tik Illi
nois valstija? *4 - • '

ATS. Taisyklėse pasakyta, 
kad gal gauti pašalpą, jei for- J . . .
mos IL1363 pildymo metu vyr.Smitus namus ar išrašyti (dis 
amžiaus žmogus gyveno Illinois charge). Jiems turi būti garan- 
valstijoje. A. č. luotą gera asmeniška higiena.

Kviečiame bendradarbiauti

Sužinojom iš Naujienų prenu
meratorių bei skaitytojų, kad 
daugelis tautiečių, gyvenančhj 
už Chicagos ir apylinkių, pagei- 

, dauja, kad Socialiniame skyriu
je būtų skelbiamos žinios bei;parūpinta skaitymui pakanka

ma 
nanr pacientui.

Savings Plan at work, a little is set aside from each

Today when ft’s time to take

£

1 patarimai iš kitų lietuvių gyve-' nia šviesos prie lovos kiekvie- 
namu vietovių 1 nanr pacientui. pr. f.

buy U.S. Savings Bonds.
When you join the Payroll

K <

¥

imerica.
□00 **

\ if vM /

Passbook Savings.
All accounts com
pounded daily — 

paid Quarterly.

71/2 %
I Yrtrs Savings 

Certificate 
(Minimum S5,000),

Tel. 593-9400

4 licžly PitAri loved her husband
So much, so, that when he went into battle 

during the Resolution, she did too. Right by his side.
Then one day, while loading cannons, he was

VilJed by a Brittsh bullet •
MoDy knew the time had ootne to take

- . • - j 
'X ***^’-"< 
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your future. And in America s, too.
So buy United States Savings Bonds.

NcrrEBonA Interest WJtoiMfnr’ff 
d 5 vesis (4^% die first vear). Lew, stolen or 
Bonds can be replaced it records are provided. Who 
needed. Bonds can be cashed at your bank Intcrr

Maistas privalo būti duodamas 
pakankamo kiekio ir balansuo
tas meniu turi būti iškabintas 
prieš savaitę iš anksto. Turi 
būti išlaikytas reikiamas švaru
mas ir sanitarinės sąlygos; lo
vose dažniau keičiami patiesalai,

1914 metų
Midland Savings aptar

nauja taupymo ir namu 
paskolų reikalus visos mū
šy apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki
$40,000

So. HARLEM AVE., 
Bridgeview, Illinois 60455

MIDLAND
SAVINGS
AMO LOAM ASSOCIATION

AAO4E1 irOCUl
OOCASa MUMOIS M31

pasakyti-lietuviškai P. Kriaučiūno išverstas A. Puškiną.^, 
eiles: Brožu Ii ja vdol ulic šumnych ...(Ar gatvėmis einu | 
trenksmingom). Atrodo, tai buvo pirmas lietuviams šioj >■ 
rusų gimnazijoj , toks sensacinis įvykis.

Neužilgo po to pasklido žinia, kad vietos “Gabijos” 
draugijos pakviesta, atvyksta Sofija Kymantaitė—Čiur 
lionienė su paskaita apie senas lietuvių dainas ir pada- ■ 
vimus—Eglę žalčių karalienę, penktoje klasėje rusų kai ’ 
bos pamokose buvo plačiai supažindinama su rusų tau
tos senais padavimais, jų vadinamom, .“bylinom”. Rusai- t 
jomis gėrėjosi ir aukštai vertino. Matomai, P. Kriaučiū
nas įtikino gimnazijos direktorių Benediktova, kad po
nia Čiurlionienė savo paskaitoje kalbės apie senas lietu- ; 
vių tautos “bylinas”. Užteko^ kad klasės auklėtojas (išim 
ties keliu) davė leidimą. .Kas iš mokinių užsirašė, galėjo 
vykti paskaitos išklausyti. Nors paskaitininkės vardas 
iš spaudos daugeliui mūšų buvo girdėtas, bet, kalbant ją 
išgirdome pirmą kartą- Taip savo jauna patrauklia iš
vaizda, bet ypatingai gražia .sodria lituvių kalbos tare- 
na, ji. mus sužavėjo, prisimenu tą dieną, grįžęs į namus, 
savo dienorašty įrašiau:

Šiandien teko klausyti ponios Čiurlionienės paskai
tą apie Eglę Žalčių karalienę ir lietuvių dainų kalbos 
prašmatnumą. Taip pačia paskaitininke, taip jos ypatin- ; 
gai puikia kalbos tarena, buvome sužavėti. Ta pati lietu- * 
vių kalba jos lūpomis ištarta skambėjo mus stebinančiu 
sodrumu. Ji man patiko labiau net už mėgiamą pasiklau- ' 
syti tėviškės upelio karklynų lakštingalą. Taip ji vaizdin
gai kalbėjo, rodėsi matėme gyvus ir bešliuožiančius paim 
ti ir išsivežti už jų karaliaus Žilvino pasižadėjusią tekėti

Kalbėdama apie dainų kalbos vaizdingumą ji pasiū
lė išsiversti rusų kalbon ir palyginti, kad ir tokią dainą: 

Štai ir atjojo šimtas brolelių, 
Keturi šimtai žirgų kojelių.
Kardais kapojo, kojom mindžiojo, 
Mano vargelis nieko nebojo...

Tai buvo 4—tos, ar 5—tos klasės gimnazisto įspū
džiai. Kad tai nebuvo mano perdėta, vėliau įsitikinau 
Voroneže—vieną rusų kalbos mokytoją išsitariant: So
fija Ivanova ne govorit, a prosto solovjom pojot (Sofi
ja I. ne kalba, bet tiesiog lakštingala gieda). Kas ją pa
žino—manau sutiks? Turiu prisipažinti, ką tai panašaus 
jaučiau skaitydamas P. Orintaitės “Erelių Kuorai”

(Bus daugiau)
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Lietuvos laisvinimui 
j a ūko to j ų sąrašo tęsinys
• Minint Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo dieną Ameri
kos Lietuvių Tarybos veiklai 
remti po-10 dol. aukojo: M. ir L. 
Strupiai, Gediminas ir Lina Leš- 
kiai, Stasys Skirmantas, Bernar
das ir Aldona Brazdžioniai, Sta
nys ir Judita Paškauskai, Mika
lina JaguČanskienė, Antanina 
Lugocki, Edvardas ir Joana Jo
vaišai, L. ir L. Medeliai, kun. 
Vytautas Palubinskas, Aldona 
Činikienė, Kazys ir Simone Bra
zauskai, Vincas Klova, Frau Va
laitis, Teofilė Mickevičienė, Vin
cas Juodvalkis, Rozalija Janu
šauskas, Henrikas Kemeklis, 
Elena Lembergienė, Vytautas ir 
Vanda Zeleniai, Pranas ir Ma
rytė Grušai, Zuzana Venslaus- 
kaitė, kun. Vacys Šilanskas, A. 
žemaitaitis, Adolfas Butkus, 
Mykolas Naujokaitis, Jonas ir 
Bronė Venckai, Gregorius ir Ja
nina Radveniai, Pranas ir Salo
mėja Pakalniškiai, Kazys ir Jad
vyga Karužos,. St. ir St. Adamo- 
mąi, Juozas Pautienius, Stasys 
ir Elena Liseckai, V. S., Alek
sandras Nelsas, Mykolas ir Mag
dalena Barauskai, J. ir J. Kaza
kevičiai, Bronius ir Elena Bud
riem ai, Ona Isbach, O. Merkys, 
O. y./Henrikas Misiūnas, J. ir 
K. RadzeviČiai, Stasys šepetys,

J. Pilipavičius, T. ir K. Grikinas, 
Juozas Švaistas, Česlovas ir Ele
na Gedgaudai, A. Dabšiai-Griki- 
naitė, Ona Razutienė, Juozas Ka
ributas, Magdalena Palaikienė, 
G. A. S., Balys ir Genovaitė Nar
butai, Petras ir Elena Staravi- 
čiai, Vladas Gilys, Antanas Va
liulis, dr. Juozas Varnas, A. Kal- 

‘ vaitis, P. Vidugiris, Ona Macie- 
nienė, Česlovas Tuminas, Ignas 
ir Elena Bandziuliai, Juozas ir 

i Bronė Dženkjaičiai, Albinas ir 
[ Anastazija Mitkevičiai, Marcelė 
Vaičienė, Bronius ir Agota Dū
dos, Jonas Puikūnas, Mintautas 
ir Dalia Sodeikos, Mindaugas 
Banionis, Vytautas Aneliauskas, 
Domas X., Antanas ir Marija 
Sturonai, Leonas Babickas, Pra
nas ir Elena Skirmantai, Ona Ža
kienė, Benjaminas ir Anna Ja
nuliai, Jonas Uždavinys, Vladas 
Bakūnas, Povilas Malzinskas, 
dr. J. Gedaugas,' Zigmas ir B. 
Viskantai, Petras ir Danutė Dom 
kai, X. Y., Gedas Kaunas, Julius 
ir Adelė Balsiai. Elena Sabalis 
įteikė du vokelius — viename 
10 dol. Altui, kitame 10 Vlikui. 
Alfonsas Telyčėnas dešimt dol. 
skiria Vlikui.

F. Karaliūnas — Collins Altui 
aukojo 6 dol.

Po 5 dolerius aukojusieji sa
vo auka skiria Amerikos Lietu
vių Tarybai. Štai jie: Feliksas 
Karalius, Stasys Aušrota, Petras

New Ycrko menininkas Stephen Lergh iš variniu centy 
ir kitokfy monetų padarė milžinišką pelėdą, stovinčią 
modernaus meno parodoje, šį savo meno kūrinį jis pava
dino Gentinė pelėda *—- Penny Owl* -

lę — visa tai kainuoja pinigo, rupijos laikraštėlyje pranešama, joras John J. Buckley, užgirda- 
tud keista, kad kai kurie bend-(jog nuo ateinančių metų para- mas lietuvius, siekiančius Lie- 
ruomenininkai, neprisidėję priejpijos mokykloje nebebus moky-'tuvai laisvės. Kalbėjo l>r. John 
parengimo išlaidų, dar tas išlui-, tojų vienuolių, nes “Šv. Kazimie- Markey, Mass. sen. Wm. X. Wall, 
das didina, prašydami jų auką', ro seserys turi apleisti mūsų pranešė, kad jis negalės dalyvau- 
persiųsti bendruomenei. mokyklą ir grįži į Chicagą, gir- ti, palinkėjo geru pasekmių.persiųsti bendruomenei.

Blogas pašto darbas
. Netvarkingu pašto darbu nu-

di, nesą pašaukimų, seserys, Meninę dalį išpildė lietuvių 
sensta, todėl nebepajėgia savo vi tautinės parapijos choras akom-

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais aprašo P arm r Į, senus Jo 
gyventojus b* gamtą. 1,200 lietuvisky vietovardžiu sąrašas, 
kaina $&00, minkšti vi Heliai.
'• Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentų,.

Knygos

V

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

ISMPUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juosti Dauparas. ŽEMAS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lim lemas ffldo švietimo problemos ūkininkų krašte. H dalis: Žemės 
ūmo švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su- 

ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi- 
Šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 

iūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
fc prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po na- 
Malį dSblaSkytu lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki- 
ninksi, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso- 
liučlai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. 
Gaunama Naujienose.

Čeki arba Money Orderi siusti tokiu adresu:

178$ So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Gavę pinigai, tuojau knygą paMųsiae,

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

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Joozm Kapačlnakas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk
loje Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapažlnskat, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
Kuriančio ir patvariai Įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

eiKAOįrrtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje, Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ka Jai žmonės pasakė. 05 psL $1.50. Yra taip pat 
Lfrrorrta 1 anglu kalbą.

M. ZeUanko. SATYRINĖS NOVĖLĖS. Genialaus rusų rašytojo 
00 satyrinių novelių. 199 pusi., kaina $2.

D. Kuraitis, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intunisto ir agitpropo propaganda bei 
□žmaskarimat Abi knygos parašytos lengvu, granu stiliumi.

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

Vincas lamaltla. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAiTĖJE.

iI

Ir kiti laidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 Se. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60601 

eMIarUhrM d-srbo valandomis a rhe užsakant paštu Ir pridedant 
6®k| ar piniginę perlaidą.

siskundimų yra daug. Laiškai il-Į^- 
gai eina, kol pasiekia adresą, o 
dienraščius po penkis iš karto 
atneša.- Yra ir dipgimų. Vasa
rio 14 dienos rytmetį parašiau 
korespondenciją ir Naujienoms 
išsiun'iau apie Vasario 16 mi
nėjimą. Vakare vėl turėjau lai
ko, parašiau antrąją minėjimo 
korespondenciją, atpasakojau 
prakalbininko dr. V. Vyganto kai 
bą, aprašiau meninę dalį. Pir
mąją korespondencijos dalį Nau
jienų redakcija gavo ir išspaus
dino vasario 18 dienos numery
je. Tą pačią dieną išsiųsta ant- 

... ____ . ...l ..roji dalis dar kovo pradžioje ne-
Žilinskas, Andrius Mironas,-Jo- pavardės X. Ynraides parašiu- gauta Naujienų redakcijoje. Paš- 
nas Dalbokas, Alfonsas Giedrai- šieji 
tis, Kostas Naudžius, Zofia Mu- 
činskienė, K. Grinkas, Genovai
tė Mažulienė, Vladas šulaitis, vėles surinkta 80 dol. 65 c. 
Antanas ir Aldona Audroniai, 
Antanas D., V. Braziulienė, Vin
cas ir Zofia Tuskeniai, Adomas 
Kontautaš (svečias iš Edmonton, 
Kanada), Vincas Micevičius, K. 
Kiaunė, Maria Banionienė, Elz
bieta Samas, F. Vilkienė, Leo- Į datos dar gauta žinių, šią ko- 
nardas Baltūsis, Antanina Liu- 
džienė, E. ir B. Stoškai, Stanis
lava Stočkienė, Konstantina Ru
činskienė, Danutė Kaškelienė, 
B. Glažė, Juozas Markevičius, 
Jurgis ir Marija Gliaudos, Sta
sys Bernotas, Ona Barauskienė, 
Elena Pajaujis, J. Landsbergie
nė, A. Štokas, Romas Vainaus
kas, Bronius Žiemelis, Bronius 
Gieda, M. ir O. Sumantai, Alfon
sas Vilkas, Aleksandras Pisare
vas, Marija Žymantienė, X. Y., 
Pranas Ulevičius, P. Petraitis, 
H. Bajalis.

Po 3 dol. Altui aukojo: Zofija 
Vizgirdienė, J. X.

Po 2 dol.: Mykolas Dobra vols
kis, S. ir K. Gricius, B. Bara
nauskas, X. Y.

Po 1 dol.: Jonas Orlovas, Ele
na šepikas ir du aukotojai vietoj

šų seniau užimtų postų išlaiky- panuojant Paul Farv. ■
Pagrindinis kalbėtojas buvo 

Jonas Narkus, buvęs £ v. Pran
ciškaus parapijos vargonininkas, 
kuris pasakė gerą Įspūdingą kal
bą.

Po prakalbų buvo užkandžiai, 
A. L. T. delegatės nemažai pa
aukavo skanių pyragaičių ir tor
tų prie kavutės.

Aukų rinkimo komisija A. 
Stundžaitė, A. Pinaitė, M. Phil
lips ir J. Studža Jr. aukų su
rinko $292.50. Į ALT centrą pa
siųsta -300. Aukavo: Šv. Pran
ciškaus bažnyčia $100, Lietuvi ii 
Tautinė bažnyčia $25.

Po $30: Anna Igipinskienė ir 
Virginia Cate.

Po $10: Atminčiai kun. Ju
lius Gaspariūnas, F. Vareika, 

Ph. Sabolewski ir Studža Jr. $11.
Po $5: A. Studzaitė, J. Stun-

Programą pradėjo ir ją vedėjdza, L. Pislak, Frances Barry, 
ALT pirm. John A. Stundza 2:30! J. Skersys, Mažas žmogus, A. 
v. p. p. Lietuvių tautinės parapi
jos choras sugiedojo JAV ir Lie
tuvos himnus pritariant publi
kai. Akompanavo Paul Karry. 
šv. Pranciškaus parapijos kun. 
kleb. Alfonsas Janušonis su
kalbėjo invokaciją.

Parapijos mokykla ir toliau 
veiksianti, joje dirbs penki pa
sauliečiai mokytojai. Laikraštė
lyje rašoma, jog dar yra laisvos 
trys mokytojų vietos, kas turi 
atitinkamą mokslą ir nori para
pijos mokykloje mokytojauti, 
gali kreiptis j klebonijos ar j 
mokyklos raštinę, 2718 St. 
George St., Los Angeles, Calif. 
90027. J. Klauseikis

LAWRENCE, MASS.
Vasario 16 minėjimas

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo 59 sukakties minėji
mą, čia surengė A. L. T. Law
rence skyrius vasario 27 dieną 
Lietuvių tautinės parapijos sa
lėje, Garden St.

L " v tas kur nors “marinuoja”.
įeinant i Marshall auditoriją,

vasario 13 d. už tautines vėlia- Mokykla pagerbė motinas
Vienas amerikiečių laikraštis 

rašo, jog kovo 2 d. 2210 River
side Drive mokykloje pagerbtos 
motinos savanoriškai padedan
čios mokytojams tiek vaikų mo
kyme, tiek kituose darbuose.

Pagerbtųjų sąraše yra lietu
viška pavardė — Aldona Leskys.

Mokykla be vienuoliu
Los Angeles Šv. Kazimiero pa- I Minėjime kalbėjo miesto įna

Pradedant aukotojų sąrašą 
skelbti buvo paminėta, jog iki va
sario 24 d. Amerikos Lietuvių 
Tarybai gauta 4,100.65 dol. au
kų, Vlikui 390 dol. ir Liet. Ben
druomenei 95 dol. Kiek po tos

respondenciją rašant neturėjau.

Pastaba dėl Bendruomenei 
skirty aukų

Paskelbtame sąraše yra 35 
dol. suma gauta Amerikos Lie
tuvių Tarybos aukų vokuose, bet 
skirta auka Liet. Bendruomenei.!

Liet. Bendruomenės Vakarų i 
Apygardos Valdyba irgi buvo iš- , 
siuntinėjusi aukų rinkimo vokus ’ 
su adresu, kur auką pasiųsti, ta- | 
čiau keletas bendruomenės rė-. 4 
mėjų savo auką įteikė Alto rin- ’ 
kėjams, tįokie, kaip klaidingu J 
adresu savo auką Įteikę, sąraše 
neminimi, bet įskaitant jų au- | 
kas, viso Bendruomenei aukota 
95 doL

Amerikos Lietuvių Tarybos' | 
skyriui sukviesti publiką, pa-1 
rengti programą, išnuomoti sa- '

.Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie
velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
risur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrime. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 4o puslapių agronomo A šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi <s

Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 
žolę užauginti,-kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. , Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę Įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čeki 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

LJ O -1

1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL. 60608

Pilvelis, J. Grigaliūnas ir M. Sto
nie.

Po

Po 
nienė

Po

Mr. Naruševičius $4.
§4; J. Narkus, J. Raskow 
Blažavech.

$2: A. Fieslak, S. Vydu- 
ir M. Patrick.
$1 22.

Artėja Dainų šventė. Pteikia jai tinkamai pasiruošti.

Juozės Vaičiūnienės knyga

ateina pagelbon organiztoriams, chorų vedėjams, choristams ir visiems 
dalyviams. Knyga kišeninio formato, 151 psl-, kainuoja 82. Užsaky
kite dabar.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, arba grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzemp

liorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį arba Money 

orderi tokiu antrašu:

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

Taupykite dabar
pas mus

M. Stonie

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

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

metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. ------------- --------------------------------- $8.00rūpinimą.------------------------- ------------- -------------------

Dr. A. J. Gusscn — DANTYS, jų priežiūra, sveikais ir grožis. 
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ------- ------

Minkštais viršeliais tik-------------------------------------
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONtS. 

Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik--

$3.00 
SX00 .

$2.00
Galim* taip pat užsisakyti p«stu, atsiuntus čekj arba mon«y orderį prte 

nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo iiteidoms.

1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 60608

Jan kuris talkas atspausdintą Ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 paL Kains 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija. _

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmo* 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistimų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban- 
kai Ir kt

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1733 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

Taupykite dabar.

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

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di- 
. Odelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa- 
"Ssiekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 

. <.‘jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi-

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

UNIVERSAL
1800 So. Halsted St Chicago, Hl. 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ. TURINTI DIDELES ATSARGAS.

TEL. 421-3070Inteigte 1923 metai*.

pletuoM kiemai automobfliam* partatytt

• — NAUJIENOS, CHICAGO S. ILL. — Friday, March, 11, 1977
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Prezidentas pakeitė

GUB. THOMPSON I

BALTŲ DIENOS VENECUELOJE .
Iškilmingas Vasario 16 minėjimas. — Sveikina Vladas Ve nckus, Lietuviu Bendruomenės pirmininkas. Garbės pre
zidiumas. Iš k. į d. sėdi: inž. Peteris Vanags, latviu bendruomenės pirm.; Umar Island, estŲ b-nės atstovas; kune 
Antanas Perkumas; inž. Antanas Rudis; generolas Čamilo Vethancourf; ponia ir sūnus Foldats, latviu motery Ir 
latviy jaunimo atstovai ir p. Marįja Rudienė, BALFo pirmininkė.

nuomonę
WASHh<GTČ)N. — 

prez. Carteris spaudos atstovam 
pareiškė, kad taikos labui Isra
elis turėtų pasitraukti iš visų 
užimtų 1967 m. žemių, bet atsi* 
traukimas turėtų užsitęsti 8 ar 
daugiau metų.

Prez. Carteris, atrodo, priima 
buvusios administracijos politi
nę liniją, pasitraukdamas nuo 
Izraelio reikalaujamų gynybos 
sienų.

Kovo 9

ti. Š. News and World Report 
. rašo, kad Ulinojaus gub. Thomp® 
son planuoja 1980 m. būti GOP 
partijos kandidatu Į Valstybės 
prezidentus. Jis prezidentinę 
kampaniją pradėtų tuoj po gu- 
bernatorinių rinkimų 1978 m., 
kuriuos tikisi laimėti.

Prieš porą savaičių į Chičagą atskrido nuo sovieti
nio komunizmo nukentėjęs, Lietuvos ir kitų pavergtų 
tautų laisvės treškantis, tarptautinę padėtį atidžiai stu
dijuojąs stiprios valios lietuvis j. P. Kedys. Jis ne tik 
pats sovietinio komunizmo problemas nagrinėja, bet Au
stralijoje kas trys mėnesiai anglų kalba leidžia žurnalą, 
kuriame stengiasi įtikinti skaitytojus apie komunistinės 
sistemos negeroves ir laisvojo pasaulio klaidas toms ne
gerovėms pašalinti. Visus stebina svetiman kraštan pa
tekusio mūsų tautiečio pasiryžimas apšviesti angliškai 
suprantančius žmones apie reikalą pastoti kelią komuni
stinei sistemai, kuri gali plisti ir įaisve besidžiaugian
čius ir josios padariniais besinaudojančus kraštus.

Angliško žurnalo redaktorius ir leidėjas praeitą sa
vaitę atnešė savo straipsnį į Naujienas ir pareiškė, jog 
tai būsianti bomba, kuri sprogsianti kiekvieno skaitytojo 
galvoje, ji nurodysianti tikrą kėlią į pavergtų tautų lais
vę, ji atsakysanti į kiekvieno lietuvio rūpimus klausimus 
ir nušviesianti kelią laisvei siekti. Autorius prašė, kad 
nebraukytume jo rašinio, nieko netaisytume ir jokių pa
stabų nedarytume, neš tai galėtų pakenkti dėstomoms 
idėjoms. Ilgas Kedžio rašinys ėjo riet; keturiuose. Naujiem 
nų numeriuose. Pradėtas jis kovo 5 diefi^"*o 'baigtas ko
vo 10. Nieko nekeitėme, jokių pastabų nedarėme, esmi
nių korektūros klaidų, rodos, nebuvo. Didelė Amerikos 
lietuvių dauguma, sekančioji tarptautinius įvykius, tū
rėjo progos susipažinti su pagrindinėmis redaktoriaus 
Kedžio mintimis. Turėdami pagrindines mintis po ranka, 
dabar gali padaryti išvadas apie Australijos gyvenančio 
ir tarptautinius įvykiuš norinčio sekti mūsų tautiečio 
svarbiausias politines gaires.

Pirmas komentaras, kurį telefonu teko užgirsti iš vi
suomenės minties plėtojimą sekančio mūsų tautiečio bu
vo labai trumpas: Australijos lietuvis kalba kengūrų 
kalba. Australiečiams ta kalba gali būti suprantama, bet 
vakarų idėjomis gyvenantiems mūsų tautiečiams ji nesu
prantama. Savo rašinį jis baigia, į svarbiausią klausimą 
atsakydamas ,tokiu tvirtinimu:

“Kas išlaisvins Sovietų Sąjungos pavergtas tau
tas? Be mažiausios abejonės iš aukščiau patiektų 
faktų galimū tvirtinti, jog pavergtos tautos išsilais
vins pačios, sukeldamos kontrarevoliucija, ir kad ta 
kontrarevoliucija Šiuo metu jau yra gerokai pažen
gusi. Kaip ilgai gali užtrukti iki kontrarevoliucijos 
pradžios, tai čia jau atskira tema ir šį kartą, neįma
noma jos nagrinėti.” (Naujienos, 1977 m. kov- 10 d.,

MENO TALENTU VARŽTUOS
R. L. Bendruomenė Cicero apy- 

inkė skelbia Meno Talentu Var
žybas. Rengia meno talentų va
sarą, tikslu skatinti lietuviu
kus ir jaunimą kreipti dėmesį 
Į tautines kultūrines vertybes 
ir šiose srityse siekti laimėjimų.

'šiose varžybose dalyvauti kvie
čiami paaugliai ir jaunimas, mer
gaitės ir berniukai nuo 7-niu iki 
19-kos metų amž. imtinai. Kvie
čiami visi šio amžiaus lietuviu
kai, kurie tik domisi menu ir jau 
yra pažengę kurioje nors vieno
je išvardintoje meno šakoje. Var
žybose kviečiami dalyvauti in
strumentalistai : pianistai, var- 
gonuotojai, akordeonistai, smui
kininkai, gitaristai, vokalistai, 
baletininkai, artistai — scenos 
vaidinto j ai.

Varžybų taisyklės

Amžiaus pagrindu yra suda
rytos atskiros grupės: pirma — ■ 
nuo 7-nių iki 12-kos metų amž. 
antra — nuo 12—16 ir trečia — 
16—19 metų amž. imtinai. Am
žiaus grupės dalyviai varžysis 
tarpusavyje, kiekvienoje atski
roje, žemiau išvardintų menų na vardą, pavardę. Pažymėti am-

srityje, pirmųjų trijų vietų — 
premijų principų: pirma, antra, 
trečia vieta.

Pirmąsias tris vietas laimėju
siems yra skirtos vertingos do
vanos, kaip tai: lituanistinio 
švietimo priemonės: Lietuvos ■ 
žemėlapis (sieninis), Lietuvos 
vaizdų albumas, lietuviškos kny
gos bibliotekėlė, lietuvių daili
ninkų kūriniai, nešiojami radijo 
aparatai, ilgojo grojimo plokš
telės ir 1.1. Bus teikiamos ir pi
niginės dovanos.

Konkurso atrankos komisija, 
varžybų vieta, laikas bus paskelb 
ti vėliau; "ai

Pirmąsias konkurso premijas 
laimėjusiems bus suteikta proga 
ir garbė atlikti Meno Talentų 
vakaro programą, kur bus iškil
mingai Įteiktos ir premijos lai
mėjusiems. -Meno Talentų vaka
ras Įvyks š. mi gegužės mėn. 5 
d,. Cicero parapijos salėje.

Norintieji dalyvauti konkurse i 
registruojasi laišku iki š. in. ba
landžio mėn. 15 d., žemiau pa
teiktu adresu. ^Registratas pri
valo rašyti aiškiai Įskaitomai pil

žiu ir atstovaujamą meno sritį.
Tėveliai ir kiti suaugusieji pra

šomi paskatinti jaunimą irpa- 
auglius dalyvauti Meno Talen
tų varžybose ir Meno Talentų 
vakare.

R. LB Cicero apylinkės 
Valdyba

Varžybininkai 
šiuo adresu: Ž. Juškevičienė, 
1616 So. 49 Ct. Cicero, 111. 60650.

Nenormalus žiemos

Gairftininkai mano, kad ne
normali žiema, kurios dar ne
galime’vadinti praėjusia, kai ku
riems žvėrims, paukščiams ir žu
vims nebuvo tiek Žiauri kaip at
rodė. šilta ir sausa šiaurės va-

vakariuose, ledas ir sniegas At
lanto pakraščiuose pareikalavo 
iš gyvūnijos didelių pastangų 
išmisti ir išlikti, kaip vandens 
paukščiai ir žuvys dėl užšalusių 
vandenų, o, pavyzdžiui, Aliaskoje 
meškos, kurios dėl Šito ori) ne
galėdamos užmigti žiemos mie
gu slampinėja išbadėjusios. Bet 

registruojasi briedžiai, elniai, karibai ir kiš
kiai turėjo gerą žiemą, dėlto lau
kiama padidėjusio prieauglio ir, 
rezultate, vilkų padaugėjimo. 
Dėl sausrų žymiai sumažėjus 
vandeniui ežeruose ir balose di
desnis žąsų, ančių ir kt. van
dens paukščių susigrūdimas su
kelia jų tarpo choleros ir bota- 
lizmo epidemijas, kas žymiai pa
veikia jų skaičius kai reikia grįž
ti vasarai ę šiaurę; Iš paukščių, 
tai mažiausiai nukentėję mažie
ji toki kaip geniai, čikadosrki‘i

VIEŠBUČIAI “KOMBINUOJA”

NEW YORK. — Federalinė 
prekybos komisija sako, kad dau
guma keliautojų skundžiasi, kad 
iŠ anksto užsisakius viešbutyje 
kambarį, dažnai jų negauiia, ir* 
ba jie yra perbtangūs, arba ke
leivis pasiunčiamas J kitą tbli- 
mesūj fiuoŠaliku esantį viešbut|.-

Federalinė prekybos komisi ■ 
ja mananti pradėti.-tyrinėjimus 
ar kartais viešbučiai neprasilen-'

žolių sėklų ir v&bždžių po me
džių žieve buvo kaip visada, iš
liko užtektinai, o šalčiams jie; 
esą atsparūs.

Medžiotojams ir žuvautojams; 
ateinat) ti vasard Būsianti šykš-.

Tai mintys, kuriomis gyveno Prancūziją, JogoslaVi- 
ją ir Čekoslovakiją pasiekusi pirmoji rusų monarchistų 
tremtinių banga. Jie patikėjo pačių bolševikų skelbiama 
revoliucija ir buvo įsitikinę, kad tuoj bus pradėta kohtra- 
revoliucija. Jie laukė tos kontrarevoliuciios veik 60 metų, 
bet ji neatėjo. Ta “revoliucija” pačitis monarchistuš iš
gaudė, vienus Į kapus nuvarė, kitus į Rusiją nusiviliojo, 
o kurie nepasidavė viliojami, tai į maišus susikišo ir lai
vais ar lėktuvais išsivežė Į Maskvą.

Jeigu monarchistai nesulaukė kontrarevoliucijos. 
koks pagrindinis lietuviams jos laukti? Kokia garantija, 
kad ta Kedžio siūloma kontrarevoliucija ateis? Mums at
rodo, kad iš viso, kalbant apie pavergtų tautų laisvę, kal
bėti apie kbntrarevoliuciją nederėtų. Kontrarevoliucija 
yra Lenino nukaltas terminas, naudojamas laisvajam pa
sauliui apgaudinėti. Kad galėtų kilti kontrarevoliucija, 
tai pirma turi būti revoliucija. Komunistinėmis idėjomis 
mintantieji galvotojai kalba apie revoliuciją ir kontrare- 
voh'nciją, bet istoriniai faktai rodo, kad bolševikai ne re
voliuciją ruošė, o tiktai perversmą. Lenino vadovaujama 
grupė jokios revoliucijos Rusijoje nenorėjo. Jiems rūpė
jo pagrobti valdžią ir visomis priemonėmis joje išsilaiky-

ti.- Visa tai, ką rusai darė prieš komunistinės grupelės 
valdžią Lenino ir kitų buvo ir dar šiandien tebevadinama > 
kontrarevoliucija. Valdžią pagrobusi bolševikų grupelėj 
išgalvojo kontrarevoliucija, kad galėtų prie valdžios vai
ro sėdėti ir visomis privilegijomis naudotis. Redaktorius 
Kedys nori, kad ir lietuviai, kaip tie rusai monarchistai, 
lauktų kontrarevoliucijos... s . ;

Didžiausioji Kedžio bomba buvo tvirtinimas, kad bol
ševikų pavergtos tautos pačios išsilaisvins. Jis sako, kad 
patieks faktų savo išvadoms daryti, bet tokių faktų jis il
game savo rašinyje nedavė. Kaip sovietų pavergtos tau
tos galės išsilaisvinti — jis nenurodė. Tai būtų nepapra
stai sunkus daykas, nes per 60 metų iš sovietinės vergi
jos neišsilaisvino nei viena pavergta tauta- Sovietinė val
džia yra pavergusi 120 tautų; Ji pavergė Visas tautas, 
kurias rusų carai buvo pavergę, ji pagrobė Visą eilę lais
vai savo reikalus tvarkiusių tautų. Sovietų valdžia kon
troliuoja visas karo jėgas, policiją, specialią saugumo po
liciją, komunistų partijos narius ir visas valstybines įs
taigas, kurias jį naudoja savo privilegijoms stiprinti. 
Jeigu kuri nors pavergta tauta bandytų išsilaisvinti, tai 
valdžią turintieji sujungtų visas didžiosios imperijos jė
gas besišaušianČiai tautai likviduoti. Maskva lik
vidavo ištisus komunistų partijos centro komitetus, len
kų vyriausybės, vengrų karo vadus, čekų slaptos bolici-
jos viršininkus, kodėl ji šiandien to nepadarys? Kaip pa-« 
vergtoss tautos pačios išsilaisvins, Kedys savo rašinyje 
nepasakė. "

Be to, tvirtinimas, kad jos pačios išsilaisvins, oku
pantui labai naudingas. Jeigu laisvės siekiančių žmonių 
redaktoriai tvirtina, kad pavergtos tautos pačios išsilais
vins, tai joms nereikia padėti. Okupantas žino, kad jos 
pačios negalės išsilaisvinti, nes jis imsis priemonių, kad 
jos neišsilaisvintų, kad jos ir nenorėtų laisvintis, o jeigu 
laisvėje gyvenantieji pavergtų tautų draugai pavergtie
siems nepadės, tai okupantui bus lengviau tas tautas su
domėti.

Mums atrodo, kad pavergtos tautos pačios nepajėgs
išsilaisvinti. Joms reikalinga pagalba. Apie tai pakalbėsi*) 
me sekančią dieną.

— NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. _ Friday, MarCh, 11, 1977

5 v. opera

Marijos mokyklos auditorijoje, Chicago, Illinois

karuose, žiauriai šalta Vidur- kiliai ir kt., kuriems medžių ir tesnė, bet nelabai.

Charles Coimod

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

kovo 27 d., 3 vai. popiet ,• į 

balandžio 3 d., 3 vak popiet

Diriguoja — ALEKSANDRAS KUČIŪNAI

Dekoratorius — J airi ė š MatOfiek
Bilietai MARGINIUOSE^ Ž511 W. 69<h ŠL 
Bilietų kainos: parteryje — $12.50, 10, 8, 6; 

balkone — $11, 7.50, 5.
Paštu užsakantieji, prašomi prisiųsti čekį, įrašant Lithuanian Opera 

ir pasinaudoti šia atkarpa

LITHUANIAN OPERA 
6905 So. Artesian Ave. 
Chicago, Illinois 60629 

Prašau prisiųsti ___
Prašau prisiųsti

Vardas ir PaVlrdė

Adresas ------ -
•" ■ 1 - —ta tat wis> iUMAi

bll. po__ dol.----------- .... spckt^klitii
bil. po dtJL ——.. spddtdtliu

Telefonas <— .. .» . -------

miiiitaiiii .m

-M.



MANITOBOS
AKV4ERURA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 S<J- Pulaski Rd. (Crawford

Med.cal Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal sus'iaruo* 

ei neatsiliepia. skambinti 374-8<YX

&R- C. K. BOBELIS 
INKSTŲ |R ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 

T*l*f. 69S-0S33

,8.r0 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS ( t I I

1 < 
S!

rai nugąsdino, nes aš žinau, kad 
tose balose jokio pastato nėra”.

Langų šviesa buvo tamsiai 
oranžinė, o ta šviesa viršuje žyb- J 
sėjo, skleisdama mėlynus ir ža
lius spindulius.

Šviesų žybsėjimas tęsėsi nuo 
3 vai. ryto iki 6 ar 6:30, kuo
met šviesos užgeso ir ji ma
čiusi iš raisto pasikeliant du “ob
jektus”. Abudu turėję sparnus,

Švento rašto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI• WINNIPEG, Man., Kanada.— 

Manitobos pietryčių nausėdijos 
Sundown gyventojus pradeda 
neraminti pranešimai apie keis- 

t tus objektus, kurie įvairiomis 
spalvomis žiburiuodami naktimis 
nusileidžia raistuose, esančiuose 
tuojau už mieastelio.

j “The Winnipeg Tribune” šio 
kovo 3 d. nr. 52 per visą puslapį 
antrašte klausia “Strange lights
in swamp — are they UFO’s?”. bet neplasnoję. “Jie pakilo sta- 

_______  (Keistos šviesos raiste — ar tai
DR. PAUL V. DARG1S yra NSO ) ir praneša:

gydytojas ir CHIRURGAS | Per truPutii daugiau kaip vie-
Wwtcherter Community kiiniko* J savaitę mažiausiai trys far- 

Mtdicino, direktorių*. merių šeimos, gyvenančios prie-
1938 s.Manh*im Rd„w*stcb*st*r, m.. šinguose miestelio galuose, pa-
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir sakoja matę vieną ar daugiau

i objektų, tupinčių raiste, kabant 
~ viršui (raisto) ar pasikeliant.

____  Tas raistas (džiunglė) yra ap-
DR.W.EISIN-EISINAS leistas 18 ar 20 mylių tarpas,
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

ginekologinė chihurgija be jokios žmonių gyvenvietės.
6132 So. Kedzi* Av*., WA 5-2670

kas antrą šeštadieni R—3 vaL 
Tel..- 562-2727 arba 562-2728

REZ.; GI 8-0873

čiai aukštyn ir aš tikra, kad tai 
nebuvo paukščiai”, pasakė Mrs. 
Bereziuk.

Dar seka kitos Sundown gy
ventojos Mrs. Gusuliak pasako
jimas, bet jis nieku daug nesi
skiria.

Kauno įgulos bažnyčia

"Žiūrėkit*, broltal, j savo pašaukimą, kad nedaug yra išmintingy kO- 
ny, nedaug galingy, nedaug aukštos kilmės yra pašaukta" — 1 Kor. 1:26. 
Keista, ar ne? Bet atsimename, kad pats Viešpats pralenkė tuos, kurie 

manė esą teisingais ir priėmė tik ramiuosius ir nuolankiuosius. Tik nuže
mintos širdies tikrieji Jėzaus Kristaus pasekėjai yra mokomi jo mokykloje. 
Kaip Viešpats priėmė ir myli žemos kilmės žmones, taip ir mes turime juos 

. mylėti, ne dėlto kad jie nėra aukštos kilmės, bet todėl, kad jų širdys palin- 
. kudos prie Dievo ir prie teisingumo. Jei jie myli teisybę ir nekenčia pik- 
{ta, tai turime juos mylėti ir visais galimais būdais gelbėti jiems pasirody

ti tikrais ir ištikimais Kristaus pasekėjais ir padaryti savo pašaukimą Ir iš
rinkimą tikrą.

Viii žino, kad mirtis yra Dawn ir paliečia kiokvloną. Bet kur yra mL 
. rusia|i? j t* klausimą atsako knygutė "Viltis po mirti**", kurią s*u*H« 

nemokamai. Rašykit*:
F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629

JV. RASTO TYRINĖTOJAI

daugumoje apžėlęs krūmekšliais,

Viena moteris Mary Bereziuk,
Valandos pagal susitarimą. Jei neat- gyvenanti per bertąini mylios

Primintina, kad 11967 m. pa
vasari tie Manitobos raistai gar
sėjo tūlo vinipegiečio pergyve
nimais prie Falkon ežero prie to 
paties Transkanados plento, apie 
ką Naujienose buvo plačiai ra

šyta. K. Beniušis

i komiteto vicepirmininką p. A. ’ - 
! Mickų”, p. K. Razmą tikrai at- į 
siprašau. Romas Kirstukas 4

v _______
KONFISKAVO HEROINO

CHICAGO. — Hillside Holli-

siliepia. skambinti Ml 3-0001.

Telef. BE 3-5893
Į rytus nuo Sundown, pasakojo 

■ kaip prieš savaitę laiko ji buvo 
DR. A. B. GLEVECKAS prižadinta šunų staugimo ir

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS +

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

____ V^^<os panai susitarimą

OR. K. A. V. JUČAS
4S9-4441 561-46C5

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

»£>□> n. WESTERN AVE. 
S2U N. WESTERN AVE.

Telefonas atsakoma* 12 vai.

FkAMK PlfCKAS
OPTOMFTRJSTAS

KAI,BA LIETUVIŠKAI 
161 s W 71st st. — T»|. 737-5149 
Tik-nn* akis. Pritaiko akiniu* ir 

'•ontftct lenses”
'L oaw susitarimą. Uždaryta tree

D8. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

DPČSTATOS CHIRURGIJA 

7454 WEST 63rd STREET 

nuo 1—4 po pietų.
.ytotvHrtad. nuo 5—7 vai. vak 

p«se tel»L: 776-2880 

rei., telef.; 448-5545

LR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sencre praktike, $p<e. MOTERŲ Ilgo, 
Ofisei; 2652 WEST 59th STREET 

TuU PR 8-1223
OFISO VAL.: piram, antrai, trečiad 

vaL vak- šeštame 
luaia 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

_________ nagai susitarimą.

matė švysčiojant žalias ir mė
lynas šviesas. Anksčiau ji pa
stebėdavusi tas šviesas atsimu- 
šant Į jos miegamojo kambario 
sieną, bet manydavusi, kad tai 
nuo pravažiuojančių automobi
lių ar sniegomobilių.

Mrs. Bereziuk toliau pasisakė 
turinti problemą su šunimis, ku
rie gainioja jos karves. Sykį nu
ėjusi patikrinti, ji iš šautuvo 
paleidusi du šūvius raisto pu
sėn, norėdama -nubaidyti vis- 
vien kas jos karves baido. “Bet 
nuėjusi pamačiau, kad karves 
buvo labai išgąsdintos”, pasakė 
ji. Balose ji mačiusi keistas 
šviesas. “Pamaniau, jei karvės 
kažkas tiek išgąsdina, tai ko aš 
čia stoviu”, ji sau pasakiusi ir 
parbėgusi namo užsisklendusi 
duris, kadangi jos vyro namie 
nebuvę.

Per miegamojo langą ji ma
niusi d/i^šyiesų gruges maždaug

BOSTON, MASS.
Minką radijo programos 
43 metų sukaktuvės

Seniausia lietuviška radijo 
programa Naujoj Anglijoj ren
giasi švęsti savo 43 metų su
kaktuves, rengdama koncertą ir 
filmų vakarą šio kovo 27 So. 
Bostono Lietuvių Piliečių klubo 
auditorijoj, trečiame aukšte, 
3:30 vai. po pietų.

Koncerto programą išpildys 
Bostono Vyrų sekstetas, vado
vaujamas komp. Juliaus Gaide
lio, kuris veikia 13 metų ir yra 
koncertavęs įvairiose kolonijose.

Nuo 2-3 vai. p. p. bus links
moji valanda ir Monikos Plevo- 
kienės bei jos pagelbininkių ga
minti lietuviški pietūs iš dešrų, 
kopūstų, kugelio, pyragų ir kitų 
skanumynų; taipgi veiks gėrimų 
baras.

Radijo programą 43 metų su
kaktuvių proga, sveikins Bosto
no Kultūros klubo pirmininkas 
Mykolas Drunga.

Susitarkite su giminėmis ir 
draugais susitikti šiame links-

na kitos. Tas raistas (swamp) 
yra kitapus vieškelio (Transka
nados plento) maždaug už trijų mame parengime ir švęskite 43 
bertainių mylios nuo jos namo, metų radijo programų sukaktu- 
“Mačiau langelius — tokius ke-1 ves su mumis. Nuoširdžiai kvie- 
turkampius ir viršuje blykščio- čia jus radijo programų vedėjai, 
jančias šviesas. Tai mane tik- Steponas ir Valentina Minkai

atsistatydinimą
WASHINGTON. — Kongre-i 

so atstovų dauguma patvirtino | 
tyrinėjimų komiteto pirminiu- day Inn motelyje Chicagos va- I
ko H. B. Gonzalez atsistatydini- karinėje dalyje policija arešta- 
mą, nors-kaikurie atstovai ir kė-i vo stambų narkotikų kontro
lė reikalavimą pirma ištirti skun- • bandininką Tambert Anderson, 
dą prieš tyrinėjimo komiteto šta- 29, kurio kambaryje rado par- 
bo direktorių R. A. Sprague. Gon-' davimo kaina Įvertinto heroino 
zalez vietą pirmininkauti komi
tetui paskirtas atstovas Louis 
Stokes. -į

Komitetas tyrinėja prez. Ke-

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOJ1OBILIAMS PASTATYTI

TfVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehfll 6-2345-S

nedžio ir dr. Kingo nužudymą.;n' U1739) atėjo pas Pa- 
Kai kas mano, kad komitetas už- ‘ ryžiaus gydytoją ir guodėsi liū- 
sidarys n eištyręs reikalo. į dėsiu ir desperacija. Gydytojas 

 ; patarė nueiti j teatrą, kuriame 
■vaidino garsus klaunas ir juoki 
no iki ašarų Paryžiaus gyvento
jos. Tas klaunas buvo T. A. Vin 
centiai

Lankytojų rekordas 
automobilių parodoj

SekmadienĮ pasibaigusią Shi- 
cagos automobilių 9 dienų paro
dą aplankė rekordinis žmonių . 
skaičius — 969,837 asmenys. ■ _ • 
Teigiama, kad būtų buvę dari 
daugiau lankytojų, bet visose t 
aikštėse pritrūko vietos lankyto- s. L. A. 134-TOS MOTERŲ kuopos ■ 
Tn anfnmnhiliaTnę npstatvti ' susirinkimas Įvyks šeštadieni, kovojų automoDiliams pasraiyu. j 12 d, Chicago Savings ir Loan patal-

Fernykščioje automobilių pa-, pose, 6245 S. Western Ave., 2:00 vaL 
rodoje publikos apsilankė 961,- P°pĮęt. Visos narės kviečiamos daly- 

J r ’ vauti, nes ous pranešimai apie kuo
pos žaidimu ir Bunco pobūvi, kuris 
iwks balandžio 24 i Chicago Savings 
salėje. Valdyba.

• Tommaso Antonio Vincenti-

Laidotuvių Direktoriai

SUSIRINKIMU

už $450,000, ir dar apie $700 ver
tės kokaino.

6845 SO. WESTERN AVE.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601
Į1 s © t

677.

KLAIDOS ATITAISYMAS
Š. m. vasario .22-d. Naujienų 

straipsnyje “Kaip danguje, taip 
ir Ciceroje” Įsibrovė klaida. Vie
ton “...tėvų komiteto pirminin
ką p. Razmą”, turi būti “...tėvų

rinkimas ivyks šį -sekmadieni, kovo 
13 d. 2 vai. popiet. Chicago Savings 
& Loan Asš’n. 6245 So Western Ave. 
Bus naujos valdybos pristatymas ir 
aptarti pavasarinio banketo reikalai.. 
Nariai kviečiami dalyvauti susirinki
me. Kviečia Valdyba

EUDEIKISGAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DAIMID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741-1742Lietuviška radijo programa 
/ LIETUVOS AIDAI

yra kiekvieną' penktadienio vakarą nuo 9:30 iki 11-tos vai. 
iš W0PA stoties 1490 AM banga.
Sekmadieninė programa iš WJCB 1230 AM stoties, Hammond, Ind., 
būna nuo 9:30 iki 10 vai. ryto gerai girdima Illinois ir Indiana valstijose

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

i

PĘRKRAUSTYmai

1R50 Wwf 63rd St, Chicago. |||. 6062$ 
Talat; PRospoct 8-5084

P. ŠILEIKIS. 0. P.
ORTMOPgDAS-PROTEZISTAS 

i Aparatai - Protežai. Med. Ban
dažai. Spaciaij jjajjalba-Kojoms 

i (Arch Supports) ir t t.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

JHA"

NSURED

Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
t/irektorių 
Associacijos

CHICAGO, HUNOU 60608

Phone t Virtini* 7-7747
Thur.9-8 Sat. 9-1

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1I3S-1139

BUTKUS - VASAITIS
144C So* 50th Ave^ Cicero, I1L Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CAUFORNLA AVE. Phone: LAtayeUe 3-3372

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET RJ-puM’c 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667J
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Mills, HL S74-441fl

2212 WEST CERMAK ROAD

Pnr> Kawcavskas, PmūltfU

HOURS t Mon.Tue.Fr1.9-4

SERVING CHICRGO AND SUBURBS SINCE 1905

SOPHIE BARČUS 
. • - ■

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS | 

Visos programos iš WOPA,

1490 kil. A. M.

Lietuvly kalba: kasdien nuo pir-. 
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popet. — šeštadienį 
ir sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 
vaL ryto.

Tal«f.; HEmlock 4-2413

71S9 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

BALZEKAS MOTOR’S.
4030 Archer Avė., Tel.

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis

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

Gėlės visoms progoms 
BaVERLY HILLS GČLINYČIA 

2443 WEST oJrd STREET
Telefonai-. PR 8-0833 it PR 84)834 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
vene Drishiy krautuvė 
eo,o JHE DAISY STORE 
V9I8 Southwest Hwy, Ooak Lawn 

•' Tel. 499-1318

Leidimai — Pi|M apdraudė 
lema kaina

A. ŠERĖNAS
. Tol. WA 5-8063

M 0 y I H G
Apdrauttai porknuttymo 

ii (vainv *tstumy.
ANTANAS VILIMAS

T*l. 376-1882 arba 376-5996

*

Vofexe Premier Coupe
Chrysler - Plymouth - Arrow masinos ir 
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis)

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

TO CUTAND SERME FRESH PINEAPPLE

f =« 1
Dolew-

G9ow THAT A PLUMP AND FRE5H- 
LOCK1NG PlNEAPFiE HAS FOUND 
A HOME IN YOUR KITCHEN, YOU 
MAY WONDER ABOUT THE 
EASIEST WAYTČ0UT AND serve 
THIS TELICACy.WELL.ITCOULPH’l 
EE EASIER.

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 

DALYSE.

PASSBOOK 
SAVINGS 
the best way to

Piid and 
Compounded

OUR SAVINGS

CERTIFICATES
EARN UP TO 7%%

see us for 

financin9 

IT OUR 10W RATES
WITH REPAVMfNT 

toSfit your income

Mutual Federal 
Savings and loan

T
IO>AY THE PINEAPPLE ON ITS 
•SIDE.WITH A LARGE, SHARP 
KNIFE CUT LENGTHWISE FROM 

••THE BOTTOM THROUGH THEdROWN.

teAJc----

REMOVE THE FKUTT, 
INSERT A CURVED KNIFE. 
CLOSE TO THE SHELL AND 
CUT AU. THE W AROUND-

’ {SeMCVG THE PINEAPPLE EROM BOTH SHHlS. HALVE 
FRUIT LENGTHWISE. SLICE OFF CORE (TCP PORTION') A 

OF EACH QUARTER.. CHUNK FKlMT. PUT BACK IN THE 
SHELL IT M.MX5 AN ATTRACTIVE SS3AN6 DISH -ra ~

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArdi 7-1911
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mROCKFORD
pusryčiu

laiko, \ ie-;
s LB sėkmingi

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkę ir Darbininkiy

HELP WANTED — FEMALE 
Darbinink'V reikta

Prieš virš savaitės
s ! 3 valdyba suruošė skanius! 

pusryčius rockfordiečiams. Vai-j 
dybos pirm. Kazys Rutkauskas 
įdėjo daug darbo bei rūpesčio kol;' JJaUs b1 u 
viską suorganizavo.

Virtuvėje su pasišventimu dir
bo sekantys darbininkai; btasys 
S Grantas — pirmutinis iškepei 
bulves, o vėliau kepė lašinukus. 
Kazys Rutkauskas kepė lašinu
kus, 
ruošė kiaušinius kepimui ir pa
dėjo p. Bronei Morienei indus 
plauti. Augustinas Pocius dėjo s kapitonas 
bulves į lėkštes. .

Pusryčių bilietus pardavinėjo pa( Xauji^iose.

— Bronius Kristopaitis iš Ga
ve Parko apylinkės platinimo 

....>ga lapo ne tik nuo
latinio Naujienų skaitytoju, bet 
ir rėmėju, užsakydamas jas vie 
nerivms metams ir atsiųsda
mas penkinę Mašinų fondui. 
Anksčiau jis pirko Naujienas 
paskirais m. Naujasis mūsų pre

Augustinas Kapaėinskasl I1' ?• Krislopaitis
tyra Lietuvos prekybinio laivy- 
|no pirmūnas ir laivo ^Kaunas” 

i.Savo nuotykius bei pa 
tirtį jūrose yra aprašęs straips- 

*niais, kurių ištraukos buvo taip 
Iš straipsnių 

lengva išskaityti jo gilų suprati
mą bei pagarbą žmogui, meilę 
lietuviui ir Lietuvai. Tūkstan 
ciai senųjų veteranų ir naujųjų 
šio laikraščio skaitytojų džaug- 

žinia, kuri

p. Irena Petrutienė, 
patarnavo p. Koste 
ir p-lė Giedrė špo-

prie įėjimo 
prie st^lų

Dičiūnienė 
kaitė.

Rockfordo maža kolonija, ma
žai beliko dirbančiųjų, bet tie 
patys ’ * 
dirbdami daug padaro. Iš rock- 
fordiečių daug kas. gali pasimo
kinti, kaip reikia vieningai dirb
ti, o ypač tie visi ponai “tiltų 
statytojai”. Kai aš dar mažas 
buvau, mūsų apylinkėje sakyda
vo, žydas muša — žydas rėkia. 
Taip daro šiandien ponai bendra- 
darbiautojai — tiltų statytojai.

Negalvokite, kad pas mus 
rockfordiečius yra visi vienodo 
galvojimo — ne! Kiekviena gal
va turi savo galvojimus bei iš- ‘ gai dirbame ir darbo vaisiai vi- 
vedžiojimus — samprotavimus 
bet visi susėda prie bendro sta- ryčiai davė neblogą pelną. Taip 
lo. Be ergelio, be išmetinėjimų 
bei užgauliojimo išklauso vieni

. y ‘ . jsis skaitydami šia žinia, kuri
visur išvien ir vieningai lai būna geru pavyzda; isi.

dėti prie Naujienų platinimo va 
jaus ir ieškojimo kelių išeiti iš

kitų mintis ir išvedžiojimus, iš
diskutuoja ir be pykčio prieina 
prie bendro tikslo —t vieningo 
darbo.

Visi peštukai — garbėtroškos 
iš rockfordiečių imkite pavyzdi 
ir išmokite vieningai dirbti tė- 
.vynės gerovei. Kai mes vienin-

suomet geri. Taip ir šie LB pus-

yra — kur vienybė ten ir galybė.
Augis

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA
Jeigu Įdomaujatės Įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamo tur

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

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

Teh 813—367-1791 dieną arba 813—360-0744 vakarp.

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

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

Telef. 312 238-9787
® Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio

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

s 8 dienų lietuvių ekskursija Į tris Havajų salas rengiama balandžio 
15 d. Kaina $479.

® Registruojami ekskursantai PLB organizuojamai kelionei į Angliją, 
Lietuvių studijų savaitės proga liepos pabaigoje. Kelionė iš Chicagos ir at
gal kainuoja $355. Informacijos taip pat teikiamos agentūros skyriuj, esan
čioj šy. Antano Taupymo Bendrovėje Cicero, UI Tel. 652-5707,

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metų. Minint tą fuk&ktį. gerbiant pirmoji 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū 
aus Ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui akel 
biamas Naujienų platinimo .rijWL

NAUJIENOS tvirtai Movi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių lalrve 
neidama* ir neridėdamof 1 sandėriui m okupantai! ir jų [galio 
tintais.

NAUJIENOS palaiko Tisas lietuvių demokratines grupei. Jų bendras Institu 
rijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto 
rikos ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie 
aas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų prog* 
delbdama platinimo vajų kreipiasi į visus^ lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie- 
turiškų reikalų renes^ja.
KMNUGJA: Chlogoje Ir Kanadoje metams — $30.00, pusti mėty — $15.00, 

trims mėn. — $830, vienam mėn. 53.00. Kitose JAV vietose metami 
— $26.00, pusei maty — $14-00/ vienam mėn. — $230. Užsieniui 
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St.

Chicago, DI. 60608

□ Siunčiu doL Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

□ Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS

1DRESAS

klvstkeliu bei ąkligatvio, kuriuo 
se atsidūrė daugelis lietuvių dė) 
klaidingos informacijos ir žiilin 
gos pmpagandos.

I — Ben. Bunda, savininkas lie 
laviškos svelaihcs, 4S3O XV. la 
St., Cicero, III., pratęsė iš anks
to be raginimo savo prenume
ratą ir ta proga, remdamas lie
tuvišką spaudą, atsiuntė $2 už 
kalendorių ir $8 Mašinų fondui. 
S. Simonaitis atsiuntė $2 už ka
lendorių. Dėkui.

— Dr. Petras Banys, Peoria, 
Ill., kiekvienais metais paremia 
Naujienų leidimą stambesne au 
ka. Pratęsdamas prenumeratą, 
jis atsiuntė $14. Po keturis dol. 
atsiuntė John Turoskis iš Terry
ville, Conn., ir Kazimieras Zol- 
pys iš Sioux City, Iowa. ]____
visiems už aukas ir už ankstybą 
prenumeratos pratęsimą.

— Dėkui Povilui Naujokui iš 
Clearing apylinkės, atsiuntu
siam penkinę Naujienų para
mai prenumeratos pratesimo 
proga. Dėkui tos apylinkės tau
tietei, užsisakiusiai Naujenas 6 
mėn. Platinimo vajaus proga 
Naujenos yra siunčiamos susi
pažinimui 2 savaites nemoka
mai. Visi lietuviai kviečiami at
kreipti savo asmenišką dėmesį į 
Naujienas, gerai su jomis susi
pažinti ir pareikšti savo asmeni
šką nuomonę jas užsisakant.

ZBIGNIEW BRZEZINSKI 
National Security 
Affairs Adviser

Dėkui in<iasb'ijos specialistai: šveisuo- 
• tojai, elektrikai, mechanikai ir 
dar 15 įvairių kitų darbų spe- 

lealistai, įgiję praktikos savo 
darbuose, galinga u ti kolegijos 
pažymėjimą. .Reikia užsiregis
truoti tel. 269-8180.

— Mykolas Veliuona, Balti
more, Md., pratęsė iš anksto be 
raginimo prenumeratą ir atsiun 
tė penkinę Naujienų paramai. 
Savo laišką jis taip užbaigė: 
“Siunčiu geriausius linkėjimus 
visiems Naujienų bendradar
biams ir darbuotojams, linkiu 
atlaikyti visus sunkumus ir įžei-

COOK
Prefer female experienced in quanti
ty cooking for Norihs.de children's 
residence. Rotating shifts IncxucLng 
some Saturday and Sunday work.
Some English speaking and writing 
necessary. Call 561-5511 weekdays 9 
A.M. to 5 P.M.

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

REIKALINGI Nekilnojamo turto — 
Real Estate pardavėjai arba pardavė
jos Chicagoje ir Lemonto apylinkėje. 
Suinteresuoti prašomi kreiptis į B. 
Budraiti. teL 767-ObUU BUDRAITIS 
REALTY. 4243 West 63 Street, Chi
cago. Illinois 60629.

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

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai ŽIŪRĖKITE!

PARDUODAMA French provincial 
stiliaus miegamojo komplektas. Gul- 
bransen vargonai, modernus daniškas 
valgomojo komplektas ir kiti namų 
apyvokos dalykai bei reikmenys la
bai gerame stovyje. Tel. 778-7857 ar
ba 778-2715.

— Naujienose galima Įsigyti 
Algirdo J. Kasula’čio anglišką 
knygą “Lithuanian Christian 
Democracy”. 244 psl., minkšti 
viršeliai, $4.00. Persiuntimas 
paštu kainuoja dar 50 centų 
Knygoje yra daug geros lietu
viškos visuomeninio gyvenimo 
informacijos.

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

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

TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW. 3 P<? Prie Marquette parko už Kedzie. 
mieg ir valgomasis Labai patogus Virš $5.500 *engyų pajamų metams, 
susisiekimas Į vakarus nuo Califor- 
uijos prie 63-čios.

ŠIMAITIS REALTY

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

2 AUKŠTŲ namas ant plataus skly-

Notary Public
Insurance, Income Tax

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878

— Ponia Rosalia Gregeris, 
Centralia, Ill., kiekvienais me
tais stambesne auka paremia 
Naujienų leidimą. Išvykdama ii 
gesniam laikui atostogų, ji at
siuntė penkinę už kalendorių ir 
§20 Mašinų fondui. Dėkui.

— Chicagos miesto kolegijų 
vadovybė praneša, kad Įvairūs

Į dimus”. Dėkui už auką ir už lai
šką. - i-Į-

— V. K. L. S-gos Chicagos 
skyriaus metinis narių susirin
kimas vyks š. ni. kovo mėn. 13 
d. (sekmadienį), 3 vai. p. p. Jau 
nimo Centre, kamb. 204. P. A. 
Dundulis kalbės apie Dr. Joną 
Basanavičių ir papasakos kaip 
buvo švenčiama. Vasario 16-teji 
Vilniaus krašte. i

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th SU Chicago, Ilf. 60629. — Tel. WA 5-2737 
5333 So. Halsted Ft., Chicago, 111. 60608. — Tel. 254-3321

MARIA NORELKIENS — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th St, Chicago, BL 60629 • Tel WA 5-2787 

Dideli* njsirlnklmes geros rūšiet įvairių prekių.
MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ. e

IHIMi

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.-

įdumi •'.•yga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius j Vokietiją ir ki
tas tremiies vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisių- 

sd# čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

. so Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti Knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina ? 1.50

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, <4Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su tegaližko- 
mis formomis

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

S3.50.

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

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

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė.
Chicago, I1L 6063X Tel. YA 7-5980

66 IR MOZART — 3 mieg. mūrinis 
bungalow. $22,500.

66 IR WASHTENAW 6 kamb. mū
ras labai gerame stovyje su oro vė
sinimu. $29,900.

72 IR SAWYER — 6 kamb., gali
mas praplėsti mūrinis. Dideli miega
mieji įrengtas rūsys, garažas. $37,000.

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

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

67 IR HOMAN — IV? aukšto mū
ras, 5 kamb. apačioj. 6 viršuj, įreng
tas rūsys, platus ”* sklypas, garažas. 
$36,500.

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

72 IR FRANCISCO — 4 butų mū-. 
ras, natįja šilima gazu. $54.900,

57 IR SACRAMENTO — 8 butų 
mūras geram stovyje. S75.000, .

66 IR FRANCISCO — 10 butų, visi 
po 3 kamb. $75,000.

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

BUDRAITIS REALTY
, Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS z-^-patenkam

nn omini nkiix
4243 W. 63rd St./ Chicago

Tel. 767-0600.

nimas. Užteks įmokėti $7,000.
LABAI GRAŽI 2 aukštų rezidenci

ja. vonios, virtuvės pečius, karpe- 
tai ir daug priedų. Sausų pušu beis- 
mantas. Įmokėti apie $7,000 ir galite 
keltis, arti 72-tros ir Kedzie.

DELIKATESŲ PELNINGAM BIZ
NIUI puikus namas. Įrengta patalpa 
ir gražus butas gyventi. 50’ sklypas, 
du garažai 4 mašinoms. Už viską įmo
kėti apie $5,000. Teiraukitės, bus gai
la pavėlavus Marquette Parke.

1% AUKŠTO MŪRAS ir 2 auto 
garažas. Erdvūs butai. Senutė nepa
jėgi. pigiai parduos. Marquette Par
ke. $32,000.

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

PLATUS LOTAS arti §v. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

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

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel; 737-7200 arba 737-8534

MŪRINIS. 2 gražūs butai po 4 kamb. 
Įrengtas sausas rūsys. Geras ir ne
brangus Arti prie parko.

PRIE 71-MOS IR ROCKWELL ge
ras mūrinis 5 kambariu namelis.

Brokerio tel. PR 8-6916.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
NamiykStatyba ir Remontas v

BRIGHTON PARKE parduodamas 
14 m. mūr. bungalow su 3' mieg. ir 
pilnu rūsiu. $38,000.

DU 2 AUKŠTŲ NAMAI su 5 butais 
prie

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559

46 ir Troy. $48.000.
Skambinti VITUI. 

BUD’S RE. TEL. 847-5100.

TAISAU NAMUS
Telefonuoti: 

476-7727 arba 523-9367 ,
ALEKSAS

SAVININKAS PARDUODA 2 aukš
tų medinį namą su 6 ir 8 kambarių 
butais ir 4 mašinų mūro garažu ant 2 
sklypų prie Canalport ir Ruble St., už 
>7,500. Viskas išnuomota: Tel. 247-' 
8845. ' ‘ <

HILLSIDE. ILL. BY OWNER
Immaculate brick/alum. bi-level, 3 

bedrooms, newly decorated. Paneled 
recreation room. 2 plus car garage. 
Extra large lot. $53,900.

Call 544-5189. 
š.-s-ui- ea Cš

i

DĖMESIO
62—30 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai S98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Telef.: REpublie 7-1941
FLORIDAI MACKLE BROS. INC.

A famous name in Southern Building 

Regional Office Cameo Tower Build-' 
ing

7234 West North Avenue 1 
Elmwood Park, Illinois 60635

Area Code 312 771-8200

ANNA DOCHES 
Lithuanian Representative

n

KNYGOS ANGLŲ KALBA

sarę

185 North Wab«-ih

BEST THINGS IN U FE

(ptiugoa) ir 
677-848S

(buto)

ft _ kaujiimcs, CHICAGO 1, ill, — Friday, Mardų 11, 1977

M. 5 I M K U S 
Notary Public 

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

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu: 

NAUJIENOS. 
1739 So. Halsted SL, Chicago, HL 60608

J. Jasminat, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir im 
aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvai rtilius, gyva kalba, 
150 psL Kaina S2J5O.

Dr. Juoiaa B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorljoa 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
psL, kainuoja S2.00,

Dr. Juozas B. Konilua, VYTAUTAS THE GREAT. Motinini DLK Vy. 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jo* kaimynų istorija 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00. k J

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas tr 
kitas knygas gadma Įsigyti atsilankius 1 Naujienas arba atsiuntus čeki *r 
piniginę perlaida. t •

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

lletirri kailininką
ChldLpo>9

NORMANĄ 
URŠTE1NA

tail Frank Zapolis 

120872 W.95th St. 
GA 4-8654

' N w -___a_i____

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 6OSC8
------- ------------- ----

PERRY PLAZA WiG/TEL 
1007 Park Ave., Hot Springy Ark.

Albertas ir Kastutė Rožėnai, Siv.
Kambariai ir kitchenette vienetat 
Spalvota TV, šildomas maudymo

si baseinas, telefonas, vafkama žaidi
mo aikštelė. Galim* rwervuotl teL 
501423-9814.

Norihs.de

