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rivatyvą išbando su poėmis ir
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Teismas
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teta narii&FMstoriką Woyciech 
Onyszewski ir Krzystof Lazars- 
kį.,' Jiedu neužmušti, bet labai 
sunkiai sužeisti. Jiedu guli Ba
domo ligoninėje.

-merus-.48 apylinkės aldermaną. 
.Dennis.. Bloką, bet dėl partijos 
negalįs nutylėti “istoriškos su- 
ta-rti es”. tarp valstijos ir 'miesto 
(turima*. galvoje-Thom^onoiir 
Bilandicp, sutartis dėl Crostown 
greitkelio}'.'L; v \ 
’A^krities^klęrko įstaiga ro

do',, kad Bilandiko rinkiiftinė^fon-

šiltas ‘""“i •" « *>£. ■
Saulė teka 6:2tf; Mdftaai 8:11

cianidas į sveikus kūno audinius 
nedaro jokio efekto, bet daro 
nuodijantį efektą į vėžio apsės
tus audinius”.

diei ^yo/ikbntioijucijij; rinkimų 
išlaidoms 792,469, kai -Dennis 
Block- surinko tik $69,623. -- /

WASHINGTON, D. C. — Pre
zidentas Jimy Carter atšaukė 
gen. John K. Singlaub iš Korė
jas ir jam patarė niekad ateity 
neprieštarauti savo viršininką 
įsakymams.

Krašto apsaugos sekretorius 
Brown pareiškė, kad gen Sing
laub nešalinamas iš kariuome
nės, bet j Korėją jis dau 
begrįš. Karo vadovybė jį pas 
kirs kitom b pareigoms,

CAPE TOWN. — Baltųjų ma
žumos valdoma Pietų" Afrika an
tradienį paskelbė projektą po
litinės * sistemos,' kur “baltųjų 
srityse” gyvenantieji ‘ juodieji 
galėtų'turėti betarpišką-repre
zentaciją centrinės ' valdžios in
stitucijose. Švietimo ministeris 
Piet Koornhof pasakė, kad Pie-

pasakė 1 Thompson,g “Jis puikiai 
atlieką darbą; ir“yratruputį net 
už Dafey geresnis biznierius, jau- 
'tįįaū.atjaučia biznierių reiką-

NEW YORKAS.
nis teisėjas Richard Oven.nu
sprendė, kad New Yorko valsti
joje 40 metų galiojęs įstatymas, 
pagal kurį streikuojantiems ap
mokama už nedarbo laiką, strei
kuojančius skatina streiko il
gintair verčia darbdavius ap
mokėti savo darbininkams Už 
streiką,.-yra prieškonstitucinis 
ir gresia visai kolektyvinių ,de-

Chicago, Ill. — Ketvirtadienis.-* Thursday, May 26/1977

.ATLANTA. — Amerikos Or- 
thodontistų Draugijos metinia
me susirinkime buvo demons
truotos grynai iš vien plastikos 
padarytos dantų sąsparos. Gry
na plastika ir pagerinti klijai 
žada tikrą “revoliuciją” dantis- 
terijos praktikoje. Plastikos są> 
kabos (braces) palengva pakei-. 
stenėtos' dažnai nepatogias ir 
negražiai atrodančias metalines.;

rimus su pelėmis, turinčiomis 
krūtinės votis, norėdamas asmet 

i, ar Laetrile subs
tancija tas votis sutraukia, ma
žėja kaip kad Laetrile šalininkai 
tvirtina, o Federalinė Vaistų Ad
ministracija neigia. Dr. Man
nes — bešališkas, nei už nei 
prieš, tik ieškantis tiesos, paste
bėjo, kad FVA nepadarė griež
tai mokslinio tyrimo. Jis pabrė
žia reikalą Laetrile tirti įvairio
se kombinacijose su kitais ele
mentais.

Vienas, labiausiai gerbiamas 
balsas Amerikos medicinoje-Dr. 
Lewis Thomas, Memorial Sloan- 
Kettering Vėžio Centro New 
Yorke prezidentas, pasakė: “Aš 
manau, kad tikslūs klinikiniai' 
tyrimai turi būti pravesti”. Jis 
pataria, kad specialūs epidemio
logai turi ištirti asmenis, ku
riems Laetrile daug ar maža pa
gelbėjo, kokios rūšies vėžiu jie 
sirgo, kokius kitus vaistus ar 
priemones vartojo ir 1.1. O Na- 
ciohalis Vėžio Institutas paskel
bė “rimtai svarstąs padėti La
etrile išbandyti su žmonėmis, t

tiri valdytiz-Tada tą “trofką” su
darė Leonidas Brežnevas, A. Ko
syginas ir Nikolai Podgomy. Vi
sus svarbesnius valstybės klau
simus turėjo spręsti šie trys vy
rai. Tai buvo pati galingiausioji 
Podgorno vieta sovietinėje ie- 
rarchijoje. Ne vieną kartą jam 
teko kovotrdėl vietos parade ar 
paradinėje aikštėje. Jis turėjęs 
stovėti greta Brežnevo, nes jo 
buvo tokios pačios teisės, kokias 
turėjo Brežnevas. Kosyginas ne
kreipdavo jokio dėmesio į sa
vo vietą, jeigu jam nepatikda
vo ^paskirta parade vieta, tai 
jis “susirgdavo” ir į paradą nei
davo, p sovietų agentūra pa
skelbdavo, kad. jis negalavo. Pod- 
gornas kovojo už savo teises. Jis 
norėdavo stovėti kartu su Brež
nevu, vienodoje aukštumoje.

Kelis kartus Brežnevas su
tiko nusifotografuoti kartu su 
Podgornu, bet vėliau jis pradėjo 
nekreipti jokio dėmesio į Podgor- 
ną Brežnevas kalbas sakydavo 
vienas, Podgomūi- net flepraneš- 
damas. Podgornas kelis--kartus 
bandė skųstis,'bet nieko jis ne
laimėjo, nes Sovietų -Sąjungoje 
nėra apeliacijos teismo ar įstai
gos, kurioje aukšti pareigūnai 
galėtų pasiskųsti. Podgornas įsi 
tikino, kad jis su Brežnevu ko
vos nelaimėsiąs. Jis praeitais 
metaisz išsiderėjo kelionę į Azi
ją, o ši ris metas važinėjo į pie
tų Afrikos valstybes.

N. PodtgomaS 1903 metais 
gimė Ukrainoje, Poltavos srity, 
Kariovkos kaime. Jaunas įstojo 

•į komunistų partiją ir ilgus me
tus-dirbo su Nikita Chruščiovu. 
Politiniame biure jis gynė Cruš- 
čiovą, bet pralaimėjo. Jis dar 
bandė globoti aukštose vietose 
buvusius Chruščiovp politikos 
šalininkus, bet nepajėgė. Dabar 
jis išlėkė iš politinio būro, Mas
kvoje plačiai kalbama, kad Le
onidas Brežnevas bus paliktas 
pirmuoju selęretorium ir aukš
čiausios tarybos pirmininku, kai 
už mėnesi© susirinks centro ko
mitetas. ' *

CHICAGO.'—' Respųblikopas 
gubernatorius Thompson savo 
kalboje biznierių pietuose išgyrė 
demokratą merąBilandic,beveik 
nutylėjęs- apie savo parti jos kan- 
didata į Čhicagbs merus Dennis

TEL AVTV. — Izraelio dešin- 
,sparai ų Likud blokas deda pa
stangas suformuoti koalicinę vy
riausybę nepaisant, kad numa
tytasis ministeris pirmininkas 
Menahem Begin tebėra ligoninė^ 
je. ‘‘Niekas, nėra nepamaino, 
mas”,- pasakė-.Ezer Weizman; 
.antrasis po- Begino lyderis Li
kud bloko Herut frakcijoje. Dak
tarai sako, _kad 63 metų amžiaus 
Begin skaitomas.; pas veikusiu, 
bet negali garantuoti, ar .jis ga-i 
Ii imtis pastangų-sudaryti koa
licinę .vyriausybę.....

Pietų*’ Afrikos “koegzistencijoj”
- j - plėnas* ' ■ . . -jas,’- kuris priklausė komitetui 

streikavusiems darbininkams 
ginti.

Krokuvoje buvo minėto komi
teto narių pasitarimas apie to
limesnius žingsnius streikavu
siems ir kalinamiems darbinįn- 
kams padėti. Iš Krokuvos au
tomobiliu važiuojant plentu į 
Varšuvą, vienas sunkvežimis 
trenkė į- lengvą-masiną ir siiiei-

Laetrile tyrimai 
Lojolą universitete
CHICAGO. — Lojolos univer

siteto biologijos profesorius Ha
rold Manner; jau kelinti metai 
tęsia'tyrimus paskutiniu laiku 
pradėjusios garsėti Laetrile sub
stancijos kaip naujos gyduolės 
nuo vėžio. Laetrile yra deriva- 
tyvas iš aprikosų, migdolų .ir kt. 
“kaulelių”, kitaip vadinamas 
amygdalinu arba vitaminu B-17.

Sovietai ‘nustalinino’
Sovietų S-gos himną

MASKVA. — AP praneša, kad 
■Sovietų lyderiai antradieni , nu-

Nikolai V. Podgorny
Prieš dešimt metų Podgornas

CENTRO KOMITETAS “PALENGVINO” 
NIKOLAI PODGORNUI PAREIGAS

Kalbama, kad pats L. Brežnetvas gali būti 
.."išrinktas" Sovietų Sąjungos prezidentu

’ MASKVA, Rusija. — Sovietų Sąjungos komunistų partijos 
centro komiteto plenumas, į kurį suvažiavo 250 narių, “palengvino” 
74 metus einančiam Nikolai Podgornui pareigas ir pašalino jį iš 
komunistų partijos politinio biuro, sako oficialus Tašo pranešimas. 
Podgornas buvo aukščiausios sovietų tarybos pirmininkas. Jis 

ėjo Sovietų Sąjungos prezidento pareigas.

--- Kolumbijos sostinėje MedeEne yra pastatytas di
desnis įnodemus pastatąs, pavadintas San .Bernardo. Ja 

įjiae gaji apgyventi tiktai mokslo reikalais į Kclumbiį; 
^vyką^įaūnitnaš ir* vyresnieji-moksfimnka*,. šiame pa 
State'gyvena ir tretuviaf jaunuoiiai, siekią aukštesni) 
mokslo. t

JAV šalpa Afrikai
WASHINGT0NAS. — Atsto- 

balsais prieš 204 priėmė $100 
milijonų, pereinamo fondo juo
dųjų valdžiai pietinėje Afrikoje, 
remti, nors opozicija tvirtiną, 
kad tųomr remiami marksistai 
ir didinamas rasių karo pavojus 
Rodezijoje*. '

Kongresmanas Richard H.
- ■ . J/

Ichord (D., Mo.), pasiūlęs tą 
fondą įbraukti, pasakė.: “Ar 
męs norime rizikuoti juodųjų ir 
baltųjų rodeziečių krauju sumir
kyti ' savo rankas ? Arba išmin
tingiau padaryti, paliekant rode- 

. zi ečiams -patiems išspręsti savo* 
problemas.JAV-bėms toliau ne
sikišant?” ‘ i .

Kitas kongr. Robert E- Bau
man pasakę, kad skiriamieji pi
nigai yra. pirmas kartas U. S. 
istorijoje -teikiant pagalbą ko
munistų kraštams. 1 .4

Fondų num atyta pašalpa karo 
pabėgėliams ir nukentėjusiems 
Mozanmbike. Tanzanijoje, Zam- 
bijoje„ir Angoloje. Oponentai 
tvirtiną, kad Mozambikas ir An
gola yra marksistų valdomi kraš-

Kur streikai
apmokami

Fed erai i-

Už 3 IŠPRIEVARTAVIMUS 
GAVO 489 METUS KALĖTI
TEHERANAS

šiaurės rytų Irane nuteisė vie
ną, 50 metų amžiaus farmerį 

metams kalėjimo už trijų 
kaimiečių mergaičių išprievar
tavimą.

• Irano laikraščib’Teheran Jour
nal pranešimu, farmeris Moham
med Šamaopour nuteistas šven
tajame moslemų —mahometo
nų mieste Mashad. Tai esanti 
pirma tokia bausmė visoje Irano 
istorijoje. 4

komiteto” narius
MIUNCHENAS, Vokietija. —

Iš Lenkijos ateina žinios, kad

mečiams. • .->
Izraelis nenori perleisti jiems 

kairiojo Jordano kranto, kur da
bar yra įsikūrę jordanijos* ara
bai ir palestiniečiai.

- <■ . • ; A »: ♦ - • >».

Širdininkas Begin* jau politikuoja
Telavivas, Izraelis, 

mus laimėjęs ir širdies priepuoli 
gavęs Likud partijos vadas .Me
nachem Begin jau taisosi Ir nu
rodinėja' savo padėjėjams, kaip 
jie privalo elgtis su'kitų partijų 
vadais! ‘ C" ----- •■■■ -■

Sunkiausia jiems bus-susi
tarti su buvusiais darbięčių va
dais. Jie turi plataus patyrimo 
valstybei tvarkyti ir turi 32 at
stovus parlamente.

Be to,' darbščiai moka rasti 
bendrą kalbą su kelioms kitoms 
mažoms parlamento grupėms.

DarbieČiai stato griežtas sąlygas

Darbięčių partijos vadas ši- 
mon Peres stato nepaprastai 
kietas sąlygąs Likud partijos at
stovams.

Jie reikalauja, kad dabartinė 
Izraelio vadovybė, nepraleistų 
progos ir siegtų taikos su ara
bais. Jeigu bus praleista ši pro
ga, .taip bus einama prie karo, 
kuris gali nušluoti Izraelio vals
tybę ilgiems metams.

Darbiečiai pareikalavo, kad 
partijos vadas Begin, susivaldytų 
ir neerzintų arabų bei Izraelio 
sąjungininkų fanatiškais pareiš
kimais.

'OTTAWA, Kanada.
dos premjero Pierre E. Trudeau 
vadovaujama liberalų partija iš 
šešių renkamų atstovų, laimėjo 
penkis. Pats premjeras nema
nė, kad liberalams pavyks su
mušti kitas Kanados politines 
grupes. -

Tiktai vienas socialinės kre
dito partijos atstovas atsilaikė, 
o visas kitas vietas nušlavė li
beralų partijos kandidatai. Pra
džioje Trudeau buvo nusiminęs, 
bet šis laimėjimas j j pastatė 
autkojų. ' ’ . '

••••••••••••••••♦••f
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In The United States f/

T Izraelyje partijy vadai veda derybas 
. koalicinei vyriausybei sudaryti

L . WASHINGTON, D. C. — Sąudi Ąrftbįjoš princas Fadi man
dagiai buvo sutiktas Washingtone. Jis dvi dienas nuodugniai ap
tarė visus svarbiausius Artimųjų Rytų reikalus sū prezidentu 
Jimmy Carter.---- '" ’ < * ‘ ;

Kaip prezidentas, taip ir prin
cas priėjo išvados,* ar taiką Ar
timuose Rytuose bus galima, 
jeigu bus duota žemės palesti
niečiams, kad jie galėtų gyven-* 
ti, priimėktr amatų 5r ramiai 
verstis? /-----L ■ -

Jeigu palestiniečiai negaus 
žemės, tai jie ir toliau yęs agita
ciją,- ginkhiosis ir ardys taiką;

Ligos kankina arabų vadus

Saudi Arabijos karalius Khal
ed pats būtų norėjęs’ atvykti į 
Washingtohą ir šu prezidentu 
aptaręs daugelį įvairių reikalų, 
bet savo vieton jis pasiuntė jau
nesnį brolį, prinęą .Fa^d. . ...k,.

Prezidentas jau anksčiau buvo 
pareiškęs, kad palestųųečiams 
tekamuoti žemęg, kup ^potys 

savo ręik^^ 
TAfcai ^r^u^ viėtą paiešt&

Kinai viską sunaudoja.

TOKIO.—Kinų valstiečiai nau _____
doja dujas, gaunamas fermentuo Į niškai patirti, 
jant žmonių, gyvulių ir daržovių’ 
atmatas. Kaip Pekino žinių agen
tūra Hsinhua skelbia, toks pro
cesas duoda kinams “naują ener
gijos versmę”. Hsinhua tvirti
na, kad virimui, šviesai ir že
mės ūkio mašinoms varyti dujas, 
(gas) kinai pasigamina fermen
tuodami žmonių ir gyvulių iš
matas, piktžoles, šiaudus ir au
galų kotus, paplavas ir sąšlavas. 
Tokį kurą kiniečiai vadina “pel
kių dujomis”, kurios didžiąja da
limi susideda iš metano.

rasės galėtų “dalyvauti centri
nių sprendimų darymo procese”. 
Pietų Afrika esanti reikalingą 
“kultūrinio pliuralizmo — ly
gios koegzistencijos”.

Sovietų-japonu žvejojimo
sutartis .

TOKIO.— Japonija-ir Soviet
tų Sąjunga kol kas inicialais pff-^tarė1 priimti naują “tautos-him- 
sirašė laikiną sutartį, kuri leisĮną”, pakeisti ligšiolinį, kurs-te- 
japoriams žvejoti sovietų naujai 
nustatytoje 200 mylių Sovietų 
jūrų zonoje. Susitarimas pada
lytas Maskvoje po to, kai ginčai 
dėl žvejojimo sovietų pasisavin
tuose vandenyse pasiritę didžiau
sios įtampos ir žuvies kaina Ja
ponijoje pakilo nebepasiekiamai. 
Laikinu susitarimu, sovietai leis 
japonams žvejoti “savo” zonoje 
keletą mėnesių, bet dar turės bū
ti pasirašyta visa eilė papildo
mų susitarimų : dėl leidimų, kvo
tų, užmokesnio ir kt.

Įstatymu naikins amžiaus ribas

LOS ANGELES. — Darbo De
partamento pranešėjo informa
cijomis, prezidentas Carter esąs 
linkęs paremti išleidimą įstaty
mo, kuriuo būtų panaikinta dis
kriminacija, bet kokio žmogaus 
amžiaus. Jau 1967 metais iš
leistu įstatymu panaikinta dis
kriminacija; žmogus negali bū
ti pašalinamas iš darbo, kai su
laukia 65 metų/ Dabar trimis 
Kongresui įteiktais biliais dis
kriminacija draudžiama bet ko
kiam amžiui. f-

Pradės gaminti plastikinius
dantis

begarbina. Staliną ir dėlto nie
kas jo -nebegieda. Stalino “gies
mės”, vadinamos “Sovietų Są
jungos himnu” tik muzika dar 
grojama, bet publika žodžius sar- 
matijasi kartoti ir stovi tylėda
mi arba šiaip sau ką po nosimi 
niūniuoja. . „

Sbvietai nuo 1917 iki 1944 tvirtina, kad “Laetrilėje esamas 
metų, savo himnu skaitė “Inter
nacionalą”, o “Sovietų Sąjun
gos himną priėmė Stalino iški
limo čiukuro metu.



arba ei-

čekius, gyvendamas užsienyje'

virsi

■W

gydytojo 
amžiaus.

JOSEPH CALIF ANO 
Secretary of Health, 
Education and Welfare

“Kelis metus \ veikęs privers
tinas pensijon nuo 65 metų pa

būti siunčiam', . •= -
" 5. Jei jus gaunate nedarbin- 

j .gumai išmokas ir jūsų sveikatos 
• padėtis pagerėjė(your condi- 
- tions improves) arba jūs grižo-

tifSįi
t tamidAt aiteg*

Senjorai sveikina maisto 
pristatymą į namus projektą.

Neseniai įvyko viešas apklau
sinėjimas dėl “Netional Meals- 
onWhęels” (maisto ant ratų 
pristatymo) įstatymo. Tą dpk- 
laūsinėjimą pravedė ,senatorius 
Charles H. Percy Berwyne-Cice- 
to “Senior Citizens’* pastate.

Why should you join the - 
Payroll Savings Plan now? 
Maybe you’ll find out later.

atsidUBO . ins-
O pažiūrėtum, kaip Rebretiosovai gyvena.

1
JŪS KLAUSIATE,
-MES ATSAKOME

< w i

K«t aš<aliu gašli nemokamai 
bet kokių‘rūbų?

išvardintos valstybės pilietis, 
jums Soc. See. įstaiga nustos 
čekius siųsti po 6 mėn. (išvykus 
iš šio krašto). Smulkesnių inf or 
inacijų galite gauti artimiau
sioj Soc. See. įstaigoj.

Kai jūsų pensijos čekiai sus
tabdyti dėtto^kad 6 mėn. gyve
note užsienyje, jie nebus pra
dėti siuntinėti, kol jūs negrįšite 
fr neišgyvensite JAV-se visą 
katendorin| mėnesį. Tai reiš
kia, kad jūš gyventumėte ŠiflYne 
krašte nito mėnesio pirmos die
nos ir iiŠbfitumėte iki to paties 
mėnesio paskutinėj dienos.'

- Blue Shield išbraukė 
beprasmes procedūras

- Chicagoje bazuojantį svei
katos -draudimo organizacija 
Blue Shield pranešė, kad nuo šiol 
atsisako mokėti už 28 mediciniš-

8. Jei sūsituokiamaP
9. Apie skyrybas.’ (divorce), 
IQs Jei jauna *žmona’ našlė

norėsi.. Žinai, kad yra būtybė, kuritave^iyiii./'firtorte- 
pianu pagros ką nors tokio... Laimingas RebrbtioSovas.

- Dvojetočjevas tylėjo. Jis dūsaudamas galvojo. Pa
rėjęs namo ir nusivilkdamas; jis taip, garsiai dūsavo, kad 
pabudino savo žmoną. . -v -•

— Nebelsk bątais, girnakali į 
Neleidi miegoti Klube prisilaižys, o pa 
džiohė. Tiek ir težinai, kad barturheis. 
pektorius. —— I 
Viešpatie, kaip gyvena Žiūri į juos h* Vėtktf 
jausmų. Aš tiktai viėfias toks nelaun&g^s/. .k.

- Ilgąi. šiuo būdu sutuoktiniai tarėsi... Rebrotiosovas 
klaupėsi, du kartus verkė, keikė, ■ nuolatos^ pakasinėjo 
Veit^į..-. Pasibaigiė iuo/kad? sutuoktinė ‘atsikėlė, spiovė ‘ir 
pasakė.

— Matau, kad mano kančioms galo* nebus. Paduok 
Md kŠife mano suknią, ihachametL .

Rėbkotiosovas atsargiai padavė JaT^uW?' m,’ 
■sęs savo šukuoseną, nuėjo pfi^ sye^. 'SVėčiąi št&vėjo

MERAS VERTINA SENJORUS

SEATTLE, Wash, -r- Vielos 
meras West Uhleman panaiki
no priverstino Į pensiją išėjimo 
to miesto darbininkams bei tar
nautojams.. Meras savo žygi 
pavadino “arbitražine amžiaus 
diskriminacija vyresniems ame 
rikiečiams”. . ■'.

Tai gali būti pirmoji tokios 
rūšies akcija visame krašte, pa
reiškė vienas Uhlmano patarė-

, i Ka& 'iiors apie^us tmū repor- 
tuoti,jeigu;
-, 6. dėt' jus negalite tvarkyti 
savo asmeniškų jėštį (unable to 
manage your oxth’ funds),

B ' . ‘ • . į ' ‘
7i Jei jūs mir^Ą:. : '

r Be to pridėtam raportuoti 
nūo 1 tiki 7 p..apie žmoną^ naš
lę, ir kitų išlaikomu^ ašmenis 
(dependents) ar ;patikj»nfe(sur 

Vivdrs) privalo taip' paUpraneš-

šalinimas, hysterektomijos rųj 
šis, kur įšėlus pašalinamas, bei 
cervix paliekamas vietoje; “mo
terų apipjaustymas” — opera
cija tikslu- padidinti lytinį sma-

kė, kad dar tik dalis bereikalin-, išvogė — baldus, rūbus, vienu 
gų,\bet išlaidingų, operacijų pa- žodžiu — viską, kas turėjo ko

kią nors vertę. Per Social Se
curity įstaigą SS1 programa 
man pritaikinta: J ie apmoka 
mano buto nuomą ir maistą 
Būdamas nedarbingas, aš nie- 
hd neuždirbu. Ar jūs žinote, 
kur aš galėčiau gauti mažą, 
nors ir vartotą. TV aparatėlį ir 
Bet kokių, nors įr padėvėtų rū-

pilivtis, todėl esu usirūpinęs. 
kad visą laiką čekiuš gaučiau 
savo gimtame krašte. J. X

ATS. Jeigu jūs būtumėt JAV 
pilietis ar Vakarų pasaulio val
stybių, tai nežiūrint kiek laiko 
ten begyventumėt, pensijos te
kius gautumėte. Tai yra tiesa, 
išskiriant apsigyvenimą ar vizi
tą Albanijoj, Kuboj-, Rytų Ber
lyne, Rytų Vbkietijoj, Cambo- 
dijoj, Šiaur. Korėjoj, ŠiaUr. Viet 
name Raud. Kinijoj ar .Pietų 
Vietname.

Jeigu jūs nesate JAV pilietis 
ir brošiūroje “Your social se
curity. checks while you’re out-

veiks naujasis įstatymas; mais
tas būsiąs pristatomas į namus 
daugiau negu 3 milijonams vy
resnio amžiaus žmonėms, kurie 
patys negali sau maisto pasiga
minti arba nuvykti į maisto 
centrus.

’Supplemental Security Income4 
(SS1) automatiškai bus padi
dinti 5.9%.

Pagal tą padidinimą, pavienis 
asmuo, dabar gaunantis $167.80, 
galės gauti čekį $177.(9 nuo lie
pos 1 dienos.

Taip pat dabartinė- emeritūra 
$221 Social Security nuo liepos 
1 d. bus $234, pavieniam asme
niui.

Dviejų asmenų pensininkai, 
dabar, gauną $377, gaus $400.

Motina su dviem vaikais da
bar gaunanti $517, gaus $547.

Nedarbingas tėvas, žmona ir 
vaikai dabar gauną $488, - gaus 
$517.

Asmuo nedarbingas dabar 
gaunąs $248, gaus $262.

Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Redaguoja PRANAS ŠULAS

Gegužės 26, 1977 <;Nr.. 18(23)

ir su kuopa: jis. nesusidoros 6 ^ėfu 
kbrpuM:duok, tei hiekiKA • * j:. : n

į n Maža tuojau.^ —■ pertraukė

labiau, kad aš jų negaliu išvyti.. Nepatogu^. Užėjo su 
manim ir paprašė valgyt “Duokit,pavalgy^ 
ti”... Dvojetočnevas, Pružina- Pružinskis mieli tokie ; 
žmonės... Užjaučia tau, vertina, fo agurkėlį -duot jiems,-J 
po stikliuką. Ir... tegu sau einą su DiėVu... Aš/pSlts pat- u 
vaikysiu-. - < jįįjįt'-fe?:

— Ot bausmė. Pablūdai to; «į J^S&iė svečiai ši

tai įsĮaigmJ|Bgiešti: '
1. ,Jei jūs pakeitėte savo ad 

resą^ Si

Sumažins išlaidas apdraudos 
programos

Atstovų Rūmai nubalsavo sa- 
tykiu 93 už ir'65 prie, ir priėmė 
didelius pakeitimus, kurie galės 
Stabilizuoti ir sumažinti drama
tiškas valstijos “Workmen’s” 
Kompensacijos Apdraudos pro
gramą.

Praeitą antradienį, demokra
tai, paremiant darbo unijoms, 
pasekmingai priėmė papildy
mą kitam įstatymo projektui 
(santykiu 97:48),'padarant ma
žiau pakeitimų “Workmen’s” 
kompensacijos' įstatyme. Res
publikonai ir biznio vadovai pa
reiškė, kad pakeitimai nėra pa
daryti pakankami. p. pet.

Darbo apsaugos reformos
Iš Washingtono pranešama, 

kad Prez. Carterio administra
cija prąeitą ketvirtadienį patie
ki naujas federalnines darbo ap 
s.-ugsi ir sveikatas taisykles.

Darbo sekretorius F. Ray Mar
škai! parakė, kad taisyklės lei
džia vyriausybei atkreipti dau
giau dėmesio į rinitas darbinin
kų sveikatos ir saugumo prob
lemas. . - .

Atsižvelgta į kongresinius šen 
limentus panaikinti “Occupa
tion Safety & Health” administ
raciją, sekretorius Marshall pra 
nešė, kad daugelis taisyklių bus 
suprastintos, — kaip 35 psl. rei
kalavimas piešinio “exit” — ir 
inspekcija bendro nesunkaus 
(nonhazardous) biznio — bus 
sumažinta. pr. fab.

fpŠS. Ar mes tinome, ___
Ii nedarbingam invalidui, pade- priešais generolo atvaizdą, 
ti?Taip, mes žihome- Nors ma
žai turi lėšų Čiiicagoje esanti 
Mažųjų Broliukų Neturtigienis 
d-ja (Little Brother of Poor), 
tačiau šelpia vyresnio amžiaus 
asmenis. Ištyrus reikalą jų ats
tovas rado, kad jūs esate dide
lėje bėdoje ir" jums įteikė kai 
kurių rūbų ir maisto paketėli, 
mums paaiškino: “Mes tikimės, 
ateityje daugiau ką parūpinti— 
kokį bičiulį, kuris gali būti bus 
daugiau, negu bet kokių daiktų 
kiekįjfuriuos mes galėtume jam 
ddoti”, pasakė draugijos atsto
vas. Mgd. š-nė

be vaisių diskriminacijos for
ma prieš vyresnio amžiaus pi
liečius,..; tie pragaištingi nuos
tatai stačiai ‘apiplėšė^, ’miestą 
nuo tokio vertingo šaltinio — 
patyrusių ir talentingų senjorų 
piliečių”.

Aferas L’hlman pasakė, kad 
originalūs priverstino,-pensijon 
paleidimo amžiaus nuostatai 
atėjo iš Prūsijos kanclerio Bis- 

. marko, kurs norėjo pats joti 
(ant vyresnių pavaldinių.

“Tai buvo labai mažai senso, 
taip, kaip ir dabar senjorams 
taikyti amžiaus dikriminaciją”, 
tuo užbaigė pokalbį Seattle L’hl
man. pr. fab.

Sveikatos, švietimo ir Gerovės 
įstaigos komunikatas

Sveikatos, švietimo, ir Ger
būvio 'įstaigos sekretorius Jo
seph Califaho Jr. paskelbė, kad 
Social Security išmokėjimai pen 
sininkams taip pat ir nedarbin
giems asmenims bus padidinti; jjas. - v .

Nuo š. m. liepos mėn. išmo- Meras, pasirašydamas tą įsa- 
kėjimai See. Security (SSA) ir kymą pareiškė: -

tą rūšių ^-spinduliais per-f
švietimų. ' 

y- - ,1'■ B* '■ -- -y*

Tokios, abejotinos vertės pro
cedūros pav. 1975 metais kaš
tavusiosapie $27A milijpnus^ ~ "

Nadir Sveikatos ftrtna Jergy Jus 3 uz gele-

mis žmonių ramybę drumsti. Kur tai matyta, kad naktį 
į svečius eidinetų?... K a roįoti^Ęo^ia, ar ką? K^$& 
būsiu, jei raktus duosiu. Tegu išsimiega, o ryt ir ateina.

— Hm... Taię ir Būtųnį plikiusi... Ir ženuntis prieš 
tave nesižeminčiau... Vadinasi, taip yra, kad tu .ne m ano 
gyvenimo draugė, ne savo vyro ramintoja, kaip Rašte 
pasakyta, o... nederamai Ssireiškiant.^Gylate 
gyvatė ir esi...

t- Va, gi tau!
•

; ’Peškis, peškis... Mušk viėnintel|‘sav1(j‘’’. 
ant kelių prašau... Maldauju... ManeČka... Dovanok tų'.. 
man... Duok raktus. Manečka. Aurea. Nuožmioji būtybe, 
nedaryk man gėdos prieš visuomenę. Varvarka .tu-ma
no ii. iki kurio ei laiko tu mane kankinsi? Peškis.:. Mušk.?. ■

kas, neturintieji išraikomo vai
ko (no longer lidė a child in 
her at his care),:,

ill. Jeigu jūsų, išlaikomi vai
stai bre.ainko. mokyklos,

12. Jei vaikas iki 18 m. am
žiaus yra nedarbingas.

Social Security administraci
ja teigia, kad kiekvienais me- 
taiš ji siunčia tokitts klausimų 
lapelius kiekvienatti pensininkui

prašo Jį užpildžius tai centri- 
nei įstaigai '^ąžitift ’ pf. filK,

The future can be too late 
for saying.-So if yod want
today. _ _ .

HILU.



Vilniaus Šv. Onos ir Bernardinų bažnyčios

Taupykite dabar

UNIVERSAL

g^gį

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

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne-

Pats premjeras, pasitaręs su 
vietos karo vadais, ėmėsi prie
monių įtakingiausiems vadams 
suimti ir gerai ištardyti. Dabar 
ne tik našlė, bet ir kiti josios 
bendradarbiai privalo aiškintis 
teisme.

kiantiems studentams sukelia 
kurie 

iš čia savo rekomendacijomis

kus į universitetą, kuris pava
dintas mūsų tautos išdaviko 
Kapsuko vardu. Kuris kovojo

ISTORIJĄ
nlq 80 <18®-19SS) meto 
darbus 664 psl. Kaina

O ką gi tie minėti Kapsuko 
universitete kursai yra davę? 
Kiek mes sulaukėme juos bai
gusių kovotojų dėl pavergto
sios tautos laisvės? Kiek jų 
grįžo užsidegę tėvynės meile, 
sustiprėję tautinę sąmone? 
Kiek šių atlietuvėjusių kursan 
tų pasakoja, kad matė paverg
tos Lietuvos vergiją? Berods, 
tokių jau baigusių kursus, tu
rime daugiau negu pusę šim
to. O kiek, šių baigusiųjų yra

KNYGOS ANGLŲ KALBA i - -

J. Jauninu, A KISS IN THE DARK. FikeaUStej tr Intjmh; miotytoj 
aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvai stflios, gyva kalba, granai išleista. 
150 psL Kaina $230. • ; ' ; . -

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY Of LITHUANIA. Lietuvos istarfjei 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio .temato, 142 
psL, kainuoja $2.00. ■ • Jį"
j Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK V> 

tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją, 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma Šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas Ir 
kitas knygas galima Įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ta 
piniginę perlaida. ' ’ - •-

nuo. nė per mokyklas, vadovėlius* miršta, nes Gulago salynai iš 
Jjetuvių. Leidimai; lėšos, kaip per jaunimo organigacij

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

minkšti viršeliai__________________________ L.—..$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 ppl.------------------- ------- —..—$1.00

PEKINAS, Kinija. — Proku
roras nustatė, kad Mao Cetungo 
našlės Chiang Ching dalyvauta 
ruošiamame perversme. Tardy
mas parodė, kad pagal jos įsaky
mą Pekine praeitų metų spalio 
6 dieną buvo dalinami ginklai 
perversmininkams.

“Keturių gengę” tą dieną no
rėjo padaryti persversmą ir pa
imti valdžią iš Hua Kuofengo, 
bet jiems nepavyko. Pekino po
licija gavo žinių apie planuoja
mą perversmą ir pradėjo areš
tus

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

JO, VISUOMENES VEIKftJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUI 
Dr. A. J. Gotten — MINTYS IR DARBAI, 259 paL, W06

'metų įvykiu, Jablonskio ir Totoraičio jaunu dienai ir jutl- 
rūpinlmą. _________ :-------------------------------------------——-

Dr. A. J. Gotten — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grotia.
Kietais viršeliais, vietojo $4.00 dabar tik -----------------
Minkštais viršeliais tik -------------------------------------- —

Dr. A. J. Gutten — AUKŠTA KULTŪRA — SIAUROS IMONtS.
Kelionės po Europe įspūdžiaL Dabar tik -----------------

LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
;;='.-'-'VRF(fa:frpasiųsti:

St, Chicago, DL $0608.

Kursuose iš 227 valandų skir 
tų kursams, lituanistikai teten 
ka tik 57. Bet kokiai “lituanis
tika?’?

Iš šių skirtų valandų litua
nistikai dar išnaudojama pro
pagandinėms ekskursijoms po 
propagandai įrengtus kolcho
zus. O visos kitos valandos yra 
skirtos marksistinei indoktrina 
cijai, nepriklausomos Lietuvos

£$ęsppąi ^Tėviškės- Žiburiuo- kas, bolševikinis generolas Pr. 
ąp” (gegužionaėn. 5 d.) Al Gi-j Petronis. O me tikrumų 
įnąntaš paskelbė diskusinį - , - įp
|inį a^>ie lituanistinius kursus(tie Maskvos patikriniai 
Rapsūko 'ifplversitete, Vilniu- 
r kad Šie kursai sukėlė j tokius prašymus palydi 
fteivijuję' neto aižai kontraversi ’ 
n«ųj ąštrių pasisakymų. Jo iš- 
toa'nyĮtiu dėl>šio klausimo gali 
UūH £r ’ skirtingų nuomonių,

166 psL, minkšti viršeliai ------------------------ ------------- .$4.00
Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. eg^empliorįui.

Knygas galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekj arba Money 
orderį tokiu antrašu: > J

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

čiulpė jų jėgas?’ O kas dėsto
ma apie partizanus, kurie 
priešinosi okupantui?'Ar dės
tytojai prisimena Romą Ka
lantą? Juk lai visa yra mūsų 
tautos laisvės kovų istorija.

Pagaliau, jei okupantui rū-

n / ; 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 MIKASĖS LAIŠKAS, 72 psl.,
'minkšti- viršeliai ---------- -—-—---------- -—■—— -------- $1.50

3A. .Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PRISIMINIMAI,

UG pabrėžia, kad tokių “stu
dentų” tėvai nežiūri gan kie
tos kritikos, mano, kad šešios 
savaitės turės įtakos, netik ge
resniam lietuvių kalbos Išmo- 
kimuų bet ir patriotiniam nu-

CYIICAGOS LIET
efcto AbroBC. knyga aprašan 
tt iįėtovtni-gyvenimą ir jų __________ __________
Baldų Amerikoa Lietuvių Istorijos Draugija.
«ta^-,'apnSyta firmas Čhieagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 

suorgartizuotos šalpos draugijos, statytos baž- 
laftyufiai,'- kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 

ėMurveikįraL G bažnytiniai ir 314' veiklesnių žmonių biografi- 
l>. f .« socailistinių, laisvamaniškų Ir

{tos mokyklos, skaityklos, ban*

knygą atgyti, prašomi parašyti čekį arba M<w*r

Baigdamas šias mintis noriu 
čia paminėti vienos senosios 
kartos lietuvės padarytą viena 
me gausiame RLB —.nes su
važiavime priekaištą kursan-1 
tams ir jų tėvams. Ji kalbėjo 
su "ašaromis akyse: “Mes tada 
buvome jauni, Lietuvai pris- 
kėlus laisvei, vežėme vyriau
siam Lietu, kariuomenės vadui, 
vadovavusiam laisvės kovoms,, 
generolui Žukauskui, kaip dė 
kjijigumo ženklą auksinį kar
dą. Gi, šiandien naujosios.išei
vijos lietuviai siunčia savonimas.

lietuviško jaunimo iš Sibiro, 
gelbėti jį nuo surusėjimo? De
ja, ten visos priemonės naudo
jamos, kad tik jaunimas ne
drįstų svajoti apie nepriklau
somą ateitį. Viskas, kas ten 
daroma, taf ne lietuviškai są
monei palaikyti, bet jai smaug

OHl KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE s
> LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS
M Dnpam. 2EMM OKIO ŠVIETIMAS. Stadiją. Sielą* 
-MM metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da- 
Ūo įriedmo problemos ūkininkų krašte. H dalis: žemės

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša t

ON
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus č»M arba money arde*), prie 

nurodytos kainos pridedant 50c. pėrsluntimo litaiįsu,____ _

- , VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
ĮsteigU 1923 metais. / Tol 421-8070

■r . Įstaigos pietuose Mamas automobiliams pastatyti.

dergimui, sufalsifikuotos Lie
tuvos istorijos dėstymui, mūsų tos tautos veiklą? Kiek jų paši 
laisvės kovotojų suniekinimui

Pagaliau ar tokiems kursan-
‘ Koks jų naivumas! Ar gi, 
Kapsuko universitetas tikrai i 
yra susirūpinęs atlietuvinti nu 

DUnc~. lietuvėjusį lietuviškose šeimo-’ 
se jaunimą? Tai reikia būti di
deliu lengvatifciu, kad palikė- okupantas pavergė mūsų kraš 
tum, jog Maskvai parūpo. Ame Į1? * Ar ten kalbama kiek oku- 
rikoje liętuviškojo jaunimo lie; pantas tūkstančių lietuvių iš-:

. tuviškumas. Kas nežino, kad vežė į Sibirą stanaikininrui? 
i ten viskas kas nerusiška yra' Ar kursantams atskleidžiama 

ĄiCL>sąye .rašiny aiškiai pa-* apšaukiama antikomunistiška. kiek jis nužudė lietuvių; kiek 
ikp/kdd tokursų buvimas ar Ten naikinama tautinė sąmo- JŲ dar šiandien prieš laiką

ar Z1 vyresnieji neturi pagrin
do baimintis musų jaunaisiais? 
4r okupantas neturi tikslo kur 

įsijungę į laisvinimo paverg- sajs besiorientuoti mūsų jau
nimo, išjungti jį iš laisvės ko
vos? Ar gi, tie kursai'nėra skir 
ti paruošti probolševikinius ka 
drus užsienio lietuvių jaunimo 
tarpe? .Tokie kursantai -turi 
įnešti disonansą į jaunąją kar
tą ir paraližuoti jaunosios kar 
tos veiklą Lietuvos laisvei.

AIG pučia “Tėviškės Žibu
rių’’ skaitytojams į akis mig- 
įps, kad girdi, jei jau nepasiti
kėti tai reikia nepasitikėti vi- 
duriniąją. ir vyresniąja karta. 
O atlietuvėję kursantai nedrįs 
būti išdavikais. Išdavikų turi
me tik iš vyresniosios kartos. 
Tai jo svaiščiojimąs, kuris ne 
tik vertas pasipiktinimo, bet ir 
pasmerkimo. Ar gi, jis jąu yra 
toks naivus, ar jis<mano, kad 
išeiviai tiek nesupranta daly
ko, kad juos.; galima nHffldnti 
tokiais ; M’^'įpanašiaiš sklajbji-

ros fiepriklaosomybės gyvenimo ir nebūtų sn- 
. Ir suMestėjusfų Lietuvos politinių, ekonomi
jų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietnvių 
r dsiūgaųti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
lesioms Europos tautoms”.
ttį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
dauguma Ctt.12%) buvo ūkininkai ir po pa- 
absoliuti dauguma yra arba patys buvę flkl- 

Mni, reffida. kad B knyga bus brangi abso- 
L, mg kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
įdėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga

šiais balsis:. “Dėkingas sūnus — myn-

I m dang vaMeUų Ir lentelių, kaina tik $8.00.

maū. Kas nežino, k»d Maskvos vaikus į Kapsuko universitetą, 
taĮkinhikų pas^fe jaunuoMo kad ten pavergėjas jiems iš- 
dvasioje sėkla subrandins rau plautų smegenis. Ir už tokią 
don u s vaisius? ■ I “malonę”, atsidėkodami, tau

tos išgamai, bolševikiniam ge
nerolui P 
džia ranką 
menkystė? 
todėl tiki 
reakcija 
kod !' tiek inaži'i šaukiama iš
eivijos spaudoje?

ėkupuotosi -Qdtovos), atvykę 
mūsų disidentai skirtingai pa- siteikimui. 
žsąko, ' -■

Deja, įtiek• man teko patirti, 
tąi tik vienas T, Venclova, be 
^okių’.'Tėęėrvų pataręs 
Žis kursąis pa'sįnaudoti. Bet

ižin ar j|i-]^j^tų laikyti tik- 
/a prasmę Ridentu ? Jis Ame
rikon , ąivyįo su Maskvos ofi- 
CTąliu jęidima ir pabuvojęs ža-

^ip< ^alę'a|tt; jis nori pasakyti, atrus, kino filmus 
kad iokįų kursų buvimas pri- 
kiauso tik tiuo AIaskvos. Taip 
pat.neiškią.pasrgailėjimą tiems, 
kurie . yrąjpaafevę-- prašymus 
,iykiix į t minėtus kursus.

Jtiprnu - butųriš rj° išgirsti,

Jis savo rašinį lyg ir daro 
užuominą, kad tie, tėvai, kurie 
savo vaikus siunčia į Kapsuko 
universitetą yra šios pusės disi 
deniai, kurie gali pasinaudoti 

tylima,-Helsinkio dvasia. 4r ji paties žo 
tižiais tariant nebūtų nuoseklu 

tokios ’Pak beut ‘ nio-

— -‘r- •.

ir UdlrininkaMp ^bolševikams 
žudant mūsų brolius, tuos, ku
rie siekė, kovojo dėl neprikišu 
somos UetuvDSįLTų*. kuris vi- 
są gyvenimą b^oT pašventęs 
Maskvos impęrjalžtoiui.' 

’ Iš A1G rašinio matosi, kad 
■jis yra išėjęs visą* iš krašto. 
Daro užnuoininą, kad dėl tokių 
kursantų turėtų būt 
nes y.e piktinasi ; vyresniais, 
kai šie reiškja baimę, kad jie: atsakyti 

j nesupras maskuotas propagan, relinės- paramos ir , tiems mū- 
(dos >r taps raudonaisiais. Bet1 šiškiams disidentams. Taigi, 

visai aišku, kur šis rašėjas sto
vi, Jjs daro užuominą netruk
dyti šios pusės disidentams pa
sinaudoti Helsinkio dvasia.
Bet-jis neskiria, kad vieni ir 
kiti siekia skirtingų tikslų. 
Anie laisvės, o šįe vergijos. To
kias si/gesti j ap gali daryti tik 
tas, kuris yra šimtaprocentinis 
“tiltų” ' statytojas bendradar
biauti su okupantu.

Pctroiiiui spau- 
Ar tai ne dvasinė 
Befkodld'l to, 
šiol tokia menka

; ' 2 .•".*■ " • ,r »

GĄ — GERIAUSIA DOVANA
• putely knygy, kurios papuoš bot kokią < 
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reiškė, spaudoje^ rašiniais, kiek 
jų kalbėjo jaunini ) suvažiavi
muose apie pavergtos Lietuvos 
kančias? Kiek šių “atgimusių” 
patriotų, šąukia kaip okupan
tas skriaudžia mūsų tautą, ra
šo jaunosios kartos inž. A. 
Spera uskas. '

Deja Kapsuko universitete 
juos mokė ne ^patriotizmo, ® 
priešingai, ten ^suniekino mū
sų tautos garbingą praeitį! FaĮc 
tas yra, kad grįžusieji kursan-: 
tai atsidėkodami už kursus 
bando atlikti kaikuriuos jiems 
pavestus uždavinius. Pavyz
džiui, vienoje Chicagos litua
nistinėje mokykloje tokia “kur 
šantė” bandė įvesti 'bolševiki
nius vadovėlius. Kiti jų rašinė- 

pi išeivijos jaunimo atlietuvi- ja padėkos laiškus į bolševiki- 
tai kiek jis atgabena nį “Gimtąjį kraštų”. To Mas

kva ir siekia.
AIG verkia, kad ne visi jau, 

nuoliai ten gali nuvykti, nes 
yra varžomi materialinių iš
teklių stokos, mat jo žiniomis; 
kelionė ten rir atgal nėra -pigi. 
Ar gi, tai tiesa? Irrž. A. Spę- 
rauskas rašo, kad prieš kelias 
savaites vieno simpoziumo me 
tu, jaunuolis pareiškė: “Kodėl 
nevažiuoti į Vilniaus kursus, 
jei viską apmoka”? Matyt, kad 
šis daugiau žinojo už AIG,‘kad 
Maskva kursantams už viską 
apmoka, gaila, kad to nežino
jo rašinio rasėj as.

Labai gaila, kad tokių “stu 
dentų” tėvai nejaučia tautinės

■r y K.
kD
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I Algirdo J. Kasulaičio

nagrinėjamos knygos autorius, 
labai svarbus visai mūsų tau
tai i r valstybei, kurią siekiame 
išlaisvinti iš bolševikinės tiro
nijoj. IŠ tikrųjų, tauta šu tokiu 
savo elitų negali niekam ver
gauti!

5) Gražu, kad autorius, pate 
būdamas krikščionis demokra 
tas, atseit, “partietis” atsilie
pia knygoje apie kitas poeti
nes grupes ir jų vadus bei vei
kėjus su pagalba, net kariate 
ir pabrėžia jų asmenybės tau
rumą; tas rodo jo t od era nei ją, 
kuri yra būtina šių dienų de
mokratinėje valstybėje. Taip, 
pvz., su priderama pagarba 
jis atsiliepia ir apie tautininkų 
vadą A. Smetoną.

5) Autorius, kiek mes jį pa
žįstame, tegul ir jausdamas sa
vo širdies gelmėje skausmą 
dėl to nelaimingo mūšų LKD 
susiskaldymo, dėl frontininkų 
atskilimo nuo jų, neatidengta 
tos mūšų nelaimėsi viešumai, 
neišneša jos į tarptautinę ploti 
mę, kad kitos tautos tą mūsų 
gėdą matytų ir mus visus dėl 
to nuvertintų. Jis nutyli tai,, 
nors gal tas ir negerai, nes tuo 
mums skaudžios tiesos nutylė
jimu mes lyg ir pasirodome 
prieš kitų tautų krikščionis de 
mokratus ir kitus svetimų tad 
tų žmones, kad ėsaine, matot, . 
idėjiškai vieningi, kokie, dė-

fI. o 
anglų kalba knyga apie Hetu- 
viskąją demokratiją — “Lithu
anian Christian Democracy”.

Š. m. sausio 26, 29 ir vasario 
7,d. “Naujienose” paskelbta m a 
no parašyta dalis tos knygos re
cenzijos. Jos pradžioje šio lai
kraščio skaitytojus supažindi
nau su knygos autoriaus asme- 
nybę-ir jo gyvenimo bruožais, 
o toliau pateikiau jo knygos 
suglaustai' atpasakotą turinį. 
Liko dar neparašytas knygos 
įvertinimas, nes aš, nebaigęs, 
rašinio, susirgau sunkia šir
dies liga.
' Nors dar ir dabar nelabai 

sveikas, bet noriu bent trumpai 
parašyti čia knygos įvėrtini- 
mą.

1) Pirmiausia, aš pilnai pri
tariu knygos įvadinę dalį para
šiusiam žymiajam JAV krikš
čionių demokratų sąjūdžio ir 
mininkui Richard Gilo th gra
žiam šios knygos ir kartu lie
tuviškos krikščioniškosios de
mokratijos įvertinimui ir jo 
šiltiems žodžiams senosios mū 
sų krikščoinių demokratų kar 
tos vadams ir veikėjams, ati- 
kusiems didelius darbus Letu- 
voje jų valdymo laikais. Jau tik 
vienas šis faktas, kad toks žy
mus Amerikos valstybės vyras, 
iš Algirdo J. Kasulaičio knygos 
.susipažinęs su visa mūsų Lie-, 
tuvą, taip gėrisi ja, rodo šios 
knygos didelę vertę. Tokios 
didelės reikšmės mūsų tautai 
ir valstybei ji turės paskleista

P. STRAVINSKAS

(Tęsinys iš 1977 m. vasario 2 d. “Naujienų“)

Pereitų metų pabaigoje išėjo ne tik Amerikoje, bet ir kitose 
angliškai kalbančiose tautose.

2) Ypač malonu, kad tas žy* 
mosis Amerikos vyras ir šio 
krašto krikščionių demokratų 
sąjūdžio vadas, pasinaudoda
mas A. J. Kasulaičio gan pla
čiu aprašymu, daugiausia, mū 
sų 'krikščionių demokratų: va
do kun. Mykolo Krupavičiaus 
pastangomis pravestos žemės 
reformos, atkreipė dėmėsi į 
Lietuvos valstybės tikrąją, ne 
tik politinę, bet ir į ekonomi
nę, socialinę demokratiją, ko
kios jis sakosi nematąs kitose 
valstybėse, net ir jo Ameriko
je, kuriai jis siūlo iš Lietuvos 
pasimokyt žinomą, mes tą

Kauno Prisikėlimo bažnyčia

I. ŠARAPNICKAS
Bergždžios pastangos

tybei. Atminkime, .kad tokie

■K * 7 f V

ji į šalį Visai neįrengia grįžti į .kelių vadų diriguojamą
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suklaidintas, ir jos prakalbos 
— įvado autorius Richard Gi-
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tuorn tarpu kai mūsų va d. ka
talikiška -spauda ir to neda
ro... ‘ f

už leidimą mail šiame laikraš
tyje dėk daug, ir laisvai rašy
ti iapie mūsų krikščionis de
mokratus, bet ir už uolų kny-

-vieni kitiems'ne, krikščionišką
ja meile,- o vieni kitiems neap y 
kauta... Gal gi ir nevertėtų sa
vo gėdą taip slėpti nuo kitų ir 
kitus tuo klaidinti.

vykdomą genocidą', okupuotoje 
Lietuvoje; deda pastangas, kad 
sovietų pavergtoje Lietuvoje bū-

kiai tautai, kuri savo elito ne
turi, ir garbė tokiai, kuri jo pa
kankamai-* turi. Tas mūsų 
LKD, o kartu ir visos tautos kriokliai.

; NAUJIENOS, CHICAGO ILL.

Gubos

Arklį galima atvesti prie upelio, bet jeigu jis nenori 
gerti, tai niekas jo negali priversti, sako sena lietuviška 
patarlė. A*

Didelė Amerikos lietuvių dauguma nepatenkinta ke
lių ašmenų vedama lietuvių skaldymo politika* bet jeigu 
keli skaldytojai ir toliau yra pasiryžę lietuvius skaldyti, 
tai niekas jų negali priversti sustoti. Jie ir toliau tęs sa
vo darbą, kiršys vienus lietuvius prieš kitus, leis kitas 
grupes ir asmenis šmeižiančius paskvilius, ir atsiradu
si plyšį bandys dar labiau praplėsti. j;

Geros valios lietuvių tarpe butą labai daug. Ne vie
ną kartą buvo kalbėta ir Įrodinėta, kad dabartiniu me
tu lietuvių vienybė yra itin reikalinga, bet tie Įtikinėji
mai užsispyrėlių nepaveikė. Juo toliau jie eina,'tuo gi
lesnį plyšį jie bando praskelti. Kiekvienam šiandien aiš
ku, kad toks jų žingsnis naudingas tiktai okupantui, bet 
vienybės skaldymas jiems atrodo toks svarbus, kad jis 
tęsiamas net ir tuo atveju, kai jis darosi naudingas tik
tai okupantui.

Šios dienos Naujienose skelbiame penkių Amerikos 
lietuvių veikėjų pareiškimą apie pastangas pristabdyti 
tarpusavius kivirčus ir ieškoti bendros minties ir bend
ro darbo padėti pavergtiems mūsų tautiečiams siekti lais 
vės. Jie skaitytojams dūbda trumpą aprašymą, kaip nie
kais nuėjo jų norai paveikti bendros kalbos nerandan
čių lietuvių tarpe. Iniciatyvos šiam nelemtam klausimui- 
išrišti ėmėsi penki vėliau atvykusieji tremtiniai,, kurie sa 
vo grupėse visą laiką rūpinosi Lietuvos' laisvės reikalais. 
Iniciatyvos ėmėsi inž. Jonas Jurkūnas, Įtakingas tauti
ninkų įvairių organizacijų, veikėjas; Dr. Leonas Kriau- 
čeliūnas, sėkmingiausias,jaunimo švenčių , organizato
rius ir didelis lietuviškojo jaunimo draugas; prof. Me
čius Mackevičius, Įtakingas'Lietuvos valstiečių liaudi
ninkų centro komiteto narys ir sunkiausiais laikais mo^ 
kėjęs rasti bendrą darbą su kitomis lietuvių risuomėni- 
nėmis grupėmis; Dr. J. Meškauskas, Lietuvių Rymo. Ka
talikų Federacijos pirmininkas ir veiklus kitų katalikiš
kų organizacijų narys, ir prof. Balys Vitkus, Lietuvos 
jaunimo auklėtojas, logiškas pašnekovas ir nuoširdūs 
Lietuvos laisvės siekėjas; didelis tolerantas. Ą .';

Šie penki lietuviai patriotai, aptarę susidariusią pa
dėtį ir numatę tos nelemtos situacijos tolimesnes pasek
mes, naudingas tiktai okupantui, nutarė kreiptis Į. Ame
rikos Lietuvių Tarybos ir vienoje valstijoje iki šio meto ’ 
registruotos Amerikos Lietuvių ‘ Bendruomenės pirminiu 
kus, prašydami pasinaudoti jų geros valios patarnavi
mais, sueiti, klausimus aptarti ir bandyti ieškoti-būdu 
dabartinei padėčiai įtaisyti. ” ? ;

' a a -j

Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas balandžio 
■; 20 dienos laišku pranešė, kad ne tik jis, bet visa Attieri-. 

kos Lietuvių Taryba svarstė penkių iniciatorių pasiūly
mą, jį teigiamai Įvertino ir pasižadėjo, paskirti žmones 
pasitarimams, jeigu ALTo niekintojai ir didžiausi šios 
organizacijos priešai sutiks sueiti ir svarstyti pačias 
svarbiausias problemas. ALTas sutiko paskirti atstovus 
tuose būsimuose pasitarimuose dalyvauti.

Tuo tarpu Amerikos Lietuvių Bendruomenės valdy
bos laiškas visai kitaip apie geraširdžių lietuvių susirik' 
pinimą galvoja. Jie taip pat geg. 4 d. posėdyje svarstė 
atėjusį gerų ir Įtakingi lietuvių pasiūlymą. Jie trumpai 
pranešė, kad pasiūlymą jie atmetė. Jie yra pasiryžę ves
ti tiesioginius pasitarimus su Amerikos Lietuvių Tary
ba, joki tarpininkai jiems esą visai nebereikalingi. ‘

Ju spauda iki šio meto niekino ALTo vedamą dar-, 
bą; ju specialūs ambasadoriai Washingtone stengėsi pa
kenkti ALTO vedamiems, planams; jie dublikavo kiek- 
rieną Amerikos Lietuvių Tarybos žingsnį, kad galėtų 
amerikiečių akyse pasirodyti, kaip tikri lietuviai, beširū- 
p'ną savo krašto laisve ir amerikiečių gerbūviu. Jie ver
tė ALTo atstovus vengti lietukų “ambasadorių”, ken
kiančių Lietuvos laisvinimo darbui, kad nepatirtų apie

mą Lietuvai laisvės. Todėl, Lie
tuvos okupantas per savo agen
tus Amerikoje negalėdamas 
plėsti savo veiklos, atspausdino 
pašvili “Gyvosios lietuvybės 
griovėįai’7 kur to šlamšto ini
ciatoriai nedrįso nei savo pavar
dės pasirašyti, nei spaustuvės 
adresu pateikti. Tokį paskvilį 
gavau iš Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės leidžiamo “Pasaulio 

X ■

Lietuvis” administratoriaus, 
^Stasys- Džiugas, 7240 South Mo
zart Street, Chicago, Illinois 

'60629.
t -Pasirodo,-kad tokio šlamšto 
spausdini^ gavo ir kiti, po di
desni kiekį ir prašė, kad papla
tintų po dolerį, bet tautietis pa
reiškė, kad tokios paslaugos ne
bus, !nes mato, ka^d po tokio 
paskvilio niekas nėra pasirašęs 
ir spausdinys.nekaip kvepia.
. Pavergtos’ Lietuvos brolių ir 
sesių viltis buvo ir tebėra Ame
rikos lietuviuose. Ainerifcos lie
tuviai susiorganizavę į Ameri
kos Lietuvių T'atybą dirba Lietu
vės išlaisvinimo darbą nuo 1940 

i m. ir tebedirba dabar.' Palaiko 
j artimus ryšius -stl Amerikos vy- 
■ Hausybę ir deda pastangas, kad 
i Amerika, būdaina galingiausia 
valstybė pasaulyj^ nepripažin
tų sovietų okupacijos Lietuvoje.

- ' (Tęsinys)
Taip pat didelį darbą atlieka 

ir saupda, kuri talkina, straips
nius prieš Lietuvos okupantą ir 
parsidavėlius,- lietuvius, apie or
ganizuojamas - demonstracijas 
prieš Lietuvos okupantą, sovie
tus. ■ ' - -

Tą dideli darbą dirba dienraš
tis “Naujienos”, kurios griež- 
čiausiar pasisako prieš Lietuvos 
okupantą ir “tiltų statytojus”. 
Jei Lietuvos okupantui pasisek
tų Naujienos suparalįžuoti, ta
da būtų' laisvėje gyvenantiems 
lietuviams patriotams sunkiau 
vesti kbvą dėl Lietuvos laisvės. 
.Dienraštis “Naujienos” nuo 
pat Lietuvos okupacijos užėmė 
griežtą kovos liniją prieš Lie
tuvos okupantą redaguojant Dr. 
P., Grigaičiai, • kur ir dabar tos 
.linijos laikosi 'ir dabartinis re
daktorius-M. Gudelis. “Naujįe-. 
nas”. redaguojant Dr P. Grigai
čiui nebuvo tokios sunkios ko
vos su Lietuvos okupanto patai
kūnais, tiltų-statytojais, nes jie 
tais metais nebuvo tokie drą
sūs vystyti okupantui palankią 
veiklą kaip dabar, kad., pradėjo 
reikštis. . ri'-

Lietuvos okupantas žino, kad 
dienraštis Naujienos ir redak
torius M. Gudelis -%ra ^griežtai 
nusistatęs prieš Lietuvos oku- 
pąciją^ ir-vedą<kovą už atgavi- Altą iškelia Į viešumą sovietų

vedamus', darbus lietuvių teisėms ginti, o dabar jie rašo, 
kad bandys bė tarpininkų susisiekti su Amerikos Lietu
vių Taryba. a \ .

Jeigu jie nuo Broniaus Nainio pirmininkavimo lai
kų Amerikos Lietuvių Tarybos darbą stengėsi nuvertin
tu ir ekonomiškai šią organizaciją sužlugdyti; jeigu iš jų 
pusės niekur nesimato jokio žingsnio šiam nelemtam 
skaldymo darbui sustabdyti, tai kiekvienam turėtų būti 
aišku, kad lietuvių vienybė jiems neberūpi..Veikėjai aiš
kiai nurodė, kad 'gyvenimas kelia naujas problemas ir 
lietuvių bendra kalba šiandien' labiau reikalinga, negu 
bet kada, bet jų pastangos klausimą aiškinti buvo atmes-

Liėtūvių vienybės klausimu jau ne vieną kartą buvo 
keliamas reikalas iškiskintį, problemas ir ieškoti bendros 
kalbos,- bet tos pastangos nuėjo niekais. Kada inžinie
riai Gečys su Gaila suskaldė dar tinkamai nesusiorgani
zavusią Bendruomenę ir iki šio meto nenori susėsti prie

Jeigilkas nesutariantiems amerikiečių .grupėms pa- 
siūlytų savo patamarimus ir pasižadėtų rasti būdus tal

klėčiai pasinaudotų tokia proga. Jeigu tokid darbo imtų
si žmonės, kurie turi gera vardą organizuotų lietuvių 
tarpe, jeigu savieji ir svetimieji pasitiki garsius vardus 
turinčių visuomenininkų, tai he tik patarnavimus priim
tu bet iš anksto padėkotų. Tuo tarpu musą užsispyrėliai 
ne tik atsisakė nuo pasiūlytos intervencijoj bet net ne
padėkojo už pasišomimą Užgydyti seniai pūliuojančią 
žaizda. • ’ • ig

'"v ’jfc ■ -

Gerai, katf^ėnki veikėjai, besirūpiną visuomeniniu 
lietuvių gyvenimu, kaip ir’dattgelis, viešai paskelbė savo 
pastangų vaišius. Platūs Amerikos lietuviusluokniai da
bar žino, kas lietuvius skaldo ir kas net -kaibėti nenori 
apie reikalingos lietuvių vienybės atstatymą.
———— — —, i £----------------

pasididžiavimo, nes mes, kad 
:r daug socialinio’ teisingumo 
srityje padarėme, bet dar daug 
ko liko nepadaryta, jei mūsų 
tėvynė iki šiol būtų laisva, tai 
būtume pasiviję ir (pačias pa
žangiausias tautas, neš’ ėjome 
ir savo valstybę vedėme gera 
kryptimi.

3) Knygoje,4 kaip jau ešii 
anksčiau minėjęs, duodamas 
gyvas vaizdas ne tik mūsų 
krikščionių demokratų politi
nės grupės (jų partijos) susi*
darvmo, bet ir visos mūsų vals I J'a’ mes nesame— Gal knygos 
tybnės tautos (Staatsvolk, bo- to.
dy politic prasmė) išsivystys 
mas. O this labai švarku žinoti 
kitų tautų ir valštyhių teto- 
nėms, kurie galėtų mums padė
ti kovoje dėl Lietuvos laisvės. 
Svarbu todėl, kad teisę turėti 
savo valstybę (pagal tautų, apt 
sisprendimo teisę) gali tik po
litiškai subrendusios, pilnai iš
sivysčiusios tautos kokia buvo, 
gi ir mūsų Lietuvos valstyhi-, 
nė tauta, kaip ji parodyta ir 
A. L Kasulaičio knygoje. To
kia tautą turi neabejotinai sa
vo prigimtinę teisę į valstybę, 
kurios niekas negali jai nei 
atimti, nei aprėžti, ši tautos 
teisė, pagaliąu, išvedama ir iš 
pagrindinių; žmogaus laisvės 
teisių, garantuotų ir. pagrindi
nių žmogaus teisiif deklaraci
ja.

4) Labai gerai, kad knygos 
autorius duoda visą galeriją 
žymiųjų Lietuvos krikščionių 
demokratų vadų ir veikėjų,

gaus teisės; deda pastangas, 
kad sovietai pasitrauktų iš Lie
tuvos ir.b.ūtų leista patieihs lie- 
tuviarhs viešu ^alsavimu išrink
ti savo vyriausybę.

Amerikos lietuvių balsas per 
Altą būs greičiau išgirstos ir 
išklausytos Amerikos vyriausy
bės. ■- '■

Naujienos atlieka didelį ir 
svarbų darbą plačiai išgarsinda- 
mos sovietų vykdomą terorą ir 
rusifikaciją okupuotoje Lietu
voje. Naujienos savo plačia in
formacija tūkstančius ■ lietuvių
Įtfaukė Į darbą Lietuvos lais- kurie parodo mūsų tautos «Ji- 
vei atgauti; dar daugiau lietu- tą, koko irgi reikia kiekvienai 
vių įtraukė į Lietuvos laisvei at- moderrrinei-demokratinei vais 
gauti rėmėjų eiles.

Amerikos Lietuvių Tarybos vyrai, susidarius valstybinei 
pastangų dėka galime džiaugtis ’ tautai, bet dar nesant jos po- 
laisve ir geru gyvenimu. Nėbū-~ litinių grupių, įtatys vifeni ga- 
kime lyg tas sūnus palaidūnas, y savo tautą reprezentuoti, ją 
kuris užaugintas ir išmoksim-; teisiškai atstovauti. Vargas to
tas apleidžia tėvus. Vertinkime 
Amerikos Lietuvių Tarybos vei
klą ir patys į ją. įsijunkime!

(Pabaiga)

nai pradėtą, bet iki šiol dar bu
vusią nebaigtą Algirdo J. Ka1 
sulaičicr knygos jo vertingos 
studijos recenziją, prašyda
mas ir kitus dėl jos atsiliepti, 
ypač katalikų spaudoje, kuri 
iki-šiol apie šią taip vertingi 
knygą nieko nerašo, lyg ir au
torinį-fe višus mus, krikščionis 
demokratus, net pačią mūsų 
tautą ignoruodama.

Šia proga noriu pareikšti’

------- ---- r_
• Oregon ir\ Idaho valstijų 

pasieniuose yra Pragaro slėnis 
— Hell’s Canyon. Tai žemiau* 
šia vieta visame pasaulyje. Į jį 
galėtų tilpti šeši Empire State 
dangoraižiai, netoli dviejų Yo- 
semitų slėnių arba 47 Niagaros
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dr. k. G. baluRas NEĮVYKĘ NORAI - PRO MEM0RIA

Medical Building)
Priima ligonius pagal susitarimu.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004,

INKSTU IR ŠLAPUMO TAKy 
CHIRURGIJA

Tefcf. 6^053X
Fox Valley Medical Cehter 1 

86C SUMMIT STREET 
ROUTE 56, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GrorTOjAS ik chirurgas 

Westchester Comthuhiiy klinikos 
Medicipos direktorius

1938 5U Manheim Rd., Westchester, ill. 
-VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį &—3 vai.
Tek: 562-2/27 arba 562-2728

41RURGUA Jau daugelį metų besilęsiąs 
I. (Crowlord lietuviškojo ’ politinio gyveni- 
i. VU 5-6444 mo susiskaldymas dažnam lie

tuviui keha pagrįstą susirūpi
nimą. Beveik visuose šių metij 
vasario 16 d. minėjimuose, bu
vo reiškiamas noras ir pagei
davimas bendro ir sutartino* 
visų lietuvių darbo tiek politi
nėj tiek kultūrinėj plotmėj. 

Į Dr. L. Rriauėelfūno kvieti
mu žemiau pasirašiusieji su
sirinkom kovo nrėn. 3 d. pusi 
S arslyti bendro darlrn it- šaiis- 
kaldymo problemų. Pasidalinu 
mintimis antrų kartą susiti
kom kovo VI d. ir po ilgesnio 
pasiaiškinimo sutarėm pūti** <

I a Ir t- 4-i < I biiwitiX i *tos laiško tekstui, kuriuo ryžo
mės kreiptis į Amerikos Lie4

kos Lietuvių Tarybos ir Lietu
vių Bendruomenės. Alios val
dyba f šį reikalą žiūri teigia
mai. Kai gausite teigiamą ai- • 
sakymą ir iš Amerikos Lietu
vių Bendruomenės ir kai bus 
konkrečiai pranešta apie pa
siturimų pradžią, Amerikos 
Lietuvių Taryba skirs atsto
vus, kurte tuose pasitarimuo
se dalyvaus”.

Truputi vėlias Amerikos 
Lietuvių Bendruomenėj Valdy 
ba ss»vo gegužė# mėn. 4 d. laiš \ 

‘JtjkU mums taip pat pranešė: 
(laipto ištrauka}-. '

ih. kbvO 26 d. laiške JS- 
ir pasirašiusių asmenų 

svarstymui JAV LB-nės Kraš- 
j ta vaidyba savo ruožtu skyrė 
1 prideramą dėmesį. Krašto vai 
dvbos nutarta dėti tolimesnes 
pastangas tiesioginiains-, be tar 
pininkų, AL'i'os ir JAV LB-nės 
vykdomųjų organų pasitari- 
mams”. .

Ptfiede: A973, 1974 ir 1976 
________i Lietuvių Bendruo-

tuvių Tarybos Pirminihką ir j
Rex.: GI 8-0873 * .j Amerikos Lietuvių Bendru©4

DR. W. E1SIN-EISINAS n:rnčs vaidybos Pirtet- 
ninką. x

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA * Pagrindinė mūsų laiško da-

6132 So. Kedxie’Ata, WA ^-2670 lis b\iv© sekanti:
Valandos pagal susitarimą. Jei neat- . .Todėl žemiau pasirašiu-

suiepia,.skambinti Ml 3-0001. .šieji: inž. J, Jurkūnas, dr. L. Amerikos
...... TEL. — ŪE 3-5893 Kriaučeliūnas, prof. M. Mackė nienčs Krašto Valdybos Anie- 
D R A E G i .E V EĘK A S v^us» Pr?^ J-Meškauskas* rikės Lietuvių- Tatybai laiškų

Kadahgi vienas iš derydiinin 
kų mūsų tarpininkavimą at
metė, tolimesnė mūsų misija 
visų mūsų sutarimu sustabdo
ma.

Baigdami šį musę geros va
lios ėjimą, vis dėlto tikimės, 
kad vrehingas politinis darbas

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 
S 1Č02 N. WESTERN AVE.

5214 N. WESTERN AVĖ. 
Telefonas atsakomas 12 vaL

ir prof. B. Vitkus, kreipiasi į’nuorašai. 
Jus, Amerikos 'Lie’luvių Ta-* 

'lybės if Amefikos Lietuvių’ 
Bendrubhjėfjfš Pirmininkus, 
Icviečia ir prašo- sūfasti beitdrą 
kalbą ir suderinti savo veiklą 
mūsų tautos laisvinimo ir tie-; 
fuvybčs' išlaikymo klausimu©- •t . ■’ is c.

Mes labai suprantame, kad) 
bendrame darbe .kyla daug

Brighton Parkas
Lietuvių Brighton Parko Mo

terų klubo bunco ir kortų žai
dimas įvyko gegužės 1 dieną. Tą

VAM/WZ^W^WVWWVWVVV\MAMJVVMMA/VVVWWVVVVWWV

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Laidotuvių Direktoriai

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

"ilsisi ir tyli visi žemė, dŽhvpissi ir linksmai šūkauja".
Iza. 14.*7.

r Dėkojame Diemi td tokį brangų ir Širdį palinksminanti jojo pažadą, 
i Kuris bus įvykdytas tada, kai bus įsteigta žemėje ilgai maldose prašytoji 

Dievo nepajudinamoji karalystė, kurios Karalius karaliaus teisingume ir ku
rios kunigaikščiai darys teisybę. (Zr. Ira. 32:1; Pet. 14:7). E tikrųjų šita

i karalystė, kaip pranašo pasakyta,* bus “visų tautų pageidavimas”. Jos veL 
į kimu palaimintos visos žemės tautos ir giminės. Joje bus suteikta žmo- 
• r^ras pilno ir amžino gyvenimo laimė, ramybė, sveikata, atilsis, saugumas, 
i gerovė hr tobula teisingumo ir meilės valdžia. Visi pavojingi, kenksmingi 

ir nepataisomi žmonijos priešai bus sunaikinti nuo žemės paviršiaus.
’ Visi žino, kad mirti* yra fieun Ir paliečia kiakvieną. Bet kur yra ml 

, ruseli? | tą klausimą atsake knygutė "Vilti* po mirtie*^*, kurią gausite 
nemokamai. RaŠyidto: z

F. ZAVISf, 1715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILU 60629
IV. RATTO TYRINĖTOJAI

Mažeika S' Evans

•Po susirinkimo bus skanių vai
šių ir klubas paaukojo didelį tor
tą visų motinėlių pagerbimui.

Korespondentė

ATSIRADO KARALIAUČIAUS 
'UNVERSITETO GARSUSIS

GINTARO RINKINYS
Pagal V. Vokietį os vieną laik - 

rašlį Muenvhener Merkur ' 1977 ' 
in. balandžio 23-24 dienų, psl. 
26), buvo manyta, kad per pas- 
kuiįnį kaitą jis yra žuvęs; Bet 
paskutiniu,metu aptiktas Goet- . 
lingeno universiteto geologijos 
institute. Aptikta vienuolika 
šimtų drožinių, vaizduojančių 
žmones, gyvulius, papuošalus ir 
k t. Be to, kartu randasi ir gia- ■, 
taro gabalas, syeriąs tris kilog-^ 

r ramus ir aštuonis šimtus gra- Į 
KomisrjaVThn'i surengė bunco mŲ- Jame randasi įsisakavusių j 

Pėbū^k' pranešė, kad padarė lai rinksiančiai 50/60 milijonų senu 
batgražausipetob dėl klirtta. Klu-. mo gyvūnų ir augalų. Karątiau- 
bąs tarė-ačiū visiems, kas tame! eiatis laikais šis rinkinys susi- 
rengime dalyvavo. ’ ' 'įdšj<’ .iš šimto tūkstančių šmo- 

Klnbas-rengiąAšaunų piknikąftŲ. Ragai aną laikraštį, 1944 jii. 
liepos-.4fdienąOnos BružienėsIpąbaigoje.buvo viskas ?ūpakixo-^ 

įsode. 4 komisiją apsiėmė-. Nellie >ta- į dvylika dėžių ir išsiųstą į 
iŠ. Kinulįs^ Jennie Chinstonj Peg-Į V. Vokietiją. .Bet dalis tiirėjt>, 
gy ■ Dovidauskas- -įr- Estelle Mc- įdingti vieiio kalno dirbtuvės j 
Namee.. Komisija-prižadėjo, kad purvuose, kur jtfc bibm paslėp- 1 
;būš .(feug'skanių’ užkandžių vi-j tos.

Į' Nėužtikūt joki© pėdšako } 
Ba^d duotas pasiūlymas, kad ;apie likimą Icgenddritnb Karu- : 

litro fibros 1 d. sergantiems na- hiaučiaųs pilies gintarmio kam-į 
Tikins 'vietoje ^Planter*. kaft| bario ir apie likimą Karaliau- 
bQtiawJ OU.š prisiųsta SI0. ! čiaus pirklio Wallehrodlo dide-

Kadangi ši mėfiCšį išpuola lį rinkinį; 
grrntadieniai: Bernice Wilkas. 1 
NTary Raflžukėnafe, Ann Klimas, eitą 
Della Kitklės, Alice Barauskas rytų Prūsuos pakraščiuose. Tai 
ir Julia Šačauskas$ joms bu- Kuriniai akmens gadynės Bal

svo .sudainuotą Happy Birthday. Ojos pajūrio gyventojų. w 
■ - Klubo kitas susirinkimas bus j. Kairys-, Muenchenas Vak. 
įšfftflid tfiėhe'sb • Vokietija

EUDEIKIS !puotą MKyko flžug svečiu. Gai- 
la,’ kad. daugiau narių neatsilau- 
kė, nes buvo Haug svetimų. Pa
rengimas davė daug gražių do
vanų ir gtažią progą linksmai' 
laiką praleisti.-' - .

Klubo- pusmetinis susirinki
mas įvyko' gegužės -5 d. Anelės 
salėje. Daug narių dalyvavo. Į 
klubą-įętoja Ėlizabet Grygel ir 
Petronėlė'Bobelius.

Klubas' poškoj o Amerikos 
Lietuvių T^rįbai $25.

Visa valdyba palinkėjo visoms 
narėms Happy Mothers Days.

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

nos deganti problema.
Keičiasi politinė kultūrinė 

situacija, atsiranda naujų pro- 
blėtlrų it naujų uždavinių. Ti
kimės kad visos orgaiuzacijos 
tuoj pat suras kelius ir būdus

FK. FRANK PLECKAS ^’ir V’“*“’' 
mes manotne, kad turint geros 
•valios jos . gali būti priimtinu

■ Tikrina axis. Pritaiko akinius ir būdu išspręstos-.
"rontart ignsgs" |’. Pradiniams pasikalbėjimams.

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree. lamstams sutikus,- mes galime nen;. j..,., darniam ir \-ien; n-
DK.LEONAŠSEIBUTIS «« ®in,es. tad E„s

JNKSTVį PŪSLES IR
PRU5TATG5 ČHJRURGUA

- 2656 WEST 63H STREET;
Vai. anirad. nao I—4 po pietų, 

ketvirtai nuo a—7 vai. vaK.
- feFef.: 77S-lo80

- £ ^tauras rė£ telef J 448-5545

_ VYT. TAURAS
T<, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, spec. MOTERŲ liaos
Ofisas 2852 WEST SPHi STREET

; TeL PR 8-1223. .
OFISO VAL.: pirm., ahtrad., treeiad,

- ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai; vak. šeštadie
niais 2-4 vai. popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

OPTOMETRiSTAS

"contact lenses”

Aparatai - rfoiezai..Med. Ban- 
‘ dažai. Speciali pagal na kojoms. 
k (Arch Supports; ir t t

W5-O7 So; HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArdi 7-1741 -1742

mą.
Pb maiida^tt pakvitaviirių ’ 

Dr- L. Kriaučeliūnui iš abiejų 
pirmininkų, kad mūsų kreipi- “ ’ 
mąsis gautas, balandžio mėn. 
26 d. Amerikos. Lietuvių Tary-į - 
La laišku mums pranešė —J 
(laiško ištrauka):^ į .
g| ‘’Amerikos Lietuvių Taryba; 
bafehtfžfo ŽO rf. kvhrstė JūšęĮ 
kolegų atsiųsią raštą del su-i 
derinimo veiklos tarp Ameki- ••

I rasta bendra katiia-lt Vjėhin- 
gai bus derinama veikla mū
sų valstybės i r tautos laisvini- 
iro: ir lietuvybės išlaikymo 
klausimuose. ' i ’ . i -

Pdtašai: ■
Inž. J- Jurkūnas 
Dr. D. Kriaučeliimas^ 
Prof. ^i. Šlackeijįius 
Prof. dr. j. Meškauskas 
Prof. B. Vitkus

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Tėlefonat: L Afayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SUNŪS > 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

.' 2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-2345-S 

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

TRYS MODĘRN1SKOS KOPLYČIOS 
A1KST£ TUTOMOBIUAMS PASTAI YU •-

it* i

bGtfav$, bUs prisėsta $10.

’ r- . • t

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

Šeši. 3:00 - 
5ekmad. 9:3

Pats rinkinys buvo raštas pra 
šimtmetį, kasant gintarą

r

i

now*’-'!

Į-

# 
j

GEORGE F. RUDMINaS
3319 So. LllLiANICA AVK > TeL: YArds 7-1131M13$

—lujiAs ut iLAUKXjNAri Labanauskas

• ‘ 3307 So. Lit UA?ilUA AVĖdNUis. Phone; lArds 7-34U1
ta—taataUaa—MI -.-.I,.. m ... ■ L > ■ ■■ 11 w..—».■ ■ ■■ .ii ■ i

Anything less than 3. 20-poijįnd turkey would be an insult to 
ymir motherV hotmy feast. With two favorite couples coming 
nsr (firmer Utis weekend be grateful for her gift pvekxge ct fefb- 
over turkey. Stove Top chicked flavor stuffing mix forme a rto$ 
tfiold tod eresimy turkey k K king surrounds it Birds Eye 5- 
minirte kweHjpeen peas and tabettte of ^dfled wine aoaH pM

i’ETRAS BIELIŪNAS
4348 So. LAJLlFOki\lA AVK Phone: LAfayelU 3-3572
,g ------- ----------- -  M — ■ ■■■ - » m ■ --------—

BUTKUS ■ VASA1IIS
144Ų So. autu Avė, Cicero, ilk P hune: UL.j mpic 2-1003

<

2850 Wiest 63rd Šk, Chicago, fil. 60629 
Telėk j PRošpeėt 6-5084

Gėlės visoms progoms 
BEVERlV rtibLS ot:^>nrČIA 

WES1 ojrd ėTKEEl
Telefanei; PR 8-0833 fr PR 8-0834 

t. laip pat naujoji Barbaro* ii
Gene blisfiių krautuvė 

. .THE DAISY STORE 
9918 Soethweit Hwy, Oak Lawn.

- Tel. 499-1318

''bKNRAUSTYMAI •

M 0 V IN G
LM«Hm6r -t. Pilna AfSdraotfA 

. - - «EAa MaiAa

TnL WA 5-8063
H i Y, A 8.. ^-4

MOVING
A*6rtut1o perkr»vttym>» 
>. t* svainy

f ANTANAS VILIMAS

Tel. arU 375-5998
a. am-A

'___i___ ;__ L

i
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i MaftAgc' (* ta) teWrAcn
* iivtr vtafiŽRę mix

X-iwOjWtt Wok fineli 
rwet greta peas

lTH SkUrFIIWV KIKCt J
X caps diced cooked turkey
X can oxJjBondented

Cretan et nrastaroom towp

i t*bte»po«n» iSeftf Mhė 
or water

water. Gentlfr pres* Into a. greeted 4-cup ring meta; toep warm. 
Mesmwhflfe. prepare |>%k as directed on ptatagd; reep taxia. 
Ctambiae turkey. soup. ptanfeotA Ulna, and 4 cnj> ot tbe pews ta

4MrHnp.

VALERIJAI PIŠNYS
mirus, _ 

liūdesio pribėgtam jos vyrui Petrui giliausią.
• užuojautą reiškiame ir kartu liūdime.

; Ignas Dubauskas su šeima, 
Vincas Vaičekauskas su šeima

VALDO V; VAITIEKŪNO 
knyga ‘‘Lietuvių Tautos Reiųkarnacinč 

Veda — žinyčia”
- vLm *- . *- 'i, _ •* .. .

t

visuomenei biftf pristalyla Š.tn. birželio meti. 3 (L 7 vai. vak.
Šaulių Natri; »c 2117 ,W. I3rd ŠI.. Chicago.

Knygą galima įsigyti pristatymo mcŲi ir —
AR PftlVK, DfC.

T^’VAL./KRt^PLte ' \
- M25 W WLAtKR A VE.

• / CHIGAtiO, ILL. 60KUV
Tuo pa. TO.bmLišfciatįrta Beinkarffadnto it Tautinio lu-

rinio

i

i

y,
11-g- -ąr-

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAW1CZ)

2424 WEST 69th STREET Rj- publ’c 7-1213 *
2314 WEST 23rd PLACE Virginia ?-€675t
11028 SOUTH WEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. S 7 4-4418

3354 So, HALSTED STREET

i

Phone: Y Ardą 7-1911 
f
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ANDRIUKAITIENĖS PATIRTIS 
APIE SOVIETŲ BR0LIŠKŲM4 

’ k”.

* Aš, Andriukaitienė Liuda, 
Kazio, užauginau penkis sūnus 
ir jau baigiu septyniasinešnnt 
melų. Nuo vargo ir darbo su
nyko mano sveikata ir beveik 
kiekvieną dieną kovoju su mir 
‘imi. 1910 m, okupacija atėmė 
mūsų šeimos gyvenimo laimę, 
o 1941 m. atėmė ir sveikatą. 
Tais metais mes netekome Tė
vynės, saulės ir šilimos. Beveik 
17 metų 'praleidome ištrėmi
me, kur pusę metų nesimato 
saulės, o šaltis 11 mėnesių svi
lina žmogaus kūną.. Į tokias 
sąlygas mes patekome beveik- 
nuogi. Iš tėvynės išvežė vasa-įbet galva svaigo,* viskas suko 
ią — birželio 14 d. Atsidūrus si ratu ir negalėtu atsikelti, 
užpoliarėje, fnūsų šeimos nuo- o atvykėliai čekistai viską veri 
Jatinis svečias buvo šaltis, ba- lt aukštyn kojomis. Ko jie ieš^ 
das, utelės ir visokios negalės.

Dabar, kai vos galiu pavilk
ti kojas, Lietuvos priešams ga
lutinai parūpo mus sunaikinti. 
Aš jokioje politikojev kaip SJ- 
va, nedalyvauju, ries neturiu 
laiko net laikraščiui, perskaity 
ti. Mano visas gyvenimo .malo 
nunias — sulopyti vaikams" ir 
vyrui aprangą ir pagaminti

1976. m. rugsėjo 15 d. išriušo 
apsiniaukęs rudens ryląs,,Np- 
vedžiau anūk člę F darželį fir 
nuėjau į turgų, ko nors QU$i- 

• pirkti pietums. Grįžus nespė
jau apsiruošti, kaip kažkris 
sriiarkiai pasibeldė’i duris/į 
vidų įsibrovė šeši vyrai. -Ką 

1 jie man suriko, nęsopratau, 
nes aš taip persigan^lau, kad, 
žengusi kelis žingsnius atgal, 
sukritau vietoje. Mano priepyo. 
lis, matyt, paveikė įsibrovę- 
liūs, nes jie iškvietė greitąją1 
pagalbą. Nors gydytojas mąn 
suteikė medicininę pagalbą,

je”, daug užrašų ir raštelių, k u 
riuose buvo užrašyta: uMylėk 
Tėvynę”, “Tėvynė Motina”, pa 
nr>ė net sūnaus laiškus, skir- 
(ųgs motinai, |o, paėmė sū
naus Petro brėžinius ir skai- 
iiaviigo, ųžrąšps* labiausiai 
prisikabino, kodėl -savri 
laikėme Lietuvos herbą Vytį, 
į kratos protokolą užraše 
“Buržuazinės, Lietuvos ženk
las”. Visame pasaulyje yra ži
noma, kpd lietuvių tautos her^ 
bas — Vytis, o tarybinė valr 
džia baudžia kad lietuviai mvli 
savo tautą, sato kalbą ir heri

į — Vytį. Už tai baudžiams 
į kalėjimu, ištrėiųimų ir kt. baur 
Imčmis. Kratos’metu paėttfė ne 
du maišus įvairiausių raštų . 
Po to visus mūsų vaikus tar
dė Vilniuje, nors' jie. jau kel 
metai gyvena atskirai nuo mi 
sų. Už- ką? Atsakymas aišku 
— kadangi eisime lietuvi^’ 

‘Mes prašome ''2mogamst*tėi 
šių gynimo komįtetą Jniląisyio 

i jo -pasaulio visus žino peš, — 
užstokite rmušų l^aht^ neffts 
kite komunistams išnaikyti lie 
tuvįų! >

Puškoriūlė '4 ė -Algis:,’

— Vidos Augulytės vadavau 
jama šv. Kazimiero iit. mokyk 
la Klevelande išleido metraštį • 
“Rytmečio žiedai”. Ji redaga
vo Mirga Bankąitytė, Virgini
ja Jiiodišiūtė, Rita Kazlauskai

kejo — irian nesųkė/Tik kai aš 
paklausiau, ko jiė-ięško, vienąs 
iš jų parodė krato® ųrderį. Kra 
tą darė majoras Rtisakovas, 
vertėju dalyvavo Vilčinskas Ri 
mas, Vlado, gyv. Kaune, Parti, 
zanų- g. 142, bt. 4, kviestiniai: 
Bumbliauskas Antanas, Povi
lo, £yvJ Kaune, Juro g. 87, lit.' 

! 101 ir Vaitiekūnas - Evaldas,
pietus. Darbingas buvo tik viė-|gyy. Kaune, šakių g. 14,T>t; 
has vyras (alga. 13i) rub.), o Orderis kratai buvo išduotas 
šeima susidėjo iš 7 asmenų. ■ mano vyro vardu* Kratą, pra-; 
Taip tęsėsi mūsų pusbadis' gy* ’’ dėjo daryti 1 vai. O min., o baį 
venimas. Dabar gyvenimas |gė 2 vai. Kratos 
šiek tiek palengvėjo, nes vai- visus mums 
kai suaugo. Bet štai “broliška”tuvių rašytojų — 
saugumo ranka užgriuvo mū-( ronjo ir kt ras 
sų senatvės dienas.- . J. Paleckio!

paėmė.
rašytus laišku 
iu — Vidūno.

'Žingsniai

Mai 
net 

smėlyj

/•- I i .M
L. Andriukaitienė 

. > i H 1

Žinios, ėš Aušros 5 nr. 1
• Kaunas, 1977 m. prieš Tau 

tos šventę — yąšario. 16 į—• 
Kaune buvo platinami tokid 
turinio atsišaukimai:

“Laisvę Lietuvai! Rusai -— 
nę; išvaduotojai, ,'bet ųlęupaų- 
tai! 'Mums priešainė broi 
liai. Priešų šalis -r- nė tėvynė! 
Mes norime laisvę šlovinti- it 
prievartą prakeikti. Tegul pras-

niuose sinkus! „.žygeiviai —i- 
kraštotyrįninkai, čia jų laukė 
skriybėliūdtas pareigūnas. Pra* 
džioje jis mėgino išaiškinti, 
kas yra kraštotyrininkų vado
vai, paskui sukvietė visus į sa
lę.1 Pąreigūnąs tylėjo.1 Kalbėjo 
kįtaą i asinio partinės iongajji • 

~ esą
__  . ... jawį 

^Ūrib/'bęflhpgdiliristdvo. kad są 
}ė jiern^ i^ik^linga:;.susirinki
mai, įvairios progos, žiburė
liai, ’juHiiiejhi‘ir galop 'pareir 
kalavo, .kad po ’pusvalandžio 
salė lįHit^ftušči^. Temo. Yįsaš

A rrt— :i j 1 ‘

būrys patraukė ieškoti nakvy-- 
inėš. , 
it t r

Jeigu įdomaujatės įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamo tur-- 
to nuosavybę, maloniai j rims patarnaus’Veronikos Jakušovienėš, 
'Realtor, vadovaujama h'etuvišką įstaiga

menga žemėje tironai ir ver-j:i' t-^-^Ponia ^Anna- čaushag^.it
?- ' I;Hpt:^pęih^!Aj:k.,>'y;ą^j^s1įą|e-i

• Panevėžys. SaugumieSa^^^ykajj J^opto, a^linlK 
siribojo žygeivių■ ■— kraši savon sūrių Klemensį ir 

marčią Dorothy. '! « l’ >1'

gaiĘ’ Į Hot Springs, Ark.^vąsa^liųe-
‘ t. 'w.-‘ JL' - ’ » .«

neapsiribojo žygeivių - ___ .
totyrininkų persekiojimu 1976 
m. lapkričio 27 d. Anykščių

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

■ r r - - - - r ’ . - - . . " 1 * - . ’w j

. ■ ' ■■■ -■ . V.:--=r

SODYBŲ PIEVELES
vėl A Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikcrie ne 
visur galima gražias sodybų pievelės išauginti. ReDtia patyrime. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo Šeštoko knygelė,

arba Money Orderį o mes' 
siųsti tokiu adresu: -

NAUJŲ
MAūJIKMOMS šiemet taijo 80 metų. Kahft

VAJUS

apylinkėse. . Lapkričiod; | ,^rqu^} .Tąrko,- . liętų^škų: 
organizacijų yęikėj^,
gydosi svJ Laiko Presbitėf^biių 
ligoninėje. . 4:

— Narimantas U dry s yra ži 
būrio? r~ lituanistinių^ . mokyklų 
Detroite- Tėvų komiteto, pirmi- 
ninkas, valdybą' sudfaro Įlegįna 
mfipiehė; i Wofejd; yĮsk^i- 
tieriė, jfira:RugiVriierie, kristina 
Merkienė ai* Virgiinja Janpšie- 
;- ;_ltesž.^.LLi-

Panevėžio saugumą buvo .pak
viestais <r a. d liauskaitė. Po 
tradicinio ibrauginimo, saugu 
mieęiai kvotė apię Panevėžio 
krūštotyrinirrkų ' ’ organizuotus 
žygius į kny^^io'Bielinio let 
viškę S uostus ir apie Vėlinių 
šventini^ 'žaliosios. girioje prie 
— - y r /' 1 - > . ’ < 4 - L *___ .

sukilėlių kapų, ,į.F. ;
• Regnai Gadh'auskaitei pasiū

mięciai dawjl^p/.aps^dyoti
• j* • ~ .

■i

fė ekskursuojantiems 'poilsiau
to jams kultūrinio darbo vado
vas pirma aiškina rusųr kajba, 
O pabaigoje tik keletą' žodžių 
pasaką lietuviškai. .. i

Kartą viena pagyvenusi mo
teris pasipiktinusi paklausė: 
‘Kodėl jūs viską aiškinate tik 
-Rusiškai?'Juk'čia d augam a'Ke- 

<!fuviai,-o. be to, —'esame Lie
tuvoje?!” Ekskursijos vadovas 
išdidžiai pasakėt “Dabar pir
mauja rusų kalba”.

Mama* Naujienų platinimo vaju, . :

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja ai Uetovaa tr pamatė lieta via Mifvv 
neldamoa ir neridėdamos i susdėrica n okopūtalg ar jį tgaHo 
tfitiaW. . 4 . >'*

KAŪJIKNOS palaiko tlm Betartu deaokratlnef rrnpea, Jn bendrar laatKa- 
dju Ir remia rlsq Beturiu bendrueėhia darbui bot tfkaha.

NAUJifcftOS atstovauja tyliąją Beturtij dauguma Kafo peataettoa, reto 
rikos ir poltinlų Himdlu laikais. Jos yra viriems įdottdoa, naudiMw 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugiose girti NauBe

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija JuMHe^ntu metų wogt 
stelbdama platinimo vajų kreipiasi į visos lietuvius pasekti lieūrnttoi 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tiksiu sudaryti 
grandine tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jot Žmonių gerovei, stektant visuotino lie
tuviškų reikalų renesam.
KMNUOJA: Chlcego|o Ir Kanadoje metame

i, Rraštotyryninkų vargai
Lapkričio 27 d. 16 vai., ne

paisant blogo oro, į buvusį Bur 
įtrinkiu dvarą atkeliavo 70-80 
žmonių. Apie atvykimą šeimi
ninkai jau žinojo iš vakaro ir 
“laukė”. Burbiškiu 8-tė mo
kykla buvo gavusi nurodymą 
neduoti kraštotyrininkams na
kvynės, o prie kryžkelės į Bur
biškį jau nuo vidurdienio sto
vėjo milicijos automobilis. 
-!“Anykščių šilelio” kolūkio ma-

VMaiŠŠiotytė, &aKa Račkienė, 
Stasė-Smąlinskienė,/ JoanH^uK 
rienė. Liuda Rųgfenienė, Da
nutė JanHenė, Marija Jankaus 
kienę.- Alddna įMflmantinenė. 
Stefanija .Kaunejfienė,-' Saulius 
Jankauskas, Rimas .Kasputis, 

• ' t s ■ -* •S’—~~
Valerijus Gražulis ir dr. Adol
fas Dairiusis.1 *4
— A.’ Ramanauskienė, R. Juk 

nelytė ir J. Ragėįis moko Mel 
rose Parko lituanistinėje mo
kykloje. Tėvų kotnitetą sudaro 
R. Grinienė, ZjJFalsh ir inž. 
V. šuopys. Gegužės 5 d. mo
kykla minėjo 25 m. veiklos su
kaktį Kalbėjo Kazys Markus, 
vienas iš tos mokyklos pirmū
nų.

. — Jaunučio Puodžiūno b<r 
lėto studija Marųuette Parko 
apylinkėje šventė veiklos de
šimtmetį. Ta proga praeitą sa
vaitgalį buvo suruoštas baleto 
vakaras Jaunimo centre daly
vaujant balerinai Violetai Ka- 
Tosaitei ir studijos mokiniams, 
taip pat studijos vedėjui J; 
Puodžiūnui. ; ~ ■ ■

— $26.00, pusei mėty — $14-00, vienem mėn. — 8236. Ufaienlee 
e? — $31.00 metama. Suripefinlmoi afunfiema Watty nmiheii,

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS, . 4v
1739 South Halsted St
Chicago, IIL 6O6O§ . ' -
' Siunčiu dot Naujieną prttRnMrtM JubiMejfcrfo□

□ Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži-

PAVARDK IR VARDAS

ADRESAS

—i

\ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKTENt — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 Wart «Mh SU Chicago, UI 6062? • Tel WA 5-Z787 
Oldaria M«lr1nklma« garo* rOitec fv*lriv prtkHL 

MAISTAS Ii IUROFOS SANDtLių.

Cosmos Parcels Express Corp.' 
MAROurm gift parcils service 

3561 w. 6M» Chteage, lit 60629. — TeL WA S-2737 
3333 UtHoMed *tw CMrago, HL 60606. — TeL 3544326

- — {------------------------ -------- -------- - —_—:

—L_ia_iLx-Lr_r. . jmLJ--Lum r -- į

v

108 psl. leidinys 
iliusjruotas ink t. J. VyŠnionio 
ir fotografo V. Bacevičiaus me 
niškomis nuotraukomis, taip 
pat mokinių piešiniais. jr ilius 
t racijomis.

— Pasaulio, ir Amerikos Lie
tuvių Gydytojų Sąjungos suva^ 
žiavimas bus gegužės 27—29 d. 
The Park Plaza viešbutyje, Cle
veland, Ohio. Rengimo komi
tetą sudaro E. Aželienė, R. De- 
gesienė.'I. Stankaitienė, dr. J. 
Stankaitis, dr. J. Balčiūnas, dr. 
J. Šonta ir dr. J. Skrinska.

"Pelkių žiburėlio’*’ literatū
rinėje valandėlėje, girdimoje 
per Margučio radiją tarp 7 — 8 
vai. ryto iš.WNIB stoties 97.1 
FM banga, šį ketvirtadienį, ge
gužės 26 d. ištrauką iš premijuo 
to romano “Sauja skatikų“ skai

Pardavimui
FOR SALE

Namai, Žemi — Pardavimui • 
REAL ESTATE FOR SALE

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

DEL VISŲ INFOĘMACUŲ KREIPTIS l / ' .

ESTATE

. PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas

2212 W. Cermak Road Chicago, 111. Virginia -7-7747

— šakių klubas ruošia gegu
žinę šių metų geg. 29 dieną Vy
čių sode ir salėj. Pradžia 12 va
landą'. Btfe užkanda, muzika', 
šokiai ir dainos. Kviečia

-i" Sakių klubas (Pr.)

—J. Auguštaitis. Dviejų pasau
lėžiūrų varžybos. 154 psl. $3.00. 
Naujai pasirodžiusieji autoriaus 
tarnybos .. atsiminimai apima 
Nepr. Ųaętliyos jailčdtarpį nuo 
1926, baigiant 1,940 m. Plačiai 
aprašoma .Lenkijos’ 1938 m. ulį 
tirhatumas Lietuvai ir jo pašė:' 
kos. Galimą gauti NAUJIENO
SE, prisiuntus *$3.00 ir $25 cen
tus pašto išlaidoms.—

DOVANŲ PREKĖS BET KU-į 
ilAI PROGAI'kristalas; por-; 

cęlanas,.sidai»asį gintaras, auk
so papuošalai ir brangenybės. 
Didelis 14 ir 18 kt.-aukso gran*

-- atidarą kasdien iki 5 vai., pirm, 
ir kety. iki 8’vai. yrik«švėntadie?

tel.434-4660..
■ ■■ ■■ ■' i ■ r —

: HELP WANTED Ą MALI 
Darbininkę Reikli

For plant iri heavy 
metais industry.

? i: Applicants must have well 
rounded mechanical background of 
conveyor ' systems, ‘ overhead- cranes.

■ hydraulic, systems and' other/ •'
- ’ plant machinery. -'»'
Welding atpėriėnbe afeo required.

V R. LAVIN & SONS, INC
3426 S. KEDZIE AVE.

(Equal Opportunity. Employer)

HELP WANTEDlr-sIFEMALE
Darbtntrikiy reikta *

INDUSTRIAL SEWING 
MACHINE OPERATORS. 
Experience Necessary.

APPLY IN PERSON

AMERICAN GUARD-TT COMPANY, 
Inc.

1240 Na Homan 
Chicago. Illinois

NUOLATINIAM DARBUI reikalin
ga tarnautoja (teller) su patyrimu ar 
be patyrimo. Reikia mokėti lietuviš
kai ir angliškai. Tel. 925-7400.

reikalinga moteris 
prižiūrėti 4 mėnesių kūdikį ir kai 
kuriuos dalykus namuose. Gyventi 
•vietoje privačiuose patalpose, Oak 
Parko apylinkėj. Tarsimės dėl algos. 
.Teirautis angliškai po 6 vai. vak> 

Tel. 383-7052

RENTING IN GENERAL

SESIŲ apartmentu puikus mūrinis. 
Arti Sv. Kryžiaus ligoninės. $17,000 
pajamų. < •

ERDVŪS mūro bungalow. 3 miega
mieji ir valgoma^. Arti mūsų raštinės.

3‘BOTAI ir biznis, gera transpor
tą ei j a, arti bažnyčios.

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

2 BUTŲ medinis. $12,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

- - -r . —‘--jE įu ~ . -S-

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

TRŪKSTA J^AMŲ PARDAVIMUI
Namai pardavimui:

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

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

■ ' i

; 5 AKRAI ŽEMĖS su dviem namais i 
ir puikiu sodu prie 123-čios ir Ar
cher. Kainą J$97,000. • i

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

' 12 BUTŲ MŪRAS, labai gerai pri
tūrėtas. Geros pajamos, '63-čios ir 
Kįominsky apylinkė. $185,000. •

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

BUDRAITIS REALTY
INSURANCE Į

parenkami
, įvairi apdrauda
BOTŲ NUOMAVIMAS - 

nuomininkus
4243 W. 63rd st., Chicago

V. Tel. 767-0600.

PARDUODAMA dvieju aukštu na
mas 1911 S. Canalport, Du butai po 5 
kambarius, pilnas beismantas.' Kaina 
SIS,000. Informacijoms telefonuoti

real^Įtatė — OUT of town 
- • - > Nuosavybės — kitur ' •

> kailiuV

: ? j ■> ;
FLORIDA'S; MĄCKLE t BROS. INC. 

' įį *• < - ■ - . . .
A famous^name In,Southern- Building

Regional OfffceTCaineo Tower Build
ing : \z ,

#234 Wes^ North Avenčo
w Umwodd Park, Illinois 60635* 

Area Code 312 771-8200

ANNA DQCHES 
tJrĮŽhuani&K Representative

rinkimai
▼tenfrrtąty 

betaritaiHninjtt 
■ CUmgo> w*
^NORMANĄ 
gkBURŠTEINA 
rt®WbTeL 263^82$

185

(ptaifoa) ir 
677-848S

IŠNUOMOJAMAS 4 kamb. butas 
2me aukšte su baldais suaugusiems. 
6541 So. Campbell Ave Tel. WA 
54616.

MISCELLANEOUS 
įvelrOe Dalykai

—’ LKVS. “RAMOVĖ” skyrių 
atstovų suvažiavimas įvyksta 
1977 m. gegužės mėn. 28—29 d. 
± Tautiniuose . Natnuojse, 6422 
So;' Kedzie. Ave., Chicago, Ill.

Ta proga rengiamas kopceT- 
tas-balius, gegužės mėn. 28 d. 8 
vai. v. Tautiniuose Namuose, 
6422 So. Kedzie Avė.

Koncerto meninę programos 
dalį atliks soL Jonas Vaznelis, 
akompanuos muz. Alvydas Va- 
saįfis. šokiams gros' 
Stelmoko orkestras.

Visuomenė kviečiama 
te-beliuje dalyvauti.

Kvietimai j koncertą
mi: pas p. V. Kulikauskienę, tel. 
735-5118, p. A. Tverų, fel. 737- 
1941, Marginiuose tel. 778-4585.

PARDUODAMI dėvėti baldai: vir
tuvės stalas su kėdėtn fotelis, lova, 
komodė ir staleliai. Teirautis tel. HE 
4-7769.

MISS SONYA”

Gifted Spiritualist
Consultant — Healer A Adviser

Will help you no matter what your 
problems are.

! 1037 West Irvtog Pt. Chdago, HL' 
For appointment call 871-6528

| - MAMJIMNM, CWC^GQ 6, Thvaday, 26, IfH

Ąžuolo

SKELBIMAS

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

2 BUTŲ gražus mūras Marquette 
Parke. Du atskiri šildymai gazu. įreng
tas beisjnantas, garažas. $32000

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

TVARKINGAS 3 butų mūras. Nau
jas gazu šildymas,’3 auto mūro gara
žas. didelis sklypas. Gage Parke.- 
$38,600. ''-"ė'

GRAŽIAI APKALTAS, su nauju 
stogu, didelis 2 aukštų namas.' Nau. 
jas gazu šildymas, nauja elektra, dvi
gubai. platu® sklypas, labai pelnin
gas. Marquette Parko vakaruose. 
$25,900. ? . ■ ______ ...

REAL ESTATE j
- Vs*.-- * * ' v

2625 WEST 71 STREET
-Tel. 737-7200 arta 7374534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namp Statyba Ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago; miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS . 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559------------r

TAISAU IR DAŽAU
. NAMUS . • •

IR VISKĄ NAME ...
Telefonudti: „■. •

476-7727 arba 523-9367.
-• ' _ __________ J.- -.liN

62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $98 pusmečiui .automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams
Kreiptis .'<■

A. LAURAITIS.' .
4645 So.- ASHLAND AVĖ. u.

523-8775

] A. T Y EK AS
I LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtS

Pardavimas ir Taisymas
1 x 2646 WEST 69th STREET 

T«tef4 REpubHč 7-1941

M. i I M K U S 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4252 S. Maplewood. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokį blankai

PERRY PLAZA MOTEL 
1007 Park Ave, Het Springs, Ark. 
i Albertas Ir Kastutė Rožinai, Savi 
Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV. šildomas maudymo

si baseinas, telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti teL 
501-623-9814?

BEST THINGS IN UPE

Itatl Frank Zapolii

GA 4-8654

ITATI EAR*

IM1WBANCI

Šute Farm Li*e Insurance Company

koncer-

gauna-

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

F. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 
Chicago, HL 60632. Tel. YA 7-5980

"NAUJIENOS’ KIEKVIENO ’

DRAUGAS IR BIČIULIS


