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Į SIŪLYS SUSTABDYTI ATOMO BOMBŲ
WASHINGTON. — Vienu laiku anglis Amerikoje buvo j 

šalį nustumta ir keveik užmiršta, bet arabų alyvos embargo anglies 
garbę vėl iškėlė į pirmą vietą. Ji yra dabar pagrindinis energijos 
šaltinis Amerikoje, greta vandens ir atominių jėgainių.

Federalinės energij os admi- 
nistracijos direktorius J O’Lea
ry-pareiškė, kad yra galimybė 
labai padidinti anglies suvarto
jimą neužteršiant oro ir aplin
ką. Dabar federalinė energijos 
administracija ir gamtos apsau
gos agentūra nori įtikinti biznie
rius ir fabrikantus, jog jie nebus 
baudžiami, jei jie energijai iš
gauti pradės naudoti anglį vie
toje kitų energijos turinčių ža
liavų. Iki šiol taršos įstatymai, 
beveik buvo užkirte kelia varto
ti anglį kurui.

Nikolai V. Pogorny

Jimmy Carter Į
HONG KONG. — Kinijos ži

nių agentūra kovo 24 paskelbė 
straipsnį, liečiantį Sovietų lydė-, 
rio prieš tris dienas pasakytą 
kalbą. Kinijos straipsnyje nuro
doma, kad Kremlius pradeda vis 
stipriau spausti prez. Carterį, 
kuris, pasak kiniečių, turės greit 
nuspręsti ar pasiduoti Kremliaus 
“tvirtai” valiai, ar surasti būdus 
pasipriešinti.

Esą, Maskva vienkart, lygia
grečiai su spaudimu, stiprina 
šnipinėjimą.

Austrai padeda

Paveiksle matome Jeruzalės gatvę, tiestą prieš pusantro tūkstančio me
tų. Gatvėje matomi dideli akmenys. buvo padėti labai seniai. Dabar Je
ruzalės gyventojai panoro pravesti kanalizaciją. Jiems teko akmenis 
lupinėti ir po jais pravesti kanali zacijai reikalingus vamzdžius. Dar
bas jau įpusėtas, bet dar užtruks kelis mėnesius, kol gatvė grįš į nor- 
• malią savo išvaizdą. Jeruzalėje kanalizacijos darbai eina labai lėtai.

SPROGINĖJIMUS, MAŽINT DIVIZIJAS
Carter nori, kad pagrindinės žmogaus teisės 

būty respektuojamos visame pasaulyje
WASHINGTON, D. C. Prezidentas Jimmy Carter pranešė 

spaudos atstovams, kad sekretorius Cyrus R. Vance Maskvai 
nuveš visą eilę naujų pasiūlymų taikai stiprinti ir ekonominiam 
gerbūviui gerinti. Be pasitarimų jau aptartoms strateginėms 
ginklų sutartims patikslinti, valstybės sekretorius pasiūlys Brež
nevui visai sustabdyti atomo bombų sproginėjimus. Jeigu sovietų 
valdžia iš tikrųjų nori išvengti atominio karo, tai ji privalo šį 
pasiūlymą rimtai pasvarstyti ir sutikti, jog tai geras žingsnis 
taikos kryptimi.

Tanzanija 
nepatenkinta

DAR ES SALAAM. — Tan
zanijos prez. Julius Myerere ke
lių valandų pokalbyje sii Sovie
tų prez. Podgorny pasiskundė 
ar, tiksliau tariant, pareiškė ne- 
pasitetnkinimą, kad Sovietai ne
pildo savo pažadų ir taipgi pasi
keista nuomonėmis dėl esančių 
Indijos Okeane karinių laivų.

Sovietų prezidento garbei Zan- 
zibaro bankete Podgorny pareiš
kė, kad Sovietų Sąjunga yra pa
siryžusi derėtis su JAV ir kitais 
kraštais. Derybų tikslas būtų 
Okeanų politinis statusas, kuriuo 
okeanai būtų paversti taikos van
denimis.

VIENA. — Austrijos studen
tai įsteigė sąjungą, kurios tiks
las padėti kovotojams už žmo- 

' gaus teises Rytų Europos kraš
tuose.. Sąj unga numato teikti vi
sokeriopą pagalbą kovotojams 
už žmogaus teises rusų užimtuo
se kraštuose, atkreipti į tai va
karų pasaulio viešąją nuomonę.

Vabzdžių nuodai
NEW YORK. — Panaudojant 

vabzdžių nuodus yra išdirbti pre 
paratai, kurie naikina skausmus 
įkandus bitei, vapsvai, juodajai 
širšei. Tie preparatai ypačiai 
gerai padeda asmenims, kurie 
yra alergiški bitės ar širšių įkan
dimams. Už metų, manoma, jau 
pasirodys vaistinių lentynose 
minėtas preparatas. ,

NAUJAS INDIJOS LYDERIS KEIČIA KURSI Prekyba su Sovietais 
-... NEW DELHI. — Nau ja=is Indijos mini^ris pirmininkas 81.| Biznis ir politika, amerikietiš

kai galvojant, yradu’skirtingi 
dalykai, kurių negalima maišyti.

5 Gali Kremliaus ponai kiek nori 
steigti kacetų, kiek nori psichi
atrinėmis ligoninėmis versti 
žmones bepročiais, kiek nori jų 
grūsti į kalėjimus — tai jų “vi
daus reikalas”. Amerikos biz
nieriams dėlei to galvos neskau
da. Jie tik džiaugiasi ir trina 
iš laimės rankas, kad prekyba 
su Sovietų Imperija plečiasi ir 
didėja. Pasak Sun-Times laik
raščio, pats didžiausias prekybi
ninkų skaičius, kurie prekiauja 
su Sovietai, yra susibūręs Čika
goje.

Taigi, pagal lietuvių liaudies 
pasaką: “Kas rėkia — tegu rė
kia, o mes, boba, važiuokime!”

Apsivogė Sovietų

Pavasarį gėlių ir medžių sodini
mas eina visu smarkumu, bet nei

metų anmau^Tyforarji Dėšaf yra pasiryžęs iš ^pagrindų pakeisti 
Indijos vidaus ir užsienio politinį kursą.

Desai buvo prisaikdintas mi- 
nisterio pirmininko pareigoms 
kovo 24. Po visų priesaikos ce
remonijų, jis išsireiškė, kad bus 
susilpninti Indijos-Sovietų Są

jungos ryšiai, kuriuos tampriau 
ėmė megzti buvusi ministerė pir
mininkė Indira Gandhi. Nauja
sis ministeris pirmininkas Desai 
yra laikomas antikomunistu ir 
todėl nestebėtina, jei santykiai 
su Kremliumi bus atšaldyti.

Desai pasakęs, kad jis neti
kįs į jokius atominius ginklus 
ir paprašė Kremlių ir J. A. Vals
tybes išsikraustyti iš Indijos 
Okeano su visais savo kariniais 
laivais. Jis nenorįs, kad Indija 
būtų surišta su vienu ar kitu 
kraštu. Esą, Indijos politika 
tur būti visiškai nepriklausoma.

INDIANAPOLIS. — Sovietų 
Osurovo balalaikų orkestro diri- 
dentas Viktoras Dubrovski In- 
dianapolės vienoje krautuvėje 
vogė prekes, bet policijos buvoi 
suimtas ir policijoje išlaikytas; 
6 valandas.

Asthma
NEW YORK. — New Yorko 

valstybinio universiteto dr. E. 
F. Ellis yra pastebėjęs ir jis 
tvirtina, kad vaikų astmą arba 
dusulį sukelia virusas, kažkas 
daugiau negu alergija. Yra ga
limybė, kad prieš astmą bus iš
dirbtos injekcijos.

Naujasis ministeris pirminin
kas pažadėjo panaikinti prievar
tinę žmonių sterelizaciją ir at
statyti demokratinę santvarką. 
Jis panaikinsiąs Indiros Gandhi 
įvestą bėdos stovį, ir visiškai 
nevaržys spaudos bei teismų. Jis 
mano, kad spauda ir žinių agen
tūros pačios save sugebės kon
troliuoti.

Po priesaikos Desai kalbėjosi 
su spaudos atstovais ir pareiškė, 
kad 25 metų Indijos-Sovietų su
tartis, sudaryta 1971 m., kuria 
Intdira taip didžiavosi, kenkia 
draugiškiems santykiams su ki
tais kraštais. Indijos-Sovietų 
taikos ir draugiškumo sutartis 
turės būti pakeista.

Gydymo kaštai
Į padanges iškilę gydymo kaš

tai vis didesnį ir didesnį bilijonų 
dolerių skaičių ištraukia iš ame
rikiečių kišenės

Ligoninės pakėlė kainas 11.8%, 
daktarai — 10.7%, o jei prie to 
pridėsime dar pabrangusius vais
tus ir pabrangusį pragyvenimą 
(kurs deja tepabrango 1976 m. 
4.5%), tai ir turėsime tuos bi
lijonus dolerių, kuriuos Ameri
kiečiai sumoka.

1950 m. ligonis už ligoninę tu
rėjo mokėti 16 dol. vienai die
nai, 1966 m, — 48 dol., o jau 
1976 m. — net 175 dol. Tai reiš
kia,, kad gydymas asmeniui pa- - 
didėjo 1,000%. Ekonomistai ap
skaičiuoja, kad gydymo kaštai 
pakilo septynis kartus dau
giau už pačią infliaciją. Dole
riais skaičiuojant vidutiniškai 
kiekvienam Amerikoje gyvenan
čiam asmeniui į metus tenka 650 
dolerių, kas sudaro 11% viduti
niško amerikiečio uždarbio.

Sveikatos draudimai, valstybi
niai ir savivaldybiniai mokes
čiai ir infliacija kartu paėmus 
sudaro % vidutiniškai uždirban
čio amerikiečio pajamas.

Prie tų privačių sveikatai iš
laidų, vyriausybė į metus pri
moka 49.5 bil. dol., kas suda
ro 1/10 viso valstybės metinio 
biudžeto.

Sojos pupelės
ČIKAGA. — Sojos pupelės yra 

labai maistingas ir naudingas 
grūdas?" Jos savyje turi daug 
maistingų dalių.

Iš jų gaunamas aliejus ir ki
tos maistui tinkamos medžiagos. 
Gal todėl sojos pupeles pradėjo 
plačiai auginti Azijoje, Europo
je, šiaurės ir Pietų Amerikoje. 
Nežiūrint tokį platų jų augi
nimą, kainos laikosi tvirtai. Už 
jas dabar mokama 8.47 dol. už 
bušelį. Tuo tarpu, kai kviečių 
bušelis kainuoja apie 4 dolerius.

Prasidėjo derybos
WASHINGTON. — Žvejybos 

reikalais prasidėjo Amerikos-Ku- 
bos derybos. Kovo 24 abiejų ša
lių delegatai, nežinomoje New 
Yorko vietoje susirinkę, pradėjo 
pokalbius. Manoma, kad Kubos 
-Amerikos delegatų derybos užsi
tęs iki sekančios savaitės, nes, 
greičiausiai, bus paliestas ir san
tykių sunormavimo klausimas.

Prieš prasidedant deryboms, 
žvejybos klausimais, prez,. Car- 
.teris kovo 24 buvo pasakęs, kad 
jis nofėtųį^tnaūjinji -ftplmati- 
nius santykius su visais 14 kraš- 
tų, su kuriais jau ilgokas laikas 
santykiai yra nutraukti. Su Ku
ba santykiai nutrūko 1960 m.

Rusas —
“Vyriausias brolis”
STOKHOLMAS. — Sovietiš

kos imperijos pabėgęs KGB ka
pitonas Aleksejus Mjakovas Šve
dijos laikraščiui Dagens Nyhe- 
ter vasario 27 pareiškė, kad 
Kremlius pavergtas tautas rū
šiuoja ištikimybės laipsniais. Tų 
laipsnių prisilaikant, Valstybi
nės Sovietų įstaigos pirmeny
bę skiria rusams, ukrainiečiams 
ir gudams, žydai, Krymo toto
riai, latviai ir estai laikomi ne
patikimais.

Suprastin prekybos

šiltesnis
Saulė teka 5:49, leidžiasi 6:06

Washington© politikai labai 
patenkinti nauju ministeriu pir
mininku Desai ir mano, kad jis 
sieks draugiškesnių santykių su 
J. A. Valstybėmis.

Laimėjusi Indijos politinius

WASHINGTON. — Valstybės 
iždo sekr. W. M. Blumenthal už
tikrino biznierius, kad dabarti
nė Amerikos administracija su-

Michiganą apsėdo 
nuodai

KALKASKA, Mich. — Beveik 
prieš du metu Michigan© valsti
jos pieno ūkių karvės buvo ap
nuodytos PBB pašarų priedais.

Dabar vėl ūkininkai turi bė
dos, kai jų gyvuliai yra nuodi
jami medienos konservavimo 
skysčiu pentechlorophenol. že
mės ūkio departamento pareigū-

Prezidentas taip pat pareiškė, 
kad JAV pasiūlys sovietų val
džiai gerokai sumažinti ginklų 
pardavinėjimą užsieniams. Pre
zidentas čia pat prisipažino, kad 
dibartiniu metu JAV daugiau
sia ginklų parduoda, bet tai ne
reiškia, kad’šitas klausimas ne
galėtų būti aptartas. Pats pre
zidentas yra pasiryžęs sumažin
ti Amerikos ginklų pardavimą 
užsieniams.

Sekretorius Vance pasiūlys 
Maskvai demilitarizuoti Indijos 
vandenyną. Dabartiniu metu 
amerikiečiai stiprina; Diego Gar
cia, karo bazę, o rusai stiprinasi 
kitose ^vietose; -Vance siūlys pa
likti Indijos vandenyną preky
bai ir pramonei, be militarizaci- 
jos. Jis mano, kad Brežnevas 
šiuos pasiūilymus rimtai svars
tys, nes 'jau sutikęs papildyti 
sekretoriaus Vance pasiūlytą 
dienotvarkę.

Prezidentas buvo paklaustas, 
kaip jie gali suderinti Brežne
vo pareiškimą pagrintdinių žmo
gaus teisių klausimu ir preziden
to optimizmą, kad Maskvoje ve
damos derybos gali būti sėkmin
gos. Prezidentas panaudojo šią 
progą dar kartą pabrėžti, kad jis 
stoja už pagrindines žmogaus 
teises visoje - Rusijoje, nes tai 
esąs būtinumas, bet kurio joki 
kitokį susitarimai neturi vertės. 
Prezidentas nemano, kad Brež
nevas gali jam uždrausti kritikuo 
ti Sovietų Sąjungą dėl žmogaus 
teisių trempimo. Sovietų Sąjun
gos vadai visą laiką kritikavo 
JAV, tų tarpe ir Brežnevas, o 
dabar jie išsigalvojo, kad JAV 
negali nurodyti piliečių teisių ne
gerbimo Prezidentas pastebėjo, 

|kad jo poziciją remia JAV sena
tas, kongresas ir visas kraštas.

Plečiasi 
alkoholizmas

WASHINGTON. — Amerikos 
senato subkomitetas pranešė ko
vo 24, kad Amerikos mokslei
vių tarpe yra išsiplėtęs alkoho
lizmas ir jis vis plečiasi. Apie 
70% Amerikos mokyklų moki
nių vartoja alkoholinius gėri
mus. Per paskutinius 20 metų

vienai figai neteko augti 50 pė
dų aukštumoje, kaip šiaip lai
minga jai, pasodintai Detroito 
Plaza Kotelio prieškambariui 

pspooitL

rinkimus, partija naująjį mintis- 
terį pirmininką išsirinko saulei 
tekant prie upės Jamuna River, 
kur Mahayma Gandhi 1948 m. 
buvo nužudytas.

švelnins prekybą reguliuojan
čias taisykles. Administracija 
mananti, jog tuo žingsniu bus 
padidintas produktingumas ir 
sumažinta infliacija.

nai jau nušovė 157 grynos Hols- 
teino veislės karves. 0 kiti ūki
ninkai, LeMunyon ir Drent, pa
tys sunaikino 200 veislinių gy
vulių.

Indijos kongreso partijos Įta
kinga -narė, premjerė Indira 
Gandhi, prievartos priemonėmis 
bandė valdyti kraštą, bet pralai
mėjo. Jai pikčiausia, kad kraš
to gyventojai josios neištinka 
net į naują parlamentą. Ji nesi
rengia grįžti į politiką. Jai liūd
na, kad rinkimus pralaimėjo ir 
josios sūnus, nevykęs patarėjas.

pasigėrusių skaičius, pasak se
nato komiteto, padidėjęs dau
giau kaip dvigubai. Tai reiškia, 
kad girtų moksleivių Amerikoje 
yra apie 17 milijonų.

Girtuokliauja abiejų lyčių 
moksleiviai — berniukai ir mer
gaitės. Alkoholį vartojančių ber
niukų skaičius viršija mergaites 
7%.



Artėjant pavasariui ir planuo 
jant daržovių sodinimą, nepa
mirštinas rabarbaras. Jis yra ga
jus ir vislus, kaip krienas, ne
reikalaująs geros žemės ir gerų 
sąlygų. Nuošali patvorio vieta 
jam bus labai gera.

Rubarbaras yra kilęs iš Kini
jos. Bet kiti tvirtina, kad jis at
keliavo iš Sibiro į pavolgį, o jo 
vardas kilo iš Volgos barbaro. 
Augalą žinojo daugelis tautų 
prieš 2700 metų. Mongolai jį lai 

fkė vyriškumo kėlėju. Amerikon 
J . • » . 1 1 1 | 1 . , . . . a UMU1 uai ai avn.vAidVO iŠ Anglijosl,s Coronado atsivežė dar kele-:skonį, bet ir patrauklią rausvoj 

tą karvių į Rio -Grande kokmi- flanelių spalvą. (
ją, gi 16-to šimtmečio pradžio-l • Connecticut seniau buvo va 
je veik kiekvienas anglų koloni- ‘ dinama Wooden Nutmeg valsti
jas vežėsi galvijų į Naujosios ja, tik vėliau pajuokiantis žodis 
Anglijos plačias apylinkes. Kar-! Wooden buvo išmestas iš pava- 
X’XxAlO JlTIVm naillfA’P ' /Knimn lit* Vorl

Naudingi patarimai ir įdomus dalykai
• 1542 m. ispanų tyrinėtojas bulvių ir daržovių likučius, 

de Šuto ne tik atrado Mississippi! maišydavo su spirgais ir suka
upę, bet ir atvežė Amerikon pir potais raudonaisiais buroke-

su-

H.UJ4 karvę Po 7 m. jo tautie- bais, kurie sudaro ne tik gerų! rubarbarai atkelia I / M X * A. A A, x4 Ir 1 _ 1 —   __ * L, _ A ». A _ *   
įtik 1778 m. ir buvo naudojami 
Ivaisainių (pie) kepimui. Lietu
voje rubarbarus naudodavo kom 

ipoto virimui.
Vaisainio kepimui reikia: 9 

vė Čia buvo naujovė, nors joslūinimo. Jis atsirado dėl to, kad’colių dydžio iškočiotos tešlos, 3 
paveikslas buvo išpaišytas vie- nesąžiningi karabelninkai ir ke-1 puodukų kapotų rubarbarų, iš- 
įklje Pirėnų kalno uoloje prieš 
20,000 metų, o senovės indų dai 
nose buvo karvės giriamos dėl 
naudingumo žmonijai. Biblijoj, 
gėj-aš gyvenimas vaizduojamas ten kilo patarimas: jei nori par- 
pieno ir medaus upių alegorijo- duoti medinius riešutus, mokėk 
mis. Nors karvės pienas yra po- jam mediniais nikeliais. 
puliariąušias^bčV lapiaLsmągu-r nesusipratimų
riauja stįrnos'pienp, arabai — ^Qdytos jautienos _ Corned 
kuprhmgąrio,.platai arklio, pa^dinim0. da.
vandemnėsMyėš ir avies, o>ū- kad ši jautieQa
si. gerią ir g^ožkospienųį-^Aruošiama g kukūrSzais 
ĄV yra apie ^mibjobų gaMju
vių ir jų metinis pieningumo yi pavadinimas vra kille; 
durkis’yra 5,ęOū.: kvortų, priesįonio _
prieš šimtmetį tėbuvo tik l,o(X)' ' 
kvortų. Karvės, kaip ir vištos kr 
katės, npri'įbuti įvertintos ir pa
girtos. Jos' mėgsta gera muziką, 
bet neapkenčia moderniosios ir 
tai išreiškia neatiduodamos vi
so turimo pieno.;

* Naujojoje Anglijoje dar ir. 
dabar j’ra madoje, patiekalas, 
vadįiiahiąs keistu. Red flannel 
hašii. pavadinimui - Tai yra mė
sos ir daržovių likučių, taip pat 
prieskonių inisinys. Senovės ko
lonistų moterys supjaustydavo šėy valstijoje, 
ketvirtainiais gabaliukais mėsos, i Naudingas rubarbaras

liaują perkupčiai darydavo xne-'Plakto kiaušinio, puoduko 
dinius branduolius, juos išmir
kydavo branduoliu ekstrakte ir 
pardavinėdabo šeimininkėnis.Iš

yra pa- 
maitin- 
mėsos. 

iš svar- 
pepper-

fčorn, naudojamo sūdymo bei 
ir paruošimo rinkai periode.

•• Karibų jūros pakraščių gy
ventojai turi priežodį: “Laimin
gas, kaip vėželis potvynio me
tu”. Tikrai jie turėtų būti lai
mingi, nes atoslūgio metu žve
jai juos iškasa bei surenka.

• Kiniškų ir oriento tautų mai
sto patiekalams naudojamos 
daržovės, pavyzdžiui, "bok choy. 
Id hoc, napa ir kitos yra ' dau
giausiai išauginamos New Jer-

cukraus, truputis druskos, 3 
šaukštai tapiokos, puodukas rū 
gšcios grietinės.
Iškočiotą tešlą tiesti į alumini- 

jaus lėkštę, supilti gerai išmai
šytą kiaušinį, cukrų, druską, ta 
pipką ir rūgščią grietinę. Ant 
viršaus supilti rubarbarus ir 
kepti 15 min. 450 laipsnių kros
nyje, paskiau sumažinti kaitrą 
iki 350 laipsn. ir kepti 35 — 
45 min.

PASVEIKINO LIETUVOS
KONSULĄ TORONTE

Vasario 16 šventės .proga, 
premjeras William G. Davis sa
vo vasario 7 laišku pasveikino 
— Ontario Provincijos vyriau
sybės ir ontariečių vardu — Lie
tuvos gen. konsulą Toronte dr. 
Joną žmuidziną ir per ji lietu
vius.

Konsulas vasario 28 raštu iš
reiškė premjerui ir Ontario vy
riausybei bei ontariečiams gilią 
padėką už sveikinimus bei linkė
jimus.

Mao Cetungas su savo žmona Chiang Ching 1947 metais, kai ko
munistu partijos pirmininkas gyveno Jenan provincijoje ir vadovavo 
komunistę judėjimui kalnuose. Paveiksle matome mūrą, bet tai yra 
tiktai įėjimas į Jenan kalnuose esančią, slėptuvę, kurioje karo metu 
jauni komunistai kartu gyveno. Skylė į uolą buvo stipriai saugojama 
ir geležinėmis durims uždaryta. Jeigu priešai būty laužę šias komu
nistu vado duris, tai jis būtu galėjęs išlįsti pro kitą skylę, daug ge
riau paslėptą.

PETRAS STRAATNSKAS 
SUNKIAI SERGA

Teisininkas Petras Stravinskas 
Chicagos Lietuvių Spaudos Klu
bo pirmininkas ir ilgametis Nau 
j ienų bendradarbis, prieš tris 
savaites sunkiai susirgo. Jis ga
vo vieną širdies smūgį po kito, 
bet pats sunkiausias buvo tre
čiasis. Jeigu šiandien Stravins
kas dar gali grumtis su mirtimi, 
tai visi privalome būti dėkingi 
Chicagos gaisrininkams, turin- 

Castro Angoloje
LUANDA. — Kubos dikta

torius Castro Angoloje apvaži
nėjo ir apžiūrinėjo kartu su An
golos marksistinės valstybės pre
zidentu A. Neto buvusius 1975 
m. civilinio karo laukus, kurio 
metu 14,000 Kubos kareivių pa
dėjo nugalėti tautines ir prova- 
karietiškas jėgas.

Castro uždėjo vainiką ant Ku
bos ir Angolos žuvusių karių. Po

tiems ir duodantiems greitąją/to, apžiūrėjo dar lemiamą mūšių 
pagalbą nelaimės į? ištiktiesiems. I vietą ties Luanda, kur marksis- 
Stravinskas buvo labai gerai ap-1 to Neto daliniai, susidedantieji 

iš angoliečių, kubiečių ir rusų, 
sulaikė provakarietiskas tauti
nes jėgas ir neleido užimti Lu- 
andos miesto.

' McHy Pitcher loved her husband.
So much so, that-when he went into battle 

dttting-the Revolution, she did too. Right by his side.
Then onft day, while loading cannons, he was

IdfledbyaBritishbuBet k. . <
Mollyfcttew thetimehad come to take <

stock in he-country. So she picked up 
where her husband ieftofr And when

tarnautas paskutinio širdies prie 
puolio metu ir išgelbėta nuo tik 
ros mirties

Dabartiniu metu Petras Stra
vinskas guli švento Kryžiaus, li
goninėje. Ji prižiūri patys ge
riausieji širdies specialistai. Li
goninėje jis gerai prižiūrimas ir 
gydomas. Gydytojai patarė li
goniui būti ramiam, nesijaudin
ti ir nesikišti į vykstančias vi
suomenines kovas? Pataisyti su
žalotą Stravinsko širdį gana su n 
ku, nes jis jau seniai buvo kan
kinamas astmos ir cukrinės.

Petras Stravinskas, gydytojų 
patariamas, atsistatydino iš Chi- 
cagos Spaudos Kkil>6 pirminin
ko pareigų, bet klubo nariu pil
si lik o, kol bus gyvas; x

Tuojau po smūgio gydytoja’

NEW YORK — Nežiūrint 
pranešimų, kad krašto ūkio pa
dėtis taisosi, kad didėja gamy
ba, naujų namų statyba ir pa
našiai, vertybės popierių vertė, 
kad ir nežymiai visdėlto svyruo
dama krenta. Jų vertė indus
triniais taškais kovo 24 tebuvo 
atžymėta 935.67.

fonu jis jau pasikalba su arti
maisiais. Naujieniečiai ir gausūs 
jo skaitytojai linki jam susti- 

buvo uždraudę lankyti Stravin- :prėti ir prisėsti prie plunksnos, 
ską. bet dabar kiekvieną dieną jei širdis leis.
jį lanko žmona ir duktė, o teTe- Naujienietis

SKAMBINKITE DABAR
I VER TI NT I 

JŪSŲ Wsu
ERWIN J.

MICHAELS
4637 So. Archer Ave

MSmber '5TES TAB’ PAT
SbS CHICAGOS

254-8500
PARDUODAAIE VI- 
BRIEMPESČIDS IR 

' 7,000 MIESTU JAV-SE PER R E L 0
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CRANE SAVINGS and Loan Association

your future. And'in America s, too.
So buy United States Savings Be 
Right from the start, it’s been an

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Street.
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

Mokarha 4 mety 
Certifi katami.

MafUusia $5,0OC 
’ ar daugiau.

C* CX mety
/O CertHikafams.

Mažiausia $1.000 
ar daugiau.

Today, whenits time to take 
itock in their country Americans 
btiy U.S. Savdngs Bonds.

you join the BayroU

ON INVESTMENT
Bondrean be replaced rt records are provided. WKer* 
deeded. Bond* can be casW m your bank Interr 
noc-subyet tn *ae or local income Taupmenos padėtos j reguliarias taupymo sąskaitas Iki mėnesio 

10-tos dienos duoda pelno dividendą už visą mėnesį. 
DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI

f

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:00 rak.; , 
ftntrad. ir penktadieni 9:00 ryto — 5:00 vakaro: SeMi- 
dseniais 9:00 ryto — 12:00 dieaxot. Trečiadieniais 
daryta. *
—•■i- '■ » iJL nu. h... ktwju-mF

L. VENCKUS

I KLAIPĖDOS NETEKIMĄ PRISIMINUS
I .

(Tęsinys) _ .

Staiga už priešais esančio mažo alksnyno pastebė
jau aukštą, tiesų, medinį kryžių, kurių taip apstu (būda- 

j vo) mūsų Tėvynėje, ir kurių pirmą kartą pamačiau tar- 
■ noudamas savanoriu Lietuvos kariuomenėje. Žinojau, 
j kad pasiekęs kryžių būsiu saugus. Tad dar labiau skubė
jau. Pagaliau jį pasiekiau. Buvau sušilęs, sušlapęs ir pur
vinas, bet laimingas. Atsisėdęs ant šalimais esančio ak
mens, nusiėmęs kepurę, pažvelgiau į kryžiaus Rūpinto
jėlį jausdamas didelį dėkingumą širdyje.

Kiek pailsėjęs, nusivaliau purvu apkibusius savo ba
tus, nuo kaktos nusišluosčiau prakaitą, atsikėlęs persi
žegnojau ir su gera nuotaika nužygiavau plačiuoju vieš
keliu Kretingos link.

Po visus Lietuvos miestus ir miestelius jau buvo pas 
klidę tūkstančiai Klaipėdos pabėgėlių. Visiems .reikėjo 
kur nors apsigyventi. Neturintieji giminių ar pažįsta
mų, bent laikinai buvo aprūpinami kai kurių mieštų sa
vivaldybių. *

Man tų metų Velykas teko praleisti Kaune. Keli š'im 
tai benamių buvome patalpinti mokyklose, kurios dėl 
Velykų atostogų buvo nenaudojamos. Gavome kariškus 
čiužinius ir antklodes, taip pat maistą, kuris buvo ga
minamas kariškose lauko virtuvėse.

Velykų rytą mums pabėgėliams buvo suruošti ve
lykiniai pusryčiai vienoje didelėje salėje, kurios pavadi
nimą nebepamenu. Gražiai padengti stalai buvo apkrau
ti geru maistu, suaukotu Pieno centro, Lietūkio ir ki
tų bendrovių. Tarp mūsų buvo ir Klaipėdos Krašto pat
riarchas Martynas Jankus nuo Rambyno kalno. Dalyva
vo taip pat ir prezidento Smetonos žmena, bei kitų aukš
tų valdžios pareigūnų žmonos.

Prieš pradedant pusryčius, orkestras užgrojo vi
siems žinomą-velykinę giesmę:

“Linksma diena'mums prašvito,
Visi troškom džiaugsmo šito,”

žmonės atsistojo, mėgino giedoti. Tačiau šiandien tie žo
džiai mums skambėjo kaip didžiausias . pasityčiojimas. iš 
mūsų, pabėgėlių, likimo. Gerklėse pasidarė sprangu, visų 
akyse sužibo ašaros. Giedojimas nutrūko, beliko, tik or
kestras, žmonių kūkčiojimas ir nosinaitės. Tik kai pati 
prezidentienė-su kitomis poniomis pradėjo raginti ir kai- 
eidamos aplink stalus pradėjo su pabėgėliais daužyti ve
lykinius margučius, ašaroš-nudžiūvo^ ;grįžo lygsvara.^

šįmet sueina 38 mėtai kaip nacinė Vokietija iš mūs 
atplėšė mieląjį Klaipėdos Kraštą. Netrūkus - po to rau
donasis kaimynas iš 'rytų pagrobė ir visą Lietuvą, pada
rydamas mus antrą kartą bėgliais, šiandien Lietuvos vai 
kai išsibarstę gyvena įvairiose pasaulio kraštuose;;. Ma
čiau Angliją, Australiją, Naująją Zelandiją, ir Hawaju 
pasakiškas salas, nekalbant apie Vokietiją ir kitus Eu
ropos kraštus. Daug kur gražu ir malonu, bet. joks kraš
tas negali atstoti mūsų gimtojo kampelio grožį kuris pa
siliks mūšų atmintyje kol gyvi. Jam visada jausime tą 
ilgesį, nostalgiją, kuriems išreikšti gal geriausiai tinka 
vokiškas žodis‘-Hoimweh”. ...... . ■ •

Šitas “Heimweh” kartojasi, klaipėdiečių vokiškoje 
dainoje ’“Wo des Haffes Weken ziehen an (dem Strand”. 
Prieš kelis metus buvau maloniai nustebintas, kai Šią vi
siems klaipėdiečiams .gerai pažįstamos dainos meliodi- 
ją išgirdau Jaunimo Centre. Dainavo sesės Drūtytės. Me- 
liodija artima, miela, bet žodžiai kalbėjo ne apie Klaipė
dą. Ilgai man skambėjo ausyse meliodija, bet jos žodžiai, 
man nedavė ramybės, tad nutariau išversti ir atitaisyti 
kažkieno padarytą klaidą. Sulietuvindamas dainą sten
giausi iš jos neatimti to “Heimweh”, kuris reiškiasi vo
kiškame tekste.

KLAIPĖDIEČIŲ DAINA
Ten, kur marių bangos skalauja krantus, 
Kur Neringos elniai ganosi miškuos;
Kur žuvėdros klykia audros ūžesyj —
Ten mano gimtinė, mano ilgesys. ’ X -.

Bangos man ’liūliavo lopšinės dainas,. .
Prie marių praleidau kūdikio dienūs,
Gervės ir žuvėdros viliojo mane . .1
Iškeliaut pasaulin, per jūrų mares. ■ -

Kai likimas lėmė trauktis iš namų, .
Nuo Rambyno kalno, Nemuno krantu, 
Pamačiau pasaulį, bet — jisai netoks 
Kaip mano gimtinė ten prie Baltijos.

Tenai marių bangos skalauja krantus. 
Elniai ten ir briedžiai ganosi miškuos.
Kur žuvėdros klykia virs smėlių kopos ? 
Ten rriano gimtinė, Kraštas Klaipėdos. .

(Pabaiga) .
--------- — ■■ ■ ---------------- --  —. ■ ■ —.Z -? . JLT fe r
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Los Angeles, Cal.
Siek tiek iš dr. V. Vyganto kalbos

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo šventę, Vasario 16, 
minint Amerikos Lietuvių Ta
rybos Los Angeles skyriaus su
rengtoje programoje prakalbi- 
ninku buvo dr. Vytautas Vygan
tas iš New Yorko. Kalbėjo jis 
vasario 13 d. Marshall aukštes
niosios mokyklos salėje šimtams 
Los' Angeles ir apylinkių lietu
viams.

tėję septynios dienos, ši savaitė 
skirta Lietuvos nepriklausomy
bės paminėjimui ir lietuvišku
mui, tad jis kelsiąs septynius 
klausimus ir tegul klausytojai 
patys randa į juos atsakymus, 
o tuo pačiu prakalbininkas pa
teikė savuosius atsakymus.

Pirmas; Koks reiškinys ar 
įvykis buvo reikšmingiausias 

i praeitais metais kovoje dėl Lie-,
Vasario 14 d. išsiunčiau Nau-;tuvos laisvės? Gal pas preziden- ■ 

jienoms korespondenciją su dr. tinį kandidatą Carterį lietuvių 
Vyganto kalbos atpasakojimu, delegacijos apsilankymas? Gal 
Iki kovo pradžios Naujienų re- dviejų lietuvių organizacijų pir- 
dakcija to mano rašto negavo,1 mininkų prezidento Fordo priė- 
jis kažkur pašto nudėtas. Anos į mimas po to jo rinkiminėse dis- straipsniai -isspausdinti).

- - - - » - J. \ 7 T W Z-

Nepriklausomos Lietuvos karo laivas “Antanas Smetona”

vardo, kuriame jis dirba ir tos panašiai, kaip automobilis tėra atsakyti: kas aš, kas yra lietu- 
spąudos pavadinimo, kurioje tie priemonė nuvažiuoti j tikslą, viškumas?

Kėlė Kiekvienam turėtų būti pripa-’ šeštas; Kokios viltys, kokios 
korespondencijos nuorašo ne- kusijose padarytojo lapsuso apie ^zy?antąs okup. Lietuvoje žinta pasirinkime teisė, kokiai j perspektyvos? Tikėjimas savo 
turiu, šiek tiek jau laiko praėjo, i Rytų Europos valstybes? Gal leidžiamos Liet. Katalikų tažr.y- ■ organizacijai norima priklausy- tauta yra kertinis akmuo išliki- 
gal kai kurias smulkmenas nebe-! Daunoro, Žiliaus ir* Venclovos čios kroniką, kuri pasiekia Jais- ■ ti. Turi būti darbų pasiskirsty- mui, išsilaisvinimui. Bejėgišku-gai xai Kūnas smuiKmenas neoe-i uaunoro, z-uiaus ir venciovos 
lengva bus atkurti, bet laikau iš pavergtos Lietuvos išvykimas? v^‘j P2saui! minėtas profe- mas ir dirbti tą, kas svarbiau, me yra ir galia. Gandhi silpnas, 
dr. Vyganto prakalbą labai įdo- Gal Lietuvių Rondo antrojo mi- šorius ja pasinaudojęs. o ne kas maloniau, ,r _ ...
jmia, tad ntėginu antrą kartą' lijono pradėjimas ? 
apie ją rašyti

Temos pasirinkimu ir dėsty- jog svarbiausiu laisvinimo dar
niu dr. Vygantas skyrėsi nuo 
kalbėtojų, kurie pradėję nuo 
Adomo ir Ievos, t. y. nuo seno
sios Lietuvos istorijos iki dabar
ties laikų išpasakoję daug kam 
žinomus faktus, baigia ragini
mu kovoti už Lietuvos laisvę. 
Pats dr. Vygantas savo prakal
bą pavadino ekskursija į lietu-

o ne kas maloniau. Sutarimas, bet iškovojo Indijai laisvę. Ala- 
Antras: Kaip aš ir kaip visi dėl darbo ir strategijos — vie-! bamos negrė sėdo autobuso prie- 

jalime rikiuotis ir išeiti į tarp- 
Deja, dr. Vygantas aiškino, tautinę plotmę? Į šį klausimą at- 

- - ', sakydamas dr. Vygantas primi-
be įvykiu jis laikąs .tai, kad tre-. nė žydų veiklą> tik Sovietų 
čios kartos Amerikos lietuvis, jungOje žydai paspaudžiami,. 
vieno universiteto profesorius, įaį laisvajame pasaulyje žydai 
paskelbęs didžiojoje amerikiečių. sujuda su protestais ir demons- 
spaudoje du straipsnius^ apie gracijoms ir tuo jie ne kartą yra 
Lietuvos okupaciją, apie žmonių laimėję. Piketai padeda nuotai- 
ir jų religinės veiklos persekio- ka drumsti, Rampa didinti - 
jimą. (Gaila, bet dabar neturiu tai §aukHo rolė Ir įietuviai tu_ 

(to profesoriaus, kurį Vygantas r^įu nesibaiminti tokios šauk- 
yių gyvenimo labirintus. Savai- .minėjo, pavardės, universiteto - ‘ --

Raimondas Mickus smuiku ir ragaišių, pardavinėjamą su « 
Jūratė Raulinaitytė Violončele septyniomis lipdėmis, 15 vai-Z 
pagrojo porą muzikos kūrinių, ’stijose, įskaitant Illinois ir In-*

Vyrų kvartetas (Antanas Po- 
Ekaitis, Emanuelis Jarašūnas, 
Bronius Seliukas ir Rimtautas 
Dabšys) padainavo keletą dainų 
ir maršų. Kvartetas ir tebuvo 
tik paaugę programos dalyviai, 
šiai? kiti rrinčtieji bei minėto
sios yra jaunimas. Antanas To-

i likaitis sudarė programą ir jau- 
I nąsias dainininkes išmokė dai
nuoti.

Su pasisekimu praėjęs Vasa-Į perpakuojaini mažmenų pre- 
rio šešioliktosios minėjimas bu-įkybai.
vo baigtas Lietuvos himnu. | Ff)A indentifikavo ir atšau.

J. Klausykis'k. ..ch;p Chic„ ;okaladinius
Į pyragaičius su sekančiais var .
J dais: Ripper’s Good, Dolly .
Madison, (iranel Union, Cro- 
chin’s Good, Sather’s Skopite ?

etiketėmis, vienos , • 
dydžio

Jan. 12 1977’"} • <
x Mgd. Š-nė

Pyragaičiai (cookies) gami
nami Kipon (\Vis.). Maistas, 
uiris šokolado lašų, rastas su 
sakinianel’n, kurie yra prie
žastimi maisto apnuodymo - 
teigia EDA įstaiga.

laip

Clhip”
pi į dideles dėžes, iš kurių jie

pyragaičių, kurie sudė-

Maisto ir Vaistų įstaiga 
uždraudė parda ui nė t i 
so koladin ius pyragaičiu s

Wa^hingtonas. — Maisto irĮ ir Star s 
Vaistų administracija prane- dozės ir dviejų dozių 
ščw kad uždraudė apie 18.000 j pakelėliai, su 
“Chip Chip” šokaladinių py- data.

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais aprašo Pamtrj, senos 1©
gyvėntoluš Ir gamtą. 1,200 lietuviškų vietovardžių sąrašas, 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentų

Knygos

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

ruzn KNYGA, PARAŠYTA SU ZZZZ.L 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Stadija. Kleis
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da- 
Hų: žemes Aido švietimo problemos ūkininkų krašte. II dalis: žemės 
ūkio švietimai Lietuvoje.
<•’. Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuviu tautos likimas 
nebūtą sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtu su
griovęs gražiai išaugusiu ir suklestėjusiu Lietuvos politiniu, ekonomi
niu ir kultūriniu laimėjimu, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuviu 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
į prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.
j- Knygos apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietimų tautos dauguma (88.12%> buvo ūkininkai ir po na- 
šaulį Išblaškyta lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso- 
HuSai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $3.00. 
Gaunama Naujienose.
1- Čekį arba Money Orderi siusti tokiu adresu:

Mull

173f So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Gavę pinigu*, taojau knygą pariųaime.

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

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

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

Juonį Kapsčlntkss, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

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

M. Zottanko SATYRINIS NOVtLĖS. Genialaus rusų rašytojo 
50 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina $2.

D. Kuraitis, KELIONt | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intuiristo ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Prof. P. Pa kark Ha, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina $2.

VlRcat žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAiTtJE.

tie Ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIIMOSI, 1739 So. MALSTID ST., CHICAGO, ILL.

rHlIankanf darbe valandomis arba uisakant paštu Ir pridedant 
fek| ar plnlplnt perlaidą.

lio veiklos.
Trečias: Kur stoviu lietuvių 

organizacijų pynėje, ar nesu pa
simetę, Pastebėjo prakalbinin- 
kas, jog lietuvių veikloje ginčų 
netrūksta. Kai kas į ginčus rea
guodamas visai pasitraukia iš vi
suomeninio darbo, pasakydamas, 
tegul jie ten sau ginčijasi. Esą, 
to neturėtų būti. Organizacija 
yra tik priemonė tikslui siekti,

nybės išraiška.
Ketvirtas: Kaip nusiteikęs pa

čios Lietuvos atžvilgiu, kaip san
tykiaujama su atvykusiais ir ten 
nuvykus? Prakalbininkas paste
bėjo, jog sąmoningai. nevarto
jus “bendradarbiavimo” termi
no. Santykiaujant su paverg
tais lietuviais kuriama įtampa 
ir pro okupanto varžtus iš lais
vojo pasaulio prasmunka viena 
kita knyga bei kovoje prieš oku
pantą naudinga žinia.

Penktas: O koks yra svarbiau
sias uždavinys ir siekimas čia? 
Keičiasi gyvenimo formos. Buvo 
pasninkų laikai, dabar jų penkta
dieniais nebėra. Yra ir daugiau 
pranykusių varžtų ar gyvenimo 
formų, kurių žmonės laikydavo
si. Tad naujose gyvenimo sąly
gose, ypač išeivijoje užaugusiam 

lietuviui, būtina apsispręsti ir

kyje, kur jai buvo neleidžiama, 
ir pareikalavo teisių. Nuo to lai
ko Amerikoje vyksta didžiau
sias šio šimtmečio žmogaus iš
laisvinimas. Solženicinas prieš 
Sovietų Sąjungos galiūnus men
kutis ir ji lengvai galėjo sunai
kinti bei kitaip nutildyti, tačiau 
Solženiciho bejėgiškume buvo ir 
galia.

Septintas klausimas, kuriuo 
dr. Vygantas savo prakalbą bai
gė: Ar mokėsi duoti našlaitei 
Lietuvai, ko ji paprašys?

Publika su dėmesiu sekė Vy
ganto kalbą, ir vėlesniuose pasi
kalbėjimuose iš daugelio losan- 
geliečių girdėjau puikių vertini
mų. Gaila, kad čia tik tos kal
bos trupinėlius tegaliu atpasa
koti.

Senovėje egiptiečiai naudojo šitokius veži
mus tolimoms distancijoms ir lenktynėms,

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Niujleno*? gauti pulkty knyęŲ, kurloi papuoš b-st kokią

knvgu spintą ir lentyną.
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs launxj dienu 

atsiminimai ir Įvyktų bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psl' Kaina S5.

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimu Įvykiu prisimini- 
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti Į 12 dalių. 296 psl.. kaina- $5.

Dr. Karys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 
žlais viršeliais.

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 A M stoties, Hammond, Ind., 
būna nuo 9:30 iki 10 vai. ryto serai girdima Illinois ir Indiana valstijose

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

k ->

NAUJIENOSE GALIMA 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____________$1.50
S.. 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

1735 So Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kario Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina 81.50.

Knygos bus išsiųstos, jei |1.5C čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SU Chicago, HL 60608

Ji ĮĮĮiUĮiinjąi uiiĮjMPaiiii mwi ■

Jau kuris laikas atspausdintu Ir galima panti knygrj rinkoje
CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJĄ I

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

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 1 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž- I 
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 46 | 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi- I 
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socattistinių. laisvamanišku ir I 
kitų organizacijų atlikti darbai, Įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban- I 
kai ir kt. - MWBW I

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekj arba Money I 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

| 1735 So. Halsted St, Chicago, I1L 60608

Meninė programa
Toje dingusioje koresponden

cijoje buvau aprašęs ir meninę 
Vasario 16 minėjimo programą.

Mergaičių sekstetas (Angelė 
Mačiulytė, Audrė Nelsaitė, Vita 
Polikaitytė, Jūratė Raulinaitytė, 
Vilija Variakojytė ir Regina 
Vilkaitė) padainavo keletą dai
nų, pianinu pritarė Rimas Poli- 
kaitis.

Dona Bužėnaitė deklamavo 
Petronėlės Orintaitės eilėrašti 
“Mano kraitis”.

n tomas,
336 psL Kaina $6.00. Minkštais virš.

Prof. VacL Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO
RIJA, 
sėliais — S2,00; n dalis, 225 psL, Įrišta 

tais viršeliais - ------------------------

I dalis. 208 psl., įrišta — $3.00T minkštais vir- 
$3,00. minki'

Gra- 
$5-06

uas vucciuiia __ *______________ __ - - -.............   . 57.C^
Henrikas Tom^s — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.

Pakalnės ir Labguvos-apskritys su Įdomiais aprašymais, iliu- 
straciiomis ir dokumentacija. 336 psl., kaina $6.

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

Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai 
170 psl._____________________________________

M. Gudelis, POVILAS MILERIS biografijos bruožsl 232 
puslapiai____________ —--------------------------------------

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.

$3.eo

?!

)

1738 S. Halsted SL, Chicago, I1L 60608. —■ TeL HA 1-810C

Taupykite dabar 
pas mus

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

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die

ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

73/4%

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

51/4% 1

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

įsteigta 1923 metate. TEL- <21-3070
Irfxlgoe ptetuoM kiemą* automobUtetna potatytL
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Prezidentas drąsiai gina žmogaus teises
Prezidentas Jimmy Carteris jau ne vieną kartą vie

šai pareiškė, kad pagrindinės žmogaus teisės privalo bū-] 
ti gerbiamos ne tik Amerikoje, bet visame pasaulyje, j 
Pirmon eilėn jis įsakė valstybės departamentui paruoš
ti Amerikos diplomatus ginti pagrindines žmogaus tei
ses. Iki šio meto pagrindinių žmogaus teisių klausimą 
studijavo tiktai tie diplomatai, kurie Vienoje vedė pasi
tarimus su rusais Helsinkio aktams sutartu Derybos bu
vo ilgos, bet amerikiečiai laimėjo. Brežnevas sutiko pasi
rašyti, kad jis gerbs pagrindines žmogaus teisės. Jis tai 
padarė ne mažame Kremliaus kambarėlyje, bet viešai, 
visų Europos valstybių galvų akivaizdoje.

Ta Lenino įsteigta policija dar ir šiandien veikia vi
soje Sovietų Sąjungoje. Šiandien vyriausiuoju josios va
dovu yra komunistų partijos centro komiteto narys An
dropovas. Gerai trenituoti Andropovo agentai šiandien 
veikia visoj, sovietų teritorijoje. Jie suiminėja, seka, tar
do ir “teisia” žmones, kaip tai darė Dzeržinskio laikais. 
Kad visoje Rusijoje būtų gerbiamos pagrindinės žmo
gaus teisės, tai sovietų valdžia privalo panaikinti visą 
Andropovo vadovaujamą organizaciją.' Brežnevui ne
tekti Andropovo, būtų tas pats kaip netekti sosto parti
jos centro komitete. Reikalavimas atstatyti pagrindines 
žmogaus teises Sovietų Sąjungoje yra labai svarbus.] 

i Rusijos ir rusų pavergtų tautų žmonėms jis yra gyvybi-Į 
nis. Jie savo teisių trokšta, kaip jų trokšta kiekvienas! 
kalinys, prievartos darbo stovyklos vergas ir užsienin 

i išvažiuoti negalįs pilietis, bet tų teisių bijo kiekvienas', 
sovietų valdžios žmogus, o labiausiai pats Brežnevas. 
Jie žino, kad tą dieną, kai rusams ir pavergtoms tau
toms bus atstatytos pagrindinės žmogaus teisės, tai ko
munistų partija privalės dingti. Didesnieji nusikaltėliai 
bus priversti aiškinti teismuose, o kiti bandys dingti 
žmonėms iš akių, kad jų neatpažintų ir nepareikalautų’ 
pasiaiškintu

Helsinkyje Brežnevas padarė didžiausią klaidą. Jis] 
sutiko leisti krašto gyventojams kirsti tą šaką, ant ku-1 
rios kabo visas sovietinis režimas. Rusijos gyventojai ‘ 
už tos šakos jau pradeda kabintis. Rusijos disidentai pa-! 
čiupo kelias antrines šakutes ir linguoja, bet šakos vir
šūnę savo rankoje laiko prezidentas Carteris. Keliais 
savo pareiškimais jis visoje Rusijoje sukėlė tiek susirū
pinimo, kad Brežnevas nebežino, už kurios vietos laiky
tis. Jeigu jis būtų žinojęs, tai į Helsinkį jis nebūtų važia-| 
vęs. Jis būtų pasiuntęs ten kokį Griškevičių, o vėliau jį i 
atleidęs iš pareigų. Didžiausią sovietų diplomatijos klai
dą darė pats Brežnevas, o dabar nebežino, kaip ją ati
taisyti. Prezidentas Carteris taip lengvai nesirengia jo

g-je, “sugrūdau” visus penkis į 
automobilį ir paaiškinęs šoferiui 
reikalų, paprašiau, kad jis būtų 
rūpestingas važiavime per sie-

tint žydus nuo Hitlerio dalgio, 
kam nos reikėtų skirti asme
niški nuopelnai. Visi tų epizodų 
dalyviai buvo Lietuvos valstybės

tai, kuri to nėra užsitarnavusi 
-.et mažiausiomis užuominomis.

Ar šios mano pastabos pateks
Į žydų, rankas, kurios nemažai

Brežnevas viešoje konferencijoje pareiškė, kad pre
zidento Carterio nutarimas remti Rusijos disidentus yra 
kišimasis į Sovietų Sąjungos vidaus reikalus. Preziden
tas Carteris spaudos atstovams pareiškė savo nustebimą, 
kodėl gynimas pagrindinių žmogaus teisių turėtų būti; 
kišimasis į vidaus reikalus. Sovietų Sąjungos vadai ke
liais atvejais kritikavo JAV. Keliais atvejais tai darė

VL. BAKŪNAS

Pastabos iš tolo
Lietuva žydus gelbėjo nuo Hitlerio dalgio daug anksčiau 
negu naciai Lietuvoje pradėjo skerdynes 1941 m.

pats Brežnevas. Prezidentas Carteris dar galėjo primin-; 
ti, kad Sovietų Sąjungos užsienio reikalų ministeris, at
naujindamas diplomatinius santykius su JAV valstybė
mis, pasižadėjo nesikišti-ir pinigais neremti komunisti-į 
nio judėjimo Amerikoje, bet tai buvo tuščias pažadas. So 
vietų Sąjunga įvairiais būdais rėmė Amerikoje bandan
čius įsistiprinti komunistus, kaip tai vėliau liudijo patys 
komunistai, važinėjusieji į Maskvą ir gavusieji sovietų 
vadų finansinę paramą.

Be to pats Brežnevas prieš du metu Helsinkyje pa
sižadėjo ginti pagrindines žmogaus, teises ne tik Sovietų 
Sąjungoje, bet ir visoje sovietų karo jėgų kontroliuoja
moje teritorijoje. Kai buvo pasirašytas Helsinkio aktas, 
tai visa sovietų propagandos mašinerija visais balsais 
šaukė, kad pripažintos dabartinės Rytų Europos sienos, 
kai buvo nutarta tiktai nenaudoti jėgos toms sienoms 
keisti. Sovietų propagandistai ir sovietų imperializmui 
tarnaujantieji laikraštininkai kartojo šį sovietų propa
gandos tvirtinimą. Tuo tarpu prezidentas Fordas susi
rinkusiems pasakė, kad šis aktas Amerikai neuždeda jo
kių naujų įsipareigojimų, nes Amerikoje pagrindinės 
žmogaus teisės pradėtos gerbti prieš du šimtus metų, kai’ 
buvo dedami JAV teisiniai pagrindai. Kitos, valstybės Vedėjas kap. M. Kukutis, 
pasižadėjo tas teises gerbti. Kaip šis susitaiimas veiks, j0 įsakytas nuvykau i narna Sto- 
galėsime spręsti už poros metų, kai susirinksime tikrin- ties* gatvėje ištirti ar tikrai žydų 
ti, kas šioje srityje per du metu padaryta.

(Tęsinys)

Kitas toks, ar anašus, epizo
das, kai Lietuvos įstaigos gelbė
jo žydus nuo Hitlerio dalgio. Vo
kiečių kariuomenei 1939 m. ko- 
'vo mėn. 23 d. užėmus Klaipėdą 
— ten gyvenę žydai palikę vi
są savo turtą galvatrūkčiais 
(taksi šoferiams mokėdami po 
500 litų už nuvežimą į Kretin
gą, kas būtų rodos 30 km.) nė
rė Lietuvon (tą pat darė ir mi
nios lietuviu, tik žinoma ne tak
si pagalba). Bet ne visiems (žy
dams) pavyko. Maždaug apie 
11 vai. kitą dieną kažkas, rodos 
iš Raudonojo Kryžiaus ligoni
nės, paskambino į Gubernatūrą, ’

cialdemokratų sąrašus seimelio 
rinkimuose, kai tuo tarpu tie so
cialdemokratai buvo vokiški 
pro-komunistai,' rėmė Klaipėdos, 
vokiečių daugumos nacionalso
cialistinių pakraipų kandidatus 
su jais sudarydami koaliciją ir 
niekada nerodę jokių užuominų 
remti lietuviškus seimelio kan
didatus, net lietuvius darbinin
kus.

Bet grįžkime prie tų dviejų, 
Stoties g-je likusių žydų šei
mų, kurių baimę (Klaipėdoje ir 
krašte vdkiečių jaunimo gau
joms daužant žydų ir lietuvių

ną. Kai vėliau, iš to paties šo
ferio patyriau — tie penki žy
dai “lietuviai” laimingai tą die- 
Pą pasiekė Kretingą. Jie buvo 
išgelbėti, kiek tai lietė Lietuvos 
Įstaigas Klaipėdoje, prisidėjus 
laimei, kad tada vokiečiams dar 
neperėmus sienos apsaugos — 
užteko to sąrašo (mūsų pasie
nio policijai) — neklausiant pa
rodyti pasų su vokiškai skam
bančiomis pavardėmis.- Jie visi 
pateko Lietuvon, be abejo džiau
gėsi ištrūkę iš gręsiančio mir
tino pavojaus ir gyveno Lietu
voje .— kol visą Lietuvą nusiau
bė hitlerinė okupacija su viso
mis jos baisiomis pasekmėmis 
— pirmoje eilėje palietusiomis 
žydus.

Nemanau, kad čia mano atpa
sakotais abejais atvejais, gels-

valdininkai ir dėlto kas vieno ar 
kito buvo daroma — buvo daro
ma Lietuvos vardu, nes nežiū
rint gerai ar blogai valdininkę , bos pateks j lietuvių rankas, iu- 
kas buvo padaryta — buvo pei- rios kaupia medžiagą tiems žy- 
kiama ar giriama Lietuva.

Padariau šias, turbūt pakarto-1 - - 
tinas, pastabas dabar vėl dėlto,. Ue^vi_s “justj_ for the record , 
kad artinasi kovo mėn. 23 d. su-' įžiūrint kas ir kada mano pa- 
kaktuvinė data kai vokiečiai' skelbtais faktais norės (ir galės) 
1939 m. okupavo Klaipėdą - tai Pasinaudoti. Ačiū “Naujie- 
viena. Antrą —.kad manau, jog noms • 
Lietuva žydus gelbėjo daug ankš- į - 
čiau (mana patiekti pavyzdžiai) j 
negu vokiečiai juos pradėjo nai
kinti Lietuvą . (1941 m;) okupa
vę. Ir gal svarbiausia dėlto, kad ' 
dabar žydi j a ir jų sovietiniai rė- • 
mėjai dėl žydų naikinimo Lie-] 
tavoje, vokiečių okupacijos lai
kotarpiu, meta tarptautinio kri
minalo šešėlį visai lietuvių tau—

lieja rašalo inkriminuojant mū
sų, tautą — aš nežinau. Taip pat 
aš nežinau —ar šios mano pasta-

dijos kaltinimams atremti.
Ką parašiau — parašiau kaip 
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(Pabaiga)^
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fUND

kad Stoties gatvėje esą like keUp^uvių langus, arestuojanJi Tr 
'maltretuojant'lietuvius veikėjus 
ir t. t.) lengvai galima buvo su
prasti. Nepamenu, 'dabar, tų žy
dų pavardžių, bet pamenu gerai, 
kad mudviem su kap. Kukučiu 
bekalbant, atėjo mintis tuos žy
dus “sulietuvinti” ir jų pavar-

žydai, gyveną kitoje gatvės pu
sėje (Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus ligoninė buvo Stoties g-je) . 
Gubernatoriui, okupacijos išva
karėse iš Klaipėdos išvykus, vy
riausia Gubernatūros galva ten 
likusiam personalui (įskaitant

■mane) buvo Gubematūros Eei.l^ surašyti lietuviškai sąraše,

— Lietuvos piliečių — yra li
kusiu. Taip — dvi šeimos: vie- 

Prezidento Fordo žodžiai, pasakyti Helsinkio kon- na jf trijų (su jaunamete duk- 
ferencijoje, buvo pranašingi. Prezidentas, matyt, nujau- ra), kita — iš dviejų senesnio 
tė, kad kai kuriems valdovams bus labai sunku vykdyti amžiaus asmenų — vyro ir žmo- 
Helsinkyje duotus pasižadėjimus. Jau girdėjome, kad nos-vlsoPf,lklžn’onės- L grasiau 
, , , . u. -- ipavardes ir pasakiau, kad sede-bulgarų valdžia nesirengia siųsti savo atstovų } Belgra- Mmie „ }d kas at8jtikt„ ne_ 
do konferenciją, pats Brežnevas nenori ir kalbėti apie gero kaip nors tari pranešti 
pagrindines žmogaus teises Rusijoje, o dabartiniai Ven-.R. K. ligoninei ir prašyti, kad 
grijos valdovai taip pat bijo pagrindinių žmogaus teisių tnoj pąt^būtų^ pranešta Guber- 
apklausinėjimo. I natūrai (kap. Kukučiui). Guber- 

Į natūra iš pat ryto nuo naujų 
Kai Brežnevas pareiškė, kad žmogaus teisės yra So- Klaipėdos ‘Mešpačių” — Ges- 

vietų Sąjungos “vidaus reikalas”, tai jis norėjo pasaky-.tapo — buvo gavusi imunitetą, 
ti, kad jis nori ir toliau sauvaliauti visoje Rusijos ir ru- net ,ai^vai susisiekti (telefo- 
sų užimtuose kraštuose. Žmogaus teisių trempimas yra Waipėa<>s žydais bend. 
pats didžiausias ramstis, kuriuo laikosi sovietinė vai-'rajs nelaimė buvo ta, kad jų dau- 
džia. Leninas, bijodamas, kad jo sudarytos vyriaūsybės guma buvo likę iš Vokietijos 
patys rusai nenuverstų, leido sūbolŠevikėjusiam Felik-, viešpatavimo laikų, skaitėsi be- 
sui Dzerzinskrui sudaryti tokią valstybinę policija, ku-;venc vokiečia,K ^au^e11’p®r 
n galėtų nesilaikyti pagrindimų valstybes įstatymų, jr gav0 voti5ku pJ. 
negerbtų žmogaus teisių, galėtą žmogų suimti be teis- vardžių, pavz. Leo Katz, kas He
mo įsakymo, galėtų naudoti prievartos priemones jam tuviškai būtų Leonas Kacas. Tie 
tardyti, galėtų kankinimais išgauti iš jo įvairiausius pa- Katzai Klaipėdoje ne tik puose- 
reiškimus, o kai viskas iš žmogaus jau išgauta, tai Lėni- žydi^kai-vokiškas tra-

nas davė teisf tai specialiai policijai žmogų .sunaikinti lictuviškai.voki5kili ]ini. 
be jokio teismo, be apklausinėjimo ir be teisės apeliuoti. jąt balsuodami už vokiečių so-

Lietuvos pasienio policijai — 
kad jie yra Lietuvos piliečiai, ku
rį net sutiko patvirtinti kaž ku
ris senųjų (Klaipėdos Krašto Di
rektorijoje — žvejų g-je) kraš
to policijos valdininkų — rodos 
policijos inspektorius Steiven
der. Surašiau lietuviškai: pvz. 
•Jackus Kacas (ne įeik Katz — 
kaip buvo jų klaipėdiškiuose pa
suose), Rožė Račienė (ne Ros 
Katz), Esterkė Kacaitė (ne Es
ter Katz, paskui tie du seniu
kai: Juozas Borakis (ne Joseph 
Borak' ir Hercelina Borakienė 
ne Hertzel Borack) . Lietuviškcs- 
nio sąrašo negalėjo būti. Kai 
nuėjau (tą sąrašą patvirtinus 
su kap. M. Kukučio parašu ir 
Gubernatoriaus antspauda — 
tai policijos inspektorius nusi
šypsojo, prirašė vokiškai ran
ka savo pastabą po Kukučio pa
rašu), kad tie “Lietuvos pilie
čiai” be kliūčių būtų praleisti 
oer “Kl. Kr. — Lietuvos rubežių 
i Kretingą” ir prispaudė seną 
Direktorijos antspaudą, jau su 
išpiautu viduriu (kurį dabar jau 
nebeatmenu — ar tai huvo vy
tis ar Klaipėdos krašto ar mies
to herbas), bet dar l>e svastikos. 
Sugriebęs pirmą taksi — nu
skubėjau pas tuos žydus stoties

— naujienos, CHICAGO 8, ill. — Satursday, March 26, 1977

Standard Federal's Money For Living Plan

SlįMD/lRD FEDHR/U. S/tflKGS
Hom* Office: Archer Avenue, Chicego, fll/rwis 60632 phone: 847-1 HO ®

powers Grove Office: 5100 Forest Avenue, Downers Grove, Illinois 60515 phone: 963-1140 
Lombard Office: 23 North Mein Street, Lombard, Illinois 60148 phone: 63^7-1140 

Aurora Office: 301 West Galena Boulevard, Aurora, UUnois 60507 phone: 892-1140. 
Boulder Hill Office: 21 Boulder Hill Pass, Boulder Hifl, (Hinois 60528 phone: 897-1166

At Standard, you 
don’t have to do any 
more than you do at 
a bank—but your 
money will do more. 
It will move to higher- 
than-bank interest 
rates.
Ask yourself these
questions. Is your money 
receiving top interest rates? Do you have a 
regular plan for adding to your savings? Do you 
have someone to talk to who can help you with 
your money plans?

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

to you and they 
know how to 
make your 
money really 
work for you. 
By taking into 
consideration 
your income, 

your budget and 
how much interest you want to 

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

Moving your money will make you money. 
Standard Federal is a 67- ‘t- year- 
old community savings and 
loan—built for the individual.
It’s a place where your money can 
be safe and really pay you more. 
Stop by. You’ll see why more and r 
more people are comfrig under thfr'ulng?* 

Come under our wing, 
Wb care what happens!) you.



UK. K. G. oALUKAS 
KkV-gKiJRA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKCLOGINĖ chirurgija 
6449 Sc. Pulaski Rd. (Crawford

Mad;<al Luildins). Tel. LU 5-6446
Priima ligonius pagal sus’iaruiM 

ei ueaisiliepU. skambinti

DR. C. K. BOBRIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Talaf. 695-0533 

Valley Medical Center 
850 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

DR? PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktoriuj

1938 S.Manheim R d.# West Chester, Iii
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ii 

kas antra šeštadieni s—3 vai.
T«L: 562-2727 arba 562-2728-

I i |l i— ■■ ■ *8 —’ mWi ■ Rb* ,

R FT..- GI 8-0873

DRW.EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CKIHURGIJA
6132 So. Kedzie Ave.. WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei nešt 
siliepia. skambinti Ml 3-0001.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI. iį~
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Į z/Visk^ darykite su meile". — 1 Kor. 16:14. * I
Dievas yra pats užuojautos ir meilės šaltinis. Sventąjame Rašte paša- j 

kyta: “Dievas yra meile”. Todėl visi Dievo vaikeliai turi būti jam panašūs | 
ir mylėti vieni kitus. Apaštalas Povilas sako: “Kas pasilieka meilėje, pa- I 
silieka Dievuje ir Dievas jame”. Kai tikrųjų Kristaus pasekėjų tikėjimas su- į 
stiprėja, tada ir jų meilė padaugėja. Jų sprendimas irgi pasidaro teisinges- Į j 
nis, nes Dievas duoda jiems sveiko proto ir meilės dvasios. Apaštalas Jo- j I 
nas sako: “Dievo meile pasirodo mums tuo, kad Dievas atsiuntė į pasaulį j 
savo viengimį Sūnų, tu d mes gyventumėm per-jį. Jei tad Dievas mus taip ’ 
mylėjo, tai ir mes turime mylėti vieni kitus”. (1 Jono 4:9, 10) Todėl mums : t 
duotasis patarimas yra nemylėti vien tik žodžiais, bet gerais ir pagelbingais į 
darbais.

Visi žino, kad mirtis yra žiaun ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi ; ’ 
-usieji? Į tą klausimą «Hakc knygute ''Viltis po mirties", kurią gausit* 
wnrtokamaL Rašykite:

F ŽAVISI 37H WEST 66th STREET CHICAGO. ILL. 60629 ?
tV RASTO TYRINĖTOJAI I

HVAS IR SŪNUS 
xMARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
w Telef.: GRovehill 6-2345-«

a 1410 So. 50th Ave., Cicero
g Telef.: TOwnhaU 3-2108-S

1 TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
' AIK3TB TtnOMOBILIAMS PASTATYTI

Telef. BE 3-5893 |

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

3907 West 103rd Street 
paol susitarimą

DR. X A. V. JUČAS 
<89-4441 3614605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
»fW N. WESTERN AVE.

M. WESTERN AVE 
Telefonas atsakomas 12 vaL

Rusijos diktatoriaus Josifo Stalino duktė Svetlana Stalinaitė 
Aliliujeva, prieš septynis metus išvežusi savo vyro palaikus į In
diją, Rusijon nebegrįžo, bet pabėgo užsienin. Ji slaptai lėktuvu 
pasiekė Italiją, o iš ten atvyko į Ameriką. Josios pabėgimas su
kėlė didelių rūpesčių Kremliaus valdovams, nes ji žinojo gana 
daug paslapčių. Ji parašė knyga apie gyvenimą Kremliuje, bet 
paslapčių dideliu neatidengė. Amerikoje ji ištekėjo už architek
to William Peters ir susilaukė iš jo dukters kanos, kuri vadinasi 
Lana Peters. Stalinaitė sugebėjo su architektu atsiskirti. Dabar 
ji nupirko namus Kalifornijoje ir gyvena netoli San Diego. Pa- 
veiksle matome jau penkiametę josios dukrą kaną ir motiną. Ru- L 
sijon ji nesirengia grįžti. Gyvenimas Amerikoje, sako, jai geriau 
patinka, čia ji nieko nebijo.Mirė S. Matulienė SUSIRINKIMU

Mažeika Evans

JOSEPHINE RIMKUS
Gyvenusi Marquette Parke. j

Mirė ’1977 m. kovo 24 d., sulaukusi 71 metų amžiaus. Gimusi I
Lietuvoje, j

Amerikoje išgyveno 70 metų.
Paliko nuliūdę; dvi seserys ir brolis: Helen Maksvytis ir Anna 

Januski, brolis John Ptulkauskas ir daugelis giminių, draugų bei 
pažįstamų. <

Kūnas bus pašarvotas sekmadieni, 3 vai. po pietų S. C. Lack- 
Lackawicz koplyčioje, 2424 West 69 Street.. ,

Pirmadienį, kovo 26 d. 10:30 vai. ryto bus lydima iš koplyčios į 
Gimimo šv. Mergelės Marijos parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojama Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a, JOSEPHINE RIMKUS giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jaį paskutįni 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

s Nuliūdę lieka;

kaidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN AVE.

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

DR. FRARK RĖČKAS
OPTOMETR1STAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
W 7 T st St. — Tai. 737-5149 

’Tikrina akis. Pritaiko akiniu? ir 
“contact lenses”

’«l. angai susitarimą. Uždaryta tree

OR. (.EONAS SEIBUTIS 
>NKSTŲ, PŪSLĖS IR 

F5CSTATOS CHIRURGIJA 
WEST 63rc! STREET 

«nt?sd, nuo 1—4 po pietų. 
k?atvi»red_ nuo 5—7 vai. vak. 

teUE: 776-2880 
* Naujas rez. telaL: 448-5545

ts. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sandra praktika, spec. MOTERŲ lięc 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET

PR 8-1223
DFISO VAL.: pirm., antrad.. trečias 
ir penkt. 24 ir 6-8 vaL vak. šeštadie 
oiais 24 vaL po pietų ir kitu lai kr 

nagai susitarimą.

LIETUVIŲ ŽAGARĖS KLUBO eili
nis nariu susirinkimas Įvyks šeštadie
ni, 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 Diožgalvis, rast.Žemaičtj Kultūros

Seserys, brolis ir giminės.
Laidotuvių ^direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnus. Tel, RE 7-1213.

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHCPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai, Med. Ban 
dažai. Speciali pagalba ko į o nu 
(Arch Supports) ir t t

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—J 
2850 West 63rd St., Chicago. 111. 6062

Telef.; PRospect 8-5084

i i i ■ wn * rri

i Gėlės visoms progoms J
BEVERLY HILLS GĖL1NYČIA 

2443 WESI 64rd SiREEl
Telefonai: PR 8-0833 Įr PR 8-0334 į

Taip pat naujoji Barbaros ir Į
Gene Drišhių krautuvė

THE DAISY STORE
9918 Southwest Hwy, Coak Lawn, 

Tel. 499-1318
\ ....... ... ■—■ ■ ...........  •

t KfckKRAUST YtflAt

M0 V I NG
Leidimai — Pilna apdraudi

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

Tel. WA 5-6063

Sofija Matulienė

Š-. m. koVo mėn. 9 d. buvo 
Chicagoje -palaidota Anglijos - 
Britanijos Lietuvių klubo, narė 
So?ija Matulienė. Ji mirė ko
vo 5 d. beveik metus išsikanki
nusi sunkioje ligoje.

A. A. Sofija Matulienė ir jos 
vyras Stasys buvo visuomet ak
tyvūs klubo nariai. Daug kartų 
buvo valdybose ir ėjo įvairias 
pareigas. Sofija visur dalyvavo, 
:r parengimų organizavime ir 
narengimų Įvykdyme ir su Vi
sais būdavo labai maloni ir drau
giška . Matuliai atvyko iš Ang- 
ijos. Jie ir ten dalyvavo bend

rose lietuvių organizacijose ir 
Sofija prisidėjo prie moterų or
ganizavimo. Buvo parvykusi į 
Lietuvą, kur atsisveikino su tė- 
zų kapais ir ten tebegyvenančia 
seserimi. Klubo v-ba -ir didelis 
skaičius klubo narių ir arti
mųjų pirko vainikus jos pager
bimui. • • ■ ■ -

Koplyčioje su ja atsisveikinti 
^ien Anglijos-Britanijos klubo 
larių buvo susirinkę per 100 as
menų. Atsisveikinimo trumpas 
kalbas pasakė J. Jokubka ir Pr. 
Rumšą. Į kapines palydėjo ke
lios dešimtys automobilių.

Stasys Matulis visuomet-buvo 
ir yra Naujienų skaitytojas.

:■ . J. J.

žemaičių Kultūros Klubo na-’ 
riu susirinkimas ivvko siu me- 

i tų vasario mėn. 16 d. 1 v. p. p. 
naujose patalpose, šaulių Na
muose. kur klubas turėdavo sa
vo susirinkimus praeity t. y. bu- 
maičiams sugrįžti Į Įprastą vie-

Klubo pirm. J. Skeivys prašė: 
šaulių vadovybės, kad leistų že
maičiams sugrįžti į Įprastą vie
tą. Mielieji šauliai sutiko leisti 
visus metus naudotis jųjų puoš
nia svetaine, už ką žemaičiai yra 
dėkingi.

Susirinkimo diena sutapo su 
Lietuvos nepriklausomybės šven
te, todėl buvo paprašytas Šau-, 
lių Namų administratorius p. J. 
Mackonis pravesti šventės mi
nėjimą.

Prelegentas Įdomioj ir turi
ningoj paskaitoj visus mintimis 
nukėlė Į praeitį.

Po minėjimo buvo tęsiama to
liau turėta dienotvarkė. Nutar
ta susirinkti kas antras mėnuo, 
o sekantis susirinkimas bus ba
landžio mėn. 20 d. 1 v. p.p šau
lių namuose, esančiuose 2417 W.

Gyv. 7959 S. Karlov Avenue.

Mirė 1977 m. kovo 24 d., sulaukęs 19 fmetų amžiaus. Gimęs Chi
cago, Hlinois, į- .;

Paliko nuliūdę: tėvai — Jurgis ir Vanda, sesuo Ingrid, močiutė 
Agutė Kasiulis, krikšto tėvai — Mikas Kasiulis ir Vanda Kedaitis, 
daug tetų, dėdžių, pusbroliai, pusseserės, giminės Amerikoje ir Ka
nadoje. > . ' r \

Priklausė Tėviškės parapijos Jaunimo rateliui chorui ir Tautinių 
šokiu Grupei. ‘ . rj . ? <

Šeštadieni. 6:00 ’•> vai. vak. kūnas bus pašarvotas Lack-Lackawicz 
koplyčioje, 24Ž4 West 69th Street.

Velionis bus perkeltas sekmadienį, 3:00 vai. p. p. -Į Lietuvių Lu
te ronų Evang. bažnyčią, kurioj Įvyks budynės 7:00 vai. vak.

Pirmadienį, kovo 28 dieną 10:00 vaL ryto, po pamaldų bus nuly
dėtas į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. HENRY KASIULIO giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini pa
tarnavimą. ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Tėvai, sesuo, močiutės, giminės. r

Laidotuvių direktoriai S. C. Lack ir Sūnūs. Tel, 737-1213,

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

MODEKNišKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Chicagos ( Įj
Lietuvių $
Laidotuvių S
Direktorių ?
A • -• i
Associacijos (

AMBULANCE 
PATARNAV1- 
MAS DIENĄ 

IR NAKTJ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

H0W 70 aiTANDSEJWE. nZOSH PINEAPPLE

GfloW THATA PLUMP AND FRESH- 

LOOKING PINEAPPLE HAG FOUN5 
AMOME IN YOUR.KITCHEN,YOU 
MAY WONDER. ABOUT THE 
EASIEST WAY TO CUT AND SERVE 
THIS X£LICACr’.WELLirr<DUU>Nl 
BE EASIER.

‘(Lay the pineapple on rrs
'SIDE.WITH A LARGE,SHARP <'
KNIFE CUT LENGTHWISE FROM 
Th=. BOTTOM through theckown.

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

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

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. L1TUAN1CA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

S .1 ■■»■ »■ m I ■ I

■ M 0 V I N G
Apdraustas perkraustymas 

iš jvainv atstumų.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996
■ I neinM' » Mhi " 1 d

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA, 

1490 kil. Aa M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popet. — šeštadieni j 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 i 

i vai. ryto.

TalaE: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629 I 

' ' f
Il

Po visų diskusijų ir nutarimų 
buvo kuklios vaišės, kurias pa
ruošė p. R. Didžgalvienė su pa- 
gelbininkėm.

Juozas Skeivys, 
Klubo pirm, ir koresp.

Nieko nėra gražesnio apie h<tmus 
relė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi 
virur galima gražias sodybų pieveles

kaip gražiai žėlniojanir o** 
savo pievele Amerikoje oe 

_ _ , . _ išauginti Reikia patynnx.
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A Šeštoko knygele
kuri vadinasi

SODYBŲ PIEVELES
Knygelėje prašyte viskas, kad liečia pieveW 

žolę užauginti kaip žemę tręšti ir Iprižiūrėti. r:_. 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali* knygelę įsigyti 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali i 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime, 
siųsti tokia adremi:

ApraSyt* kaip 
Naujienos šią knygelę 

už $1,25. Jeigu 
atsiųsti S1.50 ček| 

Pinigus prašome

1739 So. HAI-STED ST», CHICAGO. ILL. 60608

remove we rajrr, 
INSERT A CURVED KNIFE. 
CLOSE TO THE SHELL AND 
CUT ALL THE WRH AKOUXID-

i n

{Remove the pineapple from both shells, halve
BRUIT LENGTHW5&.SHOE OFF CORE CTOP P6RT10M) M 
OF EACH QUARTER. CHUUK. FKUIT. PUT BACK IM THE X 
SHELL —ITMAKE5 AH ArTKACTlVE SKYING 015H

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667S

11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Mills, Ill. 974-4413

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArdi 7-1311

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE 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. s------------

Dr. A. L Gu»s«n — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir groži*.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik -----------------
Minkštais viršeliais tik__________________________

Dr. A- J. Gutwn — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiaL Dabar tik -----------------

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba money ordarL prie 
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo Išlaidom*.

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

$8.00

$3.00
$2.00

$2.00

5 — naujienos, Chicago i, ILL— Satursday, March 26, 1977



_  Field Gamtos muzieju je 
•iluluroina senovės egiptiečių 
uk uo parodu — I reasuręs oi 
Tutankhamun balandžio 15 d. 
.T") eksponatus šiai parodai pas
tot no big pto vvriausybė iš Kai 
r ) muziejaus talkininkaujant 
(>Hento institutui. Muziejaus 
knvgyne bus platinama infor
macinė knyga apie senovės Egip 
to meną. Paroda tęsis iki rug
pjūčio 15 d.

— Muz. Alice Stephens, Ma
rijos aukšt. mokyklos mokyto
ja, Chicagos Lietuvių Operos 
< liormeisterė, yra taip pat The 
Lira Singers dainininkių gru
pės direktorė ir mokytoja. Me
tinis Liros koncertas, pavadin
tas Lenkijos atsiminimai dai
nose, bus sekanti šeštadienį, ba
landžio 3 d., 8 vai. vak. Pruden
tial Rūmų auditorijoje, 130 E. 
Randolph St., prie Michigan 
Ave. Bilietai gaunami prie įėji
mo. šiandien, kovo 26 d., 8 vai. 
Marijos aukšt. mokykloj bus 
operos Romeo ir Julija premje-

I irtai gaunami Marginiuose, 
2ŪII W 69 St.

— Stanys BitautasTš Manjuet- 
; k Parko apylinkės, pratęsda
mas pt < immeratą, atsiuntė pen
kinę Naujienų paramai.Tos apy 
linkės tautietė užsisakė Naujie
nas virm t iems metams. Nors 
*a\u laiške ji pasmerkė leidžia
mus ir platinamus šmeižtus 
pru s Naujienas iri jose dirban
čius. tačiau pavardės prašė ne
minėti. Marija Knystautienė iš 
Danbury, Conn., atsiuntė $4. 
Dėkui. Visi lietuviai kviečiami 
atkreipti savo asmenišką dėme
sį i Naujienas, gerai su join’s 
^susipažinti ir pareikšti savo as- 
ęnenišką nuomonę jas užsisa
kant. Platinimo vajaus proga 

(jos yra siunčiamos susipažini
mui 2 .savaites nemokamai.

— S. Kiršinąs, Toronto, Ont., 
Canada, iš anksto be raginimo 
atsiuntė prenumeratą, o savo ge 

k rus linkėjimus atlydėjo $5 do
vana Naujienų paramai. Dėkui. 
Taip pat dėkui torontieciui, už
sisakiusiam Naujienas 3 mėn. 
bandomajam laikotarpiui.

— Teis, ir Real state brokeris 
Jonas Kutra iš Santa Monica, 
CaL, kviekviena proga paremia

Kino artistė Chiang Ching 1945 metais nutarė 
prisijungti prie Jenan provincijon maršuoįančiu ko
munistu. Apsidairius vadu tarpe, ji pradėjo glaus
tis prie našlio Mao Cetungo, kuris buvo už ją vyres
nis, bet dar gana stiprus ir apdairus vyras. Pasku

tiniais jųdviejų gyvenimo metais, jiedu nesutiko 
dėl krašto politikos. Ji norėjo pravesti "kultūrin7 
revoliuciją" ir pasukti bolševiku ketais^ bet Mao 
Cetungas nenorėjo būti toks griežtas su senais par

tijos nariais. Dabar Mao Cetungas jau miręs, o jo 
žmona sėdi už groty. Ji privalės teismui aiškintis, 
kuriais sumetimais rengė krašte perversmą..

HELP WANTED — MALI ’ 
Darbioinkv R»‘H*

MAINTENANCE
Machinery — Plumbing —

General Mechanics

Please do not phone. Come in per
son.

English speaking.
DRISCOC & COMPANY

3145 W. Grand Avenufe,
Employment Office on Troy 

Ask for MURPHY

STAINLESS STEEL
SUTTER OPERATOR

For leading stainless steel service 
center... Fringe benefits.

Contact Ed Oliver.
STAINLESS SALES

. CORP.
SSI 9 W. Ogden Ave.

Cicero, Ill.
656-7650.

ra. gi sekmadieni 3 vai. popiet 
antrasis pastatymas. Reikia nia 
nyti, kad bilietų bus prie įėji
mo. Trečiasis ir paskutinis pas-

Naujienas ne tik aukomis liet ir 
aktualiais raštais. Dėkui. Taip 
^>at dėkui Stasiui Kuzmarskiui 
iš Brighton Parko už lietuviškų 
knygų užsakymų ir ta proga at-

— P. Stanelis, St. Petersburg, Į tos knygos pristatymas Chica- 
Fla., išrinktas LB skyr. pirmi- (gos lietuvių visuomenei įvyks 
ninku, A. Gruzdys — vicepirm., kovo 27 d., sekmadienį, 2 vai. 
K. Urbšaitis— ižd., V. Gruzdie-f popiet šaulių namuose, 43-čia 
nė — sekr., V. Ugėnas — ryši- ir Artesian. Atsilankę bus pa

MAINTENANCE MECHANIKAI
Sunkiosios pramonės metalo 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)

la tymas bus balandžio 3 d. Bi- siųstą $3 auką.

KELIONĖS I I
LIETUVA

IŠ CHICAGOS |

GEGUŽĖS i IKI GEGUŽĖS 8 — $ 995.00 I
LIEPOS 25 IKJ RUGPJŪČIO 4 — 51089.00 1
RUGPJŪČIO 25 IKI RUGSĖJO 3 — $1069.00 f

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

Marius Kiela |
6557 So. Talman Avė. |
Chicago, III. 60629 I

312-434-9655 į
— arba — |

GORDON TRAVEL SERVICE |
Prudential Plaza |

Chicago, III. 60601 |
312-644-3003 Į

Air fares subject to change and government approval |

ninku, V. Kulbokienė, K. Pal- 
Į čiauskas ir A. Ragelis — prie
žiūrai. Susirinkime A. Ragelis 
{Raibėjo apie testamentų sudary
mą, o juos sudarant — nepamir 
šti lietuviškų institucijų. . Kovo 

A30 d. Lietuvių klube LB ruošia 
^inksmavakarj su įdomia irįvai 
ria programa.
. — Illinois valstijos loterijoje 
kovo 24 d. Bonanza traukime 
Jaimėjo 79, 734 ir 5063, spalva 
geltona. Grand Prix traukime 
daimėjo 14, 26, 25, 5103 ir 74963, 
spalva geltona.

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

Klubo valdyba..

vaišinti. Įėjimas auka. Kviečia
LSŠT Centro Valdyba

— Lithuania: The Outpost of 
Freedom,dr. K. Jurgėlos parašy-

Krivūlės Klubo Valdyba ruošia 
METIKĮ BANKETĄ 1977 m. ba
landžio 16 dieną. 7:30 valanda vaka
ro. Vytauto Didž. šauliu Rinktinės 
Namuose. 4417 West. 43rd Street.

šalta-šilta vakarienė, trumpa me
ninė programa ir šokiai, grojant Ą. 
Markausko orkestrui. Auka $8.00.-

Bilietų bus galima gauti prie įėji
mo. Prašoma svečius gausiai daly
vauti.

Krivūlės Klubo Valdyba.

— Kiekvienas lietuvis gali ap
sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
-SI 0,000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams pigi TERM apdrauda: 
-SI,000 tik už 3 dol. metams. 
Jiems yra ir Taupomoji — En 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apdraudą organizacijų na
riams — tik $2 už $1,000 ap
draudą. Dėl šių ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi
nai Austin % Naujienos 
Tel. 421-6100. (Pr).

FULLY SKILLED
HELIARC V/ELDER & FITTER 

Must be able to work independently.
MODERN CLEAN SHOP.

Many Company benefits.
GOOD WAGES.

Southwest Side (1—55).
ABLE METAL MFG. CO.

6200 So. Sayre Ave.
PHONE 586-7800.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

COSMETICIAN

COSMETICIAN
EUROPEAN TRANIED

Must Have Illinois License — To 
work in Georgette Klinger’s 

Skin Care Salon.
OPENINGS

WATER TOWER PLACE
SPRING 1977

~ RENTINGŪn”GENERAL
Nuomas

MARQUETTE PARKE išnuomoja
mas 3 kambarių butas beismante už 
SI00 mėnesiui

Tel. GR 6-3327

m rilllB U | I j. iii II |_| I—Į-IIĮM ■■I|f IMU >1 M na II—Į ■■■!■!■ I imw u———

SIUNTINIAI I LIETUVA i
WARTA NORE1KTEN2 — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St. Chicago, UI. $0629 • TeL WA 5-2787
r>id«II» aesIrlnkiiT!** geroj rūšier tvilrlu prekių. 

MAISTAS iŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

JUBILIEJINIU METU 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

XAUJ1ENOES šiemet mėlo 50 metu. Knint tą nkakti, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus Ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės Ižlikimnl rkel- 
biim&s Naujieną platinimo vajui.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos tr pavergtu lietuviu laisve, 
neidama* ir nesidėdamas i sandėriui ra okupantais ar jų Igalio 
tintais.

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

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

3333 So. Halsted Ft., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE | REAL ESTATE FOR SALE

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l
MUTUAL FEDERAL SAVINGS

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas
2212 W. Cermak Road Chicago, 111. Virginia 7-7747

PUIKUS 8 butų mūrinis, arti šv. 
Kryžiaus ligoninės. Virs S19,000 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 
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

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

60 IR NARRAGANSET — 6 kamb. 
Ranch stiliaus namas su garažu. 
$39.500.
69 IR LAWNDALE—3 mieg. mūrinė 

rezidencija, rūsys, garažas. $42,700.

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

72 IR FRANCISCO — 4 butu mū
ras. natt’a šilima gazu. $54,900. .

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

BUDRAITIS REALTY
. Įvairi apdrauda — INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkant 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago

Tel. 767-0600.

SPECIALŪS CH1CAGOJE
5 KAMBARIU mūro bungalow’ su 

pilnu beismantu, 1% vonios. 2 masi
nu garažu, formaliu valgomuoju, že
mi mokesčiai. $23,500.

DIDELEI SEIMAI NAMAS su 4 ar 
5 miegamaisiais, 1% vonios, forma
liu valgomuoju. 2 masinu mūriniu ga
ražu, pilnai įrengtu beismantu ir 
maudymosi baseinu kieme. Virš 30 
tūkstančių.

IŠNUOMOJAMAS MAŽAS ŪKETTS
25 akrai su pastatais, anie 20 akrų 

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

Tel. 424-3810.

POPULIARUS NERINGOS RESTO
RANAS dekoratyvių plytų pastate ir 
1% aukšto priestatas. Visi Įrankiai ir 
įrengimai gerai veikiančiame resto- 

irane. Teirautis sąlygų bei informa
cijų.

CENTURY 21
Tel. 284-1900.

MISCELLANEOUS 
įvairūs Halyk*’

NE STEBUKLAS, BET TIKROVĖ
3 butai; 2 po 6 ir 3 kamb tvirtas 

mūro namas ir garažas. Randasi arti 
67 ir Campbell. Kaina tik S28.500.

K. J. MACKE-MAČIUKAS,
2549 W 71st St . Chicago.

Tel. 776-3140

JŪSŲ GEROVEI!

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

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.

2 AUKŠTŲ MŪRAS, du po 6 kam
barius butai. dvi naujos šildymo sis
temos gazu. 2 mašinų garažas Mar
quette Parke. $36,000,

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 AL D iŠ
REAL ESTATE

2625 WEST 71 STREET
TeL 737-7200 arba - 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, | 
Dirbu ir užmiesčiuose greit/ ga- j 
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel. 927-3559
-į . _ _ _ ............... ,

TAISAU NAMUS 
IR VISKĄ NAME 

Telefomioti: 
476-7727. arba 523-9367 

... — ALEKSAS

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas
2646 WEST 69th STREET

Telef.: REpublic 7-194]

NAUJIENOS palaiko rlsxs lietuviu dersokratiiier grupei. Ju bendro Imtltn- 
dj&s Ir remix visų lietuviu bendruosius darbus bei tDalus.

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

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
welbdama platinimo vajų kreipiasi į 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 lie
tuviškų reikalų renessije.
KMNUOJA: Chlc>go|e Ir Kimdoje — $30-00, rr^tų — SI<.00,

trims mėn. — $330, vienam men. S3.00. Kitost JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — S14J3C, vienam mirų — $230. Užsieniuo
se — $31.00 matams. Susipažinimui siunčiama javaity nemokamai.

Frašoma naudoti žemiau esančią atkarpą, 
-n,*-* MB 0B M M MM MB M* «MT •• ** «M*MMr IM MM* M MM

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St.

Chicago, HL 60608

Q Siunčiu  dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio 
vajau* proga paremdama* lietuvišką spaudą.

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

?AVARD£ IR VARDAS ----------------- ----------------------------------

ADRESAS ____ _____________________________________________

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.

KNYGOS ANGLŲ KAI.BA
J. J»«mln«», A KISS IN THE DARK. Pikantišką ir intymių nuotykiu 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvai stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psL Kaina $2.50. - „

Dr. Juoiai B.'Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Uetuvos latorijoe 
santrauka nuo pat senųjij amžių iM pokario metu. Vidutinio formato. 142 
psl., kainuoja S2.00.

Or. Juoia* B. Končių*, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir Jos kaimynu istorija. 
211 psL Kaina S3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos f vairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius j Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
pinigine perlaida-

NAUJIENOS
1731 South Halsted Street, Chicago, IIL WW8

MRS. WELLS

CHARACTER READER & ADVISOR

ADVICE GIVEN ON ALL PROBLEMS 
OF LIFE; SUCH AS MVE. MAR
RIAGE BUSINESS, ETC. ALSO 
CARD READINGS.

POLSKA WRUSKA
ALL RADINGS VERY REASON-

NAUJESNIS 2 butu mūras Brigh
ton Parke. S49.900, Teirautis tel, 
376-8517,

SAVININKAS PARDUODA namą

į M. ŠIMKUS 

Notary Public

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai/ giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra- 

į symai ir kitokį blankai

ABLE
CALL FOR APPOINTMET

471-0196

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

Didžiausios kailiu 
pasirinkimas

pas vleninteU

1&5 North WaKs^h A two® 
2nd Floor ChiceKo. UL 60601

Chica<o>

NORMANĄ 
BURŠTEINA

Tel. 263-582£ 
(jitAigo*) ir 
677-84A?

(boto)

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

i _ MAUJIINOS, CMICASO I, HJk

prie 71-os ir Francisco, Marquette 
Parke. 2 butai po 4^6 kambarių. 17 
metu mūras. Skambinti tel. 636-6021.

PERRY PLAZA r*OTEL
1007 Park Ave., Hot Springs, Ark.

Albertas ir Kastutė Rožėnai, Sav.

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC.

A famous name in Southern Building

Regionai Office Cameo Tower Build-

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-8200

ANNA DOCHES 
Lithuanian Representative

' IM I I ■1 *1 i ) I ■ I II HI" I  - ?

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė.
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980
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AL, IR I G N A S
TAISOME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuoti 737-3988 — TEXACO 

$S-tot Ir Wette m Avenue kampas

— Saturday, March 26, 1977

Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV, šildomas maudymo-

si baseinas, telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti tel 
501-623-9814.

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

. 4612 S. Paulina SL
(Town of Lake)

Dažo nimui II lauko Ir II vidau*. 
Dirbat gan n tu o ta t.

Skambinti YA 7-9107
STASYS SAKINIS
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