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UŽPUOLIMAS ĮVYKO 50 MYLIŲ 
į ŠIAURŲ NUO SEOUL

MASKVA. — Ddp pranešimu vokiečių spaudai, Sovietuose 
vgl keliamas riksmas prieš Amerikos paremiamas radijo stotis 
“Radio Liberty” ir “Radio Free Europe”, kaltinant, kad jos “varo 
aiškią subversiją prieš SSSR ir kitas socialistines šalis, platindamos 
melus, šmeižtus ir neteisingas informacijas’’.
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Tos stotys savo bendradarbių 
štabus sudarančios ne vien iš re
negatų, bet ir iš. išdavikų, karo 
nusikaltėlių bei priklaususių bau
džiamiems vienetams, /kurie. ĮĮ 
Pasaulinio karo metu bendradar
biavo -su naciais. - 7

Kad JAV nė nemanančios kei-' 
sti savo tarptautinėms' teisėms 

». priešingą taktiką, parodę prezi
dento Carterio planai duoti di
desni finansinę paramątųradi jo 
stočių technikai pagerinti.

Abiejų stočių'-priešsovietinė 
ir anti socialistinė propaganda 
ir jų mėginimas sukati sistemai 
priešingą opoziciją perėina į 
viešą subversiją ir grubų kiši
mosi į suvereninių valstybių vi
dausreikalus ir yra ryškiai prie
šingas visuotinai pripažintai 
teisei, Tass tepa . Ameriką tuo. 
pačiu, kuo Sovietai tr'kiYi “so- 

...balistiniai kraštai” ki^epi*.

Netvarka dabartinėj 
šalpos sistemoje

WASHINGTON, D. C. — Pre
zidentas Čarteris studijavo da

bartinę šM^>s sistemą,;Anatp.. jo- 
<. je didelius „plyšius ir 'yra' pasi- 
. ryžęs padaryti dideles ’refortnas.

' Apskaičiavimai rodo,- kad tal
pos reikalams išmokama du. bi
lijonai dolerių daugiau, negu tu
rėtų išmokėti. Kol pradžioje bu
vo patikimi ir pareigingi žmonės, 
sistema buvo pavyzdinga, bet 
paskutiniu, metu tvarka jau ge
rokai atsipailaidavo. Pašalpą 
gaunh kitais vardais, o vietomis 
ima net po dvi pašalpas. Pre
zidentas- glaudžiai bendradar-' 
biauja sū sveikatos departamen
to sekretorium, kuris pirmas nu
rodė didelius plyšius.

Siūlo* vamzdžius.
Aliaskos dujoms

WASHINGTON, D. C. — Fe
deralinės energijos komisijos 
nariai įteikė prezidentui Carte- 
riui pasiūlymus pravesti vamz
džius iš Aliaskos per Kanadą į 
JAV dujoms siųsti.

Vieniems komisijos nariams 
atrodo, kad vertėtų 8 bilijonus 
kainuojantį Arctic kelią, kiti 
mano, kad galima būtų bandy
ti veik- 7 bilijonus kainuojantį 
Northwest kelią, o tretieji ma
no, kad pusseptinto bilijono kai
nuojantis vamzdis galėtų eiti į 
EI Paso. Prezidentas nori, kad 
kongresas -60 dienų laikotarpy

je patvirtintų siūlomą projektą.

Šaulė teka 5:46, leidžiasi 7:49
**/■*■%■ ■«. '■ - • *

Jie padėjo kankinti
politinius kalinius

Savanoriu plakatuIš karės į dešinę matome Margaret*. Mordor, Standard Federal bendrovės 
komiteto pirmininkė; Mary Sworsky, visuomenini y reikalu tvarkytojos pagal bin in 
hart# visuomeniniu santykiu (ir garsinimy -tvarkytoįa ir Josephine Mankos, gyvenanti 4218 S. Fran 
cisco, ilgametę bendrovės naręz geriausiai įtikinančią rūkymo galimą pavoju.

KOPENHAGA. Danijos 
. medikų draugijos žurnale pa
skelbti Amnesty International 
1974 metais sudarytos daktarų 
grupės tyrinėjimų duomenys, 
kurie, deja, patvirtina slegian
čią išvadą, kad daugelio kraš
tų gydytojai dalyvauja politinių 
kalinių kankinime.

Duomenys surinkti išegzami- 
navus 32 Čilės kalinius, pabėgu
sius iš Čilės ir pasiekusius Da
niją • .35 graikų, paleistų iš po
litinių kalėjimų stovyklų 1974 
metais ir trijų Urugvajaus ka
linių,' dabar Prancūzijoje. Be to 
pravesti apklausinėjimai Pietų 
Korėjoje. - - . - į

-Yra: žinomu kad^daktarai eg- 
zammavo “kalinjus .patirti, kiek 
kankinimų jie gali gyvi pakelti, 
rašoma tyrinėtojų raporte. Kai 
kuriuos kraštuose daktarai pa
dėjo išrasti naujas kankinimo 
Porinąs, kurios nepaliktų jokių 
objektyviai pastebimų žymių.

Raporte ■ rašoma^ kad fiziniam 
ir -psichiniam kankinimui buvo 
vartojami vaistai (drugs), bet 
kad daktarai, galbūt,, kariški gy
dytojai, savo nortr nedalyvavo.

Mes tikime, kadmedicinos žmo 
nęs visame pasaulyje įšitikinsj 
kad jie, kaip medikai, negali da
lyvauti jokioje kankinimų for
moj ė”, raportas baigiamas, bet 
AP pranešime nė žodžiu nepa
minėti' “moderniausieji’’ banki- 
nimų metodai sovietų Rusijoje 
ir kituose “socialistiniuose kraš
tuose”.

Apsukrus amerikietis
.EAGLE PASS, Te’as.—Ame

rikietis, David Driscoll, 28 metų 
amžiaus, diabetikas, iš Albu

querque, N. M., metus ištvėręs 
Meksikos kalėjime Piedras Nen- 
gras, .bevežamas į ligoninę lai
mingai pabėgo ir grandimis su
rakintomis rankomis perplaukė 
150 jardų platumo ir 10 pėdų 
gilumo Rio Grande ir laimingai 
pasiekė U. S. pasienio kontro-

. f J- / \ /
Driscoll ouvo suimtas 1976 

m. kovo 23 dieną pietinėje Mek
sikoje ir apkaltintas pagelbė
jimu trylikai amerikiečių pabėg
ti iš kalėjimo.

ISPANIJOS PREMJERAS 
SUAREZ KANDIDATUOJA
MADRIDAS, Ispanija. — Da

bartinis Ispanijos premjeras 
Adofo Suarez pareiškė, kad jis 
artėjančiuose į parlamentą kan
didatuos Centro partijos sąra
še.

Ispanijoje nebuvo jokių rinki
mų paskutiniais 41 metais, kai 
diktatorius Franko panaikino 
respubliką ir Įvedė diktatūrą.

RUMUNAI PERSEKIOJA DISIDENTUS, . Grūdų priaugins 
KURSTO PRIEŠ HE»IO AKTUS daugiau, negu reikia
Ryty Europos komunistai kursto pavergtuosius 

prieš JAV prezidentą ir vyriausybę .
BELGRADAS. — Rumuniją valdančioji' komunistų partija, 

kaip Vakarų diplomatai Bučhareste praneša, padidino propagan
dą prieš Jungtines Valstybės. ..A . r

Priešingos .propagandos padi
dinimas aiškinamas noru ati
traukti pasaulio dėmesį nuo žmo. 
gaus teisių padėties komunistu 
valdomuose kraštuose artėjant 
Belgrado konferencijai, kuri tu
ri prasidėti ateinančio birželio 
15 dieną ir kurioje turės būti 
patikrinta, kaip buvo vykdomi 
1975 metų Helsinkio konferenci
joje priimti ir. pasirašyti nuta
rimai. . - > v _ j

' Negana pasmarkintos propa
gandos prieš JAV, paaštrintas 
ir disidentų persekiojimas pačio
je Rumunijoje.

Sena-

Reikalauja pagerinti 
JAV Balso radiju

WASHINGTONAS.
torius Charles H. Percy (R.-Ill.) 
praėjusi antradienį pasiūlė at
imti Amerikos Balsą (Voice of 
America) iš JAV Informacijos 
Agentūros ir padaryti nepri
klausoma jstaiga.

Percy pasakė, “diplomatų ir 
biurokratų Įrišimasis varžo Ame 
rikos Balsui galimybę pasakyti 
visą tiesą ir nedelsiant ir dėl to 
Balsas nustojo daug patikimy- 
bės, reikalingos atlikti pareigai 
kaip laisvos visuomenės balso 
rezentantui”. ‘ >. • A

Percy be to pareikalavo pro
gramoms transliuoti dideshės 
transmisijos jėgos ir programų 
daugiau • kalbomis, ir skatino 
prezidentą Carterį pasiųsti Kon
gresui iki rugsėjo 30 d- VOA 
(Voice of America — Ameri
kos Balso) reorganizacijos pla
ną.

Biurokratų trukdymas Ame
rikos Balsui laisvai teikti žinias' 
yra nepateisinama laisvoje vi
suomenėje. VOA pranešjams 
buvo' trukdoma, tokiais klausi
mais, kaip Mao Cetungo mirtis, 
neramumai Lenkijoje ir įvykiai, 
liečią disidentus. Sovietuose. . *

- ' ' '• . .....
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Kode! Amerikoje 
nėra kooperatyvų

. WASHINGTON AS. —Priva
čiai- šelpiamą -stiidija • pąskėB&ė: 
patyrimus, kad' vartotojų koope
ratyvai padėtų- amerikiečiams 
sutaupyti daug išlaidų,bety&d- 
koopertyvai galėtųbūti tikrai- 
efektingi, jiems reikalinga- -vy-' 
riausybės parama.

“Kooperatyvai vargu pajėgą 
-išaugti iki naudingo laipsnio ar-, 
timiausiais metais, jei neturės 
geresnio visuomeninės politikos 
klimato”, rašoma viename pa
reiškime. Svarbiausia koopera
tyvai gali padaryti, tai išvysty
ti “integruotos produkcijos ir 
distribucijos sistemą”.

BONA, Vokietija. — Netoli 
šveicarų sienos antradienį bu
vo nušautas 22 metų amžiaus 
Guenter Sonnenberg. Pas jį ras- . 
tas revolveris, iš kurio buvo pa-’ti į dvi priešingas stovyklas. Tai 
leistos kulkos į prokurorą Sieg- bus pirmieji laisvi rinkimai Is- 
fried Bubach. .; panijoje po 41 metų. -

Uncattor miestelyj* nuo 1799 moty iki 1812 
motuors* ii uotą rūmuos* posėdžiavo Panailvanijos valstijos^ sei
mas. .Nuo 1M7 moty iki 1853 motu, kai ji« buvo nugriauti, iiuo- 
-co rūfnooM'buvė Lancastor apylmkėa teismas, tiuos namuos* 

■ buv» poorstomoa viso* avarboanės to mato bytoa. t

WASHINGTON, D. C. — že
mės ūkio departamentas prane
ša, kad sekančiais metais grū
dų derlius pasieks rekordą — 200 
milijonų metrinių tonų. Dabar 
sandėliuose yra 172 milijonai 
tonų, -^.milijonais tonų dau-

A Visame pasaulyje šių metų 
.derlius numatomas apie vieną 
bilijoną metrinių tonų. Tai būtų 
šiek tiek mažiau, negu praeitais 
metais..' Apskaičiuojama, kad 
'Šiais metais sandėliuose bus 
apie 26milijonus tonų daugiau, 
negu praeitais metais.

Gonzales kursuoja 
viduriniu keliu

MADRIDAS.- —. Ministeris 
pirmininkaįs •' Adolfo Suarez 
Gonzales pareiškė, kad jis kan
didatuos birželio 15. d. rinkimuo
se kaip nepriklausomas viduri
niu keliu vairuotojas, laikydama-? 
si savo įrodyto rekordo kaip Is
panijos demokratijos architek
tas. Jis pasisakė išsižadėsiąs po
litinio neutralumo ir visą svo
rį skirsiąs centro partijoms rem
ti, neleisdamas Ispanijai šuskil-
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Patruliams eihant pagal sienos tvora, 
Į juos buvo paleisti keli šūviai

SEOUL, Korėja. —.Pietų Korėjos pasienyje, dviem pat 
troliams einant pagal sienos tvorą, iš šiaurės pašlaitės į juos buvo 
paelisti keli-šūviai, kurie, vieną pasienio sargą užmušė, o antrąjį 
sunkiai sužeidė, oficialiai praneša Jungtinių Tautų karo jėgų va
dovybė. r

Pakistano pastangos 
nusikratyti Bhutto
ISLAMABADAS. — Pakista

no politinė opozicija antradienį 
pranešė, kad ji dar labiau pa
didins civilinio neklusnumo kam 
paniją prieš minister! pirminin
ką Zulfikar Ali Bhuttb. Tuo tar
pu Bhutto tariasi 'su Pakistano 
Tautinės Sąjungos lyderiais, ku
rie savo tarpe svarsto galimy
bes susitarti su Bhutto ir baig
ti nusitęsusią politinę krizę.

Demonstracijos dėl praeito 
kovo 7 dienos rinkimų suktybių 
Pakistanui kainavo jau da ugiau 
kaip 200 žmonių gyvybių,

U.■T p 2
Dr. Kazys Bobelis-— 

. gubernatoriaus patarėjas

Dr. K. Bobelis
• * ' ,

Dr. Kazys Bobelis guberna
toriaus Thompsoho paskirtas 
Illihaiš State Board of Medical 
Commision nariu. Šioje komi
sijoje' yra penki didžiausią pa
tyrimą turintieji gydytojai. Ko
misiją pataria gubernatoriui, 
kaip geriausia tvarkyti vislią 
valstijos sveikatos reikalus/ •

Iki šio meto buvusi komisija 
palėista. Naujai paskirtai komi
sijai ' tėkš paruošti taisykles ir 
nurodymus, kaip reikėtų tvar
kyti Illinois valstijos medicinos 
reikalus. ? • j

• Džiugu; kad lietuvis gydyto
jas paskirtas tokioms atsakin
goms valstijos pareigoms. Lie
tuviai linki sėkmės.

- —:;

Indonezijoj laimėjo
- Suharto

JAKARTA. — Politihė sąjun
gą Golkar, veikianti kartu su 
prezidentu Suharto ir jo^kariš- 
kais rėmėjais, parlamento kon
trolę išlaikė savo rankose. Rin
kimų pareigūnų pranešimu, pir
madienio rinkimuose Golkar lai- 

.jnėjo Gl nuošimčiu iš ^rfi 44

Užpuolimas įvykdytas Cher- 
won srityje, esančioje apie 50 
mylių į šiaurės rytus nuo sos
tinės Seoul. Pietų Korėjos pasie
nio sargai buvo užpulti antra
dienio popietę, be jokios provo
kacijos ar grasinimų. Paskuti
nis užpuolimas įvyko praeitų me
tų rugpjūčio 18 dieną, kri gerai 
organizuota šiaurės Korėjos ka
rių grupė užpuolė Panmunjom 
apylinkėj medžius genėjusius 
Amerikos karius. Beginkliai ka
riai buvo užpulti kastuvais ir 
kuokomis. Du Amerikos kariai 
buvo vietoje užmušti, o kiti bu
vo išvežti į ligoninę.

Susirinkusioji Jungtinių Tau
tų karo vadovybė pasmerkė tokį 
žiaurų užpuolimą ir pareikalavo 
ištirti reikalą ir pasiaiškinti. 
Tuo pačiu metu pareikalavo, kad 
būtų nubausti užpuolikai ir kad 
panašūs incidentai nepasikarto
tų. Laikraščiui .einant į- spausdi
namąją, tuo tarpu dar nebuvo 
žinomas. komunistų pasiaiškini
mas. Paprastai tokiais atvejais 
jis apgailestauja incidentą ir 
prižada daboti, kad toki dalykai 
nepasikartotų.

Aiškiai nustatyta, kad užpuoli
kai buvo pasislėpė šiaurinėje sie
nos tvoros pusėje. Kai pasienio 
sargai priartėjo prie jų stebimos 
vietos, jie paleido šūvius į Pietų 
Korėjos karius. Užpuolikai • tu
rėjo pereiti demarkacijos liniją. 
Jeigu jie būtų buvę šiaurinėje 
sienos pusėje, tai būtų negalėję 
patruliuojančių karių užpulti. 
Jiedu įžengę į demarkacijos zo
ną, įsikasė į žemę, kol pasienio 
sargai ateis į jų šovimo sritį. 
Incidentas bus iš pagrindų ap
tartas tiktai bendrame ’ ketvir
tadienio posėdyje.

Paryžius, Prancūzija. — Ant- 
tradienio popietę Paryžiuje pra
sidėjo Amerikos ir Vietnamo di
plomatų pasitarimas. Manoma, 
kad JAV pakeis savo nuomonę 
dėl Vietnamo įsileidimo į Jung
tines Tautas. Vietnamiečiams 

.labai reikalinga Amerikos ir 
Jungtinių Tautų ekonominė pa
rama krašto ūkiui atstatyti, ku
ris pilietinio karo metu buvo vi
sai išgriautas. JAV nesutiko 
ducf: jokios paramos, nes šiau
rės Vietnamas nesilaikė susita
rimo — nepradėti karo veiksmų, 
šiaurės komunistai ne tik pra
dėjo karo veiksmus, bet jie už
kariavo visą Vietnamą. JAV 
skaito, kad komunistai sulaužė 
paliaubų sutartį, todėl įsiparei
gojimai nebegalioja.

milijonų balsuotojų. Viso balsą 
turinčių Indonezijoje yra virš 70 
milijonų.

Iš visų trijų partijų išrink
tieji 1,630 kandidatai prižadėjo 
ištikimybę prezidentui Suharto, 
kurio valdžiai šie rinkimai ne
grėsė.



MCSŲ SPAUDOJE
PUS-gos New Yorke įvykusį sin Gaiutmėj . išvadoje

’kuriu didžiausias tik a p ’
•Ms buvo jaunimo ke.ūmių I
.amzavmas į okupanto k-vie 
amus Vilniuje kursus. VBta)

Tylioji dauguma vis garsiau 
prabyla

Dirvos 17 nr., laiškų akirsne- 
njje, IK* abejo redakcijai gerai 
žinuniHs asmue, tik svetimų įta
kų bei idėjų kvaitulyje bbi domi 
nuojainalne laikotarpyje savo 
apsaugai pasirašęs (ka) ženk
lais, komentuoja kitų mintis bei 
pasisakymus spaudoje, konsta
tuoja faktus ir daro gana tiks
lias bei logiškas išvadas.

Autorius atkreipia dėmesį į 
gana liūdną padėtį:

— Ir mes anksčiau bendro
mis jėgomis puolėme Lietuvos 
okupantą už daromą priespau
dą mūsų tėvynėje, bandėme jų 
nusikaltimus skelbti pasauliui. 
Dabar, vieni priešą giriame, sa
vuosius — ypač vadovaujančius 
asmenis ar gabesnes jėgas—puo 
lame, niekinam, visus ginklus 
atsukam ne priešo pusėn, bet 
su priešu aktyvesnių kovotojų 
naikinimui.

Tuoj pat, pavyzdžiui, nurodo
ma Čikagoje tebevykstanti ko
va, kilusi dėl bendradarbiauto- 
jų skverbimosi į Jaunimo centrą 
su tarybiniais filmais:

— Neseniai rinkoje pasirodė šiuo klausimu pareikštą Draugo 
“Gyvosios lietuvybės griovėjai” 
20 psl. leidinėlis, be autorių, be 
leidėjų pavardžių. Tai rodo, 
kad šis leidinėlis skirtas ne lie
tuvybės statymui, bet griovi
mui. Surašytas “kankinių” sąra 
šas, iš kurio galima spręsti ir 
tikruosius leidėjus ir įsitikinti, 
kad jie nėra jokie kankiniai, o 
greičiau patys kankintojai, dau
geliu atvejų puolantieji nekal
tas numatytas aukas, stovinčias 
jiems skersai kelio kovoje su 
prisitaikymu Lietuvos pavergė-

dėl ypač gaila, kad diskusijose 
nedalyvavo nei Algis Speraus- 
kas, nei Regina Žymantaitė. 
Kaip žinome, šie abu V liko spe
cialios komisijos nariai spaudoj 
Vilniaus kursus pasmerkė. O aš 
manau, kad jiems būtų buvę 
naudinga pasiklausyti ir ban
dyti atremti svarbius ir giliu pa
triotizmu pagrįstus kontraargu- 
mentus....” ■ (M. Drungos simpo 
ziumo aprašymas).

Koks tikslas jiems buvo da
lyvauti, kad Elta dar prieš jau
nimo simpoziumų Vliko y Tary
boje padarytų jų pranešimų, 
taip pat pasižymėjusių giliu pa
triotizmu ir pagrįstais moty
vais, ne tik neatspausdino san
traukų, bet nesiteikė pamingtį, 
kad iš viso tokie pranešimai bu 
vo. Todėl gal jie ir buvo atiduo
ti spaudai. Ir tenka pažymėti, 
susilaukė labai daug palankaus 
pritarimo skaitytojų tarpe.

Autorius atkreipia dėmesį į

»uomenės slėpti ir priešingas 
nuomones. Ar čia neatrodo 11 
vienos krypties kelio rodyklė?

‘ eulor.u
a p paso:

— Nestebėtina, kad eilinia 
monės, neiulaukd imi iš aukš 
uju Lietuvą reprezentuojančiu i 

institucijų jautriais išeiviją lie
čiančiais klausimais pasisaky
mų, pasimeta kuriuo keliu eiti 
ir kur vaikus siųsti, norint gere 
sniais lietuviais išauklėti. Ko
kios reikšmės turi visų organi
zacijų spaudoje šauksmas vie
nybės, jeigu ji darosi farizieji- 
ška vienybė?

Stebint gyvenimą, įvykius ir 
kuriamas nuotaikos, taip pat 
minimo autoriaus rašinį, aš bi
jau, kad kai kurie Vliko nariai 
neatstovauja tautos ar net savo 
partijos.

K. Petrokaitis

Varna nuo mieto 
kita j vietą

Keleivis šūkiu “Rusai, lauk iš 
Lietuvos!” praneša:

Vienu Ivanovu mažiau

L

Daugelis pastebėjo paskuti
niu metu Eltą, zulinant šaką, 
ant kurios sėdi Vlikas. Tuo rei- 
kaJu autorius taip rašo:

— Skaitėme apie Vliko ir

„Tiesa rašo, kad balandžio 12 
d. staiga mirė '“respublikinės 
reikšmės personalinis pensinin
kas, TSKP narys nuo 1930 me
tų Ivanas Ivanovas”.' ■

Jis gimė Rusijos gilumoje, į 
Lietuvą Maskvos valdovų įsaky
mu buvo pasiųstas 1945 metais. 
Aišku, nei į kolchozą, nei į fabri
ką jis dirbti neėjo. Tuoj tapo 
Zarasų apskr.- vykdomojo komi
teto vicepirmininku ir antruoju 
partijos .sekretorium, vėliau 
Švenčionių, N. Vilnios ir Vil
niaus. xajonų.sekretorium, ėjo at
sakingas pareigas profsąjungo
se, apdovanotas ordinais ir me
daliais.

Mes turime priežodį “Varna 
nuo mieto, kita į vietą”, bet ru-11Uę duoda ir,- aišku, su Mas- 
sai aiškiau pasisako, kad utelių kvos 'paTaimintmu. tai jie tik
is apykaklės be pirties nebeišnai- ra j mH- kitivs tikslus. A 

tad.koks tikslas nuo lietuvių vi- kinsi... , ; ■ SS;

neobjektyvumą iir atsako į ke
liamas tendencingas abejones.
—Bet va, balandžio 16 d. Drau

gas apie tai vedamajame taip 
rašo:

“Verti didelio dėmesio aiškūs *
ir konkretūs jaunosios kartos ai 
stovų pasisakymai vadinamų 
lietuvių kalbos kursų Vilniuj at
žvilgiu (R. Žymantaitė, A..Spe- 
rauskas). Bet šis klausimas tu
ri aiškių sprendimų susilaukti tik 
tokiuose uždaruose studijiniuo
se rateliuose”.

Savaime aišku, yra klausimų, 
svarstytinų tik uždaruose rate
liuose, bet šiuo atveju, svarsty- 
bų rengėjai viešai skelbė pasisa 
kymus-'už tokių kursų lankymą,

Šv. Kazimiero baroko stiliaus bažnyčia
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Iš rusu kalbos versta Jono Valaičio

ECH-OVAS, POVILAS ANDREJEVICIUS 
1895 m.

ROS MOKYTOJAS
(Tęsinys)

Lietuves žodis Vilniaus kursų reikalu
Neseniai iš okupuotos Liė- uės. Mūsų brolius ir seses, žu- 

tuvos į Amei^ką atvykusi mo- vusius partizanų .eilėse, bandi- 
teris lietuvė apie Vilniaus Uni tais išvadins.
versitete ruošiamus “lituanisti . , . , . .. „ . vii . . . Nepamirs ir vokiečių okupamus kursus srtaip pasakė: ' . .• eijos laikų. Tai ir bus visa is-

Netikiu, kad ten pasiųsti torfjtu Vaįkai. ir paaugliai nė_ 
jaunuoliai per. kelias savaites ra kritiški> ir dauguma ims

są tai už gryną pinigą. Jie 
jums tkrai prigamins tik pro
pagandistų ir politrukų. “Mes 
jau jų spaudai duotus pareiš
kimus skaitėme ir pykome-nė 
ant vaikų, bet ant tėvų, vaikiisį 
siuntusių į tos kursus. Tiesiog 
skaudu girdėti, kad ten buvę 
lietuviukai priklauso katalikiš 
koms organizacijoms. ;

Amerikos Bendruomenės į 
— • 1 v ' Buletenis Į

jaunuoliai per kelias savaites 
išmoktų ar nors pramoktų lie
tuvių kalbos. Jeigu tuos kur
sus organizuoja ir net išlaiky-

Juk tuose kursuose tik dėl 
aki ų dėstoma lietuvių kalba, 
^baugiausia, valandą skiriama, 
propagandai. Bvz., aiškinama 
^Lietuvos istorija. Aiškina Žiu- 
^gžda ar kas kitas.,-Ar. žinote,

v 'O gi feodaliniuose laikuose 
simkią baudžiauninkų -dalią, 
fašistų siautėjimo laikotarpį 
taip jie vadina nepriklauso- 

■- , •

■mos Lietuvos gyvenimą Y ir,' 
anot jų, tikrai laisvą.ir laimin

venimą.
• Paaiškins, kaip? Baltūsis iš 
.Tilžės į Vilnių atgabeno Leni-| 
no leidžiamą laikraštį- “ISKą”j 
iMiokevičiaus-Kapsuke sudary-; 
4ą vyriausybę išgarbins. Kėlu
sis komunarus būtinai «pami-

SUSIRŪPINO APSAUGA NUO 
GALIMŲ ATOMO VAGYSČIŲ

BRIUSELIS. — Europos Ben-i 
brdsios Rinkos valstybės ‘.žy
miai” padidino skvo atominių 
procedūrų apsaugą, kai patyrė 
apie 200 tonų uranijaus paslap
tingą dingimą 1968 metais. Dau 
gelis tiki, kad tas uranijus atsi- 
■dnrė ‘Izraelyje. Bendrosios Rin
kos ^pranešimų, uranijus /lingo 
jį gabenant iš Belgijos į 'Italiją!

“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” naujam skaitytojui 
lik už 55.00 mėtams!.

(Reguliari prenumerata — $10.00)

-7722 George 5t.
‘La "Saite, :PQ., Montreal W0,

Canada •'

Prašome iškirpti ir 
l -su virs nurodyta 

prenumeratoj 
‘ .mokesčiu.

’prisiųsti (Pavardė ir vardas)

(Tikslus adresas)

YPATINGA PROGA
TIK ŠEŠTADIENIAIS ' 
IR SEKMADIENIAIS

Pardavimo kainos publikai 
didmeninės visiems aukso ir 
briliantų gaminiams. Kadan-

V ,
gi Trrangenynės yra išdirbamos 
mūsų pačių gamyklose, dėP 
to mes galime sau leisti kai-

nas numažinti iki 50 nuošimčių. Didelis pasirinkimas žiedų 
su brilijantais, vestuvinių žiedų /(karolių ir kt.) Visi išdir
biniai iš aukso ir briljantų yra garantuoti, o parduodant iš
duodami certifikataL.F

Pardavimo valandos: šeštadieniais nuo 9 iki 6 valandos, 
sekmadieniais 11—5.

> -MARGOT’S
♦ gyvuoja nuo 1JM5 m.

520 So. Michigan avė. Tel. HA 7-2225

Mėlynoji medžiaga nukritę ant žemės ir Nikitinas 
paėmė Maniusią už antrosios rankos. Jinai nublanko, 
pajudino lūpas, paskui grįžtelėjo atgal nuo Nikitino ir 
pasijuto kampe tarp sienos ir spintos.

— Garbės žodis, tikėkite.- — pasakė jis tyliai — 
Maniusia, garbės žodis...

Jinai palenkė atgal galvą, o jis pabučiavo ją į lūpas, 
kad šis bučinys ilgiau tęstųsi, jis pirštais suėmė jos vei
dus; ir kažkodėl taip nutiko, kad jisai pats pasijuto kam
pe tarp spintos ir sienos, o jinai rankomis apglėbė jo 
kaklą ir galva prisispaudė prie jo pasmakrio.

Paskui abudu nubėgo į sodą.
Šelestovų-sodas buvo didelis, keturių dešimtinių blo- 

to. Čia augo dvi dešimtys klevų ir liepų, “buvo viena eglę, 
visa kita sudarė vaisiniai medžiai: čerešnės, obelys, ' 
kriaušės, lauknis kaštanas, sidabruotas alyvmedis. ..
Buvo daug ir gėlių. . ;.

Nikitinas ir Maniusia tylėdami bėgiojo alėjomis, 
juokėsi, retkarčiais vienas antram teikdavo striukus 
klausimus į kuriuos neatsakinėjo, o virš sodo švietė pus
mėnulis, ir žalios žolės-žemėje, vos šio pusmėnulio nu
šviestoje, tęsėsi mieguistos tulpės ir irisai, tarsi prašy- ū 
tų, kad ir jiems būtų apsireikšta meilėje.

Kai Nikitinas ir Maniusia sugrįžo namo, karinin
kai ir .panelės jau buvo susirinkę dr šoko mazurką. Vėl 
Polianskis visais kamabriais vedžiojo grand-rond,. * yėl 
po šokių lošė likimą. Prieš vakarienę, kai svečiai iš sa- . 
lės ėja į valgomąjį, Maniusia, pasilikusi viena su Nikiti
nu, prisiglaudė prie jo ir pasakė: •.

— Tu pats pakalbėk su papą ir Varia; Man gėda. ..
Po vakarienės jis kalbėjo su seniu. Išklausęs. ji, še- 

lestovas pagalvojo ir pasakė: K
— Labai jums dėkingas už garbę, kurią, teikiate ? 

man ir dukteriai, bet leiskit man pakalbėti su 'jumis drau 
giškat Kalbėsiu su jumis me kaipo tėvas, o kaipo džen
telmenassu džentelmenu. Sakykite, prašau, kurs jums ‘ 
nmąs^taip anksti vesti ? Tai tiktai kamHė^Ui'.'taip anks
ti vesti, bet jų, žinoma, ebamstva, o jūs ko■.dėlei? Kuris 
malonumas tokiais jaunais metais dėti ant savęs - gran- | 
odines ? - r \ , j ,' \ - ' ;

— Aš visiškai ne' jaunas! — ^ažįddė'i Nikitinas.
Man 25-ji metai. . . .,./.■ , .į .

— Papa, Kono valas atėjo! -r^.šūit^ėjofjš Idtb -į 
bario Varia. _ , :

Ir pokalbis nutrūko. Namo Nikitihą' l/dėjo' Variaj' B- 
MamuSia’dr Polianskis. Kai priartėjo prie vaitelių; t 
Varia pasakė: ' . " “ ’ . V i’

j— TĖ(^ėr jūs paslaptingasis iMtropoĮitas ^iKtn^oli-'. - 
tičius niekur nepasirodo? Tegu nors pas mu§ ateitų.

Slaptingasis Ipolitas Ipolitičius. kai Įėjo pas jį Niki- 
tinas, sėdėjo -ant savo lovos. ir nusiavinėjo kelnes. .

— Negulkite, balandėli ’ —■ pasakė -jam .^Nikitinas, . 
uždusdamas.— Palūkėkit, negulkiti! ■’

Ipolitas Ipolitičius,skubiai ^apsiavė -kelnėm ir -dziaug- 
smingai paklausė: ' " ■

— Kas gi tokio?. • . /
— Aš vedu!
Nikitinas atsisėdo greta draugo ir, žiurėdąmks j jį 

nustebęs, tarsi butų nustebęs pats savimi, pasakė:
— Įsivaizduokite, <vedu Mašą 'šelestovą! šiandie pa-

■ • • v . . • 1 ’ Z • -JL . . * į- , . 'sipirsau.
— Ką gi? Jinai mergina, atrodo, -gera. Tiktai labai - 

jauna. . ' / , . - ", ’ . ų
— Taip, jauna! — atsikvėpė Nikitinas ir rūpestin- ■ 

gai suglaudino pečius. — Labai, labai jauna!
— Jinai prie manęs gimnazijoje mokėsi. As ją ži- . 

nau. Geografijos mokėsi ziieko sau, b ostorijos — blogai, f 
Ir klasėje buvo neatydi.

Nikitinui kažkodėl staiga pagailo savo draugo ir j 
užėjo noras pasakyti jam ką nors malonaus, raminąn- .i 
Čio. • ’ - --

— Balandėli, kodėl jūs nevedat? — paklausė, jis — 
Ipolitai Ipolitičiau, kodėl, pavyzdžiui, jums nevesti Va
rios? Tai stebuklingai puilri mergina! Tiesa, ji labai mėg S 
sta ginčytis, bet dėlto širdis.— kokia’ širdis! Jinai čia pat \ 
apie jus klausė. Veskite ją, balandėli! A?“

Jis puikiai žinojo, kad Varia neis už ^to muohodaus 
riestanosio žmogaus, bet visdėlto įtikinėjo jį ją'vesti. 
Kodėl? ■

— Vedybos — žingsnis rinitas, — pasakė: Ipolitas f 
Ipolitičius, pagalvojo. — Reikia viską apsvarstyta, ap- * 
galvoti, o taip negalima. Gera mintis niekados nekliudo, 
o ypatingai vedybose, kai žmogus, nustojęs būti neve- ; 
dęs, pradeda naują gyvenimą. ; . ’\

(Bus daugiau)

VISI LIETUVIAI

■HRinrewoi, cmcMOO 1, TUI— Thnrsday, 'May K, 1977



Detroito
DLOC veikla

Detroito Lietuvių Organizaci
jų Centro šiais metais vasario 
13 d. suruoštame Vasąrio 16-sios 
friinėjime buvę priimta rezoliu
cija, kad Amerika Belgrado kon
ferencijoje iškeltų klausimą dėl 
Pabaltijos valstybių okupacijos, 
dėk žiaurios jose priespaudos ir 
kad būtų grąžinta toms valsty
bėms laisvė.

. Toji rezoliucija buvo pasiųs
ta Valstybės 'Prezidentui, Vice 
Prezidentui, Atstovų Rūmų Pir
mininkui ir Michigan© valstijos 
kongresmanams bei abiems se- 
patoriąmš. Gauti jų atsakymai; 
1) Sen. Robert P. Griffin — kad 
jis pats yra co-sponsorius rez. 
319, kurią senatas pareiškė, kad 
Helsinkio protokolu nėra ir ne
bus pripažinta Pabaltijo valsty
bių apėksija; kad jis, senatorius, 
yra Senato Užsienių Reikalų Ko
miteto narys ir visada atidžiai 
seka taip svarbų šį reikalą ir 
rezoliuciją rems. 2) Sen. Donald 
W. Rięglle, dalyvavęs Vasario 16 
Detroite minėjime, pasakė lietu
viams daug prijaučiančių žo
džių, ir pranešė, kad su savo 
raštu rezoliuciją persiuntė Vals
tybės Prezidentui Jimmy Car
ter, atkreipdamas dėmesį į taip 
svarbų reikalą. 3) Atstovų Rū
mų pirmininkas Thomas P. O’
Neil pareiškė,. kad rezoliuciją 
turės dėmesyje. 4) Kongr. Phi
lip E. Ruppe rezoliuciją pasiun
tė Valstybės Sekretoriui. Cyrus 
Vance ir ragino pastarąjį pa
naudoti Belgrado konferencijo
je. 5). Kbngr. John Conyers, vi
sada. rėmė ir rems, kad Kongre.

naujienos
Į sas darytų veiksmus dėl žmo
gaus teisių ir Rytų Europos lais
vės bei nepriklausomybės. 6) 
Kongr. James J. Blanchard pe
reitais metais Vasario 16-sios 

i prelegentas, labai prijaučiąs lie
tuvius remia ir ateityje rems 
mūsų kovą dėl Pabaltijos vals
tybių nepriklausomybės ir tuo 
reikalu šiais metais Kongrese 

^Vasario 16 d. pasakė kalbą, ku- 
■ ri įtraukta į Kongreso įrašus 
(Nr. 27, Vol. 123, 7). KoYigr. 
William M. Brodhead pasakė, 
kad mūsų rezoliucija įtraukta į 
Kongreso įrašus Nr. 31, 123 ir 
visada rems mūsų reikalus, 8) 
Kongr. Jonn D. Dingell, kad mū
sų rezoliuciją gavo ir pritarė jai. 
9) Kongr. Guy Vander Jagt — 
jei mūsų rezoliucijos klausimas 
būtų keliamas Kongrese, jis už 
ją balsuotų, 10) 'Kongr. Lucien 
N. Nedzi pareiškė, darysiąs pa
stangas, kad mūsų rezoliucija 
būtų iškelti Belgrado konferen
cijoje. 11) Kongr. William D. 

'Ford pareiškė “Visada rėmiau 
ir remsiu visus iškeltus ir kelia-

ir Garbės Tęismo. • ( SALISBURY. -- Rodezijos
Naujai išrinktų Sąjungos Cent premjeras Jan Smith pirmadie- 

rinių Valdomųjų organų pris- nį pasakė, 
tatymas. Sąjungos Garbės na
rių pakėlimo reikalai. Organi
zacija turi skyrius šiose vie« 
tovėse: Ballimore, Boston, Cbi 
cago, Cleveland, Detroit, Hari 
ford, (.oiin., Los Angeles, 
New Jersey, New York, Oma
ha, Neb., Philadelhia, Roches
ter, N. Y.. Waterbury JAV. Ha
milton MinlreaL SI.-Catherine
— Canada. Melbourn, Sydney 
South Australia, West Australia
— Australija ir Manchester — 
Anglija. Dabartinei Centro Vai 
dybai pirmininkauja K. Dau- 
buleviėiiis, sekretoriauja E. 
Vengianskas.

Stasys Juškėnas

RASINES PROBLEMOS
PIETINĖJE AFRIKOJE

KAUNO PILIS

1977 m.' gegužės 28 d. Lie- Prašoma suvažiavime daly- 
nrus klausimus dėl Lietuvos lais-' tuvių Tautiniuose namuose ir 
vės ir nepriklausomybės”.

Palankiai pasisakė ir kiti Kon- 
gresmanai atsakydami į DLOC 
gautą rezoliuciją Vasario 16- 
sios iškilmingo minėjimo proga 
Detroite.

švyturio jūrų šaulių
dešimtmetis

vauti, kad ir,ne “Ramovės” 
narius, buv. Nepriklausomos 
Lietuvos kariuomenės karius, 
•savanorius — kūrėjus, šaulius 
ii- buvusius aktyvius 1941 m. 
Lietuvoje įvykusio sukilimo da
lyvius ir okupacinio laikotar
pio tautinio judėjimo partiza
nus, Atstovai, negalintieji patys 

i nakvynėmis apsirūpinti, krei-

Pereitą savaitę jau rašiau, 
kad dešimtmetis įvyks gegužės 
7 d. 7:30 tikrumoje tai lygiai 
7 vai. Meninę dalį atliks solistė 
Prudencija Bičkienė iš Čikagos.

į Jau kuria laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

2f‘ d. Jaunimo Centre, Lietu
vių karių veteranų sąjunga, 
šaukia skyrių atstoviu suvažia
vimą. Suvažiavimo tikslas: Su 
srpažinti su Sąjungos Centri
nių Valdomųjų organų atlik
tais ir neatliktais darbais. Nūs 
ta tyli LKVS “Ramovė” atei
ties veiklos .gaires bei būdus, 
suaktyvinti veiklą ir sustip-l piasi pas A. Juškevičių, 1616 
rinti viehngumą. Papildyti j So 49 avė Cicero, ILL. teL 
LKVS MRamovės” statutą. ’ Iš- Olimpic 2-8546 
rinkti Sąjungos Centrinius vai 
domuosius organus. Išspręsti 
kitus, gyvenimo aplinkybių-, iš
keltus klausimus.

Kiekvienas skyrius nuo 15 
narių atsiunčia vieną atstovą.

aptarimas. Vakare pobūvis ir 
koncertas.

Jaunimo centre: Iškilmingos 
pamaldos Tėvų Jėzuitų koply
čioje. Apeigos prie Lietuvos 
Laisvės Kovų Paminklo. Lie
tuvos Laisvės Kovų Muziejaus 
lankymas. LLK Muziejaus- rei
kalų aptarimas. LKVS “Ramo 
vė” statuto papildymo reikalai 
Sąjungos Centrinių valdomų
jų Organų rinkiniai: Centro

JOHANNESBURG. — Pietų 
Afrika. Pirmadienį policija ap
šaudė ašarinėmis bombomis 
apie 200 mišrių rasių protesto 
demonstraciją, protestavusią 
prieš nuomų kainų pakėlimą 
vien spalvotųjų gyvenamame El
dorado Park miestelyje už 7 my
lių nuo Johannesburg centro.

praėjusią savaitę panaši de
monstracija įvyko daugiau kaip 
milijono gyvenamame vienų juo 
dųjų Sovėto mieste panašiai už 
kelių mylių nuo Johannesburgo. 
Čia valdžia nusileido ir nuomų 
pakėlimą atšaukė, bet Eldorad0-

Valdybos,-Kontrolės komisijos 1 Parke paliko neatšauktą.

. AJeksp Ahrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 
Chįcagoa- lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl. Raina 
$fG. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

' ~ Pennas Chicągon^ atvažiavęs: lietuvis, pirmos

kuriu viso buvo 12L 41 teatro draugija* 48 
nytiumi ir 314 veiklesniu, žmonių biografi- 
•atfllikwrn, socailistinių, laisvamanišku ir 
artai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban-

don! jos, jų suorganizuotos šalpoj .draugijos, statytos baž- 

d chorai, 9

Nodntteg Ką knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti:

•/;? 173> S«. HaJsted St, Chicago, HL 60608

pStMUM

Gra- Į

$2.06

GA —GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bst kokią 

spintą ar lotrfyną.
Aleksandras PakalnBids, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų

Prtatalškic, METAI PRAEITYJE. Netolimą įvyktą prisimini. 
\ Ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs

tyti T12 dalių. 296 psL kaina $8.
Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas,

- fiala viršeliais. 336 psL Kaina $6-00. Minkštais virš. 
Prečvacl. BlriHka, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO> 

. RIJA, I dalis. 208 psL, įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; II dalis, 22S pst, įrišta — $3,00. minkš

tais viršeliais ___ _____________________________ ___
Henrikas Tomas — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS, 
d. Pakalnės Ir Labguvos.apskritys su įdomiais aprašymais, iliu

stracijomis Ir dokumentacija. 336 psl„ kaina $B.
P. KariOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 

partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.
Janina NarOnš, TRYS IR VIENA, jaunystės ataiminimaJ 

170 psl._____________________________________ $3-60
NL Gudelis, POVILAS MILERIS.- biografijos bruožai 233
- ■ puslapiai_________________________________________ ., - $3.W

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto Išlaidoms.
V NAUJIENOS,

L73Š S. Halstad St, Chicago, HL 60608. — TeL HA 1-6100

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Juonį Dauparea. žEMtS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleia- 
1966 metalą paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da- 

fikio švietimo problemos ūkininką krašte, n dalis: žemės 
Lietuvoje.

Autorius tavo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebCų ntrukdu Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo Ir nebūtų su
griovęs gražiai Oaųfuatų ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūriniu laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir Stūgauti savo žemės ūkia kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
tbaolluti Dėtuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai Ir po pa- 
Malį išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę flki- 
ntakai arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
hflMi parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: "Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai“.

Knygos 300 puslapių su daug. ratedellų ir lentelių, kaina tik $3.00. 
Gaunama Naujienose. >

čatį arba Money Orderi siųsti tokiu adreso:

~ NAUJIENOS
ITM fio. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Grrf ptaigin, toojan tnm
—---- ---------- ----

kad jis planuoja 
skelbti visuotinus rinkimus, jei 
dešiniojo sparno ^opozicija ne- 
silpn’ns jo jxizicijos, siekiant 
taikingo valdžios per’e.d.mo juo
dųjų duig'.imui.

Rodezijos baltųjų mažumos 
valdžioj vadas. S ui.h pa:e škė, 
kad pilnas lėmimas yra reika
lingas bet kok.os sutarties dery
bose.

Valdančiai Rodezijos Fronto 
partijai atšaukus dvyliką Smi- 
thui priešingų narių, jam dabar 
trūksta 3 balsų seime, kad ga
lėtų pravesti rasinę diskrimina
ciją naikinančius konstitucinius 
įstatymus.

ISPANIJOJE STREIKAI
MADRIDAS. — Ispanijos dar- ,. 

bo organizacijų lyderiams ap
kaltinus valdžią dėl žiaurių Ge
gužės Pirmosios celebracijų var 
žymų, pirmadienį susereikavo 
septynių Madrido fabrikų dar
bininkai.

Madride, Barcelonoje, Bilbao 
ir Valencijoje, vaikydama de
monstracijas policija į minias > 
šaudė guminėmis kulkomis ir 
ašarų bombomis. Politikai aiš
kina, kad valdžia suvaržė Gegu
žės 1 minėjimus, norėdama pa
taikauti kariuomenei, kuri yra 
užpykusi dėl komunistų parti
jos legalizavimo.

Norėčiau skaitytojams pri
minti, kad dešimtmečio minėji
mas tęsis ir gegužės 8 d., sek
madienį. šv. Antano parapijos 
bažnyčioje 10:30 vai. įvyks iš
kilmingos pamaldos. Pamaldose 
šauliai detroitiečiai ir svečiai 
kviečiami dalyvauti uniformuoti 
ir su vėliavomis. Po pamaldų 
parapijos salėje" bus užkandžiai.

Iš Čikagos šauliai atvažiuos 
aittobusU, skaičiuoja per pen
kiasdešimt šaulių. Atvyks ir 
šaulių Sąjungos pirmininkas. 
Karolis Milkovaitis.

A Sukauskas

Darbotvarkė numatyta Tau
tiniuose namuose: Atstovu re
gistracija ir jų aprūpinimas 
reikalingais dokumentais. Su- 
važliavimo oficialus atidary
mas, Tėvynės prisiminimas ir 
sveikinimai. Suvažiavimo pre
zidiumo sudarymas. Centro 
Valdybos Pirmininko ataskai
tinis pranešimas. Kontrolės Ko 
misijos pranešimas. Garbes 
Teismo pirmininko praneši
mas. Diskusijos pranešimu te
momis. Skyrių atstovų prane
šimai apie veiklą skyriuose. 
Bendros išvados dėl C. orga
nų ir skyrių atstovų praneši
mų ir ateities veiklos gairių 
nustatymas. Kovos dėl Lietu
vos Nepriklausomybės II tomo 
paruošimo ir išleidimo reika
lų aptarimas. LKVS “Ramovė” 
25 metų sukaktuvinio leidinio

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

336 puslapiais' su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo Pamirk *anus Įe 
gyventojus ir gamtą. 1,200 lietuvišku vietoverdživ sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentu

1739 So. Halsted St, Chicago, ŪL 60608

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
1. J. Augustaičio ANTANAS SMETONA ir jo veikla. 156 psl.

minkšti viršeliai_________________ ___ ________ $2.50
2. J. Augustaičio V. VARDYS IR ŠOVA APIE RAŠTIKIO AT

SIMINIMUS, 36 psL, minkšti viršeliai........... ............$1.50
3. Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSI

MAIS, 104 psl., su žemėlapiu, minkšti viršeliai____ $2.00
4. Vincas Žemaitis, PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS,

minkšti viršeliai, 52 psl.____________ _________ $1.00

173S So. Halstad Street, Chicago, Illinois 60608

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

JO, VISUOMENES VEIKtJO IR RĄŽYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Guwn — MINTYS IR DARBAI, 259 p«l., liečtaD&ig 1905 

metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas, dienu ir sud- 
rūpinimą. _;________________________________ tt.00

Dr. A. J. Gu*««u — DANTYS, jų priežiūra, aveflrau ir grdtta
Kietais virJellala, vietoje $4.00 dabar tik  SX00
Minkštais viršeliais tik - ■_____  $2.00

Dr. A. J. Gu«»n — AUKŠTA KULTŪRA ŽIAURŪS ŽMONOS.
Kelionės po Europa įspūdžiai. Dabar tik  $2.00 

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus i»k| arba money orderį, prie
nurodytos kainos prldodant 50c. persiuntimo Išleidome. ___

NAUJIE-NOS, ***
1739 8o. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60608

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI ŠIAS NAUJAS KNYGAS:
1. Jurgio Jašinsko, JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, 

poeto'ir šeimos paveikslai, 266 psl., minkšti viršeliaį ..........----$8 00
/ 2. Jurgio' Jašinsko, MELAGINGAS NUKASĖS LAIŠKAS, 72 psl., 

? minkšti viršeliai ----------------------------------------- ----------------- $1.50
3. A. Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PRISIMINIMAI,

296 psl., minkšti viršeliai -----------------------
4. A. Pakalniškis, ŽEMAIČIAI, ETNOGRAFIJA

166 psl., minkšti viršeliai ---- ---------------- -—-------------------------$4.00

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzemplioriui.
Knygas galima' gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį arba Money

-orderį tokiu antrašu:

' NAUJIENOS
..1739 So. Halsted St, Chicago, Dlinois 60608

$5.00

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

sžsks

IVERSAI

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo
neša

knygelės sąskaitos

įVERSAL
SAVINGS & L O A N A S S O C I A T f O N 

1800 So. Hoisted St. Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais. 1 - ’ Tel. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

$ — NAUJIENOS, CHICAGO *, ILL,— Thursday. May 571977
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BENDRUOMENĖS CICERO ABYLINKĖ

trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

$30.00
$16.00

$8.00
$3.00

TH1 LITHUANIAN DAILY NEWS 
%

Published Daily Exept Sunday by The Lithuanian News Pub. Co.. Inc_ 
1739 So. Halstad Street, Chica»o, III. 60608, Telephone 421-4100

Subscription Ratu:
a Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
ui month. $8.50 per 3 months. In 
Hher USA localities $26.00 per year. 
114.00 per six montos. $7.00 per 
ihree months. Canada $30.00 per year; 
»lher countries $31.00 per year.

15 cents per copy

Dienraščio Jralnoa:
Chicagoje ir priemiesčiuose:

metams_______
pusei metu ____
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose:
metams _______
pusei metu ____

$7.5(| 
$2^<

Kanadoje: 
merams ______________

L. pusei metu ____________
vienam mėnesiui

- $30.01
$16.(X
«.o

Užsieniuose 
metama _______ $31.0
pusei metu__________ - $18.(X
vienam mėnesiui _______ $*.a

Orderiu kartu su užsakymu.

Naujienos eina kasdieu fŽakirlint 
sekmadienius. Leidžu Naujienų Bex^ 

m. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.1 ALTOS INFORMACIJA
Pinigus reikia liūsti pašto Money ;

Medžiaga apie žydų gelbėjimą

Amerikos Lietuvių Tarybai 
pavedus, kun. J. Prunskis laiš
kais, telefonu ir asmeniškai 

‘kreipėsi Į daugeli žydų, kuriuos 
'nacių okupacijoje išgelbėjo lie- 

' ' • gyvena 
laisvame pasaulyje; JAV, Izrae
lyje, Europoje, Meksikoje. Jie

$2fi.OO
$14.00

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniui, nik
9 vai. ryto iki 5 vaL vakaro Šeštadieniais — <¥i 12 tbI

Stato tiltą i Rumuniją
Rumunija gana toli nuo “tarybinės” Lietuvos, bet tuviaiJr kurie dabar 

iki šio meto lietuviai komunistai dar nebuvo pasistatę - * ------ 
tilto Į Rumuniją. Atrodo, kad si pavasari jiems' pasiseks ]>uvo prašomi atsiųsti savo liudi- 
šis didelis darbas atlikti. Prieš kelis metus Sniečkūs ban- jimus, kad lietuvių tautos ne- 
dė pastatyti tiltą Į Kirgiziją ir Tadžikiją, gulinčias ki- galima kaltinti žydų naikinimu, 
toje Uralu pusėje. Sniečkus buvo pasiryžęs pradėti pa- Buvo pažibėta, kad liudijimus 
sitarimus su atvykusiais atstovais, bet nesusikalbėjo, I
nes atvykusieji tiktai pašokti temokėjo ir jokių įgalioji
mų apie didelio tilto statybą neturėjo.

Dabar jau visai kitas reikalas. Dabar žiniv seklbia Lie 
tuvos komunistų partijos centro komiteto narys- Vilgel- 
mas Marcinkevičius. Nepriklausomos Lietuvos laikais 
jis ilgus metus tarnavo pas Biržų buožes, o sovietų tan
kams išliaužus Į Lietuvą, jis pradėjo važinėti iš vienos 
apskrities Į kitą. Įvairius partijos reikalus jis atlikinėjo 
Ukmergės, Mažeikių ir Klaipėdos apskrityse, ©'Kretin
goje jis buvo net komunistų partijos sekretorius. Kre
tingoje jis tiek pasižymėjo, kad tuojau buvo parinktas Į 
partinius kursus Vilniuje. Ilgus metus jis buvo partijos 
kandidatas Į centro komitetą, o dabar jis yra ceiitro ko
mitete ir svarsto visus svarbesnius valstybės tvarkymo 
reikalus. Atrodo, kad jam pavesta tiltų statyba šu už
sieniais. Paskutiniame ’Gimtojo krašto numeryje yra 
Įdėtas jo rašinys, kuris''pavadintas “Bendradarbiavimo 
tiltu.” --i v- - 'A '

Kaip tas darbas lietuviams komunistams ėjo iki Šio 
meto, kiekvienas galės susidaryti savo nuomonę iš skel- 
miamos žinios, o kaip lietuviams komunistų bendradar
biavimo tiltų statyba dabar eina-ir koki yra patys pa
grindiniai inžinieriai architektai ir jų pavaduotoja, ra
šo tas pats partijos centro komiteto narys V. Marcin
kevičius. Štai jo pranešimas apie tiltą Į Rumuniją:

“Tarybų Lietuvą nuo socialistinės Rumunijos 
skiria daugiau kaip tūkstantis kilometrų. Tačiau 
Įvairiapusiškos draugystės bei- kultūrinių mainų til
tas jau seniai, nutiestas. Čia- lankėsi mūsų respubli
kos Įvairių gyvenimo sričių specialistai,, susipažin
dami su draugiškos šalies pasiekimais. Rumunijos 
teatrų scenose dainavo TSRS liaudies artistas V. 
Noreika. Tarybų Lietuvoje kiek anksčiau svečiavosi 
Rumunijos Socialistinės Respublikos plano komisi
jos valdybos viršininko pavaduotojas P. Kristeskus, 
rumunų kino aktorės M. Pagonat ir A. Saleš, režisie
rius L. Bratus” (Gimtasis kraštas, 1977 ih. bal. 28

*

toną ir ten pabandyti sužavėti savo balsu Bostono lietu
vius, bet jai šis darbas buvo .uždraustas.

Po Kalifornijos katastrofos, Kaukaitė gavo, griež 
tą Įsakymą nutraukti visus tiltų statybos darbus, grįžti 
į Vilnių ir aiškintis, kodėl ji nesilaikiusi pačių pagrindi
nių kelionių Į užsienius taisyklių. Kuo tas aiškinimas bai 
gėsi, tuo tarpu dar nežinome, bet Kaukaitė, kelis mėne
sius pabuvusi be darbo, pamažu vėl pradedą fbdytis sce- 

inoje Tik apie jokią tiltų statybą ji jau nebekalba. Oku- 
'pan&as nei jos, riei Noreikos jau nesirengia siųsti Į Ame- 
, riką. Vieni ir kiti Įsitikino, kad Amerikoje dar yfa daug 
stiprių lietuvišku stulpų, kurie rusškam tiltui nebetinka. 
Jie okupantui nesilanksto, su juo už bendro stalo nesėda 
ir į jokias kalbas su juo nesileidžia.

Kaukaitė išimta iš tiltų statytojos apyvartos, bet 
Noreika dar ir toliau naudojamas “tiltams statyti”. Ame 
rikoš lietuvių cęntran tilto jis nenutiesė, neturėjo pakan 
kamti bet dabar jis verčiamas statyti tilta Į Ru- 

Jokubka dėjosi nieko nežinąs, jis darba buvo pavedęs Reikia manyti, kad jam ten pasiseks tokį uitą
pastatytij kokį jis pastatė Amerikoje.

Tiltams tiestų kaip Marccinkevičius praneša, lietuviai 
naudoja buvusius dainininkus, o rumunai buvo pasiuntę

Kaip Noreika tuos “bendradarbiavimo tiltus” statė 
Amerikoje — visi žinome. Amerikos komunistams jis' 
tiktai nuostolių padarė. Jeigu ne keli dypukai, pasidabi-. 
nę tuščiaviduriais daktarų laipsniais, nebūtų savo pečių 
prirėmę, tai Noreika klausytojų visai nebūtų turėjęs.

naujiems sovietinės politikos architektams. Nei vienoje 
didesnėje Amerikos lietuvių kolonijoje nebuvo jokios vil-l 
ties suruošti. Noreikai didesnį koncertą, kuris būtu-ap- , . « ... .. ...
mokėjęs kelionės išlaidas. Jeigu ne vakarienė Su keliais VilfliU. Vmstybimo plano komisijos valdybos pirmmin- 
gerais lietuviškais balsais, tai Noreikai būtų dar liūdniau Pavąyhotoj4 Kristeską. Iš Lietuvos, pagal paskutinę 
grįžti namo. Tilto jis nepastatė, nerado nei vieno stiprės- tilto Į Rumuniją planas jau nutiestas, tuo tai pu 
nio stulpo. 0 be stipraus lietuviško stulpo, tai ir Kudir- Kumunijos galas Vyriausio rumunų palannuo-
kos aprašyto tilto niekas negalėjo pastatyti.

Bet okupantas rankų nenuleido. Ko Noreika nepa 
darė, tai nutarė leisti Kaukaitei tą darbą atlikti. Jokios 
architektūros instituto ji nebuvo baigusi, bet ji turėjo 
didelę protekciją ir-buvo pasiryžusi darbą geriau atlikti.) 
Kaip Kaukaitei “tiltų statyba” Amerikoje ėjo, dar ge- tu gaminiai bus vežami abiem kryptimi. Jeigu Griškevi- 
riau žinome. Kalifornijoje bendradarbi auto jai jai suruo- čiūs plariubja tiktai gauti rumunų gamintus produktus, 
šė progą padąinuoti. Josios balsas buvo vidutinis, klau- tai tokio tŪtO rumunai -nestatys. Rusai tokį tiltą buvo 
ri -jieji buvo patenkinti, bet kai jai buvo suruošta vaka- pastatę ir planavo viską vežti iš Rumunijos, bet rumu- 
rienė,, tai visas “tiltas sugriuvo.” Pats stipriausias jo- nal tą tiltą sugriovė. Jeigu Griškevičius prižadės siųsti 
sios bendradarbis, vėlybomis ryto valandomis taip sku- prekes į abu tilto galus, tai rumunai vietoj Pagonaitės, 
bėjo namo, kad net apvertę savo automobilį,, o,pati Kau- pasius inž. Istratį. '
kaitė, išskubėjus,! iš Los Angelės, turėjo užsukti į Bos- - _ Chicago ux_ Thursday,

Priminė Sibiro kankinius

New York o kongrėsmanas
Norman F. Lent atstovų rūmue- į 
se skatino pamastyti apie tas 
Sovietų Sąjungos išdavystes ir 
teisių laužymą, prieš kąprotes- 
tuojama. Priminė brutalius trė
mimus, Maskvos vykdytus kai 
Lietuvą okupavo raudonoji ar
mija. Priminė sunkius Išvež
tųjų darbus Sibire, kur jie pa
vydėjo tiems, .kurie mirtin su
šalo... Turi būti ateityje apsau
goj am a nuo tokių tragedijų, ko
kias patyrė Baltijos tautos.

Ragina padėt lietuviams
, .... . . -1- -

New Yorko kongresmanas Ja
mes M. Hahley (dem.) atstovų 
rūmuose skatino remti laisvės 
siekimus lietuvių, kurių tūkstan
čiai yra tiek prisidėję prie JAV 
kultūrinių laimėjimu.
Bendras Pabaltiečiu komitetas

Šiuo metu Bendram Pabaltiečiu 
komitetui .Washingtone pirmi
ninkauja Altos pirm. dr. K. Bo
belis. Jį -pavaduoja Altos įga
liotinis Washingtone dr. Jonas 
Genys. Ryšiams su JAV val
džios Įstaigomis vadovauja J. 
Bolsteins. Komitetas, pasirūpi
no, kad Helsinkio komisijos ap
klausinėjimuose, numanytuose 
bal. 27' ir 28 d„ būtu liudijimas 

Lietuvių Bendruomenės 
Į Cicero apylinkės valdymai 
devynių asmenų sąstato vysto 
aktyvią veiklą: kas mėnuo 
šaukia posėdžius, dažnai jun
giasi, tariasi telefonu.. Šiuo 
mėtų visi valdybos nariai gy
vena, veikia artėjančios Jau
nimo talentų pasirodymo po
pietės ženkle. Visi rūpinasi, 
stengiasi, kad ši popietė tikrai 
jaunimo^-dėmesiui būtų aukš
to kultūrinio lygio: ilgai ma
loniai atmintina jaunimui ir 
visiems popietės dalyviams.

Vėliausiame valdybos posė
dyje, įvykusiame š. m. balan
džio mėn. 26 d. ponų Liepų 
bute prie vaišių stalo, valdyba 
aptarė eilę ir kitų gana svarbių 
veikios reikalų, būtent: _R.LB. 

,V. V. Apygardos Valdybos-Ta- 
rybos suvažiavimo reikalą, pa
rengimą suvažiavimui, šiuo 
metu jau likusį praeityje... Pąr 
svarstė apylinkės paskelbtą pa
reiškimą spaudoje, Naujienų 
dienraštyje, atkreiptą prieš ano 
niminįį bevardį šmeižtų leidinį. 
Visi valdybos nariai aiškiai ir 
tvirtai pasisakė prieš gyvą rei
kalą siekt užkirsti kelią šmeižt 
tams: blokuoti prokomunistinę 
propagandinę veiklą.

!lų kalba. Savo pareiškimus te- 
atsiuntė keturi, ir tai reikšdami 
dėkingumą tik juos gelbėju
slėms asmenims. Todėl atkrito 
planas! paruošti brošiūrą, re
miantis išgelbėtų- žydų pareiški
mais.

Daugelis lietuvių atsiuntė sa
vo liudijimus, kaip jie gelbėjo 
žydus. Ši medžiaga persiųsta 
lųdr. D. Jasaičiui, kuriam Vlikas 
yra pavedęs parašyti knygą ta 
tema. «

Kova dėl pagrindinių laisvių

“Lietuviai išlaikė gyvą kovą 
prieš jų ■ nepriklausomybės, jų 
religinių r politinių laisvių pa
naikinimą. Jie nuo seno buvo 
pavyzdys savo laisvės ir pasau
lio taikos siekimais”, — taip at
stovų rūmuose kalbėjo New Jer
sey kongresmanas James J. Ho- apie žmogaus teisių laužymus 
ward (dem.). Jis pagyrė Ame
rikos Lietuvių Tarybos ir Lie
tuvių Bendruomenės pastangas 
ir ragino neužmiršti, kad lietu
viai savo žemėje dar tun kovo
ti. dėl .pagrindinių laisvių.

Baltijos valstybėse.
Priespaudos debesys bus 

išblaškyti
Seshatorius Edward W. Brboke

(rėšp-., Mass.) senato posėdy Wa

shingtone priminė nenumaldo
mą lietuvių laisves ilgesį. Vaka
rų pasaulis turi palaikyti Lie
tuvos viltis gyvas, reikšti prie
šinimąsi prieš Sovietų pastan
gas dominuoti Rytų Europoje, 
prieš jų -norus sužlugdyti ’ visus 
disidentinius ' pasireiškimus. 
Reiškė-viltį, kad tamsūs* prie
spaudos debesys, dabar kabą ant 
Lietuvos, bus išblaškyti ir lie
tuviai galės vėl džiaugtis laisvės 
ir demokratijos saule.

j tojo pavaduotojas nori patikrinti, kokią lietuviai medžia
gą naudos tiltui statyti. Jeigu medžiaga bus lietuviška, 
tai rumunai tęs pasitarimus, bet jeigu medžiaga bus ru
siška, tai tilto iš Lietuvos į Rumuniją nebus,

Be to, rumunai nori iš anksto nustatyti^ ar tuo til-

Prie Vilniaus katedros dibar paveržtas į menė paveiksiu galeHĮet

Šį# 

t jįįl

ologijai pažinti: teorijoje ir 
realybėje- ' '

Keli valdybos nariai pasiža- 
1 dėjo veikalą užSipYėnumeruo- 

» ri ti, pasiėmė adresą. ŠU doku- 
i mentuotas, dvitomis veikalas 
kainuoja $25 dabar užsisa
kant, išleidus, kaina bus pa
kelta. Leidėjai prašo aukų, šiū 
lo garbės prenumeratas, patei 
kia ir adresą, kur kreiptis su 
prenumeratos reikalu. Naujie 
nų skaitytojų žiniai ir pertei
kiu šio veikalo leidėjų komi
teto iždininkės adresą, jis 
toks: Mrs. Alfonsą Pažiūra1, 
1284 E. Live Oak Dr. Ana
heim, Ca. 92805 Gi šio komi- 
*teto pirmininkas yra pats rašy 
toj as J. Gliaudą.

Valdyba savo posėdyje ap
svarstė dar daug ir kitų reika
lų, liečiančių tiesioginią apy
linkės veiklą.

Tenka maloniai pastebėti, 
jog valdybos posėdžiai vyksta 
darnos dvasioje,, jaučiama pa
kili darbo nuotaiką, , atsako
mybė priimtai pareigai ir r as
pektas vienas kitam.

Nauja LB Brighton
Parko apylinkė

Brighton Parko susipratusių 
lietuvių pastangomis, balandžio

Atidžiai apsvarstytas Cicero 
kolonijos lietuvaičių mergai
čių sporto klubo “VĖTRA“ 
prašymas aukos jų veiklai vys 
tyti, pasirašytas vieneto vado
vės — globėjos V. Kaunienės 
ir sekretorės Danutės Novic- 
kaitės, Nutarta “VĖTRA” pa
remti, paskirta $50.

Paskirta dešimt dolerių au
ka ir ukrainiečių antibolševi- 
kinio fronto laidžiamam mėn
raščiui: “Abn Corespondente”, 
leidžiamam Vokietijoje,- Miun
chene. šis mėnraštis veik kiek 
viename numeryje pateikia ži
nių apie pavergtos Lietuvos di 
si dentines pastangas ir išeivi
jos Lietuvos laisvinimo pastan 
gas. Vėliausiame šio mėnraš
čio iiumėH’je yfa.ffin daug Vi ė 
tos skirta N. šėdūhaitei, įdėta 
net ir jos nuotrauka. ' I rretrukdbmai if nebūtų jwtirin

Perskaityti padėkos laiškai, mažos saujelės frontininkų po-' 

2 Vai. po pietij, šauliu namuo-

turėtų savo balsą, laisvę veikti l I
I

I

JAV Prezidentas Jimmy Car
ter maloniai dėkoja už pareik 
štą j am-moralinę paramą jo 
vedamai politinei akcijai už 
žmogaus Teises pasaulyje. Pre 
zidento padėkos laiškai yra 
adresuoti: apyL pirmo., St 
Pranckevįčiui, vič.- Z. Juške
vičienei ir. Aug. Ašokliui.

Valdyba Prezidento padėkos 
laiškus priėmė su pasididžia
vimu ir didžia pagarba pa
čiam Prezidentui, Jimmy Car
ter. Jo laiškus priėmė, kaip de
mokratijos ženklą — respektą 
piliečiui, besisieloj ančiam -yals 
tybės politiniu reikalu.- -

Vicep. Z. Juškevičienė pris
tatė posėdžiui rašytojo J. Gliau 
dos raštą, kur jis pristato prof. 
Juodeikos parengtą dvitomį 
veikalą pavardintą: “Didžioji 
Iliuzija -- Marksizmas Ir Tik-

vykdytoja.'

Sn svečiais, susirinkime daly-- 
vavo per 100 žmonių. Atidary- 

iI

-

priminė susirinkimo tikslą ir su-. 
sirinkirnuj pravesti pasiūlė: pir
mininku Antaną Abraitį ir se- 

I

pranešimo JAV LB (R) Kraš
to valdybos pirm.- dr.V. Dargioj? 
buvo nutarta Brighton Parko' 
LB apylinkę Įsteigti ir j valdybą; 
buvo pasiūlyta: 1. A. Abrai-

Ulevičius, 5. Padvaisfcas, j. 
JaSiūnas, 7. IžabėTė
Julė Pacevičieriė?- v z

Pasiūlyti kandidatai, visi bu
vo vienbalsiai išrinkti, kurie, čia’ 
pat, pasiskirstė pareigoms se< 
kančiai: pirmininkas — A. Ab-\ 
raitis, vic^ihmifinkas — K. 
Ulevičius, sekr. A.j Švitra, iždi-T 
ninkas — V. Pocius, parengimo ' 
vadovas — Padvaiskas if jo pa
dėjėjos — šeimininkės I. Pocie-j 
nė ir J. Pacevičienė. , |

Revizijos komisijoh buvo iš
rinkti: A. Kasperas, P. Urbonas 
ir Bronis Ambraziejus. Jie pa-- 
reigoms pasiskirstys Vėliau, t

LB (R) Krašto Valdyba ir Ta
rybos prezidiumas bei Apygar
dos valdyba sveikina naujai įsi-' 
steigusios LB apylinkės valdy-į 
bą bei revizijos komisiją, taip 
pat ir susipratusią Brighton 
Parko lietuvių visuomenę ir lin
ki geriausios sėkmės Veikloje, 
bei užsimojimuose. Užtikrina, 
kad jos balsas Bus išgirstas if 
išklausytas, iėišės respektuoja*, 
mos ir defflokratittėS laisvės* 
principai nebus piktriaudojami 
Siauriems politihiatfla tikslams 
ar bus verčiama pasidaryti TJt 
vadovybės Įrankiu if VaHbg bei 
norų paklusriiu vykdytoja., ■,

Brighton Parko LB apylin
kės Įsteigimas yra šiįpialas, ka<f 
šiais metais teisėtos bendruo
menės apylinklt? lt šeMfiirfjd- 
steigimo darbas bus sustiprin* 
tas, paspartinta^ tffedbftias U 
vykdomas visose lietuvių koloi; 
nijose. -v f

JAV LB (R) vadovybė1 
" IB At Ir B. biulrtdifid



DR. K. G. BALUKAS 
' AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 

Medical'BuWding). ToL LU 5-6446
Priima ligonius pagal suki ta rimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004,

DR. C. K. BOBELIS 
inkstų ir šlapumo takų 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-05-3 

Fox Vaiky Medical Center 
860 SUMMIT .STREET 

ROUTE 58, FLGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
. Med.cinos direktorius

1938 S. Manheim Rdw Westchester, Iii.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

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

(Tai ne kelionės įspūdžiai)
(Tęsinys)

Jeigu jau nebeprismenamaj 
buvusi lietuvybės tvirtovė sto-; 
vykioje, ta nebereikia norėtu 
kad prisimintų tuos uoliausi rs| 
lietuvybės sargus — mokyto-’ 
jus ir kuriuose namuose jie; 
gyveno, kaip mokyklos vedė
ją M. Rauchą ir jam talkinin
kavusias mokytojus P. Didž- 
-alį. J. Milavitkų, M. Simonie 

nę, M. Motušį, Venskiėnę ir ei 
ę kitų. Pasirodo, kad daug kn 
j via p prisiminti buvusos 
vykioje tranus, kurie labai 
rai mito mūsų nepriteklių
.<a.

dė-

Rex: GI 8-0873

DR. W. EiSIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos nagai susitanmą. Jei neat- 
siiiep.a, skambinti Ml 3-OOOh

Savo afsiinininruose apie 
Meebeck’ą, Karoža, vardinęs 
veik visus pastatus kuriuose 
ietuviai gyveno, greičiausia iš 
iuklunio, praleidžia vieny pas 
!atą. kuriame buvo iškabinta 
spindinti iškaba su parašu: 
'‘Lietuvių Paštas DĮP Camp 

Meerbeck”, nors jame jis išgy
veno .visus “keturias” metus 
‘r praleido šimtus valandų be 
rūšiuodamas “pašto” ženklus 
:r beplanuodamas, kad tik sek 
tningiau vykių -visos’’ “pašto” 
operacijos Ir lik dabar pasida
rą aišku, kodėl Hanoveris bu
vo venas iš jo atminties taškų 
t- kodėl šimtus kartų jam teko 
♦keliauti į jį ir per jį. Lietuvių 
“paštui” Meerbeck’e atliekant 

’’ąbai dideles “pašto” operaci 
į as, £ravd reikainga r bega
lės ženklų, kurie -buvo spaus
dinami tame mieste.

Laidotuvių Direktoriai

TEL. — Si' 3-5393 Jonas parbūtus

(Pafcsiga)

atskirai pasi- Ntrt. rast

Fit FRANK PLECKAS

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

it

1739 So -HAlaSVWl ST_ 4L4.

| ''fcKKKACbTYmAl

FIGHT HEART DISEASE

GIVE HEART FUND

2850 West 63rd St., Chicago, Tfl. 6062$ 
. —Telef.: PRospect 6-5G84

GYDYTOJAS 1R CHIRURGAS 
SPECiALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

561-4605 
CHIRURGIJA 

1002 N. WESTERNAVE. 
5214 N. WESTERN AVE. 

Telefonas atsakomas 12 vaL

P. ŠILEIKIS, O. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

AparaėSi--Protezai.'Med. Ban- 
dažai. Speciali -pagalba 'kojoms. 
(Arch Supports) ir t t.

DR. K. A. V. JUČAS 
489-4441 

ODOS LIGOS -

OPTOMETRISTAS 
kalba lietuviškai 

Tikrina akis. Pritapo akinius įr 
“contact lenses”

P. J. RIDIKAS
Phone: Y Arda 7-1211

NAUJIENOS, CHICAGO «■ ILI------Thursday, May 5, 1977

o

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

1'R NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

SOPHIE BARČUS į 
RADIJO -ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programot ii W0PA,

3354 So. HALSTED STREET

^foti/vlv k«n»a: kasdien ’nuo Plr- 
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vaL popet — šeštadieni 

•. tr sekmadieni nuo 8:30 iki 0:30 
VfcL ryto.

Telef.: MEffilock 442413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

I -CHICAGO, Ht.. 180629

INKSTŲ, PŪSLĖS 4R 
Ze prostatos chirurgija 

2656 WEST Č3rc STREET 
Vai. an trad, nuo lt—4 po pietų, 

ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.
Ofiso teleL: 776-2380 

Naujas rex fdkfr.; 448-5545 ,

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

Nieku ucra gražesniu apie namus, kaip gražiai 'žaliuojanti 
rėiė. ^Kiekvienai mazruuIja^j *a*u pievele. AmeriKuje ue
tisui .galima gražia* sodybų -pievele^ įsatiginu. Reikia patyrime 

j įKUar yra rsejuki nedidele 40 puslapių agronoiuo A. Šeštoko Knygely 
į \uri vadinasi x

t soinBU riEVEi.es
knygeteįe ^urasyra ‘ktfd pievėlęš Aprašyta kaip

J ioię dZattgHrfc Katp žertię tręšti tt pnzfltrefi. Naujienos šią Knygelę 
pardavinėja, tlžvtfžikvusie^ <Wli knygelę įsigyti už $125. Jeigu 

J uihati gyvena arhs rien&n Khfeižrifoti. Tai gali Wftfsti SI"50 ceši 
* irba Money Orifėri. n *mes .Tlygele jam pasiųsime -Pinigus prašome 
i ousTi tokiu 'adresu*

' Gėlės visoms progoms 
BEVteKLY muki v t-, i. i ČIA 

^443 WEST Mrd SfREfel
rSTe-fena}. PR 8-0833 ir PR 8-0834 

Taip .pat Uaujogi Barbaros ir 
Gene Drrshiy krautuvė

THE DAISY STOoe
9918 Southwest Hwy, Oak Lawn, 

Tel. 499-1318

L«!dim«f — Pilna apdrauda
žema kaina

- «. 4 ę R t N A s 
Tai W A 5-8063

Apdraustas parlmuityme*.
H Įvairiu atstumu.

antanas Vilimas

T»L 3)6-lW «rba 376-5996

The home pictured above 
doesn't appear much different 

• than any typical suburban 
1 home. But It incorporates en
ergy-saving features in de
sign, materials, and appli
ances which can cut energy 
needs by up to 50 percent. It 
has two heat-circulating 
Heatilator Fireplaces (right), 
designed to draw room air tn 
through the lower vents, 
warm ft and then re-direct 
the heated ah* back into the 
iwm.

The more effective use of 
energy-saving design, materi
als and appliances can well 
save up to one half the cost of 
heating and cooling our homes. 
This claim is being proven by 
iNew York’s Long Island Sav
ings Bank. Its "Centenergy 

homie tens built to tbrnmi- 
Mte the many practical ’ways 
of conserving energy. The to
tal additional cost these 
Improvements Was approxi
mately $4,®0 . . . projected to 
te amortized within 4 to 5 
yem through reduced

JONAS NARBUTAS

u
F?

r-

"V

ėio adiniiustracijpje ir kur to 
“pašk,’’ reikalais, pasikrovus 
pilnų agaminiį ženklų, teko ii-- 
važinėti visą Vokietijų, jis tų 
kelionių ueajwaSo, uežrūiirL 
kad išeities pirmas punktas 
buvo šita srtovyMa. Kad lokius į 
kelionės tikimai buvo atliktos, 
pasako antspaudai ant jo “paš 
to” ženklų ir, tur būtį būtų sun
ku sprąsti vielų Vokietijoje 
kur jo nebuvota.

Apie savo, kaip “paštmm- 
ke” prtrfesją Meebeck’e, K. Ka 
ruža neprasitaria nė nrur; Kad 
šitoje profesijoje jam labai 
daug pasitarnavo ir padėjo 
buvusi Meerbeck’o Lietuvių 
Raudonojo Kryžuus vadovybė feidniu nes “Virš baltų debe- 
— jis tyli >r už sėkmingas “pas Sy” autorius kelionių jsnū-1 
to” operacijas nepareiškia uėjdžiuose yra pasižadėjęs išleisti 
mažiausios padėkos. Kadangi ! Rpjetą knygų ir, kelionės metu 
pei dailininkas \ N aiėaitis, nei Europoje jieškojo kuri spaus- 
T. R iKrvŽHis iam ^j*hflr>4aiiJtavė-.pi^aasa .at]ikli'§tą dar_ 

bą.

ARCHITEKTUI JONUI KOVAI-KOVALSKJJLH PRISIMINTI
(Nuotraukoje 1925 m. gimnaziją baigiant,, dešinėje — vėlioms, 

o kairėje — Jonas Talalas),
Netikėtai mirus architektui Jonui Kova i-Knva lakini mano "Uk

mergės gimnazijos vieno suolo draugui, jo artimiesiems giminėms, 
Ukmergės gimnazijos draugams ir velionies pažįstamiems reiškiu 
nuoširdžią užuojautą.

— t - Jonas Talalas

L. R. Kryžius jam dabar > jau 
visiškai nebereikalngi, tai r 
prisimnimai apie juos savai
me atkrinta. Apie kursavusius 
Meerbeck’o “rietuvių pašte” 
ženklus gal teks 
sakyti. i

atsiminimus; 
bereikalo K.apie Meerbeck'ą

Karuža atsiprašinėja buvusius 
hnerbekiečius, kad palietęs bu
vusias “negeroves”. 'Priešingai, 
jis iškėlė visus drąsiuosius ir 
'tik tokiems testalomi pamnk- 
hai.

Aš kaip buvęs merbekietis, 
fkaip matote, visai nekritikuo- 
ju jo atsiminimų, bet tik paryš 
kinu tai kas neaiškiai buvo 
tparašj’ta ir papildau, kas an- 
•toriaus savo atsiminimuose bu

Kai K. Karuža ’^j’veno ne
priklausomoje Lietuvoje ir bū 
damas “Lietuvos tarnautoju” 
jo atsakingas pareigas savąit 

■ašeio adminstracijoje, tai jam
'ėkę daug’keliairti, skersai ir jfiš buvusių merbekiečių. taip 
išilgai išvažinėti visų Lietuvą, Įjpat susigalvos prisidėti prie J.j

Karužos prisiminimų ir pasi- j 
darys labai ‘domi .Meerbeck’o p 
stovyklos istorija. O tada K. ti 
Karužai be liks tik suderinti Į 
visu pasisakusių nuomones, su 
red'eguoti ir išleisti' atskiru

lai jis šitas savo kelnes ir ap- 
■ašė. Two taa*pu kai buvo dir
bama “Lietuvių Paštas DP 
Camp Meerbeckk”. kiir ^ašto 
operacijos btrvo daug kartų 
kontplikuotesnės kaip laikraš-]

nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

.. Nuliūdę lieka:
- žmona, duktė, anūkai,-sesuo.

Laidotuvių direktoriai Evans ir Sūnūs. Tel. 737^8600
brolis

sulation within walls and ceil
ing as well as in. earthen berms 
around the foundation, orien
tation to seasonal sun atti
tudes, energy-saving appli
ances and fireplaces.

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

The fireplaces were supplied 
hV Heme Crafts, Inc^ Floral 
Park, New York. HeatHatar 
Fireplace, A Division of VefiW 
Industries, Inc„ located in ML 
Pleasant, Iowa, manufactures 
a complete line of 
freestanding and waU* 
mounted fireplaces

BRONIUS KIRKUS
Gyv. Burbank, Illinois.

Mirė 1977 m. gegužės 4 d., ryte, sulaukęs 62 metų amžiaus. Gi
męs Lietuvoje, Daužnagių kaime, Pasiušvio vis.

Amerikoje išgyveno 27 metus.
Pzriiko nuliūdę: žmona Genė, duktė Neringa ir 2 anūkai liko Lie

tuvoje. Amerikoje — sesuo Leonidą KazėAas, jos vyras Gediminas, 
brolis Liudas Kirkus,. jo žmona Irena ir kiti giminės, draugai bei 
pažįstami

* Ketvirtadieni, 6:00 vai. vak. kūnas bus pasarv’otas Mažeika-Evans 
koplyčioje, 6845 Jš. Western Ave. . , ,

šeštadieni, gegužės 7 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios į Šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po. gedulingų pa
maldų bus -Laidojamas Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. BRONIAUS KIRKAUS giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini

The all-American frankfurter adapts easily and tastefully to 
this economical, sure-to-pl ease family dinner. Olive-Frank
furter Skillet Supper is an excellent choice for a low-cost, all- 
in-one dinner dish, because it costs only about 50# per serving 
for a family of five.

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

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

OLIVE-FRANKFURTER SKILLET SITTER
(Makes 4 to 5 servings) >

cnp« canned pitted
California ripe olives

I (1-U>.) package 
frankfurters

14 cup diced green onions
> 2 ublespoons eooking oil

1 <10^4 oz-) can condensed
■ chicken broth
I .mail bay leaf, erumWed 

3^ teaspoon basil, crumbled 
^4 teaspoon salt 
y, teaspoon pepper 

1^4 tablespoons comstarck 
Thin spaghetti

’ Cut olive* in wedges, cut franks in 1-inch diagonal alkee. 
Saute olive wedges, franks and onion in oil slowly for five * 
minutes. Add tomatoes, broth, bay leaf, basil, salt and pepper. 
Bring to boil, lower heat and simmer, uncovered, five min
utes. Blend cornstarch with 2 tablespoons cold water. Stir 
Into the hot nurture and eook, stirring Until mixture thicken* 
(lightly. Serve with hot spaghetti.

^WiAWWVVWWVWVVVWWŲVWArtAWVWWWWW/W

Švento rasto pamokymai ui paaiskinimj
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Ai pritraukiau juos žmoniškomis virvėmis, meilės ryžiais." — Oze. 11:4 
Meilė yra pagrindinis Biblijos tonas. Joje taip pat randasi perspėjimai ir 
pažadai, pareiškimai ir apreiškimai teisingumo ir gailestingumo. Jeigu Die- 

I vo charakteryje nebūtų gailestingumo ir meilės jo teisingumo suminkštini- 
j mui, tai būtų nelaimingi beveik visi jo pavaldiniai. Dievo išmintis, teisingu

mas, meilė ir galybė visada veikia tvarkingai ir sutrartinai. Todėl visi, ku
rie pažįsta Dievą, noromis myli ir gerbia jį. Didysis mūsų Mokytojas yra 
pasakęs: uNiekas negali ateiti pas mane, jeigu jo nepatrauks Tėvas, kuris 
mane atsiuntė* Ir vėl: “Kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie 
savęs.” (Jono 8^4; 12:32) Visų natraukimas prie Jėzaus įvyks jam karaliau- 

i jant Tūkstantmetiniame amžiuje.
Vivl lino, kad mirti* yra žiaun Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra m!- 

rvs»e|i? | klausim* aivakc knygutė "Vilti* po mirties", kurią gausite 
necnckamai. Raiykito:

K ZAVIST. 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL 60629
tV. KAITO TYRINĖTOJAI

Mažeika & Evans

USIRiNKIMU

LIETUVIŲ BRIGHTON PARKO Mo
terų Klubo susirinkimas Įvyks 1977 
m. May 5. ketvirtadienį, 2 valandą po 
pietų; 4500 S. Talman Avė. Narės 
prašomos dalyvauti Po susirinkimo 
bus vaišės. *

UPYTĖS DRAUGIŠKO KLUBO su- 
sirinkirfia^ įvyks penktadienį, gegu
žės 16 dieną Bataan salėje. 4046 So. 
Western Ave. Pradžia 1 vai. popiet.

Visi nariai ir norintieji būti na
riais kviečiami atsilankyti. Bus daug 
pasitarimu ateities reikalais. J

Po susirinkimo vaišės. A. Kalys

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

*605-07 So. HERMITAGE AVENUE
. Tek: YArdr 7-4741 - 1742

030-34 So. CALIFORNIA AVENUE
, Tpfefnnas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

IEVAS IR SUNOS

2533 W. 7ist Street
, Telefu GRovehiU 6-2345-S

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

TRYS MODtRNISKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

A RI A I:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 So. LITUAMCA AVENUE. Phone: YArds 7-3441)
T------------- 11 1 “■ 1 . ....... ..  ‘ 1 1

BUTKUS - VASAITIS
144v So. ;>Oth Avė, Cicero, <11. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. L1TUANJCA AVĖ. Tel?. YArds 74138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNUS
. (LACKAWICZ)

2424 WEST 6Uth STREET
2314 WEST 23rd PLACE
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos HiUa, DL S74-4410

RJ-pubPc 7-1213
Virginia 7-6S72

s

riEVEi.es


KAIP PRAĖJO GEGUŽĖS PIRMOJI

grupes

svaidė

REAL ESTATE

Orderis

GERIAUSIA DOVANA

niurni nemokamai ir be jokių įripareigojimija

PAVARDE IR VARDAS

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastari' 
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl.- Kaina $1.50.

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

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

ligoni
15 su

NAUJIENOS, 
1739 South Halsted St 
Chicago, HL 60608

SAVININKAS PARDUODA 4 mie
gamų namą su vonios ir centrali- 
niu oro vėsinimu netoli 73-čios ir St 
Louis. Tel. 778-0791.

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

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

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

TAVERNA ir 6 kambariu butas vir
šuje. Reikia greit parduoti. Duokite 
oasiūlymus. '

2 BUTŲ medinis. $12,000.

brtl Frank Ta poli t 
120872 W.vStfi St 

GA 4-8654

NAMŲ REMONTAS
i - \ '

DIRBU VISOKIUS DARBUS: 
DURIS. LANGUS.. LAIPTUS. 

PORČIUS IR PAKELIU, 
JEIGU REIKALINGA. 
KAINA NEBRANGI.

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba ir Remontas'

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

INSURANCE
parenkam

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 

Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-5980

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS

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

— Chicagos Lietu viii Taryba 
šaukia metinę konferenciją, ku
ri įvyks š. m. gegužės mėn. 7 d. 
3 vai. p. p. Chicago Savings and 
Lzmn Assoc, patalpose, 6245 So. 
Western Ave. Kviečiame visuo
menę ir organizacijas skaitlin
gai dalyvauti. \ (Pr.)

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-8200

ANNA DOCHES 
Lithuanian Representative

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

PLATUS LOTAS arti Sv. Kryžiam 
igoninės Pigus.

3 GRAŽŪS BUTAI IR BIZNIS. 2 
aukštų mūras, gazu šildomas. Garažas, 
platus sklypas, arti parko. $40,000. 
$40.000.

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

Tel. 424-5597

M. ŠIMKUS 
Notsry Public 

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

Q Siunčiu _________ dot Naujienų prenumerata^ Jubiliejinio
vajau* proga paremdamas lietuvižką spaudu

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC, 

A famous name in Southern Building 

Regional Office Cameo Tower Build-

I 2 AUKŠTŲ namas an| plataus skly
po prie Marquette parko už Kddzie. 

‘ Virš $5.500 lengvų pajamų metams. 
Paveldėjimas ir šeimos turto padali
nimas. Užteks įmokėti $7,000.

J. Jasmines, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų Ir intymių nuotykiu 
aprašymai paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psL Kaina $2.50. ' / ' *' *

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorija 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 141 
psl., kainuoja $2.00.

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

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius J Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą.

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.

1% AUKŠTO mūrinis. 5V? 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 namus vie
nam pirkėjui. j

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

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358’ So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559

NAUJIENOS1 KIEKVIENO 
DRAUGAS IR BIČIULIS

LIETUVIO

Namai, tema — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

— Tomas Prakapas išrinktas 
Toronto lietuvių jaunųjų filate
listų būrelio pirmininku, Gin
tas Stirblys—sek r., Alvydas Sap 
lys — ižd. Būrelyje yra tuzinas 
jaunų mergaičių ir berniukų. 
Juos globoja V. Stabačinskas, 
padedamas Toronto Lietuvių Fi 
latelištų D-jos.

— Naujienose galima įsigyti 
Algirdo J. Kasulaičio angliškų, 
knygą “Lithuanian Christian 
Democracy”. 244 psl., minkšti 
viršeliai, $4.00. Persiuntimas 
paštu kainuoja dar ,50 centų* 
Knygoje yra daug geros lietu
viškos visuomeninio gyvenimo 
informacijos.

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

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

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

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

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

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

TAISAU NAMUS
IR VISKĄ NAME 

Telefonuoti: 
476-7727 arba 523-9367 

ALEKSAS

Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu
vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau iš nardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas K a pačinskai, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl.. kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

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

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNIFTŲ 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 $1.50. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

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

D. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Am 
toriam pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Prof. P. Pakirkiu, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 pšL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina $2.

Vincas žamaHH. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 pat Kaina $L50.

Rie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILU 6O6OŠ 

tfslUnkanf darbe valandomis arba užsakant pačtv Ir prCdodanf 
ėek| ar pinigine perlaidą.

, Įvairi apdrauda
BUTŲ NUOMAVIMAS - 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago

- Tel. 767-0600.

JŪSŲ GEROVEI!

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

Knygos bus išsiųstos, jei fl.50 čekis arba Money 
bus pasiųstas tokiu adresu: 

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St, Chicago, HL 50608

šventė pasyginti “taikingai” 
Kremliaus bosams su kdrnunis- 
tų lyderiais iš Brazilijos, Urug 
vajaus. Čilės ir Mongolijos es
trados stebint “urrah”! šaukian 
ėų žygiuotojų eiseną. — Kanados LB Tarybos rin* 

kimai bus gegužės 15 d. Renka
ma 18 tarybos narių. Taip pat 
renkama Kanados Lietuvių Jau 
nimo Sąjungos tarybo.

Aukštos kokybės namas. Prie Michi
gan ežero lietuviu mėgiamoj Michia
na Shores, Mich.,, apylinkėje.

r . * -

Ant kalvos prieš Michigan ežerą 
10 butu didelis^nai^as su priėjimo 
teisėmis prie ežero, 22.500 kv. pėdų 
žemės ploto su vaismedžiais, gėlynais 
teniso aikštele ir kitais Įrengimais 
bei patogumais. Gilus artezinis ^tekan
čio vandens šulinys. Tik 1.5 vai. ke
lionės iš Chicagos centro Daug įren
gimų ir priedų ištaigingam ir pato^ 
giam gyvenimui* iškaitant šaldytuvą, 
virimui ir kepimui krosnis, skalbimo 
ir džiovinimo mašinas. Prašome kreip
tis i Leo Stein Chicagos telefonu:(312)1 
254-3800.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

Ispanijoje, Madride į 
nę pristatyta 20, Bilbao 
žeistų.

Pa ryži u j ana rcl i istai 
smirdančias bombas į marga
vusius komunistus. Net Romos 
popiežius iš Vatikano balkono 
pasakė:

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENE — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 
Dideli* psslrinklmts geros rūšler {vslrip prskię. .

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

, — Amerikos skautų Tautinė 
stovykla-Jambaree bus rugpjū
čio 3—9 d. Moraine Slate Parke, 
Pa. Dalyvaus'28,000 Amerikos 
skautų taip pat apie 300 užsie
niečių iš 22 valstybių. Daugu
ma jų lankys įdomesnes Ameri
kos vietas ir bus svečiais vieti
nių vienetų.

— Muz. Manigirdo Motekai- 
čio studijos jaunesniųjų moki
nių klasės fortepiono rečitalis 
bus gegužės 6 d. 7 vai. vak. Jau
nimo centro kavinėje. Visi kvie
čiami atsilankyti.

— Algirdas Brazis, solistas ir 
Lietuvos Vyčių organizacijos 
veikėjas, vadovaus 10 dienų eks 
kursi jai j Palestiną ir Graikiją i 
lapkričio 11 — 21 d. Kainuos 
$1,740. Turistus registruoja A- 
merican Travel Service biuras, 
9727 So. Western Avę., Chica- 
go\ IL 60643. Tel. (312) 238- 
9787.

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
5333. So. Halsted Ft, Chicago, IIL 60608. — T»L 254-3320 

V. Y A L A N T I N A S ■

— Henrikas Mockus iš Brigh
ton Parko apylinkės pratęsė iš 
anksto be raginimo prenumera
tą, o savo speikinimus ir gęrus 
linkėjimus atlydėjo $10 auka 
Naujienų paramai. Mike Pasker 
iš Santa Monica ir St. Aizinas 
iš Harvard, CaL, atshųitė po

plakatuose 
žemiau ang- 

reikalus ir 
kuriuos su- 
vienu

fcfcIr mums Gegužės Pirmoji 
yra darbo šventės diena” ir 
kad kurie nori dirbti gautų 
darbo ir skatino 10,000 minią 
melstis.

— Ponia Helen Lapenas, Ba
ton Rouge, I^ouLsiana, labai ma 
Joniai nustebs, radusi savo paš
to dėžutėje Naujienas. Jas jai 
užsakė jos sūnus John Lapenas, 
būdamas Chicagoje vykstan
čioje konvencijoje, atstovauda
mas Kvans elektros reikmenų 
bendrovę, esanča Baton Rouge 
mieste. Jis yra tos bendrovės 
prezidentas. Naujoji mūsų skai
tytoja ponia Helen Lapėnienė, 
neseniai atšventusi 86 metų am
žiaus sukaktį, yra sąmoninga 
lietuvė, norinti žinoti, kas daro
si Lietuvoje ir ką veikia išeivi
jos lietuviai. Dėkodami jos sū
nui už tokį pavyzdžio vertą do
vanos parinkimą brangiausiam 
visam pasaulyje asmeniui, kar
tu su juo siunčiame geriausius 
inkėjimus.

spaudos pastangas, užsisakė 
Naujienas 3 mėn. per teis. Pra
ia šulą, informacinės knygos 

apie testamentus autorių. Nau
joji mūsų skai tytoja p. Eug. 
'zokaitienė yra sociali, patrioti
nio nusistatymo asmenybė. Pri
klauso Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinei ir daug pasidarbavo 
lai organizacijai, inešdama ge
rus sumanymus, kurie yra pri
imti ir vykdomi. Tos apylinkės 
tautietis užsisakė Naujienas 6 
mėn., tačiau pavardės prašė ne
minėti. Dėkui už dėmesį ir už 
prenumeratas. Platinimo va
jaus proga Naujienos yra siun
čiamos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei 
davimus arba skaitytojų atsių
stus galimų prenumeratorių ad
resus.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPUS l

MUTUAL FEDERAL SA.VINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas .

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

Demonstrantai 
pirma ispaniškai 
liškai skelbė savo 
pageidavimus, 
glaustai išreiškė vienu sakiniu 
“Darbo, ne deportacijų!”.

čia jiems niekas nekliudė 
išlieti visas susikaupusias mo- 
cijas. Kol eisena kampu įsuko 
j 18 gatvę vienas policininkais 
atvažiavęs pagelbėjo trafikui, 
tai atlikęs ir tas nuvažiavo sau.

Nesimatė jokios vėliavos, iš
skiriant keletą tų raudonų ska
relių, nešamų prisegus prie 
virbu koteliu. Kad eisena buvo 
“kraštutiniai kairi”, buvo ma
tyti iš jos nuotaikų ir palaidos 
tvarkos, bet kad ji Brežnevui 
kutenu paliaukį — nematyti, 
nes gatvėje prie vieno kito 
stulpo buvo priklijuoti kažko-

šomi remti Naujienas ir jas pla 
tinti, darant pastangų surasti 
bent po vieną naują skaitytojų. 
Visi lietuviai kviečiami į jas at
kreipti savo asmeniškų dėmesį, 
gerai susipažinti ir pareikšti sa^ 
vo asmenišką nuomonę jas už
sisakant.

1 <D t M E S 1 O
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
5234775

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO .TESTAMENTĄ? i-

Tuo reikalu Jums gali datų; 
padėti teisininko Prano šalo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Well.1 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma “Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legališko 
uis formomis — >3.50.

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

Didžiausios kailių 
pasirinkimas

Betnvį kai Užrinką

^MjLNORMANA 
<®j«kBURŠTEINA

263£82«

flaff677^445
(buto)

Turkijoje kruvinos kautynės 
įvyko Islanbule, dviem kairių
jų grupėms savo tarpe susimu
šus. Mažiausiai 66 sužeisti ir 
daugiau kaip IdO suimta. Liū
di n i n k ų praneši m n grumtynės 
prasidėjo kai apie 100,000 
kairiųjų pradėjo traukti į is- 
tanbulo miesto centrinį skverą 
ir kai kas paleido salvę šovinių 
į “Maoistų” komunistę 
maršuotojus. ,

Žinių telegramų * pirmaisiais 
piancšimais, Turkijoje 35 de
monstrantai i>c.qužes 1 dieną 
užmušti, Ispanijoje 3a sužeis
ti, mat Ispanijoje policija šau
do guminėmis kinkomis.

— Ponia .Eugenija Izokaitienė 
iš Brighton Parko apylinkės, 
prisidėdama prie platinimo va
jaus ir palaikydama lietuviškos $4. Dėkui. Visi skaitytojai pra

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
____ <; \ 

NAUJIENOMS Bemet raėio 80 metu. Minint tą ruknktk ferbimt ptrsojf 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmf 
nūs far atheHnt būtinas pareigas arrdfinan lietuvybės mirimui ste 
biimia Haujienu platinimo vajus.

KAŪJEENOS tvirtai sužyri Ir kovoja nJ Lietuvos Ir pavergtu lietuviu lalm 
neidamoa ir neridėdamoc J sandėrius su okupantais ar ju Ualio

KAUJIXNOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes, ju bendras Instttu- 
cijts ir remia rišu liatuviu bendruosius darbus bei tiksint.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją Uetuvlu daugumą Kals pasimetimo, reto
rikos ir poltiniu iliuzijų laikais Jos yra visiems JdomiPs, naudingo? 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltai, gerose draugijose girti Naujie 
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujieną vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejiniu meta progr 
delbdama platinimo vaju kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
pandos pirmūnu pavyzdHais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
trandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos Išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir Jos Žmonių gerovei, siekiant visuotino lie- 
enrišką reikalu reneswie.
KMNUOJA: Chicago!* Ir Kanadoja matam* — $30.00, penai matp — $11.00, 

trims mėn. — $830, vienam min. $3-00. Kitose JAV vietote metama 
— 526.00, putei maty — S14J00, vienam mėn. — $2-50- UWerJue- 
*4 — $31.00 metama. Sūri pažinimui ritmčlama aavaHf nemokamai 

PraAnma naudoti žemiau esančią atkarpų.

PERRY PLAZA MOTHL 
1007 Park Ave^ Hot Springs, Ark. 

Albertas ir Kastutė Rožė na I, Say. 
Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV, šildomas maudymo

si baseinas, telefonas, valkams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti teL 
S01-623-9814.

Cliicttgojc Sekmadienį; ge- kie atsišaukimai, kur stam- 
gužės 1 d., pavakarėje iš pie- bidm raidėm prie vienu kito 
tų ųusčs HaLted gatve iki 18 langas! 
gatvės atžygiavusi lotvnu (me- 
ksikiecių ir portorikieėių) de
monstracija su plakatais ir 
greitomis išrašytais šūkiais ir 
raudonom skarom, per garsia
kalbius ritmiškai ispanų kal
ba šūkaudami šūkius, žymia 
dalimi jauni, barzdoti vyra,i 
vaikai ir šiek liek moterų pa
suko 18 gatve ir nuslinko “Lit
tle Mexico” linkui, kaip čia 
dinamas 18 gatvės tarpas nuo 
llalstęd iki Asland avenue. Ei
senai išsitiesus, ji užėmė gero 
bloko tarpą nuo Halsted kam-, 
po iki gatvę kertančio gelžin- 
kelio bėgių.

State Ferm Life Thsurance Companj

GIVE HEART FUND

fc. WiA


