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BANDYS IŠLYGINTI NESUTARIMUS 
STRATEGINIU GINKLŲ SRITYJE

Bros,

Jis priminė diktatoriui, kad aukštu tonu 
Amerikos prezidento nenugąsdinsi

MASKVA. Rusija. — Jugoslavijos prezidentas Tito 
praleidęs tris dienas su prezidentu Jimmy Carteriu ir išsikalbė
jęs įvairiais dviejų valstybių ir užsienio politikos klausimais, ra
do reikalo pranešti Sovietų Sąjungos diktatoriui Leonidui Brež
nevui, kad j:s kalbėdamas su JAV, gerokai sušvelnintų toną. Jis 
jiems priminė, kad pakelto tono Amerikos prezidentas ar parei
gūnai nenusigąs

Prezidentas Tito, iš Washing, ' 
tono skrisdamas namo, užsuko . 
į Didžiąją Britaniją ir gana il
gai pasikalbėjo su dabartiniu 
premjeru Cullighan. Britų 
premjera si nform uotas apie pa
grindinius pasitarimų punktus 
su Amerikos prezidentu.
Platesnį raštą pasiuntė užsienių 

ministeris
Prezidentas Tito Broz trum

pą asmenišką laišką pasiuntė 
pačiam Brežnevui, tuo tarpu šio 
mis dienomis Maskvą pasiekė 1 
žymiai- platesnis Jugoslavijos» 
laiškas, pasirašytas užsieni! 
ministerio Milos Mimic.

Tito laiškas buvo trumpas, 
patariąs Brežnevui švelninti to
ną. Amerikiečiai siekia taikos, 
tuo tarpu rusai siekia ekspansi-

PIKTYBINĖ VOTIS 
AMERIKOS PAŠONĖJE

LONDONAS. — “Daily To 
legraph” dienraštis
Jungtines Valstybes, kad joms 
gali prasidėti “1978 metų Ku
bos raketų krizė”.

Kubos uoste Cicnfuegos so 
vietai stato slėptuvę savo ato
miniams povandeniniams lai 
vams.M Plinta rimtas įtarimas, 
kad sovietų raketos peršlapto
mis jau yTa atgabentos į Kubą.

Bandynnus pasistatyti tfezę

perspėja kar5aL

NAIROBI, Kenija. — Iš So
mai i jos ateinančios žinios sako, 
kad praeitą trečiadienį Vakarų 
Eritrėjoje vietos somalie;:ams 
pavyko sunaikinti 170 Eritrėjos 
kariuomenės dalinį Debehubor 
kalnų srityje.

Partizanai užpuolė pamažu" 
slenkanti 13 sunkvežimių kon-. 
vojų, kuris nepajėgė ar nemo-1 
kėjo gintis, kai somaliečiai juos 
staigiai, užpuolė.
- Kovos vietoje žuvo 170 Erit
rėjos karių ir kartu su diktato
riaus kariais važiavo 9 kubos

Dešimt sunkvežimių sunaikin 
ta vietoje, o trys, tinkami važi
nėti Et "opi jos keliais, pateko Į 
somaliečių rankas.

Adis Ababos radijas pranešė, 
kada diktatorius ruoš didelę ka 
ro ekspediciją į šiaurės Eritrė
jos kalnus.

° ^^‘S^±t^--Sadatas.prihnė,Izra' luonems povandleniniams lai- . r
vaims sovietai pradėjo jau 
1971 metais, bet tie bandymai 
buvo nutraukti ir atšaukti, kad 
tuometinis prezidentas Nikso

elio karo ministers

Pirmąją Pavasario dieną atgijo visa gamta. I laukus ir so
dus bėga ne tik vaikai, bet ir įvairūs gy vuliukai. Paveiksle ma
tome berniuką, stebinti apverstą kūdros vėžį.

PEKINAS ATMETĖ MASKY1NĘ 
“SLAVU ŠAKELE”

Jei susitars, tai gegužės pabaigoje Brežnevas 
New Yorke susitiks su prezidentu Carteriu

W ASHINGTON. 1). — Balandžio pradžioje valsty bės sek
retorius Cyrus R. Varne susitiks su sovietu užsienio reikalu mi- 
nisteriu Gromyka, kad galėtu aptarti, išsiaiškinti ir išlyginti ne
sutarimus strateginių amnio ginklų sutarčiai pasirašyti,

Ženevoje posėdžiavusios Ame į — n;-:—-—
rikos ir Sovietų Sąjungos specia 
lios komisijos nepajėgė susitar
ti dėl gana svarbių naujai ruo- « , .
šiamos strateginės ginklų sutari su ciiomu atmatoniis 
ties paragrafų. Jeigu dviem mi- 
nisteriams pavyktų susitarti, 
tai tada balandžio pabaigoje

Svarstys kas daryti

SPRINGFIELD. III. 
)is senatorius Vince

III*
Deniu-

ab;ejų valstybių specialios ko-!z^o pateikė legislaturai trylika 
misijos galėtų ir vėl susirinkti; i-s-lat\mu projektu, kuriuos pri 
ir aptarti nuomonių bei pozicijų ! <’-n:us baigsis ligšioHm : ne
skirtumus ir bandyti paruošti p a 
naujos sutarties tekstą.

Jeigu Gromyko ir Vance su
sitartų ir paruoštų instrukcijas 
strateginių ginklų komisijų na
riams išlyginti nuomonių skir
tumus, tai tada galima laukti, , 
kad gegužės pabaigoje galėtų

inesu panaudotų atominiu 
į džiagų liekanomis, kurios net 

iš kitur atvežamos rr 
kontrolės išv

lllinot

čia
Ja-

. ~ “ v ..Inas pasiuntė Maskvai nedvi-jos. Amerika siekia sumažinti 1 .v_ ... r
kolonijų Skasau. tuo tarpu, kai Irak,

• x ‘ x ... .__IDailv Telegraph, “ši svki vrasovietu valdžia stengiasi įsigyti i,. : \ \ ., \ ‘ kitaip... Carterio vvnausvbe ikinauju kolonijų. V , . A .\ šiol nesistengia rusus perspe
Afrikoje rusai neleidžia ilgus ti. Nieko . nepadaryta, kad su

metus kolonijų teisėmis gyve- kėlus amerikiečių visuomenės 
nusiems žmonėms savarankis- budrumą kas dėl veiksmų, ku
kai tvarkyti savo valstybės vi- rie gali išvirsti j Kubos 1978 
daus ir užsienio reikalų.

Trijų dienų pokalbis su prezi- minėto dienraščio bendradar- 
dentu Carteriu, teigiamai pavei bis Robert Moss, 
kė Jugoslavijos diktatorių.

metu, raketų krizę’*, Kartina

Savo perspėjimus Moss pa
remia Vakarti “aukšto rango 

— Sovietinėje Kirgizijoje dre-į kariškų stebėtojų pastebėji- 
1 “ v ‘ mais ir naujais Amerikos oro

žvalgybos pranešimais”.
Moss nuomone, prezidento 

Carterio šalto tono Wake Fo- 
jrest N. C. kovo 17 dieną pasa- 

nuskandino Bresto vandenyse! kyda kalba Moss tvirtina bu- 
sulūžusį “Amoco Cadiz” tan-j vus tokiu perspėjimu, 
kerį leidusį velkamus -degalus. -----------

bėjo Jįemė. Valdžia stato pa
lapines, kad gyventojai galėti] 
apsisaugoti nuo šalčio.

Kairas, Egiptas. — Izraelio 
karo ministeris Ezer Weizman, 
tris valandas išsikalbėjęs su 
Egipto karo ministeriū gen. M. 
Gamąsy, ketvirtadieni buvo su 
sitikęs su Egipto prezidentu Sa- 
datu. Karo ministeris praleido 
porą valandų prezidentūroje, 
bet nepajėgė Įtikinti prezidento 
Sadato, kad verta pradėti tai
kos derybas.

Karo ministeris pranešė, apie 
naujas Izraelio vyriausybės kon 
cesijas. Egiptiečių spauda rašo, 
kad karo ministeris neįtikino 
prezidento Sadato, kuris nema
to reikalo dėl tokių smulkenų 
pradėti pasitarimus.

— Prancūzai bombardavo ir

Maršalas Tito Bros

Pavasaris parėjo
i

THinojaus ir kitų vidurinių 
vakarų valstijų, gyventojai be- 

j veik apsipratę su arklinės žie- 
I mos sąlygomis, nustebo kai ne- 
i betikėtai staiga atsirado pava- 
! saris, šiltas vėjas ir paukščiai 

grįžo pagal kalendorių pavė
luotai. bet pag&l paukščius ir 

j oro salvgas pačiu laiku.
Gyvoji gamta jaučiasi 

dč] savo kaltės pasivėlinusi ir 
skubėdama ėmėsi lapuočiams 
pumpurus krauti.

KALENDORĖLIS
Balandžio 1; Juokdariu diena, 

Teodora. Venacijus, Dainora, 
Ringaudas.

Balandžio 2: Atvelykis, Teo
dosija, Pranciškus, Varda, Jorė. 
Ankodas, Normantas, Dimgaila.

Saulė teko 5:66, leidžias 6:15.
Saulėtas, SfltM.

MAISTAS PABRANGS 
6 — 8 NUOŠIMČIAIS

WASHINGTON. — Agrikul
tūros departamento ekonomis 
tai tvirtina, kad maisto pro 
dūktų kainos vartotojams šiais 

• metais dar pakils 6-8 nuošim
čiais, o 4-6 nuošimčiais, kaip 
anksčiau skaičiuota. Aiškina
ma, kad del papildomo kainų 
pakilimo kalta didėjanti in
fliacija ir farmerių reikalavi
mas Jfems padidinti kalnas ui

KIEK PER 12 METŲ 
PABRANGO PRAGYVENIMAS

PRINCETON. N. J. — Gal 
hip vėliausio apklausinėjimo 
rezultatai rodo, kad šiemet vie 
nos savaites pragyvenimas ma 
žai šeimai kaštuoja vidutiniš 
kai $50 savaitei, bet tai reiškia 
pragyvenimui mažesniuose 
mi es hiose-m i ėst ei i u ose. Di d- 
miesčiuose (mažiausia vieno 
milijono) kaštuoja dar dau
giau, būtent:

Savitos -pragyvenimas na
mie pasigaminant vienam as
menini -826; dviem asmenims 
-814: trims -50: keturiems -860; 
penkiems -874... Pradedant nuo 
1937 metu, kuriais pradėta 
skelhfi savaites pragyvenimo 
kainos buvo:

1937 — *11. 1967 — 830, 1977 
— $18. 1978 — 850.

— Tabnze Trano policija nu
šovė kelis žmonos. Gvventojal 
profesinei a. bot šachas rengia 
si pasiusti daugiau policijos 
Tabrize.

produktus.
Analistai sprendžia, kad f ai 

mų neto pajamos šiemet sieks 
apie 825^bilijonus. < k *

PEKINAS. — Kinija 
užsienių reikalų ministerijai 
paskelbė, kad Kinijos vyriau-| 
sybė atmetė sovietų notą. ku-Į 
rioje SSSB siūlo pradėti m ė-i 
ginti pagerinti santykius tarp- 
abiejų valstybių.

Savo atsakyme, laikomame 
Maskvai, kovo 9 d. Kinijos vy
riausybė pabrėžė faktą, kad 
Sovietu Sąjunga prie sovietų- 
kinų sienos sutraukė milijoną 
kareivių ir tvirtina esanti suin 
teresuota “teisingais veiksmais, 
o ne tuščiais žodžiais”.

Kinai savo atsakymo notoje 
klausia, kaip galima tikėti 
Kremliaus intencijų nuoširdu
mu, kai tuo pačiu metu prie 
sienos yra sutrauktos galingos 
ginklo pajėgos, liudijančios tik 
ruosius sovietų tikslus.

Pranešdama apie sovietų 
“taikos pasiūlymą” kiniečiai 
esą stato nepriimtinas sąlygas, 
informuoja Tass: esą kiniečiai 
pirmoje eilėje nori, kad SSSR 
atitrauktų savo kariuomenę 
nuo Kinijos pasienio...

Tass tvirtina, kad kiniečiai 
savo aNakvme vengia pagrin
dinio dalyko — santykių page 
rinimo ir laikosi nedraugingo 
nusistatymo prieš Sovietų Są
jungą. “Nedraugingumas san 
’vkiuos su Sovietų Sąjunga yra 
na^darę* centriniu elementu 
Kinijos valstybinėje politiko- 
ie”. skundžiasi Sovietų žinių 
agentūra Tass.

Oficialų Kinijos nusistaty
mą santvkiuose su Sovietų Ru
sija pavaizdavo kinų vice
premjeras Teng Hsiao-ping sa 
vo pranešime spaudai, pareikš 
damas, kad karas nėra neiš* 
vengiamas, bet pridūrė, kad 
rusai niekados negali laimėti, 

Kadangi net okupavę visus 
Kinijos šiaurės rytus su Peki
nu imtinai, jie savo valdžion 
gaus “tik” 290 milijonų kinie
čių, o 700 milijonų tebepasiliks 
ktaą valdjttgą dfspoefcljoja,

Kinijos)--------------------- —

Nukrito iš 29 aukšto 
ir dainuoja

San Francisco. — Jeigu tai 
būtu iwkę ne vėlai trečiadienio ’taikos, reikėtų pasitarimus 
naktį, kovo 30 d., o šeštadienį, 
balandžio 1 dieną, būtų gera 
“prima aprilis”...

Tą naktj tūlas Harold Brown, 
22 metų amžiaus iš Tacoma, 
Wash., nepranešta kokiu reiklu 
lu atvykęs Į San Francisco mie
sto pažiba — piramidės formos 
dangoraižį Transamarica Buil
ding ir ten per ventiliacijos šaf- 
ta (šulinį) iš 29 aukšto nukri
to žemėn ant cemento grindinio.
Ekspertų apskaičiavimu, Brow- cės ir ministerio Gromykos 
no kritimo greitis prieš pat at- Įsitikimas šiems klausimams 
sitrenkiant i grindinį buvo dau
giau kaip 100 myliu per valan
da. Jam tik abi kojos sutriuš
kintos. Nešamas i ambulansą 
jis dejavo ir meldėsi, pagaliau 
uždainavo. “Oh. what a trip Tm 
on!))

Po operacijos, kuri truko ke
letą valandų, jis guli ligoninėje 
‘‘pakenčiamoje padėtyje”.

alstiją kiekvienais metais iš 
:itų valstijų atgabenama po 

vos ir pasirašyti aptartą stra^- j niilijonus galionu rizikingų 
teginių ginklų naujai ruošiamą ! liel<nnP b' 4 milijonus 
susitarimą. Brežnevas atvyktų ; branduolinių medžiaga 
į New Yorką, ten turėtų nuvyk- » 
ti ir prezidentas Carters.

Prezidentas pasirašytą susi- i 
tarimą turėtų pasiusti i senatą, j 
Jeigu sutartį patvirtintu, tai 
tada ji įsigaliotu, bet jeigu ne
patvirtintų, tai tada, jei norima 

vėl
pradėti iš naujo.

Prieš pora dienu Maskvoj lei
džiamoje Pravdoje pasirodė 
straipsnis, kuriame kaltinamos 
JAV už delsimą naują strate
ginių ginklu sutartį paruošti ir 
pasirašyti.

Matvt. kad i straipsni buvo 
atkreiptas Valstybės Departa- 
ento dėmesys, jei ketvirtadienį 
jau paskelbė, kad netolimoje 
ateityje ivyks sekretoriaus Van 

su- 
aiš

Olandija išvarė 
3 sovietų šnipus
Haga. — De Telegraaf prane

šė. kad Olandijos valdžia už šni 
pinėjimą ištrėmė tris Sovietų 
oficialius pareigūnus, pagautus 
besistengiant slaptai išgauti 
komputerių ir elektronines pa
slaptis.

laikraštis skelbia tų šnipų 
vardus ir “profesijas”: S. V. 
Chervajer, Sovietų prekybos mi 
sijos narys Amsterame; L. V. 
Iiopuchov, Inturizmo keliavimo 
biuro skyriaus Olandijoje direk 
torius, ir A. S. PoJesčuk, elekt> 

jtoptrtaa.

kinti.
Jeigu abiem m in i deri am 

vyktų nuomonių skirtumus 
lyginti, tai tada balandžio pabai 
goję Ženevoje turėtu prasidėti 
komisijų psitarimai.

Tvirtinama, kad sovietų už
sienio ministeris pasitarimuose 
su Vance rengiasi būti sukalba
mesnis. Prezidentas Brežnevas 
mėgsta griežtas pozicijas svar
besniais klausimais. Kartais sa
vo pozicija jis paskelbia iš ank
sto, o tada komisijos nepajėgia

CYRUS VANCE
Secretary Suu

na

svarų

BEG1N0 PARLAMENTAS
PASITIKI BEGINU

TFšLAVIVAS. Izraelis. Me 
natiein Begin, sudaręs įvarių 
senų religinių partijų koalici
ją. Izraelio parlamente turi 
daugumą.

Premjeras, klausimą išsiaiš
kinęs su kabineto nariais, pa
sakė kalbą Izraelio parlamen
tui, kurioje jis pareiškė, kad 
jis priešinsis net Amerikos 
spaudimui, kai bus liečiami gv 
vybiniai Izraelio klausimai.

Beginąs pasigyrė, kad jis 
pasipriešinęs prezidentui Car
ter) u i. kai jis pataręs atšaukti 
iš arabų užimtu žemių ne tik 
Izraelio karo jėgas, bet ir ko
lonistus. Amerikai priešintis 
raginęs užsienio ministeris Nfoi 
“ė Dajanas.

susitarti. Tada pats Brežnevas 
įsako Gromykai būti nuolaides
nių ir ieškoti bendros kalimos su 
Amerikos pareigūnais.

Korespondentai tvirtina, kad 
Sovietų Sąjungos “aukščiausios 
tarybos pirmininkas”Bnežnevas 
nori asmeniškai dar kartą at
vykti į Ameriką ir įtikinti atsa
kingus vareigūnus, kad jie tik
rai no ! taikos. Ne tik jis pats, 
bet ir visa Sovietų Sąjunga no
rinti taikos.

Kiti tvirtina, kad prezidento 
Brežnevo sveikata kiekvieną 

į dieną vis silpnėjanti. Jis norėtų 
i dar ilgiau pagyventi, bet žandi- 
■ kautis, labai dažnos slogos ir 
j nuolatiniai posėdžiai varo jį j 
ligonine. Anksčiau iš ligoninės 
jis greitai išeidavo, bet šį kart 
i is užtruko dvi savaites, o kai 
išėjo iš ligoninės, tai iš naujo 
atkrito ir turėjo praleisti dar 
dvi savaites. Jeigu jis atvyks į 
New Yorką gegužės pabaigoje, 
tai nujautimas jam esą sakąs,, 
kad jis jau vėliau į Ameriką ne- 
beatvažiuos.



Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Redaguoja PRANAS ŠULAS
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Klausimus ir m.džiaM slysti: 4436 So. Washtenaw Ave., Chicago, III. 60633

Vyresniųjų sveikatos 
tikrinimo paroda

Ii, norintiems bus dar tiria 
| mas kraujas chemiškai.

Paroda įvyks balandžio 10 
Pavasaris tinkamiausias lai-, d. nuo 9 vai. ryto ligi 3:30 po 

kas p ūgy ve nusiėmęs pasitik-; pietų. Kelly vardo aukštesnio- 
rinti savo sveikata. Žiauri pra-1 sius mokyklos patalpose, 4136 
< jusi žiema nevienam daugiau So. California Av. Chicago, 
ar mažiau nepalankiai atsilie-i Ilk Įėjimas iš California gat- 
|h į bendrą sveikatos stovį, opės pietryčių durų. Pažymėti- 
kų jau bekalbėti apie senesniuo-| na, kad ši sveikatos paroda yra 
mus. Todėl Illinojaus depar 1 specialiai organizuojama Chi- 
tamentas senstančiųjų reika-jeagos pietvakary lietuviams ir 
lams drauge su Etniniu Vyrės-? lenkams. Lenku čia mažiau gy- 
niųjų Suradimo projekto daly-lvena. kad daugumą atsiiankan- 
\ iais organizuoja “Geros Svei-čip sudarys lietuviai. Bus lietu- 
katos Savyj autos" parodą, ku j v iškai *ir lenkiškai kalbą vertė- 
rioje bus veltui tikrinama at-j jai. Laukiami taip pat lietuviai 
šliaukiusiųjų sveikata. Pus tik-jir iš kitų vietovių.
rįnarnas kraujo slėgimas, re-j Be to, ši sveikatos tikrinimo 
gėjiinas, mažakraujyste, burnos paroda yra globojama Televi- 
vėžio žymės, o $5. — įmokėjuszijos 5 stoties WMAQ. Nort- 
laboratorijos išlaidoms padeng Park mielaširdingų sesučių mo 

kykl&š ir Brynman mokyklų.
Vyt A. Račkauskas

PENSININKAMS IR 
NEDARBINGIESIEMS

Neseniai Illinois valstijos sei
melis Springfielde pakeitė Cir
cuit Breaker įstatymą. Tuo pa
keitimu padidintos pašalpos, 
grąžinant dalį* nekilnojamojo 
turto mckecių pensininkams ir 
nedarbingiems asmenims bei 
nuompinlgių.

Ankstyvesniais metais buvo 
imami dėmesin tik mokesčiai 
iki $400 arba nuompinigiai iki 
$635.

Papildomasis įstatymas iš 
1977 metų pakeistas taip:

a) didesnės sumos nuo nekil
nojamo turto mokesčių (real es
tate) iki $650,

b) nuompinigių suma pakelta 
iki $2,170.

Tuo būdu liečiamieji asmenys 
(pensininkai ir nedarbingi as
menys) gaus didesnius čekius.

Pvz., pensininkas, namų šar
vininkas, turėjęs pajamų 1977

KAS TLRI UŽPILDYTI SOC.
SEC. IŠTAIGAI KAPOTĄ? I
Soc. see. įstaiga praneša, kad 

tie pansininkai turi upžpildyti 
metinį raportą apie uždarbius, 
kurie: ;

1) gavo vieną ar daugiau soc. 
see. čekį 1977 metais,

2) nepasiekė 72 metų am
žiaus, 3) iš viso gavo algos 
daugiau $3,000;

4) negavo visų benefitų 
11977 metus.
t Išvardinti asmenys tokį 
portą privalo užpildyti ir pa
siųsti soc. see. įstaigai iki 1978

Taipgi nuomininkas, turėjęs 
pajamų. $5,000 ir mokėjęs nuo

metais 15,000 doL ir mokėjęs ne 
kilnojamo turto moktcHų $650 
ar dangimųgaak' iial6.~metais če
kį $400, nors perėtais metais ga-

per
Gelgaudų pilis

[raporto, gali netekti tam tik*

Metinę raporto formą galima 
gauti ir tuo reikalu daugiau m- 
lormacjjų artimiausioje soc. 
see. Įstaigoje.

I KANADOS PAPILDOMŲ 
j PAJAMŲ PAŠAIPOS 

"Į Jeigu esi virš 65 metų amž.., 
atsiųsk savo G.LS. formas 
Kasmet privalote paduoti pra 

šymą dėl Guaranteed Ineome 
supplement .nors dabar jį ir 
gaunatfc ■ < l

Uzpudykit prašymą, kurį gau
nate paštu. Grąžinsite jį adre
suotame voke kaip galimą grei- 

jataiga negali toliau mo£ėu 
Supplement — papildą po 1978 
m. kovo men. 31 d., jei neatsių.- 
site savo formos.

Jeigu turite klausimu, dėl in
formaciją skambinkite į arti
miausią Kanados Old Age Secu
rity įstaigą.

Tokio turinio pranešimą pas- 
kelbė Kanados Sveikatos ir Ger
būvio ministeris Monique Be
gin. spaudos atsetovams, kad 
paskelbtų skaitytojams. fab.

(Tęsinys)

Busbey iškėlė ALT žygius Kersten K-tui
SOVIETŲ KALTINIMAI APIE KARIŲ PAGROBIMĄ 

BU\’O GRYNAS IŠMISLAS .
Kremlius tuo norėjo pateisinti savo planus Lietuva?" 

okupuoti, liudijo Jonas Talalas
1 (“Naujienos” 1954 m. spalio 19 d.) -

CHICAGA, III. — Pirmadienį senuosiuose Chicagos 
teismo rūmuose vėl prasidėjo apklausinėjimas asmenų, 
kurie yra buvę sovietų įsigalėjimo Rytų Europoje liudi
ninkais. , į , - ■

Apklausinėjimą vykdo specialiojo Kongreso, Kers
teno vadovaujamo komiteto padalinys, kuriam puminin- 
kauja bred Busbey (resp., 111 3-čios apylinkes). Kiti 
pakomitečio nariai yra: R. Madden, T. Machrovicz, M. 
E. Eeighan ir advokatas J. McTigue. Apklausinėjimai 
užtruks dvi dienas.

Liudijo du lietuviai
Priešpietiniame posėdy liudijo du lietuviai; buvęs teis 

mo prokuroras Vilniuj Jonas Talalas ir “Kalnėnas” 
(antrojo pavardė saugumo sumetimais pakeista). Pir- 

įmasis pateikė savo parodymus, liečiančius 1940 metų pa
vasario incidentus tarp Lietuvos vyriausybės ir sovietų 
kariuomenės įgulų Lietuvoje. Operuodamas jam žinomais 
faktais, liudininkas J. Talalas įrodė, kad sovietų kaitini
mai, jog Lietuvos vyriausyoė pagrobė du jų įgulų karei
vius, neturi pagrindo. Tas tariamas pagrobimas buvo pa
čių sovietų surežisuotas ruašiant dirvą ultimatumui ir 
veiesnei Lietuvos okupacijai.

Atskiri apklausinėjimo pakomitečio nariai domėjosi 
Jono Talalos nuomone apie sovietų sistemą. Liudininkas 
pareiškė, kad sovietų santvarkoje nėra individo laisvės 
ir kad jų propaganda užsieniui neatitinka ten viešpatau
jančios tikrovės. Liudininko nuomone, Lietuvos gyven-. 
tojai ir dabar kovotų prieš sovietus, jeigu tokiai kovai su
sidarytų palankios sąlygos. ’ ’

Antras liudininkas, kuris raudonosios armijos ^y-.

papasakojo apie sovietų įvestus kalėjimuose pakeitimus. 
Komunistai kaliniai buvo išlaisvinti. Jiems buvo patikė v.

JŪS KLAUSIATE,
KL. Kiek laiko turėčiau dirbti,

sovietų įsiviešpatavimo galiojp Lietuvos kalėjimuose, bu
vo panaikinti. Kalinių sąlygos pablogintos.

Apklausinėjimų reikšmė

Move Up To 
Standard

sią? H. G.
ATS. Tas priklauso nuo jūsų 

amžiaus, kada jūs pasidarėte 
nedarbingas. Prieš jums, suei
nant 24 m. ami-, jums reikia-tu 
rėti IVs m. darbo, trijų metų 
laikotarpyje;- kai jĮūs tapote ne
darbingas. Nuo 24 iki 30 m.' am. 
jūs turite turėti, soc. see. kredi- 

_to pusę tp laiko tarp.21 m. amž. 
ir to laiko, kai tapote riėdarbin- 
gas. Visiems, darbininkams nuo 
31 m, ir vyresniems reikia tu
rėti soc. see. kredito. 5. metus 
darbo iš dešimties metų laiko
tarpio, kai jis tampa nedarbin-

dininkai. Esą, parodymai bus surinkti ir amžiams liudys, 
kokius metodus sovietai vartoja, įsigalėdami svetimuose - 
kraštuose.

Kongresmanas Bpsbey pabrėžė, kad prie Kersteno 
komiteto sudarymo daugiausia prisidėjo Amerikos Lie
tuvių Taryba, Vėliau tas komitetas buvo išplėstas ir pra- į 
dėjo tyrinėti ne tik Pabaltijo, bet ir kitų Rytų Europos 
tautų pagrobimą. *

Apklausinėjimų metu surinkta dokumentinė medžią 
ga bus pritaikyta transliacijoms per Amerikos Balsą ir 
per Laisvosios Europos radijo stotis.. Ji taip pat bus mul- ■ 
tiplikuota įvairiomis kalbomis ir platinama už Geležinės, 
uždangos.

If you re not earning a full 5*4% on your reguhir Passbook savings and 
up to 7%%on Certificate savings, it will pay you In move upto Standard 
Federal Savings. At Standard Federal a 5’4% savings account-actuaily 
yields 5.39% and a 7%% certificate account yfeldsA.17%, on interest 
accumulated over one year.

Interest at Standard Federal is com jmhi tided daily and .paid quarterly. 
Your interest check can be scut to you monthly, quarterly, semi-annual!y 
or annually, depending on your personal requirements. Deposits 
received by.t he. 10th. earn interest from the first and savings accounts 
are insured to S40.000 by the Federal Savings and Loan Insurance. 
Corporation.

Call a savings counselor at one of our conveniently totaled offices dnd 
we l I move your money to a high yielding Standard Federal savings 
account, tailored to your individual needs. We canm&e the move for 
you quickly, conveniently and at no charge... why not call today!

SpUVOORO FEDERAL SA\AnGS
ASSETS OVĘR $385,000,000 JT J

HOME OFFICE: 4192 An her Avenue. Phone:847-1140
Downers Grove; 5100 Forest Avenue. Plume: H63-1140 
Lombard: 23 North Main Slmcl. 627-1140
Aurora: 301 West Galena Boulevard. fluKI2-II4O 
Boulder Hill: 2J Boulder Į1 ill Pass. Phone: H!17,-l 166

kreiptis diskriminacijos atve
ju? F.W.

ATS. Jeigu kas nors yra dis
kriminuojamas darbovietėje' dėl 
tautybės ar kilmės, religijos, ly
ties arba dėl savo invalidumo ar 
fizinių trukumų ar pan., tai rei
kia kreiptis tuomet į Illinois 
Employment Ametices Com
missions, 179 W. Washington, 
Chicago, DJ. 60602 (Taukštas); 
tdef. 435-6200. ši komisija turi 
tokius skundus svarstyti ir į tai 
duoti savo adsakymą.

KL. žmonės kalba, kad jeigu 
kreipsiuosi dėl Supplemental Se 
eurity Ineome pensijos, tai esą 
daiktai, kuriuos turiu gali su
trukdyti gavimą, nors už jos 
negaunu jokių pinigų. Ar tai tei 
sybė? A. K.

ATS. Gali būti. Tačiau pir
miausia reikia kontaktuoti soc. 
see. įstaigą, kuri tvarko tuos 
reikalus ir ten nustatys ar jūsų 
tarimiejj daiktai perviršija'nu-

Garfield Ridge: t>141 Archer Avenue Phone: 767-5200 
47th and Rockwell: 2555 West 47th Street. Phon - 523-l<>i:i 

Hickory Hills: tl4th and KolierlsRiKiri Phon- ' W-5030 
Hickory Hills: Hill Creek Shopping Center Phone: 5<H»-1<)77

maža suma, tai būtų galina gan 
ti tą mokėjimą (benefitą), jei 
bus suderintas daiktų pardavi
mas nustatytu laiku, kuris at
neš perviršį.

Kiti liudininkai
' Dar tą pačią dieną buvo klausinėjami kitų tautybių 

liudininkai Ukrainos Dr. Paul Turula papasakojo apie 
savo veiklą ukrainų pogrindy vokiečių okupacijos me
tais. Tas pogrindis buvo nukreiptas prieš vokiečius ir 
prieš komunistus. Profesoriaudamas savo suorganizuo
tuose kursuose jaunimui, Dr. Turula tuo pačiu metu or
ganizavo materialinę paramą ukrainų kovojantiems par
tizanams, aprūpindamas juos reikiamais chemikaiais ir

Popietinėje sesijoje liudijo kiti svetimtaučiai, šian
dien, antradienį apklausinėjimas dar bus tęsiamas. Iš lie
tuvių numatomi apklausinėti du liudininkai.

PRISTATYTI SVARBŪS BOLŠEVIKŲ 
DOKUMENTAI

Vakar gruodžio 10 cl, kongresinis Pabaltijo Komite 
tas Chicagoje priešpietinėje sesijoje apklausė 3 svarbius^ 
liudininkus ryšium su bolševikiniu Lietuvos užgrobimu. 
Tai gen. St Raštikis, J, ‘Brazaitis ir A. Merkelis, kurie 
anuo metu ėjo svarbias pareigas.

Šioje sesijoje buvo pateikti ir 3 svarbūs originali- 
niai dokumentai: gen. St Raštikio byla,. NKVD sudary
ta; instrukcija vafl. 'Trieštiaryf>ihiam^ ^^n^atu$ (jepųr- 
tuoti iš Lietuvos ir kitų Pabaltijo valstybių,'Ir mcių-šb- 
vietų dokumentus Rytų Europai pasidalinti.

(Bus daugiau)
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1978 m. balandžio 2 d., sekmadienį

Pradžia 2:30 vai. po piet-ų

Vakarienė 4:00 vai. p. p.

60-ŲJŲ VASARIO 16 MINĖJIMAI VOKIETIJOJ
(Tęsinys)

: Į
Prieš susirinkimą įvyko eku- turėjo prailgintą savaitgalį..Sau Į 

meninės pamaldos: šv. mišias šio 30 mokiniams buvo laisva! 
aukojo tėy. A. Bernatonis, pa-’diena, o mokytojai posėžiavo,’ 
mokslą pasakė ir maldas skaitė suvesdami šių mokslo metu I pus į 
kun. Fr. Skėrys. Po pamaldų at-• mečio rezultatus. Sausio :;i tie Į 
likta programėlė ir vaiku apdo-Į duomenys buvo viešai pa-kelb j 
vanoj imas. Renginys baigtas su
suneštinėmis vaišėmis.

Munchen

š. rn. vasario 11 įvykęs V LR 
Muncheno apylinkės visuotinis 
nariu, susirinkimas išrinko nau
ją valdybą, kuri po poros die . 
nų taip pasiskirstė pareigomis:! 
pirmininkas /Richardas Herma
nas (Richard Hermann, Frue- 
ling Str. 7^*8045 Ismaning), se
kretorius d r. Kajetonas Čegins
kas ir iždininkas stud. Mečys 
1 .andas.

★ •
VASARIO 16 GIMNAZIJOJ

Baigtas I pusmetis
Sausio. pabaigoje . mokiniai

t L iPo vakarienės į salę sukvies- j 
tiems mokiniams direktorius V. i Į 
Natkevičius pranešė, kad pasi-j 
baigė ilgasis pusmetis ir be’iko : 
tik 4 su puse mėnesio iki moks- i 
lo metu galo. 1 pusmečio rezul
tatai :

Šuo metu gimnazijoje mokosi. 
68 mokiniai, rytoj atvyksta 69- 
oji. Kiek anksčiau buvo 70, t. y. 
10 daugiau, negu pernai. Moki
niu skaičių žymiai pakėlė iš Amo 
rikes ir Lietuvos pernai atvykę 
moksleiviai. Dabar iš JAV-bių 
yra 1 (t mokiniu, iš ’Kanados X, iš 
Venecuelos L Mūsų mokyklą 
dabad lanko 33 mergaitės ir 35 
berniukai

ličjusi ii spaudos ir galima gaut' knygą rinkoje

AMERIKOS I.IETUVIŲ POLITIKA
Dr, Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaine ?1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei |L50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųsta* tokiu adresu:

N A U J I ENGS.
1739 So. Halsted St, Chloro, BL 80608

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę Šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jž gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą. 
Jiems bus Jdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 dot

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau iŠ nardintomis knygomis. 
1 čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jdotm Kapačlnskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk- 

i lose Vokietijoje. 273 psl„ kietais drobės viršeliais kaina 4 dot
Juozas KapaČinikair IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 

yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje bėjai- 
I kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu

struota. 300 psl Kaina 7 doL
ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO* L1ETUVO*. 

Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose, Kaune, Naudeliuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
išversta i anglų kalba.

M. ŽoUonko SATYRINES NOVtLtS Genialaus rusų rąžytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina $2.

D. Kuraiti*, K ELION t | ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au- 
! tariaus pastabumą neapgauna Intmšsto ir sgitpropo propaganda bei 

užmaskavimai Abi knygos parašytos lengvu, gražiu AiUuml.
Prof. P. Pakaritlh, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 

BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota Istorinė stadija apie prūsų likimą. 
Kaina tt

Vincai tarnams. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS PARAŠTEI. 
M pat Kaina SL0O.

Ha ir kiti laidiniai yra gatmani
MAUJIBNOfl, 1719 >«. H A LITI D ST. CH1CAOO, KX. MMS 

aMt^akanf tfwba valan^ernli arts HaakiM pafttw Ir pride da at 
SeM ar platai*? perlaida.

?ifln.T.p iiwiii i i, ■ tn' .. i „„r, ,̂ \■-« -

AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ PAŠALPOS KLUBOAUKSINIO 55 METU JUBILIEJAUS BANKETAS
tu

pasveikinti.

POLO N IA SV ETAINEJE,

4(101 South Archer Avenue

kokiams pros Adolfo Kmnonio

Auka S8.0U asmeniui

u-

. žissuotu vaidinimu “Nuo Valan- dalyvauja Valančius, d r.

Uoliausiai mokėsi I ir II kla
sės, pasiekusios po 2. 47 pažymių 
vidurkį. 2-ji vieta atiteko IV 
klasei su 2,50 pažymių vidurkiu 
ir 3 ji vieta III klasei su 2,8.

Geriausiai mokėsi šie moki- 
niai:

1) Lilė Rekašiūtė iš JAV-bių, 
VII kl. su 1,90 pažjTnių vidur
kiu.

2) Ava Butrimaitė “Kanados 
VIII” “1,91”.

3) Tomas Veršelis “Vokietijos 
I” “2,10”.

4) Benius Federavičius iš Lie 
tuvos, VII kl. su 2.27 pažymiu 
vidurkiu.

5) Daiva Krivaitė “Kanados 
IV” “2,38”.

Jie buXro iššaukti į prieki ir

Geriausio elgesio mokiniai:
1) Benius Federavičius, ga

vęs elgesio, darbštumo ir tvar 
kingumo po L

2) Daiva Krivatė, gavusi 
“ir” po L

3) Audronė langytė, VII kl.
4) Ava Butrimaitė, VIII.
5) Robertas šneidedis, VII 

kl., elgesio 2, o darbštumo ir 
tvarkingumo jx> 1.

Blogo elgesio yra 4 mokinis:. 
Jiems gresia pavojus būti pa
šalintiems. Elgesio pažymiai su
mažinti už girtavimą, nesilaiky
mą bendrabučio tvarkos, nesilan 
kymą j pamokas. Iki 3-jų elge
sys sumažintas 6-iems moki
niams už pakartotiną akiplėšiš
kumą, vėlų grįžimą į bendrabu
tį, kambariu, ypač lovų nesut- 
varkymą ir 1.1. Mokiniai, kurie 
neturėdami 16 metų i/tėvų leidi 
mo rūkė, gavo tvarkingumo 4, 
t. y. patį žemiausią pažymį.

Direktorius ragino mokinius 
būti tvarkingais bei drausmin
gais ir rodytį daugiau pasitikė
jimo gimnazijos vadovybe bei 
mokytojais. Mūsų mokykla duo
da progos mokytis bei įsigyti 
abitūrą ir tokiems mokiniams, 
kurie į vokiečiu gimnazijas ne 
būtų patekę. Baigė savo kalbą, 
kviesdamas per II pusmetį pasis 
tengti ir tuos 6-7 blogai besimo 
kančius mokinius, kad gale me

daus iki 1918”. Vaidino IV ir V 
klasės mokinės: Ūdija Kairytė. 
Danutė (ijesaitė, Olga Sereikai
tė, Ingria Pancerytė ir Karina 
Lingytė. Joms teko atlik;i po 
kelis vaidmenis ir beveik išimti
nai vyriškus. Gaila, kad mergai 
ėių pa\yzdžiu nepaseka ir L?r 
niukai, Įsijungdami į kun. l)ė 
dino moksleivių lavinimuisi la
bai naudingą teatro grupę.

Prieš pradedant vaidinimą, 
veikalo autorius ir režisierius 
paaiškino, kad prieš porą metų 
tų pačių vaidintojų buvo paro
dytas vaizdelis iš vyks. \ alan- 
čiaus gyvenimo, kuriame-buvo 
Išryškintos dvi jėgos; carinės 
Rusijos Muravjovo asmeny, smur 
tu besistengiant ištrinti Lietuvą 
iš Europos žemėlapio, ir žemai 
čių-lietuvių vysk. M. Valančiaus 
asmeny, religijos ir kultūros 
priemonėmis besipriešinanti Ru
sijos kėslams. Tų jėgų kova Lie
tuvoje tebevyksta, šiandien pra 
tęsiamas vaidinimas apie vysk. 
Valančių iki 1918. Scenoje šalia 
jo pasirodo Dr. J. Basanavičius, 
dr. Kudirka, Maironis ir Lietu
vos liaudies atstovai, laimėję mū 
su tautai laisvę ir nepriklauso
mybę. Veikalas simbolinis. Vai 
dintojos nevaizduoja istorinių 
asmenų, o tik jų idėjas. Užtat 
prie nepriklausomybės akto pa- 
sirošymo šalia Basanavičiaus

Kudirka, Maironis id kiti.
? < euos vaizdelis parašytas ei

liuota kalti:-, ir susideda iš 5 da
liu. i la’y.c- vyksta generalgu 
bt-i hatoruj u- Muravjovo dialo 
ga< -n vysk. Valančium, kuris 
bandų įtikinti Muravjovą jo Už
mačių nežmoniškumu ir bepras
miškumu. 11 veiksme matome M. 
\ alančių namu arešte Kaune. 
Rašomame pamoksle išdėsto sa
vo lūkesčius ir Įsitikinimą, kad 
jo past angas Dievas laimins, 
Grižusj iš užsienio Birutė pdane 
sa. kad lietuviai iš ten jokios pa 
galuos nelauktų, liet pasitikėtų 
\icn savo jėgomis. Knygnešys 
atgabena lietuviškos spaudos, 
lai ženklas, kad j tautos žadinio 
mo darbą įsijungia ir jaunoji 
inteligentija. III veiksme Valan
čius aplanko sergantį, bet ku
riantį Kudirką jo namuose Za
na vyk i jo j r.

(Bus daugiau)

— Britai labai nepatenkinti 
Amerikos ambasadirium Young, 
nes jis dažnai be pagrindo įžei
džia britus. Britai rengiasi at
mokėti tuo pačiu.

_  Brazilijos kardinolas Pau
lo Arns nori susitikti su prezi
dentu Carteriu ir paprašyti jį, 
kad iškovoti brazilams pagrin
dines polietines teises.

GYVASIS VANDUO
Numalšinąs sielos troškulį, pripildąs sielą šventiško 

džiaugsmo, sunaikinąs mirties baimę ir suteikiąs gyvybę 
amžiams.

Tai Amžinas žodis — šv. Jono Evangelija.

tų neliktų nei vieno toj pačioj 
klasėj.

Vasario 16 šventė

V. Vokietijoje ne tik minėta, 
bet ir tikrai švęsta turbūt tik 
lietuvių gimnazijoje ir 8591 LS 
lietuvių kuopoje Schwetzingene. 
Ta diena ir gimnazijoje ir kuo
poje buvo nedarbo diena.

Vasario 16 gimnazijoje šven
tė pradėta vasario 15 vakare 
kun. J. Dėdino parašytu ir sure-

NAUHKNOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO 
lietuviškąjį pamarį

336 puslapiai* »u Žemėlapiu Ir paveikslais aprašo Pamarį aonm !• 
gyventolus Ir gamtą. 1,200 lietuviškų vietovardžiu sąrama*. Knygcr 
kaina $6.00, minkyti viršeliai.

Persiunrimui paštu reikia pridėti dar 50 tentų.

NAUJIEN OS
1733 So- Halsted St, Chicago, BL 60608

Mokysime, kaip praktiškai visa tai galite patirti as
meniškai. Pradėsime balandžio 1 dieną, šeštadienį, 7 va
landą vakare.

VIST, kurie trokštate, ateikite prie šaltinio ir gerkite 
nemokamai šeštadieniais “Lietuvių Koplyčioje”, 3638 W. 
83 St., Chicagoje. Jei neturite transportacijos, skambinki
te telefonu: 735-4048,

SKAMBINKITE DABAR

JŪSŲ NAMĄ
ERWIN J.

MICHAELS
4637 So. Archer Ave.

(Prie 47-tos)

v

254-8500
PARDUODAME VI-
PRIEMIESČIUS IR

MEMBER MES TAIP PAT
PF I Qsus CHICAGOS

k* c 7,000 MIESTŲ JAV-SE PER R E L 0
af«r-€ity R«loM<io« S«rr»*« Y

/nu kuria laikai atapausdlntą ir galimi gauti knygų rinkoj*

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
O8f»-1»39) 

064 ptL KAlna
Alekso Abrose cnyga aprašanti naslrotlnlu 90 

Chicagoc lietuvių gyvenimą ir jų atlDrtui darbui 
|10. Išleido Amerlkot Ueturių Iitarljoi Draugija,

Knygoje aprašyta pirmai Chlcagon atvažiavę*Knygoje aprašyta pirmai Chleagon įtvaŽiavęa Uetuvla, ptrsoa 
lietuvių kolonijos, jų ruorganlzuotae šaipo* draugljot, ftatytoa baž
nyčiom, tatelgti laikraščiai, kurių vtao buvo 121. 41 teatro draugija. 46 
paiaulieuškl chorai, 9 bažnytlalal ir 314 veikleanlų žmonių Mografi- 
)o<. Duoti dokumentai katalikiškų. tocalUstlrrų, lalavamanilkų ir 
Htų organizacijų atlikti darbai, įateigtaf mokykloa. akaitytioa, ban-

Norlstie]] *1ą tnyją praAutnl parMytl tefcj arba Motxy
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
▼ardu ir paaipatl:

1781 Sa. Hatetad 84. CMcafo, ffl. «MU

1

Fžz mu Uupom! plnlfiJ ti- 
didelius dirbu/. Pirma, jie pi- 

de^i Jum* pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antri, 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
ša iki . * u!

palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės aąskaitoo 
neša _ Afl

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Hoisted St. Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

irtelfti 1923 metai*. T«L 421-3070

ĮAtal^oa pfetooM Bern** *ot<>mobUl*nM paAtatytl.
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Nuo gruodžio pirmos d 
Dienraščio kainos?

Chicagoje ir priemiesčiuose- 
metams -.—
pusei metu 
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

pusei metų 
trims mėnesiams 
vienam menesiui

$16.00 
$ 9.00 
$ 3.00

Kitose JAV vietose: 
metams ___

$33.00 
siaoo 
$10.00 
$ 3.50

$30 00

Kanadoje
metams ___
pusei metų __
vienam mėnesiui

$33.00
$18.00
$ 350

Užsieniuose- 
metams 
pusei metų 
vienam mėnesini ♦ mo

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
drovė 1739 So. Halsted St. Chicago, 
Ill 6060R Telef 421-6100 i

Pinigus reikia riusti našta Honey 
Orderiu kartu ru užsakymu.

KVIKLYS NEPAMINĖJO NEPASITENKINIMO
ŠALTINIŲ

10 * 1971

M. K. Čiurlionio dekoracijos eskizas jo sumanytai operai Jūratė

LITERA-’ ^OS 
MENO IR !tR -KOS 

MĖNESINIS ŽURNALAS 
LIETUVOS TSR RAŠYTOJU SĄJUNGOS 

ORGANAS 
EINA NUO 1942 METŲ

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai

Šiandien ukrainiečius, rytoj lietuvius

Antanas Miškinis. Eilėraščiai
Icchokas Meras. Striptizas, arba Paryžius—Roma—Paryžius 

Jonas Juškaitis. Eilėraščiai 
Petras Skodžius. Menas reikalauja aiškumo 

Alfredas Šimkus. Eilėraščiai
Šota Rustavelis. Karžygys tigro kailiu (Iš poemos)

Praeitą panktadienj didžiosios spaudos, televizijos ir 
radijo žinių agentūros pranešė iš Maskvos, kad Ukraino-. 
je buvo nuteista pirmoji ukrainiečių grupė, d rišusių pra
dėti registruoti sovietų valdžios nusikaltimus prieš pag
rindines žmogaus teises. Visi žinome, kad dabartinis So-_ 
vietų Sąjungos prezidentas Leonidas Brežnevas, pasira
šymo metu buvo tik komunistų partijos pirmasis sekre- * 
torius, Helsinkyje susirinkusiems Europos valstybių gal
voms pareiškė, kad Sovietų Sąjunga, laikysis Helsinky
je paskelbtų susitarimų, šiuo metu Brežnevui- labiausiai 
rūpėjo nevalioti -jėgos dabartinėms Rytų Europos sie
noms keisti, tait daugiausia apie tai ir kalbėjo. Jis bandė 
sudaryti Įspūdį, kad dabartinės Rytų Europos sienos ne-! 
šikeis ir Įsivaizdavo, kad kitoje sienos pusėje jis galės sau-i 
valiauti, kaip komunistai sauvaliavo iki šio meto.

Bet Helsinkio aktai išsprogdino Brežnevo medžioklini 
šautuvą. Vamzdis sprogo toje vietoje, kurioje jis pats, 
mažiausiai sprogimo laukė. Pagrindinių žmogaus teisių 
klausimas kitoje geležinės uždangos pusėje sukėlė nepap
rastai didelių rūpesčių ne tik pačiam Brežnevui, bet ir es 
Sovietų diplomatams. Pradžioje jie nenorėjo šio klausi
mo Belgrade svarstyti, o vėliau bandė jĮ nustumti Į patį 
konferencijos galą, bet nieko iš to neišėjo, žmogaus teisių 
klausimas buvo pradėtas svarstyti pačioje konferencijos 
pradžioje, sudaryta nuolatinė Helsinkio aktų komisija 
žmogaus teisių mindžiojimui svarstyti, komisija tisą lai
ką posėdžiavo, klausinėjo liudininkų ir priiminėjo liudi
ninkų paruoštus dokumentus, kalbančius apie žmogaus 
teisių laužymą visoje Sovietų Sąjungoje.

Belgrado konferencijai Įteikti Helsinkio aktų laužy
mo dokumentai buvo pati skaudžiausioji sovietų delega
cijos žaizda. Diena iš dienos ten buvo nurodomos vietos, 
laikas ir vardai žmonių, kuriems buvo atimamos pačios 
pagrindinės žmogaus teisės, kurias sovietų valdžios parei
gūnai buvo pasižadėję gerbti. Tarptautinėse konferenci
jose ir Hagos teisme sovietų diplomatai ir teisininkai ke
liais atvejais pareiškė, kad visoje Sovietų Sąjungoje bu
vo gerbiamos kiekvieno piliečio pagrindinės teisės. Brež 
nevas, pasirašydamas Helsinkio aktą, tas teises pripaži
no visiems Rusijos piliečiams ir rusų pavergtų tautų 
vergams. Brežnevas vykdydamas Helsinkio nutarimus, 
Įsakė juos paskelbti pačioje “Pravdoje” ir “Izvestijose”. 
Apdairesnieji sovietijos gyventojai suprato, kad laisvo
ji Europa privertė Brežnevą pripažinti visiems sovietų 
vergams pagrindines žmogaus teises. Nieko kito jie nega
lėjo daryti, bet raginti vyriausybę ir Įtakingesnius komu
nistus, kad Helsinkyje pasirašyti aktai būtų taikomi kiek 
vienam komunistinės sistemos vergui. Pačioje Rusijoje 
ir rusų pavergtuose kraštuose buvo sudaryti komitetai 
padėti vyriausybei vykdyti Helsinkio aktus. Tokių komi
tetų atsirado Maskvoje, Kijeve, Odesoje, Minske, Vilniu
je ir kitose vietose. Suderintos veiklos nebuvo, bet kiekvie 
nas vietos komitetas, pasiremdamas paskelbtais Helsinkio 
aktais-ir Brežnevo parašu, bandė sudaryti komitetus Hel
sinkio aktams vykdyti Ukrainoje buvo sudaryti keli ko
mitetai turintieji kiek skirtingus tikslus, bet Vasilkove, 
gulinčiam gerokai Į pietus nuo Kijevo, sudarytas regist
ruoti sovietų valdžios padarytiems žmogaus teisių laužy
mams. Komiteto nariai niekam nesiskundė, jokių protes
to mitingų nerengė, niekam laiškų nerašinėjo, bet jie tik “ 
registravo viešai priimto Įstatymo laužymą. Komiteto na •' 
riai savo tikslus gerai formulavo, juos aiškiai surašė, o Pradžioje sovietų valdžia nežinoję, ką su jais darytu Bet

PUBLICISTIKA
Petras Vasinauskas. Kaimas mūsų mietas

LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA
Ričardas Pakalniškis. Aukščiausia gaida ir lyrinė melodija

DAILĖ
Halina Kairiūkšty t ė- J aemienė. Kraičio skrynių 

• - “ '-'r ; * *’ dekoravimas
Uja Erenburgas. Pablas Pikasas

Naujienų skaitytojai yra gana gerai informuoti apie 
plačių Amerikos lietuvių pasipiktinimą 1971 w metais Vil
niuje, komunistų redaguojamoje Pergalėje pirma kartą 
spausdintu Mero romanu “Striptyzas”. Antroje teksto eilu
tėje aiškiai pažymėta, kad Icchiko Mero romanas pradeda
mas spausdinti 9 puslapyje.

ICCHOKAS MERAS

ARBA

PARYŽIUS - ROMA - PARYŽIUS

ROMANAS

Tas pats romanas ateitininkų buvo išspausdintas 1977 
metais Amerikoje, čia kartojame to paties veikalo pirmąjį 
puslapį. Amerikoje ateitininkų laidoje nepasakyta, kad šis 
romanas pirmiausia buvo išspausdintas komunistų kontro
liuojamoje Lietuvoje, o vėtiati ateitininkų išspausdintas 
Bostone. Pakartojame pirmuosius šio veikalo puslapius, 
spausdintus okupuotoje Lietuvoje ir laisvoje Amerikoje, 
kad kiekvienas lietuvis galėtų turėti prieš akis ir parodyti 
savo akimis netikintiems ateitininkams.

metų amžiaus Miroslavas Marinovičius ir 30 metų amžiaus CHICAGOJ KAIP TEHERANE 
Mykolą Marusevičius buvo nuteisti už priešsotietinę agi-. CHICAGO. — Trečiadienio 
taciją ir propagandą. Kiekvienas praeitą antradienį gavo raktį miesto šiaurinėje dalyje 
po 7 metus kalėjimo, o kai bausmė bus baigta, tai kiekvie- vienas Irano studentas Ali 
nas dar bus išsiųstas penkeriems metams j šiaurės teri- Achmadi, 27 metą amžiaus, 
tori jas. geležinia lazda žiauriai su-

f muštas, guli ligoninėje ~kritiš-' 
Podrabinekas nustatė, kad abu nuteistieji jau buvo koje padėtyje, o kiti du peiliais 

suimti prieš vienuoliką mėnesių. Jiedu buvo tardomi ir sužaisti — tienam perplauta 
i klausinėjami valandų valandas, grąsinant, kad gimtinio 
Į savo kaimo jie nematys per 12 metų. Jis patyrė, kad Va- 
i silkove sovietų policija suėmė dar 15 narių, priklaususią 
• Helsinkio komitetui, registravusiam sovietų valdžios pa- 
! reigūnų vardus ir pagrindinių žmogaus teisių laužymus.
Dabar suimtieji stropiai tardomi ir klausinėjami, kaip 
jie patirdavo apie žmogaus teisių laužytojus ir kas juos 
apmokė tuos nusikaltimus registruoti Reikia manyti, kad 
per 11 mėnesių ir naujai suimtieji bus pakankamai išvar
ginti, kad jie prisipažins prie nepadarytų nusikaltimų, 
kaip tai padarė pats Zinovjevas, o vėliau bus nuteisti 
kalėti

Reikia neužmiršti, kad pavergtoje Lietuvoje buvo su 
darytas komitetas Helsinkio aktams vykdyti. Pirminiku 
buvo, paskirtas Amerikon atvažiavęs poetas, bet visų to 
komiteto reikalų vedėja buvo poetė Hanė Lukauskaitė-Poš 
kienė. Ji jau buvo tiek tąsyta po sovietinius kalėjimus, 
jaibuvo atimta tiek daug pagridinių žmogaus teisių, kad 

j jai jau buvo vistiek, kankins ją daugiau ar nebekankins. 
Pasirodo, kad ji buvo suimta ir ilgai tardoma Jos vado
vautas Helsinkio komitetas neregistravo žmagaus teisių 
laužymo faktų,.bet tiktai rengėsi priminti, kad veikia

metas jj taikyti visiems lietuviams. Apie kitus lietuviško 
Helsinkio komiteto narius retai ką tegirdime, bet ap'‘e Lu- 
kauskaitės-Poškienės areštą ir’tardymą eina šnekos. Tai 
reiškia, kad okupantas jai ruošia teismą ir rengiasi dar 
kartą išsiųsti į Sibiro šiaurę, kur šiandien sovietų vergiją 
neša didelė daugybė lietuvių tautos narių.

Okupantas neturi teisės atimti pagrindinės Lukaus- 
kaitė teisės. Okupantas turi galimai greičiau išsikrausty
ti iš Lietuvos!

Mūsų spaudoje
Nori vykdyti Sonnenfeldto 

doktriną

aktų komitetus jau pradėjo tardyti, o vietomis ir teisti

į Kai kurie pseunapoiraKie- 
• risi ir tebevykdą Sonnenfeld to 
I doktriną tiitminkai bei kiti 
kultūrpolitiniai bėdžiai peikia 
patriotinę spaudą, kad ji ne
garsina Kaukaitės ir panašių 
agitpropo gastrolierių koncer 
tus. Tuo reikalu ‘Lietuviai A- 
merikos Vakaruose” sausio nu
meryje taip rašo:

“Lietuvių spauda ir organi
zacijos neriamia tų koncertų 
kurie yra siunčiami okupuotos 
Lietuvos valdžios, faktinai pa
čių Sovietų ir jiems parsida
vusių valdininkų. Jie yra siun
čiami propagandos tikslais per 
visus didesnius JAV ir Kana
dos miestus. Kadangi esame 
nusistatę prieš Lietuvos netei
sėtą okupaciją, nenorime, kad 
dar labiau “perplautų smege
nis” išeivių lietuvių

Visai kitas reikalas yra su 
tų koncertais, kurie jau yra 
pasprudę iš sovietų nagų. Jie 
jau yra tokie pat pabėgėliai

miant, lankant jų koncertus. 
Vietiniai bolševikai nenorį 
kad Lietuva būtų nepriklau
soma”.

Blogai, kad pseudopoiitikie- 
riai tiki svetimųjų utopinėmis 
svajonėmis bei prielaidomis, 
jos atkakliai vykdo ir vaizdu o 
ja rezistentus, visas rezistenci
jos pastangas nukreipdami 
prieš Amerikos Lietuvių Tary
bų ir kitas patriotines organi
zacijas, stengdamiesi domi
nuoti lietuvių išeivijoje ir iš 
jos rinkti pinigus svetimųjų 
padiktuotiems projektams 
prie kurių labai lengvai prisi
taikė komunistai.

K. Petrokaitii

. . ... ; L ---- - — - ------ > A ovvicių vaiuzaa iioz>aiivjc, tlu, užkryui. i . /faiiCTfcHs i ž mūsų Mes nal
vėliau tyliai ir nekeldami triukšmo, jie registravo kiek tie. šiandien reikalai jau kitaip atrodo. Jau yra nuteistų Hel- laikome ir dailininkus, kaip 
ną sovietų valdžios atstovų daromą nusikaltimą Helsin-jsinkio komitetų .narių, o Vasilkove, kur žmonės nedarė,* žilių, Jurašą ir kt. jau pabėgu
kio aktams. Visų nustebimui, Vasilkovo komiteto nariai bet tik surašinėjo nusikaltimus, jau ir tie nubausti. Ukrai 

įdarė ilgiausią sąrašą sovietų valdžios atstovų nusikalti- nietis Aleksandras Podrabinėk, patyręs, kad Vasilkove pra 
ąraše buvo užrašytos vietos, kur tas nusikalti- sidėjo kelių Helsinkio aktų komiteto narių teismas, nuvy

ko į Ukrainą ir ryžosi nustatyti, kas tame kaimelyje at
sitiko ir kokias bausmes tiems “nusikaltėliams” sovietų 

Dabai- aiškėja, kad sovietų valdžia tuos Helsinkio valdžia skiria. Vasilkove jis labai greitai nustatė, kad 28

rų. Tam? r;
mas buvo padarytas, pažymėtas laikas ir surašyti nešikai 
tėlių bei nukentėjusių vardai.

sius laisvėn. Propagandinės

RADO MORO LAIŠKĄ

ROMA. — Sąšlavų dėžėje 
prie Italijos Krikščionių De
mokratų partijos namo rado 
^Raudonosios brigados’’ tero
ristų pagrobtojo buv ministerio 
pirmininko Aldo Moro ranka 
valdžiai rašytą ir pasirašytą 
laišką, kuri ame jis ar savo va
lia, ar priverstas prašo išpil
dyti grobikų reikalavimus ii 
aepaaukoti nekaltą žmogų. Po 
licdja tiria laiško autentišku
mą.

dovu gen. Petroniu Vilniuje, 
rėmėjais Amerikoje yra tik ko
munistinių laikraščių redak
toriai ir skaitytojai. Kodėl rei
kėtų mums plaktis prie jų re- plotus.

— ^Auštrili jojer v 
provincijos seniausieji gyven
tojai pasipriešino, kai patyrė 
kad valstybė nusavino jiems 
priklausančius didžiausius že

galvtąį antram ranka. Užpuo
likai jau žinomi iš dviejų pa
našių užpuolimų sausio 8 ir 9 
dienomis: tai Irano saugumo. 
Savak agentai, kurie pasinis 
kino policijai, kad tokios ata
kos bus tęsiamos tol, kol nesi
liaus puolimai prieš Trano ša
chą, Mohammed Reza Shah 
Pahlevi.

MONDALE PRIEŠ AUKŠTAS 
PLIENO KAINAS ''

CHICAGO, Illinois. — Vice
prezidentas Walter Mondale pa
sisakė prieš plieno bendrovių 
nutarimą pakelti Amerikoje ga 
minto plieno kainas.

Pakėlus plieno kainas, savai
me turės kilti ir kitų gaminių 
kainos, o visa tai neš infliaciją 
visame krašte.

Prezidentas Carteris, infor
muotas apie' plieno bendrovių 
nutarimą pakelti plieno kainas, 
taip pat griežtai prieš tokį žing-

SOVIETŲ tremtinys čelistas 
Mstislavas Rostopovičius ketvir
tadienį Londone pasakė, kad jis 
Maskvos malonės neteko dėl 
draugavimo su Aleksandru Sol- 
ženicinu. Jis nuginčijo Tasso ; 
skelbiamąs paskolas, kad jis 
nenorįs grįžti į Sovietų Sąjun
gą. Rostopovičius prašęs jam 
prailginti A-izą trims metams. 
Jei nenorėtų grįžti, būtų nepra
šęs vizą pratęsti, jis atsakė Ta-

• - .
8UL

VALST. departamenta oficia- 
lai reiškia nuomonę, kad šį pa
vasarį, greičiausia gegužės mėn, 
pabaigoje įvyks viršūnių konfe
rencija, kada Sovietų preziden
tas Brežnevas atvyks į Jungti
nes Tautas dalyvauti nusigink-, 
lavinimo svarstyme. Preliudu į 
viršūnių konferenciją aiškina
ma ir Vancės ankstyboji kelio
nė.

VALSTYBĖS departamentas 
praneša, kad Cyrus R. Vance ba 
landžio pabaigoje išvyks į Eu
ropą išjudinti “įšalusios” dery- ’ 
bas dėl ginklų sumažinimo.

ILLINOJAUS angliakasių dau 
gumas ketvirtadinį grįžo į kasy
klas dirbti, pirmą kartą nuo 
gruodžio 6 dienos, kurią pra
sidėjo streikas. Sprendžiama, 
kad dirbti pradėjo apie 14,000 
angliakasių, bet apie 12,000 dar 
nesiruošė.

CHICAGO. —. Meras Bilan- 
die trečiadienį paskelbė vieną sa 
vaitę nuo gegužės 13 iki 20 die
nos kaip Ginkluotų Pajėgų Sa
vaitę ir planą, kokie paradai, pa

’Queensland-' rodos Ir ferdiįftai 0er tą
vaitę numatomi.
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DR. K G. DALUKAS 
AKVSCKUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLDGJNt CHIRURGMA 

6H9 So. PvlMkj Rd. (Crowford | 
kwdical BiPMing). TeL LU 5-6444

Patina 'ponius pagal susitarimą- ) 
J** neatsiliepia, skambinti 374-8004.

X ATSIRINKIMU
V R ĮNEŠIMAI

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

T«Uf. 695-0533 
Pox Vaiky Medical Center 

860 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

OR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos di rektoriui

1938 S. Manheim Rd., Westchester, IL.
VALA? "DOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kar antrą šeštadienį 8—3 vaL 
Tol: 562-2727 arba 562-2728

TE1----- BE 3-5893 j
PR. AB. GLEVECKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitanma.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST  AS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 "W. 71 St. TeL 737-5149 

Tikrina akis Pritaiko «kinius ir 
“contact lenses'”

Vai. agal susitarimą. Uždarytą tree

OR.LĘONAS SEIB UTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL an trad. 1—4 popiet 
ketvirti. 5 —7 vaL vai. 

Ofiso talafeS 776-2880 - 
Rezidencijos telef^ 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos. 
Ofisas 2652 WEST 5yfh STREET 

Tel. PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., treč^d 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Šeštadie
niais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

I orui kiek paallefeius. kovo mėn. 
(15 d. šaulių namuose susirinkę 
žemaičiai ir pirmininkui J. Skei 
viui vadovaujant, lygiai piriną 
valandą, pradėjo savo susirinki 
me svarstyti klube bėgamuo
sius reikalus.

Pirmuoju klausimu buvo 
gvildenama nario mokestis ii 
jo pratesimas iki birželio 21 d. 
nes vasario mėnesį neįvykus 
susirinkimui, dėl sniego ia 
audringos dienos, vėliau vaL 
dyba telefonais susitarė vasa-

’ rio mėn. susirinkimą atidėti

BRIGHTON Parko Lietuvių 
rų klubo narių susirinkimas 
ketvirtadienį, balandžio 6 d., 2 vai. 
pjpiet Andes Kojak salėje, 4500 So. 
Talman Avė. Narės prašomos atšilau- 
kyt, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. Po susirinkimo bus ir vai
šės. E. Strungys

LIETUVIŲ Pensininkų S-gos prieš- 
metims susirinkimas šaukiamas ba
landžio 5 d., treėiad’enį, 2 vaL p. p. j 
Gage Parke, Fieldhouse patalpose 
Western ir 55 g. kampas.

Narvai, kūne gali, prašomi atnešti iki kovo ir nebesuspėdama al- 
i susirinkimą fantus loterijai, kuri A ... . , . -
įvyks Sąjungos bankete, balandžio sau*h susirinkimo, 
mėn. 15 (L 6 vaL 30 nūn. vakare Tau- j ' 
tiniuose Namuose. Valdyba

WASIUNGTON. — Dr. Pe
ter Bourne, Prezidento Carle-' 

rio specialus asistentas, pas
kelbė, kad Amerikoje miri
mų ratos per paskutinius pen
kerius metus sumažėjo iki že
miausio skaičiaus, kokio dar 
nėra buvę nuo penicilino vais 
to išradimo. Mirimai sumažė 
jo, kadangi sumažėjo širdies 
ligos. Pirmaeilės mirimų prie
žastys dabar yra pats gyveni
mo stilius — stoka mankštos 
automobilių nelaimės ir perdi 
delis vartoj omas alkoholio ir 
narkotikų (drugs).

Mole- 
įvyks

žemaičių Kultūros Klubas
Pa šaltos ir siinkios žiemos,

kur jae 
j buvo skelbiama spaudoj ir ra- 
j dijoj. Valdyba viešai atsipra^ 
t šo, tų narių*, kurie visgi 
, dieną buvo atsilankę.

Sekantis susirinkimas 
tik birželio 21 d., kuriame 
bus galima apsimokėti nario 
mokestį, be suspendavimo.

Buvo svarstoma klubo 4C 
met. gyvavimo veikla ir tam 
suruošti rudeniop banketą.

Sekančiu punktu, "Laiškų 
Skaitymas" buvo gautas laiš 
kas iš Lietuvių Tarybos, buvo 
priimtas ir paskirta 15,00 
auka.

Panelė Irena Stankutė 
imdama savo mamytės 
rnirtinę” paliko klubo reika
lams auką jos mamytės prisi- 
mnimui.

tų

bus 
dar

dol.

tVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

"Bet Dievas, kuris yra turtingas gailestingumu, dėl begalinės save 
meilės, kuria jis mus mylėjo, kai mes buvome mirę nuodėmėse, atgai
vino mus drauge su Kristumi". Jono 3:14-16.
Kaip labai didi ir stebėtina šita Dievo ir Kristaus meilė- . Atrodo ne

galima pasiekti jos aukštumą ir gilumą, ilgumą ir platumą. Kurie priėmė 
Viešpatį kaip savo Atpirkėją ir padarė sandorą su juo pašvęsdami jam visa, 
ką jie turi, tie gavo jo palaiminimus. Kuomet juos trukdo kūno silpnybės 
arba kitų pasipriešinimas, jie turi atsiminti didžiąją mūsų 
Tėvo meilę ir jo Sūnaus meilę, kuria jis mylėjo nusidėjėlius, 
siliksime ištikimi ir paklusnūs jam, tai iš tikrųjų dalyvausime 
jo garbėje ir šlovėje.

Visi žino, kad mirtis yra Žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet
rūšie j i? į tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties'’, kurią gausite no- 
mokamat Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 66629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

dangiškojo 
Jei tik pa

su Kristumi

cur yra mi-

Mažeika E/ Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN AVE

atsi-
PUNTUKAS ANYKŠČIUOSE

F. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZ1STAS 

Aparatai - Protezai. Med. ban
dažai. Speciali pagalba k-joms. 
(Arch Supports^ ir t t . " 

Vai.; 8—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1 
2850 West 63rd St. Chicago. IIL 60629 

Tilef.: PRospect 6-5084

Gėlės visoms progoms
BEVERLY HILLS GELINYČIA 

2443 WE$T63rd STREET 
Telfonai; PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaro* ir Gana Drishiy 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oair Lawn 
Tai. 499-1310

PERK KAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — ®ilna aporauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŽERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

1 Tek 376-1882 arba 37M996
*  C ——

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos Ii WOPA, 

1490 kiL A. M,
Lietuvig kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9 JO 

vaL ryto.
Vedėja Aldona Daukus 
Talof^- HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL 60629

and PLEASE 
snake people 
snore oarefol

į^1 Trys Moderniškos Koplyčios
&• Mašinoms Vieta
X Tel. 737-8600
!.? Tel. 737-8601TOKIO. — Japonai yra tiek 

karingai nusistatę prieš bilijo
ną dolerių kaštavusį tnaująjį 
tarptautinį aeroportą Narinių 
kad net subombardavo viešbu
tį, priklausantį Japonijos Oro 
Linijoms, kurios tą aeroportą 
pastatė. Dešimt karingų, jau
nų japonų į viešbutį įmetė 20 
bombų. Negana to, tie patys 
prptestantai praėjusį savaitga-. 
lį to aerodromo kontrolės 
bokšte sudaužė visus įrengi

mus, kad nebūtų galimą tvar
kyti oro trafiką. * * X?

Ir taip susirinkimui besibai 
giant, valdybos ir narių pasi
sakymuose iškilo klausymas 
apie Juozapus. Nors keletą die 

J nų per anksti, bet susirinkimas 
) nutarė: gerinus anksčiau negu 

perdaug pavėluotai, mat bir 
želio mėnesy nebus susirinki 
me paminėtos Juozapines. Už
sibaigus susirinkimui buvo vai 
sės, sugiedota’prim. Juozui ilg. 
rietu, o vėliau malonūs pašne
kesiai. Klubas puikiai sugyve
na ir stipriai/laikosi.

Kor. Juozas Skeivys

J. Butkaus dvi naujos knygos: | 
“DU DVASINIŲ BŪTYBIŲ PASAULIAI”— 
vienas gerųjų ir kitas blogųjų angelų ir žmonių pasauliai, 444 psL 
Kaina $8.50.

UKONNERSREUTHO TERESE”
(NEUMANNAITĖ), d

didelėm raidėm, kaina $5.00. Abi knygos yra labai įdomios, i 
visiems lengvai suprantamos ir kiekvienam tikrai naudingo^- Abi Į 
su persiuntimu US $13.50, užsakant ik

SŪDUVA, 809 RAMBLE ST., HOT SPRINGS, AS 71901, USA.

Importuoti kristalai, porcelianiniai servizai,, gintaro karoliai 
ir žiedai, China Rosenthal ir kitos dovanos.

Perkain. paštu ženklus bei monetų kolekcijas.
(Prekybininko Estkos šeimos vedamas biznis)

P ATRIA CO.
4207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento) 

tel. 247-5081

'• A. A.- MARIJAI GIRDVAINIENEI

mirus, jos sūnums Vytautui, Kęstučiui ir gi- 
minėms reiškiame užuojautą ir kartu liū
dime.

[ 3 ' .

Kūginių šeima,
Bellevue, Nebraska

SUNNY HILLS, Florida, 
važiuojame pavasarį balandžio 29 d., ir

Dėl informacijų kreiptis į:

V. Belecką, New Yorke 212—382-6-140.
J. Zubayičių, New Jersey 201—381-3198
D; Dulaitį Detroite 313—549-6878
J. Mikonį, CIevelande 216-531-2190
M. Kielę, Chicago j e 312—727-1717

LIETUVIAI FLORIDOJ
St. Petersburg^ Lietuvių Ta

rybos skyriaus metinis narių 
susirinkimas įvyko kovo 8 d . 
Lietuvių klube, kuriame gau
siai dalyvavo ir aptarė skyriaus 
bėgamuosius reikalus.

praėjo sklandžiai ir darbingai. 
Pb susirinkimo dalyviai buvo 
pavaišinti kavute, kurios metu 
pasikeista įspūdžiais.

Dalyvis

Pagal tėvus Gajauskas. Gyv. Bridgeport® apylinkėje
Mirė 1978 m. kovo 29 d., sulaukusi 79 metų amžiaus- Gimusi 

Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno daugeli metų.
Paliko nuliūdę: sūnus Richard Urnežis 

bei pažįstami.
Kūnas pašarvotas Phillips-Labanauskas 

Lituanica Avenue.
Šeštadieni, balandžio 1 dieną 8:30 ^aL 

lyčios į S\. ' 
bus laidojama šeimos sklype.

Visi a. a. Nellie Urnežis giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patar
navimą ir atsisveikįnimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnus, giminės

Laidotuvių direktorius Tomas J. Labanauskas. Tel. Y A 7 <1401.

ir kiti giminės, drąugai

koplyčioje, 3307 South

ryto bus lydima iš kop- 
.Jurgio parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų

EUDEIKISGAIDAS DAIMID
SENIAUSIA IR DLDŽIAUSL4 LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

IEVAS IR iUNUS
vi ARO t ETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
Ttief.; GRovehiU 6-2345-8

1410 So. 50th Avė., Cicero 
Tekf TOwnkaB 3-2108-J

IRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKšTft TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Susirinkimą atidarė skyriaus 
pirm. dail. Antanas Rukšlelė, 
kuris savo trumpu žodžiu pa
sveikinto susirinkusius ir pažy
mėjo, kad Vlikui prašant, jam 
suruošti St. Petersburge jo sei
mą, — Alto valdyba tą pareigą 
apsiėmė ir tinkamai įvykdė.Tai 
pripažino Vliko pirm. Dr. Valiū
nas savo padėkos žodyje.

Pirmininkas Rukšlelė nuošir
džiai padėkojo dirbusioms po
nioms ruošiant Alto parengi
mus.

Toliau padarė pranšimą kasi 
ninkas, kad kasa turėjo gražią 
apyvartą. Susirinkimas už tokį 
našų ir gerą darbą valdybai pa
reiškė padėką.

k Susirinkimas teigiamai įver
tino valdybos gražų darbą ir 
prašė palikti sekančiai kadenci
jai. Buvusi valdyba sutiko ir to-l| 
liau vadovauti. Susirinkimas

ANNUM
PASSBOOK
ACCOUNTS

PB» ANNUM
55080 or more 

minimum 
30 months

1% HIGH RATES
PAID QUARTERLY AT

BRIGHTON
FEDERAL 

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES
4071 ARCHER AVENUE 

CHICAGO," ILLINOIS,66632 Į
TEL.: LA 3-8248

(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

1
2%

PER ANNUM
certificates 

$5000 or more

PEt'ANNUM
$1000 or more 

1 year mln.

AMBULANCI 
P ATA R HA VI- 
MAS DIENĄ 

IR NAKTL 
* 

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTL 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

4307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

' BUTKUS - VASARIS
1448 So. 50th Ave^ Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

NARIAI:

Chiea^ot
Lietnvių
Laidotuvių
OtreKtoriq
Aaseelacijos

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayett* 3-357J

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArde 7-1138-1E3J

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET RJtpuHle 7-JE2I3
2314 WEST 23rd PLACE Vlixlnk 7-0€73
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Paloe Hills, PL 974-4418

P. J. RIDIKAS
3354 80. HALSTED STREBT Phone: TArds 7-1911
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parduodam batus žemiau savikainos **
.Dėl prekių kainų Europoje ir transporto išlaidų sistematinio kilimo 

o ypatingai dėl dolerio nuvertinimo, esame priversti musų importuotų 
batų krautuvę, .‘M159 N. Lincoln Ave. (Tel. 248-2646), uždaryti. Ta pro
ga dabar čia vyksta likvidacinis žemiau savikainos — žieminių ir 
vasarinių, moterims, vyrams ir vaikams batų išpardavimas. Tuo tarpu 
dar turime didelį pasirinkimą vyr. Mercedės hatų, nes siunta buvo gau
ta tik sausio mėn. pabaigoje. Krautuvė atdara ir sekmadieniais nuo 12 
iki 5 vai.

\ Kartu pranešame, kad musų dovaiunių dalykų krautuvė, kartu su 
vokiškais žurnalais, persikėlė Į kitas patalpas — 4725 N. Lincoln Avė. 
(prie Western & Ijiwrencc). Tel. 7X1-5135. Persikėlimo proga, iki ba
landžio m..15 d. prekės parduodamos su 20% nuolaida.

NORDEN IMPORTS

— Gintarė Ivaškienė, Mon- 
rce, Conn., paskelbė spaudoje, 
kad Lietuvių Mėnuo Sacred 
Heart universitete praėjo su di
džia ilsiu pasisekimu. Po koncer 
to buvo suruoštos vaišės, kurio
se dalyvavo, virš 900 asmenų. 
Jas suruošė Bridgeporto, Stam- 
fordo, New Haven, Fairfield, 
Waterbury, Ansonia, Wilton, 
Greenwich, N. J., Danbury ir 
Hartford apylinkių ponias, su- 
nešdamos patiekalus ir indus. 
Universiteto prez. dr. Thomas 
Melady pareiškė, kad lietuvių 
pasirodymai buvo geriausi. Jis 
taip pat pranešė, kad rudens se
mestre įvestų lietuvių kalbos 
ir istorijos kursą, jei tik atsira
stų studentų ir dėstytojų.

— Edm. Vengiajiskas, visuo-‘ 
menininkas ir Gen. Daukanto 
Jūrų šaulių kuopos pirminin
kas, pakvistas vadovauti Lietu
vos Aidų radijo banketui ba-

landžio 9 d. 4 vai. popiet Lietu- darbuotojų suvažiavimas įvyks 
balandžio 8 d. Tautiniuose na
muose, Čikagoje. Bus renkama 
Tautinių šokių instituto vadovy 
bė ir aptąrti jdti aktualūs rei
kalai. Be abejo, kils klausimas, 
kokia yra teisinė ir moralinė 
visuomeninė padėtis Tautinių 
šokių šventėms tapus atskira ir 
nuolatine bei privačia'korpora
cija. "

vių Tautiniuose namuose. Šo-j 
kiams grofi Ąžuolo Stelmoko or
kestras. Btilietai B. Brazdžionio: 
prekyboje bei Lietuvos Aidų 

| raštinėje ir Marginiuose.
— LB Vakarų Apyg. suvažia

vimas bujs balandžio 2 d. šv. Ka
zimiero parap. salėje, Los An-’ 
gėlės, Cąl. Balandžio 15 d., ten- 
bus Ba<Sjo valandėlės balius, o 
balandžio 22 d. įvyks tos para
pijos šeštadieninės mokyklos 
balius. ~~ •< ■

— Plėtras Skvereckas iš Mar
quette Parko šį sekmadienį, ba
landžio 2 d., švenčia šimtąją 
amžiaus metų sukaktį. Jis už
augino gražią, lietuvišką šeimą. 
Jo gerove dabar rūpinasi duktė 
Ona (Skeveriūtė), žinoma dai
nininkė. Kartu gyvena- taip pat 
sūnus Petras, kurie sveikina sa
vo mielą tėvelį ir linki janudar 
daug metų. Malonu prisidėti 
prie šių sveikinimų ir gerų lin
kėjimų. Sveikinimus atsiuntė 
ponia ir prezidentas Jimmy Car 
teris.

— Tautnių šokių vadovų ir

są, atsiuntė 5 dolerius au
ką. Dėkui.

— A. Krinickas, Cleveland, 
Ohio, iš anksto be raginimo pra 
tęsė prenumeratą, o savo gerus 
linkėjimus atlydėjo $5 auka Ma 
šinų fondui. Tos apylinkės tau
tietis užsisakė Naujienas viene- 
rienis metams, bet pavardės 
prašė neskelbti. Alfonsas And- 
riušaitis iš Geneva, Ohio, atsiun 
tė dolerį už kalendorių. Dėk 
visiems.

— Antanas Bačėnas iš Beslėy, 
Ohio; tarp kita taip rašo: “Sku
bu atnaujinti prenumeratą, nes 
l>e Naujienų būtų labai nuobo
dus gyvenimas. Prie jų esu jau 
labai senai pripratęs, šių metų 
pradžioje apsirgau, kad dar ir 
dabar'atsiliepia: akys pritems- 
ta, ausyse ūžia, kojos einant

. — Algirdas J; Jonys, Delan- 
co, N. J., atsiuntė tokį laišką: 
“Neapsižiūrėjau, kad reikėjo 
pratęsti prenumeratą. Tad siun
čiu metinę įr pridedu $5 sava
noriškai pabaudai. Gal ir ma- 
ka, bet peržengus 70 metų, vie
nok prenumeruojant visą eilę 
kitų laikraščių, turėtų padėtis 
bent kiek sušvelnėti. Linkiu 
įJunrsT*ir Naujienoms geros sėk
mės”. Dėkui. ;

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi Į visus skai* 

tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos'kiestėiimuį, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, ;bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visubtino lietuviškų rel. 
kalų renesanso.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatu. Įairie .prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

Mvkolas Karaitis. sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio. 
17350 Gulf Blvd.. St. Petersburg FL 33708, tel. B13—391-9753. paskvrė 
triin dienu atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje urie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.____

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus” 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premija. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kuriu vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike. .

Visas ir visus kviečiame į didžiąją talką. •• —...................

Prenumeratos pratesimo, užsakymu, bei galimų skaitytojų reikalams 
prašomą pasinaudoti Žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. .
CHICAGO, IL 60603 * f

• Iš anksto be raginimo pratesiu šavn nrenumeratą taupydamas laiką ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede_______  doL

Pavardė Ir vardas

Adresas

’ • Užsakau Naujienas kaip dovaną savo .... 
yra naujas skaitytojas. Priede______ dol.

Pavardė ir vardas ------------------- .------------

Adresas---------------------------------------------

kuris

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė „

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIM0KĖJIMAIS

DEL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS l

PETRAS KAZANAUSKAS. PrezdenUs
2212 W. Cermak Road Chicago, III. Virginia 7-7747

— niinoLs valstijos loterijoje 
kovo 30 d. Big Pay Day trauki
me laimėjo 320, 26, 5 ir 9660. 

linksta ir kažkaip prie žemės-Oold Strike traukime laimėjo
limpa... O gal ta senatvė atėjo, 
nes jau nešioju 88 metus... Mie
lai atsiųsčiau auką, bet pensijos 
gaunu tik $180, o dar vaistų 
reikia. Šiemet buvo pas mus 
daug sniego, bet dabar nė ant 
skaudančio danties uždėti neli
ko... Man labai smagu, kad at
siranda vis naujų skaitytojų,, 
bet aš jums tuo tarpu nieko ne
galiu padėti, nors labai norė
čiau, nebent pasakydamas gerą 
žodį naujiems skaitytojams ir 
platintojams. Visiems veliju 
daug pasisekimo iš visos šir- 

j dies”. .

— Konstancija Subonienė įtei
kė $4 Naujienų paramai per 
VISTA bendradarbį Vyt. A. Rač
kauską, gyv. Cicero apylinkėje. 
Ji yra patenkinta tos organiza-

— A. Petrauskas, grįždamas ei jos patarnavimais ir apie tai 
iš Daytona Beach, į Dearborn, skelbiamomis žiniomis Naujiė-

• nose. ’ .

32, 41, 46 ir 04.
—r Ziono Lietuvių Evangelikų 

Liuteronų parapijos Moterų 
draugija “Rūta” švenčia savo 
dvidešimt penkių metų sukak
tuves šį sekmadieni, balandžio 
2 dienų, 11 vai. ryto su iškil
mingomis pamaldomis. Po pro
gramos parapijos salėje bus vai 
Šės. Visi nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti.

♦ Zarasiškių klubo pavasa
rinis banketas įvyks balandžio 1 
d.; šeštadienį, Vyčių salėje, 2455 
W. 47 St. Pradžia 7:30 vai. va
karo. Bus šalta ir šilta vaka
rienė, šokiai, daug fantų lai
mingiesiems. Bilietus reikia įsi
gyti iš anksto tel.: HE 4-7916. 

į Skambinti po 6 vai. (Pr.)

6 KAMB. MŪRAS, 2 mieg, 65-ta ir 
Talman, $27,500.

GRAŽUS BUNGALOW, 6 kamb., 2 
židiniai 83-Čia ir Kedzie. $64,200.

15 M. SENUMO 5% kamb.. 3 mieg., 
daug rūbinių, 2% mašinų garažas, 
63-čia ir Narraganset. S54.000.

2 AUKŠTŲ 2 po 6 mūrinis. 65-ta 
ir Talman. $32,500.

50 AKRŲ žemės Lemonte, $10,000 
už akra.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

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

Michigan, ir keisdamas adre-

M. L S.,
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
įvairi apdrauda — INSURANCE

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkarr 
nuomininku įt

4243 W. 63rd St., Chiefs
Tel. 767-0600.

SUDIEV, ŽIEMUŽE!
4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau

jas gazu šildymas.. Našlė atiduoda už 
$38,800.

5 KAMB. labai modernus mūro na
mas ant plataus sklypo, tinkamas Šei
mai žavingai gyventi. Arti 73-čios ir 
Kedzie. $39.800.
5 KAMBARIŲ naujo tipo mūro namas 
;r garažas. Centrinis oro šildymas 
ir vėsinimas. Galima tuoi pažiūrėti 
ir nupirkti už $28,350. Marquette Pk.

GRAŽUS 5 kamb. apie 20 m. mūras. 
Pušu medžio beisrnantas. 2 auto ga
ražas. Marouefte Parke. Tuoj galite 
užimti. $27,900.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
inette Parke.

TVIRTAS 2 aukštu mūras 2 butai 
ir maloni biznio patalpa 2 auto ga
ražas. Savininkas nusileido iki $38,500.

REAL ESTATE

2625 West 71st Street 
Tel 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Nam v Statyba Ir Remontas

šį

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARDA N0REZKIEN1

Weit'Ittk St, Chicago, HL W62> • TeL WA 5-Z787
Dtdrifo Mtlrinkdims Rtrw rtiks tvalriy

MAISTAI Ii IUROPOS SAMDtLIŲ.

Cosmos Parcels Express Corp.
MAKOUITTI GIFT FAKCIU SIRVICI 

B»1 W. 6*h St., Chlcaye, III. «0tt9. — TM. WA 5-2737 
ŽŽ39S*. HahM »„ Chlca**, IIL 4MM. — T»L tS44m

. “LIETUVOS AIDAI”
S, KAZE brazdzionyte,
= 1 PROGRAMOS VEDĖJA
J/ W0PA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m. 

WLNR 106.3 FM Sat. at 8:00—10:00 p. m.
2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

Telef. - 778-5374

1 9 78 METŲ 
KELIONĖS Į LIETUVĄ

I
• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spauda ir Naujienų
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus dot

Pavardė ir vardas ------------------------------ 1----------- ----- ■>--------- -------------_

Adresas ------------------------------------------------------- 1_----------------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites smripą. 
žlnimui nemokamai be Jokių įsipareigojimų.

Pavardė ir vardas --------------- ------------ - ------------- ,— ■■■ -

Adresas ---------- --------------------------------------- ’__ _ 

Pavardė ir vardas

Adresas

Pa-’ardė ir vardas

Adresas ----------

AKLAS SKRIDIMAS
I i''” •

Kas gali užtikrinti saugią 
lĮonę į pasirinktą vietą?

: Pasiklausykite atsakymo
šeštadienį, balandžio 1 dieną, 
9:10‘vai. vakare per “Gerąją 
Naujieną. Lietuviams’, banga 
banga 106.3 FM “Lietuvos Ai- 
dųv programoje.
Pareikalaukite šios programos 

nuorašo arba šv. Jono Evange- 
lijos: knygelės. Prisiusime dova- 
naL.Mūsų adresas: Lithuanian 
bfinistries, P.O. Box 321, Oak 

Ill. 60454. (Pr.)

Tj^Tėresos Dolan šokių mo. 
;kyJda veikia Marquette salėje, 
'esančioj 6903 So. Western Ave. 

šokti tango, čiačią, polką, 
.rurtibą. valsą, sambą ir kitus 
4bluus. "Sekmadieniais nuo 6 vai. 

o trečiadieniais nuo 8 
'Vak. Įėjimas — $2. Pasitei- 

TžuIi -galima telefonu .768-2168.
■ t .(Pr.)

4 Vytauto F. Belfajius įvai- 
¥ę$-pasakojimai iš lietuvių gy
venimo ir buities yra išleisti 
anglų kalba atskiru 100 psl. lei
diniu “Ona’’. Gaunama iš auto
riaus ir folkloro bei tautinių šo
kių žurnalo “Viltis” leidėjo. 
Kaina $5. Rašyti: V. F. Beliajus, 
PO B0x 1226, Denver, CO 80201.

(Pr.)

PRIVAČIAI parduodamas gražus 
mūrinis namas Burbank. Ill. 4 mie
gamieji, dvi vonios, moderni 
virtuvė, pilnai Įrengtas beismantas, 
centrinis oro vėsintuvas, maudymosi 
baseinas kieme. Teirautis po 5 vai. 
vak., savaitgaliais visa dieną Tel. 
430-1678.

ELECTROS ĮRENGIMAI, f 

PATAISYMAI 
Turiu Chkagos miesto leidimą, 

Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

T»l. 927-3559 __

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

COOK NEEDED
For Company Dining room. Must 

have experience. Excellent working 
conditions. Profit sharing, pension 
plan, paid vacation and holidays.

Apply in person.
JAYS FOODS. Inc. 
825 East 99 Street 
Chicago.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

TUOJAU RIKEALINGI 
VYRAI IR MOTERYS

• Lengviems Punch Press 
operatoriaus darbams.

• Kokvbės kontroliavimo inspektoriai
• Mašinų operatoriai.
• Bendrai apžiū/ai — Maintenance.

Labai geri priedai, dantų gydymą 
imtinai. Reikia kalbėti ir bent 
kiek rašvti angliškai. Teirautis angliš- 

pasimatymui.
A5FRRTCAN GASKET

Tel. 678-3550

TAISAU IR DAŽAU 
NAMUS 

m VISKĄ NAME 
Telefonuoti: 

523-9367 arba 737-0397 
ALEKSAS

iž—«0 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!
Tiktai $98 pusmečiui automobllla 

Liability apdraudimai peni!ninkamą 
Kreiptis

4MS Se. ASHLAND AVR. 
F2M775

kai

RENTING IN GENERA!
N d « h* a <___

LAIKRODŽIAI Ir BRANGBNYBtS

Pardavimai Ir Taisymai 
2444 WEST 49th STREET

TaMu Republic 7-1 Ml

6 — 10 d.
LIEPOS 25 IKI RUGPIŪČIO 3 — 10 d.
RUGPIŪČIO 22 IKI RUGP. 31 —10 d.

Visos kelionės turės vienos dienos ekskursiją į Kauną Visose kelio
nėse bus palydovai. Pirmos klasės viešbučiai, try^ valgiai į dieną. USSR 
viza $15.00. Visose kelionėse galima pasilikti Europoje ir vėliau 
sugrįžti tuo pačiu bilietu. Užsisakant vietą reikia įmokėti $100.00 
rankpinigių. <

Kaina iš Chicagos asmeniui $1,195.00
DtL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS:

Marius Kiela

BIRŽELIO 27 iki Liepos;

♦ JAV LB (R) Cicero Apy
linkės narių visuotinas susirin- 
'kimas įvyks 1978 m. balandžio 
mėn. 2 dieną 11:45 vai. ryto 
šv. Antano parapijos salėje, 1500 
So, 49th Court, Cicero, III.

Valdyba (Pr.)

IŠNUOMOJAMAS 3 kambarių bu
tas Marquette Parke suaugusiems be 
gyvulių. Skambinti po 6:00 vai. vak. 
476-2496.

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi artimai. 
^kvietimai, pildomi pilietybę; pra

šymai ir kitokį blankai.

Didžiausios kailiu

6557 So. Talman Avė. 
Chicago, III. 60629 

312-737.1717 
— arba —

GORDON TRAVEL SERVICE 
Prudential Plaza 

Chicago, III. 60601 
312-644-3003

Air tares subject to changer and government approval

J -JAJ. jgg

PERRY PLAZA MOTEL
1007 Park Ava^ Hot Springs, Ark.

Albertas ir Kastutė Rožėnei, Sav. I

Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV, šildomas maudymosi 
baseinas, telefonas, vaikams žaidimo 
aikštelė. Galima rezervuoti telef.

501-^23-9814.

RANGE
ARE IS 
WILDFIRE

p«4i vieninteli 
lietuvi kailininką 

Chloago>— Jei žinote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaites nemokamai. 263-5826

677^4*9

185 N«th

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

BESTTHINGSIN UFE
I lull Frank Zapolla

GA 4-8654 |N«UBAMC(

Far/n tiTe Insurance Company

Juozo Šmotelio LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Tawn M Lake)

Dažo namus Ii tanike fr R vidaus. 
Darbas garantuota*.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

--------------------

MAUJIENOS/ČMKrAGO ilk, — SATURDAY, APRIL 1, W7S




