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Amerikos darbo sekr. Mar-

JAV delegacija Neginama Europa
šiltai sutikta

Sausros Kinijoje
su-

geležinkeli Libijoje

WASHINGTON. — Valstybės 
sekr. Vance, vykdamas į Mask
vą, pakelyje sustos Briuselyje, 
Nato centre.

Dziennik Zwiazkowy rašo, kad 
komunistinė Lenkija įsipareigo
jo pastatyti Libijoje geležinkelį 
jungiantį Tripolio uostą su kraš
to giluma.
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Čikagos miesto meras Bilandik'as yra- demokratę partijos išsta
tytas kandidatas būti nuolatiniu Čikagos meru; jei Čikagos miesto 
rinkėju dauguma už jį balsuos, jis bus išrinktas.

Bilandikas gerai pažįsta lietuvius.-Jis sako, augdamas mokęsis 
kartu su lietuviukais. Savo kilme, kad esąs kroatas, jis didžiuojasi 
ir nesigėdi prisipažinti. Jis gimęs Čikagoje, bet jo tėvai yra atvykę 
iš Kroatijos.
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WASHINGTON. — Amerika 
neįstengia surasti būdo užkirs
ti kelią neteisėtiems imigran- 

j tams, kurių pribėgusių į Ame-. 
1 riką priskaitoma iki 12-kos mi-

pasigyrė, kad jis padedąs Grobi- “Jūs paskutinį knygos skyrių 
kui Porteri rašyti pergyv'aniaKj rasite lafkrašSuose”,
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Ginklu nei kariuomenės Amerika nesiysianti
WASHINGTON. — Amerikos valstybės sekr. Vance kovo 16 

pasakęs kongreso vidaus, reikalų komitetui, kad svetima kariuo
menė įsiveržusi į Zaire žygiuojanti vario kasyklų kryptimi, ku
rios yra gyvybiniai svarbios Zairės ekonomijai. Esą, svetimšalių 
invazija sudaro pavojingą situaciją.

Sekretorius sako, kad įsiver- = 
želių karių grupės sudaro dau
gumoje Katangos anksčiau bu
vę žandarai, kurie pabėgo į An
golą, nepasisekus 1960 m. sepa
ratistų judėjimui. JAV slaptoji 
žvalgyba neturi tvirtų žinių, 
kad Kubos kariai ar kitos sveti
mųjų jėgos dalyvauja Zairės už-. 

■ puolime.

Zairės vyriausybė kovo 16 pa- 1 lijonų. Kiekvienais metais tą 
reiškė, kad įsiveržėlių svetim- skaičių papildo 800,000 naujų 
šalių kariuomenei, 5,000 vyrų dy- (neteisėtų imigrantų, daugiau- p 
džio, vadovauja pogrindžio ir par j šiai atbėgančių iš Meksikos, 
tizaninio karo specialistai iš ana
pus Atlanto. Toks pareiškimas ’ schall numato, kad neteisėtų imi- 
yra aiškus Kubos karių kalti- grantų atbėgančios masės, ku- 
nimui, kurie padėjo Angolos rios stengiasi čia apsirūpinti 
marksistams įsigalėti valdžioje darbais, gali pakenkti prez. Car- 

x.t.a—terio pastangoms sumažinti be
darbių skaičių., Pasak sekreto
riaus, tai labai rimtas Amerikai 
uždavinys, tiesiog nelaimė.

Teisingumo departamentas kar 
tu su darbo departamentu sten
giasi surasti ir išdirbti įstatymo 
formą, kuris baustų darbdavius, 
priimančius nelegaliai atsiradu
sius Amerikoje * svetimšalius. 
Bet naujasis įstatymas numa
tytų galimybę, nelegaliai (įva
žiavusiems svetimšaliams ir įsi
darbinusiems prašyti Amerikos' 
pilietybės.

Tuo tarpu numatoma išleisti 
naujas socialinio draudimo as
mens korteles, kurias turės tu
rėti visi darbininkai ir tik paro
domos darbdaviams. Antra ver
tus, jos bus panašios į dabar var
tojamas plastikines pinigų bei 
kredito korteles, kurių nebus 
lengva padirbinėti; jas tikrins 
ir asmenybę galima bus nusta
tyti tik elektroniniu būdu. Suk
čiams nelengva bus sužinoti kor
telės paslaptį, norint padaryti 
jos kopiją.

ir kurie tebėra Angoloje.
Sekr. Vance komitetui pasa

ukęs, kad Amerika į Zaire jau yra 
v pasiuntusi medicinos, ir karinių 

įrengimų, vertų- 2 rml.doLsuC 
mai. Ginklus, esą, Amerika ne- 
siunčianti. Juos prisiunčia Bel
gija iš savo buvusių kolonijų.

Sekretorius užtikrino kongre
są, kad Amerikos kariuomenė 
nebus įjungta Afrikoje, Zaire j 
ar kur kitur taikos jėgų sudėty
je. /

Gandai sklinda, kad įsiveržė
liams Zairėj padeda Kubos ka
riai, bet negalima paneigti, jog 
juos finansuoja užsienio jėgos.

Atsiprašė Makario
NICOSIA. — Prez. Carteris 

atsiprašė Kipro salos prezidento 
Makario dėl nepagrįsto tvirtini
mo, jog Kipro salos preziden
tas buvęs apmokamas J. A. Vals
tybių slaptosios žvalgybos ČIA. 
Prez. Carteris Makario atsipra
šė specialiu laišku, kuriame sa
koma: “Jūs žinote, kad aš netu 
riu teisės kontroliuoti Amerikos 
spaudą ir aš negaliu užkirsti 
kelio nepagristiems tvirtini
mams... Turiu viltį, kad istori
jos, kurias jūs taip efektyviai 
atrėmėte, nepakenks draugys
tei, kurią mes vertiname”.

WASHINGTON. — Neteisė
to azartinio lošimo buvęs bosas 
Kuboje Santo Trafficante, ku
rį ČIA buvo pasamdžiusi nu
žudyti Castro, pašauktas prez<- 
Kennedžio nužudymo tirinčio 
komiteto, atsisako liudyti, pa
siremdamas Amerikos konstitu
cijos- priedu.’

Jį už tai gali apkaltinti nesi
skaitant su senato reikalavimais 
ir jį žeminant.

ADIS ABABA. — Kubos dik
tatorius Castro iš Etiopijos iš
vyko taip paslaptingai, kaip ir 
buvo atvykęs. Nieks tikro neži
no, ką jis yra pažadėjęs ar su
sitaręs su marksistine Etiopijos 
vyriausybe.

Diplomatiniai sluoksniai pra
neša, jog girdisi, kad Etiopijos 
karinės chuntos viršininkas Itn. 
pulk. Mariam prašęs Castro 
teikti karinę pagalbą.

Nepatenkinti 
rinkimais

■Panamos kanalas
PANAMA CITY. — Panamos 

valstybės atstovas sako, kad 
bendra sutartis, garantuojant 
Panamos kanalo neutralumą, 
yra tas kabliukas dėl kurio ne
susitariama. Pasak Atstovo dr. 
Carlos Lopez Guevara, toks 
Amerikos noras reiškia pasilikti 
sau teisę įsikišti į Panamos rei
kalus. C-anamos valstybė juk sie
kia baigti Amerikos kontrolę Pa
namos kanale šiam šimtmečiui 
baigiantis.

J. A. Valstybių atstovas S. Li- 
nowitz, derėtis su Panamos vals
tybe, Amerikos senatui pasakė, 
jog jis tikisi, kad Amerika ir 
šio šimtmečio pabaigoje, pasi
baigus naujai Panamos kanalo 
sutarčiai, pasiliks aktyviai Įvel
ta tame regi j one. Linowitz pri
dūrė, kad mes tenais būsime am
žinai.

Vandens trūkumas
BUENOS AIRES' — Pasau

lyje ne tik maisto trūksta, bet 
reiškiasi ir' vandens trūkumas. 
Vandens trūkumo klausimą 
spręsti suvažiavo į Argentinos

Belgijos generolas Robert 
Close parašė ir atspausdino kny
gą vardu “Europa be gynybos”, 
kuri platinama Belgijoje, švent- 
carijoje ir Prancūzijoje. Sako
ma, kad minėta knyga susilauks 
daug polemikos ir dėmesio, ka
dangi joje įrodinėjama, kad Eu
ropos gynyba yra labai silpna 

i ir nepakankama.

Gen. Close buvo Nato štabo 
narys, buvo gynybos tarybos 
pirmininku. Dabar gen. Close 
dėsto Liege universitete ir tebė
ra 16 šarvuočių divizijos stovin-

HANOJUS. — Jau dveji me
tai praslinko, kai pasibaigė Viet
name karas Amerikai “garbin
gai” pasitraukus.

Visus nustebino, kad Ameri
kos delegaciją Hanojuje sutiko 
Vietnamo užsienių reikalų vice- 
ministeris Phan Hien. Tai skai
toma, kad neoficialią Amerikos 
delegaciją, kuriai vadovauja su
vienytos automobilių darbininkų 
unijos lyderis L. Woodcock, su- 
itko šiltai ir garbingai, sutei
kiant delegacijai daug reikšmės, ’čios Vakarų Vokietijoje vadu.I

Amerikos delegaciją priėmė] 
užsienių reikalų ministeris N. 
D. Trinh ir vėliau, kovo 17, pri
ims ministeris pirmininkas P. V. 
Dong. .

Iš Vietnamo Amerikos delega
cija vyks į Laosą. /

0000 delegatų, atstovaujančių 
1100 valstybių. Delegatai norės 
surasti atsakymą, kas reikia da
ryti, kad ...žmonijai nepritrūktų 
vandens. ' •

Prancūzai - jau pasiūlė Saudi 
Arabijai sudaryti bendrovę, ku
ri specialiais tam reikalui laivais 
vežtų ledą iš šiaurės ašigalio Į 
Saudi Arabiją’. Saudi Arabijoje 
ledas būtų ’ ištirpinamas Į van
deni. ' . .: ’■ ’ :

Inžinieriai tvirtina, kad ledą 
gabenti iš šiaurės ašigalio visiš
kai techniškai įmanoma;ir apsi
mokėtų finansiškai galvojant.

Gener. Close minėtoje knygo
je įrodo visai galimą užpuolimą 
iš Sovietų pusės ir kuri bus stai
ga ir netikėtai. Panašia tema 
sausio mėnesyje rašė vokiečių 
laikraštis Spiegei, kuriam tuojau 
aštriai atkirto Vilniuje leidžia
ma rusų kalba Izvestja.

Knyga apie 
lėktuvo grobiką

ISLAMABAD. — Opozicinės 
Pakistano partijos kaltina mi- 
nisterį pirmininką Bhutto, kad 
jis suklastojęs rinkimus. Sukir
šinti pakistaniečiai vis didesnį 
reiškia nepasitenkinimą ir vis 
daugiau demonstruoja gatvėse.

Pakistano policija, vaikydama
Debesuotas Jis I riaušininkus, bei demonstrantus,

šaudo į minią.. Kovo 16 poUci- 
Seul4 teka 6, Mdži&fA ja ntiiovft du demonsfrantua.

CIURICHAS. — Iberijai pri
klausančiam lėktuvui nusileidus 
Ciuriche, Šveicarijoje, laukusi 
policija, kuri buvo persirengusi 
lakūnų uniforma, sugebėjo lėktu
vo grobiką -Porcari apgauti ir 
įeiti į lėktuvo vidų. Lėktuvo vi
duje įvyko šioks toks susišaudy
mas, kurio metu buvo vieno po
licininko sužeista koja. Iš ke
leivių nieks nenukentėjo.

Italijos žurnalistas UgO Mo
retti ta proga Turino laikraštyje

HONG LONG. — Pereitais 
metais prasidėjusi sausra Kini
joje graso sunaikinti visą javų 
derlių, kaip pranešė kovo 16 Ki
nijos valstybės žinių agentūra.

Prasidėjus sausrai, Kinija jau 
pereitais metais pirko daug kvie
čių pasaulinėje rinkoje.

200 metu senumo įuosta, išstatyta 
Trečiojo Pasaulio originalaus meno

PASKELBTAS APGULOS STOVIS, 
BIJOMA NAUJU ŽUDYMU

Araby daliniai kontroliuoja visą Beirutą, 
šarvuočiai sustabdys sauvaliautojus

BEIRUTAS, Libanas. — Trečiadienio pavakare nežinomi as
menys automatiškais šautuvais nušovė Kamalį Jumblatą, visą 
pilietinio karo metą vadovavusi Libano musulmonams ir kairiems 
palestiniečiams, dumblotas gyveno 40 mylių atstumoje nuo Bei
ruto. Posėdžiavęs visą dieną, pavakare uatomobiliu jis važiavo 
namo. Jo mašina buvo pasitikta kitos Bagdade registruotos ma
šinos, iš kurios tuojau pradėta šaudyti į Jumblatą, jo šoferį ir 
palydovą.

----------------------------- ;----------- Visi trys keleiviai buvo vieto-

Dauguma bendrovių; U“isK±i
• • • i • i Jumblatas buvo tikras, kad jamgiriasi pelnais 1 pavyks išnaikinti Libano krikš

čionis ir valdyti krašt? V:enas jis 
nepajėgę to padaryti, kariškos 
jo jėgos buvo nepaprastai silp
nos, bet jis susitarė su palestinie
čių grupe, besilaikančia žymiai 
kairesnės pozicijos, negu kitų 
arabų valstybių vadai. Kai Si
rijos prezidentas nutarė siųsti 
Sirijos karo jėgas į Libaną, tai 

| Jumblatas pasisakė' prieš Jis 
i būtų norėjęs išnaikinti visus 
krikšaoms ir valdyti Libaną, 
bet jam nepavyko. Jis pats ne
turėjo ginklų ir vyrų ginklams 
valdyti, o Sirijos karo jėgos už
ėmė visas svarbesnes Jumblato 
laikytas pozicijas. t

Sirijos karo vadovybė turėjo 
duomenų, kad Beiruto bankų 
auksas pateko Jumblato žinion. 
Sirijos karo vadovybė planavo 
suruošti Jumblatui teismą ir pa
reikalauti atskaitomybės už ban
kų ir bankuose buvusių brange
nybių apiplėšimą, šitas klausi
mas buvo atidedinėjamas, nes 
dar ne visi kariai buvo nugink
luoti.

Sakoma, kad Amerikos eko
nomija vos pradėjo taisytis, kad 
daug bedarbių, bet dauguma 
Amerikos bendrovių negali skųs
tis. Pavyzdžiui, International 
Harvester bendrovė tikisi pasi
vyti pereitų metų pelną, nežiū
rint, kad šiais metais gamybą ; 
sutrukdė dujų trūkumas, pir-| 
mame šių metų ketvirtyje Intrn. ( 
Harvester bendrovė uždirbo 25.2 
m3, dol.

Gi ATT bendrovė uždarbio ar 
pelno pirmame šių metų apturė
jo ketvirtyje vieną bilijoną do
lerių.. Tai gražus skaičius, bet 
vis negana, vis nepatenkina. Mat. 
investuotas ATT bendrovės ka
pitalas atnešė pelno tik 9%. 
Bendrovės direktorius sako, kad 
to neužtenka ir jis stengsis te
lefonu pasikalbėjimams išgauti 
didesnius tarifus, kadangi akci
ninkai turi teisę gauti didelius 
dividentus. Dabar kiekvienai 
bendrovės akcijai dividento iš
puolė 6.27 dol.

Vienintelė bendrovė, kuri nu
siskundė, tai kramtomą gumą ga
minanti bendrovė Wrigley, ku
rios uždarbis pirmame šių metų 
ketvirtyje kritęs 30%.

Pagalba sąskaitoms 
apmokėti

WASHINGTON. — Amerikos 
kongresas 233 balsais prieš 170 
nutarė pagelbėti mažai uždirban
čioms šeimoms apmokėti energi
jos sąskaitas. Tam tikslui kon
gresas paskyrė 200 mil. dol. Jei 
senatas sutiks tai patvirtinti, tai 
sąskaitų apmokėjimo pinigai bus 
gaunami per valstijų guberna
torius.

Tokios pagalbos kritikai sako, 
kad 200 mil. dol. pagalba nėra 
tinkamai apsvarstyta ir išdirb
ta. Ji turi daug sukčiavimui pa- 
ankių skylių, todėl pati pagalba 
įšauks į bilijoninę sumą.

Karo vadovybė nustatė, kad 
pasikėsinto jai naudojo Irake iš
duotą automobilio numerį, o 
Jumblato nušovimui buvo nau
dojami Rusijoje gaminti Kalaš- 
nokovo automatiški šautuvai. Už 
kelių kilometrų tas automobilis 
rastas visai sudaužytas, šoferis 
nepajėgė laiku pasukti ir tren
kė į pakelėje buvusį akmenį. Pa- 
sikėsintojai tada konfiskavo ki
tą automobilį ir nuvažiavo Bei
ruto kryptimi. Libano vyriausy
bė bijojo, kad musulmonai ne
pradėtų naujų žudynių. Jum
blato 36 metų sūnus patarė vi
siems musulmonams nesijaudin
ti ir nekeršyti. Pirmiausia jis 
nori nustatyti, kas jo tėvą nu
žudė. Be to, jis yra įsitiknęs, 
kad Libane reikalinga taika, 
kraštas karo metu ir šiaip jau 
buvo r...kentėjęs.

knygą. Porcari, esą, iš Barce-’ 

lionos, iš Ispanijos, telefonu už
klausęs žurnalistą Morettį ar dar 
daug trūksta knygai užbaigti. K^Š^City’^rodoje. J<
Žurnalistui pasakius, kad tik pa- L«wr»nc« slėnio indėnoi,

o pokutiniu buvo vienot rran- 
baigos, tuomet Porcan pridūręs: C0rJj<H kitedrop, nes indėnai do- - “ ‘ “ • - - .... —

rodofe yri net 2000 mėty tenumo 
okoponety*

Dovana Vietnamui
NEW YORK. — Amerikos re

liginės ir visokių piknikų gru
pės surinko Amerikoje 150,000 
dol. ir pasiuntė į Vietnamą May 
Lai masinių žudynių vietovėje 
pastatyti atmintinai ligoninei.

•Pasak taikos aktyvistės Cora 
Weiss, pinigus sudėjo 12,852 
amerikiečiai. Tai, esą, draugys
tės gestas atstatyti tai, ką mū
sų vyriausybė sugriovė.



Socialinis draudimas iį, 3ųrū” , 
Redaguoja PRANASlt AS •' 

Kovo 18, 1977

ATS. Alabamos valstijoje ra
štu fy žodžiu sudaryti testamen 
tai y k teisėti, jei asmeniškos 

nuės dovana neprašoka
11^1 o) vertės.
--------- ’ CalifWnjos valstijoje asine- 

KtewimM, ir medžiu 4436 So. WwMw.w Ave., Chic^o, IH. 60632 niškos nuosavybės suma ribo- 
įjania $100. Žodinis testamentas 
turi būti patvirtintas divejų liu 
diniukų, esančių tuo laiku, kai 
testamentas buvo daromas, p. š.

II metai
Califttiiijos valstijoje asme-

Ar gali mane versti pirkti 
vaistus?

V. ŽEMAITIS
'‘SENJORAMS” PAPIGINS
KELIONES LĖKTUVAIS

JŪS KLAUSIATE, loliias kortcl"’ huv° y?7 | amžiaus žmonės, gyveną is tik-
- MES ATSAKOME suolų pajamų ir dirbantieji be- 

turglal ar paskutiniu laiku alsiau 
rę bedarbių eilėse. Tiktai apie
2% buvo gavę beturčio pašalpą I 
(public aid).

Toji įstaiga, vadinama “Hot
line Service”, sudaryta iš ap- maj (433 prį^ 
mokamų ir savanorių darbiniu- leisti 
kų veikia Chicagoje, 22 East 
Van Buren. Įvairi informacija 
ir patarnavimas dėl skubios pa
galbos suteikiama 24 valandų 
laikotarpyje. pr fab. nį amžiaus asmenys ir invalidai
Nori pramokti aute modelius !su Palydovais (attendants) tu- 

piešti

(Department of Į KL. Mielas kolumnos tvarky-

TAUTOS GAJUMO IR GALIOS VERSMĖSE
Washingtonas. Atstovų rū- 

nubalsavo 
asme- 
nedar-1 

žmo- 
bilietų 

kaina. Pensininkai 60 ar vyres-

vyresnio amžiaus 
nims (“senjorams”) ir 
bingiems (handicapped) 
nėms skristi sumažinta

KL. Pasakykite tiesą, ar gali 
senelių namų (nursing home) 
administracija savo gyventojus- 
pacientus prievartauti, kad jie 
pirktų pas juos caistus? Iš tikrų 
jų kai kurie tų namų gyvento
jai gali nusipirkti iš pažįstamų 
vaistinių daug pigesne kaina.. 
Už paaiškinimą iš anksto dėko 
j u. Petrė K.

ATS. Chicagos Sveikatos de
partamentas
Health) draudžia tokią se nelių ‘ tojau, būkite malonus suteikti 
administracijos praktiką To- man daugiau informacijų, kur 
kių namų ligoniai - pacientai gy aš, išėjęs poilsin, galėčiau įgyti 
dytojų receptais gali pirkti vai-?praktikos automobiliams mo
stus iš liet .kurios vaistinės, kur delius piešti? Mat, aš turiu pa- 
jie nori, Jeigu tuo reikalu turite1 mėgimą pieš.ti ir seniau mokiau 
problemų, galite paskambinti įĮsi meno mokykloj. Už suteiktą 
Sveikatos Dęprtą tel. 744-4360,! konkretų adresą iš anksto dė- 
jjranešdami: savo pavardę ‘ ir se- kojų. J. Spri
neiiu namu .pavadiniiria bei ad-1 • Ti-. 1 APS. viena garsiausių meno

kolegijų yra “The Art Center 
College of Los Angeles,” Calif., 
kur studentai specializuojasi j 
automobilių modelių daryme'duos g 
industrijai. Nusiųskite savo ad- mil. dol. 
resuotą. šu pašto markute voką t. 

. .i_TV r*.-..’? '■ 1(11 V Wnl.n.1, 1

Irės teisę lėktuvais skristi už su-
I mažintų bilietų kainų, kai bus 
lėktuve laisvų vietų. Panašus 
įstatymo projektas (bill) yra 
įteiktas Senatui. f-

NEW YORKE SUMAŽINS 
.AUTOBUSAIS SUSISIEKIMĄ

NEW YORKAS. Teodoras Hill, 
tarpininkaująs tarp transporte 
dirbančiųjų unijų atstovų ir mie 
sto savivaldybės delegatų, pra
nešė, kad nuo kovo 20 d. bus su 
mažintas 10% autobusais susi
siekimas šiame mieste. Toks su
mažinimas miesto savivaldybei 

galimybę sutaupyti 15

resą, Dep-tas skubiai praves in— 
vestigaciją. > ‘Argus

Nori gauti ^reitad maisto 
kortoj ‘'3.*

KL. KurTČhjgaioje skubiai ;reSuuią. su pastų .marume j Unijų atstovai pareiškė savo
galiu gaųfr^ę^rtelių?NJ.lį “Sun^ime’yOl N. Wabash, :nepasit^kin,nų tokiu arbitro 

ATS; Praeįlaiis metais čhica. ChicagPv.ILĄ606O4, Pra^?kite, SpTen(ymu, kafĮangj tas ga}į 
t’oie tokia-istaiffa:-vadinama — kad prisiųstų jums knygutę Įšaukti nepriimtinas darbo 

“Automotive Career”. Toj kny-’lvgas autobusu šoferianis 
gelėjekrasite vardus institucijų, ;veikatos ir neatsargumo. 
kurios;turi-tokias programas, j Arbitras Hill pripažino '

KL. Kokiose valstijose yra lei- jo sprendimas gali iššaukti ] 
džiama daryti žodinius

;mentus ir kuriomis sąlygomis? jams, tačiau jis
I Abr. K-tis viausią būdą, sudarantį galimy

goję'tokia Įstaigą, vadinama — 
‘■'The Metropetitan^Food Stamp 
Coalition” apfąįiįno 24,000 as
menis maisto'; Jkartelėm is. Per 
vadinamą TTjofline Service” 
(tel. 663-5470), 61 % iš jų rasti 
turį teisę gauti maisto korteles.
Iš jų daugelis per tą “Hotline”

iš-
są- 
dėl

kad
nau 

testa- jus sunkumus miesto gyvento- 
pabrėžė, kad

x \ y ' ■£'}

” UoUy Pitcher loved her husband.
So much so, that when he went into battle 

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

killed by a British bullet.
Molly knew the time had come to take 

stock in her country. So she picked up 
where her husband left off. And when ■

Savings Plan at work, a little is set aside from each 
paycheck to buy Bonds. Regularly. Automatically.

That way, you’re making a real investment in 
your future. And in America s, too.

So buy United States Savings Bends.

opportunity invesunenU ;

M. ŠILEIKIS Žiema

(Tęsinys)

Senas tėvas sūnų kiaurai peržvelgęs, išsiunčia jį pas 
Trakų viešpatį — jaunam pravartu pasibastyti po žmo
nes, proto bei gudrumo įgauti: Pūtvės pilį valdyti — rei
kės ne pelėdos galvos! Kelionėje ir'Trakus pasiekus, Al
vydui vis knieti: o kas, jei giniotiškis bus už jį šaunesnis? 
Ir mergelė pati ji pasirinks! Bet raminasi, juk. jis ją sura
dęs ir iš geležinsnapių nasrų išplėšęs!

viausią, kuris sudarytų galimy
bes sutaupyti priemones ir lė
šas ir jis negalėjęs kitaip pasi
elgti. Oliuko Akis

KAM SSI PROGRAMA GALI 

PADĖTI?

PASISAKĖ UŽ MINIMALINIO
UŽDARBIO PADIDINIMĄ ....

Washingtonas. — šiuo metu 
JAV-bėse minimaliais uždarbis 
yra $2.30 per vai. Šią savaitę 
AFL-CIO atstovai kreipėsi į Kon 
gresą su prašymu, kad būtų pa

Jeigu esate 65 ni. ar vyresnis 
ir neturite pakankamai lėšų,jūs 
galbūt galite gauti ekstra gry
nais pinigais pašalpų kiekvieną 
mėnesį iš federalinės valdžios. 
Federalinė, programa vad. “Sup 
plemental Security Income” (S- 
SI) siunčia kiekvieną mėnesį 
čekius, daugeliui žmonių 65 m.

Jar vyresniems, kuriems reika-
didintas minimalinis uždarbis. pnga finansinė pagalba. Galbūt 
iki $3.00 per vai. Unijų atsto-jjūs galite būti kvalifikuotas 
vai argumentavo, kad $2.30 tokius čekius gauti.
per valandą atlyginimas yra: Turįs teisę vyr. amžiaus as- 
58% mažesnis už tą, kurį dir-'muo, kuris neturi jokių pajamų 
bantysis turėtų gauti, kad nepri
klausytų biednųjų kategorijai, 
kai veikiantieji fėd. įstatymai 
tokius asmenis prilygina, pr. f b.

Sužinojęs, kad Stabinis tarnauja Gardine Vytauto 
kariaunos raitelių pulke, jis, daug negalvojęs, atsiranda 
Gardine ir ten vienoje smuklėje sutinka jau gerai įkau
šusi StabinĮ. Pasirodė jis yra mėgėjas kariškai paulioti 
ir dėl to skolose paskendęs. Kai Alvydas užsimena apie 
tėvo jam pažadėtą Agluonę, jis girdėti nenori apie bent 
kokias nuolaidas.Jis turi jam pažadėtą Agluonę vesti, o 
ir jos kraitis — pinigai jam taip reikalingi. Žodis po žo
džio jauni ir užgaulūs karštakošiai jaunuoliaTprieina prie 
dvikovos sprendimo. Juodu ją pradėjusius, netikėtai ryte 
prajodamas, užklumpa Gardino pilininkas. Vytauto grie
žtu parėdymu dvikova tarp . savųjų buvo uždrausta ir 
baustina. Tesikapoja sau galvas vokiečiai, francūzai, bet 
ne lituviai. Už tai -pilininkas juos nubaudžia trim parom 
priverstinio darbo — bendru karu vežioti akmenis pi
lies sutvirtinimui.

new victory and a new heroine.
Today, when it s time to take 

-gtock in their country, Americans 
buy U.S. Savings Bonds.

When you join, the Payroll

5 vears the vear). Last, stolen or desrrwcA 
Bonds can be replaced M record* are provided. USo 
perded. Bonds can be cashed at your bank In terr

subject to Mate or local income
tax siay be deferred ixdxm

ŽADA UŽDRAUSTI 
. SACHARINO NAUDOJIMĄ

Washingtonas. — Valgomųjų 
produktų ir vaistų kantrolės vai 
dyba pranešė, kad kelių savai
čių bėgyje, sacharinas bus išim
tas iš apyvartos JAV-bėse,"' są
ryšyje su tuo,, kad Kanados spe
cialistai tvirtina, jog sacharinas 
iššaukia vėžio susirgimą žiurkių 
tarpe. Sherving Gardner, tyri
nėtojų vardu, spaudos konferen 
rijoje pasakė, kad dar nėra tik
rų duomenų, jog sacharinas pa 
vojingas žmogaus sveikatai.

r-F-'

Uždraudimas remiamas 
įstatymu, numatančiu iš
vartos išėmimu bet kokio mai
sto produkto, jeigu nustatyta, 
jog jis iššaukia susirgimą vėžiu, 
tiriamų gyvulių.

Sachariną amerikiečiai var
toja nuo 1900 m. Iki paskutinių 
metų amerikiečiai sunaudoja 5 
mil. svarų per metus. 78% su- 
vartojo dietos tikslais gėrimų 
formoj. .

Specialistai teigia*' kad vėžio 
ligą pas žmogų iššaukti galėtų 
tik 800 butelių dietinių gėrmų 
per dienų asmeniui išgėrus.

M. -Snės

fed. 
apy-

NunKUU z 
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namu 
pankoly reikalus visos mū
sų apylinkes. Dėkoja^ne 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą Mes norė
tume buti Jums naudingi 
ir ateityje.
Sąskaitos apdraustos iki

S4Cz300

*929 So. HARLEM AVE., 
Bridgeview, IHerrors 60455 

Tel. 59S-9400

P*isboo*< Savings, 
AU accounts com* 

, pounded daily —*

»b..-/.x-> .,»ni

iš viso arba ribotus šaltinius, 
gauti ik $167.80 per mėnesį. Ve
dusių pora gali gauti iki $251.80 
Kai kuriose vietose čekiai yra 
didesni, kadang daugelyje vals
tijų pačios prideda pinigų prie 
federalinių čekių.

Galbūt jūs turite teisę Į suma
žintą SSI pašalpą, jeigu jūs tu
rite kiek pinigų...

SSI išmokos (pašalpos} pa 
didinamos automatiškai,kai pra 
gyvenimas pabrangsta. Kai kra
šte pragyvenimas pabrangsta 
daugiau negu 3% ar daugiau 
per metus, SSI išmokos (pašal
pos) padidėja nuo sekančių 
metų liepos mėnesio.

Jeigu jūs manote, kad turite 
teisę Į SSI išmokas (pašalpas), 
paskambykite ar užeikite į bet 
turį Social Security ofisą. Ten 
tarnautojai mielai jums padės.

KAS GALI KVALIFIKUOTIS 
Į SSI ČEKIUS

SSI čekius gali gauti žmonės 
65 ni. ar vyresni ar akli ar ne
darbingi asmenys, kurie turi 
mažai ar visai neturi pajamų ir 
kurie neturi savų atsargų (re- 
soures). Ką manoma apie ištek
lius? Pvz., jei jūs turite taup
menų sąskaitą, tai ir yra paja 
mų šaltinis Jei jūs turite $3,000 
ar $4,00 banke, tai jūs neturite 
teisės į SST čekių gavimą. Asme
niško šaltinio riba — $1,500 pa

MIDLAND
I SAVINGS
I AMD LOAN ASSOOATK* q

Mza £t>*ur» ivrvitlARCMEI AVTNOl 
CMK>fiO, BJJMOI3 W32 

FHOMEi

4 Ye«r% $w\Tt»q< 
, Certificate

(Minimum $5,000).

Taip drauge bedirbdami atlyžta, susitaiko ir suta
ria prašyti Vytauto išspręsti jų ginčą : kas - turi dau
giau teisių Į Agluonę? Vytautas, išklausęs abiejų paaiš
kinimus, trumpai taria: — Paskutinis žodis telieka ta
jai,Pažėros duktei — Agluonei. Jei: ji tokia šmaikšti, kad 
bernai į kuodus kimbasL.. Tegul pati renkasi. saviškį.- 
Berods judu iš tos pačios srities, bus proga ir tėviškėse 
paviešėti.

Buvo žiemos laikas ir juodu sutarė -drauge vykti į 
Žemaitiją — sau laimės paieškoti. Kelionė per Dainavos 
ir Sūduvos girias buvo ilga ir nuotykinga. Štabinis, pa- ; 
siekęs tėviškės namus, ^pasiskubjnpjAgIuohei^j^aripw^i^;*" 
bet piršlybos liko nesėkmingos: Agluonė pasirinko Alyy.. ^ 
5ą. Stebiniui buvo išpiršta jauna, turtinga našlė, be to ir ? 
kraitis jam buvo svarbiau už tėvo pažadėtąją Agluonę.

Buvo sutarta, .kad Alvydas tegrįžta į Trakus — -Kęs 
tučio tarnybon, vedybos atidedamaos — nepabėgs. Pava
sarėjant, kai keliai prądžiūsta Agluonė galės po Lietu
vos karalių sostinę paskraidyti, pasaulių paregėti. Jos- 
teta Šalteikė turi Vilniuje pusseserę Žygę, senai nematy
tą — aplankyti, o jas pavėžins. svainis Deveikis, Pąrša: 
pilės valdytojas, besiruošąs Trakų viešpatį, pamatyti, jam 
savo ūkio dovanų nuvežti, kariškais reikalais. pasitarti

Ir kai tiršta varške nusnigo vyšnios ir krito gluosnių 
žirginiai, obelys apžiro rausvų kelių žiedynais,. merginų 
darželiuose vėrėsi žydros žybuoklės, ilgais kaklais. linga
vo lelijų taurės aukse Šerdimis; artojų pasėliai tankiu še
pečiu sušiuro, o vinkšnos uokse pusplikiai strazdžiukai 
jau žiobčiojo gelsvais snapeliais, senių atkištus, gleivėtus 
vikšrelius rajai rydami, tokį vieną drungną vakarą ur
duliu įtrinksėjo Trakų papilėn šešerios- vežėčios, būrelio 
jojikų lydimos. Tai senis Deveikis, nuo žilų ūsų dulkes nu- 
sipūsdamas, pajuokavo: Jis atvežęs ir rugio duonelės nuo 
Karšuvos derlių dirvų, Medvėgalio girių žvėrienos pri
sūdytas statines ir paakmenės drevynų medaus liepines 
įritinės, o priedo papilęs mergiočių- skruostus pasvidinti, 
dar vyriško derliaus į balnus įkėlęs...

(Bus daugiau)

vieniam asmeniui ir $2,250 ve
dusių porai.

Iš kitos pusės, jūs galite tu
rėti nuosavą namą, kurio vertė 
gali būti iki $25,0000 (ar $35,- 
000 Aliaskoje ir Havajuose) ir 
visdelto galite gauti SSI čekius. 
Ir federalinė valdžia neuždės 
ant jūsų namų arešto, (lien)

Taip pat jūs galite turėti vi
durkio vertės (reasonable) au
tomobilį ir gauti SSI Čekius.

Jūs galite gauti minimus če
kius. nors ir truputį ditbtumėt 
ir .gautume nedidelį atlygini
mą.

Jūs galite gauti mažą Social1 
Sec. čekį ar kitą kurią pensiją 
ir visgi galite turėti teisę j SSI 
čekį.

Jūs galite gauti minimą kas

mėnesį čekų nors ir gyventu
mėte su sūnumi ar dukra, kurie 
jus prižiūri (is taking care)

Jums išmokos gali Būti suma
žintos; jei giminės jus prižiūrės 
ir padės turėti kiek lėšų.

•Tegu jūs turite kiek pajamų, 
tai suma čekių gali imti kirfi su
mažinta, atsižvelgiant į jm-ų 
gautas pąjamas. Pvz., jei jūs 
gaunate Soc. See. senatvės čę-, 
kius, jūs .gal būt negausite pil
nai $167.80, iš SSI. Bet jei jūs 
gyvenate iš mažų pajamų, eks
tra $50 per mėn. ar gali būti 
$15 — jūs galite gauti. Todėl 
pevengite galimybių iš SSį 
programos išmokų, nors jus 
pūnate Soc Scc. čekį ar dirba
me dalinį darbą.

» - (Bus daugiau) , p. š.

I - NAUJIENOS, CHICAGO », ILL. _ Friday, .March 18, 1977



T. TAXJRAGIS

Gėlės

Artėja Dainų šventė. Reikia jai tinkamai pasiruošti

S Se. Halsted Street* Chicago, Illinois 60608

Taupykite dabar,

Aprašyta kaip

GERIAUSIA DOVANA

Investavimo knygelės sąskaitos neša

NAUJIENOS, CHICAGO 1. ILL,

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos 
jos išėmimo.

atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beisi 
irusio asmens istorija. Knyga gausiai iUu

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

lietųjų išeivijos organizacija”.
Taj va, kodėl Brazdukui pri 

reikė istorinės Lietuvos šunie* 
kinimo (ką ir Maskva daro): 
įrodyt, kad nei valstybiniame,

3. gana drumsti išeivijos gy
venimą. ardant paties gyvenimo 
sukurtą ir išbandytą jos susior- 
,ganizavimą. Tuo kėliu eidami 
susilauksit Maskvos medaliu-

'Jei liūdnas lietuviu tautos likimas 
s Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtą su
saugosiu ir suklestėjusiu Lietuvos politiniu, ekonomi- 
I laimėjimą, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuviu 
žinotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 

i Europos tautoms”.
‘ i tik žemdirbiams skaityti, kadangi 

į tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa- 
lletuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso- 

t 
Knyga 

• myli-

nės organizacijoje Įgyvendinti 
“pasaulinės imperijos” viziją —

Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu 
vių gerbūvis, 
čia suminėtas

Jvam Kapečlnskat, SIAUBINGOS DIENOS, 
džiaut Liet 
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės

Juozas Kapačlnskat, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia/ 
yra natūrali ankstesnių) 
kuriančio Ir patvariai įs 
gtruota. 300 psL Kaina 7 dol.

ČIKAGIETtS 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 psi. S1.5O. Yra taip pat

- ■ - - į,,.
M. ZoUanko. SATYRINES NOVELES. Genialaus rusų rašytojo

rinkai, arba ūki _____ .
bučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti, 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: "Dėkingas sūnus 
mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik S3.00.
■Gaunama Naujienose.

čeki arba Money Orderi siusti tokiu adresu:
v.:. NA ū J I e N O S
1733 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS S0608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

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

Lietuviška radijo programa 
LIETUVOS AIDAI

........ PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE
. LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

/ Op. Juozas Davparas. ŽEMES ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis
ta Chicagoje 18(58 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da- 
Hų: lemia tk!o švietimo problemos ūkininkų krašte, n dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: 
nebūtų sutruki* 
griovęs gražiai 
nių ir kultūrin 
tauta galėtų di __________ _
ir prilygti pačioms iškiliosioms Em 
3 Knygoš apie žemės ūkį atrodo 
absoliuti lietuviu f

Amerikoje ne
Reikia patyrime.

šeštoko knygele.

Įsteigta 1923 metais.
ĮstaJgoo pietuoM kiemą* automobiliams partatytL

Ilgamečio BALTO pirmininko, 
prelato J. B, KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ RALFO VEIKLOS 
404 dideli poslapiai, daug nuotrauką. 
Kieti viršeliai S4.00, 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 prisių-

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., 
būna nuo 9:30 iki 10 vai. ryto gerai girdima Illinois ir Indiana valstijose

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

vertus, jo kalbos apie tvoras iš 
duoda jo savotišką galvojimą, 
kad visuomeninėj veikloj pasi
dalinus darbą sritimis negali 
būti tarp tu sričių bendradarbia
vimo.

viskas yra galima, tuo labiau, 
kai “apolitinė” fanatikų grupė 
užsitikrino jos vadovavimą.

rivalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
įmygąs galima užsisakyti Naujienose.

Atsiminimai aplei- 
bėgimę nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk- 

“ ........viršeliais kaina 4 doL

L Ą D I E S B « E N T L E 51 E N
Hair formula* JIB is in Switzerland and' II
Registered in USA, Canada, It Dandruff, Falling
Hair, Itching- scalp, Spiltth^ Snds,: strengthening HA1R, Root 
growth, and restoring NATURAL HAIR COLOR. Using JIB you 
will never be BAUD or 100% Guaranteed. Lasted in
Druggist Red-Blue Book. ■Drug's-Chemist .Order STRAIGHT 
JIB UAB.: J J, 2557 W, S9th St, 1640 W, 47tto St, So. 50th, 
Ave. & 14th St., Cicero, HL, 1147 N. Ashkmd Ave^ 2834 No. 
Milwaukee Ave^ Chicago, 3L- JIH Medicine liquid S oz^ 
16 week supply

IABORATORY.

SODYBŲ PIEVELĖS
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles.

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1.25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 
arba Money ’Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

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

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

TEL. 421-3070

336 puslapiais su žemėlapiu, ir paveikslais, aprašo Pamarį, senus jo 
gyventojus ir gamtą. i^ŠDO lietuvišku vietovardžiu sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentų.

Net prof. SI. Šalkauskio 19*2X1 
iii. citata, kad ‘’Lietuvių tauta 1 
prarado valstybinę savo neprik. į 
lausomybę, kai valdantieji jos j 
sluoksniai buvo nustoję tauti
nės ištikiinyliės” — kitaip ta
riant, sujudėjo, sulenkėjo ar su
sidėjo su tautos priešais, — Bar į 
zdukui buvo reikalinga kažkam | 
kitam “įrodyti”, bet ne valsty
bės žlugimo priežastims nusaky
ti. Netaikė jis tos citatos ir mū
sų išeivijai, — jos matomam ny
kimui. Ir tikrai, ne ALTa numa
rins “pasaulinę imperiją” — Bar 
ęduko vizijos Bendruomenę, bet 

į “naujieji bajorai” — dipukų 
vaikai, -kurių daugumai terūpi 
karjera, “puotos, šokiai, maska- 
radai, azartniai lošimai...,’’ o kai 

j kuriems net padlaižiavimas oku 
pantui.

Kaip batsiuvis nc-seva oianu-j 
žiu, kaip inžinerius negydo žmo- , 

• nių, taip ir visuomeniniame dar-

Tad. gausioji šio krašto liet 
vių išeivija turėtų aiškiai ir u 
delsdama pasakyti, kad

organizacijos suprpati
mas, kad joje neįžiūrėtų dar-

Sausio mėn, “Pasaulio Lie- Paklaidžiojęs po senosios 
tuvyje” S. Barzdukas, parin- Lietuvos istoriją. Barzdukas 
kęs keletą istorijos diletantų ei- kerta iš peties lokia išvada: 
Lalų suniekino karalių — ku- “Deja, toks darbų pasidalink 
nigaikšėių Lietuva, esą, ji te- mas nuvedė ne tik valstybę, 
buvusi grynai politinė ir nepa bet ir tautą į pražūtį.
likus jokio kultūrinio pavel- Barzdukas darbo padalos ne 
dėjimo. Kitais žodžiais, mūsų rado nepriklausomos Lietuvos 
karaliai — kunigaikščiai buvo gyvenime (1S18—1910), užtat, 
apkaltinti, kad jie gindami ji padariusi tokią milžinišką 
tautą nuo Europos ir Azijos pažangą. Jis rašo: “Lietuvai 
plėšikų, neišaugino nei Ro-jdabar jau rūpėjo visų sričių 
mos, nei Paryžiaus ir “nepaga visuma: ir politika, ir švieti- 
mino” Periklio gadynės “mok jams ir kill tą ra, ir socialiniai 
slinčių”, nei kultūrininkų, žtr gyventojų reikalai. Nebuvo 
vusieji ir mirusieji Lietuvos šios sritys viena nuo kitos ati- 
valdovai negali Barzdukui pa tveriamos tvoromis, tik visų 
siaiškinti, kodėl jie to nepada-; pirma žiūrėta, kad darbuotųsi 
rė, bet tikėkimės, kad dar alsi kompetetingi specialistai”. Ko 
ras geriau anų metų gyvenimą; ks vaikiškas turi būti valsty- 
suprantančių istorikų, kurie binės 
už juos paaiškins

Dar žiauriau jis susidoroja.bo padalos principo! Bet, pasi 
su didikų ir bajorų Lietuva:! rodo, toks aklumas buvo 
jiems terūpėję “puotos ,šokiai kalingas tolimesniems 
maskaradai, azartiniai loši-, dūko įrodymams. . 
mai, dvikovos, net muštynės po ( “šiuo nepriklausomo 
nų tarpe...” Apie baudžiavos tvos keliu svetur yra 
laikotarpį užsimindamas Bar( Lietuvių 'Bendruomene 
zdukas atkelia jį į mūsų išeivi
jos gyvenimų, tokiu save išduo 
danciu “perliuku”: “šių dienų 
terminu, tai buvo tobulas “pa 
sidalinimas Idarbo sritimis”: 
politika išimtinai priklausė di 
dikams ir bajorams, o liau
džiai — nieko“.

1. bandymas primesti jiems 
“naujųjų bajorų” valią, nors ir; 
kaip išmokslintų, nebuvo ir ne- j 
bus sėkmingas; Bendruomenė, 
tėra savanorių organizacija, ku-! 
retoje neįmanoma nei prievarta, ■ 
nei diktavimas, šio krašto išei-: 
vija yra per toli nuo “Bajorų j 
Lietuvos”, kad prisimintų jos su
sitvarkymą. ,

rei- 
Barz- 
rašo: 

Lietu- 
pasukusi 

Kaip 
valstybė yra aukščiausia tau-j nei visuomeniniame gyvenime druomenės griovimas! 
tos organizacija, taip Bendruo nereikia pasidalinti darbo sri- 
menė siekia būti aukščiausioji timis. Užtat, siekiant įkurti

Barzduko vizijos 
Lietuvių Imperiją’- 
ruomenę, visi kurie 
tos “imperijos valdžios 
neužleidžia “valdžios visumos 
yra ne 
vinės Lietuvos “neklaužados ir 
parsidavėliai bajorai”. Taigi, 
ALTos. nenorams mirti ir už
leisti Lietuvos laisvės kovos 
Bendruomenei yra “bajorų Či
činskų užsispyrimas” ir Ben-

hts bendrovė sako, 
t-a’gos yra žemiau 
ilijonaūs kubinių pė
dėj u.-- '’’!}!> vartoto- 
ta’ipvti ir bendro- 

J - i ii;‘‘ d jų at- 
kiekis atsargų san- 

’idėjo. Tikima, kad 
odžio 1 dienos, iki naujai 

žiemai prasidedant, bendrovė du
jų atsargoje turės 70-75 bil. kūb. 
pėdų. 1976 m. gruodžio 1 dujų 

_ T, , . . . .atsargoje buvo 67 bilijonai kūb.2. Bendruomenes orgamzaci-1
ja, užuot jaukusi šio krašto lie- '
tuvių veiklą, geriau rimtai susi- - ----------
rūpintų jaunosios kartos lietu- „„...jį. ......._^inrn[
vvbe, nes ji tikrai nueis senovės 
bajorų keliais. «

‘Pasaulio jai, neturėję jok
— Bend
neklauso J nimą, būtų svaičiodami atsidū , siekiant paprastoje bendruome- 

ir jaijrę Sibire, jei ne ALTos inter- 
veniija, sustabdžiusi Jaltos iš

kas kita, kaip baudžia-! davystę DP atžvilgiu (Opera
tion Keelhaul) ? Barzduko iš
vedžiojimai prieš darbo pada
lą yra tokie nelogiški ir tiek 
tendencingi, kad verčia stebė
tis, kaip toks asmuo galėjo pa
tekti į B — nės “vadus”. Antra

M. Be Stankūniene.
Šiandien, kovo 18 d, 7 vai. vak. Jaunimo centre atidaroma jos darbu paridi be reikalingas veiklos pasidali- 

nimas: vienas yra pajėgesnis 
kultūrininkas, kitas ■— politi- 

įdomu,- ką Barzdukas ir jam 'kas, trečiam terūpi šalpos dar- 
panašūs Bendruomenės kūrė-. bai ir pan., tad, kuriam sveikai 

supratimo galvojančiam gali užeiti noras 
apie šio krašto išeivijos gyve-1 įrodyti priešingą tezę? Pasirodo,
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Gen. Petronis steigia armiją Amerikoje
Račiupėnuose gimęs kupiškietis Pranas Petronis 

tarnavo nepriklausomos Lietuvos ir Sovietų Sąjungos 
kariuomenėse, pasiekė generolo laipsnio, bet niekad ne
turėjo progos komanduoti diviziją, pulką, arba net bata- 
lijoną. Jam teko kariuomenėje zulintis visą Antrojo Pa
saulinio karo metą, bet jis niekad nekomandavo tikrų 
karių.

Petronis, baigęs Panevėžio mokytojų seminariją, 
vietoje nuėjęs mokytojauti, įstojo į karo mokyklą ir stu
dijavo Kauno universitete. Lietuvos kariuomenėje jis iš
klausė aukštuosius karo kursus, bet niekad negavo ko
manduoti didesnio Lietuvos kariuomenės dalinio. Būtų 
įdomu patirti, kodėl lietuviai Petroniui neleido koman
duoti karių. Jam kėlė laipsnius, jį siuntė mokytis, bet 
nepatikėjo jam nedidelio batalijono. Panašiai pasielgė ir 
rusai. 1940 metais įsiveržus raudonajai armijai į Lietu
vą, Petronis stojo jiems talkininkauti siela ir kūnu, bet 
ir rusai karių vadovybės jam nepatikėjo. Vadinamoje 
“liaudies kariuomenėje” jis buvo tiktai “rikiuotės sky
riaus viršininkas” štabe. Raudonosios armijos korpuse 
Petronis buvo tik šaulių divizijos tankų naikintojų “ar-į 
tilerijos diviziono vyresnysis adjutantas”, o vadinamos 
komunistinės lietuvių divizijos jis buvo tik žvalgybos 
viršininkas, bet niekad divizijos nekomandavo. Būtų ge
ra, kad Petronį pažinusieji kariškai šiuo reikalu pasi
sakytų.

Kariuomenėje Petronis karių nekomandavo, bet už
tat išėjėk į atsargą, jis panoro suorganizuoti didelę “ka
ro jėgą”. Rusai pasirinko Petronį vadovauti Maskvoje 
suorganizuotai “Tėviškei”. Vytautas Kazakevičius ban
dė suorganizuoti didelę “užsienio lietuvių draugiją”, bet 
jam nesisekė. Jam lengviau rašinėti komunistams nau
dingus “literatūrines apžvalgas”, negu užsienio lietuvius 
įtikinti, kad pačioj Lietuvoje lietuviams be laisvės ir ne
priklausomybės geriau gyventu Ištisus du dešimtmečius 
jis skelbė šitą melą, bet galų gale susirgo ir perėjo dirbti 
į sovietų valdžios įstaigą — “Gintaro“ leidyklą. Užsie
nio lietuvių organizavimo reikalą pasiėmė gen. Pranas 
Petronis.

Justas Paleckis, buvęs premjeras ir “aukščiausios 
tarybos pirmininkas” glaudžiai bendradarbiauja su Pet
roniu. Abu ištikimai tarnavo rusams ir abu šiandien jau 
paleisti atsargom Paleckis Bimbai rašytame laiške šitaip 
apie gen. Petronio naujai organizuojamą kariuomenę 
rašo:

“Šiomis dienomis įvyko draugijos “Tėviškė” 
prezidiumo posėdis, kuriame teko ir man dalyvauti, 
kaip šio prezidiumo nariui. Draugijos pirmininkas 
gen. P. Petronis pareiškė ir išdėstė šių metų veiki
mo planą. Jame numatyta visa eilė priemonių dėl 
ryšių stiprinimo su gyvenančiais užsienyje tautie- 
čiais.Laukiama atvykstant ne tik turistų,kurių kiek
vienais metais atvyksta vis daugiau, bet ir eilės de
legacijų, kuriose bus atstovaujamos įvairios tautie
čių grupės. Kaip atrodo, eilės metų praktika, vis di
desnį susidomėjimą užsienio tautiečių jaunimo tar
pe sužadina lietuvių kalbos kursai prie Vilniaus uni
versiteto. Lietuvą aplankiusių tautiečių atsiliepimai 
spaudoje, o taip pat jų atsiunčiami laiškai liudija, 
kad vis labiau plečiasi ratas nuoširdžių Lietuvos bi
čiulių, kurių tarpe yra įvairių pažiūrų ir įsitikinimų 
žmonės. Juos visus jungia meilė savo senajai tėvy
nei, supratimas ir įvertinimas lietuvių tautos didžių 
laimėjimų visose gyvenimo srityse jos naujojo gy
venimo kelyje. Nors ir neorganizuoti būdami, tie 
Lietuvos bičiuliai prisideda prie išsklaidymo tų 
šmeižto ir melagysčių miglų, kurias skleidžia suban
krutavusieji politikieriai, taip daug žalos padarę 
lietuvių tautai ir siekia dar daugiau jos pridaryti 
savo provokaciniais darbais ir žygiais.” (Laisvė, 
1977 m. kovo 11 d., 5 psl.)

Gustave Dore 12 šimt. prancūzų dol. GIMIMAS

Laiks nuo laiko paskaitau Tė- > 
vynėje ar kitam laikrašty kvie- 

Į'timą dalyvauti Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje Centro pa-< 
talpose vienokia ar kitokia pro-' 
ga, ruošiamame susirinkime.

ši karta mane sudomino labai: 
tiršta programa. SLA mini Lie
tuvos nepriklausomybės 59-rių. 
metų sukakti, kurioje kalba Lie
tuvos Generalinis konsulas New j 
Yorke Anicetas Simutis; iš; 
Pittsburgh, Pa., atvykęs SLA i 
Prezidentas Portias P. Dargis i 
ir dar dalyvauja kiti Pildomosios i 
Tarybos nariai.

Pasirodo, kad kai SLA Pildo
mosios Tarybos nariai turi at
likti svarbias pareigas, ta proga1 
nori susitikti su brangiais tautie-'į 
čiais, kai prez. P. P. Dargis iš-' 
sireiškė, “su geros valios lie
tuviais”. P. P. Dargis

Paleckis parašė, ką gen. Petronis galvoja ir ko jis 
nori. Generolas yra įpareigotas laimėti didelį mūšį, bet 
jis negali jo laimėti be kariuomenės. Pavergtoje Lietu
voje ■ jokios kariuomenės jis nesuorganizuos, užtat jis 
bando tai padaryti Amerikoje. Didžiausia Petronio ben
dradarbe yra New Yorke gyvenanti Ieva Mizarienė. Ji 
yra pirmas ir pasutinis gen. Petronio adjutantas Ame
rikoje. Ji pasiryžo suorganizuoti “kultūriniu ryšių su 
tarybine Lietuva draugiją”. Kiekvienas šios draugijos 
narys privalės domėtis dabartinėje Lietuvoje diegiama 
“didele kultūra”, mokėti nario mokestį ir padėti gen Pet
roniui sumažinti tą žalą, kurią Amerikos lietuviai yra 
padarę. Mizarienės tuo reikalu nieko neklausinėkime, nes 
ji pati apie kultūrinius reikalus mažai tenusimano, bet 
labai lengvai organizuoja gen. Ptronio armiją Ame
rikoje.

Oficialiai lietuvius nuveža Į Lietuvū Inturistas, spe
ciali sovietų valdžios įstaiga kontroliuoti visą turizmą. 
Amerikoje ir kitur esančios kelionių bendrovės klauso 
Inturisto nustatytų taisyklių ir ruošia anas keliones. Be 
Inturisto niekas Lietuvon įvažiuoti negalėjo ir negali. 
Dabartiniu metu Inturistas, klausydamas Sovietų val
džios nutarimų, turistams leidžia pabūti Lietuvoje tik
tai penkias dienas. Kitur rusai leidžia- nuvažiavusiems 
pabūti 1 Odienų ir ilgiau, bet Lietuvoje turistai gali pa
būti tik 5 dienas. Tuo tarpu gen. Petronis, naujos armi
jos organizatorius, leido Mizarienei vežti žmones 10 die
nų norintiems važiuoti,jeigu jie įstoja į bekultūrinės Miza 
rienės organizuojamą “kultūrinių ryšių su Lietuvą drau
giją. Ji susirenka šios draugijos nario mokesčius, pasii
ma kelionės pinigus, o vėliau savo draugijos narius paly- 
dį į pavergtą Lietuvą.

Amerikos daktarų žmonos, pulkininkų dukros ir di
rektorių vaikai stoja į Mizarienės draugiją, moka jai pi
nigus ir tampa nuolatiniais gen. Petronio armijos norė
tais. Už kelių metų generolas tikisi turėti Amerikoj gau
sią Armiją, kuria jis galės praraližuoti Amerikos lietuvių 
darbą. Iki šio meto gen. Petroniui niekas nesisekė, žiū
rėsime ar jis Amerikoje galės padaryti daugiau, negu už 
jį apdairesnis Kazakevičius nepajėgė padaryti.

— NAUJIENOS, CHICAGO 8, ill. _ Friday, March 18, 1977

pats Susivienijimas įsteigtus He-1 Lietuvių Romos Katalikių Meto 
tuvių nuo lenkų atskyrimo pro- rų Sąjunga įsteigta 1919 ir Lie- 
ga. Susivienijimas visais laikais tuvių Darbininkų Susivieniji- 
kovojo, padėdamas sukilėliams 
prieš carus, tiek kentėjusiems 
nuo Kražių skerdynių, tiek lie
tuviams spaudos atgavimo lai
kais. Susivienijimo darbai at
likti 1894 ir 1905 metais Lietu
vos sukilėlių paramai lietuvių

ŠĮ kartą Pildomosios Tarybos 
nariai pasirašinėjo svarbius ra
portus — metinius — Valstijų 
Departamentams. Atlikę įstaty
mais reikalaujamas pareigas, 

‘jie paposėdžiavo, na, ir panoro 
susitikti su New Yorko ir pla
čiosios apylinkės lietuviais, šį 
kartą “Apylinkė” buvo gana pla
ti. Svečių buvo net iš Chicagos, 
Bostono ir kitų tolimų vietų. 

Sekretorė Genovaitė Meiliū- 
nienė, Centro reikalų tvarkyto
ja, maloniai pakvietė svečius su
sėsti labai gražiai atremontuoto
je jaukioje saliukėje. žmonių 
dalyvavo apie 60. Trumpu žo
džiu pristatė SLA prezidentą Po
vilą. P. Dargį. Jis pasidžiaugė, 
kad mūsų tarpe matė daug gra
žių SLA veikėjų ir SLA organi
zacijai pritariančių svečių. P. 
Dargis .pasakė: “šiandien susi
rinkome tris minėjimus atlikti
— švęsti Vasario 16-ąją, prisi
minti ir pagerbti SLA Garbės 
narį tautos patriarchą dr. Joną 
Basanavičių, jo mirties 50 m. 
sukakties proga, ir iškilmingai 
pristatyti naujai išleistą 90 m. 
SLA istoriją. Kadangi konsu-. 
las Simutis turėjo skubėti dar; fesionalų. 
ir kitur, tad prez. Dargis tuoj 
gerb. konsulą pristatė kalbėti.

Generalinis konsulas A. Si
mutis gražiai padėkojo Susivie
nijimo vadovybei už Vasario-16 
Akto paminėjimus tradicijiniai
— jau per daugelį metų. Pakom- 
plimentavo, kad SLA steigėjai 
norėjo, kad-Susivienijimas būtų 
kaip ir “Pasaulio Lietuvių Par- 
liamentas”, kuriame sutelpa įva-i 
riaušių pažiūrų lietuviai. Toji 
tradicija tebetęsiama ir šiandien. 
Per 90 metų Susivienijimas vi
są laiką yra dirbęs Lietuvai — 
demokratinės sistemos pagrin
dais besitvarkančiai Nepriklau
somai Lietuvai. Per 90 metų 
Susivienijimas yra gyvas visų 
lietuvių didžiųjų įvykių liudinin
kas, dažniausiai dalyvis. Juk ir

mas, atskilęs nuo SLA 1930 m. 
inkorporuotas tais pačiais me
tais.

SLA per pirmuosius 15 metų 
sunkiai veikęs, vėliau kilo Ir sti
prėjo.

Kai A. Diržys baigė, prez. P. 
istorijoje niekad nebus pamiršti ! j P. Dargis pakvietė SLA istori- 
Nebus pamiršti ir darbai Lietu- 'jos technikinį patarėją Joną Va- 
vai 1918 m. ruošiantis laimėti 
nepriklausomybei ir už paramą 
nepriklausomai Lietuvai, net ir 
iškovojant Amerikos pripažini
mą, kad Lietuva, pagaliau, jau 
pilnai nepriklausoma, gali pati 
valdytis.

Po antrojo pasaulinio karo, kai
Lietuva buvo okupuota, Susi vie- sukakčiai minint — istorija baig- 
nijimas buvo pirmasis prisidėti ta, 
įstrigti Amerikos Lietuvių Ta-' Leidėjai numatė, kad jauni- 
rybą, kuri suvienytų visus pa- mui pradedant plačiau į SLA įsi-, 
triotinguosius lietuvius bendram j jungti, tačiau ne visiems gerai 
darbui ir Balfą, kuris ištremtie- valdant lietuvių kalbą, buvo sva-r 
siems teikė pagalbą. -

Reikia pasidžiaugti, kad ir ofi
cialūs Lietuvos pareigūnai įver
tina Susivienijimo darbus ir au
kas Uetuvai.

SLA Prezidentas Povilas P. 
Dargis savo kalboje konsului A. 
Simučiui nuoširdžiai padėkojo, 
ir perėjo prie numatytos progra
mos. Pirmiausiai prisiminė ir 
kiek plačiau apsistojo apie dr. 
Joną Basanavičių. Priminė, kad 
jis, būdamas Amerikoje, su Su
sivienijimu labai artimai veikė, 
parodė savo dėkingumą Susivie
nijimui už talkinimą jo misijai, 
renkant aukas Lietuvių Mokslo 
Draugijai Vilniuje. To patriar
cho 50 metų mirties sukaktį kaip 
tik šiandien ir paminime.

Vėliau prez. Dargis naujai iš
leistosios perstatė Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje 90 metų Is
torijos vieną autorių, teisinin
ką Antaną DiržĮ, kuris perskai
tė gražiai paruošęs oficialų kny
gos pristatymą, paminėjo datas 
ir pacitavo iš istorijos reikšmin
gesnius Susivienijimo Istorijos 
autorių paminėtuosius faktus. 
Pažymėjo, kad SLA istorijos 466 
puslapiai parašyti lietuviškai ir 
12*0 puslapių,angliškai. Jie aiš-l 
kiai nušviečia šios garbingos 
istorijos pilną veiklą, kiek jos 
autoriams iš istorinių dokumen
tų ir archyvų pavyko surinkti.

Istorija parašyta patriotinėj 
dvasioj. Įdomu, kad net Įsigilino 
ir pastebėjo, jog nuo 1934 m. 
SLA veiklos priešakyje jau bu-j 
vo daugiau inteligentiškų asme
nybių, su aukštuoju mokslu, pro-

laitį. .Jis paminėjo, kad istorija 
Pildomosios Tarybos buvo nu
matyta išleisti prieš 10 m., ta
čiau dėl Įvairių priežasčių, ypač 
autorių keitimuosi, nebuvo iš
leista. Bet kai SLA Pildomoji 
Taryba pasikvietė eilę kitų auto
rių, darbas pavyko SLA 90 metų

Iškėlė įdomų faktą iš Vytau
to Sirvydo, rašiusio istoriją nuo 
1886 iki 1915, kurioje paminima, 
kad tautiniu pagrindu susiorga
nizavę susivienijimus, įsteigė 
pirmieji airiai — 1836; antrie
ji lenkai — 1880; vėliau čekos- 
lovakai — 1884 ir jau ketvirti 
buvo lietuviai —1886. Po jų se
kė žydai — 1888; graikai — 
1892; vengrai, slovėnai, kroatai 
ir Ukrainai — 1894; italai, ru
sai ir norvegai —1895.

Daugiausiai susivienijimų tu
ri lenkai, net 14. Lietuvių re
gistruoti 4, kurių Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje įsteigtas 
1886, inkorporuotas 1889; Su
sivienijimas Lietuvių Romos Ka
talikų Amerikoje, suorganizuo
tas 1901, inkorporuotas 1905 ;!mu.

bu ir lietuviškai nemokančiuo
sius, o taip pat ir lietuvių drau
gus supažindinti su Susivieniji
mo praeitimi. SLA vadovybė 
SLA istoriją išsiuntinės ir ame
rikiečių bibliotekoms, ypač ko
lonijose, kur daugiau lietuvių 
gyvena. Knyga pardavinėjama 
labai nebrangia kaina, tik po $6.

Kadangi'mums yra brangi lie
tuvių tautos, ypač Lietuvos pra
eitis, tad, kalbant apie Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimus, J. 
Valaitis priminė, jog minint Lie
tuvos nepriklausomybės sukak
tis ateity būtų daug naudingiau, 
jeigu mes pabrėžtame, ypač ki
tataučiams ir mūsų jaunimui, 
kad Lietuva, ne tik 1918 metais 
gavo nepriklausomybę, bet kad 
Lietuva, kaip organizuota vals-. 
tybė su Karalium Mindaugu yra? 
pasaulio istorijoje žinoma, kaip 
veikianti nuo 1253 metų. Taigi, 
šiemet minime jos 724 metus, o Į 
kitais metais minėsime reikš
mingus 725 metus.

Dar trumpai kalbėjo SLA vi
ceprezidentas Aleksandras Cha-, 
plikas iš Bostono ir SLA iždi
ninkė Euphrosine Mikužiūtė/iš 
iš Chicagos. ’
' Tą pačią dieną keliom valan- . 
dom ankščiau -SLA dvi New Yor-F 
ko kuopos : Centrinė 126-oji? 
ir Moterų 99-oji — buvo susi
rinkusios posėdžiams: ’Dalis ųa- 
rių, ypač moterys, pagelbėjo,. 
drauge su Centro tarnautojomis 
susirinkusius SLA veikėjus svar- g 
bių iškilmių proga pavaišinti, o 
SLA Pildomoji Taryba vykdo
mojo SLA-specialaus vajaus pro- ? 
ga, pavaišino. Dalyviai pasiža
dėjo j SLA Įrašyti naujų narių 
ir padidinti SLA gražią šeimą, 
ypač kai šiuo laiku galima .pasi- , 
naudoti lengvatomis. G. M. S

Kubiečių protestas į
ČIKAGA. — Visų kubiečių or

ganizacijų federacija Ameriko
je — Federation de Organiza- 
ciones — kovo 5 d. prie operos 
rūmų Čikagoje SU plakatais reiš
kė protestą ir piketavo iš Ku- ’ 
bos atvykusią baleriną Alicią 
Alonso, karią atsiuntė Castro 
ir kuri šoko American Ballet 
teatre.

Kubiečiai protestu parodė ne
pasitenkinimą Fidel Castro rėži-

‘Saulėleidis”
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u k. R. G. o ALŲ KAS 
MCU4teKIJltA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. PvUski Rd. (Crawford

M«d.<ai Building). Tol. LU 5-6446 
Priiina ligonius pagal sus'iar1104 

«) neatsiliepia, skambinti 374-8^<4

DR. C K. BORFRS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGUA 
Telof. 695-0533 

foi Valley Medical Confer 
afO SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

DR. PAUL V. CARGiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W«s4ches*er Community klinikos 
Medicinos direktorius.

<938 S-Manheim Rd.,Westehastar, III 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis u 

kas antra šeštadieni R—3 vai. 
TeL: 562-2727 arba 562-2728

R t Z.: GI 8-0873
DR.WJEISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzia Ave„ WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. skambinti M! 3-0001.

Tekt BE 3-5893

OR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103 rd Street 
V-a»^os pasai susitarimą

diTITT" vTJucas
<39-4441 561-4605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1002 N. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE.

Telefonas atsakoma* 12 va!.

DR. FRANK PLECKAS
O^TOMETRISTAS 

K AURA UETT.TVTSKAT 
tėti W 7ls* St. — Tai, 737-5149 
Tikrins akis. Pritaiko akinius ir 

■‘contact lense’“ -
•’<1. pagal susitarimą. Uždaryta trfe<

OR. UORAS SIMUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

v^L; su&^d. nuo 1—4 po pietų 
^ptvirtad. nuo 5—7 vai. vak 
‘ CMna f©UL? . 776-2883 
'Naujas rez. teist.: 448-5545

LR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sendri'praktika, spec. MOTERŲ ligo 
Ofisą* 2652 WEST 59th STREET

TaU PR M 223
OFISO VAL.: pirnu antrad.. trečiad 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šešta die 
aiais 2-4 vaL po pietų ir kitu laite 

ingai susitarimą

PAVASARIO GIESMĖ

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai į
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI į’

"Turėdami didį Kunigą Dievo namams, artinkimės tikra Širdimi,
pilnu tikėjimu". Ebr. 10:21, 22.
Kuomet Dievo vaikeliai nori artintis pas jį ir būti jam patinkamais, jie 

turi turėti nesuteptą sąžinę, kad galėtų sakyti: aš darau visa norėdamas pa
mėgti Viešpačiui, o taip pat stengiuos pamėgti geram ir teisingam žmogui. 
Neužmirškime, kad tas, kuris pradėjo mumyse gerąjį prirengimo darbą, nie- ’ 
kados nesikeičia; jei mes pilnai tikime į Jėzaus padarytąjį permaldavimą už * 
mūsų nuodėmės, atnaujindami savo pasišventimą ir laikydami savo auką ant 
altoriaus, nedarydami kas mums patiems patinka, bet kas patinka Dievui, tai 
žinokime, kad pabaigę savo žemišką kelionę, mes įeisime į amžinąjį mūsų 
Viešpaties karalystę ir išgirsime jo pagyrimo žodžius: “Gerai darei, gerasis 
ir ištikimasis tame" į

Viirt Tino, kad mirtis yr* iUun h kiekvieną. Bet kur yrt ml
ruSiėįi? j tą klausime atsake knygutė "Viltis po mirties", kurią gausit* 
’‘•'nck^mai. Rašykite:

c ZAVięT WEST STREET CHICAGO. ILL 60629 ,
ŠV RAITO TTtLlN6T0JA'

TĖVAS IR SUNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Trirf.: GBovehUl S-234M 

1410 So. 50th Ave., Cicero 
Telel.: TOwnkaU 3-210S-*

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AMTS TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

.•w*.-V»WV VvV^.*

me, jei ne tie gerieji rėmėjai,, Nuotrauka tokia aiški, kad ga- 
kurie atsiunčia daugiau už nu-; Įima Įrėminti atminimui, kaip

P. ŠILEIKIS. 0. P.
^*2 ORTHOPEPAS-PROT EZiSTAt 
jCS Aparatai - Protezai. Med. Ban

dažaL Speciali pagalba kojom:
■fc (Arch Supports) ir L t

VaL; 9—4 ir 6—8, šeštadieniais 9—1
4850 Was? 63rd St, Chicago, Hl. 6062

TalaL: FEospacf S-5C84

-gw a -lu—m.j' nrx -» r j^mbi ,

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 03rd SiREEl
Telefonai: PR 8-0833 tr PR S-C334 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Drishių krautuvė

THE DAISY STORE
?918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 

Tel. 499-1318

tkikKAUST YMAi

MOVING 
Laldim*! — Pilna apdravda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

T*l. WA 5-8063

f MOVING
Apdraustas ^erkraustymaa 

I’ si |va<nv «tstu/ny.

ANTANAS VILIMAS
TeL 376-1 M2 »rb< 376-5996

i SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS Į 

I 
Visos programos iš W0PA,

1490 kil. A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo Pbr- 
; nūdienio iki penktadienio 12:30

— 1:00 vaL popeL — šeštadienį 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 

i vai. ryto.
Telef4 HEmloclc 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

------------------------- -- ■

ROCKFORD, IIL
Vieningo darbo vaisiai

Praėjo Vasario 16. Greit visi 
parengimai salėse užsibaigs, bet 
gražūs ir sėkmingi darbai vi
suomet atsispindi kaip veidro
dyje.

Buvo gražus ir malonus rock- 
fordiečių bendradarbiavimas su 
visais svečiais, o ypač su mie
lais šauHais-ėmis iš Čikagos. O 
keturių sesučių Bilitavičiučių 
dainos — sutartinės dar tebe
skamba ausyse. Reikia tikėtis, 
kad mielos sesutės Bilitavičiū- 
tės nepatingės atvykti dar kar
tą rockfordiečių palinksminti, 
kartu su broliais Kivėnais.

Ir štai to bendro darbo vai
siai atsispindi kaip, veidrodyje.< nas Daugėla, Alena Devenienė, 
Tik reikia gerai Įsižiūrėti, irlKatryna- Grigaitytė, Dr. Kazys 
kiekvienas pastebėsite anksty- 
besniuose aprašymuose bei duo
damuose sąrašuose, kiek kas pri
sidėjo savo darbais bei aukomis. 
Pamatysite, kam dar tėvynės 
meilė tebedega širdyse, o kam 
jau išgaravo, bet lietuvio vardą

• Atsiųsta paminėti
VARPAS. Žurnalas Tautos ir 

žmogaus laisvei, tautinei kultū
rai ir. lietuvybei. Įsteigtas 1889 
metais. Leidžia Varpininku Fi
listeriu Draugija, Nr. 14, 1976 
m. Redaktorius Antanas Kučys, 
administratorius Titas Briškai- 

(tis., Knygos formato, 208 pusla
pių, gausiai iliustruotas lietuvių 
dailininkų Vlado Žiliaus (virše
lio ir dar penkiomis reproduk
cijos tekste), Broniaus Murino 
(4 reprodukcijomis), Jokūbo Da
gio 2, žibunto Mikšio 4 ir Pau
liaus Vario 1 reprodukcijomis.

Šiame numeryje rašo: Juozas 
Audėnas, Vaclovas Čižiūnas, Jo-

Karvelis, Dr. Bronis Kasias, Juo
ze Krištolaitytė, Antanas Kučys, 
Jonas Kutra, Mečys Mackevi
čius, Sofija Putvytė, Romual
das Spalis ir Aleksandras Sol
ženicynas (Vertimas jo kalbos, 
pasakytos Washingtone 1975 m.

statytą kainą. Tikimės, kad ir, mūsų tautos gražiausias žiedas 
šj kartą, kai mūsų išlaidos ypač į aukodami savo gyvybes stengė- 
padidėjo, skaitytojai atsižvelgs, si iš Lietuvos miškų, laukų ir

Mažeika Evans
Į tai ir savo aukomis atitinka-, 
mai parems “Varpo” leidimą. '

LIETUVIŲ DlIENOS-Lithua- 
nian Days 1977 m. vasario mėn., 
iliustruotas kultūros žurnalas, ■ 
leidžiamas Antano Skiriaus 28 
metai adresu 4364 Sunset Blvd., 
Hollywood Ca. 90029. šiame nr. 
lietuviško teksto 16 ir anglų kal
ba teksto 6 puslapiai. Viršelio 1 
psl. iliustruotas LTV (Lietuvių 
Televizijos) steigėjo ir progra
mų vedėjo Toliaus šluto nuotrau
ka ir keturi iliustruoti puslapiai 
teksto apie LT “per skausmus į 
garbę”, du V. Prižginto straips
niai apie Dr. Jeną Basanavičių 
ir V. A. Jonyno vertimas iš E. 
Sevelos knygos • “Truth is for, 
Strangers” apie partizanini karą 
Lietuvoje 1944—1954 metais su 
didoka foto nuotrauka, kurioje 
matome dvylika Lietuvos parti
zanų —- miško brolių prie iš rąs-

sodybų išginti plėšriuosius Rau
donosios Rusijos žvėris — komu- 
nistus-bolševikus.

Petras Melnikas, DEBESYS 
IR PROPERŠOS. Novelė ar ro
manas ar trečiu asmeniu auto- 

i biografija neperskaičius nedrą
su spręsti. Knyga — Liet. Kny
gos Klubo leidinys — turi 292 
puslapius, kaina nepažymėta. 

. Aplankoje pasakyta, kad auto- 
j rius Petras Melnikas literatūroje 
nebe naujokas:

I
Rašymu Melnikas susidomėjo 

vėl 1966 metais, prieš tai išstu
dijavęs šio krašto rašytojišką 
metodiką. Petras Melnikas yra 
vertinamas bendradarbis peri- 
jodinėje spaudoje: Drauge, Atei
tyje (pasirašydamas Petro Lapo 
slapyvardžiu), Naujienose, Ai
duose, Tėviškės Žiburiuose ir 
Metmenyse. Jis yra parašęs ke-

Laidotuvių Direktoriai

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

GAIDAS - DAIMID.
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

V5K5-O7 So. HERMITAGE AVENUE
to improvizuoto .“stalo” suse- lėtą romanų, kurie dar nėra iš- 
dusių pietų, meto pertraukai., leisti. jpr

• * 11

TeL: YArds 7-1741-1742

tebenešioja, nors kai kas vardo 
ra išsižadėjęs.

Štai aukotojų sąrašai. Jei kas 
pastebėsite kokią klaidą, prašau 
kreiptis Į aukų rinkėją p. V. Ker
šį telf. 968-9726 arba Į kasinin
ką (A: Pocių telf. 877-9683, ne
aiškumus išsiaiškinsime, bei 
Įvykusias klaidas ištaisysime.

Vietos Altos valdyba širdin
gai dėkoja spaudai ir visiems 
prisidėjusiems aukomis bei dar
bu. Tuomi Įrodėte savo meilę 
tėvynei Lietuvai.

Visiems linkiu kuo geriausios 
sėkmės. Augis

Aukos Lietuvos laisvei

Rockfordo Alto vasario 20 d. 
per Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo (Vasario šešioliktos) 
ninėjimą surinktų aukų aukoto
jų sąrašas:

. $127.50: V. D. Š. Rinktinė.
$100: Dr. ir S. Suran-tas.
$50: Dr. V. ir D. Plioplys, Pa-

birželio 30 dieną jo pagerbimui 
darbo unijų AFL-CIO sureng
tuose pietuose). Be to yra R. 
Girkontaitės, R. Vanago, J. Mar
cinkevičiaus, V. Skripkos, V. 
Giedrytės eilėraščiai ir visa eilė 
straipsnių Įvairiomis aktualijo
mis.

Ar dar gaunama ir kokia kai
na, geriau pasakys administra
torius Titas Briškaitis, 1214 N. 
16 Ave., Melrose Park, 111^ 60160.

šiame Varpo 14 nr. adminis
tratorius mandagiai atsikreipda
mas Į skaitytojus rašo:

Nežiūrint spausdinimo ir siun
timo išlaidų nuolatinio didėjimo, 
nuo 1968 m. i-s skaitytojų vis dar
prašom tik 3 dol. už numeri. To-; 
kią pačią kainą palikome ir šiam 
numeriui, žinomą neišsiverstu-

vilionis, A. Kapačinskas. L. Ben-' 
druomenė.

Petrą’Šerną, su šeima ir broli Joną Šerną,

SESUTEI BIRUTEI Lietuvoje mirus,

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

SUSIRINKIMĮJ
P R A NEŠIM A J

— VASARIO 16 GIMNAZIJOS Rė- 
aėju metinis susirinkimas Įvyks 
ODVo 20 d., sekmadienį, 12 vai. Jau
smo Centro 203 kambaryje. Gimna- 
įjos direktorius V. Natkevičius pa- 
ferys svarbų pranešimą ir bus aptar- 
i kiti reikalai.

Kviečiame mielus Rėmėjus ir vi- 
us, kuriems rūpi gimnazijos ateitis, 
jusirinkime gausiai dalyvauti.

Gimnazijai Remti Komitetas.

UPYTĖS DRAUGIŠKAS KLUBAS 
engia Bunco ir kortu žaidimą Da
raus ir Girėno salėje, 4116 So. Wes- 
em Avė. sekmadieni, kovo 20 dieną. 
Tadzia 1:30 vai. popiet. Bus laba; 
gražių ir vertingu dovanų laimingie 
,3ems. Taipgi bus skanių valgių ir gė- 
^mų.

Kviečiame visus narius ir svečius 
itsilaakyti ir smagiai praleisti popie 
j su upytiečiaiS. A. Kaly*

AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ pa
talpos klubo mėnesinis nariu susinn- 
dmas įvyks sekmadieni, kovo 20 d., 
1:00 vai., po pietų, Chicago Savings, 
jatalpoše, 6245 S. Western Ave. Na
rnai prašomi atsilankyti ir aptarti 
ilubo reikalus ir užsimokėti savo 
duokles, kad neliktumėte suspenduo
ti. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

LIETUVIŲ ŽAGARĖS KL.UBO eili
nis nariu susirinkimas nyks šeštadie
ni, kovo 26 d„ naujoje vietoje. Saulių 
namuose, 2417 West 43 SL Nariai 
kviečiami a ts i lankyti. Yra daug svar
bių reikalu aptarti ir laikas užsimo
kėti Įdubo duokles. Bus ir vaišes.

Rože Didlgalvi^ rail.

$30: J. šernas, S. ir O. Tikui- . 
sis. i

$25: A ir M. Pocius, 5-tas šau
lių būrys, Pensininkų klubas. J. 
Kiznis, A Smatavičius, SLA 77 
kuopa, L. Remenčius, A. A. A. 
Gimžiūno atminimui.

nuoširdžiai užjaučiame.

L. B. Roekfordo Apylinkės

Valdyba ir Nariai

BALZEKAS MOTOR’S
4030 Archer Avė., Tel

Seniausi as * aut oin obili ų par da vė j as

'$20: V. Keršys, K. ir P. Rut
kauskas, K. P., ir ponia, M. Stan- 
kaitienė, A ir 0. Bačys, M. A., 
N. J. A., J. ir 0. Undraitis, J. 
Staskauskas, J. Stadalius, V. 
Kasparaitis.

$15: D. Amer.
$12: A. ir 0. Kinka.

$10: K. Jameikis, J. Truksnys, 
K. Vasiliauskas, J. Bielskis, 
ir P. Nekrašius, P. šernas, 
Dičiūnienė, B. Daukšis, K. 
N. Dičiūnienė, D. Bubelienė,
Čepulis, 'P. Vasiliauskas, J. Rū
belis, J. Bačkus, .M. Poškienė, 
S. ir G. špokas, Bil. Bagdonas, 
Ed. Tamkus, M. ir V. Getspudas, 
Dr. A. ir A. Gaižiūnas, E. šer
nas, J. Dagys, E. Klavconas, O. 
D.

Voisre Premier Coupe

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

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

B.
O. 
ir
L.

$5; M. Salucka, J. Petrutis, 
B. Moras, J. Mak., K. Barzdu- 
kas, P. Padvaiskas, K. Brazienė, 
K. Povilaitis, Palioniai, I, J., A.' 
Gustuf, C. Ostepavičius, A. Lau
rinaitis, Rutkauskas (Čikaga). 
$2: J. Mockus.

Surinkt? aukų iš viso $1,261.50

i

MODERMŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ,
Chicagos
Lietuviu 
Laidotu vię 
Direktorių 
Associacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. EITUANTCA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

BUTKUS - VASAITIS
14AC So. 50th Avė., Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDAIINAS
3319 So. L1TUANTCA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

rcMyment
TO^įlT YOl/R INCOME

* >■ •

see us for 

financing 

AT OUR LOW RATES

Paid tad 
Compova ded 

Quarterly

CUR SAVINGS

CERTIFICATES 
EARN UP TO 7%%

CL b

Cl

•C-H H /tMMI..U»I!»CL .

CHICAGO, UUNOXS 606C8
Phouei VTrjpala 7*7747

22U MHEST CERMAK ROAD

Pmi Kazanavs^as, Pretidera

IK>URSx MOn.Tue.Fri.9-4

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to guiartyI

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Rf pcbF.c 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6675.
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, El. S74-44W1

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1311

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJ»ENOSc GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI JDOMIUS 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. __ —---

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, rietoje $4.00 dabar tik---------------
Minkštais viršeliais tik ____*______________________

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

Gatrma taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba money orderĮ, prie 
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo Išlaidoms.

$8.00

$3.00
$2.00

$100

1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL. 60608

5 — naujienos, Chicago ą ILL _ Friday, March 18, 197T



Zarasiškiu klubas
4.

klubu imbhjbu

i-.o'vo 13 d. Chicago Savings į 
and Loan finansine s bendro-į 
\ s patalpose, 621.) So Wes- 
!< ; n Aw., i\\ko Zarasiškiij 
klubo naein susi rink imas. l)a- 
Ivvavo 52 nariui. Susirinkimu 
prade/) nauju kJubo pirminiiu 
i p h.’ų Šimkienė. Valdyba 
šiais rneiUi.s susideda iš siu klu-j 
bo nariu: vicepirmininkas Čej 
pelis, sekretorius K. Rozans-I 
kas. kasininkas M. Šeduikis; 
Parengimu vadovas Alf. čiče- 
lis. Direktoriai: P. Pad vaiskus 
ir A. San ta ras.

į klubą Įstojo 9 nauji nariai. ; 
Buvo aptarta pavasarinio pa
rengimo detalės. Parengimas 

banketas įvyks balandžio 16 
d. Vyčiu salėje. Piknikas — 
gegužinė rugpjūčio 11 d. Onos 
Bruzgulienės darže, o rudeni
ms klubo banketas įvyks lap- 
kruio mėnesį.

Po raportu ir pranešimų, 
parengimais pavesta rūpintis 
klubo valdybai. Finansiniai 
klubo reikalai tvarkoje, nors 
praeitais metais klubas reika
lingiems lietuvybės išlaikymo 
darbams paskiro stamboką su
mą pinigu. tačiau iždas neba-i 
dalija.

r T R U M P A I - J

— Los Angeles lietuviu orga
nizacijos ruošia ilgamečio .Lie
tuvos gen. konsulo ir.a. dr. Ju
liaus Bielskio minėjimų kovo 
27 d. šv. Kazimiero Lietuvių pa 
tap. sakje. tuoj po lietuviškų 
pamaldų. Lituanistinės mokyk
los vakar as balandžio 23 d. 7:30 
v. vak. \orimu sukelti lėšų pa
remti jaunimo kelionei į jetu-

Po neilgai trukusio susirin
kimo buvo užkandžiai su ska
nia kavute kuri dabar atro_ Į
do dar skanesnė, kai jos kai
na nuolat kyla. Taip pat buvo 
“Crazy water” ir minkštesnio 
gėrimo. Nariai prie skanių už
kandžiu dar gerų valandų paš
nekučiavo d ra u gi ško j e a t Bio
sferoje.

Praeitų metų buvęs klubo 
pirmininkas Petras Blekys pra 
nešė užkandžiaujantiems, kad 
du klubo nariai dail. Barbora 
Morkūnienė ir dail. Mikas Ši
leikis rengia parodą bal. 15 d. 
Čiurlionio Galerijoje, Ine., 
4038 Archer Avė., klubiečius 
pakvietė atsilankyti į jų paro
da.

M. š. Koresp.

HELF WANTED —MALE 
Darbi/unky

MAINTENANCE MECHANIKAI
1 Sunkiosios pramonės metalo ap- 
dnunno įmonėj reikalingi priežiūros 
ir pataisymų specialstai.

Kandidatai turi būti gerai susipaži
nę su konvejerio sistema, kabančiais 
keltuvais, hidrauline sistema ir kito-- 

Į mis dirbtuvės mašinomis.
Į Patyrmas nitavime taip pat reika- 
į lingas.

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

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

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

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESLNIAIS ISSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIKflS Į
MUTUAL FEDERAL SAVINGS

PETKAS KAZASAUSKAS, Prezdenlas

REIKALINGAS ELEKTRIKAS 2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA.
Jeigu Įdoinaujatės 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
NeuĮlenoss galima seutl puikių knygų, kurtos papuos bet kokią 

knygų spintą t r lentyną.
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunu dieną 

1!1g atsiminimai ir įvvkių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro-
§ manas. 367 psl. Kaina S5.
* A. Pakalniškis. META! PRAEITYJE. Netolimu Įvykiu prisimint 

ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti į 12 daliuj 296 psL. kaina $5.

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. II tomas. Gra
žiais viršeliais. 336 psL Kaina $6-00. Minkštais virš. $5.00

Prof. ¥xd. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 psL, Įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; II dalis, 225 psL, Įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais __________________________________ $2.00

Henrikas Tomes — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalnės ir Labguvos.apskritys su įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psl.. kaina $6.| P. Kesiūnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos

5 partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina S3.
?( Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai
» 170 psL
g M. Gudelis, POVILAS MILERIS., biografijos bruožai 235
| puslapiai----------------------- —-------------------------------- $3.00
8 Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.
| NAUJIENOS,

» 1739 S. Halstec SU Chicago, HL SOSOS. — TeL HA I-S10C

vių kalbos kursus Dainavoje. 
Balandžio 30 d. tuo pat laiku 
bus Lietuvičkos Radijo Valan
dėlės balius. Los Angeles skau- 
tijos bab'us bus balandžio 16 d. 
8 vai. v. Riviera Country klu
be, Pacific Palisades. Bilietus 
platina S. Abelkienė, B. Dabšie- 
nė, D. Navickienė, J. Ugians- 
kienė, G. Venckienė ir E. Vidu- 
girienė. Programoje dalyvaus 
A. Polikaičio vadovaujamas 
mergaičių sekstetas.

—Stasys Martinkus iš Brighton 
Parko apylinkės lankėsi Nau
jienose pirkti lietuviškų knygų. 
Dėkui už tą proga Įteiktą $8.50 
auką Naujienų paramai. Taip 
pat dėkui tos apylinkės tautie
tei, užsisakiusiai Naujienas 3 
mėn. tinkainesniam susipaži
nimui.

— Klemensas čižauskas, gy-v. 
Marquette Parko apylinkėj, gri
žo iš ligoninės. Sveiksta ir sti
prėja rūpestingos žmonos Ele
nos priežiūroje. Dėkui jiems už 
Įteiktą penkinę Naujienų para
mai kalendoriaus proga.

— Pratęsdami prenumeratas 
po $4 aukojo: ponia Dambros 
iš Marquette Parko, ponia O. 
Pranckevičienė iš Hammond, 
Ind., J. Bardauskas iš New Buf
falo, Mich., ir M. Taniulėnas iš 
West Palm Beach, Fla. Po $2

už kalendorių atsiuntė: Frank 
Asmutis iš Brighton Parko, J. 
Swereckis iš So. Holland, Ill., ir 
S. J. Paltus iš Los Angeles, Cal. 
V. Badžius iš Marquette Parko 
atsiuntė doleri. Dėkui visiems.

—- Viktorija Cinką, Našlių ir 
Pavienių klula> korespondentė, 
[jranešė, kad klubo gegužinė 
bus birželio 26 d. Vyčių sodely, 
o rudeni švenčiama 25 metų veik 
los sukaktis spalio 23 Polonia 
salėje. Antanas Marma, Justi
nas Žemaitis ir Juozas Žemaitis 
priimti klubą. Sekantis susirin 
kimas bus balandžio 8 d. 7 v. v. 
Vyčių salėje.

— V. žebertavičius iš Detroi
to užsakė lietuviškų knygų, o 
3 likutį paaukojo Naujienų pa
ramai. Tos apylinkės tautietis 
užsisakė Naujienas 6 mėn., ta
čiau pavardės prašė neskelbti. 
Dėkui už auką ir už dėmėsi Visi 
lietuviai kviečiami susipažinti 
su Naujienomis ir jas užsisaky
ti. Platinimo vajaus proga jos 
yra siunčiamos susipažinimui 2 
savaites nemokamai.

—M. Sstonie, Irawrence, Mass., 
papildydamas savo korespon
denciją, praneša, kad Lietuvos 
laisvinimo reikalams šv. Pranei 
škaus parapija aukojo $75, o 
kun. Alfonsas Janušonis $25.

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

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

Telef. 312 238-9787

sunkaus metalo apdirbimo įmonėje. 
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)

HELP WANTED — M>\LE-FEMALE
Reikia OarbininkŲ ir Darbininkių

T 0 O L.& DIE
M A K E R

.Growing facility has immediate open
ing for skilled indivdual to main
tain, repair and troubleshoot hight 
production dies. Minimum 2 years 
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.
2622 N. Pulaski Rd.

Chicago, Illinois
An Equal Opportunity Employer F/M

RENTING IN GENERAL
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 6 kamb. butas 2 
aukšte suaugusiems be gyvuliukų.

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

~ WANTED TO RENT
Ieško butu

TYKI MOTERIS ieško nuomoti 4 
švarius kambarius 2-me aukšte ra
miam name Bridgeporte arba Brigh
ton Parke. Skambinti po 6 vai. vak. 
Tel. 927-7414.

PERSONAL
Asmeny Ieško

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

Tel. 424-5597.

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

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary’ Public

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

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

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

72 IR SAWYER — 6 kamb.. gali
mas praplėsti mūrinis. Dideli miega
mieji įrengtas Tūsys. 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% aukšta 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, natfa 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 butų. 
$20,000 metinių pajamų. Tik $72,000.

BUDRAITIS REALTY
, įvairi apdrauda — INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

ŽIŪRĖKITE!

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

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

Į LABAI GRAŽI 2 aukštų rezidenci
ja. 1% vonios, virtuvės pečius, karpy
tai ir daug priedų. Sausu pušu beis- 
mantas. įmokėti apie $7,000 ir galite 
keltis, arti 72-tros ir Kedzie.

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

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

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

PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

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

V A L D i S
REAL ESTATE

2625 WEST 71 STREET
Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

ELECTROS {RENGIMAI,
PATAISYMAI J , JĮ

Turiu Chicagos^ miesto įekflmą>J 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga-| 
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS
4358 Sc. Washtenaw Ave.

Tek 927-3559 J

JUBILIEJINIU METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėjo *0 metų. Minint tą amkaktį. gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būrin&g pareigas amžinam lietuvybei išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi Ir kovoja už Lietuve? ir pavergtų lietuvių lairre. 
n^idamoK ir neridėdamoa 1 sandėrius su okupantais ar jų Įgalio
tiniais.

ftAUJIKNOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendras 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, riet būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yrs mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi Į visus lietuvius pasekti lieturiškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojantį Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, riekiant visuotino lie- 
cuvišku reikalų renesxjo.
KAINUOJA: ChlcegoĮt Ir Kanadoj* m«tam« — $30.00, metų — $15.06, 

trim* mėn. — $330, vltnim mėn. $3.00. Kitos* JAV vietos* metams 
— $26.00, pusei metų — $14-00, vienam minu — $130. Užsieniuo
se — $31.00 metama. Susipažinimui siunčiama Mvaltf nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St.

Chicago, IU. 60608

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

Į Į Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių Įsipareigojimiį.

PAVARDft IR VARDAS -----------------------------------------------------

ADRESAS-------------------------------------------- -------- -------------

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

• 8 dienu lietuviu ekskursija i tris Havajų salas rengiama balandžio 
15 d. Kaina $479.

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

į SIUNTINIAI I LIETUVA
’ MARIA NOREIKTENfi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, DL 60629 • TeL WA 5-2787 
nid.Hs pasirinkimai geroi roller Įvairiu preldy.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIU.
I < III HiĮ-, J IT————— M    —"

g-____ l. - _ j_.- .i i—iiwm — ——iffriL' miii-------r ' -0 - ■

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69rh St., Chicago, III. M>62?. — T«I. WA 5-2737 

1333 $0. Halstad et., Chicago, III. 60608. — Tai. 254-3320
V. VALANTINAS

• -----

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. laiminai, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intynriq nuotykiu 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengva* rtilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psL Kaina $250.

Dr. Juoiai B. Končiui, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos tetorljoa 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
psl., kainuoja $2.00.

Or. Juozai B. Končiui, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija 
211 psl. Kama J3.00. Kietais viršeliais S4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomla. Jas ii 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius J Naujienas arba atsiuntus čeki ai 
piniginę perlaidą.

NAUJIENOS
17S1 South Halted Street, Chicago, DL 80M8

—--------------------------------- - ■-

MISCELLANEOUS 
{vairūs Dalyksl

MRS. WELLS
CHARACTER READER & ADVISOR
ADVICE GIVEN ON ALL PROBLEMS 
OF LIFE; SUCH AS LOVE, MAR- 
RLAGE. BUSINESS,. ETC. ALSO 
CARD READINGS.

POLSKA WRUSKA
ALL RADINGS VERY REASON

ABLE
CALL FOR APPOINTMET 

471-0196

HOURS: DAILY 9:00 a.m. to 8:00 p.m,

AR JAU PASIDAReTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali dau£
padėti teisininko Prano šnlo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells- 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legališkotnis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legališko- 
'nis formomis — $3.50.

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

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

jms vfeTilntelĮ 
UetnvĮ kailininką 

ChkAfO>

NORMANĄ 
URŠTEINĄ

Tel- 263-582Č 
(įstAigos) ir 
677-84SS

185 North W*b**h Areww 
2nd Floor Chic^jpo, HL 60601

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

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

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

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

—■ I II ■ Į IIIM !!■■■■■ - IMI ■ ir hTiiTi 1 —777 {-

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 312 771-82D0
ANNA DOCHES 

Lithuanian Representative

■rnw"B" - M " 11 > 11 Siuntiniai į Lietuvą į| 
ir kitus kraštus

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

— Naujienose galima įsigyti 
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.

t _ MAUHBNOS, CHICAGO •.ILL, _ Friday, March 18, 1977

TAISAU NAMUS
IR VISKĄ NAME 

Telefonu oti: 
476-7727 arba 523-9367

ALEKSAS

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ.
- 523-8775

I LAIKRODŽIAI ir BRANGENYBĖS

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

ii i-ii.mii i,. »» ■■—■■k

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

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

V m— .i. ■■■<

PERRY PLAZA MfOTEL
1007 Park Ave.z Hot Springs, Ark. 

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

si baseinas, telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti teL 
501-623-98T4.

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


