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Oficialus pranešimas sako, kad ketvirtadienį ponia Rosalyn /Carter buvo 
operuota, iš josios krūties buvo i spjautas nepiktybinis auglys. 49 mėty amžiaus 
moteris buvo operuota Bethesda ligoninėje. Prezidentas Čatęris-ramina 

veiklią savo žmoną, linkėdamas jai greičiau pasveikti.
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JAV
INFORMUOKITE APIE HELSINKIO 

SUSITARIMŲ LAUŽYMUS
Lietuviai gaunantieji tikslių žinių apie . naujus žmogaus 

teisių pažeidimus,' priešingus Helsinkio susitarimams, prašomi 
skubai pranešti Amerikos lietuvių Tarybai, 2606 West_63rd 
Street, Chicago, Blinois. 60629.

Dr. K. Bobęlis padarė prane
šimą apie Artos darbus ir pas
tangas ^inti žmogaus trises Lie 
tavoje, painformavo apie Altos 
valdybos darbų pasiskirstymą. 
Aptarti, glaudesni ryšiai su Cle
veland© skyriumi, išklausytas 
Cleveland© valdybos praneši
mas, pasitarta dėl Vasario 16 
minėjimų ir dėl rinkimo aukų 
remiant Lietuvos laisvinimo 
darbą, vedamą Artos.

Pietų Afrika

CAPE TOWN. _ JAV-bių, 
Britanijos, Prancūzijos, Vaka
rų Vokietijos ir Kanados oficia 
lūs atstovai ir Pietų Afrikos 
baltieji lyderiai buvo susirinkę 
tartis, dėl neramioje padėtyje 

. besančios Pietvakarių Afrikos
Pasitarime dalyvavo čikagie-į (Namibijos). Fiet.Afriką atsto

čiau dr. K. Bobelis, T. Blinstru - vavo pate prenijeras John Ver
bas, dr. V. Šimaitis, J. Talandis, į gfer ir užsienių reik, ministeris 
dr. J. Valaitis. Iš kleyelandiečių -
dalyvavo: L Bublienė, M. Bly
nas, Jokūbaičiai, H. Idzelis, A. 
Kąsulaitis, A. Laikūnas, J. Mal
siąs, J. Nasvytis, J. Virbalis,’ K. 
žiedonis. .

Tokį raginimą perteikė spau
dos konferencijoje Artos pirm.

Pik Botha. Pasitarimai nuo tre
čiadienio nusitęsė iki šeštadie
nio, bet vedami prie uždarų du- 
rų ir nei Pietų Afrikos valdiniu 
kai, nei kitų valstybių delegatai 
į klausimus neatsakė.

Iš kitų įvykių: Pietų Afrikos 
policija paleido šautuvų šūvius 
į 2,000 riaušes keliančių juo-

iš Washingtono, kur su dr. K. 
■a^Aidlauskm lietuvių,Jaisių/es

tų vardu liudijo Helsinkio ko
misijai apie žmogaus teisių pa
žeidimus Lietuvoje. Komisija 
sutiko priimti papildomus duo- 
menis dar ir vėliau.

Altą remia jaunimo planus

Amerikos Lietuvių Tarybos 
valdyba bal. 20 d. buvo, susirin
kusi posėdžio ' savo -būstinėje 
Chicagoje. Posėdyje padarė pra 
nešimą O.. Baršketytė, valdybos 
narė, kuri buvo nusiųsta daly
vauti Pas. Liet. Jaunimo Sąjun 
gos pasitarime Southfielde, Mi
chigan, įvykusiame bal. 15—17 
d. Pranešė, kad ten buvo aptar
tas demonštratijų rengimas bei 
kiti darbai ryšįum su Belgrado 
konferencija. Altos valdybos su 
sirinkimas šiam jaunimo už-: 
mojui pritarė. L f

Toliau Altos valdybos posėdy 
buvo aptarti ryšiai su Vliku ir 
pasitarimai su jo atstovais Cle- 
yelande, svarstytas tekstas me
morandumo Helsinkio komisi
jai apie žmogaus teisių pažeidi
mus Baltijos valstybėse. Svar
styti kiti bėgiamieji reikalai.

Posėdį pravedė dr. K. Bobe
lis, dalyvavo: T. Blinstrubas, 
dr. K. Šidlauskas, dr. VI. šimai-

80% vien juodųjų gyvenamame 
Johannesburg© priemiesty Šo
vėte. Policijos pranešimu, “tik” 
trys sužeisti.

Rodezijos komunikate prane
šta, kad juodieji partizanai, ku 
rie operuoja Rodezijos pasieny, 

I nušovė Rodezijos. vidaus reika
lų ministerijos juodąjį tamau- 
toją, distrikto asistentą. John 
Mąrekį, 32. S«net Rodezijos 
kariai jau nušovė - 480 juodųjų 
partizanų ir žuvo 72 Rodezijos 
kariai.

VLIKOPASITARIMAI
Amerikos Lietuvių Tarybos valdybos nariai, atvykę iš Chi

cagos į Cleveląndą, bal. 23 d. turėjo pasitarimus su vietinio sky
riaus valdybos nariais ir kitais vietos Alto .veikėjais. ■
- 1977'-m. balandžio 23 d. 1i ... ' i . !
veįnde buvo .susite 2 latTJJ

Pirmasis pasaulinis

šys, St. Balzekaš? J. Talandis, 
E. Vilimaitė, O. Baršketytė ir 
I. Blinstrubienė.

Žmonės sutverti 
iš žemės dulkių

Research Centro, Kalifornijo
je, astrofizikas Dr. David Black 
sako, kad žmonės yra padaryti 
iš žvaigždžių. Visi pagrindiniai 
elementai, kurie sudaro žmo
gaus būtybę, yra ir žvaigždė
se.

Vienoje tik mūsų galaktikoje 
(Paukščių kelyje) esą apie 10 
bilijonų žvaigždžių sistemų, ku
riose gyvybė galėjusi išsivys-

Vancės ir Gromykos 
derybos Genevoje

WASHINGTOTAS. Valstybės 
sekretoriaus Cyrus R. Vance ir 
Sovietų užsienio reikalų minis
ters Andrei Gromyka pasitari
mai Genevoje, Šveicarijoj, pra
sidės šio gegužės mėnesio 18 d., 
siekiant pasirašyti sutartį, kad 
būtų uždrausta karo atveju mo
difikuoti globalinę aplinką, tai 

1 yra sukelti oro atmainas mani
puliuojant žemės atmosferą.

Be to, Valst. departamento 
pranešimu, turėjo būti pradė
tos diskusijos dėl atominių bran 
duolinių ginklų apribojimo, bet 
iš sovietų pusės dar negauta at
sakymo, ar jie yra prisiruošę. 
Be to, departamento pranešėjas 
pasakė, kad nieko nežinoma 
apie jokius naujus pasiūlymus 
šiame dviejų - trijų dienų susi
tikime tartis dėl strateginių 
ginklų apribojimo sutarties.

— Prancūzų valdžia perdavė 
Izraeliui didoką kiekį uranijaus, 
kad jie galėtų pradėti ne tik 
bombų, bet ir pigios energijos 
gamybą. Nelaimei, tas uranijos 
iš Marselio uosto į Izraelį pake- 
liuje dingo. Policija negali su
rasti vagilių, bet Izraelis pa
liktas be bombos. Telavivas la
bai nepatenkintas prancūzų pir-

Liet. Tarybos ir Vliko atstovai 
pasiinformuoti ((ir pasitarti dėl 
bendros Lietuvos laisvinimo 
veiklos ir tarpusavio* ryšių.

Pasikeista informacija apie 
lietuvių žmogaus teisių komisi
jos atliktą darbą, jos ateities už 
davinius ir artėjantį Altos pir
mininko liudijimą JAV komisi
joj, sudąrytoj Helsinkio kon
ferencijos nutarimų vykdymui 
stebėti. , ->■.

Pabrėžta, kad su žmogaus tei 
• siu pažeidimu rištinas tautų, ap

sisprendimo vykdymas, okupan 
to nutrauktas Lietuvoje.

Tartasi abiejų organizacijų 
politinio darbo padalos klausi
mu.

■ Svarstant Lietuvos laisvini
mo 4arbų finansavimą, nusista
tyta abipusiai remti šių darbų 
proejktus ' • .

Pasiimformuota . apie Tautos 
Fondo nuostatų numatomus pa
keitimus, išryškinančius i gali
mybes Altai dalyvauti Tautos 
Fonde.

Susitarta glaudžiau bendra
darbiauti, apsikeičiant informs 
čia ir leidiniuose.

Pasikeista nuomonėmis apie 
sutartą nuostatų dėl santykių 
su pavergtais lietuviais vykdy
mą ir interpretaciją.

Kalbėta apie Lietuvos laisvi
nimo darbo konferencijos suŠaū 

[ kimo galimybes, pripažįstant 
jos reikalingumą esamose poli
tinėse sąlygose.

( Pasitarimas vyko atviro ir 
nuoširdaus išsikalbėjimo nuo
taikoje ir su dirbamo darbo at
sakomybės supratimu.

Vlikui atstovavo: Jurgis Va
laitis, dr. B. Nemickas, Bronius 
Bieliukas ir Algis Vedeckas.

Altai: dr. Kazys Bobelis, Te
odoras Blinstrubas, Jonas Ta-, 
landis, dr. Vladas Šimaitis ir 

idr. Jonas-Valaitis, ■ v

Du Alabamos. plėšikai nuleist f-

Mobile, Ala. Wayne. Bitter’ ir 
John Evans, du “linksmų ’ plau
čių” piktadariai, kurie visą lai-? 
ką juokavo ir nė sykio neparo
dė atgailos, gavo ko norėjo; kai 
apygardos teismas abudu nutei
sė elektros kėdėn už krautuvės? 
savininko apiplėšimą ir nužudy
mą.

Apygardos gynėjas Charles 
Graddick, kurs sutiko su teisia
mųjų pageidavimu mirti, pasa
kė dvylikai prisiekusių jury: 
“Gaila, kad tik vieną elektros 
kėdę turime. Galbūt jiedu lote
rijos būdu sutars, kurs galės 
sėstis pirmas arba sėsis abudu 
vienas antram ant kelių”.

Teisėjas, išskaičiavsę kokį 
ilgą sąrašą nusikaltimų plėši
kavimais jiedu yra padarę, nus
prendė, kad tiedu iš Indianos 
kalėjimo “ant poralės” paleis
tieji turės mirti elektros kėdėje 
liepos 25 d. prieš saulei te-’ 
kant, sprendimą baigė žodžiais: 
“Te Dievas pasigaili jūsų sielų”

“Dėkui jums, teisėjau!” paša 
kė, Ritter, 23 metų, išklausęs 
sprendimo, o atsisukęs į apy
gardos prokurorą: “Jums aš at
siųsiu pakvietimą!”

Kaip tiedu nuteistieji pagei
davo kėdės, pavyzdžiui Wayne 
Ritter, nutildęs savo gynėją'ad
vokatą, pasakė: “Jei man duo
site visam amžiui kalėjimą, po 
10 ar 15 metų aš vėl būsiu lais
vas. Aš žinau, kur jūs gyvena
te. Aš nemėgstu daug laiko pra 
leisti kalėjime ir tikrai jus “ap
lankyčiau”. Taigi, kitokio pasi-

PAREIGŪNAS TODMAN PRALEIDO 
KUBOJE TRIS DIENAS 

Lėktuvų grobiku sutartis neatnaujinta, 
bet Kuba laikysis susitarimų

WASHINGTON, D. C. —■ Sekretoriaus pavaduotojas Teren
ce T. Todman, praleidęs tris dienas Havanoje, grįžo ir pareiškė, 

k kad susitarimas su Kuba dėl žvejojimo jau baigtas.

Kantai apkaltinti

Septyni Hantų šeimos na
riai iš Dallaso apkaltinti sojos 
pupų spekuliacijomis. Kaltini
mas iškeltas ketvirtadienį. Pre
kybos komisijos pirmininkas W. 
Bagley pranešė, kad Kantai su
pirko 22 milijonus sojos (pupų) 
bušelius per Čikagos prekybos 
centrą. * ?

Klausimas, kaip traktuoti 
Kanto šeimos ■■ narius. Vienam

“ pagal įstatymą tegalima turėti 
tik 3 milijonus bušelių. Komisi
ja sako, kad Kantai supirko so
jos pupelių, veikiant kaip vie-

sidėjo pirmas internationalinis 
kongresas /‘Nežinomiems Skrai
dantiems Objektams” (NSO, LI
FO) tirti. Konferencijoje daly
vauja lygiai 30 mokslininkų ir 
rašytojų iš įvairių pasaulio vie
tų! • ■ ■ '

Kongreso atidarymo prakal
bose prancūzas Jaques Valle’. ir 
amerikietis Allen Hynek (North 
western universiteto Chicagoje 
astronomas) apeliavo į daly
vius diskusijose prisilaikyti 
“mokslinio metodo”, kad nesu- 
sisidarytų “šarlatamzmo” įspū
dis. Kongrese daugelis moterų 
ir vyrų užsiregistravo kalbėti 
apie savo kontaktus su “ne šios 
žemės būtybėmis”, o kai kurie 
giriasi buvę NSO “pavėžinti”,

Ispanija tikisi 
Amerikos paramos
WASHINGTONAS. Ispanijos 

ministeris pirmininkas Adolfo 
Suarez Gonzales atvyko pasitar
ti su prezidentu Carteriu užtik
rindamas, kad Ispanija yra pa
siryžusi atstatyti demokratinę 
santvarką.“ Suarez penktadienį 
susitiko su prezidentu Carteriu, 
kurs parodė didelį Jungtinių A. 
Valstybių prielankumą teikti Is 
panijai paramą, kai ta šalis atėi 
nančio birželio 15 d., pirmą kar
tą per 40 metų, turės pirmus 
laisvus rinkimus.

Prezidentas Carter pačiomis 
pirmomis savo administracijos 
dienomis buvo išreiškęs norą su 
sitikti su lyderiais abiejų — Is
panijos ir Portugalijos, kurių 
ateitis po ilgų diktatūrų viešpa
tavimo metų atrodė netikra.

rinkhno nėr*,.kaip egzekucija”. | ėjusią savaitę.

Hantai numatė kaltinim 
ruošiasi gintis. Jie sako, k:

kalavnnorir^tiekimo dėšftf

Gn ybęs pilna žemė
Purdue-universiteto civilinės 

inžinerijos tyrimais “suskaičiuo 
ta”, kad viename valgomame 
šaukšte geros, natūraliai bran
džios žemės gali “gyventi” dau
giau kaip bilijonas bakterijų, 
milijonas- ar daugiau grybelių 
(fungi),-milijonas ar daugiau 
actinomyzečių (pailgos formos 
bakterijų) -ir 70,000 mikroskopi 
nių- gyvūnėlių, protezoa vadina
mu

Architektai apskaičiavo, kad šį pava
sarį Pises ,mieste stovįs bokštas dar 
labiau pakrypo. ’Italai gauna daug 
pa tari m v, kaip sustabdyti bokšto kry
pimą, bat negavo nei Vieno praktiško 
plano. Visi planai neįvykdomi. Bbkš- 
to statytojai neparinko ^ip(iv pamaty.

Todman kelionė į Hanavą tu
rėjo būti laikoma didelėje pas
laptyje, bet laikraštininkai ji 
atpažinojcai jis prieš 3 dienas iš 

■Miami aerodromo išskaido Į Ku
bą. Pirmieji pasitarimai žvejo
jimo sutarčiai paruošti pradėti 
New Yorke.Jie taip pat buvo ve 
darni slaptai. Apie New York© 
pasitarimus niekas nieko nepa
tyrė.

JAV paskelbus 2* šimtų my
lių jūros zoną savąja, tuojau tu 
rėjo kilti konfliktas su Kuba. 
JAV turėjo tokią pačią zoną 
leisti ir Kubai. Vietomis nėra 
tokio didelio atstumo. Reikėjo 
aptarti vienų ir kitų teises, kad 
žvejojimo metu nekiltų berei
kalingų neaiškumų, o iš jų ne
pageidaujami konfliktai. Sekre 
toriaus padėjėjas, jūrų teisių 
ekspertų lydimas," prieš kelias 
savaites praleido ilgoką laiką 
Kuboje, kol jam1'pavyko aptarti 
visus, galimus konfliktų šalti
nius. Teko susitarti ir dėl arbi- 
tracŲos, kas ir kaip bus spren
džiami kilę nesusipratimai.

Atrodo, kad pavyko ne tik su 
sitarti dėl šių klausimų, bet Vai 
stybės Departamentas patvirti
no Todmano vadovaujamos eks-. 
pertų grupės atliktus darbus. 
Jeigu kilo dar vienas lotas neai
škumas, tai paskutinėmis trim 
dienom jis buvo išaiškintas ir 
aptartas. Delegacijos pirminin
kui Todmanui teko vesti pasi
tarimus su dabartine Kubos už
sienio ministere Isidora Mal- 
mierka. Buvo paskelbtos žinios, 
kad Todmanas susitikęs su pa
čiu- diktatorium Kastro, bet tai 
neteisybė. Todmanas su Kastro 
nesikalbėjo.

šių metų.balandžio 15 dieną 
pasibaigė susitarimas tarp Ku
bos ir JAV dėl lėktuvų grobikų. 
Minėtas susitarimas buvo pasi
rašytas dviem metams. Kastro 
pareiškė, kad jis nesirengia šio 
susitarimo atnaujinti. Jis nori 
prekybos sutarties. Tuo tarpu 
jokios prekybos sutarties nenu
matoma pasirašyti. Niekas nesi 
rengia atnaujinti ir lėktuvų gro 
bimo sutarties. Bet Kubos už
sienio reikalų ministerė prane
šė, kad Kuba, net ir nepasirašiu 
si naujos sutarties, laikysis pa- 
sibaigus:os sutarties dėsnių, lie 
čiančių lėktuvų grobimus.

Valstybės Departamento šiuo 
ksniuose vyrauja įsitikinimas, 
kad netolimoje ateityje bus at
naujinti diplomatiniai santy
kiai tarp JAV ir Kubos. Sen. 
McGovern vadovauja senatorių 
grupei, kuri nori galimai grei
čiau užmegzti diplomatinius san 
tykius, o tik vėliau atsinaujins 
ir prekybos santykiai.

Portugalijos ministeris pir
mininkas Mario Soares lankėsi 
pas prezidentą Carterj jau pa-

ORAS
šiltesnis

Saulė teka 5:53, leidžiasi 7:44
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visada savo mainytę prisime
na su meile. Gražiausiame at
bundančio pavasario mėnesy
je motinai pagerbti skiriama 
diena. Kad ir labiausiai apk
rautas darbais bei kasdieni^

2501 w. 69rh St;, Chicago, IH. «0627. 
X333 So. H»hbd ct, Chicago, ttt 60608.

V. V A L A NTI N A S

MICHAELS
4637 So; Archer Avė. 

(Prie rr-tiw>

simena savo mamą. Nulenkia 
savo galvą išbučiuoti taip 
brangi as jį išnešiojusias p a- 
vargusias rankas. Ant šį pa-

dabar taip pat: jis šoko, griebė sau už galvos ir su unkš
timu apėjo apie stalą, paskui kiek toliau atsisėdo.

v; ■. t K ,v .X

Jį palaikė karininkai, štabo kapitonas Polianskiš 
ėmė Įtikinėti Varią, kad Puškinas iš tikrųjų psichologas, 
ir įrodymui pateikė du posmus iš Lermontovo; karinin
kas Garnetas pasakė, kad, jeigu Puškinas nebūtų psicho
logas, tai jam nebūtą pastatę paminklo Maskvoje.

— Tai chamstva.1—girdėt iš valgomojo kambario na- 
trojo galo, — Aš taip iir gubernatoriui pasakiau: tatai, 
jūsų viršenybe, chamstva!

— Aš daugiau nesiginčiju

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
G AJR8 INKITRS NAUJIENOSE

riktelėjo Nikitinas.
— šit jos patvaldybei galonebusijlasta! Ach, eikiegi ša
lin, pablūdęs šunie!
ant kelių galvą \

“Brr.e. nga-nga-nga pasigirdo iš po kėdės.

Vienos savaitės kelionė į Lietuvą, 
Dviejų savaičių kelionės į:

-Lietuva v
♦ AUSTRIJA ' '
♦ BAVARIJA (V. VOKIETIJA)
♦ RUSIJA

dusti ar pasimelsti.
Laimingi tie, kurie šioje 

brangioje dienoje dar gali sa
vo mielą mamytę apkabinti ir 
jos pavargusias rankas išbu- 
šiuoti...

džiai žiūri jums į veidą ir staiga pertraukia: ‘‘Atleiski* 
te, atleiskite, Petrovai, anądien jūs kalbėtoje priešingai 1”

Arba ji pajuokai nusišypsodavo ir sako “Vienok; 
aš pastebiu, jūs pradedate skelbti trečiojo Skyrius 
principus. Jus sveikinu’

sviestas pasirodė labai skanūs. Pirmą stiklinę visi *sge- 
rė su dideliu apetitu ir tylėdami, pr^š antrąją, bet 
ėmė ginčytis. Ginčus kiekvieną kartą prie arbatos ir 
prie pietų pradėdavo Varia. Ji buvo jau 23 metų, ji bu
vo daili, dailesnė už Maniusią, buvo .laikoma protin
giausia ir apsviesčiausia namuose ir elgėsi solidžiai,

jam brangiausią 
lieka 
atsi-

• Nekask duobės kitam, nes 
pats įkrisi, — sako lietuvių pa
tarlė. Tai tikrai atsitiko Jahn 
Masonui iš Bullwell, Anglijoje. 
Jis laimėli varžytynes gaminti 
kalėjimams medinius -slasčius 

ran
kas ir kojas. Už savo darbą/jis' 
labai grubiai ir Įkyriai reikalavo' 
pinigų, kad fffihnasis., buvo įdė
tas į tuos slasčius.

Onięgino, paskui iš Boriso Godunovo.
— Nei kokios nematau čia psichologijos, 

pė Varia. — Psichologu vadinasi tasai, kuris aprašo 
gaus sielos vingius, o Čia puikūs eilėraščiai ir daugiau 
nieke.

tė juos didžiausiose kančiose 
nužudyjtus Telšiuose, Panevė
žy, Rudžiuose, ^roveniškėse 
ir kitur. Matė jų lavonus pa
niekai numestus turgų aikštė-

Pagaliau lietuvė motina su 
mažamečiais, ar net naujagi
miais kūdikiais buvo išplėšta 
iš savo namų, įgrūsta į gyvu
liams skirtus vagonus ir iš
vežta neįsivaizduojamam skur
dui ir lėtai mirčiai į baisųjį 
Sibirą.

Nesinori vėl kartoti daug 
us ir skaitytus mo

jau, jūs jgirdite jtxs balsą: “šitai sena!” arW.“Šitai lėk-

SKAMBINKITE DABAR 
ĮVERTINTI 

J CSU N A MA
- - ...

ERWJN J. '

smus, kada išbadėjusiems vai
kams neturėjo paduoti duonos 
riekelės, kada mirusius kūdi
kius savo rankomis turėjo pa
laidoti kur nors taigose. Tik 
motinos supras, kad negali 
būti didesnio sielvarto, kaip 
motinai laidoti savo vaikus.

Ir laisvajame pasaulyje yra 
daug pavojų augantiems jau
niems daigeliams iškrypti iš 
normalaus kelio. Ir čia moti
nos rūpestis ly.di kiekvienų sa
vo vaikelį. Džiaugiasi jei jie 
savo darbais tampa naudingi

Pirmas žodis, kurį žmogus, vrieaugtki 
rMaria aivų gy venimo pradžio 1 
j e, yr» njotmt. Ir trieile švfttn 
ą veidą, kartu su šviesa, žmo
gus pinniauria pamato moti
nos. Kur jis bebūtų, kokiais 
keliais keliautų, visur jį jydi 
rūpestinga motinos meilė Iri 
užaugę, ir ; ' 
motinai pasiliekame vaikeliai, 
reikalingi jos rūpesčio ir pata
rimo. Ir tie vaikeliai kritiško
se kryžkelėse ar audrose- daž
nai pasigenda, ar bent prisi
mena motiną.

piančią grimasą ir sako: ‘‘Anemijos 
Ir šitas jos “rrr” būdavo toks.

būtinai jak atsakydavo iš po st: 
-nga.” .

NAKTYS VILNIUJ, 1-NA DIENA KAUNE
Rugsėjo 16-23 d______ __ -SK29
Rugsėjo 27—spalio 4 d....... $329

$829 •'

MEMBER / MES TAIP pat 
R El L O SUS UHICAGOS

MIDLAND 
SAVINGS
ANO LOAN ASSOS1ATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO. ILLINOIS 60632
PHONE 254.4470

254-8500
PARDUODAME VI- 
PRIEMIESčIUS IR 

rj s^2*000 MIESTŲ JAV-Šfi PER R E L O
»ter-Ci*y R doeaooe. Service * —

sir jotini ai i lictuvą 
i'osnfoįUParęels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
Tel. WA 5-2737 
— TeL 254-3320

Nuo .
1914inetų

Midland Savings aptar
nauja taupytno fr Damp 
paskolų reikalfts visos mfi- 
sn apylinkės; Dėto jame 
Jums už mums -parodytą 
pasiuke j imą. Mes norė
tume Puti Jums naudingi 

ateityje. s
SfsKaoo* i M

$40,000
2657 W. 69 STREET 

vnicago |L 6ubxV 
Tel.

8929 SO. HARkEM A V E., 
BHdfceview, lUirmis 60455

Teh 598-94U0

BRIGHTON!:

FABRIKO SANDĖLIU 
SANDAY,MAY1

SEKMADIENĮ, GEGUŽĖS 1 D. NU0 9RYT0 IKI 4 VAL. POPIET 
Pirkite dabar pavasariui, vasarai arba dovanoms j Lietuvą.

Didžiausias už bet kada buvusi išpardavimas Philmaid Lingerie — 
pižamos, suknios, darbo apranga namuose, pilno ir pusės dydžio apatinukai, 
įvairūs gabalai medžiagos, apsiuviaėjimai. plastiškos juostos. Nailono, sa- 
tinos, trikotažo ir kitokie drabužiai nuo 30 iki 50 dydžio 
SPECIALUS ĮVASUOS MED2LAGOS GABALŲ MAIŠELIS TIK-50 e. iki $1. 
Tai tik labai maža dalis krautuvių kainos. Specialus chalatų išpardavimas.

Douglas “L” sustoja prie Racine ir Morgan stočių.
1022 W. VAN BUREN ST.

Didelė autore obiliams aikstė veltui.
PRANEŠKITE IR ATVYKTTL KARTU SU SAVO ARTTMATSTATS,

dainos skttnbėjc
l)ži«|Sgrsi įįe

— Aš žinau, kurios jums reikia psichologijos! — Įsi
žeidė Nikitinas. — Jums reikia, kad kas nors piąutų atši
pusia skerpiūve mam pirštą ir kad a& vfea gerkle bliaū- 
čiaū, — tai

— Lėkšta t fe dttrs^dėlto jūs man neįrodėt z kodėl gi 
Puškinas psichologas? • .....

Kai Nikitinui tekdavo nuginčyti tai, kas Jani rodėsi

tinų pergyventus širdies skau- sau ir kitiems.' Nuliūsta, jei dengiančių 
nukrypsta | šunkelius. Bet širdį. (Motinos dienoje 
motinos širdis Visada palieka tik Jų prisiminti, giliai 
tyra, gailestinga ir atlaidi

Lietuvė motina savo pašau
kimu skiriasi nuo ktų, ypač dš 
dėlių tautų ar valstybių 
motinų, nes ir Lietuvių tautos 
istorija kitaip susiklostė. At
statant Lietuvą, savo sūnus ji 
laimino ir palydėjo į savano
rių eiles. Džiaugėsi sugrįžti-j 
siais, iškovojusiais Lietuvai lai 
svę. Apraudojo kovose kritu
sius. Ramybe ir taika lietuvė 
motina džiaugėsi nepriklauso
mybės laikotarpyje, kada jos kartų girdėt

VIENOS SAVAITĖS KELIONĖ J LIETUVĄ —
Balandžio 14-2L d. _____ 1. $829
Gegužės 5-12 <<.------------- .$829
Gegužės 42-19 d..........—...$829 | SpaUo 6-13 d.

D1EJŲ SAVAIČIŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ, AUSTRIJĄ. BAVARIJĄ (VOKIETIJĄ) 
šEštOS NAKTYS VILNIUJE, TRYS NAKTYS VIENOJE, KETURIOS NAKTYS MIUNCHENE

Gegužės 20—birželio 3 d. 31079 . liepos 7-31 d..... . ........ ^„..$1199
... __ * _ Liepos 14-28 d. ——_.$1199.

; ; Bfrsebo 16-30 d...... ..........31199 Rngpiūfio 11-25 d. „L....... $119®
* , *

Chidgiečiai feaB kreiptis į ANN PAULIKAS, tel. (312 ) 581 0089.

bent gėlytę padeda. Bet daug
v r a tokių, kurie savo motinų surakjnti neramių' kalinių 
kapo.negalipasiekti šaltojo Si
biro taigose, ar kad ir paverg-' 
toje tėvynėje. Negali prie jo -titi 
srklaupti ir pabučiuoti ž^nę,

« ■■■ • - ' • ...

• ■ .

niūriai -atsakė Nikitinas, -
— Aš žinau, jūsų gimnazijoje nępripažįstama Ščeclri- 

no, bet ne šiame reikalas. Jūs. man.^sakykit, • koks g

-

Iš ragų kalbos versta Jono Valaičio 
CECHCVAS, POVILAS ANDREJEVICIŲS 

1895 m.^

ŽMOGUS FUTLIARE
I .Sv «M (Tęsima)laimėjimų 

je. " Tai buvo 
laikas tautai ir ypoį jos mo
tinoms.

Bet ir vėl kruvini ^lebesvs 
žilų plaukų aulaukęįapgaubė Lietuvos padaagę. ije 

luvė/motina matė savo vaikus 
grūdamus į kalėjimus. Girdė*-



3 £

Ramos katalikų katedra Medeliin'o mieste, Ko
lumbijoje, kurioje lietuvių kolonija, vadovaujama kun. 
Tamošiūno, meldžiasi kiekvieną Vasario 16 et f

i

(Bus daugiau)

i

f

• DAINOS
NINJAI

L.

• IR ŠOKIAI

5 valandą po pietų

Vakarienė su šampanu asmeniui 12.50 dol.,

f

(įstaigos)i Jr 
677-8489

“Laisvo- 
serijinių

V. Brazė- 
iš savo as.

. 5:

1977 sausio 5 d. žydų B’Nai susidarytų ląhė ilgi, kai kurie 
$halom sinagogos salėje XVater- 
bury, Conn., ryšium su Lietu
vos Žydų tragedijos nacių oku- 
BMsjos metų aiškinimu, įvyko vie 
sos diskusijos, kuriose nukentė

Dr. V. pareiškimų tekstai, ne
keičiant jų prasmės, trumpina
mi ar atpasakojami trečiuoju | 
asmeni u. Korespon d en tas'

Pradedant Lietuvos valdovu' 
Vytautu Didžiuoju, maždaug nuo 
1388 m., ligi Il-ojo pasaulinioPeri, žurnalo Con- ~

• nfakeljM rnuy, (iij^ 2"^
Hartfordo, Conn.); diskusijoms 
mederavo bei savo paaiškinimus 
įterpė tos sinagogos rabinas Jo- 
nah Gęvirtz. ' 
-■ Rengėjų specialiai kviestas' į 
diskusijas įsitraukė LB Tarybos 
politinių reikalų komiteto pirmi 
Įtinkąs Dr. Petras Vileišis, iš es- 
Įnės pasisakydamas Lietuvos žy 
< < ■ . * • 
jg šiąmė rašinyje koresponden- 

\ jo pranešėjo ir rabino 
pasisakymy, tik tas pokalbio vie

m ų turinys dažnai labai aiškiai 
suprantamas iš Dr. P. Vileišio 
pareiškimų. Be to, pranešėjo ir 
ųiodęratoriaus pasisakymuose 
dažnai buyorabino aiškinimas 
dalykų, kurių amerikietis žurna
listais negalėjo suprasti ar nesu- 
prąto klaidingai, dalinai ir dėl 
to, kad Dr. Vileišis, vaizdingu
mo dėliai, kai ką išreikšdavo 
žydų kalbos (idiš) posakiu ar 
įterpdamas kokios kitos kalbos 
įžodžius. ’

Bražėnas krripia dėmesį į 
neiinaudolą veiklos sritį

Pajėgūs lietuviai ateina 
talką veiksniams ieškodami
progų ir jas tnkamai išnaudo
dami ginti okup. Lietuvos rei
kalus, kelti viešumon jos g>'- 
ventojams okupanto daromas 
skriaudas ir fomnroti lietuvių 
reikalams palankius nuotai
kas. <

šioje veiklos srityje vienas 
• pirmūnų yra X'ilius Bražėnas 
iš Fort Myers, Fla. 
sios Lietuvos” 8 n r.,

tuvių ir žydų gyvenimo harmo
nija.

Bet reikia neužmiršti, kas at- ‘ 
sitiko su žydais iš viso. Po Kris-1 
taus gimimo Judėjoje — Pales-Į 
tiųoje žydų buvo apie 4.500.000.' 
Gi jau XII-ame šimtmetyje jų 
iš viso bebuvo 1.500.000. Ta vi- J 
suma padidėjo: XIX šitmetyje 
jų jau buvo apie 10 milijonų; o' 
1938 ta. žydų buvo priskąitome 
apie 17 milij.

Gi po nacių vykdytos extermi 
nacijos žydų beliko apie 10,5 mi

.... ... . - ' net atsikuriančia Nepriklauso-
Kaip rtmeta, Lietuvoje visa. ma Re blik paskęlbusioj Ta. 

da buvo hermonija. Po 1-ojo buv0 ž das (M Rachmile 
pasaulinio karo) atsikūrusioje 
Nepriklausomoje Lietuvoje žy-! 
dai^turėjo ne tik savo mokyklas, 
bet ir daug ką kita.

Kaip jokia kita valstybė netu
rėjo, o Lietuva net savo vyriau 
sybėje turėjo žydų reikalams 
ministerį. Tame poste buvo J. 
Vigodskis, M. Soloveičikas, B. 
Fridmanas, S. Rozenbaumas. Gi

eigą su ėikagiška WIN D-AM 
stotimi autorius pritina prie 
išvadų, kurių viena yra to
lu a:

— Kas nors turėtų sudaryti 
rądiio pokalbių programų, vei
kiančių lietuviškuose centruo
se sąrašus, paskelbti mūsų.. 
spaudoje ir pradėti jonus nau 
dotis.

su pavergtais kraštais. Teko 
girdėti nemažai nesąmonių 
apie Sovietų Sąjungą ir 
jos "pažangą“. Tai vis mums

• puikios progos iškelti Lietu
vos bylą ir atitaisyti klaidin
gą informaciją. Tad vėl—kur
gi yra mūsų išminčiai ir gud
ragalviai, kur yra tie, kurie 
“nepritanipa prie lietuviškos 
veiklos”, prie “lietuviškų par
tijų rietenų”?’ Nejaugi jie ir 
jos nepritampa ir prie pačių 
moderniškiausių amerikikoni- 
škos visuomenės minčių pasi
keitimo būdų? Kadangi pasta
rasis Jaunimo Kongresas pa
galiau prabilo gan. ryškiu bal
su už veiklą Lietuvos laisvei, 
sakytume radijo pokalbiai — 
(Talk Shows) būtų mūsų jau
nimui gera dirva kovingai 
veikjai.

Atpasakojęs savo pokalbio bendros produkcijos.

Negai'lanl I :;ko ir imantis 
šiuo reikalu konkrečių veik
los siūlau savo patirtis ir pas- • 
langas nukreipti į Amerikos 
Lietuvių Tarybos skyrius ar
ba j centrą, 2606 XV. 63 St., 
Chicago IL 60629. Tel. (312) 
778-6‘XM).

e Danijoje yra aukščiausi mo
kesčiai vakarų pasaulyje, net 
46.7% puo bendros produkcijos. 
Ją’ seka Norvegija su 45.3%, 
Olandija 45.2%, Švedija 44.2%, 
Liuksemburgas 40.8%. JAV už
ima 16-tą vietą su 28.9% nuo

kreipė dėmesį į galimybes pro 
paguoti lietuviškus reikalus 
per radijo ir TV specalias pro 
gramas:

— Ir kitoje plotmėje teko 
pasigesti mūsų ir drauge kitų 
pavergtųjų tautų jaunimo, — 
telefoninių radijų pokalbių pro 
granuose. Kadangi tai'yra nie
ko (išskiriant laiką, žinias ir 
dėmesį) nekainuojanti plat
forma informacijai ir min
tims skelisti kai kur lietuviai 
ją plačiai naudoja.

Minimu reikalu 
nas duoda pavyzdį 
meniškos patirties:

-— Bebūnant Chicagoje teko 
klausytis visos eilės tokių pro
gramų — vakare, naktį ir *pa-

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
MARIA NOREIKIENE - VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, BL 60629 • TeL WA 5-2787 
Oldall* oa»lrinklm*» garo* rtJšlei tv«lriv prekių. 

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

ne žydų mokytojų seminarija.
Bet jei vis vien norima kal

bėt apie antisemitizmą Lietuvoj, 
tai reikia atsiminti ir faktus, 
kurie tą paneigia, žydai sudarė 
tik apie 7%> visų Lietuvos gy
ventojų, o savo rankose turėjo 
apie 77% visos prekybos (biz
nio). (1922 m.) buvo Lietuvoje 
391 gydytojas, iš jų 154 buvo žy 
dai. Tuos ir daug kitų faktų gali
ma rasti Lietuvių Enciklopedi
joje.

O palyginkime sovietų pažiūrą 
į- žydus. Tik vienas pavyzdys: 
1976 m. 35 žydai susirinko Mas
kvoje (tai buvo Kalėdų metas) 
pasitarti ^rdų kultūriniais rei
kalais; ir jie visi sovietų buvo 
uždaryti į Liubianką (kalėji
mą).

> Tuo tarpu Lietuvoje žydai tu
rėdavo tokią laisvę, kokios nebu
vo jiems niekur kitur.

Pvz., rabinas buvo pripažįsta
mas ir valstybės pareigūnu. Jis 
Sudarydavo ir metrikacijos ak
tus: gimimo, vestuvių, mirimo 
ir p* ir .tai. kąįjis padarydavo, 
valdžios būdavo... pripažįstama. 
Valdžia mokėjo rabinams ir al
gas.

(x)
Daugelis įžymių žydų vadų, 

jų tarpe ir Izraelio prezidentas 
Esecol pripažįsta, kad sąmonin
gu žydu galėjai tapti tik Lietu
voje. Juk daug žydų vadų visur 
yra kilę iš Lietuvos; yra žydų 
tarpe žinomu terminu “litvak” 
vadinami.
. Juk jau XVI šimtmetyje Vil
nius buvo laikomas antrąja Je
ruzale. Visiems žinoma žydų ra^ 
binų seminarija buvo Kaune, o 
o garsioji Telšių rabinų semi
narija po šio didžiojo karo bu
vo net perkelta i JAV, Į Cleve- 
landą.

žydai Lietuvoje visais laikais 
turėjo ir kultūrinę ir kitokią au 
tonomiją. Jie turėjo savo ban
kus, valdžios finansuojamas žy
dų mokyklas ir 1.1.

Nepriklausomos Lietuvos lai
kais, jau 1924 m., buvo net 300 
žydų pradžios mokyklų, 20 gim
nazijų bei progimnazijų, Kau-

ją 90 (1869-1959) metą 
darbus 664 pal. Kaina 

Draugija. ,
aas Chieagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 

'motos šalpos draugijos, statytos baž- 
įfisb buvo 121, 41 teatro draugija, -48 

ir 314 veiklesnių žmonių biografi- 
ų, socaitistinių, laisvamaniškų ir 
įteigtos mokyklos, skaityklos, ban-

KVIEČIAME Į NALJIENŲ 63 METŲ

SUKAKTIES

Sekmad., š•m. gegužės 1 d. 
Martinique Restorane 
' / Y ■’ • ' “V . ' . X

25^0 W. 94th St. Evergreen Park. Illinois

BANKETĄ RUOŠIA

NAUJIENOS
. Vietas prašome rezervuoti iš anksto raštu

HALSTED STREET, , CHICAGO, ILLINOIS 60608 
' arba telefonu HA 1 - 6100

VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

1739 SO.
O.

STRAIPSNIO - . 
KONKURSAS

Lietuvos šaulių Sąjungos 
Tremtyje centro. valdyba. skel
bia konkursą už straipsnį, ku
riame būtų gvildenama: šau
lių idėja, jos reikšmė ir pritai
kymas svetimuose kraštuose 
gyvenantiems lietuviams, šau
lių organizacijos Įnašas tauti
nei gyvybei išlaikyti ir kovai 
už Lietuvos išlaisvinimą ir, 

I šaulių organizacijos vieta lie
tuvių tautinėje veikloje.

Straipsnio pavadinimą pa
sirenka xpats autorius.

Tas pats autorius konkurse 
gali dalyvauti tik su Vienu 
straipsniu. - - '

Straipsnis turi būti neilges
nis kaip 12 mašinėle rsytų 
(eilutę praleidžiant) puslapių.

Premijuoti straipsniai bus 
spausdinami Tremties Trimite, 

h Vertingi nepremijlioti straip- 
I sniai bus stengiamasi atspaus 
dinti Tremties Trimite ar kito
je lietuvių spaudoje.Autorius straipsnnj pasirašo 
[slapyvarde, o į atskirą užlip
dytą voką įdeda tikrą pavar- 

Idęį, vardą ir adresą.
II Konkurso nelaimėjusių pa- 

Ivardės bus laikomos griežtoje 
Į paslaptyje, bus skelbiamos tik 

l| laimėjusių.
Straipsnius vertins specia- 

I liai sudaryta komisija (bus 
Ipaskelbta vėliau).

Skiriamos trys premijos: I 
ji 150.00 dol., R — ji 100.00 

ir IH - ji 75.00.

Konkursui straipsnių įteiki 
mo data: 1977m. birželio mėn.

i 1 d. (pašto antspaudas). Straip 
jsnius siųsti adresu: Jonas Ja- 

[tsaitis, 7217 So. Francisco Ave, 
I j Chicago, Hl., 60630.
LS3T centro valdyba

negirdėjau skambinant ką 
nors, kad kalbėtų Sovietų ko
lonializmo, komunistinės prie 
spaudos ar tikėjimo persekio
jimo klausmais, remiantis tie
sioginiu patyrimu ar ryšiais

didžiausios kailių 
Pasirinkimas

jm Tientatelį
Iletari laillTrfTtlcį

Chicagoje

^NORMANĄ 
URŠTEINĄ

185 North Wabaah Ąvess* 
2nd Floor Chicago, HL 60601

Lietuviška radijo programa 
LIETUVOS ALDAI

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, tod.,
būna nuo 9:30 iki 10 vai. ryto gerai girdima Illinois ir Indiana valstijose

Gegužės 7 d. 8-10 vai. vak. iš WLNR-FM 106.3 stoties prisidės 
šeštadieninės programos. ,

Programos vedėja Kazė Brazdžionytė, 2646 XV. 71 St., 
Chicago, Hl. 60629. Tel. 778-5374,

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

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS 
Dr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančius 1903 

metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas -ir susi
rūpinimą. ______ __ —____________ _ S8.0C

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. • 
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 ^bar tik —-------- —
Minkytais viršeliais tik, ■■ --  $2.00

Dr. J. GiHSen -i AUKšTATCl/LTŪirAfc ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik —;-----——. $2.00

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

TaupyKite dabar 

pas mus
Pas mus tau-^mi 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
ša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

‘ i

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša*

UNIVERSAL
1800 So. Hoisted St Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais. Td. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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DIDŽIAI GERBIAMAM NAUJIENŲ REDAKTORIUI

(Tęsinys)

įvairios profesinės, kultūrinės,

Reorganizuotos Lietuviu Bendruomenės V, Va
karų Apygardos atstovų suvažiavimas šaukiamas

kyklos vedėjas Kiemaitis. Davė 
grupei karinius nurodymus, su
sirinkimo vietą, atėjus laikui 
grupei veikti. Patarė grupė na
riams apsirūpinti ginklais. Pa
sibaigus susirinkimui, pakvietė 
visus grupės .narius j savo butą 
užkandžiams ir išgėrimui. Pa-

Published Daily Exept" Sunday by The Lithuanian News Pub. Co.. 
173V So. Hoisted Street, Chicago, III. 60608, Telephono 421-6100

mokytojams Į darbą pirmas at
ėjo mokytojas Baltrimas. Vėliau 
mokytoja Mensonienė. Jai išėjus 
i drabužinę padėti apsiausto, pa
ėmiau iš stalo, prie kurio tuo 
metu sėdėjau ir skaičiau vieną 
slaptą laikraštėlį, rodos “Į Lais
vę”, ir padaviau Baltrūnui. Jis 
jį tuoj sulenkė ir Įkišo į kišenę.

tų pačių priešų niekinamas ir purvinamas, dabar, kai jo 
jau nėra gyvųjų tarpe, jis'net pagiriamas;' Dabar- juo- 
džiausieji šmeižtai leidžiami prieš Martyną Gudeli, da
bartinį Naujienų redaktorių, tie patys lietuvių veinybės 
priešai, kurie nuvertindavo Amerikos lietuvių vedamą 
darbą, stengiasi nuvertinti Naujienas ir purvais apdrap- 
styti savo šmeižtu, jie leidžia anoniminius melo ir šmeiž

nuoširdžiai dėkojau. Ar buvo 
veidmaiayrtA k»d m*
tą sutikimiem ■mitoHavo 
rezervuoti* rieto* ir jū* mane

Baltrūnui, tada ir tada (nurodo 
laiką ir vietą).

Kiemaitis.
— Galvoju, štai kur mano šni

pai ir išdavikai. Turhrjų ^ sa
vo bendradarbių tarpe. Ir toliau 
aiškinasi.

—- šios organizacijos nariai (mi
ni daug pavardžių, kurių aš net 
nepažįstu). Jų tarpe minimi ir 
mano geri prieteliai, majorai 
Baltrimas, Zabulionis, kapitonas

Igi teisę, ypatingai jeigu juos i 
“didvyrius” pakelia Rymeikio 
steką. Bet sekime jo pasaką, to
liau.

Kiemaitis apie Pakutinsko pa
rodymus geštapui (jei tai neiš
galvota kaip ir visa ši šmeižto 
pasaka).

“Rudenį, tur būt, lapkričio 
mėnesį, dienos neprisimenu, bet 
buvo sekmadienis. Palangos 
pradžios mokykloje buvo susi
rinkimas slaptos organizacijos

Lietuvių Tautiniuose namuose* esančiuose | 
6422 South Kedzie Avenue, Chicagnjė. | 

Visuomenė, lietuviškos organizacijos, klubai, spaudos atstos 
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- 
rauskas. Biietų į banketą galima gauti salėje ir skambinant šiais 
telefonais: 544-3880, 656-2550, 434-3717 ir 532-0148.

NAUJIENŲ rastme atdara kasdien, išskyrus sekmadieniu* ao
9 vai. ryto iki 5 vaL vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vii

tuvio, kuriam laikas leidžia, būti tame vakare. Privalo
me parodyti šmeižikams, kad tokiomis priemonėmis jie 
neišardys lietuvių vienybės ir neprivers tiesą skelbian
čiam dienraščiui pristabdyti naudingą darbą. Amerikos 

’lietuviai negali leisti, kad Lietuvos laisvės priešai galėtų 
pakenkti tikslių ir teisingų informacijų tiekimui. Kvie
čiame visus, sekmadienio vakare atvykti f Martinique, 
pasiklausyti puikių lietuviškų dainų ir minčių apie lie
tuvių vedamą laisvės kovą. J-

tarnavo Kleinaičlo žmona.
Stebėtina, kad po šitokio pa

rodymo (jei toksai buvo) nieko 
nesuėmė.

Kiemaiti* Berentui:
—- čia nėra nė vieno žodžio tei

sybės. Tai šėtono sugalvotas mo
tas. Kas tą melo pasaką sukūrė 
yra tikrai velnio apsėstas. Neno
riu tikėti, kad tai Pakutinsko su
kurta. nes jis tam per kvailas.

Jei kitas pasaką kuria, jis vel
nio apsėstas ir per kvailas, o pats 
dar “gudresnę” pasaką sukūrei 
apie mane ir kitus lietuvius, kuo 
tada tamstą reikia vadinti?!

Geriau pasirink pats iŠ savo 
terminologijos.

Eikime toliau. Draugų savo 
gyvenime turėjau labai mažai. 
O va staiga Kiemaitis savo “gu
driu” protu man atveria draugų 
rojų ir pastumia į Odisėją —. vo
rų mezgimo tinklą

Kiemaiti, pasakykite kada pa
klota neteisybė: per mano išleis
tuves New Hevenan, kad jūs kal
bėjote gražius žodžius ir aš jums

7%%~~~ 8.17% 
7%%~~~ 790% 
6%%s==-=7 708% 
6%%=“~ 6.81% 
5%%=ZEZ 539%

Visus didesnius - darbus Amerikos lietuviai dirbo vie
ningai Jie turėjo savo ideologines, profesines, tikybines 
ir politines organizacijas, bet kai reikėdavo išspręsti ku
rį svarbesnį Amerikos lietuvių klausimą, tai jis mokėda
vo užmiršti natūralinius nuomonių skirtumus ir rasti 
bendrą kalbą, o vėliau dirbti ir bendrą darbą.
v Kai sovietų karo jėgos peržengė Gudagojų ir pradė
jo veržtis i Lietuvos mistus, miestelius ir kaimus Ame
rikos lietuviai suprato, kad teks sunkiai dirbti, kol rau
donosios armijos tankus, okupantus ir kolonistus išstums 
iš Lietuvos. Reikalai- nepagerėjo Antrojo Pasaulinio karo 
metu. Kilo naujos problemos, kurios privertė Amerikos 
lietuvius dar labiau suglausti savo gretas. Reikėjo viską 
darytų kad tremtiniai nebūtų grąžinti į okupanto nagus, 
kaip buvo padaryta su rusais belaisviais; kad šitokiu bū
du apsaugotiems tremtiniams būtų suteikta pagalba iš
silaikyti gyviems ir sveikiems, o vėliau kad išgelbėti, 
tremtiniai galėtų pasiekti saugias vietas ir, turėtų pro
gos įsikurti. Visa-tai buvo pasiekta vieningomis lietuvių 
pastangomis. Tai didelis darbas, nepajėgė padaryti nei 
vienos kitos etninės grupės žmonės, nors jų' Amerikoje 
buvo daugiau. Lietuviams padėjo tolerancija ir vienin
gas darbas.'

Bet Lietuvą pavergęs okupantas nesitenkina vergi
ja, primesta Lietuvoje pasilikusiems žmonėms.' Jis neša
si derlingiausios Letuvos žemės derlių, išsiveža gelmėse 
esančius turtus, grobia gintarą ir prievartos darbams ve
ža Lietuvos vyrus ir moteris, kad galėtų maitinti dikta
tūrinei tvarkai palaikyti reikalingus karius ir policiją. 
Į išnaudojimo darbą yra įkinkyti lietuviai komunistai, 
pasišovę padėti rusams komunistams išnaudoti Lietuvos 
gyventojus. Okupantas nori suskaldyti Lietuvos reika
lais besirūpinančių Amerikos Lietuvių organizacijas ir 
sustabdyti jų darbą. Jis nori sustiprinti Amerikoje Vei
kusius komunistus, apmoka jų keliones į pavergtą Lietu
vą, vežioja juos į Palangą bei Druskininkus, neima nie
ko už Vilniuje ir Druskininkuose esančius viešbučius, 
vaišina juos skaniausiu maistu ir iš Gruzijos atvežtais 
geriausiais kalnų vynais, o vėliau verčia pasakoti, kaip 
gerai ir smagiai jie praleido laiką “darbininkų valdomo
je Lietuvoje".

Okupantas žino, kad jam pavojingiausia yra Ameri
kos Lietuvių Taryba. Josios pareigūuų pastangomis bu
vo suorganizuotas Kersteno komitetas, surinkęs dau
giausia dokumentų apie rusų okupantų naudotas Lietu
vos valstybės naikinimo priemones. Jie labai žiauriai 
puolė buvusius Alto valdybos narius, šmeižtais ir pur
vais apdrapstydami Dr. Pijų Grigaiti ir Leonardą Šimu
ti. Grigaičiui niekinti buvo įkinkiti komunistai ir politi
niai snargliai, o Šimučiui šmeižti buvo panaudoti buka
pročiai jo paties srovės fanatikai. Dr. Grigaitis ir šimu
tis jau seniai iškeliavo amžinybėn, bet Amerikos Lietu
vių Taryba laisvės priešams dar ir šiandien yra didelė 
ašaką, o iš įsismaginimo jie ir toliau tebešmeižia josios 
valdybos narius, šiandien patys didžiausi purvo gabalai 
tenka Dr. Kaziui Bobeliui, dabartiniam ALTo pirminin
kui, tęsiančiam Amerikos Lietuvių Tarybos vestą darbą 
ir turinčiam pilniausią Amerikos lietuvių daugumos pa
sitikėjimą. Jie nekenčia kitų Amerikos lietuvių grupių, 
bet didžiausią pyktį jiems sukelia Amerikos Lietuvių Ta
ryba, nes ją remia gyviausios politinės grupės, nebijan
čios dėstyti ir ginti politinius savo principus, didžiau
sieji Amerikos lietuvių susivienijimai — PoviloP, Dar- 
gio vadovaujamas Susivienijimas Lietuvių Amerikoje ir 
adv. J. Mask, vadovaujamas Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų susivienijimas, 
ir savišalpos draugijos bei klubai. Nepajėgę sunaikinti' 
ALTO, jie bando niekais paversti kaikurias jos sudėtyje 
esančias organizacijas.

Bet patys biauriausi ir šlykščiausi šmeižtai ir pur
vas paleisti prieš Naujienas. Dr.Grigaitis,kol buvo gyvas,

VIDURIO VAKARŲ ATSTOVŲ 
SUVASAVIMAS

sonienė, kurios vyras buvo bol
ševikų agentas ir Klaipėdos ges
tapininkų ir vokiečių šnipų drau
gas...

Taigi... kam tada visa nešvari 
pasaka? Kam šnipai ir išdavi
kai? Kas gi pq šito tikėtų, kad 
reikėjo nekaltus lietuvius tvoti 
su kleinaitiškų steku, bei Kau
no vežėjų leksikoną vartoti, kad 
padarytum save didvyriu, o ki
tus tavo minimus lietuvius išda- Urniežius, gimnazijos direkto- 
vikais? Kas gi po šito netvir- 
titų, kad pats save Įdavei gesta- Mockus, padauža majoras Ry- 

nemokėjimą perduoti m pi kis, Jankauskas ir, aišku, m n.pui uz 
laikraštėlio Baltrimui. Keista, 
tamstą suėmė, L tardė, kankino 
geštapas, tamsta savo kerštą ir 
pykti skiri lietuviams. O giriesi, 
kad tamsta myli Lietuvą.

Kiemaitis.
— Bagdonas yra dar gyvas, 

gyvena šiatne JTš,'- tikiu, 
gerai, žino ir kai pabus jo sąži
nė, pradės jam prikaišioti šį iš- 
davišką darbą prašneks ir pa
sakys visą teisybę.

Reiškia, jis kūrė nešvarią pa
saką, aš gi. turiu pasakyti visą 
teisybę. Ir norėk žmogus kad 
bulvės nepūtų. . __

Tironų Naguose, .. Kiemaitis 
pristato mane skaitytojams išda
viku, kvailiu, bepročiu ir pana
šiai. O ką, gi “didvyriai” turi

Merest ytm want to earn and which Standard 
Federal account is right lor you.
WATGf YMSt MONEY FATTBV UP. Once 
you’veopened a passbook savings or certificate 
account at Standard Federal, just sit back and 
watch your money grow. We give your money 
tbe interest it needs to really put on weight. 
The Interest yon can count on to make your 
financial picture brighter and more secure.
SKAKT RKHT NOW. Stop by tbe Standard 
Federal office nearest you and open an 
«C60*iBt4hat^Mneyeubigber4han-bank . 
MerMt aetek vbdSet memyrtt's the 
easiest way tn 
eaakeWn mewy 
pul cm veigtt to a

Truputį Į šalį nuklysiu. Kai Kaip tik jam kišant laikrastėl; 
kas teigia, kad atsiminimai ne į kišenę, iš drabužinės išėjo Men
is torij a. Sutinku. Bet atsimini
mams privaloma tiesa. Pasakai 
to nereikia. Kiemaičio atsimini- 
mupse tiesos su žiburiu reikia 
ieškoti. Net ir pats Kiemaitis jos 
neranda. O išdavikus jis plaka 
Kleinaitiškomis gražbylystėmis: 
neišmanėliai, vorai, prakeikti 
velniai, šarlatanai, niekšai, chu
liganai, mano žudikai, nerimti 
žmonės, gaujų organizatoriai, 
durniai, bukapročiai, pakvaišę 
išdavikai...

O pažiūrėkime kaip iš tiesų at
rodo: ' ' . ■

Gestapininkas Berentas:
— Nustok meluoti, prakeik-

įr išdavikai, turiu jų ir savo ben 
dradarhių tarpe.

*Bus daugiau)

dėka patekau rudųjų nacių pra
garan. Mtutinake siavžjftllo ir 
Bagdono pradfios mokyklų i»- 
spektoriaus. -

Leiskite pratęsti šią teisybę: 
Berentas Kleiuaičitti.
— Nustok meluoti, prakertas

YOUR MONEY IS DIFFERENT THAN YOU. The 
more weight it puts on the better. The fatter 
it gets the healthier it is. But it doesn’t get 
that way all by itself. You have to plan ahead 
to make it grow. And that’s where we can help 
—with our higber-than-bank interest rates.
LOOK WHAT IT CAN DO! The chart at teft 

shows all the 
higher-than- 
bank toterest 
rate accounts 
we have to 
offer. You 
decide how 
muchyoM 
wMlo nrvK 
how auch

toriui, betir seniausiam Amerikos lietuvių, dienraščiui. 
Jie' siuntinėja nepasirašytą šmeižtų pamfletą biznio įs
taigoms, vežioja į kitas kolonijas ir stengiasi pakenkti 
Lietuvos laisvės reikalus ginančiam dienraščiui.

Naujienos jiems nepatinka, nes jos be jokių nuslė
pimų rašo apie dabartinę padėtį pačioje Lietuvoje, gyve
nimą Amerikoje ir galimybes padėti pavergtiems mūsų 
tautiečiams išsilaisvinti iš Rusijos komunistų lietuviams 
primesto’ išnaudojimo ir nelaisvės. Naujienas noriai 
skaito didelė Amerikos lietuvių dauguma. Naujienos 
yra visų Lietuvai laisvės trokštančių ir tam tiksliu 'dir
bančių lietuvių dienraštis. Laisvės priešai stengiasi dien
raščiui pakenkti, bet esame tikri, kad Amerikos lietu
viai neleis to padaryti. ~ ■

. j:• ’ i

Šį sekmadienį, geg. 1 dieną, Martinique salėje Nau-i

$14.00

Subscription Rates:
in Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
iix month- $8.50 per 3 months. In 
jther USA localities $26.00 per year. 
S14.00 per six montas. $7.00 per 
ihree months. Canada $30.00 per year; 
jther countries $31-00 per year.

trinus mėnesiams ■—.. „, 
vienam mėnesiui —...

__  $7J0
__  $2J0

Kanadoje:
metams .
pusei metu  -------— .

* vienam mėnesiui ——

__  $30.00
__  $16.00
_ $3.00

15 cents per copy ____________ Užsieniuose: K *
Dienraščio kainos:

Chicago  j e ir priemiesčiuose: 
metams _ -
pusei metu -------- ----------
trims mėnesiams_______
vienam mėnesiui ------------

$30.00
$16J»

$8.00
$3.00

metams ------------- ------
pusei metu-------- —.
vienam mėnesiui --------

__  $31.00 
__  $l£0C 
__  $4x0

Naujienos eina msdfeu fžstiriant 
sekmadienius. Leidžia Naojienu Ben
drovė. 1739 So. Oalsied SU Chicago 
HL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siusti pakto Money
Kitose JAV vietose: 

metams ____ ________— $26.00
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DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGU** CHIRURGIJA 

6449 S*. Ful^u Rd. (Crewfard 
Medical Buitaing). Tel. LU 5-6446

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

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Tklef. 6954533 

Fox Valley Medical Center 
86d SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

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

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

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Fda tebesipriešina
&ė FDA daktaras

m

S

SPRINGFIELD IB. — Illino- 
jaus Seimo Human Resources j 
komisija 16 balsais už, 3 prieš 
4 susilaikius pritarė autorizavi- 
mui leidimo vartoti kontrover
sinį vaistą nuo vėžio, vadinamą^ 
Leatrile arba vitaminu B-17 ar
ba amigdolinu.

Laetrile arba vitaminas B-17 
gaminamas iš įvairių vaisių sėk 
lų, kitur plačiai išgarsintas, bet 
JAV Maisto ir Vaistų Admini
stracijos draudžiamas kaip vi
siškai bevertis.

: mi

MOTINOS DIENC 
MINĖJIMAS

"Viešpatis ranka bwo su jais ir 
greitsi į Viešpati"*

didelis skaičius, kurie Įtikėjo,

Ap. Darb. 11:21.
jo galybę ir vadovystę. Dėlto 
yra tarsi Viešpaties pirštas.

įsipelnę Į Kalbant apie formalumus, 
pašiau- į įmonės čia jų nemėgsta, šis 

į kraštas visuomet mėgo demo- j 
j k rafiją ir tai yra, ką prezidentas 
Garieris jiems duoda.

Jis parodo, kad galima būti
i R. L. B-nės Marų net te Parko Įy^L-riii be visų tų blizgučių, ir j 
Apylinkės Vaidyba, kaip kitais taį yra gera ir mūsų žmonėms ir 
metais, taip ir ibis metais ruo- i visam mūsų kraštui, pasakė P*a- norime būti pasiruošę tarnauti Dievui ir būti jo atstovais, tai turime 
eta Motinos Dienas pagerbimą- chialras I)r. Joe Haber, Gooey jo’ prUDsti > Paneigti kaip jis reikalauja. Reikia
minėjimą s. m. .gegužės mėn. 8 j Wand, N, Y. 
d. Marquette Parko parapijos 
bažnyčioje: 10 vai- ryto vėlia
vos pakėlimas prie parapijos sa
lės, 10:30 vai. parapijos bažny
čioje iškilmingos pamaldos. Mo
tinų garbei prie altoriaus bus pa
dėtas gyvų gėlių vainikas, vardu

Viešpaties ranka šitoje vietoje reiškia 
kiekvienas Dievui pasišventęs krikščionis

taip pat žiūrėti, kad mūsų darbai būtų vaisingi ir kad būtumėm tikrais ir 
, tinkamais Aukščiausiojo Dievo pasiuntiniais. Todėl reikia prašyti iš aukš- 

*AŠ mianr**- kad jis yra toks tybių pareinančios dangiškos išminties, priimti Dievo siųstąsias pamokas 
__ ** įr pasinaudoti visomšs prieinamomis tarnavimo progomis.

koki ŽIJHMlės BOTI matyti 9 pa*a- * |jno, mirtis yra ŽUun h paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml-
kė Dr. .Frederic Flach, autorius ruslafi? 1 t< kUjurimą atsako knygutė *Viltis po mirties", kurią sausite

iras; panašiai ir kiti. f. ZAVIST, 8715 WEST 661h STRKET, CHICAGO. ILL. 60629
IV. RAITO TYRINĖTOJAI

Y
• Bausmės už vairavimą gir

tame stovyje Amerikoje yra ga
lia švelnios, lyginant su kitų k r aš 
tų bausmėmis. Turkijoj girti 
vairuotojai yra nuvežami 20 my
lių nuo gyvenamos vietos ir ver
čiami pėsčia pareiti. Australijoj 
laikraščiuose yra skiltys — Gir
tuokliai kalėjime. Malazijoje 
girti vairuotojai* kalėjime yra 
mušami, o jų žmonos taip pat 
uždaromos į kalėjimą. Pietų Af
rikos vairuotojai už vairavimą 
girtame stovyje gali būti nubaus
ti vieneriais metais kalėjimo ar
ba $10,000; kartais taikomos abi 
bausmės.

Mūaėteie seimo komisijoje ats 
tovai ištisas tris valandas klau
sė liudininkų, prašančių leidimo 
vartoti nuo vėžio minimą vita
miną kitaip vad. Leatrile argu
mentuodami, kad gydymas ra
diacija ar chemoterapija sukelia 
rimtus šalutinius efektus, o nuo 
Leatrile niekas nemiręs, d daug 
kam sukelia viltį.

Charakteringas vienos pianis
tės iš Medine, III. kuri dėl krūtų 
vėžio ir Hodgkno ligos turėjusi 
karjeros atsisakyti, sekantis pa 
reiškimas:

Radikali chirurgija ir gydy
mas radiologijos pagalba per dau Leningrado moteriškos aprangos, pa- 
giau. kaip 10 meų ją labai bu-.
vargino ir nusilpnino, O 1974 m. į moters vasarin is aprėdalas. Kolcho- 
nradėjus vartoti Learile ji at- «• '„JSV’X*TtaSŽ?J naujausia mocieii. Be «oz krauru-
gavusi ir svorį ir jėgas ir vėliau vėse jo /dar nesimato ir nežinia ar j

pasirodys

V
UI Kviečiama visi apylinkės gy

ventojai ir parapijos ribose orga
nizacijos su vėliavomis ko skait- 
lingiau dalyvauti. Vėliavų paly
dovės: ponios ir panelės pasipuo
šusios tautiniais rūbais.

Smulkesnių informacijų rei
kalu, kreiptis telefonu: 434-3713

Mažeika S? Evans
Laidotuvių Direktoriai

2 t

TEL. — Bg>5893

fiUSIRINKIMŲ
I

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd 'Street 
Valandos pagal susitarimą

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

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
- x 1002 N. WESTERN AVE. 

5214 N. WESTERN AVE. 
Telefonas atsakomas 12 vaL

pagal susitarimą.

CRANE SAVINGS and Loan Association
FERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai —- Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA

Rez.-V GI 8-0873

DR. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

R. L. B-nės Marquette Parko 
Apylinkės Valdyba

Prezidento paprastumas 
amerikiečiams patinka
Ar prezidento Jimmy Carterio

I orumui nepakenks jo “namų 
šį naujausią modelį. Be to, krautu- darbo prezidentavimas ir nefor- 

irs ir nerinia ar 1 « nmalus stilius?
Į tokį klausimą The Enquirer 

, , i . ... „p.. .. apklausinėjimai davė greita ir
: kad po ilgų tyrinėjimų FDA prie į atsakvma. kad Xe' nena- ;s i oflt-rJk vro iri,IaiSKlJ aisaKymą, Kaa ,\e. nepa

i. . , . ■ i < _x- «tz - t ~i_zi a (kenks. Apklaustieji psichiatraike, kad Laetrie-gaminant ir varĮ sakai beverte. Kai Laetnle te- -r „sich<qogai _{sake į d ne_„_ 
tojant IHinojaus ribote, tedera- rapija nepadės ir pacientai, vėl , ° ,. ’ . ,,p

I •- . j J -i i kenks, o padės, nes Amerikosgris pne savo daktarų konven-1 v \ 1 . . .i - - j-. . j . ... , Ižmones seniai jau ilgėjosi ge-I Bet FDA vyr. medikas parei- cnuam gydymui, gaE būti per• J - ro paprasto lyderio.

padarius fizinę egzaminaciją
rasta, kad yra nuo tos ligos Lais-1 
va. _______ _ _

Atst. Donald L. Totten pareis-1 jo išvados, kad Laetrile yra vi-

FR. FRANK PLEURAS linis uždraudimas neliestų.
OPTOMETR1STAS "“t "* J“ 7

KALBA HETUVIškai | jfūnas Dr. Robert Young pasakė, vėlu. Ar tokios rūšies sveikatos 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

Lietuvių Brighton Parko Moterų 
klubo Bunco ir Kertu parengimas 
įvyks gegužės 1 d. Dariaus-Girėno sa
lėje, 4416 So. Western Ave. Pradžia 
1:30 v. p p Bus gražiu dovanu, už
kandžiu ir t t Kviečia visus-

Valdyba ir Komisija

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

DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: Y Aria 7-1741-1742

DR.LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

'PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Vai. antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vaL vak-

Ofiso telef.: 776-2880
Naujas rez. telef.: -448-5545

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-1

1 ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
dažai. Speciali pagalba kojoms 

,1 (Arch Supports) ir t L
VaL: 9—4 ir B—8. šeštadieniais 9—1
2850 West 63rd St^, Chicago. HL 6062$

Telef.; PRospect 6-5084

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČ4A 

2443 WEST 63rd STREET
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Taip pat naujoji Barbaros ir 

Sene Drishi'v krautuvė 
THE DAISY STOPE 

9918 Southwest Hwy, 
Tel. 499-1318

MŪSŲ MYLIMAS VYRAS IR ŠVOGERIS

JONAS BAGDANAVIČIUS
Anksčiau gyveno Chicagoje, Lemonte, o paskutiniu laiku 

. ~ Hot Springsz Arkansas.

Mirė 1977 m. kovo men. 3 d. ir buvo palaidotas kovo 7 d. Chi- 
'cagoX šv Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai dėkojame kun. J. Burktri nž Jono lankymą ligoninėje 
ir už maldas Caruth koplyčioje. Ypatinga padėka p. p. Skleriamą 
kurie budėjo prie ligonio ir daug nuoš&dumo parodė mums mūsų 
sunkaus skausmo valandoje.
' Dėkojame Hot Springs’© Liet. Bendruomenės vadovybei už su

organizavimą ir pravedimą atsisveikinimo, o taip pat Lietuvos Atgi
mimo Sąjūdžio ir Altqs vadovybėms už paiakyftas atsisveikinimo 
kalbas, išlydint velioni į Chicagą.

Didžia padėką reiškiame kun. P. Patlabai už maldas Petkaus kop
lyčioje Cricagoje ir taip pat atsisveikinimo pamokslą šv. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje. Dėkojame kanauninkui V. Za
karauskui už atlaikytas šv. mišias, maldas koplyčioje ir kapinėse, ir 
palydėjimą į amžino poilsio vietą šv. Kazimiero kapinėse.

Dėkojame LASo vyr. valdybos vicepiirnininkui p. E. Smūgiui už 
pravedimą atsisveikinimo su velioniu Chieagoje. Dėkojame LAS Cicero, 
dr. Vydūno ir Chicagos skyrių pirmininkams, Lietuvių Fondo Vadovybei 
ir Laisvosios Lietuvos leidėjui už pasakytas atsisveikinimo kalbas ko
plyčioje.

Ačiū visiems mūsų šeimų bičiuliams, pagerbusiems velioni savo 
atsilankymu Caruth koplyčioje. Hot Springs, Arkansas^ ir Petkaus ko
plyčioje, Chieagoje. Ačiū už aukas šv. mišių intencijai ir aukoju
siems vietoj gėlių Lietuvos Dukterų Draugijai, už dovanotas taip gau
sias ir puikias gėlių puokštes. 'Nuoširdi padėka visiems, parėju
siems mums skausmo valandoje užuojautas asmeniškai, per spaudą, 

| laiškais ar radijo. Dėkojame grabnešiams ir visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse ir palydėjusiems velioni i amžino poilsio vietą. Dėko
jame laidotuvių direktoriui D. A. Petkui už rūpestingą patamavima.

I Ačiū visiems, visiems.

ŽMONA IR ŠVOGERIS V. KAČINSKAS SU ŠEIMA

ANTANUI RIMKUI - RIMKEVIČIUI
mirus, 

jo sūnums Rimvydui ir Edmundui su šeimoms, 
giminėms ir artimiesiems 

reiškia nuoširdžią užuojautą

Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Juozas Blažys

KNYGOS ANGLU KALBA
J. A KISS IN THE DARK, Pikantiškų ir intymių nuotykių

Dr. Juozas B. Konetw, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
santrauka nuo pat senųjų amąų iki pokario metų. Vidutimo formato. 142

Kainuoja ^Z.UU. j
Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy-; 

tauto nruozai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybes ir jos kaimynų istoriją, j 
211 psl. Kaina S3.UU. Kietais virbeliais $4.00.

Dauguma Šių knygų yra nukainos dovanos įvairiomis progomis. Jas Ir 
dta» knyga* galima įsigyti atsilankius | Naujienas arba atsiuntus čekį ar i 
piniginę periamą

TiVAS m SUNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Ttief.: GRovehiU 6-2345-S 

1410 So. 50th Ave., Cicero 
Trief.: TOwnhaU 3-2108-9

TRYS MOMRNISKOS KOPLYČIOS
AIKSTS TUT0M0BH1AMS PASTATYTI

4 7.M H&lrtrd Street. Chlcxzo, UI. NARIAI:
Chicagos

\ AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ

Lietuvių ; , IR NAKTL

Laidotuvių ' ► TURIME
Direktorių ' » KOPLYČIAS

[ VISOSE MIESTE
Associacijos 1 DALYSE.

T«i. WA 5-8063 Tių 
Ola

8ie ir kiti leidiniai yra gaunami 
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060* 

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paltu Ir pridedant
Boki ar piniginę porialdą.

III!!nuli

Apdraustai perkraustymaa 
Ii įvefriv »t»tum'v.

ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996
B. R. PIETKIEWICZ, Prw.

47 and Rockwell Street.
NEMOKAMAI VIETA

Mokami 4 metv 
Certifikatams.

Mažiausia $5,0OC

Tel. LAfayette 3-1083 
AUTOMOBILIAMS

1 /- Mokama 1 mėty £ /2 A? Certifikatams. 
Q Mažiausia $)j000

. «r daugiau

ON INVESTMENT
; ACCOUNTS

Vevpmenos padltPs | reguliarias taupymo sęsk*ita* iki mėnesio 
MLtos dienos duoda pelno dividendą už visą mėnesi. x 

DIVIDENDAI MOKAMI KAS * MĖNESIAI

daryta.

:00 vakaro: šešta-
Trečiadieniais už-

GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbūvis. privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtas knygas gaiųna užsisakyti Naujienose. .
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk 
lose Vokietijoje. 273 psL. kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

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

ČIKAGIETeS (SPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL S1.S0. Yra taip pat 
išversta i anglu kalbą.

M. Zošienko. SATYRINĖS NOVELĖS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina $2.

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

Prof. P. PakarkHs, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psl. dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina $2. ’ - •

Vincas žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

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

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

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

' STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET RKpnblte 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Bills, BL S74-4410 .

P. J. RIDIKAS
Phone: YArda 7-1911

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILI--------Saturday, April 30, 1977

3354 So. BALSTED STREW



už linkėjimus, nuolatinę parautą 
ir už banketo proga atsiustą au-

x

— J. Januška, Rexdale, Ont^ 
pratęsė iš anksto be ragininio 
prenumeratą ir savo gerus linkė
jimus atlydėjo $5 auka Naujie^ 
nų paramai. Ta proga tarp ki
ta jis taip rašo: “Nors, Naujie-r 
pas, kaip ir kitus laikraščius, 

(gauname pavėluotai, bet Nau- 
f&rmacijos apie būsimas tau- jienas vis tiek Įdomu skaityti”, 
tinių šokių šventes, gastroles ir 
Įvairių tautybių festivalius, šis 
numeris yra skirtas.rytietiškiems 
šokiams — grupėmis ir pavie
niai. Ypatingai daug grakštumo 
orięntališkų šokių pozose. Apra
šant Įvykius ir žmones, Įdėta 
Lietuvos gen. konsulės Čikagoje 
Juzės Dhužvardienes nuobrau
ka su plačiu aprašymu jos pa
gerbimo proga, šis žurnalo nr. 
yra 40 psl., gražiai gerame po
pieriuje atspausdintas, kainuo
ja $1.50. Adresas: Viltis, PO 
Box 1226, Denver, Colo. 8(t203i

— Mary ir Pijus Zalnis iš, šiau
rinės miesto apylinkės visuomet 
dalyvauja Naujienų: parengi
muose ?r kiekviena proga pare
mia jų leidimą. Apgailestauda
mi, kad dėl laiške nurodytų prie
žasčių negalės dalyvauti Naujie
nų bankete šį sekmadieni Mar
tinique restorane^ kartu su ge
rais linkėjimais dienraščiui ir 
visiems banketo dalyviams, at
siuntė $25 Mašinų fondui. Dėkui

— Vytauto F. Bdiajaus lei
džiamas ir redaguojamas tauti
nių šokių,bei folkloro žurnalas 
Viltis, skirtas gegužės mėn., jau 
atėjo skaitytojams. Jame ypa
tingai daug aprašymų bei in-!

— • • * 1 •

— Ponia Kleopą Evelinas iš 
Gulfport apylinkės, St. Peters
burg, Fla., išreikšdama savo pa
sitikėjimą Naujienomis, pratęsė 
savo prenumeratą iki 1978 ni. 
pabaigos ir atsiuntė $1 auką. Dė
kui. Tos apylinkės tautietis už
sisakė Naujienas trijų mėnesių 
bandomajam laikotarpiui. Visi 
skaitytojai prašomi remti Naur 
jienas ir jas platinti. Visi lietuj 
viai kviečiami su jomis susipa
žinti ir užsisakyti. Platinimo va
jaus proga jos yra siunčiamos 
susipažinimui dvi savaites nėr 
mokamai.

— Brighton Parko (R) LB 
Apylinkės Valdyba ir nariai, liūl 
dėdami dėl savo nario a. a. Keis
to Karoblio mirties, jo pageida
vimu, vietoje gėlių paskyrė $16 
Naujienų mašinų fondui.

— Paulina Varneckienė i$ 
Brighton Parko apylinkės išvyk
sta kartu su dukra Renute ir žen
tu Arnoldu i Ballwin, Missouri.

IĖ CHICAGOS

KELIONĖS J LIETUVĄ.
$ 995.00
$1089.00
$1069.00

GEGUŽĖS I IKI GEGUŽĖS 8 
LIEPOS 25 IKI RUGPIOČIO 4 
RUGPIŪČIO 25 IKI RUGSĖJO 3

Liepos ir rugpiučio mėn. kelionėse galima atsiskirti nuo grupės ir 
pasilikti Europoje iki dvieju savaičių be jokio atskiro 
prįmokėjimo.
į kainą įeina visa transporfacija iš Chicagos, ir viešbuičai (po. du 
kambaryje), pervežimai ir maistas.Marius Kiela 

6557 So. Talman Avė 
Chicago, 111. 60629 

312-434-9655
— arba —

E

GORDON TRAVEL SERVICE
Prudential Plaza 

Chicago, III. 60601 
312-644-3003

Air fares subject to change and government approval

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 50 metų. Knlnt t< sukaktį, gerbiant piraiojc 

Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmu 
nūs ir atliekant būtinas pareigas imžlnan lietuvybės išlikimui skel
biamo Naujienų platinimo vxjux

NAUJIENOS tvirtai stovi ‘ir kovoja už Lietuvos n pavergtų lietuvių lalrrę 
įeidamos ir nesidėdamoc į sandėrius su okupantais ar jų įgallo* 
tinUX < i J ‘

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupea, jų bendras institu
cijas Ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto 
tikos ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingo? 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie 
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
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, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renes
KMNUOJA: Chlcagola Ir Kanadoje nwtima — $30.00, pwl riMtų — SICOO, 

trims mėn. — $8.50, vienam min. $3.00. KIžom JAV vietoje meteim 
— $26.00, pu«{ metų — $14-00, vienam m<kL $2-50. Užsieniuo- 
M — $31.00 metimu Susipažinimu! siunčiama savaitę Bemokamai.

PraAoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St
Chicago, DL 60608

— Dail. Vladislovo Žiliaus iš 
New Yorko darbų paroda bus 
birželio 18 ir 19 d. Los Angeles 
Lietuvių parapijos patalpose .są
ryšyje su tradicinėmis Lietuvių 
Dienomis. Rasos Arbaitės pieši
nių paroda ruošiama gegužės 7 
ir 8 d. Tautiniuose Namuose. 
Parodą globoja Dramos sambū
ris. i

— Sol. J. čelcanauskienė ir V. 
Verikaitis taip pat pianistė R. 
Apeikytė dalyvaus Los Angeles 
lietuvių radijo valandėlės 25 m. 
sukakties bankete balandžio 30 
d. parapijos salėje. Gegužės 14 
d. ten bus Lietuvių Fondo ban
ketas. Dramos sambūrio ruo
šiamo B. Pukelevičiūtės premi
juoto vaidinimo “Palikimas” 
premjera bus gegužės 7 d. 7 vai. 
vak. Thomas Star King aukšt. 
mokykloje, 4021 Fountain Ave‘. 
Su šiuo vaidinimu sambūris da
lyvaus Dramos festivalyje To
ronto mieste, Kanadoje. Tradi
cinė Los Angeles Jaunimo šven
tė bus Glendale Civic auditorijoj 
birželio 4 d. Informacijas teikia 
Ona Razutienė, tel. 661-0041.

— Msgr. J. A. Kučingis, Los 
Angeles Lietuvių šv. Kazimiero 
parapijos klebonas, gegužės 29 d; 
švenčia 40 m. kunigystės jubi
liejų. Po iškilmingų, pamaldų 
ruošiamas pagerbimo banketas 
parapijos salėje. Garbingas ju
biliatas buvo Įšventintas kunigu 
1937 m. birželio 7 d. Telčiuose^

I —. Apdraudė agentas Jonas 
lt Stonkus gavo širdies priepuolį 

savo namuose Teko paskulio- 
inis išvežti jj i ligoninę. Namie 
jam truko oro.

j — Juozas Skeivys, veiklus de-
* niokralų atstovas, buvo pperuo- 

į tas dėl nugaros slankstelio. O|)e- 
I racijos metu kelioms sekundėms 
buvo sustojusi jo širdis, liet gy
dytojai ją atgaivino.

— Dr. V. Tauras gegužėj 1 d. 
išvyksta 2 savaitėms atostogų. Jo 

I pacientai, reikalui esant, gali 
kreiptis! dr. J. Aglinskicnę arba 
Į dr. J. Bakšį.

— Illinois valstijos loterijoje 
balandžio 28 <1. Bonanza trauki
me laimėjo 46,108 ir 9718, spal
va žalia. Grand Prix įraukime 
laimėjo 22, ,02, 16, 8166 ir 77520, 
spalvą žalia. I

— Chicagos Lietuvių Tarybą 
šaukia metinę konferenciją, ku
ri Įvyks š. m. gegužės mėn. 7 cĮ. 
3 vai. p. p. Chicago Savings and 
Loan Assoc, patalpose, 6245 Sei. 
Western Ave. Kviečiame visuo
menę ir organizacijas skaitlin
gai dalyvauti. (Pr.j

— Tauragės Klubas kviečia 
visus Į Motinų dienos proga ren-j 
giamą. banketą, gegužės 14 d( 
7:30 vai. vak., Vyčių salėje, 2455 
W. 47 St. šokiams gros Ą. Ra-; 
monio orkestras. įėjimas, šiltą 
ir šalta vakarienė 8 doL Rezer
vacijoms telef. GR 6-8417.

— Aplankysime Sunny Hills,' 
Floridoje. Skrendame gegužės 
28, grįžtame gegužės 30 d. Dėl 
informacijų teirautis : Chicago-; 
je M. Kiela (312) 434-9655, De
troite D.Dulaitis (313) 549-6878, 
Klevelande J. Mikonis (216) 531- 
2190. (Pr.)

MILL 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, 111.

HELP WANTED -— kLlLI 
* OarblAlnkv Reikia

REAL ESTATE
Namai, lėmė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

WORKING FOREMAN—NIGHT SHIFT
Excellent opportunity for an . 

experienced machine operator with 
knowledge of operating mills,

- lathes and drill presses.
HORIZONTAL BORING MILL 

OPERATOR
Must have own tools, work from prints

DAHLSTROM INDUSTRIES
9508 Winona, Schiller Park, n. 

625-3567 or 678-5305

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
CR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Plezdentas*
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill." Virginia 7-774’

MOLD MAKER
To work in our newly expanding 

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

REGO MOLD & TOOL
421 Harvester Ct Wheeling. DI. 

541-1030

' JŪSŲ GEROVEII

6 KAMBARIŲ tvirta mūrinė rezi 
deneija prieš parką. Labai dideli kam 
bariai, l54 -vonios, $26,000.

2 AUKŠTŲ namas ant plataus skly
po prie Marquette parko už Kedzje. 
Virš $5.500 lengvu pajamų metams.

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

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

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

TAVERNA ir 6 kambarių butas vir- Paveldėjimas ir šeimos turto padali- 
$uje. Reikia ‘greit parduotu Duokite nimas. Užteks įmokėti $7,000.
pasiūlymus.

2 BUTŲ medinis. $12,000.

MECHANIC

MAINTENANCE ENGINEER 

must be JACK OF ALL TRADES 
Plumber, welder, AIL Around 

machinist. Good pay( good 
benefits.

Near south side plant in 
Bridgeport.

CONTACT MEL STH AHL

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

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

1 326-4710

SLITTER. OPERATOR " 
STAINLESS * STEEL

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

Contact Ed Oliver.
STAINLESS SALES

; corp. I
5819 W. Ogden Ave.

Cicero. Hl. I 
656-7650.

— LSST Kanados šauliu rink
tinės valdyba yra šios sudėties: 
J. šiaučiulis —: pirm., Ign. Pe
trauskas, St Jokūbaitis ir Stp. 
Jakubiękas — vicepirm., P. Ga
brys — sekr., A. Myle — ižd., V. 
Sušinskas — parengimams, P. 
Jonikas — jūrų šaulių reika
lams, B. Kasperavičius ir B. Sa
vickas — šaudymo vadovas ir 
instruktorius, S. Petkevičienė — 
moterų vadovė, A. Urbonavičie
nė ir J. Jukonienė — padėjėjos, 
3. Jokubaitytė — jaunimo va
dovė. *

DOVANŲ PREKĖS BET KU
RIAI PROGAI — kristalas, por- 
celanas, sidabras, gintaras, auk
so papuošalai ir brangenybės. 
Didelis 14 ir 18 kt. aukso gran
dinėlių pasirinkimas. TEKRA 
atidara kasdieniai 5 vai., pirm., 

ir ketv. iki 8 vąlf’ vak.. Šventadie
niais uždaryta. Adresas—Terra,

. FOUNDRY EMPLOYEES 
We need several employees 

j ® Loundry engineer *
• Time study engineer

(Watch & Board)
• ^Electrical maintenance
•' Mechanical maintenance 

Verifiable Experience

NATIONAL CASTING

1400 SOUTH LARAMIE 
Cicero, IL

TRŪKSTA NAMŲ PARDAVIMUI
Namai pardavimui:

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

6 MIEGAMŲ mūrinė rezidencija su 
valgomu. 2 masinu mūrinis garažas. 
Apyl. 66 ir Mozart.

10 M. SENUMO 4 butu mūrinis pa-! 
jamu namas. 3. butai po 4 ir vienas 3 
kamb. Apyl. 53 ir Kdlin.

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.

BRIGHTON PARKO pyl. geras in- 
- vestavimas. 3 mūriniai namai po 2 

butus $20,0000 kiekvenas. Pardavėjas 
pageidauja parduoti visus naiūus vie
nam pirkėjui.

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

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

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

PLATUS LOTAS arti Šv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

3 GRAŽUS BUTAI IR BIZNIS. 2
aukštu mūras, gazu šildomas. Garažas, 
platus sklypas, arti parko. $40,000. 
$40.000. v

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel. . 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI i

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ayo. 

Tel. 927-3559

tel. 434-4660,

BUDRAITIS REALTY

TAISAU NAMUS
IR VISKĄ NAME 

Telefonu oti: 
476-7727 arba 523-9367

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

, Įvairi apdrauda — INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

' nuomininkus t
4243 W. 63 rd Sh, Chicago .

Tel. 767-0600.

Q Siunčiu ... dot Naujienų prenumeratai Jubiliejinio
vajam proga parern damai lietuvUką spaudą.

Į | Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimu

PAVARD® IR VARDAS

DAŽYTOJAS
<612 S. Paulina St

(Town of Likt)

□rio namus H Uuko Ir R vidiuc. 
Dirbąs gi rantuota^-

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

— Kiekvienas lietuvis gali ap
sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
$10,000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams pigi TERM apdrauda:- 
$1,000 tik už 3 dol. metams. 
Jiems yra ir Taupomoji — En. 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apdrauda organizacijų na
riams — tik $2 už $1,000 ap- 
draudą. Dėl šių ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi
nai Austin % Naujienos 
Tel. 421-6100. / (Pr)

KITCHEN HELP WANTED
Exper. preferred. But not necessary. 

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

2 to 4 — Mo. thru Fri.
STEAK & ALE

W. Roosevelt Rd. Lombard, Hl

PRIE 68-TOS IR PULASKI savinin
kas parduoda labai gerą ir gražu 3 arba 
4 miegamu mūrinį su 1% vonios, cent
riniu oro vėsinimu, pilnu beisman tu, 
2 mašinų, garažu, koklinių plytelių 
vonia ir virtuve. Viskas labai gerame 
stovyje. Tel. 735-6958

525
REAL ESTATE

Nuosavybės -
OUT OF TOWN 

kitur

NAMŲ SAVININKAI!
Jei neturite daug pinigų, bet norite 

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

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

PAUL GALASINSKĮ, /,

TeL 775-3175

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkip reiki*

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

Tel. 424-5597

LEMONTO APYLINKE
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

DEPENDABLE WOMAN 
NEEDED

General housecleaning, 
full or part time.

Call Maid in Chicago:
664-0179 ..

PARDUODAMAS 6 kamb. namas su 
2% kamb. butuku ir 2 masinu garažu 

prie ežero. Bridgman.. Mich.
' Tel. 616-465-3501

NAMŲ REMONTAS
DIRBU VISOKIUS DARBUS: 
DURIS. LANGUS.. LAIPTUS.

PORČIUS IR PAKELIU, 
JEIGU REIKALINGA. ’ 
KAINA NEBRANGI.

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

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

to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakušoyienės. 
Realtor, vadąvaujama lietuviška Įstaiga

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

Tel. 813-367-1791 dieną arba 813-360-0744 vakare.

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie- 
relė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne < 
vlw galima gražias sodybų pieveles išaugintu Reikia patyrime. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A šeštoko knygely 

' kuri vadinasi

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

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naūjięnoa knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę Įsigyti už $1,25. 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: ,

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL.'SO6O8

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Įvairūs Pardavimai

FOR SALE TAVERN ^BUSINESS 
and restaurant,

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

Call 523-1457
----------------------------------- Vč

• WANTED old glassware, old furni
ture. Tiffany lamps, oriental carpets 
antques of all kinds.

Call Catry: 342-3066

VIESAS IŠPARDAVIMAS 
(Rumage Sale)

Gegužės 5 d. nuo 7 ryto iki 5 vai. popiet 
Holy Comforter bažnyčioje 

222 Kenilworth Ave. Kenilworth/
Veltui kelionė autobusu nub Wilmette 
“L” stoties. 20 kambarių, pilnų įvai
riausių bargenų. Veiks užkandinė Vi

si maloniai kviečiami ir laukiami.

BEST THINGS IN LIFE
Frank Zapolla

GA 4-8654

itAVf rata

X.
Slate Farm Life Ihwrwnce Company

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 

famous name in Southern Building 

Regional Office Cameo Tower Build- 
•ng 

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-8200

ANN/. DOCHES 
Lithuanian* Representative

DĖMESIO
62—80 M. AMžfAUS VAIRUOTOJAI •

Tiktai $98 pusmečiui automobilio
Liability apdraudimas pensininkams

Kreiptis

4645 So. ASHLAND AVE. 
523-8775

1

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBES

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Telefj REpublic 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

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

M, ž I M K U S 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Meplewood. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra- 
lymai ir kitokį blankai 

i i ................... i « i +

give... 
so more win live

HEART 
FUND

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

Albertas Ir Kęstuti Roženal, Sav. 
Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV./ šildomas maudymo

si baseinas, telefonas, vaikams žaidi-/ 
mo aikštelė. Galima rezervuoti teL 
501423-9814.

MAUIIBMOS, CHICAGO «, Saturday, April 30, 1977


