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PREMJERO RABINO ŽMONA PRIVALĖS
MOKĖTI $27,000 BAUDA
Belgijoje krikščionys demokratai 

sekmadienį gavo daugiausia balsy
Telavivas,, Izraeli^. — Praeitą sekmadienį teisėjas Dev Le

vin pripažino premjero Ičako Rabino žmoną Lėja kalta ir nubau
dė ją $27,000 bauda.

Teisėjas būtų galėjęs paso
dinti ją trims metams kalėj iman 
ir paskirti 63,000 dolerių bau
dą, bet jis nenorėjo premjero 
žmonos dėt į kalėjimą. Be to, 
teismo pradžioje ji teisėjui pri-l 
sipažino prie kaltės. Sako, kad, 
ji nesupratusi veikiančių šios 
srities įstatymų. Teisėjas jai pa 
sakė, kad. įstatymų nežinojimas 
nėra joks pasiteisnimas tt davė 
jai 45 dienas apeliacijai rašyti 
arba baudą mokėti.

Teismas vienodai 
taiko įstatymus

Atrodo, kad Mo politikai meU Dpam0.
ae^tenkint! įvykių eiga. Jie ir. kariuomenei reiįja dau. 
jaučiasi perdaug su eokę ^:giau degalų. Sovietų planuoto- 
politiko Icako Rabino aįveju. j jau anįgfo pataria pradėti

Gyventojų dauguma patenkm 
" ta, kad įstatymai visiems vieno- 

dai taikomi, bet jie nenorėjo, 
kad -premjeras Rabift šitokiu bū 
du pasitrauktų iš Izraelio politi
kos. Jis buvo geras karys, padė
jęs laimėti 6 dieną karą bet jis 
nekreipė reikalingo dėmesio į 
valiutos laikymo užsienyje įsta
tymą. Jis pats apgailestavo, kad 
dėl tokio menko dalyko jis -tu
rįs pasitraukti iš Izraelio politi
kos.

Jis pareiškė, kad nesirengia 
rašyti jokių atsiminimų apie ka
ro eigą ir darbą Washingtone.

Krikščionys gavo 
daugiausia balsų

BRIUSELIS, Belgija. — Pra
eito sekmadienio rinkimų davi
niai dar galutinai nesuskaičiuo
ti, bet suskaičiuotieji rodo, kad 
Belgijos krikščionys demokra
tai gavo .daugiausia balsų. Savo 

' laiku Belgijoje stipriausioji bu- 
• vo socialistų demokratų partija, 

bet šį kartą premjero Leo Tun- 
demans vadovaujama partija 
bus galingiausia parlamente.

Belgijos parlamentas turi 
212 narių. Jau suskaičiuoti bal
sai rodo, kad krikščionys tikrai 
pravedę 80 atstovų. Anksčiau 
jie teturėjo tik 72 atstovus. Ga
limas daiktas, kad jų atstovų 
skaičius bus dar didesnis. Belgi
jos. socialistų partija stovės tre
čioje vietoje.

Atrodo, kad premjeras Tinde- 
mans bandys sudaryti koalicinę 
vyriausybę su Belgijos socialis
tais demokratais.

SUPLIEKTI EMBMOS ĮSIVERŽĖLIAI 
JAU PASITRACKĖ 15 MYLIU

Zairės kariai atsiėmė dalį crinkly, 
kuriuos buvo priversti palikti

Rusų degalų atsargos mažėja
NEW YORK, N. Y. — Spe

cialistai apskaičiuoja, kad sovie 
tų degalų atsargos kiekvieną me 

'tą mažėja.
Be pačios Rusijos ir rusų pa- ' 

vergtų kraštų, rusai pardavinėja 
degalus Rytų Vokietijai, Lenki
jai ir kitoms Rytų Europos 
valstybėms. Rusai žino, kad už 
kelių metų jų degalų atsargos 
gerokai sumažės, todėl jie pla
nuoja gauti degalų Artimuose 
Rytuose.

• 7~

pirkti degalus ArtimuoseRytuo- 
se? : -v; * ? '

Patrick Huels ir jo žmona Niįėlė Ona kvietė Bridgeport© lietuvius- ir kitus 
gyventojus balsuoti už MichaelA- Bilandiką demokratę kadjdatu mero pareigoms, 
o pats Huels nori būti U-to ward© aiderman u. Iki šio. meto to wardo al derma nu 
•- buvo Bilandikas, o dar anksčiau buvo meras Richard J. Daley.

Tikrai, į stiprios-bombos sprogimą nelaiku ir nevietoje buvo 
praeito savaitgalio spaudoje pasigirdę desperatiški balsai apie 
artėjančią energijos krizę. .

Sulaukus pačių gražiausių pa- nių Valstybių energijos, jau su- 
vasario dienų, kuomet visi kas Į naudojami ir baigsis per pora

Tarpusavyj kariauja 
mediniais durtuvais

NARITA, Japonija. — Dau
giau kaip 11,000 demonstrantui 
pradėjus protesto demonstraci-

James Hoffa

Klausinėja galimus 
Hoffos žudikus

• DETROITAS, Mich. — Pro
kuratūra buvo7 suėmusi 14 as
menų, kurie galėjo suteikti ži
nių apie Jimy Hoffos nužudy
mą.

Buvęs vežikų unijos preziden
tas Jimmy Hoffa buvo nužudy
tas 1975 m. liepos 30 dieną, kai 
išėjo užkandžiauti į vieną res
toraną. Buvo apklausinėtas di
dokas skaičius žmonių, bet, at
rodo, iki šio meto dar tiksliai 
nenustatyta, kas Hoffą nužudė.

Laikraščiai pranešę, kad pro
kuratūra buvo pasižadėjusi bū
ti nuolaidi keliems žudynių da
lyviams, jeigu jie teismui liu
dys apie visą nusikaltimą, bet 
iki šio meto liudininkai dar ne
gieda.

Vėsesnis
Saulė teka 5:11, leidžiasi 6:31

ją prieš naujo tarptautinio ae- 
Jrodromo ' atidarymą toj apylin
kėje įvyko bambuko jėtimis gin 
Įduotų policijos ir studentų su
sirėmimas, kuriame sužeisti 24 
policininkai ir nenustatytas skai 
čius studentų. Demonstracija 
prasidėjo prie dviejų bokštų, ku 
riuos protestantai pastatė pa
čiame aerodrome, norėdami su
kliudyti lėktuvams nutūpti kai 
aerodromas bus galutinai atida-

gyvas, stengiasi pabėgti į švie
sos, šilumos ir gelėmis-žiedais 
pasidabinusią gamtą, išgirsti rū 
pestį keliančių pranašų balsus, 
kažkaip nesiderinančius, bet am
žių amžiais patvirtinta tiesa, 
kad nelaimės gali išvengti tik 
tas, kas yra pasiruošęs ją pasi
tikti.

“Tikrovė yra tokia, kad mes, 
kaip individai, jei nepaisysime 
kokia faktinoji padėtis su ener
gijos ištekliais yra tai apie 
2,000 metus būsime daug dides
nėje bėdoje negu buvome dėl 
karų, marų, epidemijų ar gam
tos katastrofų visoje šios šalies 
istorijoje”, pasakė ne koks “su
duos dienos pranašas”, o vyras, 
kurs žino, ką sako General Elec 
trie Co. viceprezidentas Arthur 
M. Bueche. Ir prezidentas Car
ter ruošia ateinančią savaitę 
įteikti Kongresui kietą energi
jos taupymo programą, kuri pa
reikalaus esminių permainų Vi
same amerikoniškojo gyvenimo 
stiliuje. Bet, kaip jau spėjama, 
sunkiausia ir didžiausia auka 
bus — išsižadėti numylėto mito, 
kad Amerikos pėrtekliams nėra 
galo.

“Jis (prezidentas) iššaukia 
vieną iš mūsų pagrindinių įsiti-' 
kibimų, kuriuo remiasi visas 
mūsų folkloras, tai kad sunkiai 
dirbdami mes galime nugalėti 
visas kliūtis ir gauti ko tik no
rime iŠ mūsų neribotų resursų” 
pasakė Lojolos universiteto psi
chologijos profesorius Robert 
Nikolay.

Alyvos ir dujų 
atsargos,baigiamos

Vienas iš rūsčiausių faktų 
yra tas, kad alyvos dujų at
sargos, kuriomis yra paremti 
apie trys ketvirtadaliai Jungti-

ateinančių dešimtmečių.
Natūralinės dujos sunaudoja

mos greičiau negu naujos vers
mės randamos. Dujų žinovų aps 
kaičiavimais, dujų rezervų, nau
dojant dabartinias kiekiais, už
teks tik 12 metų.
Naminė alyvos produkcija šiuo 
metu yra žemiausia per visus 11 
metų ir praėjusį mėnesį teko 
importuotis pusę mūsų sunaudo
jamo petroliejaus.

Energijos išteklių pakaitalai, 
tokie kaip saldės, atomų energi
ja ar kad ir . gausiausios anglių 
atsargos negali atstoti alyvos ir 
dujų ir be didelių, ilgų ir iškaš- 
tingų tyrinėjimų ir kapitalo ne
gali daug pagelbėti energijos kri 
zei. “ši energijos problema yra 
labai paprasta’’, pasakė James 
Schlesingeris, prezidento patarė
jas energijos reikalais. “Parei
kalavimas sparčiai didėja. Mes 
savo kurą jau baigiame. Mes tu
rime ką nors daryti”.

Arabų studentai 
ginasi nuo žydų 

kolonizacijos
TEL AVIV. — Izraelio ka

riuomenė sekmadienj panaudo
jo ašarines dujas prieš pora šim 
tų arabų studentų, kurie akme
nis svaidydami protestavo prieš 
karingą žydų Gynybos Lygą 
(JDL), pradėjusią netoli Nab
lus jkurti žydų koloniją. Inci
dentas įvyko Jordamo upės Va
karų krante, kai JDL lyderis ra
binas Meir Kahane ir keturi gink 
luoti jo palydovai mėgino įsi
laužti į NablUs miesto mero iš
taigą.

Kinšasa. Zaire. — Iš kovos lauko atėjusios žinios sako, k; 
Įsiveržėliai vakar buvo priversti pasitraukti 15 mylių. Buvo pa 

1 kelbta, kad marokiečiai Įsikasė ir rengiasi ginti laikomas pozi< 
jas. tuo tarpu naujai išgarsinto “generolo” Embimbos • “kart 
viai” marokiečių gerokai supliekti prie apkasų, buvo privers 
trauktis 15 mylių. Keturi šimtai marokiečių pralaukė, kol da' 
įsiveržėlių gerokai nukentėjo, pradėjo juos pulti ir stumti į v 
karus nuo vario kasyklų.

savorii
Mūšis prasidėjo šeštadien 

vakarą, kai įsiveržėliai ban 
pasistumti pirmyn Kolwezi ap 
linkėję. Marokiečiai leido įsivf 
žėliams priartėti prie sr‘'N”ri 
tų pozicijų, o kai kulkosvaidį 
gerokai juos apkapojo, tai la 
kusieji atsarginiai marokieči 
kirto smūgį po smūgio. Įsiv< 

• Sėliai ne tik nebuvo pasiur
bet niekas nežino, kiek ledo yra I žvalbybos, bet ir lengvesnių c 
vandenyje ir nežinia, koks jo 
gylis; Wedell jūra jis plauka į 
Rago Iškyšulio vandenis.

Kiekvienam jūreiviui aišku, 
kad jis pakenks jūros traukui;- 
einančiam apie Rago Iškyšulį;

Atplyšo didelis ledų kalnas
UŠUAJA Argentina. — Iš 

šiaurės Ašigalio ledu kalno .at
plyšo nepaprastai didelis ledu 
kalnas ir persimetė į Weddell 
jūrą. Ledų kalnas yra tokio dy
džio, kaip visa Rhode Island 
valstija.

Tokio dydžio-yra paviršius,

neišvengiamas?
LAGOS, Negerija. Britanijos 

užsienių reik, ministeris David 
Owen, baigdamas savo kelionę 
po Afriką, beieškant kaip išs
pręsti Rodezijos likimą, pareiš
kė kad daugelis juodųjų lyderių 
netiki, jog galima tą reikalą iš
spręsti be rasinio karo. •

Prieš pasiekdamas Lagos, 
Owen buvo sustojęs Angoloje, 
kur daugelis pareiškę Įsitikini
mą, jog taip ilgai, kol Jan Smit 
ho baltųjų režimas pasiliks ga
lioje, tol “be ginklo jokia kalba 
neįmanoma”, kad juodieji galė
tų perimti valdžią.

Owen Luandoje susitiko pre
zidentą Agostino Neto ir užsie
nių reikalų ministerį Paulo Jor
ge, globojusį keturių Rodeziją 
supančių juodžių valstybių pre
zidentus, kurie praėjusios savai 
tės pradžioje čia posėdžiavo.

Tuo tarpu Rodezijos ir Zam
bijos kareiviai išilgai sienos tąr- 

■ pe šių valstybių praeitą sekma
dienį pirma kartą nuo kovo 21 
dienos susišaudė.

Biznierių grupė 
skrenda i Kuba t

MINNEAPOLIS. — Grupė iš 
51 biznierių šį pirmadenį išskren 

Ida į Kubą tikėdamiesi nutraukta 
prekybą, kuri išbuvo nutraukta 
per 15 metu, po to kai Sovietų 
Sąjunga buvo slaptai atgabenu
si atominių sviedinių ir Jungti
nės Valstybės paskelbė 
pilną prekybos embargo.

Minėtoji 51 biznierių 
atstovauja 48 skirtingas
panijas iš jų 24 turinčias agri
kultūros ir maisto interesus, 7 
bankų ir finansų interesus, liku
sieji industrijos shemikalų ir 
spaudinių.

Grupė pakeliui iŠ Minneapo
lis sustoja Washingtone, kur su 
sitiks Minnesotos senatorių Hu
bert H. Humphrey.

Kubai

grupė
kom-

linių priešakin nepaleido. Su 
rėmimas prie Kolwezi aiškiai 
do, kad garbinamas “gen. E 
bimba” nėra joks karys, jei 
jis, taip lengvai siunčią mir 
nepatyrusius savo karius. Iki 
meto niekas apie “gen. Embi

son pareiškė, kad niekas tokio fba” nieko nebuvo girdėjęs, ne 
didelio ledų kalno nebuvo paste- nomas nei vienas jo laimė" 
bėjęs 3a Šio meto. Jeigu ledų mūšis. Jis apsistatęs Kubos ] 
kalnas nekirs į Larseii pakraš- tarėjais, bet šie neina Į pirn 
čius ir nesuduš, tai jis išplauks sias fronto linijas.
į (Pietų Atlantą, kūno šiltesni j Įsiveržėliai grįžo Į Kanzei 
vandens už poros metų jį ištirp- kaimdį, esantį 25 mylių atstu 
dys. '

Visi Antarktikos vandenų lai
vai Įspėti, kad nesusidurtų su. 
milžininšku ledų kalnu.

čekas prašo tremtinio teirių
BAMBERG, Vokietija. — Pra 

eito sekmadienio popietę Į Va
karų Vokietijos aerodromą at
skrido 32 metų amžiaus čekų la
kūnas ir paprašė vokiečių vy
riausybės suteikti jam poltinio 
tremtinio teises. Jis pats yra če
kų aviacijos mechanikas, moka 
taisyti lėktuvus, bet paskuti
niais penkeriais metais jis nes
krido jokiu lėktuvu.

Vokietijon jis atskrido nė vie
nas, bet kartu savo 25 metų am
žiaus žmona ir dviem vaikučiais. 
Vokietijos vyriausybė klausinė
ja atskridusi čeką ir rengiasi 
leisti jani pasilinkti Vokietijoje.

Paskutiniu metu Čekoslovaki
joje aštriau persekiojami tie če
kai, kurie drįsta reikalauti 
pripažinti krašto gyventojams 
pagrindines žmogaus teises.

je Į vakarus. Manomą, kad 1 
jie bandys Įsistiprinti ir gin- 
Vyrauja įsitikinimas marol 
čių tarpe, kad jie nepajėgs 
ten ilgai gintis.

įsiveržėliams ’ kraujas bi 
nulietas, kaip sako pranešim 
šeštadienio naktį, sekmadi 
dar gerokai prieš aušrą Zai 
keli lėktuvai išmetė kelias 
lingas bombas Į Įsiveržėių f r 
to štabą. Aviacija gerokai ap 
dė vadovybę, o vėliau ginkit 
vyrai metė ginklus ir pasku 
mis traukėsi Į vakarus.

Didžiųjų laikraščiu koresr 
dentai reiškia ’ Įsitikinimą, 
marokiečiai galės ne tik susi 
dyti Įsiveržėlius, bet vietomis 
lės priversti juos traukis. Š: 
mis dienomis atvyks dauj 
marokiečiu. įsiveržėlių yra 
miai daugiau, bet pirmyn va 
jie jau galės žygiuoti.

Netikėtai užklupti Zairės 
riai buvo priversti palikti s 
kesnius savo ginklus. Pra 
sekmadienį marokiečiai pa< 
jiems dali tų ginklų atgauti, 

laiškėi'i, kad ir įsiveržėliaiSovietai nori gerinti mokėjo artilerijos naudoti. 
o net nepajėgė paliktų kant

santykius su Izraeliu
TEL AVI V. •— Jerusalem Post 

pranešime iš Washingtono pas
kelbė, kad Sovietų Sąjunga, ku
ri 1967 metais nutraukė su iz'lna provincijos, Indijoj, gube 
raeliu diplomatinius santykius, | toHus Robert Grant Mirties 
pradeda žygius tiems sai y vakarą iš gubemątūros 
kiams atstatyti. (paradines duris išbėgo pe

Laikraštis cituoja rimtų šal- Į fajp bėgdavo ištisus 25 metu 
linių Washingtone pareiškimą, spat laiku, kuriuo gubernab 
jog pastebėta keletas reikšmin- eidavo pasivaikščioti. Indai 
gų žygių ta kryptimi (atstatyti kad mirusio žmogaus siela p 
santykius. Jerusalem Post spė- na j kitą gyvybę, todėl sari 
ja, kad santykiai gali būti at-: niaj tai pelytei atiduodavo k 
statyti dar šią vasarą. Į ką pagarbą.

sugadinti. Dabar Zairės k: 
galės atgautus ginklus nav 
priešui pribaigti.

• Anglijos kronikos įraž 
toks nuotykis: 1838 m. mirė



Chicagos prek. ryšių direk. ir
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tybos vedėjas ir direk., inž. Ka
rolis Balčiūnas —- Montrealio 
prekybos, skyrias vedėjas irdi-o 
rėk., Jurgis Prėikšaitis — To\ 
ronto detalinės-prek. vedėjas ir ■

Emily Jasevičiūtė — Fort Wil
liam, Ontario, prekyb. ryšių di
rektorius, Kęstutis Grigaitis — 
teisinis patarėjas, ir direk., Juo
zas Senkus — office manager ir <

Kazimieras Atohlšfo

(Pavardė ir vardas)

aebes&L

Cold

turned out

Jubiliatas Kazimierai Motu- 
ii», Žemaitijos sūnus, yra gimęs

Trašeiee ištirpti ir pritinsti

OT virš nurodytu

the WeSther, too.
Bėehušie v-intėr at \AHey Tbt£e meant snow, ice.

L» Šalie/ PQV Montreat 690, 
Canada '■

r * ’ ------------------- ------------------------------------------------ -------------

‘‘^TEPRIKLAUSOMA LIETUVA’*naujam Skaitytojui 
tik už $5.00 metams!

/Reguliari prenumerata — $10.00)

invtiuruocfv i
wristainny longonoourage, *: 

ihdrt on money. 
And then the money came.

Some $27X500,000 from xhe

MKty WYBIJW 
WJA Mirc.JF

(Dipl. Ya iv K. MotuTib dėfmcintinio jubiliejaut proga)

1942 m. Reicho Vyriausybei

rijatotarnautojų naudai.
1941 m. rudenį jubiliatas pas-

Pirmoji jubiliato sudaryta . 1958 m. akc. b-vės "Atlantis Export - Import LTD" valdybos direktoriai 
Toronte (iš kairėsh inž. K. Balčiūnas, inž. A Kšivic tas, jubiliatas K. Motušis, J. Matulionis, inž. VI. 
Stankevičius- Antroje eil.: J. Preiksaitis ir Juozas Senkus. Trūksta: Dr. E. Jaseyičiūtės, inž. Kosto 

Motušio, Kęst. Grigaičio ir Kazio Ožalo.

- strong and self-sufficient. And they’re helping them- 
ves. to safe, dependable savings. By taking stock in 
x<ęJ> st^ America with the Payroll Savings Han.

Buy United States Savings Bond*, 
They won’t leave you out in

Hew E Borvlimy (mere* wtea Md » aiAuity 
of 5 years (4H> the war). Lom. Molen or dotrorerf
Bonds cm he rephtrd tf records « provided. Whm 
needed. Bonds can be cashed at your bank. IntereR is 
not subject or local income fedeoi

Švėkšnos valse., Tauragės apskr. 
viruomeninko,. ūkininko šeimoje., 
šia nepaprasta proga tebūna 
man leista’ paminėti nors keletą 
jubiliato veiklos ryškesnių bruo 
žų, kaip visuomenihko, dipt tei- 
iminko, buy. Švėkšnos gimnazi
jos ir Tauragės Valdž. -Aukšt. 
Komercinės Mokyklos mokyto
jo, bet nemažiau žinomo preky
bininko, kuris sėkmingai vertė
si daugiau 20 mt. importo did- 
mertų ir detaline prekyba Kau
ke, Šiauliuose ir VŽmuje, o išei- 
vijojė 4— Toronte, Montrealy ir 
Lot- Angeles. Jubiliato suorga-

nixuota prekyba Lietuvoje 1935 
m. buvo plačiai išsišakojusi, pa
jėgi apie pusantro milijono lity 
metinės apyvartos, todlėj apie šią 
firmą aš nerašysiu, nes lietu
viams buvo gerai žinoma. Aš pa
sistengsiu šiuo kartu paminėti 
jubiliato pastangas atnaujinti 
prekybą išeivijoje, Kanadoje, su 

įjos sėkmėmis ir negerovėmis, 
dėstydamas trumpai prekybinės 
veiklos patikrintus dokumentus 
Įvykių faktus kronologine jų 
tvarka, kaip istorinę medžiagą.

Bolševikams okupavus Lietu
vą, jubiliatas kaip Akc. B-vės 
“D. Jurjonas & Co”, valdybos 
pirmininkas ir vyr. direktorius 
Kaune, Lasvės Alėja 4b, 1940 m. 
buvo bolševkų okupantų pašaln- 
tas ir prekyba Racionalizuota, pa 
liekant visus kitus tarnautojus 
einamose pareigose. Tais pačiais 
metais jubiliatas, kaip patyręs 
prekybininkas, organizatorius, 
okupacinės valdžios paskirtas 
sudaryti naują prekybos-pramo 
nės ministerijos padalinį — Tie 
kimo ir Realizavimo Skyrių Kau 
ne. Ši įstaiga turėjo apjungti 
pramoninius - gamybinius tres
tus, okupantų naujai suorgani
zuotus. _ t

Tačiau jubiliato naujai įkur
tam Tiekimo ir Realizavimo sky
riui neilgai teko vadovauti. Kai

minėta įstaiga buvo baigta or
ganizuoti ir pradėjo vykdyti sa
vo paskirties uždavinius, jubi
liatas po 3 mėn. pakviestas at
vykti į komunistų centro komi
tetą Kaune, kur jam pranešta, 
kad jis, kaip buvęs savo preky
bos dalininkas - akcininkas, Mas 
kvos įsakymu atleidžiamas. Ke
letą mėnesių jubiliatas niekur 
negalėjo gauti darbo. Pagaliau 
okupantui panaikinus privačių 
amatininkų dirbtuves bei pramo 
nės smulkiąsias įmones, jis vėl 
paskirtas Smulkiosios Pramonės 
ir Amatų Tiekimo Ir Paskirsty
mo vedėju Kaune. Jam padėjėju 
paskirtas iš Maskvos atsiųstas 
L. Golubiov’as, rusų tautybės, 
kuris vėliau taip pamilo jubilia
tą ir lietuvius, kad lietuviams 
partizanams išėjus ginti savo 
krašto nuo bolševikų 'okupantų 
1941 m., L. Golubiov’as nebėgo 
Maskvon su kitais rusų politru- 
kais, bet stojo į lietuvių parti
zanu eiles ir su jais kovojo .prieš

bolševikus Kauno mieste, kur veržiančios pirmyn bolševikų ar- 
jis ir žuvo. Šioje žinyboje jūbi- 
liatui teko dirbti iki atėjimo 
Lietuvon naujo okupanto — vo
kiečių.

Laikinajai Lietuvos Vyriausy 
bei įsakius visiems tarnauto
jams grįžti į savo buvusias pa
reigas, jubiliatas vėl grįžo į 
Akc. B-nę “D. Jurjonas & Co”. 
Kaune, ir ėmėsi jai vadovauti, 
bet irgi neilgai: 1941 m. fugp; 
15 d., vokiečių generalinio komi
saro Lietuvai Dr. A. von Ėen- 
teln įsakymu, jo vadovaujama 
prekyba Kaune nusavinta nacių

Latvijos ir Lietuvos generalinė
se srityse, .kiek įai lietė tada 
smulkiošos pramonės bei preky 
bos denacionąljzacijos vykdymą, 
1943 J ;m. /.jųbiįįg^ąs^ paskirta^ 
smulkiosios pramonės likvidato
rium (suprivatinĮojus) prie įga
liotinio Lietuvos Amafariis Kaii 
ne. Jubiliatas, eidamas likvida
toriaus pareigas,- 1944 m. rug- 
piūčio 10 <L buvo-Gestapo-suim
tas Kretingos mieste ir iš čia, 
nugabentas Į Gestapo Centralinį • 
Rygos kalėjimą. Pakelyje jubi- 

į liataš sutiko nemažh lietuvių 
-j intelektualų, taip^^pat Gestapo 
i sulaikytų. Jų tarpe Tftatėsi "kele
tas įžythbių prbfesbrių, advbka- 
"tų,. gydytojų, kunigų, agrario- 
mų, valstybės tarnauffijų ėct., 
apie 120 suimtų lietuvių," kurie 

j buvo 'gabenami -į" -ią. patį Rygos 
i kalėjimą. Iš Rygos ’kalėjimo ju
biliatas su kitais lietimais ir iat 
viais perkeltas f 'šiaurės-rytų
vokiečių pafrontę, prie Sege-: 

"wold, sunkiųjų darbų Stovyklą, 
į kur privalėjo apkasus kasti. 
, šiaurės-rytų frontai staigiai pa

lūžus ir vokiečių armijai trau- 
jtiantfc į. Rytprūsius, .lietuviai ir 

• latviai iš pnvėreiariiųjų darbų
— karinių ajikasų kasimo — sto 
vykios pasitraukė ir vargo ke
liais skubėjo j vakarus su bėgan 
čiais vokiečių daliniais nuo besi

rnijos.
1944 m. gruodžio mėn. var

gais negalais jubiliatas pasiekė 
R. Vokietiją, kur prieš 50 mt. 
buvo įsikūrę jo giminės — To- 
liušių šeima, Stoessen miestely, 
prie ’Lei-pzigo, ir čia laikinai su 
brolių inž. Kostu apsigyveno. 
Amerikos armijos vadovybei 
1945 m. liepos 1 d. užleidus Leip 
žigo sritį rusams, jubiliatas su 
broliu persikėlė į Anglų valdo
mą karinę zoną, Goslaro mies
tą, prie Harzd kalnų.

1946 m. jubiliatas, kaip dipl. 
teisininkas, Anglų karo civ. ad
min. patvarkymu ir Hannoverio 
liet. Apyg. Valdybos raštu pas
kirtas teisėjo‘padėjėju Goslarc 
apsk. gyvenantiems liet, pabėgė
liams ir 1947 m. paskirtas Le- 
benstedto apskrties teisėjų toms 
pačioms pareigoms.

Braunschweigo Prekybos ii 
Pramonės Departamentas jubi
liatui, kaip Lietuvos nepriklau
somybės laikais buvusiam uf- 
mo prekybos importeriui, sutei
kė teises verstis didmenų . preky
ba Goslaro apskr,..mieste. Tai. 
berods, buvo pirmas vykis, kad 
lietuviui pabėgėliui buvo suteik 
tos teisės vokiečių vyriausybės 
verstis didmenų ■ paskirstymo 
prekyba Voketijoj. Gavęs leidi
mą verstis didmenų prekyba, j u 
biliatas 1950-51 m. atnaujinc 
•ankščiau turėtus Lietuvoje pre
kybinius ryšius su buvusiomis 
vokiečių ir austrų tiekimo fir
momis ir įsteigė savo vardu ex- 
porto-importo firmą Pinneberge. 
prie Hamburgo, su atstovybė
mis USA — Chicagoje ir Kana
da — Toronte. Tuo reikalu jubi
liatas su keliomis žymesnėmis 
vokiečių firmomis pasirašė iš- 

^kirtiilės ^įiiteltių tiekiffio sutar
tis Kahadbs ir daliiiUi Amerikos 
rinkoms ir kaip tų firmų gene
ralinis -Įgaliotinis 19o2 tn. iš Vo- 
kiėtijbs !pėrsikėlė į Kanadą, To- 
rbntb 'miestą, ir čia tais pat fiiė-. 
tais įsteigė Atlantic Export — 
2o. savo vardu.
' Po 5 sėkmingų darbo mėtų Ur e 
kybą gerokai išaugo ir finansi
niai sustiptėjo. Tada jubiliatas 
nutarė savo importo firmą per
organizuoti į Akc. B-vę “At
lantis Export — Import Limi-

ted su dvion prekių paskirs- tiniu L. Reivydui vokiečių ganjy 
tymo skyrių firmomis: Trans 
Atlantis Radio Co ir Canadian

i-Li Distributing Co. IJmited
ir dviem skyrių firmomis, skir
tomis detalinei prekybai: Trans 
Ocean Radio Co. ir Imperial Elec

I tronics Co. Ši j ubiliato perorga
nizuota prekyba Toronte ir Mon 
trealy davė 15 lietuvių tremti
nių pragyvenimą, šis jubiliato 
kaip naujaateivio tremtinio pre 
kybinis aktyvumas buvo paste
bėtas Kanados vietinės didžio
sios spaudos bendradarbių ir pa
lankiai įvertintas 1952 m. “To
ronto Daily Star” dienraštyje, 
nurodant jubiliatą, kaip trem- 
tinį-atėivį, netekusį nuosavos 
prekybos, kapitalo ir kito turto 
rusų okupuotoje Lietuvoje, bet 
čia ir vėl besiimantį prekybos 
verslo su labai mažu kapitalu ir 
sugebantį duoti 3 vietos pilie
čiams darbo. Apie jubiliatą, 
kaip vokiečių firmų atstovą, 
taip pat labai palankiai nekartą 
atsiliepė “Der Courier”, Cana
da’s Leadings German Language 
Weekly ir Montrealio dienraštis 
“The Verdun’ Guardian” 1957 
m., aprašydamas jubiliato dvi 
krautuves Montrealio mieste.

Jubiliato vadovaujama Atlan
tis B-vė, plėsdama prekybinę 
yeiklą, įsteigė Chicagoje preky
bos skyrių, kuriam sėkmingai 
vadovavo prekybininkas Domas 
Jurjonas, buv. Lietuvoje jubi
liato vadovautos prekybos vice 
direktorius, šis skyrius veikė 
nuo 1955 m. iki 1961 in. gegu
žės 4 d., t. y. iki Jurjono neti
kėtai ištiktos mirties. Su jo mir 
ūmi skyrius buvo likviduotas 
kartu su Jurjono prekyba?

1959 m. liepos 28 d. Atlantis 
B-vė pasirašė kitą sutartį su sa
vo dalininku Liudu Reivydu, 
Sjr., kuris, apsigyvenęs Los An
gelėje, įsipareigojo pagal tą su
tartį įsteigti Atlantis B-vės sky 
rių šiame mieste. Tuo tikslu At
lantis B-vė atsiuntė savo įgalio-

bos apmokėtus ir apmuitintus 
48 muzikos .kabinetus sumoje 
13,436.39 dol. ir 1,650.00 dol. 
grynais pinigais įsikūrimo pra
džiai — viso 15,086.39 dot t. y. 
lygu jo turėtai šėrų sumai At
lantis B-vėje. Po vienų kūrimo
si veiklos metų Atlantis B-vės 
įgal. L. Reivydas nuo sudarytos 
sutarties atsimetė ir Los Ange
les mieste įsteigė nepriklausomą 
nuo Atlantis B-vės prekybą, pe 
rinkdamas atsiųstas prekes’ir 
sąskaitas šėrų sąskaitom Tou 
būdu Atlntis B-vei nepvyko sa
vo skyriaus veiklos išvystyti.-- 
Los Angeles didmiestyje, šis su- ■ 
tarties netesėjimas buvo nuos
tolingas ne tik Atlantis B-vei, 
ir pačiam įgaliotiniui, nes ats
kilusi kapitalo dalis nustojo sa
vo apyvartinio pajėgumo bei 
nusistovėjusių prekibinių ryšių.‘

Pirmąją Atlantis Export — 
Import Limited B-vės Valdybą 
sudarė šie asmenys: Kazimieras 
Motušis — B-vės prezidentas ir 
direktorius, Jonas Matulionis — 
vice prezidentas ir direk., inž. 
Vladas Stankevičius — secre-

tono, Ontario, prek. ryšių- direk 
torius. ' • :'-

(Bus daugiau) •

DRAUGAS <R |

RIMT A YGĄ - GERIAUSIA -Ų0 V AM A^ į!
r<6u(i«now pūiKiv pipirai bet

knygy $pinr< ar tenryn*. v >1
Aleksandras KaKainiSkis, m

atsiumiiimai ir įvyKių^ pei ajJXMsynini, ^Kanonu kaip ro- & 
manas. \3<)7 psi. įmania ~ '

A. Pakalmskis, MčTAI

zuns vorsenais. 33o psL Kanu »O.OU. MinKsuiia jarp., t Ąa.uo
Pro*. »ad. t>irzi»M, SEršŲJŲ ‘uiETUVISKV KNTQV 15TO- ’"T

Kt ja, i oaiis. zua psi., lošta — $3,tw, minkštais vir
šeliais — $2,00; U dalis, ži» jnsia — «>aju. muiK*- ... j 
tais viršeliais  ----------------—  ------ į—— ------. .52.00

AanriKas lomas — Tamašauskas, LlETUVISKASIS PAMARYS. • 
Pakalnės ir Labguvos. apskritys, su Įdomiais aprašymais, iliu- Į 
aeracijomis ir doKumentacija. 336 psL, Kaina $6.

P. Kesiūnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių lietuves 
.partizanų buities romanas ^92 puslapių. Kaina $3, •

Janina NarUna, IKT-S tR VIENA, -jaunystes auninumiULl
' HO psi.  ------ —----- :-------------—-------------- —U---------- ».0C
Ik G»*au», KO v n. as MiLERlS. biografijos ZST2

puslapiai ■——:---- r------ ——rr—~~Z-—’------ —
Knygas užrakant teikta pridėti 25 et. įfctŠto

J 1 K N O S

1739 S. Haisted Chicago, -HL 6060b

$3.00

. inĄtnenca,
2Dd^eartatthesanM:k>cation. •

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA 8U MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

D». 'Jučui DaupSra*. ’ŽEMES OKIO ŠVIETIMAS. Studija" IšlelA 
ta ctucagujc lėtx> nieiau patiek autoriaus lesomis. Knyga dviejų da
lių: lemo? 'Tklo švietimo problemos ūkininkų Krašte. Jtl dalu: Žemės 
ūkio švietimo Lietuvoje.

Autumn savo žodyje fVAo: "Jei liūdnas lietuvių tautos likimą* ’ 
nebūtų sutrukdęs Uetuvba liepriklausoinybes gyvenimo ir nebūtų «u- 
gnoyęa gražiai iMiųtĮfrių Ir sukiešrejifeių Lietuvos poOtlmų. ekonomi
nių u- kuftEriirthj taimėjnhų, šiandiena, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų ‘didžlū&lis ir džiūgauti savo žemės ūkio kūltūros vaisiai* , 
i r prilygti pačioms iškiliosioms Eūropos tautoms" ' !

< Knygds apie’Zėltfė* OtJ Ktrodo uk. žemdirbiams skaityti, kadangi . 
įbooliūti (i e to vi y tautos dauguma <B8 1Ž%; buvo ūkininkai ir po ba- 
satrti išblaškytų Uetūvūj absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkini hkų vaikki, rėiikia. Kad ši Knyga Imis brangi absu- 

lietuvių daugumai, ypa( kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
temel paradyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti Knyga 
autoriaus skinama Lnttdvai štais žodžiai*: "Dėkingas tunus — myli- 
.aai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 900 puslapių «u daug vaizdelių ir lentelių Kaina Uk.JOtA 
Gaunama Nbujiėdoae.

Čeki arba Money Orderi stub tokiu adresu.

; N A <J *j'l E N U S
I73V Mo ^AtjhED ETREET, CHICAGO. tU.INOlS (W»6O> 

mojira p*«wln»

įą,. , A___________________
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SAULĖTOJI ARIZONA

maistas

Praneši-

•rugpiucio

$2.00

Taupykite dabar

Sekmad
Martinių Restorane

Vakarienė su šampanu asmeniui 12.50 dol

UNIVERSA
1800 So. Hoisted St Chicago, III. 60608

Tel. 421-3070

$3.00
$2.00

Pas mus taupomi jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

tie du mėnesiai yra patys karš
čiausi, bet, palyginus tai su kitų 
vietovių ilgom, šaltom ir drėg
nom žiemom, labai nesunku šį 
karštj pakelti. Iš tikrųjų, čia gy 
venant yra nemažai priemonių 
tuo metu gana patogiai jaustis, 
būtent

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

Apie visatos amžių yra kele
tas teari jų. Apie jas parašysiu 
kada nors atskiru straipsniu.*

VI. Valinevičius

Izraelis pareiškė, kad jis nes
tovės rankas sudėjęs, jei par
tizanai užpuls jų ‘‘draugus’ 
krikščionis pietiniame Libane.

NAUJIENOS, CHICAGO a, ill— Tuesday, April 19, 1977

Bendrai, Arizonos gamta yra 
nepaprastai įvairi. Kalnuose pu
šynai, dykumos išsipuošusios 
jvairaus dydžio ir spalvų, kaktu
sais. Slėnyje, kur yra irigacija, 
auga medvilnė, javai, daržovės 
ir apelsinų sodai. Citrininiai 
(apelsinai, mandarinai, grapef- 
ruktai ir kt.) medžiai žydi apie 
porą mėnesių anksti pavasari ir 
jų žiedų saldus aromatas tada 
plačiai pasklinda po visą slėnį.

namų vėsinimas, mau 
dymosi baseinai, tinkama ap
ranga, tinkamas 
užsiėmimas.

tytos daugybe uolų formacijų, 
susidariusių per keliasdešimt 
milijonų metų. Srauni Colorado 
upė, laikas, vėjai ir saulė išskop 
tavo milžiniškus bokštus bei pi
ramides, susidariusias iš daugy
bės įvairiaspalvių sluoksnių, į 
kuriuos ilgų amžių fauna bei flo 
ra yra įspaudusi savo aiškias pė 
das. Nereikia būti geologu ar 
archeologu, kad žavėtumeisi tuo 
nuostabiu milžinu ir išsivežtu- 
mei iš ten glėbį naujų žinių bei 
išminties.

Zairės'karo jėgos tęsia kovas, 
nepasiduoda nelaisvėn. Zairės 
vyriausybė tikisi gauti daugiau 
sustiprinimų ir išstumti įsiver
žėlius iš Angolos.

Norintieji gauti daugiau prak 
tiškų žinių apie Arizoną, gali 
rašyti: D. Zakaras, 1239 E. Las 
Palmaritas, Phoenix, Arizoną, 
85020. Vikt.

leistas kasyklas, ieškoddami pa 
puošalams naudojamų akmenų, 
kaip turkyzų, ametistų- ir dau
gelį kitų.

Pavažiavus dar apie 30 my
lių, į šiaurę, prieš akis atsiveria 
garsioji Sedona, įsikūrusi' veš
liame Oak Creek slėnyje, apsup
tame raudonų uolų formacijų, 
žaismingai išsimėčiusių tarp ža
lios augmenijos. Vienoje tų uo
lų yra išmūryta koplyčia. Vie
nintelis altoriaus papuošalas yra 
stiklo siena, pro kurią matosi 
nęužmirštamas aplinkos vaizdas.

Jei yra laiko ir ūpo kelianti, 
trauki toliau aukštyn pro didžiu
lį pušyną į Flagstaffb miestą, 
kuris, be kita ko, yra pagarsė
jęs tuom, kad iš čia esančios 
observatorijos pirmą kartą bu
vo pastebėta Pluto planeta. <Mies 
tas yra prie pat San Francisco 
Peaks kalnų, kurių viena viršū
nė yra net 12,670/Pėdų aukščio, 
šie kalnai žiemą ir "pavasarį yra 
slidininkų rojus.

Dar keliasdešimt mylių i šiau 
rėš vakarus ir pasiekiam garsią 
ją Grand Canyon, kurią vien tik 
1976 metais aplankė 3 milijonai 
žmonių. Tai maždaug 200 mylių 
ilgio, 15 mylių pločio ir vienos 
mylios gilumo prarajos, nusags

šį egzotišką kraštą, kurį reikią 
tik pažinti, kad jį pamėgtom, 
čia gyvenimas,- tarsi, pailgėja, 
nes, esant šiltaSn orui, žmonės 
per-ištisus metus turi daugiau 
progos naudotis gamtos gėrybė
mis.

J Tuo metu, kai šalta žiema > paskubomis kelioms valandoms 
laiko sukausčiusi beveik visą S. su-toję Phoenixe • išsiveža tik 
Amerikos žemyną, Arizonoje f “labai karšta”, įspūdį, žinoma, 
žmonės džiaugiasi saule ir daug 
laiko praleidžia gamtoje spor
tuodami, augindami gėles bei 
daržoves, skindami sultingus, 
apelsinus.
į Phoeniąo miestas ir jo plati 
apylinkė yra didžiuliame slėny
je, apsuptame toli ir plačiai nu- 
sidriekueių kalnynų, šis slėnis 
pfįciąliat yra vadinamas Saulės* 
Slėniu. Ir neveltui, nes pilnai 
saulėtų dienų per metus yra 
*86%, kas sudaro apie 314 dienų. 
Saulutė šviečia, šildo, gydo ligas 
ir verčia gamtą ištisus metus ža 
liuoti ir žydėti, paukščius čiulhė 
tl. įsikūrę čia dėl kvėpavimo 
‘(ypač astmos) bei reumatinių 
negalavimų, žmonės. garbina šį 
šausą, saulėtą ir šiltą klimatą, 
kuris grąžino jiems sveikatą ir 

’jėgas.’’' 
£ * 
T Yrą Phoenixe ir jo apylinkė
je nedidelė, bet gražiai įsikūru
si lietuvių kolonija. 'Veikia net 
3 organizacijos; Lietuvių kliu- 
'bas, A L. B-nė ir Katalikų Mi
sija. Yra pora lietuvių vedamų 
jnotdiu, lietuvių valgykla ir ke
letas paskirų lietuvių profsiona- 
jų? Ganu vienašališkai ir nei- F. • *. • • •narnai nuomonei apie Arizoną

BEIRUTAS. — I iLano u šie-, 
nių reikalų ministeriš luad 
Sutros ir JAV ambasadorius 
Richard Parker praeitą ketvir
tadienį privačiai diskutavo pie
tiniame Libane didėjančią kri
zę, kur blogėjanti militarinė pa 
dėtis iššaukė pagreitintą diplo
matinę veiklą. Prezidentas Car-, 
tens yra pareiškęs “gilų susi-š 
rūpinimą” dėl nesibaigiančių 
kariškų veiksmų Libano ir Iz
raelio pasienio srityje, kur kal
nuose įsikasę palestiniečių parti
zanai apsišaudo su krikščionių 
dešiniaisiais.

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 

metą Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas, dienas ir susi
rūpinimą. -------------------------------------------------------- - M

Dr. A. J-. Gussen — DANTYS, ją priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik-----------------
Minkytais viršeliais tik  --------------------------------------——

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

Gėlimą taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čeki arba money orderi, prie 
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

Mokslinis patikslinimas 
' ■ f . * ' /■ ? ’ ’. * -

. Naujienų .77 ;Jfr. atspausdin
tas straipsnis Visatos amžius, ku
riame rašoma; kad Čikagos uni
versiteto mokslininkai - IX. N. 
Schram ir K. L. Haimebach -įro
dinėja, kad visataS galėjo atsi
rasti prieš 20 bilijonų metų. Sa
vo apskaičiavimams ėmė radio- 
aktyv^iės medžiagos. renijaus 
187 davinius. - Anot, jų, renijus 
susidarąs sprogstant -žvaigždėms 
ir jis 40 bilijonų laikotarpyje iš
virsta į medžiagą, vadinama os 
mium.

Visų pirma, nei renijus, nei 
osmium nėra medžiaga, o yra 
atomai. Jie yra atsiradę, kaip 
ir visi kiti atomai, netrukus po j 
užgimimo visatos. Kad tie che 
miniai elementai tėra atsiradę tik

.dgždėms, netiesa, nebe Washingfone. M'tingas 
įvyks šio balandžio 29 ir 30 die
nomis viename Chicagos miesto 
centro viešbutyje, dar nepaskel
bta kuriame.

Brighton Parkas .
Joniškiečių Labdarybės ir Kul

tūros klubo eilinis susirinkimas 
įvyko šių metų balandžio 5 Šau
lių namuose. Susirinkimas ati
darė pirmininkė Jul^a Sačaūs- 
kas.. Pranešė, kad yra miręs 
Alex Samuolis. Pagerbė jį atsi 
stojimu, minutei tyla. Visa val
dyba ir viso klubo nariai pareiš
kė gilią užuojautą a. a. Alex Sa
muolio žmonai Valerijai ir sū
nui. ,

Nut. rast. Antonette Kalys per
skaitė nutarimus. Laišką iš Mar
quette Parko parapijos, kuri da
bar švęs auksinį jubiliejų, klu
bas nutarė paremti $50 auka pro
gramos knygutėj. Atvirutė Ma
ry Neberieza dėkojo visiems na
riams už dovaną, įteiktą ligoni
nėj, atvirutes ir visiems, ją ap
lankiusiems. Taipgi padėkojo at
virute Valerija Samuolis. Ji šir
dingai dėkoja klubui už vainiką 
ir už toki nuoširdų atjautimą 
skausmo valandoje.

Į klubą prisirašė keturios nau
jos narės: ‘ Josephine Lawry, 
Alice Baranauskas, Stella Jonai
tis ir Bernice Skurskis. Visos bu
vo priimtos vienbalsiai.

Klubas turi senai sergančius 2 
narius: Julia Daujotas ir John 
Šulcą. Klubas nutarė juos paliuo 
suoti nuo duoklių mokėjimo ir 
laikyti kaip garbės nariais.
Klubas rengia pikniką, kuris 

įvyks Liepos 10 <£ Vyčių sode ir 
salėje, 2455 W. 47 St.

Į komisiją įėjo Della Kirklis, 
Janie Chinston, Anna Radaus
kas, Jennie Povilaitis ir Julia Sa
dauskas.

Buvo nutarta duoti Sopie Bar
čus Radijo $25 programai užlaL

sprogstant
Jų yru ir mūsų planetos žemės 
sudėtyje.

1803 m. atomų osmium, kuris 
rašomas 760s 192, surado Ten- 
naL 1925 m. atomą reni i jum — 
75 Re 187 surado Noddach, 
Tacke ir Berg. *

Taip pat atomo renijuin pasi
keitimo laikas į osmium ne jM*r 
40 bilijonų metų, bet per ame
rikoniškus keturis trilijonus me-

šią Jknysą įsigyti, prašomi parašyti, čekį arba Money 
-T;7-

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
' vardu ir pasiųsti:

1719 Sf. Habrted St, Chicago, HL 69808

. Po susirinkimo • buvo proga 
pasveikinti Magdutę Grisius gim
tadienio proga ir buvo sudainuo
ta “Happy Birthday’’ ir “Ilgiau
sių Metų”.'

Valerija Samuolis ir Brigita 
Tamošiūnas prisidėjo bonka V. 
O. prie vaišių. Buvo labai gra
žiai pagaminti pietūs Nellie Ski- 
mulis ir Emily Surwill įpūsų 
naujų gaspadinių. Labai gra
žiai praėjo popietis.

Sekantis susirinkimas - įvyks 
birželio 7 d ' ' '

SVEIKINIMAI
VAKARIENE

Pasaulinės kuro 
atsargos mažėja

WASHINGTONAS.^—- Prezi
dentas Carter pranešė penkta
dienį, kad ČIA pravesta nauja 
studija rodo neraminantį vaiz
dą, kad pasaulinės alyvos ir du 
jų atsargos yra mažesnės negu 
vyriausybė tikėjosi.

Ši analizė parodžiusi, kad 
rezrvai nėra tokie dideli, kaip 
mes tikėjome. Šie atradimai ke
lia nerimą ir turi būti perspė-

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
Įsteigta 1923 metais.

Įstaigas pietuose kiemas automobiliams pastatyti

RESPUBLIKONŲ, PARTIJA 
PASIRINKO CHICAGĄ

WASHINGTONAS. — Respu 
blikonų partija pasirinko Chica- 
gą savo pirmajam respublikonų I jimu amerikiečiams taupyti ener 
Nacionalinio Komiteto mitingui giją.

Zairėje eina kruvinos kovos
KINŠASA, Zaire 

m ai iš žabos provinci jos sako, 
kad praeitą šeštadienį vyko 
smarkios kovos Kolwez: srityje. 
Vienur kruvinas susirėmimas 
įvyko visai netoli vario kasyk
lų, o antrasis didesnis susirėmi
mas įvyko vakarinėje Kolwezi 
miestelio srityje. 

«
Tai rodo kad priešas, įžengęs 

koją į Zairę, stumiasi iš anksto 
numatyta kryptimi, kad galėtų 
pagriebti vario kasyklas. Kovų 
metu gyvybės neteko 30 Zairės 
gynėjų, vsa dešimtis sunkiai su
žeisti.

Taip pat vasaros karštomis 
dienomis visada galima pava- 
žuoti keliasdešimt mylių į kal
nus, kur oras yra vėsesnis, kur 
ramiai ošia kvanūs pušynai. Tur 
būt, dažniausiai čia lankomos 
vietovės būtų Payson miestelis 
su garsiuoju Tonto Rim kalna
gūbriu, apie kurį daug rašė sa
vo nuotykių romanuose rašyto
jas Zane Grey. Dar ir dabar ga
lima aplankyti kalno namelį, ku 
name jis' ilgą laiką gyveno. Ki
ta vietovė būtų Prescott mies
tas, 5300 pėdų aukštumoje, sa
vo apylinkėmis primenąs grąžią 
ją Austriją* Taip pat Jeromę 
miestelis, išsidėstęs ant kalnų 
pakriaušių 7000 pėdų aukštumo 
j e. Per 30 metų ši vieta buvo 
garsi savo vario kasyklomis ir 
sutraukusi daug turto bei nuo
tykių ieškotojų.* Dabar miestelis 
išsilaiko iš turistų bei .kalnų ka

lteliui į Nėvadą ar Kaliforniją sinėtojų, kurie važinėja po ap-

Vietas prašome rezervuoti iš anksto raštu
1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu HA 1 - 6100

V E R S
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Sąjunga energijai taupyti
Iki šio meto didokas šio krašto gyventojų skaičius 

galvojo, kad Amerikai nieko netrūksta. Reikia tiktai ne
tingėti, dirbti, užsidirbti pinigu, o už pinigus šio krašto 
piliečiai gali reikalingus daiktus įsigyti. Jie manė, kad 
galės lengvai įsigyti gaminius, pagamintus šiame kraš
te, o ko patys amerikiečiai nepasigamina, tai už dolerį 
galės jų įsigyti užsieniuose. Iki šio meto taip buvo.

vo

1 — Negi, pati savo akimis ma
čiau... nors mane čia tuoj...

— Lietuviškai ?
— Visi lietuviškai., ir kadgi 

gražiai kalba — kaip iš rašto, 
j <— O daug?

— Net laukai mėlyni!
— Tai gal vokiečiai?

I — Taigi, ir aš sakau—gal 
, kiečiai.

Negi, va, nori kryželį'pa
bučiuosiu ... Pati savo akimis 
mačiau. Sako, visi suvalkiečiai.

— Ir vyresnybė lietuviškai?
-- Lietuviškai. Kurie raiti ant 

arklių, kiti taip pėsti, ir visų ar
kliukas kaktoj.

Taraldis užšoko ant arklio ir 
zovada nujojo į šilelį sužinoti, 
kas, — savieji, ar nauji okupan
tai Išlindo -iš savo trabelės ir 
senelis Baltrus. Baltrus tai Anyš 
čių patrijarkas. Jo pavardė Ju
cius. Rusų su turkais kare jį su
žeidė į koją, ir užtai jis gauda
vo iš caro valdžios 20 rublių per 
metus pensijos. Už tuos pinigus 
jis pasistatė sau namelį, pabu
vojęs Šiluvoj, Čenstakavoj, ne
praleisdavo nei vienų Kalvarijų 
Vilniuje ir net aplankė šventą
ją žemę ir šventą miestą Jeru-

Blue Cross • Blue Shield 
kelia mokėjimo ratas
Frank Giarrizzo, Sveikatos 

Globos Naudotojų Sąjungos pir
mininkas, vadinamas tos grupės 
"advokatas", pranešė spaudos 
konferencijoje, kad Apdraudos 
Departamentas naujai leido Blue 
Cross-Blue Shield pakelti savo 
klientams — -pavieniams ir ma
žoms grupėms mokėjimų ratas 
tęrp 14 ir 24 nuošimčių. Minėto
ji grupė žadėjo prašyti nutari
mą leisti pakelti ratas persvars
tyti. Kompanija dar gruodžio 
mėnesį aiškinosi, kad mokėjimų 
ratas reikia pakelti, kad būtų 
galima laikytis su brangstančio- 
mis sveikatos išlaidomis. Bet 
Dlinojaus valst atstovas Eitis B. 
Levin (D., Chicago) ir kai kurie 
kiti klientų atstovai toje spaudos 
konferencijoje pareiškė, kad 
Blue Cross-Blue Shield kompa-

mokėti mėnesiui 9.60 vietoje da
bar mokamą 7.75. Ratos kitiems 
200,000 asmenims, dirbantiems 
mažose kompanijose su 3 tiri 12 
samdomą tarnautojų pakelia
mos iš $106.64 mėnesiui iki 
$123.92 mėnesini apimant ša
mas.

Blue Cross aprūpina sveika
tos apdraudimu apie 2.8 milijo
nus asmenų Ulinojuj.

Giarrtazo pareiškė, kad Blue 
’Cross labai mažai tesirūpina pa
laikyti ligoninių išlaidas (mano
mai mažesnes ir dėlto neskatina 
sveikatos globą plėsti ambulato
riniu būdu.

Amerikiečiai sugebėjo ne tik pasigaminti reikalingo 
maisto, drabužių, apavo, susitiekimo ir mokslo priemo
nių, bet jie galėdavo visko prigaminti kitoms valstybėms. 
Rusiškojo komunizmo vadai, prieš 40 metų pradėję 
skelbti kad jie pajėgs pagaminti įvairiausių prekių ne 
tik pačios Rusijoj gyventojams, bet galės ir toliau mai
tinti ir aprūpinti būtiniausiomis priemonėmis kitas tau
tas, to nepajėgė padaryti Nieko apie žemės 
ūkį nenusimanantieji komunistai politikai tiek viską Ru
sijoje nugyveno, kad jie nepajėgia išmaitinti Rusijos 
gyventojų. Jiems reikėjo pavergti ukrainiečius, gruzi
nus, gudus, o vėliau lietuvius, latvius ir estus, kad galėtų 
išmaintinti sovietų policiją ir kariuomenę — didžiausią 
sovietų valdžios ramstį. Rusai privalo pirkti duoną ir 
riebalus Amerikoje komunistų partijos nariams mai
tinti

Duonos, mėsos, apavo ir mašinų amerikiečiai gali 
pagaminti ne tik -patiems amerikiečiams/ bet ir užsie
niams. Bet degalų atsargos Amerikoje ne tokios jau di
delės. Jeigu nebūtų rastos didelės degalų atsargos Šiau
rės Amerikoje, tai degalų krizė būtų šį kraštą - palietusi 
anksčiau, šiaurės Aliaskoje degalai padės, bet ir jų at
sargos ne tokios jau didelės.-Dabar amerikiečiai perka 
degalus Artimuose Rytuose ir Pietų Amerikoje. Juos se
niai ten pirko JAV- karo laivams, aviacijai ir šio krašto 
pramonei. Bet paskutiniais metais kaikurie Artimiųjų

mŠIANDIEN TAI JAU LIETUVOS ISTORIJA,
Kaip Laš pėstininkų pulkas atnešė Anykštiečiams

nepriklausomybę.
Apie Lietuvos nepriklausomy

bę Anykščių šilelio padangės gy 
ventojai sužinojo 1918 m. kovo 
mėnesi, bet pačią tą Nepriklau
somybę atneše jiems 1919 met. 
gegužės mėn. 19 dieną pirmas 
pėstininkų D. L. K. Gedimino 
pulkas, tada dar stačiai vadinu
sis Pirmas Lietuvių Pulkas.

Per visa savo amžių jis buvo 
karštas lietuvis, slapta' mokė 
skaityti ir rašyti vaikus ir vi
suomet skaitė uždraustas ir neuž 
draustas lietuvškas knygas.

Kaip šventai tikėjo jis Dievą, 
taip tvirtai laukė, kad, subyrė
jus maskolių valstybei, Lietuva 
liks nepriklausoma ir turės sa-

katos išlaidų kilimui sumažinti. 
Net iš kompanijos 42 direktorių 
du skirti neva “visuomenės at
stovais”, vienas yra ligoninių pa
tikėtinis - (trustee), antras 'pa
čios Blue Cross kompanijos kon
sultantas.

Naujomis ratomis, kurios tu
ri pradėti galioti po’mėnesio lai
ko, apie 240,000 pavienių, 65 me
tų ar senesni, turintieji tos kom
panijos papildomos Medicare 
(suplementafy policy) turės

Iš Aliaskos į Chicagą
Los Angeles Times žiniomis, 

Carterio administracija planuo
janti statyti vamzdžių sistemą 
Aliaskos alyvai per Washingto- 
no valstiją atvesti tiesiai į €hi- 
cagą. Aliaskos alyvos mainai su 
Japonija numatyti trumpam lai
kui, kol bus pastatyti vamzdžiai 
iki Chicagos. '

šiaurinė vamzdžių linija į Cbi- 
cagą atrodanti patraukliausia. Ji 
numatyta iš Washingtono vals- 
tjios per Montaną ir.Minnesotą 
į Illinoj ų; esą ta linija galėtų ir 

. gabenti-alyvą iš Vidurinių Rytų 
bei Indonezijos.

Teisėjo palaiminimas

- Chicagos kriminal. teisme už 
2-jų žmonių nužudymą jauniklis

Anykščių • revkomas -pernakt

Rytų valdovai pradėjo kelti kainas kiekvieną pusmetį. 
Anksčiau statinė degalų kainuodavo $2.00, o šiandien ji

Tai buvo graži pavasario die
na, gegužės mėnesio diena: iš- 
progę medžiai, žydėjo sodai, ža
liavo pievos, laukuose giedojo 
vieversiai ir kas gyvas stiebėsi 
Į saulę.

Pernakt kažkur už Kavarsko 
apie Rūdiškius griaudė patran
kos ir žaibavo dangus. Bet kieno 
tos patrankos, kas varė lauk- iš 
"Lietuvos bolševikus, anykšti er
čiai tikrai nežinojo, Vieni kal
bėjo, kad tai patys lietuviai, ki
ti — kad vokiečiai, vėl sklido 
tokių gandų, kad lenkai. Į rytą 
patrankos nutilo, bet užtat aiš
kiai jau kažkur paliai patį Ka-
varską sutratėjo kulkosvaidžiai 
ir šuspragsėjo šautuvai.

gabeno -iš miestelio rekvizuotus 
grūdus, bet išgirdęs šautuvų ir 
kulkosvydžių bylą, pabėgo. Ne
silaikęs Anykščiuose, perėjo per 
miestelį ir raudonarmiečių bū
rys;'.. ■ Y j

Tik štai, atlėkė nuo Anykščių 
šilelio i viena granata, kita, trei- 
čia, ketvirta... ir šen ir ten mies 
tely ir už upes iškilo aukštyn 
dūmų irsmėlio stulpai. —

Tai lietuviai, lietuviai — su
judo anykštiečiai.

Tai mūsiškiai L Mūsiškiai 
bolševikus krapšto, — džiaugėsi 
visi ir žiurėjo Į tą pusę, iš kur 
skrido granatos.

. Viena granata sprogo vidury 
miestelio ant griūvėsiu, kita pa
taikė Į bažnyčios sieną, bet 
anykštiečiai. nė nemanė . bėgti 
nuo savųjų granatų ir lįsti į rū 
siūs... ' '

Ties bažnyčia ‘susirinko žmo
nių būrelis, apspito kažkokią
moteriškę. ’ '
— Mieloji gal girdėjai nuo ko

širdęs moterėlės gardesnio
-t k - u I ’k1'* TOi&W pilnuosius fpieldber ^orse”~l(Tmri^^

yąjj karalių, savo vynausybę, | Lietuvos - dobilėlius kareivėlius It.tetcn r MorSe* lb 
savo “Žalnierius... Tą paslaptin- Ne bet ir tolimesnei
gą mintį jis įkvėpė ir man, dar 
kada aš pas jį mokiaus skaityti 
a, b, c...

Ir štai jo tikėjimas jo neap
gavo: dar valandėlė — ir jis ant kimšo. Senelis Baltrus' veikė;

• i y — 'i__r_  v wsavo gyvenimo slenksčio pama
tys Lietuvos kareivius, Lietu
vos vyriausybę.;. Kad tai ateina 
lietuviai, jie nė kiek neabejojo 
ir nieko neklausė: jis tik kėlė

žiaus, nubaustas -nuo 14 iki 30 
metų kalėjimo. Teisėjas nubaus
tajam žudikui pasakė: “Jei ne-kelionei įdėjo. O kai kareivėliai

norėja jos k da .
ir daugiau t j, ki&nes PraL

ęis J. Mahon pasakė Georgei: 
uGeros kloties Jums. Aš tikiu, 
kad išmokai pamoką”. .

George Buvo teisiamas už 1975 
hl rugsėjo 21 (L nušovimą Wil
liam Turner, 80 metų, ir mėnesį

’kaip mažas. O kai jam parodė 
prajojantį pro šalį patį vyriau
siąjį pulko vadą Ladygą jis ji 
peržengnojo, laimindamas toli 
mėsniemš žygiams.

kainuoja veik $12.00 dolerių. Jeigu Amerikiečiai turės 
doleriais mokėti už degalus, tai dolerio vertė kris ir pra
monė nukentės.

; Specialistai šį klausimą svarstė ir priėjo išvadosj 
kad JAV privalo imtis priemonių degalų klausimui ap
tarti ir išrišti. Amerikiečiai privalės gaminti daugiau sa
vo degalų, kad doreliai neitų į užsienius. Be to, jiems teks 
išmokti pasigamintus degalus taupyti. Amerikiečiai ne
gali priklausyti nuo užsienio degalams Įsigyti. Tam tiks
lui Washingtone yra sudaryta Sąjunga energijai taupy
ti. Tos Sąjungos pirmininku yra senatorius Charles Per
cy, getas lietuvių draugas. Antruoju Sąjungos pirminin
ku yra Hubert H. Humphrey.

Vyriausiu Šios sąjungos patarėju yra James Schle
singer. Jis rengiasi paruošti, besivaduodamas turimais 
faktais, platų pranešimą apie Amerikos energijos dabar
tinius kiekius ir galimas josios atsargas. Sen Percy įpa
reigotos užregistruoti šią sąjungą pagal veikiančius val
stybės įstatymus, šios organizacijos garbės uirmmmkais 
yra buvęs prezidentas Gerald Fordas ir dabartinis vice
prezidentas Walter F. Mondale. Sąjungai priklauso visa 
eilė plieno, aviacijos, transporto, mokslos institutų pir
mininkai, darbininkų unijų vadai ir kiti atsakingi parei- 
gūnai.Kviečiami visų gyvenimo sričių atstovai, kad kiek
vienas susirūpintų, kaip reikia pramokti energiją tau
pyti.

Dr. Kazys Bobelis, Amerikos Lietuvių Tarybos pir
mininkas, taip pat gavo abiejų Sąjungos pirmininkų 
kvietimą būti Sąjungos patarėjų komiteto nariu. Abiejų 
pirmininkų pasirašytas laiškas iš karto pranešA, kad bir
želio 1 dieną kviečiamas patarėjų pasitarimas, kad vado
vybė galėtų užgirti šiuo svarbiu klausimu daromus pasiū
lymus. JcrgU pirmame posėdyje dėl kurių kitų įsiparei
gojimų Dr. Bobelis negalėtų dalyvauti, tai komitetas 
prašo iš anksto pranešti, kad jie galėtų paskirti paran
kesnę dieną pirmam pasitarimui

Pirmadienį vakarą prezidentas padarė kraštui pra
nešimą energijos klausimais, šiandien negalėjome 'pa
liesti jo keliamų klausimų, nes laikraštiš buvo pradėtos 
spausdinti dar prieš jo kalbą. Bet visa eilė atsakingų pa
reigūnų tuo reikalu jau padarė gana reikšmingus pareiš
kimus, patardami patiems gyventojams ieškoti priemo
nių energijai taupyti. Amerikiečiams teks taupyti ne tik 
elektros energiją, bet energiją, gaminamą „įvairiais de
galais. -

Kiekvienam aišku, kad vyriausybė ar atsakingi pa
reigūnai gali daryti sprendimus ir įvairius pasiūlymus, 
ir net įsakymus, bet jei didelė krašto gyventojų daugu
ma klausimo nesupras arba supras ne taip, kaip tikrovė 
rodo, tai visas reikalas gali nukrypti pavojinga krypti
mi. Daug geriau, kad platūs sluoksniai problemą supras
tų ir imtųsi priemonių patvarkymams Vykdyti. Sąjun
gos energijai taupyti sudarymas turi galvoje didelį auk- 
lėjimo darbą, kuris privalo paliesti kiekvieną krašto gy
ventoją. Mgu kiekvienas problemą supras, tai jo nerei
kės raginti pagrindinius principus vykdyti.

Sąjungos vadovybė žino Amerikos lietuvius ir gana 
gerai pažįsta Dr. Kazį Bobelį. Washingtonas Žano, kad 
jis yra Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas, o ši or
ganizacija yra atlikusi visą eilę svarbių darbų. Jie taip 
pat žino, kad Amerikos Lietuviu Tarybai priklauso pa
čios gausiausios Amerikos lietuvių grupės. Pakvietę Dr. 
Bobelį į naujai sudarytos Sąjungos, energijai taupyti pa
tarėjus, jie žino, kad Sąjungos auklėjamasis- darbas pa
sieks didelę Amerikos lietuvių- daugumą, į energijos tau
pymo darbą privalo būtį įtrauktas kiekvienas šio krašto 
sektorius. Jie supranta,* kad' lietuvius būtinai reikia 
įtraukti į planuojamą energijos lanpymo darb^.

Lietuviai yra taupūs žmonės. Jie ne tik patys tau
pys, bet jie ir kitus pamokys, kaip reikia taupyti.
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šnibždėjo...

~ Taraldis... Taraldis atjojo— 
Taraldis, — vėl sujudo anykšrią- 
čiai ir visi puolė prie Taraldžio.

—. Nu ką, savi... Lietuviai?... 
Greičiau sakyk L

Paliokai, —- vos ištarė Ta
raldis, nušokęs nuo arklio — 
Paliokai: pats savo akimis ma
čiau.
. — Legijoiiinkai?

— Legijoninkai... Visi sujudo 
pas Brazauską arbatos gerti.

— Pasigriebk tu su savo lie
tuviai... Visai jau nebetoli— 
Antanuk, greičiau vesk arklius 
krūmuosna.

Nepraėjo ir minutė, .kaip baž
nyčios aikštė ištuštėjo, tik prieš 
bažnyčios duris stovėjo be ke
purės senelis Baltrus ir meldė-

kad Viešpats prailgintų jam gy 
venimą ir suteiktų laimę, pas
kutinę laimę — savo akimis pa
matyti Lietuvos “Žalnierius”, 
Lietuvos vyriausybę. Tegul da
bar ateina lenkai, bet atris ir tie 
tuviai, — galvojo jis.

Tuo tarpu/ kai išsisširstė lie
tuviai panamiais, atgijo lenkpa- 
laikiai, dėvėję lietuviu kaukę.

Tik staiga:
• “a-a-a-a-ar nuneši mani jau 
na per pusantros valandėlės šim 
tą mylių?...”

1919 gegužės 19-d. Ir ilgai ilgai < 
apie ją tėvai, vaikams, seneliai j 
vaikaičiams pasakos ir minAy va ' 
dus ir žygius, kaip tų, kurie čio
nai, įrašyti šioje gražioje knygo.

syti ir kai vienų ir kitų seniai 
jau nebebus šiame pasaulyje.

CTA autobuso šoferio Luke

J

Buvusis karo korespondentas A KGJ*

Iš iš Anykščių šilelio išsipylė 
dainuodamas pėstininkų būrys.

Pryšaky jojo vyresnybė. Vie- 
ųa vora, atkišusi prieš save šau
tuvus, traukė per Anykščių 
“kalnus kelmuotus, pakalnes 
nuplikusias,” kiti-ėjo. nuo Ke- 
purkalnio į Užupiečius.'

Senelis patrijarkas puolė ant 
kelių jis sulaukė 1 Pasidarė mai 
šinys...

— Valio lietuviai! pirma sušn 
ko Aviža.

Valio.... Valio! — Jam pritarė 
risi ir visi paspringo ašaromis... 
O kai pėstininkai suėjo į Jorz- 
diką, dabartinę Kauno z gatvę... 

| bet aš čia neapsiimu apraŠyh-- 
tam permenki man gabumai. Pa
sakysiu tik tiek, kad viską, ką 
turėjo mergelės lelijėlės ir gera- Buddht

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

DR. K. G. BALUKAS 
AKUiERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 Sou Pulaeki Rd. (Crowford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą- 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004,

DR. C. K. BOBEUS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 6954533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

i palietė susirfrikijTio protokolą, minti, kad asmuo, kuris gyvena < 
kuriam jia, ii prigimties viskam stikliniame name, neturi svai-

1 netikįs ar abeju^as, netiki.
Į Į tai atsakytina, sau protoKo- 
las yra paruostas net dviejų šal-

i tinių duomenų faktais remian
tis; a) susirinkimo sekretoriaus 
užrašais ir b) taagnetofono juos 
telės atkartojimu nes susirinki 
mas buvp BfcteM rekorduojamas.

Bet čia įk Ir Vėl, lyg perkrau
tas kuinai kalną kopdamas, su 
klumpa. Nes jeigu jis paneigia 
tikrus fakttts turinčiam susirin-

dyti akmenų į kitų langus.
J. Pušinis

į FIGHT HEAP T DISEASE

Į GIVE HEART FUND

SUSIRINKIMŲ

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius / 

1933 S. Manhėhn Rdw Westchester, III. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir

Tel.: 562-2727 >rba 562-2728

Rez.: QI 8-0873

DR. W. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So,' Kedzie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat? 
siliepia, skambinti Mt 3-0001.

TEL. -- B2 £5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKTŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

DU. K. A. V. JUČAS
489-4441; 561-4605

J ODOS LIGOS— CHlRURGUA 
1002 N. WESTERN AVE. 
5214 N. yVESTERN AVĖ.

Telefonas atsakomai 12 vai.

FK. krank pleckas 
OPTOMETRISTAS 

kalba lietuviškai 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR.LEON AS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

’PROSTATOS CHIRURGIJA 

2656 WEST 63rd STREET
VaL antrad. nuo 1—4 po pietų, 

įetvirtad. nuo 5—7 vaL vak.
> Ofiso telef.: 776-2880 i

. Nauįas rez. telef.: 448-5545- •

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika, spec. MOTERŲ tigo-. 

Ofisas 2652 WEST 59th STREET 
Tel. rtt 842Ž3

OFISO VAIz: pirm., -antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. -popiet ir kitli laiku 

pagal susitarimą.

Aparatai- Protezai. Med. Ban
dažai. -Speciali pagalba'kojAms 
(Arch Supports) ir t. t.

2350 West tfSrįfSh, Chicago. 111.6062! 
Telef.; P Respect 6-5084

Gėiės visoms progoms
BEVERLY HH.LS GĖLINYČiA 

2443 WEST O3rd SYREEl 
rekfonsi; PR 8-0833 ir PR 8-0S3* 
. TaiP Pat, naujoji Barbaros b 
»en«- Drishiy krautuvė

THE DAISV sTriBr 
'918 Southwest Hwy, Oak Lawn, 
, . . Tai. 499-Mig

rERKRAUSTYMAi

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

Tel. WA 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
Ii įvairiu atstumu.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 a{-ba 376-5^96

ŠOPHffi BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

VhiM pragranfot iš WORA,

1490 kll. A. M.
Llatuvlg kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vaL popeL — šeštadienį 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 
vaL ryto.

Talat: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

Pavasario giesmėTENDENCINGI RAŠINIAI
syti jo spaudoje iškreiptą prane
šimą susirinkimui protokolo dar 
nepriėmus, tai kas suteikė St. 
Jurui teisę iš viso rašyti? Juk

rašė protokolo neskaitęs ir mag 
netofono visai Ttegirdėjęs! Koks 
fžfilumaeH

Si. Juras turėtų gerai atsi

Žemaičiu Kultūros, klubo narių su
sirinkimas įvyks trečiadieni, balandžio 
%) d 1:00 vaL po pietų. Saulių na
muose. 2417 W. 43 St. Nariai kvie
čiami atsilankyti, nes yra svarbių rei
kalu aptarti ir laikas užsimokėti duok
les, kad netiktumėte suspenduoti

Bus ir vaišės.
Rožė Didžgalvis, rast

"Nes širdimi tikima, o burna išpažįstama. Ir taip įgyjamas išga
nymas". — Rom. 10:10.
Čia pasakyta, kad ue, kurie neatidaro savo burnos ir nesistengia ■ pa

sakyti kitiems dieviškosios tiesos, negalės pasidaryti tiųkamais įeiti į dan
gaus karalystę. Apaštalas sako, kad negalima nekalbėti apie tai, ką matė
me ir girdėjome. Kiekvienas krikščionis, kuris gavo tiesos šviesą ir paži
ne maloningąjį dieviškąjį planą, ir pamatė didyjį išganymą, apie kurį kal
bėjo mūsų Viešpats, nebegali tylėti ir laikyti savo šviesą po uždangos.

i Kurie taip daro, težino, kada laikui bėgant jų šviesa užges. Jei kas 
‘ gėdysis Viešpaties ir jo žodžio, tas nebus tinkamas jo dangiškai ka
ralystei. w .

Vis) fino, kad mirtis yra fioun Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mL 
; rusleji? į tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 

nemokamai. Rašykite:
F. ŽAVI ST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629

ŠV. RAITO TYRINĖTOJAI

Mažeika & Evans
Koktu darosi perskaičius St. suomenę ir sušvelninus labai jau . 

•Juro tendencingą lašką “Drau- negarbingą buvusios skyriaus 
gui”, tilpusi tame dienraštyje valdybos pralaimėjimą?,!
š. m. kovo mėn. 9 diena (nr.i o T .
>7). Kad St. Jurastoū kokių ’ 5^2
puli, raižomas dažnai nukalba rasto lseJO ,\krast0' Ne?'

k. x- .. . T turėdamas argumentų, jis grainetiesa, yra žinoma is seniau. Jo . . . . . , , , i--f, j . <- bstosi tai statuto, tai suvažiavi-rtendencingi, ne faktiški įvykių1 , , ., <, ..v . . , . \ . mo nutannių, tai kaz kokių nuosaprašymai, spaudoje ne kartą-. - ...
tilpo. Kad šu tiesa prasilenkiąs 
~ašinys: “L. K. V. S. uRanlovės” 
Chicagos skyriaus veikla”, til
des vasario 5 d. htiineryje, taip . r, . • ... t i Letuvos atvežtų tumų rotoat buvo jo parašytas, buvo tik I T . T. .-.t.... .. , . IJaunmo centre. Įdomu, ------spėkoj ama, nes. -jis nedrįso -po ......... _. . .
tbo rašiniu pasirašyti. Bet da- į. . . • • - m, , .... f .* .. . taip skausminga pripažinti? To-bar yla išbado miuso _ spe- 
lojimas pasitvirtino, a e be rei- ■ 
kalo sakoma, jog paukštį pažin- ;
si iš plunksną. v

Visai nesinori su tokiu “ko- 
espondentu” polemizuoti ir gaiš 

Š laiko, bet jo akiplėšiškas fak
tų nutylėjimas, paskelbtų škrai 
symas ir norinčių atitaisytLpuo 
’imas, verčia reaguoti objekty- 
zumo dėliai.

ipaėilhri atsakau Į jo laiške 
‘Draugui” (nr. 57). sunumeruo
tus punktus;

l. “Korespondentas” St. Ju- 
•as, sukilęs kftūs mokyti, nė tiek 
težino, kad susirinkimo išrinkti 
susirinkimo pirmininkas bei sek 
•etorius kaip tik ir sudaro susi- 
■inkimoprezidiufną. ^iffiv-Trof. 
Ir. Pr. Skardžiaus, St. Barždu- 
ko, J. M. Laurinaičio lietuvių 
kalbos žodyną). Prezidiumas, j 
kurį kviečiami, anot St. . Juro 
“garbingi ašmenys Ir organiza- 
‘ijų atstovai”, vadinasi “garbės 
prezidiumas”. Jei “koresponden^ 
tas-” to nežino ir nesupranta, tai 
orimintina, jog tyla yra gera 
lyla.

2. Ką šiame punkte St. Juras 
pėgina pasakyti, turbūt, nė jis 
rnts nežino. Rašo, kad ' jokio 

j prezidiumo' korespondentu būti 
tebuvo kviestas. Tai kam rašė? 
’enosies skyriaus valdybos ka- 
lencijai pasibaigus, pasibaigė fr 
b — korespondento dienos, jei 
iė susirinkimo prezidiumo, ‘nė 
įaujosios skyriaus valdybos ne 

orašytas vienok rašė, tai įdomu 
cokio tikslo verčiamas ar kieno 
■aginamas? Ar tik ne, kad. iš
kreiptais faktais suklaidinus vi-

Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN AVE.

tatų, o pro faktus lyg ungurys 
vienok praslysta, O yra faktas,- 
kad susirinkimas kone vienbal
siai balsavo- prieš iš okupuotos . 
Letuvos atvežtų filmų rodymą

. t labai 
jdomu, kodėl" St. Jurui tai yra

kas organizavo piketavimą prie 
Ja-unimo centro 1976 m. gruo
džio 12 d.” Čia. savo neapdairu- 
mu^jfe savo jauslius nunuogino, 
nes piketavimą organizavo tie, 
kuriems yra ne vistiek, už ką 
Sadūnaitė ėjo Į kalėjimą; ne vis 
tiek, už ką Pi. Kalanta susidegi
no; ne vistiek, kad tūkstančiai 
lietuvių tremiami j Sii>irą ar grū
dami į priverčiamųjų darbų Sto
vyklas; ne vistiek, kad Lietuva 
kolonizuojama rusais; ne vis-; 
tiek, kad čianykštis lietuviška-' 
sis jaunimas siunčiamas Lietu
von Į “smegenų Įdoviinb” kur-

John -(Jonas) Stanewicz - Strunewitz
Gimęs 1914 m. sausio 16 Melrose Park, Hl-
Mirė 1977 m. balandžio 1S d. 8:40 vaL vak.
Teliko įiuliudę: žmona Jacqueline (Straw)^ sūnūs — John J-, Alfred 

ir Mark, tfukte'Ceha bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.
vpUhnis buvo sūnus mirusio Jono ir mirusios Anna ~Kobas.

• Jš yra laikomas Cook County -lavoninėje.
Informacijas teikia žmona Jacqueline Strunewitz, 5945 No. Paulina 

Ave, Chicago, Hl. 60660. TeL 769-0461. Arbar Edgewater Hospital, 
5700 No. Ashland Ave. TeL 878-6000. EUDEIKISGAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4805-07 So. HERAHTAGE AVENUE
TėL: YArds 7-1741-1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

the nė knygos Lietuvon pasiųs- ■ 
ti, tuo tarpu raudonieji mums 
perauklėti be atvangos siunčia 
savo spaudą, knygas, meninin
kus, filmus. Taigi, tiems, kurie . 
piketavime dalyvavo visa tai | 
-yra nė vistiek. Jiems taipgi ne ' 
vistiek, ar Jaunimo centras pa- ; 
virs okupanto propagandos Įran 
kiu ar ne. O kur St. Juras sto
vi? Remiantis' jo rašinėliu tu
riniu labai stipriai peršasi nuo
monė, kad jis su trimis lietiivių 
tautais okupanto darofnoinis 
skriSniddihis ir n'eteisybefriis bė 
jokio sąžinės priekaistb šutffika.' 
Paaiškėja tsrd, kieno jis dfklė- 
lę ’pučia ir iieriuristaliu, kati jis: 
primygtinai 'ir pakartotinai į ša 
so lizdą teršiš.

4. čia St. - Juras ir yėl didele 
dalimi kartoja, ką ir 3-me punk 
te “filosofavo”, būtent, nebūda
mas jokiu autoritetu, mokina ki 
tus ramovėnus organizacinių gy 
venimo dorybių. Bet jis taipgi

UNA LOUCIUS*
Gyv. Chicago, 111., Bridgepor+e

Po ilgos ir sunkios ligos mirė 1977 m., balandžio 16 d„. 11:00 vai.
ryto, sulaukusi senatvės. Gimusi Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 65 metus.
Patiko nuliūdę: sūnus Vitas, marti Virginija, du anūkai — Vikto

ras ir Susan- bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Priklaupė Efetuvūų Moterų Piliečių Lygai ir Bridgeporto Lietuvių 

Nanių Šarvininkų Draugijai.
Kūnas pašarvotas Lamb & Blake koplyčioje, 712 W. 31 St.

. Trečiadienį, balandžio 20 dieną 10:00 vai. ryto busjydima iš koply
čios į Lietuvių butines kapines.

Visi a. a. Lina Loucius giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą.

Nuliūdę lieka: sūnus, marti, anūkai.X
Laidotuvių direktoriai Lamb & Blake.

TĖVAS IR SONUS

2533 W. 71st Street
Teief,: GRovehfll 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS |
AIKšTfi TUTOMOBMAMS PASTATYTI

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
tzifektorių
A asociacijos

'ambulance 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTJ.

TURIME 
KOPLYČIAS ' 

VISOSE MIESTU 
DALYSE, 

r- v e c A - -_________

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI 71. TAMAŠAUSKO
1JETUVIŠKĄJI PAMARĮ

J36 puslapiais iu femefepfo Ir piveiksfak spras© P>m4rĮ, «errvs fe 
gyventojus ir gamtą. 1,21K) lietuvHkv vfetovardživ sąr*^«i. Knygos 
ūma 16.90, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pn3ėti dar 50 ceirty

n a u j Ve n
i 739 So. Hatetėd SU Chfc^go, «0^08

NAUJIENOSE GAUMA GAUTI:
1. J. Augustaičio ANTANAS SMETONA k jo veikia. 156 psl.

minkšti viršeliai___ :____ _______________________$2.50
2. J. Augustaičio V. VARDYS M^6VA AWE’RASTfKtO AT

SIMINIMUS, 36 psl., minkšti viršeliai _____ —$1.50
3. Vincas žemaitis, LIETUVIŲ ETNiNtŲ SIENŲ KLAUSI-

. MAIS, 104 psl., šu Žemėlapiu, minkšti viršeliui _____ $2.00
4. Vincas .Žemaitis, PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS,

minkšti viršeliai, 52 psl.__t....__ .4_ ______________ i^l OO

■» <»» '* flktettd «&eeL

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401
Happy Hour Mushrooms, a prize-winning recipe at the State 

Fair of Texas, will star at any party. Crushed Fritos brand corn 
chips, wine and other tasty ingredients combine in a fctnffinf 
for fresh mushroom caps to make a unique hot hors d’oeuvre.

Happy Hour Mushrooms marched away with the **Best of 
Show” award at the State Fair of Texas, and they are sure to 
yet equal billing at your party table!

This prisa^winning recipe combines Fritos brand corn chlpc 
and Frito-Lay brand dip mix with cheese, seasoning and just the 
right amount of wine for a tasty mixture to top fresh mushroom 
eape. Flashed under the broiler until brown and served bubbly 
hot, these stuffed mushrooms will be the star attraction at any 
festive occasion.

Happy Hnur Mushrooms may be made in advance and refrig
erated until party time. Brush the mushroom caps with lemon 
juice or white wine before stuffing and they will retain their 
light color during cooking.

HAFPY HOUK MUSHROOMS 
Fresh mushrooms 
Melted butter 
Butter, softened V
Garik, minced or mashed * 
Grated Monterey Jack cheese 
Red wino 
Soy tatice 
Frito-Lay brand toasted onion dip 
Finely erushed Fritos brand com chip*

fg medium-sized
i tablespoons
1 stick
1 clov.

N «”P
2 tablespoons
t tablespoons
1 packac*

N eup
directions t

Remofo stems from mushrooms. Wash caps and brash with 
melted butter.

Combine softened butter, garlic, and grated ebeese; mix *eH, 
Add wine, 9OĮ sauce, dip mix and erushed eon ships to maha 
• paste.

TIB mushroom eape with mixture, place on baklnr sheet *»4 
teoU for I er dntfl bubbly and MghUy teeyned.

BUTKUS - VASAITIS
14A6 So. 50th Avė., Cicero, 111. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 Sb. LTTUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET RKpabl’c 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginh 7-€67S
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Milte, DL 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-U11 
fi
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ŠAULIU SĄJUNGOS 
CENTRO VALDYBOJE

1977 m. liepos mėn. 2-3-4- die- zacijos įnašas tautinei gyvybei 
nomis Union Pier, Mich., rengia- išlaikyti ir kovai už Lietuvos iš- 
ma Lietuvos šaulių Sąjungos laisvinimą ir šaulių organizaci- 
Tremtyje 1977-jų metų kultūri- jos vieta lietuvių tautinėje veik 
nio savaitgalio stovykla, arba ' Joje, 
kultūrinis buvo suvažiavimas. 
Stovyklai rengti sudaryta orga
nizacinė komisija. Ją sudaro: E. 
Vengianskas (pirm.), S. Juozai
tis, Gailius, B. Aniulis, S. 'Ber
natavičius, J. Pocius, N. Martin- 
kus, S. Cecevičienė, S. Paulaus
kas, A. Markauskas, J. Petraus
kas, K. Vidžius, K. Pumputis, J. 
Jasaitis, P. Malėta. V. Zinkus 
ir VI. Išganaitis.

Stovykloje kviečiami dalyvau
ti visi šaulių sąjungos nariai, o 
taip pat ir ne šauliai. Stovykloje 
norintieji dalyvauti registruo
jasi adresu: Julius Pocius, 4204 
So. Maplewood Ave., Chicago, 
II., 60632. Registruojantis siun
čiamas 5.00 dpi. registracijos mo 
kestis asmeniui, kuris atvykus 
stovyklauti įskaitomas į bend
rą stovyklinį mokesnį (50.00 dol)

Lietuvos šaulių Sąjungos 
Tremtyje centro valdyba skel
bia konkursą už straipsnį, kuria
me būtų gvildenama; šaulių idė
ja, jos reikšmė ir pritaikymas 
svetimuose kraštuose gyvenan
tiems lietuviams, šaulių organi-

Straipsnio pavadinimą pasi 
renka pats autorius.

Tas pats autorius 
gali dalyvauti tik 
straipsniu.

Straipsnis turi būti
kaip 12 mašinėle rašytų (eilu
tę praleidžiant) puslapių.

Premijuoti straipsniai bus 
spausdinami Tremties Trimite. 
Vertingi nepremijuoti straips
niai bus stengiamasi atspausdin 
ti Tremties Trimite ar kitoje be 
tuvių spaudoje.

Autorius straipsnį pasirašo 
slapyvarde, o į atskirą užlipintą 
voką įdeda tikrą pavardę, vardą- 
ir adresą.

Konkurse dalyvavusių ir ne
laimėjusių pavardės* bus laiko
mos griežtoje paslaptyje,- bus 
seklbiamos tiklaimėjusiųpa TT1 
skelbiamos, tik laimėjusių pavar
dės.

Straipsnius vertina specialiai 
sudaryta komisija (bus paskel
bta vėliau).

Skiriamos trys premijos: I-ji 
150.00 dol., II-ji 100.00 ir Ill-ji 
75.00.

neilgesnis
Žvejv uostas

konkurse 
su vienu

MAIDS
We seek experienced maids to work 
for Chicago’s leading hotel. Good 
wages and benefits. Excellent working 
environment.

Apply, In person
O’HARE HILTON HOTEL

O'Hare Airport 
Chicago. HL

Equal Opportunity Employer M/F

HELP WANTED — FEmalE 
Derblninkiy reikia

REAL ESTATE
Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žarna — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIM0KBJIMA1S 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

BALFAS RIKIUOJA JĖGAS

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 
SPECIALUS VAJUS

• šio vajaus sąlygomis gali- jums duos užpildyti ir pasira- 
ma apsidrausti tik Class V-2 — 
tai yra viso amžiaus apdrauda, 
kuriai mokesčiai mokami per 
20 metų. Apraudos dydis — 
$2,000 arba $1,000.

•Apsidrausti gali visi nuo 1 
iki 70 metų amžiaus.

® Sveikatos patikrinti nerei
kia.

8 šio vajaus metu apsidraudę 
gauna 45% nuolaidą nuo pir
mųjų mėtų mokesčių ir 10% 
nuolaidą nuo sekančių 19-kos 
metų mokėjimų; .

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

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

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

ap-
va-

pa-

syti Non-Medical pareiškimą 
taip pat sumokėti mėnesinius 
arba metinius mokesčius.

<

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

* Mums reikia didesnės gyvy
bės apdraudos, kadangi viskas 
brangsta.

• Apdrauda pradės galioti 
nuo sekančio mėnesio pirmo
sios dienos, kai SLA. Centras 
jūsų aplikaciją bus aprobavęs 
ir gaus jūsų pirmuosius mėne
sinius arba metinius mokes
čius

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

MRs. G. MEILIŪNAS
307 W. 30 Street

, New York, K Y. 10001

Marquette Parko Balfo 5 sky
riaus metinis narių susirinkimas 
įvyko balandžio 3 d. šv. Merge
lės Marijos Gimimo parapijos 
sporto salėje. Susirinkimą pra
dėjo skyriaus pirm. Juozas Mac- 

' kevičius. Susirinkimą pravedė 
prim. Kostas Čepaitis. Sekreto
riavo Mykolas Vaišvila.

Buvo pagerbti mirusieji na
riai. Centro valdybos pirm. Ma
rija Rudienė pasveikino susirin
kusius, palinkėjo visiems links
mų Velykų. Ji pabrėžtinai pa
sakė, kad mūsų pareiga pagelbė
ti į vargą patekusiems lietu
viams. Tas su pasišventimu yra 
ir vykdoma. Atsakinėjo į pa
klausimus. Chicagos apskr. Bal
fo pirm. Valerijonas Šimkus, 
nusiskundė, kad darbo daugėja, 
o talkininkų skaičius mažėja.

J. Mackevičius padarė išsamią 
praeitu metu valdybos veiklos 
apžvalgą.

Praeito susirinkimo protokolą 
perskaitė M. Vaišvila. ’ Protoko- 
as priimtas be pataisų ir papil
dymų. Pranešimus padarė 
pirm. J. Mackevičius, ižd. J. Bla
žys, rev. kom. narys Povilaitis,

nominacijos kom. narė L Sek- 
mokienė.

Iš pranešimų paaiškėjo, ka< 
valdyba dirbo daug, sutartinai, 
teisingai ir atliko sunkų šalpos 
darbą.

Valdybos rinkimus pravedė K. 
Čepaitis. Į valdybą išrinkti šie 
asmenys: J. Mackevičius, Anta
nas Kareiva, Grožvyda Giedrai
tytė, Juozas Blažys, Liucija Hof- 
manienė, Jadvyga Sasnauskienė, 
Vytautas Kregždys ir Kostas 
Repšys. Revizijos kom.: K. Če
paitis, Kazimieras Povilaitis ir 
Juozas Kinderis.

Valdyba pasiskirstė pareigo
mis. Pirm. J. Mackevičius, pa
dėkojo valdybos nariams ir tal
kininkams už nuoširdžią veiklą 
ir susirinkusiems už dalyvavi
mą. Susirinkimas baigtas lie* 
tuviu tautos himnu.

Stasys Patlaba 1

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ? ’

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

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

* « '
Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma /Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legališko
mis formomis — 48.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted SL, Chicago Ill. 6U608

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'dentas

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

PUIKUS 8 butu mūrinis, arti šv. 
•Kryžiaus ligoninės. Virš S19JXJ0 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 vakarus nuo Califor- 
uijos prie 63-čios.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

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

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS .
XAOJIENOKS Kemet nėjo 60 metų. Minint jnkaktl, įerblant pirmoje 

Amerikoj lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmu 
aus Ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės Išlikimui skel 
biaznta Naujienų platinimo vaju*.

KAŪJIEM OS tvirtai stovi Ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų Uetrrfų laisve 
neidamoE ir nealdčdamos i sandėrius ra ckupantris ar jų Igallo- 
tinlaia.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupe*, jų bendras inatltu- 
rijas Ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltinių iliuzijų laikais Jos yra visiems (domios, 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 metų proga 
stelbdama platinimo vajų kreipiasi 4 visus lietuvius pasekti lietuviškos 
jpaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandine tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, riekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesasm, k
KMNUOJA: Chicago!* I<” Kan*d«|» m*t*m» — $30.00, pusei mėty — $18-00, 

trims min. — $830, vienam men. $3.00. Kitos* JAV vietose metams 
— $26.00, pusei mėty — $14-00, vienam mėn. — $2-50. Užsieniuo
se — $31 PO metams. Susipažinimui siunčiama javaity įsemokamaL

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 

Chicago, UL 60608

Q Siunčiu dot Naujienų prenumeratai, Jubfliejlnlo 
vajau* proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

PAVARDE ER VARDAS

ADRESAS

Konkurse kviečiami dalyvauti 
data: 1977 m. birželio mėn. 1 d. 
Straipsnius siųsti adresu: Jonas 
Jasaitis, 7217 So. Francisco 
Ave,. Chicago, Ill., 60629.

Konkurse kviečiam dalyvauti 
ir šaulių sąjungai nepriklausan
tieji, bet šaulių idėja ir veikla 
besidomintieji. LšST cv inf. 
1977 kovo15

— šiaurės Amerikos Lietuvių 
Sporto Sąjunga ruošia JAV ir 
Kanados lietuvių tinklinio ir 
krepšinio komandų rungtynes 
balandžio 29, 30 ir gegužės 1 d. 
New Yorke. Sportininkų susipa
žinimo vakaras bus balandžio "30 
d. 8 vai. Kultūros židinyje. Ba
landžio 23 d. ten pat bus Mai
ronio lit. mokyklos pavasario 
balius. Programoj dalyvauja 
akordeonistė Rūta Raudytė. Ruo
šia Tėvu komitetas.

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

Tel. WA 5-2737 
— Tel. 254-3320

2501 W. 69th St., Chicago, HL 60629. —
3333 So. Halsted -ct., Chicago, III. 60608.

. V. VALANTINAS
aasa

MARIA NOREIKTENE — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th St, Chicago, UL 60629 • TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas garas rūšies įvairių prekių.
MAISTAS IŠ EUROPOS SANDtLIŲ.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmines, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intynita nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psL Kaina S2.50.

Dr. Juozas B. Kondua, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijoj 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
jsL, kainuoja $2.00.

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

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas b 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ai 
piniginę perlaida.

1731 Ronth HuJuted Street, Chicago, HL C0668

— Gage Parko aukšt. mokyk
la paskelbė garbės mokinių są
rašą. Tarpe kitų jame yra Re
gina Stanku-navičiūtė, Denis Her
manas, Faith Škinkutė, Sue Vaiš 
vilaitė, Caylinn Varkalis, Zuza 
na Žemaitytė, Aurelija Kislaity- 
tė, Stepas ir Tomas Nausėda, 
Madelina Butkėvičiūtė, Algis 
Vasonis ir Karen Nausėdaitė. • .

— Magdalena J. RaškeviČiūtė- 
Eggleston, Ottawa, Ont.,, parašė 
kanadiečių vienybės dainą “We 
are one”, o jos duktė komp, Ona 
sukūrė melodiją. Sklindant Ka
nadoje seperatistinėms nuotai
koms, daina įgauna gilesnę reikš
mę ir prasmę, todėl randa vis 
daugiau atgarsio. Daina buvo 
grojama per vietos ra (H j o stotį, 
o autorės buvo iškviestos į CBOT 
TV stotį ir ta proga -solistas dai
navo tą dainą. Girdėję.pageidau- 
ja, kad daina būtų išversta į lie
tuvių kalbą bei pritaikinta lietu
viams. M. Eggleston gerai'^pa
žįsta kanadiečių gyvenimą. Ji 
yra parašiusi knygą “The Face- 
ess Canadians”.

— Viktoras Mikulskis, Cice
ro, III., švenčia šio mėneseio pa
baigoje savo gimtadienį. Jo ge
roji anūkė Kristina, baigusi stu
dijas universitete svarstė, kaip 
ta proga pradžiuginti savo sene
li, kokią dovaną jam įteikti? Ji 
užsakė jam Naujienas viene- 
riems metams. Dekėdami jai už 
tokį pavyzdžio vertą dovanos 
parinkimą, kartu %u ja sveiki
name p. V. Mikulską artėjančio 
gimtadienio progą, linkėdami 
geros sveikatos ir daug laimės. 
Turėti tokią gerą ir išmintingą 
anūkę yra tikroji laimė.

— Ponia Loretta Roman, 6734 
So. Maplewood Ave., Chicago, 
Ill. 60629, yra Chicagos lietuvių 
moterų klubo Stipendijų komisi
jos pirmininkė. Ji priima iš lie
tuvių kilmės studenčių prašymus 
stipendijoms. Jos bus įteiktos 
tradiciniame debiutančių Gin
taro baliuje birželio 19 d. Con
rad Hilton viešbutyje. Balius ko
miteto pirmininkė yra ponia 
Jean Vance. Klubo komitetas iš 
Adelės Kutchins, Stasės Semė
nienės ir Jean Varice renka pa
rašus peticijoms išlaisvinti Ni
jolę Sadūnaitę iš Sovietų kalėji
mo. Į darbą įsijungė lietuviškos 
organizacijos, institucijos ir pa
skiri asmenys — parašų rinkė
jai.

70 IR LAUNDALE — 4 kamb. me
dinis. Rūsys, garažas, platus lotas. 
$25,000.

66 IR WASHTENAW—labai švarus 
Georgian. 2 dideli mieg., TV kamb., 
įrengtas rūsys, centrinis šaldytuvas, 
garažas. $29,900.

70 IR TALMAN — puikus 2 butu 
mūras, po 3 mieg. Atskiri šildymai, 
garažas. 33,900.

72 IR CHRISTIANA — 20 metų 3 
miegamųjų mūrinė rezidencija, gerai 
išlaikyta. Pilnas rūsys, garažas. 
$26,900.

72 IR MOZART — 4 butu mūras su
2 masinu gafažu. Geros pajamos. 
$54,900.

BUDRAITIS REALTY
, Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

FLORIDA'S MACKLE BROS/ INC. 

A famous name in Southern Building 

Regional Office Cameo Tower Build
ing - ' *

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois $0635* _ 

Area Code 312 771-8200

ANNA DOCHES 
Lithuanian Representative

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus * 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980 
—I I l nul

Didžiausios kailių 
pasirinkimas 

jm vienlirtelj 
Uctavį la.1 lining

185 North Wahaah Arena* 
2nd Floor Chicago, UL 60601

NORMANĄ
BURŠTElNš

TeL 263-5821 
(įstaigos) ir 
677-3481 

(boto)

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

SODYBŲ PIEVELES
Knygelėje Nurašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naūjienos žia knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekj 
arba Money Orderi, o mes knygelę jam pasiusime. Pinigus praiome 
siųsti tokiu adresu:

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60608

Volkswagen, toyota 
padidino kainas

Amerikos Volkswagen prane
šė, kad pakelia savo automobi
liams kainas vidutiniškai $97 
arba po 2 nuošimčius. Dabar W 
Rabbit kaina iš $3,499 pakelia
ma iki $3,599. t

Toyota savo 1977 metų ^node- 
i liui kainą pakelia vidutiniškai 
apie $100. Pakėlimas buvęs rei
kalingas japonų Jenos santykiui 
su doleriu pakitėjus.,

JŪSŲ GEROVEI!

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

• ___ t

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

I 2 BUTŲ gražus mūras Marquette 
Parke. Du atskiri šildymai gazu, įreng
tas beismantas, garažas. $32,000

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

PLATUS LOTAS arti Sv. Kryžiam 
ligoninės Pigus.

3 GRAŽŪS BUTAI IR BIZNIS. 2 
aukštu mūras, gazu šildomas. Garažas, 
platus sklypas, arti parko. $40,000. 
S4Q000.

REAL ESTATE

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

TeL 927^3559

TAISAU NAMUS
Telefonuoti: 

476-7727 arba 523-9367

NAMŲ SAVININKAI’.
Jei neturite daug pinigu, bet norite 

taisyti arba pagerinti savo namus už 
grynus pinigus ar terminuotus mo
kėjimus. šaukite Mr. GALASINSKĮ.

• Tuckpointing ir siding
• Staliaus darbai
• Dažymas ir dekoravimas
• Stogu dengimas ir taisymas
• Cemento ir kiti darbai

PAUL GALASINSKĮ,
TeL 775-3175

DĖMESIO
52—S0 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis

4645 So. ASHLAND AVE. 
' ' 523-8775

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBES

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

J

★ Pasakyti tiesą šiais laikais^ 
yra pats svarbiausias reikalas ii Į 
lūtiniausias uždavinys. Dėl tie-' 
<os ir teisybės Naujienos nie- 
■cuomet nebijojo ir nebijo, kon- 
rontacijos, nors dabar daug 
<as nori įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems . ..

Naujienos buvo ir yrauž de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
įvairių tipų bendradarbiau tojus 
visiškoje laisvėje.

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

• - maujibnos, cmicaoq ■. iu------Tueeday, April 19, 1977

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminip 
iškvietimai, pildomi pilietybė* pra
šymai ir kitoki blankai

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

Albertas Ir Kastutė Rožinei, Sav.
Kambariai lr kitchenette vienetai.' 
Spalvota TV, šildomas maudymo- 

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

BEST THINGS IN LIFE
Lail Frank Zepolis 

1208’/* W.95th St. 
GA-4-86S4

BTATf rata

State Farm LiU lnsofance Cdffl&ny

•NAUJILNOS" BOLSEVIKAMS 
YRA RAKŠTIS JŲ AKYSE


