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Fedefaliniai agentai antradie 
nį užklupo Agar maisto prod u k 
tų kompaniją, kur areštavo 120 
asmenis kaip nelegalius svetim
šalius. Imigracijos ir Natūrali
zacijos Įstaigos distrikto direk
toriaus žiniomis mėsos pakavi
mo jmonėje 700 E. 107 th Street, 
dirbo daugiau kaip 200 nelegalių 
ateivių, kai "kurie net per 5 me-
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nos, Zambijos ir Angolos dvi 
dienas Ruandoje, Angoloje, tru
kusi viršūnių konferencija Mva- 
le kritikavo Britanijos siūlymą 
iš naujo pradėti derybas dėl tais 
kingo Rodezijos valdžios perda
vimo-juodųjų daugumai, saky
damas, kad tie pasiūlymai per 
vėlai gauti.

• 1852 m. Oregon valstijoje 
auksas ir druska turėjo lygią ir 
vienodą vert.

Antradienį pas- 
sekinadienio

Cook apskrities tarybos pir
mininkas George Dunne pirmas 
pasveikino merą Bilandiką ir pa 
tarė organizuoti rinkiminę kam
panija demokratų laimėjimui 
arimuose rinkimuose.

tgo, 111. — Ketvirtadienis.— Thursday, April 21, 1977

teriš iš Lenkijos, viena iš Jugo
slavijos ir 1'vyras iš Kolumbi
jos. Iš suimtųjų 80 jau antra- 
dienj autobusais išsiųsti prie 
Meksikos sienos.

Library uf Congress G r.
Periodical Division
Washington, D. C. 20540

sutiks panaikinti savo atominius 
arsenalus. ‘*Ąš negaliu būti kom 
panijoje -su žmonėmis, turin
čiais bet kokius atominių ginklų 
kiekius ir sakančiais, kad kiti 
negali jų turėti”, pareiškė De
sai. Jis užtikrino, kad -Indija jo
kių branduolinių ginklų neturi 
ir savo branduolinę technologi
ją skiria vien tik taikingiems 
tikslams.

Kongreso Biblioteka ųustatė, 
kad riebų algų pakėlimą 16.3 
nuošimčiais paštininkai gavo 
1971 m. liepos'mėnesį, riebesnį 
23.1 nuošimčiu pakėlimą 1973 m. 
ir dar nemenką pakėlimą 1975 
m. liepos mėnesį Dar pridėjus 

į ekstra pragyvenimo pabrangimo 
^priedus vidutinė paštininko alga 
siekia iki $14,408.

Italijos krikdemai 
nebenori komunistų

ROMA 
kelbtuose praeito 
savivaldybių rinkimuose komu
nistai pastebėtinai prakišo, kai 
valdančioji krikščionių demokra 
tų partija pasiekė laimėjimų. 
Daugiausia laimėjo socialistai 
po praėjusių metų parlamento 
rinkimų, kur tuomet tegavo 9.2 
nuošimčius balsų, o dabar laimė
jo 14.1%. Krikščionys demokra
tai laimėjo 1.3 nuošimčio dau
giau, tai 39.2 nuošimčius, visų 
balsų Komunistai pernai gavę 
37.7% dabar begavo 28.8%.
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MERAS MICHAEL BILANDIC LAIMĖJO 
PIRMINIUS CHICAGOS RINKIMUS

Indija nori atomų
NEW DELHI. — Ministeris 

pirmininkas Mbrarji Desai pa- 
1 reiškė, kad Indija sutiks sustab
dyti atominių ginklų plitimą tik

Santykiai sulopyti
* MASKVA. — ’Sirijos pre

zidentas Hafez Assad ir Sovie
tų sekretorius Brežnevas po. dvi 
dienas trukusių kalbų paskelbė 
bendrą t atsišaukimą dėl taikos 
Vidurinuose Rytuose, įskaitant 
ir Palestiniečiams “neginčijamą 
teisę” apsispręsti ir turėti “tau
tinę tėvynę”. Abiejų šalių — 
Sirijos ir Sovietų reprezentantai 
apsikeitė komplimentais ir skai
tosi sulopę santykius, kurie bu
vo stebėtinai apskarę dėl Liba-

Pucinskio pranašystės neišsipildė
Roman Pucinskis taip pat no

rėjo būti demokratų partijos 
kandidatas Chicagos mero pa
reigoms, bet jam nepavyko. Jis 
buvo tikras, gaus 70% visų Chi 
~agos demokratų balsų, bet jis 
vos surinko 30%

Laikraštininkams jis pareiš
kė savo džiaugsmą, kad jis turi 
oasitikėjimą didelės savo vardo 
gyventojų daugumos.

41-mame Qhicagos warde jis 
■javo daugiausia balsų. Tai reiš
kia, kad jis galės ir toliau atsto
vauti savo wardo gyventojus.
Bilandic pasiruošęs debatuoti

Meras Bilandekas, vos gavęs 
tikras žinias apie pirminių rin
kimų laimėjimą, tuojau paskel
bė, kad jis yra pasiruošęs deba
tuoti su respublikonų , partijos 
kandidatu mero pareigoms.

Aldermonas Pucinski labai 
norėjo pravesti viešus debatus 
Chicagos miesto administracijos 
klausimais, bet Bilandikas atsi
sakė ginčytis su demokratais. 
Tuo tarpu jis'pats pasisiūlė de
batuoti su respublikonų kandi
datu.

Argentinos turčius 
finansavo teroristus

BUENOS AIRES, Argenti
na. — Argentinos prezidentas 
Jorge Videla, keturias valandas 
besikalbėdamas su laikraštinin
kais, pareiškė, kad Argentinos 
finansininkas David Graiver il
gus metus finansavo teroristus. 
Jis paimdavo iš jų pinigus, ku
riuos jie išlupdavo iš pagrobtų 
turtingesnių žmonių, laikydavo 
tuos pinigus banke, o vėliau ati
duodavo jiems nuošimčius.

Vyriausybė turi žinių, 
jis ilgus metus finansavęs 
gentinos teroristus. Praeitais 
metais Graiver žuvo Meksikoje 
įvykusioje lėktuvo nelaimėje. 
Graiverio lavonas buvo tiek su- 
maigytas, kad ir jo paties vai
kai negalėjo atpažinti.

Policija mano, kad jis, nu
jausdamas areštą, suvaidino 
“lėktuvo nelaimę’
jis gali ir toliau finansuoti tero
ristus.

MERAS MICHAEL BILANDIC

Jis laimėjo demokratu partijos pirminius rinkimus, 
gaudamas 52% visę įmestu balsu.

Aldermonas Pucinski džiaugiasi, kad 41-mo 
" >: wardo gyventojai juo pilniausiai pasitiki

CHICAGA, Illinois. — Dabartinis Chicagos meras Michael 
Bilandic laimėjo praeitą antradienį Chicagoje vykusius dem<į 
kratų partijos pirminius rinkimus.*

Dabartinis Chicagos meras Bilandiką sveikino George Dunne 
surinko 52% visų demokratų 
balsų.

Pradžioje buvo paskelbta, kad 
jis gavo 50%, vėliau skaičiai ro
dė, !kad jis gavo 51%, bet pas
kutinės žinios sako, kad jis su
rinko 52% visu demokratu bal-

Karas Rodezi jai
LUSAKA, Zambija. — Pen

kių juodųjų Afrikos valstybių 
prezidentai sudarė strategijos 
planus sustiprinti partizani
niam karui prieš baltųjų valdžią 
Rodezijoje, bet Zambijos užsie
nių reikalų ministeris Siteke 
Mvale .nieko nepasakė apie

Meras Bilandic, laikraščiui 
einant į spaudą, buvo gavęs 
342,301 balsą praeito antradie
nio rinkimuose. Dėl kelių balsa
vimo vietų paduoti skundai, ku
riuos turės ištirti teisėjai ar pro 
kuratūra. bet pagrindinis skai
čius mažai tepasikeis.

Roman Pucinskis visoje Chi
cagoje surinko 217,000 balsų. Jis 
tikėjosi gauti žymiai daugiau 
balsų, bet ir toks skaičius yra 
gana geras Tvirtinama, kad len
kai vis dėlto balsavo už Pučins
ku Politikai nusistatė, kad Chi
cagoje lenkai gali kontroliuoti 
apie' 200,000 balsų.

Paskelbti duomenys rodo, kad 
lietuvių dauguma balsavo už 
Bilandiką Sen. Hagold Washing 
ton gavo tk 73,705 balsus, o Ed
ward V. Hanrahan tesurinko tik 
26,748 balsus.

Jis pareiškė, kad po pirminių 
rinkimų jis planuoja pasitrauk 
ti iš politikos.

Jokios rinkiminės kampanijos 
jis neorganizavo.

Demokratas Anthony Robert 
Martin Trigona, išleidęs stam
bias sumas radijo propagandai, 
tesurinko tik. 6,142 balsus.

įsiverželiy užfrontėm
RABATAS, Marokas. — Maroko karalius Hasanas Į Mara- 

kešo rūmus sukviestiems prancūzų spaudos atstovams pareiškė, 
kad diktatoriaus Castrb vadovaujamos Kubos kariai kovoja Zai- 
rėje kartu su įsiveržėliais. Diktatorius Castro keliais atvejais 
pareiškė kad Kubos karių nėra Zairėje, o dabar pasirodo, kad 
ten jų yra. Maroko karalius pareiškė, kad jis turįs įrodymų.prasidės spalio 1 d., perviršis 

(surplus) bus $45.5 milijonai. 
Tačiau ratų pakėlimo negalimą 
atidėlioti “visą laiką”, įspėjo 
Bailor, kadangi dėl infliacijos į 
Pašto Tarnybos darbininkų kont
raktą yra įrašyti algų padidini
mai. Pašto Kainų (ratų) Komisi
ja bus paprašyta vėliau dar šie
met pakelti ratas, kadangi dabar
tinis Įstatymas reikalauja dešim
tį mėnesių palaukti, kol pakėli
mas įsigalioja, paaiškino Bailor.

Sen. Goldwaterio pareiškimas

WASHINGTONAS. — Tikroji 
priežastis, dėlko 'Paštų Tarnyba 
vedama su nuostoliais, nepaisant 
pakeltų aukštesnių pašto ratų ir

kami stebėtiną! daugiau negu 
vi s ų kiftf valdžios'Įstaigų tarnau- 
tojai. Jei pašto tarnybos tarnau
tojai būtų apmokami reguliario
mis algomis kaip kitų įstaigų 
tarnautojai, paštas duotų pelną 
ne nuostolius, , pasakė senatorius 
veteranas Bany Goldwater (R., 
Ariz,.) /•' \

“Vienintelė, bet svarbiausioji 
visų pašto bėdų versmė yra jo 
algų didinimai”, pabrėžė gerbia- 

■'masis senatorius. • . T.
Kongreso Biblioteka, sen. Gol- 

wateriui paprašius, išstudijavo 
pašto tarnautojų algas per pas
kutinius 5 metus. Studija paro
dė, kad dėl išimtinai aukštų al
gų padidinimų, pašto tarnauto
jai šiandien gauna mažiausiai 
20 nuošimčių didesnes algas kaip 
kitų valdžios sričių tarnautojai 
(Vidutinė paštininko alga $13,- 
430; kitų Įstaigų tarnautojų 
$11,191).'

Kai 1971 metų liepos mėnesį, 
perorganizavus paštų sistemą, 
Paštų Tarybos tarnautojai ga
vo privilegiją vesti kolektyvias no krizės praeitais metais,

Pigmiai kovoja 
prieš įsiveržėlius

HIMAASA, Zairė. — Iš kovos 
lauko atėjusios žinios sako, kad 
cėntralinės Afrikos pignrai — 
maži juodaodžiai žmogiukai — 
strėlėmis padėjo apšaudyti Mu- 
čača srityje apsuptus ir bėgan
čius Angolos įsiveržėlius.

Angoliečiai įsitikino, kad jie 
negali naudotis keliais, kuriuos 
perkirto marokiečiai ir pačios 
Zairės kariai. Tada kubiečiai, 
angoliečiai ir kitokį komunistai, 
įsiveržė į Zairę ir negalėdami pa
sitraukti, pradėjo bėgli laukais.

Jie Įsimalė į pigniių apgyven
tus cėntralinės Afrikos krūmus. 
Šie strėlėmis padžiovę didoką 
įbėgančių angoliečių skaičių. Zai
rės prezidentas Mobutu Seko 
džiaugiasi, kad pigmiai ryžosi 
ginti savo teritoriją^

Vėl rinkimai Indijoj
NEW DELHI. — Indijos 

Kongreso partija atmetė nau
jos, vos mėnesio amžiaus Jana
ta partijos valdžios siūlymą 
skelbti naujus rinkimus devy
niose valstijose, kur Kongreso 
partija visiškai pralaimėjo vi
sos Indijos rinkimuose praėjusį 
mėnesį. Balsavimai valstijų sei
melių nepalietė ir naujoji val
dančioji Jonata (Liaudies) par
tija nori savo kontrolę išplėsti 
iki valstijų lygio.

Kongreso partijai Jonatos pa- 
sūlymą atmetus, arba, valstijų 
gubernatoriai arba pats Indijos 
prezidentas turės paleisti tų 9 
valstijų seimelius ir skelbti to
se 9 valstijose naujus rinkimus.

JAV PAŠTO TARNAUTOJU ALGOS
- . . y z . . *

Kodėl Paštu Tarnyba nuolat kelia ratas?
WASHINGTONAF. — Vyriausias paštų viršininkas Benja

min Bailar antradienį pranešė, kad JAV’Paštų Tarnyba pirmą 
karta per ištisus metus pasiekė pajamų pervirštĮ ir dėlto naujo 
pašto kainų kėlimo nebus reikalinga iki 1978 metų pavasario. 
Tarnyba per 12 mėnesių, pasibaigusių kovo 25 d., gavo pajamų 
perviršio apie 5 milijonus dolerių, pasakė Bailor.

'Per fiskalinius metus, kurie derybas, nepriklausomai nuo 
bendrųjų valdiškų algų lentelių 
paštininkų reikalavimai- peršo
ko visas ribasj pasakė senato
rius. ' j
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dingo, bet Į pabėgti. Dalis jų žuvo pakelėje, 
o kiti pateko Į nelaisvę. Kara
lius Hasanas pasakė laikrašti
ninkams, kad įsiveržėlių tarpe 
yra tik kubiečių, bet ir balta- 
odižių Angolos karių.

Kar' ’iu3 Hasanas tvirtina, 
kad įsiveržėlių irjnaisto perme
timas į kitus fronto ruožus rodo 
Kubos karių vartotą toktiką pa
čioje Angoloje. Karalius Hasa
nas apgailestauja, kad JAV yra 
nutarusios nesikišti į Zairės 

kurio termi- ikonfliktą,

Iškėlus Maroko "karius Zairė- 
je^ tuojau paaiškėjo, kad jiems 
patiems teks organizuoti žval
gybą. Iki to meto Zairėje buvu
si žvalgyba buvo bereikšmė, ja 
kariai negalėjo pasitikėti. Ma
rokiečiai užėmę jiems skirtas 
pozicijas Kolwezi protinei  joje, 
apsikasė ir tuojau pradėjo or
ganizuoti žvalgybą. Iš vietos 
žmonių jie mažai ką tegalėjo pa 
tirti, nes gen. Singa vadavau- 
jami daliniai buvo silpni ir ne
organizuoti. Be to, jų elgesys 
Kolwezi provincijoje nepatrau
kė vietos gyventojų. Pręziden- 

I tas Mobūtu vėlavo mokėti; algas, 
(todėl kariai buvo priversti kon- 
j fiskuoti maistą iš gyventojų. 
.Sunkiai besiverčiantiems žmo
nėms tas labai nepatiko. ‘

. Marokiečiai kitaip ' reikalus 
pradėjo tvarkyti. Maistas jiems 
buvo pristatomas, gyventojų 
skriausti nereikėjo, todėl ir nuo
taika pasikeitė. Be to, Maroko 
karo vadas Įsakė tuojau suor
ganizuoti žvalgybą, liečiančią ne 
tik priešakines Įsiveržėlių lini
jas, bet ir gilesnę jų užfrontę. 
Kaip visa tai buvo padaryta, ka
ralius * neaiškino, bet žvalgybi- 
nnkai patyrę, kiek Įsiveržėlių 
yra ir kokiomis kryptimis jie 
planuoja-žygiuoti. Žvalgyba tu
ri Įrodymų apie Castro karių 
esimą Zairėje. Marokiečiai jau 
turi nelaisvėje Castro karių. '

Kitas pranešimas iš Zairės 
sostinės sako, kad Mučača kelių 
sankryžoje Įvyko susirėmimas, 
kurio' metu gyvybės neteko di
dokas Įsiveržėlių dalinys. Ma
rokiečiai ir Zairės kariuomenės 
dalinasi pirma apsupo visą 
Mučača sritį, užkirto visus ke
lius, o vėliau pradėjo spausti 
priešą. Antradienio' vakarą ap
suptieji rengėsi trauktis Į vaka
rus, bet keliai buvo marokiečių 
kontrolėje. įsiveržėliai negalėjo

JAV ambasadorius 
Pekine, Woodcock 
WASHINGTONAS. — Leo

nardas Woodcock, United Auto 
Workers unijos pirmininkas, 
Carterio administracijos paskir
tas JAV atstovu Kinijai.

Woodcock
nas kaip UAW pirmininko bai
giasi ateinantį mėnesį, jau ko
vo mėnesį buvo prezidento Caf- 
terio specialiu pasiuntiniu į Vie- 
namą ir buvo Valstybės depar
tamento aukštai Įvertintas už 
atliktus uždavinius.

Iki šiol tą postą Pekine lai-j 
ko Thomas S. Gate, buvęs ap-l 
saugos sekretorius Eisenhowe- tvankus, perkūnas 
rio administracijoje.
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.giliai patriotinį pamokslą. Didi 
laimė turėti tokį mielą kleboną, 
kuris čia gimęs, niekad nebu
vęs 'Lietuvoje ir sugeba gražia

Linkėtina, kad ateityj, o ypač 
kitais metais švenčiant 60 mėtų

Injekcijos nebuvo tinkamai 
pagamintos, todėl keli vyresnio 
amžiaus žmonės, buvo paraližuo 
ti. Prezidentas Fordas įsakė vis
ką sustabdyti, kol mokslininkai 
galės paruošti nepavojingas in- 
jękęijąą. ■ '

legacijos pas burmistrą, rastų 
ten sėdinti lietuvį, visuose vals
tijų miestuose. A. K.

nąš, numažinti iki 50 ‘nuošimčių. Didelis pasirinkimas žiedų 
subtili j autais, vestuvinių- žiedų ' (karolių ir kt.) Visi išdir
biniai; iš adkso ir briljaiitų .yra garantuoti, o parduodant iš
duodami c€rtįfikatai;:

Pardavimo valandos: šeštadieniais, nuo 9 iki, 6 valandos, 
šekmad:eniais 1-b—5.
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MS. Genialaus rusų rašytojo

Now E Bnwda pay ItdmA vhee heU to 
maturity 6 10 mntrthn (4* th* first J
year), Honda are replaced if toat, atoletu a 
^•treycdrWhcs needed they can be cashed ♦ 
•t your bank. Interest ia not subject to stata C 
<* tocaf oadbnw team, end Marti tax kj* 1

eidavo į gatvę.
— Kas gi čia nuostabaus! — pasakė Burkinas, — 

žmonių iš prigimties vienišų, kurie> kaip^yėžy&—viste
lis arba sraigė-stengiasi įeiti į-savo lūkšty, šiame pasau
lyje apstu. Gali būti, čia atavizmo reiškinys, grįžimas' į

gyvuoja nuo 1945. m.
520. So. Michigan avė. Tek HA 7-2225

YPATINGA PROGA
TIK ŠEŠTADIENIAIS
IR SEKMADIENIAIS

Pardavimo kainos publikai 
didmeninės visiems aukso ir 
briliantų gaminiams. Kadaru 
gi brangenybės yra išdirbamos 
mūsų pačių gamyklose, dėl
to mes galime sau leisti kai-

UNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ, 
usktninkuose. Kaune. Naudakiuoše. 

tigpję. Vaizdus aprašymai. ką ji ten matė, kokias 
ą jai žmonės pasakė. 95 pat $1.50. Yra taip pat

SATYRINĖS

dėkojo visiem už skaitlingą at
silankymą, programos daly
viams ir už dosnias aukas ir 
kun. J, Vilčiauskui už nemoka
mai suteiktą salę.

Visi skirstėsi namo gerai nu? 
siteikę, patenkinti, kad tą die
ną oras pasitaikė gan švelnus ir 
kad programa pravesta per pu
santros valandos.

Lietuviams išreikšta pagarba 
suteikia pasidžiavimą o Water- 
burio miesto valdybai tenka didi 
padėka.-Vietos laikraštyj dides
niu apmokėtu skelbimu, tokia

ikę jos atmintyj, tačiau, be. sa
vo nusiskundimų vaizdžiai nuš
vietė Lietuvoj ir Sibire esančių 
lietuvių padėtį, kurios susirin
kusieji klausėsi su dideliu dė-; 
mesiu. Jųciūtė. kalbėjo švelniai,, 
ramiu tonu ir ne iš rašto, bet iši 
širdies, kaip ji pati sakėsi.

Po šios kalbos, Marcelė And-, 
;rikytė-Aleksienėperskaitė rezo
liuciją, kųpi vipų vi^baįną^ bu-. 
-vų • priimta, o Altas., peilius 
a'/loštiesiem Amerikos valdžios 
asmenims. ' . ..

Pabaigai Antaninos Bulotienės duoti, injekcijas nuo. šiltinės, 
vadovaujamas jaunimo, tautinių, amerikiečių vadinamos kiaulių, 
šokių ‘Ratelis” šokėjai gracin- slogos. ' K

9,30 vai. lietuviška radijo va- 
Jąndėlė tą dieną jausmingai nu
teikė klausytojus savo: progra
moje paįvairinant lietuviškais 
maršais, dainom ir patriotiniais 
careiškimais. Pažymėtina, su
sirgus šios valandėlės vedėjui 
Jonui Adomaičiui, jau kelios sa
vaitės tą programą praveda 
Adolfas tampė.

Ypatingai skaitlingai lietuviai 
susirinko bažnyčion 11 vai. Su
mai. ‘Įneštos Amerikos, lietu- 
vos, ramovėnų, ateitininkų ir 
skautų vėliavos. Jaunimas, tau
tiniuose rūbuose, nešė auką. 
Klebonas kun. Jurgis VilČiaus- 
kas atnašavo mišias ir sakė pa
mokslą. Jis pasidžiaugė gausiu lietuviška kalba lietuviams skie

pyti tautinius jausmus, skatį- : 
nant stengtis iškovoti laisvę i 
Lietuvai. »

Muz. Jono Beinoriaus veda
mas choras galingai pradžioj už 
traukė “Dievas mūsų prieglau
da. ..”, laike mišių gražias lie
tuviškas giesmes o pagaigoje 
“Apsaugok Aukščiausias” nus
kambėjo jausmingai.

Tuoj po pamaldų, visi nuvy
ko į parapijos mokyklos salę, 
kur įeinant buvo atsilankiusiem 
pasiūlyta’ kavutė bei arbata su 
pyragaičiais, Danutės- Venclaus- 
kaitės ir Moterų klubo narių pa
ruoštais. ‘

Taipgi, kiekvienas laisvai ga
lėjo Įteikti savo auką, laisvinimo 
veiklai paremti. Aukas priimi
nėjo Julė Puodžiukaitienė, Aldo
na Raugalienė, Juozas Valkaus
kas ir Vincas Skladaitis, Surin- • 
ktą Altai-S612, L. B-nei-$687 ir 
Vlikui-$142. Viso $1441. —

Neilgai trukus, tautiniais žen
klais dekoruotoj scenon , užžen
gęs Altos pirm, ir šventės proi. 
gramos vedėjas Adolfas: čampė 
minėjimą pradėjo visus pasvei- 

y kind am as. Po to sekė vėliavų Jis dėvėjo tamsius ajdnios, vilkėjo megstmį,_ auiSs 
užkųiįdaya'yata, ų:,. kai sėsdavo Į’^yėžmiį,A tai . vęžikųį 
liepdavo.
ti nuolatinę šio žmogaus pastangą apsupti save lukštu,

nazijos mokytojas Burkinas kievieną vasarą svečiavosi 
pas grafus P. ir šioje vietovėje seniau jau buvo savo 
žmogus.

Nemiegojo. Jonas JoniČius, aukštas apyliesis senis 
su ilgais ūsais> sėdėjo išlaukėj,prie įėjimo ir rūkė pypkę; jį 
apšvietė mėnulis. Burkinas gulėjo viduje ant šieno ir 
prieblandoje nebuvo matomas. Pasakojo įvairias istori
jas. Tarp kita ko kalbėjo apie tai, kad seniūno žmona 
Malvra, moteris sveika ir nekvaila, visą savo gyvenimą 
niekur nebuvus toliau savo gimtojo kaimo, niekados ne
mačiusi nei miesto, nei geležinkelio, o paskutiniuosius

Vėliavas pagerbus Elena Ju- 
riūtė, knygos “Pėdos mirties 
nonoje” autorė,, pasakė pusva-

kė nuolatiniam pavojuje,, ir, gali būti, dėl to, kad pail
sintų šitą savo baikštumą, savo santykį su; dabartimi; 
jis visados gyrė praeitį ir tai, ko niekados nebuvo; ir se
novės kalbos, kurias jis dėstė, buvo jam iš. esmės tie pat

meniiiis gyvulys ir vienišai gyveno savo urve, o, gal bijt, 
šitai tiesiog viena iš žmogaus charakterio vertybių, — 
kas žino? Aš ne gamtininkas ir ne. mano ręika^s pana
šius klausimus liesti, aš tiktai noriu pasakyti, kad tokie, 
žmonės, kaip Mayra, reiškinysnedažnas. Nagi štai, toli 
neliečiant, apie prieš du mėnesius mirė mūsų miestely je ; 
kažkuris Bielikovas, graikų kalbos mokytojas, -mano t 
draugas, Jūs žinoma, apie jį girdėjot. Jis buvo ypątingąs |

devintos vakaro vatandoš, arbą kukame nęrs straipsny- | 
'je bųyo draudžiama firinė nįeilėr tai. jam. tatai buvo, ąis- 
jkų, tikra; uždraustą — ir baigta. Nuolaidume ir leidiąie • 
’ ją^i visados būdavo, paslėptas abejotinas elementas, 
kas neišaiškinta ir liūdna. Kai mieste leido dramos rate- ■ 
lį, arba skaitykla, arba arbatinę, tai jisai linguodavo .« 
galvą ir iškyliai sakydavo: y y '’Ąj'y f

— Tatai, žinoma, taip tai taip, visa tai puiku, na kad 
tikrai ko nors? ..

Visoki nukrypimai, - keitimai, nepaisymai taisyk- ' 
lių jį nuteikdavo, no«% kupis-. ęžft 'fa Reikalas?

ąį£kau£,iįėrą, bet vyriausybė ren. 
,giąsi tyresnio amžiaus žmonėms 

į. nuo. šiltinės,

' + »*rc 'u fott'in padėkojo 
vi«’ sugiedojo giesmę “Mari-

Autorė buvo Vilniuje, Trakuose,
Kiaipęuoje. » Palai 
kalbas girdėjo tr k;
Uretsta i anglų. kaL„. ,

• AK Zoičanko. SATYRINĖS
60 Miyrimų novelių,. 199 pusi., kajna fa.

į O, Kuraiti*. KELIONĖ | ANALUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pasta bumą neapgauna Intjimsto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai- AM knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Prirf. p. Pakarkite, KRYŽIUOČIU VALSTYBĖS SANTVARKOS
BRUOŽAI. 176 psl. dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina $2.

Vince* ŽamMtito LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84, pat Kaina

Ale U. kiti leidiniai yra gaunapl
IĮAUJI£NO6E, $«. KALSTO ST., CHICAGO, f L L. ėOSOS

stsUanAagĖ. darb^į. ea|s»Mo«Nk. «4*ekar»t paltu Ir pridedant 
<ok|| ar. plnlglMe perlaMa. r

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas hetwvt^ kuriam riipi gimtinio krašto laisvė fr lietu

vių x«'rb‘ivi> pu va .v MfSipaŽHHi >ik žemiau ku ygcn.is.
Čia DumiiiuUub knygaa gailina užsisakyti Naujieuuse

Juozas Kapatinskaa, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai * aplei
džia ai Lietuvą, Degimu quo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyK 
lose Vokietijoje. 27$ p»U kietais Grobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapaėintkas, IŠEIVIO DALIA? Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų auimumnų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai Įsikūrusio akmens istorija. Knyga gausiai iliu- 
struota. juo, psL Kaina 7 doi.

— 0, kaip skambi, kaip , puiki graikų kalbą! — sakė 
jis su saldžią, išraiška; ir, tarsi patvirtinimuisavą žę- 
džių, primęrkdąąlas; akis, ir pakylėdamas pirštą, ištar
davo:- . y ■

— Antropos! ' ' J.
Ir savo mįųtį Bielikovas stęn^ę< taįp,ę^t pą^ėętįfųtr 

-liąrę,. Jąių. buyo/ąįškūs til^ąį ąpliųfesčiąi ląį^pjąščių

Pačiame pakraštyje Mironosicko kaimo, seniūno 
Prokofjevų pažiūrėję nakvyne išsidėstė vėlyvi medžioto
jai. Jų buvo tiktai dvejetas: veterinarijos gydytoja^ Jo
nas Joničius ir gimnazijos mokytojas Burkinas. Jono Jo- 
ničiaus pavardė buvo pusėtinai kiesta, dvilype -7- Činšą 
Gimalaiskis, kuri visiškai jam nepatiko, ir jį visoje gu
bernijoje vadino tiesiog vardu su tėvo prievardžiu; . jis 
gyveno priemiestyje, arklių auginimo stotyje ir dabar

WATTOI8Y, CONN.
tietuyęž -JnėĮį’rr.as

t /
Vėsėk’ 

i-* fr ttr 
r’pjiwJ’o metų patiri}, bęt kasmet 
minėjų tyącką, if pręgęųųą 
nuohįt tobulinamą bei įvaikina
ma. Syatftcburieciai lietuviai pa
tenkinti šventės pravedimu, ame 
rikiečiai lieka suįdominti Lie- 
tuvosjdausimu.

Ayįe minėjimą buvo skelbta 
lietuviškoj spaudoje, vietos lai
kraštyje ilgesniu, aprašymu, per 
kelias radijo skiltis, bažnyčios 
biuletenyje ir plakatu “Spau
dos” knygyno lange, kad minėji
mas įvyks vasario 13 dieną. Tad 
nedaug lietuvių liko, kuriuos ši 
žinia nepasiekė.

Tą, gražų sekmadienio rytą, 
9 vai., dalyvaujant policijos gar 
bės sargybai ir būriui lietuvių 
buvusi Sibiro kankinė Eleną. Ju
cį ūtė, iš .Bostono, prie miesto 
v-bos rūmų,. pakėlė lietuvišką 
vėliavą. Miesto ąldermonų pre
zidentas Donald McGill miesto 
vardu pasveikino lietuvius, o A.

įnešimas, abiejų^-himnų giedoji
mas, ir kun. J, Vilčiausko invo- 
kacijos malda. Už visust-kritu
sius Lietuvos laisvę ginant, 
muz. Jo Beinoris pianu ir Al. 
Jarus "kornetą pagrojo žuvusių
jų giesmės, meliodiją. L. B-nės 
apylinkės pirm. Viktoras-Vait
kus iškiliai perskaitė Nepriklaii 
somybės Aktą, po kurio vėl mu
zikinis duetas pagrojo “Lietu
viais esame mes gimę”. .

Po to miesto ąldermonė Alye- 
ra Balandienė skaitė Conn, gu
bernatorės, o ąldermonų prez. 
Donald McGill miesto merų pro
klamacijas. Advokatas McGill 
pasisakė, kad jis džiaugiasi esąs 
pusė lietuvio, nes jo močiutė lie
tuvė ir nuo dabar stengsis pra- padėka viešai buvo pareikšta, 
mokti lietuviifkalbos.

Pasivėlinęs (^rvo kitur _ . ___ _ ..... ..
kalba) kongresuionas Ronald Sa sukaktį, atvykusios lietuvių der 
rasin tarė keletą sakinių lietu
viškai, o ydiau* ąnglų kalboj išr 
reiškė savo .simpatiją lietu- 
viams, užtikrindamas, dėti savo 
pastangas lietuvių siekimams 
^atsiekti. žįSIpL

Vyresniesiems ruošią, 
injekcijas

’ WASHINGTON, D. C. — Pra 
eitą rudenį keli-gydytojai buvo 

.'įtikinę atsakingus sveikatos or- 
—___ . rganus duoti vyresnio amžiaus

orasmingą kalbą^Jos-peTgyve- į žmonėms injekcijas nuo šiltinės.
Išleistos nepaprastai didelės su- 
'mos pinigų toms injekcijoms 
-paruošti, bet jos nedavė lauktų 
.rezultatu:

America lą toe place that Is made 
out at dreaiD&. Aid, U.S. Savings 
Bonds have been helping to make 
bIwpy (beams come true for years.
.Now, Bonds mature in less than 

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

Top can, buy shares in your parti- 
auar dream by joining the Payroll 
Sarin^s Han where you work, or the 
Bsnd-a.-Monthplanwhere.you bank.

Before you know it, your Amencan 
will be a reality.

Take stock in America
Now^J^inaiure m fhansix

...... ..... .



Vilniaus užmistyje matome Verkių priemiestį

$2.00

N KETA Taupykite dabar
pas mus

Sekmad

2500 W. 94th St Evergreen Park. Illinois

Vakariene su šampanu asmeniui 12.50 dol

BANKETĄ RUOŠIA

UNIVERSNAWIEN
Tel. 421-3070

$3.00
$2.00

Pranciškonų spaustuvė. (Elta)

Lietuviška radijo programa 
LIETUVOS AIDAI

ib* diąlogas" ėjo per tris Ke- 
Ivgr numerius (11-13, 1977)> 
uodame keletą ištraukų:

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

VLIKo narių daugumos pažiū
ra, atstovaujama J. Valaičio, 
VLIKa linkusi laikyti plačios 
skalės politiniu organu, kuris ge 
riausiu atveju turįs atspindėti 
europine prasme subrendusios 
visuomenės srovinę diferenciaci
ją. Mažumos pažiūra, atstovau
jama Br. Nemicko, sprendžia ki

taikų ir kitokiais atžvilgiais, 
kaip syk šitos svarstytos tik 
nebus Jbuvę vaisingesnės, pras
mingesnės, geriau pasisekusios 
už daugelį tų, kuriose susitiko 
“tie patys” su/‘tais ‘pačiais” — 
VLIKas su Al .Ta, ALTa su Ben 
druomene, “reorganizuotieji” su 
“nereorganizuotaisiais”... *■ Dr. J. K. Valiūnui, VLIKo 

pirmininkui, balandžio 5 pada
ryta .sėkminga operacija. Ligo
ninėj teks išbūti porą savaičų

(Elta)

ERIKOSlietuvių istorijos drauguos 
vardu ir pasiųsti: /

1738 So. Halsted St, Chicago, EL 6(1608

VL IKo valdyba kovo 24 pas 
kyrė 2C0 dolerių JAV l ietuvių 
jaur imo s: jungai (pirmininkė 
Birutė Zdanytė), lietuvių poli
tinių kal n ų reikalams. (Elta)

dviejų dienų didžiai intensy
vioms svarstytoms.
‘ ir kažin, ar, nežiūrint milži-
'ilKkodalyvių kontrasto am-

į “.Suvažiavimai, konferencijos 
ir simpoziumai — neatskiriama 
mųsų visuomeninės egzistenci- 
jos dalis. štai, neseniai įvyko 
ęlena itin įdomaus pobūdžio 
konferencija, kokių neperdaž- 
niausiaį pasitaiko, būtent, — 
VLIKo ir Pasaulio Lietuvių Jau 
nimo Sąjungos jungtinė... At- 
Įfeit — vyriausi, ir amžiumi, ir 
prisiimtuoju autoritetu, mūsų 
ląisvimmo kovos vadai susitiko 
ąu tpemty. gimusiu bei užaugu
siu jaunimėliu, kuris kai kam

Pagrobė Salvadoro 

užsienio ministrą

j SEMINARO JAUNIMUI ATSPINDŽIAI
* Plačiau apie VLIKo suruoštąžiaus, patirties, energijos, nuo- 
politlnj seminarą jaunimui (va-.

Todėl ypač gaila, kad diskusi 
p valdyti? (jose nedalyvavonei Algis Spe- 

- metu mums Lie|rauskas, nei Regina Žymantaitė. 
Kaip žinome, šie abu VLIKo spe 
eialios komisijos nariai spaudo
je Vilniaus kursus pasmerkė. O 
aš manau, kad jiems būtų buvę 
naudinga pasiklausyti ir bandy
ti atremti svarius ir giliu pat
riotizmu pagrįstus kontraargu- 
mentus, kurie, kaip . 'sakiau, šĮ 
kartą skrido iš dešinės ir kai
rės ir užvaldė visą diskusijų 
forumą.

Gi iŠ vyresniųjų dalyvių tik 
vienas Juozis Audėnas, VLIKo 
tarybos narys ir Valstiečių liau
dininkų sąjungos atstovas, ka
tegoriškai ir iš ’principo pasisa
kė prieš jaunimo dalyvavimą 
Vilniaus kursuose ir ’organizuo
tose ekskursijose. Jis nurodė į 
tai, kad tų kursų programoje 
yra nemažas leninistinės isto
riografijos bei propagandos krū 
vis.

Tačiau jis susilaukė replikos, 
kad dar ir tirščiau bolševikiniu 
šlamštu priterštus kursus yra 
išklausę Tomas Venclova, ir Ro
mas. Kalanta, ir Mindaugas To- 
monis, ir Nijolė Sadfinaite, ir 
tūkstančiai Kauno gatvėmis žy
giavusio jaunimo, š a lakusio 
“Laisvės Lietuvai!”. Atseit, jei 
propagandinis šlamštas, tai-dar 
nereiškia, kad jis- lenda į galvą.

ri metai, kai, reikalaudamas 
Lietuvai laisvės, Kaune suside
gino Romas Kalanta. VLIKo ką apie grobikų pėdsakus

yra kiekvieną penktadienio vakarą nuo 9:30 iki 11-tos vaL 
iš W0PA stoties 1490 AM banga.
Sekmadieninė programa iš WJOB 1230 AM stofies, Hammond, 1nd„ 
būna nuo 9:30 iki 10 vai. ryto gerai girdima Illinois ir Indiana valstijose

Gegužės 7 d. 8-10 vai. vak. i§ WLNR-FM 106.3 stoties prasidės 
šeštadieninės programos. z

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

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. ------------------- ------------------------------------

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

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

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

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša , ‘

ISTORIJA "
. Alekso AbnH knyga .prakauli paskatiplg 90 (1989-1959) meni 

GMeigoi Ifetovię gyvenimą ir jų atliktas darbus 664 psL Kaina 
>14.; TSeįdo Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

^.^faiygoje aprašyta pirmas Chlcagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
Bofttąų kolonijoe, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž- 
ąjatpA Įsteigti.ĮaįkraščiaL kuriraviso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasąųtotiHt ykorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi- 
Įąs. ' Dūėti^ dokumentai katalikiškų, socailistinių, laisvamaniški; if 
WiiorętiUtMijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban-

Viena stipriausių bendrovių, turinti dideles atsargas 
Įsteigta 1923 metais.

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti,

taip: politika tesanti atsakymas 
į klausimą: 1

Kadangi š: 
tuvos valdymo problema nekyla, 
o kyla tik jos išlaisvinimo pro
blema, ir kadangi VLIKas yra 
tik laisvinimo organas, todėl 
jam ir visai nėra reikalo būti 
sudarytam iš kai kuriais atve
jais jau gerokai nusilpusių par
tinių grupių; jį turi sudaryti 
tie, kurie nori ir sugeba dirbti’ 
laisvinimo darbą. Atseit, VLIK
as turįs vadovautis ne sroviniu, 
o efektyvumo kriterijum.

Diskusijose šiuo klausimu iš
kilo teigimas, kad srovimai di
ferencijuotos VLIKo sąrangos 
koncepcijos įtikinamumą gero
kai pakerta pačių kai kurių sro
vinių grupių apsiblausimas, ne- 
besirūpinimas savimi pačiomis. 
Kas iš to, kad VLIKas sudary
tas iš partijų, jei tos pačios par

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

. arba telefonu HA 1 - 6100

• DAINOS
• SVEIKINIMAI
• VAKARIENE

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

SAN SALVADOR, Salvador.— 
Praeitą antradienį įsiveržė į Sal
vadoro užsienio reikalų minis- 
terio butą keturi gerai ginkluoti 
vyrai ir išsivežė minister} Mau
ricio Borgonovo. Trečiadienio 
rytą j(e pareikalavo išleisti 36 
politinius kalinius, išvežti juos 
į užsieni, jei nenori rasti užsie
nio ministrą nužudytą.

Salvadoro prezidentas Arman, 
do Molina dar nepadarė jokio 
pareiškimo šių grobikų reikalu. 
Atrodo, kad policija turi nuovo-

Bet įspėjimą, kad į Lietuvą valdytos prašomas, Jcstįph Bo- 
vykstąs jaunimas turėtų būti ley parašė ang’ų kalba knygelę 
šičia, tremty, specialiai politi-' Flames for Freedom. Leidžia 
ni’ai paruoštas, primygtinai kė- Tautos Fondas. Spausdina T. T. 
lė -Jurgis Valaitis, VLIKo vicei 
pirmininkas.

įdomu, kad visų šių diskusijų 
klausėsi ir Tomas Venclova. 
Joms pasibaigus, ir jis buvb 
pakviestas tarti žodį. Ta proga 
ir jis aiškiai patvirtino savo nuo 
mone, kad jaunimui reikia nau
dotis sąlygomis vykti j Lietuvą 
bet kaip, net ir į kursus ir net 
tada, kada tas sąlygas nustato 
okupantas. Kontaktas tarp lais
vo ir pavergto žmogaus visada 
atsveria galimus pavojus...

Gal pati labiausiai žavėtina 
šito seminaro savybė buvo ta, 
kad šį kartą vyresnieji jauni
mo įdėmiai klausėsi. Bent taip 
atrodė. Nesigirdėjo pamokslavi 
mo. VLIKo vadovams buvo gera 
proga patirti,’ kokios jaunimo 
nuotaikos, o jaunimas galėjo pa 
justi, kad VLIKas ne toks jau 
visai nesukalbamas ir auto
ritetinis “velnias”, kaip jis kar
tais piešiamas”. (ELTA)

imant, praėjo sklandžiai ir turi
ningai...

Kokie gi buvo šio seminaro 
atmintinesnieji momentai?

Pirmuoju tokiu, gal būt, bu
vo VLIKo valdybos narių: so
cialdemokrato Jurgio Valaičio ir 
tautininko dr. Broniaus Nemic
ko inteligentiškas nuomonių su
sikryžiavimas. Atsakydamas į 
gana drąsiai • skeptiškus jauni
mo atstovę pasisakymus dėl 
VLIKo partinės struktūros, J-. 
Valaitis ėmėsi ramiai, bet iš pa
grindų' dėstyti tą ‘<nuoseklu- 
mą”, kuris grindžias VLIKo sro
vinę sąrangą, čia pat tačiau prie 
jo prišoko prof. Nemickas, ener 
gingai aiškindamas, jog pačio
je VLIKo vadovybėje yra ir vi
sai kita pažiūra į tuos pačius 
klausimus.

Konferencijų ir panašių susi
būrimų pasisekmą galima spręs 
ti dviem požiūriais: tuo, kokios 
jų pasekmės, kokia jų įtaka to
limesniam visuomeniniam gyve
nimui, bet ir tuo, koks gyvumas, 
koks minčių sūkurys apsireiškia 
pačios jų eigos metu. Apie poli
tinio seminaro pasekmes dar per 
anksti ką nors sakyti: šitą spren 
dimą padarys tik ateitis. Ta
čiau, kad jis pats savo eigoje 
buvo gyvas, stimuliuojantis, ne
nuobodus, tą drįstume tvirtinti 
jau ir dabar. Nesigilinant į kai 
kuriuos užkulisinius reikaliu
kus, konferencija, a p 1 amai

vumo?
t L , T ' ■' / •; - ‘ -

.. J. Valaitis visgi matė gali
mybes tokiam aktyvumui pasi
reikšti, jas įdėmiai rišdamas su 
Lietuvos disidento T. ženklio 
kadaise Akiračiuose dėstytais 
samprotavimais apie. ■ išeivijos 
rolę tlternatyvinių politinių kon 
cepcijų Lietuvai formulavime...

?.. originaliai vystytas dr. Vy I 
tauto Vyganto pašnekesys apie 
lietuvių jaunimo' aktyvizmo ga-l 
limybes antisovietinės veiklos 
baruose. Anot Vyganto, būtų 
geriau, jei rastumėmės tokioje 
padėtyje, kur jau nieko nebetu
rėtume rizikuoti, nes dabar iš
eivijoje jau esame materialiai 
atkutę ir nebenorime statyti vi
sos gyvasties ant prolietuviškos I 
rezistencinės kortos.

Be to, jis pakritikavo mūsų 
laisvinimo veiklos planavimą, 
pastebėdamas, kad turime toli
mus tikslus (Lietuvos išvadavi
mą) ir betarpiškus uždavinius 
(ruoštis Belgrado konferencijai, 
ar rašyti prezidentui laiškus), 
bet'neturime tarpimų tikslų. Ko 
sieksirfte tarp Belgrado konfe
rencijos ir Lietuvos išlaisvini
mo? Pastebėjo, kad jau per vė
lu dabar ruoštis JBelgradui, kad 
šiuo metu, esą, jau reikia gal
voti : o kas gi bus už Belgrado ?...

Bene energingiausios diskusi
jos vyko antrosios seminaro die
nos rytą. Tiesa, jos prasidėjo ra
miai — prof. dr. Romualdas Mi 
siūnas ir Joana Kuraitė labai 
flegmatišku tonu apsvarstė jau
nimo kelionių į Lietuvą balansą. 
Jiedu rado, kad tiek išeivijos 
jaunimu, tiek ir Lietuvos gyven 
tojams iš mūsų jaunimo lanky
mosi Vilniaus kursuose ar Šiaip 
ekskursijų yra žymiai daugiau 
naudos, negu žalos...

Po jų pranešimo kilusiose dis I 
kusijose beveik visi pasisakiu
sieji jų poziciją parėmė. Kai ku 
rie tai padarė daug karštesnių 
tonu ir žymiai šūksmingesniais { 
bei intensyvesniais {taigojimais, 
negu prelegentai. Iš septynių 
ar aštuonių kalbėjusių jaunuolių 
tik viena Birutė Radzivanienė 
dar prabilo kaf kuriom senom 
Cleveland© rezoliucijų intonaci- | 
jom. šiaip jaunimas liko be opo
zicijos — kartais atrodė, lyg ’ 
jis veržtųsi pro atvira*

LADIES A!C»
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Jonas Matulionis parašė “Ne 
ramios dienos”, savo atsimini
mų storą knygą apie išgyveni
mus ir buitį Lietuvoje vokiečių 
okupacijos metu, vykstant 11 
Pas. karui. Tuo metu vokiečiai 
buvo sudarę iš lietuvių Tarėjų 
Tarybą, kurios priešaky gen. 
št generolas Petras Kubiliū
nas. Matulionis buvo finansų 
tarėju, •

Tarėjų Taryba gerai žinojo 
pkupanto palitiką mūsų tautos 
nenaudai. Tą žinojo ir visa tau 
ta. Tarėjai sutikdami eiti jiems

galvojimas esamose sąlygose 
atrodo,, buvo logiškas.

Reikia manyti, kad būtų lie 
tuvių tautai blogiau, jei vietųj 
j e lietuvių tarėjų būtų pastaty

tuvių policijos vietoje būtų 
krašte tik SS policija. Okupan 
tas tur'bfit tikęjo, kad su lietu
viais valdininkais ir lietuvių 
policija gabenąs daugiau iš
spausti iš Lietuvos. /
Iš J.Matulionio “Nelaimių Die

Naujienos eina kasdieu Uakiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halfted St, Chicago 
HL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrai lekmadieaiug, nu-
9 raL ryto iki 5 vaL vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vaL x*

Kanauninko balsas
Šiomis dienomis Amerikos lietuviai atidžiai skaitė 
kanauninko Vaclovo Zakarausko laišką jėzuitų kunigui *****------

Anicetui Tamošaičiui. Laiškas rašvtas kunisui. bet ii TEO AITIS

Paulius Eglės Žalčiu karalienės"

Jubiliate
verta atidžiai paskaityti kiekvienam lietuviui Kanau
ninkas, jau ne vieną kartą kėlęs dorovės ir sąžinės reika
lus, neiškentė ir viešai paklausė biaurius šmeižtus gi
riančio kunigo, kur yra jo sąžinė? Kaip jis gali vadinti

MŪSŲ

“tiesos šaltiniu” nežinomų slapukų parašytą ir išleistą (Dip}. teis. K> Motušio deimantinio įubilįeįaus proga) 
“Gyvosios lietuvybės griovėjų” paškvilį?

Šių metų balandžio 5 dieną du Amerikos lietuviai 
daktarai paskelbė Amerikos lietuvių visuomenei prane
šimą apie paskutinių metu pasirodžiusius šmeižtus. Tai 
Dr. Vaclovas Plioplys, Reorganizuotos Amerikos Lietu
vių Bendruomenės Tarybos pirmininkas, ir Dr. Vytau
tas P. Dargis, tos pačios Bendruomenės centro valdybos 
pirmininkas. Atsišaukimas labai santūrus, neina į smul
kmenas, bet jis aiškiai nurodo, jog tai okupanto pastan
gos sunaikinti išeivijos kovą už tautos laisvę. Jie aiškiai 
tvirtina, jog tai yra beųdradarbiautojų su okupantu dar
bas. Savo atsišaukime jie rašo:

“Bendradarbiautojai pateko į akligatvį. Nebe-;

“Gyvosios lietuvybės griovėjų” paškvilį?

Tos b-vės 3 direktoriai buvo vė
liau policijos surasti ir jubiliato 
perduoti Supreme ‘Court of On
tario Kanadoje, kuris juos už 
įvykdytą vagystę ir apgaulę 
1959 m. sausio 14 d. nubaudė 
vieniems metams sunkiųjų dar
bų kalėjimu.

Atlantis B-vės Secretary Trea
surer, Jurgis Strazdas, 1959 m. 
spalių 25 d. iš einamų pareigų 
pasitraukė, kartu pareikšdamas, 
jog jis Dronseikų šeimai pri- 

, klausiusią Canadian Hi-Fi Dis
tributing Co. Ltd. b-vę ir tos 
b-vės 99% turimų akcijų nupir
ko, pasidarė jos savininku ir 
prezidentu ir nuo šios dienos 
pradeda prekiauti savo atskira 
sąskaita, pasilikdamas ir toliau 
Atlants B-vės dalininkų-akcinin 
ku. J. Strazdo pasitraukimas iš 
Atlantis- B-vės ir pradėjimas 
verstis tos pačios branžos pre
kėmis sava sąskaita buvo nuos
tolingas ne tiek Atlantis B-vei, 

‘kiek pačiai Canadian Distribu-

si melo ir šmeižtų; Sibiro kankiniai jiems tapo ko
munistais, antikomunistiniai demonstrantai — “na
ciais“; demonstracijų nuotraukoje į plakatą, kuria
me nebuvo jokių svastikų, “garsiųjų fotografų” pa
galba įsodino svastiką ir tokią “pagerintą” nuotrau
ką, kartu su “užpultojo kunigo” melu paleido į lie
tuvišką spaudą. Tai buvo žemiausio lygio reagavi
mas į'čikagiečių prašymą neįsileisti bolševikinių fil
mų į Jaunimo Centrą.* Negana to, .okupanto meto
dais susižavėję ir savo kritikus sunaikinti siekdami, 
neseniai jie . išleido anoniminį šmeižtų leidinį, kuris J ting B-veir nes Kanados rinko- 
dideliais kiekiais gaunamas Drauge, o šiaip viešai1 ie pradėjo, konkuruoti tęs pa- 
pardavinėjamas Jaunimo Centre bei kitų įstatymi-1^*5 br^°! dviejų ,gimi-

- mngų distnbutonų, t. y. tų pa
čių dalininkų — akcininkų, ši 
konkurencija, kilusi savų dali- likviduoti.

(Tęsinys) '■

ninku tarpe, buvo neapgalvotas, 
žalingas įvykis, kuris po 2-3 
prekybinės, veiklos metu priver
tė Ji Strazdą savo, prekybą lik
viduotu. -

1962 m. lapkričio 22 d. Aižan
tis Valdybos direkcija, susitaru 
si su- Kanados korporacijų ata
tinkamomis Įstaigomis, priėj o 
vieningos nuomonės:
• 1. Dėl Jurgio Strazdo,. Atlan
tis Export-Import Ltd. dalinin
ko, perėmusio nuosavybėn Cana
dian Hj-Fi Distributing Co Ltd., 
kuri pagal sudarytą sutartį pri
klausė išimtįnąiJDronseikų šei
mai, kaip Atlaidas B-vės savaran 
kus, nepriklausomas. distributo- 
riųs,. kaip to Kanados Vyriausy
be. pagęidavo urmo katinų sude
rinimui,. ir dėl to netenkant ne
priklausomo distributoriaus;

2. Dėl urmo prekybninkų įvyk 
dytu bankrotų, kurie sudarė At 
ląntis B-vei. didelių, nenumaty
tų nuostolių, per tai netenkant 
'akcinio apyvartos" kapitalo toli
mesnei prekybinei veiklai;

3. Dėl sumažėjusius, paklausos 
atstovaujamoms prekėms Kana 
dos rinkoje, nutarė: tolimesnę 
Atlantis B-vės prekybinę veikląnės atsakomybės nežinančių platintojų.” (Naujie

nos, 1977' m. bal. 7 d., 4 psl.)
Daktarai pasmerkė šitokius politinės kovos meto

dus., bet patarė kekvienam lietuviui patiems išaiškinti 
tiesą ir nepatikėti priešo agentų ir neatsakingų asmenų 

’ skleidžiamais melais. Geriausia, kad kiekvienas lietuvis 
savo akimis pamatytu skleidžiama paškvilį ir savo jėgo-1 ' ' - - -
mis patikintų toje brosiureleje skleidžiamus smeiztaa1 kmL Tamošaičiui yra didžiau-

Kun. Tamošaitis, vertindamas “Gyvosios lietuvybės 
griovėjus”, patarė naudotis šiuo ‘‘tiesos šaltiniu”: Jis 
yra įsitikinęs, kad Naujienos ir jų redaktorius' yra pa- 

j tys bloginusieji lietuviai pasaulyje, šis laikraštis ir ypač 

Kan. Tamošaitis tais melais patikėjo. Jie tapo jam “tie- £,^SšaL "Šet iriiltorilL/ ’ jis'riSad
sos šaitanu , bet Jis nepastebėjo, kad tas jo “tiesos šąl- neturėjo p s su pa3ikeisti
tinisr neturi jokio parašo ir net nepažymėta, kas jį į. 
spausdino. zuitams ir Amerikos lietuviams.

Autoriai, leidėjai ir platintojai šmeižtų paskviliu . ' ’ ’ / * ■ -
pasipinigavo. Daugelis sumokėjo už jį po dolerį kaiku-’ Kun. Tamošaits daug padėty, jeigu jis iškeltų viešu- 
rie platintojai gavo gana riebias nuolaidas, bet nusipir- k35 ši03 nelemtos brošiūros autoriai. Jeigu jie 
kusieji buvo apgauti. Paskvilio platintojai, ir pardavinė
tojai prikėjams nesakė, kad tai yra nepasirašytas šmeiž
tas. Jie net nepasakė, kad spaustuvė, spausdnusi tokį 
šmeižtą, nedrįso savo adreso padėti po 20 puslapių 
šmeižtu. Tiktai paškvilį perskaičiusieji pamato, kad kal
tinamas aktas, nepasirašytas. Vaikai mėtė akmenį ir įsi
kišo ranką į kišenę. Jie yra įsitikinę, kad niekas jų ne
matė ir niekas tos rankos negali ištraukti,

Maskvos agentai lenda į visas svarbesnes lietuvis- kaltintojus, provokatorius ir šnipus išaiškina.Rusų tauta 
kas orgnizacijas. Jie bando įkelti koją į gyvuosius cen
trus, jie stengiasi padėti Maskvai paleistais gandais. Jie 
bando sukompromituoti atsakingą darbą dirbančius as
menis, jie bando iš visuomeninio gyvenimo išmušti vei
kėjus net provokacijomis. Vieni įkiša į rankinuką kom
promituojantį laišką ir praneša sovietų saugumui, kad 
atvykusį turistą nuodugniai iškrėstų, o kiti pakiša nepa
sirašytą šmeižtą ir tvirtina, jog tai yra “tikrosios tiesos 
šaltinis ’. Maskvos agentų metodus mums reikia pažinti. 
Jie labai jau nuskriaudė mūsų tautą. įvairomis provoka
cijomis ilgais metais kalėjime bei prievartos darbo sto
vyklose. i

nti, kuo jis galėjo nusikalsti jė-

yra rimti ir. patikimi žmonės, tai tada visi, galėtume ne 
tik Naujienas, bet ir tą nevidoną redaktorių su, purvais 
sumaišyti, ir į pačią giliausią peklos vietą įstumti. Bet 
kol kun. Tamošaitis nepasakys, kas jį verčia tikėti tuo 
paskelbtu “tiesos šaltiniu”, tai Naujienų leidėjai abejos 
kun. Tamošaičio “tiesos šaltiniu” ir bandys ieškoti tik
rųjų “kaltinamojo akto“ autorių.

Reikia tikėti, kad jie bus. išaiškinti. Laikas visus

ilgus metus vedė kovą prieš įstatymų nesilaikančią caro 
policiją, bet ji vis dėlto išaiškipo, kas šnipinėjo įstatymų 
nesilaikančiai policijai/Prof. Vaclovas Biržiška išaiški
no, kurie lietuviai siuntė žinias caro policijai. Išaiškins 
tuos 'provokatorius ir Amerikos lietuviai. Jau dabar jie 
turi siūlo galą, bet viso kamuolio dar neatsuko.

Kun. Tamošaitis galėtų Amerikos lietuviams Jų klau
simą išaiškinti. Kan. Zakarauskas to prašo. Didelė lie
tuvių dauguma to laukia. Jėzuitams bus daug geriau/ 
jeigu visas šitas nelemtas reikalas, bus išaiškintas. Juo 
greičiau, tai geriau.

1952 m. pelningas prekybinis 
verslas Kanadoje po 12 veikios 
metų daugiausia pačių bendra- 
darbių-dalifainkų buvo paraližuo 
j amas bei skaldomas konkuren- 
cniniais sumetimais, neskaitai 
jau prie tų nesėkmių prisidėju- 

I šių didelių įvykdytų bankrotų 
iš nesąžiningų pirkėjų pusės. Jei 
būtų buvusi b-vės dalininkų vię 
nybė ir ištikimybė vienam, ne
dalomam užsibrėžtam - tikslui, 
tai ir tuos didelius įvykdytus 
bankrotus būtų buvę galimą ne 
sunkiai nugalėti ir prekybą to- 

j liąu sėkmingai ugdyti į finansi
niai stiprų jaungimį. šie įvykiai 
prikišimai rodo, kad lietuviai, 
gyveną išeivijoje, dar nėra pri
augę vieningam bei ištvermin
gam prekybininam darbui. Gai
la, kad .mūsų lietuvių bene dau
guma nepajėgia žygiuoti kydų 
prekybininkų ,bei_, verslininkų 
sėkmingai išbandytais prękybo-. 
j e keliais' bei metodais, sukur- 
.tais būnant tremtyje, nors jų 
vieningumą bei ryžtingumą dau 
geliu-atveju sau dažnai stato
me pavyzdžiu.
Užsidarius Atlantas B-vės pre-, 

kybinei veiklai, jubiliatas ir šiuo 
kartu nenuleido rankų: jis 1963 
m. pradžioje įsteigė “Amer-Can 
Sound Co”, savo vardu ir vėl 
pradėjo rūpintis nauja, moder
niška muzikos kabinetų bei jų 
technikine aparatūros (chassis) 
gamyba, pritaikyta Kanados ir 
Amerikos moderniai rinkos pa
klausai. Tuo reikalu jubiliatas 
susitarė su White Electronic 
Developnent Corporation Ltd,, 
kuri už 10,000 doL sutiko pagar- 
minti du visai naujus moder
nius chassis modelius (solid sta 
te — taransistorizedį o Impe
rial Metal & Wood Industries 
Limited pagamino 7 skirtingo 
stiliaus muzikos kabinetų mo
delius pagal jubiliato patiektus 
braižinius. Naujos gamybos mu
zikos kabinetams buvo panaudo
tos. jubiliato turimos, registru©-, 
tos trademarkės: “Amer-Can 
Sound” tr “Imperial”. Prekyba 
bei gamyba pagal susitarimą bu 
vo vykdoma per Imperial Metai 
& Wood Industries Ltd. admi
nistraciją. Muzikos kabinetų ga
myba bei setų išpardavimu rū
pinosi jubiliatas. Naujos gamy
bos kabinetams greitai atsira
do palanki rinka Amerikoje: 
Majestic International Sales, di
vision of The Wilcox-Gay Cor
poration New Yorke pareiškė 
pageidavimą pagaminti jai 5000 
setų ir kita distributingo B-vė 
Chicagoje Dunaj Exp6rt-Import 
Co. užsakė 3000 tokių .pat setų, 
(gamyba turėjo būti įvykdyta 
laike dviejų metų. Ir vėl prasi
dėjo intepsyvus, normalus dar
bas. ,

1964 m. jubiliato sveikatai ge 
rokai sunegalavus, gydytojų pa
tariamas, jis persikėlė į saulėtą
ją Kaliforniją, čia atgavęs jė
gas po kelių išgyventų sunkių
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pa vestas pareigas, gerai su p- nų” sužinome, koks sunkus Ir 
rato sunkumus ir riziką, nes nemalonus buvo tarėjų darbas, 
okupantas juos kvietė ne Lie- Ji® nėjo į koją su okupantu.

Jie, kiek tik sąlygos leido, lavi- 
ravo. Stengėsi padėti savo žmo 
nėms (savo tautai), kad ant 
jų pečių kraunama' okupanto 
našta būtų lengvesnė.

tuvą valdyti, bet vykdyti jo no 
rus ir įsakymus kuo daugiau
siai išspausti iš krašto ne tik 
maisto, bei visokių ūkiškų gė
rybių, bet ir fizinių lietuvių 
tautos jėgų darban Reichui ir 
SS legionui.

. Prisimintina, kad okupan
tas paliko Lietuvos policiją eiti 
ir toliu savo pareigas. Tarė
jai, atrodo, manė, kad jie ga
lėsią okupanto spaudimą ir 
krašto išnaudojimą karo ma
šinai sušvelninti ir palengvin
ti. Istorija pasakys, kiek jiem.

vos tarėjai buvo iššaukti iš 
Kauno į Rygą pasitarimui «i 
Rytų Srities SS vadų Jaeckeln. 
Jis griežtai preikaiavo, kad 
Lietuva suorganizuotų SS le
gioną Priešingu atveju, jis 
sakė, pats bent dvi divizijas iš
spaus. Tų pasitarimų rezulta-

mas registruoti Lietuvos jau-

i
I*
I

operacijų, vėl pasidarė darbin
gas ir dar po šiai dienai tebėra 
aktyvus tarnautojas Pacific Te
lephone & Telegraph Co., o taip

vices, Ine/Los Angeles mieste.
Jubiliatą jo gimtadienio ir ko

aplankyti ir pasveikinti-artimi e 
ji giminės, bičiuliai ir bendra
darbiai šeimos rezidencijoje. 
Vaišių metu jubiliatą sveikino jo 
dvigubos šventės proga-šie da
lyviai: Prof. Dr. Elena Tumie- 
nė, Fullerton Valst. Universite
to pasaulinės literatūros dėsty
toja, buv. jubiliato auklėtinė' 
Tauragė gimnazijoje; prtif/J Jo 
has Kuprionis, Los Angeles Žur

sveikino jubiliatą, kaip to sky
riaus bendradąrbį; duPZUs. Ged-

(Bus daugįau)

Balandžio 17 d- įyyko Chi- 
cagos. diaudininkų" susirinki-

Viktoras Motušis.
C V prezidiumo pirmininkas 

inž. G. Lazauskas pranešė 
apie numatytą Centro Valdy-

leidinių fondo papildymą ir 
kitus centro reikalus.

Į rinkimų komisiją pakviest

dė ir. nariai Petras Bružas ir 
Stasys Dagys. ‘

Skyriaus valdybos iždiniu-

metų suvažįavimo yra likę 
Šiek tiek pęlpo. Nutarta iš sky

Švėkšnos gimnazijoje; Dr. Gri- 
gaš Valančius, jųbilžąto artimas . ...... .
studijų kolega; artimieji kaimy riaus kasos aukoti ALTai ip: 
nąi: Stasys. Deyeikjs, Vladas Ba 
jalis ir inž. Juozas Truškauskas, 
Trojan Rašytojų Draugijos pir 
mminkas. Raštų jubiliatą svei
kino rašytojas' Andrius Mironas 
šu ponia iš Carlsbad, Calif^ bro- 
lis inž. Kostjas ir Kostas, Bružas 
su šeimomis iš Chicagos *ir .se
suo mokyt. B. Virbickienė iš 
Lietuvos.

Jubiliatui linkėtina geros svei 
kates ir likti aktyviu visuome
nininku kultūrinėje Ėetuvių iš-1 
eivių veikloje dar ilgus metus.

(Pabaiga)

Prof. Mečys ir ponia Mao- 
kevičiai, pasibaigus susirinkę., 
mui, prie kayuiėš papasakoju 
įdomių įspūdžių iš lankymosi

vijos kraštuose,; Jiems inalcį-

tarta, kaip ir kasmet, jų gra
žioje sodyboje, Lockport, II.

__ L* '

šiemet be jokių paskaitų ir 
kalbų,— grynai gegužinę.

~ z S. Pauląfukas
" ;■ 8 i

BARCELOIOS
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monė paskutiniu metu turėjo
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sesutėms Vidutei, Jolitai ir kitiems giminėms.VYTAUTUI VALEIŠAI
mirus,

PERKRAUSTYMAl

■

9

SS

sunkumų. Bel GE (General 
Elęctric) studijos. parodė, kad

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos, pagal susitarimą

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ. IR ŠLAPUMO TAKŲ 

' CHIRURGIJA 
Talef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
960 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

1 Negana, to, dar numatytas 
gazolino mėgėjų “apsirijimo”

Irenai ir Dr. Leonui Kriaučeliūnams,

TEL. — BE 3-5893

Vyra* VINCAS MANKUS, 
duktė IRENA, 
žentas BEN NORBUT, 
anūkai — Richard ir CAROL 

. ir kiti giminės,

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd„ Westchester, III. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai.
Tel.: 562-2727 arba 562-2728

PfaOTg wwUyta imtkesii mįo » 
alyvom (naf-l

Lietuviu, kalba: kasdien nuo >tr- 
matfienio lki penktadienio 12L30 
— 1:00 v®L popet. — šeštadienį 
ir sekmadienį nuo 8:30, iki $30

HEmlock 4-2413
71#9 So. MAPLEWOOD AVĮ

CMtCAOO, ILL. 60629

‘'Nepaisant daug iškalbių gos 
, retorikos apie pasiaukojimą ir 

išsižadcjiną, aš tačiau

tos) dabar renkamą po 
įefkėlU iki 1VŽ8 nuo stalinės.

j rie iki 1985 metų neprisilaikys 
t federaliiriam standartui — va
žiuoti. po'27.5 mylias su riejju 
■galionu gazolino. Sugeba utie

“XaNjai* atrasta” alyvą būtų 
leisią pąrdupti dabartinėmis

Rez.: GI 8-0873

; DR. W. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTĘRŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
6132 So. Kedzie Ave„ WA i-2^70 

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

SOPHIE BARČUS 
radijo šeimos Valandos į 
Vitot programų* U W0RA,

DR. K. A. V. JUČAS 
489-4441; 561-4605 

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

Telefonas atsakomas 12 vaL

FR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS

DR. K. G. DALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS - 

. GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. PulMki RA (Crowford 

Med.cal Building). TeL LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimą. |

nematau tikros krizės pras
mės, deja, kaip matyti būtinos 
sąlygos Kongresui išjudinti”;

mirus 
reiškiame- gilią užuojautą tėvams —

Sunku atprasti nuo patogumų 
Amerikiečiai rimtai susirūpino enerjpjos išteklių 

taupymu
Ką reiškia vienas kvadas

Kuro, trūkumas per kėlėt 
praėjusių pienių padarė be-' 
darbiais milijoną darbininkų1 
uždarė daug mokyklų ir viso-

dar daugiau mylių. gana už są

I «

dujų, kompanijos ekzekutyvas, 
(žiūr. “Prezidentas , paruošę 
taisykles” Naujienų Nr. 92 pir
mame pusi.)

“Bijau, kad kiekvienas la
bai siaurai galvos ir rūpinsis 
kaip jie nuo krizės nukentės, 
visiškai pamiršdamas, kąr^ lups, 
pačius nepatogumus turės ir ' 
visi kiti”, pareiškė Geresnės 
Aplinkos Piliečių direktorius 
David Comey. Bet visų baisiau, 
siag yra alternatyvos pasirin
kimo klausimas, ar privalai jąu 
pat šiandien ką nors daryti gre 
siantiems įvykiams sukpnįro- 
liųoti, arba bandyti gyventi 
kaip gyvenus ir palikti įvy
kiams riedėti savo keliu, kad 
po kokių 10 ar 15 metų ' būti 
savo kelyje įvykių perblokštas.

Prezidentas Carteris • tiki, 
kad arguųientų jėga apie bru
talų energijos krizės faktą įti
kins tautą ir Kongresą dėl rei
kalo priimti jo pasiūlymus, 
štai keletas tų “brutalių faktij“ 
verčiančių visą opoziciją įsi
klausyti.

Daraftt tyrimus ir eksperi
mentus, susietus su nebeišven
giama energijos, versmių krize, 
General Electric studija paro- 

r dė, kad net dedant rimtas pasr 
langas taupyti energiją, 2.000 

l metais, ta į yrą per 2& metus 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir Į nuo dabar, tai yra nuo 10'77 iii. 

“contact lenses” j gali būti jau 26- kvadai (Quads-7
Vai, pagal susitarimą. Uždaryta treč.| enępgjįįos trūkumo. Kvadas rei 
DR.LEONASSEIBUTISpkia 7,5 bilijonų, (milijardų) 

INKSTŲ, PŪSLĖS IR galionų gazolino energijos. ek- 
PROSTATOS. CHIRURGIJA; Į vivalėntą...
2656 WEST 63rd STREET Praėjusių W73-74 metų AYa 

Vai. antrad. nuo po pietų, Į bų alyvos^en)įa£^?. sudalė- ęęfc 
ketvirtad. nuo, 5—7 vai. vak. l t kvadą energijos, trūkumą, ji 

Ofiso, telef,i 776-2880 - .. j jąu sujįėlė blogiaugią ęjęo- 
~• luominę. recesiją. 40- metų bė- 

DR. VYT. TAURAS ® je
GYDYTOJAS IIV CHIRURGAS 

Bendra,praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas 2652 WEST 59th STREET 

TeL PR 8-1223
OFISO VALu pirm., antrad., trečiad, I 

ir penkt 2-4, ir S3 vaL vak. šeštadie- Į 
niais 2-4 vai. popiet ir kitu laiku Į 

pagal susitarimą. I

obThopedas-protezistas 
fry Ajjaratai - Protezai. Med. Ban- Į 

dažai. Speciali pagalba kojoms. į
( 1 (Arch Supports) ir t. t.
Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1
2850 West 63rd, St., Chicago. III. 6062$

Telef.: PRospect 6-5084

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY> HILUS GĖUINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET
Telefonai S-0833 ir RR 8-0834 

Taip pat naujoji Barbaroj ir 
Gene Drrshiy krautuvė

THE DAISY STOPF 
9918 Southwest Hwy, Oak Lawn, 

Tek 499-13)8

Leidimai — Pilna apdraudė
ŽEMA KAINA 

ft I6R i N Al 
Tel. WA 5-8063

MOVI N
Apdraustas perkraustymas 

ii ivairlp atstumu.
ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 arba 376-5996

resui numatyta federaBuį ga-
WWtffdt pakelti iki 50

UęiAh Ki sunaudoji-

Automol>ilių pramonė pra
deda persitvarkyti, padidinti 
gamyba mažų kompaktinių

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"Ai gyvasis, ai buvau numirgs ir itai asu gyvas per amžig amžius*.

ti dėl mažiau kaip vieno kya- 
do. Tik mėginkite įsivaizduoti
10 kvadu, ar 15, ar 26 kvadų’1 ilęi $15, stalinį- 
trūkumas..., perspėjo BE vice- 
prez. Bueche.

A,r Arabų, alyvos embargo mokestis už daug gazolino su- 
praeitos m. žiemos, pą-į automobilius,
typmo dar negana,, kad. xisą nuOi ^2 «enam automobiliai 
šalis persislatytų, kąd reikia jJd įa^obijian^ ka_
be ilgesnių kalbų, susirūpinti' 
ir savo noru susivaržyti, f 

Bet ar taip daro? Stątisti^a 
do, kąi ųe. Po alyvp& eų'bjir- 
go, kainos pašoko ketveriopai, 
produkcija susmuko, automo
bilių greitis buvo sumažinus 
iki 55 mitių per valandą. Bet 
pernai metais gyvenimo krei
vė vėl pradėjo kilti ir energi
jos pareikalavimas pašoko 4.8 
nuošimčiais, o rezidencinis ko
mercinis energijos sunaudo
jimas pakilo net 73 nuošim
čiais.

Trąnsportacijos. sektoriuje 
energijos vartojimas padauge-

tai yra susisiekimui autobusų, 
traukinių, laivų ir tt. panau
dojimas, kaip, vieną svarbiau
sių priemonių energijai tau
pyti; sumažėjo 21%, kai va
žiuojančių savo automobiliais j 

’skaičius padaugėjo dar 5%.
Mažiau vartoti, daugiau 

mokėti
Dėlto prezidęnto siekimas 

yra dabartinį 4% didesnį ener
gijos pareikalavimą iki 1985 
metų sumažinti lygiai per pu-į 
sę. Ir šiuo reikalu prezidentas 
yra pasiryžęs, nesitenkinti vien, 
šūkiais ir als’šaukimais. Ener- 
{ijal taupytį šūkis numaiomas 
loks: mažiau vartoti, daugiau

dukterį — ponią B RUDOKAS.
anūkę — panelę DANUTĘ BRŲSŲKįĄS.

f

nuoširdžiai u^ąuęiąmeiE kartu liūdime.

Aldona ir Valentinas Pliopliai

TREJŲ METŲ
KOSTANCIJOS MANKUS

(Paršiįukaitisj
MIRTIES PRISIMINIMAS

Mirė 1971 m. balandžio, mėn. 11 d., sulaukė 80 metų 
amžiaus. Gimė Lietuvoje, Kamajuose.

Amerikoje išgyveno 61 ųiehis.
Palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Lai Jai būna lemta ramjai ilsėtis.

tors žada šių vasarą pakelti 
50% savo mažukų subkom- 
paktų Chev.ette produkciją, 
siekdama* iš rinkos išstumti 
įvairius importuojamus auto
mobiliukus, kurie ko ne visai 
užvaldę mažųjų automobilių 
rifiką- ”
Antras energijos taupymo lau

kas yra gyventojų namai, ir 
šiųje srityje vyriausybė visaip 
skatins iniciatyvą,' savo namų 
aplinkai energija aprūpinti 
bent išdalies panaudos 
saulės spindulius ir t.L

Svarbiausias Evangelijos mokslas yra mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus 
prisikėlimas iš numirusių.* Jėzaus mirtis parodo mums didžią jo ir jo Tėvo 
meilę. Tačiau dieviškojo plano įvykdymui ir visos žmonijos palaiminimui 
reikėjo, kad Jėzus atsikeltų iš numirusių ir pasidarytų mūsų išganymo Vadu 
ir visos žmonijos Atpirkėju. Dėlto Jėzaus pasakyta: “Aš esu gyvas ir jūs bū
site gyvi7’. (Jono 14:19). Tokie šventraščio pareiškimai palinksmina mūsų šir
dis, atgaivina ir sustiprina mus, nes matome, kad jau arti prisikėlimo rytas 
ir ilgai lauktoji. Tūkstantmetinė dięna, kurioje Viešpats palaimins visus ir nu
šluostys visas ašaras nuo kiekvieno jam pasidavusio ir jo klausančio žmogaus, 
maldavimas užr mūsų nuodėmes.

Visi žino, kad mirtis yra žiaun ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mL 
rusi*H? J tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAYIST; 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629
IV. RAITO TYRINĖTOJAI

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6845SOUTH WESTERN AVE

VYTAUTUI VALEIŠAI
mirus,

- jo dukrai ALDONAI ir anūkei 
nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

KAZIMIERAS POVILAITIS 
INŽ. ED. IR J. JAŠIŪNAI 
ELENA IR J. BAGDŽIAI 
STASYS GRIGARAVIČIUS IR PONIA 
A. IR A. REPŠIAI 
IGNAS PETRAUSKAS IR PONIA 
INŽ. VINCAS ŽEMAITIS 
JON\\S TIJŪNAS

Dr. K. Dabrila
Viktorija ir Valentinas Kudirkai 
Viktoras Kožica 
Kazimieras Povilaitis 
Petras Kasulaitis 
Inž. EdJir J. Jašiūnai 
E. ir J. Bagdžiai 
Helen Pilitauskis

The home pictured above 
doesn’t appear much different 
than any typical suburban 
home. But it incorporates en
ergy-saving features in de- 

, sign, materials, and appli
ances which can cut energy 
needs by up to 50 percent. It 
has two heat-circulating 
Heatilator Fireplaces (right), 
designed to draw room air in 
through the lower vents 
warm it and then re-direct 
the heated air back into the 
room.

The more effective use of 
ienergy-saving design, materi
als and appliances can well 
.save up to one half the cost of 
heating and cooling our homes. 

‘This claim is being proven by 
fNew York’s Long Island Sav
ings Bank. Its *Centenergy 

house was built to demon
strate the many practical ways 
of conserving energy. The to
tal additional cost of these 
Improvements was approxi
mately $4,000 « • . projected to 
be amortized within 4 to 5 
□rears through reduced ex-

sulation within walls and-cell*: 
Ing as well as in earthen berms j 
around the foundation, orien
tation to seasonal sun atti
tudes, energy-saving appli
ances and fireplaces.

The two Heatilator Fire
places re-circulate heated air 
back into the room. This fea
ture alone reverses the usual 
heat loss characteristic of most 
fireplaces, according to the de
signers of *Centenergy ”76.’*

The fireplaces were supplied' 
by Home Crafts, Inc* Floral 
Park, New York. Heatilator 
Fireplace, A Division of Vega 
Industries, Inc* located tn Mt, 
Pleasant, Iowa, manufactures 
a complete line of tmūt-ix* 
freestanding and wall* 
mounted fireplaces

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

EUDEIKISGAIDAS— DAIMID ' . . .....
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

46Q5-Q7 So. HERITAGE AVENIJĘ
TeL: YArds 7-1741-1742

30-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TIVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

\<L/ . 2533 W. 71st-Street
Telef.: GRovehiU 6-2343-S 

į ■’V — > 1 - ' - *

TeleL: TOwnhaU 3-2108-J

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asscciacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 So. L1TUAN1CA AVENUE. Phone: Y'Ards 7-3401 

a

BUTKUS - VASAITIS
144C So. 50th Ave^ Cicero, 11L Phone: OLympic 2-1003 

fr- ------------ ---------------------------- -

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAI^ICZ) 

2424 WEST 69th STREET . 
2314 WEST 23rd PLACE
Um SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, Hl. $74-4410

Republic 7-1213
Vizginta 7-667X

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArd* 7-1S11
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Faraonas Tutanchamunas Chicagoje
Fields Camtos Istorijos Mu

ziejuje, Ch cagoje, nuo šio ba- 
l.“nd-;<y 15 dienos prasidėjo vie
no jauniausių, bet garsiausių 
Egir to karalių — faraono Tut- 
.Ankh-Amuno (Tu'j nohamuno) 
paroda kuri čia tęsis per išti
sus 4 mėnesius. Paroda taip

pėdė su Trtanshamuno priešų 
išdrož'nėtais veidais, bet j pa
roda atvežti tik 55 dalykai, ku
rie žiūrovus žavi gražumu ir me 
nišku tųbulumu. Tie dalykai to- 
k;a' tvarka sustatyti, kokioje 
juos 1922 metais rado pats Tuto 
kapo ir jo turtų padėjas archeo
logas Carter’is.

Buvusieji Egipte ir savo aki
mis matę Tutanchamuno kapą, 
sako kad dabar rodomame filme

Palangos pajūrio vaizdas

seek experienced maids to work 
Chicago's leading hotel. Good 

js and benefits. Excellent working 
ronment. x

Apply in person
O’HARE HILTON HOTEL

O’Hare Airport 
Chicago. Ill.

ual Opportunity Employer M/F ■

rtfcLP WANTED — FtfriAkfc 
Oar>inlnk<v reikia

MAIDS RIAL ESTATE
Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Įrengta, kain faraohas atrodė 
mires ir palaidotas prieš beveik 
5,000 metų didžiojoje 450 pėdų 
aukštoje Cheopso (Khufu) pi
ramidėje. Jis mirė, mūsų laikų , “Didžiosios l*iramidės Pasliap- 
supratimu, labai jauname am-jtys”, vaizdai yra tiek geri ir 
žiuje būdamas vos 18 metų am
žiaus, bet jau 9 metus iškaralia-

Parodos patalpos Fields Mu
ziejuje pastatytos tiksliai kopi
juojant ilgus koridorius ir kam
barį, kur faraono sarkofagą su
pa iš aukso ir brangakmenių ga
minti Įvairūs Įrankiai reikalin
gi valdovui kitame pasaulyje.

Nors Khufu piramidoje Tu- 
tanchamuno sarkofago kamba
ryje buvo rasta apie 1,500 vie- 

• nas už kitą gražesnių ir bran
gesnių dalykų, kaip aukso bal
dai, alabastras, juvelės, brangūs 
audiniai odinės pirštinės karie
tomis lenkynių važiuojant dei
mantais nūs agstytą stručio 
(Štrauso) plunksnų vėduoklė ir 
net faraono kojoms pasidėti pa

skaistūs kaip originale Egipte.
Senasis Egiptas turėjo daug 
paslapčių ir misterijų, kurių m u 
su gadynė nemoka ir neišaiški
na, kaip ir dažai, kokiais prieš 
tūkstančius metų buvo dažyti 
vaizdai ir scenos iš Egipto gy
venimo, kad jie blizga ir švita, 
lyg būtų naujai dažyti. Spėja
ma, kad Egipto dailininkai mo
kėjo pasidaryti dažus iš tirpyto 
geležies ir vario mišinio.

Egipto senovės palaikų gro
žybės, rodomos TV filmuose, 
skaitomas tik kaip ledų kalnai, 
kurių tik maža dalis tematoma 
virš vandens: stebėtinai išde- 
koruoti senovės kapai, monu
mentai, šventovės, masiniai pa
minklai ir skulptūros, jų Egip
te visur pilna, nors laikui bė-

gant didelė daugybė retų bran
genybių ir paminklų buvo išga
benta j Europos muziejus. Pa
vyzdžiui, Egipte beliko 7 mil
žiniški obeliskai, kai 56 tqjcie 
buvo išgabenti svetur, vien į 
Romą šešolika obeliskų.

Iš visų senovės Egipto monu
mentų labiausiai pasaulį žavėjo 
ir žavi Egipto piramides ir Gi- 
zos Sfinksas. Apie tai kada kitą 
kartą. J- Pr.

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

to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakušovienės, 
Realtor, vadovaujama b'etuviška įstaiga

. GULF ASSOC. REAL ESTATE
6705 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, FL. 33706

TeL 813—367-1791 dieną arba 813—360-0744 vakare.

— Vytautas Januškis, Cleve
land, Ohio, pratęsdamas prenu
meratą, savo gerus linkėjimus 
atlydėjo $5 auka Naujienų pa
ramai. Tos apylinkės tautietis 
užsisakė Naujienas vieneriems, 
bet pavardės prašė neskelbti. K. 
Čižauskas ir S. Merkevičius iš 
Marquette Parko apylinkės at
siuntė po $3 už kalendorių. Tos 
apylinkės tautietis užsisakė 
Naujienas pusei metų, bet pa-: 
vardės prašė neminėti. Džkui 
visiems.' Visi skaitytojai prašo
mi remti Naujienas.ir jas platin
ti, darant pastangų rasti bent po 
vieną naują prenumeratorių. Vi
si lietuviai kviečiami atkreipti 
Į Naujienas savo asmenišką dė
mesį, gerai su jomis susipažinti 
ir pareikšti savo asmenišką nuo
monę jas užsisakant. Naujienos 
yra siunčiamos susipažinimui 2 
savaites nemokamai pagal gau
tus pageidavimus arba skaityto
jų atsiųstus galimų prenumera
torių adresus.

— Petras Kalvynas, Worces
ter, Mass., pratęsdamas savo pre
numeratą atsiuntė 86 Mašinų 
fondui bei už kalendorių. Pr.: 
Smulkis iš Lama, Ohio, atsiuntė 
$4. Dėkui.

- .. -s-r . - .

— Julius Kuzas Jr. yra komi-: 
teto pirmininkąs Mykolui Vaidy- 
lai paminklui ątatyti, Juozas Kar

REIKALINGA ateinanti moteris pri
žiūrėti maža vaiką dienomis nuo pir
madienio iki penktadienio.

Tel. 424-5597

RENTING IN GENERAL

ŠIAURĖS vakaru apylinkėj privačia
me name išnuomojamas kambarys vy
resnio amžiaus asmeniui. Teirautis 
angliškai. Tel. 384-5062.

PERSONAL 
Asmeny Ieško,

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

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

JŲSŲ GEROVEI!

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

t
2 AUKŠTŲ namas ant plataus skly

po prie Marquette parko už Kedzje. 
Virš $5.500 lengvu pajamų metams. 
Paveldėjimas ir šeimos turto padali-

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU LZZLZ 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr* Juozas Dauparas. ŽEMĖS OKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da
liu: Žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. H dalis: Žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje,

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuviu tautos likimas 
nebūtu sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtu su
griovęs gražiai išaugusiu ir suklestėjusiu Lietuvos politiniu, ekonomi
niu ir kultūrinių laimėjimu;' šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuviu 
tauta galėtu didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms".

Knygos apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuviu tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa
saulį išblaškytu lietuviu absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininku vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuviu 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 puslapiu su daug vaizdeliu ir lentelių, kaina tik $3.00. 
Gaunama Naujienose. > ' J

Čekį arba Money Orderi siusti tokiu adresu:

diOil

— AL G. Kumskis, Čook aps. 
šerifo įstaigos visuomeninių rei
kalų pareigūnas, su savo arti
maisiais ir bendradarbiais daly
vaus Naujienų bankete. Jis jau 
rezervavo dešimčiai asmenų.sta- 
lą. Taip pat dalyvaus American 
Travel kelionių biuro direkto
rius, Walter Rask-Rasčiauskas, 
skaitytojams žinomas iš įdomių 
aprašymų. Tiesiai iš banketo jis 
vyks į aerodromą tolimai kelio
nei. Dėkui už dalyvavimą ir už 
ankstybą vietų rezervaciją.

— J. P. Tamas, Rhinelander, 
Wis., ilgametis Naujienų skaity- 
:ojas ir bendradarbis, dalyvaus 
Naujienų bankete gegužės 1 d. 
Martinique restorane. Jis atsiun
tė tokį laišką: “Siunčiu $40 pra
tęsimui prenumeratos ir vienam 
bilietui į banketą. Bilietą galite 
atsiųsti man arba ’laikykite ka
soje prie įėjimo. Linkiu visiems 
geros sėkmės ir iki pasimatymo 
bankete”.
— Pijus Mičiulis iš Calumet 

City, HL, kiekvienais metais 
stambia auka paremia Naujienų 
leidimą. Dėkui už praeitą savai
tę atsiųstus $25 Mašinų fondui. Išleido McKay Co, New Yorke.

BUFFALO, NEW YORK. — 
Paieškau lietuvę moterį, nejau- 
nesnę 60 metų, vidutinio ūgio, 
nerūkančią ir negeriančią, šva
rią; sveiką, linksmaus .būdo, apie 
160 sv. svorio. Fotografija pa
geidaujama. Gražūs namai, ma
loni aplinka. Jūsų laiškus man 
pristatys Naujienos. Prašau ra
šyti:

Box Nr. 214 % Naujienos
’ 1739 So. Halsted St.

Chicago, IL 60608

PUIKUS 8 butu mūrinis, arti šv.
Kryžiaus ligoninės. Virš S19.000 pa
jamų. Palikimas -? nupirkite.

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

TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW. 3. . i - t r<3vvivivjinLao u dciuivb tunu
mieA F- va^8®mas|s- Labai patogus- n;mas užteks įmokėti $7,000 
susisiekimas Į vakarus nuo Califor- ’ / >p«.wv.

uijos prie 63-čios. ( 2 BUTŲ gražus mūras Marquette
Parke. Du atskiri šildymai gazu, įreng
tas beismantas, garažas. $32000ŠIMAITIS REALTY

Notary Public 

lusura nee, Income Tax 
2951 W. 63rd St TeL 436-7878

HELP WANTED — LE-FEMALE
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Gavę pinigus, tuojau knygą pariųrime.

JUBILIEJINIŲ SIETŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

SAOJIZNQSS Eemet nėjo 60 metų. Klzdnt tą ntaktL gerbiant pirmoj* 
Amerikoj lietinių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmu 
bus ir atliekant būtinas pareigas imtinam lietuvybės linkimai skel 
blamaa Naujienų platinimo vajus,

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos Ir pavergtų Metinių laisvę 
neidamos ir netidėdazaos į sandėrius su okupantais ar jų Jg>Ho 
ttaliia, * ‘

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupei, Jų bendras instita 
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 įdomios, naudinga 
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 
irelbdama platinimo vajų kreipiasi l visus lietuvius pasekti lietuviškos 
jpaud^s pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir Jos žmonių gerovei, riekiant visuotino lie 
airiškų reikalų renesa^aa.
KMNUOJA: Chlcagoji Ir KanadoĮt mrilfm — $30.00, putei — $HJC, 

trims min. — $850, vlmim mėn. $3.00. Kitos* JAV ristos#
— $26.00, pusei msty — $14jOO, ris m m mėn. — $2-50. Užslsnluo- 
m — $31.00 metams. Sutlpsžlnlmul siunčiama savaitę nomokamaL

Prašoma naudoti žemiau esančių atkarpų, 
^.1"! M MB MB ■» MB. C—• JMB. «■* *“* "" —
NAUJIENOS, ; ■: ! Į I f .
1739 South Halsted St

Chicago, HL 60608

Q Siunčiu doL Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio 
vajaus proga paremdamas lietuviiką spaudą.

Į Į Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių J*ip<reigojimų.

PAVARDE IR VARDAS ______________ _____ ___________

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

3752 W. 69 PL, Chicago, Ill. 
60629, išrinktas iždininku. Aukas 
taip pat priima Sandara, 840. W. 
33 St, Chicago, IL 60608.

— Juliann V. Skurdenis ir jos 
vyras LahTence J. Smircich pa
ruošė savo kelionės aprašymų po 
Europos kraštus gausiai ilius
truotą knygą? “More Walk 
Straight Through the Square”.

DIE MAKER
A Major US Corporation is seeking 

an experienced Die Maker for a
FOUNDRY DIE SHOP.

Applicants must be .able to Set-up. 
construct, and maintain dies.

Rate: $6.48 per Hour.
a CAL L
- 521-4174. Ext. 31 

appointment, for application and 
'for interview.

An Equal Opportunity Employer.

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

66 IR WASHTENAW-r-labai švarus 
Georgian. 2 dideli mieg., TV kamb., 
įrengtas rūsys, centrinis šaldytuvas, 
garąžas. $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 butų mūras su
2 mašinų garažu. Geros pajamos. 
$54,900.

BUDRAITIS REALTY

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

PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiam 
ligoninės Pigus.

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

1 REAL ESTATE

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Narny Statyba ir Remontas

or

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted ct, Chicago, 111. 60608. — Tel, 254-3320

MARIA NOREIKIENS — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th St. Chicago, DL 60629 • TeL WA 5-2787 

nidells oaslrlnklmas geros rūšies {v*<riu prekių. 
MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmines, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykį 

Aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvai stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
L50 psL Kaina $2.50.

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA, Lietuvos istorija 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 14i 
jsl., kainuoja $2.00. ’

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vj 
-auto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybes ir jos kaimynų istorija 
411 psi. Kaina 53.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanus | vain orais progomis Jas i 
eitas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki t 
įmiginę perlaida- A.

NAUJIENOS
!<r»wth Hxtoted Strw;t, Chiourn, HL MĖ08

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti ple; 
relė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
nsur galima gražias sodybų ‘pieveles išauginti. Reikia patyrime. 
Osv.r yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. šeštoko knygele, 
kuri vadinasi _ i<Š>|IiilrtW

SODYBŲ PIEVELES
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Apraiyta kaip 

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir pažiūrėti. Naujienos M4 knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuotu tai gali atsiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę Jam pasiųsime. Pinigui prašome 
siųsti tokiu adresu:

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

, įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ - NUOMAVIMAS — patenkam 

.nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turtu Chicagos miesto- leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

TeL 927-3559 ’

— Sekmadienio popietė ren
giama 1977 m. balandžio 24 d. 
3:30 vai. p. p. Lietuvių Tauti
niuose Namuose, 6422 S. Kedzie 
Avė., Chicagoje. Jos metu lite
ratūros kritikas A.’ T. Antanaitis 
supažindins su mūsų išeivijos 
grožinės literatūros autoriais, o 
Antrojo Kaimo aktoriai paskal
ys jų kūrybos. Popietę rengia 
■Lietuvių Moterų Federacijos 
Chicagos klubas ir Lietuvių Tau
tiniai Namai. (Pr.)

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybes — kitur

INDIANA DUNES 
. BEVERLY SHORES
2 story A-frame stone 

Fire place., 1% baths, 2 bdrms 
plua balcony for bunk beds 

overlooking tennis CRT/Park 
$35,000 
253-8106

Wkends 219-872-3362

TAISAU NAMUS
IR VISKĄ NAME 

Telefonuoti: 
476-7727 arba 523-9367

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

— Vėnecuelos Lietuvių Drau
gija rengia Motinos Dienos pa
gerbimas. m. gegužės 7 d., šešta
dienį, šaulių salėj, 2417 W. 43rd 
St. Trumpa "meninė programa. 
Veiks laimės šulinys, šalti ir šilti 
patiekalai. Pradžia 7:00 vai. vak. 
Auka asmeniui 8 dol. Rezervuo
ti vietas šiais telef. 776-3727 arba 
925-4980. (Pr.)

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC.
■' ; , ■ -į/ •_

A famous name in Southern Building

Rėgional Office Cameo Tower Build
ing 

7234 West North Avenue 
. Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-8200

ANNA DOCHES 
Lithuanian Representative • X

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS
■( Pardavimas ir Taisymas 

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

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daup 
padėti, teisininko Prano šalo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Welk 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleisti, 
knyga —

'■ KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Su legališkoinis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma *Naujienų’ administracijoj 
knygos kaina $3.. 3u legališko 
nis formomis — £3.50.

Užsakymus su Money orde 
riu siusti; ‘‘Naujienos”, 1739 S 
‘laisted St, Chicago Ill. 60608

■pr pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo, kon
frontacijos, nors dabar daug 
kas nori įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su
jais konfrontaciją pavergtie- padvigubinti Naujienų skaity- 
siems *. . tojus. «

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

■' ' '. i t

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

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

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

pas vienintelį 
lietuvį kalllnJįJci 

Chlcf<o> 

NORMANĄ

ei- 263-582# 
(jataigoa) v 
677-8489

185 North Wabeah
2nd Floor Chūijgo, UL 60601

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

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

si baseinas, telefonas, vaikams žaidi- 
Imo aikštelė. Galime rezervuoti teL 

501-623-9814.

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
įvairių tipų bendradarhiautojus 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo ir, iliu
zijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio

i _ maujirmcm, cmkavo «, MJU — Thursday, April 21, 1977

*BESFTHINGS 1NUFE

STatęJFarm.Ufe

f .ai I Frank Zapelis
UOS'/a W.95th St.

/ GA 4-8654

myli

giVe...
so more will live

HEART 
FUND

•NAUJIENOS" B0LSEVIKAM3 
YRA RAKŠTIS JŲ AKYSE


