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; NUREJEVAS PRAŠO LEISTI SENAI
JO MOTINAI ATVYKTI J AMERIKA

v ' C WASHINGTON, D. C. — Rudolfas Nuręjevas, vienas ge
riausiu šokėjų pasaulyje, kreipėsi į kongreso komitetą, prašyda- 
maš daryti įtakos į Sovietų Sąjungos valdovus, kad jie išleistų 
seną jo (motiną. ;

. Pats Nurejevas išvyko iš So- ■ ■ ■ —,

ir TRUMPAI 1$ VISURnesirengia j ją grjzti. Jis turi —----- - - ' - 1
progos laisvajame pasaulyje 
vystyti savo šokių meną daug' 
geriau, negu Sovietų’ Sąjungos' 
geležinėje kontrolėje. “

Nurejevas jau kelis kartus 
kreipėsi į sovietų valdžią, * kad 

■ -išleistų Jo motiną ir kitus šei
mos narius, bet iki šio meto 

. gaudavo neigiamą atsakymą. 
Nurejevas liudijo komitetui, ku
ris renka žinias apie'sovietų val
džios vedamus Helsinkio aktų

• laužymus. ’■

Susidūrė 2 .CTA autobusai 
ir sužeisti 47 žmonės

CHICAGO. — Važiuodami į 
miesto centrą du CTA autobu
sai Jeffery Express ir Hyde

Park Ave. sankryžoje penkta
dienio ryfe 8 vai susidūrė; su
žeisti 74 žmonės, bet tik vienas 
sužeistas asmuo Gloria Petti pa
guldyta ligoninėje.

stalas Čikagoje gen. T. Daukanto jūrų šauliu kuopos s.Garbės
lančįo mėn. 30 d. parengime Šaulią Namuose (žiūrint iš kairės): Čikagos ramove- 
ny pirm. pik. A. Tveras. LŠST pirmininkas K. AAHkovaitis. su ponia, Vytauto Di
džiojo šauliu -rinktinės pirm. V. fšganaitis, LŠST Motery vadovė S. Cecevičienė ir 
kuopos pirmininkas Ed. Vengianskas. Nuotr. P. Malėtos

Kaip “atpiginamos” CHICAGO. W

se nušovė sart’ T inetų sūnų, 
kritiškai sužeidė savo prieš ke-

ISPANIJOJE POLICIJA NELEIDO ■ Viceprez. Mondale 
ARDYTI TVARKOS KOMUNISTAMS i

Romoje nežinomi asmenys išsprogdino 
naujų fašistų partijos centrą

įspėjimas P. Afrikai
oficialių. įstaigų pranešimu, vi-

tojimo prekių (maisto produk- 
’ tų)' kainos keleriopai pakeliamos 

ir netrukus po keletą centų nu- 
. leidžiamoj, garsinimuose skel

biant -‘miracle-1, kad kabios ne
paprastai.’, atpigo, dėl to reikia 
skubėti, kol tų " prekių yra arba 
kol nepabrango;’ Charakterin- 
gas yra sekantis Fdger kavos 
pagarsinimas, kad kompanija
nupigino savo kavos kainas 25 
centais svarui ir kad kavos kai-, 
na iš ^4.46 svarai buvo .galima 
sumažinti iki $4.18 svarui, dėlto, 
kad importuotos žalios kavos 

' kaina nukritusi ir tai esą nu- 
pigimas. Kas bepamena, kad 
1975 metais kavos svaro kaina 
buvo $1.29. »

Bhutto pasiūlė 
pravest referendumą

ISLAMABADAS, Pakistanas. 
— Opozicijos grupės reikalauja 
pravesti naujus rinkimus Pakis
tane, bet Bhutto pasiūlė pravesti 
referendumą.. Jis nori leisti 
žmonėms pasisakytu ar jie nori, 
kad jis ir toliau valdytų kraštą, 
suteikdami jam didesnes teises, 
ar jie nori, kad jis pasitrauktų. 

’ Bhutto’yra isitikipęs. kad neri
mą kelia maža grupelė politikų, 

/ , nepatenkintų premjero Bhutto 
padarytoms pakaitoms. Visame 
krašte neramumai eina jau aš
tuntą savaitę, užmuštu skaičius 
siekia 275.

Sudužo lenkų lėktuvas

BEIRUTAS. — Lenkijos oro 
linijos Lot transportinis lėktu
vas kalnuose į pietus nuo Bei
ruto, pakeliui iš Varšuvos į Bei
rutą nukrito, žuvo visi septy 
ni lėktuvo įgulos nariai. Lėktu
vas gabeno užšaldytos mėsos 

transportą. Lėktuvas buvo so
vietų darbo Antonov-12. .Dar 
1971 m. LOT keleivinis lėktuvas 
nukrito ties Beirutu, žmonių ta
da žuvo daugiau kaip 100.

Susan ir^įfets nusišovė.
žudynė įvyko Soto uošvio, 

Ralph ir Celia namuose 5650 W. 
Newport Ave., kur Mrs. Soto 
su sūnum David buvo apsistoję.

Vėl riaušės Italijoje.
.j . j'...-!“ . -

ROMA. — Kairieji penktadie
nį apkaltino Italijos valdžią, kad 
ji išprovokavusi visą seriją il
gai trukusių kruvinų riaušių pa
čioje Romus širdyje, kur viena 
mergaitė žuvusi, o keli kiti bu
vęs sužeisti. Jau antra tokia 
demonstracija paskutiniu laiku; 
ji pasidariusi rimta po to, kai 
policija arašinėmis bombomis 
Novona .aikštėje išblaškė taikin
gą, .tik be leidimo, demonstraci
ją

Siūlo Marshall planą
Afrikos kraštams padėti

ABIDJAM, Dramblio Kaulo 
Krantas. — JAV ambasadorius 
prie JT, Young sumanė, kad 
Jungtinės,.ir kitos Vakarų vals
tybės turėtų pritaikinti Maršalo 
planą Afrikai. Marshall© pla
nas buvo įsteigtas Europai po 
H Pasaulinio karo atstatyti. Mar
šalo plano dėka buvo pagelbėta 
suvargusiai Europai ir sutruk
dyta komunizmo ekspansija, .pa
reiškė Young.

Jaunita Castro perspėja
netikėti Castro žodžiui > '

MIAMI, Fla. — Kubos dikta
toriaus Fidelio Castro ištremtoji 
sesuo Juanita prezidentui Car- 
teriui parašė laišką, prašydama 
netikėti jos brolio žodžiams, ka
dangi Fidel Castro siekia poli
tikos ir finansinio pelno, bdt 
ne draugiškų santykių su Jung
tinėmis Valstybėmis.

“Mano brolis ir tarptautinis 
komunizmas, kurį Castro atsto
vauja santykių su JAV užmez
gimui pakeltų pasaulyje po poli
tinį prestižą ir rezultate page
rintų jo ekonomiją. ' *

Miss Castro pasmerkė savo, 
brolio režimą dar 1960 metais j 
ir 1964 metais iš Meksikos atsi-1 Šiltas >
kėlė | Miami, * * • Saulė teka 5:84, leidžiasi 8:00

dalis milijono vaškų metė darbą ir protestavo prieš vyriausybės 
vilkinimą pagrindinėms vaškų teisėms pripažinti.

Vaškai reikalauja duoti jiems 
autonomiją saviems reikalam 
tvarkyti Bilbao miesto centre 
susirinko tokios didelės protes
tuojančių minios, kad susitruk- 
dė. susisiekimas ir nebuvo tvar
kos. Miniai nepaklausius įsaky
mo, policija paleido kėlias kul
kas, vienas demonstrantas buvo 
nušautas, o keli buvo , sužeisti.

Valdžios įstaigos, 
mokyklos uždarytos

Demonstracijos buvo tokios 
didelės, kad vyriausybė buvo įsa
kiusi, saugumo sumetimais, už
darinėti įstaigas, mokyklas ir 
bankus. Didesniuose miestuose 
susisiekimas buvo visai uždary
tas. Teko uždaryti mokyklas, 
nes nebuvo autobusų ar tramva
jų Vyriausybė pasiryžusi palai
kyti tvarką.

Prasidėjo neramumai Italijos 
sostinėje

OPEC valstybės

NIKOZIJA, Kipro- Sala. Aly
vą (Petroleum)- parduodančios 
valstybės — atsisakė kelti dar 
5 nuošimčiais gazolino kainas, 
kurios turėjo būti pakeltos dar 
5 nuošimčiais. >

Tos valstybės praeitą gruo- 
sausio 10 d. kainas pakelti 10 
nuošimčių, o liepos mėnesį pa
kelti dar 5 nuošimčiais.

Kainas kelti dar 5 
čiais atsisakė Saudi 
ir Jungtinės Emiretų 
bės.

nuošim- 
Arabija 
Valsty-

savaitę Europoje perspės minis- 
terį John Forsterį, kaj tuo at
veju, jei Pietų Afrika nekeis 
savo rasistinės politikos, abidvi 
valstybės turės* toliau eiti skir
tingais keliais.

Dešimt dienų vizito metu Eu
ropoje, Mondale būdamas Vie
noje, susitikę su Forsteriu, ku
riam pareiškė, kad jis neišvengs 
karo, jei toliau tęs savo rasinę 
politiką.

JAV-valdininkai atsisakė ko
mentuoti skelbimus, kad Dramb
lio Kaulo Krante įvyko mitin-. 
gas, kuriame .dalyvavęs Jung
tinių Valstybių ambasadorius 
Jungtinėms Tautoms Andrew 
Young ir JAV ambasadoriai prie 
juodųjų valstybių Afrikoje.

šeštadienį viceprezidentas iš
skrenda į Paryžių, kur susitiks 
su ambasadorių Young.

VĖLIAU MATĖSI SU MISTERIAIS
Sekrętorius nori, kad pačiame Irane būtų 

daugiau darnumo tarp vyriausybes ir žmonių 
MASKVA, Rusija. — praeitą penktadienį sovietų valdžios 

oficiozas Izvestija paskelbė visą eilę labai jau nešvankių žinių apie 
Amerikos ambasados tarnautojus Maskvoje, o pirmąjį ambasados 
sekretorių išvadino ČIA agentu. Kiekvienas sovietų ambasados 

I tarnautojas privalo būti sovietų slaptos policijos narys ir informa
torius, todėL dabartiniai sovietų žurnalistai mano, kad ir Ameri
kos ambasados tarnautojai yra šnipai. Kad-covietų ambasadų 
tarnautojai yra policijos agentai, papasakojo ir parašė ne vienas 
rusas, atsisakęs grįžti į Sovietų Sąjungą.

Ypatingai negražiai išnieki
namas pirmasis Amerikos amba
sados sekretorius Joseph Presel. 
Kovo mėnesi sovietų laikraščiai 
jau koliojo pirmąjį r-^hasados 
sekretorių, o dabar tuos melus 
dar pakartojo. Amerikos am
basada įteikė sovietų valdžiai 
griežtą protestą dėl kas kartą 
vis dažnėjančių šmeižtų prieš 
Ameriką ir atsakingus JAV įs
taigų tarnautojus. Ambasados 
protestas buvo pasiųstas sovietų 
užsienio reikalų ministerijai. So
vietų Sąjungoje valdžią yra vi- 
su\ Rusijoje ir okupuotuose 
"kraštuose leidžiamų laikraščių'

Aplinkos pareigūnų praneši
mu, Illinois Taršos Kontrolės 
Taryba priėmė visam Illinojui 
potvarkį, kuriuo iki kokios ri
bos leidžiama motoriniams ve
žimams daryti triukšmą, bet dar 
pusę metų truks, kol miestų ir 
vieškelių policija išmoks kaip 
naudoti triukšmą keliančių, ve
žimų triukšmo laipsnius /deci-

nuošimčiais apkaičiavo, koks ve-; 
žimas kokį kelia triukšmą, pa
vyzdžiui, motociklai J20%, sunk
vežimiai nuo 10 iki -15%, auto
mobiliai 3%-. Nuo .tokių triukš
mo nuošimčių bus pradedamos 
bausmės, reikalaujant trikšmą 
keliančias dalis pataisyti.

Cody bevelija

Kinijoj nerami žemė
PEKINAS. — Kinija patvir

tino, kad antrą kartą sudrebėjo
ROMA, Italija. — Praeitą’žemė Tangshan mieste, kur pra

ėjusiais metais žuvo apie 700,000 pridaryti didelių “nuostolių.

žmonių. Praeitą ketvirtadienį 
žemės drebėjimas pagal Richte- 
rio skalę buvo 6.6 stiprumo. To
kio stiprumo drebėjimas gali

penktadienį grupė pjaunu vyru 
įsiveržė į naujų fašistų partijos 
centrą ir sukėlė didelį gaisrą. 
Tuojau buvo pašaukta policija, 
bet gaisras jau ėjo visu smar
kumu. Prie fašistų centro įvy
ko susirėmimas tarp jaunuolių 
ir policijos. 'Susirėmimų metu 
gerokai nukentėjo 10 jaunuolių 
ir vienas policininkas. Jiems su
teikta pirmoji pagalba.

Neramumai prasidėjo, kai ki
toj vietoj buvo nušauta viena 
mergaitė. Romos kairieji paskel
bė,, kad visame mieste jie ren
giasi organizuoti protesto mi
tingus, bet leidimų tiems mi
tingams jie nėra gavę. Policija 
yra pasiryžusi -palaikyti tvarką 
visoje sostinėje.

Chicagos srityje 20 bažnyčių' 
ir sinagogų pritarė nacionalinei 
koalicijai uždrausti rankinius 
šaunamus.ginklus ir sutiko pa
skirti vietas piliečių suneštienis 
ginklams sumesti. Ginklų rink
liava skelbiama savaitgalio ge
gužės 20-22 dienomis. Tik vie
nas, būtent Chicagos katalikų, 
kardinolas. Joh n Cody parodė kiT 
tokį pasirinkimą, pasakydamas 
kunigų senatui “Mano nujauti
mu, būtų rizikinga ginklus rink
ti prie bažnyčių durų. Mes be
velytume rinkti dolerius, aš ma

inau’’..

litiką ir skiria redaktorius, to
dėl protestai privalo eiti vyriau
sybei, nes šmeižtai įdėdami su 
sovietų valdžios žinia, o dažnai 
net ir su Įsakymu.

TEHERANAS, Iranas. — Pra
eitą penktadienį valstybės sek
retorius Cyrus R. Vance gana 
ilgai kalbėjosi su Irano šachu 
įvairiais paties Irano ir užsienio 
politikos klausimais, šeštadienį 
jis pasimatė su keliais Irano mi- 
nisteriais, kad galėtų plačiau 
aptarti svarbiausius klausimus.

šeštadieni sekretorius Vance 
aiškino spaudos atstovams, kad 
jis nerišo žmogaus teisių klau
simo su ginklų pardavimu. Prieš 
porą dienų Irano teismai pasky
rė didelės bausmes keliems ko
munistų partijos nariams. Ban
doma sudaryti įspūdis, kad se
kretorius nori užtarti nuteistus 
Maskvos ageptus. : Sekretorius 

l pasikeitė nuomonėmis su Irano 
šachų žmogaus teisių klausimais. 
Šachas pasižadėjo gerbti pagrin
dinius principus, bet jis nėra pa- 

: siryžęs daryti nuolaidų Maskvos 
agentams, prisidengus žmoniš
kumo principais,- ardyti visuo
meninę tvarką. ‘

MINUTEMAN IM

•C -X 4.

Amerikiečiai gali paleisti atominę raketą 18,000 myli y tolumon. Naujausioji Mi
nuteman 12A raketą gali pataikyti j tikinį. Iki šio mete naudoto* raketos nematai- ' 

kydevo. ieviniai krisdavo 54 mylių atstūmėjo, bot dabar beveik pataiko j, taikioj.

Mondale išskrido
i Portugaliją

WASHINGTON. D. C. — Vi
ceprezidentas Walter Mondale 
išskrido į Portugaliją, kad galė
tų pasimatyti su JAV ambasa
dorium Andrew Young ir aptar
ti ‘planus kaip- . suprantamiau 
pranešti Afrikos valstybėms 
Amerikos pažiūrą Afrikos tau
tų klausimu.

Ambasadorius Young jau in
formavo Dramblio' Kauk) sosti- 
nėn suvažiavusius JAV amba
sadorius Afrikoje, o dabar, pa
sikeitęs nuomonėmis su vicepre
zidentu, jis pats, o vėliau ir vi- 
ceprezidentąs Mondale, skris { 
PįAų Afriką ir praneš vyriau- 
sybei JAV pažiūras.



Socialinis draudimas ir aprūpinimas ;
Redląveja PRANAS ŠULAS 

degiižės 16, 197711 metai

A

***** dyboj, 3548 S. Emerald Ave
‘.Chicago, IL. pr. fab

0 Valaičio
ANDREJEVICrUS

I8Wm.
Ar tfš galiu gauti pensiją 

dėl susižeid.mo?

KL. Aš turėjau didelį" susižei- 
_____ ■ jdimą praeitų metų Darbo die-

habiiitacijos aktyvumą, terapi- nas žv?tėje (Labor Gy. 
stui prižiūrint. Programos di- dytojas teig a> kad dviejų _ 
rektorius Richel De V ries sako, |rjjų mėnesių ąš galėsiu grįžti 
kad kas metai pei l>arbo šventę g|gjj darban. Ar aš galiu gauti 
organizuoja išvykas (camp) to-tSo<; pensiją?. G. M. 
kietus žmonėms, kur jie atosto
gauja ir pramogauja. Direkto-' ATS. Soc. See. nemoka jjensi- 
rius Vries apgailestauja, kad jų 
draugija neturi priemiesčiuose 
panašaus skyriaus, bet tikisi, 
kad ateityje dr-ja išplės savo 
veiklą. Daugiau informacijų 
tuo reikalu suinteresuoti asme
nys gali gauti paskambinus Mr. 
Rachel De Vries telefonu 922- 
8000. Mgr. š-nė

yr. 16(21)
Klcwimus ir medii*®* siyati: 4434 So. Washtenaw Avė., Chicane, f ii. <0632 
- _ - ~-fe- ■ *

JŪS KLAUSIATE,
Ar ji g-m/ nedarbingumo

----.45^9

KAIMYNAI,
--- ViąĮgįjj |vyko kažkaip slaptai, tarsi mes nuo tavęs 

slėptumdK^^iovoka, kad tu, gal būt mudviejų įžeistas ir 
pyksti, visas šias dienas gulėjo dėme ant mūsų laimės. 
Bet leisk pasiteisinti. Elgėmės mes slaptai ne todėl, kad 
tau mažai tikėjome. Pirmiausia, viskas įvyko staiga, kaž

LZLk Zūur.o sesers matymas 
dl; u—eto (cukrali- 

; is), eį t—-o padengtame Soc. 
Lee. dirbę. Ar ji galėtų gauti ne 
darbingumo (disability) pensi
ją. R. M.

ATS. Asmenys, kurių regėji
mas nėra geresnis negu 20/200 
net su akiniais arba kurių ma
tymo sritis yra apribota iki 20 
laipsnių ar mažiau, laikomi ne
darbingais (disabled) tuo pag
rindu, kad jis yra aklas pagal 
Soc. See. įstatymą. Jųsų sesuo 
nuėjusi į Soc. See. įstaigą, turė- 

-tų išpildyti formas nedarbin
gumo pensijai gauti. Gauti pen- kuose santaupų knygelių, bet 
siją ji turi būti aiškiai nepajėgi jų niekur neranda. Kur mes ga- 
ir nesitikėti, kad galėtų dirbti 
metus ar daugiau. Tą turi nus
tatyti gydytojas.

Kur mes galime sužinoti apie 
paliktus pinigus?

KL. Mano teta neseniaž-nfirė, 
ji neturėjo vaikų; jos vyras mi
rė praeitais metais. Mes žino
me, kad ji turėjo keletą ban-

Ar man . nutrauks čekių 
siuntinėjimą?

KL. Aš ir mano trys vaikai 
gauname Soc. See. palikuonių 
(“survivors”) pensijas nuo te
laiko, kai mano, vyras mirė 
prieš trejetą metų. Noriu jūsų 
paklausti,-ar mums čekius nu
stos siuntinėję, jeigu aš vėl su- 
s. tuoksiu ?. T. M-nė

» V - ’ -r

ATS. Vaikams pensijų siunti 
nėjimas bus tęsiamas, bet jūs 
neturėsite teisės į mirusio vyro 

pri--
ne-

limė apie tai sužinoti?
Giminaitės A. ir Z.

ATS. Pirmiausia reikia žino^ 
,ti, ar jūs esate testamento vyk
dytojos ar administratorės tetos 
nuosavybei? Bankai niekam ne
duoda informacijų, jeigu jūs 
nesate išvardintais asmenimis.
Illinois Finansų Institucijų de

partamentas teigia, kad bankai 
ir taupymo bendrovės privalo 
pranešti, kurie taupytojai nepa
reiškė pretenzijų (virš 100 dol.) 
valstijai po 7 metų. Illinois val
stija ieško per spaudą tokių tau
pytojų įpėdinių. pr. š.

rekordus. Tačiau senuos 
mokėjimo sumos daugiau 
gausite trims asmenims.

Kur galima turėti pramogą?

KL. Ar galėtumėt patarti, 
kur mano vyrds, dalinai palie
stas siroko, galėtų turėti išsi
blaškymą? Dabar jis visas die
nas sėdi prie TV, net gaila žiū
rėti, kaip jis kankinasi.

žmona.

ATA Yra tokia įstaiga Chi- 
cagoj, vad. ‘^Chapter of thė Na
tional Sclerosis Society”, kur 
turi “Homeland” programą. 
Draugija sufėnka tokius ligonis >niui: 
ir daro jiėms' viešas pramogas, Į 
dtioda patarirfius, Įtraukia į re | galite

j? (išinokėjim? 7 benefitųę už 
laikinį nedarbingumą. Social 
Security pensijos 
yra mokama 
bininkams ir jų 
darbininkas yra 
tas ir nemano, kad jis 
dirbti bet kokj svarbų 
cial) darbų metų laike 
snj laiką.

Kam duodamos maisto kortelės 
(food stamp)? L...

KL. Malonėkite paskelbti, ku
riems asmenims duodamos mai 

:»to kortelės (food stamp). L. L
ATŠ, - Maisto markutes Chi- 

cagoje gali gauti toki asmenys, 
kurie turi mėnesinių pajamų: 

' 1 asmuo .. $245.00,
[ 2 asmenų šeima 322.00

3
h

tos. sumos

433.00
553.00 x
660.00
787.00
873.00
993.00’

$127 asine--

ų |inių ir pagalbos

a®

šeimoms, jeigu 
sunkiai sužalo- 
md jis galėt?

Ar man užskaitys Soc. See. 
privačiai dirbant kreditus?

X- ■
KL. Aš po‘9 metų nustojau 

visiškai, privačiai dirbti (self- 
emloyment) ir sužinojau, kad 
privatus pensijos darbo planas 
niekada.nemokės man pensijos, 
nes esą tas planas reikalauja ma 
žiausiai išdirbti 10 metų. Dirb
damas tame privačiame darbe, 
aš irgi įmokėjau į Social Secu
rity fondą* reikiamus "mokes
čius. Ar aš praradau šitą" glo
bą? - S. P.

ATS. Nepraradote. Jūs turite 
Social- Security darbo ir uždar
bio kreditą, nes daugumas už
darbių iš privataus darbo (self
employment) yra padengta pa 
gal Social Security įstatymą. 
Darbininkai ir jų šeimos turi tą 
globą be pertraukos. Visi kredi
tai laikomi ateities išmokėji
mams - pensijoms.

Kodėl Medicare nesumokėjo 
visos med. išlaidu sumos?

■ ” ' • ■ * -

KL. Medicare nesumokėjo,pil 
nos sumos mano gydytojo išlai
dų. Gydytojas reikalauja iš ma
nės išlaidas sumokėti. Aš ma
nau,'kad Medicare tūrėtų su-

to’ daryti ir kur ieškoti teisy
bės?" ’ ■ F. K.

ATS. Jūs galite klausti įstai
gos, kuri atsiuntė jums Medica
re pareiškimą, kad patikrintų 
savo sprendimą. Jeigu jūs nesu
tinkate su jų nauju sprendimu, 
ir suma išlaidų yra $100 ar dau
giau, tai jūs galite apeliuoti 
sprendimą, ši apeliacija vadi
nasi “Hearing”. Paskambinkite

i.*Mr 1

1

J. i. Birutė Pumputienė, Gen. T. Daukanto jury 
šauliy kuopos jaunyly šaulių vadovė pravedė m* 
ninę programą š. m. balandžio mėn. 30 d. Gen. T. 

-Daukanto kuopod ’pavasariniame^ plaukiojimo se
zone atidarymo, parengime Šauliy Namuose.'

Nuotr. P. iMalėtos

ar parašykite į bet kurią Social 
Security raštinę smulkesnėms 
informacijoms. 4 -

Paskelbė netikslių žinių

WASHINGTQNAS, D.C. Jei

gu AMA (Amerikos Medicinos 
Draugija) įleidcfsavo agentą į 
Social Security administraciją, 
Kad diskredtubtų federalnę vy
riausybę, dėl privalomo, nacio
nalinio sveikatos apdraudimo 
plano, Tačiau tas agentas nega
lėjo įvykdyti destruktyvinio dar 
00, kurį Social -Security pati 
darė per paskutines 6 savaites.

Social Security Administra
cija kovo mėn. vidury paskelbė, 
kad kai kurie gydytojai iŠ Me
dicare programos, išreikalavo 
net po $100,000 ar daugiau 1975

reikalas intymus, opus, buvb nepatogu terpti treciąjį as- 
menį, kad net tokį artimą, kaip tu. Svarbiausia gi, visa-, 
me šiame reikale mes pasitikėjome tavimi, tavo didžiad- 
<asingumul Tu didžiadvasingiausias, garbingiausias žmo 
gus. Aš tau be galo dėkingas. Jeigu tau kada norsdbįkės

rado, kad paprastai įkvėpuojant 
švino dulkių, taip pat galina 
rimtai švinu apsinuodyti.

Ištirti 91 vaikas, kurių tėvai 
dirbo švino dirtuvėse Memphis, 
Tenn.; gydytojai konstatavo, 
kad 48 vaikai turėjo savo krau
jui e pakeltą švino nuodų -kiekį,- 
ir astuoni vaikai buvo pagirdy
ti ligoninėn specialiam gydy
mui. Vaikų tėvai taip pat turė
jo kraujuje padidintą švino 
kiekį ir daugelis buvo gydomi 
nuoi švino apsinuodijimo.

Tyrinėtojai konstatavo, 
vaikai šviną apsinuodijo 
savo tėMį darbo rūbų, su 
riais tėvai iš darbo parėjo
mo; jų' vaikai įkvėpavo švino 
dulkes.

’ Tokios rūšies švinu apsinuo
dijimui išvengti, darbininkai, 
dirbą .. švino dirbtuvėse, pri
valo nedėvėti tokių rūbų gy
venamuose namuose^ Dr. L.

^Bet kai reporteriai norėjo pa
tikrinti tuos duomenis,: tai pa
aiškėjo, kad dr. Richard Geline 
jš Škokie, I1L iš tikrųjų gavo tik 
21,133 iš Medicare 1975 m., bet 
ne $143,704, kaip Social Securi
ty administracija paskelbė. Rep. z

kad 
Dilo 
ku- 
na-

Dėl pensijų padidinimui 
nėra geresniu plano?

KL. Sąryšy sų’,vis'...didėjan
čią infliacija, ar nėra geresnio 
plano padidinti pensijas? V. D.

ATS. Kaip jau skelbėme, 30 
iiiil. asmenims . ŠOCipį Security 
išmokėjintai (beftefjtai) nW 
liepos 1 d. bus. padį^fifį .3.9%, 
vadinasi čekiai padidės.

Padidėjimas remiasi, formule, 
nustatyta 1972 in. Shč. See. įs- 
tafyiho papildymo. Jis nestato
mas kartą metuose, kai pragy
venimas pabrangstai Žinovai siū 
io tą pabrangimo, įgyven
dinti kas 6 mėnesius po 3%. 
Automatišką proj^ektą remia 3 
-senatoriai: Frank Church (D.- 
Ida.), Harrison Williams (D.-N. 
J.) ir Peter Dominik (D.-N.M.). 
Jie siūlo du gyvenimo pabran
gimo periodus (-cost-of-living) 
apskakiaviinus (adjusment): a) 
balandžio mėn. ir, b) spalio m., 
tet kuriuose metuose, kai var- vuotos kai kurios to medžio rū

šys duoda dešimteriopai dau
giau.

Goodyear Tire & Rubber kom
panijos tyrinėtojai pradėjo au- 
ginti ir bandymus daryti su.krii- 

1 moksliais, vad. guavule, iš kurių 
tikišį išvystyti pramonę ir Amė- 
riką padaryti nepriklausomą nuo 
gumos- (kaiieuko) inipoTto. ,Gu
avule krūmeliai dabar laukinėje 
būklėje aūgd JAV pietvakarių 
lykumose.

H Pasaulinio karo mietu JAV 
valdžia Fietvakarirfose apsodi
nę guavule krūmeliais 30,000 ak
rų plotus, bet kai sintetinė gu
ma pasidarė gaunama, projek
tas- buvo pamirštas.- .

Jau praktiškai patirta, kad iš 
guavule-gumą išspausti galima, 
bet tas procesas tebėra perdaug 
brangus.

• .♦ • .s

Bandymai būsią tęsiami, kad 
guavule daugiau gumos duotų. 
Tropikų gumos medis heaves au-. 
gautis natūraliai duoda iki 300 
svarų gumos iš akro, o kulty-

lojamų prekių indeksas padidės
♦ p. f.

. f ■ UfeL §WiO DULKĖMIS
. apsinuodijimo

....KL. Ar iš tikrųjų su darbo 
rūbais galima parsinešti į na
mas apsinuo<Hjimą švinu? S. I.

ATS. “Health Digest” geg. m. 
hr. rašo, kad plautiniais me
tais patirta, kad*vaikai švinu 
apsinuodija valgydami padažy
tas bulvių lupynas (paint chips) 
ar kitas substancijas, kurios tu
ri “lethalinį” metalą. Naujos

kurias atliko Ligų ConiJų rūmų komitetas bus privąrs- 
trotes centras (Center for Di* tas suderinti numatomas skirti

Ofltfnf) Atimtoje ir Ten- sumas ir abieji rūmai turės tas 
fieseė Sveikutes departamentai sumas patvirtinti.

• Skirs namu statybai

WASHINGTON, D. C 
stovų rūmai, 369 balsais prieš 
20, trečiadienį nutarė paskirti 
administracijai 14.5 bilijonų do
lerių miestų ir namų statybos 
darbams. Panašus įstatymo pro
jektas guli senate.

Manoma, kad ir senato daugu
ma paskirs stambią sumą pini
gų administracijai. Vėliau aide-

At

— tarsi gaudė; jis, matyt, jaudinosi. Petras Mykoličius. >. 
pajuto, kad atėjo jo eilė kalbėti ir kad klausyt ir tylėti"’ 
jo reikale-netikrųjų reikštų vaidinti kilniadvasingiausią 
ir garbingiausią prasčioką^ o jis ne dėl to čion atvyko. 
Jis staiga pakilo ir pusbalsiu pridusdainaš pasakė: ’̂

— Paklausyk, Grigorijau, tu žinai, aš tave mylėjau 
ir geresnio vyro savo seseriai nenųręjau; bet tąiy.kas 
įvyko, baisu! Žiauru pagalvoti! .. ■ . * z«.-y

— Kodėlgi baisu? — paklausė.Vlasičius trūkstamu 
balsu, — Būtų baisu, jeigu mes blogai • pasielgtum* bet . 
juk šito nėra. . z G

— Klausyk, Grigorijau, tu žinai, aš be įtarinėjimų į ’ 
bet atleisk atvirumą, mano nuomone, judu abudu pasi
elgėt egoistiškai, žinoma, šito aš -Zinai nesakysiu, tatai. 
jai būtų kartu, bet tu privalai žinoti: motinos kančia.yj*a ; 
tokio laipsnio, kad aprašyt sunku.

— Taip, šitaip liūdna, — krūptelėjo Vlasičius. — 
Mes tai iiumatėm. Petrelį bet ką gi mes turėjome? Jei
gu tavo elgsena kam nors karti, tai šitai dar nereiškia,

nis neišvengtinai kam nors turės būti kartuš. Jeigu tu -' 
eitum:kovoti už laisvę, tai šitaip pat priverstų"tavo mo- 
tiną kentėti. Ką daryti 1 Kas visų aukščiausiai vertina sa 
vo artimųjų ramybę teš privalo visiškai ątsfeąl^i .nų^ ;? 
idėjinio-gyvemino. ' ... r J ’ g.

' Už lango ryškiai blykstelėja žaibąs, ir šis.įįzgėsys i 
lyg ir-pakeitė Vlasičiaus minčiū tėkmę.'z-^itsisedb šalia f 
Petro Mykoličiaus ir prašneko visai me” tą, ko reikia. :

. ' S.'/.- . • . " . . - ..VC

— Aš, Petreti, dievinu tavo seserį, — pasakė jis. •— į

vę,' ir aš ištikrųjų rrieidžiatisi už Ziną. Dabar rnano pk- 
;maldumas kasdien augo. Jinai man kilnesnę, negu-vyro ? 
žmona 1 Kilnesnė! (VlasiČiūs'kilstelėjo rankas)?"’’Jinai 
mano šventovė. Nuo .tuomet,/; kąi ji j>fie majjęs įgyveno, ‘ 
aš įeinu į savo namus, kaip į šventyklą. Tai reta, neįpras
ta, kilniausioji moteris I . ; .. ...J

. "Na, užsuko savo katarinką!” --- pagalvojo Petras 
jMykoličius; jam nepatiko žodis ‘‘mėtėte - s į

• — Kodėl jum nesusituokti ištikrųjų? — pasakė" jis. 
— Kiėk tavriii žrrierria Tinti tir. slrirHrhaė? . - Gš

HBiri

Sejtyniišdė^fiit penkis tūkstžneius. • - .
Daugoka.. 0 jeigu pasiderėti ? ’ z 5

— Nenuleis nei kapeikos.- Tai) broli, Jrtiisi . moteris!
—r atsiduso Vlasičiųs^ — AŠ tau ailkščiati, jį fiiėka- _ 
dos nepasakojau, biaUtu buvo prisfmintį bet štai tenka, -i 
prie progos prisimenu. Vedžiau ją gero^teišingos Yni-' i

K
nšg batahofio Vadžls susigyventi ŠU šėptyiiiolikos metų 
mergina, vadinasi, , tiesiog ją paviliojo, .pagyveno su ja 
apie dvejetą mėnesių ir metė. Pasijuto ji, broli, aršiau
sioje padėtyje. Grįžti pas tėvus gėda, net ir nepriimtų 
rijeilužis pametė, — nors eik į kareivines ir say e patda- 
viiiėk. Pulko draugai buvo pasipiktinę. Jie pūtys‘ne šven ? 
tuoliai. bet niekšybė jau labai akis svilino. Be bata- į 
liono vado oulke visi nakesti TwalAin Tė .f
įterptų, ar žinai, ėmė visi pasipiktinusieji pUskarimnkai

s

*

liono vado pulke visi pakęsti negalėjo. Ir kad jafn kižulę J 
įterptų, ar žinai, ėmė visi pasipiktinusieji pūskarininkai ? 
ir karininkai rinkti pinigus su parašais nelaimingosios f 
mergelės naudai. Ir štai, kai mes, jaunesnieji, karininkai 
susirinkom posėdžiui ir kai ėmėm teikti kas penkis, kas • 
dešimtį rublių, mano staiga užsidegė galva, ApHnkk fm*^ 
sirodė labai tinkama didvyrio žygiui. Aš fiUskūbėjatl pas. į 
merginą ir karštais |>osakiais išreiškiau jai savo užųo- | 
jautą. Ir kai aš pas ją ėjau, po to sakiau, kad kaitai j% f 
mylėjau, kaipo pažemintą, įžeistą. Taip... N^- nufiįo | 
taip, kad po šio savaitei praėjus, aš pasiūliau ’vedybas. I 
Vyriausybė ir draugai rado, mano vedybas, nesuderina- ’

mano elgesys turi būta įrašytas į pulko istoriją- aukso

draugams. Na, žinoma, buvo aujaudifitAš ir ' iiėfipSiėjo 
be griežtumų. Buvau paprašytas paŪkti pulką. Kažkur 
esu paslėpęs juodraštį, kaip nars aš tau duosiu yaakattyii 

.J-.', .4, t \

.. —,—i i -4-*' • J.
< naujienos, CHiČAdti t. tu. Monday,
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TRAKŲ MIESTELIO CENTRAS

Taupykite dabar

Pas mus Saupomi jūsų pinigai at-

sąskaitos

1800 So. Hoisted St$2.00
$100

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos, f - e?1 --

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

“Tai štai' kaip yra. Kaip, nia 
tote, aš turiu pasilikti dar me

NAUJIENOS, CHICAGO S, U-U— Monday, May 16, 1977

c Europos ir Amerikos pe
lės mėgsta sūri, tri Kinijoj gi
musios ir augusios pelės jo vi
sai neėda, nes kiniečiai jo neval- 
go ir negamina.

NAUJIENOSE GALIMĄ GAUTI:
1. J. Augustaičio ANTANAS SMETONA ir jo veiklą. 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

Kazimiero parapijos klebonui pa 
minėti jojo 10 metų kunigystės 
ir 30 metų klebonavimo sukak
tims. Ta proga pateikiamas 
]M>rtažas, nušviečiąs prel.

Dr. Ktan Griniui, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas, 
‘/fialsviršeltels. 336 psL Kaina $6-00. Minkštais viri. 
>raL Vael BlrfHIrs. SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO- 
-<> WJA I dalis. 208 ML. Įrišta — $3,00. minkštais vir

šeliais — $2.00; H dalis. 225 psL įrišta — $3,00. minHL 
teis viršeliais 

HanrOtM Tarnas

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
‘’ vardu ir pasiųsti:

įįy ,17«i-Se. Halsted SU, Cklcago, RL 60608 >

trio laidoje, antrašte “A Soviet 
rebel emigrates”, gavę$ progą 
Maskvoje pasikalbėti su K ęstu- 
čiu prieš pat jam išskrendant j 
Kanadą. ;:

“Jei būčiau turėjęs čia ilgiau 
pasilikti, galimas daiktas, kad 
vėl būčiau grąžintas į Gulago 
Stovyklą, kur ištvėriau 17 metų' 
kai politinis kalinys.... Nėra vil
ties, jokios vilties čia sulaukti 
kokių pasikeitimų toje sistemo
je. Dėlto išvažiuoju, pasakė 47 
metų amžiaus Kęstutis Jokuby- 
nąs.
J-Pasikąlbėjnnas apartmente

> Nedidelio ūgio lietuvis, kurio 
veidas jam nusišypsojus sušvin 
tą visa mase linijų, raukšlių ir 
sprogymių, kurį sutikau viena
me Maskvos apartmente, iš ku
rio .buvo: matoma, visa. dykuma 
aukštų dangoraižių, be augan
čių' medžių, bespalvių pastatų, 
tjk Gegužės Pirmajai nuo elek
tros stulpų , gatvėse buvo paka
bintos . raudonos. vėliavos, ' rašo 
RhįĮ Caputo. ? ; y; -

deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Trečią mėginimą Jokubynas pasakė, kad-man duotas leidi 
padarė praėjusį gruodžio mė- mas emigruoti. Pasakė, kad su į 
nesį, cituodamas straipsnius iš manim jie turi daugiau “trube 
Helsinkio sutarties. Per tą laiką lių”.
jis jau buvo užmezgęs santykius ( “Nežinau, ką veiksiu Vakaruo į 
su Vakarų spauda, įskaitant se ar kaip man seksis. Bet nebi.. 
Chicago Tribune, Londono Fi-'iau. Lageriuose patyriau, kaip 
nancial Times ir BBC, kurie vi-J maža žmogui tereikia”, baigė 
si rašė straipsnius ir transliavo jis. 'J. Pr.
istorijas apie jo vargą. Oficia
li pagalba atėjo iš Kanados am
basados Maskvoje ir iš Kanados 
darbo ministerio, kuris jo rei
kalu parašė laišką Politbiurui. 
Vienu atveju, kaip Jokubynas 
sako, ir Kanados ministeris pir 
.mininkas Pierre Trudeau kreipė 
si į Kremlių.

' , Taipgi, šių metų pradžioj Vil
niuj jį pastvėrė policija einan
tį į pasikalbėjimą su Vakarų ko 
respondentais. Jis policijos, 
nuovadoje buvo ištardytas. Jie 
iškratė jo drabužius ir nieko ne 
rasdami liepė jam nuogai išsi
rengti ir_ ieškojo jo kūną. Tuo 
met jam liepė nuogam tūptis ir 
toliau klausinėjo.

Pagaliau nerasdami pagrindo 
sulaikyti, jį paleido.

Istoriją apie Jokubyno areš
tą ir išniekinimą persisunkė į 
Vakarus ir per BBC buvo per
transliuota atgal j Rusiją rusų 
kalboj. Tai pagaliau įtikino so
vietų-autoritetus. .i; . •

‘Jie mane pasišaukė ir man

laksčiau Guggenheimo 
stipnedijas yra gavęs dailinin
kas Romas Viesulas.

J*ų tarti laiksa atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alei®, Aferose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 
agor * lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 pal. Kaltu 

Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
nruj kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos,, statytos baž- 
o«. įstėigti laikraščiai, kurių viso feuvo 12L 41 teatro draugija, 48 
iuitet^id chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi- 
- Duoti:dokumentai katalikiškų, aocailistinių, laisvamaniškų ir 
; organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban- 
ir-lct'^— A'

NortntleS JHą tam įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės
Deša . ?'

100 metų gimimo sukaktis 
poeto ir diplomato O. A. Mila
šiaus prisiminta ir duota jo ei
lėraštis “Rudens simfonija”, iš
verstas poeto Antano VaiČiulai- 
CIO.

Rašytojo laureato J. Gliaudos 
novelė ‘Teismas biržely” to
liau tęsiama.

Aprašoma Venezuelos lietu 
vių velykinė šventė, Bostono vy 

Irų seksteto pasirodymas Minkų 
: radijo programoje, R. Apeiky- 
tės Bostone piano koncertas ir 
kiti pasirodymai. Recenzuoja- 

. Slavėnienės atsimini- 
Mikalaitės poezijos kny-

imas su Kęstučiu Jokubynu
Tą dieną buvo paskutinioji 

prieš jam išskrendant į Pa
ryžių, iš kur jis lėktuvu išskren 
da į Monirealį, iš ten į Hainil- • *
toną,- kur gyvena jo broĮjs Jo
nas, inžinierius.

“Žinote, kiekvięnas trečias 
Sovietų pilietis yra vienas iš 
mūsiškių”, pasakė KGB kariniu 
kas Jokubynui, ranką mostelė
jęs pusėn, kur eilėmis stovėjo 
apartmentiniai namai. “Ten bu
vo pasigyrimas, bet netolimas 
nuo tiesos. Greičiausia, kad kiek 
vienas penktas ar šeštas. Jie yra 
gerai organizuoti.”

“Kaip jie tai padarę? Jie ko
kį žmogų pasišaukia ir pasako, 
kad jis turi pranešinėti apie ku
ri kitą žmogų. Jis jam pasako: 
“Jūsų, kaip Sovietų piliečio pa
reiga yra pagelbėti mums”. ,

“Jei tas atsisako, atsiduria 
bėdoje. Jis neatlieka savo parei-

La Mama eksperimentalinio 
teatro kompan'ia stato Šekspy
ro Makbetą, kur. režisuoja Jo
nas Jurašas. Atsidarė sekma
dienį, gegužės mėn. 8 d. ir tę
siasi iki gegužės mėn. 22 d.. I-a 
Mama Annex, 66 Ė. 4th St. Bar
bara Montgomery vaidina pa
grindinę rolę.

Chicagoje gimusi ir augusi 
bei lietuviškuose parengimuose 
besireiškusį, vėliau teatriniai su 
brendusi New Yorke ir tapusi 
viena iš ryškesnių modernaus 
teatro režisierių Jo Anne Aka- 
laitis sukūrė pagal Colette raš
tus. Apsitaisęs kaip kiaušinis 
vaidinimą, kuris atliekamas Ma 
bou Mines kompanijos, Joseph 
Papp’s Public Theatre nuo gegu 
žės mėn. 5 d.

Kęstučio Zapkaus įprastinė 
metinė paroda vyksja Paula 
Cooper galerijoje, 155 Wooster. 
Paroda tęsėsi iki gegužės 11 d.

Saulius šimoliūnas

M. Gudelis, POVILAS MILERIS
- ’•f pasuptai s-------------------------

Knygta užsakant reikta pridėti 25 et pašto maldoma.

- NAUJIENOS,

|7S> S. flalsted St, Chicago, HL 60608. — TeL HA 1-6100

’ 'NAUJIENOSE GALIMA GAUTI ŠIAS NAUJAS KNYGAS:
1. Jurgio Jašinsko, JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius,
'■poeto ir šeimos paveikslai, 266 psl., minkšti viršeliai ---------------$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 ------ —...----- ----------- ------------ - —

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

orderi tokiu antrašu: :

NAUJIENOS
..1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60S08

norėčiau. 
Keista. Kiek daug žmonių tame 
(vizos gavime) dalyvavo ir 
kaip ilgai truko. Ir staiga gau- 
nu.ir jau rytoj iškeliauju. Visa 
tai taip staiga įvyko.”

•

Jokubyno ilga ir rizikinga 
kova vizai gauti yra pavyzdys, 
kaip sunku yra Sovietų pilie
čiui išemigruoti ir parodo Va
karų valstybių įtakos sovietų 
valdžiai stiprumą ir ribotumą.

Pirmą kartą jis įteikė prašy
mą 1975 m. sausio mėnesį savo 
gimtinėje Vilniuj, Lietuvos Res
publikos sostinėje. Vietinė ad
ministracija jo dokumentus at
metė, kadangi jo vidaus pase 
yra antspauda, kur pažymėta, 
kad buvęs kalinys Stalino lage
riuose.
_ Labiausiai, ko sovietai neno
ri, tai, kad buvęs politinis ka
linys išvyktų į Vakarus ir papa
sakotų apie kruvinąjį periodą 
Sovietų istorijoje.

Jis'bandė antrą kartą ir vėl 
buvo atmestas, šį kartą prašy
mas atmestas keistu motyvavi
mu, kad Jokubyrfas kaip krikš
čionis neturi Izraelyje jokių gi
minių. Sovietu Sąjunga vizas 
duoda piliečiams tik emigruo
jantiems i Izraelį.

, \ PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU. MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

ri D*. Jtm>« OuuparM. ŽEMtS ŪKIO iVIETIMAS. Stadija. Hlela- 
Chicafoja 19M metate paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da

nų: leaės ttto Ivietimo problemos ūkininkų krašte, n dalte: žemės 
Akto JMedinas Uetavoje.

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
neMtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gtiilai ftausufių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių Ir kultūriniu laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų dldSiuotis ir džiūgauti savo Žemės ūkio kultūros vaistais 
IT "PriteM mėtom* ffidHodoms Europos tautoms”j^fcOTOs apie žemės flkj atrodo tatžemdhbiams skaityti kadangi 
sbsolluų lietuviu tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po na- 
aaoĮI iibteikyta neturiu absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki- 
Kuhl, Ina utafinkų vaitai, reffida. tad ši knyga bus brangi abso- 
iMhf llėtavta daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei aaniria, tad pradėtas skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
•atorteus riarlama Lletavai itete iofitete: “Dėkingas sūnus — myli

Knygos 300 pudapių n daug vateddių ir lentelių, kaina tik $8.00. 
OaunaM HsnjtaMM.

arta HoMy Orderi tinsti tokiu adresm
/ N1UJ1INO8

IŽlf Md. HAIOTTO STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

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

Įstaigos pietuose Hemas automobiliams pastatyti.

- 1 - ... M-oe
Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS. 

Pakalnės ir Labguvos.apskritys su Įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis Ir dokumentacija. 336 psl. kaina $6.

P.'.'KeėtOnM, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių- Kaina $3.

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminima 1 
‘ ________________________ $3.00

biografijos bruožai 233 
_______ __________ ■.______ $2.08

I SUNKENYBES LIETUVIUI EMIGRUOTI
Vdkęirv spaudos pasikalbę j

Žincmo Kanados lietuvių vei- 
£ėįo Jono Jokubyno brolis Kę
stutis Jokubynas, 17 metų kan
kintas nežmoniškose sąlygose 
Sovietų sunkaus vergų darbo 
Stovyklose; ir dąr gyvas paleis
tas pustrečių metų vargo, ko] pa 
galinti gavo' leidimą išvažiuoti * 
Į>as savo brolį Kanadoje. 
/ Kaip sunku ir ’ nelengva yra 
ištrukti gyvam iš raudonojo pra 
garo, aprašė Chicago Tribune

turėdamas savo šeimą. Jis pra- ’nebegalėčiau 
nešinėja.

‘Tokia bendruomenė tave 
verčia būti didvyriu arba niek
šu. Bet kiek žmonių gali būti 
didvyriais? Labai nedaug”....

Jokubynas išsiėmė iš švarko 
kišenės kaštaninės spalvos So
vietų pasportą ir parodė jį paly
dėti atvykusiam afmėrikiečiui, 
kurio viename puslapyje, buvo 
įspausta jo išvykimo viza. Pa
prasčiausias dalykas — keletas 
tamsiai' raudonos spalvos pažy
mėjimų blyškiai rausvos spal
vos puslapyje, bet tam gauti 
jam truko pustrečių metų.

Paminėta prel. Kučinęfl 
sukaktis

Gegužės mėnesi^? “Lietuvių mos M 
Dienos” yra skirtos prelato Jo- mų ir 
no Kučingio,- Los Angeles- ,šv.1 gos.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jumlnas, A KISS IN THE DARK. Pik-antiškų fr intymių nuotykių 

aprašymai paimti iš gyvenimo. Lengvas rtilius, gyva kalba, granai išleista. 
150 psl Kaina $2J5O.

Dr. Juozas B. Konėlus, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
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 (vairiomis progomis. Jas ir 
ritas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki rr 
oiniginę perlaidą. — 4.-i-il

Lietuviai New York© 
Kultūriniame Pasaulyje
Balandžio mėnesį Jonas Me- 

jjkas gavo Guggenheimo stipen- 
Kuėingio nueitas 40 metų kelias diją ruošti naujus filmus. Iš lie 
ir atžymimi jo 30 metų bėgyje tuvių 
atlikti parapijoje darbai. Gau
siai iliustruojamas retomis niro 
traukomis iš preL Kučingio gy
venimo. Žurnalo viršelį puošia 
prel. J. Kučingio nuotrauka, o 
paskutiniame viršely pateikia
ma jo pastatydintų pastatų nuo 
traukomis.

Penkerių metų sukakties pro
ga prisiminimas Romas Kalan
ta, susideginęs Kaune prie teat
ro rūmų, šaukdamas “Laisvės 
Lietuvai”. Tuo jis protestavo 
prieš Amerikos prezidento D. 
Nixono pasitarimus Maskvoje 
su NKVD generolu L. Brežne-

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI (DOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKtJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS 
Dr. A J. Gussmi — MINTYS IR DARBAI, 259 pal, llefianSua 1906 

metų (vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir ml- 
rūpinlmą. _ ____________ ;----- ----------------------- - “

Or. A J. Gunan — DANTYS, jų priežiūra, sveitau tr grožis.
Kietais- viršeliais, vietoje $4-00 dabar tik-----------------
Minkštais viršeliais tik ■ ______________—-

Or. A J. Gwwn — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS tMONIt.
Kelionės po Europą (spūdžiai Dabar tik —.... ,
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) Taip kalbėjo prof. ^turint pa-
Biržiški prieš 25 metus. Jie 

Į vėliau savo pažadą valandėlei 
laUdoti ištesėjo, daug kartų

' retomis progimis, daugiausia 
vasario 14-tą minint, prabildi" 
mas į klausytojus.

Perdaviau Čia ištisai visą 
pirmosios valandėlės kalbą 
tekstą, nes tai dabar jau yra' 
istorija, juo labiau, kad prof. 
M. Biržiška ir konsulas dr. J. 
Bielskis jau mirę, kaip prel. 
J. Kučingis dabar jubiliejinės 
— metą sukaktį minint —

certus iš okupuotos Lietuvos so
listą. ■ Labai garai, kad teiftko 
apie viešnią nebuvo užsiminta, 
bailus praėjo su I abai graži u

$14.00

$31.00
$18.00

$4.00

Naujienos eina kaac&eu Saktriant 
sekmadienius. T<ri<ffia Naujienų Ben
drovė. 1739 So, Halrted St. Chicago 
m. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.,

Pinigus reikia liūsti pašto Monev' i 
Orderiu kartu su užsakymu. S

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien. išskyrai lekmadienhx. no*
9 vai. ryto iki 5 vaL vakaro. Šeštadieniais —iki 12 vai

Lietuvos nepriklausomybės laikais Alytuje pastatyta dviaukštė mūrinė mokykla

VL BARŪNAS niains ir kitokiems reikalams,

... iš tą trijų sveikintojų be
tikau aš vienas, o kiti du ma
no bendrininkai jau iškeliavo 
pas Aukščiausiąjį užmokesčio 
atsiimti”. Kaip dvasiškis, prel. 
Kučingis dabar, per 25 metus 
valandėlę rėmęs kur tik matė 
esant reikaKnga, ir dabar la
bai jautriai pataikė į širdis tą, 
kurie per tiek daug metą dir
bo ar tebedirba tai lietuviškai 

savo sveikinime
Gen. Petronis laukia muselių išskėtęs - 

rankas
Nepriklausomos Lietuvis žmonių prakaitu moky

tas, rengtas ir šertas generolas Pranas Petronis pirmas 
persimetė sovietų pusėn ir, kartu su gen. Vitkausku, 
tapo sovietų imperialistinės politikos Įrankiais. Jis’ pa
dėjo okupantams sunaikinti Lietuvos kariuomenės ryž
tą pasipriešinti Įsibrovėliams, o vėliau pats stojo Į rau
donąją armiją ir visą karo metą vykdė sovietų karo va
dų Įsakymus be jokio mirktelėjimo. Jis tikėjosi užsitar-

Lietuviški garsai Pacifiko erdvėje
(25 met it sukakties proga)

(Tęsinys) T

jis negavo. Jis buvo įstumtas iš raudonosios armijos ir

Prieš du metus Maskvoje buvo sudaryta didelė 
draugija, pavadinta Rodina. Tos draugijos tikslas . —

nius kraštus. Jeigu kurio negali pavilioti, tai bent Įkin
kyti į Maskvos tinklus, kad jis laikui bėgant būtų nau
dingas sovietų imperializmui. Jeigu iš šeimos nario ne
gali išsunkti jokios naudos, tai kad būtų prisikabinta 
prie jo uždarbių, taupytu ilgus metus. Kiekvienai rusų 
pavergtai tautai sudarytas atskiras Rodinos skyrius.;

“Tautietės ir Tautiečiai. To 
limo j e Pacifikopakrantėje — 
plačiai išsisldaidžiusiame An
gelą mieste — šventąją, var
dais žemėstriukšmo garsus 
mumst švelninčiame — pal- 
mingame, nei sniego nei šal
čio nežinančiame — Įvairias
palviame, Įvairiakalbiame, Įvai
riataučiame kelią milijoną gy
ventojų sambūry — pirmą 
kartą šiandien prabyla gimto
sios kalbas garsais lietuviška
sis radijo pusvalandis. Ryž-< 
tingų vyrą dėka milžiniško, 
miesto nedidu-tė lietuviu bendr
ruomenė žengia tuo būdu nautninam mūsų gyvenimui, 
ją žingsnį tautinio savo susip- paskirą asmenų

veiklosratinio ir kultūrinės 
kelyje. - t >

Betkuris Tautinis mūsą lai
mėjimas, kad ir mažinusias jis 
kam atrodytų, yra reikšmin
gas ir svarbus netik vietos Ee- 
tuvrams. bet ir išviso višai mū
sų tautai, nes veikdamas mus 
vietoje, ■Įgyvendamas vietinio 
Tautos dalinio veiklumą, savo 
pavyzdžiu veikia ir kitur.esan 
čias Tautos dalis, kelia tautos

kiek šie vienu ar kitu atžvil- valandėlei, 
giu reikšmingi ar naudingi pareikšdamas: “Dieve iš -aukš- 
fautinei mūsą bendruomenei, ^°j° dangaus, laimink visus ku 
šiaip ar taip mus judina ir vei darbą dirbo fr dirbai jį 
kia. Tad Į ŠĮ radio pusvalandį'moraliai materialiai remia, 
nežiūrime kaip Į vieno ar ke- J ^ad ši Lietuviškoji Radijo Va- 
lią losangeliečių prasimany- 
mą-sąvąjį" reikalą, kuriuo tesi- 
vertie kaip išmaną ir pajėgią, 
kaip Į visą mūsą tautini reika
lą, kuriam būti nejautrus ar 
abejingi, tik privalome aiškiai 
jį palaikyti ir remti.

Šiuo nauju o tu mūsiškiu ryš
ėtu netik džiaugiamės mes Los

Angeles-Santa Monica

landėlė niekada nenutiltų bė- 
rusi Hetuviškos kultūros* per
lus visai mūsą bendruomenei 
po žydriuoju Kalifornijos dan

ir ateičiai visfęms tokia
kdda buvo fld šiol. Be abejo 
tai dėka nuosaikaus sprendi
mo, kurį padarė klubo pifnu- 
nmkas -Juozas Mitkus, remda
masis turbūt ir kitų višudn^- 
nės veikėją pareiškimais ii* pa 
tarimais. Net ir visa ra£jo klu 
bo valdyba, kurioje pasireiškė 
stiprios nuomonės ūž Ir prieš 
Kaukaitės padainavimą baliu
je — laikėsi labai santūriai 
prieš bet kokį išsišokimą, tur
būt Vadovaudamosi klubo pir
mininko Juozo Mitkaus per ra 
diją pareikštu raginimu (ati
daromoje kalboj eį, kad “—ra
dijo interesus laikykime virš 
visą mūsą asmeninių ambici
ją”. Tie valandėlės interesai ir 
buvo išlaikyti, pirmoje eilėje 
prieš visus kitus. Jei ne pa
dėka, tai bent labai didelis 
“kreditas” rengėjams^ — visai 
valdybai.

Dabartinę Kalifornijos. Radi 
jo Klubo Valdybą •sudaro: Juo
zas Mitkus — pirminink as, 
Henrikas Bajalis ir Juozas Ge
el mintas -— vicepinnmTnkwi,

Danutė Kaškelienė jžbgra- 
rną koordinatorė, Onutė Ma

Amžinybėn iškeliavusią prbff. 
M. Biržiškos ir konsulo dr. X 
Bielskio rietas prie mikro>fd- 

| ho dabar, po '25 metą, šu nėmat- 
belu-lžiau reikšmingais ir jausmin

gai, bet jį vertins ir džiaugsis gals šveiktnimais užėmė jaii- 
taip-pat visi sąmoningieji inū- noriom kartos atstovai — Ame-;

1 są tautiečiai kitose mūsą tau- rikos Ufeturią Tarybos įftrnii- 
tinėse bendruomenėse Jungti-įninkąs (Lds Angelės šk'yriaiis); 
nėse Amerikos Valstybėse ir 

pajėgumą, stiprina tautą. Kuk Mtuose _ visur> kur
likimo išsklaidytos, bet šiam 
nėnusilenkiančiais, gyvos, dar
bingos ir kovingos mūsą tau
tos tebėrą nenutautusių .sūnų 
ir dukterų, kai gaus jie apie! ■ - - . . .... - *r

sidavimo vi® pareigos įprati
mo radijo valandikes išlaiky
mui ir tai netik jau dabar, bet

liausioji radio programą, .ski
riama mūsą-žodžiui, mūsų me
nui, draugijiniam ir visuome

nei 
materiali-į

inž.' Vytautas Čekanauskas jį1 
Amerikos Lietuvių- Bendruo
menės Vakarų Apygardos pir 
mininkąs inž. Vytautas Vidu
giris..

Ię darbo naštą ir -atsakomybę 
yra pasiėmęs pirmininkas Juo 
zas Mitkus, kuris nuo pat 1969 
metą būdamas valdyboje

Jubiliejinės valandėlės pro-

viškė”. Tos “Tėviškės” priešakiu rusai pastatė buvusį 
Lietuvos generolą Praną PetronĮ. ė.

Praeitais metais gen. Petroniui pavyko .Įtikinti dvi. 
Bostono mokytojas nuvežti vaikus į pavergtą Lietuvą 
ir pamokyti jas ir. juos Lietuvos istorijos. Šiais metais 
gen. Petronis tikisi, daugiau aukų Jis žino, kad :šiais 
metais didesnis lietuvių skaičius rengėsi vykti Į paverg
tą Lietuvą; bet Petroniui užsirašiusių nepakanka. Jis 
žino, kad lietuviai važiuoja į Vilnių, besinaudodami ke-. 
leiviams vežti bendrovių patarnavimais. Petroniui šios 
kelionės nerūpi. Jie žino, kad keleivių bendrovės gali 
nuvežti, lietuvius Į Vilnių tik penkioms -dienoms. Jeigu 
kuris, pasitaręs su giminėmis; bando išvažiuoti i kaimą 
ir pažiūrėti, kaip klėsti tas “kolektyvinis žemės ūkis”, 
tai policija tą diumpa, iškrečia ir grąžina Į Vilnių, nu
baudžia ir prigrasina. ' ~ „

Petroniui toki keleiviai neberūpi Jis nori, kad A- 
merikos lietuviai taptų pavergtos Lietuvos “draugai”,; 
kad rusai Amerikoje galėtų turėti ištikimą armiją, kad 
vietiniams agentams kiekvieną metą mokėtų nustatyti 
mokestį. Už tokius pasižadėjimus Petronis prižada ne tik 
Vilniuje ilgiau palaikyti, bet ir Į buvusį kaimą išvežti 
ir mirusių tėvų kapus aplankyti. Tokiems “Tėviškės” 
draugijos nariams jis prižada žymiai daugiau, negu pa
prasti turistai, mokėdami tokias dideles Sumas savo ke
lionėms, gali iš okupanto pastatytų bernų išsiderėti. Jis

lengvą išsprendimą, jei ji sprendžia -kompetetinga: 
Įstaiga, klausimą. “Tėviškės” draugija visiems ge
ros valios tautiečiams visada ieties paramos ir • pa-j 
galbos ranką,- o jei kartais klausimas buš ne jos; 

•- kompetencijos ribose, nurodys kur būtina kreip
tis” (Vilnis, 1977 m. geg. 11 d., 2 psl.)

von jšidėkime; ir ?prisiimkirneį vo ^suruoštas i ir jubiliejinis ha- 
Eus... net su “jubiliejime” štai, 
gmena: jame dalyvavo Vil
niaus operos solistė Kaukaitė 
šu savo vyru Vytautu Žebrifi-

niną, kol jis dar-nebuvo pagriebęs Rusi jos 'centrinės val
džios, tvirtino, kad “komunistinė santvarka bus papra 
stesnė, nebus komplikacijų,' nebus sudėtingų taisyklių,, 
nes ten nebus privilegijų, nebus kaiptalistų, nebus tur
tuolių, bet taip pat nebus ir beturčių. Koinūnistinėje 
santvarkoje visi bus lygūs, Visiems, bus taikomos tos* 
pačios teisės ir gyventi bus vienas malonunras. Dabar,' 
po 60 metų rusiško “komunizmo” ir 30 metų lietuvifiko-i 
jo, Petronis kalba, kad dabartinėje Lietuvoje “iškils5 
daug klausimų”, kad nuvažiavusiems iškils “organiza
ciniai sveciavimosi klausima?’, kad gyvenimas ten toks

Gen. Petronis žino, kad Amerikos lietuvis, važiuo
damas Į rusų pavergtą Lietuvą, norės pamatyti ne tik 
“samanota bakūžę”, ir “pakluonės berželį”, bet jis 
norės pamatyti, kaip gyvena jo broliai ir še'serys, c jei- 
gu jų nėra, tai nors bent parymoti -ant jų kapo,

laukia pasižadėjimų būti jam naudingais ne tiktai Okupantas sąmoningai uždraudė turistams pasižiūrėti

jc, pagal jo paties žodžius “va
landėlę išlaikyti virš visi; as
meninių ainbfeiją".

’• • . 'ii-■"‘■•viLiat* ’ S‘tK- .‘“'Z—...'3Lį£ z."i-

į savo ’ širdis, jog žinia. apie! 
josangelinio pusvalandžio prą 
dedamą darbą “Amerikos Baf 
so” atlantinėmis radio bango
mis tikrai pasieks ir kenčian-' nu filmų režisierium, užsitar- 
čiojo Tėvynėje likusius mūsų' 
brolius -ir seseris, kurie, kad 
ir negaus mūsą '-žodžių, mūsą- 
dainą ir muzikos garsą girdė
ti, bet iš žinios supras ir iš-, 
jaus mus ne saldžiai : 
džiaut, tik ryžtingai veikiant.’ vęsti net jubiliejinę valandėlę

Savo ir savo artimą žmonią — paskelbant, kad solistė Kau 
vardu -‘nuoširdžiai ir karštai; kaitė dalyvaus baliuje fr... pa
sveikindamas šio naujo žygioį dainuos. Ta propagandinė mia- 
sumanyfojus ir vykdytojus —ichinacija nepraėjo. Nepraėjo 
judrius mūsą tautiečius Gedi-^ taip pat siūlymas, kad baliuje 
■miną, ir Uždavinį ir linkėda- ,ši viešnia Iš Ldetuvoš butą pris 
mas jiems nelūžtamos ištver- tatyta publikai. Nepraėjo tas 
mės savo siekinio siekiant, siū siūlymas,^nes aišku, kad vie- 
laus jiems į talkininkus, Įdek nas ar kitas jos gerbėją būtą 
būčiau jiems kuo naudingas ir pasiūlęs jai padainuoti ir tai 
reikalingas. Miela ir graudu ji būtą padariusi — nes buvo 
man būtą atsiminti tuos lai- su tokiu “iškvietimu” sutikusi, 
kus, kai Į tautiečius ne kartą Aišku, tai būtą buvusi gana nes, miręs ii930 sulaukęs 
gaudavau prabilti per Kauno nepageidaujama (tokioje vie- 63 m. fr 62 metus be paliovos 
arba Vilniaus radiją. - toje ir tokia proga) demonstra dirbęs šio distrikto kasyklose”.

vardo atžymėjimą. Tais, č$a. 
pas gimines viešinčiais iš oku
puotos Lietuvos žymiais sve
čiais kai kurie buvo taipsaža- 

snau-jvėti, kad pasišovė jiems pas-

dėjo iki Šiol,' rodo tai, kad mė- 
tiniame susirinkime (š. m. ko 
vo mėn. 6 d.) paaiškėjo, kad 
tai dienai kiabė 'kašėje buvo 
12,600. — dolerią. Be jokią 
skolą, bet jokią piniginiu. įsi- 
'pareigojimą. Nieku jgenąu ir 
niekur, joks kitas vjsuomėni- 
nis sambūris, turėdamas nuo
latines dideles išlaidas, nega-

metus, tokioje'' jpąbrginarnai 
mažoje kolonijoje. . . . »

'(PtfbfcSga) f

tai savo retorikoj mėgdavo sa
kyti savo amžiaus metus ir. 
tvirtinti, kad visą tą laką pra
leido kalėjime^ Fairplay ka
pinėse, Colorado valstijoje yra 
paminklas su tokiu įrašu: “Čia 
palaidotas urvinis vardu Pru

biurams. Petronis turi teisę laužyti kelionių biurams stato f “Gintaro” viešbutį, kad lietuviai galėtų pasižiū- 
nustatytas taisykles. Maskvos žmonių fetotrofiuojamoje rėtį ■ - • ’ • - - • --
spaudoje Petronis, be kitų dalykų, apie šios vasaros ke-1 du neg 
liones šitaip rašo: a

“Daugelis atvyks “Tėviškės”; ■draugijos sve-j Kf
čiais, daugelis — giminių ir artimųjų svečiais, o dar lietuviams parodyti Gintaro” klėtkutes ir jose patup- 
daugiau — turistais. Kiekvienas tautietis atvyks suadytas Amerikos beždžione, o gen. Petronis, jeigu Įsi- 
savo planais; vieni norės pamatyti, kaip gyvena lie-.trauksi į jo armiją, tai tave ir Vilniuje kelias dienas pa
turiu tauta, žengdama socializmo keliu, apie kurį laikys ir tau leis pasimatyti, taksiu nuvažiuoti į tas 
kapitalistinėse šalyse reakcinės jėgos prišnekėjo ir rietas, kur aaksčiau gimtinis kaimas biivo ir kur pak- 
prirašė marias baisenybių; kiti, ypač vyresnio am- lUOnės:beiž-lis rymojo. B^žefio gali ir nebūti, nes ta, 
žiaus žmonės, atvyks pasimatyti su gimtinėmis;' vieta gab “aukštesnės komunistinės kultūros” krūmais! 
treti ieškos samanuotos bakūžės ir pakluonės ber- apaugus.’. Petronis ir jo vadovaujama ‘fTeriskė” yra1 
želio, kuriuos paliko prieš daugelį metų, parymos pasiruošusi teikti okupantui tokį patartiSrimą, kokio 
ant tėvų kapo. Suprantama, kad tautiečiams iš iki šio meto nepajėgė nei Kazakevičius, ne* Zinkevičius, 
kapitalo šalių atvykus Į tarybų Lietuvą, t. y., Į 4ei "Zimanas duoti. Jis ištiesė plačiausią tfttklą, o dabar, 
vaistvnę, kanoje visai kita socialistinė santvarka, ‘ankas išskėtęs, laukia muselių.

_ iškils Jdaag klausimų. Jiems ypač nelengva, kai iš- Didokas liėtūrių skapte jau ĮsipaiSd® į Petronio 
kyla kokie organizaciniai sveciavunosi Mausimai; Reikia atidžiai sekti kiek ten dar jsipainios

kapitalo šalių atvykus į tarybų Lietuvą, t.

iškils idaag klausimi}. Jiems ypač nelengva, kai iš-

yti, kaip jo broliai ir seserys gyvena 5L- zwJLk #

sunku susivokti pas ką, ar Į kokią Įstaigą kreiptis,_____________________________________ _ ______ ___ >
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Dar vienas vaizdas ii Gediminą kalno ’
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Palangos pajūrio vaizdas

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IK ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Tvtef. 6954)533 

Fox Volley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

VkWVWZAVyVWVWAWflWWAWWi^WWVVWUWWVVWVV

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUIAKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOOWR CHIRURGIJA 
6449 Se. Pulaski Rd. (Crowford 

Medical Building). TeL LU 5-6446 
Pnuna ligonius pagal susitarimą. 

Jei neauuiepia, skambinti 374-8004

RAŠO Dr. A. J. Gl’SENAS

IŠPUVĘ DANTYS

Staigiai mirė teis. Kazys Ka-( kildavo aštresnio pobūdžio 
sakai tie, su kuriuo bal. 11 d. klausimo sprendimas.

DR. PAUL V. D ARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

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

kas antrą šeštadieni 8—3 vai.
T4L: 562 2727 arba 562-2726

vakare Evans koplyčioje Chica- 
goje atsisveikino Kory! Leo-Li- 
iuanipa, Liet. Tautinio Akad. 
Sambūrio, Balto, Liet. Teis, dr
oš, LTS-gos ir kt. atstovai.

Jis gimęs, 1903 m. Lenkijoj, 
1922 m. baigė gimnaziją Varšu
voj, 1923-27 m. studijas baigė 
Lietuvos universitete, ir gavo 
teisininko diplomą. 1927-35 m. 
buvo Vid. Reikalų m-jos refe
rentas.

Kai Vidaus reikalų ministeris| 
paleido Kauno m. ligonių ka
sos valdybą ir tarybą, paskyrė' 
K. Kasakaitj valdytoju. Jis vai-}

Kai kurie dr-jų atstovai, no
rėję koj>iyėioje savo organiza- 

"Jcijų vaidu atsisveikinti, nega
vo žodžio. Lietuvių Teisininkų 
Chicagos sk. valdybos žodis bu
vo paskelbtas “Dirvoje”. Nega
vau žodžio ir aš atsisveikinti, to
dėl čia pasisakau. Pr. šulas

Literatūros popietė
I Po šaltos ir žiaurios žiemos, 
I staiga išniro ankstyvas, gal ir 
j perahkstyas, malonus ir šiltas 
pavasaris. Tą dieną Saulutė pa- 
sišykštėjG savo skaisčiųjų spin-

ŠIRDIES LIGOS

Rei.: Gi 8-0873

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA .

6132 So. Kedzie Ava„ WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti Mi 3-0001.

TEL. — BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

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

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

Telefonas atsakomas 11 vai.

FK. frank pleckas 
OPTOMETRISTAS

Tikrina akis. Pritaiko akinius j- 
“contact lenses”

DR.LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

prostatos chirurgija
/ . ' 2656 WEST 63rd STREET

VaL antrai nuo . 1—4 po pietų, 
ketvirtai nuo 5—7 vai vak 

.. Ofiso telef.: 776-2S30 
Naujas, rez. telef.; .448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

Jei norim būti sveiki, turi noroms jis yra priverstas kreip 
me gerai savę prižiūrėti," būti- tis | gydytoją, kuris suranda 
na naudoti vien tik sveiką, pradinius ligos simptomus. Me- 

- - , , - . daugiau n ainiai ų'maistą, ku-dicinos gydytojas, padaręs svei-
dytojo pareigas ėjo du ™riu, ■ į žemę, šiek tiek ris palaiko cheminių junginių katos patikrinimą, tokį ligonį
kol vėl buvo išrinkta, pagal lygsvarą kūne, šios lygsvaros pasiunčia pas odontologą, kad

m iTrt«_i -( pakrikimas sukelia ligas ir lai- jis ištirtų dantis. Odontologas
padaręs nuoseklų tyrimą ir X- 

Visai nenuostabu, jeigu uii.;Rv spinduliu peėvieHmo pa- 
;gelba suranda, kad daugis dan 
tų jau nebeturi gyvvbės, nes 
jie yra mirę.

Auksas, sidabras ir kili įvai
rių ■ metalų lydiniai paviršiuje 
aiškiai spindi ir sudaro gražų 
vaizdą, bet dažnai po tokiu gro 
žiu padantėsė esti susiforma
vę daugybė aklų pūlinių, ku
rie ir yra žiauriausi širdies 
priešai.

Nūdien 
didžiumą 
užnuodyti 
kuriais tūno aklosios votys, 
kurios pagamina veik visus šir 
dies sutrikimus, kurių nepagy 
do ir geriausias širdies ligų gy 
dytojas. ., ' į

Dr. Murray Brown,- saiko štai 
ką: žmonių mirtingumas nuo 
širdies ligų stovi pirmoje vie
toje. Pranašaujama, jog 1977 
metais 700.000 — čių ameri
kiečių mirs nuo širdies ligų. O 
vienas milijonas su viršum bus 
naujų susirgimų.

Manding, kiekvienas žmo
gus sulaukęs pusės amžiaus, 
turėtu dažniau lankyti medici
nos ir dantų gydytojus, kad 
patikrintų rišo, kūno ir dantį] 
sveikatos stovį, nes lik juodu 
yra konipėlėtingi duoti pala-- 
rainą, kaip išlaikyti sveikąją 
ir apsisaugoti nuo širdies smū
gio!

"Brolis išduos broli mirti". — Mato 10:21.
Nėra malonu skaityti tokią grasinančią mūsų Viešpaties pranašystę, 

bet žinokime, kad tai yra parašyta mus pamokyti, kad turi ateiti toks lai
kas, kad Dievo meilė taip atšals kaf kurių širdyse, kad jie galės lyg kar
du žudyti savo brolius. Pranašystėse pasakyta, kad Viešpats leis taip 
kaip kovoja kiti, mes kovosime tik prieš didžiausįji priešą, šėtoną. Pasau
liniai ginklai yra nevien šautuvai ir kardai, bet ir liežuviai ir piktos kal
bos. Savo liežuviais turime garbinti Dievą ir dėkoti jam už jo gerada- 
ivykti trumpai pirm savo karalystės įkūrimo. Ryžkimės, kad nežiūrint to. 

Į rystes. Ypatingai taip'turi būti tikėjimo ’ šeimynoje, gyvojo Dievo baž
nyčioje.

Visi žino, kad mirtis yra Baun U paliečia klokvfaną. Brt kur yri mi- 
ru*.w|i? į f< klausimą mako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokam*!. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILU 6062$
IV, RATTO TYRINĖTOJAI

naują įstatymą, Kauno m. Ligo- ■ 
nių kasos taryba, kuri iš savo 
tarpo-išrinko valdybą su pirm. 
Pr. Šulaičiu, dr. K. Gurausku, 
direkt. J. Daugirdų ir darbo in- 
spekt. M.Liutermoza, Varėno sa 
na tori jos vedėją J. Bagdanavi- 
čių. Periodiškai inspekcijai čia 
išvardinti asmenys su soc. aps. 
insp. K. Kasakaičiu vykdavo į 
Varėną, kur veikė dvi sanatori
jos: Valstybinė, vadovaujama 
dr. Grigaičio, ir Kauno m. ligo
nių kasos.
K. Kasakaitis, su Raseinių dar

bo insp. Dyiiiša; Darbo Rūmų 
pirm. Prl šulaičiu, Saviv. dep4o 
direkt. Pr. Barkausku; Užs.1 reik, 
referentu Staneika, “Darbinin
ko” red. "Pr. Dielininkaič.u at
stovavo Lietuvą Tarptautinėje 

j Darbo konferencijoj, Genevoje, 
Šveicarijoje.

• . '- ... - i - - - -.

Atvykęs į Chicagą K. Kasa
kaitis difbo Zenito TV fabrike. 
Šia aktyviai įsijungė į Lietuvių 
Teisininkų draugijos, Čhičagos 
skyriaus darbą, vienu laiku bu
vo skyriaus pirmininku, ftėma- 
iai Įdėjo darbo Į Balto organi- 
:acinj darbą, • buvo Chicagos 
įpygardos valdyboj, o taip pat 
dalfo centro valdybos aukštas 
pareigūnas. a-

Kartą K. Kasakaitis pasisakė, 
<ad jis į Baltą nebuvo LTSrgos 
leleguotas, -bet esą ji išrinko 
susirinkę afstovai (kaip jis sakė 
‘nuo floro”). Dėl savo švelnaus 
r gero būdo Ki Kasakaitis mo

kėjo sugyventi su Įvairių Įsiti
kinimų tautiečiais^ visada ras
davo kompromiso kelią, jei iš-

Mažeika ė Evans

O’ (Arch Supports) ir t t. 
Vai.: 9-^4 ir 6—8. Šeštadiehia _ 
2850 West 63rd StM Chicago. III. 6062$ 

telef.. PRospect 6-5684

‘__ Gėlės visoms progoms
o-VERL-Y, HilLS t?buir<rčlA 

2443 WEST 63rd STREET
Telefonai: PR 8-0333 Ir PR 841834 
Taip pat naujoji Barbaros ir 

^eną Drixhry krautuve r 
SOI. eTHt DAISY STORE ' 
^18 Southwest Hwy, Oak Lawn, 
„ Tel. 499-1318

•-♦id Imti — Pilna apdrabd* 
«SMA KAINA r. J E R * N A * 
Tai. WA 5-8061

&

j SOPHIE BARČUS
L RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Vito* programos ii W0PA, 

1490 kiL A. M.

Dafuvlp kalba; kasdien nuo fttr- 
Imadienio Iki penktadienio 12:30 

j- 1:00 VaL popet — šeštadieni 
tr sekmadieni nuo 8-.30 fu R-J0 
tai. ryto.

ToloLt HEmleck 4-2413

7159 $«. MAPLEWOOD AYR.CHICAGO, ILL, 4O6Ž9

Nežūrint nepalankaus oro, š. ankstyvą senatvę, 
m. kovo 27 dieną, Union Pier, 
Mich. Girdžiūnų sodyboje, įvy-’ 
ko literatūros mėgėjų ir prijau- dien serga tiek daug žmonių 
čiančių popietė. ’ Į širdies -sutrikimais. Priežaš-

c , ... ’ I čių yra daugybė ir gan Įvairių.
Savo kurinius skaitė Vk. Ma- r ,. . .. ■ - , , ,, . . M_. ..... , . „ .Labiausia jos apninka darbokietus — Pirkliai ir prekes .a, >• , ..T. ■ .. . . , . žmones ir daugeli ne laikuJis vaizdžiai ir išsamiai pavaiz- , _  • ,... . ... .net nuvaro į kapus. Vis dau-davo nesėkmingą ir nelemtą at-* . • *.-u . . •vVkėlio i ši krauta likimą. DėLS 5130 Jaun’?’

V^.. . * * jaunyste asmenų negailestingo-
veik jam, nežinomos ir neais- Ij . 7 .. «.t « ... i ..... . ji mirtis del širdies sutrikimų kios priežasties, jis patenka i ne. į . . • ’. .... j . .. i be atodairos išrauna,malonę ir tik geradarių dėka is- 
siharpalioja iš tų pinklių. Ir an
trasis jo kūrinys neteikė gyve- daug žmonių; miršta vėžiu, bet 
nimo malonumų personažui. I daug daugiau nuo širdies smū

J. ffirdžiūno “Eže'ras vakaJ»o Bejfe priežaslis «U praS- 

re” - atsispindi raudonas sau- tys dantys,- kurie uznuodyna 
'virškinimo organus ir širdį.

Iškilus dėl kūrinių diskusi-' Seniati nebuvo kreipiama 
joms, buvo plačiau pažvelgta ir daug dėmesio į dantie, o tuo 
į kai kuriuos ankstyvesnius ku- tarpu daugybės ligų pagrindi- 
riniūs. J. Gudžiūnas nes priežastys galėjo tūnoti

į kiauruose, išpuvusiuose dan.- 
Įtyse. Nebuvo galimybių įrody- 
' ti paslėptu bakterijų židinių. 
Nūdien yra visai kitaip. Moks
las, ‘ X-Ray ' spindulių peršvie
timo pagelba Patvėrė duris į 
žmogaus kūną įvairių ligų ty
rinėjimams.

šių dienų "eksperimentiniai 
tyrimai išsamiai parodė, kad 
skrandžio, žarijų opos, inkstų 
ligos, artritas, reumatas ir šir

lėtydis ramiame vasaros ežero 
vandeny. į

šiandien gerai žinoma, jog
nėra abejonės, kad 
yidaus ligų sukelia 

sugedę dantys, po

Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKIS

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

Velčevą iš politbiuro
SOFIJA. — Bulgarija' pas

kelbė'ketvirtadienį, kad Bori
sas Velčeyas išvedamas iš Bul 
garijos' Komunistų partijos 
Centro -Komfseto ir Poli tbi uro. 
Borisas Velcevas užėmė tas 
pozicijas 1962 metais, kai bu
vo paskirtas Partijos if Vais- dies sutrikimar prasideda daž 
tybinės Kontrolės komisijos net nuo išpuvusių, pūliuo- 
pifniininku .Dėl priežasties of i Jsnčių dantų.
cialiafiie pranešime buvo tepa1'-; Manding, žmogus visuomet 
sakvta tik, kad tai padaryta teistai: elgiasi, į. -Suskaudėjus 
“tikslingunioi sumetiniais”.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTĮ,

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

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

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

HVAS IR SUNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef,: GRovehill 6-2345-8

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

- r 4*-

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

pančiui, bandoma pagyti 
Samuliais vaistais, -vartojant

- jbdą, šaltus ir šiltus kompresus 
kitus patentuotus vaistus, 

tad tik sutramdžius skausmą, 
n Būtina žinoti, jog dantys ne- 
jaSvjėSfcsta, danties aklos ar 
šiaurios voties vaistais nepa- 
^j'dyši. Votis lidea, t^štan-!rinkhnžs i'Tks š. m. gegužės 17 
tieji pūliai persikošia pio krau d’ l??,1
jo indeliu sieneles, patenka įise 2417 43 St. Nanų daly-
į . ‘ , ,v v- . -jvavnnas butmas; Po susirmki-hraujo apvtaką ir išnešiojami „ - . . _ : , , mo bus vaisęs.po visą kūną. Žmogus pradeda 
blogai jaustis ir fioronis ar ne-

SUSIRINKIMŲ

ORTHOPEDAS-PROTEZ1STAS

ERKRAUSTUMAI

Apdrausto* parkrawatymo* 
ii ivainv atstumu.

Antanas Vilimas
TaL 376-1882 arba 376-5996

am

• 3354 So. HALSTED STREET Phone: Y Arda 7-U11
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TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

sulation within walls and-cefl* 
ing as well as in earthen berms j 
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

by Home Crafts, Inc^ Floral 
Park, New York, Heatilator 
Fireplace, A Division of Vega 
Industries, Inc., located in ML 
Pleasant, Iowa, manufactures 
a complete line of built-in, 
freestanding an&wall*' 
mounted fireplacet • • • gas^

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel: YArda 7-1138-1139 '■fee-r n oi

te medlum-riTed
1 Ublespoont
Ifflck 
l«tovė

H W
ŽUMespiMia
1 Ublespoona
1 pack»f«

H eup
pmSCTTUNS^

Remove stems from mushfotfns. Wash c*ps and brush Mth 
melted hotter.

* CbmbHfe softened butter, garlic, arid grtted cheese; mix wdB. 
Add wloa, acgr sauce, dtp alt and crushed ehipa to asete 
*$**•»

yiH rMiahrodM eupa wNh Afirtnre. Plaee on Uldrig *b4 
tgnfl for. 8 ietim test or aatfl and lightly brevned.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Ri publ'c 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE. VIrginii 7-667S
11028 SOUTBWEST HIGHWAY. Palos Ill. $74-4410

Happy Hour Mushrooms, * prize-winning recipe at the State 
Fair of Texas, will star at any party. -Crushed Fritos brand com 
chips, wine and other tasty ingredients combine in a stuffing 
for fresh mushroom caps to make a unique hot hors d’oeuvre.

Happy Hour Mushrooms rharched away with the ‘’Best of 
Show” award at the State Fsiir of Texas, and they are sure Ms 
get equal billing at your party fable I

This pri«p>winning recipe Combines Fritos brand com chipe 
and Frito-Lay brand dip mix iWth cheese, seasdning and just the 

’ right amount of wine for a ta$ty mixture to top fresh mushroom 
caps. Flashed under the broiler until brown and served bubbly 
hot, these stuffed mushrooms vdll be the star attraction at any 
festive occasion.

Happy Hour Mushrooms may be made In advance and refrig
erated until party time. Brusfi the mushroom caps with lemon 
juice or ^hltė tfirw! before stuffing and they will retain tbair
rrated. until pi 
juice or White 
light color durt

HAPPY HOUR MUSHROOMS 
Fresh mastirootna 
Melted-butfer 
Bnltet. softened 
Clarite, minced or meshed 
Grated Moktecey Jack cheese 
Kedvina 
Boy sauce
FrNo-lAy trend toasted onion dip ml* 
Ftoely etu*ed Fritos brand oom ehlpa

Utenos Draugiško klubo susi-

Sekretor. Brokeričius

■ M

k t. X V

kI r.- >3h' : I

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

<>307 So. L1TUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
144C So. 5l)th Ave^ Cicero, ilk Phone: OLympic 2-1003

The homej pictured above 
doesn’t appear much different 
than any typical suburban 
home. But it incorporates en- 

į ergy-saving features in de- 
sigTi, 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 in 
through the lower vents, 
warm it and then re-direct 
the heated air back into the 
ixoom.
1 The more effective use of 
energy-saving design, materi
als and appliances can well 
fiare up to one half the cost of 
heating and cooling our homes. 
This claim is being proven by 
New York s Long Island Sav
ings Bank. Its "Centenergy 
•76^ house was’ buflt to demon
strate the many practical ways 
of conserving energy. The to
tal additional cost of these 
improvements was approxi
mately $4,000 . . . projected to 
be amortized within 4 to S 
years through reduced ex-
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finalistai

Notary Public

REAL ESTATE

labai gerai

LSST centro valdyba

Healer & Adviser

STRAIPSNIO 
KONKURSAS

A famous name in Southern Building

Regional Office Cameo Tower Build-

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

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

čiams ruošia priėmimą;birželio, SKAITYK. IR KITAM PATARK 
1 vidudieni Conrad Hilton vieš.

SUSIVIENIJIMAS 
LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

SESIŲ apartmentų puikus mūrinis. 
Arti Sv. Kryžiaus ligoninės. $17,000 
pajamų, '

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

• _____ _ - -> - * _ •

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

TAVERNA ir 6 kambariu butas vir
šuje. Reikia greit parduotu Duokite 
pasiūlymus.

2 BUTŲ medinis. $12,000.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

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

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC.

LAIKRODŽIAI ir BRANGENYBES

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

Konkursui straipsnių įteiki 
mo data: 1977m. birželio mėn. 
1 d. (pašto antspaudas). Straip 
snius siųsti adresu: Jonas Ja
saitis, 7217 So. Francisco Ave., 
Chicago, Ill., 60629.

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-8200

ANNA DOCHES 
Lithuanian Representative

Namai, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

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

FHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK* N. X. 10001 -

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Ralkia

SAVININKAS PARDUODA Chica
nos Marquette Parke, prie 68-tos ir 
Campbell; 5 butu po 4 kamb. mūra su 
3 masinu garažu. Viskas labai gera
me stovyje. $750 men. pajamų. Pra
šoma $54.500. Rašyti:
RAM Company. P.O. Box 5130. Pom

pano Beach. FL 33064.

Chicago)® -

NORMANĄ 
kBURŠTEINA
Sjjį^Tet 263-5826

I (jataigoe) ir 

WSr 677-848$ 
(bato)

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

AB JAU PASIDARETE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali dau> 
□adėti teisininko Prano šulo pa 
niošta, teisėjo Alphonse Well? 
oeržiūrėta, “Sūduvos” išleisti 
knyga —

KAIP SUDAROMI

ELECTROS ĮRENGIMAI; 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* mieste leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel. 927-3559

MISS SONYA
Gifted Spiritualist 

Consultant
Will help you no matter what your 
problems are.

1037 West Irving Pk., Chciago. Di.
For appointment call 871-6528

— Albina Poškienė iš Mar
quette Parko apylinkės yra pa
rinkta šių metų Chicagos mie
sto garbės piliete už nuopelnus 
miestui ir apylinkei. Chicagos

Skiriamos trys premijos f I 
— ji 150.00 dol.’ II — ji 100.00 
ir III — jj 75.00. i

TAISAU NAMUS 
IR VISKĄ NAME 

Telefonuoti: 
476-7727 arba 523-9367 

ALEKSAS

NAUJIENOS atstovauja 
riko? ir poltlnfą £ 
Ir reikalingos, net 
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti. '

Todėl Naujieną vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metą proga 
aelbdama platinimo rają kreipiasi Į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūną pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandine tolimesniems darbams ne t£k laikražio, bet ir visos Išeivijos,

PERRY PLAZA MOTEL 
1007 Park Av*., Hot Spring*, Ark. 

Albertas ir Kastutė Rožėnal, Sav.
Kambariai ir kitchenette vienetaL 
Spalvota TV, šildomas maudymo

si baseinas, telefonas, valkams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti tai 
501-623-9814. .

DĖMESIO
$2—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis
A. LAURAITI S , 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

— žinomą čikagiškių Ulevičių 
giminę aplankė nelaimės. Sun
kiausiai nukentėjo prieš metus 
iš Anglijos atvykęs Jonas Ule
vičius. Jis turėjo auto katastro
fą ir gydėsi visą savaitę ligoni
nėje. o dabar sveiksta namuo
se. Prieš pat savo gimtadienį ge 

j gūžės 12 d. užsigavo koją Kaži 
mieras Ulevičius, gyv. Argo apy 
linkėję.1 Sveiksta namuose. Per 
maininga pavasario temperatū
ra paveikė ponią Miną, market-; 
parkiečio Juozo Ulevičiaus žmo 
na. Ji visą savaitę gydėsi na
muose, į kuriuos neseniai atsi- 
kėlė gyventi. Ulevičiai ir jų šei-i 
mos aktyviai dalyvauja patrio-i 
tinėse organizacijose ir bendruo 
se darbuose. -

For plant in heavy metals 
industry.

Steady employment with all 
company benefits.

MUST BE EXPERIENCED 
MUST READ. WRITE AND SPEAK 

ENGLISH.
R. LAVIN & SONS, INC.

3426 S. KEDZIE AVE. 
(Equal Opportunity Employer)

SKELBI MA E .

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

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

IŠTAISYTAS 4 butą, mūras. Atski
ri nauji gazu Šildymai, platus skly
pas. 2 auto mūro garažas. 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 aukštą namas. Nau
jas gazu šildymas, nauja elektra, dvi
gubai platus sklypas, labai pelnin
gas, Marquette Parko vakaruose. 
$25,900.

, Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — patenkam 

nuomininkus
. 4243 W, 63rd St., Chicago 

TeL 767-0600.

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
MARIA N0REIKIEN2 — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • Tek WA 5-2787 
Dideli* pasirinkimu garo* rūšiat Įvairiu praldg.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDtLIŲ.

Straipsnis turi būti neilges
nis kaip 12 mašinėle ršytų 
(eilutę praleidžiant) puslapių^

Premijuoti straipsniai . bus 
spausdinami Tremties Trimite, 
Vertingi nepremijuoti straipT 
sniai bus stengiamasi atspaus 
dinti Tremties Trimite ar kito
je lietuvių spaudoje.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur'

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St, Chicago, lit 60629. — Tri. WA 5-2737 

3333 So. Halsfod Ft, Chicago, III. 60608. — T*k 254-3326 
V. VALANTI NA $ it ,

— N. Matijožaitis, Los Ange
les, Cal., LVLS-gos veikėjo, gi
laus patrioto ir visuomenės vei 
<ėjo a. a. Juozo Matijošaičio jpė 
dinis, pratęsdamas prenumera
tą, parėmė Naujienų leidimą 
$10 auka. Po $4 atsiuntė Irena 
Rimkuvienė iš Hammond, ir Va 
eriia Navickienė iš East Chica

go, Ind. Dėkui už ankstybą pre
numeratos pratęsimą ir už au
tas-

Autorius straipsnnj pasirašo 
slapyvarde, o j atskirą užlip? 
dytą voką įdeda tikrą pavar
dę, vardą ir adresą.

Konkurso nelaimėjusių pa- 
'yardės bus laikomos griežtoje 
paslaptyje, bus skelbiamos tik 
laimėjusių.

Straipsnius vertins special 
liai sudaryta komisija (bus 
paskelbta vėliau).

nusiminti, nes lietuvių patriotų būtyje- Priėmime dalyvaus 28 
draugija, kaip ir (R) Lietuvių 
Bendruomenė, sparčiai gausėja, 
stiprėja ir eina su Jumis”. Dė. 
kui už auką ir už pareiškimą.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPfiS l

TRŪKSTA NAMŲ PARDAVIMUI
Namai pardavimui:

MARQUETTE PARKE 4 miegamą 
mūrinis, arti bažnyčios, mokyklos. 2 
mašiną garažas. Nebrangus.

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

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 i pietą vakarus nuo 
Remonto. Galimybė išdalyti sklypais. 
Kaina $5,500 už akrą.

BUDRAITIS REALTY

— Ponia Ona Maskoliūnas, 
Waukegan, Ill., pratęsdama pre 
numeratą, savo gerus linkėji
mus atlydėjo $9 auka Mašinų 
fondui. V. Žebertavičius iš Det
roito atsiuntė $-1. Tos apylinkės 
tautietis užsisakė Naujienas vie 
neriems metams, bet pavardės 
prašė neskelbti. Dėkui visiems.

— Dr. Zenonas Danilevičius, 
American Medical Association

- . - PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’dentas

2212 W. Cermak Road Chicago,' ID. Virginia 7-7747

v , — Ponia Ona Ilevičius, Mi.h- 
nii Florida, platinimo vajaus 
proga susipažino su Naujienoj 
mis ir jas užsisakė 6 mėnesiams. 
Naujoji mūsų skaitytoja p. O.. 
Devičienė priklauso lietuvių ino 
terų daugumai, kurios 'savo nu 
jautimu ir lietuviška inteligen
cija išsaugojo lietuvybę ir lie
tuviškumą sunkiose istorijos 
sąlygose bei laikotarpiuose iki 
mūsų laikų. Dėkui jai už dėme
sį ir prenumeratą, dėkui jos ar
timiesiems, kurie atkreipė dė
mesį j Naujienas ir padarė tei
giamos įtakos. Visi lietuviai 
kviečiami atkreipti savo asme- 
nšką dėmesį į Naujienas, gerai 
su jomis susipažinti ir užsisa
kyti.

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

Straipsnio pavadinimą pa
sirenka pąts autorius.

Tas pats autorius konkurse 
gali dalyvauti tik su vienu 
straipsniu. '

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

PM vieningu

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
XAUJIKNOXS šiemet nėjo 00 metą. Minint tą nkaktĮ. ferbiint pintoje 

Amerikoj lletnvtą dienraščio rteigėfnz bei Hetnvfikoe tpandot ptanfi- 
am ir atliekant būtinas pareigia amfinam lietuvybė* gUrirmą ikel- 
Mamaa Nanjieną platfntmn raita.

NAUJIENOS tvirtai stovi tr kovoja nš Lletovoc ir pateigtą tietrrf® laisvę, 
aMdamoa ir neridėdaaos Į atndėrina są otarpantaU ar Ją įgano 
tLnliM,

NAUJIENOS palaiko vtaaa Betartą demokntlnef grapes. Ją bendras instito- 
dju ir remia, visą Betavią bendroodas darbas bei tikllas.

Betartą dangoms Half pasimetimą, reto- 
laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 
«. Ne veltai, gerose draugijose girti Naujie-

MAINTENANCĘrMECHANICS 
For plant in heavy 

metals industry. ? 
Applicants must have well, 

rounded mechanical background of 
conveyor systems, overhead cranes,, 

hydraulic systems and other . 
plant machinery.

Welding experience also required.
R. LAVIN & SONS, INC.

3426 Š, KEDZIE AVE. 
(Equal Opportunity Employer)

Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio kramto laisvė ir lietu
vių gerbūvis, privalo susipažinti m žemiau ii nardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose. *

Juozas Kap«ėinskasr SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuva, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psk, kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuviu visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams. .

SLA — didžiausia lietovią frateraaliaė organizacija — duoda gyry- 
bės apdrauda ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE- 

'NUIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimas savitarpinės 
pagalbos pagrindo.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijone doierly kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra Ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairią Kasią reikalingiausia* apdraudas nuo $100.00 
iki $16,000,00.

SLA — jaunimai duoda gerą Taupomąją Apdraudą ■ Endowment In
surance, kad jaunuolis gautą pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradfiaL

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3JO mokesčio metams.

SLA — AKCTDENTALŽ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama iietuvišky KLUBŲ ir draugiją na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės .apdraudos mokestis $2.00 
į metus. '

SLA — kuopos yra daugumoje lietovią koloniją. Kreipkitės į kuopą 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

žurnalo redaktorius, visuome
nės veikėjas ir LB Tarybos pir
mininkas, pratęsdamas prenu- 

|meratą, atsiuntė 1KŽ0 — Naujienų 
paramai. Dėkui-

— Dr- FI- Tallat-Ketpša iš 
Evergreen Parko, remdamas 
lietuvišką spaudą, kartu su pre
numeratos mokesčiu atsiuntė 

i dešimkę. Tos apylinkės tautie
tis užsisakė Naujienas 3 mėn. 
tinkamesniam susipažinimui, 
todėl pavardės prašė neminėti. 
Dėkui už auką ir už dėmesį. Pla 
tinimo vajaus proga Naujienos 
yra siunčiamos susipažinimui 2 
savaites nemokamai pagal gau
tus pageidavimus arba skaity
tojų atsiųstus galimų prenume
ratorių adresusr^^-

— Teofilė ir Zigmas Mišaus- 
kai, Union Pier, Mich., iš anks
to be raginimo pratęsė prenu
meratą ir parėmė'Naujienų lei
dimą §9 auka Mašinų fondui. 
Ta proga Zigmas tarp kitko taip 
rašo: “Nepalūžkite! Būkite Lie 
tuvos ir lietuvybės laisvinimo 
sargai, kelkite aikštėn švelniais 
vardais vadinamus išdavikiškus 
darbus. Jie sąmoningai ar nesą- 
monigai ruošia, mūsų jauni
mą antram Lenino sukurtam 
frontui, kuris turi paruošti ko
munizmui kelius įvykdyti pa
saulinę revoliuciją.- Tik nereikia

KAINUOJA: Chlcapeja Ir Kanadoj* matams — $30'00, poaal matą — 
trim* mėn. —> $U0, vlanam mšn. $3.00. Kita** JAV vtafosc metam
— $26.06, pu*et mėty — $14b0, vienam mėn. — C-SO. Užsienine-
«v — $31.00 metam*. Sutipažtnimul siunčiama aevalty nemokaeseL

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.
* 5 V ✓'

NAUJIENOS, 
1739 South Halsted St

Chicago, HL 6O6O§

Q Siunčiu doL Naujienų prenumeratai Jubliiejlnfc) 
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

PAVARDft IR VARDAS ___________________ ______________________

ADRESAS
I

Juozas KapaČintkat, liEIVIO DALIA. Atsiminimai? Deivio Dalia BEST THINGS IN LIFE

Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose. Kaune. Naadakinose.
* P"* ■ _ t J* < • w

kalbas girdėjo ir ly jai žmonės pasakė.' 95 p*L $1 JCį, Yn taip pat

NOVtLtS. Genialaus rusą rašytojo

struota. 300.psL Kaina 7 doL
eiKAGIETtS JSPODŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ.

fc IVYbft V ▼ F * ** t "a* J A JL įk JU * * * FK A *L1* A ’W ■

Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokiasT “ ................... ... - ---- - •
išversta 

M.
60 satyrinių noveUą, 199 pusi., kaina $2.

D. Kuraitis, KELIONt | ANAPUS GELEŽINtS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intuaisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, grasu stiliumi,

Prof. P. Pekarklk, KRYŽIUOČIU VALSTYBtS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie ^rflsų likimą. 
Kaina $2.

Vines* žemaiti*. LIUBLINO UNUOS SUKAKTIES FARA1TBJE.

TESTAMENTAI
Su legališkomls formomis
Knyga su formomis gauna 

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su Jegališko- 
mis formomis — 83J5O.

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

ffie Ir kiti leidiniai yn gaunami

•MtonkaM darbe valandotnis arba užsakant pešta M prktadaM 
Mrl ar perUMą.

* Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon> 
frontą ei j os, nors dabar daug

<as non Įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas “su sovietais yrą 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems ...

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

Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujieną skaity-f 
tojus. ’
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