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TOMAS VENCLOVA TREČIADIENI

Teh skaitys dvi paskaitas, atsakinės i 
klausimus, o vėliau skris į Kaliforniją

CHICAGA, III. —Disidentas Tomas Venclova, laimingai 
ykęs iš Sovietų Sąjungos ir pasiekęs Ameriką, vakar ryte
crido į Detroitą, kur dar šią savaitę jis rengiasi skaityti vietos 
etuviams dvi paskaitas. Jis kalbės jam geriausiai žinomais klau- 
mais, o vėliau atsakinės į publikos keliamus klausimus.

Iš Detroito jis skris tiesiai į 
aliforniją, kur kovo pabaigoje 
mgiasi pradėti paskaitas Berk- 
y universiteto literatūros stu- 
entams apie .sovietinę poeziją, 
ries pradėdamas darbą, jis pri- 
alo. susitvarkyti buto ir kaiku- 
uos gyvenimo reikalus.
Chicagoje daugelis dar norė-

> pasimatyti su kelias dienas 
ia prabuvusiu Tomu Venclova, 
is pustrečios valandos skaitė 
askaitą apie sovietinę poeziją > 
• aiškina susirinkusiems, kaip 
ą sovietinę poeziją reikia su
rasti. Vėliau jam teko atsaki- 
ėti į įvairius klausimus. Tie 
lausimai sukėlė naujų klausi- 
ių, kurie būtų reikalingi dar 
latesnių autoriaus paaiškinimų. 
Ihicagos -lietuviškos radi jo ~va- 
mdėlės ir paskiri veikėjai norė- 
o su Venclova susitikti ir pa
rašyti, kad. jis idar plačiau pa
uškintų dabartinę padėtį rusų 
lavergtoje Lietuvoje, bet laikas 
am'neleido su jais susitikti , ir 
šsikalbėti.

Be to, Venclova norėjo susi- 
ikti su Čikagoje esančiais keliais 
giminaičiais bei jo arba tėvo pa- 
ąstamais. Jis panaudojo progą 
jačiai Chicagai apžiūrėti. Daug 
pamatyti jis negalėjo, bet j porą 
lienų jis susidarė bendrą vaiz- 
lą. Tomas Venclova buvo nu
mykęs į aukščiausią namą pa
saulyje — Sears Towers. Jis 
iomėjosi nepaprastai stipria ir 
aauja statyba. Be. to, jis buvo 
auvykęs į Prudential namą, kur 
taip pat domėjosi statyba ir ar- 
dhątektūra. Jis ^pareiškė, kad 
Chicaga jam patikusi geriau, 
tiegu New Yorkas. šis milijoni
nis Amerikos miestas vis dėlto 
yra švaresnis, negu New Yorkas.

Venclovos laikas Chicagoje 
buvo labai trumpas, bet Naujie
nų reporteris turėjo progos ge
ram pusvalandžiui su pravažiuo
jančiu disidentu susitikti ir pa
sikalbėti kai kuriais gyvais da
bartinės Lietuvos ir Sovietų Są
jungos gyvenimo klausimais, šio
mis dienomis Naujienos pas
kelbs. pasikalbėjimą su sausio 
mėnesį gavusį leidimą išvykti 
iš Sovietų Sąjungos Tomu Venc
lova.

Ponios Rabin 
pinigai Amerikoje 
JERUZALEM. — Izraelio įs

tatymai draudžia pinigus laikyti 
užsienyje, bet Izraelio ministe- 
rio pirmininko Rabin žmona 
juos turėjo pasidėjusi Amerikos 
banke. Izraelio laikraščiui Ha’
aretz reikalą iškėlus į viešumą, 
ponia Rabin uždarė sąskaitą 
Amerikos banke, perkeldama pi
nigus į Izraelį, ir viešai prisipa
žinusi, kad ji n ežinodama nusi
kalto įstatymams, atsiprašė iz- 
rolftų tauto*.

WASHINGTON. — Kas nu
žudė prez. Kennedį — atsakymo 
dar nėra, bet kongreso sudary
tas tyrimų komitetas atkreipė 
dėmesį į kriminalinį pogrindžio 
sindikatą. Komitetas slaptai įsa
kė azartinių lošimų sindikato 

I svarbiausiai figūrai Santo Traf- 
ficento, Jr., prisistatyti į komi
tetą liudyti, kas, būtent, yra 
įveltas prezidento nužudyme.-

Trafficente asmeniškai atsi
sakė atvykti, bet pasiuntė savo 
advokatą. Ir tai suprantama, 
kai trijų aanenų^azartinių 
mųyramužūdyti;- 
Gyvas teliko.Trafficante. Juos 
visus tris 196 m. buvo pasam- 
džiusi ČIA nužudyti Kubops dik
tatorių Castro.

Pogrindžio lošimų gengės na
rys Sam- Giancana prieš dvejus 
metus buvo nužudytas Čikagoje, 
Oak Parko namuose, o jo “leite
nantas” Johnny Roselli buvo ras
tas negyvas alyvos statinėje, Mi
ami miesto įlankoje Biscayne 
Bay.

Giancana buvo nužudytas, kai 
senato komitetas norėjo jį ap
klausinėti ir sužinoti ČIA žudy
mo veiklą. Gi Roselli liudijo se
nato komitete penkioms dienoms 
praslinkus po Giancano nužudy
mo. <

Roselli sakė senato komitete, 
kad Castro buvo įspėtas apie 
ČIA planus jį nužudyti ir todėl 
Castro buvo atsiuntęs į Ameri
ką agentų, kurie turėjo uždavinį 
nužudyti prez. Kennedį.

Atkasė gyvą jaunuoli
BUKAREŠTAS. — žemės dre

bėjimas Rumunijoje sugriovė 
daug namų, kurie griūdami pa
laidojo daug žmonių. Kovo 15 
po vieno sugriuvusio namo griu
vėsiuose Bukarešte buvo atkas
tas gyvas devyniolikos metų jau
nuolis Sorin Crainic. Jis išbuvo 
po griuvėsiais dešimt dienų ne
valgęs ir negėręs.

Hughes nebuvo 
bilionierius

LAS VEGAS. — Laikraščiai 
rašinėjo ir visi manė, kad miręs 
H. Hughes buvo bilionieriumi, 
kurios turtai siekė 2.5 bil. dol. 
Dabar Las Vegas teismas ofi
cialiai pranešė, kad Hughes tur
tai verti nedaugiau 169 mil. dol.
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Pakistano rinkimai
RAWALPINDI. — Pakistane 

nuo 1970 m. nebuvo jokių rinki*, 
mų. Dabar įvykę rinkimai, opor 
zicijos partijų tvirtinimu, yra 
suklastoti. Opozicija smąrkiai 
protestuoja: Opozicinių partijų 
lyderiai organizuoja protesto de
monstracijas. Pakistano polici
ja, besklaidydama demonstran
tus, keletą jų nušovė ir daug su
ėmė

WASHINGTON.— Buvo kon
greso patvirtintas projektas sta
tyti 91,400 tonų talpos lėktuvne
šį Nimitz, bet prez. Fordui ir 
Carteriui nuo to projekto atsi
sakius, kongresas kovo 15 nuta
rė lėktuvnešio Nimitz nebesta- 
tyti.

Dešiniųjų koalicija

Kalifornijos skautai nutarė užsidirbti pinigu ir apvalyti aplinką. 
Jie ryžosi" surinkti visas išmėtytas padangas. Paveiksle matome 

skautus it skautukus, rankaliojančius numestas padangas.
Jie uždirbo $600. •

PARIS. — Pagaliau dešinieji, 
pamatę, kad kairieji yra laimėję

monių skirtumus ir sudarė vie
ningą frontą. Tarpusavio deši
niųjų partijų vienybės sutartyje 
Paryžius paliktas gaulistams, o 
prez. DTEstaing frakciją, tur 
būt, kreips dėmesį į provinciją.

Perka sacharina
Cukrelio bei sacharino gami

nančios bendrovės sako, kad mai
sto ir vaistų administracijai už
draudus sacharino vartojimą, tų 
prekių užsakymas žymiai padi
dėjęs. Draudimui paskelbus, sa
chariną gaminančios bendrovės 
manė užsidaryti, bet dabar, už
sakymams gausėjant, jos gamy
bą turėjo ne sustabdyti, bet pa
didinti.

Brangsta akcijos
NEW YORKAS. — Vertybės 

popierių makleriai pradeda pa
sitikėti Amerikos ir pasaulio eko
nomine ateitimi, todėl jie gy
viau supirkinėja vertybės po
pierius. Pastebėta, kad verty
bės popieriai pastoviai pradėjo 
brangti. Bent taip mano verty
bės popierių brokeriai.

SEVHX^-Ispanija. - Itali- , ,
jos automobiliu mechanikas Por-> U7° m^ny^a’ 
cari grasindamas šautuvu pri. 'Saturną yra. žiedas bet da- 
vert# IberiM. lėktuvą Boeing ^troaomę ir mokstomkm 
727 su 86 keleiviais skristi j Ai- I*“*** Uranas
rikos Ivory Coast valstybę ir iš ’ 
ten į Ispaniją ir Italiją.

taipgi turi kažkokį žiedą.
Uranas yra septintoji planeta. 

_ saulės sistemoje. -Uranas yra 1.7 
Ivary Coast valstybėje gyve-: bil. mylių atstume nuo žemės. Jo 

na jo žmona su 3 metų, dukterį- žiedą pastebėjo Cornell univer- 
mi. Poėari, išreikalavęs iš Ivory ‘ sitetas. Vėliau žiedo esimą pa- 
Coast valstybės kiek tai pinigų ' tvirtino Austrijos ir Indijos ob- 
ir dukterį, per Ispaniją skren- servatorijos. Astronomų bei 
da į Italiją. Porcari sako, kad. mokslininkų tarpe planetos Ura- 
jis pasiryžęs Italijoje atsėdėti no žiedo atradimas labai verti-
kalėjime už lėktuvo pagrobimą.

Kaltina Sovietus
.WASHINGTON. — 1976 m. 

rugpiūčio mėnesio 28 d. rusų 
povandeninis laivas atsitrenkė į 
JAV fregatinį laivą USS Vogė, 
padarydamas Amerikos laivui 
500,000 dol. nuostolių. Įvykis 
įvyko Jonėnų jūroje Graikijos 
vandenyse.

Dabar Amerikos jūrų pajėgų 
vadovybė paskelbė, kad susidū
rimo kaltininkai yra rusai. Jų 
povandeninis laivas Amerikos 
karinį laivą persekiojo daugiau 
pusė valandos ir staiga atsukęs 
17 mazgų greičiu smogė j Ame- 

I rikos karinį laivą.

namas. Alasachuseto observatori
ja Cambridge net išsiuntinėjo 
pasaulio astronomams nurody
mus, kaip jie auri stebėti plane
tą, kad pamatytu žiedą.

Žiedą apie Saturną pirmas 
1655 m. pastebėjo Olandijos as
tronomas Christian Huygens. 
Dabar technikai ir stebėjimo 
priemonėms ištobulėjus buvo 
pastebėta dar viena planeta su 
žiedu.

8 policininkai suėmė Sčaranskį, kai jis 
keltuvu leidosi iš Slepako buto

MASKVA, Rusija. —5 Antradienį, kovo 1-5 dienos vaks 
8 sovietų policininkai, paskutines dvi savaites sekiojusieji Anat
jų ščaranski, Maskvoje suėmė 
dvi savaites Pravdoje pasirodė

‘rinkes žinias” amerikiečiams.

prezidentui
, WASHINGTON. — Kovo 
kongresas suteikė prez. Carte
riui teisę savo nuožiūra uždraus
ti pirkti Rodezijoje chromą ar
ba atvirkščiai — palikti laivai 
pirkti.

Kongresas, 250 balsų prieš 
146, leidžia prezidentui Amerika

Nustatyta, kad ščaranskis 
skutinėmis dienomis kelis 1 

i tus buvo užėj ęs į Vladimiro 1 
. pako butą. Pastarasis -Alaska 
yra žinomas kovotojas už ž, 
teisę išvažiuoti Į užsienį. Jis 
dradarbiauja su Maskvos c 
dentais rusais. Kaip Slepal 
taip ščaranskis pastebėjo, 
policija juos sekė. Jie buvo 
kami ne tik ššaranskiui eir 
pas Slepaką, bet ir išeinant.

Šiomis dienomis sovietų
įrikiuoti į valstybių eilę, kurios pjcGa Palęido gydytoją Mich 
taiko Rodezijai ekonomines sank-j 58^ metus ir
djas, prisilaikant Jungtinių Tau
tų rezoliucijos, kuri pasmerkė 
Rodeziją, kad ji engianti juo
dųjų daugumą. *

Kai .kurio sūstęyai^nojėjo pri
jungti 197Tau. sen. Byrd paruoš
tą priedą, ' sprendžiant chromo 
klausimą. Senatoriai, priešingi 
uždrausti chromą pirkti. Rodezi
joje, sako, kad JAV negali būti 
priklausoma nuo Sovietų per- i 
kan chromą, kurs yra pagrindi
nė žaliava gaminant nerūdijamą 
plieną. < ■ .? :■

Izraelis nebespaudžia

Saulėtas
Sad* taka 6:04, leMKaii 5:67

Kalifornijos skautai, apvažmėję didesnius kelius ir gatves, 
rado 1500 pamestų padangų. Praeitais metais amerikiečiai metė 
200 milijonų padangų. Skautai surinko virš 1,300 padangų 

'‘ir padidino mvo iždą 600 dot;

Kritikuoja pasiūlymą
WASHINGTON. — Amerikos- 

žemės ūkio sekr. Bergland siūlo 
sudaryti bendrą Kanados ir Ame 
rikos javų rinką, kitaip sakant, 
nustatyti bendrą javams kainą, 
kad ji būtų tvirta ir pastovi.

Toks žemės ūkio sekretoriaus 
siūlymas nelabai patiko javų au
gintojams. Javų auginančių val
stijų, kaip Kansas, senatoriai 
pradėjo žemės ūkio sekretoriaus 
siūlymą kritikuoti. Sen. R. Dole 
sako, kad pasiūlymą priėmus, at- 
piktų Amerikos javai ir, gal būt, 
panaikintų Sovietų Rusijos pa
sižadėjimą pirkti javus Ameri
koje.

vėlusį į kelias žydų organiž 
jas. ščaranskis yra tik 29 n 
amžiaus, bet žydų disidentų 
pe, jis gana veiklus. Chicagų 
buhe korespondentas Phillip 
puto* praneša iF'Maskvbs/ 
sovietų valdžios policija su 
šearanskį, kai jis keltuvu lei 
žemyn iš Slepako buto. Tv 
narna, kad jis užėjęs pas SI 

įį.. i ką pakomentuoti apie Dr. Š 
no paleidimą.

ščaranskis tuojau buvo įve 
.į pilkai žalsvą policijos aute 
bilį. laukusį prie Slepako bui 
išsiveržė į policijos centrą, 
tarpu dar nežinia, ką policija 
giasi su ščaranskiu daryti. Jį 
Ii išvežti keliems metams ] 
vartos darbams be jokio tei. 
kaip tai daro pačios poli< 
nutarimai. Jam gali būti 
ruoštas viešas teismas užj 
pinėjimą ar kurį kitą sug: 
ta nusikaltimą.” A- »

Oficialus sovietų valdžios 
rastis Izvestijos paskelbė, 
Ščaranskis buvo amerikieč 
šnipinėjusios grupės narys 
teikęs dviem ambasados tai 
tojams kariškas sovietų info

WASHINGTON. — Austrijos 
kancleris Bruno Kreisky, per ku
rio valdomą valstybę pravažiuo
ja beveik visi žydai, bėgdami iš 
Sovietų imperijos, pareiškė 
spaudai, kad Izraelis sutiko su
mažinti spaudimą Maskvoje, tai
komą Sovietų administracijai. 
Iki šiol buvo spaudžiama, kad 
Sovietai išleistų daugiau žydų iš
važiuoti į užsienį, bet gyvenimo 
praktikai parodžius, jog žydai ne- _ ____________
linkę apsigyventi Izraelyje (ReiCyas Yra pagrindo manyti 
daugiausiai veržiasi Į JAV) su"isovietų valdžia planuoja šča:
švelnino diplomatini spaudimą. |k- teisti ir bausti

Nusinuodijo 
pakistaniečiai 

WASHINGTON. — Amerikos 
senato žiniomis, 3 asmenys mirė 
ir daugelis apsinuodijo pavarto
jus Pakistane insektus bei vabz
džius naikinantį skystį ar dul
kes bei pudrą, kurią pasiuntė 
Amerika į Pakistaną kovoti su 
Maliarijos liga.

t1

JAV ambasadorius Andrew Young 
ateinantį mėnesį pirmininkaus Jung
tiniu Tautu saugumo tarybai. Jam 
teks svarstyti ir spręsti visa eilę svar- 
bv PttblemŲ, liežianžip Pietų Afri-

Paskutiniu metu sovietų 
džia pradėjo daugiau kreipi 
mesio Į disidentus. Galimas 
tas. kad juos galėjo paveik 
sidento Tomo Venclovos pj 
kimas JAV kongreso komii 
tyrinėjančiam Helsinkio 
vykdyti daromas kliūtis ps 
So'ict Sąjungoje ir jo p: 
kimas Chicago Tribune r 
cijai apie sunkią ekonominę 
lę pačioje Rusijoje, reika 
Amerikos ekonominę ir tec 
pagalbą pramonei vykdyti 
tarimas amerikiečiams bū1 
lingiems. Jis patarė ame 
čiams daryti spaudimą j sc 
valdžią, ji turėsianti daryti 
laidas ir pripažinti gyvento 
pagrindines žmogaus teises, 
kam ne paslaptis, kad Veru 
pareiškimas sovietų age 
tuojau buvo parduotas Ma



tffuy KpynniF s -.
KfrnPfMfeSiui vaidinta kiętuvęi patriotus užsienyje 

Tpklus pat b«ndradarį>iautcįai ir tihv su
ąpviatąis statytojai. Abeji niekina patriotus ir jy 

. argęnaaęips.

Savus Lietuvoj ę rųsįųą 
labai kietai, etapas po etapo, 
bet užtat šviesia lietuvybe gaivi
na “tarybinės liaudies išdavikų” 
jaunimą Vilniaus kursuose! Gal 
ię nęręįkia būti perdideliu gud
ročium, kad suvoktum tų “pasi
tobulinimo” kursų organizatorių 
tikslus.

Išeivijoje diskutuojama bend
radarbiavimo sų Lietuvą gali
mybė ir nauda. Diskutuojamą, 
laikantis bendros humanistinės 
pozicijos, rūpinantis Lietuvos 
ateitimi. Neturėkim nė vieno 
nuošimčio iliuzijų. Lietuvos ko- 
mupianas atsilygins mums už 
tai šnipipėjiniu, dezinformaciją, 
mūsų vįęnįngųmp skaldymų. Ne
užmirškime, kad retas žmogus 
Lietuvoje, prisilaikantis neutra
lios režimui pozięijps, įšlęidžia- 
mas į Vakarus kaip svečias, čia

jotimis patriotus ir kovotojus 
Bražinskus, savo tolimesnėj pra
kalbos dalyje taip sakė:

Peranksti dar būtų pradėti 
navų flirtą su marionetinėmis 
Lietuvos institucijomis, nes pra
radimai gali būti skąųdesni, ne
gu nauda. Tiesiog graudus sa
vo naiviu nuoširdumu yra tau
raus žmogaus, humanisto, rašy
tojo Juozo Kralikausko kreipi
nys, į okupuotą Lietuvą; “Mes
kim šalin karo kirvius”. Bijau, 
kad “nusipelnę LTSR kultūros 
veikėjai” — enkavedistiniai ge
nerolai, kaip petroniai, žiburkai, 
žemaičiai ir kt. Į juos panašūs, 
užimantys “kultūros” mainų su 
užsienių bosų postus, gali ra
šytojo kreipinio paprasčiausiai 
nesuprasti. Jie praėjusio karo 
metu Maskvos fronte, pasistipri
nę rusiška degtine, siuntė tūks-

didžiąja dalimi ativažiuoja tik Šančius - jaunų lietuvių, beveik 
itin okupacinei valdžiai lojalūs, I beginklių, į atakas prieš vokie- 
pątikimi asmenys, ir tai ne tuš- čius. Atsiverskit Lietuvoj “Min
čiai, bet kądgrįžę Saugumui pa- ties” . leidyklos išleistą knygą 
teiktų kuo smulkiausią įnformą- <5Kovų keliais” ir pamatysit tuos 
ciją ką matė; ir išgirdo, priklaus pačius šaunius generolus, pOzuo- 
somai nuo instruktažo, kurį buvo j ančius prie medinio kuolelio 
gavę Saugume. ”• | įkalto į žemę. Mat, pO tuo kuo-

Lietuvoje svečiams iš užsienio 
pasitikti yrą. sukurta smulkiai 
apgalvota dekoracija, kuri visai 
neblogai maskuoja atvykėlio 
akims visa tai, kuo iš1 tikrųjų 
žmogus Lietuvoje gyvena. Be 
to, užsieniečiui .sunkiai yra so-i-.> . x- . . ,. . ... Ihors po sautuva. Ginklą turėjovokiamos sovietinio gyvenimo - T. . ., , , , tik kas antras ar trecias. Ji įsi-.skurdo kombinacijos ir visuotir t ■ . ■ .. . , M.. • • • t j- ^1. • gyti buvo įsakvta v boju , t. y.ne terororo baime, lydinti be per- J •
traukos kiekvieną Lietuvos gy- - - .
ventoją nuo pat vaikystės. Kai-, visi Lietuvos kariai žuvo

Apgailestavęs beteisį okupuo- Rusijos frontuose, po karo Lie
tas Lietuvos lietuvių padėtį, taip . tuvpje tiems “šauniems” gene- 
pat sarkazmo žodžiais atkreipęs1 rojams, vietoj pelnytų “tautos 
dėmesį, kad kai' kurie- išeivijos įšdąvįkų” ir •‘karo nusikaltėlių” 
lietuviai išdrįsta kaltinti neabe- vardų,- buvo suteikti “nusipel-

» timiu T ietd\u«> kultūrco (’) vei-
"i>” tit: iv. *>š abejoju ar 

tikslinga kreiptis j juos, siūlant 
“mesti šąlin. karo kirvius”. Jie 
kiekvieną išeivį, jeigu tas nepa
našus į poną draugą Bimbą ar 
nelinkęs pasiduoti generolų kvai
linimui, oficialia jų terminolo
gija vadina tik “buržuazine at
mata” arba “reakcionieriumi”. 
Xų epitetų yra ir daugiau, jų 

į galima pasiskaityti KGB leidžia- 
I majame “Gimtajame Krašte”, 
kur rusiško pavyzdžio gardelėse 
surūšiuojami, “pažangieji” ir 
“reakcionieriai”. Bendradarbia
vimą jie supranta viena krypti
mi: Maskva mulkina — Vakarai 
tiki. Be kompromisų.

Savo turiningą kalbą, dvelkian
čią nepaprastu nuoširdumu, V. 
Žilius taip užbaigė:

Nepriklausomai nuo to, ar iš
vysime kada laisvės dieną Lie
tuvoje, ar ne, tiems žmonėms 
mes liekame skolingi.' Jie krei
pia didelės vilties žvilgsnį į mus, 
jie laukia iš mūsų Lietuvos ne
laisvės reikalo garsinimo pasau
lyje. Tvirta mūsų laikysena prieš 
savo priešų banalų, promaskvi- 
ni melą daug padės Lietuvai jos 
kovoje prieš ilgaamžį lietuvių 
tautos priešą — rusiškąjį oku
pantą.

Linkėkime, kad mūsų vieny
bė būtų stipri.

Bendradarbiautojai ir tiltų su 
sovietais statytojai bei jų tole- 
rantai ir propaguotojai, vaizduo
dami patriotus, nėra nė piršto 
•‘įjudinę pasaulinei informaci
jai apie Lietuvos okupaciją bei 
lietuvių kančias. Jų nerasite tar- 
?e aukotojų Balfui nė Altai ar 
kitoms patriotinėms organiza
cijoms. Tai kokie jie patriotai? 
Judo bučkiais dar niekas niekam 
neįrodė savo meilės ir neįrodys™

K. Petrokaitis 
(Pabaiga)

/leidyklos išleistą knygą

leliu užkasta daugiau kaip 2,000 
lietuvių karių,- ką. tik žuvusių 
pirmoje atakoje už ‘/Tėvynės” 
laisvę. Ir taip .be vardų, be pa
vardžių ir “savi” lietuviai — 
generolai siuntė j uos Į mirti net 

[ nepasirūpinę, kad kariai turėtų 

kovos metu.

Kai-, visi Lietuvos kariai žuvo

give beArt fund

Drea 
Machin

America ja the place that is made 
out of dreams. And, ILS. Savings 
Bonds have been helping to make

six years. That means your dreams 
can come true faster than ever before.

You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
Band-ą-Month pląn where you bank.

P«fbre you know it, your Amencan 
‘ “mwR will be ą reality.

Take stock in America.
Now mature įn less tbąa sii years.

Now E Roods p*j 5'i% ifeterwt wh^r Held to 
Butufity W 5 y*»r», 10 months (4y the finu 
year). Bondi are rep;*«nd if lost, wto’en. c 
dowtroymd. When needed tney can be cashed 
at yout bank. Interm is not subject to state

-

Sharon Erdman ištisa naktį pralaukė lower oiry, ra., i—v =■<-
, , j iocioc kuris buvo vandens apsemtojegos, laukdama žirny apie lik mą josios tėvo, Kuns ouvo pi|; ei

anglių kasykloje. Kai pavirsiu pasiekė žinia, kad losios tėvas Pilypas Sa 
balino žuvo kasykloje, tai jis pravirko.

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
• 590 m. Romos mieste šia u- pavadindami jį kadaise buvu- 

tė slogos epidemija. Be kilų slo- siais garsiais verdais. šventame 
gos reiškinių susirgę ėiaudėda- Rašte ir bažnytinėse apeigose 

Popiežius Gregorijus įsakė
čiaudantiems sakyti: “Dio ti be-

Iš čia kilo anglosaksų nuogyną ir mėgo gerti

lė
fe’
vo.

xiecica.”
ir amerikiečių “God bless b.ou ’.
Vokiečiai čiaudintį užjaučia sa- motiejui gerti

FIGHT HEART DISEASE

jis tebevaidina žymią rolę. Yra 
žinoma, kad Nojus turėjo vy- 

vyną.
Šv. Povilas rekomendavo Ti- 

't vyno gydantis 
kydarni “Zum Gesundheit” ar-‘ nuo pilvo skausmų. Jei vikin- 
ba tiesiog “Gesundheit”, o lietu gas Leif Eriksonas būtų pripa- 
viai sako — “Ant sveikatos’.’

‘ 8 Žurnalo “Changing Times”
. žiniomis kavos kainos iškils iki 
$4 ir pradės kristi mažiausiai po 
4 metų. Kakavos ir arbatos kai
na taip pat kils. Prieš du metus 
kavos svaro kaina Buvo $1.30. 
Spalvoti TV aparatai atpigs net 
40 dol. Konkurenciją TV apa
ratams tebedaro Japonijos dirb 
tuvės. /S’

• Saulėgrąža yra jautri ne lik
saulei, bet ir drėginei: nusvirę 
jos žali lapeliai rodo, kad daržą 
reikia laistyti. Modernūs sodi
ninkai pataria sodiųtigėles ir dar 
žoyes tose pačiose vagose ar lys
vėse, derinant peržydėjimo lai
ką su vaisių nokimu, taip pat 
taikant, kad būtų lengvas priė
jimas skynimui vaisių ar žie
dų. "V

i-.
• Seniau būdavo prietaras ver 

riant neaiškios kilmės grybus 
vartoti maišymui sidabrinį šau
kštą. Jei šaukštas pajuoduoja, 
lai grybai esą u u ydingi. Mano 
manymu, šis būdas yra geras 
nustatyti, ar dabartiniuose do
leriuose yra sidabro...

• Posakis “Višta kiekviena me 
puode” nėra prez. Herberte* Hu- 
verio išrasta propaganda. Tai 
linkėjo karalius Henrikas IV 
savo subjektams Henrikas VIII 
nebuvo vištienos e; tuziastas. Jis 
prižadėjo parūpinti savo paval
diniam-, gerinus os jautienos - 
sirloin. Jautieną propagavo ir 
kiti Anglijos karaliai: Karolis 
II ir James I.

• Maisto ir Vaistų administ
racija uždraudė propagandą eū 
ketėse. Jei jose sakoma, produk 
to tūris yra 4 asmenims, tai tu
ri būti nurodyta uncijomis ar
ba kitokiais mastas. Ateityje 
etiketėse turės būti nurodytas 
gryno produkto kiekis.

• Prieš skalbimo mašinų ifi- 
' radimą ,skalbimas buvo gana 
' sunkus darbas. Buvo ieškoma 
1 įvairių palengvinimų. Senovės
romėnai sudėdavo skalbinius į 
akmeninį dubenį ir juos mindy
davo basomis kojontis. ■ 

| • Vynus buvo laurus gėrimas, 
į koj amerikiečaai jj^nfnuverfi
no, gamindami blogoj rūšies ir

žinias Amerikos atradėju, tai 
šiandien ji būtų vadinama in
land arba Vineland, Gal būtų tei 
singas pavadinimas, nes čia iš
geriama virš 300 milijonų ga
lionų vyno per metus Neseniai 
visus nustebino žinia,: kad New 
Orleano mieste buvo parduota 
vyno bonka už $14^00. Tai bu
vo 1806 m. Chateau Latite—Rot 
šildo raudonasis Bordeaux.

Kaip vaikai auga?

* Tik gimę kūdikiai yra glež
nučiai ir jautrūs, kaip gėlytės. 
Jie reikalingi geros priežiūros, 
kuri nurodoma bendrais pata
rimais, bet ne taisyklėmis.

Kūdikis iki 4 męn. maitina
mas motinos pienu arba spe
cialių skystu maistu, va dina
ru u formula, duodant 2—6 un
cijas, vėliau didinant iki 7 unci
jų, o. mažinant iš 6 maitinimų 
j penkis.

4—6 mėn. kūdikis dar mai
tinamas motinos pienų, o for
mula didinama iki 8 uncijų, 
mažinant net iki 4 mailinnių. 
Pradedama duot vaisiu sunka 
ir maltas maistas kartą savai
tėje. Pamažu pratinama prie 2 
— 3 šaukštelių košės pavidalo 
maisto, mažinant kondensuoto 
pieno formula.

6— 9 mėn. kūdikis gali ger
ti piino rieoumo pieną, o mai
tinimas sumažinamas :kj 1 kar
ių. Pradedamas pratina gerti iš 
puoduko, pratinamas prie mal
to arba kapoto maisto, atprati
namas nuo žinduko. Vaikams 
pradeda dygti dantukai, reikia 
saugoti, kad jie neišsikraipytų.

Iki pat 12 mėn. kūdikiai mai
tinami formula, kartu duo
dant vis natūralesnį sumaltą ir 
kapotą maistą. Galutinai atpra
tinamas žįsti. M. Miškinytė

, ŽEMAITIS

'AUTOS GAJUMO IR GALIOS VERSMĖSE
(Tęsinys)

Kitas naktis Kęstučio būrio žvalgai praleidžia arti 
šakarnės pilies, ir po ilgesnių tyrinėjimų sužino, kad šioj 
pily tikrai yra Pūtvės pilies senis Jogaudas su kitais 
pagrobtaisiais. Pradžioje naktimis, nelaisviai būdavo re
težiais surakinami, bet dabar laisvesni ir kai kurie jų 
priskirti prie arklių šėrimo ir girdymo. Vėlai pavakarėje 
Alvydas, tūnodamas prie pilies upelio krūmuose, pastebi 
savo tėvą bevedanti upelin girdyti arklius. Jis jį užkalbi
na ir prašo bėgti drauge į Kęstučio būrio palapines. Bet 
tėvas griežtai atsisako — jis negalįs palikti aklam liki
mui savo nelaimės draugų, kurie jam pabėgus labai nu
kentės. . -

Alvydas grįžęs visą tai nusako Kęstučiui. Kiti žval
gai praneša, kad pilis stamantriai įtvirtinta ir tiesiog ją 
puolant, būtų daug nuostolių. Kęstutis pagal jo sudarytą 
planą pasiunčia žvalgą į kitą jo kario Gimbuto vadovau
jamą būrį, esantį poros valandų nuotoly, kad tas pultų 
gretimas pilaites. Netikėtai užpulti pilaičių gynėjai kvie
čiasi pagelbon šakarinės karius ir kai tie skubiai, išvyks
ta palikdami menką apsaugą,.Kęstutis su savo būriu puo
la šarkinės pilį, greit ją užima. Pagelbsti ir nelaisviai. 
Iš pilies paimamas atgal kelionei grobis ir keletas gyvais 
likusių vokiečių nelaisvėn.

Grįžus senon stovyklon liūdnu veidu jaunuolis Ul- 
dukis, Glodenio sūnus iš Pagąųrės, stojęs priešais Trakų 
karvedį, pagarbiai, bet pusbernišku statumu kreipiasi:

Viešpatie, Žemaičių karaliau! Nuolankiai meldžiu 
prievaizdos Makso galvos ! Tris kartus prisiekiau protė
vių vėlėmis!. Jeib kuomet iš šio lažo ištruksiu, netversiu, 
kol to niekšo nenudaigosiu.' Jis parodė Kęstučiui, kaip jį 
tas Maksas baisiai mušdamas sužalojo. To dar maža, jis 
ąikė badmiriu jo seną tėvą ir, kai tas nepajėgė prie tie
siamo kelio velėnas pakelti, mirtinai užplakė. Šventų die
vų įsaku, jis privaląs už tai tam žvėriui Maksui atlyginti.

Kęstutis atydžiai išklausęs, pagiria Uldukį, kad jis ■ 
taip vyriškai tvirtai myli savo tėvą ir gerbia giminės * 
kraują, jis ^ko? — NųoJios.dienog ęsTmanoJūnto.karei- 
va, lygus su visais. Ulduki, esi dabar mano klusnybėje, 
Įsikalki į jauną pakaušį: nuginkluoto prięšihįnko mes nė- 
žudome. Tokia mano valia. Jeigu križionys yra nedoro 
būdo ,ar gi mums dera tapti tokiais, pat niekšais? žvėris^ 
kai elgtis — dievai draudžia, sunkiom bausmėm grasi
na... Maksą paliksime gyvą, jis padės mums pilis, statyti, 
akmenis mūryti, tiltus ręsti... .

Galop, po ilgos kelionės įvairių nuotykių, Kęstučio 
karių būrys, su iš Šakarnės pilies išvabuotais nelaisviais, 
persikelia Nemuną ir pasijunta savuose pasiilgtuose Že
maičiuose. Senis Jogaudas ant pląčįastrėnio jųodšinnio 
nugaros užsižęrgęs, smagia ristelę kr-esnpją namų lįnkonĮ 
Alvydas joja gretom. Jie raitom grįžta Į savo Akmenės 
žemes. Alvydas jaučiasi kone milžinu išaugęs. Juk' tėvą 
iš myrio baudžiavos išvadavo.

Pakeliui jis kalbina tėvą vykti draugę .į Trakus pas 
Kęstutį, Senis Jogaudas jam nedraudžia ten kariaunos 
amatų mokytis, bet. jis pats niekur kitur, kaip tėviškės •- 
pusėn. Tenai jo vieta. 0. ir kūno pelenus,- kuomet saviep 
dievai atsišauks,-’ jis geidžia palikti šeimos kapinyne, Ak
menos krante. Visi putviškiai ten ilsisi. -J

Ūmai Alvydui parūpsta: — Sakyk, tėveli, kur apsis- ; 
tbs Agluonė? Jinai dabar našlaitė. Tėvas pasako, kad ji 
vyks tiesiog pas savo tetą į Graužuvėnus, netoli Pūtvės ir 
kad ji jos tėvo, jam mirštant,jau sužadėta, tik jaunikio 
vardo nepamenąs. Yldeginįo dūris Alvydui smilktelia, 
tarp šonkaulių biaurus kirminas įsiėda. Galop toptelia 
— ją pačią iškvoti. Pasirodė ji nieko apie tai nežinanti 
Tėvas ją sužadėjo mirdamas, ji dar buvo maža. Agluonė 
netiki. Alvydas užtikrina, kad tai ir teta patvirtins. O’kas 
tau rūpi?— Na, gal būt mažą trupinėlį rūpi, su drovia 
širdplėša Alvydas prašnabžda...

Senis Jogaudas, apžiūrėjęs kryžiuočių sudegintą Put 
vės pilį, nutaria yėl iš naujo atkurti, dar druktesnę už 
anąją, tesaugos žmones nuo nelemtų atsibastėlių. Alvydas 
nulydėjęs Agluonę pas jos tetą šalteikę, sužino, kaip pei
liu smeigtas, kad ji jos tėvo pažadėta stamantriam vy
rui Stabiniokui iš Giniočių pilies. Jis grįžęs pas tėvą, ku
ris laikinai apsigyveno pas medininką vis nerimauja, dar 
bai jo netraukia, jį vis kamuoja mintis, kaip nęrs grei
čiau sutikti tą jo varžovą — Stabinį ir su juo išsiaiškinti. 
Juk jis turi didesnių už jį nuopelnų Agluonei — ją iš
gelbėjęs iš nelaisvės.

(Bus daugiau) . .
visi LIETUVIAI BIZNIERIAI
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Detroito
Svarbus Lietuvių Namų 

susirinkimas

Valdyba praneša nariams, kad 
1977 m. kovo mėn. 20 diena 12 
vai. 15 min. Lietuvių namuose 
yra Šaukiamas, labai svarbus, 
visuotinis narių susirinkimas. 
Valdyba vnori visai rimtai pa
stebėti, kad tik nuo tamstos da
lyvavimo priklausys vienoks ar 
kitoks Lietuvių Namų likimas. 
Būtinai dalyvaukite! Pasirašė 
valdyba.

Keletą pastabų

Daug kartų jau rašiau 
Lietuvių Namus. Rašiau,
viskas einasi gerai, nors visiškai 
taip ir nebūdavo. Šiais metais' susirinkimas nutars.

apie 
kad

naujienos
okupantas nieko nesako apie sa
ve blogai, nors jiems ir bankro
tas gresia. Tvarkykime Lietu
vių Namus blaiviu protu, 
tuvių namai iš pereitų metų 
rengimų turėjo pajamų 
$913.11.

Dariaus-Girėno klubas dėl 
jentų sumažėjimo žada nuomą 
kirsti pusiau. Namų apšildy
mas per pereitus metus kainavo 
$1,703.89, apšvietimas $769.94. 
Namai nebeišsilaikys, nes ne
pakanka pajamų išlaikyti, šil
dymo sistema sugedusi. Gal rei
kėtų eiti prie anglimis kūrena
mų pečių. Amerika turi du treč
dalius viso pasaulio anglių. Pa- 

. matysime, ką visuotinis narių

KENOSHA, WIS

po Lietuvių Namų Draugijos ir 
Dariaus-Girėno Klubo metinių 
susirinkimų. Lietuvių Namų 
Draugija nebeišrinko valdybos. 
Po visų tų susirinkime spektak
lių parašiau tik mažą dalelę tie
sos. Vieni tą tiesą priėmė, o kiti 
norėjo, kad teisybę slėpčiau. Vie-

Lie- 
i pa
ves

kli-

Dr. L Bajorūno paskaita

Paskaita įvyko kovo mėn. 6 d.; 
Kultūros Centre.' Paskaitą ati-! 
darė skyriaus pirm. inž. Alfa 
Šukys. Paskaitininką Dr. Leo
ną Bajorūną perstatė inžinie- 

nas nuo Kulių žemaitukas jaudrius Jonas Dunčė. Paskaitinin-

DETROITO LIETUVIŲ NAMAI

Tik susirinkę kiek buvo pu- gydama jo patarimų.
-stebinti, kad Kenoąhoje augiu- Indira Gandhi nei jos sūnus.; 
tas ir kenoshiečių remtas tauti- tuo įvykiu nepasisakė, bet Uttar 
nių šokiu ratelis “Bijūnas” k ar- Pradesh valstijos ministertis pa
tu su savo vadovu Stasiu nepa- vadino tai “niekšiškas užpuoli- 
rodė nė vieno šokio, nors aplin- mas”.
kinese vietose jie šoko. Keisto-! 
kas reiškinys, atrodė lyg ir prieš- Į 
snna Altui, kurį visi lietuviai 
vispusiškai remia, ir tame “Bi
jūne” šoka lietuviški vaikai. Tą 
savo pasišiaušimą “Bijūnas” tu-, 
retų lietuviškuose reikaluose 
nustumti už scenos. Tikėkime, 
kad ateitis tai parodys.

Vasario 16 d. minėjimas
I iėtuvos Nepriklausomybės 59 

m. šventės minėjimas Kenoshoj 
Įvyko šio vasario 13 d. šv. Petro 
parapijos salėje. Minėjimą atida
rė Kenoshos Alto sk. pirminin
ką* Dr. V. Balčiūnas ir progra
mai oravesti pakvietė p. Vytą 
Paukšteli. Invoka f ją sukalbė
jo Kenoshos parapijos klebonas 
kun. Saplis. MIC. šventei pri
taikinta žodį susirinkusiems ta
rė iš Chicagos pakviestas dr. V. 
Dargis. Jo pasakyti žodžiai ir 
mintys susirinkusiems paliko 

gražų įspūdį ir prisimini
ma.

Trumpoje ir neilgoje meninėje 
programėlėje, dr. Balčiūno jau
nasis atžalynas pašoko porą šo
kių, o iš Chicagos — Cicero p. 

atsivežta jaunuolių po
ra pavaizdavo šiurpų vaizdelį iš 

. tremtinių Lietuvoj gyvenimo. 
Pradžioje minėjimo žinoma Ra
cines daininkė p. Tamulėnienė 
sugiedojo Amerikos himną, o mi
nėjimui pasibaigus su visais at
vykusiais ir Lietuvos himną.

Minėjimas praėjo labai sklan
džiai ir dalyviai suaukojo Alto 
reikalams 315 dolerių, kurie ir

IV h
e ■»

tl
V/A^-IINCTON. — Timsterių 

fondo centro direktorius Daniel
V. D. Shannon pareiškė kongreso ap-

klausinėjimų komitetui, kad tim- 
sterių fondas yra nesaugus, ka- -■ 

Į dangi fondas yra įsipareigojęs
iki 5 bilijonų dolerių timsterių -• 
buvusiems vadams, kurie dabar - 
yra jau išėję Į pensiją. :--

Shannon 'kongrese pareiškė, 7 
kad jis timsterių 1.4 bil. del. pen- ' 

'sijų fondo tarybai pasiūlys pri-
dama.7 būti išrietu’T Indijos ’ na^jas_ pensijL ^k1^’ -:
parlamentą atstovu, buvo vie-' 
name miestelyje apšaudytas iš, 
šautuvo, turint tikslą jį nužudy
ti. Atentatas Įvyko kovo 14 d.

NEW DELHI. — Lidijos mi- 
nisterės pirmininkės Indira Gan- ' 
dhi sūnus Sanjay Gandhi, kurs Į 
važinėja su prakalbomis, norė-

(kurios išspręs pensijų fondo fi- . ; 
nansines bėdas. Pagal naujas 
fondo taisykles ar įstatymus, 

fondą turės tvarkyti nauja ir į 
Kulkos Sanjay Gandhi nepalietė i n^e^am nePr:klausoma taryba. 
tik apgadino automobilį.

Tai pirmas toks Indijoje atsi-

DLOC darbingas posėdis ir Gabijos skautai ir skautės in- 
, tensyviai toms iškilmėms ruošia
si. Bus prikepta netiktai Kaziu
ko širdelių, bet. ir prigaminta 
Įvairaus maisto.. šeimininkės tą 
dieną prašom maistą namuose

Kovo mėn. 8 d. šv. Antano
paragavęs lašiuką užsipuolė. Gir- kas savo paskaitą laikė pailius- parapijos salėje Įvyko Detroito 
(įi, kam rąžai teisybę! Vadinasi, truodamas skaidrėmis. Paskai- Lietuvių Organizacijų Centro 
Lietuvių Namų likimas priklau- ta buvo neilga, bet Įdomi. Pra- valdybos darbingas posėdis. Ap- 
sys nuo atsilankiusiųjų. Į dar- džioje paskaita nelabai buvo gir- tarta visa eilė svarbių reikalų, 
botvarkę Įrašytas Lietuvių Na- dima. Paskaita buvo scenoje, o 'Nutarta, kad. metinis atstovų- 
mų ateities klausimas. Vadina- salėje vaikai žaidė krepšinį, truk- nar^ susirinkimas Įvyks balan
ai, kas. nors su namais nėra ge-|dė klausytis. Paskaitą suruošė džio 24 d. 12 vai. Lietuvių Na

negaminti. Bus skanaus gėrimo Į ^us Pas^Msti Altui.

rai. Tai kam slėpti dabartinę na- j Inžinierių ir Architektų S-gos 
mų padėti. Tik mūsų tautos | Detroito skyrius.

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

lietuviškąjį pamarį
336 puslapiais su žemėlapiu h* paveikslais apraše Pamarį senus Jo 
gyventojus ir samią. 1,200 lietuvišku vietovardžiu sąrašas. Knygos 

. kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentu

• ' NAUJIENOS
2.? : 1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

muose. Be to, numatytas iš
tremtųjų ir nukankintųjų Sibire 
minėjimas su pamaldomis visose 
trijose lietuvių parapijų šven
tovėse birželio 12 d. Dabar vyks
ta su latviais ir estais pasitari
mas. Smulkiau apie minėjimą 
bus paskelbta vėliau.

L. B. Apylinkės metinis 
susirinkimas

iš uzbono, varvaliulio ir kitų gė
rimų. Skautės pasirodys su 
įvairiomis lėlėmės, o skautukai 
išsuks iš medžio Įvairių birby
nių, riestų pypkių bei kitų dro
žinių. Mugėje laukiami visi pie- 
bei bobutės baltomis skarutė
mis.

Jau sveiksta mūsų ligoniai

šta namuose savo dėdės Justino 
Preibio globojamas. Linkime vi
siems geriausios sveikatos.

A. Bukauskas

Tai pirmas toks Indijoje atsi-l . 9 Mūsų spaudoje galma už- 
tikimas laike 30-ties metų, kai tikti alegorijų apie krokodilo--.

nepriklausoma, i a^aras- Pasirodo, kad krokodilai...- 
rterio nirminin- 1 Uk verkia, bet ir juokiasi.
būtu užpultas. ■ Papuasų genties krokodilų me "Į

Indija gyvena i 
kad Indijos ministerio pirminin
ko šeimos narys 
Sanjay Gandhi neturi jokių ofi- džiotojai, gaudydami krokodi- 
cialių pareigų Indijos valstybė-' lūs, paneria Į vandeni ir kutena ' 
je, bet opozicionieriai kaltina, ju papilvę. To pasėkoje kroko- ■- 
kad jo motina jam suteikia “spe- . dilai darosi neatsargūs ir kelia- 
cialią konstitucinę jėgą” klau- si ĮĮ vandens paviršių.

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.

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

Juom Kapačlntkai, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
vrt natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu- 
ttruota. 300 psL Kaina 7 doL

eiKAGIETiS ĮSPŪDŽIAI 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 S150. Yra taip pat 
tfverrta į anglų kalbą.

M. SATYRINIS NOVtLĖS. Genialaus rusų rašytojo I
30 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina $2.

D. Kuraitis, KELIONt f ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intuuisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Prof. P. Pakirkiu, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psl. dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. į 
Kaina S3.
\ Vincas žomalfit. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAiTtJE.
34 pat Kaina SI JO.

tie ir kiti leidiniai yra gaunami

NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. ėOėOS I

•Mlankanf darbo valandomis arba užsakant peštu Ir pridedant 
iek| ar plnlplnf perlaidą.

Susirinkimas Įvyks kovo mėn. 
20 d. 12 vai. Kultūros Centre. 
Kviečiami nariai ir nenariai 
skaitlingai dalyvauti.

Kaziuko mugė

Kaziuko mugė jau nebe
kalnų, tai yra kovo mėn. 27 d. 
Prasidės tuoj po pamaldų 11:30 
vai. Kultūros Centre. Baltijos

už

Alfa Gilvydis, buvęs Lietuvo
je Seimo vicepirmininkas, grįžo 
iš ligoninės ir sveiksta namuose. 
Alfonsas žiedas, L. ž. Sąjungos 
Detroito Skyriaus pirm, sveiks
ta namuose savo mielos žmone
lės priežiūroje; žurnalistas Vla
das Selenis sveiksta savo na
muose, taip pat mielos žmone
lės priežiūroje; žurnalistas Vla
das "Mingėla sveiksta, bet dar 
ligoninėje.. SLA 200 kp. iždo 
globėjas Feliksas Blauzdys sveik-

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotrauką.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
t '< 39 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

SODYBŲ PIEVELES '
Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pl^ 

> relė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne j I visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrime j Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapiu agronomo A. šeštoko knygelė, f kuri vadinasi *1*
| SODYBŲ PIEVELES

Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip J žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 1 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 pasiusime. Pinigus prašome 
silįsti tokiu adresu:

s NAUJIENOS, (
I ___ ____
11 1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL. 60608

11 ~ c jam j *thi.l iwrwi Ai-uiui j^ĮiULtm'.iii'jfc?

Jau kuris laikas atspausdintą Ir galima gauti knygų rinkoje
CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ |

Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 
Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl. Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicago n atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos Šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48

I pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jas. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistinių, laisvamaniškų Ir

I kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaitykloj ban- 
I' kai ir kt « « 1

Norintieji Hą knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderį

AMERIKOS LrETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

173S So, Halsted SU Chicago, HL B0608

Artėja Dainų Šventė. Reikia jai tinkamai pasiruošti.

Jūozės Vaičiūnienės knyga

ateina pagelbon organiztoriams, choru vedėjams, choristams ūr 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 čekį arba Money 

orderį tokiu antrašu:

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

Taupykite dabar 
pas mus

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
gyti.

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki 

73/4%

palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

5Y4%

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

Įrteigta 1923 metai*. TELu 421-3070L

t.
Įvtalgoe pietao*« klemM automobiliam* partatytL

* — NAUJIENOS, CHICAGO «, ILL.— Thursday, March 17, 1977—
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Tuščios kalbos apie pogrindį
Paskutinėm dviem savaitėm Chicagos spaudoje, ra

dijo valandėlėse ir net susirinkimuose buvo keliamas klau 
koks manifestas,turėtjęs būti pagrindu kovai prieš dabar 
ir kai kuriose rusų pavergtose tautose apie ten veikiantį 
pogrindį, nukreiptą prieš dabartinę sovietų vyriausybę 
ir prieš visą komunistų įvestą valstybinę sistemą.

Gandus apie Lietuvoje ir kituose kraštuose esantį 
pogrindį pradėjo leisti jau prieš trejus metus, kai Kana
doje buvo paskelbtas ir iki šio meto dar neišaiškintas kaž
koks manifestas, turėjęs būti pagrindukovai prieš dabar
tinę sovietinę žmonių išnaudojimo sistemą. Kad Rusijos 
Lietuvos, Ukrainos, Gudijos ir Gruzijos gyventojai nori 
nusikratyti komunistinės vergijos, kiekvienam supranta
ma,bet kad tas nusikratymas eitų ‘‘manifestų” ar “kroni
kų”, dažnai užsienyje sukombinuotų, kryptimi, tai yra 
tiktai “wishful thinging”.

Kad Lietuvos gyventojai nepatenkinti dabartine so
vietine išnaudojimo sistema, kad komunistai kiekvienoje 
pavergtoje tautoje turi pačias didžiausias privilegijas ir 
kad jie šiandien ištaigingiau gyvena,negu buvusieji stam 
būs dvarininkai it turtingi ponai, — visi žino. Bet tarp šio 
nepasitenkinimo ir vieningos organizuotos posipriešini- 
mo kovos yra didelis skirtumas. Kad krašto gyventojai 
yra nepatenkinti, tai valdžią turintieji sovietiniai ponai 
tai labai gerai žino. Bet taip pat jie žinotų, jeigu tie ne
patenkintieji bandytų sudaryti organizuotą pasipriešini
mą. Apie organizuotą pogrindį bet kokioj Sovietų Są
jungos vietoje pirmiausia sužinotų Andropovas, bet 
ne “kronikų” dailintojas.

$31.00
$18.00

$4.00

$16.00
$3.00

$7.50
$2.50

Šventadienis (Tapyba)SOFIJA PACEVIcIENe

Jono Kreivėno kalbos, pasakytos Rockforde, 
santrauka pagal Rockford Morning Star

“I was sentenced to Siberia” Į pagaliau atėjo iš Maskvos d.ę- 
antrašte per visą puslapį pirma- krętas, pasakę Kreivėnas, citųo- 
dienio, vasario 21 dienos, Morn- damas paragrafą ir straipsnį, 
ing Star numeryje tilpo Riek 
Greenbergo ilgas reportažas apie 
Rockforde, Lietuvių klube, įvy
kusį Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimą ir buvusio Sibiro trem
tinio Jono Kreivėno tame minė
jime pranešimo santrauka.

“Jonas Kreivėnas yra vienas. prieš liaudį.
iš nedaugelio, kas galėjo sugrįš- astuoniais metais sunkiųjų dar- 
ti ir papasakoti. Be abejo, jis ' bų Sibire”.
gali minėti vardus savo draugų j “Mano žmona ir keturi vaikai 
ir šeimos narių, kurių sušalę pa- ‘ gavo leidimą atsisveikinti ir 
laikai ramiai ilsisi Sibiro begali
nėse dykumose”, pradeda Green- 
bergas.

Ir jei ne vienas kitas biuro- 
kraštiškas krypterėjimas, politi
nis trikas ar paprasta akla lai
mė, jis, be abejonės, tebeplušė- 
tų neribotą terminą kuriame nors 
rusų sunkiųjų vergo darbų lage- 

: ryje, jei tebebūtų gyvas ar se
niai nužudytas.

Kreivėnas, 78 metų amžiaus, 
dabar gyvenantis Chicagoje, sek- 

: mądięnį pavaizdavo kaip vardan ' 
i kai kurių iškreiptų etikečių tebe- ros vėl pasiliejo, 
įvyksta politiniai persekiojimai, L . , .
tebeardomos šeimos ir tebenai-: dagiai plojant, palipo į sceną. Jis 
kinamos gyvybės.

Jis (Jonas Kreivėnas) buvo 
O gud- pagrindinis kalbėtojas Lietuvos 

i Nepriklausomybės paskelbimo

kurie apsprendė jo likimą per 
sekančius 34 metus.

“Nebuvo jokio teismo nei ko 
panašaus”', toliau kalbėjo Krei
vėnas, “bet mes buvome skaito
mi nusikaltę subversyvia veik
la ir bendrais nusižengimais 

Buvau nubaustas

jiems buvo pasakyta, kad manęs 
daugiau nebematys”, pasakė jis 
sujaudintu balsu. “Mano žmo
nai davė teisę ištekėti už kito”.

Jis nutraukė pasakojimą ir 
atsistojo ramiai pradėjus giedo
ti Amerikos ir Lietuvos tauti
nius himnus. Pirma sekė Ame
rikos giesmė akordeonu prita
riant. Visas 100 asmenų salėje 
giedojo su pagarba. Lietuvos 
spalvas atskleidus, griausmingas 
choras pripildė visą salę.:

Vėl akys buvo raudonos ir aša-

Po to Kreivėnas, publikai man-

Plačiausiai apie Lietuvoje ir kitose sovietų teritori
jose esantį pogrindį prašneko pro Chicagą pravažiavęs 
Australijos lietuvies Kedys. Apie tą pogrindi jis pasako 
jo jam duotoje radijo valandėlėje, apie jį jis rašė Naujie
nose spausdiųtame jo straipsnyje, jis savo minčiai skelbti 
naudojo Lietuvių Forumo laiką, o kai Tomas Venclova 
skaitė paskaitą,tai jis ir ten jo prašė,kad paaiškintų apie 
dabartiniu metu Lietuvoje esantį pogrindį.

Kedys tiek toli nuėjo, kad jis jau dabar pasiūlė ieško
ti būdų Vyriausią Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą per
tvarkyti pagal naujai susidariusią politinę situaciją. 
Iki šio meto VLIKAs buvo sudarytas, pagal Lietuvoje 
veikusias politines partijas. Dabartinis VLIKOpagrindas 
esąs penkiolika buvusių lietuvių politinių partijų,bet atei 
tyje šitas pagrindas jau nebegeras, nes buvusių partijų 
jau nebėra,, o, sudarytas naujas visai kitoks pogrindis, 
Kedys aiškino, kad dabartinėje Lietuvoje yra susidariu
sios keturios politinės grupės, todėl ir Vlikas turėtų per
sitvarkyti šių keturių grupių pagrindu.

Diržai 
automobiliuose

Chrysler bendrovės direkto
rius Riccardo sako, kad automo
biliuose įtaisyti diržai kaštuoja 
daug mažiau kaip oro maišai ir, 
antra vertus, jie gali taip pat 
gerai išsaugoti žmogų auto ne- 
’aimėje. Pasak direktoriaus, rei
kia tik išleisti įstatymus, kurie 
turėtų būti griežtai vykdomi, 
Esą, JAV yra vienintelė valsty
bė pasaulyje, kuri nereikalaują 
vartoti automobiliuose įtaisytus, 
diržus.

Automobiliais važiuodami ke-. 
liuose žuvo m. 27,000 as
menų. Jei jie būtų buvę prisi
rišę diržais, tai jų 19,000 būtų

“Turistinė” kelionė• »■ S . «r . . *■ f. V . -» — -uę?--- ir .

Italas Porcari, pagrobęs lėktu
vą su 36 keleiviais, iš Ispanijos 
per Alžiriją privertė lėktuvo pi
lotus skristi į Afrikos Ivory 
Coast valstybę, kur pasiėmęs 3 
metų dukterį ir 140,000 dol, pi
nigais vėl atskrido į Ispaniją. Iš 
čia jis atsirado Turine, norėda
mas pasiimti antrą dukterį, bet 
tai nepavykus,'privertė lėktuvą 
skristi į Varšuvą, o iš ten manė 
kelionę užbaigti Maskvoje. Var
šuvoje grobikas vėl pakeitė nuo
monę ir per Čekoslovakiją atsira
do Šveicarijoje, Ciuricho mies
te.

Ciuriche apsirengusi policija 
lakūnų uniforma grobiko jau 
laukė. 'Nusileidus'lėktuvui, gro-. 
biįiąs Porčari bųyą. nuginkluo
tas ir suimtas. Tąip baigėsP'tu- 
ristinė” kelionė. Dabar grobiko 
laukia.teismas ir kalėjimas.

| pasakė iškalbingą, nors per ilgą 
kalbą — ištisą politinių perse
kiojimų Lietuvoje istoriją... Vi
rėjoms pradėjus ant Halų dėti 
viščiukus ir dešras, Kreivėnas 
kalbėjo apie jo deportaciją į SL 
birą. - -

“Mus masėmis sukimšo į už-.

Lietuviai sakydavo, kad “antelė dar jūroje,..., < 
ragalvis pleperis jau kiaušinienę kepa”.. Nei Kedys turi 
Įrodymų apie Lietuvoje veikiančias keturias grupes, nei > 59 metinėms sukaktuvėms pamį- 
vienas rimtesnis politikas apie tą pogrindį" turi duomenų, nėti Rockfordo Lietuvių klube. 

Nors buvo skelbta kaip nepri- 
| kląųsomybės šventė, tačiau mį- 
• nėjimo dalyviai čia ne tiek mę- kaltus prekinius vagonus”,, tęsė 
tų turėtų Lietuvos laisve džiaug- jis “Vietos nesant, daugelis - tu- 
tis rinkosi: jie čia susirinko pro- rėjo stovėti. Nebuvo jokių sa-

nei sugrįžusieji turistai parvežė jokių žinių, bet Kedys vis 
vien tebekartoja pasaką apie reikalingas VLIKO refor
mas. Jeigu jis su tokiu pačiu pasiryžimų būtų bandęs išai
škinti, ką pagal jo planą pertvarkytas VLIKas būtų pa
daręs, ir jeigu būt įrodęs, t 
dalykas, ir jau nereikėsią naujos, reformas, tai dar būtų1 
pusė bėdos.Jam ir į galvą neatėjo minti 
litikus reikia įtikinti apie reformų reikalingumą ir jų; tus bus jau praeities dalykas.

ioo- tie veiksmai būsią tikras testuoti prieš daugiau kaip 30i nitarinių įrengimų. Mums davė
metų trunkantį sovietų viešpa-' duonos ir sūrios žuvies, bet vi- 

, , . tavimą ir pasvajoti apie rytojų,'siškai nedavė gerti. Daugelis tiek
kad lietuvius po kuomet bėgimas į “laisvus” kraš- ištroško, kad bandė perdurti są- 

_ . .. . vo rankas ir gerti savo kraują,
naudą, o tiktai vėliau imtis priemonių. Jis" viešoje paskai-i Pytų europiečių plačiais vei-. Kiti gėrė savo šlapumą”.

vo rankas ir gerti savo kraują.

dais ašaros tekėjo Kreivėnui kal
bant apie jų. gimtajame krašte 
prie Baltijos tebevykstančią kovą 
dėl laisvės.

Jo paties istorija prasidėjo.1 ležinkelio skersinius dėti, 
rientąvo, išmieravo paklausėją ir apie pogrindį nieko jam -1940 metais, netrukus po to, kai 
nepasakė. Nieko nepasakė, nes komunistinėje Lietuvoje! Sąjunga padarė invązi-

. ,.. r, • • . • j- į ją i Lietuva. Vėlybą naktį beldi- dėmi jos būklę. Sniege buvo surnieko is apie pogrindi negirdejo. O jeigu ir butų girde- ' . . ....
jęs, tai viešai, tokiame susirinkime jis nieko būtų ne- telio'policijos kapitoną. Politi-

toje tik. iš Lietuvos ištrukusį ir apie vie,tos gyvenimą 
gana tikslias informacijas .turintį Tomą- Venclovą viešai 
paprašė, kad susirinkusiems papasakotų apie dabartiniu 
metu Lietuvoje esantį pogrindį. Venclova tuojau susio-

Po 32 dienų kelionės į šiaurės 
Sibirą, Kreivėnas ir kiti tuč tuo
jau buvo pastatyti į darbą po 

< 14 valandų kiekvieną dieną,’ gė- i t v-. 1 T. 1 . __ •___  J .
“Jokios medicinos pagalbos 

nebuvo. Dizenterija pasiekė epi-.

Mažėja sifilitikų
ATLANTA. — Ligų kontro-, 

lės centras Amerikoje sako, kad 
sifilitikų skaičius mažėja, bet 
Įspėja,' jog gali padidėti gonorė
ja sergančių skaičius, kurios li
gos bacilai yra. atsparūs pen e- 
cilinui. ..

Sifilių sergančių iš 25,300 su
mažėjo, iki 23,500, bet gonorėja

mas i duris nustebino mažo mies-

sakęs. ka jis niekuomet nesidomėjo,
Reikia turėti galvoje, kad okupantas turi nepaprastai ^o labiau priešrusiškais sąjū- 

ilgas ir dideles ausis. Jis girdi Lietuvoje ir kiekvienoje 
pavergtoje tautoje kiekvieną šlamesį. Jis dažnai užgir
sta ir tokius balsus, kurių niekas kitas negali užgirsti. 
Jeigu žmogaus ausis nepajėgia garsų pagauti, tai rusas 
naudoja modernias elektronikos priemones 
sams pagauti. Okupantas nesivaržo jokioms provokaci
joms. Jis pajėgia Įsitraukti į pačias slapčiausias organi
zacijas ir jas sunaikinti. Pirmiausia jis išgrovė visas Ru-' tuotieji taip pat atrodė nežiną”, 
sijoje buvusias monarchistines organizacijas. Kai Rusi-' Per sekančius aštuonis mėne- 
joje jau nieko nebeliko, savo sunkiąją artileriją jis per-;sius 85 jo kaimynai buvo 
metė į užsienį. Jis išgaudė .Vokietijoje, Prancūzijoje, Bul- * kalėjimą, nųniątytą
ganjoje ir Čekoslovakijoje buvusias monarchistines or- į «Sovietai išardė toileto

džiais.
“Nepatikimas asmuo”

“Aš absoliučiai nieko 'nebuvau 
padaręs”, kalbėjo Kreivėnas per 

tiems gar- f vertėją. “Nemačiau priežasties 
mane areštuoti. Man atsakė, kad 
priežastis yra ta, kad aš nepa- 

; tikimas asmuo. Visi kiti areš-

krautos krūvos lavonų. Manau, 
kad ir dabar jie ten tebėra, nes 
niekas nesirūpino juos palaido-

Nusmerktas visam amžiui
Aštuonis metus įšvergąvęs 

Kreivėnas vėl buvo, pašąuktas 
prieš tribunolą ir nuteistas vi
sam amžiui sunkiųjų darbų cen
trinėje Azijoje.

Pagaliau 1953 metais, taip pat 
ąrbitrariškai, kaip kad buvo nu
teistas visam amžiui sunkiems 
darbams, taip buvo paleistas ir 
jam pasakyta, kad jis “laisvas”.

Tai buvo greit po Stalino mir
ties. Pasijuto laisvesnė atmos
ferą. “Man. pasakė, kad ęsų

ganizacijas ir nusiviliojo į Rusijos čekos centrus pačius (išeinamosios) įrengimus ir už- laisvas, bet niekados negalėsiu 
Veikliausius to rusiško pogrindžio narius. j kalė langus, o mums kaliniams grįžti į Lietuvą ir ten gyventi”,

ri buvo ištuštinama vieną kartą Per devynerius metųą ji» dįrta 
per dieną”. prie konstrukcijos darbų Rytų

99

didėjęs iki 997,430.

Prūsuose, kol tikrą laisvę., pasie-.. 
kė. Šiaip taip jis gavo žmonos

Andropovo vadovaujami čekistai turi labai didelį nusilaukinėti padėjo statinę, ku- pasakė Kreivėnas.

■a-

M. ŠILEIKIS Vasarnamiai

patyrimą, kurio neturi joki politikai. Jie turi pačias nau
jausias priemones ir geriausius specialistus.' Jų žinioje 
yra didžiausios pinigų sumos, reikalingos bet kokioms 
naujovėms. Amerikos sekliai bandė panaudoti rusiškus 
metodus, bet jie krašto gyventojams parodė, kad jie yra 
tiktai “beibės”. Teisėjai juos prispaudė ir i kalėjimus su
kišo. Čia kita sistema, čia seklys negali sekti be teismo 
leidimo, tuo tarpu Sovietų Sąjungoje nuo Dzeržinskio 
laikų čekistas gali naudoti visas priemones, čekistai la
bai gerai žino, kas šiandien darosi Lietuvoje. Apie bet 
kokį pogrindį jie anksčiau sužinotų, negu geriausi kons- 
piratoriai. Kiekvienas Lietuvą liečiantis klausimas, vie- j 
šai pasakytas, čekistų yra tikrinamas. Jeigu mes kalbėsi- * 
me apie pogrindį, Andropovo čekistai jį suras, patikrins 
ir baus kaltus ir nekaltus. Jie apkaltins kiekvieną įtarta- i

Būtų daug protingiau, jeigu mes iš viso apie jokį po
grindį Lietuvoje nekalbėtur xe, jeigu ten kokia žymė ir 
būtų. Dar mažiau turime apie tai kalbėti, kai prie dabar
tinės represijos ten nieko nėra.

VISI BIZMERIzU

Jį gyyeno Chester, Pensilvanijoj 
ir tebebuvo antrą kartą netekė
jusi. 'Per ištisą dešimtį metų 
jų pastangos susjjųngti bųyą be 
pasisekimo. fer tuos metus su-, 
deginau visųą dokumentus, ku
rie varžė važiuoti įš yietos į vie-j; 
tą. Turėjau dųo^i skelbimą, kad 
aš. esu juos pametęs. Tas skel
bimas vietos laikraštyje buvo, 
kartojamas per pusę metų. Pa
galiau gavau sau naują pasportą.

Kalbos, pabaiga pasakoja, Kaip 
jo šeimos, senatorių

ir Amerikos konsulato MąsKy^v 
ję pastangomis gavo tikrą lais- , 
yą ię po 34 metų yra laimingas 
ąu są?Q šeima laisvoje Ameriko
je.

I

r- km

i1* , *

K

SLA centre buvo paminėta Lietimo* nepriklauao mybė» paikelbimo sukaktis ir "SLA istorijos" Meldi
mas Kairėj sėdi sekretorė Genovaitė Melliūnienė, SLA vetkė$a tt Now Jorseyf Lietuvos goreraJlnio konsulas 

mas.’Kairėje sėd sekretorė Genovafė M<ill0nionė, SLA narė. Spudieiji Ir iždininkė Euphrosi^ę Mikųžiūtį,
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uK. R* G. oALUKAS
KKU4BKUKA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI chirurgija 
6449 So. Pvlodti Rd. (Crawford

Med.cal Building). Tai. LU 5-6446
Prii.-ia ligcmus pagal suturimą 

e> neatsiliepi*. skambinti 3744JO04

LIETUVOS KONSULE DAUŽVARDIENĖ 
BUVO ZIONO PARAPIJOJE

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Som Valley Medical C->nter 
BfO SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

DR. PAUL V. CARGIS 
gydytojas ir chirurgas 

Winchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

(938 SManheim R d., Westchester, III 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis i 

kas antra šeštadieni R—3 vaL 
TeU 562-2727 erba 562-2728

REZ.: GI 3-0873
DR. W .EIS 1N - EIS IN AS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIHURGIJA 
6132 So. Kedzis Ave., WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei nea* 
siliepia. skambinti MI 3-0C01.

Telef. BE 3-5893

nu. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SP5CIALYBĖ AKIU LIGOS 

3907 West 103rd Street 
V^^os pa^al susitarimą

0R, K. A. V. JUČAS 
439-4441 561-4605

ODOS LIGOS — CHIRURGUA 
IOO? N. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE. 

Telefonas atsakomas 12 *«L

DR. FRANK HKKAS 
aptoMETRISTAS 

r-at.ba LIĘTUVTŠKĄT
2611 W. Tirt St. — Tel. 737-5149 
įtrina akis. Pritaiko akinius ir 

‘rnntact ienseš”
>1. angai susitanma. Uždaryta tre-

Tr. IFOMAS sllBUTiS 
MV'CT'j PŪSLĖS IR 

^POSTATOS CHIRURGIJA 
US* WFST S3rd STREET

-z*4 t»Q%red: nuo 1—4 po pietų 
kptvfT-tfid uūn 5—7 vąl. vak 

telef.: 776-2380
i Mąuie* r«z_ telef.: 448-5545? /

W VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

bendre praktike, spec. MOTERŲ lig© 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

TtL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pina., antrad.. treeiac 
ir penkt. 2-4 ir 6-3 vaL vak. šeštadie 
niais 2-4 vaL po pietų įr kitu laik! 

pagal susitarimą

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOP6DAS-PROTEZJSTA* 

Aparatai - Protezai, Med. Ban 
dažai. Specįflį pagalba ko jonu 
(Arch Supports) ir t t

Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9— 
2850 Wsst 63rd St., Chicago IH. 606'/

Teiefu PRcspęct 8-5084

Juzė Daužvardienė

nę”, tik vienur tardama ^išklau
syk mūsų maldos”, o kitur pri- 
deriamai “išlaikyk mūsų Tėvy-

T nę ...
Oficialiai meninę dalį atidarė

torę — Emą žiobrienę, kuri di
deliu įsijautimu perteikė pri-

.. j-r iiii.il .■■■■--ii im mjnjBM <ii ii~ii p. i 
Gėlės visoms progoms 

BEVERLY HILLS GĖLINYČ1A 
2443 WEST 63rd SI RELI

Telefonai.' PR 8-0833 ir PR 8-0834
Taip pat naujoji Barbaros ir 

Gene Drishiy krautuvė
THE DAISY STORE

9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 
TeL 499-1318

Savu atsilankymu Lietuvos ge
neralinė konsule Juzė Daužvar- 
dienė Ziono Evangelikų Liutero
nų parapijoje, Oaklawn, Ill., ir 
savo tartu žodžiu 1977 m. va
sario 20 d. sustiprino ir pakė
lė lietuvių laisvės kovos ryžtą.

Tą iškiliu dieną parapijoje pra
vesta rinkliava Altai (visose tre
jose pamaldose, nes parapija su
sideda iš 3 etninių grupių (lie
tuvių, vokiečių ir anglų). Ofi
cialus 59-sis Lietuvos nepriklau
somybės — Vasario 16-sios — 
minėjimas pravestas kunigo ma
gistro Jono Juozupaičio iškilmin
ėm pamaldom ir atitinkama me
nine programa.

Bažnyčia prisirinko kone pilnu-! 
tėlė, nes oras buvo palankus, ne
šaltas. Būta svečių ir iš kata
likų ir kitų protestantų parapi
jų. Altorių puošė gyvos gėlės, 
priekyje pastatytos vėliavos, jų 
tarpe — Lietuvos trispalvė.

Kunigas Juozupaitis priminė mokytoja Liucija šikšnienė su 
savu sklandžiu ir prasmingu pa-1 Amerikos ir Lietuvos himnais 
mokslo žodžiu, kad tuos, kurie i bei žuvusių už laisvę pagerbimu, 
oažinę tiesą — joje laikėsi, ir Ji pristatė ir žinomą deklama- 
Bažnyčia ir Pasaulis išlaisvino.1 
Kristus per amžius gelbėjo savo 
mokytinius, jis gelbės ir dabar taikytą šiam minėjimui Bernar- 
mūsų kenčiančią, bet tikinčią 
tautą: jei pasiliksime vienybė
je jo žodyje ir darbuose.

Už šiuos gilius pamokslų žo-, 
džius kunigui dėkojo pati Lietu-, 
vos general, konsule Juzė Dauž- 

' zardienė. Jcs atsilankymas Zio- 
ie buvo pirmas, Jai padarė gi- 
’ų įspūdį ir jaukus visų lanky
tojų bendras giesmių giedojimas; 
žinoma, kaip visada, tvirtoje 
/argonininko Vemerio česnos 
vargonų palydoje.

Taip suglaudus ir suderinus 
savo maldos ir kovos jėgas, kon-
ulė teigė, kad “Lietuva turi bū

ti ir bus laisva”. Jos tolesnius 
išvadžiojimus galime vaizdžiai 
'erteikti šitaip: - .

Lietuva išsilaisvino iš dvigal-
io caro aro priespaudos, ji nu

galės ir raudonojo komunizmo 
slibino -terorą, lšis.. baisus slibi
nas engia Lietuvą ne vien dvasi
niai, tikybiniai, bet ir medžiagiš
kai. Ten lietuvis ujamas ne tik 
š savo bažnyčių, bet ir savų na
mų, savo mokslo ir švietimo 
’staigų.

— Gi kovoje užsigrūdinę iš- 
iksime, kaip sako ana sugiedo- 
a giesmė, nors “ir širdyj sukro- 
Tę sau altorių”.

Sol. Elena Juozupaitienė, ku
nigo žmona, savo giedojimų pa
siskirstymu, bažnyčios ir vals
tybės dilemos mikliai išvengė, 
'i pasikliaudama Kristaus išmin
ami — “duoti Dievui, kas Die- 
•o, o Cezariui, kas Cezario” gie- 
lojo ir pamaldose ir meninėje 
šventės dalyje “Maldą už Tėvy-

rfefcK. KAUSTYMAI

M 0 V i N G 
Leidimai — Pilnai apdraudė

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAI 

Tel. WA 5-8063

do Brazdžionio eilėraštį: “Ten 
pavasarį grįžta gervės”...

Ji pristatė baigmėje šios pa
rapijos pirmininką adv. Dr. V.' 
Bylaitį, kuris priminė mums 
mintį nesenai matyto filmo tele
vizijoje: “Kaip nugalėta vergi
ja”. Išsilaisvino ir'juodžiai, nors 
jie neturėjo, nei savo kalbos, nei 
bažnyčių, nei mokyklų. Tuo 
žvilgsnių mūsų laisvės viltys tu
rėtų labiau būtų pagrįstos.

Kunigui padėkojus visiems at
silankiusiems ir programos pil- 
dytojams ir, sukalbėjus bažny- ■ 
eioje prasmingą stalo maldą, pe-! 
reita į gretimą salę, kur laukė 
Moterų draugijos “Rūtos” pa
ruoštos skanios šiupinio vaišės. 
Virėjom .padėkota paplojimais.; 
Vieša padėka pareikšta visiems 
šventės dalyviams ir programos 
atlikėjams bei maloniai viešniai 
įr išdalintuose biuleteniuose, ku
pė gražiai papuošti Vytimi, Ge
dimino stulpais ir ąžuolo lapais.

Padaryta ir atsiminimui prie: 
altoriaus visų programos pildy
tai ų: 4 moterų, gražiai tauti
niais rūbais pasipuošusių, jų tar
pe ir miela viešnia Lietuvos ge
neralinė konsule su kunigu iri 
vargonininku, nuotrauka.

M. NagisBrangsta kava
Kavos pupelių svaras vėl pa

brango 0.50 dol. Numatoma, kad 
kavos pupelių svaras už mėnesio 
ar kito kaštuos 5 dolerius. Ly
giagrečiai su kava pabrango ka
kava ir arbata.

SUSIRINKAMŲ

p R an E š i M A i f federal outlay trends

— VASARIO 16 GIMNAZIJOS Rė
mėju metinis susirinkimas įvyks 
iovo 20 d., sekmadieni, 12 vai. Jau- 
limo Centro 203 kambaryje. Gimna- 
ijos direktorius V. Natkevičius pa
tapys svarbu pranešimą ir bus aptar- 
i kiti reikalai.

Kviečiame mielus Rėmėjus ir vi- 
,us. kuriems rupi gimnazijos ateitis, 
usirinkime gausiai dalyvauti.

Gimnazijai Remti Komitetas.

MOVING
Apdraustas p*rkrau$tymas 

ts (v#ir»v a^turny.
ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882, arba 376-5996

UPYTĖS DRAUGIŠKAS KLUBAS 
engia Bunco ir kortų žaidimą Da 
lauš ir Girėno salėje. 4116 So. Wes- 
em Avė. sekmadieni, kovo 20 dieną. 
Tadzia 1:30 vaL popiet. Bus laba^ 
gražių ir vertingų dovanų laimingie 
aems. Taipgi bus skanių valgių ir gė-

Kviečiame visus narius ir svečius 
dsilankyti ir smagiai praleisti popie 
į su upytiečiais. A. Kalys

/ Fscal Year

.1974/

NET INTEREST

F ^niBiTs to : 
nbrviDUALS ;

40%

17%

NATIONAL 
DEFENSE

SOPHIE BARČUS į 

radijo Šeimos valandos , 
Visos programos iš W0PA, 

1490 kil A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vaL popet. — Šeštadieni 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 
vaL ryto.

Telefo: HEmlock 42413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ pa
talpos klubo mėnesinis nariu susirin
kimas įvyks sekmadieni, kovo 20 d., 
1:00 vaU po pietų. Chicago Savings. 
Patalpose, 6245 S. Western Ave. Na
nai prąsomi atsilankyti ir aptart: 
ilubo reikalus ir užsimokėti savo 
duokles, kad neliktumėte suspenduo
ti. Bus ir vaisęs.

Rožė Didžgalvis, rast.

OTHER X
FEDERAL <—GRANTS TO STATES

• OPERATIONS , x AND LOCALITIES

OTHER 
FEDERAL 
OPERATIONS

LIETUVIU ŽAGARfcS KLUBO ei]i- 
lis nariu susirinkimas įvyks šeštadie
nį, kovo 26 d., naujoje vietoje. Saulių 
namuose. 2417 West 43 St. Nariai 
kviečiami atsilankyti. Yrą daug svar
biu reikalu aptarti ir laikas užsimo
kėti klubo duokles. Bus ir vaišės,

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
kiekvieną dieną būtini krikščioniui

"V*lc*re ir ir vidudieny aš d-įuoju ir laukiu, o jis ilflirdo ma
no balso". — Paalmė 55:17.
Nėra abejonės, kad geriausiais vyrais ir moterimis pasaulyje yra tie. 

Kurie reguliariškai meldžiasi kurie atsiklaupia, kaip kad darydavo Dievo 
mylimasis Dantelis. (Dan. 6:10). Taip sunaudotasis laikas suteikia žmogui > 

' nepalygipamąj daug palaimų. Palaiminimų gauna patys maldų darytojai ir ’ 
kiti su kuriais jie susieina. Negalima gyventi pasisyentusio žmogaus gyve- 5 
nimą, o nepaisyti maldų privilegijos. Dievo žmogui malda darosi dar svar- l 

i besnė, kai jis atsimena, kad mes turime Užtarėją arba Gynėją pas Tėvą, i 
Jėzų Kristų, Teisųjį, kurio šventuoju vardu mes galime drąsiai artintis j t 

i dangiškos maloųės sostą ir gauti reikalingos pagalbos.
Visi lino, kąg rt» il»ur, n paliecu kiekvieną. Bet kur yra ml

Tusieji? 1 tą kUu**mą atiakc knygutė “Viltis p© mirties", kurią gausHv | 
\e.-nokemai. Rašykite: , I

•=. ŽAVISI 3ZI5 WEST 66th STREET CHICAGO, ILL 60629
8V. RAITO TYMINSTOJAi , I

MA*/

SESERIAI BIRUTEI Lietuvoje mirus

Verordka ir Jonas Kizniai

mielus prietelius 
pat artimuosius 
kartu liūdime.

Petrą ir Joną Šernus, taip 
nuoširdžiai užjaučiame ir

Pagal tėvus Kvietkauskaitė
Gyv^ Chicagoje ir paskutiniu metu Palos Heights, Illinois.

Mirė 1960 metu kovo 16 dienos rytą, sulaukusi 68 metu amžiaus.

Gimusi Pennsylvanijoje, Du Bois miestelyje.

Palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Paliko nuliūdę: vyras Dan Kuraitis, du broliai — John ir Bill 
Kuteoski ir jų šeimos; dvi seserys — Mary Bulow ir jos šeima; Fran
ces Keiken ir jos šeima; dvi švogerkos — Anna Malinauskas, jos vy
ras Antanas ir jų šeima; Julia Slotas, jos vyras Louis ir šeima, ir daug 
kitų giminių, draugų bei pažįstamų. .

Mes, Tavęs, mūsų ’Brangiausioji, niekuomet neužmiršime. Tu pas 
mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime.

VYRAS IR GIMINĖS

Fiscal Year \
< 1978 \ 

_. ' (Estimated) .

NET INTEREST

;»— GRANTS TO STATES 
‘ AND LOCALITIES <

This chart graphically portrays a percentage comparison of federal outlays for major programs 
in Fiscal Years 1974 and 1978. Direct benefit payments to individuals continued to be the domi

nant element of the federal budget
The Fiscal Year 1978 budget message noted the significant shift in the distribution of federal 

resources:
“Nondefense spending on payments to individuals and grants to state and local governments 

rose on an average 9.5 percent per year, and a total of more than 500 percent even when ad
justed for inflation, over the 20-year period ending in 1976. Before adjustment for inflation, the 
increase was almost 14 percent per year, or over 1,000 percent The largest increases were for 
direct nondefeese payments to individuals, for programs such as social security and medicare.

"During the same period, spending for defense with a comparable adjustment for Inflation 
declined a total of 11 percent, although it increased 126 percent before adjustment for inflation."

TĖVAS IR SUNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME 
Į,. 2533 W. 71st Street
. -U. Tele!.: GEoveiiill S-2345-S
ft 1410 So. 50th Ave., Cicero
■ Teki.: TOwnhall 3-2108-*

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKšT£ tutomobiliams pastatyti

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN AVE.

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

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4805-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: Y Ards 7-1741-1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI- 
AAAS DIENĄ 

IR NAKTL 
★ 

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTŲ 
DALYSE.

ANTANAS AI. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

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

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Rf-pcbl’c 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Vlrgina 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hitts, III. S74-441')

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

$8.00

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJ'ENOo^ 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 susL 
rupinimą.________________________________

Dr. A- J. Gu*s«n — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik----------------

Minkštais viršeliais tik_________________ __________
Dr. A. J. Gviwn — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.

* Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik ------ -  ...
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čakj arba monay orderi, prie 

nurodytos kainos pridedant 5Oc. persiuntimo išlaidom*.

$3.00
$2.00

$2.00

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO,’iLL. 60608
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... . ■ —— I. Dėkui už vizitą, ankstybą pre-
**'PUMPA! I nuuiera'ob pratęsimą ir už de

L, 1 R___________ ___ šimkę Naujienų paramai. Taip
j pat dėkui Stasiui Griganničiui

* .leikusiaui penkinę už kalendo-
__ Detroito Lietuvių Organ*-|r‘Ų

žarijų Centras paskyrė Na u jie-1 Juozas Jasiūnas, gyv. Cage
iioiiis sld auką ir juos atsiun- parĮ<() apylinkėje, visą šaltąją 
tė per mūsų kores|Mmdenlą A. |)|..i|(.:(|o Floridoje, o šio-
Sukauską. Dėkui valdybai ir vi- grįžęs Chicagon,

aivvko į Naujienas apmokėti 
j prenumeratą. Dėkui už vizitą ir 
už dešimkę Mašinų fondui. Jo
nas Papeliučka iŠ Marquette 

i Parko taip pat grįžo iš žiemos

L.K. V. S. fc€Ramovė” CJii- i 
vagos skyriaus narių susirinki
mas įvyks 1977 m. kovo mėn. 
2t) d. 12:00 vai. Jaunimo Cen
tre. Skyriaus ramovėnai prašo
mi dalyvauti. Sk. v-ba.

—A. Dudienė išrinkta Los An
geles DLK Birutės draugijos pir 
iiiininkc, . Dovydaitienė vice 
pirm.. K. Bulotienė — sekr., J. 
Radvilienė — ižd., N. Apeikienė 
—koresp.. J. Venckienė—valdy
bos narė.

— Montrealio skaučių projek
to “Vaivorykštė” paroda atida
roma kava 25 d. 7:30 vai. vak. I 
Jaunimo centre. Bus išdėstyti į-I 
vairūs tautinio stiliaus audiniai, 
kilimai ir kiti tautodailės daly
kai. Paroda uždaroma kovo 27

— Bronius Mozūras, Ville St., 
Laurent, 1’Q. Canada, pratęsda
mas prenumeratą, savo gerus 
linkėjimus atlydėjo $5 auka. 
Montrealio tautietis, užsisakė 
Naujienas vienerieins metams, 
bet pavardės prašė neskelbti. 
Dėkui už anka ir už dėmesį.Pla- 
tinimo vajaus proga Naujienos 
yra siunčiamos 2 savaites susi
pažinimui nemokamai. Visi lie- 
luvai kviečiami gerai susipažin
ti su Naujienomis ir jas užsisa-

vasario 2 d. pradėjo 71-mus am
žiaus metus. Yra iškišta virš 2U 
jo poezijos knygų. Vaikų lite
ratūroje yra žinomas Vytės Ne
munėlio slapyvardžiu.

— Vladas Išganaitis kartu su] 
valdyba vienbalsiai perrinkti 
Vytauto Didžiojo kaulių Rink
tinės vadovybėn 3 metų termi
nui: P. Tomkus ir P. Pad vaiz
bas — vicepirin., J. Mackonis, 
A Balčytis jr 1. Pocius —sekr., 
J. Sasnauskienė ir P. Aglinskie- 
nė — ižd., J. Petrauskas—meno 
vad., J. Skeivys — ūkvedžiu, F. 
Kasparas jaunimo reikalams, j 
J. Platakis šaudymo sportui,!
J. Gurevičius — soc. reikalams, i
K. Milišauskaitė, P. Janusas, B. ‘ 
Petronis, A. Bud rėčkas — spe
cialioms pareigoms bei komisi
joms, St. Gecevicienė perrink
ta Moterų vadove* Rinktinėje 
vra 700 nariu.* v

PATRICIA HARRIS
Secretary of Housing 
and Urban Development

HELFUWANTED — MALI 
Darblninky RaiMa

MAINTENANCE MECHANIKAI
Sunkiosios pramonės metalo ap- 

dir'oinio įmonėj reikalingi priežiūros 
ir pataisymų specialstai.

Kandidatai turi būti gerai susipaži
nę su konvejerio sistema, kabančiais 
keltuvais, hidrauline sistema ir kito
mis dirbtuvės mašinomis.

Patyrmas nitavime taip pat reika
lingas.

Reikia suprasti angliškai.
R. LAVIN & SONS, INC.

3426 So. Kedzie Avė. 
(Visiems lygių galimybių darbdavys)

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė -r- Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS LŠS1MOKĖJIMAIS '•

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I

— A. Bendoraitis iš Marquet
te Parko apylinkės lankėsi Nau
jienose pratęsti prenumerata. j

— žurn. Jonas ir Laima Vai
čiūnai išsikėlė Į naują butą sa
vuose namuose, 7155 S. Mozart 
St., Chicago, IL 60629.
— Poetas Bernardas Brazdžio- 

n’s, gyv. Kalifornijos valstijoj,

ST. PETERSBURG BEACH. FLORIDA
Jeigu jdomaujutės 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.

| RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA 
j Nau|lencs» salima gauti puikly knygy, kurtai papuos bet koki< 
k knygų įpintą ar lentyna.
(< Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunu dienu 
» atsiminimai ir Įvykių bei rietu aprašymai, skaitomi kaip ro-
K manas. 367 psl. Kaina $5.

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimu Įvykiu prisimint, 
ir laiko Įvykiu Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs-

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas, Gra
žiais viršeliais. 336 psL Kaina S6.00. Minkštais virš. $5.00

Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL, Įrišta — S3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; H dalis, 225 psL, Įrišta ' 
tais viršeliais 2. $2.00

Henrikas Tomes — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalnės ir Labguvos.apskritys su Įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psL, kaina S6.

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

Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai 
170 psL$3.00

M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 232 
puslapiai ----------------- ---------------------------------- ?3.00

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.

$3,00. minki-

1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608. — TeL HA 1-6106

JUBILIEJINIŲ METŲ

NAUJIENOMS šiemet nėjo 60 metų. Minint tą rukiktL gerbiant pirmoji 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pfrmū 
aus ir atliekant būtinas pareigas imžinira lietuvybės Išlikimui skel 
Munis Naujienų platinimo vaju*

NAUJIENOS tvirta! stovi ir kovoja nš Lietuvos ir pavergtų Uetuvlu laisve 
neidamof Ir neddėdazaos 1 sandėrius su okupantais ir jų Igalio 
tiniaii,

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes. jų bendrai Irurtitu- 
cijis 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, naudingoj 
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 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi l visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių geroveL siekiant visuotino lie* 
carišku reikalų renes»m.
KMNUOJA: Chleigofe Ir Ktnidojt — $30.00, pvsel mefų — SI1.06,

trims mėn. — $830, vienam men. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei mėty — S14JX), vienam mėn. — $230. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaftf nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 

Chicago, I1L 60608

P] Siunčiu dol. Naujieną prenumeratai, Jubiliejinio 
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

PETRAS KAZANAUSKAS, Plezdentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill, Virginia 7-7747FULLY SKILLED

HELIARC WELDER & FITTER
Must be able to work independently.

MODERN CLEAN’ SHOP.
Many Company benefits.

GOOD WAGES.
Southwest Side (near 1—55).

ABLE METAL MFG. CO.
6200 So. Sayre Ave.
PHONE 586-7800.

tis kovo 28 d. nuo 2 popiet iki 8 
vai. vak. 700 pastato auditorijo
je. Informacijos teikiamos tel. 

1735-3000, Ext. 222. Kursų mo
kestis miesto gyventojams yra 
$10.

— Lietuvių Marquette Parko 
Namų Savininkų Organizacijos 
susirinkimas įvyksta šį penkta- 

legijoj, 7500 S. Pulaski, ruošia- dienį, kovo 18 <1., Lietuvių pa
ini suaugusiems vakariniai kur- rapijos salėje 7 vai. vak. Pa
šai mokytis pasitaisyti šaldytu- kviesti kalbėti meras M. Bilan- 
vus. Kursai prasidės balandžio die ir kiti kandidatai į mero po-1 sunkaus metalo apdirbimo Įmonėje^ 
15 d. 6:30—9:10 vai. vak. ir tę- stą. Kviečiami dalyvauti nariai 
sis 5 penktadienius. Registruo- ir svečiai.

— Daley (buv. Southwest) ko-

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 
SPECIALUS VAJUS

REIKALINGAS ELEKTRIKAS

Nuolatinis darbas su visais bendro
vės duodamais priedais.
TURI BŪTI PATYRĘS. REIKIA KAL
BĖTI, SKAITYTI, IR RAŠYTI ANG
LIŠKAI.

R. LAVIN & SONS. INC.
3426 So. Kedzie Avė.

(Visiems lygių galimybių darbdavys)

PUIKUS 8 butu mūrinis, arti šv. 
Kryžiaus ligoninės. Virš $19,000 pa- į 
j amų. Palikimas — nupirkite.

GERAI IŠLAIKYTAS mūrinis, 
ir veikiantis biznis Arti 63 -čios 
CampbelL Virs $500 pajamų mėne
siui

TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW. 3 
nieg. ir valgomasis. Labai patogus 
susisiekimas Į^ vakarus nuo Califor- 
lijos prie 63-čios.

ŠLMAITIS REALTY
Notary Public

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

žiu E SKITE!
Į DIDŽIULIS gražiausias 2 butų mū- 

2x5 ras Marquette Parku patogiausioj 
jr gatvėj, prieš 16 m. moderniam žmo

gui statytas. Įmokėti apie $15,000.
| 2 AUKŠTŲ namas ant plataus skly

po prie Marquette parko už Kedzie. 
Virš $5.500 lengvu pajamų metams. 
Paveldėjimas ir šeimos turto padali
nimas. Užteks Įmokėti $7,000.

LABAI GRAŽI 2 aukštų rezidenci
ja. vonios, virtuvės pečius, karpe- 
tai ir daug priedų. Sausu pušų beis- 
mantas. Įmokėti apie $7,000 ir galite 
keltis, arti 72-tros ir Kedzie.

DELIKATESU 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. Senute 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 Sv. Kryziaui 
ligoninės Pigus.

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

66 IR MOZART — 3 mieg. mūrinis 
bungalow. $22.500.

66 IR WASHTENAW 6 kamb. mū
ras labai gerame stovyfje 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 — VA 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. nattja šilima gazu. $54,900.

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

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

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

ir pasira- 
pareiškimą 
mėnesinius

Šio vajaus sąlygomis gali-jums duos užpildyti 
šyti Non-Medical 
taip pat sumokėti 
arba metimus mokesčius.

• Įsirašyti j SLA yra dabar 
geriausias laikas, nes Specia
lusis vajus tęsis tik 6 mėnesius 
ir specialūs pasiūlymai nebus 
pakartoti, todėl jais pasinaudo
kite dabar.

• Mums reikia didesnės gyvy
bės apdraudos, 
brangsta.

• Apdrauda 
nuo sekančio 
sios dienos.
jūsų aplikaciją bus aprobavęs 
ir gaus jūsų pirmuosius mėne
sinius arba metinius mokes
čius

• Jei Finansų sekretoriaus ar
ba organizatorius adreso netu
rite ir jei jūsų artimoje aplin
koje SLA kuopos nėra, prašo
ma

tna apsidrausti tik Class V-2 — 
tai yra viso amžiaus apdrauda, 
kuriai mokesčiai mokami per 
20 metų. Apraudos dydis — 
•į'2,000 arba $1,000.

•Apsidrausti gali visi nuo 1 
iki 70 metų amžiaus.

8 Sveikatos patikrinti nerei
kia-

• šio vajaus metu apsidraudė 
gauna 45% nuolaidą nuo pir
mųjų metų mokesčių ir 10% 
nuolaidą nuo sekančių 19-kos 
metų mokėjimų.

• Po trijų metų garantuoja
ma paliudymų piniginė vertė 
(Cash Surrender Value) ir 
mokėta apdrauda (Paid up 
lue).

8 Šia apdrauda turi teisę 
sinaudoti SLA nariai, jų
mos, taip pat ir jų prieteliai — 
lietuvių draugai.

• Norint apsidrausti, reikia 
kreiptis į bet kurios kuopos Fi
nansų sekretorių arba organi
zatorių telefonu ar laišku. Jis

ap- 
va-

pa
šei-

kadangi viskas

pradės galioti 
mėnesio pirmo

kai SLA Centras

kreiptis į SLA sekretorę:
MRs. G. MEILIŪNAS 

307 W. 30 Street
New York, N. Y. 10001

SIUNTINIAI I LIETUVA
MARIA NOREIKIENŽ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

260S West 69tfl St, Chicago, DL 60629 9 TeL WA 5-2-787
Didelis pasirinkimas geros rOšiar įvairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69rh St, Chicago, HL 60629. — Tel. WA 5-2737 

3333 Sc. Halsted Ft., Chicago, III. 6C608. — Tel. 254-3320 
Y. YALANTINAS

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.

Knygos bus išsiųstos, jei fl.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu: 

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SL, Chicago, AL 50608

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmlnas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų Ir intymių nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengva* rtilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 paL Kaina $2.50.

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA Lietuvos fetorljoi 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
psl., kainuoja $2.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės Ir jos kaimynų istoriją 
211 psL Kaina S3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ii 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
pinigine perlaida.

HELP WANTED — M/.LE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

TOOL & DIE

M A K E R
Growing facility has immediate 
ing for skilled indivdual to 
tain, repair and troubleshoot 
production dies. Minimum 2 
working experience on various tool 
and die equipment. English neces
sary.
Excellent starting salary and all com
pany benefits.

Apply in Person
ACME FRAME

PRODUCTS, INC.

open- 
main- 
hight 
years

$8,500 pajamų. Vertas $50,000.

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

TeL 737-7200 arba 737-8534

2622 N. Pulaski Rd.
Chicago, Illinois

An Equal Opportunity Employer F/M

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

RENTING IN GENERAL
Nuomos

BUDRAITIS REALTY

IŠNUOMOJAMAS 6 kamb. butas 2 
aukšte suaugusiems be gyvuliuku.

3951 S. Campbell,
Tel. VI 7-4316.

PERSONAL
Asmeny Ieško

, Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS
4358 So. Washtenaw Ave. 

TeL 927-3559

IEŠKAU MOTERS daboti vaiką 
mūsų namuose nuo pirmadienio iki 
penktadienio be nakvynės.

TeL 424-5597.

MARQUETTE PARK — 9 Units 1 
bedroom apts. Beautifull comer brick 
building. Excellent condition. Main
tenance free. Gross income $17,000. 
Tel. 445-4927,

TAISAU NAMUS 
IR VISKĄ N AME 

Telefomioti: 
476-7727 arba 523-9367 

ALEKSAS

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

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

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legali^ko
mis formomis — $3.50.

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

BARGENAS PRIEMIESTYJE
Darien apylinkėj, netoli 1—55 ir 

Cass Ave, didelis Colonial stiliaus 
namas 10 metų senumo su 4 miega
maisiais. šeimos kąmbariu. natūraliu 
židiniu, formaliu valgomuoju, virtu-’ 
ve su užkandine. 2^ vonios kamb.,1 
pristatytu 2 mašinų garažu su šoni
niu įvažiavimu, irengtu patio. Išsi
skyrusi pora nori greitai parduoti už 
virš $60,000 bargeno kainą. Sutau
pykite daug pinigų skambindami MI- 
CHAELS.

Tel. 254-8500,

DĖMESIO
S2—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio
Liability apdraudimas pensininkams

Kreiptis

4645 5o. ASHLAND AVE. 
523-8775

LAIKRODŽIAI ir BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

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

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

P8-1 TierdntelJ
i < UetovJ telllnlnkt 7^ feA 

l^gLNORMANA 
į£tiGgk|URŠTE!N>

263-5826

jSSK/MI 677-843?

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 

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

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-8200 .
ANNA DOCHES 

Lithuanian Representative

Siuntiniai į Lietuvą t
ir kitus kraštus [

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė.1 
Chicago, |||. 60632. Tel. YA 7-5980 Į

185 North Wabe^h Aromje
— Naujienose galima jsigyfl 

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.

1739 South Halsted Street, CMoyro, HL 60908 • — maujibmo*, chiga*q i, ill. _ Thursday March 17 1977—
- -------------- ----------- -------------- -——

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

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

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

Albertas ir Kastute Rozėnai, Sav.
Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV, šildomas maudymo

si baseinas, telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galime rezervuoti teL 
501-623-9814.

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


