
I ■ 
r h

Library of Congress Gr. jp LITHUANIAN DAI LY NEWS 
_ - - -- — ---- ----- ---------Periodical Division — > * ---------------------------- - ■ -----...- —> ——

VOL. LXII Price 15c Washington, o. c-.20540 vhicago, Ill. —Penktadienis — Friday, March 25, 1377

“Bomba” lėktuve 1 Mirė latvis A. Lejinš >

B

NEW YORK. — Komercinis 
lėktuvas, kuriame turėjo skris
ti Rosalyn Carter, buvo La Gu
ardia airport aerodrome sulai
kytas, kai buvęs Olandijos kabi
neto narys Berend Udink prasi
tarė, kad jis vežąs bombą.

Policijai Udinko paketą patik
rinus, rasta tik kinietiška vaza. 
Jis aiškinasi,. kad tai pasakęs 
juokais ir visiškai nežinodamas, 
jog prezidentienė yra tame lėk
tuve. Olandas Udink atvykęs i 
Ameriką pastudijuoti prez. Car- 
terio ekonominę programą.

Gauta žinia, kad šių metų ko
vo 23 dieną New Yorko valsti
joje, Flushing miestelyje mirė 
latvių visuomenės veikėjas Adol
fas Lejinš. Jis buvo Amerikos 
Latvių Tarybos pirmininkas ir 
glaudžiai bendradarbiavo su 
Amerikos Lietuvių Taryba. Jis 
bus laidojamas kovo 28 d.

Tvirtinama, kad 50 metų am
žiaus Lejinš mirė nuo staigaus, 
širdies priepuolio..

Dr. Kazys Bobelis, Alto pir
mininkas pasiuntė šeimai ir lat
viams užuojautos telegramą.
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Atidėjo įstatymą
JOHANESBURG. — Pietų Af

rikos ministeris pirmininkas 
John Vorster pranešė, kad pa
ruoštas spaudos priežiūros įsta
tymas, kuris būtų leidęs Pietų 
Afrikos baltųjų vyriausybei tik
rinti spaudoje spausdinamus 
straipsnius ir žinias, piešingas 
vyriausybės linijai, yra atidėtas 
į šalį ir nebus vykdomas.

Ministeris pirmininkas pabrė
žė, kad laikraščių savininkų or
ganizacijai Press Union duota 
vienų metų bandymo laikas pa
tiems tikrinti ir cenzūruoti- ži
nias.

Bhutto prašo taikos
ISLAMABAD. — Pakistano 

ministeris pirmininkas Bhutto, 
Pakistano tautinės šventės pro
ga, kovo 23, bandė nuraminti tau
tą, sušvelninti politinę krizę, ku
ri iššaukė krašte riaušes, nera
mumus ir kraujo praliejimą, pa
sibaigus politiniams rinkimams 
kovo 7 d. Bhutto kvietė visus 
apsiraminti ir triumfuoti vieny
bėje virš visų negerovių.

Ministeriui pirmininkui Bhut
to nepavyko surasti kompromi
sas --su poetinėmis Pakistano 
partijomis — Pakistano Tauti
ne Sąjunga, kuri ir sudarė poli
tinę krizę, atsisakydama pripa
žinti rinkimus teisėtais. Sąjun
ga tvirtina, jog inkimai buvo 
suklastoti.

KALBA APIE NEPRIKLAUSOMI JU

Numetė j šiukšles
WASHINGTON. — Amerikos 

kongresas maža balsų persvara, 
217 prieš 205, panaikino įstaty
mo projektą, kurs būtų leidęs 
statybos darbininkams streiko 
metu piketuoti visą statybos vie
tą ar pastatą net ginčijantis su 
pašaliniu statybos subkontrak- 
toriu.

Tikrins tarnautojus
WASHINGTON. — Atomo pa

naudojimą tvarkanti komisija 
numato būsimų trijų metų laiko
tarpyje patikrinti visų tarnau
tojų ir darbininkų ištikimybę, 
kurie dirba atomo perdirbimo 
ar atominėse energijos įmonėse. 
Juos visus tikrins FBI. Tamau-

Manoma, kad numetus tą įsta- 
tymo projektą j šiukšlių dėžę, tuo 
pačiu panaikinta arba bent žy
miai sumažinta statybininkų 
unijos galia.

Naujas konstitucijos

Washington. — Prez. j. 
tojų bei darbininkų tikrinimas j Carterio administracija kovo 22 
bus daromas tikslu apsisaugoti' 
nuo terorizmo ir sabotažo. Dir
bančių atomo įmonėse darbinin
kų yra iš viso apie 16,000.

lai-

paprašė kongreso priimti kons
titucijos naują priedą, kurs pa- 
peistų prezidento ir viceprezi
dento rinkinio tvarką. Konstitu
cijos priedu, jei toks būtų, būtų 
panaikinti elektoriai ir preziden
tas bei viceprezidentas būtų iš
renkami tiesioginiu balsavimu 
balsų dauguma.

Socialistu kcalicija su komunistais 
sukėlė susirūpinimo Europoje

PARYŽIUS, — Prancūzija. — Prancūzijos socialistų dėme
lį i kratų koalicija savivaldybių rinkimuose ir šio bloko didelis lai- 
L mėjimas sukėlė rūpesčių visoje Prancūzijoje. Prancūzų preziden- 

| į tas buvo linkęs daryti krašto ūkiui reikalingas reformas, bet 
gen. Charles de Gaulle šalininkai pastojo Jam kelią. Dabar, kaip 
komunistai, susitarę su socialistais, laimėjo didoką savivaldybių 
skaičių, tai visi nacionalistai pripažįsta, kad prezidentas buvo 
teisus.

Kalbama, kad Peoples Gas Co. bus priversta gr tams 60 miliįonv dolerių,
moję ateityje paaiškės. Tuo tarpu čikagiečiams žft------ ---- rd Federal Savings arid Loan Association padeda
geso naudotojams mokėti sąskaitas ūz teikiamą š-lumą. Taupymo bendrovės tarnautoja Debbi Waterman aiškina 
šeimininkėms Josephine Shore ir Mary Krezo, kaip feng /iausia ir geriausia apmokėti geso ir kitas sąskaitas.

BRAZZAVILLE — Dabarti
nė Kongo karinė vyriausybė pra
neša, kad katalikų kardinolą nu
žudė trys nužudyto prezidento 
M. Ngouabi ^giminaičiai - Pasak 

paremiant ją savo balsais Libe- Kongo vyriausybės, trys prezi
dento giminaičiai pagrobė kardi
nolą Biayendą ir jį nužudė 
“kraujo keršto” sumetimais, 
greičiausiai prisilaikant senų 
genties papročių.

Nužudytas Kongo prez. Ngou- 
abi tapo katalikas, prieš pagrob
damas Kongo valdymą ir atsisės
damas į prezidentūrą 1968 m. 
padedant kariškiams. Prez. Ngo- 
uabi prieš tai buvusią Prancū
zijos koloniją išrikiavo greta 
Sovietų Sąjungos kartu su ki
tomis Afrikos marksistinėmis 

valstybėmis.
Kardinolas Biayenda buvo 

prezidentūroje ir kalbėjosi su 
Ngouabi prieš pusvalandį prezi
dentą nužudant. Gal todėl jis ir 
buvo prezidento giminaičių įtar
tas.

LONDON. —■ Britanijos Dar
bo Partijos vyriausybė kovo 23 
parlamente gavo pasitikėjimą

ralų Partijai.

Kad patraukus Liberalų Par
tiją .savo pusėn, ministeris pir
mininkas Gallaghan pažadėjo li
beralams sudaryti bendrą ko-’ 
mitetą tikrinti vyriausybės dar
bus ir reguliariai tartis su Libe
ralų Partijos atstovu.

Darbo Partija dabar yra užsi
tikrinusi Mažiausiai 6 mėne
siams vyriausybės vietą vado
vauti Britanijai. Kitaip sakant, 
ji yra užsitikrinusi laiką, kuris 
reikalingas atstatyti sunkią Bri
tanijos ekonomiją.

Prašo vienybės
PARIS. — Komunistams 

mėjus .Prancūzijoje savivaldybi-
nius rinkimus, prez. Valery Gis- 
card d’Estaing kovo 23 pasakė 
kalbą ir pareiškė, kad jo vyriau
sybė galės laimėti ateinančiais 
metais parlamentarinius rinki
mus, jei bus vieningai susijung
ta “progreso, laisvės ir teisės”, 
obalsiais.

Prezidentas kvietė sudaryti 
vienybės paktą buvusį minister) 
pirmininką ir gaulistų partijos 

. lyderį Jacques Chirac, kurs da
bar yra išrinktas Paryžiaus bur
mistru ir kuris per savivaldybi- 
nius rinkimus kritikavo prezi
dento d’Estaing vidaus politiką.

KIWANIS KOVOJA SU 
KRIMINALU

Klwanis International prane
šimu, JAV-bių ir Kanados Ki- 
wanis klubai ruošia ivsą eilę 
projektų kaip apsaugoti namus 
nuo piktadarių.

šiltesnis
Saulė teka 5:4>, leidžiasi 6:06

Nieko naujo
WASHINGTON. — Prez. Car- 

terio energijos taupymo pro-, 
gramoje, kuri kongresui bus pa
tiekta balandžio 20, nepastebi
ma nieko naujo. Greičiausiai bus 
pasiūlyta pakelti mokesčius ben 

zinui, alyvai ir natūraliom du
jom. Be to, Be to, programoje 
bus siūloma sutelkti mokesčių 
kreditą, paskatinant geriau izo
liuoti namus, prekybininkus pa
status ir t. t. Numatoma, kad 
prezidento energijos programoje 
bus akstinas, skatinąs tirti ir J 
ieškoti naujų energijos šaltinių, 
stengtis naudoti saulės ir žemės 
šilimą.

Pakeltais benzino, alyvos ir 
dujų mokesčiais prezidento ad
ministracija tikisi priversti ame
rikiečius daugiau taupyti ir be 
reikalo nevažinėti.

Ekonominė
programa

BONA. — Vakarų Vokie
tijos kabinetas, vadovaujamas 

kanclerio Helmut Schmidt,’ kovo 
23 priėmė 6.6 bil. dol. sumoje 
ekonominę programą, tikslu su- 

| tvirtinti krašto ūki .ir sukurti 
. daugiau darbų.

Dauguma Vakarų Vokietijos 
ekonomistų prisibijo, kad tokios 
didelės išlaidos gali žymiai su
stiprinti infliaciją visame kraš-

JAV pasiuntinys 
Jugoslavijoje

Boksininko dovana
WASHINGTON. — Amerikos 

sunkaus bokso čempionas Mu- 
! hammad Ali pažadėjęs dovano- 
Į ti afro-amerlkiečių policininkų 
sąjungai 300,000 dolerių. Tuos

WASHINGTON. — Prez. Car- ' pinigus Ali paskirs iš būsimo ho- 
teris parinko ambasadorium į noraro, gauto iš bokso rungtynių, 
Jugoslaviją diplomatą L. S. kuriose Ali turės dalyvauti gin- 
Eagleburgerį. Jis 1960 m. tar- damas čempiono titulą.
navo Amerilkos pasiuntinybėje i Tokią žinią pranešęs polici- 
Belgrade ir vėliau buvo sekr.'ninku sąjungos nariams pats są- 
Kisingerio štabe žymiu pareigu-' jungos pirmininkas R. Robin- 
nu. son.

Indijoje persitvarko 
vyriausybė

NEW DELHI. _ Pasitrauku
si iš ministerio, pirmininko pa

štas klausimas netoli. I reigų Indira Gandhi paskyrė sa
vo Kongreso Partijai lyderiu bu
vusį užsienio reikalų ministerį 
Yeshwantrao B. Chavan, kurs 
pasakęs, kad jo vadovaujamos 
partijos tikslas parlamente bus 
pozityviai ir konstruktyviai žais
ti opozicinę rolę sustiprinant de-j 
mokratiją.

Daugumą balsų surinkusi In
dijos rinkiniuose , i parlamenta 
buvusi opozicijoje Janata Par
tija ministerį pirmininką pasi
rinks ir kabinetą sudarys kovo 
24, kurį tuojau patvirtins kraš
to prezidentas B. D. Jatti. Vis- 
dėtto iki šiol manoma, kad In-! 
dijos ministeriu pirmininku bus 
išrinktas 81 metų amžiaus M 
Desai, nors j ministerius pirmi
ninkus yra ir daugiau kandida
tų, kaip 74 metų amžiaus Jaya- 
prakash Narayan arba 68 m. 
amžiaus turis Jagjivan Ram.

Janata . Partija laimėjo 298 
vietas Indijos parlamente iš 542 
vietų. Pralaimėjusi Indiros 
Ghandi Kongreso Partija tega
vo 153 vietas. Maskvai neprita
riančių komunistų partija gavo 
21 vietą ir su Maskva einantie
ji komunistai — tiktai 7 vietas.

Prekybos deficitas
WASHINGTON. — Amerikos 

užsienio prekybos balansas me
tai iš metų suvedamas su dides
niais ar mažesniais nuostoliais.

lansas su užsieniu turėjo 600 
mil. dol. nuostolio. Toks, paly
ginti, nedidelis užsienio preky
bos nuostolis parodytas todėl, 
kad kažkokiu būdu 1975 m. 18.3 
bil. dol. suma, gauta iš prekybi
nių pajamų su užsieniu, persi
metė į 1976 metus.

Buvęs demokratų partijos ly
deris R. S. Strauss, prez. Car- 
terio specialus atstovas preky
bos reikalams, sako, jog nuo 
prez. Roosevelto laikų buvo pro
teguojama laisvos prekybos teo
rija. Tai iš dalies teisinga, no
rint išlaikyti taiką, bet ne vi
sada ta teorija gali būti išlaiky
ta, turint prieš akis Amerikos 
ekonominius reikalavimus, įskai
tant darbą, investacijas ir in
fliaciją.

Sunku, pasak Strauso, laiky-. 
tis laisvos prekybos prekiaujant 
su užsieniu, kai partneriai to ne
silaiko.

Namų statybos ir miestų gerinime 
sekretorė Patricia Roberta Harris. Ji 
jau kelintas metas ..eina valstybinu 
tarnybą. 1965-7 metais i i buvo JAV 
Jungtinėse Tautose vienos komisijos 
narė. 1972 metais ji buvo demokratų 
partijos kredencialų komiteto pirmi
ninkė ir nejleido Į konferenciją nei 
vieno demokrato, kuris neturėjo tei
sėtai rinktų atstovų dokumentų.

Kritikuoja Argentiną
WASHINGTON. — '(žmonių 

teises ginti organizacija The 
Amnesty International, pasižval- 
giusi 10 dienų Argentinoje, pra
dėjo kritikuoti Argentinos vy
riausybę, kad ji suiminėja, kan
kina ir be žinios nudaigina žmo
nes. Amnesty International nuo
mone, Argentinoje ypatingos iš
imties stovis nereikalingas. Jis 
tik atima žmonėms pagrindines 
politines, civilines ir konstituci
nes teises.

Laimėjimas Pancūzijoje su
kėlė didelių rūpesčių visoje Eu- 

; ropoję Valstybių vadai ir politi
nių partijų veikėjai yra susirū
pinę Europos ateitimi. Italijos, 
Prancūzijos, Ispanijos komunis
tų partijos skelbia, kad jos ve
da nepriklausomą ir savarankiš
ką vidaus politiką, bet ar taip 
iš tikrųjų yra — sunku pasakyti. 
Italijoje komunistų skaičius yra 
gana didelis, jų veikla labai ati
džiai sekama. Paskutinių savai
čių komunistų suruošti streikai 
italams kelia susirūpinimo.

Prancūzijos komunistų vado
vybė keliias atvejais yra paskel
busi, kad jie nepriklauso nuo 
-Maskvos vidaus politikoje. Socia
listai nesįtarė su komunistais, 
kol jiems nebuvo aiški komunis
tų priklausomybė nuo Maskvos. 
Niekam ne paslaptis, kad Mask
va duoda visoms Europos komu
nistų partijoms pinigų spaudai 
ir propagandai.

Iš Berlyno ateinančios žinios 
sako, kad Maskvai pavyko pa
žaboti ne tik “nepriklausomus” 
italus, bet ir prancūzus. Tai esą 
buvo padaryta Sofijoje, prieš 
tris savaites ten vykusioje kon
ferencijoje. šitas klausimas bu
vo iškeltas Madride vykuskje 
komunistų vadų konferencijoj ė. 
Ispanų komunistų vadas norėjo 
pasmerkti demokratijos nešimą 
Rytų Europoje. Jis norėjo, kad 
prancūzų ir italų vadai prisidėtų 
prie jo pareiškimo. Už kelių va
landų buvo išaiškinta, kad Mas
kva sustabdysianti italams ir 
prancūzams subsidijas, jeigu jie 
drįstų tokį pareiškimą padaryti". 
Madride susirinkusieji tokio pa- 

i reiškimo nepadarė. Kol Maskva 
i teiks Europos komunistams sub- 
j sidijas, tai ji kontroliuos ir vL 
(sos Europos komunistų politiką.

Prezidentas nesutiko
WASHINGTON. Prez. Car- 

teris nesutiko su žemės ūkio se
kretoriaus Bergland pasiūlymu 
gerokai padidinti žemės ūkio ga
minių kainas ir vyriausybės duo
damą ūkininkams paramą, kas 
labai supykino ūkininkus. Vie
toje to prezidentas pasiūlė se
kančiais metais padidinti iš 500 
mil. dol. iki vieno bilijono do
lerių kurkumoms ūkininkų iš
laidoms padengti.

Žemės ūkio sekretorius siūlė 
paremti ypačiai kviečių kainą ir 
užtikrinti ūkininkų pajamas, že
mės ūkio sekretorius siūlė kvie
čių ir kukurūzų bušeliui kainą 
nustatyti iki 2,91 ir 2.28 dol. Gi 

tesutiko

The Amnesty Internacional or
ganizacijos atstovais Argenti
noje lankėsi Amerikos kongreso 
atstovas R. F. Drinan ir Brita
nijos lordų rūmų lordas Avebu
ry. Jie pareiškė, kad lygiai vie
niems metams praslinkus, nu
vertus nuo prezidentinio sosto 
Isabele de Peron, apie 2,000 iki 

.5,000 asmenų dingo be žinios.
Būtų gerai, kad kokia nors vi

suomenės organizacija parašytų 
tiems lordams ir atstovams raš
tą, paprašydami, kad jie apsi
lankytų už geležinės uždangos j prezidentas Carteris 
ir nustatytų, kiek ten asmenų kviečių ir kukurūzų kainą užtik- 
kankinama kacetuose ir kiek rinti tik 2.60 ir 2.75 dol. už bu- 
dingsta be žinios. 'želį.



Socialinis draudimas ir aprūpinimas 
tfcd&guoja PRANAS SULAS 

Kovo 25, 1V77II metai

cher Workmen of N. America 
280 N. Sher dan, IL 60637 ir — 
“Educational Department, Na
tional Restaurant Ass’n., One 

Nr. 12(16) Plaza, Suit 260, Chicago, 
---- --------- ' IL. 60011. Iš tų įstaigų gausite 
-------------- _ . • P- f-KUvMtnu* ir Myšti: 4436 S®. Washrenaw Av«, Chic*9«, 1IL 60632 reikalingas informacijas

- MES ATSAKOME (AARP, 1909 K. Street, N. W„ 
Washington, D.C. 20049. Argus

Sumažintos bilietu kainos, 
važiuojant traukiniu

Vyr. amž. asmenims ir inva
lidams vaduojantiems Chicago 
A North Western traukiniais 
bilietų kainos sumažintos pu
siau — 50%.

Šie asmenys turi išimti iden
tifikacijos korteles iš RTA; ap- 
likantai gali paskambinti tek 
836-7000 (Chicago j e) ir 1__
9/2-7000 (iŠ priemiesčių).

Daugelis reguliarių North- 
Western keleivių galės gauti bi
lietų papigmimą pradedant ba
landžio 1 d.

Sveikatos sekr. Califano už 
naują pagalbos agentūrą

Washingtonas, D. C.—Svei
katos ir gerbūvio sekretorius 
Joseph Califano pasiūlė įkur- 

i agentūrą, kuri admi
nistruotų Medicare ir Medicaid 
programas ir kad atsakomybę 

, . dėl feder. valdžios gerbūvio rei-
r US1US ‘ kalams išmokėjimų perimtų 

□ežmą. , $ocjaĮ Security administraci-
Mano vyras buvo prievarta ja.

paimtas į Vokiečių kariuomenę i 
800pr*.Rs ten J’ra nustojęs sveikatos; 

jiš turi atleidimo dokumentus 
iš belaisvių stovyklos.

Aš būčiau jums širdingai 
dėkinga, jeigu jūs man galėtu
mėte prisiųsti daugiau žinių.

Kur man kreiptis?

KL Aš gyvenu Connecticut
valstijoje. Aš buvau nuėjusi į E. naują 
rnncn r »i 1 t P* I i r t £41- ’mūsų miestelio Soc. See. įstai
gą, bet jokių informacijų ten 
negavau, nes jie sakė, kad nie
ko apie Vokietijoje 
asmenis

Medicaid progra-

vyresnio amžiaus i 
beturčių privalo

Care i

AARP — GAL BŪT NAUJA

SOCIAL SECURITY SISTEMA

Pr' “ kaip ir kur reikia kreiptis, kad 
bet kokią pašalpą gaučiau?

Jonė K.

AARP (American Assn, of 
Retired Persons) yra gal būt: 
vienintelė nacionalinė organiza
cija šiame krašte, siūlanti 55 m. 
amž. ir vyresniems 'žmonėms; 
daugelį skirtingų įvairių patar
navimų, būtent:

• vaistais aprūpinimą su pa
piginta kaina,

■» nemokamą informacinę me
džiagą dėl išėjimo poilsiu pla< 
uavimo,

■* 'taip pat informaciją kaip- 
maitintis ir sveikatą pataisyti,

• specialią programą dėl pre
kių kainų it mokesčių mokėji- ; 
ino patarimai (tax aid),

• padeda surasti dalinį darbą ; 
,-rba laikiną tarnybą daugelyje 
šio krašto vietovių apylinkėse,

• .nemokamai duoti savo lei
dinius — "Modern Maturity” ir 
“AARP News Bulletin”.

Šios organizacijos adresas: i.

ATS. Pensijos reikalu reikia 
kreiptis į Vak. Vokietijos kon
sulatą New Yorke, ar kur vra 
jums arčiau. Turime pabrėžti, 
kad pats jūsų vyras asmeniškai 
turi į konsulatą kreiptis, be to, 
jis turi būti nustojęs darbingu
mo nemažiau kaip 25%. Jeigu 
pageidautumėte, kad Chicagos 
Socialinis klubas jūsų reikalais 
rūpintųsi, lai reikia įstoti nariu 
(metinė duoklė klubui §1). Ra
šyti 3548 S. Emerald Ave., Chi- tas atidarė naują darbo įstai-

Argus 1 sa, 9320 S. Ashland Avė. ap
tarnauti Washington Heights 
apylinkę įr 12 priemiesčių

Departamento direkt. Do
land A. Johnson pasakė, kad 
naujoji įstaiga turės darbo pa

Švietimo ir Gerovės “So- 
& Rehabilitation” tarny- 

kuri administruoja gerbū- 
Medicaid ir kitas sociali- 
programas, turėtų būti 

pa-

Sekr. Califano pasakė, kad 
Medicare ir 
mos skirtos apmokėti medici
nos išlaidas 
žmoniųs ir
tvarkyti nauja ‘^Health 
Financing administraci, 
ri galėtų sutaupyti šimtus mi
lijonų dolerių.

Pabal naują planą Sveika
tos, 
cial 
ba, 
vio, 
nes
eliminuota pagal naujai 
siūlytą planą. Medicare dabar 
vra tvarkoma Soc. See. admi- 
nistracijos
Atidaryta nauja darbo [staiga

Ilinois Darbo departamen.

cago, Ui.
Nori įsigyti naują užsiėmimą

KL. Malonėkite man pranešti 
adresus naujų užsiėmimų— bū
tent, noriu atidaryti restoraną 
arba gauti daliną darbą mesi- siūlų sąrašą ir duos patarimų 
ninko. Mat, būdamas pensiniu-į darbų ieškantiems bedar- 
ku, turiu daugiau laisvo laiko biams
ir noriu turėti užsiėmimą. j Naujoji įstaiga aptarnaus 

Tadas R., ši uos priemiesčius: Everg- 
ATS. Rašvkfte laiška ‘To the Teen Parką, Oak Lawn, Chi- 

Amalgamated Cutter and But-cago Ridge, Alsip, Blue Island,

.Anenca ja the place that fe Thade 
aut of dreams. And, U.S. Savings 
Bondi have been helping to make 
happy dreams come true for years.

N<m, Bonds matare in less than 
six yaare. That means year dreams 
can come true faster than ever before.

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

Before you know it, your American 
m will be a reality.-

Take stock in America

t <1000 Ono ooo

Now E Beakta pay 5't% totArewt wh^n WU to 
mAtnrity 5 y**m, 10 rnnrth* (4*J the f.rvt * 
y*ar). Bond* .are repleeed if flto'en. C •

When needed they be c»*hed * 
at your bank. Internet i* not nuhtect to atatt <j 
ar jnfltl iwnrne tmw*. end tarimd tai may

Linda Fratianne yra viena gabiausiu čiuožėję ledu. Ji dalyvauja Toki
jo mieste vykstančiose lenktynėse.

Calumet Parką, Riverdale, Hi pasakyti tiesą, kad aš visą sa- 
ckory Hills,Palos^ Hills, Worth vo gyvenimą dirbau civiliniu 
Palos Parką ir Palos Heights, darbininku valdiniam darbe.

—------— 1 Dėl tos priežasties aš neturiu
jokio Soc. See. uždarbių re
kordo. Tačiau mano žmona 
dirba Soc. See. padengtame 
darbe. Noriu paklausti ar aš 
galiu gauti pagalbą sumokėti 
už gj’dynią iš Medicare iš ma
no žmonos uždarbių rekor
do? ' " T. K.

Ar gali gauti nedarbingumo- 
išmokėjimus ?

KL. Aš turiu žmoną ir išlai
kau tris vaikus. Aš jaučiuosi, 
kad ilgai dirbti negalėsiu. To
dėl nariu užpildyti specialias 
aplikacines formas, kad galė
čiau gauti nedarbingumo (iš
mokėjimus. Malonėkite pra
nešti, kiek aš su šeima galė
čiau gauti pašalpos? Ig. R.

ATS. Tuo reikalu, turime 
pažymėti, kad mėnesinė išmo 
k ėjimų suma pagal Soc. See. 
įstatymą yra nustatyta pagal 
darbiningo vidutinį uždarbį 
kelerių metų periode. Vidutinį 
nis Soc. See. nedarbingumo 
išmokėjimas nedarbingam as
meniui ir jo šeimai yra 8475 
per mėnesį. Gi vidtftinis išmo 
kėjimas vienam nedarbingam 
asmeniui yra 8212., per 
nesi, irti'

Ar gali gauti pašalpą

KL. Kaž kiir skaičiau, kad 
turint protiniai neišsivysčiusią 
(mentaly retarded) dukterį, 
kuri su manim gvvena, gali
ma gauti kas incnesį--Soc. See. 
čekį pagal dirbančio Uždarbio 
saskaita tuo metu >kaį aš mir- 
siu arba kai gausiū' 'pensijos 
išmokėjimus arba nedarbin
gumo išmokas. Man kyfa klau 
symas, ar nedarbinga dukra 
galėtų gauti kokią pašalpą 
jau d~Mr? H. F.

ATS. Jūsų dukra gal galėtų 
gauti papildomų, vad. Securi
ty” pajamų (SSI) išmokėji
mą. priklausant nuo to, ko
kias pajamas ir šaltinius ji 
asmeniškai turi, jei ji yra pil
nametė. Turime - pastebėti, 
kad bet kokios pajamos jūsų 
ar kitų šeimos narių nepalies 
jos galimybės gauti Smokėji- 
mo mėnesinius čeki-(f8. Tačiau 
dukters vad. SSI išmokėjimai 
gali būti sumažinti vienu treč
daliu, kad ji gyvena kariu su 
jumis.

mė-

Ar aš galiu gauti pagalbą, 
pagal žmonos rekordus?

KR Kadangi aš įuria sun
kią inkstų ligą, tai man rei
kia specialaus gydymo. Turiu

VENCKUS

(Tęsinys)

Kas sekmadienį katalikų bažnyčioje per sumą gie
dodavo lietuvių choras arba grodavo Klaipėdos įgulos 

■ (6-to pėstininkų Didž. Liet Kunigaikščio Margio pul- 
I ko) orkestras. Dabar ir čia pasidarė tylu, nejauku, pir
mąjį sekmadienį po anšliuso ten atsirado didelė tuštu
ma. Mano mieloji Klaipėda kasdien darėsi nemalonesnė, 

į Lietuviai, kurie anksčiau dar abejojo dėl išvykimo, pra- 
j dėjo būriais ir pavieniui persikelti į Didžiąją Lietuvą.

Klaipėdos Krašto Gubernatūra jau po kelių dienų 
buvo pakeista į Lietuvos Konsulatą. Norint teisėtai iš
vykti iš Klaipėdos į užsienį (“užsieniu” dabar, skaitėsi - 
jau ir Didž. Lietuva) pasidarė reikalinga gauti vizą. 
Gimusiems D. Lietuvoje vizą gauti nebuvo sunku, ta
čiau Klaipėdos Krašte gimusiems konsulatas neturėjo 

j teisės suteikti vizas. Tuo reikalu besikreipiančius siųs
davo į buvusią Klaipėdos Krašto Direktoriją, buvusią 
Robert Meyhoefer firmos dideliame pastate Žvejų gat- 

j vėje prie Dangės upės. Reikėjo su savim turėti gimimo 
! metrikus, pasą, pažymėjimą iš Klaipėdos miesto įmonių,.. 
kad nesi skolingas už elektrą, dujas ir vandenį; butų 

[nuomininkai iš savo’ šeimininko turėjo gauti pakvitavi
mą už sumokėtą buto nuomą. Pagaliau dar iš Krašto Po
licijos pažymėjimas, kad nesi paieškomas ir tardomas.

Su visais dokumentais bei pažymėjimais apsirūpi
nęs nuėjau ir aš į Kl. Kr. Direktoriją, prašydamas leidi
mo išvykti. Tačiau užteko valdininkui užmesti akį į ma-^ 
no gimimo metriką ir pasą, kuris Klaipėdos krašte gi
musiems būdavo skirtingas nuo ‘‘didžlietuvių” pasų.

Šie sind ein geborener Memellaėnder und darum be- . 
steht kein Grund fuer Šie dieses Gebiet zu verlassen.—•'

Mėginau aiškinti jam, kad mano tėvai žemaičiai, tik 
Klaipėdos krašte užaugę ir čia apsivedę, bet vistiek že
maičiai, kad ir mano žmona žemaite iš Plungės ir pana
šiai. Tačiau valdininkas trumpai man davė suprasti, kad 
turįs vykdyti Reicho gauleiterio Koch’o Įsakymą, pagal 
kuri visi “Memellaenderiai” privalo pasilikti krašte, nes 
jiems bus pripažinta vokiečių pilietybė. Nieko nepešęs 
išėjau iš vokiškos Įstaigos. Leisite ar neįeisite,- bet nepa- < 
siliksiu ir nenutautėsiu.

Praėjus dviem savaitėm nuo anšliuso, nelegaliai pe
rėjau naujai paskelbtą vokiečiių valstybės siną į Didžią
ją Lietuvą.

Turbūt niekuomet nepamiršiu ano Verbų sekmadie-* ■ 
aio. Oras kvepėjo lietuvišku pavasariu.’ -Iš Klaipėdos is-

ATS. Jeigu jūsų žmona dir
bo užtenkamą laiką, turėda
ma Soc. See. padengimą, tai 
jūs galite gauti iš Medicare pa 
galbą pagal jos uždarbių re
kordą. Medicare padeda žmo
nėms jaunesniems, kaip 65 m. 
amžiaus, kuriems reikia ilgo 
laiko inkstų valymui (dialy
sis) arba persodinimui dėl 
nuolatinio inkstų nusilpimo. 
Patariame, kad paskambintu- 
mėt į jums artimiausią Soc. 
See. ištaigą ir iš ten gausite 
daugiau reikalingų informa- 
rfjų.

Kas l::i yra “Codicil" prie
■ testamento?

Skaitant apie testamen-K L.
Uis Suradau visai negirdėtą ir 
neaišku terminą — "Codicil”. 
Malonėkite paaiškinti, kada jį 
gailimą pavartoti testamentą 
sudarant? J. U.

ATS. “Codicil” tai yra tes- 
:amento priedas, kurį testato- 
rius (testamento surašytojas) 
keisdamas savo paskutinę va
lią — page:davinią. parašo, pa
pildydamas ar pekeisdamas tes
tamentą.

plentu Plikių bažnytkaimio link. Abiejose plento pusėse 
aukštieji beržai neseniai buvo išsprogdinę žalius, kvap
nius lapelius. Pagrioviai buvo pilni baltų snieguolių, ir 
geltonų kiaulpienių. • ■ ' ' C

Saulė maloniai šildė. Nuo .jūros pusės atplaukiąs 
vėjelis su savim nešė varpų skambėjimą. Tai buvo var
pai tų pačių Klaipėdos bažnyčių, iš kurių-aną trečiadie
nio rytą plito neapsakomas nerimas, šiandien šitie var-^ 
pai, girdimi saulėtoje, atbundančios gamtos aplinkoje, 
mano bėglio širdyje kėlė keistus, iki šiol nepatirtus, .gai
lesčio ir ilgesio jausmus. Juk šitie laukai, plento beržai, 
žmonės ir apylinkės man pažįstami, artimi ir brangūs. 
Čia gimiau, vaiku laksčiau, mokyklas lankiau it dvira
čiu visus plentus ir keliukus išvažinėjau, čia dabar pa
lieku savo tėvus, brolius, ’sesutes ir senutę Omamą ; su 
jais dar vakar, prieš išvykdamas atsisveikinau.

Nusukau nuo. plento Į lauko keliukus. Vengdamas, 
kad nepastebėtų, slapsčiausi už medžių ir krūmų. Paga
liau takeliams ir šunkeliams pasibaigus atsidūriau, gry
name lauke. Jutau, kad siena nebetoli. Nebesisaugodą- 
mas pasileidau per arimus ir pelkėtas pievas. Skubėjau 
ir bijojau, kad išbaidytos pempės klykdamos neprišauktų 
kokio vokiečio sargybinio. Pribėgęs nedidelį griovį, per
šokau jį.— Čia rubežiusl—r dingtelėjo man ir tekinas 
pasileidau per pelkes ir krūhiokšnius.

(Bus daugiau)

Nidos briedžiai
■ - -..... . ............... --------------- —I Bini fui! ifwwMjy
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PENKERI METAI BE DAIL Z. KOLBOS
1972 m. kovo 26 d. vėžio pa

kirstas mirė dail, Z. Kolba. Tai 
buvo iniciatyvos ir nepaprasto 
darbštumo lietuvis — patriotas. 
Baigęs Meno Mokyklą Kaune jis 
tęsė meno studijas Paryžiuje 
(1936-39), pasiruošdamas fres
kos, mozaikos ir vitražo specia
listu. Svarbesni jo įvykdyti dai
lės darbai yra Baltijos paviljono 
freska pasaulinei Paryžiaus pa
rodai 1937 m., Jėzno bažnyčios 
dekoravimas, gusarų pulko ka
reivinių Kaune ir pranciškonų 
koplyčios Kennebunk Port iš
puošimas freskomis, mozaiko
mis ar vitražais.

Gyvendamas kaimynystėje su 
Čikagoje besikuriančiais lietu
viais jėzuitais Kolba gražiai su
gyveno — sutarė su tuometiniu 
provinciolu kun. J. Krištanavi- 
čium. Jo prašymu Jaunimo Cen
tro rūsio patalpa, numatyta 
Čiurlionio Galerijai, buvo pa
aukštinta dvi pėdas. Per kele
rius metus Jaunimo Centre pri
siglaudusią Čiurlionio Galeriją 
steigėjai, negailėdami nei triū
so, nei savo lėšų, išaugino į lie
tuvių meno centrą ir sukaupė 
virš 100 darbų į Meno Kūrinių 
Fondą. Kun. Krištanavičiaus ra
gindamas dail. Kolba suorganiza
vo “visų kultūrininkų federaci- 

1 ją” — Menininkų Klubą ir buvo 
(pirmuoju jo pirmininku. Klubo 
j Federacijoje Čiurlionio Galerija 
buvo savarankus vienetas. De
ja, toji federacija sunyko ir č. 
Galerija teliko vienintelė joje 

ja. Pakeitę įs
tatus ir iš federacijos padarę ei
linę organizaciją “klubininkai” 

, atsisuko prieš galerijos ir klubo 
'steigėją: naujo vėjo jėzuitų tal- 
• kinami, užraktų pakeitimu jie 
I “išrakino” Čiurlionio Galerijos 
i steigėjus iš jų vedamos galeri
jos. Taip prasidėjo nelemtasis 

; galerijos ginčas — pradžioje su 
Menininkų Klubu, o vėliau su 
pačiais jėzuitais, kuris, be abe-, 
jo, dail. Kolbą nelaiku nuvarė'

Pirmosios bolševikinės okupa
cijos siaubas Lietuvoje, ypač jo 
brolio nužudymas, iš Kolbos dai
lininko — pedagogo padarė vi-j 
suomenininką — kovotoją už 
tautos laisvę ir jos kultūrą. Vo‘- Į 
kietijos stovykloje jis prisidėjo j.VC1??,U .V 
sudaryti sąlygas, kad jvyktųj 
“Sevilijos Kirpėjo” operos spėk- • 
takliai. Atsiradęs Čikagoje 
(1951) jis ėmėsi lietuvių daili
ninkų organizavimo ir prof. Ado
mo Varno bei kitų padedamas: 
atkūrė Lietuvių Dailininkų Są-' 
jungą. Būdamas jos pirmininku ’ ? 
suorganizavo didžiulę dailės pa
rodą Morrison Hotel, - kur de 
facto gimė Čiurlionio Galerija 
su Meno Kūrinių Fondu, į kurį 
iš tos parodos buvo atrinkta ir 
gauta 17 dailės darbų. 4 į kapus, žiauriai nukentėjęs nuo

ivo paskelbta monografijos ko- 
iteto ir klubo vadovybės su-

Praslinkus penkeriems me- 
ams po dail. Kolbos mirties, jo 
steigtoji Čiurlionio Galerija — 
į kartą prisiglaudusi prie lie- 
uvisko Midland Savings banko 
š naujo atsistojo ant kojų. Tai, 
aip pat velionies nupelnąs, kad 
o banko prezidentas, čia gimęs 
latriotas lietuvis adv. Frank Zo- 
'as yra ir Čiurlionio Galerijos,

Atsiųsta paminėti;
Jaučia Lietuvos žemės kvapą i

HEIMATGEUSS JAHRBUCH 
DER DEUTSCHEN AUS Ll- 
TAUEN 1977. Herausgegeben 
von der Landsmannschaft der 
Deutschen aus i itauen, Arns-:

tų patikti ne.vien vokie'iams iš 
Lietuvos”, rašo apžvalgininkas 
P. P. B. Sonntagposte.
Amerikiečiai mėnulyje nebuvę! 

Tai kas buvo — ruskiai?

WE NEVER WENT TO THE 
MOON. America’s Thirty Bil
lion Dollar .'r, indie, by ■ ill Kays- 

berg. 120 Seiten, 15 Abbildun-i in£ & Randy Reid. Copyright 
gen. 5 DM (Vokie ių iš Lietuvos! 19'6 Eaen Pre ...
1977 metraštis, išleistas Aras-’ Tik I’riež keletą savaičių per 

. berge. 120 psl. su 15 atvaizdų, i plačią spaudą nuaidėjo “sensa- 
. vicepirmininkas teisės rei-1 kaina 5 vok. markės). Paminėta, cij4’’ aPie tūlo grubaus ciniko 

Į °onntagpost, Chicago - Milwau-i Parašytą knygą, Kurios autorius 
ūpesčių dail. Į kee, šio kovo 13 d. sekmadienio * 

laidoje antrašte: “Jaučiamas 
žemės kvapas”.

Cituojamas Theresės Janitzki 
visiems tinkamas pasakymas: 
“Kol žmonės nepasimeta, — kol 
žmogus stengiasi savigarbos ir j 
atsakomybės aukštumoje laiky-1 
tis, jis nėra žuvęs”. 

Mus labiau domina “landsma- 
no” Kropkat — aišku, Prūsų lie- • formato 88 ‘ psl., tirštai ilius- 
tuvio — gyvas ir patikimas sa- - truota knvga kaip karšti bly- 
vo, kaip karo belaisvio, pergy- hai pardavinėjama po $7.75, dar 
venimas Sovietijoje; Georg Gro-!.plus 75 c atsiUntimą, taigi po 
nebergo “Kryžius Burbiškiuose” < <ęg 
(Das Krauz in Burbuschken) ir

* Kadangi patys autoriai kny- 
Karl Jonatt aprašymas, kaip gos įžangoje rašo, kad vien pa- 

vokiečiai iš Lietuvos pergyveno čioje Amerikoje (JAV) apie 
metus nuo 1944 iki 1960 nepra-‘3(r/f suaugusiųjų “netiki”, kad 
rasdami vilties, ir Romualdo Spa- • šis kra§tas buvo astronautus iš- 
lio lietuvių literatūros pavy^-,kėlęs Mėnulyje, galvoje netel- 
džiai, kuriuos išvertęs Alfred pa, kjek doleriu autoriai gauna 
Franckeit. “šis metraštis turė-’ir dar tikisi gaįti read on_ 

-=—■■ —   ____——. enjoy and be illuminated”.

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

336 pusUpUIt žemėlapiu Ir paveikslais aprašo Pamarį, senus Jo 
. tyventoius Ir gamtą. 1,200 lietuvišky vietovardžiy sąrašas. Knygos 

kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentu

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

ih:ėruzn KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Jvons Davparai. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Stadija. Išleis
ti Chičtgoje 1968 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da- 
Ktp leme* ūkio švietimo problemos ūkininku krašte, n dalis: žemės 
ūkio, švietimu Lietuvoje.
,i;‘ Autorius tavo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuviu tautos likimas 
nebūtu sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtu su
griovęs gražiai išaugusiu ir suklestėjusiu Lietuvos politiniu, ekonomi
nių ir kultūriniu laimėjimu, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuviu 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

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

i ■ Knygn* 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $3.00. 
Gaunama Naujienose.

čeki arba Money Orderi siusti tokiu adresu:

173t So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Gavę pinigai, tuojau knygą pariųriae.

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.

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

Juont Kapačintkat, UEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
ruriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 dol.

eiKAGirrtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vairaus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką Jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
Urenta i an glų kalną.

M. ZoUenko, SATYRINIS NOVĖLĖS. Genialaus rusų rašytojo 
30 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina $2.

D. Kuraitis, KELIONĖ J ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intuidsto ir agitpropo propaganda bei 
ufaaakavfmaL Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Prof. P. Pa kark Ils, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 173 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina tt.

VlReas žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAITĖ J E.

tie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIINOSt, 175? $o. HALSTED STN CHICAGO, ILL.

aHllankant darb® valandomis arba utaakant paltu Ir pridedant 
£ak| ar piniginę perlaida.

kategoriškai” tvirtinęs, kad 
vokiečių naciai žydų nei kurių 
kitų tautybių nežudę, kad Vo
kietijoje jokių kacetų, kremato- 
rijų nebuvę, ir kai spauda toki 
grubų melą per akis gyviems 

j žmonėms dumia, ta knyga pir
kėjų esą gaudyte gaudoma!

Panašią pasipelnimo intenci
ją, matyti, turėjo ir .Kaysing & 
, Randy, kurių didelio sąsuvinio

fa’ia galerijo
Kolba per visą savo išeivio gy
venimą rinko medžiagą tautos 
skriaudoms dokumentuoti ir jas 
skelti laisvajame pasaulyje. Jo 
ir sąjūdžio “Tapkime Lietuvos 
laisvės knygnešiais” iniciatyva 
1957 m. pradėtoji organizuoti 
genocido paroda užkliuvo beveik 
dešimčiai metų iki susidarė ati
tinkamas komitetas. Dirbant 
laisvalaikiu iki naktų vėlumos 
parodos redagavimas ir jos tech
niškas įvykdymas truko trejis 
metus. Jos atidarymas įvyko 
1970 m. birželio 13 d. Sheraton- 
Chicago viešbutyje. Parodą ati
darė Lietuvos Gen. Konsulas 
Dr. Petras Daužvardis, o pagrin
dinę kalbą pasakė busimasis 
krašto prezidentas Gerald R. 
Ford. Ten pat visuomenei buvo 
parodyti mirusio dail. Povilo Pu- 
zino paveikslai, velionies Kolbos 
ir Lietuvos Konsulų pastango
mis atpirkti nepriklausomai Lie
tuvai. ,

Po šio milžiniško darbo, atro
do, dail. Kolba turėjo kurį laiką 
ilsėtis, bet kur tau! Jo planuose 
buvo tuč tuojau pradėti ruošti

monografija ir jai leisti pini
gais? Taip pat įdomu, kas atsi
tiko su galerijos kasa ir doku
mentais, kurių klubas neperda- spaudai Genocido albumą. Kai 
vė galerijai? Dail. Kolba į šiuos :parodai ruošti komitetas šio dar- 
klausimus nesulaukė atsakymo, bo atsisakė, velionis dirbo jį iki 

bininkai 1965 m. perdavė $3,000 tačiau visuomenė turėtų žinoti,' 
iš č. Galerijos kasos ir paaiš- kas griovė ir griauna gyvąją lie
kins. visuomenei kas atsitiko su tuvybę. Savo laiku spaudoje

svetimųjų, jis negalėjo susitai
kinti su skriauda, jam ir jo su
kurtai galerijai, daroma “savų
jų” rankomis. Įdomu, kada “at
gis” Čiurlionio Monografijai 
Leisti Komitetas, kuriam klu-

kurie neprisidėdavo prie laisvės 
kovos ir jo sumanymų. Ypatin-

Dar ne visos* praturtėjimo 
versmės išsemtos. Aplink Že-

gai jis nepakentė bandančių pa- mgS kamuoii, garantuotai dar 
sinaudoti kitų darbu ir nuopel-!yra šimtai milijonų žmonių dvi- 
nais.

Lietuviška radijo programa 
LIETUVOS AIDAI

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

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

NAUJIENOSE GALDIA GAUTI:
1. J. Augustaičio ANTANAS SMETONA ir jo veikla. 156 psl.

minkšti viršeliai____________________________ „..$2.50
2. J. Augustaičio V. VARDYS IR ŠOVA APIE RAŠTIKIO AT

SIMINIMUS, 36 psl., minkšti viršeliai-----------------SI .50
3. Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSI

MAIS, 104 psl., su žemėlapiu, minkšti viršeliai------ $2.00
4. Vincas Žemaitis, PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS,

minkšti viršeliai, 52 psl.--- -------------------------------$1.00

r<3S So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

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

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

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

Jan kuris laikas atspausdintą Ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių PO (1869-1956) metų 

Cbicagos lietuviu gyvenimą ir ju atliktus darbus 664 psl. Kaina 
S10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija. __ _

Knvgoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietutis, pirmos 
lietuviu kolonijos, ju suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių tiso buvo 121. 41 teatro draugija, « 
pasaulietiški chorai, 9 bažnvtinlai ir 314 veiklesnių žmonių biografi- 
jos. Duoti dokumentai katalikišką, socailistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, Įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban- 
kal Ir kt. * m**5#!*

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čekj arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS *' 
vardu ir pasiųsti:

į 1739 So. Halstad St, Chicago, TIL 60608
. --—r,-.—. i->.,į. .i'!j ... 'i.11 “

..... '

pat mirties, bet, kaip ir buvo 
galima numatyti, darbo nebai
gė. Kelias dienas prieš mirti 
dail. Kolba, rašančiam šias eilu
tes prisipažino: “Nemokėdamas 
anglų kalbos aš bandžiau teks 
tus paruošti naudodamas žody
ną, bet-... tai buvo savęs kankini
mas”.

Visą savo ir šeimos gyvenimą 
palenkęs kovai už tautos laisvę, 
velionis negalėjo suprasti tų, ku- 
rūpinosi vien savo reikalais. Bū
damas atviro ir stataus būdo, 
jis numesdavo tiesos žodį “visa
da paviršium plaukiantiems”,

Nebėra dail. Kolbos, baigia iš
nykti ir jo priešai, tačiau velio- 
nies palikimas nebus užmirštas, 
kol bus gyva lietuvių tauta.

kojų, kurie netiki, kad žemė su
kasi aplink saulę!

Pradėjus tokiai literatūrai ge
rai sektis, neilgai laukę sulauk
sime dar vienos pelningos “kny-

D. Adomaitis' gos” 1 J. Pr.

y r. ------------------------------- -...........................

“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” naujam skaitytojui
7722 George St. 'tik ^ž $5.00 metams!

La Salle, PQ., Montreal 690,
Canada CReguliari prenumerata — $10.00)

Prašome iškirpti ir prisiųsti (Pavardė ir vardas)

su virš nurodytu
prenumeratos 
mokesčiu.

L .

(Tikslus adresas)

------------------------------------------------------------- —'j

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. į

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die

ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

7%%
palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

5’/4%

UNIVERSA
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

įsteigta 1923 metai*. TEL. 421-3070

I*t*lgoe pietuota Mem** Automobiliam* paMatytL
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Nepriklausomų komunistų nėra
Laisvajame pasaulyje laisvų rinkimų metu komu

nistai nei vienoje valstybėje nelaimėjo daugumos ir ne
galėjo sudaryti vyriausybės. Tai žinojo vokiečių, prancū 
zų, italų ispanų, britų, švedų ir kitų valstybių komunistų 
vadai. Jie leisdavo milžiniškas sumas rinkiminei propa
gandai, parinkdavo pačius gabiausius komunistus, o vie
tomis ir komunistuojančius žmones partijai atstovauti, 
bet nieko iš tų rinkimų neišeidavo. Nei viena tauta neno
rėjo išsirinkti budelių, kurie vėliau būtų nėrę jai kilpą 
ant kaklo.

VL. BAKŪNAS

Lietuva žydus gelbėjo nuo Hitlerio dalgio daug anksčiau 
negu naciai Lietuvoje pradėjo skerdynes 1941 m.
Nežinau kiek ir kokios medžią- paaiškėjo, kad žydai, kurių pa

gos apie žydų gelbėjimą Lietu- suose yra raidė “J”, gavę vizą 
voje 1941-44 m. dabar čia su- į bet kurį kraštą — neturi tei- 
rinkta ir parduota dr. D. Jasai- sės daugiau grįžti į Vokietiją, 
čiui, jo rengiamos apie tai stu-, Vadinasi — įleidai žydą į Lie- 
dijos proga. Taip pat nežinau, • tuvą, tai ir baigta, jis čia ir liks, 
kodėl tai studijai renkama (ar žiūrint iš Lietuvos gyventojų in- 
jau net ir surinkta) medžiaga teresų taško, tas VRM-jos drau- 
turi apimti tiktą (1941-44 m.—Idimas, tokius “J” įsileisti, buvo 
vokiečių okupacijos) ‘ laikotarpį tvarkoje. Iš žmoniškumo pusės 
Be abejo paaiškės — kai ta stu- — ne. Neatrodė, kad kas nors 
dija pasirodys knygų rinkoje. ’ Gubernatūroje, su kuo tą reika- 
Tiek to. jlą diskutavau, būtų norėjęs to-

Noriu betgi padaryti pastabą, liau jį “stumti”, nes juk tai ne-j 
dar gerokai prieš tos studijos, buvo Gubernatūros valdininkų!

JODY FOWELL 
Presidential Press 
Secretary

STRAIPSNIO
KONKURSAS

Uetuvos šaulių Sąjungos 
oasirodymą, kad IJetuva (ar lie- Į reikalas ir Vidaus Reikalų Minis-' Tremtyje centro valdyba skel- 
tuviai) žydus nuo Hitlerio dal-j terijos instrukcija buvo maž- konkursą už straipsnį, kū
gio gelbėjo'jau daug anksčiau, daug įstatymo galios. Tad ko čia riame būtų gvildenama: šau- 
negu kad vokiečiai juos pradėjo rūpintis reikalu, kuris visai ne- lių idėja, jos reikšmė ir pritai- 
žudyti Uetuvon vos įpuolę — buvo Gubernatūros kompetenci- kymas svetimuose 
1941 metais. joje? [gyvenantiems lietuviams,

Štai pora pavyzdžių, kurie yra .
man žinomi. Būdamas Klaipė- gerą žydų draugą (nuo kurio pri-; ......
dos Krašto Gubernatūros valdi
ninku, 1937 m. vasarą gavau la- 
bai malonia (tais laikais—beveik 
tik sapre pasitaikanirią) — ko-, 
mandiruotę: turistiniu laivu 
“Kuršių Marės — Kurisches 
Haff” keliauti iš Klaipėdos į

kraštuose 
joję? [gyvenantiems lietuviams, Šau-

Bet žinojau Gubernatūroj esant: Iili organizacijos įnašas tauti- 
- nei gyvybei išlaikyti ir kovai

klausė — daugiausia — impor- Lietuvos išlaisvinimą ir, 
to — eksporto licencijų išdavi- ( šaulių organizacijos vieta Žie
mas), ekonominių reikalų pata- tuvių tautinėje veikloje.
rėią dr. .Martyną Anysą, kuris Straipsnio pavadinimą .pa
mėgdavo daug kur kištis, nors sirenka pats autorius.
tai ir nebūdavo jo tarnybinėje 
kompetencijoje.

Straipsnio pavadinimą pa-

Nei viena balstybė neturi tiek daug Įvairiausių pla
nuotojų, kiek jų turi Maskva. Ji moka gerą atlyginimą 
planuotojams, kad jie paruoštų planus patiems sudėtin- 
giausiems dalykams. Galima manyti, kad Maskvos pla
nuotojai - politikai sugalvojo minti apie Europos komu
nistų nepriklausomumą nuo Maskvos, kad jie savaran
kiškai daro svarbesnius sprendimus ir kad jie patys 
sprendžia visus svarbesnius kiekvienos valstybės vidaus 
reikalus. Kad niekam neateitų Įtarimas apie šios minties 
kilmę, Įsakyta ją kelti Italijoje, Paryžiuje, Madride ir ki-j 
tur. Kad lengvatikiai patikėtų, tai sudarytas Įspūdis Jcad 
aukščiausioji sovietų imperijos vadovybė tokia mintimi 
buvo nepatenkinta ir vedė prieš jas tariamą kovą.

Pirmiausia šia mintimi patikėjo italai. Iki praeitų 
metų italai tokiomis masėmis nebalsavo už komunistų 
kandidatus, bet kai patikėjo, kad jie nepriklauso nuo Ma 
skvos, tai atidavė jiems savo balsus, Tai darė ne tik pap
rasti piliečiai, analfabetai arba pusiau analfabetai, bet 
išėjo už komunistų sąrašus agituoti net keli italų kuni
gai Vėliau aukštoji bažnyčios vadovybė tuos nesusipra
tusius ar blogos valios dvasiškius nubaudė, bet jie jau bu 
vo atlikę meškai didelĮ patarnavimą.

Tas-pats autorius konkurse 
Papasakojau ■ gali dalyvauti tik su vienu 

šv. Kazimiero baroko stiliaus bažnyčia . Kranz-Beck — su pirmos klasės ! lam visą “J” pasų ir žydų išso-
■ keleivio maistu ir patalpomis ne- ” 

plus — 20 litų dien-
. . , , , .... . . , . . . .. ... I pinigių prie pilnos algos (tarny-
joje, bet ten rusai laiku susigrieoe ir Bulgarijos partijos binj paskyrimą), išduoti vizas iš 
vadus, norėjusius atsikratyti Maskvos, greitai išžudė. J Vokietijos Į Lietuvą vykstan-

Jeigu btalmas buvo nutraukęs rysius su . Kinijos, ką> Naujienose" rašęs prieš!
Albanijos ir Jugoslavijos komunistais, drįsusiais vidaus kelis metus, dėlto dabar parei- 
reikalus savarankiškai tvarkyti, tai kaip galima patikę- nu tik prie paties reikalo —žy- 
ti, kad jis leis italų ir prancūzų komunistams tvarkyti dū
savo vidaus reikalus? Teisybė, Stalino jau nebėra, bet; Vieną dieną, beplaukiant į 
yra likę visi jo adjutantai Dabartiniai sovietų valdovai; Kranz-Beck — peržiūrėjau nau- 
veda tą pačią užsienio politiką, kurią vedė jų mokytojas! gautas instrukcijas^ iš Vi- 
Stalinas. Vienas kitas komunistų partijos vadas buvo ti.aus ^^^^^sterijos, ku- 
pasalintas, keli nužudytieji i enabilituoti, bet dabartinei, gį0 valdininko dėmesį ypatingai 
sovietų kariuomenei ir jos maršalams Stalinas yra pats atkreipti į Vokietijos piliečiams 
didžiausias sovietų karo vadas, laimėjęs “tėvynės ka-! išduotus naujus kelionės pasus 
ra”. Visi dabartiniai sovietų karo vadai karo metu klau
sė Stalino Įsakymų ir Stalino šalininkų pastatyti karo jė
gų priešakiu.

straipsniu.
Straipsnis turi būti neilges

nis kaip 12 mašinėle ršytų 
(eilutę- praleidžiant) puslapių.

Premijuoti straipsniai bus 
spausdinami Tremties Trimite:' 
Vertingi, nepremijuoti straip
sniai bus stengiamasi atspaus 
dinti Tremties Trimite ar kito
je lietuvių spaudoje. .

Autorius straipsnnį pasirašo 
slapyvarde, o Į atskirą užlip
dytą voką įdeda tikrą pavar- 

, de, vardą ir adresą.
Konkurso nelaimėjusių pa-, 

vardčs bus laikomos griežtoje 
paslaptyje, bus skelbiamos tik 
laimėjusių. _ ----------...

Straipsnius vertins, specia
liai sudaryta, komisija (bus' 
paskelbta vėliau).' ;

Skiriamos trys premijos; I ..

dinimo istoriją pareikšdamas, 
kad mano nuomone niekas tuo 
reikalu nesirengia daryti kokių 
nors žygių, kad ta VRM-jos in
strukcija būtų atšaukta. Supra
tau, kad dr. M. Anysui tiesiog 

į į rankas įdaviau gerą progą pa
sisakyti gana svarbiu (net tarp
tautiniu) reikalu, apie kurį, jei 
ne aš — jis, tur būt, niekad ir 
nebūtų sužinojęs. Truko pora 
dienų ir gal desėtkas perra
šinėjimų, kol jis paruošė “Pro 
memorią”.

“J” pasų eikalu, emdamasis 
mano parodymais, kurią Guber
natorius J. Kubilius pasirašė ir 
pasiuntė Ministeriui Pirminin
kui J. Tūbeliui — “slaptai,, as
meniškai”. Po kelių dienų V. 
Mašalaitis (Ministerių Kabine
to Reikalų Vedėjas) telefonu pra _ ji 150.00 dol.j IT—; ji 100.00 I 
nešė Gubernatoriui J. Kubiliui, jr jjj _ jj 75.OQ.

Konkursui straipsnių įteiki 
mo data: 1977m. birželio mėn. $ 

.?°u^OS.55 1 d- (pašto antspaudas).. Straip | 
snius siųsti adresu: Jonas Ja- ? 
saitis, 7217 So. Francisco Ave,, | 
Chicago, Hl., 60629. b '" b

LSST centro valdyba .

— Reisepass — (būtų maždaug 
tas pat kaip ir mūsų užsienio 
pasas), kurių (pirmame pusla
pyje) yra didelė, bet labai ne
žymiai atspausdinta, raidė “J”. 

Jeigu Stalino Įpėdiniai iki šio meto nepajėgė rasti Pagal tas VRM-jos instrukcijas 
bendros kalbos su Kinijos, Albanijos ir Jugoslavijos ko---- tokių pasų savininkams Įva-
munistais,-norėjusiais tvarkyti savo vidaus reikalus, tai ^avimo i Lietuvą vizos (kad ir 

‘tik turistinės, net tranzito) ne- 
’’ duoti. Kodėl — nepasakyta.

Buvau - pakankamai ‘apsitry
nęs” politikoje ir dėlto man ne
reikėjo aiškinti ką ta didelė “J” 
raidė reiškė: ji reiškė “Jude” 
— žydas. Bet kodėl dabar to
kiems neduoti vizos, kai pirma 
žydams nebuvo daroma mažiau
sio skirtumo (išskyrus žydus ko-

koks pagrindas yra galvoti, kad jie sutiko leisti italams, 
prancūzams arba britams tvarkyti savo vidaus reikalus? 
Jeigu toks dalykas pačių komunistų skelbiamas, tai jis 
darom as tiktai lengvatikiams politikams apgauti.

Atrodo, kad Prancūzijos komunistų partijos vada
ms pavyko Įtikinti Prancūzijos socialistus apie neprik-j 
lausomumą nuo Maskvos. Iki šio meto buvusieji prancū
zų socialistų vadai komunistais nepasitikėjo,bet šį kartą 
buvo sudaryta su jais koalicija, kuri atnešė laimėjimą sa 
vivaldybių rinkimuose. Jeigu Prancūzijos liberalai ir na
cionalistai nebūtų susiskaldę, tai nebūtų pralaimėję. Ką 
socialistai dabar darys su komunistais, netolima ateis 
parodys. Jeigu koalicija baigtųsi šiais rinkimais, tai blo
gis gal dar nebūtų mirtinas, bet jeigu bus bandoma ją 
pratęsti iki parlamento rinkimų, tai visai prancūzų tau
tai gali būti padalyta labai didelė žala.

Visuotini darbą ilgesnį laiką dirbantieji žmonės ži
no, kad komunistinis judėjimas visą laiką yra Maskvos 
finansuojamas. • Be Maskvos pinigų nei vienoje valstybė
je komunistai nepajėgė išauginti didesnės organizacijos.' munistus, kuriu pavardės buvo 
Savo organizacijos jie neturėjo ir nepriklausomoje Lie-! “nepageidaujamų asmenų’ 
tuvoje. Komunistai Lietuvoje atsirado, kai Įžengė rau
donoji armija. Tas pats Įvyko Lenkijoje, Rumunijoje, 
Vengrijoje, Bulgarijoje ir kitose valstybėse. Be Mask
vos pinigų negali stiprėti Prancūzijos, Italijos ir Ispani
jos komunistų partijos. Kaip jos gali vesti, nepriklauso
mą politiką, jeigu visą laiką priklauso nuo’ Maskvos tei
kiamos paramos?

Reikia neužmiršti, kad nuo Maskvos nepriklauso
mų komunistų nėra. Kas šitos tiesos nemato, tai jis ko
munizmo esmės nesupranta. Kada Mao Cetungas pakė
lė balsą prieš Sovietų agentus Kinijoje, tai tuometiniai 
Maskvos valdovai griežiausiai pasipriešino. Pradžioje 
ir Stalinas netikėjo, kad Mao Cetungo vadovaujami ko
munistai turės drąsos pasipriešinti, bet kai pamatė, kad 
taip atsitiko, visame Kinijos ir Rusijos pasienyje prasi
dėjo susikirtimai, kurie išaugino Antrojo Pasaulinio 
karo sovietų maršalus. Ten Žukovas ir kiti sovietų karo 
vadai parodė savo gabumus kiniečius sustabdyti ir at
mušti.

Nereikia mums eiti Į Aziją. Albanijos Hoxha tapo 
didžiausiu Stalino priešu, kai jis atsisakė klausyti iš Ma
skvos atsiusiu patarėjų. Jis tapo amžinu sovietinio ko
munizmo priešu, kai nepabūgo sovietų karo laivo grasi
nimų ir drįso Įsakyti Albanijos artilerijai atsukti kanuo- 
les Į sovietų laivus Pietų Albanijos uostuose. Stalinas ne
apkentė ir Jugoslavijos Tito, kuris Įsakė gaudyti Jugo
slavijos frontuose pasirodžiusius Maskvos agentus, pri
sidengusius nepatyrusių karo vadų patarėjais. Buvo 
bandoma panašiai su maskviniais pasielgti ir Bulgari-

kad “J” pasų savininkams išduo
ti Lietuvon Įvažiuoti vizas drau-

'PASSBOOK
• et

the best wiy ta

see us for 

financing. 

AT OUR LOW RATES

aa3 
Coapcvsded 

Quarterly

OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO Z’/4%

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS 6O6C8 

pxm Kaiaxacskas, Pret&nt Phonet YIrginU 7-7747

HOURSt Mon.Tut.Fri.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO RND SUBURBS SINCE 1905

” są- 
1 rase, ir kad jiems draudžiama, 
duoti viza Įvažiavimui, nežiūrint 
per kur jie mėgintų į Liet u v? 
patekti) — man buvo neaišku.

Įsakymas yra Įsakymu, ypač 
jatinam valdininkui: pirmą die
ną laive pasirodžius tokiems pa- 

j sams (jau grįžtantį Klaipėdą), 
Į pirmoje eilėje surinkau jų savi- 
! ninkus ir pareiškiau, kad jiems 
vizų į Lietuvą aš negaliu išduo- j 
ti, kad jie Nidoje bus iš laivo 
išlaipdinti ir sekančiu laivu tu
rės grįžti Vokietijon. Tokių bu
vo 7. Neabejotinai žydai — su 
barzdomis, su “peisais”. Neži
nodamas kame reikalas — juos 
išlaipdinau su ramia sąžine, juo 
labiau, kad ir jie nieko nemė- 

’ gino aiškintis. Gal būt dėlto, kad 
, pasakiau, jei norės būtinai į Lie
tuvą patekti — privalo kreiptis 
normaliu keliu, pačioje Vokieti

joje, Į mūsų Generalinį Konsu- 
i latą Karaliaučiuje ar Pasiunti
nybę Berlyne.

i žydų laimei — ta mano “mi
sija” po to baigėsi už kelių die
nų, nes pagal nustatytą tvark- 
raštį, mane pakeitė kitas Guber- Į 
natūros valdininkas, o aš grįžau 
prie savo tiesioginių pareigų Gu
bernatūroje. Sakau žydų laimei, 
nes štai kas įvyko kai aš grįžau 
nuo laivo Gubernatūron: besi
kalbant su savo tiesioginiais ir 
netiesioginiais viršininkais man

dienų tuo reikalu buvo gauta 
naujos istrukcijos raštu iš VRM. 
Kartą, po to, užklausiau mane pa
keitusi 'Gubernatūros valdiniu-1 
ką K. Stasiulį, ar nėra .buvę ne
susipratimu su “J” pasų savi- —- 
ninkais ir vokiečių valdininkais 
— jis paaiškino, kad jau gavęs 
naujas instrukcijas ir viskas 
vyksta normaliai, lyg nieko ne
būtų buvę. Tai vienas pavyz-1 iš Lietuvos jie Vokietijon nie- 
dys — dar toli gražu prieš 1941 i kada negalės ir nenorės grįžti.- 5.

m., kai Lietuvos Įstaigos, išsiaiš
kinus kokiame pavojuje buvo at
sidūrę Vokietijos žydai, juos įsi
leido Lietuvon gerai žinant, kad j

’ Veranda (Aliejus)Aleksandra Navickai-Bodner
. — naujienos, CHICAGO 8, ILL _ Friday, March 25, 1977
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/ utC K. G. oALUKAS 
UUlBitUltA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKCLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 Sc, Pulaski Rd. (Crawford 

Medial Luilding). Tol. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal sus'i^riHM 

ei neatsiliepi*, skambinti 374-#X/l

Rašytoja Birute Pūkelevičiūtė - laureate

DR. C. K. BORFIIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

• CHIRURGIJA 
r.lef 695-0533 

Pn> Valley Medical C-’nt.r 
890 SUMMIT STREET 

ROUTE 58. ELGIN. ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

<938 S.Manbeim R d.. Westchester, III 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis v 

kas antra šeštadieni s—3 vai. 
T«L- 562-2727 arha 562,2728

Birutė Pūkelevičiūtė

w v I kia atskiro rašinio, atskiro Ii- ‘ 
: teratūrinio jos kūrybos vaka- 
1 ro. Suglaustai tenka tik pasa

li kyti, kad yra talentinga, pro- 
■ d aktinga rašytoja giliai šamo 

s85“— ninga patriotė, tad ir jos kūry- 
J| II ba trykšte trykšta giliu tauti- 

( j niu patriotizmu.
Grįžtant prie V. Kelerytės, 

iškilmių pravedėjos tenka pa
sakyti, kad ši jaunuolė prista
tydama iškiliąją rašytoją aiš
kiai paliudijo ir savo pačios 
pasigėrėtiną intelektualinį, kul 
tūrinį pajėgumą, kas 

vakaro 
tautinės

i ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

džiugino 
Reiškia,

RF-Z.: GI 8-0873
DR. W.EIS IN-EISIN AS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

GINEKOLOGINĖ CHIHU2GIJA 
6132 So. Kedxia Ave., WA 5-2670

Valandos nagai susitarima Jei neat 
wiienia. skambinti Ml 3-0001.

Telef. BE 3-5893

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

3907 West 103rd Street 
Vandos pp«al susitarimą

Cfc. K. A. V. JUČAS
489-4441 561-4605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
uxw WESTERN 
5?U JU. WESTERN 

Telefonas atsakomas

AVE.
AVE.
12 vel.

DR. FkA&K HECKAS
OPTOMETRISTAS 

KA LTKTUVL^KM 
W 7Rf Sf. — T«l. 737-5U9 

THcripf akis. Pritaiko akinius ir 
'"mntact lerses”

>L pagw susitarimą. Uždaryta tre<

Plačiai išeivijai, kultūrinei vi
suomenei pažįstama talentinga puoselėjimo rytojus 
rašytoja, poetė, romaniste, dra- į aįeities... 
maturgė ir ne mažiau talentinga Į 
aktorė, B. Pūkelevičiūtė vėl lai-1 
mėjo “Dirvos” novelės 1976 me
tų konkursą už novelę Gryžimas. 
Premija laureatei buvo iškil
mingai įteikta š. m. kovo mėn. 
6 d., Tautiniuose namuose. Iš
kilmėse dalyvavo apie pusantro 
šimto Chicagos kultūrininkų.

Novelės premijos įteikimo iš
kilmes atidarė, įvadinę tauti
niai išjaustą kalbą pasakė Pet
ras Bučas, “Dirvos” atstatymo 
komiteto pirmininkas. Jis pak
vietė studentę Viliją Kerelytę 
pravesti laurų iškilmių progra
mą,kuri pasigėrėtinai šį uždavi
nį ir atliko.
Vilija Kerelytė kūrybiniu žo

džiu ir kultūriniu pajėgumu pa- 
[sigėrėtinai pristatė laureatės B'. 
Pūkelevičiūtės nueitą literatūri- 
nįkelią, išvardino jos literatūri
nius kūrinius ir išskaičiavo lai
mėtus laurus — gautas premijas.

maloniai 
dalyvius, 
kultūros
yra ne

premiją 
Kaselio- 
pastovu-

Novelės konkurso 
skyrė ir įteikė Simas 
uis, taip vadinamas 
sis mecenatas. Toks jis ir yra:
jis jau penkioliktų “Dirvos” 
novelės konkurso premiją ski
ria ir laimėjusiems įteikia, ir 
pačiai Birutei Pūkelevičiū- 
tei jau antrą įteikė. Tai be 
abejo, jog Simas Kašelionis ši
tokiu savo dosnumu aiškiai 
liudija savo gilų tautinį sąmo
ningumą, už ką jam pelnytai 
ir priklauso gili pagarba da
barties ir ateities lietuvio.

laureatė B. Pūkelevičiūtė, 
publikos dideliam pasigėrėji
mui, aktorišku gabumu pas
kaitė keletą ištraukų iš savo 
kūrybos: iš premijuotos nove
lės “GRYŽ IMA S” ir kitų kūri
nių kelis savo kūrybos eilėraš 
čius. Laureatė savo kūrybinius 
personažus ir aplinkos vaiz-

66th STaHET CHICAGO, ILL 60629 
IV. RAŠTO TYRINĖTOJA*

heuri l> paliečia kiekvieną. Bet kur yr* ml 
knygutė "Viltie p© mirties", kurie gausite .

Mažeika EvansUSIRaNKIMU

"Ai šviesa, atėjau j pasaulį, kad kiekvienas, kuris tiki I mane, ne
pasiliktu tamsybė i e". — Jono 12:46.
Pats Viešpats Jėzus ir šventoji dvasia yra bažnyčios šviesa ir jos veiki
mas esame vedami į Tiesą. Apaštalas Petras sako, kad mes turime 
labiau patikėtiną pranašų žodį, ir jūs gerai darote kreipdami i jį dė-

(Žiūr. 2 Petro 1:19). I

mu 
juo 
męsį, lyg i kokį Žiburį, šviečiantį tamsioje vietoje.
Dar mes tebegyvename pasaulyje, tamsioje vietoje, todėl turime nuolat žiū- ■ 
rėti pranašų parašytąjį žodį, kuris “šviečia vis aiškiau tobulai dienai be
siartinant”. Dievo pranašas sako: “Tavo žodis yra žiburys mano kojai ir 
šviesa mano takui”. “Tavo paliepimas žiburys ir tavo įstatymas šviesa”. — j

Žino, k*d mirth yr« 
rusieji? | tą kteusim* «r>ako 
^•mokamai. Rašykite:

* ŽAVISI 2715 WE$1

IEVAS
MARQUETTE

2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehill $-2345-4

IR SONUS
FUNERAL HOME

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

ka ir priėmė visa,, kaip realy
bę! Tai iš tikrųjų, yra didelis* 
menas šitaip įtikinančiai, vaiz-’ 
dziaj kurti, rašyti ir meniškai, 
aktoriškai perduoti — inter
pretuoti kūrybą. O kaip Biru
tė suokė, deklamavo eilėraš
čius apie meilę, tai ir šešias
dešimtmečio širdis,visai ne juo 
kais, pradėjo plakti net šešio
likinio širdies dūžiu...

LIETUVIŲ ŽAGARBS KLUBO eili
nis sarių susirinkimas įvyks šeštadie
nį, kovo 26 d., naujoje vietoje. Šaulių 
namuose. 2417 West 43 St. Nariai 
kviečiami atsilankyti. Yra daug svar
bių reikalų aptarti ir laikas užsimo
kėti klubo duokles. Bus ir vaišės,

Rožė Didžgalvis, rast.

Laidotuvių Direktoriai

CHICAGOS LIETUVIŲ Suvalkiečių 
Draugijos eilinis susirinkimas įvyks

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

Po iškilmių ir literatūrinės 
programos, kalbėjo K. Pocius 
Vilties draugijos pirmininkas, 
didelis “Dirvos” rėmėjas. Jis 
padėkojo "‘Dirvos” finansinio
vajaus komitetui už sėkmių-?Penktadienį, kovo 25 d.. 7 valandą v. 
gai pravestą vajų ir už sureng 'Chica®> &vings BeRdrovės patalpose’ 
tus iškilmingus -užbaigtuvių '6245 S-V,estern Ave

.v .... . i v. ( Nariai prašomi atsilankyti, nes yrapietus su išskirtinai aukšto! .
. t-, svarbiu reikalų aptarti,kultunmo lygio programa. Pr. > 

Kašiuba, vajaus finansų tiesio
ginis teikėjas, daug pastangų 
padėjęs finansus telkiant, įtei
kė vakaro loterijos laimėtojai 
dovaną Liudai Paplauskienei,
dail. A. Rūkštelės dovanotą pavei j klas lovai, kurioje dauguma gim- 
kslą spaudai remti. I sta, miršta ir praleidžia apie

Z. Juškevičienė trečdalį viso savo gyvenimo”.

Po susirinkimo bus vaišės.
Ez Strungys, nut. rašt

f

EUDEIKIS
O Julius Walker, Columbia.! 

South Carolina, pastatė pamink- 
' lą lovai su tokiu Įrašu: “Pamin-

GAIDAS DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJ ŪMO IŠTAIGA

West 63rd St., Chicago. HI. 606;
Talafu. PRospect S-50S4

!

Į

e?

3354 So. HALSTED STREET Phone: Y Ardą 7-1911

$8.00

1739 So. HALSTED ST. CHICAGO, ILL. 60608
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AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

Passbook Savings. 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly.

$3.00
$100

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

Apdraustas p«rkr*ustym*» 
tš įvairtv atstumu.

ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1832 arba 376-5996

< Y*irs Savings 
Certificate 

(Minimum $$,OOOX

OR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJ'ENOad GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS 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. ________________________________

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

Dr. A. J. Gossan — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik__________

1^4 cup* canned pitted
California ripe olivea

1 (1-lb.) package 
frankfurters

^4 CUP diced green onions
2 table*poons cooking oil
1 (1-lb.) can tomato wedges

Cut olives in wedges, cut franks in 1-inch diagonal slices. 
Saute olive wedges, franks and onion in oil slowly for five 
minutes. Add tomatoes, broth, bay leaf, basil, salt and pepper. 
Bring to boil, lower heat and simmer, uncovered, five min
utes. Blend cornstarch with 2 tablespoons cold water. Stir 
into the hot mixture and cook, stirring until mixture thickerw

Leidimai — Pitna apdraudf 
£ExMA KAINA 

R. iERENAS 
Tel. WA 5-8063

m it M t~iT»iWin wr-ww

$100
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba money ordari, prie 

nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo Išlaidoms.

Iš tikrųjų B. Pūkelevičiūtės dus taip meniškai įtikinančiai 
•kūrybą pilnumoje atskleisti rei- pristatė, perdavė, kad publi- 1605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tek: YArds 7-1741 - 1742

5R. LIDh’AS SEfBUTIS 
INKSTU, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
745A WEST STREE7

nuo 1—4 po pietų 
ketvirtad. nuo o—-7 vai. vak 

Ori*© te tetų 776-2380
N«uja> r*z, tetef.: 448-5545

TAURAS
GružTOJAS IR CHIRURGAS 

Sandre praktika, spec. MOTERŲ lige 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

Ttlu PR 3-1223
OFISO VAL.; pirm., antrad.. trečiac 
Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie 
ateis 2-4 vaL po pietų ir kitu teiki 

pagal susitarimą

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

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

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

iių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda- 
ne kelionių draudimus: Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame iaior- 
nacijas visais kelionių reikalais.

• 8 dienų lietuvių ekskursija i tris Havajų salas rengiama balandžio 
15 d. Kaina S4’79.

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

ORTMOržDAS-PROTeZISTA: 
Aparatai - Protezai, Med. Bar 
dažai. Speciali pagalba kojom 
(Arch Supports) ir t t.

BALZEKAS MOTOR’S
4039 Archer Ave., - Tel. VI 7-1515

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis

Dailininko ZENONO KOLBOS
4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GELINYČIA 

2443 WEST 6^ r d SlRfefcl
Telefonai: PR 8-0333 ir PR 8-083* 

Taip pat naujoji Barbaros ii 
Sene Drishiv krautuvė

THE DAISY STORE 
r9l8 Southwest Hwy, Ooak Lawn 

Tel. 499-1318

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Viso* programos ii W0PA, 

1490 kil. A. M.

| Lletuvlv kalba: kasdien nuo pir- 
nūdienio iki penktadienio 12:30 

i — 1:00 vai. popet. — Šeštadienį 
ir sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413 

7159 So, MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

Voters 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

Nuo

Midland Savings apter 
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus vtsos mū 
sų apylinkes. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes nore 
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki
$40,000

<1929 So. HARLEM AVE., 
Bridgeview, Illinois 60455 

Tel. 598-9400

N
MIDLAND 
SAVINGS 
AMD LOAN ASSOdABON

ARCHES AVENUt
OUCM60. iUJHOIJ 

PMDME: 2$4-«49e

<1
I penkerių metų mirties sukakties proga bus 
į atnašaujamos šv. mišios kovo 26 d., 7:30 v. r.
1 Gimimo Mergelės šv. 1 Marijos parapijos 
f bažnyčioje (Marquette Parko).

Velionies šeima prašo gimines, draugus 
| ir pažįstamus dalyvauti šventose mišiose ir 
1 pasimelsti už Zenono sielą.

The all-American frankfurter adapts easily and tastefully to 
this economical, sure-to-please family dinner. Olive-Frank
furter Skillet Supper is an excellent choice for a low-cost, all- 
in-one dinner dish, because it costs only about 500 per serving 
for a family of five.

California gipe olives add a pleasing taste and texture, along 
with tomatoes and-green onions simmered in a golden sauce. 
Cook it all in one skillet and serve it over mounds of thin spag
hetti with fresh crusty rolls and butter. For only pennies this 
dish provides both meat and vegetables for a tasty dinner that 
goes together quickly and easily.

Choose canned California ripe olives in one of the smaller,
pitted sizes for this dish (there are nine sizes to choose from— 
all the way up to Super Colossal).

OLIVE-FRANKFURTER SKILLET SUPPER
(Make* 4 to 5 servings)

1 (10% oz.) can condensed 
chicken broth

I small bay leaf, crumbled 
trmpoon basil, crumbled 

% teaspoon salt
teaspoon pepper

1 Vi tablespoons comsUrch 
Thin spaghetti

Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKUS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI 
Chicagos 
Lietuviu 
'Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

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

PETRAS BIELIŪNAS
434S So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3372

GEORGE F. RUDMLNaS
3319 So. LITUANICA AVE. Tek: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK LR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET RJ-pubHe 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667S
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos HiRs, DI. S74-4419



—J* 11 11 ■■ »i ■ *■■■ ■■!! gelio kitų tautų bei valstybių
T B jį JA p A Į I ruošiamus festivalius ir gastro- 

______________ as Pasigendama koresponden- 
c i u ix-i skelbimų apie musu 
Liūtinių ansamblių išvykas.

— Ponia Mary Zalga žiemų uors. apskritai* žurnalas iš dau-
praleido Decatur mieste, Geor- 1 * ('alyKy jaučiama, kad 
gijos valstijoje. Vakar grizo Į pasauliu? tautinių šokių pano
ramas Oak Lawn apylinkėj. Jo rama yra sukurta ir sėkmingai 
nas Pelams iš Dubliu vietovės plečiamu lietinio!įdėta Vilniaus 
grižo į Concord. Cal. Kun. A. universiteto universiteto šoke- 
Sabaliauskas buvo išvykęs į šv. i M grupė Kepurinės judesyje 
Jurgio parapiją Klevelande, o skeptiškai pasisakant dėl šokė- 
šios savaitės pradžioje grižo i i M tautiniu drabužių. Žurnalas 
Cedar I-ake, Ind. dailiai išleistas, 4 psl., kainuoja

si.at). prenumerata metams J-
— Stasė Cecevičienė šaulių AV s- kltur Adresas: P. 0. 

sąjungos centro valdybos narė 122G, Denver, Colorado, 
— moterų vadovė, pakartotinai X(PU1
išrinkta į Vytauto Didžiojo sau- į _
lių rinktinės vaidybą. St. Cece- •
vičienė visą savo laisvalaikį ski-1 LIETI A OS bAULIŲ S-GOS^ 
ria šaulių sąjungos reikalams. TREMTY CENTltO VALDYBOJ 
ji daug prisidėjo ir prie Vytau- 1
to Did. šaulių rinktinės Chica-• 1977 m. liepos mėn. 2-3-4 — 
goję namų įsigijimo. 'dienomis l’nion Pier, Mich., ren

’giaina Lietuvos šaulių Sajun-
— Vytauto F. Boiiajaus lei- g()S Tremtyje 1977 — jų metų 

džiamas ir redaguojamas tauti- kultūrinio savaitgalio stovykla, 
nu šokių bei tautodailės žurna- arba kultūrinis suvažiavimas.

tis, J. Jasaitis, P. Malėta, V. Žiu-1

Kils ir XI nguiMin.

Stovykloje kviečiami daly vau- ; 
ti visi šauliui sąjungos nariai, o. 
taip pat ir ne šauliai. Slovyk- 
loję norintieji dalyvauti regis- ’
t mojanti adresu: Julius Pocius, 
1201 S. Maplewood Ave. Qu- i,_\- 
cago, III.. tUM>32. Begistruojan- 
tis siunčiamas $3 registracijos t 
mokestis asmeniui, kuris atvy-1 
kus stovyklauti įskaitomas į ben 
drą stovykinį mokestį ($50). Į
Lietuvių šaulių Sąjungos Trein ; 

tyje centro valdyba skelbia kon j 
kursą už straipsnį, kuriame bū- Į 
šautieji,bet šaukiu idėjai ir veik- j 
reikšmė ir pritaikymas sveti-t 
•nuošė kraštuose gyvenantiems j Jgg&Sl
lietuviams, šaulių organizacijos , r 
įnašas tautinei gyvybei išlaikyti ;jM
ir kovai už Lietuvos išlaisvini-
mą ir, šaulių organizacijos vie
ta lietuvių tautinėje veikloje

Straipsnio pavadinimą pasi
renka pats autorius.

Tas pats autorius konkurse 
gali dalyvauti tik su vienu straip 
sniu.

Jurginai

kas geriausiai išsiiyglno. Daly
vavo 39 nariai.

Stasys Juškėnas..

HfcLP WANTED — MALK 
Oarblninky

MAINTENANCE
Machinery — Plumbing —

General Mechanics :
Please do not phone. Come in per

son.
English speaking.

DRISCOL & COMPANY
3145 W. Grand Avenue, 

Employment Office on Troy
Ask for MURPHY

MAINENANCE MECHANIKAI
Sunkiosios pramonės jnetalo ap

dirbimo įmonėje reigalingi priežiūros 
ir pataisymų specialistai.

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

Patyrimas nitavime taip pat reika
lingas.

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

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

RENTING IN GENERAL 
N u ? m •> *

Namai, Žemi — Pardavimui Namai, Žeme — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 1 REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREITOS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'dentas

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

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

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

TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW. 3

JŪSŲ GEROVEI!

6 KAMBARIŲ tvirta mūrinė rezi
dencija prieš parką. Labai dideli kam
bariai, 1> vonios, $26,000. .

2 AUKŠTŲ namas ant plataus skly
po prie Marquette parko už Kedzje. 
Virš $5.500 lengvų pajamų metams. 
Paveldėjimas ir šeimos turto padali-

mieg. ir valgomasis. Labai 
susisiekimas I vakarus nuo 
nijos prie 63-čios.

patogus nirnas. Užteks Įmokėti $7,000. 
Čalifor- ‘

2 AUKŠTŲ MŪRAS, du po 6 kam
barius butai, dvi naujos šildymo sis-

ŠIMAITIS REALTY
temos gazu, 2 mašinų garažas Mar
quette Parke. $36,000,

!o Viltis kovo — balandžio nr. Stovyklai rengti sudaryta orga- 
jau pasiekė skaitytojus. Jame į- nizacinė komisija. Ją sudaro: 
samiai aprašoma bulgarų tauti- . E. Vengianskas (pirm.), S. Juo
niai šokiai,, tautodailė, papro- zaitls, A. Gailius, B. Aniulis, S. 
čiai, tautiniai valgiai.Viskas gan Bernatavičius, J. Pocius, N. Mar- 
šiai iliustruota. Skelbimais pra- tinkus, S. Cecexriienė, S. Pau- 
nešama apie Izraelio, Vengrijos, lauskaas, A. Markauskas, J. Pet- 
Jugoslavijos, Rumunijos ir dau-1 rauskas, K. Vidžius, K. Pumpu-

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

to nuosaxybe, 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 1; 
S Naujienose gallms eiuti puikiu knysy, kurios papuoš bet koki< !» 
R knygų sofnf^ ar lentyną. j1

Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų !! 
g atsiminimai ir Įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip n> f
K manas_367 psl. Kaina S5.
g A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimų Įvykių prisimini* > 
g ir laiko Įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs- I
» tyti. Į 12 dalių. 296 psL. kaina $5.
g Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas Gra- 11 

žiais viršeliais. 336 psl. Kaina $6.00. Minkštais virš. $5.00 ' i
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO- < Į

£ RIJA, I dalis. 208 psL. įrišta — S3.00, minkštais vir-
f{ šelfais — S2.00; H dalis. 225 psl., Įrišta — $3,00. įninki
d teis viršeliais __________________________________ $2.00 '!

Henrikas Tomes — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
į Pakalnės ir Labguvos.apskritys su įdomiais aprašymais, iliu- 4
į stracijomis ir dokumentacija. 336 pšL kainą $6.
J P. Kesiūnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos < I 
S partizanų buities romanas 292 puslapių. Kainą $3.

Straipsnis turi būti neilges
nis kaip 12 mašinėle rašytų (ei
lutę praleidžiant) puslapių.

Konkurse kviečiami dalyvau
ti ir šaulių sąjungai nepriklau
santieji, bet šaulių idėja ir veik
ta besidomintieji. LŠST c.v. inf.

Ramovėnų susirink mas
Š.m. kovo 20 d. Jaunimo cen

tre į\yko Chicagos Ramovės sky 
riaus narių susirinkimas. Pir
mininkavo A. Tveras, sekreto
riavo A. Repšys. Praeito susirin 
kimo protokolą perskaitė A. 
Repšys. Šiai kadencijai išrinkti 
Į valdybą pasiskirstė pareigo
mis: pirmininku A. Tveras, vi
cepirmininku A. Juškevičius, 
kultūros reikalams vadovu E. 
Vengianskas, iždininku V. Gar
benis, sekretorius A. Repšys. 
Priimtas naujas narys, buvęs 
Lietuvos kariuomenėje viršila 
Valkavickas.

Naujoji valdyba supažindino 
su veiklos planu šiems ir atei
nantiems metams. KJuškaičiui, 
buvusiam praeitą kadenciją pir
mininku, įteikta dovana—pulk. 
K. škrpos parašyta knyga. Buvo 
ir smulkių ginčelių, bet pulk. K. 
Dabulevičiaus dėka ir taktu vis-

ACTO GYDOMOJI GALIA
Galima atgaivinti sąmonės

Tiekusį

SEOUL, Korėja. — UPI pra
nešimu, trys daktarai paskelbė, 
kad Korėjos daugybę kartų bu
vo actu (vinegar) nuo mirties 
išgelbėti smalkėmis ir atokio
mis dujomis apsinuodiję, ir są
monės netekę žmonės. Buvę 
padaryta 40 eksperimentų su 
žmonėmis, šunimis ir triušiais 
(kralikais), palašinant po nosi
mi po keletą lašų acto. Tas me
todas pasisekęs 100 nuošimčių.

Tie daktarai pareiškė, neturį 
supratimo, kaip actas tokiais at
vejais veikia, bet nustatyta, kad 
acto rūgštis -paskatina kraują 
nugabenti deguonie Į kritiškas 
organizmo dalis. ;

Darbai moksleiviams
Chicagos meras Michael Bi- 

1 audio paskelbė, kad šią va
sarą moksleiviams — jauni
mui mūsų mieste bus parū
pinta 86,000 darbij. Manoma, 
kad gatvių duobės bus taiso
mos rekordine sparta.

SIUNTINIAI Į LIETUVA

MARQUETTE PARKE išnuomoja
mas 3 kambarių butas beismante už 
$100 mėnesiui

Tel. GR 6-3327

IŠNUOMOJAMAS kambarys su vir
tuve ir atskiru įėjimu subrendusiam 
vyrui arba moteriai Tel, 435-1776 ar
ba 776-3727.

IŠNUOMOJAMAS MAŽAS ŪKELIS
25 akrai su pastatais, apie 20 akrų 

gražaus miškelio, o likutis dirbamos. 
Pastatai, vieta prie dviejų kelių, tin
kami arklidei ir karvėms Gyvenamas 
namas — 7 kambarių, šilto vandens 
šiluma, barnė 40’x60’, pieninė, kiau
lių tvartas, com shed, mašinų pasta
tas 3 mylios i šiaurę nuo Illinois ru- 
bežiaus ir Antioch miestelio, prie 
83 kelio ir 98 St, Salem St., Wisconsin- 

Tel. 424-3810.

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St TeL 436-7878

u Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminima i 
į 170 psL---------------------------------------------------------$xoe ;
K M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 235 

puslapiai -- - - __________  $3,oę j
g Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidom*

NAUJIENOS,
I 1733 S. Halsted St, Chicago, HL 60608. — TeL HA 1-5100 .

MARIA NOK [EN® — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787

Dideli* Mslrinkimas gero* rvsler Įviirly preldy.
MAISTAS IŠ EUROPOS SAhiDŽLIų,

AR JAU PASIDARfiTE
SAVO TESTAMENTĄ?

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

KAIP SUDAROMI

Su legališkotiiiš formomis
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina S3.. Su legališko- 
mis formomis — 53.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: "Naujienos”, 1739,8. 
Halsted St., Chicago Ill. 60608

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

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

72 IR SAWYER — 6 kamb.. gali
mas praplėsti mūrinis. Dijieli 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 — aukšto mū
ras, 5 kamb. apačioj. 6 viršuj. Įreng
tas rūsys, platus sklypas, garažas. 
$36,500.

s72 IR MOZART — 20 metu mūras.
2 aukštų po 4 kamb.. rūsys, garažas. 
$43,500.

72 IR FRANCISCO — 4 butų mū
ras. naif a šilima gazu. S54,900.

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 butų. 
$20,000 metinių pajamų. Tik $72,000.

BUDRAITIS REALTY
, įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam

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

PLATUS LOTAS arū 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 1 S
REAL ESTATE

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos^ miesto lerHimą, | 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga- f 
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel. 927-3559 1

TAISAU NAMUS 
IK VISKĄ NAME , 

Telefonuoti: 
476-7727 arba 523-9367 

ALEKSAS

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago t 

Tel. 767-0600.

NAUJESNIS 2 .butu mūras Brigh
ton Parke. $49,900, Teirautis tel, 
376^517,

D S M E S I O
52—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams

Kreiptis
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ.
523-8775

JUBILIEJINIŲ METŲ 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69rft St, Chicago, Hi. 60627. — Tel. WA 5-2737 

3333 So. Halsted et, Chicago, III. 60608. — Tei. 254-3320
V. YALANTINAS

Pasakyti tiesą Šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon
frontacijos, nors dabar daug 
kas nori įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems . . .

Naujienos buvo ir yra už de-

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 312 771-82.00

t A. TVERAS
LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS

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

ANNA DOCHES ...
Lithuanian Representative

KAUJIEN03S šiemet rcėjo 60 metų, minint tą sukakti, gerbixnt pirzsoj* 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū 
aus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui akel 
blamaa Naujienų platinimo rajus-

MAŪJI2N0S tvirtai stori Ir kovoja ui Lietuve* ir pavergtų lietuviu laisvę 
neiriamo* ir neririėdaraos 1 sandėriui fu okupantaif ar jų igalio 
tinialx

MAUJTENOS palaiko visas lietuvių demokratine* grupes, ju bendras Institn 
rijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto 
rlkos ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingo* 
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 metu progs 
irelbdama platinimo vajų kreipiasi j visus lietuvius pasekti lietuviškos 
jpaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių gerovei, siekiant visuotino Ue 
airiškų reikalų reneso®.
KMNUGJA: Chicago]* Ir Kan»do|t metams — $30.00, metu — 311.00, 

trims mėn. — $330, vienam mėn. $3.00. Kitos* JAV vietose metami 
— $26.00, pusei mėty — $14-00, vienam mėn, — $230. Užsl*nlue 
fe — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. J esmines, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykiu 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvai stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psL Kaina S230.

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

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. i

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas b 
ritas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki u 
oiniginę perlaidą.

NAUJIENOS
17.39 South Halsted Street. Chicago, I1L 60608

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 

Chicago, Ill. 60608

Q Siunčiu doL Naujiem} prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą-

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

PAVARDE IR VARDAS______________________________

ADRESAS

SODYBŲ PIEVELES
Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti ple* 

relė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
risur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrime.

I Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A Šeštoko knygele, 
kuri vadinasi

SODYBŲ PIEVELES '
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę Įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $130 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS, <
1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL WW08

-  — ------- - ---------------------------———,——   ———— —— ——    - —

mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantu ir palikti 
įvairiu tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.

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

— Čikagos Lietuvių Meške
riotojų - Medžiotojų klubo me
tinis narių susirinkimas įvyks 
šeštadienį, kovo 26 d. 7 vai. vak. 
šaulių namuose, 2417 West 43 
St Bus valdybos ir komisijų 
pranešimai, ir rinkimai. Prašo
me turėti nario knygutes. Po 
susirinkimo kavutė.

Klubo valdyba..

— Lithuania: The Outpost of 
Freedom,dr. K. Jurgėlos parašy
tos knygos pristatymas Chica- 
igos lietuvių visuomenei įvyks 
kovo 27 d., sekmadienį. 2 vai. 
popiet šaulių namuose, 43-čia 
ir Artesian. Atsilankę bus pa
vaišinti. Įėjimas auka. Kviečia

LSŠT Centro Valdyba

« MAUUIBJO*. CHICAGO I, ILL.

m, i i ii ■■irk

Siuntiniai į Lietuvą
I ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS,4065 Archer Avė. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

— Naujienose galima įsigyti

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 MOTEL
1007 Park Ave., Hot Springs, Ark. 

Albertas ir Kastutė Rožėnai, Sav.
Kambariai ir kitchenette vienetai.

Algirdo J. Kasulaičio anglišką? Spalvota TV, šildomas maudymo- 
knygą “Lithuanian Christian |s. baseinas teleform vaIkams 
Democracy”. 244 psl., minkšti mo aikštelė> Ga|imp reiervooti teL 
viršeliai, $4.00. Persiuntimas soi-623-9814.
paštu kainuoja dar 50 centų
Knygoje yra daug geros lietu-
viškos visuomeninio gyvenimo 
informacijos.

Didžiausios kailiu 
pasirinkimas

pM vlenlnlelj
Urtrri kailininką 7^ a 

Chioifoje

NORMANĄ

185 North Wabob

263-582/
(į*Uigo«) ir 
677-848P

2nd Floor dikw*. HL 60601

— Friday, March 25, 1977


