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Izraelio armija 
jau nepavyzdinga

Etiopija išleido 
amerikiečius

švelni it “Niksano paskutinės 
dienos”,':/ ’

Republikonai stato
nuosava kandidata

O c

Aid. Denis H. Block ruošiasi
mero rinkimams birželio 7 d..

Teismo klerkui skaitant teis
mo sprendimą abudu žudikai 
nerodė jokio susijaudinimo. Vie 
no jų, Evanso motina, išklausiu 
si verdiktą, pasakė “Tai melas. 
Mano berniukas tuo metu buvo 
namie, negalavo ir gulėjo, lo
voje”.

Publika laukia, ką' teisėjas 
pasakys gegužės 23 dieną.

teismo “jury pripažinti kalti ir 
teisėjas Frank W. Barbaro 
jiems bausmę paskirs gegužės• 
•23 dieną.

Nuteistieji , piktadariai yra 
Michael Evans, 19 metų am
žiaus, gyv. 8611 S. Saginaw, ir 
Paul Terry, 18-metis, gyv. 8640 
S. Marquette.

Apygardos (Circuit) Teismo 
jury pripažino juodu nužudy
mu, smurtingu pagrobimu, iš
prievartavimu, ir vaiko panau
dojimu nenormaliems lytiniams 
veikimams.

Lizos kūnas kitą rytą buvo 
rastas, išmestas prie 7600 blo
ko S. Cornell avė užgatvyje, bet 
praėjo 40 dienų, kol Lizos pag
robimą 86 ir Saginaw gatvių 
kampe mačiusi liudininkė išdrį
so policijai pasakyti, kad vieną 
pagrobiką ji pažino ir nurodė 
Evansą.

Washingtone yra sudaryta 
Europos saugumo ir bendradar 
biavimo komisija Helsinkio ak
tams prižiūrėti. Prieš du metus 
Helsinkiu buvo suvažiavę visų, 
išskyrus Albaniją, Europos vai 
stybių galvos, įskaitant dar J- 
AV ir -Kanadą, kurie priėmė vi
są eilę nuostatų Europos tai
kai Įgyvendinti. Sovietų Sąjun
gos propagandos agentūros 
džiaugėsi dideliais laimėjimais 
Helsinkyje, bet šiandien jie jau 
kitaip galvoja, kai jie spaudžia
mi apie Helsinkio pažadų vyk
dymą pačioje Rusijoje ir- rusų 
pavergtuose kraštuose. •

Šiandien pačioje Sovietų Są
jungoje jau organizuojami ko
mitetai Helsinkio aktams vyk
dyti. Pirmas, prof. Sacharovo 
vdovaujamas, buvo sudarytas 
pačioj sovietinėj Rusijoje. An
tras komitetas buvo sudarytas 
Ukrainoje. Praeitų metų lapkri 
Čio mėnesį toks komitetas buvo 
sudarytas pavergtoje Lietuvo
je, kaip pranešė Tomas Venc
lova, o dabar jau žinoma, kad 
dar vienas komi tetas sudarytas 
Gruzijoje,

Dr Bobelis liudijo apie pa
vergtas Pabaltijo valstybes. 
Šios valstybės nedalyvavo Hel
sinkio a'., tų svarstyme, bet jos 
buvo ir yra Europoje. JAV ne
pripažįsta šių valstybių inkor
poracijos Į Sovietų Sąjungą, 
nes tas įjungimas buvo padary
tas raudonosios armijos prie
varta. Dr. Bobelis ne tik komi
teto pirmininkas, b?t ir kiti na
riai sveikino už iškeltas naujas 
idėjas.

ĮTEIKĖ DIDELĮ PLUOŠTĄ SVARBIOS ..
INFORMACINĖS MEDŽIAGOS

Kalbėjo lietuvių, latvių ir estų vardu apie 
okupuotuose kraštuose esamą prievartą

WASHINGTON, D. C. — Dr. Kazys Bobelis, Amerikos Lie
tuvių Tarybos pirmininkas, liudijo kongreso » komitetui apie 
žmogaus teisių laužymą ir didelę prievartą rusų pavergtoje Lie
tuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Dr. Bobelis pareiškė komitetui, 
kad jis kalbės Jungtinio Amerikos Baltų komiteto vardu. Jis 
liudijo Amerikos Estų Tarybos, Amerikos Latvių draugijos ’ir 
Amerikos Lietuvių Tarybos vardu. Jis kongreso komiteto posė
dyje atstovavo apie milijoną Amerikiečių lietuvių, latvių ir estų 
kilmės piliečių. ~ ■

Plėšikai nesitikėjo, kad poli
cija paleistų Į juos automatinius 
ginklus, kai jie jau buvo 
ruošę sėsti į automobilį.

Amerikiečiai nesustabdė 
degalų

STAVANGER, Norvegija. *— 
Jau Irią dienas atskridę Ameri
kos specialistai nepajėgė sustab
dyti iš'jūros dugno besiveržian
čių degalų.

Nustatyta, kad jūros dugne 
prasilaužusi degalų gysla kiek
vieną valandą išverčia į šiaurės 
jūrą po 36.0000 galionų degalų. 
Jau penkios dienos veržiasi į pa
viršių didėli aliejaus kiekiai. Pir
mas dvi dienas amerikiečiai ne
galėjo dirbti, nes siautusi audra 
ir didelės bangos trukdė visą 
darbą. Trečiadienį jie bandė pa
vartoti amerikiečių naudojamus 
būdus prasiveržimui užkimšti, 
bet nepajėgė. Jie ir toliau dirbs, 
kad brangus aliejus neitų niekais

NEW 
Sovietų 
paskelbė 
kuriuo skatinama visiškai nu- 
siginkluot ir panaikinti visas 
svetimų šalių bazes Indijos 
okeane. Indija ir Sovietai dar 
pasirašė tris sutartis, kurių vie 
na yra apie Sovietų pažadėtą 
Indijai $300 milijonų paskolą 
20 metų terminui.
Andrei Gromyka baigus savo, 

vizitą ir sutartis, 
abiejų kraštų lyderiai bendra
me pareiškime paskelbė, kad 
Indijos okeanas turi būti “tai
kos zona”.

9 metų mergaitės 
žudikai nuteisti

CHICAGO. Du mistai pietinės 
dalies jaunikliai, kurie 1976 m. 
sausio 14 d. pasigrobė, išžagino 
H* nužudė 9 metų amžiaus mer-

ago, III. — Penktadienis

Prancūzų policija 
sugavo plėšikus 1 

^PARYŽIUS, Prancūzija.— Pa
prastai prancūzų policija visuo
met atvykdavo kelioms minu
tėms vėliau, kada plėšikai jau 
pasprukdavo su. pavogtais pini
gais, bet šį kartą jiems pavyko 
sučiupti visus keturis.
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Vienas plėšimo metu buvo nu
šautas, b kiti trys sučiupti su 
120,000 frankų paruoštuose mai
šeliuose. ’ ; ’

kątos,' ’švietimo', jr': • Gerovės 
(HEW) departamentas prane
šė, kad atsisakyta bė.t kokių 
planų nustatyti ribas, daktarų 
uždarbiui. :
■t “Nei HEW, nei Baltuosiuo
se Rūmuose jokie tokie' pasiū
lymai’ nesvarstomi”, pasakė 
HEW sekretoriaus asistentas 
viešiesiems reikalams.

Kontrolierius Yitzhafr Nenen- 
zahl kaltino, kad trūksta bū
tinų aprangos dalių; kritiškų 
atsargos dalykų gandeliai di- 
zorganizuotį, personalo pro
cedūros lėtos. Patikrinus vie
toje du pėstininkų vienetus, 
ragta, kad greitosios pagalbos 
dėžėje nėra vaistų, šarvuočių 
ekipažas paliktas lauke- ken- 

nuo blogo oro mobilizaci- 
procedūros neveikia.

ADDIS ABABA. — Grupė 154 
išvargusių amerikiečių trečia
dienį privačiai samdytu lėk
tuvu iš Etiopijos išskrido į 
Atėnus, Graikijoje. Tuomi 
skaitomas baigtu 300 ameri- 
kiešių išvarymas kairiosios Eti 
opijos valdžios Įsakymu. Nors 
exodo terminas pratęstas iki 
šio šeštadienio, bet JAV- am. 
basabos pranešimu didžioji dau 
guma jau išsikraustė.

Saugu ar nesaugu?
WASHINGTONAS. — Susi

rūpinusių Mokslininkų Unija 
(UCS), privati organizacija, prie 
šinga atominei energijai, skel
bia kad per 18 mėnesių rinkta 
medžiaga ir studijos apie bran
duolinius reaktorius ir jų sau
gumą rodo, jog esama tendenci
jos laikytis nuomonės, kad reak 
toriai yra saugūs ir kad skirtin
gos nuomonės vengimos.
-. Norman Rasmussen, iš Mas- 
sachuesetts Technologijos Insti
tuto pats vadovavęs tų reakto
rių saugumo studijoms, nugin
čijo UCS gandus pavadindamas 
“rėksminga netiesa”.
t-rneą??

Laiškas Lietuvos 
atstovybei

Ona ir Stasys Bačkiai prašo 
visą korespondenciją jiems 
siųsti šiuo adresu: 262p 16th 
St N. W., Washington, D. C. 
20009. t. y. Lietuvos Pasiunti
nybės adresu.

1977 balandžio 25 <k

Prancūzu milijonų 
pagalba vietnamui
PARYŽIUS. — Vietnamo mk 

nisteris Pham Van Dong tre
čiadienį pasirašė su Prancūzi
ja sutartį, "kuria gaus iš pran
cūzų dar $34 milijonų pagal
bos padėti Vietnamui atstatyti, 
karo nuniokotą ekonomiją td- 
je buvusioje. Prancūzijos kolo
nijoje Indokinijoje. Dong pri
žadėjo išmokėti atlyginimus už 
konfiskuotas prancūzų nuosa
vybes ir vertybes, paliktas 
prancūzais 1954 metais išsi
krausčius ir 1975 metais šiau
rės Vietnamui užvaldžius .Pie
tų Vietnamą. ■

Chicago. 48 apylinkės seniū
nas (alderman) Dennis H. 
Block, Respublikonų kandida
tas miesto mero vietai, renka 
nustatytą $136,000 sumą birže
lio 7 dienos rinkimų kampani
jai ir jau giriasi stambią pra
džią padaręs. Pirminiams rin
kimams balandžio 19 d. jis išlei 
dęs $24,000.

Didesnėmis sumomis prisidė
jo: gubernatorius Thomson $10- 
000, (anksčiau davęs $5,000); 
apdraudos turtuolis Clement 
Stone $5,000 (anksčiau $2,500), 
Nacionalinis Ęespublikonų Fon 
das $12,000 ir Republikonų Na
cionalinis Komitetas prie $3,200 
duotų pirminiams rinkimams, 
dabar- pridėjo $4,200.

Nikspnas televizjo je
HOLLYWOOD. — Praneša

ma, kad trečiadienį,. gegužės -1 
d. per televiziją prasidės bu
vusio prezidento Richard. AL 
Nikgono pasikalbėjimai su Da
vid Frost apie jo pažiūrą į Wa 
tergate. ’ Kiti trys pasikalbėji
mai seks sąyąitęs protarpiais

JERUZALĖ. — Izraelio 
valst generalinis kontrolie
rius savo raporte žiauriai iš
peikė Izraelio kariuimenės da
linius dėl paruošos stokos, dėl 
plataus magto vagysčių ir švai
stymo. L?.

Keliamas minimum 
atlyginimo lygis

WASffiNGTONAS. — Civi
linių, darbo, religijų,. civilimų 
ir moterų teisių organizacijų 
koalicija šiomis dienomis pra
dėjo kampanija pakelti mini
mum uždarbius ir nustatyti., 
kad ateityje pakėlimai \yktų 
automatiškai. ~ .

George Meany, AFL/CIO pre 
zidentas, vienas iš tos koalici
jos steigėjų, kritikavo prezi
dento Carterio pasiūlymą mi
nimum uždarbį pakelti tik 20 
centais valandai, paliekant apie 
10 milijonų žmonių vis dar 
žemiau skurdo lygio. Koalici
ja linkusi remti kongresmano 
John Dent (D. - Pa:) pasiūly
mą minimum uždarbį iš da
bar mokamų $2.30 valandai 
pakelti iki $2.85 su viltimi 
ateičiai.

Gali išsiųsti Jugoslavijos 
veikėjų

WASHINGTON, D. C. — Tuo
jau po karo Amerikon atvyko 
buvęs vokiečių bendradarbis Au
driąją Artukovič. Paaiškėjo,"kad 
jis, norėdamas atvykti į Ameri
ką, teikę neteisingas informaci
jas apie politinius savo įsitikini
mus ir darbą vokiečių okupaci
jos metu.

Iš' Jugoslavijos atėjusieji do
kumentai rodo, kad jis glaudžiai 
dirbęs su okupantu.

Artukovič turės progos pama
tyti-dokumentus ir pareikšti sa
vo nuomonę Juo reikalu.

Dr. Bobelis įteikė platų doku
mentą, Lietuvių žmogaus Tei
sių komiteto ir latvių bei estų 
panašių organizacijų surinktus 
faktus apie tikybinį persekio
jimą visuose trijuose Pabaltijo 
kraštuose. Pranešimai gerai do 
kumentuoti, surinkti tikri fak
tai, bet užimtų daug laiko juos 
viešame posėdyje skaityti. Dr. 
Bobelis paprašė komiteto pir
mininką sen. Fascell leisti jam 
prijungti minėtus tris dokumen 
tus prie savo pranešimo G visai 
neskaitytus’. Komiteto pirfmhin 
kąs leido Ih*. Bobeliui priįąing- 
ti" bet kurį dokumentą, kuris 
jam atrodys reikšmuigaž Ir 
svarbus. ' ■;

Imf skolinti Zairei 
$85 milijonus

IFM (tarptautinis monetari
nis fondas) suteikė Zaireiypač 
jam reikalingą finansinę pagal
bą — $85 milijonus.

IMF sakė, kad pinigai skirti 
uždarbiams vario kasyklose ir 
balansuoti ankstesnių paskolų 
išmokėjimams.

Tačiau sutarty atrodo nieko 
nėra, kad neleisti Mobutai pa
naudoti nors pinigų dalies karo 
reikalams, šiuo metu jis švenčia 
triumfą Mučačoje, Vienos dalies 
karo vadas Ikuku Moboto sakė 
reporteriams: “Fronto linija yra 
jau Angolos pasieny. Įsibrovė
liai evakavo jau Kisagę (sekan
tis Vakarų nuo Mučačos didelis 
miestas)”.

Per karšta liesti i Indijos Okeanas 
bus taikos zona

Kurią kontroliuos sovietų
laivynas

DELHt. — Indija ir 
Sąjunga trečiadienį 
^bendrą atsišaukimą,

JORDANIJOS KARALIUS YRA PASIRUO
ŠĘS DIRBTI SU PALESTINIEČIAIS

Šiaurės jūroje amerikiečiai nepajėgė sustabdyti 
besiveržiančių degalų

WASHINGTON, D. C. — Jordanijos karalius Husejinas, 
tris dienas išsikalbėjęs su prezidentu Carteriu ir Valstybės De
partamento atstovais, pareiškė, kad jis yra pasiruošęs bendra
darbiauti su palestiniečiais. Jam dar neaišku, kur bus busimos 
Palestinos teritorija, kokia pas juos vidujinė santvarka, bet jis 
yra pasiryžęs su jais dirbti ir jų reikalus globoti.

Turint galvoje, kad tas pats 
karalius, patyręs apie palesti
niečių planus nuversti jį nuo 
sosto, buvo įsakęs išvaryti vi
sus palestiniečius iš -Jordanijos. 
Daugelis jų persikėlė į Siriją, o 
vėliau' iškeliavo j Libaną, Su 
palestiniečiais Sirija jau nebe
nori jokių reikalų turėti. '

ui congress Gr.
Periodical Division
Washington, D. C. 20540

New York Times rašė, kad 
prezidento Carterio administ
racija, norėdama sukontroliuo
ti sparčiai kylančias medicinos 
išlaidas, buvo pradėjusi (dak
tarių uždarbius studijuoti, bet! 3 dienų 
nutarė jų neįisti, pasakė 
HEW sekretoriaus asistentė 
Miss Shanahan.
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Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Redaguoja PRANAS ŠULAS

■etai Balandžio 29, 1977. N& 15(19)
K Imsimu? ir iiysti; 4434 So. Wtshtwiurw Ave., Chicago, ill. 60632

MES ATSAKOME' anksčiau, nuo 64 m. amžiaus, |

Atskira programa
SSI, taj nėra tas pats, kas 

Soc. Sec., nors tą programą 
vvkdo Social Sec. administra
cija. Taigi, jeigu jūs turite 
teisę, jūs galite gauti SSI če-: 
kius, nežiūrint to, kad jau

Bet kuri Soc. See. įstaiga 
jums pasakys daugiau apie 
SSI programą. Ten dirbą tar
nautojai (su malonumu atsa
kys Į jūsų klausimus, kuriuos 
jūs turite. ,

Soc., 'See. įstaigų adresus 
jūs galjie rasti telefono .. kny
goje,. Įtik reikia pažiūrėti — 
Sociaj^'Security Administra
tion. Jūš 'galite ton;į^ta igon 
paškąų^ii^tiįf'para^ii kęba as 
meniški^ .-apsHanky^ ik<Įausi- 
tė datųpAu/ mfopnačij^ apie 
šią ŠSrprogrihhąy pr. š.

< ■ - -s- -»

KddSa. TanaR:^ geriausia išeiti 
poilsiri? '■

■ -

KE.--Paš^utiniu laiku
baiyT*ęšbšė. valdinėse moky- 
kldsę-mokytoju, tačiau 12 me
tų ąnijščiąu dirbau Soc.Sec. pa 
(lerigtAhie darbe. 65 m. man 
sukalęs š.m. lapkričio mėn. Aš, 
kaip "įųokytojas, nedirbu lie
pos ir rugpiūčio mėnesiais. Ka 
da ihan geriausia išeiti poil
siu ir gauti Soc. See. pensijų 
čekius?. ! /’ ■ . W. S.

ATS. :Soc. See. pensijų če
kiai’galį būti mokami hž 12 
mėnesių prieš tą mėnesį, ku- 

. r i ame užpildote aplikaciją 
pensijai -gauti, tačiau vįsos kį-

aš dir-

bet pensijų čekiai būtų suma
žinti. Jūs galite prašyti pensii 
jos čekius už liepos ir rugp. 
mėnesius 1967 ir 1977 m. Pen. J 
sijos čekiai gali būti išmoka
ma nuo lapkričio mėn. 1977 
m. kai jums sukaks 65 m. am- 
žiaus. Smulkesnių žinių jums 
suteiks artimiausia Soc. See. 

1 bet kuri įstaiga. pr. fab.

tos. Jūs galite eiti pensijon ir

Berlyno zoologijos sode du raganosiai gana draugiškai šnekučiuojasi. Kairėje kužda 
vyriškis, o dešinėje jaunoji raganosartė pasakoja pavasarinius savo jausmus ,

I

Socialinis draudimas
plačiam pasaulyje

GENEVA. Socialinio drau
dimo sistemos kai kur iš
laidas pakėlė iki astronomiš
kų skaičių dėl pasaulinės re
cesijos, — teigia Internaciona 
line darbo Organizacija..

Studijos teigia, kad JAV nu 
mato ■ socialiniam draudimui 
išlaidų padengimui veiklai Į- 
vykdv^i pritruks lėšų. ■

Vakr Vokietija soc. draudi
mui numato deficito bil. 
vien tik pensijoms mokėti.

r Prancūzija numato net $800 
mil. deficito.

Toji institucija (ILO) pra
nešė, kad sąlygos yia tokios 
uačios ir kitose industrilizuo- 
tose, demokratijose, kur socia
linės benefitų išlaidos pašoko 
ir pajamos yra smarkiai sh- 
mažėjusios dėl dvigubos eko
nominės stagnacijos ir kainų 
infliacijos paskutiniais me
tais.

JAV-bėse 1976 m. sociali
nio draudimo sistema išmo
kėjo 4,3 bil dol. daugiau, negu 
ji surinko pajamų. Todėl Wa-

‘shingtone manoma^ kad soc. ateityje mūsų prezidentą^ Gar

see. fondas sumažės iki lokio teris susitiks su Meksikos pfe-| išmokėjimams, palikomų pen 
sijoms ir Medicare išlaidoms 

Kalbėdamasis , su kongres^ už darbininkus ir jų šeimos iš-
taško, kad būtinai reikėsią re- zidentu Jose Lopez Portillo 
zervus papildyti iš generali-l
nių mokesčių pąjamii, jog so- manais prez. Carteris nepalai- 
cialinio draudimo sistema to- kė sumanymo įstatymus už- 
liau normaliai veiktų.

ILO raporte yra optimistinė 
žinia, kad šiomis dienomis so
cialinio draudimo programos 
■visam pasaulyje nežengil į 
bankrotą, kaip skeptikai pra
našavo dėl pasireiškusios 
alyvos krizės.

Sąiyšyje su socialiniu drau
dimu ateityje numatoma • iš
laidų didėjias visame pasau
lyje; visų ^kraštų vyriausybės 
turės ateiti pagalbon su bend
rų mokesčių forma teigia loji' 
tyrinėjimus pravedusi institu
cija. ■ ■ .yris/č

..JAV susirūpino nelegalia''^ 
imigrantais

Washingtonas. — Preziden
to Karterio administracija su
sirūpino nelegalių imigrantų 
antplūdžiu.

Neseniai susitiko su 16 kon- 
gresmanų iš Meksikos pasienio 

■valstijų ir aptarė šį klausi- 
; mą.

Manoma^ kad • netolimoje

drausti darbdaviams samdyti 
nelegaliai atvykusius darbinin
kus.

Tenka pastebėti kad toks įs
tatymo projektas Atstovų rū
muose' praėjo porą kartų, bet 
nepraėjo Senate,
Kai kurie žinovai teigia, kad 

problemą sudaro ne tiek patys 
ateivai iš Meksikos, kiek labai ar 
tinia kita didesnė bėda — su 
ateiviais įnešama daug narko
tikų, ypač heroino.

Kita didesnė problema, tai be
darbių skaičius šiame krašte di- 
dėdėjimas. <

Chicagos amerikiečių dien
raščiai paskelbė: žinią, kad 
vien tik iš vieno fabriko poli
cija surinko virš 100 meksikie 
čių ir išvežė j jų kilmės kraš
tą. - -A; pr. pet.

Ar reikia pranešti apie šeimose 
dirbančius asmenis?

KL. Per radiją girdėjau, kad 
reikią kaž kam pranešti apie

laidas sumokėti.
Tuo reikalu daugiau infor

macijų galite rasti - brošiūroje 
“Social Security and Your 
Household Employee”, kurią 
dovanai gausite bet kurioj ar
timiausioj Soc See. įstaigoj. /-.

Ar aš galiu gauti nemokama 
gydymą Veteraną ligoninėj?
KL. Kur aš turiu kreiptis, 

kąd gaučiau nemokamą gy. 
dymą amerikiečių Veteranų 

ligoninėje? Mat, aš II pas ka
ro metu tarnavau 
divizijoj; esu kilęs 
krašto.

‘ATS. Jūs turite
iš Anglijos gautais, dokumen
tais, kad jų daliniuose tarna
vote, , o dabar gyvenate JAV.

Jūs turite parašyti raštą to
kiu adresau: Records Center, 
Bourne Ave., Haynes, Middle
sex, England. Laiško tekstas 

I turėtų būti toks:

šarvuočių 
iš Vilniaus

apsirūpinti

ČECHOVAI POVILAS ANDREJEVIČIU8 
1895 m.

ŽMOGUS FUTLIARE
- (Tęsinys)

Kai jojo pro užmiestinį sodą, kažkas pasūlė užjoti 
ir ilgėti selterio vandens. Užjojo. Sode augo tiktai vie
ni ąžuolai; jie tiktai neseniai pradėjo sprogti, taip, kad 
dabar pro lapų jaunuolyną buvo matomas visas sodas 
su jo estrada, staliukais, sūpuoklėmis, buvo matomi 
varnų lizdai, panašūs i dideles kepures. Raiteliai ir jų 
damos nulipo nuo arklių, prie vieno iš stalelių ir parei
kalavo selterinio vandens. Prie jų ėmė prieidinėti vaik- 
šciojantieji sode pažįstamieji. Tarp kitų priėjo kariuo
menės daktaras aukštuose batuose ir kapelmeisteris, 
laukęs savo muzikantų, Tur būti, daktaras palaikė Ni
kitiną studentu, nes paklausė:

— Jūs būsite atostogų atvykęs? .
— Ne, aš čia nuolatos gyvenu, — atsakė Nikitinas.

— AŠ tarnauju — gimnazijos mokytojas.
— Nejaugi?

jau mokytojaujate? - ■ .
— Kur Čia jaunas? Aš 26 metų.... Dievui dėkui.
— Jūsų ir "barzda ir ūsai, bet visgi iš pažiūros jums

j 22—23 metus, skirti. Kaip jūs ;į

ir
nustebo daktaras. — Toks* jaunas

negalima daugiau, kaip 
jaunuoliškas!

“Kuri kiaulystė! — pagalvojo Nikitinas, r— Ir šis 
laiko mane pienburniu!” ' •!

Jam. be galo nepatikdavo, kai kas nors pradėdavo 
kalbą apie jo jaunumą, ypatingai moterų ir gimnazistų 
akivaizdoje. Nuo tuomet, kai jis atvyko j ši miestą ir 
pradėjo tarnybą, jis ėmė nekęsti savo jaunuolumą.- 
Gimnazistai jo riebijojo, seniai vadinė jaunu , žmogum; 
moterys mieliau su juo šokdavo, negu klausydavo ilgų 
jo svarstymų. 'Ir. jisai brangiai mokėdavo už tai, ♦ kad j * 
bent 10 metų pasenėtų.

Iš sodo jojo toliau } šelestovu ūkį. čia prie vartų 
sustojo, išsikvietė ūkvedžio žmoną Praskovją ir -parei
kalavo šviežio' pieno. Pieno nieks negėrė, visi susižval
gė, nusijuokė ir nušuoliavo atgąL Kai jojo .atgalios,, už^ 
miesto sode jau grojo muzika; saulė pasislėpė už kapi
nių, ir pusė dangaus buvo paraudusi dėl aušros..

Maniušė vėl jojo greta Nikitino. ' Jfs norėjo pras^ 
nė£tti apie tai, kaip jis aistringai ją myli, bet bijojo, kad 
jpgali Išgirsi karininkai ir Varia, ir tylėjo. w Maniusi??! t 
taip pat tylėjo, ir jis" jautė, k odėl ^inai* tyli ir jo- j 
ja šaliaJp,rbuY,o. toks ląimmgasg kad lėmė, dangus, mie- | 
sto zibūriak juodas alaus varyklos 'siluetas"—viskas ot- | 
siliedaYo^ akyse j'Ožką labai gero ir malonaus; & 4 
jam rodėsi, kad jo grafas Nūlinas joją oru ir .nori ė:!pą- 
tekti i rausvą dangų. _ - .

Parjojo namo. Sode ant stalo jau .garavo virdulys, 
ir prie stalo vieno krašto su savo bičiuliais, apygardos 
teismo tarnautojais, sėdėjo senis Šelęstovas, ir, kaip 
įprasta, kažką'kritikavo. v ' '....

— Tai chamstva! — kalbėjo jis! — Chamstva ir ' 
daugiau nieko. Taip, chamstva. ■■■-

Nikitinas nuo tuomet, kai jis jsimylėjo.į Maniusią, 
viskas Šelestovuose patiko: ir namas, ir prie namo so
das, ir vakarinė arbata, ir pintinės kėdės, ir sena auk
lė, ir net žodis “chamstva”, kurį dažnai mėgo ištarti se= 
nis. Nepatiko jam tiktai gausybė šunų ir kačių, bė to,; 
Egipto balandžiai, kurie niūriai unkštė dideliam narve 
verandoje. Šunų kiemo ir kambarinių buvo taip daug, 
kad per visą pažinties su Šelestovais laiką jis išmoko 
pažinti tiktai du: Mušką ir Somą. Muška buvo mažiuką 
apšepusi šunpalaikė su kudlotu snukiu, piktą ir išlepin
ta. Nikitino ji nekentė: jį pamačiusi, jinai pakreipda
vo galvą i šalį, išsišiepdavo jr pradėdavo: <irrr.l...i,nga" 
nga-nga.... rrr..„” < ' ,

Po to tūpdavo po kėde. Kai jis mėgindavo išvyti < 
ją iš po savo kėdės, jinai prapliupdavo aršiu lojimu, o. 
šeimininkai sakydavo: -

— Nebijokit, ji nekanda. Ji mūsų geroji.
Somas gi buvo didžiulis juodas šuo, ant ilgų joojų 

ir su uodega, standžia, kaip lazda. Pietų ir arbatos me
tu jis Įprastai tylėdamas vaikščiojo po Stalu ir uodega 
beldė Į batus ir į stalo kojas. Tai buvo geras kvailas 
šuo, bet Nikitinas negalėjo jo pakęsti dėl to, kad jis bu
vo įpratęs dėti savo snukį ant pietaujančių kelių ir sei- > 
lėmis terlioti kelnes, Nikitinas ne kartą mėgino mušti 
į didžiulę jo kaktą peilio kriaunimis, baksnojo j nosį, 
tarėsi, skundėsi bei niekas negelbėjo jo kelnių nuo <ė- . ■ / J.-. < -fM.- f, - • . . g
mių. $ ’ ’ - . . ’ . .

*5?

s
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Gentlemen, Will 5’ou' kind- 
šeimbsė dirbančius asmenis ir^ ly send a copy of my Sei*vice 

i jiems išmokamą: algą. Aš pa-;^ecor<^ with the British Army 
during "World War II to the 

. address given below. It isneces 
sary that I have it in order to 
enjoy Hospitalization & other 
Medical Benefits at Veterans 
Hospitals in the United States.

“I deeply appreciate the at
tention that you give my re
quest and ask that it be expe- 
di ted so lhat I may make ear
ly application for -these ben
efits rited in -Public Law &4- 
491. Thank vou. Sincerely”. - - w - Z ■> ,.z ♦
Laiško gale pasirašyti ir pridėti 
savo adresą. — .

Kai gausite dokumentus ta
da reikia kreiptis į JAV Vete
rans Administration Service 
Officer, pridėti JAV piliety
bės dokumentus ir fotografi
ją 2x2 didumo.

Jei tuo reikalu jums reiktų 
pagalbos, tai galite kreiptis į 
Liet. Socialinio klubo reikalų 
vedėją A. Čepulį, 3548 S. Erne 
raid avė., Chicago, DL

■ą

niuose dirbantį žmogų. Pra-

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

♦ Beždžionės turi dvejus sme
genis; vieni kontroliuoja visą

r • -.-v r Pranešti? ■ . ” - - J, N-nė

S. ĄTS. Asmenys, kūne uz na- 
'mų patarnavfmą darbininkfH

sae us for 
UQtft financing 
1 AT OUR 10W RATES ’

. &

turned out.

and freezing tetnpetamres. AU serious enemies te a

W WKTCaXAK ROAD

NSURED

CHICAGO, UINOB «K()t 
PIkhw VTrghla 7-7747

They won’t leave you out in 
the cold.

- strong and self-sižficient. And they’re helping them- 
'elves to safe, dependable savings. By taking stock in 

sj. America with the Payroll Savings Han.

> *

OUR SAVUMU
CERTIFICATE

EARN UP to

■amunltiėn.
: It was an army long encourage,^ 

bbtihort on money. ,
. And then the money came.

Cold
gaiš per bet kuriūds tris mė- 
įiesius, privalo apie uždarbius 
pranešti Soc. See. įstaigai, gi 
mokesčius įnešti Internal Re
venue Įstaigai mėnesio laike 
katendoitiniiarn ketvirčiui {pa
sibaigus. ' ''■.

Algos raportus ir Soc. See. 
mokesčius už balandžio, gegu 
žės»ir birželio mėnesius reikia 
sumokėti birželio. 2 AL Pra
nešimų formos gaunamos bet 
kurioje IDS įstaigoje ir vadi
namos “Employees Quarter
ly Tax Return for Household 
employees (for Social Secu
rity)

Social Security mokesčiai 
liaunų tarnams yra 5A5 proc, 
nuo išmokamos algos ir darb
davys sumoka lygią sumą.

' Social Security- iš -mokesčių 
sudaro fondus nedarbingumo

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to i

i!

3

J 
įI

inĄmerica.
2D0VCMV at the same location.

Savings and Loan
- '""l.r ■•:?"

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

(Buš dadgiau)
■- ■> >-:L k

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI f

l ... . ’ -.' - - . ž'š
w_J_-Lm_n  irr -■■r-1 I.L-- ■ ■ r——————— i ■ !«■■»** « -♦ - i
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KANADOS NAUJIENOS

J. šarapnickas

Restauruotieji Perkūno namai Kaune dabar

JONAS BUTEIKA

$2.00

$2.00

Taupykite dabar

Evergreen Park. Illinois

Vakarienė su šampanu asmeniui 12.50 dot

BANKETĄ RUOŠIA

UNIVERSAL
1800 So. Hoisted St

Apie 100 Ambasados tarnau
tojų ir 400 biznierių ir misionie
rių įvairiose šalies vietose nėra

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

norą atvykti į Kanadą ir susi
pažinęs su visą eiga ryžosi pa- 
^tt ’ Inž. Steponas šetkus bū
damas asmeniškai gerai pažįsta- 
ipas' su St. Catharinės ' parla- 
ųientąru Gilbert Parent kreipėsi 
£ pąątarąjj, [kad tarpininkautų 
K. Joukubyno atvykimui į Kana-

tąupų“, kada jiems teks mok 
ti teismo išlaidas.

Martinique Restorane

iždininkas;
parengimų

> Š. m. balandžio mėn. 23 d. inž. 
Steponas Šetkus pranešė telefonu 
nūn, kad gauta žinia iš Kana
dos valdžios- per' parlamentarą 
Gilbert Parent,”kad Kęstutis Jo- 
kubynas gavo leidimą atvykti į 
Kanadą pas brolį Joną į Hamil- 
loną. Pastarasis iš Maskvos, 
gegužės 5 dieną išskrenda į Pa
ryžių ir gegužės 7 dieną atskris 
į!; Kanadą, Montreal io aerodro-

i — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečiančius 1905 
ykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi-

“Mes teikiame draudimą vais 
tų kompanijoms bet kuriems 
skundams, vykdant kiaulių slo
gos imunizacijos programą,“ — 
liudijo Bell kongrese. — “Bet 
mane stebina, kaip mes elgiamės 
su valstybės darbuotojais“.

VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

Vienok, šilko gamyba kinie
čiams buvo žinoma dar gilio
je senovėje, todėl šilko atsira
dimo istorija apsupta įdomiais 
mitais.

Yra legenda apie žmogų tu
rėjusį gražuolę dukterį ir žir-

paaiškėjo 
als- jflų tautinių lyderiui Luanda 

Mes pasakėme 
* Mugabei) :Ką 

svar-'jus darote? Ar pasiekę Ralis
te pradėti kovoti 

armijų gre- savo tarpe? Norite civilinio ka Bei pasakė, kad js susitiko
Bolswano su dviems FBI darbuotojų gru

pėmis. kurios jam pareiškė, kad 
Kearney apkaltinimas rimtai ar 
do biuro moralę. Keamey kal
tinimas nelegaliu “Weather Un
derground” radikalios grupės se 
kimu. “Jįe man pasakė, kad mes 
įvedam po-Watergate standartą 
už prieš-Watergate veiklą, “pa
reiškė Bell.” Jie nurodė, kad jų 
veikla buvo atliekama su įsiti
kinimu, kad tai vykdoma pačių 
geriausių šalies interesų sąskai-

Luandos viršūnių konferen
cija, kaip aukštas BoLswanos 
valdžios asmuo pareiškė, tu
rėjo tikslą sujugti Zambijoje 
sukoncentruotas Zimbabvės 
partizanų vado J. Nkomo vado 
vaujamas Afrikos Liaudies Są 
jungos (ZAPU) karines jėgas 
su Mozambike sukoncentruo
tomis Roberto Mugabe vado
vaujamomis Zimbabve Liau
dies Armijos (ZIPA) kareivių 
jėgomis:

Nors Nkomo ir Mugabe dar 
praėjusiais metais yra sudarę 
politinę sąjungą po “Patrioti
nio Fronto” vėliava, tačiau 
pastangos pasiekti karinę są
jungą nepasisekė. Visa tai la
bai sujaudino tuos penkis pre
zidentus, kurie prisibijo, kad 
sykį daugumos valdžią Rode- 
zijoje laimėjus prasidės Ango
los tipo civilinis karas, kuriam 
sėklą pasėjo tas abiejų armijų 
skilimas, šių metų pradžioje 
ndnimos i penkios Rbdezijos 
kaimynės juodžių valstybės 
pilną savo paramą buvo paža
dėjusios Patriotiniam frontui.

Penkių - nekantrumas dėl 
Nkomo ir Mugabės “kojų vil-

į Kęstutis Jokubynas jau prieš 
kelis metus dėjo pastangas at
vykti į Kanadą pas brolį Joną, 
tyet nesisekė. 1976 m. visuome-

Numatomas ekonomikos 
prieaugis

Draudimo agentai skaito Di
džiųjų Ežerų rajoną gerose po
zicijose — dalyvauti sekančių 5 
metų JAV bendrame ekonomi
niame išsiplėtime.

Charles Moeller Jr., vice-pre- 
zidentas ir vyriausiasis ekono
mistas “Metronolitan Life” drau 
dime kompanijoj sako: “Svar
bus komerciniai, prekybos ir in 
d us trini ai centrai, kaip New- 
York ir Chikago, ir toliau pasi
liks ekonominės veiklos pagrin- 
dfrriai centrai”.

Bell užjaučia FBI agentus
Washington (UPI) — Gene

ralinis prokuroras Griffin Bell 
pareiškė, kad jisai rimtai susi
rūpinęs tuo, kad FBI agentai' 
gali “netekti savo gyvenimo sau

Išvyko 320 amerikiečių
' ADDIS Ababa (UPI)»— Etio 

pijos kariškių režimas primyg
tinai-reikalavo, kad 320 Ameri
kiečių išvyktų iš šalies , laiku, 
trečiadienį.

Kagnew komunikacijos bazė 
netoli Asmaros ir Amerikos Kon 
sulatas Asmaroj irgi uždaryti. 
Asmara yra Ėritrijos provinci
jos sostinė, kuri priešinasi cent- 
ralinei valdžiai. Diplomatų tar
pe išreiškiama, kad tai atsaky
mas Ąmerikos nutarimui nebe- 
teikti Etiopijai daugiau ginklų, 
nes, Washington© manymu, Etio 
pijoje pažeidžiamos žmogaus tei-

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

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

arba telefonu HA 1 - 6100

DAINOS 
SVEIKINIMAI 
VAKARIENE 
IR ŠOKIAI

ISTORIJĄ
... Alekso Ahrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Čikagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl. Kaina 
$10. fitieido Amerikos lietuvių Istorijos Draugija.

. Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
H«turtų kolonijos^ jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž- 

**'.41 teatro draugija, 48 
lesnių žmonių biografi- 

socailistinių, laisvamaniškų ir 
[tos mokyklos, skaityklos, ban-

Mitologinio kinieių impera
toriaus 'Chaundi vadinamo lai
kais, čanj - šenj dovanojo 
tautai šilko siūlų. Imperato- 
rienė Luitcu, Chaunchi žmona, 
pati pradėjo šilko verpėjos 
(lervas) auginti, o ją pasekė 
ir visa kiniečių tauta. Luitcu 
taipgi .garbinama kaip deivė. 
Senose kiniečių šventyklose 
dar galima užtikti deivę čanj 
— šenj. Ji vaizduojama su ark 
lio galva ir apvilkta arklib 
oda.

šilko pramonė tapo vyriau
siąja kiniečių verslo šaka.

(Iš spaudos kitakalbės su
rinko kp.)

Kai dauguma užims Rodeziją prasidės 
tarnusavis karas

Kiniečių tautosaka (folklo
ras) tūkstančiais metų kurta. 
Senovės jų legendos gausios 
ir įdomios. Jose pasamojama 
apie kalnų ir upių kilmę, apie 
šilko ir arbatos pramonės iki! 
rimą, apie didžius potvynius 
nuo kurių ir šiandieną tebe- 
kenčia .kiniečių tauta.

Nuo sepų senovės Europie
čius labiausiai domina kiniečių 
šilkai, šilko siūlų ir audinių 
gamybos išradimus kiniečiai 
ilgai laikė paslaptyje, šilko 
audėjų — lervų iš krašto iš
vežimas taipgi ilgai buvo drau 
džiamas.

Xubynas laimingai pasieks Ka
nadą, ir susitiks su savo mielu 
broliu Joini; -
V Trumpai

GABERONE, Botswana. ■— kiniino” matomai 
Penkių juodųjų Afrikos 
lybių prezidentai bijosi, kad konferencijoje, 
nesibaigiantis nesutarimas ir jiems (Nkomo 
priešiškumas tarp dviejų 
blausių prieš Rodeziją kovo- būrį jus nori 
jaučių partizanų 
šia civiliniu karu Rodezijoje,1 
kai juodieji laimės pergalę.

Valdžios ir diplomatų sluok 
sniai čia įsitikinę, kad pavojus 
tiek stipriai jaučiamas, jog 
Eo'swanos, Tanzanijos, Zam
bijos, Angolos ir Mozambiko 
prezidentai, kai buvo susirin
kę viršūnių konferencijon An
golos sostinėje Luandoje šią 
savaitę, nedrįso net diskutuo
ti britų užsienio • reikalų mi- 
nisterio David Chveno taikos 
pasiūlymo. Prezidentų svar
biausias rūpestis buvo per il
gai nusitęsęs laisvės kovotojų 
susivienijimas, kaip išsireiškė 
IBotswanos valdžios vadovau
jantieji asmenys praeitą savait-

njetams išrinkta iš šių: J. ša 
rąpoickas — pirm, ir fin. sekr. 
J. Paukštys — yicepirm., J. Ba- 
įbtaitis — protokolų sekreto- paliesti šio įsakymo.

Lietuviška radij’o programa 
LIETUVOS AIDAI

yra kiekvieną penktadienio vakarą nuo 9:30 iki 11-tos vai.
iš W0PA stoties 1490 AM banga.
Sekmadieninė programa iš WJ0B 1230 AM stoties, Hammond, Jpd.,
būna nuo 9:30 iki 10 vai. ryto gerai girdima Illinois ir Indiana vaistuose

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

Programos vedėja Kazė Brazdžionytė, 2646 W. /I St., 
Chicago, Hl. 60629. TeL 778-5374. -

rius: Ig. Varnas
Vladas Bagdonas
vadovas; Iždo globėjai: G. Mel- 
nykas ir R. Matukartis, Ligo
nių lankytojai: Z. Pulianaus- 
kas ir V. Triponas.

— SLA 72-ros kuopos tradi
cinė gekužinė įvyks š. m. liepos 
24 d. A. Padolskio sodyboje, 
Paris, Ontario.

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
{steigta 1923 metais. Tel. 421-3070

•Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

gą ristūną. Tasai žmogus vie
nodai labai mylėjo ir dukterį 
ir žirgą. vKartą jis kaž kur il
gam laikui išvyko ir mergaitė 
prižiūrėdama, ristūną, juokau
dama pasakė jam jog beveik 
būtų pasiruošiusi už jo ištekė
ti, jei tik jis grąžintų namo 
jos tėvą, žirgas iš jos rankų 
ištrūko ir nušuoliavo. Netru
kus jis sugrįžo pargabenda
mas tėvą — šeimininką namo. 
Mergaitė, aišku, nė nemanė 
rimtai apie savo pajuokavimą, 
tačiau visi pastebėjo, jog žir
gas prarado apetitą, sulyso, nu 
liūdo, o pralinksmėdavo t’k- 
tai tada, kada prie jo prieida
vo įsivaizduojamoji jo suža
dėtinė. Supratusi tai mergaitė, 
pasisakė tėvui neapgalvotąjį 
sayo pajuokavimą — pažadą 
žirgui.

- - £. ■- -

Išvengimui galimų kokių 
nors iš anksto nenumatytų 
įvykių, tėvas nužudė žirgą ir 
jo odą; padžiovė kieme. Eida
ma. pro šalį mergaitė palietė 
odą koja. Staiga oda apsivy
niojo apie ją. ir išskrido, kartu 
išsinešdama persigandusią mėr 
gaitę. Po kelių dienų žirgo oda 
ir vėl atsirado kieme kabanti 
medyje, o mergaitė dar buvu
si joje (odoje), virto šilkaver- 
pė lerva. Kalbėti ji negalėjo, 
bet iš jos burnos tysojo šilki
nis siūlas. Slinko metai. Ler
va virtusi mergaitė pavirto 
deive Čanj - šenj, kuri visada 
vaizduojama apvilkta arklio 
oda.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS 

Dr. A. J. Gussen 
metą įv 
rypini ir- a.

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

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

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

___ ________1

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

aukštasis valdininkas. Jie (Mu 
gabe ir Nkomo) atsakė turį 
problemų sq savo vyrais. Tuo 
norima pasakyti apie patyri
mą praeityje, kai jų kareiviai 
šaudėsi savo tarpe Tanzanijos 
karinio apmokymo stovyklose.

“Aš manau, kad čia prob
lema yra paderini nė”, aiškina 
Botswanos preigūnas. Nkomos 
rekrutai pareina iš pietų, kai 
Mugabės kovotojai bendrai yra 
kilę iš šiaurės nuo Zimbab
vės...



wo
THS LITHUANIAN DAILY NEWS

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO. ILLINOIS

Kongresui įtekti dokumentai

menėmis privalome naudotis. Komisijos nariai turi su

trims mėnesiam* 
vienam mėnesiui

nj. Nutarė nespausdinti^ ne* jis 
pakartojo, hę aš rašiau.

Kad viskas turėtų didesnį pa
grindų, prideda:

mg” pateko gestapo naguosna 
ir kaip jis nemokšiškai kaltę su
verčia ne jo tikėjimo ir ne jo 
partijos žmonėms. Tos teisybės

K. Bagdonas
Buvęs Kretingos pradžios 

mok. inspektorius

Lietuvių Tarybos sušauktame spaudos ir organiz; 
atstovams papasakojo apie surinktą medžiagą, j. 
svarbą ir liudijimą sudarytam oficialiam komitetui

kuri$ ^aukį^r kuris lupo. Gaife 
Žmogaus. Skausmas palieku 
(kaurai Upimas lupimu. B«t 
argi tu (juoda rašytojui teisę 
lupti kailį kitiems?! O jis lap*. 
Lupa kurdamas pasakas apie nę-- 
būta* -daiktus ir šie išluptieji -r- 
atseit Kiemaičio terminalogijp

Išdavikai tMM UpanH kiekvie
no, kuris skaitė ar skaitys tas 
pasakas.

girsta ką kalbant. Visa kįta me
džiaga remiasi Draugą ifieuraš* 
čio, Akiračių leidinių ir kitų 
laikraščių žiniomis. Pavardžių 
kaip litanijoj. Mes visi žinome 
ir niekšš* neabejoja, kad tame 
banališkame anoniminiame 20 
psl. leidinėly yra daug garbing^ 
ir<imsipelnusijų.jnjūBę iautBi' ir 
visuomenei asmenų, bet ar ne

sudegina ant laužo. Džiaugiasi 
abu atlikę Dievp garbei svarbų 
žygį. Nors jau gyvename 20 am
žiaus pabaigoje ir laisviausioje

1977.3.14 
Teryville, Conn.

te 10 Dievo įsakymų. Kristų, ku
ris atėjo liudyti tiesą, paniekino
te ir Lietuvos himną.

Ne vien Kleinaitis mokėjo sa
vo teigimus paremti poetų iš
traukomis. Ir aš moku:

Prakeiktas piktasis, kurs pra
garo juodo, nuodais jam tikin- tratorius, mokytojas, viską ži- 

: nąs — nelyginant Dievas.,
O, va, atsiranda žmonių, kn- 

! rie šį kilnų lietuvį suvynioja vo 
.. naiįnkliuosna ir įduoda gesta
pui. Ir jį, nieko nekaltą, Bėraų- 
tas su Rymeikio steką (kuo aš 
labai abejoju) pakelia į didvy
rius. Gaila žmogaus, kai koks 
Bereotae lupa tau kailį su lietu
vio steką, kad nors su vokišką.

iš kitos pusės palupo, tą mą-

NAUJIENŲ raštinė Atdara ižakyru* sekmadieniu*.
9 vai. ryto iki 5 vaL vakaro šeštadieniais —- iki 12 nt

būkite malonūs mane apie tai 
painformuoti. Reikalas svarbus. 
Kiemaitis prašo teisybės, o man 
trūksta kai kurių detalių. Už 
paslaugą būsiu begaliniai dėkin
gas.

Published Daily Exept Sunday by The Lithuanian News Pub. Co.. Inc..
1739 So. Halsted Street, Chicago, III. 60608, Telephone 421-4100

aiškinsimės. Skaitykite jo ąteita 
nimus ir raskite mano kaltę. 0 I 
vis tik jis mane padaro j udošium 
prieš mano žmoną, sūnų, duk
ras, prieš lietuvius, prieš ateinan.-

vams akis. Komiteto nariai yra pasiryžę nepraleisti pro
gos, kurią Helsinkio aktas jiems duoda. Pradžioje bus 
sušauktas paruošiamasis Europos valstybių atstovų pa
sitarimas, kuris privalės paruošti taisykles; kaip Helsin
kis aktų vykdymas bus prižiūrimas. Kai bus baigti pa
ruošiamieji darbai tai tada biri šaukiama Belgrado kon
ferencija. Galimas daiktas, kad prie Belgrado konferen
cijos nebus prieta. Sovietų pavergtos valstybės bijo šio 
tarptautinio tikrinimo. Iš anapus geležinė? uždangos

pareikšti savo versiją.
Parašiau Didvyriai ir išdavi

kai Tironų Naguose. Nepatiko 
skaitytojams ar p, redaktoriui?!

Sulaikėte laikraščio siuntinėji
mą. Pagerbėte melą. Aš buvau 
pasiuntęs bal. 8 d. 76 jn. 51 dol. 
prenumeratai ir lietuviškam žo
džiui paremti — ne melui. Man 
priklauso šiek tiek pinigų.

VIDURIO VAKARŲ ATSTOVŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Visuomenė, lietuviškos organizacijos, klubai, spaudos atsto
vai ir visi geros valios tautiečiai prašomi dalyvauti. .

Ten pat vakare bus banketas, kuriame pagrindinę kalbą 'pa
sakys Vliko tarybos jaunesniosios kartos atstovas inž. Algis Spe- 
rapskas. Bįletų į banketą galimą gauti sajėje ir skambinant šiais 
telefonais: 544-3880, 656-2550, 434-3717 jr 532-0148. *

šilta, skani ir sveika vakarienė, šokiai ir kiti paįvairinimai. 
Auka $10.00 asmeniui.

visus Amerikos lietuvius siųsti žinias apie sovietų sau- būtų tiksliai ir naudingai, panaudotos, 
valę pavergtoje Lietuvoje. Rusai gali pavartoti represi

Nesulaukęs jokios reakcijos, 
rašau Draugo redaktoriui antrą 
laišką: Kiemaičio Tironų Naguo
se aš ir kiti lietuviai, vadinami 
vorais ir kitais, jau labai '-‘kultū
ringais” žodžiais. Melo ten daug? 
O tiesos — nė su žiburiu negali 
rasti. Norėčiau paklausti, ar aš 
Drauge galėčiau- į tai atsakyti. 
Jis Tironų Naguose apeliuoja į 
mano sąžine.

jas ppeš pavergtuosius, bet jie jau ištisus 35 metus, sau
valiauja, tyčiojasi ir trempia pagrindines žmogaus tei
ses. Lietuviai privalo imtis priemonių šiai'sovietų sau
valei sustabdyti Jie privalo ryžtis pasinaudoti šia reta 
priemone, duoti amerikiečiams ginklus, kad jie privers
tų rusus vykdyti savo tarptautinius pasižadėjimus.

vanoja Altų-
Abejotinos vąrįtirjFudėtos fo

tokopijos psl. 15, Karys Nr. 28, 
1929.7.4 ir pusi. 17 “Tautos Ke- 
Has”. Neyajažujsin tų išsį^kL 
mų, nes tokie IšsjrgiSk^nai pra
sidėjo su 1940 m. rusų okupacir 
ja. Iki to laiko nesu tokių išsi
reiškimų jr pokalbių - skritęs, 
T«ję banAliškojė brošiūrėlėje 
yra pcą® vaikiškų piešinių, ne
manau, kad jie bus premijuoti, 

čia tik 'trumpa apžvalga iš tę 
ilgo kažkur išleisto anoniminio 
leidinėlio. j. Girdžiūnae

kartį,.savo ..gyveniįle 
skaitau'rašini, kuris turi tiek ne- 
išpasųkytai daug “perlų”: chuli
ganai, girtuokliai, latrai, šarla- 
tąnai, bepročiai, kvailiai, velnio 
apsėsti niekšai”.,.

Skaudžiaus a, kad taikoma lie
tuviams. Ir los.^teisybės” tiek 
daug.- Kad taip .rašytų Gimta
sis Kraštas apie, jšvietintus nesi- 
'stebėčtau. Gražiausiai iš vi^ų 
ten suminėtų lietuvių pristato
mas aš.. Kadangi Kleiuaitis ape
liuoja į mano sąžinę:

-—Ir kai pabus jo sąžinė, pra
dės jam-prikaišioji šį išdavikiš
ką darbą, prašneks ir pasakys 
visą teisybę. 54 atkarpa.

, Kadangi iš tos mano “gaujos’’ 
pažįstu Kleinaitį ir Jankauską, 

i norėčiau būti pažįstamas ir su 
Pakutukinsku. Rymeikiu, Bič- 
kūnu ir su kitais Tironų Naguose 
išvardintais asmenimis. Išvar
dinti asmenys, ar žiną apie juos,

puoti, įjungti į Sovietų Sąjungą ir jiems uždrausta lais
vai susižinoti su užsieniuose gyvenančiais giminėmis.'

Dr. Bobelis nurodė, kad JAV senatas ir atstovų rū
mai yra priėmę nutarimus nepripažinti Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos priverstinio įsijungimo į Sovietų Sąjungą. 
Jis priminė gražius ir turiningus prezidento Fordo pa
reiškimus apie Lietuvą ir kitas Pabaltijo valstybes, prieš 
išvykstant į Helsinkio konferenciją.. 0 vėliau, kai buvo 
paskelbti Helsinkio' aktai, tai jis patarė pasinaudoti tais 
paragrafais, kurie gali būti lietuviams naudingi kovoje 
už pavergto krašto laisvę.

Dr. Bobelis iškėlė kelis klausimus, esančius Helsin
kio aktuose, kurie iki šio meto kitų nekomentuotus. Tre
čias Helsinkio aktų paragrafas kalba apie sienų nekei- 
čiamumą. Minėtas paragrafas tvirtina, kad nei viena 
valstybė.neturi teisės laužyti kitos valstybės sienų. Lie
tuva, Latvija ir Estija yra tos “kitos valstybės”. Sovie
tų Sąjunga vartojo prievartą toms valstybėms pavergti, 
veikusius įstatymus panaikinti, tvarką pakeisti Sovie
tų Sąjunga neturėjo teisės taip pasielgti Siekiant Euro
pos taikos, Sovietų karo jėgos privalo pasitraukti iš šių 
trijų Pabaltijos kraštų. Helsinkio aktas neleidžia varto
to prievartos sienoms keisti. Sovietų valdžia prievarta 
šiuos kraštus okupavo, pravedė klastingus rinkimus, 
primetė krašto gyventojams vergiją ir išnaudoja žemės 
turtus ir gyventojus.

Ilgame savo liudijime kongreso komitetui, Dr. Bo
belis iškėlė visą eiiį naujų problemų, už kurias komiteto 
pirmininkas ir kiti komiteto nariai jam nuoširdžiai dė
kojo. Jam dėkojo ir latviai su estais, nes iki šio meto jie 
dar neturėjo progos užgirsti apie galimybes panaudoti 
Helsinkio aktus kovai už pavergtų tautų laisvę.

tių tiripMive bitM^remty sep- 
lynlrtlita sū pūeę metą). Ji man 
jiepadėkojo (tai įvyko prieš 101 Klrinaitis Tironų Naguose 
fndų). Daro išvadą: vaizdžiai piešia save: gudrus, pa-

— Bagdonas kiltas mano iš- relgos žmogus, gcrM adaiinU-

davime, tai neleido žmonai pa-j 
dėkoti uždėjęs.

žmona gėlių negavo. Gal ir 
iš šito istoriją galima kurti?!

Kad aiškiau būtų multiplika
vau Jūsų rašytą laišką ir prie jo 
pridedu savo nuomonę.

1) Jis mane apšmeižė Draugo

Draugui pasiunčiau savo versi
ja: Didvyriai ir išdavikai Klei- 
naičip Tironų Naguose. Draugas 
nesutiko įdėti, teisybės dėtis! pra 
šau tai padaryti Naujienų p, r?*; 
daktorių. * ’ '

Buvęs Kretingos inspektorius 
Bagdonas gyvas. Gyvena Ameri
koje, kai pabus jo sąžinė para
šys visą .teisybę.

Būkite malonus pranešti apie 
minimą galimybę.

Tyla. Rašau trečią laišką. 
Draugo redaktoriui: rašiau ą. a. | 
Kenedžiui jam Nykstant Vienon 
kalbėtis su Kruščiovu, dėl žmo
nos išvadavimo iš Sibiro. Nesu
tiko pagelbėti, bet gavau atsaky- j 
mą. Ilgą išsamų. Jums rašiau < 
du laišku dėl Kiemaičio Tironų 
Naguose. Įdėjau vokus, pašto 
ženklus ir popieriaus. Atsakymo 
negavau. Ginate melą ir šmeiž
tą. Smetonos, Stalino, Hitlerio 
pasekėjų melas lieka melu. To 
deltai prašau man Jūsų reda
guojamo Draugo daugiau ne
siuntinėti.

Prašymą įvykdė, Draugo dau
giau nesiuntinėja. Įmokėtų pini
gų negrąžino.

Po kurio laiko gavau iš Vyr. 
Draugo Redaktoriaus laišką. 
Mano atsakymą jam čia pridedu.

Draugo Vyr. Redaktoriui

Kleiną i tis giriasi savo drau
gams tautininkams:

ir komunistais. Tie atstovai tu^ 
rėjo pirmtaųsįa gerai apsidai
ryti savo kieme. Man vistiek 
nesuprantama, kaip tie mūsų 
garbingi asmenys pateko į tokią 
menkavertę brošįūžėJę.

Nevisai baigę puolančiųjų

NEIEŠKOKITE
TEISYBĖS DKAUGE
Apsirikau skaudžiai. 1976 me

tais Martynas Kiemaitis Draugo 
atkarpose pateikė prisiminimus 
Tironų Naguose, kur rašoma

rinė medžiaga.
Keletą kartų prašiau sustabdy-: 

ti tą melo pasaką. Redakcijos 
krepšys viską susirinku.

Užbaigai. Jei nebus mėnesio 
laikotarpyje anuliuota* metas to-, 
je pačioje vietoje, kur jis buvo 
paskleistas aš išvirsta “.sriubą”, 
kuri bus kai kam tikrai Jabai 
neskanu srėbti.

Bagiapa* 
197« metais lapkričo 2J.

2) Sutinku. Tik bėda, kad is
toriją niekas nekuria iš melon 
Melas nėra istorinė medžiaga.

3) Ne* sriubą siūliau, perspė
jau, kad tai yra melas ! Jūs vis 
tiek skleidėte iri toliau ji. Jum 
reikėjo kontaktuoti su melo “tė
vu”, o ne man siūlyti. - ‘*

ši istorija, kur nekalti žmonės 
katami prie kryžiaus, primeną 
raganų deginimo laikotarpį.

“Genijus.” šūktelėjo:
Bagdonas ant šluotos debesi

mis lakstė, raganius jis. -

Atsitiktinai j rankas pateko 
“Gyvosios lietuvybės griovėjai 
Čikagoje ir kitur”. Apačioje 
“lietuvių informacijos leidinys 
Nx- l Čikaga 1977” -

Nėra pažymėta kurioje spaus
tuvėje spausdintas, kas leidė
jas, nęi kas ji redagavo. Jokio

'i. Anoniminė, banąliška 
brošiūrėlė, bet nesigailėta lėšų- 
išleidimui. į

Atverčiau psl. 3. Ten rašo, kad 
leidžia Naujienose'užpultųjų at-s 
stovai ir pateikia dokumentinės

Praeitą vasarą Drauge eioieskoyimo dalelę noriu pateikti 
Martyno Kiemaičio -prisiminimąjį Naujienų skaitytojams? 
“Tironų Naguose’1’. Ten be kitų 
skaudžiai paliestų lietuvių, skau
džiausiai buvau įgnybtas aš. •

Rašiau Draugoč Redaktoriui, 
prašydamas tą melą sustabdyti, 
galų gale atšaukti. -Negelbėjo.

Leiskite pasinaudoti Jūsų re
daguojamu laikraščiu tą melo 
tiradą demaskuoti. 
Priimkite mano pagarbą Jums.

K. Bagdonas

Užvakar, kovo 27 dieną, Amerikos Lietuvių Tary
bos pirmininkas Dr. Kazys Bobelis buvo nuskridęs į 
Washington^ ir liudijo kongreso komitetui Helsinkio 
aktų vykdymui tyrinėti Kartu su Dr. Bobeliu į Wa- 
shingtoną buvo nuvažiavęs Dr. Kazys Šidlauskas, Ame
rikos Lietuvių Tarybos vicepirmininkas.

Washingtone yra sudaryta Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo komisija, kurion įeina šeši senatoriai, 
šeši atstovų rūmų nariai ir trys administracijos paskirti 
komisijos nariai Viso, penkiolika narių’. Prezidentas 
Fordas lūkuriavo paskirti tris šios komisijos narius. 
Tuometinis Valstybės Sekretorius Henry Kisingeris bu
vo priešingas tokios komisijos sudarymui, todėl ir vertė 
prezidentą atidėlioti paskyrimą.

' Išrinkus prezidentu Jimmy Garterį, nauja adminis
tracija visai kitaip pažiūrėjo į šį klausimą. Prezidentas 
Carteris tuojau paskyrė tris administracijos atstovus, 
žmogaus teisių specialistus. Dabartiniu metu komisija 
veikia pilnoje sudėtyje, ima paruoštus dokumentus ir 
klausinėja liudininkus, Paaiškėjo, kad komitetas turi 
žymiai daugiau žmonių, norinčių liudyti, negu laiko tų 
liudijimų išklausyti. Komitetas yra priverstas pasirink
ti liudininkus. Jis renkasi tokius, kure gali suteikti esmi
nių ir naudingu žinių. . 7^

Dr. Bobelo liudijimas buvo gana 'švarbus. Jis įteikė 
dokumentus apie, religinį persekiojimą Lietuvoje, bet 
daugiausia duomenų davė apie pagrindinių žmogaus tei
sių laužymą. Dr. Bobelis taip pat įteikė estų ir latvių pa
ruoštus dokumentus.

Dr. Bobelio liudijimas daugiausia lietė Lietuvą. Di
delė jo pareiškimų dalis tiko Latvijai ir Estijai, nes tuo

ŠAUKIAMAS NEORGANIZUOTOS AMERIKOS 
LIETUVIŲ BENDRUOMENĘ VIDURIO

VAKARŲ ATSTOVŲ 8U’ AŽIAVTMAS
Reorganizuotos Lietuvių Bendruomenes V. Va
karų Apygardos atstovų suvažiavimas šaukiamas 
1977 metų balandžio men. 30 dieną, 9 vaL ryto 
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DR. K G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IK MOTERŲ i-»«OS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 So.’ Pulaaki Rd. (Crowford 
Medical Buildinf). W. LU 5-M*

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti 3^4-8004

DR. G K. BOBELIS 
INKSTU ŠLAPUMO TAKU 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELpIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
' Medicinos direktorius

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

Tol.: 562-2727 arba 542-2728
■ _ u - ------ - - ----- 4^

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kectzie Ave^ WA 5-2670

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

TE L. — Be 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103 r d Street 
Valandos pagal susitarimą

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

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1002 N. WESTERN AV^E. 
5214 N. WESTERN AVĖ. 

Telefonas atsakomas 12 vai.

Tai

ir

Skaitytoju Baisai MODERNIŠKUS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

/'Ofiso telef,: 776-2880

MOVING
Apdraustas p-rkraustymas

Ii j vairi v atetumg.
ANTANAS VILIMAS

ToL 376-1882 arba 376-5996

Tėtei: HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVS.

CHICAGO, ILL. 60629

Leidimai —Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
TuL WA 5-0063

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad, 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vai. popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL x an trad, nuo 1—4 po pietų,

ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. M8d. Ban- 
dažai. Speciali pagalba kojoms.

• (Arch Supports) ir t t.
VaL: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1
2850 West 63rd St., Chicago. HL 6062S 

Telef.; PRospect 6-5084

OPTOfllETRISTAS
"kalba lietuviškai 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 
“contact lenses”

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

PERKRAUSTYMAl

ra

3354 So- HALSTED STREET Phone: YArds 74111

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 So. UTUAN1CA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

GEORGE F. RUDMINAS 
3319 So. LlfUAxMCA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL S74-4416

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

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

Gėlės visoms- progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET
Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 8-0834 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Drishiy krautuvė

THE DAISY STORE 
99Lj Southwest Hwy, Oak Lawn, 

TeL 499-1318

SOPHIE BARČUS 
RADIJO iEAAOS VALANDOS 

Vi»e» programos Ii W0PA, 

1490 WL A. M.

Liotuviv kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio UL30 
— 1:00 vai. popet — Šeštadieni 
ir sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30

LENKAI RAŠO APIE LIETUVIUS
Paryžiuje leidžiamas lenkui patriotinis ar antirusiikas ak- 

žurnalas Kultūra 1977 kovo nu-1 centas draudžiamas. Propaguo- 
meryje yra paskelbęs ir lietuviš- j amas vien tik bendrasovietinis 
ką ją kroniką. E. Žagiell gana 
plačiai rašo aipe lietuviškosios paudojama kaip baudžiamas na-
emigracijos gyvenimą. Paminė- cionalizmas. Didelė dauguma įva 
;o VLIKo seimą ir kai kuriuos jžiavusių rusų nesimoko lietuvių 
*0 nutarimus, dr. J. K. Valiūno‘kalbos, norą pasitaiko atvejų, 
susitikimą su Ukrainos prezidenjkad rusai sulietuvėja. Bendrai, 
tu egzilyje, pagalbos lietuviams fasadas atrodo lietuviškas, nes 
oolitkaliniams organizavimą, kad I daugį vadovaujančių vietų ūži- 
ašarąfVLIKo raštinėje dirbsima lietuviai, bet jų pavaduoto-
aunas studentas. Be to, apie 

Ohicagoj įvykusį lietuvių ir lat- 
zių studentų susitikimą, JAV 
'autinių sambūrių, sportininkų 
irofesorių, .visuomenininkų ir 
dvasininkų išvykas j Australiją, 
įpie lietuvių tv programą Chi- 
agoj ir operą.

Kanadoj įvykusi pabaltiečių 
konferencija, į kurią buvo pak
lėsti ir ukrainiečiai, su kuriais 
bendradarbiavimas glaudė ja. Uk 
-ai n iečių ■ atstovas atkreipęs dė- 
mesįj tai, kad sovietai stengia
si sukiršinti politinę emigraciją 
su žydais. Jis pasakė; “Patar- 
lautume raudoniesiems, jei mū
sų spaudoje pasirodytų antise
mitiški akcentai. Su žydais rei
kia vestis dialogą, atsiribojant 
uuo karo nusikaltėlių, jei būtų 
rodyta, kad tokių esą mūsų tar- 

Te”. Ta problema konferencijoj 
buvo plačiai diskutuota.

Vilniaus aerodrome gyvas ju
dėjimas —- kasdien penki skry- 
Ižiai į Maskvą, keturi į Kijevą, 
ta į Leningradą, po vieną į Char 
:ovą, O5esą, Rygą, Lvovą ir 
’augelį kitų miestų. Brangiau- 
ias bilietas į Novosibirską — 

’>0 rublių, pigiausias į Kauną — 
rubliai. Į Druskininkus reikia 

mokėti 3 rublius. 1977 tvarka
raštyje nenumatyta jokio skry-. 
džio į užsienį. Tvarkaraštis ant 
popieriaus gražiai atrodo, bet 
kartais reikia laukti valando
mis, net dienomis. Tokiais atve
jais keleivis tu r sėdėt ant suo
lelio ir neišeiti iš aerodromo, nes 
dekados nėra žinoma, kuomet 

' žagiell pamini lietuvių komi- 
Aętą Helsinkio nutarimams sek 
'i ir išvardina jo narius. Nese
niai užsienyje-atsiradę lietuviai 
nteligentai — disidentai sako, 
'tad suvaržymai juo stipresni, 
iuo artimesni oficialūs santy
kiai su Vakarais. Tuo siekiama 
neutralizuoti eventualią neigia- 

teratūros varžymas pasireiškė 
ir Lietuvoj. Dar prieš keletą me
tų pasitaikydavo dėmesio vertų 
iarbų. Dabar literatūra blanki. 
Žiūrovų reagavimas į teatro vei 
kalus neturi jokios. įtakos, nes 
•epertuarą nustato politiniai 
zeiksniai. Gausios istorinės ir 
iepriklausomybės 1 a i kotarpio 
iramos nestatomos. x Bet koks

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas 
Jei ruošiatės keliauti TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTU 

DALYSE.

kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:
t American Travel Service Bureau 

9727 S. Western Ave., Chicago,'III- 60643
Telef. 312 238-9787 '

• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvu, traukinių, laivų kelio- 
ūų (cruises), viešbučių ir automobilių- nuomavimo rezervacijas; Parduoda- 
ne kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 
iudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor- 
oacijas visais kelionių reikalais.

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

• Registruojami ekskursantai PLB organizuojamai kelionei j Angliją, 
Jetuvių studijų savaitės proga liepos pabaigoje. Kelionė iš Chicagos ir at- 
įal kainuoja $355. Informacijos taip pat teikiamos agentūros skyriuj, esan
čioj šv. Antano Taupymo Bendrovėje Cicero, IU, 1V1. 652-5707,

BALZEKAS MOTOR’S
4030 Archer Ave., Tel. VI 7-1515

Seniausias automobilių: pardavėjas lietuvis

Volare Premier Coupe

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

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

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas K a pačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovy* 
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

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

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

M. Zošėenko, SATYRINĖS NOVĖLĖS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina $2.

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

Prof. P. Pakarklity KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina $2.

Vincas žemaitH. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE.

fiie ir kiti leidiniai yra'gaunami 

NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL 6060* 

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paitv Ir prldadaM 
Uk| ar piniginę par laidą.
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nacionalizmas. Visa kita užants 

iai, kaip taisyklė, yra rusai, ku- 

ji potvarkiai bažnytinėj admi
nistracijoj reikalauja 20 asmenų 
bažnytinių komitetų ir trijų as
menų valdybų atsakyti už lėšas 
ir gerą kunigų elgesį. Į tuos ko
mitetus negali kandidatuoti bu
vę deportuotieji ir nepatikimieji.

* Buvo dėta, pastangų paneigti 
faktą, kad Lietuvoj ir po karo 
buvo pasipriešinimas,^ bet nese
niai prie Kauno pastatytas pa
minklas komsomolui, kurį už
mušė partizanai 1951, taigi, šeT 
šeri metai po” karo.

Toliau duodama lenkų- gyveni
mo sovietinėj Lietuvoj apžval
ga ir paliečiami lenkų-lietuvių 
santykiai. Pranešama, kad Sei
nuose, kur tebesitęsia' ginčas 
dėl lietuviškų pamaldų, ant sie
nų pasirodė užrašai “Išpiauti 
lenkus”. Autorius prideda, kad 
tai gali būti komunistų provoka
cinis darbas, tikslu drumsti len
kų-lietuvių santykius.

Bendrai, sako Žagiell, Lietu
vos sovietinės spaudos _ nusista
tymas dabartinės Lenkijos atž
vilgiu yra korektiškas. 'Viename 
repotaže iš “tarptautinio mies
to” Wroclaw (buv. Breslau — 
E.), kur gatvėse girdėti kalbant 
vokiškai, ukrainietiškai, graikiš
kai, žydiškai ir lietuviškai, pra
nešama,'jog lietuviai tame mies 
te turi savo seklyčią ir naudo
jasi žymia vietos administraci
jos 'parama. (Elta)

Prašome į talką

Artimo meilė ir labdarybė yra 
du labai svarbūs dalykai tiems 
asmenims, kurie myli ne vien sa
ve ir saviškius, bet ir artimus.

Amerikos legiono Darius-Gi
rėnas posto 271 Moterų skyrius, 
daug metų yra veiklus ir yra 
gavęs daug pagyrimų nuo le
giono aukštų pareigūnų už sa
vo veiklą. Daug veteranų iš 
įvairių karų tebekenčia ligon i- 
nėse. Darius-Girėnas posto Mo
terų skyrius kas mėnuo juos ap
lanko ir neyien juos pralinksmi
na, bet ir tinkamųjiovanų jiems 
suteikia. Aklus veteranus par
siveža į posto namąį gerai juos 

pavaišina ir prie geros muzikos 
sudaro gerą nuotaiką.

Tas visas darbas daug kainuo
ja. Dėl to mes prašome gerašir- 
džios visuomenės ateiti mums 
į talką. Kas turite nereikalingų 
dalykų bei drapanų, bet gali
mų kitiems vartoti, prašome pri
statyti j Darius-Girėnas namą, 
4418 South Western Avenue ge
gužės 11 dieną nuo 10 vai. ryto 

dieną bus “Rummage Sale”, tai 
yra nuo 9:30 iki 9 vai. vakaro 
bus išpardavimas.

Širdingai ačiū iš anksto už jū
sų talką atvežant nereikalingus 
jums daiktus ir dalyvaujant jų 
išpardavime.

Marfan Sebastian,
Buvusi Prezidentė

♦ Kanadiečiai turi savo did
vyrę, kaip kad prancūzai turi 
Joaną d’Arc. Tai -prancūzų kil
mės Madeleine de Wercheres 
(1678—1747). Būdama 14 me
tų, ji drąsiai kovojo Fort Dande- 
rous vietovėje prieš puolančius 
50 Iroquois indėnų kartu su 
dviem mažesniais broliais, 80 m. 
seneliu ir tik 2 kareiviais. Jie at
laikė visus indėnų puolimus, kol

TAUPYKITE PIRKDAMI IŠ 
FABRIKO SANDĖLIŲ

SAND A Y, MAY 1
SEKMADIENĮ, GEGUŽĖS 1 D. NUO 9 RYTO IKI 4 VAL. POPIET 

Pirkite dabar pavasariui, vasarai arba dovanoms į Lietuvą,
Didžiausias už bet kada buvusi išpardavimas Philmaid Lingerie — 

pižamos, suknios, darbo apranga namuose, pilno ir pusės dydžio apatinukai. 
Įvairus’gabalai medžiagos, apsiuvinėjimai. elastiškos juostos. Nailono, sa
tinas, trikotažo ir kitokie drabužiai nuo 30 iki 50 dydžio. 
SPECIALUS ĮVAIRIOS MEDŽIAGOS GABALŲ MAIŠELIS TIK 50 e. iki $1. 

tik labai maža dalis krautuvių kainos. Specialus chalatų išpardavimas. 
Douglas “L” sustoja prie Racine ir Morgan stočių.

1022 W. VAN BUREN ST.
- “ ‘ - - .............- -- r. - -

y Didelė automobiliams aikštė veltui.
PRANEŠKITE IR ATVYKITE KARTU SU SAVO ARTIMAISIAIS.

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Nuo
1914metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitižėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje
Sąskaitos apdraustos iki“ 

$40,000
8929 SO. HARLEM AVE., 

0CtZ“SZ6 ’PX
6J9j9 II

X2331S 69 ’M ZS9^ 
Bridgeview, Illinois 60455 

Tel. 598-9400

All accounts com- 
/pounded daily — 
Passbook Savings, 

paid Quarterly.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

PAUL WARNKE 
Ctiief Disarmament 
Negotiator

''Garbink, mano siela, Viešpatį, ir nepamiršk visų jo geradarysčių. 
Jis atleidžia visą tavo nusidėjimą ir gydo visas tavo ligas".

Psalmė 103:2. 3.
Gal pranašas Dovydas pritaikė sau šituos žodžius ir gal manė apie gy

dymą savo kūno ir apie kitus žemiškus palaiminimus. Tačiau šita Psalmė 
yra parašyta dvasiškojo Izraelio pamokymui. Dvasiški Dievo Izraelitai ži
no, kad jų nuodėmės yra atleistos ir kad jie yra suderinti su Dievu ir kad 
todėl, sulig Jo pažadais, visi dalykai veikia išvien jų labui, dėlto, kad jie 
myli Dievą ir yra jo pašaukti ir išrinkti. Jie visur ir visada randa prie
žastį ir turi savo širdyje norą pritaikyti sau ir dažnai kartoti šituos dėkin
gumo ir gyrimo žodžius.

Visi Žino, kad mirtis yr# fięun Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yre ml 
ruaieji? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAVIST 3715 WEST 66th S^RlfET. CHICAGO. ILL, 60629
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

SUSIRINKIMU Mažeika & Evans
Lietuvių Brighton Parko Moterų 

klubo Bunco ir Kortų parengimas 
įvyks gegužės 1 d. Dariaus-Girėno sa
lėje, 4416 So. Western Ave. Pradžia 
1:30 v. p p Bus gražių dovanų, už
kandžių ir t t Kviečia visus-

Valdyba ir Komisija

■ Laidotuvių Direktoriai

po 8 dienų atvyko daugiau ka
reivių į šią tvirtovėlę.

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

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: TArds 7-1741-1742

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

MIDLAND
SAVINGS
AND LOAN ASSOSIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 
PHONE 254-4470

TžVAS IR SUNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehfll 6-2345-S 

1410 So. 59th Ave., Cicero 
Telef.: TOwnhall 3-2108-8

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
- AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

4 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5,000). NARIAI:
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
□ireKtoriy
Associacijos



CICERO BENDRUOMENĖS
PAREIŠKIMAS į

Giliu tautiniu pajautimuj palies išeivijai į Chicagų 
griežtai pasisakome prieš ‘ino- 
nimini, bevardi .šmeižtų leidi
nį, Chicagojc skeidžiamų: už 
pinigus platinamų prokomu
nistinę propagandų!

Leidinys yra aiškiai skirtas 
suniekinti aktyvius patriotas 
veikėjus, spaudos žmones ir 
dienraštį "‘Naujienas”, tvirtai 
ginančias Let u vos laisvės rei
kalų, demaskuojančias oku
panto sukta taktikų, naudoja
mus metodus suniviliuoti išei- 
vijų. Tad visu pasipiktinimu 
ir smerkiame šį bevardį, ano
niminį šmeižtų jeidinį, pava
dintų: Gyvosios lietuvybės grio 
vėjai Chicagoje ir kitur.

Kreipiame dėmesį, kad šis 
bevardis šmeižtų leidinvs ju- 
ridrikai yra nelegalus, neaiš
kios kilmės. Be to, jame šmei
žiami tik visi tie, kurie aiš
kiai, griežtai priešinasi oku
panto užmačioms pasitelkti 
išeiviją savVs šiaip nutil
dyti jos balsų, reikalaujantį 
Lietuvai laisvės. Kada toje pat 
vieloje visiška tyla, praeina
ma pro visus tuos asmenis, 
kurie yra aiškiai pasišovę pa
taikauti ir nuolaidžiauti oku
pantui. Jokio priekaišto nepa
daryta prokomunistine propa
ganda prikimštų vadovėlių au 
toriams, leidėjams. Nė žodžiu 
neužsimenama apie studentų 
siuntimą į Vilniaus enkavedis
tų organizuojamus kursus ir 
t. t Tada ir yra rimto pagrin
do įtarti, kad šis leidinys yra 
paties okupanto darbas ir jo

— K. Žutautas, Pompano 
Beach, Fla., tapo Naujienų skai
tytoju. • Jas jam užsakė 6 mėn. 
dr. K. Pautienius, visuomenės 
veikėjas ir šaulių kuopos pirmi
ninkas Klevelande, , prisidėda-

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

to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakušovienės, 
Realtor, vadovaujama lietuviška įstaiga

6705 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, FL. 33706 
TeL 813-367-1791 dieną arba 813-360-0744 vakare.

0
2

FOUNDRY EMPLOYEES
We need several employees

LOUNDRY ENGINEER
TIME STUDY ENGINEER

(Watch & Board)
ELECTRICAL .MAINTENANCE
MECHANICAL MAINTENANCE

Verifiable Experience

NATIONAL CASTING
1400 SOUTH LARAMIE CICERO, IL. I

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 80 metų. Xlnint tą sukaktį, gerbiant pirštoje 

Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei. lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas imfinaTi lietuvybės ižlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi Ir kovoja už Lietuvei ir pavergtų lietuvių laisvu 
neidamoc ir neridėdaraos 1 sandėriui su okupantais ar jų Igalfo 
tinirit, < rVpi

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokrattoei grupes, Jų bendras Institu
cijas 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, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
arelbdama platinimo vajų kreipiasi į visus lietuvius .pasekti lietuviško® 
spaudos 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
tuviškų reikalų renesaasa.
KMNUOJA: Chlcigo|e Ir Kanadoj matams — W0.00, jwmI nwfy —

trims mėn. — $850, visnam mėn. 5X00. Kitos* JAV ristose mstams 
— $26.00, puiri mėty — S14jOO, vienam mėn. — $250. Užrisrduo- 
m — $31.00 mstams. Susipažinimui siunčiam* uviltf ne mokama L

Prašoma, naudoti žemiau esančią atkarpą.

173> Routh HaJwted Street, Chicxzo. HL 4M08

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip Kražiai žaliuojanti P«* 
relė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodyba pieveles išauginti. Reikia patyrime 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapiu agronomo A. šeštoko knygele, 
kuri vadinasi * .■

NAUJIENOS, 
1739 South Halsted St 

Chicago, HL 60608

f~| Siunčiu<5oL Naujiem} prenumeratai, Jubfliejlrdo 
vajam proga paremdamas lietuvišką »pe ūdą.

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

PAVARDft IB VARDAS

adresas

tą: ankstyvesnius jos dalyvavi
mus sutrukdydavo netikėtos tar
nybinės išvykos į Pietų Ameri
ką, Washwgtona ar kitur.

— LeoRp.> Kazlauskas iš 
Brighton Parko apylinkės at
siuntė tokį laišką: “Artinantis 
prenumeratos pabaigai siunčiu 
\30 pratęsimui ir $5 Mašinų fon
dui. Naujienos yra už demo
kratiją ir toleranciją. Šiais lai
kais mūsų uždavinys yra įsisa-j 
vinti dtemokrarinius principus —1 
demokratėti ir tapti demokra
tais. Lai gyvuoja demokratinės 
Naujienos!** ". *■

Faraonas Tutanchamonas, priei 33 I — Adv. Frank Šimutis, Zitos 
šimtmečius valdęs Egiptą. Ši statula jr £)r< Leonardo SUDUS, grįžęs iŠ 
rasta jo kaf>e, Egipto vyriausybė lei- L ...

čiy Egipto senieny. Jos buvo rodo-1 man, McNtilv, Marek and Boyd į 
advokatu firma. 123 Fourt St J 

o Datanozio dteną |os dus aigaDex>| • |
tos j Chicagąi ir rodomos Field Mu-ĮWasteka» DL 
ziejaus salėse. Čikagieciai galės pa
matyti 9ilią Egipto senovę.

at
mestas, kaip nesantaikos obuo 

Jlys— *ik reiškiame nuostabą, 
: kad šiame komunistinio vy

liaus leidinyje nė vienas jame 
i.švm taniųjų asmenų, koųiu- 

! m’stų ir prokomunistų užta
riamųjų nepareiškė jokio pro
testo!? Net ir pagalvoti skau
du, kad okupanto ir jo patikė
tinių leidinyje glostomi asme
nys jaustųsi patenkinti ir tai 
prisiimtų sau už garbę?...

Aišku, šis šmeižtų leidinys
V ra okupanto politinis atkir-l do atgebenti j Ameriką didoką skai- 
tis visiems tiems, kurie pasi
sakė ir demonstravo prieš jo 
atsiustu prokomunistinių pro
pagandos Filmų rodymų* Jau
nimo Centre.

Kviečiame visus geros valiosi 
sųmoningus lietuvius šį leidinį 
ir jame rašomus šmeižtus pas- p jj Žutautu. Dėkojant dr. 
merkti, kaip ir visa kitų klas-lp .............. - - - -
tingų prokomunistinę ųiropa- prenumeratorių p. Žutautą, ge-(]ienė, Aug. Ramanauskas ir Ze- 
gandų. Leidinio nepirkti rr sa-1 ” • - • > • i * - —
vo skinkiai uždirbtu doleriu 
neremti komunistinę ir pro
komunistine veiklų.

R. Lietuvių Bendruomenė

Cicero Apylinkės valdyba

kariuomenės, pakviestas j Ack-i 
mon Xfarpk and Rnvd *

mas prie Naujienų platinimo va
jaus ir palaikydamas ryšius su

Pautieniui ir sveikinant naująjj

' Albina Lipčienė, New Ha- WORKING FOREMAN-NIGHT SHIFT 
ven, Conn., išrinkta LB Apylin- Excellent opportunity for an 
kės pirmininke, Vaiva Vėbrai-
tė — vicepinn.. Jonas Šaulys — lathes and drill presses.
sekr. ir iždv Bronius Strimaitis HORIZONTAL BORING mill

I OPERATOR
— valdybos nariu, Emihja šau- -: "

Į Must have own tools, work from prints
DAHLSTROM INDUSTRIES

9508 Winona, Schiller Park, H 
625-3567 er 678-5305

rą žinią skelbiame visiems skai- nonas Markevičius — priežiū- 
tytojams. Platinimo vajaus pro- raj. ,
ga Naujienos yra siunčiamos su- ■. .v • '
sipažinimui 2 savaites nemoka- K. Martir.kus iš Marquette 
mai- Parko apylinkės lankėsi Naujie

nose pratęsti prenumeratą. Dė-
— Algirdas Bachunas, žino- Luj qž vizitą h* 35 auką. Dėkui 

mas biznierius ir ilgametis Nau- tos apylinkės tautie&ui už- 
jienų rėmėjas -iš Geneva, UI., sakiusiam Naujienas viene- 
kartu su savo artimaisiais da- metams 
lyvaus Naujienų bankete ir laiš- Į 
ku rezervavo vietas. Taip pat 
dalyvaus Ema ir Anthony Pe-

MOLD MAKER
To work in our newly expanding 

Company. Top pay. Job bonus. Profit 
sharing, full hospitalization insurance.

REGO MOLD & TOOL
421 Harvester Ct. Wheeling. Hl. 

541-1030

MECHANIC

MAINTENANCE ENGINEER
DOVANŲ PREKĖS BET KU-

traičiai iš Willow Springs, III. RIAI PROGAI — kristalas, por-
Visi lietuviai kviečiami banke
te dalyvauti ir prašomi rezer
vuoti vietas grupėmis arba pa
vieniai Naujienų administraci
joje.

— Marija Smilgienė įš mūsų 
kaimynystės kartu su dukromis 
ir artimaisiais dalyvaus Naujie
nų bankete šį sekmadienį Marti
nique restorane. Taip pat daly
vaus lietuvis advokatas Paul

.Smith su žmona ir artimai
siais. Dėkui už dalyvavimą ir 
ankstybą vietų rezervaciją. 
Tenka pastebėti, kad Chicagos 
policijos departamento pareigū
nė Regina Smilgytė dalyvaus
Naujienų parengime pirmą kar- racijoms telef, GR 6-8417.

celanas, sidabras, gintaras, auk
so papuošalai ir brangenybės. 
Didelis 14 ir 18 kt. aukso gran
dinėlių pasirinkimas. TERRA j 
atidara kasdien iki 5 vai., pirm., ] 

ir ketv. iki 8 vai. vak. šventadie
niais uždaryta. Adresas—Terra,’ 
3235-37 W. 63 St., Chicago, Ilk, I 
tel. 434-4660.

— Tauragės Klubas kviečia 
visus Į Motinų dienos proga ren
giamą banketą, gegužės 14 d. 
7:30 vai. vak., Vyčių salėje, 2455 
W. 47 St. šokiams gros A. Ra- 
monio orkestras. Įėjimas, šiltą 
ir šalta vakarienė 8 dol. Rezer-

must be JACK OF ALL TRADES 
| Plumber, welder, AH Around 

machinist Good pay, good 
benefits.

Near south side plant in 
Bridgeport.

CONTACT MEL STHAHL 

326-4710

HELP WANTED — M/.LE-FEMALE
Reikia Darbininku ir Darbininkių

os Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, I1L 60627. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted Ft, Chicago, III. 60608. — TeL 254-3320

*

MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th SU Chicago, lit 60629 • TeL WA 5-2737 

Didelis pislrinklmas f«ros rūiltc įvairių prtldę. 
MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
• J. Jurnlmf, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų Ir intymių nuotykį 

aprašymui, paimti Iš gyvenimo. Lengva* rtilius. gyva kalba, gražiai išleista 
150 psL Kaina $2.50.

Dr. Juozai B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Istorija 
santrauka nuo pat senųjų amžių Iki pokario metų. Vidutinio formato. 14i 
psU kainuoja $2.00.

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

» t

Dauguma štų knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas b 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius j Naujienas arba atsiimtus čeki » 
piniginę perlaida. t

SODYBŲ PIEVELES
‘ Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pievelei. Apraiyta kaip 

žole užaugino, kaip žemę tręšti Ir prižiūrėti. Naūjiępos H4 knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę Įsigyti už 81.25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųati $1-50 čeki 
arba Money Orderį, o mea knygelį jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu-adreso:

KITCHEN HELP WANTED
Exper. preferred. But not necessary.

Day - Evening shifts. 
Full and party time. 
Apply in, person — 

2 to 4 — Sfo- thru Fri.
STEAK & ALE

525 W. Roosevelt Rd. Lombard, ni.

HELP WANTED — FEMALE.
Darbininkių reikia

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

Tel. 424-5597

RENTING IN GENERAL 
N u o n> o t A

BELMONT-WESTERN APYLINKĖJ
Išnuomojamas butas su 3 miegamais 

ir uždaru porčium. Be gyvuliukų. 
Teirautis angliškai. 525-5018 arba 

327-5856. po 6 v. v, nuo trečiadienio 
iki šeštadienio, o sekmadieni 

visa dieną.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
{varrūs Pardavimai

FOR SALE TAVERN BUSINESS 
and restaurant,

1st floor and modern 5 room 
apartment 2nd floor.

' Near Amphitheatre
Call 5234457

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali dau^ 
padėti teisininko Prano šulo pa- 
/nošta, teisėjo'Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
<nyga —

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

tna ‘Naujienų' administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legališko- 
nis formomis — J350.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St., Chicago DL 60608.

ONOJ 1MV3H 3AI9

JSVJSIQ XOV3H 1H9U
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL, W«08

GUARDS .
SECURITY
OFFICERS

MIL HAND — EXPERIENCED
Familiar with drill and counterbore 

work. Many penefits.
Phone 544-3552 or Apply at

FORM RITE TOOLS. INC.

* 10265 Franklin Ave.
Franklin Park, Hl.

t HELP WANTED — MALI 
□<rb>inkv Rrifrla

REAL ESTATEI

Nationwide firm; Top Pay; All 
uniforms provided; accrued paid ' 
vacation; no dues of any kimi; 
scheduled pay increases and full 
40 hour-Work week. 
Locations throughout Chicago 
and suburbs.

ALLIED SECURITY 
;1130 Garfield, Oak Park 

622-3311

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

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

D£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

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

ŠEŠIŲ apartmentu puikus mūrinis. 
Arti šv. Kryžiaus ligoninės. $17,000 
pajamų.

ERDVŪS mūro bungalow. 3 miega
mieji ir valgomasis. Arti mūsų raštinės.

3 BŪTAI ir biznis, gera transpor- 
tacija, arti bažnyčios.

TAVERNA ir ^kambarių butas vir
šuje. Reikia greit parduoti. Duokite 
pasiūlymus.

2 BŪTŲ medmis. $12,000.

JŪSŲ GEROVEI!

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

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

2 BUTŲ gražus mūras Marquette 
Parke. Du atskiri šildymai gazu, įreng
tas beismantas, garažas. $32.000

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

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

TRŪKSTA NAMŲ PARDAVIMUI
Namai pardavimui:

MARQUETTE PARKE 4 miegamų 
mūrinis, arti bažnyčios, mokyklos. 2 
mašinų garažas. Nebrangus.

6 MIEGAMŲ mūrinė rezidencija su 
valgomu. 2 mašinų mūrinis garažas. 
ApyL 66 ir Mozart.
. 10 M. SENUMO 4 butų mūrinis pa

jamų namas. 3 butai po 4 ir vienas 3 
kamb. Apyl. 53 ir Kolin.

1& AUKŠTO mūrinis. 5^ kamb. 
apačioj, 4^ kamb. viršuj. Įrengtas rū
sys. Mūrinis garažas. 62 ir Kolin.

8 MODERNŪS butai — labai gerai 
išlaikytas namas. Visi butai po 4 kamb. 
Prie 55 ir Kedzie.

BRIGĖTON PARKO pyl. geras in
vestavimas. 3 mūriniai namai po 2 
butus $20,0000 kiekyenas. Pardavėjas 
pageidauja parduoti visus namus vie
nam pirkėjui. ■

60 AKRŲ farma į pietų vakarus nuo 
Lemonto. Galimybė išdalyti sklypais. 
Kaina $5,500 už akrą.

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

PLATŪS LOTAS aru šv. Kryžiam 
ligoninės Pigus.

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

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET 

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

TeL 927-3559
- -

TAISAU NAMUS 
IR VISKĄ NAME 

Telefonuoti: 
476-7727 arba 523-9367BUDRAITIS REALTY

, Įvairi apdrauda —.INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMĄS — parenkam 

nuomininkus.
4243 W. 63rd St, Chicago 

TeL 767-0600.

LEMONTO APYLINKĖ
Five wooded acres in the country 

with 2 house: 1 duplex a • cottge. 
Ideal for large family with privacy.

FRANK DI GIOVANNI. Realtor
815-838-8363 
815-727-4000

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams

Kreiptis

4645 So; ASHLAND AVE. 
523-8775

PARDUODAMAS pasakiško grožio 
Cape C od stiliaus namas ant 40 pėdu 
sklypo, apaugusio dekoratyviniais me-^ 
džiais. 4 miegamieji, dvi pilnos vo
nios, gera vieta tokioje pat apylinkėje. 
6200 i pietus ir 6400 į vakarus. Įkai
nuota greitam pardavimui virš 40 tūk
stančiu dolerių, bus priimtas geriau
sias pasiūlymas. Idealus giminingoms 
šeimoms. Agentai nepageidaujami. (

Teirautis angliškai. Tel. 586-4021.

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

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

M. š I M K U S 
Notary Public 

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

Į . Į ■ f
FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 

A famous name in Southern Building 
Regional Office Cameo Tower Build
ing

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois* 60635 

Area Code 312 771-8200
ANNA DOCHES 

Lithuanian Representative

BEST THINGS IN UFE
l.ail Fr«nk Zapoli*

Z 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, valkams žaidi- 
Imo aikštelė. Galimr. rezervuoti tel 

501-623-9814.

Didžiausios kailių 
pasirinkimas 

pei vieninteli 
lietuvi kailininką 7^ 

Chicago ja 

NORMANĄ
BURŠTEINĄ

TeL 263^552® 
(jstaigoa) ir 
677^488 

(buto>

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

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

GA 4-8654

Stale Farm lite Insurance Company

NAMŲ REMONTAS
DIRBU VISOKIUS DARBUS:
DURIS. LANGUS LAIPTUS.

PORČIUS IR PAKELIU,
JEIGU REIKALINGA.
KAINA NEBRANGI.

Tel. RE 7-3687. Chicago. IL. 
įšaukti vakarais MIKAS M.

MAUJlf wen, CNICAM a. Friday, (April 29. 197755X3

185 North Wab**k Aeww

•NAUJIENOS* KIEKVIENO 
LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS


