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Ryšium su V. Bukovskio pri
ėmimu, Amerikos Lietuvių Ta
rybos pirm. dr. K. Bobelis pa
siuntė telegramą prez. Carte

riui, dėkodamas už gynimą žmo
gaus teisių, prašydamas tas pa
stangas tęsti toliau ir užtikrin
damas, kad lietuviai šiame klau
sime prezidentą nuoširdžiai re
mia.

Panašaus turinio telegrama 
pasiųsta ir viceprezidentui Mon- 
dale.

Senate dėkojo lietuviams
Senatorius J. H. Heinz (resp.,

Pa.),' senate kalbėdamas minint __ ,______________________
Lietuvos nepriklausomybės at- tinami priėmus kyšį iš Lodk- 
kūrimą, pareiškė dėkingumą, kad heed lėktuvus gaminančios ben- 
lietuviai kasmet primena, kaip Į drovės 1970 m. 1.6 mil. dol. su- 
brangi laisvė ir kaip skaudus jos 
netekimas. Pasmerkdamas prie
spaudą, reiškė viltį, kad Lietu
va galės laisvėje švęsti nepriklau 
somybės dieną.

Senatorius ragina Carterį 
užstot Lietuvą

Gavęs Detroito lietuvių rezo-

Italijoje teis 
parlamento atstovus

ROMAI — Italijos Atstovų 
Rūmai bendrame posėdyje nuta
rė patraukti Į teismą buvusius 
gynybos ministerius. Italijos par 
lamento atstovams krikščionių 
demokratų partijos Luigi Gui ir 
demokratų socialistų partijos 
Mario Tanasi atimtos atstovo tei
sės. Jie bus teisiami aukščiausio 
Italijos Konstitucinio Teismo.

Buvę' gynybos ministerial ir 
Italijos parlamento atstovai kal-

moję. Italija tuomet pirko iš i 
minimos bendrovės 14 Hercules 
€-130 tansporto karinių lėktų-

-vasarą Washingtone, D. C„ Įvyks viso krašto 4-H fotografijų paroda. Premija 
gavo vi ši~ paveiksią Ohio valstijos Ashland miestelio 1? metų mergaitė Coleen Bar
ber. Pu šuniukai išsikovojo sau vjetą, bet trečiajam reikia gerokai spaustis, kad ir 
jis būtų priimtas į draugystę,

KARIAI UŽĖMĖ KISENGI, DILOLO
IR KAPANGOS MIESTELIUS

Įteiktas skuna’as Jungtinėms Tautoms, 
bet šis klausimas lėtai svarstomas

KINŠASA, Zaire. — Angolos kariuomenės daliniai praeitą 
ketvirtadienį įsiveržė į Zaires teritoriją ir užėmė tris pasienyje 
esančius miestelius, sako oficialus Zairės vyriausybės praneši
mas. Iki šio meto Zairės pasienio sargams dar nepavyko nustatyt, 
ar Į Zairę verčiasi gerai ginkluoti ir apmokyti Kubos daliniai, ar. 
įsiveržė pašios Angolos kariuomenė.

Taipgi kyšininkavimo kaltę 
meta ir Italijos prezidentui Gio
vanni Leone. EFE žinių agen
tūros pranešimu remiantis, dien
raštis El Heraldo de Mexico ra-

Rumunija prašo

bės minėjime, senatorius DTW. 
Riegle (resp., Mieli.) ją persiun
tė prezidentui Carteriui, raštu 
pabrėždamas, kad atėjo laikas 
laisvoms demokratinėms tau
toms daugiau .susidomėti tautų 
laisvo apsisprendimo teise ir 
žmogaus teisėmis. Senatorius 
drauge priminė Lietuvos teises 
į laisvę.

Rems, kol lietuviai kovos
Senatorius Carl T. Curtis 

(resp., Nebr.) savo kalboje se
nate priminė Lietuvos okupaci
ją, tūkstančius ištremtųjų į Si
birą ir pabrėžė, kad kol tik lie
tuviuose bus gyva laisvės kibirk
štis, tol tą laisvės dvasią ame
rikiečiai turi remti.
Vokiečių studentai gina Lietuvą

Iš Stuttgarto vokiečių studen
tai atsiuntė Amerikos Lietuvių 
Tarybai padėką už nusiųstą li
teratūrą. Studentai praneša, 
kad jie skleidžia tuos spausdi- 
nius universitete. Laiške pažy
mi, kad net kairieji jų universi
teto vokiečiai studentai biaurisi 
Sovietų Sąjungos imperializmu.

Lietuvos reikalai Belgrade
Kongresmanas S. Stratton 

(dem., N. Y.), kalbėdamas atsto
vų rūmuose Lietuvos nepriklau-

kovo 8 parlamento posėdyje me
tė kaltę prezidentui; jis, esą,
taipgi yra susitepęs Lockheed 
bendrovės kyšiais.

žinią, kuri parlamento narių 
tarpe krito kaip bomba, parla
mente paskelbė radikalus atsto
vas Pietro Igrao. Būk tai Lock
heed bendrovė 1968 m-, norėjo 
paveikti G. Leone, dabartinį val
stybės prezidentą, kad Italija 
pirktų Orion P-3 lėktuvus, spe
cialiai statytus naikinti povan
deninius lavins. Italai Orion P-3 
nepirko, kadangi Prancūzija pa
simaišė geresnėmis sąlygomis 
pasiūlydama povandeniniams lai
vams naikinti Breguet Atlantic.

Prezidentas G. Leone buvo 
tuomet Italijos saugumo tary
bos nariu, pirmininkaujant Ma
riano Rumor, kuris taipgi kal
tinamas.

Mirė buvęs Hitlerio 
ministeris

ESSEN. — Būręs Trečiojo 
Reicho užsienių reikalų ministe
ris ir buvęs Adolfo Hitlerio lai
kais finansų ministeriu Lutz 
grafas von Schwerin Krisigk mi
rė Essene kovo 4 d., išgyvenęs 

. ________________ _ _______ 89 metus. Jį jpalaidojo duktė
somybės atkūrimo proga, pabrė- Į Annli von Raisen.
žė, kad Belgrade turi būti gina
mos teisės Lietuvos žmonių, ku
rių valstybė buvo užslopinta ru
sų kontrolės, bet kurie toliau 
gyvena laisvės ir nepriklauso
mybės viltimis.

Alto Informacija

Carlo - Australijos 
gurbernatoriumi

LONDONAS. — Anglijos ka
ralienė Elzbieta II išsitarė, jog 
galimas daiktas, kad 27 m. am
žiaus princas Carlo bus paskir
tas Australijos gubernatoriumi.

Nubausti apgavikai
NEW YORK. — Keturi taip| Dabar Australijos gubernato- 

vadinamos bendrovės Rio Ran- i rfaus pareigas iena gub. John 
cho Estates apgavikai nubausti* 
teismo pasėdėti 6 mėnesius ka
lėjime. Jie Jpardavinėjo Skly
pus ir žemę Meksikos valstybė
je, Sandoval provincijoje ir taip
gi JAV. Jie yra apgavę 45,000 
asmenų, surinkdami iš jų mili
jonus dolerių.

Kerr, atstovaudamas karalienę.

Gali lyti
Saulė teka 6:10, leidžiasi 5:52

-Rumunijos:
prezidentas Nicolae Ceausescu 
prašo- Amerikos, vakarų Euro
pos valstybių ir pačios Rusijos 
pagalbos atstatyti sugriautus 
žemės drebėjimo miestus ir Įmo
nes. Rumunijos prezidentas sa
ko, kįd. žemės drebėjimo nuos
toliai įr.žala nesutrukdys Rumu
nijai žengti ekonominės pažan
gos kryptimi, bet 21 milijono 
tautai; reikės pasitempti. . '

. Amerikos mokslininkai prana
šauja, kad Rumunijoje netolimo
je ateityje pasikartos žemės dre
bėjimas. ų

EKSPREZ. NIKSONAS 
KALBĖS TV PROGRAMOJE
-SAN CLEMENTE. — TV at

stovas D. Frost ir eksprez. Nik- 
sonas susitarė dėl pasikalbėjimo, 
kuris bus perduotas TV progra
moje gegužio mėnesyje.

Eksprez. Niksonas iš anksto 
nežinos klausimų ir negalės kon
troliuoti.

Castro ginkluoja
puertorikiečius

■El Heraldode Mexico rašo, kad

ginkluoja Uždraudė pardavinėt

Kubos diktatorius Castro siun- and Urban Development depar- 
čia ginklus i Puerto Rico teroris-1 tamentas uždraudė Vienai čika- 
tiniai pogrindžio organizacijai j gos ir kitoms kompanijoms par- 
FALN, — Tautinio Laisvinimo davinėti žmonėms sklypus Hava- 
Gingluotos Jėgos, — kurių na- Į ju j e, ..kadangi jos nepaaiškina 
rius apmokina Kuboje teroristi- ■ pirkėjams būsimų išlaidų, šu
niu. veiksmų. Minėta puertori- sijusių> su nupirktu sklypu. Be 
kiečių teroristų pogrindžio gru- (to, dėl -buvusio žemės drebėjimo 
pė yra gerai organizuota ir ge-(i975 m., žemė gali nuskęsti, 
rai ginkluota. Ji siekia Puerto 
Ricai nepriklausomybės net gink
lu bei teroristiniais veiksmais, 
jei reikės.

Jie veikia pasidaliję mažomis 
grupėmis. Ginklus, pinigus bei 
nurodymus gauna iš Kubos tar
pininkaujant Meksikos socia
listams. Jie nori iškovoti Puerto 
Ricai nepriklausomybę, kurioje 
santvarka būtų komunistinė Ku
bos pavyzdžiu.

Prieš porą metų buvo susprog
dinta New Yorke istorinė alu
dė, kur žuvo 4 asmenys ir 50 bu
vo sužeista. Dabar FALN prisi
pažįsta, jog tai buvo puertori- 
kiečių darbas.

Kovo 8 buvo suimta policijos 
Maria Cueto ispanų bei lotynų 
reikalų vedėja New Yorko Epis
kopate. Ją suėmė, kaltinant, kad 
ji organizuojanti teroristinius I 
puertorikiečių veiksmus. Jos ša- ( 
lininkai New Yorke tuoj suren
gė protesto demonstraciją.

and Urban Development depar-

Protestas Maskvoje
MASKVA'. — Kovo 8 d. Mas

kvoje dešimt vokiečių’ kilmės 
Sovietijos piliečių surengė de
monstraciją Raudonoje Aikštė
je, protestuodami, kad Sovietų 
vyriausybė neleidžia jiems išva
žiuoti į Vakarų Vokietiją.

Visi dešimt demonstrantų bu
vo areštuoti milicijos. Su jais 
kartu buvo areštuotas ir France 
Presse fotografas, kurs atsisakė 
atiduoti milicijai filmą.

Prezid*ntis Fordas manė, kad jis, 
(Migęs prezidento pereigas, gėlės pa
ilsėti, bet dabar aiškėja, Iced jis ap
krautas įvairioms pareigoms, kurios 
neduoda jam ramybės. Jis negali ras
ti golfui reikalingo laisvos valandos. 
JJ daug vargina telefonas Ir laiškai.. 
Be to, jie pasižadėjo paradyti knyg^KllS.

. Susitarė farmų 
timsteriai

BURLINGAME, Kai. — Far
mų Darbininkų Sąjunga kovo 10 
susitarė su Cesar Chavez vado
vaujama farmų darbininkų uni
ja, pasidalindami veiklos sriti
mis. Mėnesiai trukusios dery
bos pasibaigė tuo, kad Chavezo 
vadovaujama unija UFW fakti- 
nai tvarkys farmų darbininkų 
klausimus su darbdaviais.

Gi Farmų Darbininkų Sąjun
ga turės savo žinioj konservų ir 
vekavimo įmonių darbininkus, 
farmų sunkvežimių vairuotojus 
ir kitų sričių, ne laukų, darbinin-

Rinkiminės kampanilos metu pre
zidentas Jimmy Carter prižadėjo ge
rokai apkarpyti federalinės valdžios 
tarnautoj y skaičiy. Paveiksle mato
me prezidentu, diktuojanti instrukci
jas daugiau nesamdyti valstybės tar
nautojų, kol nebus nustatytas reika
lingas jų-skaičių*. * ' i

Bereikalingas 
rūpestis

Securities Industry bendrovės 
akcininkų suvažiavime ekono-j 
raistas Otto Echstein pasakė, 
kad bereikalo finansinės sferos 
rūpinasi ekonomijos ateitimi. Pa
sak Echsteino, nebus karo, ne
bus kainų kontrolės. Nuo to mus 
apsaugos darbininkų veikla, ka
dangi jie to nenori. Biznis gi nu
galės visus sunkumus.

Ekonomistas Echsteinas buvo 
prezidento ekonominiu patarėju 
1964-66 metais ir dabar jis pro
fesoriauja . HarvardoTuniversitę-. 
te; be to; turT savo nuosavą biz
nį Data Resources Ine., Jis ma
nąs, jog biznieriai susirūpins to
dėl, kad prez. Carteris veltui rū
pinasi ekonomijos stimulu bei 
pagerinimu, kuris rūpestis yra 
nereikalingas.

Echsteinas numato, kad per 
visus metus, iki 1980 m., ekono
mija pagerės maždaug 5%, o in
fliacija sustiprės 5.5%.

Gamins alyvą 
iš Kolorado uolų

WASHINGTON. — Prez. Car- 
terio administracija prašys kon
greso paskirti lėšų rafinerijai, 
kuri galėtų išgauti žemės alyvą 
iš Kolorado kalnų uolų.

Administracija nėra nusista
čiusi dėl įmonės vietos nei dėl 
įjos dydžio, bet manoma, kad 
įmonė būtų įrengta ant valsty
binės žemės Kolorado Piceance 
Basin, kuri galėtų išgauti bent 
5,000 statinių alyvos kiekvie
ną dieną. Bet ir tokio dydžio 
įmonė kaštuotų apie 100 milijo
nų dolerių. Įmonei pastatyti rei- J 
ketų dviejų metų.

Išgauti alyvą iš Kolorado uo
lų, prez. Carteris pareikš kongre
sui energijos planuose, kurie 
kongresui bus patiekti balandžio 
20 arba anksčiau, jei Baltieji Rū 
mai kreips ypatingą dėmesį Ko
lorado uoloms.

Pasibaigė grobikų 
žygis Vašingtone
WASHINGRTON. — Tarpi

ninkaujant Irano, Pakistano ir 
Egipto pasiuntiniams buvo iš
siaiškinta ir susitarta su mu
sulmonų lyderiu Khalifa Hamaas 
Abul Khaalis. grobikų vadu, ir 
tuo būdu laimingai užbaigtas be 
didesnio kraujo praliejimo mu
sulmonų “žygis” Vašingtone.

Visi grobikų asmenys paimti 
užstatais buvo paleisti. Musul
monų “kariai” ir pats vadas su
imtu ’

Iš pasienio ateinantieji prane
šimai sako, kad įsiveržusieji An
golos kariai pirmiausia užėmė 
amerikiečių misijų ♦pastatus ir 
suėmė ten buvusius tarnautojus. 
Kiekviename miestelyje buvo ne
didelė Amerikos misionierių gru
pė, kuri teikė pagalbu nukentė-

I jusiems,' ligoniams ir pagalbos 
l labiausiai ' reikalingiems žmo- 
rnėms. Amerikos ambasada Kin
šasoje turi žinių, kad įsiveržu- 
sieji angoliečiai suėmė minėtuo
se miesteliuose buvusius ameri
kiečius, bet jie neturi jokio su
pratimo apie suimtųjų likimą.

Zairės vyriausybė organizuo
ja.sienų apsaugą ir imasi prie
monių, kad ̂ įsiveržėliai hutų su
stabdyti pačiame pasienyje. Be 
to, Zairės vyriausybė kreipėsi 
į Jungtines Tautas, kad jos im
tųsi priemonių įsiveržėliui su
stabdyti. Zairės skundas .sako, 
kad Angola neturėjo jokios prie
žasties įsiveržti Į Zairės teritori
ją. Paskutiniai pranešimai sa
ko, kad Angola pasiuntė į Zairę 
samdytus užsienio karius, mo
kančius gerai vartoti tankus ir 
kulkosvaidžius. Angoloje, kaip 
atsimename, Kubos diktatorius 
Fidel Castro, susitaręs su sovie
tų valdžia, pasiuntė į Angolą 
15,000 karių. Gerai apmokyti 
Kubos juodžiai instruktoriai iš
vyko į Ugandą apmokyti diktato
riaus Idi Amino karius, o kiti 
dabar siunčiami į Zairę.

Prasidėjus pilietiniam karui 
Angoloje Zaire rėmė nepriklau- 

l somybės siekiančią Angolos gy
ventojų grupę. Kai gerai gink
luoti Kubos kariai sumušė de
mokratinės valdžios siekiančius 
partizanus, tai dalis pabėgo į 
Zairę. Vyriausybė pripažino Ku
bos ir sovietų valdžios remtus 
komunistinius partizanus, bet ije 
vis dar buvo nepatenkinti. Jie 
reikalavo atiduoti vyriausybei 
išbėgusius Angolos kovotojus ir 
jų šeimas, bet Zairės vyriausybė 
atsisakė tai daryti. Zaire už- 
uždraudė kovas pralaimėjusiems 
partizanams, bet kokią veiklą jų 
teritorijoje.
.Zairės karo jėgos, ketvirtadienį 
netikėtai užkluptos, pasienyje 
pralaimėjo kelias pozicijas. Bet 
kai karo vadovybė nustatė Ango
los vyriausybės tikslus, tai pra
dėjo organizuoti karo jėgas prieš 
įsiveržėlius. Zairės kariams pa
vyko atimti iš angoliečių Kasaji 
ir Jufuma vietoves. Penktadienį 
ėjo susirėmimai Dilolo ir Kisen- 
ga srityse, esančiose 50 mylių 
nuo Angolos sienos. Angolos ka
ro jėgos įsiveržė į tose pasienio 
srityse esančias vario kasyklas. 
Iki šio meto neišaiškinta, kuriais 
sumetimais Angolos vyriausybė 
siuntė kariuomenę į Zairės teri
toriją.



SUTIKTA SKAITINIU KNYGA 5W®

ID. gruodžio id4d. 4 d. 
B6 DonelSilio aUkltosnioJoje 
mokykloje ht|Vo kažkas kitaip. 
Mokiniai rinkosi apsirengę stt 
tautiniais drabužiais if pakilios 
nuotaiko*. Salėje pirmose eilėse 
šiisėdo būrelis amoniu mūki
mai užėmė mokyklos salės 
yidųrį.

.... Knyga ir keturi palydovai....

“Lietuvos laisvės metais 1968 
— taisiais, tie metai tokiais buvo 
paskelbti, Kr. Donelaičio mokyk 
la išleido pirmąjį vadovėlį pava
dintą “Lietuva tėvynė mūsų”. 
Taf buvo Lietuvos geografijos 
vadovėlis. Jo stokojome ir Kr. 
Donelaičio mokyklos mokytojos 
jį paruošė, o mokyklos vadovy
bė ir tėvų komitetas bendromis 
pastangomis jį išleido. Po to se
kė visa eilė leidinių. Didesnių ir 
mažesnių,- bet būtinų mūsų mo
kyklai ir visam lituanistinėse 
mokyklose besimokančiam jou- 
nimui. šiandien išeiname su. di
džiausiu mokyklos leidiniu ir 
keturiais jo palydovais. Tai ra
šytojos ir šios mokyklos mokyto 
jos Danutės Bindokienės paruoš 
iti “Lietuvių. iiteratūrčš skaityr 
ttiai” vadovėlių, skirtu ^isorąs 
keturioms aūkštešnidsic^. nlo- į Wlbėjo7 tėvų komiteto, pirmi- 
kyklos klasėms . ir kėtsriaįs, ninkas Jonas iVariakojis.
kiekriėnai klasei škiftai^,-’ lietu- - ■ - Toliau pirĄininkas kartu

vių literatūros konspektais. Šie 
leidiniai būtinai reikalingi besi 
mokančiam jaunintai. 0, kad mū 
sŲ mokyklos mokytoja juos pa
ruošė ir , kad yra mokyklos lei
diniai, todėl šią dieną atžymime 
savo tarpe su svečiais rašytojais 
ir mecenatais, kukliomis iškil
mėmis?’

Taip kalbėjo Kr. Donelaičio 
mokyklų direktorius Julius Sie
ką' pradėdamas “Lietuvių litera 
tūros skaitymai” knygos ir kons 
pektų pristatymo programą.

Prie knygos ir konspektų išlei 
dimo prisidėjo visa eilė asmenų 
— macenatų. Jiems pristatyti J. 
Širka pakvietė mokyklų tėvų ko 
miteto pirmininką Joną Varia- 
kojį.

Sutelktomis jėgomis
“Tik sutelktomis jėgomis ga

lime atlikti didelius uždavinius.. 
Knygų išleidimas mokyklai yra 
didelis uždavinys ir jis įvykdytas 
su parama visos eilės asmenų, 
kurie suprato šio uždavinio 
teikėme ir jį finansiniai pa

rėmė. Knygoms išleisti mokyk
los vadovybė ir tėvų komite
tas lėšas telkė sutartinai. To
dėl ir. rezultatai džiuginantys”.

Vilniaus katedra

su direktorium įteikė knygas kad šiandien turime, ką paduoti 
salėje esantiems mecenatams, mokiniui į rankas, kad 
juos po vieną iškviesdami į mokytis.
sceną. Mecenatų tarpe buvo į. Kalbė(lama ____
šalnų asmenų, mo 'lnlli le,,t*’|kienė priminė, kad ši knyga ir

alėtų

Kalbėdama Danutė Bindo-

V. ŽEMAITIS -

TAUTOS GAJUMO IR GALIOS VERSMĖSE

SKAMBINKITE DABAR 
y ■ įvertinti ;-’l

J CSV NAMĄ . ■...
ERWiN i J- -'

MICHAELS
4637 So. Archer Ave.

(Pfiė 47-ioš) 254-8500
PARDUODAME
PRIEMIESČIUS

VI-awes?. Mes Taip pAtRELO SUS- L’HICAGUS
1 M1ĖŠTŲ JAV-SĖ PER .R E L O

■ ■ ■ M**—■—i-i - ■!

mokyklos rėmėjų, k—to na-- 
rių, tos pačios mokyklos mo
kytojų ir net naujasis JAV LB 
.Švietimo tarybos pirmininkas. 
Jaudinančiai atrodė, kai kny
gą įteikė širka Variakojui ir 
Variakojiš Širkai, vienas ki
tam kaip knygos išleidimo me 
cenatams. Tai rodo, kaip sun
kiai dirbama — aukojama ne 
tik darbui valandas, bet ir 
pinigai.

Direktorius Julius širka 
trumpai supažindino su kny
gos ir konspektų autore rašy
toja ir mokytoja Danute Bin- 
dokienė . D. Bindokienė ne 
vien šiais leidiniais yra įsijun 
gusi į mokymui priemonių 
paruošimą. Ji xma paruošusi 
visą eilę pratimų sąsiuvinių. 
Ji savo sugebėjimais ir darb
štumu visada išgelbsti iš bė
dos. Kai pradinei mokyklai 
reikėjo pratiifių 
kaipo būtinos mokymui prie
monės, ji juos paruošė net ke
liems skyriams. Išsibaigus li
teratūros. vadovėlių laidoms 
D. Bindokienė pasirišo ir padarė

konspektai jau praėj usiais me
tais buvo išmėginti mokykloje 
— patikrintas jų tinkamumas. 
Buvo multiplikuojami rank
raščio lapai ir jais naudojama 
si. Pasibaigus mokslo metams 
dar kartą buvo peržiūrėta, kas 
reikia pataisyta ir tada ati
duota spaustuvei. Autorė pasi

dimo proga, atvykę į pristaty
mo iškilmes, mokyklą, knygos ir 
konspektų paruošė ją sveikino: 
Bronius Juodelis JAV LB Švie
timo tarybos pirm., Aleksand- 

• ras Dundulis Pedagoginio litu- 
. anistikos instituto direktorius, 
dr. Bronė Motušienė Cicero mo
kyklos vardu ir Karolis Milko- 
vaitis Lietuvos šaulių Sąjungos 
Tremtyje ir aukotojų vardu. 
Svfeikintojai džiaugėsi mokyklos 
laimėjimais ir gražia veikla.

Meninė dalis prasidėjo tau-
džiaugė, kad pagaliau knyga Į tiniais šokiais. Mokiniai pašo- 
išleista (konspektai buvo iš 
leisti prieš mokslo metų pra 
džia) ir bus Lengvesnis dar 
has mokytojams ir mokinta 
ms. Toliau autorė padėkojo 
direktoriui ir tėvu k—tuį už 
sudarymą sąlygų išleisti ir ypa 
tingai dėkojo mokytojui Jo
nui Bagdonui, kuris palaikė

ko Šustą ir Piemenėlius, šo
kėjai savo uždavinį atliko la
bai gerai. Tai nuopelnas moky 
tojos Irenos Kmieliauskienės. 
Akordeonu palydėjo Edvardas 
Gudonis.

Gausus mokinių choras pa
dainavo: Šlama šilko vėjas,

ryšius su spaustuve ir talkino Kurteliai sulojo, Mūsų dienos,
taisant korektūras.

Tėvų k—to.-.yicepirm. V. 
Meiluvienė ir mokyt. R. Kučie 

sąsiuvinių, nė D. Bindokięnę apdovano
jo gėlėmis.

Dainuojanti jaunystė 
ka iššaukė pakartoti) 
baigė mokyklos daina Su mok 
siu į rytojų.

(publi- 
ir už-

Ršytojai,’sveikinimai 
ir meniflė dalis

-
Atvykusius rašytojas, kurių 

kūriniai įtraukti ‘į skaitinių 
knygą, pristatė D. Bindokiė- 
nė. Ne visi Chicagdjė gyveriantie 
ji-tašytojai galėjo dalyvauti. Bi-

Choras pasirodė ypatingai 
gražiai. Jį turėtų išgirsti ir pla 
tesnč Ghičagos lituvių visuo
menė. Chorąfparuošė mokyt. 
Vytautas Gutauskas.-

Skaitymų knygos ir konspek 
tų paruošimo našta visu sun
kumu gulėjo ant Danutės Bin 
dokięnės ’pečių. Ji tą naštą pa-

rirtė Pūkelevičiūtė : sveikino irt kėlė. Didelė padėka priklauso
pasidžiaugė mokyklos iyžtingu- 
ūiu ir veikla. Kazys Bradūnas 
sveikino ir paskaitė savo kūry
bos eilėrašti skirtą Kr. Donelai
čiui. Rašytoja, buvusi šios mokyk 
los mokytoja ir vadovėlio pa- 
rudšėja, Vanda Vaitkevičienė 
sveikindama pasidžiaugė, kad 
aukštesniojoje mokykloje iiiato 
savo buvusius mokinius 
dinėje mokykloje.

Knygos ir konspektų

pra-

išlei-)

hiecenatams ir kitiems prie 
knygos ir konspektų paruoši 
mo ir išleidimo prisidėjusie- 
nis. O vistik, kad tie leidiniai 
išeitų iš spaustuvės ir pasklis
tų tarp mokytojų ir mokinių, 
daugiausia rūpesčio turėjo ir 
darbo įdėjo direktorius Julius 
Šifka ir tėvų k—to pirminin
kas Jonas Variakojiš.

J. Alksnė

Machin
SlLNtiNIAI J LIETUVA 

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQueT-ffe gift parcels service 

250t w. fctrn St., Chicago, IH. 60627. TeL WA 5-2737 
5333 So. HalsW *t„ Chicago, III. 60608. — Tai. 254-3320

V. VAL’ANTINAS

Aftrenat i* the įtete that is made 
of dreams, And, US. Savings 

Sonde have been helping to make 
happy dreams ootos true for years.

No*, Bonds mature in less than 
<ii tear*. That means your droams 
can come true fetsfer than ever before.

You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan whei'* you work, or* the 
Bvnd-a-Monfh plan whete you bank.

Before you know it, yOUf Ato*rtcan

CRANE SAVINGS and Loan Association

I

N«w E p«v £'•% ItAerwC held to 
rtatbritv 5 ywir<, 10 otmtGui (4*J th* frrwt j 

jtf* if kwt, ftokm. t 3
d*«<roy*d. Wb^n they be auhed ♦
•t ytwr bok. IjWM m rr* nubject to ■tnto £

Take stock in America,
Banda mature ih lėss than six years.

■hmmh
MUMP

B. R. PIETKIEWICZ, Pre*.

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

7
zvf Mekam 4 4 mtfy
/O

Mažiaosig $5>00C 
ar daugiau.

Z (y Mokama 1 mėty 
/L /O Certifikatams.

Mažiausia $1,000 
ar daugiau.

F1A 0/ ON INVESTMENT0 ACCOUNTS
Ti«prn»noi p«d4to« | fegulUrias taupymo Mikailai iki mėnesio 

JO-tos dienos dudda pelno dividendą ui vilą mėnesi.
DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI
VALANDOS! Ptrm*d. Ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:00 vaJt;
Antrad. ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro: šeS'a 
dieniais StlOO ryto — 12:00 dieno*. Trečiadieniais už
daryta.

(Tęsinys)

Kuoras, kuoro prasmė (žr.: Lietuvių kalbos žody
nas, VI t. 918 psl.)tai nusakoma: bokštas, genčių centri
nė buveinė apsupta akmenimis ar mūriniais bokštais 
ir kuorais, kur dieną ir naktį sargai stovėjo- Trakų pilies 
kuorai, bažnyčių kuorai (bokštai), didelė gairė. Čia ten
ka suprasti, kaip garbingų didvyrių (ėrelių) šeimos gūš- 
tos,lizdai, pastatai—sustiprinti ir apvesti aukštom sie
nom su bokštais kuorais.

Romano turinys telpa dviejose knygose. Pirmoji kny 
ga, pavadinta Trakai (7—165 psl.) turi 25 skyrius. An
troji knyga—Gardinas 167—384 p.)turi 35 skyrius. Veik 
visi skyriai aprašomi išbaigtais epizodais, kas romano 
tekstą daro lengviau skaitomu ir suprantamu. Autorė 
Petronėlė Orintaitė (ir pseudonimu Bale Vaivorytė) sa
vo eilėraščiais, novelėm, romanais, atsiminimais, jauni
mui raštais, jau nuo 1930 metų skaitančiai lietuvių vi
suomenei yra gerai pažįstama, savo virš 20 leidinių sod
riai žodinga, vietomis sūduviškai—zanavykiško atasio 
kalba.

Taip ir šio “Ėrelių kuorai” romano kalba dvelkia ir . 
žavi, autorei įprastais jos literatūrinės kalbos privalu
mais. Sakyčiau, jei taip galima išsireikšti, tai kalba,- ku
rią vartojo aprašomų ‘romane karalių Algirdo, Kęstučio 
laikų lietuviai . Mūsų, šių laikų šiokiadienė lietuviškoji 
kalba, slavų, vokiečių, anglosaksų kalbų veikiama,’ paliko 
nepaprastai skurdi. Dėl to teko nugirsti sakant, kad ro
mano kalbą yra sunkoka,- pasitaiko nesuprantamų žo
džių. Atrodo, būtų buvę pravartu—pabaigoje Įrašyti 
tokių nesuprantamų, ar mažai vartojamų žodžių paaiš
kinimą žodinėlį. Vieną, tai net įgudusiam skaity 
tojui palengvintų geriau suprasti turinį, aiitra, gelbėtų 
platesniam tokių žodžių vartojimui. Juk dažnai nėra lai
ko, net ir pačių žodynų, po juos kapstytis. Bet tai tik 
užuomina. Tau miela sese—sūduve, - nuoširdi pagarba, 
kad taip Įmantriai sugebėjai savo iškilų audinį—romaną 
atausti kaimo -žmonių tarmes- gijomis..L

Kitas svarbus knygos piožymis, kuris skaitytoją int
riguoja ir jautresniam net ašarą iššauks, tai autorės 
sugebėjimas trumpai ir glaustai (dažnai keliais žodžiais 
ar sakiniais) ^vaizdžiai, pagaunančiai ir subtiliai, apra
šyti—nupiešti taip supančios aplinkos—gamtos Įvairia
spalvius poreiškius, taip ir joje veikiančiųjįj, pasireiš- 
kiaiičiųjų žmonių ar bepdrai gyvių pačius intymiausius 
išgyvenimus bei reakciją. Turiu pasakyti, manę, kaip . 
gamtininką intrigavo puikūs gamtos.ir jos.pasireiškimų 
aprašymai ir statė klausimą—iš kur autorė, (esu tikras) 
niekuomet nedalyvavusi medžioklėse, galėjo diioti tokį 
smulkmeniškai tikslų aprašymą—medžioklės eigos, me
džiotojų ūpo ,jų Įvairius pergyvenimus, suristus su su
žeistų, ar mirtinai išgązdinių žvėrelių reagavimu? •

Graudžios užuojautos jausmus sukeliajauiios mer
gaitės (Kęstučio ir Birutės dukros Danutės) ir jos dršti- 
gių mergautinės godos ir pirmosios meilės išgyvenimai, 
turint savą mylimą bernelį, pareigos ir pasiaukojimo 
priverstai amžinai palikti, apleisti brangų tėviškės kraš
tą, tėvelius ,artimuosius ir iškeliauti nežinion—i tolimą, 
svetimą kraštą, už nepažįstamo, svetimos šalies pasipiršo 
šio bernelio-Tai jaunos mergaites gyvenimo tragedija, 
surišta su meile ir pasiaukojimu už savąjį kraštą, nes ga
lingieji dievai lėmė...

Rašytoja P. Orintaitė šiuo savo istoriniu romanu įti 
kinančiai nukelia mus į vieno iš lituviškiausių ir garbin
giausių Lietuvos valdovų—Kęstučio (drauge su Algirdu) 
Šventosios ir Amžinosios ugnies, senovės lietuvių tikėji
mo išpažinėjo, didesnio už visus to laiko krikščioniškos 
Europos riterio, laikus, daug kame panašius į dabartinę 
lituvių tautos padėtį.

Aiškumo dėlei susipažinkime nors glaustai su auto
rės romano turiniu, jo tezėmis, veikiausiais asmenimis— 
romano herojais. Uf

Trakų—Galvės ežero krante prie pilies, grįžęs iš 
miškų, prisiuogavęs, pilies jauritiolių būrys dainuoja, kal
basi prie Plovėjų liepto. Rankas paskalauti - taria Vaiva, 
jai pritaria Ringailė, Kęstučio duktė—Danutėm čfa yra 
Tautvilą, iš Vilniaus atvykęs Algirdo sūnus Švitrigaila, 
taip pat ir jaunasis Žygmantas,

(Bus daugiau)

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
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Pavykęs Čikagos organizacijų koncertas
. 11977 m. vasario mėn. 5 d. 
Rauliu salėję Įvykęs Čikagos or
ganizacijų koncertas-vakaras pa
vyko gerai. Svečių buvo labai 
daug. Vos. pavyko svečius sutal
pinti prie stalų. Koncerto me
ninę dalį atliko mūsų iškilieji ir Jliai buvo paleisti atskirai iš var-1 
žinomieji solistai — Prudencia žytynių, už kuriuos gauta virš 
Bičkienė ir Algirdas Brazis. So-j50 dol. Kitų smulkesnių laimėj i-, 
Hstams akompanavo solisto Bra- : mų neįmanoma išvardinti, nes jų 
zio žmona. Į buvo labai daug. Tai daugumu-1
’ Puikiai ir sodriai skambėjo je geravalių tautiečių suaukotos 
lietuviškos dainos ir arijos iš’asmeninės dovanos paremti 
operų, šokiams grojo Stelmoko į ganizacijų loteriją, 
orkestras. Visi buvo patenkinti 
gausia ir turtinga loterija. Stam- 
besntėmis aukomis loteriją pa- mitetas nuoširdžiai dėkoja 
rėmė po 100 dol. dr. V. Plioplys siems atsilankiusiems svečiams,' certo.v <karo o™../ ūasi3n_ 
iš Rockfordo, Illinois, ir Antho-, meninės programos išpildyto- ' P . v

, .v T v m ■ v X — Y>-/ • nio. Tikimasi, kad bus pelno.ny Joncha is Johnson City, Tenn. r jams solistams poniai P. Bickie- rim
Kiti aukojo mažesnėmis sumo-< nei ir A. Braziui, prisidėjusiems ' 7
mis. prie loterijos piniginėmis auko^

Svečiai laimėjo šias stambes- mis dr. Pliopliui ir A. Jonchai, • 
nias dovanas : 1. Spalvota 19 co- {visiems aukavusiems bei darbais 
lių Televiziją laimėjo J. čeką-Į prisidėjusiems prie vakaro pa
vienis iš Čikagos, 2. Dailininko Į sisekime. Padėka ir nuoširdus 
Vaitiekūno padovatotą paveis.klą i lietuviškas ačiū solistai P. Bič- 
laimėjo inž. G. Lazauskas išAd- kienei už savo honoraro paau-

tas (dovana A. R.) laimėjo J. j 
Balčiūnas iš Willow Springs, Illi
nois, 9. Didelis alaus bakalas —j 
keramika (dovana T. B.) laimėjo 
Martino iš Čikagos, 10. Dovanoti 
du prekybininko Buršteino kai-

Koncerto-vakaro rengimo

or-

vi-:
Rotušes aikštė ir Katedra Kaune

kad manęs nepamiršai! Paskui gėralams plastikines bonkas ir 
I sekė vaišės ir malonus pobūvis. Į indus, pagamintus iš aeryloni-

Rožė Didžgalyienė, koresp. trine. FDA dar pranešė, kad 
--------- I tokie indai nėra naudojami vi-

bas neturi .vietos, kur susirink- švęs 55 metus gyvavimo, tai gal

Lietuvių Žagarės klubo eilinis 
narių susirinkimas Įvyko vasa
rio 27 d. Jono stitilio salėje, esan
čioje 4346 So. California avė. 

šono, Illinois, 3. 100 dol. pinigais kojimą kimitėtui. Taip pat ir Pirm. Paul Masihonis pradėjo!
" susirinkimą ir džiaugėsi, kad

daug narių lankosi ir domisi klu
bo reikalais.

’ ti, nes savininkai pardavė namą, 
o naujas dar kraustosi, tai buvo

; nutarta kovo mėnesį žiūrėti ki
tur. Pasisekė gauti vietą šaulių 
namuose, 2417 W. 43 St. šešta
dienio kavo 26 dienai. Nariai 
prašomi gerai Įsitėmyti naują 
vietą, tik šiam susirinkimui. Po 
visų klubo rūpesčių sekė vaišės 
ir buvo pasveikinta raštininkė.
Gimtadienio • proga sudainuota klube, būtų gaila stebėti tokį 
Happy Birthday, visi buvo pa
vaišinti.

Rožė Didžgalvis, koresp.

(dovana A. R.) laimėjo Tarnu- j kailių prekybininkui Buršteinui 
lėnas iš Racine, Wiscansino, 4.10 
bėgių dvirati laimėjo Karazija 
iš Čikagos, 5. Medžio drožinys 
(dovana -P. Blekio) laimėjo E. 
Pacienė iš Čikagos, 6. Rekorde
ris (dovana Z. D.) laimėjo J. 
Karvelaitis. 7. Gitara (dovana V. 
Pociaus) laimėjo Vieraitis iš či-

už dovaną bei asmenišką atsi- 
silankymą. Nuoširdi padėka dr. 
V.V. Balčiūnui ir poniai už do
vanas ir darbąJ salėje. Komite-' 
tas asmeniškai prašė mane pa
dėkoti visiems dalyvavusiems 
koncerte ir savo darbais bei au- 

_____ ___ _ ___ _ komis prisidėjusiems prie su
kamos, 8. FM-AM radijo apara- rengto Čikagos organizacijų kon-

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ
334 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo Pa m 3 r į, 
gyventolus ir gamtą. 1,200 lietuviškų vietovardžių sąrašas, 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentų

!•senus
Knygos

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. JuOZM Daupans. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Stadija. Išleis- 
fa Chicagęje 1866 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
ilų: lemės Akio švietimo problemos ūkininkų krašte. H dalis: žemės 
Odo švietimas Lietuvoje.

i'; Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su- 
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių m kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ic prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

.KŽygOs. apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
ŠMoUuti lietimų tautos dauguma (88.12%> buvo ūkininkai ir po na- 
aaofl iRlaftytn lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki- 
ntnfad, crba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liutai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus rinriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — mylt 
mal Tėvyitei Lietuvai”.
” t' Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių Ir lentelių, kaina tik $5.00. 
Gaunama Naujienose.

j Čekį arba Money Orderi siusti tokiu adresu: 

į; naujienos
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygų pasiųsime.

bii:i
Mull

Nutarimų raštininkės proto
kolas perskaitytas ir valdybos 
narių raportai ■ vienbalsiai pri
imti. Laiškas iš Lietuvių Tary
bos buvo skaitytas, priimtas, o 
klubas nutarė aukoti 810. Nors 
jau po- nepriklausomybės minė
jimų, Matt. Povilaitis apsiėmė 
auką priduoti Tarybos centre.

Klubas nutarė pab'uosuoti tuos 
narius nuo metinio mokesčio, kur 
yra seni, o dabar labai serganti: 
Alex Ramašauskas, Julius Kli
mas, Sofija Pocius. Visi yra 
prastam padėjime ir prašyta, 
kad nariai aplankytų katriems 
arčiau.

Buvo susirgęs Antanas Stu- 
kas, bet dabar namuose sveiks
ta žmonos priežiūroj. Būtų ge
rai, kad susirgus nariui praneš
tų klubo raštininkui H. Dantai 
arba Didžgalvienei, kad . galėtų 
atvirutę pasiųsti ir nebūtų už
mirštas.

Lauk'ama įstatymo 
daktaru klausimu

CHICAGO Illinois Apeliaci
jų Teismui svarstant praktikai 
leidimo neturinčių 158 daktarų 
klausimą, Įeit- mus turintieji gy
dytojai ir psichiatrai nuo pir
madienio dirba dvigubus virš
valandžius valstybinėse proto 
ligų institucijose.

Daktarų krizė Winojuje pra-į 
sidėjo, kai 127 institucijos, 
praktikavę gydytojai neišlaikė1

tada suruoš banketą. Žinoma, 
visas darbas kris ant valdybos < 
pečių, bet prie galutino nutari
mo neprieita.

Ponas J. Mikšis jau trukšmau- 
ja, kada ateina su visokiais prie
kabiais. Pirmininkas Įspėjo, kas 
nesilaikys Įstatų, bus prašalin
tas iš klubo už trukšmo kėlimą. 
Jis yra senas narys, 40 metų

ĮvykĮ. Bet gal pasikeis ir susi
tvarkys.

Sekantis klubo susirinkimas 
bus kovo 20 d. aukščiau minė
toje salėje, o ponia Julia Sačaus- 
kienė iškepė skanų tortą ir at
nešė ant stalo su žvakėmis. Bu-

Piliečiu Lygos veikla
Amerikos Lietuviu Piliečių , , ... . . . . , ,., ... . ' . . . ; vo pagerbta raštininkė gimtadie-Pasalpos klubo nariu mėnesinis i . . . , , ,T. . ,. . . ■ 7 • ■ nio proga ir sugiedota Happysusirinkimas jvyko Vasano 20 j

d. Chicagos Savings, 6245 South
Western Ave. Pirm. Paul Masi-

kino gausiai atsilankiusius na
rius ir prašė prie tvarkos.

Raštininkės protokolas per-1 
skaitytas, o valdybos narių ra
portai vienbalsiai priimti.

Laiškas iš Lietuvių Tarybos 
skaitytas, priimtas ir buvo nu-i 
balsuota aukoti.$10 Vasario 16 
minėjimų.

Matt Povilaitis apsiėmė pa
siųsti.

Klubo ligonė Anna Aleksiunas 
jau susveiko, o naujų nesirado 
Atrodo, bus geri metai.

Klubas svarstė banketo klau-
Pirmininkas pranešė, kad klu- simą, bet ateinantį metą klubas

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

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 atsiusti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60608

;DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI {DOMIUS GYDYTO

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

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

sokiems gėralams laikyti ir iš- 
' bandomi tik Coca-Cola ir Mus- 
' selrnano vaisiu Produktams. * - •

FDA sako, kad eksperimen
tai parodė, jog aorjLitrine 
reakcija rodo neigiamus rezul
tatus. beito ! u« reikalinga “griež 
tesnė kontrolė”.

ROMA. — Artimas Italijos 
policijai laikraštis Ordine Publi- 
ko rašo, kad Italijoje nuo 1970

egzaminų o dar 31 atsisakė eg- iki 1976 metų buvo pagrobta 250
zaminus laikyti. Visi tie dakta
rai tebegauna algas, bet teis
mo potvarkiu nebeaptarnauja 
pacientų.

Illinois gubernatorius Thomp- [ 
son praėjusią savaitę patvarkė,1, 
kad visi 160 leidimo neturinčių Į 
goninių sistemoje, tuč tuojau • = 
liautųsi praktikavę, kol Gene- ( 
ralinė Asamblėja (Seimas) pri-; 
ims laikiną bilių tuo kritišku rei-! suįrfįkiinaT’iv^ šešteS,

asmenų ir kad už jų laisvę buvo 
grobikų išreikalauta 60 milijonų 
dolerių.

SUSIRINKIMŲ

S. L. A. 134-TOS MOTERŲ kuopos 
_______ \ ' ", kovo 

kalų. Svarstomuoju biliu, leidi-j 12 d., Chicago Savings ir Loan patai
ko neturintiems daktarams nu-! Į^^vis^s Ss'kvtečiiinos^dS1- 
matyta duoti metas laiko egza- (vauti, nes bus pranešimai apie kuo- 
minams pasiruošti ir išlaikyti.

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

▼lų gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau iš nardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Joont Kipačlnslcas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuva bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozai Kapai! n skit, liEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų t$sa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

eiKAGirrts jspodžiai komunistų pavergtoj Lietuvoj. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
Uversta i anglų kalbą.

M. ZoUanko. SATYRINIS NOVĖLtS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina $2.

D, Kuraiti*, KELIONt J ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei

rūpinimą.—---------
Dr. A. J. Gussen —• DANTYS, jų priežiūra. Sveikata ir grožis.

Kietais viršeŲais, vietoje $4.00 dabar tik ---------------
Minkštais viršeliais tik _ :------- —--------------------------

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

Galima taip'pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekj arba money orderį prie
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo Išlaidoms.

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 6060S

Prof. P. Pakarkllt, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
•RUOŽAI. 178 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina S2.

Vincas tunaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE.

Ke Ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILU 6060*
I •

tt*Jl* nk<nf darbo valandom!* arba užsakant paštu Ir pridedant 
ar piniginę pvrlaldę.

Jau kuria laikas atspausdintą Ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chicago* lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 pal. Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija. ______

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

Norintieji Bą knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted SL, Chicago, HL 60608

I pose. 6245 S. Western Ave.. 2:00 vai. 
; popiet. Visos narės kviečiamos daly-

į pos žaidimu ir Bunco pobūvi, kuiis 
ivyks balandžio 24 d. Chicago Savings

I salėje. Valdyba.

—ZARAS1ŠKIU KLUBO nariu susi
rinkimas Įvyks šį sekmadienį, kovo 
13 d. 2 vai. popiet, Chicago Savings 
& Loan Ass’n. 6245 So Western Ave. 

; Bus naujos valdybos pristatymas ir 
; aptarti pavasarinio banketo reikalai.

kviečia Valdyba

PLASTIKINIAI INDAI
SVEIKATAI ŽALINGI

WASHINGTONAS. — Maisto 
ir Vaistu Administracija (FDA) i 

*■ į d p vai ci pavaoaiiiiiu
pirmadienį paskelbė, kad ji su- Į Nariai kviečiami dalyvauti susirinki-

Birthday. Ačiū mielai Julytei.spenduoja savo leidimą vartoti me-

Artėja Dainų šventė. Reikia jai tinkamai pasiruošti.

Juozės Vaičiūnienės knyga

ateina pagelbon organiztoriams, chorų vedėjams, choristams ir visiems 
dalyviams. Knyga kišeninio formato, 151 psl-, kainuoja §2. 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 čekj arba Money 

orderį tokiu antrašu:

„1739 So. Hąlsted St., Chicago, Illinois 60608

Taupykite dabar
pas mus

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

$2.00

$3.00
$2.00

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi-

naujienos, CHICAGO «. ill,— Saturday, March 12, 1977

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die

ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, Hl. 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Įsteigta 1923 metei*. TEL. 421-3070
Istelgoe pietų om kiemu automobiliams paMatytL
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Pavergtoms tautoms reikia padėti

■H

Chicagos meras Michael Bilandic sveikina Jogo slavijos imigrantą Rifan Memišį, priėmusį Amerikos 
pilietybę, Memiši yra kilęs iš jugoslavy valdomos Makedonijos dalies. Meras sveikino 169 imigrantus, 
atvykusius iš 44 vaistybiy ir gavusius Amerikos pi iietybę. Jis priminė, kad ir jo tėvai atvyko iš įugo- 
slavy valdomos Kroatijos.

V

ijKfj j

kyklos koridoriuose sulaužė 20 dą”, bei jis jau buvo baigęs caro 
armijos karo mokyklą ir tarna- 

i caro armijoje pir
mojo karo metu. Iškilus Rusijoje 
revoliucijai 1917 m., karininkas 
Telksnys labai anksti atsirado 
Lietuvoje ir pate pirmas S Alun
tos apylinkės stojo savanoriu Lie 
tavos steigiamon kariuomenėn.

Kovoje su lenkais ties širvin- 
tais ir Giedraičiais karininkas 
Pr. Telksnys pasižymėjo suma
numu ir drąsa. Jis buvo apdova-

šviesos įrengimus, 15 mazgoji-1 armijos karo 
mo kriauklių, 14 toiletų, 8 fonta Į vo karininku 
nūs, 8 sieninius laikrodžius, 
“exit” iškabas, 7 urinalus, 4 vei
drodžius, 2 stalus, 2 popieri
niams rankšluosčiams spinteles 
2 gaisro gesintuvus, vienas du
ris, akvariumą ir bilijardo sta
lą.

Kad stiprių tų “vandalų” bū
ta, pavyzdys: penkių šimtų sva
rų šaldytuvą jie nuleido laip
tais iš antro aukšto žemyn, o to
kio pat sunkumo seifą iškėlę iš
metė per barjerą. Penkių vyrų 
prireikė tą seifą įkelti į sunkve
žimį.

Straipsnio autoriui Vyktonri 
Vyteniečiui reiškiu pagarbą —

Tvirtinimas, kad pavergtos tautos, jų tarpe ir lietu
viai, patys išsilaisvins, neteisingas ir kenksmingas. Ne
gerai tokią mintį skleisti savųjų tarpe, dar blogiau to
kias mintis skleisti australiečių ir amerikiečių tarpe. Jei
gu amerikiečiai patikės tokiam tvirtinimui, tai jie nusi
suks nuo lietuvių ir paliks pavergtus mūsų tautiečius ru
sų primestai vergijai Jau dabar girdime balsų, tvirtinan
čių, kad jie rūpinsis pavergtos Lietuvos reikalais, kol pa
tys lietuviai vieningai kovos už gimtinio savo krašto lai
svę. Jeigu patys lietuviai rankas nuleis ir visą kovos na
štą paliks pavergtiesiems, tai tada laisvojo pasaulio tau
tos šitą reikalą užmirš. Jie turi įvairiausių savo rūpes
čių. Kuriam galui jiems rūpintis tais, kurie patys pajėgs 
savo teises apginti?

Visi žinome, kad pats didžiausias lietuvių tautos 
priešas yra komunizmo skraiste apsisupęs rusas impe- 
rialistas. Ne tik Rusijos carai mokėjo išnaudoti mažas 
kaimynines tautas, bet ir Sovietų Sąjungos valdovai, tę
sdami carų imperialistinę politiką, pavergė labai daug 
kaimyninių tautų ne tik Azijoje, bet ir Rytų Europoje. 
Šiandien Sovietų Sąjunga yra didelė ir galinga valstybė. 
Šių dienų'Rusijos valdovai turi visą valstybės aparatą 
taip suorganizavę, kad gali naudoti visas karo, polici
jos, ūkio ir spaudos jėgas savo galiai stiprinti- Pasaulyje 
nėra kitos vyriausybės, kuri be jokios atodairos naudo
tų visus krašto resursus, įskaitant ir žmones, vien išsi
laikymo valdžioje tikslais. Rusų tauta yra didesnė, bet 
ji nepajėgė bolševikų valdžios atsikratyti, tai kaip gali
me tvirtinti, kad lietuviai patys išsilaisvins. Taip gali 
atrodyti mūsų tautiečiui, patekusiam į didžiausios Aus
tralijos plotus, bet tokio dalyko negali tvirtinti nei vie
nas, kuris žino dabartinę sovietinio gyvenimo tik
rovę.

ALTOS INFORMACIJA
Kongresmanas W. S. Broom

field (rep., Mich.) Altai atsiun
tė savo kalbą, pasakytą kongre-

Belgrado konferencija

Helsinkio susitarimus pasira
šiusiu valstybių konferencija, i ... .. .,,i -_x • X.- * -x • i i se minint Ukrainos nepnklauso-skirta patikrinti susitarimu vyk-! , , , . . .; TVTTrKn Lro-»*rn nncicn Iznnf- tiwiac 

dymą, įvyks Belgrade š. m. rug- ■ 
sėjo mėnesį. Prieš tai — birže- i 
lio mėnesį — įvyks preliminari
niai pasitarimai sudaryti Bel
grado konferencijos dienotvar
kę. 'Washingtone šiam' klausi
mui rodomas ne eilinis dėmesys. 
Pvz Atstovų Rūmuose sausio 19 
d. kongresmanas Benj. S. Ro
senthal (dem., N. Y.) pasakė sti
prią kalbą, kaltindamas Maskvą 
žmogaus teisių laužymu.

Vadovauti kovoj prieš 
pavergėjus

senatorių ir 439 kongresma- 
nams. Viso skatinant reikiamai

Patikslinimas
Viktoras Vytenietis straips- 

“Pirmieji kariški žingsniai” ra
šo (Naujienos”, 1977.3.5.): 
1920 m. lapkričio 21 d. Giedrai
čių kautynėse su lenkais, ties Be- 
kupės dvaru žuvo Itn. Pranas 
Telksnys. Gimęs 1890 m. gruo
džio 25 d; Rumenų kaime, Alun
tos vis., Utenos aps. Baigė I-jų 
karo mokyklos laidą. Palaidotas 
Aluntos kapinėse”.

Turiu atkreipti dėmesį, kad 
tuose daviniuose yra įmaišyta 
keletas netikslumų, būtent: Ltn. 
Pranas Telksnys gimė ne Rūme 
nų kaime, bet Runionių. Rumenų

SENESNIŲJŲ TARPE 
VĖŽIO LIGA DIDĖJA

WASHINGTONAS. — Vaikų 
tarpe, maždaug iki 15 metų am
žiaus, apsirgimų vėžiu mažėja, 
bet senesniųjų tarpe, maždaug 
nuo 55 metų ir senyn, pamažu 
iidėja, pasakė Amerikos Vėžio 
Instituto direktorius Dr. Guy 
Novell. Apsirgimų mažėjimas 
pastebimas, kadangi pagerėjęs 
gydymas nuo leukemijos, sme
genų, inkstų ir kaulų vėžio. Pa
didėjimo priežastis yra cigare
čių rūkymas, industrijos fakto
riai ir nepakankamas gydymas.

paminėti Vasario 16 iš centrinės ] kaim0 ^ntos vals. ne-
Altos įstaigos išsiųstų raštų su
sidaro 4,406.

mybę, kartu pasisakant prieš 
tautų pavergimą.

Altą pasiunčia padėkos raštus 
valdžios ir kongreso žmonėms, 
ginantiems pavergtųjų laisvę.

Radijo valandėlėms

Vasario 16-tos proga Altos' v , .. ... ..
pirm. dr. K. Bobelio j juosteles ’ J??0810? ™>Wdos del vau-
įrašytoji kalba buvo išsiuutinė- ,lr. ^aotojlj turėjo apre 
ta lietuviu radijo valandėlėms. ......, Tų vandalų darbo vaisiai tai 

, Tūkstančiai laiškų Vasario 16 d.' mokyklų išmušti langai, išplėš
tos kabyklos, išsprogdintos prau
syklos, sudeginti pastatai ir iš
terliotos siėnoš (“grafiti” raši
nėjimai). . . . •

Kaip pavyzdį Martwick patei
kia Gregory mokyklą Mount 
Prospect priemiestyje: 1975 me
tų gruodžio 26 d. tarp 2 ir 9:45 
vai. popiet trys berniokai išmu
šė mokyklos vieną langą, po to 

i , . ... , ... . i išmušė antra, ir trečią ir ketvir-Ise dar srunciami-lmskar lOMur vjs<> tie ^andil.
K,.' lai” išmušė 137 langus. Bet to

rio ir rytų Europos tautos iki Elbos buvo be jokių jiems dar nebuvo gana. Jie mo-

Vandalizmo kaina
CHICAGO. — Cook apskrities 

mokyklų superintendentas Ri
chard J. Martwick savo metinia
me pranešimo pareiškė, kad 1975 
—1976 mokslo metais priemies-

minėjimo reikalu

Ryšium su Vasario 16 minėji
mais Amerikos lietuvių Taryba 
paruošė ir išsiuntė 130 laiškų 
ir atsišaukimų skyriams ir or
ganizacijoms. 326 laiškus lietu-1 
viams kunigams, 28 atsišauki-'

Kongresmanas Frank Annun- 
zio (dem., BĮ.) Amerikos Lietu
vių Tarybai atsiuntė raštą, ku
riame pažada “visomis jėgomis 
siekti, kad JAV vadovautų pasi- mus spaudai ir radijui, 3,384 at- 
priešinime prieš vergiją ir prieš sišaukimus visuomenei. Ryšium 
komunistų vykdomą terorizavi- ■ su Vasario 16 minėjimu kongre-i 
mą”. j se dar siunčiami-laiškai 100-tui

buvo. Antra, j is palaidotas ne 
Aluntos kapinėse Jbet to paties 
Runionių kaimo kapinėlėse, maž 
daug du kilometrų nuo Aluntos, 
netoli vieškelio, einančio iš Alun 
tos į Uteną. Kapinėlės buvo 
Runionių kaimo žemėje, tarp 
Maišiakulos ir Runionių kaimų.

Aišku, dabar komunistų toska 
pinėlės yra su žeme sulygintos, 
lygiai kaip ir minėti kaimai, ku- i 
rių ir žymės neliko. j ___ ..... -........

Toliau, ltn. Pr. Telksnys, kad monę pasipriešinimus arabų ki 
ir “baigė I-ją karo mokyklos lai toms valstybėms.

nuomonę
BEIRUTAS. — Libano prez. 

SarEis pakeitė nuomonę ir jau 
nebeprašys X. Tautų : kareivių 
saugoti Izraelio-Libano sieną. 
Vietoje J. Tautą kareivių prez. 
Sarkis panaudos 2,00® Libano 
kariuomenės.

Prez. Sarkis pakeitė savo nuo-

Lietuviška radijo programa
LIETUVOS AIDAI

yra kiekvieną penktadienio vakarą nuo 9:30 iki 11-tos vai.
iš W0PA stoties 1490 AM banga. ■ -
Sekmadieninė programa iš WJOB 1230 AM stoties, Hammond, ind.,
buna nuo 9:30 iki 10 vai. ryto gerai girdima Illinois ir Indiana vafctiįosa

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

Tokią didelę policinę valstybę galės apardyti kitos 
galingos valstybės. Be galingų valstybių pagalbos bus 
nepaprastai sunki pavergtiems kova. Mes, laisvėje gy
venantieji, turime įtikinti laisvų valstybių piliečius apie 
reikalą padėti pavergtiems išsilaisvinti. Turime įtrauk
ti į šį darbą modernią techniką, žmonių iškovotas tei
ses, visus net ir sovietų valdžios pripažintus tarptauti
nio gyvenimo principus. Kova už gimtinio krašto laisvę 
nei kiek nepalengvės, jeigu mes galingų valstijų atsto
vus stumsime nuo šios kovos, jeigu mes jiems pasakosi
me, kad mes ir be jų apsieisime, jūs mums nerei
kalingi.

Laisvės kovai pakenksime, jeigu mes tautų laisvės 
siekiančius pradėsime kaltinti. Dar reikalas pablogės, 
jeigu mes juos kaltinsime be pagrindo. Nusikalstame, 
kai vieną asmenį be pagrindo apkaltiname, bet nusikal
timas nei kiek nemažėja, kai apkaltiname visą tautą ar 
valstybę. Iš kengūrų krašto tarptautinius įvykius se
kantis redaktorius J. P. Kedys pavergtų tautų laisvę 
siekiančias ir kovai prieš sovietinį imperializmą būtinai 
raikalingas visas valstybes išvadino išdavikais. Įsis
maginęs redaktorius ne tik jas neteisingai apkaltino, 
bet jis iir “išdavystes” nurodė. Pirameme savo rašinyje 
jis šitaip rašo:

“Didžioji Britanija ir Prancūzija paskelbė ka
rą Trečiajam Reichui 1939 metais, kad garantuotų 
Lenkijos valsybės išlikimą. Vėliau ta pati Didžioji 
Britanijos vyriausybė su JAV vyriausybe, drauge 
vesdamos derybas Teherane, Jaltoje ir Potsdame 
su Sovietų Sąjunga slaptuose susitarimuose parda
vė lenkų tautą bolševikams terorui ilgiems laikams 
be jokių sąlygų ir po to jos gynimui nei piršto nepa
kėlė prieš Sovietų jėgas. Tai pirmas išdavimas.

Antras išdavimas pasireiškė tuo, kad Antra
jam Pasauliniam karui pasibaigus, vietoje įgyven
dinti Roosevelto ir Churchillio pasirašytą Atlanto 
chartą ir suteikti Europos tautos laisvę, visos vidu-

- •„ 1 T- r i *1 • r-m f *

sąlygų perleistos sovietiniam jungui.’l (Naujienos, 
1977 m- kov. 5 d. 4 psl. f
Didžiausią karo mašiną Europoje sutriuškinę są

jungininkai susirinko į Teheraną paliauboms nustatyti, 
o ne taikos sutarčiai pasirašyti. Teherane) buvo nusta
tytos okupacijos zonos, kad diplomatai galėtų paruošti 
taikos sutartis, nustatyti karo atsakomybę ir uždėti nu
sikaltėliams bausmes ir baudas. Tvirtinimas, kad Jalto
je buvo parduota Lenkija, nepagristas dokumentais. Iki 
Europos taikos buvo sutarta Lenkijoje sudaryti visų 
srovių vyriausybę, kuri būtų turėjusi tvarkyti krašto 
reikalus. Jeigu Lenkija būtų buvusi parduota, tai ku
riems tikslams Mikolaičikas ten būtų važiavęs ir vedęs 
ilgus pasitarimus bendrai vyriausybei sudaryti?

Kad Jaltoje padarytą susitarimą Maskvą sulaužė, 
kad Mikolaičikas buvo priverstas paskubomis dingti iš 
Lenkijos, to australietis nemini, tuo nusikaltimu Krem
liaus valdovų jis nekaltina, bet kaltina Didžiąją Brita
niją ir JAV Lenkijos pardvimu. Toks galvojimas labai 
panašus tiems Amerikos redaktoriams, kurie tvirtino, 
kad Fordas Helsinkyje pardavęs ne tik Lietuvą, bet vi
sas Rytų Europos tautas. Kaip Fordas negajėjo parduo
ti, kas jam nepriklausė, taip Rooseveltas negalėjo par
duoti Lenkijos, kuri nebuvo JAV dalimi. Prieš pusant-į 
rų metų Fordą ir visas Europos valstybių galvas kalti-J 
nusieji pardavimu šiandien jau pradeda abejoti tokiais 
pigiais ir tiktai laisvės priešui naudingais kaltinimais. 
Bet Kedys dar ir šiandien, praėjus 30 metų, kaltina val
stybės vyrus Lenkijos pardavimu, nors jau patys lenkai 
tokių pigių kaltinimų nenaudoja, šiandien kiekvienas 
žino, kad Jaltoje ir Teherane padarytus susitarimus su
laužė Kremliaus valdovai, o Kedys vis dar tebekaltina 
Rooseveltą ir Churchillį.

Kaltindami demokratinių valstybių rinktus atsto
vus išdavimu ir pardavimu, nenurodydami pardavimo 
akto ir gauto atlyginimo, mes tiktai pilame vandenį ant 
komunistinio malūno. Tuščiais kaltinimais mes neįtrau
ksime laisvojo pasaulio valstybių į apvergtų tautų lai
svės kovą.
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At Standard, you 
don’t have to do any 
more than you do at 
a bank—but your 
money will do more. 
It will move to higher- 
than-bank interest 
rates.
Ask yourself these
questions. Is your money 
receiving top interest rates? Do you have a 
regular plan for adding to your savings? Do you 
have someone to talk to who can help you with 
your money plans?

If you answered no to one or more of these 
questions, your money may be ready for a safe 
and profitable move.
Our plan is called money for living. When you 
come to Standard Federal ask to see one of our 
Money For Living Counselors. They are 
experienced in giving you a variety of savings 
plans to choose from. They care what happens

ST/iND/iRD FEDER/U. S/v/lNGS
4192 Archer Avenue, Chicago. SO632 phor^: 647-1140

Orow Offict: 5100 Forest Avt»mj6, Grov*. įnirtos 6051S 962-1140
Lombard Office: 23 f4orth Street, Lomtterd, Illinois 60143 pbone^ 327-1140

Aurora Office: 301 West Gelena Boutovatd. Amra. iWhOfJ 60907 fMnA; 692-1140 
Boulder Mill Office: 21 Boulder Hit Pass, Boulder Hit, Illinois 60533 phone: 397-1166

Standard federals Money for Living Plan.

, Howto 
make your money move 

and still keep it safe.

fo ytra and-they 
know how to 
make your 
money really 
work for you. 
By taking into 

. consideration 
| your income,
your budget and 

how much interest you want to 
make, you can choose the plan that fits you 
best. Then by moving your money to Standard 
Federal, you can take immediate advantage of 
our higher-than-bank interest rates.

Moving yonr money will make you money 
Standard Federal is a 67- year- 
old community savings and 
loan—buffi for the tadlvfdual. 
It’s a place where your mooey can 
be sate and really pay you more. 
Stop by. You’ll see why more and 
more people are coming under our wing? 

Come under our wing.
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MARYTEI RAMANAUSKIENEI

SŪNŲ DARBAIS TĖVYNĖ STOVI 
Dr. Vaclovo Paprocko mirties metinių proga

mirus, liūdinčius vyrą Kostą ir šeimą nuoširdžiai užjaučia
me ir kartu jungiamės prie gilaus liūdesio.

Šiandien, kovo 12 d., yra Vaclovo Paprocko mirties metinės, 
i Jo gyvenimas ir darbais rišasi su visa lietuvių tauta, tad ateityje 
I jis bus minimas, kaip minimi tos profesijos didieji patriotai.

UR. R. a oALUKAS 
KKUaEKIJRA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINt CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Medical Building). T«L LU 5-6446
Priima ligonius pagal mišru,n 

ei neatsiliepia, skambinti 374^X74 į 
- i

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

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

i=o« Valley Medical Center 
850 SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

Brighton Parko Namų Savininkę 
Draugijos valdyba .ir nariai

«*r

DR. PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wastchcst.r Community klinikos 
Medicinos direktorius.

(938 SJAenheim Rd.,Westchoster, III.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ii 

kas antra šeštadieni 8—3 vaL 
Tel.? 562-2727 «rbe 562-2728

Didžiojo liūdesio valandą, įnirus uoliam L. Fondo 
monto Apylinkės buvusiam Įgaliotiniui

MJR. JONUI BAGDANAVIČIUI

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI 

> *
'’'Ieškokite' eero, ne pikto, kad būtumėte gyvi". — Amoso 5:14.

Didžiausia šio laiko privilegija yra priklausyti prie Dievo šventųjų 
dr^ug: stės. Norint įstati j šitą draugystę reikia tikėjimo ir paklusnumo.

• Reikia taip pat pripažinti, kad Jėzus yra Dievo Avinėlis, pasaulio nuod^ 
Šiandien tegyvenu tomis nuotaikomis, kurias įdiegė dr. mų nešėjas. Tokie ištikimi ir paklusnūs jo pasekėjai ateityje gaus gar-

; bę, šlovę ir nemirtingumą- Dabar jiems priešinasi pasaulis, kūnas ir di- 
; dysis priešas, šėtonas. Pasaulis negali suprasti kokių palaiminimų jau 

— Laikykimės. Laikykimės tvirtai, nes mus laukia sunkūs dabar «auna be. kurie atiduoda Dievui savo širdį ir savo valią. Tik tik- 
bandymai ir sunkus darbas, kol mūsų tėvynė bus vėl laisva. Mes vaJkehai “vo k gal1 8trėtis Di,evo ku?

. . . . , , \ , ... n perviršija žmonių supratimą ir kurios pasaulis negali nei duoti neineturime pamiršti, kad musų broliai tremtyje ir okupacijoje yra atimri
užčiauptomis burnomis. Mes turime būti šaukliais, mes priva-, visi fino, kad mirtis yra fiaun ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml- 
lome nepraleisti nė mažiausios progos kelti pavergtos Lietuvos rusiefl? 1 klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
reikalą, ginti pavergtųjų teises, už vis labiausiai rūpintis ir nuo- nemekamak Rašykit.: 
latos dėti pastangas gelbėti mūsų tremtinius Sibire...

. V. Paprockas, susitikus prieš keletą metų. Tada jis sakė:

REZ.: GI 8-0873

DR.W.EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINE CHIHURGIJA
6132 So. Kedzi. Ave., WA 5-2670 

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

Telef. BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Vr*»»4os paąal susitarimą

DR. K. A. V. JUČAS
489-4441 561-4605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
*002 N. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE.

Telefoną, atsakoma, 12 vai.

mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai Vaclovai, švoge- 
riui Vincui Kačinskui su šeima ir kartu liūdime.

L. Fondo Lemonto Apylinkės Įgaliotinis P. Abromaitis 
Skyriaus pirmininkas K. Balčiūnas

Tol, 737-5149

OR. Fa A NK HECKAS 
O°TOMETR|STAS 

kalba lietuviškai 
2615 W Tisf $f.
Fikrin* Pritaiko akinius ir . 

'contact lenses”
•L Dagai susitarimą. Uždaryta tree

DR. LEONAS SEIBŪTIS 
INKSTU, pūslės r 

PRČSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WEST 63rd STREET 

VaL; Acirad. nuo 1—4 po pietų 
ketvirtad nuo 5—7 vai. vai 
-a-.OYiSb’ felaf.: 776-2880 
Mauias roz, tc|ef.: 448-5545

nėi VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3«ndrc praktika, spec. MOTERŲ ||8OJ 
Ofisar 2652 WEST 59th STREET 

Tai.: P R g-1223
OFISO VAL.; pirm., antrad.. trečiad 
k Penkt. 2-4 if 6-8 vaL vak. šeštadie 
D1AJ3 2-4 vaL po piety ir kitu laikt 

Dagai susitarimą.

1

ALEX SAMUOLIS
Gyv.. Marquette Parko apylinkėje.

Mirė 1977 m. kovo 11 dl, sulaukęs 74 metu amžiaus. Gimęs Lietu- | 
voje, Radviliškio apylinkėj. . t

Amerikoje išgyveno 32 metus, anksčiau gyveno Kanadoje. g
Paliko nuliūdę; žmona Valerija (Motiejūnaitė), sūnus Adolph ir j 

kiti giminės, draugai bei pažįstami. - ?
Priklausė Joniškiečiu draugiškam klubui ir LDD 19 kuopai Brid- | 

geporte. f
šeštadienį, 4 vai. popiet kūnas bus pašarvotas Petkaus Marquette | 

koplyčioje, 2533 West 71 Street v f
Pirmadienį, kovo 14 diena 10:00 vai. ryto bus lydimas is koply- | 

čios i Lietuviu Tautines kapines. I
Visi a, a, ALEKSO SAMUOLIO giminės, draugai ir pažįstami nuo- į 

širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa- | 
tarnavimą ir atsisveikinimą. 1

Nuliūdę lieka:
Žmona, sūnus, giminės

Informacijai tel. YA 7-1911

F. ZAV1ST, 3715 WEST 66th STRKET, CHICAGO, ILL. 60629
IV. RASTO TYRINĖTOJAI

*I
ar gyvu žodžiu, bet ir vaizdinėmis priemonėmis: ženkleliais laiš- ~ 
kams, vokais, atvirutėmis. Būdamas Pasaulio Lietuvių Gydytojų 
Draugijos pirmininku ir Medicinos žurnalo redaktorium, jis už- į , 
sibrėžė įvykdyti didelį darbą: surinkti duomenis apie bolševikų’* 
nužudytus gydytojus ir davinius paskelbti pasaulio medikams.
Tą darbą sutrukdė mirtis.. i ■

Dr. V. Papi'ockas buvo vienas iš pirmųjų paskelbti konkur
sai tremtinių, kantatai.. Konkursą paskelbė' Korp! Fraternitas 
Lituanica, jį laimėjo Birutė iFūkelevičiūtė. Vykdant dr. V. Pa
procko mintis ir tęsiant jos darbus, dera semtis ryžto iš tos kanta
tos, pavadintos “Paskutinis Birželis”:

Sudie, paskutinį tėvynės birželi, —
Buvai, tu kaip niekad — auksinis ir žalias.
Toli pasiliko, lyg sapnas pranyko
Geltoni, žali ir raudoni vainikai.

Sudievu, sudievu, žydėjimui pievų, 
Kvepėjimui ievų — sudievu, sudievu.

Sukilelip kelią ir knygnešio dalią
Tiktai išrinktieji pakelti tegali — 
Už raidę ir žodi, už maldą ir raštą 
Paliekam skausme savo gimtąjį kraštą.

. Sudievu, sudievu, žydėjimui pievų,' 
Kvepėjimui ievų — sudievu, sudievu.

Kur ašara krenta, ten paukštė pragysta,
O kraujo lašai, kaip bijūnai pražysta.
Mus grūdino Kražiuos, Giedraičiuos, Pilėnuos, 
Kad būtų lietuvis, kaip plienas, kaip plienas.

Sudievu, sudievu, žydėjimui pievų, 
Kvepėjimui ievų — sudievu, sudievu.

Padvelk‘ mums, birželi, bent vėju tėvynės;
Buvai mums, birželi, deja, paskutinis ,.. 
žydėkite tiems, kur gimtinėj paliko. 
Geltoni, ižali ir raudoni vainikai.

Sudievu, sudievu, žydėjimui pievų, 
Kvepėjimui ievų — sudievu, sudievu.

Velionio žmona dr. Birutė ant jo kapo pastatė paminklą. Jame 
įrašyti Korp! fraternitas Lituanica himno žodžiai:

Sūnų darbais Tėvynė stovi, darbų Ji laukia iš mūsų.
Jonas A. šankus

HVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

3

Vieneriu metų mirties sukaktis

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHQPEDAS-PROTE21STAS 

Aparatai - Fr-Tezai. Med Ban 
dažai. Spaciali pagalba kojonu 
(Arch Supports} ir t t.

Į

VaL; 9 4 ir 8—8. šeštadieniais 9__1
^£50 Wtft 63rd St., Chicago ill. 6062*

Telaf.: PRespect S-5C24
— • •• ■ - --

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

Z443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Orishiy krautuvė

JHE DAISY STORE 
?9I8 Southwest Hwy, Ooak Lawn

Tel. 499-1318 '

PERKRAUSTYMAl

MOVI N G 
Leidimai — Pilna apdraudė 

žema kalva 
R. i E R Ė N A J 

Tai. WA 5-8063

MOVING
Apdraustai pąrkraustyma, 

ii Įvairiu afstumy.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS į
RADIJO IEIMOS VALANDOS

Visof programos iš WOPA, 
1490 kil. A. M.

Lietuviy kalba: kasdien nuo pir- 
madietiio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popet. — Šeštadienį 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto.

TeUt; HEmlock 4-24T3

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60619

Laidotuvių Direktoriai

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUT0M0BIL1AMS PASTATYTI

TRYS MODERNI&KOS

6845 SO. WESTERN AVE.

AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpubnc 7-8600 REpublic 7-8601

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741 - 1742

ir

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

VYTAUTAS S. NORVILĄ
mokytojas, šios šalies pilietis ir gynėjas.

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

Licensed by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firiria, kuH per daugelį metų skubiai 
tiksliai aptarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 
ESTIJĄ, UKRAINĄ IR T. T. 

GAVĖJAS NIEKO NĖMOKA. 
TŪKSTANČLAI KLUENTŲ PATENKINTI. 
VISI SIUNTINIAI APtRAUSTl. 
GARANTUOTAS, SKUBUS IR TIKSLUS 

PRISTATYMAS.
Visuose mūsų skyriuose rakite didelį kiekį įvairių aukš

tos kokybės prėkių prieinamomis kainomis.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūšų skyriuose.

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

NARIAI:
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

CORPORATION
48S Madison Avenue (tarp 51 ir 52 g-včs)
■FLOOR 21^.

NEW YORK, N. Y. 10022.
Tel.: (212 ) 758-1150/1

Staigi mirtis nuskynė Tave, kaip gėlę nepražydusią 
1976 ni. kovo 13 dieną. Palikai šviesųjį pasaulį amžinai. 
Palaidotas Naperville kapinėse.

ANTANAS Al. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 Sd. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

• APRLE-VALLEY, Mirtn. 55124 7^07—147 St. Tel.: 612—432-7083
• NEW YORK, N. Y. 10003
• NEW YORK, N. Y. 10011
• So. BOSTON, Masi. 02127.
• BRIDGEPORT, Conn., 06610, 1880 Seaview Ave.—TeL:
• BUFFALO, N. Y. 14206, 332 Fillmore Avenue
• CHICAGO, Illinois 60622, 2222 West Chicago Ave.
• CHICAGO, Illinois &K29, 2501 West 69 St.

CLEVELAND, Ohio 44134, 5879AState Road 
IRVINGTON, N. J. 07111, 762 Springfield Avenue
IRVINGTON, N. J. 07111, 10«2 Springrield Ave.
FORT WAYNE, Ind. 46808. — 1807 Beimeke Rd. 
GRAND RAPIDS Mith. 49504, 634-38 Bridge St. N. W. 
HACKENSACK, N. Y., 07601 — I________ ..
HARTFORD, Conn., 06106, 518 Park St. 
LAKEWOOD, N. J. 08701, 241 Fdurth St.

• LOS ANGELES, Calif. 9C022, 960 S. Atlantic Blvd.
• NEW HAVEN, Cohn. 06511, 1329 Boulevard
• NEWARK, N. J 07106, 698 Sahford Ave.
• PASSAIC, N. J. 176 Market Street
• PHILADELPHIA, Pa. 19122, 1114 N. 5th St.
• PHILADELPHIA, Pa. 19141 — 4925 Old York Rd.
• PITTSBURGH, Pa. 15203, 1307 E. Carson Street
• SAN FRANCISCO, Calif. 94115, 1826 Dlvisadero 
WAPPINGERS Fallf, M.Y.- 12590 Hidden Hollow Apts,Tel,:914-297-02161
• WATERBURY, Conn., 905 Bank Street PL 6-6766
• WORCESTER, Mass. 01610, 144 Millbury Street SW 8-2868
• YOUNGSTOWN, Ohio 44503, 309 W. Fedaral Street Rl 3-0440
Į LJ IlgT'IHPl JW —III.J! Illi I "" LL-
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Tel.: AL 4-5456 
CH 3-2583 

268-0066 
203-367-2863 

fL 6-2674 
BR 8-6966 

WA 5-2737 
884-1738 

ES 2-4685 
Tel.: 374-6446 
Tel.: 432-5402 
. GL 8-2256 

112 Main 'St. Tel.: 201-342-9816 
246-9473 

PO 3-8569 
AN 1-2994 
LO 2-1446 

Tel.: 373-8783 
GR 2-6387 

3-4818
5- 9586 
1-2750
6- 1571

45 Second Avenue 
135 W. 14 St.
389 West Broadway

332 Čflfmore Avenue

Tel.: PO

HU
St Fl

Mirusio Stanley Norgailos sūnau, kokiais žodžiais aš 
tave galiu prisiminti! Mielas sūnau! Mirties dieną užgeso 
saulės šviesa tau, mielas sūnau; palikai širdyse skausmą 
neišgydomą... O Dieve maloniausias, ramink motinų šir
dis sapnuose. Sulaukęs 48 metų, negalėjai gyvybęs išlai
kyti. Motina, ašarosmis krauju pasruvusiomis, kenčia ir 
kenčia amžinai. Saulei tekant rasa sidabrinė ir aš kartu lai
stom tavo kapą. Motiną, pasaulio kentėtoją, palikai mane 
ašarų pasaulyje. Mes tave palikom aukštam kalnelyje. 
Tyla ir liūdesys motinos širdį spaudžia.

BUTKUS - VASAITIS
1440 So. 50th Ave^ 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

Liūdim mes tavęs:

Molina Elizabeth Norgaila, 
778-4935 

teta Giraiticnė su* vyru, 
Radik su vyru, 
Skinkis su žmona, 
Urbon su šeima, 
Taylor su vyru, 
Rocco su šeima,

Bozar su vyru, 
Krikšto molina su šeima, 
Mažeikiūtės su šeimomis, 
žmona July Norvaila, 
Ir trys vaikai — 
Linda, Victor ir Laura, 
Laukiam kada Tavo veidą, 
Apšvies saulės šviesa.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpcbltc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667J
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, HI. 974-4413

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds T-Dll

9 - naujienos, CHICAGO 8. ILU_ Saturday, March 12, 1977



TRUMPAI

—Pranas Dubickas.liot Springs 
tapo 
rimu

aę ir UŽ ta pro- papasakos apie okupuotoje Ue- i 
tavoje veikiančio pogrindžiui 
politinį susiskirstvma.

1
— Illinois valstijos loterijoje;

Bonanza traukime kovo 10 d. • 
laimėjo 11, 915 ir 7155, spalva! 

Grand Prix traukime J 
L 20, 70(>3 ir 35X50,

į. nieratos pratęsi
|Įga atsiųstą keturiolikos dol.
. į auka. F' :.

j — Prof Stepono Kairio ir Kip-
|Fo Kietinto paminklų statymo 

s« vajaus komitetas, kuriam pirmi 
prenumerato-; n!n|<auja jllozas Skorubskas, ko mėlyna.

mėnesi žada jjągyvinti va- laimėjo 1 5, < 
spalva žalia

ruso:
pero

Naujienų
užsisakydamas jas 3 mėn.
la ške jis tarp kita ko taip j;| s

■’Dėkui, kad man davėte, 4^. ž - .
__ Kipro Bielinio paminklui 

statyti surinkta (per aukų rinkė 
ją Eleną Lazauskienę) papildo- sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
mai dar iš šių aukotojų: Juozas 
Bla/.vs—$15, Edvardas Boreiša

re^a, kai dar gyvenau Woodha
ven, N.Y. Matulis man daug pa
dėjo čia įsikurti. Jis ir kambarį 
man surado. Dabar jis yra ligo
ninėje, kurioje ir aš seniau esu 
buvęs. Džiaugiuosi galėjęs pasi
šalinti iš sovietinės Lietuvos, 
kurioje turėjau 6 butų namą, j 
bet gyventi ir pragyventi nega-j vaite ir Connie Galvinaitė pri
lojau”. Dėkui už prenumerata 
ir už laišką. Linkime ilgamečiu! 
Naujienų skaitytojui ir rėmėjui 
Niek Matuliui geros sveika
tos.

Karazija—<*10, T. ir A. Briškai- 
čiai—10.

— Lynn Janulytė, Paula Gre-

imtos Į Kennedy aukšt. mokyk
los garbės mokinių draugiją.

— Kazys Kupreišis, gyv. Mar- 
ųueete Parko apylinkėj iš anks
to be raginimo pratęsė prenu- 

Danutė žygaitė, LB Los An meratą, o savo gerus linkėjimus 
gėlės skyriaus iždininkė, atsiun-1 atlydėjo $5 auka Naujienų pa
te čeki su tokiu raštu: “Los An- rainai. Tos apylinkės tautietis 
gėlės Apylinkės valdyba skiria; užsisakė Naujienas vieneriems 
$15 auką paremti .Jūsų dienraš- į metams, bet pavardės prašė ne- 

Dėkui. Platinimo va-įj, linkėdama ir toliau infer- • minėt..
muoti plačiąją visuomenę reik- jaus proga Naujienos yra siun- 
šmingais straipsniais”. Dėkui, 
valdybai ir visiems toms apy- 
linės nariams.

— Julius Milius, Twin Lakes, 
Wis., kiekvienais metais stam
bia auka paremia Naujienų lei
dimą. Dėkui už ankstybą prenu

čiainos susipažinimui 2 savai
tes nemokamai pagal gautus pa 
geidavimus arba platintojų at
siųstus galimų skaitytojų adre
sus.

— Australietis J. P. Kedys ko
vo 13 d. Rudžių radijo Forume

KELIONĖS J
LIETUVĄ

Is CH1CAGOS

GEGUŽES i. IKI GEGUŽES 8 — S 995.00 
LIEPOS 25 iKJ RUGPIQQO 4 — $1089.00 
RUGPJŪČIO 25 IKI RUGSĖJO 3 — $1069.00

Liepos ir rugpjūčio mėn. kelionėse galima atsiskirti nuo grupės ir 
pasilikti Europoįe iki dvieju savaičių be jokio atskiro 
primokėjimo.
J kainą Įeina visa transportacija iš Chicagos, i vešbučiai (po du 
kambaryje), pervežimai ir maistas.

_ _ . C' ——. . —

6557 So. Tolman Avė.
Chicago, III. 60629 

312-434-9655
— arba —

GORDON TRAVEL SERVICE
Prudential Plaza

Chicago, III. 60601 
312-644-3003

Air fares subject to change and government approval

JUBILIEJINIŲ METŲ

NAUJIENOMS šiemet suėjo 66 metų. Minint tą okaktĮ. gerbiant pirmoje 
Amerika! lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudo* pirmfi- 
aus Ir atliekant OCtinaa pareigas amžinam lietuvybės išlikimui xkel- 
biamas Naujienų platinimo rijus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuve* ir ptvergtų Hetrrių laisrę, 
neidamoa Ir neaidėdamot l sandėrius m okupantais ar jų jgallo 
UnUls. ‘ : jf f

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratinei grupei, ju bendru institu
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

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

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
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
tuvišku reikalų renesanse.
KMNUOJA: Chicago!* Ir Kanadoj* metami — $30.00, pus*1 moty — $18.00, 

trims man. — $830, vienam men. $3.00. Kitos* JAV vietos* metams 
— $26.00, pusei metų — $14-00, vienam min. — $230. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaltf ne mokime L

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St. 

Chicago, HL 60608

Q Siunčiu-------------- dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuviškų spaudą-

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

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

— Kiekvienas lietuvis gali ap-

Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams pigi TERM apdrauda; 
£1,000 tik už 3 dol. metams. 
Jiems yra ir Taupomoji — En 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidental^ 
apdraudę organizacijų na
riams — tik £2 už £1,000 ap
draudę. Dėl šių ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi
nai Austin % 
Tel. 421-bl(X).

Daniel Moynihan 
Senator, New York ’

KELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy reiki*

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

EAL ESTATE
Namai, Žemė.— Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Naujienos

* Laikrodininkas A. šerkšnas 
taiso laikrodžius, aukso ir gin
taro dirbinius. Daro gintarinius 
žiedus. 2452 W. 69 St. Tel. 778- 
0920. (pr.)

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

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir. Darbininkių

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

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

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

Lietuvių Tautinių 
Namų dešimtmetis 
1977 m. kovo 19 d. 4:15 vai.

(6422 S Kedzie ‘Ave, Chicago 
je), šaukiamas šią namų narių 
deAimtaids {metinis susirinki 
mas. Susirinkime pilną balso 
teisę turi tik LTN nariai, bet 
jame dalyvauti ir savo pasiū
lymus reikšti, kviečiami visi 
Chicagos lietuviai.

Be to, toje pat salėje kovo 
19 d. 7 vai. vak., dešimtmečiui 
paminėti rengiamas banketas. 
Banketo meninę programą trun 
kančią apie 35 min., atliks ak 
toriai: Henrikas Kačinskas ir 
Zita Kevalaitytė—Visockienė. 
Muzika, 3 asmenų orkestras, 
Ąžuolo Stelmoko. Banketui re- 
gistruojamąsi tel. 776-1349 pas 
J. Žvynj arba tel. 778-7707 pas 
Br. Kasakaitj.

Lietuvių Tautiniai Namai

MARIA NOREIKIENž — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2698 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 

nidtils ožstrinklmas g*ro$ rūšie? Įvairiu prekių, 
MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA
Jeigu jdomaujatės įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamo tur

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

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

TeL 813—367-1791 dieną arba 813—360-0744 vakare.

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų,
Rieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00. C

įdomi k.»yga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties rietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site Čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

i i at 60. 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 jtakos j krašto politiką. 102 psL Kaina 81.50.

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

NAUJIENOS.
1739 So. Halsted SU Chicago, HL 80608

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmin**, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų Ir intymių nuotykiu 

aprašyrDai, paimti iš gyvenimo. Lengvai rtilius. gyva kalba, gražiai išleiata 
150 psL Kaina $2.50. s .

Dr. Juor»» 8. Kančių*, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos fetorljo* 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
psL, kainuoja S2.00.

Dr. Jvo»» B. Končiui, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomia Jas fa 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius | Naujienas arba atsiuntus čeki ** 
piniginę perlaida. ’f ri

1739 South HaKed Street, Chicago, HL WWW
--- ----------- ---

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 5 kambarių ap
šildomas butas 1-me aukšte su 2 di
deliais miegamais ir- uždarais por
ėtais

Tel. 476-4435,

MISCELLANEOUS 
{vairūs Dalykr*

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

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

TIKRAI GRAŽUS - BUNGALOW. 3 
mieg. ir valgomasis. Labai patogus 
susisiekimas Į vakarus nuo Califor- 
uijos prie 63-čios.

ŽIŪRĖKITE!

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

. PERSONAL 
Asmenų ieško

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

IEŠKAU nedirbančios moters gy
venti prie vienos moters, pagelbėti su 
maisto gaminimu, lengvos namų ruo
šos. Svari aplinka Marquette Parko 
kolonijoje. Gali gyventi vienam bute 
arba yra du atskiri kambariai. Geros 
sąlygos.

Skambinkite telefonu: RE 7-8105.

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town of Lak*)

Dažo namus iš lauko Ir iš vidaus. 
Darbas garantuotas.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

TAISOME 
VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telef anuo t i 737-3988 — TEXACO 

53-tos Ir Waste r n Avenue kampai

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

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

AR JAU PASIDARŽTE"
SAVO 'fESTAMENTĄ?

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

TESTAMENTAI
Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

tna “Naujienų’ administracijoj' 
Knygos kaina $3.. Su legaliAko- 
iois formomis — S3.50.

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

BESI THINGS IN UFE
Ijatl Frank Zapolii 
T20872 W. 95th St.

GA 4-8654

STATI FAtM

tMSURAMCf

Farm Life Insurance Company

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

UrtavĮ tad Užrink* 
Chlc*<o> —

NORMANĄ

2635826 
(ptaigo*) ir 
677-843?

185 North Areno*

' 66 IR MOZART — 3. mieg. mūrinis
■ bungalow. $22.500.
1 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 — 1% aukšto mū
ras, 5 kamb. apačioj. 6 viršuj, Įreng
tas rūsys, platus sklypas, garažas. 
$36,500.

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

72 IR FRANCISCO — 4 butų mū
ras, nacija šilima gazu. $54,900.

57 IR SACRAMENTO — 8 butų 
mūras geram stovyje. $75.000,

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

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

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

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

I LABAI GRAŽI 2 aukštų rezidenci
ja. \Vz 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.

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

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

PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

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

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 kambarių namelis.

Brokerio tel. <PR 8-6916.

BUDRAITIS REALTY
, Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS - 

nuomininku-s
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

parenkam

SAVININKAS PARDUODA naują 
3 miegamų 1% vonios namą. 3437 
West 61 Place. Chicago. Tel. 585-6685. 
Atdaras apžiūrėjimui šį sekmadienį

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

BRIGHTON PARKE parduodamas 
14 m. mūr. bungalow su 3 mieg. ir 
pilnu rūsiu. 838,000.

DU 2 AUKŠTŲ NAMAI su 5 butais 
prie 46 ir Troy. $48.000.

Skambinti VITUI.
BUD’S RE. . TEL. 847-5100.

SAVININKAS PARDUODA 2 aukš- 
tų medinį namą su 6 ir 8 kambarių 
butais ir 4 masinu mūro garažu ant 2 
sklypų prie Canalport ir Ruble St. už 
57,500. 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.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel. 927-3559 '

TAISAU NAMUS 
IR VISKĄ NAME 

Telef onuoti: 
476-7727 arba 523-9367 

ALEKSAS

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis

4645 So. ASHLAND AVE. 
523-8775

2822 W. MARQUETTE RD.
2 aukštų mūras su 3 dideliais bu

tais ir su krautuve, pilnu beisman- 
tu. Įrengta nuo potvynių apsauga.^ 2w 
mašinų mūriniu garažu. Labai gražūs t 
butai ir labai gera vieta tavernai ar- Į 
ba kitokiam verslui. Norint apžiūrė-J 
ti iš vidaus, prašoma kreiptis i Mi
chaels.. Tel. 254-8500.

BARGENAS PRIEMIESTYJE
Barien apylinkėj, netoli 1—55 ir 

Cass Avė, didelis Colonial stiliaus 
namas 10 metų senumo su 4 miega
maisiais. šeimos kambariu, natūraliu 
židinių, formaliu valgomuoju, virtu
ve su užkandine, 2% vonios kamb^ 
pristatytu 2 mašinų garažu su šoni
niu įvažiavimu, įrengtu patio. Išsi
skyrusi pora nori greitai parduoti už 
virs S60,000 bargeno kainą. Sutau
pykite daug pinigų skambindami MI
CHAELS.

Tel, 254-8500.

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC.

A famous name in Southam Building 
Regional Office Cameo Tower Build
ing

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-8200
ANNA DOCHES 

Lithuanian Representative

• _ MAUJIIHOS, CHICAGO •, ill.— Saturday, March 12, 1977

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

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

M. i I M K U S 
Notary Public

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

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

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

si baseinas, telefonas, valkams žaidi
mo aikštelė. Galim* r«xervuof| t*L 
501-623-9814.

Pirkite Naujienas, 
Remkite kiekvienas, 
Nes jos rašo tiesą 
Ir veda j Šviesą.

Norths.de

