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etanui daugiau nebereikalingi ir

Vi

; - Pasiūlymas rimtai nepakenk
tų JAV deficitų išmokėjimų ba
lansui, kaip Iždo pasekretorė 

'Betty Anderson pranešė . Ame- 
rikos^Importerių Draugijai.

-- Zaire baigia išvaryti
“išlaisvintojus”

Nąujieniečiai gegužės 1 dienos bankete^ Priešą kyje sėdi Juzė Kriščįuhienė, o šalia jos ’sėdėjo 
josios dukra Kristina Austin, vakaro vedėja. \iTo.liau. j kairę sėdi lietuviams gerai pažįstamas 
Normanas Buršteinas, Pranas Būdvytis, Emma Petraitienė, Vladas Rasčiauskas, Jozefina Mileš 

riūtė, Antanas Petraitis, Martynus £ u delis, ponas Charles Beacham su žmona.

Numeiry ištikimos 
perversmo ruošėjus 
ir atstatė tvarką.
Įsakė tcr L’^oįams

• NEW YORKAS. — Iždo De
partamentas pasiūlė pakeiti iš 
$100 iki $300 leidimą be mui- juos kurstė ruošti perversmą'ir 
to parsivežti iš užsienių grįž

SUOA
BEGIN GRASINA NE ARABAMS, BET 
AMERIKOS PREZIDENTUI CARTERIUI

Naujas Izraelio vadas nenori, kad JAV
. kištysi/į Izraelio ir araby santykius

TELA VIVAS, Izraelis. — Menachefti Begin, 42 atstovus pra
vedęs į parlamentą ir sumušęs Izraelio darbiečius, negavęs tikslių 
informacijų, trečiadienį per radiją pasakė labai -griežtą kalbą- 
patariamas prezidentui Jimmy Carteriui nesikišti į Izraelio ir 
arabų reikalus.

Jis tvirtina,..kad.neleis prezi-' C;

dentuį Carteriui primesti taikos 
su arabais. Jis pakartotinai šau
kė, kad izraelitai neatiduos Ęgip-.

i! tui Gazos srities ir neleis .jiems 
kontroliuoti pietinės Sinajaus 
pusiasalio srities. . . ’ "

Izraeliui reikalinga žibalas
Begin tvirtina, kad Izraelis jo

kiu būdunęgąligražinti .Egip
tui viso Sinajaus pusiasalio, nes 
savo laiku Sinajus priklausė Iz
raeliui. . ‘ ‘ :

Darbiečių vyriausybė sutiko 
atiduoti Egiptui didelį Sinajaus 
pusiasalio, pakraštį,: neišsiderė- 
jųši iš egiptiečių taikos,. Izrae-

: KINŠASA, Zaire, Afrika 
Jungtinės Zairės ir Maroko ka
rinės pajėgos trečiadienį atsiė
mė Jongo miestelį, kuriame bu
vo sukrautas, spėjamai, vienas 
iš didesniųjų priešo 'atsargos 
ginklų sandėlis, ir prezidentas 
Mobutu Šesekd pareiškė, kad 
mineralais turtingoje šaba pro
vincijoje karo pabaiga jau už
matoma. Zairės žinių agentūros 
AZAP pranešimu, Jongo paė-
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Trijn dideliais ■‘transporto lėktuvais 
. išvežti kariai, 57 jų žmonos, vaikai

CHARTUMAS, Sudanas. -— šiandien ryte iš vietos aerodro- 
išskrido 90 sovietų valdžioj karo patarėjų, jau du metu tei-mo 

kusių patarimus vietos kariams, kaip suorganizuoti galingesnę 
armiją. Pasirodo, kad sovietų pulkininkai, majorai ir kapitonai 
pradėjo Įtikinėti karius apie reikalą nuversti dabartinę vyriau
sybę, nes ji neleidžianti sukurti “galingos armijos”. Panašiai so
vietų kariai patarėjai elgėsi ir Egipte. Vietoj instrukcijų Egipto
kariams, jie kurstė juos sukilti prieš feodalinę valdžią.

Perversmas buvo rimtai pa- 
1 ruoštas, kainavo daug aukų, bet 
prezidentui 
karo jėgos 
nuginklavo 
Prezidentas
gerai apklausinėti visus nakin- 
gesnius perversmininkus, kas

jo imti , žibalą iš Intų versmių, 
> patys - viską sutvarkydami ir 

įrengdami. N -
Korupcija, labiausiai pakenkė

B. darbiečiams'- ■_ ..
Dabar aiškiai -nustatyta, kad 

korupcija valstybės Įstaigose ir 
netvarkingumai . finansų minis
terijoje labiausiai pakenkė dar
bo partijai..- ’ -’ i

Ben Guriono įsteigta pasija 
atgavo Izraelio “ nepriklauso
mybę ir vykusiai ją gynė nuo 
priešų, bet nepajėgė gauti tei
singų vyrų finansams --tvarkyti. 
Vienas aukštas pareigūnas nu- 

. sižudė, kiti laukia teismo, o pats 
darbiečių “ premjeras Rabinas 
taip pat turėjo trauktis dėl fi
nansiniu reikalu netvarkos. A- * *

Australiečiai keis
- konstituciją

CANBERRA, Australija. Po-
- ryt, šeštadienį Australijos gy

ventojai . pasisakys dėl paruoštų 
konstitucijos pakaitų.

Australiečiai nori, kad sena
to rinkimai būtų pravedami tuo 
pačiu laiku, kai renkamas par
lamentas, plačiai buvo svars- 

. tomas klausimas paleisti pensi- 
. jon 70 metų sulaukusius teisėjus. 

Dabar nustatyta, kad šie teisė
jai darosi veik nesukalbami. Jie 
nenori daryti pakaitų reikalau
jama skuba.

Dabartiniu metu Canberra ne
dalyvauja rinkimuose.-Senovėje 
tai buvo menkareikšmis daly
kas, bet šiandien Canberroj yra 
150,000 piliečių, kurie nori bo- 

. šauti.

zyvos, pradėtos prieš užpuoli
kus, kurie prieš 10 savaičių iš 
Angolos padarė 'invaziją į ža
bos provinciją.

Zambiją, jau puolė Rodeziją
SALISBURY. — Rodezijos po

licijos -prausimu, trčiadinĮZam- 
bijospradėtasminosvaidžiais vie 
no pasienio ręzorto puolimas jo
kių nuostolių nei žalos nepadarė. 
Ataka- prieš ’ Victoria Falls 
buvo, bandyta“ po to, kai Zambi
jos prezidentas Kenneth Ka- 
unda,’-paskelbę,- kad jo kraštas 
yra “karo sotvyje su baltųjų val
doma Rodeziją”. Rodezijos val
džios sferose tas Zambijos ka
riuomenės šaudymas skersai 
Zambezi upę, esančią sieną tarp 
Rodezijos ir Zambijos, vadina
mas “nedrąsiu” Kaundos paskel
bimo patvirtinimu.
Kas bus Kinijos premjeras?
TOKIO. — Kinijos naujas mi- 

nįsteris pirmininkas greičiausia 
bus dabartinis vicepremjeras 
Chi Teng-Kui. Japonijos žinių 
agentūros trečiadienio praneši
mu, diplomatų sluoksniuose Pe
kine kalbama, kad Chi paskyri
mas. įvyks sekančioje Nacionali
nio Liaudies Kongreso sesijoje, 
kuri. įvyks vėliau šiais metais. 
Chi esąs No. 5 asmuo Kinijos 
komuna t u partijos ir šiuo metu 
perėmęs pareigas, kokios papras
tai priklauso premjerui Dabar
tinis Kinijos premjeras yra Hua 
Kuo-feng, kurs taip pat yra Ko
munistų partijos pirmininkas.

Pietų Korėja gali apsiginti

Gali lyti

Saulė teka 5:27, leidžiasi 8:07

WASHINGTONAS. — Ameri
kos kariuomenė nebėra reikalin
ga Pietų Korėjai ginti, pranešė 
Kongresinė Biudžeto Įstaiga tre
čiadienį. U. S. karinės pajėgos 
Korėjoje laikomos tik politikos 
ir prilaikymo tikslais, o ne kaip 
kritiška jėga Pietų Korėjai nuo 
šiaurės Korėjos atakos ginti, pa
reiškiama raporte. Pietų Korėja 
dabar esanti aprūpinta ginklais 
geriau už šiaurės Korėjų.

Abi valstybės pasižadėjo nekelti 
dideliu nelaimiu žmonijai . .

ŽENEVA, Šveicarija. —‘ Trečiadienį sekretorius Cyrus R. 
Vance pasirašė naują sutartį su sovietų užsienio reikalų minis. 
teriu Andrei Gromyka. ’ i

< 
šią sutartį paruošė ir tekstą siū

lė pats Brežnevas. Amerikiečiai 
nesiruošė sutartyje suminėtų 
nelaimių kelti, todėl prezidentas 
leido sekretoriui tą sutartį pasi
rašyti. ‘ <
Pasižada nekelti didelių bangu

Abi valstybės trečiadienį pa
sirašė sutartį, draudžiančią joms 
sukelti dideles gamtos katastro
fas, kaip dideles bangas okea
nuose, uraganus ar kitokias ka
tastrofas gamtoje. Amerikiečiai 
nesirentgė to daryti, bet teorijo
je aišku, kad kaikuriuose pa
kraščiuose galima sukelti ban
gas, kurios pakenktų pakrašiuo- 
se esančių mięstų gyventojams.

Nustatyta, kad dabartinėmis 
priemonėmis galima sukelti ura
ganus, darančius milijoninius 
nuostolius.
Penktadienį baigs pasitarimus

V . K

Nustatyta, * kad Ženevoje 
vykstanti dviejų galingų’ vals
tybių konferencija pasibaigs 
penktadienį. Trečiadienį’ sekre
toriai pasikeitė bendromis infor
macijomis ir kitų komisijos na
rių atliktais darbais.

Ketvirtadienį sek r. Vance įtei
kė Gromykai JAV projektą, o 
Gromyka tą patį padarė su so
vietų projektu.

Nei viena, nei antroji pusė 
negali daryti sprendimų, nepasi
tarus su vyriausybe. Penktadie
nį visi komisijos nariai galės iš
važinėti.

Vieną sykį nepavyko 
bandys antrą kartą

SPRINGFIELD, UI. — Po il
gų gyvų diskusijų Illinois sena
te pirmadienį tik dėl- vieno balso 
nepraėjo bilius grąžinti iš 19 
metų atgal Į 21 metų amžiaus, 
nuo kada jaunuoliai gali lega
liai gerti alkoholį. Vieni sena
toriai ar argumentavo, kad lei
dus alkoholį vartoti nuo 19 me
tų lengvai pralenda ir 14-15-me- 
čiai, antrieji.gi, kad leidimo me
tus grąžinus į 21, 19 ir 20-me- 
čiai ras būdus kaip potvarkius 
apeiti. Balsuojant, už 21 metų 
grąžinimą gauta 29, o prieš gra
žinimą 23, bet iš senato persiųs
ti Dilių atstovų butui yra rei
kalinga 30 balsų. Biliaus su
manytojai žada mėginti antrą 
kartą.

Prancūzai seka ko
munistu pasitarimus

ATLANTA. — JAV Ligų 
Kontrolės Centras užregistravo, 
kad 17 mergaitė Pietinėje Ka
rolinoje mirė, greičiausia, nuo 
kiaulių slogos; - •

Libaniečiai vis dar 
įiegalisusitarti.^

. BEIRUT, Libanas, — TJž po
ros mėnesių dabartinės vyriausy
bės įgaliojimai pasibaigs, bet 
dabartinei koalicinei vyriausybei 
nepavyko išspręsti pačių svar
biausiu klausimu.

I '
Vyravo įsitikinimas, kad da- 

I bartinė vyriausybė pajėgs rasti 
i bendrą kalbą įr sutaikys kovo
jančias puses, bet šios dienos 
nuotaikos nieko laukta kryptimi 
nebekalba.

Keli partijų vadai norėtų kau- 
tyhių pabaigos, bet jos dar ne
simato. Veik kiekviena diena iš 
provincijos ateinančios kalbos 
apie žudynes ir užpuldinėjimus 
naktimis. Sirijos kariai nugink
lavo didoką kovotojų dalį, bet vi
same krašte dar yra daug gink
lų.

Nauji areštai 
Varšuvoj ir Krokuvoj

VARŠUVA, Lenkija. — Atei
nančios žinios sako, kad praeitos 
savaitės pabaigoje vyriausybė 
suėmė visą eilę .inteligentų ne tik 
Varšuvoje, bet ir Krokuvoje.

Krokuvoje prieš savaitę din
gų studentas 'Stanislovas Pyjas. 
.lis buvo geras mokinys ir. kal
bėtojas. Draugai ir giminės ne
gali nustatyta, kur dabartiniu 
metu jis galėtų būti.PARYŽIUS, Prancūzija. — 

Visa Prancūzija labai atidžiai 
seka prasidėjusius Prancūzijos 
komunistų ir socialistų pasita
rimus naujai rinkiminei progra
mai nustatyti.

Iki Šio meto socialistai' atmetė 
komunistų reikalavimus versti 
vyriausybę daryti reformas ke
liose krašto pramonės šakose. 
Šocialiątai nepritaria komunis
tų planams. Jie yra įsitikinę, kad 
kraštas dar nėra’ pribrendęs; ^?w. naujiesms ūkio bandymu.,. I W* T W lf kų pro-

Bilijonas už vandeni
WASHINGTONAS. — Atsto

vų Rūmai antradienį 310 balsų 
prieš 89 autorizavo $1.2 bilijono 
aštuoniolikai vandens projektų, 
jų tarpe du, kuriuos preziden
tas Carteris norėjo išbraukti.

Senatui įteiktas projektas nu- 
i mato autorizuoti $459 milijonus

to parsivežti iš užsienių grįž- kuriais sumetimais buvo pradė- 
tantiems amerikiečiams turis- • tas maištas. Nuodugnus tyrinė

jimas parodė, kad visa eilė so
vietų karininkų, užmezgusi glau
desnius ryšius su Sudano kariš
kiais, kurstė juos sukilti prieš 
vyriausybę.

Praeitą savaitę Sudano prezi-

ba .perspėjo, kad keliautojai, ku
rie bandys apeiti muitus suma- kad visi kariai — patarėjai ir ' 
žindami savo užsienyje pirktų jų šeimos vienos savaitės bė- 
prekių kainas, turės primokėti 
iki pilnos kainos ir sumokėti pa
baudą. Muitinių agentai yra Įpa
reigoti kenfiskuoti preke?, ’ ku
rias keleiviai bandys prašmuge- 
liuoti nepranešę muitinei.

Pertvarkoma

LOS ANGELES. — Naujasis 
Imigracijos ir Natūralizacijos! 
komisionieriųs trečiadieni pa
skelbė paspartintą programą su
tvarkyti 236,000 imigracijos ap-‘ 
likacijas šešiuose JAV miestuo
se, jų tarpe ir Chicagoje. Komi- 
sionierius Leonel J. Castillo pa
sakė, kad ta programa prasidės 
Los Angeles birželio 20 d. ir tai 
pareigą atliks vienetas, suda-l 
rytas iš 20 imigracijos valdi-į 
ninku ir 36 sekretorių (klerkų),, 
kurie dirbs per 44 savaites po 
šešias dienas savaitėje. Po Los 
Angeles seks New Yorkas, San ■ 
Francisco, Miami, Chicago ir I 
Newark, N. J. vienetas kiekvie
name mieste praleis po 4 savai
tes.

gyje išsikraustytų iš Sudano. 
Prezidentas nurodė, kad savietų 
kariai kišosi i Sudano vidaus rei
kalus. . Vietoj instrukcijų, kaip 
vartoti naujus ginklus, sovietų 
patarėjai kurstė Sudano karius 
galimai greičiau suruošti per
versmą ir nuversti dabartinę 
vyriausybę. Tokių patarėjų Su
danui nereikia.

Kettvirtadienio rytą atskrido 
trys dideli sovietų karo trans
porto lėktuvai, susodino visus so
vietų patarėjus ir 57 jų žmonas 

Į bei vaikus.
Prezidentas Numeiry taip pat 

įsakė sovietų valdžiai gerokai su
mažinti ambasados ir konsulatų 
tarnautojų skaičių. Sudan o vy
riausybė nenori, kad krašte suki- 
nžtųsi toks didelis sovietų šnipų 
skaičius, kai jokios prekybos su 

j Rusija Sudanas veik neturi. Be 
■ to, i Sudana dažnai suvažiuoja 
I *■

[sovietų šnipai, dirbantieji kito- 
1 se Pietų Afrikos valstybėse. Ke- 
jli Sudano tarnautojai aptarnau- 
I ja ambasadą Maskvoje. Nerei
kia tiek- daug rusų Chartume.

Ambasadorius Young garsėja
MAPUTD, Mozambikas. — 

JAV ambasadorius prie Jungti
nių Ta; h; Andrew Young trečia
dienį apkaltino Rodeziją. kad ji 
dedanti pastangas svtarptau- 
ti rasinę įtampą Pietinėje Afri
koje ir į konfliktą įtraukti Ku- 

i bos kareivius, tuo būdu tikėda- 
(ma. susilaukti Vakarų' pagalbos. 
| Young tvirtina, kad naujausie- 
i ji Rodezijos kariuomenės “ant 
įkarštu pėdų” (besivejant par- 
i tizanus) puldinėjimai į kaimy- 
■ ninius kraštus, jų tarpe Bots- 
vaną, yra ministerio pirmininko 
Ian Smith, pastanga privilioti 

Pasitarime dalyvavo socialde- Kubos kariuomenę į juodųjų par_

Vokiečiams rūpi 
, -Berlyno likimas

BONA, Vokietija. — Didesnių 
Vokietijos partijos vadai yra su- 
surūpinę Berlyno likimu. Pasku- j 
tiniai komunistų partijos pareis- i 
kimai sakot kad komunistai ga-į 
Ii būti pasiruošę pagrobti Ber
lyną ir įjungti jį į Rytų Vokie
tiją.

1 jektui, įskaitant Cache Upės Ba- mokratijos pirmininkas Willy ’ tizanų eiles. Tokios atakos, pa- 
Komunistų spauda ir partijos seiną Arkansase. Viso $170 mi-| Brandt, krikščionių pirmininkas brėžė Young, labai apsunkina 
dovybė blaškosi. Jie nori bū- lijonų autorizuota Mishouri Helmut Kohl ir užsienio minis- Vakarams siekti taikos inicia-vadovybė blaškosi. Jie nori bū- lijonų _________

tinai susitarti su socialistais, Upės Baseino projektui. .teris Hąns Gencher tyvą.
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VAIDINAMA JUOZO NEMUNĖLIO 2-jŲ VEIKSMU KOMEDIJA •
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Kviečiame visus pama
tyti nepaprastai, links
mo turinio komediją.

įėjimo auka 3 dot 
Jaunimui 1,50 dot 
Bilietai gaunami prie 

įėjimo. Pradžia punk
tualiai.

Valdyba ‘

kad sodo alėjose nėra

nors

Kuro Kul^rds Rūmai Kauna

su skardžiu juoku neišeina maudytis. Tai, prie ko jis vis 
labiau ir labiau nuo pačios jaunystės prisirišdavo, apie

4 Years Savings 
Certificate 

(Minimum S5,000).

KL. Parašykite, kokią pašal
pą gali gauti’ emeritai (pensi
ninkai), kurie turi mažai paja
mų? L. M.

pratarė jinai, paėmusi brolį už rankovės, ir'j is suprato,
- -, • — Tu ilgai galvojai;, pasakyk

paklausė ji greitomis, ir Jos man 
- Kaip mama?
... —' atsakė Petras liykbfičius,

All accounts coni 
Passbook Savings, 
pounded daily — 
paid quarterly.

ttttHl Iki pokario metą. Vidutinio formato, 142

, VYTAOTks THE GREAT. iMortnUi DLX Vj 
laiko Lietuva# vautyDea ir jut kaimynu iktorlja

gos astovas.
Mes jums patariame, kad pa- 

klaustuinėte artimiausioj Spc. 
See. įstaigoje.

rįžtamai, išnyko ir susimaišė su grubia, gremėzdiška is
torija kažkurio bataliono vado, kilniadvasio karininko, 
paleistuvingų bobų, nusišovusio senelio.... Ir pradėti po
kalbį apie motiną arba galvoti, kad praeitis,gal būti sugr 
rįš, turėtų reikšti nesupratimą to, kas aišku. >. '■{ ••••.;•

Petro Mykoličiaus akys prisipildė ašaromis ir ran-

1 patikdamas antroje vietoje.. .
Tą pranešimą prezidentas 

Carteris padarė sperialiai ats
kridęs į 6,000 automobilių dar
bininkų ‘unijos UAW delegatu 
sonvemiją Los Angels.

Geresnės audiencijos tokiam 
pranešimui prezidentas negalė-

dolfas nutarė protesto ženklan 
grąžinti valstybės - iždui iš- meti
nės algos $8,0(XX Jis pareiškė, 
kad anksčiai gaiidaVo $33,600; 
dabar sutinka gauti kasmet $49- 
500, bet ne $57,500, ką numatė 
dabartinis Senato priimtas įsta
tymas.

dentas Leonard Woodcock vi
są laiką buvo vienas iš pirma
eilių kovotojų už nacionalinį 
sveikatos planą visai Ameri-

$I*,174. Vadovaus Algirdas Brazis.
• Registraojami ekskursantai PLB organizuojamai keli

Uėtąvįų studijų savaitės proga liepos Jjabaigoje. Kelione is. ___
gal kainuoja $355. Informacijos taip pat teikiamos agentūros skyrjnj, esan 
&6j įv. Antano ’Taupymo Bendrovėje Cicero. Hį Tek 652-6707,

Nuo 
1914metų

Midland %avmgs ąprir- 
riupyino fi- namu 

paškofti reikalas visos mtf- 
sų apylinkes. Dėkojame 
Jums ui mums parodytą 
p^aiukejimą. Sies nore- 
'ėuitfe trtru JŪrnį 'naudingi 
ir kieUyjė.

Sasxaiios apdravv’ot iki 
$40,000

i'657 W. ^ ŠTREET 
dhfcago, H- ėvOkV

x TėL 725-7 ,
r8929 SO. H Aklėm a ve. 
Bndgevjew, Illinois 60455 

T-t 598-9^00

galvojo, ir jos akys taip pat paraudonavo ir sublizgėjo.
—Grigorijau, ateik čion! — pasakė ji VlasiaM

Abudu paėjo pfiė lango ii* eibė kalbėti apie kažką ’ 
pašnabždom. Ir pagal tai, kaip Vlasičius prie jos pasi-. 
lenkė ir kaip jinai į jį žiūrėjo. Petras Mykoličius 'dar kir-’ 
tą suprato, kad viskas jau hq>ataiso&ar baigta w .kad' 
kalbėti apie nieką nereikia. Zina išėjo. 5 į

— Taip tai ,broli, — prašneko Vlasičius, kuri laikąp 
tylėjęs, trindamas rankas ir bėsįsypsąs. ^- ^As anąkkrt 
pavadinau mūsų gyvenimą laimingą, bet tai paklūstant;«

— Neprašyti, atleidimo reikštų rodytis, kad nfes 
pasielgėm paikiai Mamai aSfra&ftifi sutftctah pame
luoti, betgi tai tai nieko nepadėtų. Aš pažįstu mama. Na 
kas bus, tai būsi 
kas nemaloniausia, jau boto pasakyta.
penkis, dešimtį metų, pakentėsim, o vėliau, kaip Dievas 
duos.

kaip jai sunku kalbėti — Tu ilgai galvojai;, pasakyk 
man, ar galima tikėtis, kad mama kada nors susitaikys 
su Grigorijum... ir aplamai su šia padėtimi?

Ji stovėjo arti prie brolio ,veidas į veidą, ir jis,nus- 
tebo, kad ji tokia graži, ir kad ankščiau jis šito, tarsi ne
pastebėjo; ir tai, kad jo sefeuo veidu panaši į mamą, išle
pinta, puiki, gyveno pas Vlasičių ir šu Viasičiu, šalvy-nų- 
tirpusios kambarinės, prie šešiakojo stalo, ^aatae, ku
riame mirtinai Užplakė gyvą žmogų, kad ji dabar Uėvyks 
su juo namo, b pasiliks čia nakvoti, — tatai pasirodė jam 
neįtikėtinu apsurdu.

Tu mamą pažįsti.^. — pasakė jis, neatsakydamas 
į klausimą. — Mano manymu,

Mažiau maisto kortelių 
nedirbančioms šeimoms 

■ ■ - ■ ■ 

5VASHINGTOXAS. — Per 
praėjusį kovo. mėnesį apie 5.5 
milijonai šeimų gavo maisto kor
telės, tai yra 2.3% mažiau kaip 
vasario mėnesį. Kortelių parei
kalavimas pradėjo xmažėti kai 

Pr. Petitas tik praėjo didieji žiemos šalčiai.

tas padare tą pačią dieną atskri
sdamas į Kab^prniją ir grįžda
mas į Washingtona, skaitomas 
jo tiesioginiu įsipareigojimu . 
gyvendinti sveikatos apdraudą, 
kaip atsakymas į kai kurių li
beralų užmetimą, kad preziden
tas biudžetą štato pirmoje eile-

MIDLAND 
SAVINGS 
Juto LOAN AŠSOSIATION 

4040 ARCHER AVENUE 
’CHICAGO, ILLINOIS 60632

PHONE 254-4470
GRĄŽINA I)ALĮ SAVO 

ALGOS ,

WASHINGTINAS, D. C—Sc- 
nalorius Jennigs Raudolf (D. iš 

Virginijos)- nesutinka su 
paskutiniu Senato nutarnhu — 
padidinti sau algas 28%. Jo nuo 
mono, algos padidinimas nega- 

Jfi viršyti 11 %- Senatorius Rė'n-

mokesčių įstatymai yra pakeis
ti ar jūs persikėlėte gyventi į ki
tą šio krašto valstija, jeigu jū
sų finansinė padėtis medžiagiš
kai pasikeitė, arba jei jūsų šei
moje yra įvykę pasikeitimų, k. 
a. kas nors šeimoje mirė, divor- 
savo, apsivedė ar naujagimis 
atsirado — testamentas tam tu
rėtų atitikti. Kaip "Senior Citi
zen’s Corner”, spausdinamas 
“Bridgeports News”, paskelbė: 
—“The will should be updated” 
(tesaamentas turi a ta tink ti šiai 
dienai)- pr. petitas

ČECHOVAS, POVILAS ANDREJEVIČIUS
1895 m.

žinai,J
- ' v - ’ •••’■ • ---r-lwieį

rodosi, męnkhekis, bet tai ją jaudina. Taip, tau brolio . t
: * -%1 sv

Zina atnešė pilną žemuogių lėkštę. Už jos^ į^o ma-J 
žutė kambarinė. Iš veido bevalė ir užuitai - jį' p^'talė antį 
stalo ąsotį pieno ir nusilenkė žemai, žemai... AĮoj^ \ buvoį 
kažkas bendro su senoviniais baldais, taip pat mitirpusiol: 
ir nuobodaus . ■ : ~

Lietaus jau'bebūto girdėti. Petras Myįoličhis<-vhl^ 
^ė žeinuogės, o VTasičiūš nr Zina f jį tylėdami^urė^tį^f- 
tėjo nereikalingo, bet hei^vėngfemū 'įrokalbJbAaiSačš, ir|' 
visi trys jau jautė jo sunkulį Ąti^o ^ykdfeaiis - ūkysį:

PREZIDEKTAS PASKELBĖ PLANUOJAMA
VISUMAI SVEIKATOS DRAUDIMĄ

Calif. — Prezidentas Carteris pranešė, kad jis 
planuoja ateinančių metų pradžioje nusiųsti Kongresui bilių na-

Sutvarkė reikalą ir. vėl gauna- 
maisto korteles

Nors Chicagos Mero Senjo
rams Įstaiga gražiai veikia ir 
daugeliui padeda gaūti reikia
mą socialinę pagalbą, bet pasi
laiko nepatenkintų, štai kon
kretus atvejis.

Liet. Socialinio klubo vedė
jas A. Čepulis mums pranešė, 
<ad pas jį buvo atvykęs 85 m-, 
amžiaus pensininkas gyvenąs. 
Bridgeporte. Jam tie “patarė
jai sumaišė “Welfare Assistan-i 
ce”, o reikėjo tik maisto korte: 
1ių. Klubo vedėjas šį reikalą su
tvarkęs, parašė raštą Welfare, 
įstaigai ir tas senukas gan-, 
na nemokamas maisto korteles 
(food stam). A. Č,

cock didelės paramos pirmi
niuose balsavimuose praėjusiais 
metais, originaliai tą platą rė
męs, per praeito rudens rinki
mų kampaniją atrodė nuo pla- 
uo kiek atsitraukęs, o preziden
to ofisą perėmęs neabejotinai 
parodė, kad pirmenybę palieka 
balansuotam biudžetui.

Sen. Edward M. Kennedy pir
madienį pareiškė, kad Carterio 
adminnistracija, padariusi pa
girtiną pažangą daugelyje sri
čių, sveikatos reikalus paliko 
užpakalyje.-.

Lyg tiesioginiai į tai atsaky
damas Carteris ‘pareiškė: “Aš 
esu įsipareigojęs stadijomis įgy 
vendlnti tinkamą nacionalinę 
sveikatos apdraudimo sistemą”. 
Prezidento pranešimas LTAW 
delegatų buvo sutiktas griaus
mingomis ovacijomis.

pasakė, kad jąri lailaš joti namo, n tai būsią vėlu, ir, ga
li, būti, vėl liš. J^rtėjd Įhimitė, fcai Zina' iš' Mndagųfno 
'tūrėjo pr'aiięsti apie 'namiškius ir apie naująjį būyp gy
venimą.

— Kas į>žs mus ? —
kūs veidas StfŪrėbėjo. —

Tu mAūią ’pūžįsti 
į ją nežiūrėdamas.

bes, tačiau tas priklauso nuo 
diplomatinių santykių tarp J- 
A. V-bių ir tos valstybės, kurioj 
jūs apsigyvensite. Jeigu Dėdė 
Šamas (JAV) bus įsitikinęs, 
kad pensininkas gaus čekių pi
nigų savo asmeniškam naudo
jimui, tuomet Soc. See, čekiai 
paprastai bus siunčiami. — tei
kė įstaigos atstovas Yakimow.

JAV piliečiai pensininkai sa
vo čekius gali gauti gyvendami 
užsienyje* ir tenjuos išsikeisti, 
o kai grįžta į šį krašta atgal, ga
li pensijos čekius čia gautL

Tačiau šios taisyklės nėra 
taikomos nepilieciams (doesn’t

Ilgametis 'patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės kelmuti — kreipkitės į Lietūvių Įstaigą:'

"% Amėrican TiraVėl Service Bureau
T “ 9727 S. Wfestem Ave, Chicago, 111- 60643 U

' Vete.3^ 23^7^7 į
• ^iemofenias ^tiSavii&s užsakaAt lėkttivu, traukinių, laivų keim

arį (drtasesx, vieštrįiė^i ff/auionrobiĮių nugmavimg rraervacijas^ Eyduoda- 
pie kelionių grand imtis: organizuojame kenon& į Laertivą ir kitus kraštus; 
Sūdarttae cSVietimte ^ratinių ‘ap^lanfcymta Amerikoje ir teikianie infot- 
fioaajiš vjšks kelionių ifeftžlais.

ATS. Tie asmenys, kurie gy
vena iš ribotų pajamų, f-y. eme
ritai - pensininkai, jej jų paja- 
mos yra mažesnės negu $10,000 
per metus, turi teisę gauti val
stijos pašalpą. Be to, tie asme
nys, kurie praeitais metais yra 
gavę tokią pagalbą, šiais metais 
automatiškai ją gauna, arbą' 
gauna tam tikrą formuliarą už
pildymui. Tie asmenys, kuriems 
p5 m. amžiaus suėjo šiais me
rais, pagalbą gali-gauti kitais me 
tais. Smulkesnių žinių galite 
sužinoti LieL. Sociali n iame klų-4 
oe — 3548 S. Emerald Ave^ 
o tėstanieritų reikalais — pas- 
canibinus (vakarais) telefonu 
CL 4-7965.. f. į.

Ar aš gausiu pensiją gyvenda
mas Europoje?

KL. Aš esu 65 metų amžiaus, 
senas emigrantas, šiame krašte 

Į išgyvenau penkeris metus. Aš 
visą laiką dirbau ir mokėjau 
Social Security mokesčius. Jei 
aš išeisiu poilsin po dviejų me
tų ir grįšiu į savo gimtinę Eu
ropon; ar ten gyvendamas gan 
siu pensijos išmokas? T. F.

ATS. Gal būt gausite. John 
Eakimow Social Security atsto
vas, paaiškino, kad tokiu atve
ju, kaip jūsų reikalas, jūs turi
te atitikti keliems įstatymo rei
kalavimams, kol turėsite teisę 
gauti pensiją. Jeigu jūs esate gi
męs 1910 m ir esate išdirbęs 24 
ketvirčius Social Security pa
dengtame darbe (24 quarters 
ofcoverage), tai reiškia kač 
jus turite būt Išdirbęs Šiame 
krašte ne tnažiau kaip šešis me
tus- Tuomet jūs turėsite teisę 
gauti pensijos išmokas.

Taip, jums Social Security 
pensijos' čekiai gab būti siun-

valstv-

KAIMYNAI
— Jųdviejų abiejų pečiai šlapi nuo lietaus* —paša- 

kė Zina ir džiugiai nusisiypsojo; jinai buvo pagauta šios 
brolio ir Vlasięiaus mažutės panašybės. '

; : kNWoŠ, ANGLU KALBA
X HUiYmK a kftt iw TRfe k>ARK. Pikantukų ir iMyiwq nuotykių 

' }Uprasyaun, paimli Ą <)nrėauBo. teigvan atlliuA, gjvt lAlba. uratui UieisU
paE Kami J > . *

' ' ' Or. %. Wfcioiri OF LITHUANIA. Uetuvte irtortjo*
duo P«‘i tM<Jb

Kamuoja 6Z.U0.t:
fV-K F. , t

,Or. Jv«xa« 6. KMIPM
ritno Drėcftki, PAiriciam U

- MES ATSAKOME JŪS KLAUSIATE,
Ar būtinai reikia kiekvienam 

surašyti testamentą?

KL. Paaiškinkite, ar tikrai 
yra reikalinga surašyti savo pa
skutinę valią testamento forma 
pagal šių dienų aplinkybes? J.L

ATS. Daugelis tautiečių pla
nuoja surašyti testament, bet 
mažiau negu pusė tai pado- 
ro. Jeigu testamentas esti nesu
rašytas, nuosavybė mirusio tau
tiečio yra padalinama pagal vei 
kiančius įstatymo nuostatus, 
įvairiose šio krašto valstijose. 
Tas paskirstymas, gal būt, ne- 
atatiks mirusiojo norams. Toks 
mirusiojo turto paskirstymas 
ypatingai gali sunkiai paliesti 
pasilkusią šeimą.

Tam reikalui į pagalbą atei
na asmens testamentas, leidžiąs 
savo turtą paskirtyti prieš mir
ties atvejį; jis gali savo turtą 
paskirstyti pagal ekonomišką 
metodą.

Kiėkivenas teisininkas gali 
padėti kiekvienam tautiečiui 
išrėlkšti savo pageidavimus ter 
stąhiento forma; patarėjas taip 
pat išaiškins legališkas ir mo
kesčių problemas. Surašytas ir 
teslatoriaus akyvaizdoje dviejų- 
trijų liudininkų pasirašytas tes
tamentas turi būti laikomas sau
gioje vietoje, kaip depozito dėžu
tėje banke ar su jūsų verslo 
dokumentais.

Patartina 'kiekvienam peržiū
rėti anksčiau surašytą testamen 
tą, kad būti tikram ar jis atitin-, 
ka esamai jūsų būklei. Jeigu, čiami į kitus kraštus

Redaguoja PRANAS ŠULAS 
H metai_____  ___ Gegužės 20, 19/
KUustmŪs ir «ys«: 4436 So. Washtena* Ave, Chic*9<>, »L 60632

. bailumą llų TA UhtAinos dovanos įvairiomis progomis. Jas h 
Utas ganau atsilankius j Naujienas artu atsiuntus čekį fci

perlaida.

NAUJIENOS
in» 8MO HalrtM ŠtnM. ČUetn, in. IMU

. išėjusi iif'Spaudus ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS IJETUVUj POLITIKA
*Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti jukos į krašto politiką, ittt psL Kaina

Knygos dus issiųstos, jei čekis arba bluuey Orderis 
buk pasiųstas totam adresu;

♦ NAUJI k O s.

♦



1931 metais Šiauliuose'pastatyta Maiste įmone

LIETUVOS AIDAI

2IS

».M-

1800 So. Hoisted St.tt.00
$2.00

j Los Angeles, ji privalėjo viską 
mesti ir į kelias valandas pasi
ruošti kelionei. Tas pats įsaky
mas galiojo ir josios vyrui. Jie
du atskrido į Los Angeles prieš 
patį Kalifornijos lietuvių radijo

tai ji ir išskrido. Vilniuje pa
tiktas įkaitas buvo nepapras 
tai didelis; kiwi galėtų jo atsis 
šakyti.

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėne
sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

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.

ščięniškosios dejnokratijus per 
speltyvas šiame krašte.

todėl 
mes taip pat duodame jūsų kon
certo išlaidoms padengti šimtą 
dolerių. *

NAUJIENOS, Chicago »,• ILL,—. Friday, May 20, 1977

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
1. J. Augustaičid ANTANAS SMETONA ir jo veikla. 156 psh

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

teismo rūmus, bet 
duoda

Jeigu jus nupirkote jai tikėtus 
ir ji ateis į koncertą, tai jos" pri
vilegija, — atsakė Bakūnas.
— Biletai viešai pardavinėjami, 
tai galėjote ir jai nupirkti ir ji 
galės šiame koncerte dalyvauti... 
Bet jeigu jūs manote, kad aš ją 
paskelbsiu koncerto dalyviams, 
tai jūs klystate..- Aš Kaukaitės 
nepaskelbsiu ir ji šiame -koncer
te nedainuos, — tare-atėjuSems 
vyrams Bakūnas. a i

PŪDO KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS ’

4m D«vp*rn ŽEMES ŪKIO ŠVIETIMAS. Stadija. Hleta-
W68 metalą paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da- 

rtŲdožvietimo problemos ūkininku krašte, n dalia: žemės

BALZEKAS MOTOR’S
40,TO. Archer Ave., Tel. VI 7-1515
' . ' , Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis

ne ant stalo ir į laukė Bakūno 
reakcijos. Susidarė Įspūdis, kad 
Bakūnas, rengiamo vakaro vedė
jam, buvo patenkintas šimto do
lerių auka, bet jis neskubėjo sa
vo jausmų išreikšti. Jis padėkojo 
už auką, bet tolimesnių komen
tarų nedarė-

— Žinote, mes norėtume, kad 
paskelbtumėte vieną dalyką.

— Ką jūs norite skelbti ? — Ba_ 
kūnas paklausė.

— Norime, kad paskelbtumėte 
Kaukaitę, — jam atsakė.

— O ką apie ją aš turėčiau 
skelbti?

— Kad Kaukaitė bus koncerte, 
žinote... Ji atvyko į Los Ange
les. .. Gali sakyti, kad atvyko,į 
šį koncertą, specialiai į koncer
tą. .. Mes jau nupirkome jai ti
kėtus.

— Jau nupirkote tikėtus? — 
paklausė Bakūnas.

— Taip, ne tikėjai, bet ir sau 
nusipirkome.-. Mtfe būsime kon
certe, bet mes norime, kad jūs

Paskaitą skaitė Dr. K. Šidlau
skas. Jo kalbos tema: “Krikš
čioniškoji demokratija ir kitos 
sistemos”- Jaje jis apžvelgė kri
kščioniškos demokratuos atsi- į 
radimą ir išsivystymą Vakarų ! 
Europoje ir Lietuvoje. Toliau | 
aptarė pagrindinius krikščionių 
demokratų doktrinos dėsnius. 
Priminė Lietuvių Krikščionių 
demokratų partijos susiorgani-1 
žavimo eigą ir krikščionių de-! 
mokratų tarptautinius susigru- 
pavimus.

Kalbos pabaigoje, jis palietė je 
kelias pastabas apie Lietuvos

Pobūvį baigė pirmininkas K 
Mickevičius, dėkodamas rengė
jams ir dalyviams. Dalyvių bu
vo virš septyniasdešimt. S. D

Po minėjimo dalies vyko vai
šės. Jas suruošė ponia Lind i 
Dubauskignė, tiitkhi'mkauįant p » 
nioms Pranckev:č:enei, Novlc- 
kienei, Zumarienei, Vyšniauskie 
nei, Palionienei ir Gailienei-

dininkų ir Lietuvių Fronto po
litines sistemas, palygindamas 
jas .su Krikščionių demokratų 
partijos pagrindiniais princi
pais.

Prelegentas palietė ir JAV 
dviejų partijų sistemą bei krik-

51A.SYS HR.U1.YSL KAUKAITĖ NORI DAINUOTI

• Jaunas kikilis yra labai ėd
rus. Jo kasdieninė norma yra 
apie 14 pėdų sliekų-

Ji nutarė važiuoti ir išva
žiavo. Jų (paprašė palydovų, 
kad josios vardu praneštu Bos 
tonui, kad “del susidėjusių ap
linkybių” ji negalėsianti Bos
tone dainuoti. Kokios los ap
linkybės — niekas iki šios die
nos nežino.

Kaip Kaukaitė gavo įsaky
mą tuojau. važiuoti į Maskvą, 
taip jai biivo įsakyta priešpas
kutinę balandžio dieną pasi

puošti ir skristi tiesai į Los An 
gėlės. Tokį patį įsakymą gavo 
/r trečiasis josios vyras. Ne pir 
masis, josios vaikų tėvąs, ir 
ne anrasis, bet trečiasis. Bijo
ta, kad dar kartą neatsitiktų 
kažkas -panašaus į josios pir 
mos kelionės avantiūras.

CICERO KRIKŠČIONIŲ 
DEMOKRATŲ VAKARAS

Cicero Krikščionys Demokra
tai surengė vakarą š. m- gegu
žės 7 d. 7 vaJ. v. Cicero Šv. An
tano parapijos salėje.

Vakarui vadovavo skyriaus 
pirmininkas K. Mickevičius J is, 
pasveikinęs dalyvius, linkėjo 
jiems jaukiai ir solidariai pra
leisti šį vakarą. Maldai sukal
bėti pakvietė kanauninką Vac
lovą Zakarauską- Po maldos bu
vo pagerbti mirę krikščionys de 
ųiokratai: prelatas M. Krupavi
čius, kun. Ant. Vilkaitis ir kun. 
Dr. Ant. Juška.

. -č r-yotarą Premier Coupe ?
U- 'r J -y ’ .

Chrysler - Plymouth - Arrow masinos ir 
už $3,570 ir daugiau, 

jmasihds — urmo kainomis) 
^^usiyniiečhąiiikai taisymo ir priežiūros departamente

Mondale pagyrė Ispaniją

MADRIDAS. — Vicepreziden
tas Walter Mondale, kurs iš Li
sabonos ✓atskrido Į Madridą, pa
reiškė Ispanijos premjerui Adol
fo Suarez, kad amerikiečiai ne-- 
mažiau už pačius ispanus džiau
giasi demokratijos grįžimu Ispa
nijoje. Vėliau važiavo į Zarzu- 
ele rūmus, Madrido priemiesty- 

aplankyti 39 metų amžiaus 
______ _ __ karalių Juan Carlos, skaitomą 

Socialdemokratų, Valstiečių liau pirmaeiliu demokratijos Ispani 
įjoję atstatytoj u po diktatoriaus 
Francisco Franko.

/ . : NAUJIENOSE GALIMA GAUTI ŠIAS NAUJAS KNYGAS:
1. Jurgio Jąšinsko, JŪLIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, 
.įčpoeto ir šeimos paveikslai, 266 psl.-, minkšti viršeliaį ----------------$8-00

■2. Jurgio Jąšinsko, MELA GTNGAS MIKASĖS LAIŠKAS, , 72 psl., 
minkšti viršeliai _______________________________________ $1.50

3. A. Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PRISIMINIMAI,
296 psl., minkšti viršeliai ----- -------------------- -------------------

4. " Pakalniškio, ŽEMAIČIAI, ETNOGRAFIJA.
■166 psl., minkšti viršeliai _— ------ ----- 1--------------------------------------

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzempliorįuį.
Knygai galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį arba Money 

orderį tokiu antrašu: '

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

Pati Kaukaitė buvo 
nusi, kad jai neteks ištrūkti |

Meninę dųlį atliko solistė Jū
ratė Tautvilaitė padainuodama, 
gitarai pritariant, šešias dainas. 
Jos buvo palydėtos -gaus’ais plo
jimais. Solistei buvo įteikta puo 
kštė rožių.

LADIES-'N'TlrĖ ME N
Si Hair formula JIB is Patenbed-Gtiaraateed fn Switzerland and’ it 
Ki Registered in, USA, Canada. J&Beoa. It eares. Daadrott, FaJlta* 
Saž Hair, Itching’ scalp, SpUttUįg Buds, strengthening HAIR, Root 
Ox growth, and restoring NATURAL HAIR COLOR. Using JIB you 
W? will never be BALD or GREX. IM<Jb Guaranteed. Listed in’ 
wS Druggist Red-Blue . Book. Drug’s-Cheihist . Order STRAIGHT

JIB LAB.: J ■& J, 2557 W. 6»th SU, 1040 W. 47ttl St, So. SOOi 
Oį Ave. & 14th SC, Cicero, HL, 1147 W. Ashland Ava, 2834 Ko.

Milwaukee Ave^ Chicago, SDL- JIB. Medicine liquid 8 
aSEs.’ 16 week supply — ?6.00. Meney Order; postpaid. Send Todayi
JIB LABORATORY,’ 1437 So. .4rtL.#VB^'.CIC£BO> ILL. 80650

Penkt. 9:30 - 11:00 v. v. - 1490 AM 
Šeši. 3:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM 
Sekmad. 9:30- 10:00 v. r. - 1230 AM 
Veda K. BRAZDŽIONYTE

2646 W. 71st Street, Chicago, Illinois 60629 
Telef. - 778-5374

nenorams jai kilo mintis 
važiuoti į -Maskvą, ar neva

lo užtrukti ke- 
už-» 

trukti ir vieną dieną, bet ji 
būdu negalėjo ilgiau 

la.ukti. Ji turėjo spręsti: jeiegu 
nevažiuoti į Maskvą, tai pasi
likti ir pasislėpti. Jeigu važiuo 
ti, tai neatidėlioti. Patarėju 
nuoširdžių ji neturėjo, o pra- j lėtum rasti moterų, turinčių tre- tos radijo valandos koncertas 
nešimai ir priminimai iš Wa- 'ėią vyrą, bet dabartinėje Lietu- vyko šių metų balandžio 30 die- 
shingtono jai liepė skristi į'vos diduomenėje yra ne viena ną-
Maskvą be jokio atidėliojimo, Į lietuvaitė, turinti du buvusius ir,. Koncerto dieną atėjo pas Vla- 

vieną tikrą vyrą. Kitos moterys dą Bakūną keli seni tūtų statyto- 
nenusisekusių vyrų negali atsi- ja: ir dideli Kaukaitės gerbėjai 
kratyti, o Kaukaitė gali. Ji turi ir tarė:
gražų balsą, o Vilniuje tai yra Mes žinome, kad Lietuvių ra- 
leidimas blogą vyrą Iškeisti Į ge- dijas atlieka gerą darbą 
resnį. Amerikoje tai galėtų būti 
nelegalu, bet dabartinėje Lietu
voje — tai legalus dalykas. Rei
kia neužmiršti kad ji luri privi
legijų. Paprasta moterėlė negalė
tų tokiu budu vyrų kaitalioti, bet 
ji yra privilegijuota ir gali tokius 
“menkniekius’ labai lengvai pra 
vesti. Jeigu kuris teisėjas rastų 
vieną kitą skrupulą, bet partijos 
sekretoriaus telefoninė pastaba 
reikalą greitai sutvarkytų.

Privilegijuotiems žmonėm Lie
tuvoje nesunku gyventi. Reikia 
pasakyti, kad šiandieninėje Lie
tuvoje privilegijuotiems yra 
daug lengviau, negu caro laikais 
kad buvo. Privilegijos tada turė
jo didelės svarbos, jos duris ati
darydavo 
šiandien tos p: 
didesnių teisių,

Kaukaitė turi privilegijų, bet 
josios pareigos yra sunkesnes.

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

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

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAiYTOJO ATSIMINIMUS^ 
Dr. A J. Gutum — MINTYS IR DARBAI, 250 p«L, 1900

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunu dienu ir J1*** 
rūpininų. _________________________ _______________

Dr. A. J. Guasan — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir ETOfis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik_________
Minkžtaig viršeliais tik . __________________________

Dr. A. J. Guuan — A U KITA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES.
Kelionės po Europa įspūdžiai. Dabar tik _________ $L00 

Galima taip pat užsisakyti paltu, atsiuntus čekį arba money orderi, prie 
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimą Ulaldoma.______

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. «0608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

Autorius mvo žodyje ražo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
«rtrnkdw Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su- 

♦H, Imtai fltaururių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi- 
fr ktdtfiriniu laimėjimų, Handienų. drąsiai galima sakyti, lietuvių 
CjMįtR dMUuotis ir ffiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
Įuygtl paaduis iškiliosioms Europos tautoms”.
Kšyjfaa apie žemės Ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 

lįĮtfrrtK tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir .po na- 
į Amkyta Uetavtų absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki- 
ĮS^ ĄriM jfttainkų vflml, relžkla, kad ži knyga bus brangi abeo- 
14 ttatmdų danftnnal, vpač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
et plMMa, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
radi mrfaSM Lfetuvai Hals žodžiais: “Dėkingu sūnus — myli- 
fivynet UetuvaT.
Kayfta MO puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik SS.OO.

Dr. Kasys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas, Gra- 
tills virtelial*. 838 paL Kaina $8.00. Minkštais virt. $5.00 

'profisVėei; BirfHka, Senųjų lietuvižku knygų isto- 
IMA, I dalis. 208 psl, įrižta — $3,00, minkštais vir-

-.1’, žellals — $2,00; H. dalu, 223 psL, įrišta — $s,uu. mtaks- 
tatav ytafellata __ 1_____________________________ $2.00

Manrtkaa JT^mas — Tamalavskas, LIETUVIŽKASIS PAMARYS.
■ Pakalnės ir Labguvos.apskritys su įdomiais aprašymais, iliu- 

■ -r- - stradjomis lt dokumentacija, 336 psl.. kaina $8.
P, Kariūnas, TARP ŽALSVU PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
7 pkrtianų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.
JanlnS Narūnd, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminima ! 
•Y 176 • pd. _______________________________ __________ $3.30
W -POVILAS MILERIS.- biografijos bruožai 233

O kad ji l-uri trečią vyrą/tai valandos 25 metų sukaktį. Visi, paskelbtumėte, kad Kaukaitė at 
nieko nuostabaus. Amerikoje ga- bent iš aprašymų žinome, kad/t vyko į Los Angeles ir bus šiame 

končertę.

— Bakūnas kraipo galvą, bet 
neskuba-jiems pasakyti, kad jisl 
Kaukaitę paskelbs.

— Jeigu norite, tai galite pas
kelbti, kad ji padainuos kelias 
lietuviškas dainas... Žinote, kad 
ji gali dainuoti, turi gerą balsą... 
Žmonėms patiks... Nieko jums 
nereikės mokėti...

| Los Algeles, CM. — Kai Gied 
fė ^aųkaiįė, prieš tris metus, 
Kelionėje.iš Los Angeles į Bos-'laisvąjį pasaulį, .lodei novoms 
J31??, gavą pranęfiiTLą neskristi 
1 Ęostoną, bęt patraukti tiesiai
t Maskvą, jii’ jau buvo aišku,į žiuoti? Ji galėj 
Kad kelidąęš į užsienius jai biw lias vanląndas, gal galėjo 
ūždaiytov.

ji buvo susitarusi padainuoti j°kiu 
Bostono lietuviams, ištrošku- 
jįfeins .užgirsti tikrai lietuvišką 
balsą, p paaiškėjo, kad jai ne
xus’ ięidži’&iiia ten nuskristi ir 
Įlajnoš išalkusiems Bostono in- 
j.ejįgentams ir; pūsinteligen- 
čiąms padainuoti kelias populia- 
Tiąs iietuyiškas Rainas. Jokiam 
nutarimui pa_kenkė Kalifornijo- 
įjįfcj.vykęš skandalas, klebonijon 
paryčiu skubąnčio seno josios 
ąrąū^Į .hutąrimąs pasukti ant 
fvorpš, saugojąhčios kelią, kad 
■jėjąk nęužnėštų į šiaurę einan
čio.ir į. krašto vidų lengvai be
sisukančio greito kelio. Tvoros 
jisl nęišĮauže,bet automobilį ge- 
fokai apdaužė, p šis, pykčio‘pa- 
smtas, 'apvožė neapsiskaičiavusį j 
^siirtūplą. į'..

rji Inęįdenlaš sukėlė įvairiau- 
kĄibų,'o. Kaukaitei daug ne 

fiuiįonunių. Ji žino, kad vyras, 
;kpks jis bebūtų, turi turėti sti- 
priųs 'nervus, o jeigu jo siste- 
jpg kųf nors sušlubuoja, tai bė 
dos padaro nė tik.sau, bet ir.vi- 
ĮĮįeills. pą|įstaniięms. Silpni nėr 
y ai dar tdąugįau ■ pakenkia or- 
^ąnižarijai,- kuriai jis priklau- 
Kę ir kuri i turėjo teises iš Jo
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Bražinskam reikalinga lietuvių pagalba
Kun. Juozas Prunskis, Amerikos Lietuvių Tarybos 

informacijos vedėjas, sujaudintas paskutinėmis žiniomis 
iš Bostono ir Kalifornijos, telefonu kreipėsi, prašydamas 
kviesti lietuvius priremti petį Bražinskams. Platesnį pra
nešimą jis pasižadėjo šiomis dienomis paruošti ir išsiun
tinėti organizacijoms bei spaudai, o dabar prašo pranešti 
Amerikos lietuviams, kad reikia imti plunksną ir tuojau 
rašyti Valstybės Departamentui.

Imigracijos pareigūnai svarstė Algirdo Bražinsko 
bylą ir nutarė ji išsiųsti iš Amerikos. Algirdas Bražins
kas, kaip žinome, kartu su tėvu Pranu Bražinsku,. Juo
dosios jūros padangėse privertė sovietų lakūnus nuvež
ti juos Į Turkiją. Jokio lėktuvo jie nepagriebė ir jokių 
pinigų iš keleivių nereikalavo. Jie norėjo pabėgti iš di
džiulio sovietų kalėjimo. Tai buvo pirmas sėkmingas 
lietuvių pabėgimas iš sovietų kalėjimo. Sovietų valdžia 
Bražinskus persekiojo Turkijoje, juos skundė turkų, val
džiai, o dabar, kai jie pateko Į Ameriką, tai skundžia 
juos ir JAV vyriausybei..

Amerikos Lietuvių Taryba prašo lietuvius kreiptis 
Į Valstybės Departamentą ir prašyti neišsiųsti Algirdo 
Bražinsko iš Amerikos. Amerikon kiekvieną dieną . įva
žiuoja 'didokas skaičius užsieniečių. Keičiąftii 'Įstatymai 
ir leidžiama jiems čia apsigyventi, d prieš okupantą ko
voję du lietuviai negauna teisėš Amerikoje dirbti, mo
kais ir pasilikti Laiškus reikia siųsti tokiu adresu: De
partment of State, Attention Ms. Patircia Derian, Wa- 

; shington D. C., 20520. - • j ?
Šiandien gavome Prano ir Algirdo Bražinskų atsi

šaukimą į Amerikos lietuvius, kurį čia pat ir spausdina
me. Štai jis: -

Bražinsku atsišaukimas :
Nuo pat pirmosios mūsiį sėkmingo prasiveržimo 

pro geležinę uždangą dienos Sovietų Rusija stengėsi mus 
apšmeižti, atgauti ir sunaikinti, tuo geriausiai Įrodyda
ma mūsų žygio reikšmę. Sovietų Rusijos didžiuli politi
nį, ekonominį ir diplomatinį spaudimą bei jos agentų 
intrygaš ir pinkles mes nuolat jautėme per šešerius'mė- 
tus Turkijoje, o taip pat kelionėje per Italiją Į Vėiiecūe- 
lą ir iš ten atvykus Į jungtines Amerikos Valstybes.’ Ži
noma, mes visiškai neimame Į galvą, kai rusų KGB, išsi
gandus mūsų uždegančio pavyzdžio« bei populiarumo 
Lietuvoje, varo įnirtingą propagandinę kampaniją prieš 
mus, pajungdama savo sovietiškus šmeižto organus, o 
taip pat “Laisvės” bei “Vilnies” veteranus ir “atviro žo
džio mėnraščio” studentus...

Mūsų padėtis dabar yra labai sunkų bes Imigraci
jos įstaiga neleidžia mums dirbti ir grasina deportavi
mu Į Lietuvą Mes esame pasiryžę geriau susidegintu 
negu būti deportuotiems Į Sovietų imperijią ■

Laimei, atsiranda ir nuoširdžių draugų iš lietuvių 
bei amerikiečių pusės, štai senatorius Edward W. Bro
oke viešai pareiškė remiąs mūsų teisę pasilikti' Ameri
koje. O dabar kongresmenai Robert Doftiaų ir E. Der- 
winski Vašingtone organizuoja lietuviams palankių kon
gresmenų grupę sustabdyti mūsų deportavimą Krem 
liaus budeliams.

Kongresmenas Robert Dornan balandžio 21 d. laiš
ke Imigracijos direktoriui pabrėžė, kad jis, atjausdamas 
lietuvių tautos laisvės siekimą, padarys viską' pravesti 
tam tikrą įstatymą Kongrese dėl Bražinskų, o jeigiiTei- 
kės — legaliai adoptuoti Algirdą.-

Mūsų žygio šaknys glūdi 1940 m. birželio 15 d. Lie
tuvos okupacijos fakte> — tai supranta visi dori lietu
vi?! ir mūsų draugai amerikiečiai Tai suprato ir Tur
kijos patriotai. Sovietų Rusija brutalia karine jėga’ pa
vergi Lietuty ir štai jau virš 30 metų sistematiškai vyk
do genocidinę i'etuvių tautos naikinimo bei rusinimo po- 

, litiką Esant tekiai padėčiai lietuvių tauta turi ne. tik

Amerikos Lietuvių Taryba, 
būdama susirūpinusi, kad di
džiojoj pasaulio spaudoj būtiį 
plačiau informuojama apie 
priespaudą okupacijoje ir apie 
Lietuvos teises į laisvę, skiria 
tris premijas lietuviams, ku
rie 1977 m. sėkmingiausiai at
liks šį uždavinį kitataučių laik 
raščiuose ar žurnaluose. I

Pirma premija 500 dol., ant' 
ra 300 dol. ir trečia — 200 dol. 
Premijų mecenatas kun. 
Juozas Prunskis.

Kandidatus toms premijoms 
gali siūlyti visi iki 1973 m. sau 
sįo 15 d., drauge atsiųsdami ir 
jų rašinių kopijas • adresu: 
Amerikos Lietuvių Taryba, 
2606 W. 63 st, Chicago, DL, 
60629. .

Jury komisijos sąstatas bus 
paskelbtas. vėliau.
Dėl žydų slėpimo nukentėję 

lietuviai

Spaudoje ir imigracijos įs
taigose kylant klausimui .dėl 
žydų naikinimo Lietuvoje, pri 
simintina, kad daugelis lietu
vių yra nukentėję žydus slėp
dami nuo nacių, štai keletas 
pavyzdžių: - ’

• Stefanija Vilkaūskiene už
Monolitinės santvarkos (kaip žydų globą Gestapd buvo siiim 

‘Soy. Sąjungoje) paprastai žlun ta ir ketinta Kauhb kalėjime.
' A

ka neišsprendžia žmonijos, pro tytu laiku. Kitaip 
blemų. Kaip rodo Sov. Sąjun- pasikeitimai vyksta demokrati 
gos Kinijos santykiai, ji taip nėse valstybėse. Nepasitenki-

pateisinama nei moraliniu, nei

Dr. Ai Štromo

Vilniui* buvu*l Gedimino gaivi, dabar ekupanty vadlhama Lenine proepektO

ga staiga; netikėtai ir nenuma-
> santvarkų

nim'o pasireiškimai pastebinu■ - 1 \ " 
įvairiomis fornamis. Tautinės

junga kuršio pasaulyje revo- 
smttrt% kuris veda

- - į prie karo.
Kai tautos išsilaisvins iŠ sve 

timos kontrolės, jos pradės sa-

3

vo ligšiol, jokio pasikeitimo 
negalima laukti. Bet kai kas 
nors pasikeis Sov. Sąjungoje 
ar jos sferai priklausančiuose 
kraštuose, tada bus sukrėsta 
šio pasaulio pagrindinė struk
tūra, ir tik tada atsiras realios 
perspektyvos naujai pasaulio 
santvarkai. Nors pradžioje pa
dėtis bus labai chaotiška, bet

Dr. .4. Štromo paskaitos kas populiariai vadinama* į 
santrauka <* -Rytus ir Vakarus. -

' , . , ,1 Toks pasaulio pasidalijimasBalandžio 1-3 d. d. uondo- _, , 'neišvengiamai veda prie karo,
ne įvyko Farptautimo Kultu* • lf >iaikinti iją. 
ros Fondo (L C. F.).sukviesta An{ras pa^j[is tai totalita_ 
konferencija, kurioje d alyva- sant’aTla Abiejų ~ ka.
vo Norvegijos, Olandijos, Bei- iastrofii rejkia jšvenįti Todėl' 
gijos, Prancūzijos, D.-.Britam- reįjya suįįrii pasaulinę, sant- tas chaosas atneš vilčių harmo 

varką, kuji remtųsi- . lasvųjų ningai pasaulio santvarkai.
tautu su tarini u. Totalitarinė 
santvarka ne^aji sukurti tai-

i kingo pasauliu. Tokia santvar

jos ir Amerikos universitetu 
profesoriai, visuomenės veikė
jai bei žurnalistai.

Dr. Aleksandras Štromas 
(Bradfordo u-tas padarė pra
nešima apie taikos perspekty
vas siu dienu pa^aulvje. Tame 
pranešime prelegentas apzvel-(pat neužtifc.ina taikos. 
gė pastarųjų laikų skirtingas Kai kurios (iabai.linės valsh. 
tendencijas. Iš vienos ]—
tautos, dėl augančio naciona
lizmo, siekia susiskaldvti i 
smulkesnius tautinius - viene
tus. Iš antros — modernaus gy 
venimo politinės, ekonominės, 
socialinės, aplinkos apsaugos 
ir kitos problemos verčia turė
ti viršvalstvbinc ar pasaulinę , -• ,v. • v 1 druomenes*valdžią.

Tokiai pasaulinei valdžiail varkiį, arba tiksliau pasakius, 
turėtą priklausyti karinio sau j išnykimas tožalitarinės sant- 
gumo reikalai, žmogaus teisiu’ varkos Sov. Sąjungoje, yra bū 
konvencijų vykdymo priežiu- tina sąlyga sukurti tikrai tai 
ra, ekonominės pagalbos teiki-! kingai pašauKii^T santvarkai, 
nias, stratosferos klausimai,1 kurioje galėtu būti įkurta pa- 
vandenynai ir t a r plautinės, saulinė vak^^^^riimtina vi 
teritorijos, aplinkos apsauga,' šoms tajitomS^.^^ 
sveikatos apsauga, pagalbos ieij Padėtis pasatilyj^ negali pa- 
kimas nuken tėjusiems nuo pa • si keisti staiga: Bet, iš kitos p u_ 
sauliniu katastrofų, a tom?nė sės. 
bei soarinė 
niaug kliūčių tokiai pasaulinei!būti 
'valdžiai sūdanti. 1 TV /

Pręmijos spaudos bendradarbiams
tapė bute suimtai. Jo likimas 
nežinomas, spėjama, kad bu
vo fcušaudytia. t

Geizeriai ‘(tėvas 1r sūnūs), 
gyvenę Pitoniški ų k., Už žydų 
globą Gestąpo buvo sutinti ir 
drauge sii globotais asmehi- 
mis sušaudyti.

Tai tik dalis pavardžių lie
tuvių, kurie tiek nukentėjo 
gelbėdami žydus nuo narių. 
Žinantieji daugiau pavardžių 
lietuvių, kurie buyo kalintį nr 
nužudyti dėl žydų gelbėjimo, 
maloniai prašomi pranešti 
Amerikos Lietuvių Tarybai. '

Energinga Lietuvos gynėja '

Vyčių organizacijos Lietuvių 
kultūros reikalams valdybos 
ūarė Aldona Latovaitė Ryan, 
gyvenanti Centerville, Ohio, 
patyrusi, kad National Geo
graphic Society 1977 m. rugp. 
mėnesį išleis knygą “Journey 
Acro'ss Russią”, kur minima ir 
Ryga, ir ukrainiečių margu
čiai, -pasiuntė protestą, kam Bal 
tijos valstybės neteisingai įjun 
giamos į Rusiją, kada net JAV 
nepripažįsta Baltijos kraštų 
inkorporavimo: Aid. Ryan ir 
lietuvių įstaigoms pasiuntė ska 
tinimą protestuoti, kol dar 
knyga neišleista. Amerikos Lie 
tuvių Taryba t taipgi pasiuntė 
raštą National Geographic So
ciety. _

Leonas Garkauškas, gyve-- 
hęs Obelių g-vė lt, už žydų glo 

j bą Gestapo buvo suimtas ir 
kalintas Kauno kalėjime.

Petras Mihgaila, gyvenęs Vi' 
lijampolėje, už žydams teikia
mą pagalbą 1943 z m. Gestapodona- kėš pasauliniatm ap- rezistencijos neramumai vyko

'J buvo- suimtas ii* sušaudytas 
F Katino ?-me forte draugė šū.jo 

globotais asmenimis,
— 1956 m., 1960 m. ir 1972 m. k a y » , -J * i- - ’ Adv. J. Dabrila uz slėpimą

iš geto pasišalinusių asmenų 
Gestapo buvo suimtas ir kalin
tas Kauno Kalėjime,-

j * - <
Jablonskis, gobėjęs eilę iš 

geto pasišalinusių asmenų, 1942 
m. kovo mėn. drauge su save 
dviejų asmenų šeima Gestapo 
buvo suimtas ir išgabentas iš 
namų. Jo likimas „nežinomas.

Kazys Markėvičiūš, gyvenęs 
Kaimelio kaime,' už Mbtkio 
Levjūšo slėpimą -ir globą Ges-

jungimui, - nes dėl ridujinės 
santvarkoj įjos nuolat turi 
r

Gruzijoje 1956 ir 1975-76 m. 
Armėnijoje — 1965 m.-, Užbe- 

lemptu^ santykius su kainiy- kistane _ 1971 Lietuvoje 
nais. Bendradaibiavimas su tot 
kiomis valsivbėmis vra neįmaj 
nomas, ir si- joints' negalima Neramumų esama ir kituose 
sūdanti pasaulmės tautų benyonUnentuo^e: Afrikoje, 

  Todėl išnykimas i’0Je *r Pietų Amerikoje. Tad 
j dviejų skirtingų politinių sant tvrihėjšht taikos pėršpek^vaš, 
’ - "_______________ - reikia pirmoje eilėje atkreipti

dėmesį į' tuo's’Tajoiius, kūr pa 
dėtis yra labiausiai ėksplbzy-

' Informacijos apie Lietuvą

Alto centrinė Įstaiga nuolat 
aprūpiną medžiaga besikrei
piančius asmenis ir Įstaigas, 
kurie ieško* informacijų apie 
Lietiivą. Paskutiniu metu bu
vo pasiųsta leidinių j Wiscon
sin^ St. Nazianz mieste esah- 
čios J. F. K. Prep. mokyklos 
užsienio kalbų departamento 
vedėjui. Vien per paskutinį 
mėffėšL buvo išsiųsta “LithĄa- 
nian” ^leidinio 1400 egzemplio
rių?

Lig šiol ne tik kbfmįiištihės 
valstybės, kaip Sov. Sąjunga, 
stengėsi išlaikyti status quo». 
bet ir Vakarų valstybės buvo 
Įsipareigojusios toje srityje. 
Todėl net tokiais atvejais, kaip 

____ „, ____ _____ ;, pasaulio taiptautinė padėt^ukijimai 1956 .m. Vengrijoje 
energija.-Esama'lis nėra pastovi. Todėl Veikia ir 1968 m. Čekoslovakijoje; Va 

t_________L“?!.' paširudlti^ęins ' drastiš- karų T<,_ .
Didžiausią'kiems pasikeitimams bet ku-(status^ <įuo išlaikymo Europo- ^ 

kliūtis -— tai dabartinis pasaujriuo laiku, bęt kur. Kol Sov., ję. Tačiau tokia politika nėrh| 
i;., ; ,i,.; ” t «.3 ,. inLin L-nL-io hn. pateisinama nei moraliniu, nei f’

pragmatiniu požiūriu, tšlaiky vonoriškai juhgtis -į sąjungas 
ti nuolat status^Uu6, jiaauko-

lio pasidalijimas į . dvi daliSį Sąjunga yra tokia, kokia bu-

. Jau 37-m. Lietuvos laisviBi- 
mo frohtte dlrbą Ąfiįferikos Lae 
tūrių Taryba, prisiekusi žynžių 
rezultatų. Paremkite jos pas
tangas darbu įę auka. ■.,

Visų lietuvių politinių ideo
loginių grupių atstovai sutar
tinai veikia Lietuvos lafšviHi- 
mo pastangose, susibūrę į Aibe 
rikos Lietuvių Tarybą. Jūsų 
auka sustiprins ^galimybes šį 
svarbų uždavinį vykdanti

Trylika ėė'ntrifiių organiza-
> skyrių

ar federacijas, kaip diktuoja y '
jaril moralinius pfihciptts, hte tų tautų intrigai. Iš Hjeftimų- cijų, įsu imtais savo 

f .. ., , - i . , k. . . . ‘----------- Vakariu- privalo.galės išsivystyti taikinga pa- lurinči tūkstančių na
laiko reikalavimus keisdama budus bei priemone^ tęsia- remti tas tautas, kUnos siekia1 šaulio tautų bendruomenė. sutelkė savo jėgas Lietu-

pranešime vaos laisvinimo ,darbams, apsi

teisę, bet ir pareigą ginti savo tautinę gyvybę ir kovoti 
prieš- rusiškus okupantus. Lietuvių laisvės kova,- pagal į^tanoma. Vakarai

si nuo pat pirmos okupacijos dienos. Mūsų sėkmingas pagerinti padėtį pasaulyje, siek
prasiveržimas lėktuvu 1970 m. spalio 15 d. pro geležinę damos taikos, laisvės, teisingu-1 tiksJams siekti,' jungę į Amerikos Lietuvių Ta
uždangą -yra neišjungiama grandis toje ilgoje lietuvių1110 demokratinės santvar-.4- m. ««><» 
tautos laisvės kovų grandinėje. ’ •

Mes nuoširdžiai dėkojame laisvo pasaulio lietuviams 
už didžiulę brolišką pagalbą mums Turkijoje ir Ameri
koje.xMes norime likti laisvoje Amerikoje ir prasmingai 
prisidėti prie lietuvybės išlaikymo, Lietuvos laisvinimo 
ir. demokratijos gynimo pastangų, todėl prašome laisvuo 
šiūs tautiečius ir toliau padėti mums kovoje prieš rųsų 
okupahtų kėslus.

Mes prašohie HėtUvių visuomenę, kiekvieną brolį bei 
sesę lietuvį nelikti abejingais čia pat vykstančiai aršiai 
kovai tarp laisvės ir Vergijos, tarp gyvybės 4r mirties jė- 
gų. Kiekvienas Jūsų laiškas, auka bei malda šiuo reika
lu bus tartum laiptas į galutinę pergalės viršūnę kovo
je prieš bendrąjį priešą — rusiškąjį imperializmą.

apsivainikuos per

?1X7 o tv«A Į konferencjja /initarė įsteigti rybą. Įsijunkite ir jūs, savo
os. lakarai gali pa auy.i są-|Tarp tantjnj Jns{įfutą su cent. auka paremdami šį gyvybini 

ludzms, kūne siek.3 taikingos < įįgįįjį,
evoliucijos į tobulesnę sant-. ' * - . *? '
v arką, tuo tarpu kai Sov. Są- Iž Europos Lietuvio ALT Informacija

Lietuvių tautos vieninga kova

Vienybė — galybė L- 
.Lietuvos laisvės kovotojai.
Prans ir Rlglrdas Bražinskai.

Mūsų adresas: P. ir A. Bražinskai* P. CL Box 160, 
Maywood,'CA. 90270. Lietuvių bičiulio adresas:

■k Mr. Robert K. Doman, M. C. 
Cortgrėss of the United States 
House of Representatives 
Washington, D. C. 20515
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DR. K G. BALUKAS 
AKUŠERIJĄ IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHlRURGiJA 

6449 $0. PuUUd Rd. (Crowford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446

Pruria ligonius pagal sus.tarinią. 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004,

OR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUtV. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Med.cinos direktorius

1938 S. Manheim Rd^ Westchester, 111. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šes tad!em 8—3 v ai.
Tel.:* 562-2727 arba $62-2728

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA - 
6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei beat
siliepia, skambinti M! 3-0001.

BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103 rd Street 
Valandos pagal 'susitarimą

DR. K. A. V. JUČAS 
439-4441; 561-4605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
TOO? Sį ‘WESTERN AVEx 

Š214 N. WESTERN AVE.
Teieronas atsakomas 12 vai.

Fit FRANK PLECKAS
OPTOM2TRISTAS

. Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree

DR.LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS ik 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 wfesT Street

Vai. antrad. nuo 1—4 • Po pietų,
- ketvirtai nuo 5—7 v^L vak.
;‘ teliks' 776-23S0

Naujas Hi. ^ef4 448-554$

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS'jfR CHIRURGAS 

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

' Tel. PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad^ trečiad, 

j ir penkt 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą._  :__ i--------- „------

PALAIDOJOME JULIŲ V. BOBELĮ Dr
* x Brbne Motutoene, Antanas Tau

Šių metų balandžio 20 diė- užuojautų Bobeliams ir primi- gittaž, Bernardas Žukauskas. 
į iškilmingai palaidojome1 nė, kad ir jie kentėjo ir kenčia krirs tirp kitko pažymėjo, kad 

tiek p*t, kiek kentėjo tėvai. aVritininkai Ubai aktingai rė- 
Bažnyėioje kanauninkas pa- mė adv. M. Šleževičiaus vy- 

sakė nepaprastai gražų pa- riausyhę it padėjo alstalyti Lie 
mokslų, o Lietuvių Tautinėse luvos nvprw4usomybę, Juozas 
kapinėse prie duobės atliko vi- Škorupskfs Ir kiti, 
sas atsisveikinimo ceremoni
jas.

UQ
4)r. Leono ir frenps Kriaučė- 
liunų 23 metų sūnų Eugenijų 
Kriauėeliūną, o vakar palaido 
jbirie Dr. Kazio rr Dalios 
helių septyniolikos melų 
uų Julių Vytautų Bobelį.

Abierii jauniem vyram 
paprasta!! didikis čukagieaių 
būrys'nusilenkė ir išeinančius 
gražiai pagerbė, abiem tas 
pats kanauninkas Vaclovas 
Zakarauskas atlaikė puikiau
sias mišias didžiausiojo Mar
quette Parko lietuvių bažny
čioje. Kaip vienam trii^.ir anl 
rajam buvo ne tik pilna baž
nyčia, bet šermeninės pataipri 
buvo kihište pYikftnšta. Atsis
veikinimo vakarų briVo šiirikii 
prieiti prie krirsTo. r w > iv »

Eugenijus KriauČeliūhas bu- -~^===, ________________ _
vo palaidotas Chicagos šv. Ka- ♦
zimiero lietuvių kapinėse, 6’ LIETUVIŲ Žagarės Klubo priėšpuš 
Juli«? Bobelis palaidotas Lie-’ 
tuVių tlautinfeste Kapinėse. Di-įpiet naujoje 
delis Devenių sklypas yra ne-! 
paprastai gražioje Lietuvių 
Tautinių kapinių vietoje, tuo
jau j pietus nuo Dr. Ęazio Gri
niaus kapinių skyriaus.

Julių Bobelį į kapines nuly
dėjo ŽOO pilnų mašinų. Nuva
žiavus į kapines, Ten jau ras
tus didokas būtys jaunų ir Vy
resnio amžiaus žmonių. Kapi
nėse .visą laiką grojo laidotu
vių muziką ir lietuviškas gies
mes.

Iš Kalifornijos į laidotuves 
buvo atskridęs Dr. M. Devenis 
ir ponia Alena Deveriienė. Dr. 
iazys Bobelis. dalyVavo viso-; 
•;c Eugenijaus‘ Kttoučeliūnd lai 
lotu vės. b Dr. Leonas Kriauče-i 
'iūnas dalyvavo visose Jūliaus 
36bėiTo Irifddtūv^e.

Kaip Eugenijaus Kriaučeliū- 
ao, taip Juliatiš Bobelio lindė
jo visa jautrioji Chikagų, Ti-I 
kihtieji meldėsi, netikintieji 
~eiskė užuojautas ir patarinėjo 
•ėvams Kūli stipriems ir iš- 
re’nfč^i sVątfdų šinugį.

• t Dr. Giedraitis, 'Juliaus krikš 
'o Ievas, paskju^ncs' bperačiJ 
”t5s iriėttt padėjęS tėviti iŠfĮiaĮitii 
<kaudulį, verkilariVas pasakojo, 
kad litrinis, kentė frepa^rastai 
didelius skausmus. Jani taip' 
skaudėjo viduriai, kad jis jau 
negalėjęs pakęsti. Skausmai 
buvo tokie dideli, kad munis,!

Be vietinių dalyvavo fr ne- 
ittiSžai'alvVktršiiĮ svečių R ki
tur. . Krikščionių demokratų 
pirtb. ftoiiūnas, Kan. Zakuraus 
kas ir kili. 5. Pon/ffttsAci.y

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Bo- 
sū-

ne-
Menihėfe dalyje pasirodė 

kuri šavo
Bobėlių šeimd, atsidėkoda- da i noriais fr ttaloriiri šypsniu, 

ma visiems; atvvkusie«ns'j ka- Nusirinkusius. .Ji

ranų užkandai. • | buoklės, Pifefticnėlis, Dainą
Tai buvo pačios didžiausios ajiite vėjųr Tylūs armonikos to 

ii pačios liūdniaūsiris laidotu- riai fr Sujilrishi dainužę, o bi- 
vės, nes mirė jauftriš, driug ža- su! ‘drir kitų džiną ajiie vargją 
dėjęs gabus Ą+rik J. K. B.‘ piemeiielį. Ji |)ati sau pritarė

eusiHiNkiMV

gitara ir visos šios dainos jos 
pačius harmbnizuotos.

Po programos buvo 
VardoštM vaišes.

ponių

OfeT^OPiĘtJASP^TEZKTAi 
Aparatai -Protezą*. ,.Med. Ban 
cfcžai. sįjėcrrii pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t t.

2850 West 63rd St., Chicago. III. 6062‘ 
Telef.; PRospect '6-5084

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY WillS gjeujnyčIA 

2443 west 63rd STREET
TeleWih W$33 fr fe-0834 

r Taip pat naujoji. Barbaros h 
Gene Drishig krautuvė

TRfe DAISY sTopp 
9918 Southwest Kwy,- Oak Lawn, 

nt W3ft ,

-cKK KAUSTYMAI

CniMi — Pilta Jiudrauda 
ffikA fcaNA

R._ i E P t N A 1
 Tel. WA.5-8063

U jv«fr«v atstumu. > 
KlitAI^AS VILIMAS 

Til 37^1832 /rba 376-5996

i
I

sorurte baRCus

RAOUO ŠEIMOS VALANDOS

Vito* progremo* II W0PA, .

1490 kIL A. M.

Lietuviu kaiti: kasdicą nuo plr-B 
magrešro ito 12:30- lį» vaL popcl. j- Šeštadieni

■ fr ritfo Mt> ftl B:3o
M. ryto.

ToMa HEmlock 4-2413 < 
nn wantwuett avt.

' c*icAGo, *Ll. «62»

I Ii i fa!*' k Į

Kriminal'stai reikalauja i 
patogumu katėjime <

^ACkS(^<,-lfcęh. — Perpykę, 
kad dėl perdaug kalinių perma
nai betfeka tetovės Pietinio Mi-

gemų celių blokų, kur pradėjo 
laužyti inventorių ir muštis sa
vo tarpe. j

ApTe 50 kalihių, kurie riau-‘ 
šes sukėlė, po dviejų valandų 
sugrįžo j savo celes. Besimu- 
šant keturi kaliniai lengvai su
žeisti. Nuostolių adapryta už 
$20,000.

"Nes širdimi tikime, o burna išpažįstama, fr taip įgylamas išga
nymas". — Rom. 10:10.

„ Čia pasakyta, kad ue» kurie neatidaro savo burnos ir nesistengia pa
sakyti kitiems dieviškosios tiesos, negalės pasidaryti tiųkamais įeiti į dan
gaus karalystę. Apaštalas sako, kad negalima nekalbėti apie tai, ką matė
me ir girdėjome. Kiekvienas krikščionis, kuris gavo tiesos šviesą ir paži
ne maloningąjį dieviškąjį planą, ir pamatė didyji išganymą, apie kurį kal
bėjo mūsų Viešpats, nebegali tylėti ir laikyti savo šviesą po uždangos. 
Kurie taip daro, težino, kada laikui bėgant jų šviesa užges. Jei kas 
gedysis Viešpaties ir jo Žodžio, tas nebus tinkamas jo dangiškai ka
ralystei.

Visi Žino, kad mirtis yra ži«un b paliečia kiekvieną. Bet kur yra mP 
n&.ę.įi? J ♦< klausima atsaką knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite: . . r . , , f

F. ZAViST, 8715 WEST 66th Street, CHICAGO, 1tU 60629
IV. RAITO TYJUNCTOJAi

Mažeika Sr Evans
tas Įvyks sek- 

_ 1:00 vai. po-
je vietoje, 4500 S. Talman, 

Į buvusioj Vengeliausko vietoj. Nariai 
I kviečiami atsilankyti, ne$ po šio su
sirinkimo bus 3 mėn. atostogos. Rei
kalui esant kreipkitės. į valdybos na
rius.

Po susirinkimo ^bus vaišės.
Rože Didžgalvis, rast

ŠVČ. M. MARIJOS Gimimo para
pijos 50 metų šūkakties minėjimas 
Įvyks gegužės 22 d. 2 vai. popiet baž
nyčioje. Kviečiame ponias ir paneles 
su tautiniais drabužiais prie.,vėliavų 
palydos, o vyrus vėliavų nešėjais. 
Informacijų teirautis tel. 434-3713.

(R) LB Marquettte P k. Apyl. valdyba

^VENECUELOS Lietuviu Klubo . su- 
slri’iikimas įvyks sekmadienį gegužės 
22 d.. 4500 _S. Talman, 2:00 vai. p. p. 
Narių dalyvavimas būtinas. Valdyba

CICERO jurų kuopos Klaipėdos/šau
liai ir Šaulės renkasi gegužės mėn. 
2£yd. 12 valr 30 min. prie Šv. Anta
no ‘patepijos mokyklas, kas turi su, 
automobiliais- Vyksime pagerbti žu-, 
vusius už laisvę karius. ’

Dėl neaiškumų skambinti man*tel. 
652-8168 arba Augustinui Ašokliui, 
tel. 863-2774. Stepas Paulauskas

UtERO
Prieš kelius -metus buvo!

- t . ■' \ ę- 'T x i ■

Ctcerbjė imta orgrinizuoti Lie-’, 
tuvių- Krikščionių. Demokratų ■ 
skyrių. Garbingas jų . Veikėjas 
1'r buvęs Lietuvos sęfiYTO na-' 
rys a. a-, kun. Vilkaitis turėjo’ 
net iki 60 asriienų narių sąra-

bet dėl Įvairių kliūčių sky
rius buvo Įsteigtas tiktai šiais; 
metais, kurs geguže 7 d. šv.i 
Antrino parapijos salėje tuėė-

1 jo pirmą parengiiuiį.
gydytojams ašaras ^išspausda-1 *Buvo - turininga. Dr. .K.- Šid- 
vo— Buvome tikri, kad jisJJŽ iausko paskaita “Krikšcioniš- 
mus ’^feus kęntejo— koji demokratija ir kitos sis-

"Visa Chicaga, jauni Tr vyrės| temos.” Po pėškąitoš Vyko gy-j 
hieji, šVeikl fr ligbnidi ifeiškė vos 'diskusijos, kuriose "dal’y-

Amerikos Lietuvi^ Tarybos pirmininkui 
dr. Kažiūi kdbėlibi ir šeimai,

-

MYLIMAM SŪNUI JULIUI MIRUS, \

nuoširdžiai užjaučia ‘ <

Elėna ir Alfonsas Vamb’utai

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to avvegulartyl 
BFtAo/

OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO

mirus,

visai jiį

netekus, 
jų .šeimą 
liūdi '

užgeso

jaunuoliui

A. JULIUI VYTAUTUI

nuoširdžią Užuojautą te- 
:- . . - - - - - *4.

ii ir Daliai Bobeliams, taip pat
i ir artimiesiems.
Danguolė ir Stasys Šurantai <

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVĖ.

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

sūnelio

. A. j ULtŪKO BOBELIO

us dr. Kazį ir Dalią Bobelius, 
ir atimuosius .užjaučia ir kartu

jaunystėje, pavasariui žydint,

. JULIUS BOBELIS.

Giliam liūdesy .likusiems jo tėveliams D-rui 
Kaziui, ir-Daliai Bobeliams, jo broliukams ir 
sesutėms^ o taip pat jo seneliams D-rui My
kolui ir Alenai DeveniYms reiškiame nuošir
džią užuojautą-, kartu liū'dėdami

b Juozas ir Ona Andriai

-JULIUI BOBELIUI-,
J '

minis,

tevąįns dr. Kaziui ir baliai Bob'elidKis, vfe&i 

jd• šeimai 1Y artimiesiems gilią užuojautą 
^ reiškia ir kartu liūdi

ROckfordo ALTo Š^riils, 
Ll> bockfordo Apylinkės 

. valdyba ir nariai
DALFo Ėockfortid škyfrauš 

valdyba ir nariai ’

see us for 
financing.

AT OUR 10W IAT5
WITH nn'AYvex* 

TO FIT YOUR IIMCOMF Bendros koVoš pirmūnui už musų kraštų 

laisvę dr. Kaziui BdblėliŪi fF jd šeimai,

LICDINTIEMS SŪNAUS JULIAUS,

Mutual FedW 
Savings and Loan

WH sotW8 into IMS

i nudsirdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Joint Baltic Ajhėričan National Committee

. Jonas B. Genys,

Maido Kari,
’Į " - ’ _ . /

’J Guh&fe M'elėrb’vics

,1— .. -

EUDEIKIS
GAIDAS g DAIMID

SENIAUSI A IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605.07 So. HERMTTAGĖ AVENUE 
teLi YArds 7-1741 -1742

; 4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
. Telefonas: L Afay eite 3-ft440

„MODERNiš'KbŠ AiR-CONDltlONED KOPLY’&OS

’ TfVAS IR ŠONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 w- 71st Street 
k Telef.: GRGYėhiB 6-2345-8

tėidf.: f Owuhall A-2108-5 .

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTfi TUT0M0BILIAMS PASTATYTI

Lietuvių

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS b I ENĄ 

IR NAKTL

Laidotuvių
Dire K tori v
Associacijos < •

Turime
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS '
TOMAS LR LAURYNAS LABANAUSKAS

3397 So. LITUA2SIČA AVENUE. Phone: YArds 7-3-101

.. BUTKŪS - VASA1TIS
144C So. 50th Ave^ Cicero, AL Phone: OLympic 2-1003

E **" - •»--- * . f \ r -

PETRAS BIELIŪNAS
teis So. CMjFOSNiA AVE. Phone: LAfayeUe 3-3572

GEORGE F. RŪDMINAS
3319 So. LITUANTCA AVĖ. . Tel: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
T (LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Rb publ’c 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7r€672
Ub2K SOUTHWEST HIGHWAY Palos HHls, UI. S74-441G

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: Y Ard. 7-1311
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HELP WANTED — MALI 
Dart:«Unkv ReiMa

AMM * »ig>
. miuuuii; - REAL ESTATE

APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS !
, ■ - ’ 'j i

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai • ■
c T< vvnės ir išeijos lietuviai nuo smarvės apatinius «drąhįu- 

turėjo ir tebeturi problemų su žius, kojines, marškinius, ddr- 
nesaikiu girtavimu. Jų turėjo bo ir sporto aprangų, taip pat 
ir senovės graikai. Spartos pi- lovų ir ligoninių skalbinius', 
liedai rinkdavo oficialų mies- Ta materija atlaikys ne ma
to girtuoklį. Jis privalėjo kiek žiau 50 plovimų, o atlaikų dė- 
vienų dienų pasigerti ir vaikš- žėse ir kitur — daug ilgiau; 
čioti miesto gatvėmis, kad jau- net iki 10 metų. *•
nimas pasibiaurėtų girtavimų 
ir negertų. Gal būt į 
mas nuosaikų gėrimų

MAINTENANCE MECHANICS
For plant in heavy 

. metals industry?
Applicants must have well 

rounded mechanical background of 
conveyor systems, overhead cranea 

hydraulic systems and other 
plant machinery.

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

3426 S. KEDZIE AVE. 
(Equal Opportunity Employer)

Namai, žeme — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Hamai, temi — Pardavimui 
REAU ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSTMOKĖJ1MA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į. ‘ .

• Modernėjant laikams ir 
įtaigoda- visur kalbant apie saulės ener- 

lordas gijos ’išnaudojimą, kai kurie ” ” I T - t ,
ir poetas Baironas vaišindavo senos italu arijps pirmuosius 
savo svečius vynu kaukuolės žodžius pakeitė į “O solar 
išvaizdos bokaluose. mio”.. .

• įvairiems pomėgių užsiė- • Tekstilės pramonininkai 
mimas .amerikiečiai išleidžia tikrai gali sakyti, jog nėra to 
apie 160 bilijonų dolerių per 
metus.

blogo, kad neišeitų į gerą. Iki 
Vienas iš naudingųjų praėjusios žiemos tekstilės pra 

pomėgų yra daržininkystė. Jos monininkai pergyveno didelę,- 
mėgėjų yra net 36 milijonai- ypatingai vilnonių *, audinių, 
šeimų. Pašto ženklus renka 16 
milijonų šeimų bei pavienių. 
Vienas įdomiausių: ir pelnin
giausių pomėgių yra numizma 
tika arba pinigų rinkimas, fo- 
kių Amerikoje yra virš milijo
no. žinomiausias numizmati
kos bei toš šakos dalykų spe
cialistas yra čikagietis Ričar
das Estka, turįs krautuvę Brig 
hton Parko apylinkėje., šešta
dienį pastebėjau jos skelbimą 
Naujienose. Apie įvairius po
mėgius rašo US News and 
World Report gegužės 23 lai
doje. Ten yra speciali studija . 
“Haw Americans Pursue Hap
piness”. ,

® Industrijos bei ekonomi-į. 
jos žurnlas 'Torbes” gegužės! lai kaneIės.
1d numeryje praneša apie ga-1 ' 
limybę panaikinti prakaito bei 
kūno paviršiaus nepageidau
jamus kvapus. Juos sūkeHa 
bakterijos. Yra bandoma plas-

krizę. šalta žiema ir energijos 
krizė panaikino tekstilės krizę, 
žmonės įsitikino ir ilgai atsi
mins vilnonių audinių naudą 
bei patogumą.

• Mano draugės vyrui vis 
skaudėdavo galvą. Pagaliau 
jis rado efektingą priemonę: 
dėti prie alkūnės linkimo ledų 
arba šaltą kompresą. Taip pat 
gelbsti toks pat šaltas kompre
sas ant sprando. Jis taip pat 
turėdavo problemų: su. nemiga- 
naktimis. Stiklinė karšto pie
no prieš gulant buvo geriausias 
vaistas.

s Aplinkos teršimo priešai ko 
vojo prieš skardinėles, bet ir 

'prieš atidarymo prietaisą, aU

tinė materija, impregnuojanti 
įvairius audinius išskyrus po-’’ “ ' 
lyėster medžiagas. Ta matifi- 
ja bus vartojama impregnuoti

ma įsitumiaml j kanelės vidų 
atidarintuvai. Tie atidarintu
vai, vadinami button vardu, 
sumažintų kanučų kainą ir pa
tenkintu aplinkos apsaugos ak

• Praeitais metais apie 538,- 
000 žmonių gydėsi ligoninėse

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

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

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

/ ■ •• • - ' / . ' \ <. . ■■ ■ • •

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
XAUJ1EXOIS žleaet įnėjo 00 aetq. Katiit tą EnViktĮ jerblxEt pirawjc 

. Amerihoc lletnrhj dienraščio rtrtgėfas bei lietavSioe spendot ptrsrti- 
2Q8 ir atliekant būtino pareigu amžinam BetuvyMt ififldmnl 
Mamas Naujiena platinime vaju*.

KAUJTKXOS tvirtai stovi Ir kovoja ai Lietuvos ir pavergt* Ifetrrig later*.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes, ju bendras instits- 
djas Ir remia vteq lietuviu bendruortus darbus bei tikrint.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuviu daugumą Bate ntrtmetima, reto
rikos Ir poltinlu Iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingo* 
Ir reikalingos, net Ne veltui, gerose draugijose girti Niujie-

žemyn.
atsargumo priemonių

— Šviestis ant laiptų turi bū
mos vedėjas y ra Eduardas Yr 
Meilus Jr.

Ii gerai įrengtas ir.prižiūrimos. _ Praf AnĮahą Rlį^ą
— Laiptų pakopos laikyti

nos tinkamame-istpvyje, karpe 
tai gerai pritvįrĮiųti ir nesuply- 
Šę. Slidžias vietas panaikinti 
uždedant specialias juostas ar 
ba neslidžias medžiagas.

— Turėklai laikytini pilno-; 
je tvarkoje ir reikia jais nau-, 
dotis, ypatingai posūkiuose, '■

— Neužkrauti laiptus bei jų 
aišktelės visokiais daiktais ir 
visą laiką laikyti švariai. Ypa
tingai pavojingi riebalai ir ki
ti slidūs dalykai.

— Laipiojant laiptais reikia 
avėti tinkamus batus, ypatin
gai saugotis dėvint ilgus rū
bus. Lipant (laiptais, niekuo
met neskubėti ir neniikreipt 
dėmesio kalbomis. Nešant dai 
ktus reikalingas dvigubas at
sargumas.
:• I i; . M.: Mišknytė

užangažavo Pasaulio LB vylyti 
mėnesiui į.- Pietą Ameriką ir 
orgartizuoti suinteresuotiems 
lietuvių kalbos bei lituanistir 
kos kursus penkiose Pietų Anie 
rikos valstybėse. ' ' i i 

. — Muz. Faustas Slrolia ruo
šia dainų ir muzikos progra
mas lituanistinėms mokyte-; 
toms. Jis yra ilgametis muzi
kos- mokytojas lituanistinėse 
moicyklose ir čhorų dirigentas.

—r Sandaras pavasarinė ge^ 
gužynė įvyks sekmadięnį,^ gėf 
gužes^^’ d. Vyčių sodelyje ir 
salėje, 2455 W. 47 St. Bus ku
gelio kontestas ir dar daug ki 
tokių pikniko.įyairumų bei pra 
mogų. šokiams gros Jurgio 
Joniko orkestras. Visi kviečiai 
mi. . - -

MACHINE OPERATORS
TURRET LATHE 

MILLING MACHINE 
♦ BORING MILL 

• RADIO DRILL 
• PLANER 

, • WELDER
Must have: 
2 years experience 
Do your own set-up ;x . 
Read blueprints 
Have required tools. •

Company paid health, major 
dical and life insurance. 10 paid ho
lidays per year.

Apply in person: 
DREIS & KRUMP MFG. CO.
7400 S. Loomis Blvd., Chicago 
An equal opportunity empleyer.

me-

ELECTRICIAN
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)

du

i • • -C-} < 5 - .J

— Filmą, apie Simą Kudirką; 
ir epizodus laive Vigilante ir 
Sovietų kalėjimuose suka CBS- 
TV New Hambshire valstijoje. 
: -Urna Mironaitė išvertė j anglų 
laibą Kudirkos paruoštą apra
šymą, p Charles Scribner ir Lar 
ry Eichel paruošė scenarijų. 
Vyriaūšfuš vaidmenis vaidina 
Alan Arkin ir Shirlėy Knight. 
Daugelis Amerikos laikraščių 
pranešė tą žinią, ta proga pa
kartodami S. Kudirkos odisėją 
ir faktus apie Lietuvos okupa
cijų. . . . . . . . . '

— Pranas Būdvytis iš Gage 
Parko apylinkės-staiga susirgo. 
;Gydosi šv. Kryžiaus ligoninės 
505 kamb. ' ‘ '

— Inž. Modestas Kevalaitis, 
Kanta Monica, Cal., išrinktas 
1LB Apylinkės pirmininku, dr. 
■S. "Babusis ir E Arbas—vice- 
pirm., H. Paškevičius — kultū
ros reikalams, V. Narbutas — 
jaunimo reikalams, B. Gricienė 
— sekr., E. Kojelienė — ižd.

— Worcesterio Lietuvių ‘ra
dijo programos būna trečiadie
niais ir šeštadieniais iš WICN- 
FM 90-5 stotes. 3 metų sukak
ties proga ruošiamas banketas 
gegužės 21 d. Maironio Parke. 
Programoj dalyvaus jauna sol.

— Arkivyskupas Mečislovas:, 
Reinys, Lietuvos kankinys iri 
Vilniaus arkivyskupas bus prj 
simjntas pamaldomis ir kny
gos, parašytos Lietuvoje, pris-j 
tatyrhu visuomenei, Nekalto į 
prasidėjimo Parapijoje (Brig-: 
h ton Parke) gegužės 29 d., seki 
madienį.

10 vai. ryte" bus pamaldos, 
už a. a. arkivyskupą M. Reinį, 
atnašaus ir pamokslą pasakys 
vysk. V. Brizgus.
ill vai. ryto mokyklos salėje 

su Lietuvoje parašyta iriono- 
grafija - ArkrrhskiĮpas Mečis
lovas Reinys-visuomenę supa
žindins Petras ’Maldėikis, Tė
vynės Sargo redaktorius.

Kiečiame yisūš dalyvauti pa 
maldose’ ii- knygos pristatyme, 
pagerbiant ir prisimenant šven 
tos atminties kankinį, arkivys
kupą Mečislovą Reinį.

LKDS Cėhtro Komitetas
(Pr.)

BRICKLAYER

Experienced mason for full time 
year round employment in rebuild
ing molten metal furnace. Plant 
rates. Excellent benefits. Apply:

R. LAVIN & SONS, ING^
3426 S. Kedzie Avė., Chicago.

An equal opportunity employer

HELP WAMTED — FEMALE 
Darbininkly reikia

INDUSTRIAL SEWING 
MACHINE OPERATORS 
Experience Necessary.

APPLY (IN PERSON
AMERICAN GUARD-IT COMPANY. 

Inc..
1240 No. Homan 
Chicago. Illinois

MISCELLANEOUS 
{vairūs Dalykai

MISS SONYA
Gifted Spiritualist s 

Consultant —Healer .& Adviser 
Will help you no matter what your 
problems are. '

1037 West Irving Pk.. Chciago, Ill. 
For appointment, call 871-652g

• PETRAS KAZANAUSKĄS, Plezdentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747
----------------------------------------------------------.----------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

2 BUTŲ medinis. $12,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

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

TRŪKSTA NAMŲ PARDAVIMUI
Narnai pardavimui:

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

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

5 AKRAI ŽEMĖS su dviem namais 
ir puikiu sodu prie 123-čios ir Ar
cher. Kaina $97,000.

LEMONTE 2 mūro namai po 4 bu
tus kiekvienas, 10 metu senumo. 
Abu $130,000.

12 BUTŲ MŪRAS, labai gerai pri
žiūrėtas. Geros pajamos, 63-čios ir 
Kominsky apylinkė. $185,000.

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

BUDRAITIS REALTY
, Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nu (vmin inkile

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

< PARDUODAMA dvieju -aukštu na
mas 1911 S. Canalport, Du butai po 5 
kambarius, pilnas • beismantas. Kaina 
$18,000. Informacijoms telefonuoti 
733-6029.

REAL. ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metą progs 
skelbdama platinimo vaju kreipiasi i visus lietuvius pasekti UetuvĖūčos 
^pandos pirmūnu pavyz&Lals užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandine tolimesniems darbams ne tik laikr&Jio. bet ir visos išeivijos.

KAINUOJA: C h logo] • Ir Kanadai* metama — 00.00, peni mėty — $18-80, 
trims mčn. —• $350, vienam m6n. $3.00. KHoee JAV vtotoee metams 
— $26.06, pusei metų — $14-00, vienam mdn. — 3230. Užsieniu* 
m — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama saraMy Bemetamai

Prašoma naudoti žemiau esanfią atkarpą.

NAUJIENOS, 
1739 South Halsted St

Chicago, HL 6O6O§

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

PAVARDfi IR VARDAS ------- ------------------------------------ --

Naujienose galima įsigyti 
Algirdo J. Kasufeačio anglišką 
Democracy”. 244 psl., minkšti 
viršeliai, §4.00.‘"Persiuntimas 
paštu kainuoja dar 50 centų 
Knygoj e yra daug geros lietu 
viškos visuomeninio gyvenime 
knygą “Lithuanian Ghristian 
informacijos

IEŠKAU pirkti seną ąžuolini stalą, 
varinę lovą, seną ąžuolinę kamodę 
ir geležinį senovišką pečių. Jeigu tu
rite parduoti—skambinkite 776-8130.

; AR JAU PASIDARETE
I SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
myga —

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 

A famous narna in Southern Building 
Regional Office Cameo Tower Build
ing •

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-8200
ANNA DOCHES 

Lithuanian Representative

SUPERVISOR 

EMPLOYEES STEAM TABLE 

Full time, Permanent >Air conditioned work area. Need experienced
nan who speaks good English. 

Excelent salary. Free meals. Free parking available. 
Call 878-6000, ext. 280 for appt

EDGEWATER HOSPITAL 

5700 N. ASHLAND AVE. 
CHICAGO, ILLINOIS >

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
MARIA NOREIKIEN® — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 Wert 69th St, Chloro, I1L 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis MstriAklmss psrss rOUur (rslriy prsld*.

MAISTAS Iš BUROPOS SANDSLIŲ. f
t

SIUNTINIAI J LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUrrn GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th $♦„ Chlcffo, III. 80629. — Tot. WA 5-2737 

KU3 So. Halrt*d H, Chicago, HL 40608. — TeL 2544320

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna- 

na ‘Naujienų’, administracijoj 
<nygos kaina $3.. Su legališko- 
nis formomis — 83.50.

Užsakymus su Money orde- 
iu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
{alsted St, Chicago Ill. 60608

RESORTS AND VACATIONING 
Kurortai Ir Atostogy Vietos

COSMOS APARTMENTS
7338 Coouina Way

St- Petersburg Beach. Fla. 33706
J. J. Peldys

Renduojam butus-—metams mėnesi
niai, savaitėmis. Vasaros metu pi
gios kainos. Visi patogumai, arti jū
ros ir žuvavimo, maisto krautuvių ir 
autobusų. Dėl daugiau informacijų 
prašoma rašyti arba teirautis tel. — 
831—360-0098.

SKELBIMAS 
’ ’ , : -9.

6 KAMBARIŲ tvirta mūrinė rezi
dencija prieš parką. Labai dideli kam
bariai. I*4 vonios. $26,000.

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 garažas, ' Marquette 
Parke. $43,900.

TVARKINGAS 3 buty mūras. Nau
jas gazu šildymas, 3 auto mūro gara
žas. didelis sklypas. Gage Parke. 
$38,600. 7 .

GRAŽIAI APKALTAS, su nauju 
stogu, didelis 2 aukšty 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 
Namy Statyba Ir Remontas

&
ELECTROS {RENGIMAI, 

PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą, 

Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tek 927-3559

TAISAU IR DAŽAU 
NAMUS 

TR VISKĄ NAME
i. Telefonuoti: 

476-7727 arba 523-9367^

-v

D1 M ES 10
62-10 AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-5775

1

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS 
4

Pardavimas Ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

' Teito: REpubfie 7-1941 ’

M. i I M K U S 
Notary Public 

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

~ Clevelando lietuviu namu 
bendrovei reikalingas pastato, 
klubo ir valgyklos administra
torius, kalbąs lietuviškai ir ang
liškai, turįs patyrimo panašia
me biznyje ir sugebąs admini
struoti personalą. Pageidauja
ma, kad būtų prityręs maisto ir 
gėrimų prekyboje.

Mokamas aukštas atlygini
mas ir nuošimtis iš operacinių 
pajamų gryno pelno. Sėkmin
gam administratoriui tai pašto, 
vus ir nuolatinis darbas. 

; . » f

Asmenys, kurie- domisi šia 
tarnyba, prašau rašyti Lithua
nian Village Inc. pirmininkui 
adv. Algiui širvaičiui, 877 E. 
185th St,Cleveland, Ohio 44119. 
Telefonas (216) 692-1222. (Pr.)

■ .

Didžiausios kailių 
pcisirinkimas 

pas vieninteli 
Itetavt kailininką 

Chtea<o> 

^NORMANĄ
URŠTEINA

Tto 263-S&20 
(įrtaigm) ir 
677-S489

185 North WaUto kr^o»

PERRY PLAZA MOTEL 
1007 Park Ava4 Hot Spring*, Ark. 

Albertas ir Kastutė Rožėnal, Sav. 
Kambariai ir kitchenette vienetai. 

. Spalvota TV, šildomas maudymo- 
F 'T
si baseinas, telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galim* rezervuoti teL ( 
501-623-9814.

FIGHT HfAPT DISEASE

GIVE HEART FUND

MAWICNO1, OMCAM «. MX— Friday, May 20,1977

BEST THINGS IN LIFE
Frank Zipolli

GA 4-8654

• TAT t r AIM

TMtUftAMCI

State Farm Life Insurance Company

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus .

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava.
Chicago, III. 60632. Tol YA 7-S980

■NAUJIENOS’ KIEKVIENO

LIETUVIO ' 

DRAUGAS IR BIČIULIS


