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MARQUETTE PARKE SPROGDINO 
TRIS JUODŽIŲ PIRKTUS NAMUS

Policija ir tardytojai klausinėja 
įtariamuosius, ieško kaltininkų

CHICAGA, Illinois. — Ankstyvą trečiadienio rytą, tuojau; 
po pusės keturių Marquette Parke buvo bandyti bombomis iš
sprogdinti trys juodžių neseniai įsigyt namai. Sproginėjimai 
vyko vienas po kito, penkių šešių .minučių laikotarpyje. Sprogi
nėjimai buvo garsūs, gana plačiai sklido sprogstamos medižagos 
sukeltas garsas, bet nustatyta, kad žmonės nenukentėjo. Namams 
padaryti didoki' nuostoliai, bet taip pasitaikė, kad nei vienas na
mo gyventojas nebuvo sužeistas.

Pirmiausia dirbtina bomba 
buvo įmesta į namą, esantį 
7242 S.' Bell Avenue, juodžių 
pirktą ir apgyventą. Dirbtina 
bomba, pripilydyta juodo para
ko ir šrapnelių buvo įmesta pro 
langą, padarė grindyse didelę 
skylę, apdraskė sienas, išdaužė 
langus, bet- kituose kaihbariuo-■ 
se miegojusių žmonių nesužei
dė, tiktai smarkiai išgąsdino. Ug 
nies gesintuvais patiems gyven
tojams pavyko gaisrą užgesinti. 
. Už penkių minučių panaši bom
ba buvo įmesta į namą, esantį 
7252 S. Oakley Avenue. Čia taip 

- pat niekas nesužeista^pors vie- 
nas. jaunas paauglys dar nemie-

" gojo ir žiūrėjo r televiziją.'Spro- tDjai privertė'jubs -grįžti't .savo 
girnas sugadino grindis, kili
mus, sienas, langus, bet žrnonių 
nesužeidė. Namą buvot nusipir
kę juodžiai ir žiemą įsikėlė jame 
gyventi.

Trečias?nukentėjęs namas yra 
6526 S. Oakley, gerokai į šiau
rę nuo pirmųjų dviejų. Sprogi- 

' mas vyko maždaug tuo pačiu 
metu, kelioms minutėms vėliau. 
Buvo naudotos tos pačios-bom
bos, pripildytos tokios pačios 
srogstamos medžiagos. Bomba 
įmesta pro langą, padaryti pa
našūs nuostoliai. Tiktai šiame 
name gyveno ne juodžiai, bet 
baltieji, pardavę namą juo-, 
džiams.

Policija ir teismo organai ty
rinėja visą sprogdinimo reikalą. 
Visą žiemą Marquette > Parke 
buvo ramu, polcija atidžiai sau
gojo kelias gatves, esančias tarp 
juodų ir baltų, bet nieko ypa
tingo nepastebėjo. Juodžiai bu
vo patenkinti policijos teikiama 
protekcija, nes visą žiemą nie
kas' jiems 'nekliudė.

Viena juodė -tvirtina, kad ji 
mačiusi du baltus jaunuolius, 
priėjusius prie namo ir pro lan
gą paleidusius bombą. Vėliau jie 
nuskubėjo į laukusį automobilį 
ir nuvažiavę. Juodė jaunuolių 
nepažįstanti ir nieko daugiau 
pasakyti negalinti. Kiti juodžiai 
tvirtina, kad bombas galėję 
įmesti Marquette. Parke savp 
centrą turinčios Amerikos na
cių partijos nariai, bet niekas 
nepastebėjo, kad naciai būtų 
trečiadienio rytą bombas metę. 
Policija apklausinės visus įtaria-, 
mus, gal jai ir pavyks nusikal- I SAN SALVADOR Salvador. 
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Martin Luther King Jr. or
ganizacijos vadovai nesitenkino 
Damen Avė. Jie norėjo prasi
veržti į vakarus ir užvaldyti Mar 
quette ‘Parka. Atstovo Frank I 
Savicko prašomas meras Daley 
buvo įsakęs Chicogos policijai 
neleisti juodžiams veržtis į Mar
quette Parką. Praeitais metais 
policija rytinėje geležinkelio pu
sėje sulaikė 14juodžių ir iš Det
roito ’ privažiavusių baltaodžių 
sursoštą demonstraciją į Mar
quette Parką.

Federalinis teisėjas leido vie
nai demonstrantų grupei žy
giuoti toliau, policija teikė žygi- 
ninkams protekciją, bet gyven-

apylinkes. Kingo organizacijos 
pareigūnai, pralaimėję federali- 
niame teisme kelias bylas, neno
ri neramumų, iš naujo pradėti. 
Teisėjas'jiems pasakė, kad ne 
tik jūs, bet ir Marquette Parko 
gyventojai turi teisę būti gat
vėse. Kingo žmonės pareiškė, 
kad šiais metais jie nesirengs'- 
maršuoti į Marquette Parką, jei 
gu sąlygos nepasikeis. Ką jie 
nori tuo pasakyti, neaišku, bet 
tuo, tarpu demonstracijų jie ne
ruošia.

Labai nepatenkintas baltaodis 
Anthony Nosek, kuris ilgus me
tus gyveno savo name, esan
čiame 6526 S. Oakley. Kaimynai 
prašė, kad jis neparduotų apy
linkių ardytojams ir neklausytų 
suktų realestatininkų, bet jis 
susigundė ir įleido juodžius ki
ton geležinkelio pusėn. Dabar jis 
nebežino, ar jam pavyks baigti 
pardavimą. Pirkėjas gali prisi
kabinti ir atsisakyti nuo bom- 
buoto namo.

Policija daugelį apklausinėjo, 
bet tračiadienio vakare jie dar 
nerado nei. vieno įtariamo jau
nuolio ir negalėjo nieko suimti.

Taupymo bendrovės yra pa- 
siryžusios padėti namų savinin
kams namus taisyti ir tvarkin
gai parduoti, bet realestatinin- 
kai pasiūlo stambesnę sumą pi
nigų, kad tiktai išardytų ir nie
kais paverstų visąapylinkę, sa
ko atsakingų skolinimo bendro
vių pareigūnai.

tėlius išaiškinti.
Praeitais metais organizuoti 

juodžiai pasiekė Damen Avenue 
ir įsigijo kelis namus rytinėje 
geležinkelio tilto pusėje. Juodžių 
ir suktų realestatinhikų gąsdini
mų pagalba baltaodžiai pradėjo 
bėgti į vakarus. Gerai įrengtus 
savo namus jie pardavinėjo pus
velčiui, kad tik niekas jiems ne
ardytų ramybės.

Salvadoras sutiko 
paleisti kalinius

Teroras Vokietijoj 
kaštuoja milijonus 
HAMBURGAS, Vakarų Vokie

tija — Terorizmas Federalinėje 
g Vokiečių Respublikoje itiokesčių 

mokėtojams kaštuoja pasibaisė
tinas sumas — ’’ i šiol 100 mi- 

• lijonų markių. Vokiečių parla- 
, mento praneŠ'nr.ų vienas tik 
i Baader r Mėinhof procesas Stutt- 
Igart • Mannhei-.n? valstybės iž- 
. dui kaštavo 13 nf lijonų markių

Lietuviu Prekybos Rūmu pirmininką Vincą Semašką (kairėje} sveikina vice
pirmininkas Dr. Joseph Jerome (viduryje) ir rūmu direktorius Raymond 
Wertelka (dešinėje). Naujai išrinktas pirmininkas Semaška rengiasi pra
vesti nauju nariu priėmimo vajŲ. Prekybos rūmai duoda gabesniems lie
tuviams mokiniams stipendijas mokslui eiti. Stipendijoms blankas galima 
gauti pas rūmu sekretorių Bruno Gramontą, gyvenantį 6640 So. Fairfield, 

Chicagoje.

SOVIETŲ SPAUDA TEBEKRITIKUO.JA 
VINCĖS ATOMO KONTROLE PLANĄ 

Reikalauja laikykis VladivS&oko'' 
. nutarimų, daryti kitas naolatdaš ~

MASKVA, Rusija Sovietų valdžia ir partijos organas 
Pravda kritikuoja JAV ir prezidentą Jimmy Carterį už jo pas
tangas paskutiniu metu keisti pagrindinius planus strateginių 
ginklų kontrolei. 

I.

Laikraštis tvirtina, kad prezi
dentas Fordas, būdamas Vladi
vostoke, sutikęs priimti pagrin- 
dan kelis dėsnius ir jų laikytis. 
Ten buvęs sekretorius Vancė at
sivežė planus keisti Vladivosto
ke sutartus dalykus.

Rusus erzina faktas, kad sek
retorius Kisingeris jiems prane
šęs apie JAV jau įvykdžius 90% 
visų padarytų susitarimų

Reikalauja vykdyti susitarimus

Sovietų spauda reikalauja, kad 
JAV vykdytų iki šio meto pada
rytus susitarimus ir nebandytų 
paskutinę minutę daryti' esmi
nių pakaitų. Pravda tvirtina, kad 
nėra jokių objektyvių kliūčių 
strateginių ginklų 
tarti.

Rusams atrodo, 
mas kontroliuoti
atomo ginklus yra pats svar
biausias šio laikotarpio klausi
mas, kuris gali būti teigiamai 
išspręstas.

kontrolei, Su-

kad susitari- 
strateginius

GUBERNATORIUS THOMSON PRITARIA 
PREZIDENTO PASTANGOMS TAUPYTI

Užsieniams patinku prezidento paskelbtas 
planas energijai ir degalams taupai <

WASHINGTON, D. C. — Tarys įtakingiausieji respublikonų 
partijos vadai kongrese abejoja prezidento Jimmy Carterio pas
kelbtu planu energijai taupyti. Jie yra įsitikinę, kad yra žymiai 
lengvesnių priemonių mažinti pramonei, transportui ir patarna
vimams reikalingą energiją. Jiems atro, kad jokio ryšio tarp 
naudojamų degalų ir vyriausybės mokesčių neturėtų būti. Toki 
planai tiktai apsunkins vyriausybę, teks samdyti daugiau žmo-
nių ir valstybei teks vesti didelius apskaičiavimus, kurie jau ir 

Tolimesnes milijonines sumas'šiaip gana brangiai kanuoja.
kaštavo Įstaigų apsaugojimas
nuo kriminalo: federalinis par
lamentas Bonoje praėjusią vasa
rą išleido 2.6 milijonus markių
už įdėjimą naujų šarvuoto stik- 

, (lo langų ir įeinamųjų durų pa- 
* keitimą bomboms atspariomis 
durimis bei už įvairią kitokią 
techniką.' Trys milijonai markių 
kaštavo sustiprinimai ir apsau
ga Vokietijos ambasadų kitose 
valstybėse; 1.8 milijono markių 
apsauga nuo teroristų Vokieti
jos aerodromuose ir 4.25 mili
jonai, markių kaštavo ieškojimas 
Berlyne pagrobto GDU (Krikš
čionių Demokratų Unijos) pir
mininko Peter Lorenz.

Kiek kaštuoja kriminalistii iš
laikomas, parodo Stammheim 
kalėjimo sąskaitos: vienas tar
dymo arešte sėdintis kalinys kaš
tuoja 30 markių dienai, visitame 
kalėjime- kaštuoja po 92,148 
markių-kiekvieną. dieną.

Biudžeto direktorius Thomas 
B. Lance tvirtina, kad už prezi
dento paruoštą energijai taupyti 
programą teks mokėti, šį planą 
reikėjo pradėti žymiai anksčiau,

pirmais, tada gal būtų išvengta mokes- 
trim mėnesiais gerokai pasistū- j gįų ir aukštesnių kainų, bet da- 
mė pirmyn. Iki šio meto krašto įar jau per vėlu, kas nors už 
gėrybių gamyba vos siekė 4%, brangesnes kainas bus privers-

• • • r • * •- JI 'o pirmieji trys mėnesiai rodo, 
kad ji pasiekė net 5.2%. Tai 
rimtas ženklas, kad krašto ūkis 
stiprėja ir visa ekonomija ge
rėja. Jeigu ne stiprūs šalčiai, 
tai ūkio reikalai būtų dar geres
ni. Stiprūs šalčiai • sumažino 
transportą, o vietomis ir- gąmyy

tas mokėti.

Prezidentas Carteris yra pasi 
ryžęs energijai taupyti progra
mą pravesti, nors jis pats kraš
te gali prarasti populiarumą. 
Dabartiniu metu, kai jis pasisa
kė už pagrindinės žmogaus tei-

bą. Šiais metais ypatingai šal-]ses Rusijoje ir kituose sovietų
- . . - . - ‘ka'ro 'jėgų pavergtuose 'kraštuo

se ir diktatorių valdomose vals-

Komunistų pagalba ““padidė'
ivo-sausis. ir vasaris.

Fondas 1 F. Kennedy 
nužudymui ištirti

; WASHINGTONAS. — Atsto 
vų Rūmų administracijos sub- 
komisija priėmė $2.5 milijonų 
biudžetą prez. J. F. Kennedy 
nužudymo tyrimo komitetui.

Tarpė iš biudžeto išbrauktų 
reikalavimų buvo $124.800, nu
matytų skirti atlyginimui šta
bo narių, kurie savo noru buvo 
sutikę susimažinti algas, kai to 
štabo finansų stovis buvo pa
blogėjęs. Tyrinėtojų grupė sa
vo biudžetui originaliai reika
lavo $6.5 milijonų, bet nusilei
do iki $2.6 milijonų, kad galėtų 
toliau tęsti Kennedy ir Martin 
Luther Kingo nužudymus.

Sophie Loren bėgo
• paskubomis

PARYŽIUS, Prancūzija. — Ki
no artistei-Sofijai Loren pasku
tiniu metu visur tenka skubėti. 
Ji manėį kad galės pabėgti nuo 
Italijos muitininkų, bet jai ne
pavyko. Ji buvo, sulaikyta ir pa
reikalauta, kad sumokėtų valsty
bės'mokesčius. - x

Praeitą antradienį kilo gais
ras name,-kuriame ji su vaikais 
buvo apsigyvenusi. Jai teko iš
mušti didelį langą, čiupti abu 
mažus vaikus ir per langą laip
tais gelbėtis.

Sofija Loren gyvena kartu su 
vyru ir vaikais Paryžiuje nuo 
1975 m. ■

DAKAR, Senegalija. — Pran
cūzija ir 10 prancūziškai kal
bančių Afrikos valstybių dvi- 
dienas trukusioje viršūnių kon
ferencijoje tarėsi Įsteigti bendrą 
ginkluotą jėgą, kuri neleistų 
svetimoms šalims kištis i Afri
kos vidaus reikalus.

Prancūzijos prezidentas Va
lery Giscard d’Estaing pasakė, 
kad Afrika gali būti tikra Pran
cūzijos pagalba, kadangi kiek
viena Afrikos valstybė turi- tei
sę į saugumą savo sienose, ne
paisant jos politinio nusistaty
mo.,

Senegalijos ministeris pirmi
ninkas Abdou Diouf pareiškė 
reporteriams, kad bendra apsi
ginamoji, jėga yra reikalinga,) 
jei Afrika nenori, rizikuoti pa
tekti komunistams.

— Salvadoro prezidentas pareiš
kė, kad jis nesirengia tartis su 
kairiaisiais grobikais, iš namų 

pagrobusiais užsienio reikalų mi 
nistrą Borgonovo, bet radijo 
pranešimai sako, kad preziden
tas sutikęs išleisti iš kalėjimo 
ir j užsienį 37 kairiuosius. Cos
ta Rica sutiko priimti visus Sal
vadoro kalinius, jeigu jie ats
kris. ' - *' - ■ '

Palaidūnams rykščių
WASHINGTONAS. — Aukš

čiausias Teismas antradienį ma-
Komunistų partijos organas |ža balsu dauguma nusprendė', 

baigia straipsnj tvirtinimu, kad' 
amerikiečiai nenuginkluos vie
nos Sovietų Sąjungos, ko prezi
dentas Carteris siekė.

kad Konstitucija nedraudžia mo 
kyklų pareigūnams pavartoti 
net griežtas fizines bausmes pa 
laidūnams vaikams.

Teismas 5 balsais prieš 4 nu
tarė, kad viešųjų mokyklų mo
kiniai, baudžiami fizine' bausme 

—luždrausmės laužymą neturi tei-

Turkai galės gauti 
Amerikos ginklų

. WASHINGTON, D. C.
Prezidentas Carteris vakar pa-1 sės reikalauti išklausyti "jų pu- 
sirašė Įsakymą, naikinantį už- sę”. Teisėjų daugumas pasiliko 
draudimą pardavinėti ginklus*tos nuomonės kad griežtas nu- 
dabartinei turku vyriausybei

Turkų vyriausybė sutiko leis-'ną, nėra Konstitucijos 8 mend- 
ti Kinro turkų atstovams tartis mento pažeidimas.
su kitais sales gyventojais tai- —----
kai saloje atstatyti. Išsprendus _ _
Kipro salos klausimą ir pradė- metus. .To gimimo vietos kalne- 
jus pasitarimus, kongresas leido lyje netoli Hodgenville, Ky^ yra 
prezidentui ir toliau pardavinėti pastatyta jo atminčiai salė su 56 
ginkhis turkams. laiptais.

i

Prezidentas, nurodęs visą eilę 
i priemonių degalams taupyti, ma 
žiau jų pirkti užsieniuose ir apie 
reikalą sudaryti bilijono statinių 
atsargą, daugeliui patiko jo pa
siūlymas kasti žymiai daugiau 
anglies negu paskutiniais me
tais buvo kasama. Jis nori, kad 
būtų iškasta anglies du kartu 
daugiau. Padidinus anglių kasi
mą, tranpsportaš geležinkeliais 
taip pat padidės. - ■

Užsienio ekonomistai labai pa 
Įtenkinti prezidento Carterio pas 
kelbtu planu energijai taupyti. 
Visi mato, kad JAV naudoja ne
paprastai daug energijos pra
monei ir transportui. Visi žino, 
kad JAV moka doleriais už kiek 
vieną laivynui, aviacijai ir pra
monei pirktą degalų statinę. 
Jiems atrodo, kad bandymas 
taupyti degalus ir energiją yra 
naudingas žingsnis dolerio galiai 
sustiprinti.

Prezidento Carterio planu 
energijai taupyti suabejojo kai 
kurie kongreso atstovą demo
kratai. Demokratų dauguma ke
liais atvejais pertraukę preziden 
to kalbą plojimais, bet kai teks 
svarstyti kiekvieną svarbesnį 
prez’der.to nuostatą, tai iš de
mokratų pusės jam teks išgirsti 
labai aštrios kritikos. Yra ir to
kių, kurie mano, kad visas pa
siūlytas planas nereikalingas. 
Jiems atrodo, kad ūkio reikalai 
savaime susitvarkys. Preziden
tas. ir Schlesingeris netiki tokiu 
stebuklu. Priemonės energijai 
taupyti yra reikalingos.

baudimas, kaip su linijuote į del

• Prez. Linkolnas gyveno 56

Softfa Loran Išdauži savo Paryžiaus buto langus ir išgalMjo 
K daganžto namo abu aavo vaikužius.

Vėsesnis, lis , 
Saulė teka 5:03, leidžiasi 6:36
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Kiek galiu gauti pensijos?
KL. Noriu'žinoti, kiek galiu 

gauti už uždirbtus §10,694 dol. 
1975 m. Įstaiga apskaičiavo ir 
gavo nuo tos somos 10 dolerių

servatyvus bilius bus priimtas 
Atstovų rūmų.

rašome, 
valstijų, 
teisę į

CHICAGO, ĮLUNOIS 606CS 
Phone: Ylrsteh Iffli

■įg
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si dėžė, lova buvo su užklotu. Guldamas miegoti, jis ap
siklodavo ir galvą; buvo karšta, tvanku. Į uždaras du
ris beldėsi vėjas, krosnyje stūgavo; Įš virtuvės girileįi 
atodūsiai, atodūsiai grėsmingi.... Ir jam buvo baisu po

kur dieną, kur savaitę, bet 
metų gale išeina §3,000? Kiek 
reikės sumokėti §oc. See. mo
kesčių ir ar iš tokio mokėjimo 
padidės mėnesinis pensijų če
kis? ' ■ “AT.” skait.

kalba bosu. Ir iš tikrųjų, balsas kaip iš bačkos: bu-bu- 
bu.... O jina jau ne jauna, metų trisdešimties, bet taip 

žodžiu ne

Dėl dalinio darbo .galimybių
KL. Būkite piąįonūs pra-

see us for 
Jįjį financing 

AT OUR 10W RATES

Apie nemokamas maisto 
korteles

KL. Pasakykite, kokį Illi
nois valstijos*'.'Senatas priėmė 
bilių dėl neturtingų žmonių 
aprūpinimo maisto kartelėmis 
(foot stain) ? J. K.

ATS. šios valstijos Senatas 
neseniai priėmė maisto korte
lių (food stamp) i>ili^ kuris 
sumažino programą daugiau 
negu Įmik žniųpių teisę gauti 
pemokamas korteles, tačiau 
mąžiaų ąpkgrge šią progra
mą, negu ądmipistrącija pa-

KL. Lietuviai, tarnavę Vo
kietijoje prie amerikiečių ka
rinių dalinių sargybų ir dar
bo kuopose galėtų pensijoms 
gauti pasinaudoti tomis pačio
mis, kaip ir amerikiečių, 
kariai? šis reikalas paliestų 
ne vien mane asmeniškai, be! 
kelis šimtus lietuvių, tarnavu
sių sargybų ir darbo kuopose.

ces
bet kuri
Jūs sra* j

2212 WEST GERMAK ROAD

Pmi KazucaeskjWj

SPOTS: Man.TVę.Frl.^ Sąt. |-X

SERVING CHICAGO ANp SUBURBS SINCE 1905

pat aukšta, liekna, juodbruvą; raųdoveidė, 
mergina, o marmeladas, if tokia judriu 
vis dąinuoja ukjairųečių daįpąs ir kvatoja. Kąs kiek, 
taip ir; prąpliųps ąkąrdžiu juoku: cha-cha-cha! Pirmo
ji, pagrindiiiė pažintis su Kovąlenkais, atsimenu, įvyko 
vardadienio proga pas direktorių. Tarpe rūsčių, įtemp
tai nopbodžių pedagogy, kurie ir į yąrdtes tat eina iš 
pareigos, staiga matom H saują A&oditė užgimė z iš 
putų: vaikšto įsirėmusi, kvatoja, šoka.... Jinai jausmin-

Ar galiu pasinaudoti pensijų 
teisėmis?

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
K viepus kuriam rupi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių ^•cbivė p>iva^ svslpaziutį su šeiniau iš ardlintoun, knyginius. 
Cla AUiumcUd k 9)8*5 84Uuia užsisakyti Aaujievuse.

KapaOnskąy, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo ooUęvigų ir gyvenimą tremųnių ątoyyk-

sijos- Ar aš teisingai tiek ga- 
vau nuo tos sumos?. Balys

ATS. Soc. See. įstaiga ap
skaičiavo taip: paėmė jūsų 
uždarbius už 20 metų nuo 
1956 metų, uždarbių sumą pa 
dalino iš 20, ir gavo §6,3106. 
Iš tabelės matyti, kad jūsų 
mėnesinė pensiją yra §345.00.

linkovas nesilaiko pasninko, ir jisai valgė- sudakąy ant f 
kąrvės sviesto gaminta, — yą^s ne saūsag, bėt vib mė-į Į 
galima šakyti, kad būtų riebus, Moteries pata^auto“ | 
jos jis nelaikė iš baimės, kad ąpie jį nepagalveti|; blp7 | 
gai, o laikė virėją Aianasijų, metų šešiasdešimties., ąeni, | 
neblaivą ir pusgalvį, kuris kažkada buvo karininko tat- .1 
has ir mokėję ką nors, išvirti Šitąs-Afaiiasijūs, wįpras- į

drauge ėjome į gimnaziją,, ^uv^ pipru^ įr
buvo matytu kad didžię žęippĮų ^kąįgįąps gimnazija, Į 
kurią jis ėjo, buvo baisi, biauri visai jo esybei ir kad 
eiti greta manęs jam, žmogui iš prigimties vienišani, 
įųvę ipnįų.

— Labai jau triukšmauja mūsų klasėse, — kalbė
jo jis, tarsi stengdamasis atrasti paaiškinimą savo sun- 
’ X , dt “ I nieką nepanašiu

ATS. Tuo reikalu Soc. Šec. 
įątąįgą patarė kreiptis asme
niškai į Veteranų Admnistra- 
31 jos įstaigą — VA Regionai 
Administration, 536 S. Clark. 
Chicago, Ill. 60605. Toji įstai- 

*ga kitiems asmenims jokių ži
nių nesuteikia, nes esą' tai 
‘konfidencialus asmens rei
kalas.” Tačiau, jeigu tuo me
tu buvot ■ apdraustas Vokiečių 
socialiniam draudime,, tai vėi 
asmeniškai galite kreiptis į

Yokielijos konsulatą r Chi- 
jagoje arba -į Social -Versiche- 
cimgsamt Ltrement, Germany

ii i «niii

. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
ų auimmimų* tąsa. Tai' yra Amerikoje beisi- 
tiutusio akmens istorija. Knygą gausiai iliu-

Iš kalbos ventą Jono Valaičio

JĘCHOVAS, POVILAS ANDREJEVIČIUS 
1895 m.

^Ž|OGUS FUTLIARE
£avo niūriomis, dejavimu, savo tamsia 

mt išb’yškųsio mažo, veido, — žinote, mažo, 
lės veidu, — jfe slėgė mus visus, ir mes nusileisdavom, 
lavinom Petrovui ir Jegorovui elgesio pažymius, bau- 
lėna palikinėdami po pamokų ir galų galais Petrovą ir 
Jegorovą pašalinom. Buvo jo keistas įprotis lanky;

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way ta sav^eguJariy 1 
5V4%XU\

p.' • no ~j

gali gauti $500 nuosavybei 
lengvatų

“Senjorai” ir nedarbingi as 
menys, gyveną Illinois valsti
joje, gali gauti sumažintų mo
kesčių-lengvatą savo rezidenci 
joms iki $5Q0 pagal veikiantį 
įstatymą, vadinamą “Tax Re
lief Law”.

Toki.as lengvatas gali gauti 
įje asmenys šios valstijos gy
ventojai, kurie turi pajamų 
nedaugiau $10,000 per metus; 
jie turi būti 65 metų amžiaus 
arba negalį dirbti dėl menta
linio ar fizinio nedarbingu
mo. '-i ■

Panašią lengvatą gali gauti 
ir “senjorai“ buto nuominin
kai, gyveną nito, mokesčių at
leistuose apskrities, miestų, 
valdiniuose Darniuose (publ(ic 
housing) pagal Papildomą pro 
gramą, vad. ^Additional Tax 
Relief Program’’.' *

Smulkesniu'-.informacijij ir 
pagalbą suinteresuoti asme
nys gali gautu Liet. • Sor. klubo 
valdyboje, 3548 S. Emerald, 
Chicago, Ilk . pr. fab.

bes vyr. amžiaus asmennųs 
i:rių pensijos mažos, o kiti 
ajamų šaltinių neturi? kl- J
ATS. Kad pasipildytų savi 
uirdžias pajamas vyr. amž 

asmenys aP*e dalinį • darb 
(part-time job) gali rasti km 
gelėje, kuri gaunama para
šant atviruką adresu — “Em
ployment and Volunteer Op 
portunities for Older People”. 
Consumer Information, Pueb
lo Colorado 31009.

Tuo pačiu adresu parašyki
te atviruką ir gauste nemo
kamai knygelę “Consumer In
formation Index”.

Toje knygelėje rasite nau
dingų žinių apie namų apsau
gą nuo vagių bei plėšikų. Bro
šiūra vadinasi “Mome Safetv 
starts at Your Door”. f. akinius ir už vaistų gydytojų 

prirašvtas receptų sąskaitas?
K. J.

ATS.* Kaip mes jau 
daugelyje šio krašto 
tie žmonės, kurie turi 
SSI čekius, taip pat automati
škai kvalifikuojasi į Medical 
programą. Jeigu jūs esate 
metų ar vyresnis jūs 
turite Medicare. Tačiau Medi
caid yra visai skirtinga šalpos 
programa. Tai yra valstijos 
programa, kuri apmoka ne
turtėlių .medicinos ir ligoninės 
išlaidas, kurių Medicare ne
apmoka. Taip pat' Medicaid 
programa gali apmokėti ne
turtėlio ligonio už dantų gy
dymą, už gydytojo prirašytus 
matymo akinius ar vaisius 
(gydytujų prigytų) sąskai
tas. Tuo rekalu reikia kreip
tis į Public Aid, 6305-6311 So. 
Western, Chicago, Ill. arba 
9730 So. Western, Evergreen 
Park, Ill. 60642. Tos dvi įstai
gos nustatys jūsų teisę pagal 
SSI ar- Public Aid programas.

Ccapomded
Q M ą r 11 r | y

” OUR SAVINGS 
CERTIFICATES,

EARN UPTO ’ 7%%

Jučui MEIV1O DA^IA.
yea a*1 uralx ankste^uuj 
iLunanciu/ir patvariai 
bruožą. .XJU pst Nam*

CtKAGiETES iSPUOtlAl KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autore buvp Yiltyiųje. Trakuose, vruskininkuose. KauneTTMaudakiuose. 
K Lai pė u oje w Palangoje Vaizdu^ aprašymai, k? ji ten malė, kokias 
k^lba* girdėjo ir ką taones pasakė, 95 psl. $1.50. Yra taip pat 
f l^Žnk.^lrYRiNtS NOVELĖS. Genialaus rusu rašytojo 

ąątytitpų novelių. puąl., kaina $2.
• p. KursitH. KELIONE | AMARUS GELEŽINES UŽDANGOS. AG 

toriam pįi.tąhunią -hituąisur ir agitpropo propagandą bei
unnasLv^T Ab, W» pąmyto, lengvu, gražiu atiliumi

Prot R. P^kar^^Y.11^^ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psi aJhitnentuoU istorinė studija apie prūsu likimu 
Kainą $2. *

Vincą fclURMN^ VEJUOS SUKAKTIES PARASTUS.
tK pal Kaina ILSO.

ir ki u lemma} į[^ gĮnmaml

liare, galite įsivąizc|iiQtį, vos neapsiverkė. ’ ’
Jonas Joničius ūmai pažvelgė į pašiūrę i 

sakė: . ; ‘ , ri ?/.
— Juokaujate!
— Taip, vos neapsivedę, kaip tatai nekeista, 

kyrė mums naują istorijos-ir geografijos mokytoją, tū
lą Kovalenką, Michailą Sayičių, iš Chochlų. Atvyko jis 
ne vienas, o su savo Seseria Varenka. Jis jaunas, aukš-

Socialiais draudimas ir aprūpinimas
11 melai • Ualaųdžio 22, 1977 b»T. 14(18

ir fbą. Are., til.

V Ar padidės, maąo pensiją?

•KL. Aš manau visiems pen7 
-artinkams virš 65 m.amž., ku
rie domsi darbu, įdomu žino 
ti, kaip paskelbta, kad prie 
Social Sec. Čekių galima už,- 
dirbii §3,000 į metus. Kaip su. 
mokėjimu Sbc.See. mokesdių, 
jeigu dirbi- ne fabrike, pvz.

voti, giliai padorūs, išauklėti pagal Turgenevą ir’ Ščed- 
riną, vienok gi šitas žmogus, vaikščiojąs visados kalio
šuose ir su skėčiu, laikė savo rankose visą gimnaziją 
pilnus penkiolika metų; Bet ką gimnaziją? Visą mies
tą! Mūsų damos šeštadieniais naminių spektaklių ne
ruošė, bijojo, kad jis nesužinotų; ir dvasiškiai vengė 
prie jo valgyti nesąųsą valgį ir lošti kortomis. Dėl įta
kos tokių žmonių, kąipBielikovas per paskutinius de
šimtį - penkiolika metų mūsų mieste ėmė bijotis Mši jo.; 
Bijotis garsiai kalbėti, siuntinėti laiškus, eiti Į pažintį, 
skaityti knygas, bijotis, gelbėti varaus, mokyti rašto-.

Jonas Joničius. norėdamas kažką pasakyti, koste
lėjo, bet visų pirma užsirūkė pypkę, pažvęlgė į mėnulį 
ir po šio jau pasakė primygtinai:

— Taip. Protaujantieji, padorieji/ skaitą ir Ščęd- 
riną, ir Turgenevą, Įvairius ten Baizlėjus ir kitus, o

Ar apmpkės. ipįtąo gydymosi 
sąskaitas?

KL~ . Ai* galima būtų virš 65 
UEtų;.sęne$aięms žmonėms at- 
gaut įįggnmės išlaidas, dantų 

gėlę ąpie dahnjpi dąrho galimy1 gydymą, ‘ prirąiytuą matymo

j Sl»C. S’C 
įstaigą užpildyti formas, daių 
jums padės, jei jūs turite to

a-u.us:
• Giųūųio ųielrikus, nors ir 

jau gaunate Soc. See. čekius,
• Savo mokesčių paskutinę 

sąskaita (tax bill) arba prane 
šiną (assessment notice), jei 
jūs valdote bet kurį nekilno
jamą turtą (real estate), kitą, 
be jūsų namo.

• Jūsų paskutinį nuomos 
kvitą, jei jūs mokate nuomą.

• Banko knygeles, apdrau- 
dos polisus ir kitus dokumen
tus, rodančius kokius pajamij 
šaltinius jūs turite.

_• Automobolio registracijos 
kvitą (motor vehicle registr.) 
jeigu jūs turite mašiną.

• Apmokėjimo kvitus (pay 
slips) ar kitus dokumentus, 
įrodančius jūsų pajamas. \

ATS. Kiekvienas pensinin
kas kasinėtai iki balandžių 15 

65 .d. turi užpildyti Soc. See. įs
ai būt taigos raportą kiek jis praei

tais metais uždirbo bet kurioj 
įmonėje ar pas atskirus as
menis. Pensijų, padidėja 1% 
nuo uždirbtos sumos. Tuo ręi 
kalu smulkesnių informacijų 
asmeniškai suteikia artimiau
sia jūsų gyevmanios įstaigos 
Soc. See. įstaiga kuri patikrį-. 
ua pensininko prisiųstą rapor

INSURED
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t š. m. balandžio 14 d. Jauni- vavo ir L. F. Tarybos pirminin- 
mo Centro patalpose įvyko Lie
tuvių Fondo reikalu pasitari
mas. Dalyvavo L. F. valdyba, 
Spaudos ir radijo atstovai.
i Pąsitarimą pradėjo L. F. val
dybos pirmininkas dr. Rązma, 
moderuoti pakvietė V. Butėną. 
Prahešė, kad gegužės 7 d. įvyks 
Lietuvių Fondo visuotinas at
stovų suvažiavimas. Norima 
prieš tai spaudos atstovus smul
kiau apie L. F. veiklą paimfor- 
ųiuoti. L. F. pagrindinio kapita
lo yra į.342.487.22 doL Narių 
4293. L F- * reikalai sprendžiami 
demokratiškai, pagal balsų dau
gumą., Per 1976 m. valdybai ir 
kitimus padedant, gauta 103.- 
738.0p dol. pagrindinio kapita
lo, neskaitant Jono Krukonio 
palikimo apie 135.000 dol.
Į Prie aukotojų geriausiai pri
einama asmeniniu kontaktu. Pa
rašoma tūkstančiai laiškų. Da
lis jų prie L F. prisideda. Spe- 
cialus laiškas pasiųstas lietu
viams gydytojams, kurie dar nė- 
rą L. F- nariais (300) su sąrašu 
f-ų lietuviu gydytojų, esančių L. 
F. nariais (virš. 200).
' Gęn. konsolė. J. Daužvardienė 
ir prof. J. Račkauskas parengė 
Angliškai kalbantiems leidinį.

leidinys bus pasiųstas 9000 
Gėtavių, kurie nėra L F. na
riais.
.2 J4aėitais metais buvo 7 for
malūs posėdžiai, kuriuose daly-

tas. Bus talpinamos įvairios dia 
gramos ir L. F. istorija. Po to Į 
alfabetinia tvarka įtraukti visi' 
L. F. nariai.

Leidiniui išleisti numatyta 
29.000 dol. išlaidų. Iki šiol gau-

i ta 10.212.83 dol.. Apgailestavo, 
kad atsirado kritikų. Pozityvi

kas dr. G. Balukas. Be formalių 
posėdžiu,dar turėta daug nefor
malių suėjimų, pasikalbėjimų ir 
posėdžių. Pasidžiaugė kad L. F. 
re^ajvairių ; kritika“priimtina7'it atsk^do

ir tokių kritiku, kurie siūlo su
rinktus iri. varflvim pini'nis na-

Įvairiems administraciniams 
reikalams, nuomai ir tarnauto
jams išleidžiama apie ! 
dol. Amerikiečiai stebisi; kad su 
tokia maža suma sugebama vis
ką atlikti. ^Laikomasi taupumo. sjUI1tį pinigus vardynui, tai be 

jo sutikimo niekas negali jo pi
nigu kitokiems reikalams panau 

: doti. Ta’ tikrai būtų asmens ap
gaulė, tikriau tariant—vagystė. 
Į tokių kritikų pageidavimus 
tikrai nebus kreipiamas dėme
sys.

i šio vardyno išleidimui iš L. F.

2LOOO na,)(jotj v.jfoiciaj knygai išleisti.
Vagimis redakcinė komisija 

nenori būti. Jeigu žmogus pri-

Augius

"Helsinkio grupes" 
areštai Gruzijoje

I ON DONAS. — (1). P). So-

ros zonoms nusakyti, taip kaž
kas panašaus reikalinga ir tik-į 
slėsniam ureno nusakymui.

i Šių dieųų žinonės meno vardu
vadina labai daug ką: nuo ne-, vietų KGB vieną iš trijų Tiflise

.abejotino meno kūrinio iki ne areštuotų gruzįnn opozirionie--.
niekalo? nu pale do -x Viktorą Ki-khi- 

ladze, btivuti Gruzijos kukūros 
minipteri-os' aukštą valdininką,

tinių, jei turėtų skirtingą žodj'b^ ^'jr* kasdien atvykti į 
, 'žmogaus dvasią keliančiam gė P°^cji°s^ k-m: m’'jntr>r:} - regss- 

4:rio ir grožio menui ir visai ki-j 
tą pavadinimą griaunančiam, 
biaiiriam ir šlykščiam menui.

' šios parodos dailininkai, be 
abejo, būtų priskirtj prie gro
žio ir gėrio puoselėtojų, nes 
jų darbai kelia žiūrovo dvasią 
ir moko pastebėti grožį ten, 
kur mūsų akys dažnai jo ne
įžiūri.

■abejotino šlamšto — 
Mano išmone, žmonija šioj sri 

į tv išvengtų didelių nesusipra-

• triratis. Rašytojas Zviado Cam- 
i sakhurdze ir muzikologas Me
rab Kostava toliau laidomi KGB 
kalėjime. Kaltinami priešvalsty
bine veiklaJiems gresia 7 me
tai kalėjimo. Visi trys priklau
sė vad. Helsinkio grupei, pasi
žadėjusiai sekt ar Sovietai tai
kosi prie savo Helsinkyje pasi
rašytų deklaracijos dėsnių.KGB 
agentai padarė kratas ir keleto 
kitų tos grupės narių namuose.

Opozicinis judėjimas Gruzi
joje turi tautinį atspalvį, kas 
labiausiai neramina Maskvą. 
Gruzinai niekuomet nesidavė ru 
sų dominacijai.

Asmenys, dirbą administracijo
je, pensininkai dirba už mažes
nį atlyginimą.

Dėkojo spaudos, radijo ir TV 
informacijai. Be jų visas L. F. 
projektas būtų buvęs stalčiuje 
palaidotas. Tuo pačiu paprašė 
spaudos atstovus dalyvauti vi
suotiniame narių suvažiavime. jėš ų \en7ašoma7Ttsiras ’ relkia-

Kflius smulkiau paaiškino mas skaičius prenameratu> var- 
apie L. J. investuotus pinigus į dynas bus išleistas. _ .

Klausimuose - sumanymuose 
buvo paklausta kodėl L F. nes 
kyrė lėšų kun. J. Prunskio,kny
gai, kurioje aprašyti lietuvių 
trėmimai, gyvenimass ir jų kan
čios Sibire ir Dainavos ansamb
liui statomai Kūlgrindai. Tuo 
tarpu Dariui Lapinskui už ope
ros parašymą jau paskirta 
3.000 dol.

Į tai atsakė K. Barzdukas ir 
dr. Ambrozaitis. Kun. J. Pruns
kio knygos išleidimui lėšų pas
kyrimas dar nėra galutinai aps
varstytas. Sprendimas dar ne
padarytas.

Dainavos ansamblis, gal būt 
išeis lygiomis ar net su pelnu, 
tai ir nesiskubinama bereikalin
gai L F. lėšų mėtyti. Jeigu jie 
turės nuostolių, tai tuomet nuos
tolių padengimo klausimas bus 
ir svarstomas.

Gi Dariui Lapinskui už ope
ros parašymą yra nutarta skirti 
3.000 dol. Bet iki šiol dar jis 
nieko negavo ir jokios sutarties 
nepasirašyta. Jeigu tos srities 
specialistai-muzikai ras, kad ope 
ra gerai parašyta, tai ir bus jam 
skirti pinigai išmokėti. I klausi
mą, kiek spaudai paremti skir
ta lėšų, Dr. Razma atsakė, kad 
iš administracijos reikalams skir

šėrus. Iš šėrų palaipsniui išei
nama. Liko tik 30%.

Kitas kapitalas yra valstybės 
bonuose ir bankuose. Ankstyves 
niais metais šėrai davė gana di
delį pelną, bet 1974 m. šėrai 
labai krito ir L. F. turėjo apie 
20.000 d'ol. nuostolių. Nežiūrint 
per šėrus turėtų nuostolių L. 
F. vistik gavo 6,9% gryno pel 
no. Bendrai gryno pelno gauta 
403.612.00 dol.

Vardyno reikalą paaiškino A. 
Rėklaitis. Jau gauta 450 prenu
meratų. Kaina 15.00 dol. Leidi
nys bus L. F. istorinis dokumen

| ' Jsu kart* laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

E CHICAG0S LIETUVIŲ ISTORIJĄ
| ... Atekao AtaoSe knyga aprašanti paskutinių 90 (18SM959) metų 
’ CtĮičagdr Betariu gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psL Kaina 
f $10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija. _____

' - JtĖyfeoje aprašyta pirmas Chieagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
f BMuvtų kdlonijot Jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž- 
■ eyėfoi įsteigti laikraščiai, kurli^iso buvo 12L 41 teatro, draugija, 48 
t peeinftnilrt chorai, 9 bažnytiniai ir 814 veiklesnių žmonių biografi- 
: £ppti dokumentai katalikišk!^ socailistinių, laisvamaniškų ir
i iptų. orsanimdjų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban-

L . ..įtortetiėK fią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čekt arba Money 
. Drdert
į AMERIKOS LKĖTUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 

' y»rdū ir pasiųsti:
Į 17W So. Halsted St, Chicago, BL 80608

tų lėšų spaudai praeitais me
tais išmokėta už Įvairius skel
bimus ir kitokį patarnavimą 
1.100 dol. šiems metams numa
tyta skirti didesnę sumą spau
dos parėmimui.

Dar klausta ar L. F. skirtų 
lėšų, jeigu registruota L. Bend
ruomenė, pav., išleistų -mokyk
loms tinkamą vadovėlį? Dr- 
Razma ir dr. Batukas atsakė, 
jeigu pedagogų taryba rastų to
kį vadovėlį tinkamą'mūsų litua
nistinėms mokykloins, L F. be- 
abejo jo išleidimui skirtų lėšų. 
Pavyzdžiui Kristijono Donelai
čio lituanistikos mokykla turi 
nesusipratimų su L. Bendruome
nės Švietim^ taryba, bet L. F., 
matydamas, kad ’ši mokykla tik
rai atlieka didelį lietuvybės iš
laikymui darbą, ' ją šelpia.

.Be to, buvo ir dar mažai reikš 
mingų klausimų ir klausimėlių 
Pasitarįmas, praėjo draugiškoje 
nuotaikoje.

Po parodos atidarymo sve
čiai buvo pavaišinti šampanu 
ir užkandžiais.

Paroda- tęsis iki balandžio 30 
d. ir bus atdara kasdien nuo 
pietų iki 4 vai. Kętvirtadienį 
iki 8 v. vak. Parodą globoja 
Am. Liet. Dailininkų Sąjun
ga. - ' korespondentas

Seka: inž. Domo Adomaičio 
ir inž. Ivanausko kalbos:- t

Sveikinu mieluosius daili
ninkus čiurlionio*Galerijos Di 
rektorių Tarybos ir savo 
du, linkiu Jums sėkmės 
ties darbuose.
Parodą atidaryti kviečiu 

tuvių Dailininkų Sąjungos nau 
jąjį pirmininką inžinierių-dai 
liniuką Mikalojų Ivanauską.

Domas .Adomaitis,
Čiurlionio Galerijos, Ine. 

pirmininkas

var
stei-

© John Penny yra palaidotas i 
Wimbonne kapinėse^ Anglijoje. 
Ant savo paminklo jis. įsakė iš=- . 
kalti tokius žodžius: “Praeivif..., 
Jei tu nori grynų, pinigų, tai kask ,, 
4 pėdas gilyn ir tu rasi penny”!

SUKAKTIES

Sekmad., š. m. gegužės 1 d.
> _ i . ___________

Martinique Restorane
2500 W. 94th St Evergreen Park. Illinois

m.

• DAINOS
• SVEIKINIMAI
• VAKARIENE
• IR ŠOKIAI

5 valandą- po pietų

Vakarienė su šampanu asmeniui 12.50 dol

BANKETĄ RUOŠIA

NAUJIE N
Vietas prašome rezervuoti iš anksto rastu

1739 SO. HALSTED STREEt, CHICAGO, ILLINOIS 60688
arba telefonu HA 1 - 6100

VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

REKORDINIS ŠILEIKIO 
PARODOS ATIDARYMAS

Praeitą penktadienį, balan
džio 15 d. Čiurlionio Galerijoj, 
Ine. 4038 Archer Avė., buvo ati 
daryta dailininkų Barboros 
Morkūnienės ir Miko Lileikio 
tapybos darbų paroda. Išsta
tyta 54 kūriniai Atsilankė apie 
300 meno bičiulių, net patal
pose pasidorė spūstis. Parodą 
atidarant Čiurlionio Galerijos 
pirmininkas inž. D. Adomaitis 
tarė trumpą žodį ir pakvietė 
Amer. Lietuvių Dailininkų Są
jungos pirrrįininką inž. Mikald 
jų Ivanauską atidaryti paro
dą. Ivanauskas pasakė ilgesnę 
kalbą apie kūrybą ir pakvies
tas dail. M. Šileikis kalbėjo 
apie meną iš humoristinio ta
ško ir padėkojo gausiems sve
čiams už atsilankymą ir vi
siems, kurie daug padėjo pa
rodą ruošiant, ypač ponioms 
Vaitiekūnienei, Emilijai Kol. 
bienei, p. Pužauskienei, dail. 
Magdalenai Stankūnienei, P. 
Romai Stuopis š Sharon, Mass, 
(dail. B. Morkūnienės dukra), 
kurie specialiai atskrido į pa
rodą. Dail. Morkūnienė taip 
pat padėkojo vigoms ir vi
siems, už talką, gausias gėles 
ir vaišių paruošimą.

Atidaryme dalyvavo mūsų 
žymieji asmenys: kam V. Za
karauskas, Dr. Z. Danilevičius 
su ponia, prof. dr. J. Purinas 
su ponia, Eufrozina Mikužiū- 
tė, kun. J. Prungkis, kun. Jeku 
levičius, St. Balzekas, Jr., prof. 
M. Mackevičius su ponia, dr. 
Jurgis Starkus su ponia, dr. 
Alicija Rūgytė, dr. Ona Vaške 
vičiūtė, dr. Bakšys su ponia, 
dr. Ona Ruibienė, dr. Bronė 
Motušienė iš Michianos, Mot- 
ryna ir Steponas Karveliai. 
Taip pat' 15 dailininkų. Daili
ninkų tarpe buvo nemažai ir 
kitataučių.

Dailininkų Barboros Morkū
nienės ir Miko Šileikio parodos 

progą

Mieli Čiurlionio Gaelrijos ir 
parodos svečiai;

Šeiirtininko privalėsi]a pasi 
naudodamas sveikinu viSus čia 
susirinkusius į dailės šventę, 
kurią suruošė, jau gerai pažįs
tami dailininkai — Barbora 
Morkūnienė ir Mikas Šilei
kis.

Šią proga norėčiau pabrėžti 
ti vieną mintį. Kaip šilima ir 
šaltis yra lietuviu balbos žo
džiai skirtingomis temperatū-1

Lietuviška radijo programa
•į LIETUVOS AIDAI

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

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

Programos vedėja Kazė Brazdžionytė, 2646 W. 71 St., 
Chicago, I1L 60629. TeL 778-5374.

DR. ANTANO X GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI JDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. j. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančius 1905 

metu Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi-
— « • * Artrūpinimą. ------------------------------------————------------------

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 .dabar tik -----------------
Minkštais viršeliais tik •‘‘^2_______ _____________ ——

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

$3.00
$2.00

Kelionės po Europą įspūdžiai Dabar tik ----------------- $2.00
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čeki arba money orderi, prie 

nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo Išlaidoms,

1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO,’iLL. 60608

Taupykite dabar
pas

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.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne-

1800 So. Hoisted St. Chicago, III. 60608

3 _ naujienos, CHICAGO s, ill.— Friday, April 22, 1977

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

UNIVERSAL
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais. Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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i i Lietuviai prirėmė savo petį
Laisvės Alėja Kaune

Praeitą antradienį Chicagos gyventojai, įsigiję JAV 
pilietybę ir nustatytų laiku užsiregistravusieji balsuoto
jų sąrašuose, turėjo progos pirminiuose rinkimuose pa
sirinkti geriausius kandidatus. Demokratų partijos, kan
didatu norėjo būti net šeši vyrai. Kiekvienas buvo įsiti
kinęs, kad jis galės būti geras. Chicagos meras ir prašė 
gyventojų atiduoti jam, savo balsus. Kiekvienam kandi
datui buvo aišku, kad pirminiai rinkimai šiuo atveju tu
ri didelės svarbos. Atrodo, kad Chicagoje yra daugiau de
mokratų,-negu respublkonų. Jeigu kandidatas laimi pir
minius rinkimus, tai jam yra vilčių laimėti ir būti išrink
tam. -. ' •

Daugelis nori būti išrinktais, bet ne visi gali. Kiek
vienam kandidatui reikia įtikinti balsuotojus, kad jis ga
lės eiti milijoninio m. mero pareigas, ir kad-jis galės tas pa 

' reigas atlikti geriau negu kiti kandidatai. Jie važinėja, 
sako kalbąs, įtikinėja gyventojus ir prašo 'balsų. Bet ne 
visi gali nueiti į susirinkimus ir išklausyti tų kalbų. Vie
niems laikas neleidžia, kitus pristabdo pašlijusi sveikata, 
o tretiems pakenkia kalbos nežinojimas. Ne visi angliš
kai kalbantieji pajėgia suprasti paskubomis kalbančius 
politikus, todėl ne kiekvienas ir eina rinkiminių kalbų iš
klausyti. Į ■ *.?

Lietuviai daugiausia pasitiki senu savo laikraščiu 
Naujiendmis. Naujienos išdėstydavo susidarusią politi
nę padėtį, nurodydavo, kuris kandidates gali laimėti rin
kimus, o kuriam nėra jokois galmybės. Paskutiniu metu

- atsirado keli gudragalviai, kurie ryžosi palaužti Naujie
nų įtaką lietuvių tarpe ir prieš pačius rinkimus paskleidė 
visą, eilę labai nešvankių šmeižtų prieš Naujienas ir jų 
redaktorių. Tokios priemonės ir anksčiau- buvo taikomos 
prieš šį dienraštį, bet šmeižtai rimtų žmonių "neįtikina. 
Teisybė daugeliui akis bado, todėl įvairiais būdais teisy
bės priešai bando Naujienoms pakenkti. Bet gausūs Nau
jienų skaitytojai pažįsta ne tik Naujienas, bet žino ir 
šmeižikus, nors-šį kartą jie bandė pasislėpti.

Naujienos šių metų baladžio 9 dienos įžanginiu 
straipsniu patarė lietuviams atiduoti savo balsus už me- 
rą Michael. Bilandiką. Lietuviai visi Naujienų paklausė. 
Buvo lietuvių , kurie siūlė kitus kandidatus, bet Naujie
nos nurodė, kodėl neverta balsuoti už kitus. Jos nujautė, 
kuris kandidates gali būti išrinktas ir kuris vertes pasi
tikėjimo. Naujienos žinojo, kad Roman Pucinskis nega
lės būti išrinktas. Jos nurodė ir priežastis, kodėl jis ne
bus išrinktas. Naujienos aiškiai pasakė, kad ir teisiniu--

JJ0S_?^.ė’.kad .S>“^ i Martinique, kad galėtume pasidžiaugti

nes šmeižikai jau gėdisi savo darbų, ir ieško priemonių, 
kaip iš nelemtos šmeižtų ir purvo jūros išsikapstyti

Daktarai Vaclovas Plioplys ir Vytautas Pi Dargis, 
supratę prieš Naujienas varomos kampanijos esmę, pa

Vokiečių pastangos nuėjo niekais
(Tęsinys) . ty*

padarė musę kaimynai latviai 
ir estai.
Štai, vienas epizodas iš betu

riu SS legiono organizavimo 
istorijos (iš mano atsiminimų 
užrašų)‘

1943m. kovo mėn. pradžioj 
buvau Pirmojo Lietuvos tarė
jo, gen. P. Kubiliūno, iššauktas, 
iš PalemonOj kur tada gyve
nau, į Kauną. „Gen. P. Kubiliū
nas man pasakė, kad vokie
čiai jį-spaudžia suorganizuoti 
lietuvių SS. legioną. Jis vokie
čiams pasiūlgs-mane į to legio-

Didesniuose miestuose bu
vo sudaryti mobilizacijos biu
rai. Jaunimas, tačiau, nesire- 
gistravo. Vienoj kitoj vietoj 
keletas buvo atvykę užsiregist
ruoti. Vadinama, jaunimo mo
bilizacija į lietuvių SS legioną 
nepavyko. Kovo 10 d. mobili
zacija buvo atšaukta.

Po to, buvo kviečiami aukš 
tesnio laipsnio karininkai pas 
SS policijos vadą Kaune.Jiems 
buvo siūlyta suorganizuoti 
beturiu SS legioną. Visi, vie
nais ar kitais motyvais, tos pa 
reigos imtis atsisakė. Tikro pa
trioto lietuvio būdas yra kie
tas, jei mato, kad nepadės, o 
tik pakenks tautos interesams.

Dabar mūsų išeivijos spau
doje kartais pasidžiaugiama, 
kad, nebuvo beturiu SS. legio
nas suorganizuotas. Tenka tik 
didžiuotis.kad Lietuvą to legio 
no nesuoFganizavo, kaip tai

nas (gyvena Čikagoje). Jis pra 
nešė, kad aš ir pik. O. Urbo
nas esame gen. Kubiliūno re
komenduojami į lietuvių SS le 
giono vadus. Plačiau apie visą, 
reikalą išgirsime iš gen. Wisoc

Buvome pakviesti į generolo 
Kabinetą. Jis pasisveikinęs pa 
prašė visus atsisėsti. Pokalby-. 
je dalyvavo ir mjr. G. Songi- 
nas kaip vertėjas.Prabilo gen. 
Wisockis, pažymėdamas, kad 
latviai, ir estai jau turi savo 
SS legionus. Dabar jau eilė atė 
jo ir lietuviams. Lietuviams su
organizavus legioną, esą, bus 
galima tikėtis iš Vokietijos Fue 
rerio tam tikro Lietuvai atpil
do. -

Po tokių įžanginių žodžių 
gen. Wisockis kreipėsi į mane, 

lieijos vado įstaigą ir ten pri- sakydamas: “Herr Oberst Rėk 
sistatyčiau policijos vadui ge
nerolui Wisockiui. ' .
Gen. Wisockio įstaigos laukia
majame radau pik. Oskarą Ur
boną (dabar gytvena Švedijoj) 
Tuojau pasirodė gem Wisoc- 
kio ryšių, mjr. Geiirikas Songi-

jau nuvykčiauį-vokiečių SS po

balsų, čia-teisininkas Hanrahan gavo tik 409 balsus. Ki
tuose lietuvių apgyventuose warduose Bilandic taip gavo 
didelę persvarą.

Pirminius rinkimus laimiejusieji politikai rengiasi 
atvykti-į geg. 1 dieną Martinigue salėje Naujiena rengia
mą vakarą. Jie nori arčiau susipažinti su naūjienįečiais, 
kad galėtų paspausti geriems lietuviams, ranką ir pabend 
rauti su jais. Mes norėtume, kad sueitų galnogį- didesnis 
naujieniecių skaičius. Mes žinome, kad dienraščio prie 
šai, kuriems teisybė akis bado; ir toliau veda kampaniją 
prieš Naujienas. Jie atkalbinėja žmones nuo vakaro, jie 
sugalvojo įvairiausias sukakčių progas subuvimams or- 
gamzuoti, vakarienėms ruošti, kad tik mažesnis žmonių, 
skaičius, būtų geg. 1 dieną Martinigue salėj. Anonimais 
jie nepasiekė savo tikslo, užtat jie bando kitokiomis prie
monėmis pakenkti dienraščiui.

. Bet esame tikri, kad ir ši jų pastanga nueis niekais. 
Juo žiauriau tiesos ir teisybės priešai išgalvoja prieš 
Naujienas nebūtus dalykus, tuo didesnis .naujieniečių

ir kitiems nėra jokios galmybės laimėti demokratų par- d^e"į7gįe~šjoį‘“ kJyajT

laitis, Tamsta esate skiriamas 
lietuvių SS legiono 1-jo pulko 
vadu, kurios bus branduoliu vi 
so legiono. Tamsta gausite vo
kiečių kariuomenės pulkinin
ko laipsnį, uniformą . ir' algą. 
Gi, karui pasibaigus, gausite 
vieną iš geriausių dvarų Ukra- 
moje. Ar Tamsta sutinkate 
imtis organi uoti lietuvių SS 
legiono 1-jį pulką?”

Mano atsakymas, kalbėjau 
per vertėją mjr. G. Songiną, 
buvo toks: “Dėkoju generolui 
už pasitikėjimą ir įdomų pa- 
siūlimą. Organizuoti lietuvių 
SS legiono'l-jį pulką sutikti ne 
galiu. Priežastis — Lietuva yra 
-vokiečių okupuota. Visa lietu 
vių tauta yra. priešinga okupa
cijai. Todėl lietuviai savano
riškai nestos į SS legioną. Jė
ga priversti nebus galima. Prie 
šingumas okupacijai lietuvių 
tautoje* išaugo iki aukšto lygio 
nes okupacinė valdžia mūsų 
kraštą visokeriopai išnaudoja

tijos pirminių rinkimų.
Daugelis norėjo pakenkti merui Bilandikui. Jie krei

pė ypatingą dėmesį į lietuvų apgyventas vietas. Jie norė
jo paveikti lietuvius, kad atitrauktų balsus nuo'geriausio 
kandidato. Respublikonai negalėjo, to padaryti,, bet į lie-Į reiškė, kad šmeižikai nori padėti okupantui sunaikinti 
tuvių organizacijas sulindę demokratų priešai organiza- išeivijos kovą už pavergtos tautos laisvę. Apšptiei’žę Nau-* 
vo mitingus, kvietė Bilandiko priešus kalboms sakyti, kad jienas, “iškėlę viešumon” nesamas paslaptis,, jie tiktai 
kokiu nors būdu galėtų pakenkti. Bet lietuviai į tokių or- dar glaudžiau sujungė prie Naujienų visus tuos mūsų tau 
ganizacijų susirinkimus nėjo ir lietuviams kenksmingos tičius, kuriem rūpi gimtinio krašto laisvė, kurie nenori- 
kampanijos neklausė. < ; padlaižiauti okupantui ir kurie yra pasiryžę naudoti vį-

Lietuviai paklausė Naujienų ir balsavo už Nauijenų sas priemones padėti nepriklausomybės siekiantiems mū- 
siūlytus kandidatus. Jeigu bet kuris pasižiūrės į lietuvių sų broliams ir seserims.
apgyventas vietas ir palygins paduotus balsus, tai aiš- Visi-žinome,, kad lietuviai turi turėti laisvą spauda, 
kiai matys, kad daugiausia balsų gavo Naujienų siūlytas kurioje galėtų laisvai svarstyti visus gimtinio savo kraš- 

Marquette Parko 15 - tame warde, pačioje to ir lietuviškų organizacijų reikalus. Mes turime ieško- 
tirščiausioje Amerikos lietuvių kolonijoje, Bilandikas y įtakipgų amerikiečių, kad galėtume juos Įtraukta tau- 
ga.vo 7.627 balsus, o Pucinskis tiktai 2.829. Hanrahan, lie tų laisvės kovon. Bet dar labiau turime išmoktt'vadovau- 
tuviams gerai pažįstamas, bet jokios rinkiminės kampa- tis faktais, o sprendimus daryti Visūs klausimus gerai ap- 
nijos nevedęs politikas tesurinko tiktai 562 balsus. Nėra tar^imeW&’-ir melu nieko nėi&pręšime. 'TfcHJtelingas 
ko stebėtis, kad jis rengiasi trauktis iš politinės arenos ir protas ir gabumas nustatyti gyveni m o.tikrovę. Ta-
pasis\ęsti vien tiktai teisei. Balsų skirtumas yra dar di- <ja galėsime rasti bendrą kalbą ir išmoksime dirbti vie- 
desnis Bridgeporte, 11-tame warde, kuriame gyy.ena. daug rrirt^ą. darbą, 
lietuvių. Bilandic gavo 20.475 balsus, o Pucinskis'tik 2.216
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šiomis dienomis, tie petys bol- šlamštą. — šunlapĮ leidinėlį, kbr 
ševikų agentėliai, kurie sovietų’ri o ir patys aktoriai ir leidėjai 
propagandos filmus rorė Jtumi- gėdisi ir nepasisako kas. jie to
mo Centre, platino lapelius, kad kie. 
bus rodomi Lietuvos Kino stu
dijos filmai; tik šį kartą jau 
nebe jėzuitų vadovaujamame 
Jaunimo Centre, bet viename 
Chicagos kino (movie) teatre. 
Tų filmų rodymo jau neberekla- 
muoja nė marijonų leidžiamas 
dienraštis “Draugas”. Matyt, 
abu vienuolių ordinai susigėdo, 
kad dėl savo kvailo užsispyrimo 
ir neapsižiūrėjimo gerokai pa
sitarnavo bolševikinei propagan
dai. Matyt, abi vienuolijos gėdi
si savo preitų darbų ir dėl nau
jų bolševikinių propagandos il- 
mų rodymo dabar tyli, kaip slie-

ti* pagaliau, kas iŠ viso to triu
kšmo turi naudos? Manau, kad 
aiškinti nereikia, kad Lietuvos 
okupantas-bolševikai. Juk jeigu 
Maskva dviejuose .“Gimtojo kraš 
to" numeriuose puolė patrijo* 
tus lietuvius demonstrantus ir 
tuomi išėjo ginti kun. Kezį, tai 
matyt, kad Maskva yra pasiry
žusi Jaunimo Centrą užvaldyti. 
Tik tie “nevidonai” liet, patri- 
jotai demonstrantai, bent tuo 
tarpu sutrukdė.

Jei ne pat rijotinių organiza- 
cių atstovų delegacija pas J. C. 

i dir. kunigas Kezį ir jei ne de
monstracijos būtų gelbėti galėję 
Jaunimo Centrą, kad jame bol
ševikai nesusisuktų savo propą 
gandos peryklos, .tai tie naujai, 
sovietų atsiųsti propagatidos f ii. 
mai vėl būtų rodomi Jaunimo 
Centre ir dienraštis “Draugas” 
gal dar garsiau ir aiškiau'juos 
reklamuotų. *

Viso, tų išvada labai aiški, 
kad patrijotų delegaciją pas 
kun, Kezį. ir liet, patrijotai de
monstrantai kovą,, bept.tuo tar
pu, laimėjo ir Jaunimo Cent
rą išgelbėjo, kad Lietuvos oku
panto agentai ten nebeįsirengė 
savo propagandai lizdo.

Kiek dėl viso šito kun. Ke-. 
zys ir “Draugas” prirašė ne tie
sos ir šmeižto, kiek bereikalin
gai sukėlė triukšmo ir audros ir 
kiek sukiršino lietuvių prieš lie
tuvius? Toji audra dar ir šian
dien nėra nurimusi, šiomis die
nomis bevardžiai slapukai išlei
do melo, šmeižto ir neapykantos

naudingą šlykščią, purviną, me
lo. šmeižto ir gėdos makalynę 
išvirė? Tai vienas menkutis 
žmogus, vienuolyno viršininkas, 
pasikvietęs dar kelias tokias pat 
menkystas, dėl savo neapdairu
mo ir vaikiško užsispyrimo la
bai. žemu būdu pasitarnavo Lie
tuvos; okupantui.

Mokėti įspūdingai patraukti) 
armošką, pašokti su jaunimu, 
sugebėti neblogai nufotografuos 
ti, nėra smerktinas dalykas. Bet 
skelbti, melą ir šmeižtą, kad ku
nigas buvo užpultas prie alto-, 
riaus, kai to nebuvo, jokiu bū-, 
du ąėra suderipąmajię-tįk. ąjL ei
linio- žmogaus, p tuo., Ubiąu. su. 
kunigo ir dargi vienuolyno vir-

Vienuolinui turėtų, vadovauti 
rimtesnis, kunigas. ..

Juk tam .pačiam vienuolynui,., 
kiek primenu, 'vadovavo' kun. 
Krištanavičius, kun.' Kubilius, 
kun. Borevičius ir jokių Įsišoki
mų, jokių nesusipratimų, jokių- . - _ _ -

vokiečių iškraustomos iš savo 
butų,, o jų butus užima okupa
cinės valdžios tarnautojai ar 
vokiečių kariai. Turėdamas vi
są tai galvoje esu giliai įsitiki-

nių su lietuviškąją partijotine 
visuomenė' nebuvo, kaip dabar 
kad yra. A.PL,

“Kramtomos gumos” 
savininko palikimas

• * 

nęs, kad suorganizuoti lietuvių^- 
SS' legiono I-jį" pulką man ne
pavyks. Todėl pono generolo 
siūlymo priimti, negaliu.

Negavęs mano sutikimo, gen. 
Wisockis kreipei į pik. O. Ur
boną, siūlydamas jam lietuvių 
SS-legiono 1-jo pulko vado pos 
tą. Pik. O. Urbonas taip pat ne 
sutiko, pritardamas mano iš
dėstytiems motyvams. Man at
rodo, kad tada ir buvo palai
dotos visos vokiečių viltys su
organizuoti lietuvių SS legioną.

1976 m. gegužės 13 buvair su 
sitikęs sū mjr. G. Songinu. 
Prisiminėme ŠĮ lietuvių SS le
giono organizavimo epizodą. 
Mjr. G. Songinas tą pokalbį su 

savo*tikslams, nieko gero mūsų gam Wisockiu labai. gerai at- 
_ _ „ j simena ir jo tikram.® neginčijo-.

Sulaukęs fiasko su lietuvių 
SS legiono organizavimu, oku
pantas sutiko — leido organi
zuoti Lietuvos Vietinę Rinkti
nę. Tuo reikaltf pasitarimai 
prasidėjo Rygoje 1944 nų koT 
vo mėn. Rinktinės vadu, sutir 120. vaikų ir 6 štabo nariais mo
ko būti gen. P. Plechavičius, 
kai okupantas pasirašė- Rink
tinei organizuoti priimtinų su
tartį. Pik. Oskaras Urbonas, 
buvęs Rinktinės štabo virši
ninkas, plačiai- parašė’ apie Rin

tautai nežadėdama net tuo at
veju, jei karą vokiečiai laimė-

Mūsų Savisaugos batalionai, ko 
vodami Rytų fronte yra kari
niu požiūriu traktuojami labai 
gerai, bet jų aprūpinimas gin
klais ir kitais reikmenimis, 
palyginus su vokiečių daliniais 
yra labai blogas.

} Be to, mūsų batalionai laiko 
mi pirmose fronto linijose pu
sę ir ilgiau metų. Tuo tarpu, 
vokiečių daliniai dažnai kei
čiami. Frontuose kovojančių ktinę KARYJE, 
mūsų karių šeimos Lietuvoje Karys

amžiaus kramtonų gumų fabri-

ley, palikdamas daugiau kaip
60.3 milijonus dolerių turto. Vi-

palikuonių.
Peticijoje tųutoį^ yekzekutoriu > 

nominuotas Willikm Wrigley, | 
44, nu<>196L ęfcąstos bend- |

Čiulpiamos girnos kompaniją | 
Įsįeigė Wiliamo senelis, .kuris 
mirdamas 1932 metais, paliko 
Philip "Wrigley * -milųonį j

’"turto. -.•**<«> •

Juodieji portalai 
pagrobė 120 vaiką 

WINDHOEK,. pietvakarių. Af
rika. Pietvakarių Afrikos, šiau
rinėje dalyje juodieji nacioua- ' 
listai partizanai išsigabeno vi
sų katalikų misijos mokyklą su

kytojomis vienuolėmis. Pietų 
Afrikos žiniomis 11 mokinių ir 
visiems misijos štabo nariams , 
pasisekė pabėgti.

Pagrobimas įvyko trečiadie
nio rytą, kai 30 partizanų nusi
varė pagrobtus 9 mylias prie 
Angdos sienos
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Mažeika & Evans

EUDEIKIS
DAIMID

SENIAUSIA IR D1DŽ1ĄUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONĘD KOPLYČIOS

Yra pepanprštamų prietelių. 
/ienas tokių buvo kun. Raibu

AMBULANCE 
PATARNAVI- 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ,

GYDYTŲJĄS IR CHlRŲRpAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street
■ Valandos-pagal susitarimą

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijo

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

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

MOVING
Apdrausta* perkrauatymas 

li jvatny atatump.
ANTĄNAS VILIMAS

Tel. 376-1882 yba 376-5996

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Didžiai Gerbiamas Redaktoriau,

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TŪTOMOEILIAMS PASTATYTI

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Volarę Pręmięr Cpype z '

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

Geriausi mechanikai taisymų ir priežiūros departamente

1 (10% ox-) can condensed 
chicken broth į

I small bay leaf, crumbled 
14 teaspoon basil, crumbled 
Yą teaspoon salt 
Vg teaspoon pepper 

1V4 tablespoons cornstarch

TIVAS 1R SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 
J , j 2533 W. 71st Street 
e. Telef.: GRovehill 6-2345-5

M 1410 So. 50th Avej, Cicero 
W Telef.: TOwnhall 3-2108-9

Apie tų aktorių Jurgį Petra us- 
| ką ir mūsų Lietuviškoje Euciklo- 
| 'jedjpję XXU topje yra ilgeles- 
lois straipsnis. ¥. Sk.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LITUAN1CA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
pasKolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki

6929 $o. tyA£LĘ|iA AVĖ.. 
Bridgeview, ll|inoi* 60455 

. T|Į? 598-940P

e Seniau japonai buvo moko
mi ne tik uoliai ginti savo kraštą, 
bet ir mandagumo; taip paC pa
garbos vyresniesiems ir visiems 
žmonėms. Atsisveikindami jie 
sako: Sayonra — jai mes priva-

SLA. 134 Moterų kuopa ruošia me
tinę losimu ir žaidimų, popietę ši sek
madieni. balandžio 24 d.. 2 vai. popiet 
Chicago Taupymo B-vės salėje. 6245 
So. Western Ave. Bus užkandžių'ir 
dovanų. Valdyba

symas ar pagražinimas. Vasaro
mis e u skautais vykdavo į Rako 
stovyklavietę ir dirbo visokius 
darbus. Žiemą, be tiesioginio 
darbo, kaip kunigas, taisydavo 
laikrodžius, radijo ir televizijos 
aparatus. Ne vien kunigams, bet 
ir broliukams visą laiką kirpo 
niaukus, už tai negaudamas nei 
vieno cento. Buvo nepaprastas 
•Gros mylėtojas ir Lietuvos jū- 
*ų skautijos skautininkas.

Buvo didelis lietuvybės, ypač 
iauirmo, ramstis. Jeigu tokių 
kunigų būtų daugiau, tai ne vien 
'O 10 ar 20, bet ir po 100 metų 
mūs jąunjmas būtų lietuviais.

Kun. Raibužis S. J. užgeso pa
čiame gražiausiame mėtų laike, 
kai vi$a garptą atgyja gyveni
mui. Įleidus jo karstą į duobę, 
>v. Kazimierp lietuvių kapinėse, 
kunigų sklype, pirmiausiai jį už 
bėrė vaismedžių žiedų lapeliai—

v S. Paulauskas

: P. ŠILEIKIS, O. P.
ORTHOPEDAS-PBOTEZISTAS 

&T Aparatai - Protezai. Męd. Ban- 
^5 dažai. Speciali* pagalba kojoms

• (Arch Supports) ir t. t.
Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1
2850 West 63rd $?.. Chicago. t|L 6062$
, . Telef.: PRospect 6-5084

"Tiesiu* darykite takus savo kojoms, kad kas šlubuodamas no-
idysty". — Ebr. 12:1 X
O ką apaštalas ręiškia taip sakydamas? Nėra abejonės, kad jis aiškina, 

kad Viešpaties pasekėjai," kurie vadinasi Krikščionimis, turi būti sveiki ir 
stiprūs tikėjime. Mes turime stengtis nugalėti visas kliūtis, pasipriešini
mus ir trukdymus, ir prašyti, kaip Viešpaties patarta: “Neapleisk mus gundy
muose”. Mes turime vengti pagundas, stengtis pasirodyti tikrais kovotojais 
prieš kūno ir akių gridwliy* ir nugalėtojais viso, kas priešinga Dievo valiai. 
Todėl kiekvienas tikras Viešpaties Jėzaus Kristaus pasekėjas privalo pasi
stengti pasirodyti pilnai paklusnus savo Vadui ir Mokytojui ir ištikimai 
sekti jo pėdomis, nes tik tpkie laimes jo pnpažmimą ir pagyrimą.

Visi fino, kad mirti* yra ilaun h paliečia kiekvieną. Bet kur yra mt- 
rucieji? | tą klau*imą atsako knygutė "Vilti* po mirtie*", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAVIST. 3715 WEST 66th fTRgET. CHICAGO, ILL. 60629
iV. RAITO TY R IŠSTOJAI

Su įdomumu skaičiau Naujie
nose išspausdintą recenziją “Lie
tuviškas filmas televizijoje”. Iš 
visų lietuviškų laikraščių tiktai 
jūsų .ėjnėsi šį tą pakomentuoti 
apie tą programą. Tikiuosi, kad 
ir toliau tgsite TV recenzijų dar
bą. Tai vertingas įnašas iietu- 
viškoje visuomenėje.

• Tik kelios pastabos.- Video pro- 
gramą ‘Marquette Park — A 
Personal Perspective’ pagamino 
ne kokie anonimai, bet aš; Jonas 
Bogųta, kartu su žmona Terese 
ir L. Alensku. Video juostos ant- 
'raštėje tai buvo aiškiai parašyta 
■ir matėsi per visą TV ekraną. Re
cenzijoje nepaminėti paėių. kalti
ninkų jau lyg ir nekultūringa.

Taip pat būtu buvę naudinga 
įsupažindinti jūsų skaitytojus su 
Lithuanian Video veikla. Esame 
gusukg ir rudę dvipjų valandų 
jiokumppting vit|eo juostą “Si
mas Kudirką Čikagoje”, valan-

Ęnergijos įstatymas 
bus išleistas 1981

CHICAGO. — Prezidento Car 
tei io energijos įstatymą bus tik
rovė apie 1981 metas, pasakė 
buvęs federalinis energijos vir
šininkas Frank Zarb.

“Mums truko 10 metų, kol įsi
rausėme į tą duobę ir truks tik 
10 metų, kol iš j'os išsikapstysi- 
me”, pastebėjo Zarb, kurs dėl 
prasidėjusios energijos proble
mos kaltina I960-jų metų ener
gijos švaistymo “orgiją”.

Zarb pastebėjo, kad Carteriui 
ims laiko savo tikslui pasiekti, 
kadangi Kongresas perrašys vi
są programą ir jis neturįs su
pratimo, kas iš to beišeis”.

Zarb. kurs vadovavo Federa- 
linei Energijos Administrarijai 
prie prezidento Fordo, sako kad 
Cąrterio programa panaši buv. 
Fordo energijos taupymo pro
gramai.

BALZEKA^ MpTOR’S '
4030 Archer Ave., Tel. VI 7-1515

Seniausias automobiliu pąrdąvėjas lietuvis

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR~ CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. įAOTERŲ ligos 
r Ofijaj 2^2/ WEST5?th STREET 

Tel. PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad, 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 yaL vąk. šeštadie
niais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

. pagal susitarimą.

489-4441; 561-4605 
ODDS LIGQS — CHIRURGUA 
’'1W2'ij. WESTERN AYE. 

5214 N. WESTERN ĄY5. " ...... ...
Telefonas atsakomas 12 vaL

naujienos, CHICAGO », ILI------ Friday, April 22, 1977

BUTKUS -. VASAITIS
144<ū So. doth Ąve^ Cicero, 11L Phone: OLympic 2-1003

pEfcKįųaiajYAMų

MOVING 
/ Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAJMA 
g. < E RAN AS 

Tel. WA 5-8063

kam jis buvo žinomas ir pažįs-.'5AAiVAV/ww^MywWWŲWV5WMWMWWWWWWVW5A 
lamas kaip Kauno teatru akto
rius. Dar apie Petrauską pri-

i deda, kad turėdamas ir tiek daug 
įmetu, jis vaikščiujo žvalus su 
I mažu šuniuku ir vadino ji “ma
no draugas’’. Tas drangas pas 

Į iį fko vienintelis, nes jis |>uvo 
[du kartus vedęs ir abi jo žmo
nos mirė. Su K- Petrausku jis ne 
giminė.

■ Passbook Saving*.
■ <11 ecc<
■ poundei
■L peid quarterly.

PETRAS BIELIŪNAS
$34$ S9.' CALIFORNIA AVE. Phone: LAfąyette 3-3572

Jš pavagarinip banketo
Balandžio 16d. Vyčių salėje, 

2655 W. 47 §at įvyko Zara- 
iiškių klubo pavasarinis ban-’ 
.retas. Salė buvo pilna’ svečių, 
visi stalai užimti. Prasidėjo su 
šalta ir karšta vakariene, gro
jant Ratnonio orkestrui. Nau
joji klubo valdyba su. pinni- 
ainke p-nia Šimkiene malo
ni ąi pasitiko svečius. Kaip- 
aaprastai, taip ir šį kšrtą, Chi- 
jagos Anglįjos-Britanijos klu- 
oas užėmė visą stalą. Gerai, 
i.ad “anglikonai” bendrauja su 
tarasiškiais, o zarasiškiai su 
(ais.

Šokių pertraukų metu buvo 
ir pamarginiinų. klikas Šedui
kis padeklamavo keletą Vaič
kaus gabaliukų. Bili^tayičins 
papasakojo linksniu anegdotiį.-

Vj§u ębfiru bųyą pagiedota 
Ilgiausių metų p. p. Padvais- 
<ui, Bilitavičiui ir Juškevičiui.

Pas ząj-ąsiškius yra tradici
ja paren^tmuose tyreĮi gerų 
•‘pant'ų”,-^-dpvanų. Buvo gau
bus slaląs ir dabar Įvairiausių 

;Jovai|ų» iš kurių “šu|įuib” 
daug kas laimėjo labai gerų 
daiktų, įskaitant ir meniškus 
darbus.

•_ -Kitasz ząra§iškių klubo pa-

Tftlfbf H^nlodc 4-2413 

71j9 Sq, MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO, ILL. 60629

SOPHIE BARČUS 
fo > iw .ii Ofofowi *<►

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
4 »

Visos programos li

Eržvilko Draugiškas Klubas rengia 
kortu ir bunco lošima sekmadieni, ba
landžio 24 diena Darius ir Girėnas 
salėje/ 4416- So. Western Ąve. 1:30 
vai. po pietų. Bus gražiu dovanėliu ir 
užkandžiu. Kviečia valdyba ir komisi
ja. Bernice Žemgulis

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 6&tb STREET RPpubl’c 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, DL S74-4419

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

Z443 WEST 63rd STREEJ 
Telefonai: PR 84)833 ir PR 8-0834

Taip pat naujoji Barbaro* ir 
Gene Drishiy krautuvė .

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Oak Lawn, 

Tai. 499-1318

sirinkinmi pirmininkavo Kašiū- 
bą, sekretoriavo Radavičius.

1977 metams į valdybą išrink
ta: Anatolij.us ir Frances šlutai. 
Justinas Šidlauskas. Edmundas 
Vengiąnskas, Edmundas Rada
vičius, Joųa^-Indriūnas, Charles 
P. Kai., Stasys Pa tlaba. Eleono
ra Lųkienė, Kazys Laucius, Al
gis Slukas ir Mikas Šeduikis. Val
dyba pasiskirstys pareigomis, k 
į , . Stasys Patiaba

Mirė akt. J. Petrauskas
Gautame laiškutyje iš Kauno 

praneša, kad š. m. balandžio 5 
^1. Kaune mirė Jurgis Petraus
kas, sulaukęs 91 metus. Daug

Besimokydamas Telšių gim
nazijoje, buvo linkęs į praktiš- 
vosius mokslus. Bedarydamas 
/airius bandymus, kartą vos 
esuspYogdino tetos namą, pas 
urią gyveno. Jis galvojo, bal
es gimnaziją, stoti į kunigų 
sminari.ią, o paskui baigti te- 
hniškus mokslus, vykti į Afyi- 
ą, būti misionieriumi ir savo 
iniomis pagelbėti atsilikusįems 
Bet antras pasaulinis karas jo 
vajones sutrukdė. Jis likosi su 
avo tauta, kuriai" buvo, labai 
įaudųgas. Pabėgęs nuo komu- 
istų teroro, Įąb^i (įąug dirbo 
•i jaunimu, ypąe su jūrų skaų- 
lis. Jo iškilos su skautais 
lontrealio būdavo ir praktiškai 
audingos, nes grįšdavo prisiuo 
avę ir prisigrybavę.
Čikagoje, kiekviename Jauni

no Cęątjų kambaryje, yra jo

71/2 %
4 Year* Saving* 

Cąrtificątą 
(Minimum $5,000).

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. L1TUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4M ARCHER AVENUR 
CHICAGO, RAIIMMS MGB

PHOMEi 254-WR

dos juostas i*SJier.zndoani lietu
viai”, “Pokalbis su A. Gustai
čiu”, “Pokalbis su J. Jankum”, 
“Pokalbissu Kaziu Almenu”, “IV 
Tautiniu Šokių šventė”. Paga
minome multi media programas 
“Čiurlionis dangiškų sferų har
monijoje”, “Poezijos pavasaris 
Čikagoje 1974, 1975” ir ruošia
me 1977. Tai dar ir neįskaičiuo
jame visos eilės programų ang
liškai.
' Kaip matote,, esame surinkę 

ir paruošę dideli glėbį medžia
gos. Gaila,^kad recenzente apie 
šią veiklą nepasiteiravo.

• Jūsų Jonas Boguta

sode.
Vakaras buvo gražus, gera 

muzika, gera vakarienė ir 
draugiška nuotaika. Svečiai ne
skubėjo namo.

M. š. kor.

FR. FRANK PLECKAS 
OPTOMcTRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

‘■contact lenses”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree

DR.LEONAS SEIBUTIS
WKSTU, PŪSLĖS IR

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd STREET

VaL antrad. nuo 1—4 -po pietų, 
ketvįrtad. nuo 5—7 vaL vak*;

Ofiso telef.: 776-2C30
Naujas ret tele).: 448-5545 i

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

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

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

OLIVE-FRANKFURTER SKILLET SUPPER
(Makes 4 to 5 aervinga) 

1% cups canned pitted 
California ripe olives

1 (1-1K) package 
frankfurters

% cup diced green opiom
2 tablespoons cooking oU
1 (1-IK) can tomato wedges Thin spaghetti
Cut olives in wedges, cut franks in 1-inch diagonal allcea. 

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

Rez.: Gl 8-9873

DR. W. EISIN-EISIN AS 
AKUŠERIJA IR MOTĘRŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą^ Jei neat; 
siliep.a, skambinu Ml 3-0001.

Naują TV valdyba
Lietuvių Televizijos rėmėjų 

metinis susirinkimas buvo- ba- 
landžip 17 d. LTV patalpoje. Su-Įlomėliai skiriamės iki sekančio

N

DR. K. a BALUKAS 
AKU iE RIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGIN* CHIRURGU A 

6449 S«. Pul«dti Rd. (Crowford 
Medical Buiidinp). TeL LU 5-644 

Priima ligonius pagal susitarimą.
Jei neatsiliepia, skambinta 374-800*

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGUA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
, S6p SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

We^tchosler Ccnynyahy klinikos 
Med.dnos direktorius

1938 S. Manheim Rd„ Westcbesler, li. 
VALANDOS: 3—9 oarbo dienomis S 

kas antrą seštad-eni 8—3 vai.
TeL: 562-27x7 arba 5442728



MAIDS

— Petras Kazanauskas, Mu-

DIE MAKER

Skautai pasiruošę sutikti pavasarį

Namai, Žemę — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikta Darbininku ir Darbininkių

MfcLP WANTkD —■ FtNiALt 
Darbininkių reikia

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

Tel. 424-5597 /

jienų pareigūnus bei Rengimo 
komisijos narius.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS' TERMINAMS 
® ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

— Midland Taupymo ir Skoli
nimo B-vės prez. adv. Frank 
Zogas kariu su tos bendrovės di
rektoriais, skyrių vedėj*V» bei 

! pareigūnais dalyvaus Naujienų 
bankete. 1'aip pat dalyvaus mū-Į 
s ų k a i m y nas sa va noris-kū rėjas 
Justinas Žemaitis ir brightonpsi- 
kietis Vlądas Bražionis su savo 
artimaisiais. Dėkui už dalyva
vimą, dėkui už ankstybą rezer

vaciją, tuo padedant rengėjams 
tinkamiau planuoti ir geriau

— Illinois Lietuvių Prekybos 1 priimti svečius.

— Antanas Petrauskas, pralei
dęs žiemos atostogas Pinellas j 
Park, Fla., grįžo į namus Dear
born, Mich.

We seek experienced maids to wofk 
for Chicago's leading hotel. Good 
wages and benefits. Excellent working 
environment.*

Apply in person
O’HARE HILTON HOTEL

O’Hare Airport 
Chicago. 111.

Equal Opportunity Employer M/F
Dukterų Melrose 

ruošia išparda- 
Kag'e salėje, ll">

— Lietuvos 
Parko skyriui 
vima bazarą. 
Broadway, balandžio 21 d. 2-6 
vai. popiet.

Rūmai, jų vadovybėje nariai, rū
pinasi ne vien savo narių ir Ame
rikos lietuvių ekonominiais rei
kalais, bet taip pat dalyvauja vi
suomeniniame gyvenime ir ben
druose darbuose — juose daly
vaudami ar remdami. Dėkui už 
ankstybą stalo rezervaciją Nau
jienų bankete, kuris bus gegu
žės 1 d. 5 vai. Martinique resto
rane. Visi tautiečiai maloniai 
kviečiami bankete dalyvauti ir 
vietas galimai veikiau užsakyti 
iš anksto kreipiantis į Naujienų 
administratorę Kristiną Austin, 
tel. 4214>100 taip pat j kitus Nau-

lininio B-vės prezidentas, kartu 
su žmona ir tos bendrovės direk
toriais bei pareigūnais dalyvaus 
Naujienų 63 metų sukakties ban
kete ir jau rezervavo vietas.}Tuo 
tarpu žinoma, kad kartu bus Ka
zimieras G. Oksas ir Walter Si
monaitis su žmonomis. Rengė
jai dėkoja už dalyvavimų ir už 
ankstybą vietų užsakymą.

— Ponia Lucille Samoniš ChL 
cagos pietvakarių, pratęsdama 
prenumeratą, savo sveikinimus

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

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

: TeleL 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvu, traukinių t laivų kelio

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor-.' 
macijas visais kelionių reikalais.

• 8 dienų 'lietuvių ekskursija Į tris Havajų salas rengiama balandžio 
15 d. Kaina $479.

• Registruojami ekskursantai PLB organizuojamai kelionei į Angliją,: 
Lietuvių studijų' savaitės proga liepos pabaigoje. Kelionė iš Chicagos ir at
gal kainuoja S355. Informacijos taip pat teikiamos agentūros skyriuj, esan
čioj §v*. Antano Taupymo Bendrovėje Cicero. UI, TeL 652-5707,

ir gerus linkėjimus atlydėjo $5 sudiev”... Dėkui už gražų laiškąj, 
rūpestį Naujienomis ir.už auką.

— Dr. Bronius Povilaitis, ag
ronomijos , profesorius, parašė 
Dotnuvos Žemės Ūkio Akademiį 
jos istoriją. Jai leisti yra sudat 
ryta komisija- iš prof, B. Vitį 
kaus (pirm.) dr. A. Virbickd 
(reikalų vedėjo) ir agronomų —i 
A. kantaro, S. Vaičiaus ir V. Žir- 
gulevičiaus. ’

. ' /L
— Prof. J. Puzinas ir mokyt; 

D. Eidukienė kalbės pedagogo ir 
Chicagos aukšį. mokyklos direk-Į 
toriaus Juozo Masilionio pageri 
bime balandžio 24 d. 3 vai. Jau4 
nimo centre. Pagerbimą ruošia 
specialus Tėvų komitetas.

auka Naujienų paramai. Adol
fas Ceberauskas iš Philadėlpni- 
jos atsiuntė $4. Tos valstijos tau
tietis užsisakė Naujienas viene- 
riems metams, bet pavardės pra
šė neminėti. Dėkui visiems.

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.

521-4174. Ext. 31
appointment, for application 

for interview.
An Equal Opportunity Employer.

for and

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE

{Dn Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis- 
ts Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da

liu: Žemės ūkio švietimo problemos ūkininku krašte. H dalis? Žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuviu tautos likimai 
nebūtu sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtu su
griovęs gražiai išaugusiu ir suklestėjusiu Lietuvos politiniu, ekonomi
niu ir kultūriniu laimėjimu, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuviu 
tauta galėtą didžiuotis ir džiūgauti-savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
g absoliuti lietuviu tautos dauguma (88.12%> buvo ūkininkai ir po na- 
I šaulį išblaškytu lietuviu absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki- 
| pinkai, arba ūkininku vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso- 
| liūčiai lietuviu daugumai ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 

žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: ‘‘Dėkingas sūnus — mali
mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapiu su daug vaizdeliu ir lentelių, kaina tik S5.00. 
Gaunama Naujienose.

čekį arba Money Orderi Mušti tokiu adresu:

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

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
MAUJIEJrOMS šiemet nėjo 80 metų. Minint t* rckaktj, gerbiant pirmoj. 

Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudai pirmi 
bus ir atliekant būtinas pareigai amžinam lietuvybė* Išlikimai ake> 
biamaa Naujienų platinimo vajui.

NAUJIENOS tvirtai stori Ir kovoj* už LIstuvoc tr pavergtų Uetnrių lalrrt 
neidamo* ir neddėdamoi į sandėrius n okupantais ar jų įgaliu 
tlnlaia.

NAUJIENOS palaiko rišu lietuvių demokratines grupes, jų bendru Institc 
rijas Ir remia risų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąja beturiu daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos Ir poltinių Iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingo 
ir reikalingos,, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujle 
nas yrs mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
crelbdama platinimo vajų kreipiasi l visus lietuvius pasekti lietuviškoi 
.•paudns pirmūnų pavyzdtiais užsiprenumeruojant Naujienų tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovri, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalą renesauM.
KMNUOJA: Chicago!* Ir Kansdol* metams — $30.00, pvssl metų — $18.00, 

trims min. — $830, vlsnam men. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, putei mėty — $14JM, vienam mėn. — $2-50. Užsieniuo
te — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama aavalty nemoksimi.

Prašoma naudoti žemiau esan&ą atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted SL 

Chicago, HL 60608

□ Siunčiu doL Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio 
vajaus proga paremdamas lietuviškų spaudu

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

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

PETRAS KAZANAUSKAS, Plezdentas
2212 W. Cermak Road x Chicago, III, / Virginia 7-7747

PUIKUS 8 butu mūrinis, arti šv 
Kryžiaus ligoninės. Virš SI9,000 pa
jamų. Palikimas — nupirkite.

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

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

* ŠIMAITIS REALTY

JOSŲ GEROVEI!
6 KAMBARIŲ tvirta mūrinė rezi

dencija prieš parką. Labai dideli kam
bariai. 1^» vonios. $26,000.

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

— George Padagas iš Mar
quette Parko apylinkės iš anks
to pratęsė savo prenumera
tą ir ta proga parėmė Naujienų 
eidimą. Užbaigdamas, laišką 

jis taip rašo: “Taip pat siunčiu 
$10 auką, kad Naujienos gyvuo
tų Lietuvos ir visų lietuvių gero
vei. Linkiu visiems darbuoto
jams ir bendradarbiams geros 
sveikatos”.

— Ponia Anna Šiliškis iš 
Whiting, Ind., atsiuntė tokį laiš
ką: “laibai didžiai apgailestauda
ma jums turiu pranešti nema
lonų dalyką, kad Naujienų ne
galiu toliau skaityti dėl didelio 
akių susilpnėjimo. Jau visai ne
galiu Įžiūrėti raides. Aš Naujie
nas skaičiau nuo'jų pirmo nu
merio ir man labai gaila su jo
mis skirtis. Man labai gaila, kad 
aš negaliu jums vietoj savęs su
rasti naują skaitytoją. Aš tikiu, 
kad kiti, kurie tik turi geresnes 
sąlygas, tai padarys. Linkiu 
jums visiems geros sveikatos, 
linkiu, kad Naujiėnų banketas 
būtų geras ir sulauktų gerų lie
tuvių, kurių gerovei Naujienos 
yra daug pasidarbavusios. Su 
šiuo siunčiu Naujienoms penki
nę ir skaudančia širdimi sakau

— Venecuelos Lietuvių Drau-į 
gija rengia Motinos Dienos pa-l 
gerbimą š. m. gegužės 7 d., šešta-; 
dieni, šaulių salėj, 2417 W. 43rd! 
St. Trumpa meninė programa.- 
Veiks laimės šulinys. Šalti ir šiltii 
patiekalai. Pradžia 7:00 vai. vąk ; 
Auka asmeniui 8 dol. Rezervuo-': 
ti vietas šiais telef. 776-3727 arba| 
925-4980.'’ (pr>)

- DOVANŲ PREKĖS BET KU
RIAI PROGAI •— kristalas, por- 
celanas, sidabras, gintaras, auk
so papuošalai ir -brangenybės. 
Didelis 14 ir 18 kL aukso gran
dinėlių pasirinkimas. TERRA 
atidaro kasdien iki 5 vai., pirm., 

ir ketv. iki 8 vai, vak. Šventadie
niais uždaryta. Adresas—Terra, 
3235-37 W. 63 St, Chicago, UI.,

Jeigu įdomaujntės Įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamo tur
to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakušovienės. 
Realtor, vadovaujama betuviska įstaiga ;

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

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

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, 111. 60627. — T»l. WA 5-2737 
M33 So. Halstad <t, Chicago, III. 60608. — TeL 254-3320

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKJEN® — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th SL, Chicago. F1L 60629 • Tel WA 5-2787 
atsirinkimas g^ros rOita Įvalrly pralrty,'> 

MAISTAS Ii EUROPOS SANDtLIŲ.

'j

LIVE-IN HELP-ELDERLY 
gentleman or couple to care for beau
tiful near north brownstone. You will 
have your own apartment with se
parate entrance. All meals provided 
plus good salary. Owner is bachelor 
w/no children or pets and travels 1 
week.* a month. Occasional cooking 
required for small dinner parties or 
Sunday brunch. Excellent references 

required. \
Call Ms Sweet Mon - Fri between 9-5 

at 787-3845.
Good English required

Notary Public -<►••••■ . > ' * - . - • ' - -
Insurance, Income Tax

2951 W. 63rd St TeL 436-7878

RENTING IN GENERAL

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

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

66 IR WASHTENAW—labai švarus 
Georgian. 2 dideli mifeg.. 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 MQZART — 4 butų mūras su 
2 mašinų 1 garažu. Geros pajamos. 
$54,900.

BUDRAITIS REALTY

2 BUTU gražus mūras -■ Marquette 
Parke. Du atskiri šildymai gazu, ireng- 

.tas beismantas, garažas. $32,000

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

PLATUS LOTAS arti Sv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

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

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET 

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

a

PERSONAL
Asmeny Ieško

BUFFALO, NEW YORK. — 
Paieškai! 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 
syti:

BoxNr. 214 % Naujienos
1739 So. Halsted St.

Chicago, IL 6C6O8

, Įvairi apdrauda — INSURANCE
BUTU NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
, 4243 W. 63rd St., Chicago

‘ Tel. 767-0600.

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greity ga
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

TeL 927-3559

ra-

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

INDIANA DUNES 
BEVERLY SHORES

2 story A-frame stone 
Fire place., baths, 2 bdrms 

plus, balcony for bunk beds 
overlooking tennis CRT/Park 

S35.000 
253-8106

Wkends 219-872-3362

*

TAISAU NAMUS 
IR VISKĄ NAME ‘ 

Telefonuoti: . 
476-7727 arba 523-9367

-A

DĖMESIO /
S2—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability ,apdraudimas pensininkams

Kreiptis

r — Sekmadienio popietė ren
giama 1977 m. balandžio 24 d. 

į 3:30 vai. p. p. Lietuvių Tautį 
■niuose Namuose, 6422 S. Kedzie 
'Avė,, Ghicagoje. Jos metu lite
ratūros kritikas A. T. Antanaitis 
supažindins su mūsų • išeivijos 

■grožinės literatūros autoriais, o 
Antrojo Kaimo aktoriai paskai
tys jų kūrybos. Popietę rengia 
ĮLietuvių Moterų Federacijos 
; Chicagos klubas ir Lietuvių Tau
kiniai Namai. (Pr.)

=L0R!DA*S MACKLE BROS^ INC.

famous name in Southern Building 
legionai Office Cameo Tower Build
ing

7234 West North Avenue
Elmwood Park, Illinois 60635

Area Code 312 771-8200
ANNA DOCHES

Lithuanian Representative

f

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

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

4645 So. ASHLAND AVE, 
523-8775 \

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

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

p

AR JAU PASIDARE1E
ii SAVO TESTAMENTĄ?

Į i Tuo reikalu Jums gali dau^ 
''Jadėti teisininko Prano šulo pa 

« 1 nešta, teisėjo Alphonse, Welk 
- įeržiurėta, “Sūduvos” išleisti 
. į myga — J. ,-y

■ i KAIP SUDAROMI

M. i-IM.KUS
x Notary Public

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

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip mažiai žaliuojanti Ve
relė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
rieur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reflda patyrime. 
Oabar yra Išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi

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

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naūjienot žU knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1^. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu: X .

1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL. 80608

/

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
knygos kaina $3.. Su legaližko 
uis formomis- — 83.50.

Užsakymus su Money orde 
-iu siusti: “Naujienos", 1739 S 
ialsted St., Chicago Ill. 60608

, Didžiausios kailių 
pasirinkimas 

psj vieninteli 
UeturJ kailininką 7^4 

Chloago)e 

NORMANĄ
BURŠTEINĄĮ

TeL 26^5826 
(įstaigos) ir 
677-848?

(buto)

185 North W«U*h
2nd Floor d»cą<<*» HL 60001

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

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

(ksi baseinas, telefonas, vaikams žaidi- 
] mo aikštelė. Galima rezervuoti tel 
j 501-623-9814.

BEST THINGS IN LIFE
(jail Frank Zapolit 
3208% W. 95th St, 

GA 4-8454
State Farm Life Insurance Company

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

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

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

HEART 
FUND

•NAUJIENOS1 BOLŠEVIKAMS 
YRA RAMSTIS JŲ AKYSE


