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— Seniau cukrus buvo "labai 
brangus. Yra žinoma, kad Ang
lijoj 71-me>šimtmetyje svaras1prancūzų žmones ir vaikus. Pran- 
cukraus kainavo tiek pat kiek Į cūzija žadėjo dėti visas pastan- 
iF14 viltų. J - *gas Įkaitams išvaduoti. ,

Maltos saloje, pačiame josios viduryje; yraJpafJ didžiausioji sv. Ma
rijos bažnyčia. Mostą yra arabiškas žodis, reiškiąs vidurį^ Arabai išmatavo 
salos vidurį Ir įsteigė miestelį Mostą, o tvęHaū pačiame Mestos viduryje

ir pusė pėdos.. Ji statyta prieš pusantro šimto mėty, bet skliautai dar ir 

a0ie l$£00 meldi-
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ARGENTINOJE SUIMTI TRYS
KRAŠTU VALDĘ GENEROLAI
Prezidentas Niksonas prisipažino sakęs 

J neteisybę, bet-nelaužęs įstatymu
BUENOS AIRES, Argentina. — Teismo tardytojo įsakymu' 

' suimti generolai Aleandro -Lanusse, buvęs krašto valdytojas ir 1 
. kariuomenės* vadas; admirolas Pedro Gnavi. ir brigados generolas 
Carlos Rey. Suirųtieji privalės aiškintis teisme apie 1971 metais 

. padarytas dideles koncesijas aliūminijui gaminti, šiam klausimui 
aiškinti jau seniai buve užvesta byla, vesti ilgr tardymai, bet ĮMĮjįjįiĮ 
prezidentas Peronas ir -jo -vyriausybė fiyJą^nutraukė;

Perz. V/dela liepė aiškintis
Prezidentas Jorgę R. Videla, 

prisaikdintai prezidento parei
goms, pareiškė,; kad Įstatymai 
privalės- būti taikomi' - visiems 
krašto .gyventojams- vienodai 

Jis Įsakė federalinės vyriausy
bės prokurortri Eduardo. Mar- 
ųuard bylą peržiūrėti, o šis’Įsa
kė Įtariamus kyšininkus’ tuojau 
jsoimtt . ■’/■; < • ■ ■

Kad krašte ir sostinėje būtų 
ramu, sostinės gatvės saugojo 
pulkas kareivių areštų- metu. 
Buvo parinkti generolai"ir admi
rolai aukštinis pareigūnėms 
-suimti. Visi padętVj Jkalėjimą 
ir laukia teismo, "kuriame jie tu-

Niksonas prisipažino prie kaltės
WASHINGTON, D. C. — Pre

zidentas Niksonas,-britų televi
zijos reporterio David Frosto 
klausinėjamas, viešai prisipaži
no, kad jis melavęs, norėdamas 
sudaryti sąlygas nekaltiems pa-

SALISBURY, Rodezi ja. —
Karą vyriausybei paskelbusieji . j. . k , .v * x’Jvs viuurj xr pietge mielieji o įvėrimu iyvmos viovryie
juodžiai-^Ttradienio vakarą 1S- pastatė didžiausius skliautus turinčią bažnyčią. Skliautu jįamefras yra 122 
sprogdiho prekių traukinį, iš Ro
dezijos. važiavusį j Ketų Afri
ką. . ’ ’

Artėjant traukiniui prie Bots
wana stoties, padėta bomba iš
sprogdino garvežį ir numetė nuo 
bėgių ’kelis’ traukinio vagonus.

Nelaimės metu buvo užmuštas 
vielas juodis, o ;kiti -du trauki-

sųžeisti. / P(®ciją. krečia visą 
apylinkę, ieškodama nusikaltėlių, 
ė £ /,.; > — -■_ į— •, ■

PierreTrudeau 
turėjoatsiprašyti

reigūnams pasiaiškinti ir sakęs| OTTAWA, Ontario., — Kaną- 
netėisybę, bet jis nesulaužęs pa- I dosj;jHyąpūQ.ė^sr..'Pi<errę.-- Trudeau 

i grindinių Įstatymų, nebuvo pa-1 trečiadienio vakarą nuskubėjo Į 
grindo jį apkaltinti. —

Tvirtinama, kad buvo sudary
ta galinga.konspiracija ■pašalinti 
ji iš prezidentūros, bet jie 'netu
rėję tokiam tvirtinimui Įrody
mų. 
* t ' - - / - » •

Niksonas pats sau pakągkęs
Kontgresąs neturėjęs pagrin

do jf apkaltinti, bet pats sau la
biausiai pakenkęs Įvairiais be
reikalingais pareiškimais. Jis 
pripažįsta, kad jam reikėję at
leisti kelis aukštus Baltųjų Rū
mų pareigūnus, kurie dažnai vei
kė be jo žinios, bet jis nebu
vęs mėsininkas, .kaip premjerai 
dažnai privalo būti.

Jis vadovavęsis širdimi ir no- 
, ru sudaryti sąlygas Įtariamiems 

pasiaiškinti teisme ir pasiteisin
ti. Bet šitas noras nuvedė jį 
prie neteisingų pareiškimų, o 
tatai jį nuvedę prie atsistatydi
nimo. y

Pats atsistatydinimas jau reiš
kia, kad jis prisipažino prie kal
tės. Jis ne laiku apleidęs sa
vo draugus, gerą jaunimą ir kra
što gyventojus. Jis žinąs, kad jo 
politinė karjera jau baigta, jis 
tiktai norįs krašto gyventojams 
išdėstyti savijautą. Jis pabrė
žė, kad įstatymų jis sąmoningai 
nelaužė net iar likęs be patarėjų.

parlamente, premjeras Tru- 
šė išbraukti iš protokolo ryte 
jo parašytus žodžius.

Trečiadienio rytą, kalbėdamas 
parlamente, premjeras Trudea, 
deau, norėdamas nutildyti vieną 
trukdytoją, pasakė “Dėl Kris
taus meilės, tu užsičiaupk!”

Kanados parlamento nariai to
kį .pareiškimą paskaitė Įžeidimu 
ir rengėsi uždrausti premjerui 
Įžengti į parlamentą. Premje
ras, norėdamas išvengti nemalo
numo, nuvyko į parlamentą ir 
atsiprašė už pasikarščavimą.

Premj. Pierre TrudeauInvestatoriai nebijo 
infliacijos

Biržos biznis geroj formoj. 
• Jau keletą dienų akcijų kursas 

’pelno padidėjimą. Nuo savo že
mesnio per paskatines 15 mė-

nėšių kritimo The Down Jones 
industrial pakilo 26 punktų 9 
dienų bėgyje. Gegužės 4 dienai 
užsidarė su 940.72. Akcijų kie
kis atitinkamai padidėjo' nuo 
21.95 milijonų Ud 23.33 milijonų.

$4 bilijonai sudarys.maž^u3i<^300a6y(M^ro darUi
WASHINGTONAS. — Kongresas-šią savaitę legalizavo pir

mąjį prezidento Carterio. .ekonominės stimuliacijos programas 
punktą, kai Astovų Rūmai suliko autorizuoti $4 bilijonus viešųjų 
darbų programai.

Programos rėmėjai tvirtina,, ri+mKI™?
kad tuo būdu bus sudaryta' ma
žiausiai 300,000 darbų tokiuose 
viešųjų darbų projektuose, kaip 
'I5gt>ninių, motrysdų, galėjimų, 
vieškelių statyba ir tikisi tūks
tančių daugiau’ pašalinių darbų.

Atstovų Rūmuose šis Įstaty
mas praėjo 353 balsais prieš

Ir Atstovų Rūmai ir Senatas 
jau priėmė projektus, kuriais 
numatyti fondai toms-naujoms 
ekonominio skatinimo progra
moms Įgyvendinti, o likę skirtu
mai tuose dviejuose apropriaci- 
jų biliuose bus išlyginti konfe
rencijos komiteto. Atstovų Rū
mai savo narius tokiam komite
tui jau paskyrė.

Prekybos departamentas su
tiko skubiai nustatyti .reikalin
gus potvarkius, kąų . tos lėšes 
bus panaudojamos tau .kad fon
dai galėtų pradėti plaukti jau 
per šios vasa/cs konstrukcijos 
sezoną.

Kongresas pranašu $2 bilijo
nų bilių priėmė jau praėjusiais 
metais, bet tie pinigai jau. su
naudoti. Naujieji, fondai bus 
skirstomi tomis pačiomis’linijo
mis kaip ir ankstybesnieji fon
dai, tik tuo skirtumu, kad stam
bioji lėšų dalis eis j tas sritis, 
kur nedarbas. didesnis.

BRIUSELIS.^ — Nato vyriau
sios būstinės pranešimu, Jungti
nės- Valstybės.ir Europos sąjun
gininkai ginklų lenktynėse at
silieka nuo Sovietų bloko. Nato 
(šiaurės Atlanto Valstybių Or
ganizacijos) pranešime sakoma, 
kad Sovietų Sąjunga branduoli- 
niais ginklais jau susilygino, o 
cheminiais ginklais net pralen
kė ir dabar savo konvencines pa
jėgas stato sparčiau negu Na
to, ir savo ginklų kokybę tiek 
pagerino, kad Vakarai nebegali 
pasikliauti savo technišku pra
našumu. Tačiau nepaisant So
vietų laivyno didėjimo, JAV lai
vų tonažas tebėra daug didesnis 
negu Sovietų Sąjungos.

. GM atsisako nuo 
V-8 motoro 

DETROIT.
gamintojai ruošiasi iki 1984'm e- 
tų visiškai atsisakyti nuo V-8 
motoro, kuris 75 metų amžiaus 
ir vis dar tarnauja 70% visų 
Amerikoje pagamintų automo
bilių. Tam priežastis — federa- 
liniai reikalavimai sumažinti 
benzino panaudojimą vienai my> 
Hat*-

Carteris leis cukraus 
subsidijas

WASHINGTON. — Preziden
tas Carteris patvirtino .cukraus 
subsidijas (iki 2 centų vienam 
svarui), bet atmetė pasiūlymus 
sumažinti cukraus importo kvo
tą. Žemės ūkio departamentas 
apskaičiavo, kad mokesčių mo
kėtojams tai kainuos $125 mil. 
per metus. Dabartinio importo 
kvota yra 7 milijonai tonų, o im
portuojama 4.5 milijonų tonų.

R; Liebenow, prezidentas Grū
dų "rafinavimo asociacijos, pa
reiškė, jog tai neturintis, pre
cedento atvejis, kai vienų pasė
lių augintojai nori pelnytis kitų 
sąskaitOn.

ekskomunikuotų
Amerikos vyskucai panaikino 
skyrybas draudžiantį kanoną
PALMER HOUSE, Chicagoje,

Amerikos vysknrų konferenci
joje 231 baląris prieš 8 atmestas 

08 me*’« «enr»no -kanonas”, ku
riuo buvo ek-komunikuojamas 
kiekvienas k? ‘■•Wkas, kurs per
skyręs vedė antrą kartą.

•Pasiūlymą paaręs »Wiscbnsi- 
no vyskunas Cletus F. O’Don
nell, NCCB (Amerikos katalikų 
vyskupų konferencijos} kanonų 
Įstatymų komiteto pirmininkas, 
tą nubalsavimą aiškino kaip 
“meilės ir susitaikymo” ženklą, 
turintį tikslą “nuimti vieną jun
gą, nuo divorsuotų ir antrą kartą 

’ėdūsių katalikų pečių”.
“Ekskomunikacija yra baisi 

bausmė”, kalbėjo vyskupas O’
Donnell. “Ekskomunikuotieji 
vra atskirti nuo viso bažnyčios 
kūno. Jie paverčiami atmato
mis, raupsuotais. Mes norėjo
me tą Įstatymą pašalinti iš mū
sų knygų ir nuo mūsų sprando. 
Jią jokio .tikslo nebeturėjo”.^

kupų dęciija turi būti patvirtin
ta Vatikano. Tas kanonas buvo 
priimtas Baltimorėje 1884 me
tais ir buvo taikomas tik Jungti
nėse Valstybėse.

NCCB tiksliai nėžino, kiek 
žmonių ši diecezija palies, bet 
spėjama, kad JAV yra 3 milijo
nai persiskyrusių ir vėl vedusių 
žmonių. ’

Izraelio okupuotoje 
Jordano teritorijoje

JERUZALĖ. — Izraelio ka
riuomenė trečiadienį šaudė per
spėjamus šūvius ir vartojo aša
rines dujas, norėdama išsklai
dyti kelis šimtus, arabų jaunuo
lių, kurie Izraelio bankui Nab
lus mieste išmušė langų stiklus. 
Tai buvo antroji smurto veiks
mų diena teritorijoje, kurią Iz
raelis atėmė iš Jordano 1967 me
tu kare.

Arabų informacijomis, demon
stracijos Įvyko patyrus, kad Iz
raelis planuoja įsteigti naują žy
dų koloniją okupuotoje Jordano 
teritosijoje. Apie nuostolius tse- 
čiadiėnio riaušėse nieko nepra
nešta. Antradienį Izraelio karei
viai Qabatiya vietovėje, 15 my
lių šiaurėje nuo Nablus nušovė 
du arabus. -

Neramu Mauritanjoj
ALŽYRAS;

partizanai pasiskelbė sunaikinę 
Mauritanijos geležies kasyklų 
centrą Zouerate ir užmušę tos 
vietos garnizono 65 kareivius; o 
šešis prancūzų technikus pagro
bę Įkaitais. Partizanai paskelbė, 
kad Marokas ir Mauritanija yra 
“kautynių zonos”, kur svetimša
liai ir civiliai gali būti tik savo 
atsakomybe. Prancūzų vyriau
sybė pasiuntė transportinį lėk
tuvą evakuoti iš Zouerate 57

LONDONE EIS PASITARIMAI j
Dalyvauja. Didi. Britanijos, Vokietijos, 

Japonijos, Kanados, Prancūzijos premjerai
WASHINGTON, D. C. — Prezidentas Jimmy Carter ketvir

tadienio rytą išskrido Į Londoną, kur jis yra suplanavęs Vakarų 
valstybių vyriausybių vadų pasitarimą įvairiais ūkio ir politikos 
klausimais.

-riPi,e»..;Jmua£7dC»rter

Karveliu paštas
' LONDONAS. — Kaip pro 

greso ar regreso ženklas 20 am
žiaus komunikacijos pašto siste
moje skaitytinas '‘karvelių paš
to” grąžinimas.

Plymouth, Anglijos, sveika
tos distriktui medicinos pavyz
džių pristatymas iš ligoninių į 
centrinę laboratoriją kaštuoja 
tiek daug, kad planuojama lig
šiolinio transportacijos metodo 
atsisakyti ir pradėti panaudoti 
“karvelių paštą”.

Jei bandymai' pasiseks, netru
kus viršum Plymouth skraidys 
sparnuoti, “paštininkai”, nešio
dami iš ligoninių, į laboratoriją 
siuntinėlius su ligonių kraujo ir 
šlapumo pavyzdžiais. Transpor
tuojami pavyzdžiai būsią užda
ryti nedužtamo stiklo indėliuose 
ir karvelių papilvėse saugiai pri
tvirtinti, kad nebūsią jokio pa
vojaus siuntiniams nukristi pi
liečiams ant skrybėlių.

Skirtumas numatomas toks, 
kad vietoje dabar kasmet išlei
džiamų $42,750 karvelių trans- 
portacija kaštaotų tik $85 — 
karveliams už maistą ir visas 
“pašto” ..įrengimas nedaugiau 
kaip 3500.' ;

Sabotažas Rodezijoj
SALISBURY- — Sabotažinin

kai spėjama kad juodieji nacio
nalistai partizanai, susprogdino 
traukini svarbiausioje geležinke
lio linijoje tarp Rodezijos ir Pie
tų Afrikos, netoli Botsvanos pa
sienio Rodežijos ’ saugumo ži
niomis, sprogime Vienas juodžius 
žuvo ir vienas -sužeistas.

Tomis pačiomis žiniomis, nuo 
pat Rodezijos atsimetimo nuo 
Britanijos 1965 metais, šiemet 
per kovo mėnesį Įvyko antras di
džiausias baltųjų exodus (išsi
kraustymas) iš nebaigiamų ko
vų teritorijos.

i Londone pasitarimai prasidės 
I šeštadieni ir tęsis visą sekma
dieni. Pirmadieni prezidentas 
skris Į Vakarų Vokietiją, Pran
cūziją, Belgiją, o vėliau vėl skris 
Į Londoną, iš kur jis jau grįš i 
Washingtona.

Visa Europa yra susidomėjų- 
I si šia prezidento Carterio kelio
ne j Europą ir suplanuotu rasi- 
tarimu. Tvirtinama, kad Euro
pos valstybių vadai nori užgirs
ti prezidento nuomonę ir planus 
Įvairiais prekybos ir laisvojo pa
saulio ūkio klausimais. Jiems 
svarbu nustatyti, ar prezidentas 
itsiveš gerai apgalvotus planus, 
ir jis lengvai įtikinamas, ar ga
lima su juo tartis planams pa
keisti Tai bus pirmoji oficiali 
prezidento, kelionė Į ’ užsienius. 
Jimmy Carter yra išvažinėjęs vi
są pasaulį, bet jis važinėjo pa
prasto piliečio titulu, o dabar 
jis atstovauja pačią galingiausią 
valstybę’ pasaulyje. C

. Tvirtinama, ‘ kad Vokietijos 
kancleris Helmuth Schmidt yra 
pasiryžęs parodyti kelias silpnas 
prezidento laisvos prekybos ir 
ūkio atsigavimo planu vietas. 
Kancleris Schmidt labai atidžiai 
studijuoja laisvojo pasaulio ūkio 
problemas, yra gerai išformuo
tas, todėl jis nori kelis klausi
mus išsiaiškinti. Kitiems Euro
pos valstybių vadams taip pat 
rūpi naujo Amerikos preziden
to charakterio bruožai ir turimos 
žinios. Visi žino, kad jų. gyveni
mas didele dalimi priklausys nuo 
Amerikos dolerio galios ir pre
kybos 'Su JAV, todėl jiems rūpi 
iš anksto išsiaiškinti ir suprasti 
prezidento ekonominę politiką.

Prezidento Carterio pavaduo
tojai yra įsitikinę, kad preziden? 
tas galės Įtikinti suvažiavusius 
lyderius apie JAV ūkio atsiga
vimą ir prezidento planų naudin
gumą Vakaru Europai ir visam 
laisvajam pasauliui. Labiau
siai prezidento politika yra susi
domėjusios Vokietija ir Japo
nija. Abi šios valstybės bijo, 
kad dabartinė politika neprives
tų jų prie bankroto. Uidžiausioji 
bėda — dabartinės aliejaus ir 
degalų kainos. Jeigu vokiečiai 
ir japonai bus priversti mokėti 
aukštas kainas už degalus, tai 
nukentės jų ūkis. Europiečiams 
rūpi patirti, kaip prezidentas 
planuoja spręsti pačius svar
biausius pačios Amerikos, o vė
liau ir kitų valstybių ūkio rei
kalus.
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H metai

JŪS KLAUSIATE,

Dar dėl pensijų gavimo 'iš 
Vakarų Vokietijos

Sužinojome, kad Vak. Vo
kietiją vyrams pensijas moka 
nuo 65 metų amžiaus, o mote
rims nuo 60 am. amž.

5 >aus susirgimo atvėju psa. 
galbą, kuri jums reikalinga.

Antru atveju, jei jūs gyve
nate JAV-bėse ir Kanados ar 
Meksikos ligoninė yra artesnė 
prie jūsų namų, negu arti
mesnė JAV ligoninė, kurioje 
jūs galite gauti pagalbą, nežiū

r .cenzuoto ir Medicare pri pa
išinto (certified) chiroprakto- 
rio. Tų turi parodyti Rentgene 
nuotrauka fiuanupulatioa o 

le ipine to wneol a subluxa 
on). Med cinoi apdrauda n» 

už bei kurias reutgc 
a owo.rau.iab ar už bet ku.ia 

litas din“nosfHios ar th«'r-n 
tikos patarnavimus, įvykdytus 
chiropraktorio. ‘ fk.

KL. Aš pildau kas metai savo 
pajamų mokest. formas pas H. 
<& R. Block ir buvau nuėjęs pil-

Amerikiečių darbo kuopose 
lietuvių mažai ištarnavo (3 — 
5 metus) ir emigravo į užjū
rio kraštus. O kiti vyrai pasi
likę ir ištarnavę 15 metų, gaus 
iš Vokietijos socialinio drau
dimo pensijas. • A. č.

Kada gydytojas jūs apžiūri?
Kas gydytojui apmoka 

honorarą?
KL. Kokią med. pagalbą aš 

galiu gauti gydytojo kabine
te? Aš turiu Medicare apdrau
dą ir man reikia, kad gydyto
jas mane apžiūrėtų dėl ištik
to nagalavimo. • R. U.

ATS. Medicinos apdrauda 
pagal Medicare programą ga
li padėti jums sumokėti išlai
das už gydytojo patarnavimą 
jo kabinete, taip pat tligoni- 
nėje ir pripažintose poilsio 
įstaigose (skilled nursing fa
cility), jūsų namuose arba kito 
se vietose šiame krašte

Jūsų medicinos apdrauda 
gali padėti apmokėti už gydy
tojo patarnavimą, gautą Kana
dos ar Meksikos- ligoninėje.

Pvz., jei susirgote JAV_bė- 
še, ir susirgimas buvo staigus 
ir Kanados ar Meksikos ligo
ninė buvo artimesnė, negu J- 
AV-ių ligoninė, tai ten gautute

rint susirgimo rūšies ar stai-jdyti ir už 19/6 m., bet jis apskai 
gaus susirgimo. rčiavęs ir kur tai paskambinęs,

Kai ligoninės apdrauda’pa-J 
dengia jūsų ligoninėje gulėji
mą Kanados ar Meksikos lige 
nineje jūsų medi cinos apdrau
da gali apmokėti būtiną gydy
tojo patarnavimą ir bet kurį 
reikalingą pasinaudojmą am- 
bulansu. Bet kuri Social Se-j 
eurity įstaiga padės jums, pa
gal Medicare programą apmo
kėti už gautą medicinos , pa
tarnavimą.

Atsimintina, kad medicinos 
apdrauda apmoka 80 proc. 
priimtinų išlaidų (reasonable 
charge) už padengtą patarna
vimą 4<urį sutekia jums gjr- 
dytojas.

Jūs galite patys apmokėti 
gydytojui honorarą, o vėliau 
tas išlaidas galite gauti iš Me
dicare įstaigos arba toji įstai
ga gali už gydytojo patarnavi
mą sumokėti tiesiog daktarui.

“Your Medicare Handbuck ’ 
24 psl. smulkiau aprašo dviejų 
metodų apmokėjimą. Knygu
tė nemokamai gauname bet 
kurioje Soc. See. įstaigoje, f h.

Chiropraktoriaus patarnavi
mas

KL. Ar Medicare apmoka 
už cbiropraktiko patarnavimą 
ligoniui?

ATS. Medicinos apdrauda pa

1 pasakė, kad man nereikia Fede
ral Tax formų pildyti. Mano pa 
jautos už 1976 m. buvo <$2,600, 
už 2 butų nuomą ir už patarna- 
virtią esu uždirbęs $394. Esame 
dp žmonės. Dabar nežinau, ar 
esu nusikaltęs, kad nepildžiau 
tų mokestinių formų. Noriu bū 

Iti teisingas. Būkit malonus ke
liais žodžias atsakyti, ar H. & R- 
Block teisingai man patarė?

- “N.” skaitytojas
, ATS. Nors iš jūsų laiško ne

aišku; kiek jūs esate metų, ta
čiau .pildant pajamų mokesti- 
nias formas su žmona, jums ne
reikėjo tų formų pildyti.

Gražiai atsiliepia apie Socialinio 
draudimo skyrių

Naujienų skaitytojas J. K. 
atsiųstame mums laiške rašo: ’

Jūsų vedamas Naujienose So
cialinio draudimo skyrius lietu
viams pensininkams yra tikra 
pagalba, ypač mažiau mokan
tiems anglų kalbą.

Nemažiau svarbus šis Jūsų 
skyrius ir kitiems mūsų tautie
čiams, kurie reikalingi sutvar
kyti savo palikimus, ir kitus gy
venimo reikalus, bei išsiaiškinti 
šio krašto gausius įstatymus ir 
taisykles.

Visi reiškia Jums dėkingumą
deda apmokėti už gydymą Ii- už pagalbą saviesiems. J. K.

Cold war.

Šertasis Karo’nwneius

Kl. Kiek metų jeikia saugoti, Mąlonėkite paaiškinti tas sąly- 
•nesunaikinti Pajamų (Income 
tax) mokesčių užpildytų formų 
kopijas ir kitus . prie jų prik
lausančius dokumentus?

Pajamų (Income tax) mokes
čių įstaga, dar vis siunčia man 
pajamų atsiskaitymo formas. 
Ar šiuo atveju reikia jiems pra
nešti raštu, kad aš esu pensi
ninkas ir šalia pensijos, be ma
žų banko procentų, jokių kitų 
pajamų neturiu ir dėl to formų 
nepildau.. . - K.J.

ATS. Beudras įsisenėjimo lai
kas yra 10 metų. Tokio termino 
daugelis įstaigų laikosi.

Pajamų mokėjų Įstaiga, ma 
tyti mano, kad jūs. galite turėti 
daugiau’pajamų, iš kitų šaltinių 
negu darbo, todėl ų siunčia. Ge-

gas. Ačių. Pr. P.
ATS. Soc. See. įstaiga ne

darbingumo pensijas moka tik 
turintiems teisę, darbininkams 
ir jų šeimos nariams, jei darbi
ninkas atatinka nedarbingumo 
sąlygas ir darbo reikalavimą.

Apie % Soc. See. nedarbingu
mo pareiškėjų, kurių prašymai 
buvo atmesti (praeitais metais) 
dėl to, kad tie žmonės neatatiko

Iš rusų kalbos versta Jono Valaičio 

ECHO V AS, POVILAS ANDREJEVIČIUS 
1895 m.

HTERATiiROS MOKYTOJAS
(Tęsinys)

7'ka’vo prie tai. kas visiems seniai yra žino
ma. Nikitinas nebandė jo klausyti, atsisveikino ir nuėjo 
į savo vietą. Jis skubiai nusirengė ir skubiai atsigulė, 
kad greičiau pradėtų galvoti apie savo laimę, apie Ma- 
rusią, apie ateitį, nusišypsojo ir staiga atsiminė, kad jis 
dar neskaitė Lessingo. ' ’ i r

“Reikės perskaityti.... — pagalvojo jis. — Pagaliau, - 
kam man jį skaityti? Tegu jį velniai griebia!”

Ir savo laime nuvargintas, jis tučtuojau: užmigo ir šyp 
josi ligi pat ryto. Sapnavo jis arklių kojų bildesį į me
dines grindis; sapnavo, kaip iš arklidės pirmą išvedė 
juodbėrą grafą NuKną, po jo šžvą Didžiūną, paskui jo

“Cerkvėje buvo labai anksta ir ūžmu, ir kartą net 
kažkas suriko ir protejerėjus, mane ir Maniusią tuękęs, - i 
pro akinius į mina pažvelgė ir rūsčiai pasakė:

- .t.

“Cerkvėje nevaikščiokit ir neužkit, o tyliai stove-, 
kit ir melskitės. Reikia Dievo baimės turėtu”

“Mano pabroliai buvo du mano draugai, o Manios.

chijerėjaus choras giedojo puikiausiai. Žvakių braškė-

patenkintų veidų ir kažkuri ypatinga orinė Maniusios 
išvaizda ir aplamai visa aplinka ir /santuokos maldų žo-

t

taigai, kad kitų pajamų jūs ne
turite ię. nenumato te turėti, ta
da ii justos siuntinėti pajamų 
mokesčių formas. .c . - ■ •.

KL. Aš tarnavau II pas. karo 
metu kariniuose daliniuose 
Prancūzijoje. Esu7 kilęs iš Vil
niaus krašto. Dabar norėčiau

Pagal Soc. See. įstatymą ne
darbingumo pensijos ieškovas 
tik tas atatinka, jei jis turi fizi
šką ar mentališką negalavimą, 
kas atgrąso jį nuo dirbamo dar
bo ar bet kokio atatinkamo dar
bo ir numatoma kad negalia 
tęsis mažiausia 12 mėnesių hr- 
ba to nedarbingumo išdava bū
tų mirtis. ’

Jeigu nedarbingumas sulaiko 
ieškovą nuo jo regularaus dar
bo, be to, jo amžius, išsimoks
linimas ir darbo patyrimas gali 
būti imamas dėmesin spren
džiant klausimą ar gali jis dirb
ti kitos rūšies darbą. Jeigu jis 
gali atlikti panašų darbą, tai jis 
bendrai neatatinka nedarbingu
mo sąmokai, kurią apibrėžia

Aš galvojau: kaip pražydo, kaip poetiškai gražiai pas- . 
kutintu metu susiklostė mano gyvenimas! Du.metai ai> 
galios aš dar buvau studentas, gyvenau pigiuos nume
riuos prie -Neglino, be pinigų, be giminių ir, kaip man 
tuomet atrodė, be ateities. Dabar gi aš gimnazijos mo
kytojas, viename geresniųjų gubernijos miestų, aprū
pintas, mylimas, išlepintas. Man štai,/galvojo.jis,, susi
rinko ši minia, man. dega trys panikadilai, bliauna pro- ; . 
todijakonas, stengiasi giesmininkai, ir man taip jauna, 
grakšti ir linksma ši jauna būtybė, kuri, truputi palū- r; 
kėjus, vadinsis mano žmona. Aš . prisiminiau, pirmųo-

orą, kuris, kaip tyčia, visą vasarą buvo nuostabiai ge

ma tiktai romanuose bei apysakose^' dabari aš patyriau ■ 
iš tikrųjų, rodėsi, ėmiau ją rankomis?’' > ’

t.’.-1--' ‘ .p
Kur aš- turėčiau’pensijos rdka-
lų kreiptis? .. - p. K.jSoc. See. įstatymas.

ATS-JunTreikia kreiptis Į Pran 
cūzijos Krašto apsaugos -minis 
steriją tokiu adresui " '

.. Ministry of Defense,
14 Rue Saint Dominique,
75007 Paris, France.

Laišką galite rašyti anglų kal
ba, tokia forma, kokią nurodė
me praeitos savaitės taūsų sky
riuje, kad prisiųstų jūras pažy
mėjimą. ’ -

* ■ - --

’ -Žemiau patiekiame du vete
ranų biuro adresus; -į kuriuos 
jūs galite kreiptis savo:reikalu:

4228 N. Elston Ave^ Chicago, 
IL. 60641, tel. (312) -539-4360;

5241 įW. 25th St, Cicero, IL.
60650, tel. (312) 863-4066.

Pagal Soc. See. įstatymą tik 
gydytojas ir atatinkamos agen
tūros valstijos tarnautojas nu
statę darbininko nedarbingumą 
— ar jis fiziškai ar mentališkai 
nepajėgus dirbti.

Knygelė apie nedarbingumą 
plačiau paaiškina visas sąlygas. 
Ji vadinasi “If you become dis
abled”, nemokamai gaunama ar 
Ūmiausioj Soc. See. įstaigoj, f b.

WITH REPAYMENT 
OTYOUR INCOME

see us for 
uQ$į finsncing 

' AT OUR LOW RATES

Nedarbingumas turi atatikti 
dviem testam

KL. Kaž kodėl man nepripa
žino nėdarbingunfo pensijos.

k was an army long on courage, 
but short on money.

And then the money came. 
Some $27,000,000 from the

•> -

CHICAGO, nUNOB «K0t 

Phonet YIrglala 7*774?

lt w» bad enough we bad to fight die British 
fot bur freedom. Bur co. top of that, we had to fight 
the weather, too.

Because winter at Valley Tbrge meant snow, ice, 
•nd freezing temperatures. All serious enemies to a

<*• -

PASSBOOK 
SAVINGS...! 
the best way to

Compounded

<*dves to safe, dependable savings. By taking stock in

in America.

the cold.

No* E BonA nav 6% interest w4*a Md to tototaHtr

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES

EARN UP TO 7%%

Kodėl man negrąžina visų 
išlaidų?

KL. Turėjau gydymosi išlai
dų ir pasiunčiau “Request for 
Payment’’ su sąskaitomis Medi
care įstaigai. Ji pranešė, kad ne
mokės 80% išlaidų, o tik 80% re 
asanable (nuosaikių) jų nusta
tytų kainų... Nesutikdamas su 
tokiu neteisingu sprendimu 
kreipiausi į Soc. See. įstaigą. 
Ten atsakė, kad taip yra, 6 iš--

ir Manios ir reiškė savo: nuoširdų- pasite: _ 
kino ir linkėjo laimės. Brigados generolas, metų apie- 
septynęsdešimt senis, pasvejikino vieną tiktai;Maniu-; 
šią ir pasakė jai pasenėjūsiu . girgždančiu balsu taip 
garsiai, kad paplito visoje cerkvėje:

Viliuos, mieloji, kad ir po 'vestuvių jūs pasiliksite 
tokia rožinė.”, ' / į\

“Karininkai, direktorius ir visi mokytojai nusišyp
sojo iš mandagumo, ir aš taip pat pajutau šavb^Vėidė ^' 
mano 'nenuoširdžią šypseną. Mieliausias Ipolitas Ipoli- 
tičius, istorijos ir geografijos mokytojas, visados^kal7. 
bantis tai, kas seniai visiems žinoma, stipriai paspaudė 
man ranką ir su jausmu pasakė; - - . ,■

■ ■ — Iki šiol jūs buvote nevedęs ir gyvenote vienas, o 
dabar jūs. vedėte ir gyvensite dviese .. ; '1

Iš cerkvės važiavo į dviaukštį netinkuotą namą, 
kurį aš dabaž- garniu kraičio. Be . šio namo, su Mania 
pinigų tūkstančių dvidešimt ir dar kažkurią Mektoni- 
nę dydynę su sargybine, kur, kaip kalbama, daugybė 
vištų ir ančių, kurios be priežiūros virsta laukinėmis.

. (Bus daugiau) ; ~,

i

.<•

Savings and Loan
2212 WEST CERMAK ROAD

Pm* Kazaxacmua Pmulai
HOURS i MotfeTM.Prl.9-4 Thur,9-3 S*t. 9-1

SEBVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

reiškus man nepasitenkinimą, 
Ironiškai atsakė: “Kreipkis į 
Dievulį”... Man žinoma, kad ki
tose valstijose Medicare apmo
ka 80% gydymo išlaidų. Kodėl 
toks skirtumas, man lieka ne
suprantama. Prašau paaiškin
ti. Siunčiu Liet Soc. klubui 5 
dol čekį, kaip nario mokestį ir 
auką. Floridietis

ATS. “Medicare Handbook”, 
kuri gaunama Sos. See. įstaigo
se, aiškiai pasakyta, kad Medi
care apmoka 80% nuo jų pri
pažintos sumos, o likusią sumą 
turi apmokėti pacientas iš savo 
kišenės, o turint turtą gali ieš
koti teismo keliu. Žinoma, gali
ma apeliuoti nustatytu terminu 
ir gal persvarstys ir kiek pridės. 
Jei turima Blue Shield - Blue 
Cross papildomą apdraudą, tai 
gali apmokėti dar kai kuriąs iš
laidas. Plačiau pasiskaitykite

dicarė Handbook”,.- Argus
P. S. Beturčiai gali kreiptis į ‘ 

savo valstijos Medicaid (Wel
fare) įstaigą, kuri apmoka' 
sas -gydymo išlaidas, ųą ligoni
nę, už vaistus, ir L p.

I

J
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* William Ward iš* Vermont , 
valstijos testamentu užrašė sa
vo turtą žmonai Hanai ir jos ąpė 
diniams su sąlyga, ieį ji per’bū
simų vedybų apeigas nedėvės 
jokio drabužio. 1789 m. ji ište
kėjo už majore Mosės Jdy. Ve-ti 
dybų apeigas pagal visas taisy- 4 
klės attiko Rev. Taylor nepažei- ' 
džiant orumo ir toesutatfžant te
stamento sąlygų. Jaunoji nedė- > 4 
vėjo drabužių, bet lindėjo MA- 
tinėje su kiauryme šone žiedų 
mainymo certmcMfjonls. Nau
dinga ir reScafinga ausipažinti 
su Pr. -šulo paruošia knyga — 
“Kaip sudaranti testamentai’’,’ ■ * 4į

* v T
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paįuno

į T. TA1URAGIS

į GRABORIAUS KVAPAI VLĮKE
< Šių metų balandžio 21 d. pu VLIKo dauguma, atstovau- 

‘‘Naujienose” tilpo ELTOS ta J. Valaičio, yra linkusi 
pranešimas, pavadintas “Semi- VLIKą laikyti plačios 
naro jaunimui atspindžiai”, 
kurje praverdami. N'LIKo vi- 
<^ųs ątspjntįžius daugeįį nrib- 
Jbškė.
į j^i.šiol nebuvo įprasta, kad 
ELTA*'; perspausdintų mūsų 
spa udbj epasi rodžiusi us raši
nius/M. Dranga, per tris “Ke- 
Ięivi<>M pumerius parašęs se
minaro jaunimui vertinimą, 
^uvo ypatingai pagerbtas. 
ELTA davė jo straipsnio san
trauką ir net pakartojo jo pa- . . . -------MPS seminar, .urbusiam la'5Vln"."° "'W'"“- S™l>« esančios
VtlKuJ bei kitiems veiks- O<W J“m VKa' "T ■ ” -° 8er,>kai "“silPi»i<>s-

L. .n . būtr sudarvtam is kai kuriais ■ _ , , . . , , , .niams, esą, ar Uk sios svarstv- 4 . . . * . . ., . 1 autos karo ir valstvbes gv-t?-. - . . . . * (atvejais jau gerokai nusilpusiu' . ... . .tos nebus buvę genau nusjse-l /. . . . „ „ , c >
įtsioš ■,i.bangeli IM. kuriose' P«rt>WĮ lĮruptų Per nelyg ; 
Avitiko -tie pales”,., “tais eM,as J’™, J>r- 
fcto^ i “VLIKas =.. ALTa, »"aak^ ' LIRu ....... 
ALTi':su-Bįnė...” ,r '“^ma-; M ««un»h

.i. . ■ įnant is jo politikos
■ ELTĄtąrp pat pakartojo 

Bnmgos, pjrmojė vietoje pa- 
rbinėtą... seminare iškilusį vli- 
kininkų . .ginčą dėl. VLIKo 
strakiūroąž .-Pasirodo ginčijo- 
s/dtt; VLIKo valdybos nariai: 
šoęįal demokratas Jurgis Va- 
laitiš ir.saye^ tęatstovaująs Dr.

( Bronius , Nemickas. Ilgametis
VLlKo. veikėjas Dr. Nemickas veiklai. Pavergtos
yra pasitraukęs iš Tautinio Są į laisvinimo veikla taip pat yra, 
jūdžio/ Pasitraukimo priežas- be abejo, politinė veikla. Tad, 
fiš, atrodo, gana aiški: jau ku- Dr. Nemicko žonglieravimas 
ris laikas jis su keliais kitais su “politikos” sąvoka, atrodo, 
perša' pakeisti VLIKo s truk t ū- jo sugalvotas ztik pateisinti 
rą-.ir jo sųdėtin įtraukti visus kvietimą J VLIKo sudėtį tuos 
kuri e nori ir' sugeba dirbti I “kurie nori ir sugeba dirbti” 

riisyrnimū darbą”, kai tuo tar- Užuot ieškoję talkos ir organi-

politiniu organu, kuris turi at
spindėti europine prasme sub
rendusios visuomenės 
pasiskirstymą.

M. Drangos užrašyti Dr. Ne- 
micko sumetimai keisti VLIKo. 
struktūrą yra daugiau negu 
skysti: “politika esanti atsaky
mas j klausimą — kaip val
dyti? Kadangi šiuo metu Lie
tuvos valdymo problema ne-

Ruošiamas veikalas “Rytų Lietuva”
♦ ? . . .

Šių metų balandžio mėn. 17 balsiai nutarė stengtis išleisti
* • • W ■<» • V 4 f • • • T W * . 1dM grasioje Vilniaus krašto Lie- studiją apie Rytų Lietuvą, kur 

tuvių Sąjungos Centro Valdy- įeitų ne tik etnografinės sienos, 
bos pirmininko dr. J. šalnos re- tol visą, kas liečia Vilnių ir Vil- 
zidencijoje Grayslake, ILL. įvy
ko valdybos posėdis. Dalyvavo 
svečias prof. J. Puzinas, V. K.

S-gos Centro V-bos nar ai: 
Z. Dailidka, V, Šimkus, D. Suke
lia, V. Gasparienė ir Chicagos 

i skyriaus pirmininkas J. Lekas. 
| Pereitais metais naujai išrin- 

zavę L'daisvinimo kovą išei-; nigu” paskelbtas seminaro jau-* kta Centro Valdyba yra pasiry- 
nanl iš VLIKo principų, Dr., nimui atradimas yra: 
Nemickus ir jo bendrinikai jau 
norėtų perduoti VLIKą į bet

manymą ir Įteikė 1000 dol. 
čekį, taip pat pažadėjo dar 
stipriau paremti, kai veikalas 
bus išleistas. Centro Valdy
ba reiškia nuoširdžiau.-ią 

Valeriinntti 
■liibią aui.ą, 
ir kiti :>as< Ii 
žiti ir

dėką Onai 
kanis už 
tu tikisi, 
gražiu p: 
gales pa 
landas ir 
Lietuva*’, f

Valdybes nariai dėkingi

p:t-

niatis kraštą būtent: Vilniaus 
pradmenis pagal paskutiniausias 
archeologines iškasenas. Vil
niaus universitetą, statybą, tar
mes, papročius ir t. t.

Vilnių savinas: ir lenkai ir 
gudai, veikalas turėtų atremti 
jų užmačias. j prof. J. Puzinui už įdomų ine-

Kadangi reikalas yra sku- > (jyjagos aptarimą ir šeinm,nu
bus, jau daug mūsų inoksli- - .....
ninku išsiskyrė iš gyvųjų tar
po ir jėgos kaskart mažėja, 
prof. J. Puzinas sutiko arti
miausiu laiku sudaryti redak
cinę kolegiją. Prof, pasiąlius, 
vicepirmininkas Z. Dailidka 
sutiko būti ryšininku tarp re
dakcijos ir 'Centro Valdybos. 
Finansiniais reikalais ir tech
nišku darbu rūpinsis Centro 
Valdyba. Gerai žinodamas nu 
matomas išlaidas, Valerijonas 
Šimkus pirmas parėmė šį su.

j y k a r

pa\- 
jlvh!

“tiek žūsi dėti visas pastangas, kad 
ivųoš jaummui tiek ir Lie- (senas sumanymas išleisti rytų 

etnografinių sienų studiją, užsi
tęsęs daugelį metų, būtų reali
zuotas.

Šiuo reikalu, Centro V-bos vi 
ęepirmininkas Z. Dailidka už
mezgė ryšius su prof. J. Puzinu.

Prof. J. Puzinas buvo pirmi
ninku Tyrimų Instituto prie 
VLIKo, kur sutelkta nemažai 
medžiagos šioje srityje. Centro 
Valdyba yra dėkinga prof. J. 
Puzinui, kad sutiko būti redak
cinės kolegijos pirmininku.

šiame posėdyje prof. J. Pu
zinas labai plačiai ir išsamiai 
valdybos narius supažindino su 
iki šiol surinkta medžiaga, kuri 
galėtų būti šiai studijai.
Išklausę prof. J. Puzino paskai
tos ir pasiūlymų, Valdyba yien-

luvos gyventojams iš mūsų jau
kyla, q kyla tik jos išlaisvini- kokias rankas, kas tik pano- idmo lankymosi Vilniaus kur- 

Įmo prolema, ir kadangi \ LIK- rėty jj perimti, nes kai kurios suosė ar šiaip ekskursijų vr~ 
' vrfj iilr InTKviniiim nt-rranoc _ • —__ - ___ r_ • * _ __ _____ i

žodžio 
apibrėžimo. Visas' pasaulis ži
no, kad yra ne vien valdymo, 
bet lygiai taip pat kultūros, 
švietimo, ūkio ir kitų sričių po 
litika. Taigi, bendrąja prasmėj 
žodis '“politika” nusako tikslų 
uždavinių ir priemonių parin
kimą vienai ar kitai gyvenimo 
sričiai ar kuriai visuomeninei 

tautos iš-

Įau kurta laikai atspausdintą ir galima gauti knygų -rinkoje 

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ

Beturiu kolą 
ntMūlIriftki chorai,9bažn 
jo*.-':Duoti dokumentai ka

knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 
gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl. Kaina 
:os Lietuvių Istorijos Draugija. — i > ia ,
rta pirmas Chicagos atvažiavęs lietuvis,, pirmos 
jų suorganizuotos šalpos draugijos,' statytos baž-

mokyklos, skaityklos, ban-

yra 
jau j žymiai daugiau naudos, negu 

j žalos...** (Išvadas iš akiratinin 
i kų Dr. R? Misiūno ir J. Kurai- 

venime partijos-srovės gimsta * Praneš*Jr,V) •• kilusiose dis 
ir miršta, tad nėra nieko nuos. 

, . i tabaus, kad po keliasdešimt paskirties1 . .metų VLIKą sudariusių parti
nių grupių vinakita yra jau 
“gerokai nusilpusios”. Jei oku
pantas būtų pasiekęs, tų par. 

j tinių grupių jau seniai nebū- 
i tų, lygiai kaip ir paties VLIKo. 
jTeisninkas Dr. Nemickas turė
tų suprasti, kad dėl to keisti 
tiek išgyvenusio VLIKo struk
tūrą nėra jokio reikalo: nusil
pusioms srovėms iškritus, o 
naujoms (jei tokių atsirastų) 
įėjus, VLIKas gali ir toliau or 
ganizuoli kovą už tautos išlais 
vinimą ir jai vadovauti. Vie
nintelė sąlyga jo sėkmingai 
veikjąi yra jo vieninga valia. 
Jeigu VLIKas nebeturi vienin
gos valios, kaip ginčas jauni
mo seminare rodo, tai jis jau 
flirtuoja su Maskvoje sėdin
čiais savo graboriais. Dr. Nę- 
mickas - taip pat turėtų žinoti, 
ką reikštų VLIKą atiduoti į 
rankas tų, “kurie nori ir suge
ba dirbti laisvinimo darbą”, 
paverčiant jį eiline išeivijos or 
ganizacija: Maskvos agentėliai, 
bematant tokį VLIKą užgožtų 
ir imtų jam vadovauti r

Antrasis ELTOs “grynu pi-.

1 kusijose beveik visi pasisa
kiusieji jų pozicijų parėmė,... 
lik viena Birutė Radzivanienė 
dar prabilo kai kuriom senom 
Clevejando rezoliucijų intona
cijom”.

Ne veltui lengvai per pokario 
Lietuvos sieną vaikščiojusio. 
“Akiračių” boso sūnelis trium
fuoja; “Jaunimas liko be opozi- 
ęijos”, — dar -pridurdamas, kad 
šioms jaunimo (tikriau — “Aki
račių” jaunimo) išvadoms pilnai 
pritaręs Tomas Venclova, kai ku
rių bandomas padaryti nauju 
autoritetii, kada daugumai jis |*dar glaudžiau remti Amerikos 
tebėra kontravėrsinė asmenybė. -- --- J
Ir visa tai paskelbė Elta be jo
kių savo komentarų!

Po tokio Eltos pranešimo, ku
riame skelbiamas Vliko valdy
bos narių ginčas, atvirai pašie
piami veiksniai ir jų nutarimai 
dėl -santykiu su pavergtu kraš
tu, o taip- pat iš kurio aiškėja, 
kad- Vlikas net nepasirūpino opo-

ir ,kt.) dalyvavimu jo suruošto
se svarstytose, galima tvirtinti, 
kad su Vliku ir. jo leidžiama El
ta darosi kažkas negerai.

’ Taip dalykams besikibstant su 
Vliku, šio kraštojietuvių išeivi
ja, būdama galingiausios vals-

tybes piliečiais, ateityje turės

Lietuvių Tarybą ir jos tautos 
vadavimo darbus. ? j»

Mg knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money

i < - ? - vardu ir pasiųsti:
1739 Se. Halsted St, Chicago, UL 60608 ■

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA 
HUfi pufklv knypVr kurie? papuoš bet kbklj

JIB

Hair formula JIB is Paienled-^timitėedin Bwltebrland and* If

growth, aud restoring NATUftAl/ HAIR COLOR. Using JIB you 
will never be BAUD or GRET. 1 Guaranteed. Listed in’ 
Druggist Red-Blue. Book; . Drug's-Chefid^t Order STRAIGHT

Milwaukee Ave^ Oricfigo, 3L- 3TB Medici»e Ūąuld S oz* 
16 week supply r— $6.00. Money Order, postpaid. Send Today:

MES GRĮŽTAME. Įdomūs jannų dienų 
bei rietu aprašymai, skaitomi kaip ro- ;

Al PRAEITYJ!. Netolimų Įvykių prisimini- |
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

karus sol. Janinai šalnienei ir 
dr. J. Šalnai už jų nuoširdu
mą ir vaišingumą.

Lietuviška radijo programa 
UETUVOS AIDAI

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

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

Programos vedėja Kaze Brazdzionyte, 2b4b W. /I bt., 
Chicago, ni 60629. Tel. 778-5374.

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

pbeto ir šeimos paveikslai, 266 psl., minkšti viršeliai ----- 1---- ---- $8-00
2. Jurgio Jašinsko, MELAGINGAS NUKASĖS LAIŠKAS, 72 psl.,

minkšti viršeliai —-- ----- ------------------------ ------r-------- ------ Jjl.5O
3. A. Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PRISIMINIMAI

296 psl., minkšti viršeliai . $5.00

..$4.00 \166 psL, minkšti viršeliai .—------------------ ---------------------

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

orderį tokiu antrašu:

NAUJIENOS
„1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

Taupykite dabai*
pasėmus >11 Ei

C r Pr. K«n Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tonus. Gra- 
>' Bals vilteliais. 336 pat Kaina $6 00. Minkštais virš. $5.00 

' Prri, Vacį. BtriSka, SENŲJŲ LIETUVIIKŲ KNYGŲ 1STO-
- . < R U A, I dalis. 208 psL. Įrišta — $3.00, minkštais rir-

teitais — $2,00; n dalia, 223 psL, įrišta —. $3,00. minkš- 
? - < tais viršeliais -- -------------- --------------------- -------------- ;_____

Henrikas Tomas — Tameteaskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS. 
Pakalnės Ir Labguvos.apskritys su įdomiais aprašymais, flln- 
straefjomis ir dokumentacija. 336 psL. kaina $8. -

P. Keslūnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų daliu Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.

1 Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminima I

******** T X j ,

3^6 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo PamarĮ, senus Je 
gyventofus ir gamtą, 1,200 lietuvišky vietovardživ MraUs. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentu.

S2.06

1739 So. Halsted St, Chicago, UL 60608

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.

M. Gudelis, POVILAS MILERIS.- biografijos bruožai 232 
puslapiai . .     S3.M

Knyįtt užsakant reikia pridėti 23 et pašto Klaidoms.

NAUJIENOS, ‘

1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608. — TeL HA 1-6106

ruzn KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE
LIETUVAI JR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Arana Dauperra. ŽEMES ŪKIO ŠVIETIMAS. Stadija. Kleis
ta Ckieasoj* 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju d** 

Imbcp akio švietimo problemos ūkininku krašte. II dalis: žemės
Cdo fririnu Lietuvoje.

. Autorius savo

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

173J So. Halsted Street, Chicago, Dlinols 60608

5

j** į

’ J

1 .nBĮĮŲiii iiiiįii wiijt-jy mfif c ttd-’t rr 't

Taupykite dabar. g
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne- J

šio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos. C

Išduodami Certifikatai, kurie ne- £
ša iki .-T

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės
neša

sąskaitos

'Jei liūdnas lietuviu tautos likimas 
lausomybės gyvenimo ir nebūtu su- 

griofpa gražiai ftaugustu ir suklestėjusiu Lietuvos politiniu, ekonoml- 
blą Ir. kultūrinta laimėjimu šiandiena, drąsiai galima sakyti, lietuviu 
tauta galėtu didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaistais 
ir prilygti pačioms Iškiliosioms Europos tautoms*'.

į Kitfgoe apie tetnėa ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
atniiati lietuviu tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai Ir po m- 
Mulj išblaškytu lietuviu absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki- 
Uhkltai, arba' tidninkg vaikai, reiškia kad ši knyga bus brangi abso- 
ttočlri Hetuviij daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemai parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus sklriinm Lietuvai Hals žodžiais: "Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Uetaraf".

Knygos 800 puslapiu ra daug vaizdeliu ir lentelių, kaina tik 88.00. 
Gaunama Naujienose.

Čeki arba Money Orderi dusti tokiu adresu:

~3TJ

1739 S®. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 80608

w.-i*’--

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI |DOMIU$ GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RA1YTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gussen /— MINTYS IR DARBAI, 250 psL, liečiančius 1905 

metų įvykius, Jablonskio Ir Totoraičio jaunas dienu Ir susi- 
rūpinlm*. _____ - ____________________ $*.Mrūpinlm*. - ______________

Dr. A. J. GutMn — DANTYS, jų priežiūra, sveirau ir graži*. 
Kietais viršeliais, vietoje $400 dabar tik  
MlnHtais viršeliais tik __________________________

Dr. A. J. Guswn — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES.
Kelionės po Europa įspūdžiai. Dabar tik 

Galima taip pat užalukytl paltu, atsiuntus ėėk| arba money ordort pri* 
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo HlaMoma.

UM 
SIM

SLOO

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

NiVERSALI
1800 So. Halsted St. Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1023 metais. Tel. 421-3070

I Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

g — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL— Friday, May 6, 1977
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metams , ___
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9. vai, ryto iki 3 vai, vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vai Vilniaus panorama iš Gedimino 'kalno žiūrint

dydami atžalynui gryną ir ne
sugadintą tautos meną.

Pavergėjas tėvynėje gadina 
viską: iškraipo tautos sukur
tas vertybes, primeta 
padaro jųišinį. Toks mišinys 
jau nutautinimo ženklas, ži
noma, ir nutautėjimo. Pagal- 

< bos nėra. Okupantas yra oku
pantas. Jo valja turi būti vyk
doma, nors kai kada paverg
tiesiems broliams ir segėms 
pavyksta šį tą apsukti.

Jie mielai šoktų autentiškus 
šokius tikrais lietuviškais dra
bužiais apsirędę, bet kas jiems 
leis???
Skaudu stebėti, kad mūsosios 

visuomenės tarpe vadovai ir 
vadai šaudo pro šalį. Atsiran
da ir tautinių drabužių, nie
kais paverstų, sugadintu, ir 
pačių šokių, kuriuose tik pa
vadinimas pasilikęs, o pats šo
kis pęfverstas, net iš tempo ir

žius už tikrus, kad vądai ątovi 
ant slidaus kelio. " 1 *

Mielas Staitylojąit ątpkyk! 
Ar galima jaunimui duoti to
kius pasirodymna ranttą gą»- 
ną? Ar galima jį klaidinti?

Ar klaidinamas jaunimas 
Vieną dĮieną nepasakys, kaip 
jau ne vienas pasakęs savo tė
vams: kodėl manęs nemokėt 
savo kalbos?..

Vieną dieną išgirsime: ko- 
dėl mums parodėte klaidingą 
lietuviškumą, klaidingą tautiš
kumą, iškreiptas tautos verty
bes?

Nežinau, ką mes atsakysime 
įtai...

Jeigu vadai ir vadovai ma
no, galį vieną pasireiškimą 
priimti, neg jis, pasireiškimas, 
patinka, — kito nepriimti, nes ‘ 
jis nepatinka: tar nelogiškas 
galvojimas. Tautiškumas ne
gali būti dalomas, šitą pri-

Kalbėjo visų pabaltiečių vardų
Kai Dr. Kazys Bobelis šių metų balandžio 27 dieną 

baigė kongreso komitetui liudyti apie Sovietų Sąjungos 
padarytus ir daromus Helsinkio aktų laužymus, tai Ame
rikos latvių ir estų atstovai, besirūpinantieji pavergtos 
Latvijos ir Estijos teisine būkle, skubėjo prie Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirmininko, jam spaudė ranką ir dė
kojo.

Mūsų kaimynų atstovai Dr. Bobeliui pareiškė, kad 
niekad Estijos ir Latvijos reikalai ir dabartine padėtis 
kongreso komitetui nebuvo taip aiškiai išdėstyti, kaip 
tai buvo padaryta sen. Fascell vadovaujamam komite
tui. Tas komitetas, kaip žinome, yra sudarytas iš šešių 
senato, atstovų, šešių atstovų rūmų narių ir trijų admi
nistracijos pareigūnų Komitetas renka faktus apie 
Sovietų Sąjungos ir kitų komunistų pavergtų Rytų Eu
ropos valstybių vyriausybė nusikaltimus. Dr. Bobelio 
paruoštas pareiškimai aiškiai dėstė faktus, rodančius 
Sovietų Sąjungos padarytus nusikaltimus.

Dr. Bobelis priminė kongreso. 'Sudaryto komiteto 
nariams ir posėdyje susirinkusiems laikraštininkams bei 
svečiams truputi praeities apie Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos santykius su Sovietų Sąjunga. Jis priminė, kad vi
sos Pabaltijo valstybės rusų carų buvo pavergtos ir val
dytos ilgus dešimtmečius. Pirmojo Pasaulinio Karo pa
baigoje visos šios trys valštybės pasiskelbė nepriklauso
momis, suorganizavo savo valstybes, apgynė savo sie
nas, priėmė konstitucijas racionaliai tvarkė savo reika
lus. Sovietų Sąjunga, izoliuota nuo Europos, paskendu
si kruviname pilietiniame kare, 1920 metų vasario 2 die
ną pasirašė taikos sudartį su Estiją, tų pačių metų ba
landžio 12 dieną pasirašė sutartį su Lietuva, o tų pačių 
metų rugpjūčio 1 dieną panašią sutartį pasirašė su Lat
vija

Visose trijose valstybėse jau buvo, pravesti demOr 
kratiniai rinkimai, išrinkti demokratiniai seimai, pri
imtos kad- ir laikinos konstitucijos ir kraštai pavyzdingai 
tvarkėsi. Kiekvienoje naujai sudarytoje valstybėje vei
kė vidaus ir užsienio reikalų ministerijos, funkcionavo 
teismai, stiprėjo švietimas, gerėjo ekonominė būklė. 
Kiekviena valstybė apsisprendė, būti nepriklausoma ir 
ryžosi pati tvarkyti savo reikalus. Sovietų Sąjunga pri
pažino visas tris nepriklausomas valstybęs, atsisakė vi
siems laikams nuo bet kokiu pretenzijų į menėtų valsty
bių teritorijas ir pasižadėjo sumokėti stambias sumas 
auksu ir miškais už caro vyriausybių kiekvienai 
padarytas skriaudas. R,usai pasižadėjo grąžinti 
carų valdžios išvežtus Lietuvos administracijos

JONAS VAIČIŪNAS
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TAUTIŠKUMAS
Rėkte rėkėme ir šaukėme,! dėję pūsti 
d ir dabar dažnai pastebi- včsenet ir dabar dažnai pastebi

me, kad visais laikais tautos 
išlikimo pagrindas yra buvęs, 
gimtasis sodžius. Kada dvar
poniai ’(caro okupacijos me
stais) sulenkėjo ir mėgino len 
kinti mužikėlius, deja, atsidū
rė į pasyvi; pasipriešinimą.

įsiškiai, švento 
k lenkų kalbą. 

Koyojo skriaudžiamieji lietu
viai, bet nepasidavė. Tiesa, 
prieš jų valįą būdavo suklasto 
janii giipūnO; ai' mirties doku
mentai, suslayina mos pavar
dės ir vardai,' prie pačių gra
žiausių. pavardžių pridedamos

Tie vargšeliai mužikėliai spy- slaviškos galtm< s. 
riąvosi visokiomis , priemonė
mis, gindami savokalbą ir sa
vo sukurtas vertybes. Neprili
po prje jų svetimybės: nubė
go, lyg nuo žąsies vanduo. Do
nelaičio būras išliko ištikimas 
sau, savo tautai, savo kalbai, 
savo papročiams.

Atsimename, kad iš tokių 
lenkintojų (kitų, laiku ir rusių: 
tojų) tarpo buvo išsiskyręs tik 
vienas kitas dvarininkas, pasi
jutęs lietuviu. Toks žinoma, 
.bųdavo pastatytas pajuokai: 
kainąynai poneliai visai-neno
rėdavo su juo artimiau ben
drauti, iš savo “bajorįško” tar
po išskirdavo.

Į tą pačią dūdelę buvo pra-,

Šito skriaudžiamieji nepajė
gė nugalėti. Beraštis ir užgui
tas pats nežinodavo, kad, gi
mus vaikui, jis būdavo užra
šomas. darkyta pavarde. Ir 
šiandien dar tokių iškreiptų 
pavardžių neįisai įstengiame 
nusikratyti, (>4>uvo laikas, ka
da Nepriklausomoje Lietuvoje 
Vidaus Reikalą Ministerija 
buvo paskelbusi vardų atlietu 
vinimo vajų. Daug kas pasį- 

,naudpjo. Daug'kas pasinaudo
jo ir pavardžią: atliętuvinimo 

''“vajiimi”, kada atvyko į šį 
:kraštą, ir taį buvo labai ne- 
stinku padaryti.

Taigi, tas vyž.oiasis būras įs
inešė ant savo siaurų pečių ne

meluotą lietuviškumą, ir ma
nau, jeigu ne jig, vaizdas šian
dien būtų buvęs visai kitoks.

šiųdienįs okupantas tai la
bai puikiai suprato: tik sunai
kinus tą-žaliąjį-sodžių, nutau
tinimas galės būti vykdomas 
daug Lengviau ir patogiau. Su
būrimas žmonių į kolūkius pa 
naikins savystovią- tautos kū
rybą. Kas bus kuriama, viskas 
griežtai prižiūrint.

Laisvė suvaržyta, tauta ne
galį savo .vertybių kurti: tokių 
vertybių, kokios būtų kuria
mos niekam nevaržant, o kad 
ir varžant, tai prie to varžy
mo neprieinant. Kur atskiri 
žmonės gyvena, kur išsisklai- 

, dę paviėniomis šeimomis?
Kada įšsinešėme iš gimtojo 

kaimo, vertybes: dainas, šo
kius, papročius, galime būti 
tikri, kad tie atsineštiniai nė
ra nutolę tautos, žinomą, dar 
primestų svetimybių, net ir 
dainose, žaidimuose, apsiren
gime, šokiuose ir kitur. Daž
nai už dainuojame liaudies dai 
nū, o ji riėrmAokiar-ji atnešta 
iš rytų vįeno\ ar kito tautos 
spaudė jo.

Jeigu norime išlikti ir atei
nančią kartą išlaikyti, liėtu- 

j viais, privalome susirūpinti, 
kad tas atsivežtasis tikrasis 
liaudiškumas — tautiškumas 
nebūtų iškreiptas, nebūtų pa
sidavęs svetimoms įtakoms. 
Nei šūkis, nei daina, nei koks 
paprotys nebus tautinis, jeigu

imu, šito ne. ’’
^Pavyzdys. Rymp Katalikų 

Bažnyčia remiasi Dievo ir sa
vo sukurtais įsakymais. Jie 
privalo būti vykdomi visi. Ne 
leistina vieną įsakymą priimti, 
o kito ne. Kas vieno ar kito 
nepriima, nusikalsta ir priva-- 
lo gauti: nuodėmių atleidimo, 
privalo gailėtis už padarytus

ri tmo išmuštas.
Nekalbu apie šokius, dabar 

sukurtus okupuotame krašte. 
Retas jų galėjo prasprukti be 
slaviškos “gamybos”.

Tokie šokiai nėra tautiniai, 
jie yra atskirų vadovų ar va
dų išmonė. Jje juos “pertvar
kė” savo- nuožiūra. Juos gali
me vadinti Jono, Petro; Juozo 
ar kieno ųors kito kūryba.

Prašau mažą palyginimą, 
kad būtų aiškiau jr supranta
miau. šokome tangus, fokstro
tus, valsus ir kitus moderniš
kus šakius. Nagi pakeiskime 
ritnąą, taktą, greitį, — ar bus 
tie patys šokiai??? žinoma, ne. 
Jie bus kiti, ir jiems turės bū
ti. dūodamas naujas pavadini
mas. 'r '

Lygiai tas pat .ir su drabu
žiais. Negaliu iškęsti, nenuro
dydamas pavyzdžio. O tas pa
vyzdys iš pačio “Pasaulio Lie
tuvio’’ redaktoriaus rankų, 
nes įdėtas šių metų kovo mė- 

1 nėšio laidoje. Gražuolė lietu
vaitę nuotraukoje, kokia mie- 
jąBhn&amę yiršė-< 
lio puslapyje, šilta širdyje,! pasistenkime mes- Ten Lietu-1 
kad lietuvaitės tokios gražios fnsinama, o čfa pasistenki- ■■ 

me savo išeiviją .^.IjįętuvinB,« 
kad, atėjus laikui, galėtumei?" 
būt savo tautos išlikimo dali- ?

>' Taigi, ir tau jossukurtas vejx 
’tybes priįmąme visas ir tiks-, 
lias. O. jeigu naudojamės švę-. 
itimų, papročiu, svetimu šokiu^ 
svetima dainą; tad nesakyki
me,’ l^ąd, o t, šįaį, mūsų kultu, 
ra. /. , . .. / ; ■
į) Ninas ' nesako, kad nėgali- 
.me naudotis. įr kitų tautų ąr 
bendromis tapusiomis vertybė 
mis. Tas būtina ir neišvengia
ma, tik aiškiai skirkime: čia 
mūsų, čia ne. Ir jaunimėliui į 
tą aiškinkime.

bą, kitas vertybes, neilgai gy
vensime, nes tautos kūryba

retais padarė dideles pakaitas, šimtais areštavo žmones, 
keitė vyriausybes, kišo savo agentus į vidaus reikalų, fi
nansų ir karo mihistęrijaš ir pravedė -“darbo žmonių”.

- “rinkimus” į “liaudies seimą”, Tuose “rinkimuose” nebu- 
-vo. jokio pasirinkimo-. Lrisi buvo^ varomi “rinkti” vidąųs;
^ręfi^lų ministerijos vaddytdjoį ALitanD Sniečkaus, parink-1 jis bus išmuštą^ iš tikrosios 
tą vieną ir vienintelį kandidatą."’ '

Lietuvos gyventojai tokius “rinkimus^- boikotavo. 
Kur galėjo, tai šitaip “balsuoti” nėjo, o kur<negalėjo iš
sisukti, tai ant balsavimo lapelių rašė pasityčiojimus ir 
protestus okupacinei sovietų vadžiai Nežiūrint į tokią 
“rinkimų.” eigą, sovietų propagandos agentūros paskelbė, 
kad Lietuvoje balsavimuose dalyvavo 99. 7% balsuotojų 
ir-kad 99.4% pasisakė už “liaudies seimo” atstovus. To
kių prievartiniu būdu išrinktas “liaudies seimas”, Atita

tautai 
visus

mįntuT W20 metais“pi‘i>iNos “sutartiniai rote’ * P«« iriausioji pav^gtfems lie-
kad sovietų valdžia pasižadėjo respektuoti 19181919 1920 pranešta Maskva ,M,tuvIUS
metais lietuvių, latvių ir estų apsisprendimų visus savo » pnevartavo s.ųsc ama sovietų Karo
reikalus tvarkyti nepriklausomai. 1^ » Lletuvą-.» Pn^artavo pranešdama ‘liaudies ser-

Dr. Bobelis taip pat primine komiteto, nariams, kad 
Helsinkio aktai labai aiškiai kalba ir apie tautų apsis
prendimą. Ypatingai yra aiškus Helsinkio aktų VELI 
principas. Visas tas paragrafas Dr. Bobelio, pareiškime 
šitaip skamba:

“Šia prasme, galutinis VIII principo pareiški
mas apie “Lygias teises ir tautų apsisprendimą“ yra metu pasirašytais HelsinkiO'aktais, 
nepaprastai svarbus. Jis taip pat pasako, kad daly-1 sovietų karo jėgų ir policijos prievarta būtų panaikinta, 
vaujančios valstybės “atmintų reikalą panaikinti sovietų karo jėgos, policija ir kplonistki iš Pabaltijo vals- 
bet kokios formos prievartą šių principų pravedi-'tybių atšaukti ir būtų pripažintas lietuvių, latvių ir es
me. Kadangi nėra jokios abejonės, kad Sovietų Sų- tų 1£18 ir metais pareikšti šių tautų apsisprendimai. To- 
junga, 1940 metais pagrobdama minėtas Pabaltijo ki reikalavimai buvo įteikti Latvijos ir Estijos reikalu 
valstybes, naudojo prievartą, šiam principui įgyven-j Ęobeljs^ liudydamas šiam kongreso komitetui, ai
dinti, ir tęsia tą prievartą, laikydama minėtas tautas didelį darbą. Jis įteikė komitetui dokumentus apie 
vergijoje, Galutinieji Aktai turi* nuostatus, aiškiai Helsinkio aktų laužymą. Amerikos diplomatai, gavę do- 
Jiepiančius minėtą prievartą panaikinti.’ (Dr. Ka- kųmentus'iŠ kbųg^eso kotnJtetb, galės'pasvilS^-'Tsovietu 
zio ocbelio pareiškimas Saugumo ir bendradarbia- diplomatams akis Belgrado konferencijoje ir pareikalau- 
vimo lĘMnjsijai, 5 psl.) i ^acj SOvietų karo jėgos išsikraustymų iš ,vfeų- trijų pa-
Visi žinome, kad sovietų policija ir jįaroj jėgos, įsį- baltijo valstybių.

veržusios į Lietuvos, Latvijos ir Estijos teritorijas, dek-;------ ,,-z; -rz— --------7--------:---- —
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prisijungti Lietuvą prie Sovietų Sąjungos.
Tai buvo pats žiauriausias sovietų karo jėgų pasity-

Panasi prievarta buvo primesta latviams ir 'estams. 
Ten taip pat buvo pravesti klastingi rinkimai ir klastos 
keliu tos tautos ir jų valstybės buvo įjungtos į Sovietų 
Sąjungą

Dr. Kazys Bobelis, pasiremdamas Brežnevo prieš du 
reikalauja, kad ši

liaudies kūrybos, ar ne?
Pasvarstykime, kokia įtaka 

įaunimuiį jeigu jam pasiūlo
ma daina, jeigu jam pasiūlo
mas šokis, pavadintas tautiš
ku, o jeigu jame tik likučiai 
to lietuviškumo bepąsilikę? 
Jaunuolis ag jaunuolė priims 
tai, būdami tikri, kad jie dai
nuoja liaudjes dainą ar šoka 
gryną tautinį šokį. Jie gi neži
no: tą žino ar privalo žinoti 
mūsų vadovai ir vadaj, nuro-

,ir lietuviškos išvaizdos, 'bet, 
deja, pats drabužis jau išmuš
tas iš autentiško. Jaunoji .'lie
tuvaitė, aišku, to nežino, bet 
šokių mokytojas ir redakto
rius negali nežinoti. Pats sijo
nėlis išpūstas, visai ne lietuvis 
ko kirpimo, nieko neturįs su 
tikru tautišku- sijonu. Mažytė 

■priejuostėle,-gal už nosinę di
desnė, kiek išsiuvinėta, bet, ka 
daugi susisukusį sunku, supras 
ti, kokie marginiai/ Bateliai 
juodi (.???), ii; š nuotraukos, 
sunku spręsti, ar tamsus apa
vas kojinės ar kas kįįą, ,

Sijonėlis iki pusės blauzdų,

LB reorganizacija, žinoma, 
mėgins rūpintis, kad tik tikrą— 
sias tau tos vertybes nesusinai
kintume, nes mūsų tautos išli
kimas.—R er tąip pat kiekvienos, t 
ypač mažesnės tautos — pri
klauso nuoto, ar bus tvirtai i

au nu

kraštuose prisitako, persiima 
svetimais papročiais, gyveni-

- . . - mo būdu, — savo tautos cha-
aiškiai per trumpas.-Visi žino- rakterį užmiršta, o, kaip ma- j 
me, kokį sijonėlį atsivežeme tėme, tas charakteris pačių f 
iš gimtojo sodžiaus... vadovų atmetamas/

Gaila, labai gaila, kad jau- Tautos charakterio nęišslaiky ; 
nimas yra klaidinamas, kad mas skelbia tautai greitesnę 
jis priima jam duotus drabu- ar vėlesnę mirtį. ~ 4

M. ŽILEI KIS
• ' VA?/ . _

Waukegano miesto kampelis



DR. K. G. BALURAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CMIRURGiJA 

6449 So. PuU»ki Rd. (Crowjprd 
Medical Bvildinu). Tel. LU 5-4446

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

CHICAGO! NIEKAS NENORI PIRKTI
MOKESČIŲ PRASKOLINTUS NAMUS

Paremkime

DR. C K. BOBELIS 
Inkstų ir šlapumo takų 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Vaiky Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

Cook apskrityje, tai yra Chi ti stambiuosius žemes savinin- 
vagoje su priemiesčiais, yralkueų kurie mokesčių nemdkė- 
dar užsilikę 42,734 gabalai že* 
mes,. kurių ne j udomo tu r to
mokesčiai už 1975 metus tebė
ra negauti, nepaisant apskri
ties pastangų tuos gabalus už 
moke čius parduot Šių ąietu 
Pradžioje, praneša Cook aps

krities iždininkas .Edward k

Pasižymėjęs Lietuvos jūrų 
skautininkas Bronius Stundžia 
parašė knygą “Burės ir varik
liai”, kuri šių metų gale turė
tų pasirodyti knygų rinkoje.

Knygoje aprašyta apie laivų 
statybai naudodamas medžia
gas, tarptautines vandens kelio 
taisykles, navigtocines Šviesas, 
elektronikos jrtengimus ir t. t.

'WWVVWWZAiVAWWWAWWAWVSWWVVWWVWWWWW

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Testov! mano malda kaip smilkalai prieš tave, mano ranky pakė
limas kaip vakaro valgomoji auka".

UR. PAUL V. DARGIS 
GYOYTO^AS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Med.cinos d> rėk torius

19& S. Manheim Rdw Westchester, IIL 
VAuANDuS: 3—b darbo dienomis ir

let.: SbM-iru arba 562-2718

Psalmė 141:2.
Baigiant kiekvieną dieną neužmirškime ateiti pas malonės sostą ir 

suvesti savo sąskaitą Viešpačiui, kiek mes pasinaudojome savo progomis 
arba pralenkėme jas, nugalėjome pikta geru arba buvome pikto nugalėti, 
buvome pasišventusiais pašiau koto jais arba savymyliais. Turime dėkoti 
Dievui už jo pagelbingą malonę ir persiprašyti už paklydimus ir nupuoli- 

‘mus. Vardan mūsų Išganytojo turime prašyti atleidimo už praėjusios die
nos nepasisekimus ir trūkumus, Ir maldauti, pasižadėti ir stengtis būti aL 

, sargesniais ir ištikimesniais, uolesniais ir darbštesniais sekančią dieną.
Vist žino, kad mirtis yra Žiaun Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi

rusieji? j tį klausimu atsako knygute "Viltis po mirties", kurią gausite 
ne/nokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 6t>th 5TR1£ET, CHICAGO, ILL. 60629
tV. RAITO TYRINĖTOJAI

lemes Lack, čikagtečiems gerai pa- 

' landėte 19 rinkimuose išrinktas 4 m. 
■ laikote r p Hr i Palos HjHs miesto vaL 

, __  ___________ Jškil-
- mindas įvedimas i pareigas buvo baf. 
j 21 d. Nsuiasis polit’kierius, mi»<u

---------------- ,„ — .* .. r uack, eiKag«eCi»rns gerai pa- 
Knyga apima burines jr motori-| ^•,•70 Stepono c. Lack sūnus, ba
nes valtis, nedideles jachtas ir h^Š mies
nedidelius kelionmius moteriai-! dvSon c»ty Clerk pereigoms, 
vius Knygoje yra skvriaj apie^., , . . - - . I 21 d- Nsmasis po!it ktertus,laivus, buriavimą, variklius lt! tautietis Jernes Lack, kartu su broliu 
jų priežiūra, slidinėjimą antį So"a'd >r tėvu Steponu C. Lack yra 

, ... •- .. ' , savininkai trqu laidei;mo kopNc y:vandens, valčių pervezuną ant W4 st. ir 2314 w. 23iMaėe 
priekabų, jūrininkystę ir nema
žai apie pakrančių astronominę 
bei elektroninę navigaciją. Daū- 

pasakė, ginusia paliečiama praktinė pu- 
dalys sė, kuri paaiškinama daugeliu

jo, bet tuo pat metu nuomas iš 
tų namų gyventojų rinko” pa
reiškė iždininkas. ]

Einant įstatymais, Iždinin
kas kiekvienais metais paskeL 
Iria pardavimui mokesčius, ku 
riuos yra skatingi tų nejudomų 
nuosavybių savininkai. Jei tie

Rosewell. Tos nuosavybės di- mokesčiai yra nuperkami, tai 
džiausią dalimi yra Chicagos jų savininkams paliekama dve 
vakarinėje- ir pietinėje dalyje, ji metai laiko savo nuosa jies 
ų bendra kaina $31,62T, 724. į išjMrkti, sumokant sdsus nemo 
losewel! sako, kad 1975 metų kėtus ntokesšius ir nuošimčius 
mokesčiai už tuos gabalus ti<- 

M.’jo būti gauti 1976 metais, 
"ie mokesčiai buvo paskelbti 
varduoti apskrities metiniame 
jardavime, kurs baigėsi vasa
rio 4 d., bet niekas nepirko. Už 
anstybesnius metus ,(1974) li
ko dar 40,266 neparduotų nuo
savybių už kūrias mokesčių ne

ir pabaudas. Jei savininkas to 
nepadaro, tai-išpirkimo laiko
tarpiui praėjus, mokesčių pir
kėjas eina į teismą, kur gauna 
teises (title) j tą nuosavybę.

Tačiau, Rosewell
kad kai kurios miesto
mokesčių pirkėjų nesusilaukė, iliustracijų.

“Tie mokesčių prasiskolini-! Knygas rankraštį peržiūrėjo 
mai daugėja alarmiiojančiafe'laivų statybos inž. L. Balsys, jū- 
skaičiais, kas reiškia, kad visi rų kpt.dr. P. A. Mažeika, jūrų 
Cook apskrities mokesčių mo kpt. A. Urbelis ir visa eilė bu- 
kėtojai gauna nešti nusikaltu-'riuotojų. Viršelis ir meninė kny- 
sių nuosavybių savininkų naš_ gos priežiūra dail. M. šlapšio.

savininkai trijų laidoDmo kcpWc y: t 
;; z:,

Ch/cagoje, taip pat 11028 Southwest 
Highway, Palos Hills, 111. Mažeika S/ Evans

Laidotuvių Direktoriai

tą”, sako Rosewell.

SUSIRINKIMU

} rcK^KAUSTYMAl

Amerikine n-
Keiki, patyriem

ORTH OPED AS-RROTEZISTAi 
Aparatai - Procėzai. Med. Ban 
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t. t.

Vai.: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—
2o5J West 63rd St.. Chicago, iii. 60624.

Telef-: PRo^pect 6-5034

tolę tiiJMitpnri

tas »ohati gyvena arba nenor» »ifvatu»Mi. tai

i

»

3354 So. HALSTED STREET
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I Q>AY THE PINEAPPLE ON TVS 

•SIDE .WITH A LARGE. SHARP 
KNIFE CUT LENGTHWISE FROM 

‘THE BOTTOM THROUGH THEORDWKL

i

i

1975 m. gegužės 6 d. sulaukęs 
74 m, a. a. Juozas Naujokaitis 
persiskyrė su šiuo pasauliu. Jis 
buvo gimęs Lietuvoje, švarpiū 
kaime, Šakiu apskr. Amerikoje 
išgyveno 25 metus.

Palaidotas šv. Kazimiero lie
tuviu kapinėse. ‘

Paliko nuliūdę: žmona Ona, 
sūnus Albinas, marti Mikalina, 
duktė Elena ir žentas Kazys Gu- 
dmskai, sesi anūkai įr^ daugel 
giminių, draugu ir pažįstamu.

k-. Lietuvoj likbr3. seserys—Ona, 
Antanina ir Marcelė su šeimo
mis, 2 broliai: Jonas ir Vincas 
Naujokaičiai su. šeimomis ir 
daug kitu artimu giminių.

A. a. Juozo sielos intencija 
dviejų metu mirties minėjimui 
bus ’ atnašaujamos šv. Mišios 
gegužės 6 d. 6 vai. ryto ^v- kry
žiaus bažnyčioje, Chicagoje, ir 
9 vai. ryto šv. Pauliaus bažny
čioje. New Lisbon, Wis.

A. a, JUOZO giminės,, draugai ir pažįstami kviečiami dalyvauti bei 
prisiminti velioni savo maldose ir geru godžiu savo kalbose.\

Po ilgos, sunkios kovos — šioje ašarų pakalnėje, te šviečia jo vė
lei — šviesa amžina. , w

Mes Tavęs, mūsų brangiausias, niekuomet neužmirsime. Tu pas 
mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime.

Tebūna, Juozėlį Tau lengva ši žemelė. r 1
Liūdinti: - e

Žmona Ona, duktė, sūnus, seserys, broliai, anūkai ir giminės.

Remove the pineapple from bgth shells, halve .—> 
FKUIT LENGTHWISE. $UCE OFF CORE (TOP POfTHOH) A 
<F EACH QUAKTEK . CMUNK FKlMT. PUT BACK N THE |” 
SHELL IT MAKES AH ATTCALTIVE SB3/IHG DISH.«!

f Rcz.: GI 8-0873

DR. W. EiSIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
^132 So. Kecfzie Ave., WA 5-2670

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

TEL.*- B2 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LiGOS 
3907 West lC3rd Street 

Valandos pagal susitanmą

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

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

Telefonas atsakomas 12 vaL

EK. FRANK PLECKAS
OPTOMSTRTSTAS

KALBA UKTUVlšKAI 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

Iždininkas sako, kad didžiau 
šia dalis nemokėtų mokesčių 
yra miesto dalyje vad. West 
Chicago Township, vakarinė
je Chicagds dalyje. Ten dar 
yra 1,018 gabalų su bendra 
•11,321.702 mokesčių skolos su 
m a.

Antras didžiausias neišrink
tų mokesčių kiekis yra Hyde 
Park Township miesto pieti
nėje daly'jfe, kur 7,238 nuosavy 
bes gabalai yra skolingi $9,. 
>59,905 tiž nesumokėtus 

kesčius.
“Labiau ne-ju visa kita 

manau tai rodo j reikalą skųs-

m ėjas 20 dol. Knygos prenume
rata 4 dol. 50 c. Pinigus sitįsti 
iždininkui: Mr. H. Stepaitis 21 
Cosmo Rd., Toronto, Ont., M8X 
1Z3, Canada.

UPYTĖS DRAUGIŠKO KLUBO su-
• Į sirinldmas Įvyks penktadienį gegu- 

į žės 16 dieną Bataan salėje. 4046 So. 
Western Ave. Pradžią 1 vai. popiet.

Visi nariai ir norintieji būti na- 
[, ai rials kviečiami atsilankyti. Bus daug 

pasitarimų ateities reikalais.
Po susirinkimo vaišės. A. Katys

Jūrininkystės Knygos Fondas 
kviečia visus jūrų šaulius, skau
tus ir visus jūros, mylėtojus tal
kon. Knygos leidėjais galp būti 
paaukavę 100 dol. ar daugiau, rė-

Pirmutinė į talką atskubėjo 
Toronto Baltijos jūrų šaulių kuo
pa ir įsirašė į leidėjų eiles.

Įgaliotinis Čikagoje yra Dau
kanto jūrų šaulių kuopos pirm., 
Ed. Vengianskas.

Stepas Paulauskas

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

Liūdnas Prisiminimas

JUOZO NAUJOKAIČIO
Dviejų Metų Mirties Proga

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

DR.LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

' VaL. antrad. nuo 1—4 po pietų, 
kstvirtad. nuo 5^-7 vai. vak. 

Ofiso telef.: 776-2380 .
Naujas rez. telef.: 443-5545 f

DR. VYT, TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

.Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligoi 
Ofisas 2652 WEST 59fh STREET 

TeL FR 8-1223
OFISO VAL.: irirm.. antrad., trečiad 
ir penkt.’ 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šestadie 
niais 2-4 vai. popiet ir. i 

pagal susitarimą.

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

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis

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

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

i . -

1G«54»7 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArdž 7-1741-1742

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

’MODERNIŠKOS AiR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Gėlės visoms progoms 
BEVtKLY Hib'fed < ČIA

z446 WEST Mrd SlREEI
telefonai: PR 8-0833 (r PR 8T83<

Taip pat naujoji Barbaros h 
»ene Orishiy krautuvė '

TH6 DAISV CT^or
'918 Southwest Hwy, Oak Lawn, 

Tei. 499-1 ji 8

Leidimo — Pitn* epdrkuoa 
ŽEMA KAINA

f*i. WA 5-8063

Aptfreuete* j»rkr»u«tym»« 
ft hrafrig risfumy.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS 
RADIJO IETMOS VALANDOS 

Vi»o* programos !! W0PA, 
1490 kil. A. M. 

ulehzvlv kalba: kaadieė pub pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— l.'OO vai. popel. — Setadienj 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 0:30 
vaL .ryto- 

Telef..- HEmlock 4-241J 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

Nuo- 
1914 metų

Midland Savings apt ar 
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū> 
*ų ^apylinkes. Dėkojame 
Jums už mums paroayU 
pasiukejimą. Mes nure^ 
tumė btfU Jums Baimingi 
ir aienyje.

dpdrauv*os ik/ 
'$4C,000

2657 W. 69 STREET 
<.n«co^o, iu 

leu
8929 Sw, t4Ak<.EM AVĖ., 
Br.ag^view, Illinois 

svo-94u0

MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOSIATION 
4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO. ILLINOIS 60632

PHONE 254-4470

V’l COTn-
Passbook -Savings, 
pounded daily — 
paid quarterly.

4 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5,000).

Nieko nėra gražesnio apie imuiua kaip gražiai tai’uujenh r* 
relė. Kiekvienas lietuvis didžiuojas savo pievele, 
/ui/t lęmftua iSaUKinli »

yra bėjusi 40 puslapiu agronomo A
<uri vadinasi

SODMW HEVEI GS 

surašyta vtskaa, kad liečia pievelę ______
Kaip >rmę trėsti u jjnž’ureti Naūjtenna šią knygele 

paftfRvmejB i g»h knygelę įsigyti
b ....... ‘ t- ^--•

arba Money Orderį, o mes knygelę Jam paturime
aųau urtciu adresu.

Aprašyta taip

už 8125 Jeigu 
t15nxėek> 

Pinigus prašome

177* 4<, HAI,Sn<:n ST., CHICAGO. II.I. MlW*

TBVAS Ir sunūs
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street . ' 
Telef.: GRorehill 6-234S-S

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOwnhaD 3-2108-1

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUT0M0BILIAMS PASTATYTI

MM TOčUTMDSEPVE FRESH PINEAPPLE

GfloW THATAPLUNP AND FRESH- 

LOOKING PINEAPPLE HAS FOUND 
A HOME W YOUR KITCHEK ,YOU 
MAY WONDER ABOUT THE 
EASIEST WAYTbOITAND SERVE 
THIS PELILAOr’.WELL.ITdOULPN'l 
BE EASIER

tfo REMOVE THE FRUIT, 

INSERT A CURVED KNIFE 
CLOSE TO THE SHELL AND 
CUT ALL THE W AROUND

Lieiuvių
Laidotuvių

OireKtorių

Associacijo

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

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

BUTKUS - VASAITIS
14A£ S<M50th Ave,, Cicero, 11L Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
<348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

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

Rfrpubl’c 7-1211
Virginia 7-€67X

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET '
2314 WEST 23rd PLACE
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, DL S74-44W

P. J. RIDIKAS
Phone: YArda 7-1M1



_ ■ ' •. V'i-

— Sol. A. Keblys su Montrea
liu Atišros Vartų parapijos ok
tetu ir dirigente M. Roch, balau 
džio 17 <1. koncertavo Baltimo- 
rėje ir buvo vyrų choro “Dai
na” svečiais. Oktetą sudaro R. 
Bulota, A. Gudas, A. Rusinąs, 
A. Urbonas, II. Celtorius, V.Mu- 
rauskas, V. Kačergius ir P. Žu
kauskas, taip pat jaunieji daini
ninkai — A. Mickus ir V. Jau
dulis. Gegužės 28 d. parapijos 
choras, kviečiamas V. Kudirkos 
šaulių kuopos, koncertuos Wor-

— Kęstutis Jokubynas iš Vil
niaus, 17 metų išbuvęs Sibire, 
gavo leidimą emigruoti į Kana
dą pas brolį, gyv. Hamiltone, 
Kanadoje.

— Inž. Algis Sperauskas, Po
mona, N. Y. tapo Naujienų skai
tytoju, užsakydamas jas viene- 
rjems metams. Naujasis mūsų 
skaitytojas, kilęs iš žinomos jur
barkiečių Sperauskų giminės, 
yra aktyvus lietuviškuose dar
buose ir jaunimo organizacijo
se, priklauso Amerikos Lietuvių 
Tautinei Sąjungai ir yra tos or
ganizacijos deleguotas į Vyriau 
šio Lietuvos Išlaisvinimo komi
teto tarybą. Taryba jam ir ko
misijai pavedė ištirti kontrover
sijas dėl siuntimo studentų į 
kapsukinį universitetą Vilniuje 
studijuoti lituanistiką specia
liuose kursuose. Jo raportas, pa 
skelbtas patriotinėje spaudoje, 
rado visuotino dėmesio ir prita
rimo, išskyrus užangažuotus til
tų statybai ir jų įtakoje esan
čius bendradarbiautojus. Dėko
jame naujam skaitytojui inž. A. 
Sperauskui už dėmesį, o gerą ži
nią skelbiame visiems skaityto
jams.

— Juozas Liubinas, Kast Chi
cago, Ind., iš anksto be ragini
mo pratęsė savo prenumeratą ir 
ta proga parėmė jų gyvavimą. 
Laiško pabaigoje jis taip rašo: 
“Likusius S8 skiriu mašinoms 
įsigyti bei tolimesniam laikraš
čio klestėjimui. Taip pat linkiu

jį ĮJunls $ėkn>*' “"“buose, kad ne- 
I; pavargtumėi kovoje prieš visų 
- į mūsų priešą . Dėkui už auką ir

I už pareiškimą.

— Bronė Spudienė% VVoodhn-1 
ven, N.Y., Amerikos IJeluvių 
organizacijų ir visuomenės vei- | 
kėja, atsiuntė tokį laišką: “Siun j 
čiu Jums prenumeratą, kuri bai 
gėsi kovo I d. Taip pat rasite $9 
viršaus, lai pabauda, kad laiku 
nesumokėjau už laikraštį ir dėl
to jus turėjote gaišti laiką ra
šant raginimą. Linkiu visiems 
Naujienų darbuotojams ir ben
dradarbiams daug geros sveika
tos”. Dėkui už linkėjimus ir už 
auką.

—Juozas Ulevičius iš Marquet
te Parko, pratęsdamas prenume 

•ratą, atsiuntė $5 Naujienų para
mai. Dėkui. Taip pat dėkui tos 
apylinkės tautiečiui, užsisakiu
siam Naujienas vieneriems me
tams, bet pavardės prašiusiam 
neminėti. Visi skaitytojai pra
šomi remti Naujienas ir jas pla
tinti. Visi lietuviai kviečiami at
kreipti į Naujienas savo asmeni
šką dėmesį, gerai su jomis susi
pažinti ir pareikšti savo asmeni
šką nuomonę jas užsisakant. 
Platinimo vajaus proga Jos yra 
siunčiamos susipažinimui 2 sa
vaites nemokamai..

menę ir organizacijas skaitliu- ■ 
gai dalyvauti. (Pr.)

Suvalkiečių dėmesiui

Jono Valaičio parašyta ir iš
leista apysaka “Jaunamartė” 
Turinyje: Suvalkijos kaimo, ūki 
niuko sodyba, jo būtis su vestu-1 
vinėm apeigom, dainom ir kt. 
Gaunama adresu: Jonas Valai- 

Į tis, 1822 S. 49 Avenue, Cicero, 
60650. Tel.: 652-0312.

Kaina su persiuntimu"" paštu 
$3.75. (Pr.);

Namai, Žemė — Pardavimai , • Namai, Žemė — Pardavimai 
REAL ESTATE FOR SALE | REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS. 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIM0KEJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

— priežiūros komisijom Ruošia- ties penkmečio prisiminimui.
masi tautinių grupių parodoms 
bei mugėms rugpjūčio 14 — 20 
d.. Marius Timmermanas ir Ro
mas Ramančiauskas deleguoti 
Liaudies Meno tarybom

JAUNIMO TALENTŲ
PASIRODYMO POPIETĖ

Paieškojimai PETRAS KAZANAUSKAS, Plezdentas

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

— Jonas G. Evans, Algirdas 
Brazis, Vyto Uznys, Julius Kuzas 
ir daugelis kitų sudaro Sandaros 
pikniko rengėjų kpmitetą. Pik
nikas bus gegužės 22 d. Vyčių 
salėje ir sodelyje, 2455 W. 47 St. 
Prekybininkas Normanas Burš- 
teinas pirmasis paskyrė laimėji
mams gerą dovaną.^ Piknike bus 
daug visokių pramogų, šokiams 
gros Jurgio Joniko orkestras.

— Vytauto Didž. šaulių rinkti 
nės choras repetuoja kiekvieną 
pirmadienį 7 vai. šaulių namuo
se. Choras ruošiasi koncertui, 
kuris Įvyks birželio mnė. 4 d. 
Choras taip pat numato dalyvau 
ti 1978 m. ęvykstančioje Dainų 
šventėje Toronte. Chorvedis ir 
choro vadovybė kviečia visus ga 
linčius ir norinčius dainuoti šau
lius ir šaules, taip pat nepriklau
sančius šaulių organizacijai įsi
jungti Į ch<5rą. Chorui vadovau
ja muzikas Povilas Mieliulis.

Jaunimo Talentų pasirodymo 
popietė rengiama Cicere, š. m. 
gegužės 15 d., 2:00 v. p. p. para
pijos salėj (15 St.—49 Ct. kam
pas).

Programą atliks Įvairaus am
žiaus paaugliai ir jaunimas. 
Skambins kanklėmis, gitara pia
ninu, virkdins smuiką ir Prog
rama vyks Motinos garbei ir vė 
liausio mūsų tautos didvyrio, 
Romp Kalantos tragiškos mir-

Po programos bus vaišės.
Visi, kam rūpi mūsų jaunimo 

tautinis likiminis reikalas, ren
kimės dalyvauti šioje dvasinės 
atgaivos jaunimo puotoje. Savo 
išeigų kalendoriuje šią datą 
atžymėkime jaunimui.

Rengia
Cicero Apylinkės, valdyba 
(R) Lietuvių Bendruomenės

ir

— Važiuoiame į Floridą. Yra 
2—3 laisvos vietos. Suintere
suoti kelione prašomi skambin
ti Viktorui 247-4377.

— Chicagos Lietuviu Taryba 
šaukia metinę konferenciją, ku
ri įvyks š. m. gegužės mėn. 7 d. 
3 vai. p. p. .Chicago Savings and 
Loan Asšoc. patalpose, 6245 So. 
Western Ave. Kviečiame visuo-,

SIUNTINIAI I LIETUVA

2608 West 69th St, Chicago, HL .60629 • Tek WA 5-2787 ' - ' . ■ f ’"7 ’ * / „
Otdell* Daalrinkimei geros rūšies Įvairių prsklu.

. MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, 1IL 60629. — Tol. WA 5-2737

3333 So. Hairfad Ft., Chicago, HI. 60608. — TtL 254-3320

Ebenskai Mykolas ir Monika 
(Padavičiutė) ir jų duktė Stasė,- 
atvykę Į Čikagą 1929 m.

Imbrasaitėx Spirkvickienė Ku
nigunda, gimusi JAV, Lietuvo
je gyvenusi Arkšvos kaime, Yla
kių valse. 1928 m. grįžo Ameri
kon. . ■

Maksrmavičienė Janukėnaitė 
Bronė, Antano duktė.

Mažeika Gediminas, gimęs 
1926 m. Kirmeliškėj, Marijam
polės aps., Motiejaus ir Anelės 
sūnus.

Ruzgiai Kazimieras, Dominin
kas, Pranciškus, Ona ir Levosė, 
Domininko ir Marijonos Miknai- 
tės Ruzgių vaikai. Kazimiero 
duktė Adelė ištekėjusi už Petro 
Bartkaus.

Vasiliauskas Petras, pasiva
dinęs Peter Walles. 1938 m. iš
vykęs iš Lietuvos,' apsigyveno 
Čikagoje.

Vilkas Stanislovas, Igno, sū
nus, gimęs 1920 m. Nevarėnuose.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti.

Consulate General of Lithu- 
/ania, 6147 So. Artesian Ave., 
Chicago, Hl. 6629, tel. 737-8334.

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininkę ir Darbininkių

ST. PETERSBURG BĖACH, FLORIDA
Jeigu įdomaujatės įsigyti šioje apylinkėje npkilnojamn tur- 

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

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

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

JUBILIEJINIŲ METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

MAUJIEXOMS Hemet mėjo raetų. Minint tą sukakti, gerbiant pirštoje 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus Ir atliekant būtinas pareigas imfinaii lietuvybės linkimui skel
biamo Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos Ir pavergtą Uetsrią laisvę, 
neldamox ir nesidėdantof 1 sandėrius su okupantids ar Ju Ualio- 
tirialA

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes. Jų bendru Institu
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose gliti Naujie
nas yn mada. Lai ta mada tampą jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
trelbdama platinimo vajų kreipiasi J visus lietuvius pasekti lietuviškos 
Raudos pirmūnu 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- 
turiškų rėikalų renes^m. I
K\l NU O J A: Chlcagoje Ir Kanadoje matams — $30.00, pw! moty — SIEJO, 

trims mėn. — $S30, vienam merų S3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei mėty — $14AJ, vienam mėn. — 12-50. Užsieniue- 
«• — $31.00 metams. Susipažinimu! siunčiama savaitę nemokamai

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

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

American Travel Servicė Bureau 
9727- S. Western Ave^ Chicago, UI. 60643 

. - Telęf. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvu, traukinių, laivu kelio

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

, ' • 10 dienų ekskursija į šv. Žemę ir Graikiją lapkričio 11—-2L d. Kaina 
81,740. Vadovaus Algirdas Brazis.

• Registruojami ekskursantai PLB organizuojamai kelionei į Angliją, 
Lietuvių studijų savaitės proga liepos pabaigoje. Kelionė iš Chicagos ir at
gal kainuoja $355. Informacijos taip pat teikiamos agentūros skyriuj, esan
čioj šįv. Antano Taupymo Bendrovėje Cicero. III, Tel. 652-5707,

FACTORY
WORKERS

We are now accepting applications 
for our: 3 PM — 11 PM & 11 PM — 
7 AM shifts. i __

We seek qualified men and women,.
U. S. Citizenship or Green Card^ re
quired.

Apply in person 8 AM to ll^AM 
or 1 PM to 4 PAL

(Mon. thru Fri.)
HOERNER WALDORF
4200 S. Pulaski 
Chicago, Hl.

HELP WANTED — FEMALE 
j Darbininkiy reikia

REIKALINGA MOTERIS padėti vir
tuvėje ir prie baro 5 dienas savaitė
je. Teirautis nuo 1 iki 6 vai. popiet. 
Tel. 944-9741.

KNYGA

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
rnešta, teisėjo. Alphonse Wells 
ijeržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
•myga i-

GERIAUSIA DOVANA

SESIŲ apartments puikus mūrinis: 
Arti Sv. Kryžiaus ligoninės. $17,00Q 
pajamų.

ERDVŪS įpūro bungalow. 3 miegą-! 
nuėji ir valgomasis. Arti mūsų raštinės;

3 BUTAI ir biznis,, gera transport 
tacija, arti bažnyčias.

TAVERNA ir 6 kambarių butas vir-i 
suje. Reikia greit parduoti. Duokite 
pasiūlymus. t

2 BUTŲ medinis. $12,000. x J

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

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

TRŪKSTA NAMŲ PARDAVIMUI

Namai pardavimui:

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

6 MIEGAMŲ mūrinė rezidencija su 
valgomu. 2 mašinų . mūrinis garažas. 
ApyL 66 ir Mozart. i

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

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

BRIGHTON PARKO pyl. geras in
vestavimas. 3 mūriniai namai po 2 
butus $20.0000 kiekvenas. Pardavėjas 
pageidauja parduoti visus namus vie
nam pirkėjui.

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

BUDRAITIS REALTY
_ Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkair 

nuomininkus

4243 W. 63rd St., Chicago
Tel.’ 767-0600.

SAVININKAS PARDUODA 4 mie-1 
gamų namą su 1% vonios ir centrai! 
niu oro vėsinimu netoli 73-čios ir St 
Louis. Tel. 778-0791.

ATDARAS APŽIŪRIMU! 
SEKMADIENĮ 1—5 VAL, 

2918 W. 43 St.
2 butu mūras uo du miegamuosius. 
Mūro garažas. Kama apL 40.000.
BUDRAITIS REALTY, Tel. 767-060C

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

NAUJIENOS,
17Š9 South Halsted St

Chicago, HL 60608 '■ ) 'T

Q Siunčiu doL Naujieną prenumeratai, Jubiliejinio
vajam proga paremdama* lietuvišką spaudą.

Į Į Vajaus proga prašau siąsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVAROS IR VARDAS ----------------------------------------------------

ADRESAS ■.... —------------------------------------------------------------------

Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima 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, liEIVIO 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

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ, 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir rą jai žmonės pasakė. 95 psL S1.50. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

M. Zoščenko. SATYRINES NOVELES. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusi., kainą $2.

D. Kuraitis, KELIONE J ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu Ftiliumi.

Prof. P. Pakarklls, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina S2.

Vincas Žemaitis- LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAiTEJE.

vių

file Ir kiti leidiniai yra gaunami

NAUJIENOSE, 1739 Scu HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

I — MAUJIBMOS, CMICABO t, IU.__

TESTAMENTAI
Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legališko- 
uis formomis — S3.50.

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

Didžiausios kailiu 
pasirinkimas

p^» vlcnlBteH
lletHvt ka.111 Trinką 

Cblca<o> 

NORMANĄ

185 North Wahaah Avwm

263-5826 
(jstaigoa) ir 
677-8459

SKELBIMAS

6 KAMBARIŲ tvirta mūrinė rezi
dencija prieš parką. Labai dideli kam- ” 
bariai, 1^ vonios, $26,000.

- - • - A

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

IŠTAISYTAS 4 butų, mūras. Atski
ri nauji gazu šildymai, platus skly
pas, 2 auto mūro garažai Marquette 
Parke. $43,900.

TVARKINGAS 3 butu mūras. Nau
jas gazu šildymas, 3 auto mūro gara
žas, didelis sklypas. Gage Parke. 
$38,600.

GRAŽIAI APKALTAS, su nauju 
stogu, didelis 2 aukštų namas. Nau
jas gazu šildymas, nauja elektra, dvi
gubai platus sklypas, labai pelnin
gas. -Marquette, Parko vakaruose. 
$25,900.

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET’

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel. 927-3559 t

TAISĄU NAMUS 
- IR VISKĄ NAME 

Telefonuoti: 
476-7727 arba 523-9367 

ALEKSAS

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.

Į D i M I S I O
162—SO M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
lability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis

4645 So. ASHLAND AVĖ.
52M775

Aukštos kokybes namas. Prie MicM-| - ________-__ J
gan ežero lietuviu mėaiamoj Michia
na Shores, Mich., apylinkėje.

Ant kalvos prieš Michigan j^era 
10 butu didelis našias su priėjime 
teisėmis prie ežero, 22 500 kv. pėdu 
žemės ploto su vaismedžiais, gėlynais 
♦eniso aikštele ir kitais įrengimais 
bei patogumais. Gilus artezinis tekan
čio vandene šulinys; Tik 1.5 vai ke
lionės iš Chicagos centro Daug Įren
gimu ir priedu ištaigingam ir pato
giam gyvenimui, iškaitant šaldvtnva 
virimui ir kepimai krosnis, skalbimo 

džiovinimo mašinas. Prašome krpin 
tis i Leo Stein Chicagos telefonu:(312^ 
^>54-3800.

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Telefa REpublic 7-1941

FLORIDA'S MACKLE ’BROS. INC 

famous name in Southern Buildinę

Regionai, Office Cameo Tower Build 

Ing

M. ŠIMKUS 
Notary Public ■ 

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

V 11

7234 West North Avenue PERRY PLAZA JWTEL
Elmwood Park, Illinois 60635 |oq7 Park Ave., Hot Springs, Ark.

Area Code 312 771-8200 Albertas ir Ksstuti Roiinel, Sav.

ANNA DOCHES Kambariai ir kitchenette vienetai.
Lithuanian Representative Spalvota TV, šildomas maudymo-

4 baseinas, telefonas, valkams Žaidi
mo aikštelė. Galima rvzarvuoti tat. 
501-623-9814.

Siuntiniai i Lietuvą I -- ---------------------------
ir kitus kraštus I — Naujienose galima įsigyū 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. H Algirdo J. Kasul&ičio anglišką 
| Chicago; m. 60632. Tel. YA 7-5980 knygą “Lithuanian Christian 

_ --------1 Democracy”. 244 psl., minkšti
I virčiai’ $4 00. Persiuntimas 

__ . , ' I paštu kainuoja dar 50 centų- 
Knygoje yra daug geros lietu- 

,______________ x \ viškos visuomeninio gyvenimo
I pl f rank Zapoii. informacijos. < •

BEST THINGS IN LIFE
Į ^<1 frmk Zipolb 

5208y2 W.VSth st 
GA 4-8654

JJAH FARM

|N|V»ANCI

State Lile Insurance Company

Friday, May 6, 197?

■NAUJIENOS’ KIEKVIENO 
DRAUGAS IR BIČIULIS 

LIETUVIO


