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ALTA IR LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ
Svarstydama svarbiuosius Lietuvos laisvinimo rei

kalus Amerikos Lietuvių Taryba bal. 5 d. savo būsti
nėje Chicagoje posėdžiavo penkias valandas. Daugiau 
šia laiko buvo skirta aptarti patriotinių lietuvių jėgų 
telkimą į vieningą laisvinimo darbą.

IŠSAMIAI išnagrinėjus Altos ir Lietuviu Bendruomenės san
tykius, nuspręsta pavesti Visuomeninių ryšių komisijai, kuriai 
pirmininkauja dr. L. Kriaučeliūnas, aiškintis su Lietuvių Bendruo 
menės vadovybe ieškant esamų tarporganizacinių problemų iš
sprendimo.

Posėdžiui pirmininkavo dr. K. “Taip tykiai banguoja gyveni-
Bobelis. Jis painformavo ir apie^mas mano”, sukūrė jai melodi- 
sėkmingą Altos organizuotą sįm- ją. Tą dainą atlikti ryžosi Urba- 
poziumą New Yorke. ' j nijos katedros choras. Ameri

kos Lietuvių Taryba pasiuntė 
padėkos raštą kompozitorei.

ALTo Informacijos

Altos posėdyje dalyvavo T. 
Blinstrūbas, dr. V. Šimaitis, dr. 
J. Valaitis, dr. L. Kriaučeliūnas, 
kun. A. Stasys, St. Balzekas, 
Grožv. Lazauskas, J. Skorubskas, 
Eug. Smilgys, J. Pakalka, E. Vi
limaitė, L Blinstrubienė, kun. J. 
Prunskis, P. Bučas.

Premijos radijo 
valandėlėms

CARTERIO NUTARIMAS SUKĖLĖ AUDRĄ 
I VISOJE LAISVOJE EUROPOJE
I

Carteris keis savo nuomonę, jei nesusitars su 
rusais dėl strateginiu ginklu kontrolės

WASHINGTON, D. C. — Prezidento Jimmy Carterio nuta
rimas sustabdyti neturono bombos gamybą sukėlė didžiausią 
audrą visoje laisvoje Europoje. Turėjo aiškintis Amerikos kariai, 
Valstybės Departamentas ir visa eilė atsakingu pareigūnu, ko
dėl nutarimą- padarytas su jais visai nepasitarus. Labai pasipik
tinę vokiečiai. Kurie geriausiai informuoti apie sovietu karo jė- 

! gas visame Pytu Europos pasienyje.

Mirė Jonas Gerutis

1978 m. kovo 27 d. Amster
dam, N. Y., mirė ilgametis U. 
R. Minister!j’os tarnautojas Jo
nas Gerutis, Nuliūdime liko ve
lionio žmona Aleksandra, duktė 
Regina, sūnus Jonas ir šveica-

Glasgow mieste senus' namus dar lebegriauna labai primityviomis priemonėmis 
Jaunas vyras kūju daužo didelius plieno vartus. Radijo 'stolis panoro užrekorduoti geležies 
balsus,, kad vėliau galėtų klausytojams i>erdta>ii griaunamo namo kūjo smūgius.

rijoje gyvenantis diplomatas dr. 
Albertas Gerutis.

Velionis buvo gimęs J.&96 me
tais. Konsularinę tarnybą prade 
jo 1912 metais Lietuvos Vicekon 
sulato Bauske sekretorium, o 

turios premijos po 250 dol. Pre- jnuo 1^25 metų Pasiuntinybės 
mijų mecennatas — kun. dr. J.!Rygoje ir vėliau Taline valdinin 
Prunskis. Premijų pravedimąi^u- ^o 19^1 metų buvo Lietu- 
globoja Amerikos Lietuvių Ta- jvos Vicekonsulu Rygoje iki pat 
ryba. Kandidatuojančios Į ati, okupcijos.

Lietuviškoms radijo‘ valandė
lėms, esančioms bet kur laisva
jame pasaulyje, šiemet bus ski
riamos premijos už geriausią 
patriotinę, religinę, meno progra 
mą ir už geriausią interview: ke

tinkamos srities premiją radijo 
valandėlės turi iki 1979 m. sau- pacijai’ pasitraukė į Vakarus, o 
šio 1 d. atsiusti Įrašytą j juos- 1949 metais su šeima .persikėlė 
telę savo geriausią patriotinę, j j J. A. Valstybes apsigyvenda 
religinę, meninę programą ar 'mas Amsterdam, N. Y. kame 
interview, žiūrint kurioj sakoj išgyveno iki .mirties.

Artėjant antrajai rusų oku-

kandidatuoja i premiją. Siųsti 
Amerikos Lietuvių Tarybos ad
resu: 2606 W. 63 Street, Chica 
go, Illinois 60629. Jury komisi-; 
jos sąstatas bus paskelbtas vė
liau.

Liet. Konsulato žinios

Liudmila Aganova 
nepajėgė pabėgti

MASKVA. Rusija. — 39 me
tų Liudmila Aganova bandė pa
bėgti j Suomiją, kur josios vy
ras jau 1974 metais pabėgo, ga- 

Lietuvos laisvinimo keliams Į vo darbo ir liepė jai laukti pa- 
aptartt Amerikos Lietuvių Ta. sienyje esančio ežerėlio pakras- 
rybos Visuomeninių ryšių komK tyje. Josios vyras nusamdė ne- 
tetas, vaovaujamas dr. L. Kriau didelį lėktuvėli, kuris turėjo nu- 
čeh’ūno, bal. 30 d. 4 v. p. p. Lie- sileisti ant ežero ledo ir paimti 
tuvių namuose Toronte ruošia ten laukiančią Aganova. 
simpoziumą, kurį globoja Lietu
vių Namai. Kitas panašus sim- bristi jo motina ir josios 14 me 
poziumas įvyks Baltimorėje ge-|tų duktė. Visos trys nurodytu 
gūžės mėn. vidury.

Italės kūrinys Lietuvai

Simpoziumai Toronte 
ir Baltimorėje

Kartu su ja Suomijon turėjo

laiku atvyko į minėto ežero pa
kraštį, bet lėktuvas jų nepaėmė. 
Lėktuvas atskrido į ežero pa- 

Florencijos konservatorijos kraštį truputį anksčiau, negu 
profesorė, kompozitorė Dina Pao;buvo pasakyta. Jis pasisukinėjo. 
Ii Gianį parinkusi iš pavergtos ’ moterų nematė ir nuskrido atgal 
IJetuvos dainų rinkinio “Canti^į Suomiją.
del Martyno lituano” dainą į Moterys iš tolo pamatė skrai 

J dantį lėktuvėlį bet joms dar bu 
vo toli iki ledo. Kai jos už valan 
dos pasiekė ežero ledą, tai lėktų 
vo jau nebuvo. Vyras išbarė pa
samdytus du lakūnus įskridusius 
12 mylių į sovietų teritoriją, o

KALENDORMJS

Balandžio 10: Kleope. Ma- 
karijus, Dygiinėi Mintautas,
Sigizdas.

pasienio policija suėmė ant le
do slankiojančias tris moteris. 
Sovietų valdžia neduoda šioms 
moterims vizos išvažiuoti j už-
sienj.

Saulė teka 5:22. leidžiasi 
6:23.

Visus, lis ir griau*.

— BRITŲ parlamentas nuta
rė padidinti karališkai šeimai mo 
kainus mokesčius.

RAUDONOSIOS BRIGADOS” UŽPUOLIKAI
SUNKIAI SUŽEIDĖ PRAMONININKĄ

Brežnevas kaltina prezidentą CSrterj dėl 
nesutarimų atomo ginklams kontroliuoti

ROMA. Italija. — Praeitą penktadienį gerai ginkluota rati-
dbnosios brigados“ užpuilikų grupė gatvėje užpuolė Genovos pra-l 
menininką ir sunkiai sužeidė kojas ir ranką. Iš visko atrodo, kad; 
Maskvai ištikima teroristų grupė norėjo pagrobti dar viena ItaJ
lijos biznierių, bet jiems nepavyko. Jis bandė pagriebti pramo- i 
nininką sveiką, bet Įsitikino, kad jiems nepavyks, tai sunkiai su-1 
žeidę pabėgo. Jeigu užpuolikams žmonės būtų nesukliudę. tai I 
grobikai būtų reikalavę pinigų už Felice Schiavetti paleidimą. Su
žeistą pramonininką banditai paliko kovos lauke.

Bijoma, kad nenužudytų 
Aldo Moro

milžiniška sumas tankams.
jtuvams ir kulkosvaidžiam?

Praeitą savaitę Aldo Moto pa-j Parnate, kad tankai jau 
grobusieji "raudonosios brigą--^^os, kurią jie anks 
dos” nariai pranešė buvusio į ciau^turėjo^ 
premjero šeimai, kad jis gali1
būti nužudytas, jeigu vyriausy
bė nenutrauks bylos teisia
miems “raudonosios brigados” 
nariams.

žmona ir kiti šeimos nariai 
labai blogai jaučiasi, nes yra įsi 
tikinę, kad Aldo Moro bus nužu
dytas. Maskvinius pasiekė žinia, 
kad Italijos politinių grupių va
dovybės atsisako turėti bet ko
kius reikalus su šios brigados 
nariais. Brigados vadovybė, gan 
nanti įsakymus iš Irake esan
čios radijo siunčiamos stoties, 
nori parodyti savo drąsą ir pa
siryžimą įsakymams vykdyti.

MASKVA, Rusija. — Sovietų 
spaudoje kiekvieną dieną pasiro
do vis aštresnių straipsnių prieš 
prezidentą Jimmy Carterį. Tvir 
tinama. kad Brežnevas yra įsi
tikinęs, jog su prezidentu Car- 
teriu jam nepavyks susitarti dėl 
strateginių atomo ginklų kont
rolės. Prezidentas Carteris jau 
du kartu keitė savo reikalavi
mus, o po pakkutinio abieių vals 
tybių atstovų tarimo prezi
dentas Carteris ir vėl pakėlė vi
suotinio nusiginklavimo klausi
mą. Brežnevas prieš metus at
metė Carterio pasiūlymus, o da
bar Amerikos prezidentas kelia 
tą patį klausimą.
Brangiai kainavę seni ginklai

Sovietų karo vadai, ISeidę

lėk-
ga-

lengvai kontroliojama neutrono 
bomba niekais paverčia »visų so
vietų maršalų planus ir milžiniš
kas sumas ginklams gaminti. Be 

_ to, prezidentas Carteris reika
lauja, ka sovietų ir Kubos kariai
išsikraustytų iš Etiopijos. Jei
gu neišsikraustys, tai kalbos apie 
atominių ginklų susitarimus yra, 
beprasmės. Kremliaus valdovai 
žino, kad keliomis neutrono bom 
bomis. amerikiečiai gali sustab 
dyti visus sovietų tankus Etiopi 
joje.

Italijos grobikai 
terorizuoja valdžią

Roma. Raudonosios brigados 
partizanai dar nieko nepešę iš 
Aldo Moro pagrobimo praėjusį 
penktadieni užpuolė Genuose ki
tą stambu asmenį----- industria
listą Felice Schiave te, bet jo 
negrobė o peršovę per ranką ir 
koją ir pasigrobę jo portfelį su 
dokumentais pabėgo. Daktarai 
nustatė kad sužeidimas nėra sun 
kus.

“Raudonoji brigada, kurios 
jau 160 naujų narių sėdi kalėji
me papildė savo reikalavimus — 
už Aldo Moro —paleidimą reika
laudami bilijoną dolerių.

— BRITŲ princesė Margarita 
prižadėjo mesti meilužį Reddy 
Llewelyn, kad tiktai gautų dau
giau pinigų. - 4

Sen. Percy gali būti

WASHINGTON, D. C. — Sen. 
Sharles II. Percy savo laiku pa- 

j reiškė, kad. jis užmiršta ambici
jas tapti "Amerikos prezidentu, 
bet vakar jis pareiškė, kad 1980 
metais jis gali kandidatuoti pre 
zidento pareigoms. Sen. Pedcy 
yra respuplikonas, bet dabarti
niu metu partija neturi ne vieno 
rimtesnio kandidato.

Pats rimčiausias būtų buvęs 
prezidento Niksono kabineto na
rys John Connally, bet tuo tar
pu dar nežinia, ar jis kandida
tuos ateinančiuose rinkimuose. 
Vieni mano, kad jis galėtų pa
traukti Texas valstijos demokra 
tus, bet kiti, jų skaičiuje ir pats 
Connally, abejoja, ar demokra
tai paklausytų respublikono. Sen. 
Percy nemano, kad G. Fordas ar 
Ronald Reagan butų rimti kan
didatai prezidento pareigoms.

Saulės šiluma 
teikiama satelitais

WASHINGTON. — Industri
jos lyderiai formuoja naują or
ganizaciją, kurios uždavinys bus 
skatinti projektą kad satelitai 
erdvėse rinktų saulės šilumą ir 
ją siųstų žemėn. Pavyzdžiui vie 
nas generatorius erdvėse 1995 
metais galės saulės energija 
elektra aprūpinti visą New Yor 
ką.

Organizacija Saulėlyžio Enėr 
gijos Taryba (sunset Energy 
Council) laimėjo stiprią paramą 
iš senatoriaus Henry M Takso
no (D. Wash.) ir kitų Kongre
so atstovu. Saulės energijos pa
naudojimas iki šiol buvo naudo
jamas dar labai mažai — vie
nur kitur namams šildyti.

Sen. Jackson ir Peter Glaser, 
naujosios tarybos prezidentas, 
mano kad rinkimas saulės spin
dulių 22.000 mylių aukštyje yra 
geriausia distancija saulės ener 
gijai gauti dideliais kiekiais dvi 
dešimt pirmame šimtmetyje.

— Amerikos žydų vadai įspėjo 
Izraelio premjerą, kad jis nus
totų niekus pasakojęs, o imtųsi 
rirpto taikos sutarties darbo.

Sekretorius Cyrus R. Vance, 
išaiškinęs reikalą saugumo tary
boje ir prezidentūroje. Įtikinėja 
Europos valst\wiu galvas, kad 
prezidento nutarimas sustabdyti 
neutrono bombos gamybą yra są 
lyginis. Prezidentas yra pasiry
žęs paskelbti galutiną Įsakymą, 
jeigu nepavyks susitarti su ru
sais dėl strateginių ginklų kont
rolės.

Sovietų valdžia stato nepriim- 
tymą. Jeigu rusai sieks taikos 
ir toliau diktuoti savo sąlygas 
strateginių ginklų kontrolei, tai 
prezidentas pakeis savo nusita- 
rymą. Jeigu rusai sieks taikos 
pasaulyje, lai Amerika neutro
no bombų nebėgamins, bet jei 
rusai sieks užkariauti pasauli, 
tai laisvasis turės gintis.

šio skubaus prezidento nutari 
mo pasekmėje paaiškėjo visa 
eilė laisvojo pasaulio pramiego
tų mėnesių. Kol Amerika. Ka
nada ir Vakaru Europa kalbėjo 
apie taiką ir nesiruošė karui, 
sovietų valdžia kiekvieną metą, 
vis labiau skriausdama pačios 
Rusijos ir rusų pavergtų kraštų 
gyventojus, stiprino savo karo

Rodezijos gyventoju 
skirtingos nuomonės

Paskelbus kad dabartinė Ro
dezijos valdžia planuoja paleisti 
iš kalėjimo kelis šimt.”s juo
džių politikos kalinių, dešinių
jų rodeziečių pyktis pasiekė 
kraštutinumo ribų, o juodžiai 
klausia kodėl ne visi ix)litiniai 
kailiniai paleklžiami. Dešiniųjų 
rodeziečių Akcijos Partijos na
rys toki kalinių paleidimą pa
vadino min. pirm. lan Smitho 
“tolimesnių smirdinčios išda
vystės įrodymu". Iš daugelio ra
sių sudarytoji Rodezijos vykdo
moji taryba pranešė, kad kali
niai paleidžiami dar šią savaitę 
vykdant kovo 3 dieną pasirašytą 
susitarimą.

Rodezijos teroristu 
kruvinos išdaigos

Rodezijos teroristai privertė 
vieno Rodezijos parlamento juo 
džio atstovo Simono Shengeto 
sūnų kastuvu užmušti savo tė
vą. Chengeta buvo vienas iš 16 
juodžių, išrinktų į 66 vietų Ro-

jėgas.
Praeita vasara sovietų karo Į * • ivadovybė pakeitė visas pasienio 

divizijas. Į Rytų Vokietiją. Če
koslovakiją. Vengriją kitus 
kraštus atsiuntė visai naujai 
suorganizuotas savo kariuome
nės divizijas, kurios šiandien tu 
ri pačius modemiškiausius gink 
lūs. daugiausia tanku, pakanka
mai aviacijos, pasakišką kulkos- 
vaidžių ir šovinių kieki. Sovietų 
maišalai, jeigu jiems būtų duo-f 
tas įsakymas, labai laisvai galė
tų panaudoti vokiečių naudotus 
Blitzkriego metodus ir pavergti 
visą Vakaru Europą.

Amerikiečiai, pasižadėję ne
naudoti atomo bombų artėjančia 
me kare, pradėjo gaminti neutro 
no šovinius. Karo vaovybė įsi
tikino, kad tiktai neutrono arti
lerijos ir aviacijos šoviniai galė
tų sustabdyti greitą sovietų ka
ro jėgų invaziją j Europą. Ne
utrono bomba gali blitzgriegą 
vietoje sustabdyti. Ji nesunai
kins sovietų tanku, bet ji užmu
ša visus sovietu karius. įspraus-1 
tus j tankus.

Be apmokytu specialistų so-j 
vietų tankai negali judėti pir-i 
myn. Angolos valžiai Ihivo rei 
kalingi rusų apmokyti kubie
čiai specialistai. ne> angoliečiai 
nemokėjo ir dar nebemoka so
vietų tankus valdyti. Amerikos, 
vokiečių ir kitu valstybių kariai 
žino, kad neutrono bomba gali

j dezijos parlamentą.

Simon Chengeta kovo 18 die
ną buvo partizanų pagrobtas ir 
sekančią dieną savo sunaus Step 
hen užmuštas.

Dabar pranešama, kad parti
zanai praėjusi ketvirtadienį tar
ne kelių kitų smurto veiksmų ata 
kavo vieną viešbutį -kur per 24 
valandas apie 30 žmonių žuvo.

šeštadieniui buvo laukiama 
atvykstant i Rodeziją anglų-ame 
rikiečių grupė padėti įgyvendin 
ti taikos sutartį, kurios nepripa
žįsta partizanai, kurie iš bazių 
kaimyninėse juodžių valstybių

{neduoda Rodezijai ramybės.

— EUROPOS komunistų par
tijos. negaudamos sovietų para
mos. tuojau subliūkštų, tvirtina 
žinovai.

i

BRITŲ princesė Margarita 
pareiškė, kad ji daugiam) niekad 
nesusitiksianti su 17 metų dai
nininku.

ši galingą ginklą j-atyrė ir so
vietų karo vadovybė, nes pasku
tinėmis dienomis pradėjo labai 
žiaurią kampanija prieš neutro
no šovinius.

Prezidentas Carteris mano, 
kad jis. turėdamas neutrono bom 
bą, gali lengviau susikalbėti su 
I^eonidu Brežnevai, šiuo reika
lu galutiną nutarimą jis padarys

sustabdyti sovietų įsiveržimą į»tiktai po derybų su sovietų at- 
Vakarų Europą. Matyt, kad apie stovais.
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Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Redaguoja PRANAS ŠULAS
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Klausimus ir medžiagą siysti: 4436 So. Washtenaw Ave„ Chicago, III. 60632.

PLA- Kanados Pensijų Plano įstai-
I ga. F ab.

KANADOS PENSIJOS
NO PAKEITIMAI

Ku i kurie pagerinimai 
vrv’.Mis arbn anuliavimus I

VAKARĘ VOKIETIJOJ 
tKlA lATAliiMP bit J

pins.jų Kretinai, uzciirDių 
\yro ir zniuauN vedybinio gy t. 
venuu iaikj. kuo būii ivgiai!1 
padailini iu.p jų. jeigu vedy-l 
Los anuliuojamos arba skyry
bų uivvju, nuo 1978 m. sau-j 
šio 1 dienos. Garantuojant -- 
kad abiejų pasiangomis uz-i Gyveną vokiečių kilmės žjno 
dirbtos pajamos bus abiejų! nes užsienyje, gali kreiptis 
vinodai panaudotos vedyboms! red. \ukicojos ambasadas 
iširus. •konsulatus ir ten jiems bus

, teikti patarimai socialiniais 
reikalais.

‘ Va k. Vokietijoj yra įsteigtos 
(patarimų biurai dėl sociali
nių klausimų Berater Stel- 
le, kmie teikia interesantams 
patarimus be jokio atlygiui 
mo.

Susiriiikdiisios Pensijų nau
dos išmokėjimai. Pensijų imu 
kėjimai gali būti išmokami už 
iki 12 mėnesių atgal tiems, ku 
rie yra tarp 65—70 metų am
žiaus. ir nebedirba.

Vokiečiai 
nustumia ir 
nančių, Tuo tarpu su kitatau
čiais būna
lietuviai iš V. Vokietijos 
žai ką gali nereikalauti.

savo žmonių ne-1 
užsienyje gyve-

Surinko Ir redagavo teisininkas Jonas Talalas

Dariaus-Girėno iškapotas užrašas

visaip.

Pomirtiniai mokėjimai. Pa
reiškimai: už praeitą laiką mo 
’.ėjimams (iki 12 mėnesių) ga 
Ii būti paduodami mirusio as
mens vardu, jei mokantysis 
tu nepadarė prieš mirtį, še i 
mos arba turto globėjai to
kiais atvejais turi teisę gauti 
i uos išmokėjimus.
Panaikinami sumažinimai iš 

mokėjimams už vaikus. Mokė 
j ima! našlaičiams ir invali
dams vaikams, nors tai būtų 
penktas ar sekantis vaikas. 
Lent kokio didumo šeimoje, 
turi teisę gauti po lygiai mo
kėjimus vaikams.

šie svarbus pakeitimai Ka-I 
nados Pensijų Plane galioja 
nuo 1978 metų sausio 1 d.

Dėl papaildomų informaci- ta mokesčių reikalais patar-

šiandiea 
ma- 

ypač 
tie. kurie prieš 25 metus laiko
iš Vokietijos yra išvažiavę. Vo 
kietija nemoka lietuviams pen 
sijų, kurie buvo Lietuvos val
stybės tarnautojai. Bet toki 
lietuviai, kurie pasiliko Voki e 
tijoje gy venti ir dabar jau su
kanka 65 m .aniž., jiems iš
tarnautas laikas Lietuvos val
stybės aparate, būna priskai
tymas prie renčių.

iki 5:30 vai. vak. Šios įstaigos, lietis V. K. be abejo sunkiai 
narmalios valandos yra nuo 8Į sergąs ir turėtų gauti pensiją, 
vai. ryto iki 4:30 v. p. p.

Chicagos mokesčių mokėto
jai gali skambinti tel. 435- 
1049. Priemiesčių mokesčių 
mokėtojai gali skambinti tel. 
800-972-5400.

Visi trys Chicagos skyriai 
bus atidaryti: — 230 S. Dear
born (18 aukštas); 3720 No. 
Kedzie; ir 721 West 64th 
Court.

Sudarytoji Chicago  j e Svei 
katos bi lemos agentūra (Health 
System Agency,) 180 N. LaSal
le SI., Hm. 700, rūpinasi, kad 
žmonėms sveikatos globa būtų 
pagerinta.

(Tęsinys)

Rūsyje jis išbuvęs nemaitinamas gana ilgą laiką. Iš 
vandens kunkuliavimo jis supratęs esąs netoli kanaliza
cijos ar vandentiekio vamzdžio. Sumanęs išsiva
duoti, jis įlindęs į vandentiekio vamzdį ir tuo vamzdžiu 
beklaidžiodamas, po gana ilgo laiko išlipęs nežinomoje 
miesto dalyje. Buvęs labai ankstyvas rytas. Čia sutikęs 
tik vieną moterį, kuri jam paaiškinusi, kad jis esąs ne
toli geležinkelių stoties.

Kitas karys, Pisariovas, pasak Loktionovo, papasa
kojęs, kad jis buvęs kelių nežinomų asmenų pagrobtas 
gatvėje 1940 m. gegužės 24 d., pasodintas į mašiną ir, pa- 
vežus nežinoma kryptimi, įmestas į rūsį. Čia nepažįsta
mieji asmenys, tarp savęs kalbėję lenkiškai, grasindami 
jį nušausią, reikalavo papasakoti apie tankų brigados 
sudėtį, apsiginklavimą ir stovėjimo vietą. Išlaikę jį i*ū- 
syje daugiau kaip dvi paras, nepažįstamieji nakties me
tu, užrišę jam akis, pasodinę į mašiną ir, pavėžėję neži
noma kryptimi, paleidę už miesto ribų, iš kur jis gegu
žės 27 d. grįžęs į savo dailių.

Generolas Loktionovas pridūrė, kad abu kariai at
rodę labai nukamuoti ir juos tekę paguldyti į ligoninę.

jų kreipkitės į artimiausią

— Pajamų mokesčių mokė
tojai gali pratęsti mokestinių 
formų užpildymo datą dviem 
mėnesiam, užpildžius formą 
2868, — pasakė Chares F. Mu- 
riani, LRS distrikto direktorius. 
Tuo reikalų pajamų mokesčių 
mokėtojas turi prasyti laišku 
datos pratęsimą arba užpildyti 
formą 2668, vadinamą —Appli
cation for Extension of Time to 

, . ,. . .. File U. S. Individual Income
dyinai del V. Kaino pensijos. -fax Return„. Ap]jkaQtas turi 
Dabar dr. Karger• paaiškino QurodvU svarbu feikal kuris 

navmią pirmadieni, bal. 1/ d. tam teismui, kad Lietuvos pi-

J. Pyragus

— IRS Distrikto direktorius 
C. F. Miriani sako, kad Inter
nal Revenue tarnyba turės te
lefonu patarnavimus pajamų 
mokesčių reikalais iki bal. 15 
d., nuo 9—1 v. p. p. ir prates-

— Ada. Elena Arminienė 
gyv. Baltimore, Aid., pranešė, 
kad ji vedė ilgesnį susirašinė
jimą su V. Vokietijos teismu 
(Landessozialgericht) Breme

ne ir dr. Jacob von Karger, 
kuriam įteikti gydytojų paro-

čekius, bet ne jo vaikų ar žmo
nos.

KL. Ar yra minimalinės soc.
see. pensijos išmokamos iš Soc. Papildomai dar buvo pridurta, kad Sovietų vyriausybė 
See. Fondų? M-tė

ATS. Taip, yra minimalinės 
soc. see. pensijos. Jos išmoka
mos asmenims, kurie išdirbo 
soc. see. padengtame darbe ma
žiau negu 20 metų. Tie specia- 
liniai išmokėjimai pagelbsti 
žmonėms, kurie labai mažai už
dirbo laike savo darbuotės me
tų. Argus

netiki, esą, pabėgęs iš Naujosios Vilnios įgulos raudo
nosios armijos karys Butajevas pats nusišovęs: priešin
gai, turima neabejotinų duomenų, įrodančių, kad Buta
jevas buvęs slepiamas ir globojamas Lietuvos valdžios 
agentų ,bet kai tasai slėpimas pasidaręs pavojingas, jis 
sudarę sąlygas Butajevui pabėgti ir bebėgantį nušovę.”

^Gegužės 29 d. SSSR agentūra “Tass” telegramoje, 
kaip žinoma, kiek kitaip atpasakojo šmargoneco ir .Pi- 
sariovo nuotykius, būtent kad Pisariovas išsivadavo per

KL. Pasakykite, nuo ko pri- j vandentiekio vamzdį, o šmargonec buvo nuvežtas su už-
klauso tos minimalinės pensi- 
jos didumas ? Kazė

ATS. Tai priklauso nuo iš
dirbtų metų darbininko, kuris 
pradeda pensiją gauti nuo 65 
metų amžiaus su 25 metų dar
bo stažu, mokant soc. see. įna-

JŪS KLAUSIATE,

ATS.

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR iNCOMt

jį trukdo mokestinį pareiškimą 
laiku įteikti.

fe

IfoHy Pitcher loved her husband.

paskutiniais
liam sąlygom, tai turėjo suma
žinti šiame krašte nedarbą.

Savings Plan at work, aMe is set aside fiom each 
t , , r t ’ ■ < t paych«L to buy Bonds. Regularly. Automatically

staring the Revolution, she did too. Right by his side. That way, you’re mahrig a ręal investmeoj a
.'Then one day while loading cannons, he wai your future. And in Americas, too.

Wied by a British buDeri . So buy United States Savings Bonds.
Molly knew the time had come to take ‘ '

setxk in her country. So she picked up 
where her husband left off. And when

needed. Berds cm be cashed R your bamk. laujr 
Twcmbect tasers a ’ 
ta anv ha dctecad

£

Soc. see. pensijų reikalais
KL, Ar mano soc. see. pen

sija padidės, jeigu grįšiu dar
ban po 62 metų amžiaus? Jonė

ATS. Po 62 m. gavus pirmą 
čekį, tai uždarbiai automatiš
kai bus įskaityti ir dažnai pa
kels soc. see. pensiją.

KL. Ar aš gausiu specialius 
kreditus po 65 metų amžiaus,
jei dirčiau toliau fabrike? Pet.

ATS. Darbininkas, kuris ne
paėmė jokių soc. see. čekių 
prieš 65 metus amžiaus ir pra
dės gauti pensijos čekius po 65 
metų amžiaus, gaus . papildo
mus kreditus iš soc. šec. įstai
gos, kurie gali padidinti pensi
jas. 1 procentu už kiekvienus 
išdirbtus metus (14 2 procento 
už kiekvieną mėnesį). Tas kre
ditas pripažįstamas kiekvie
nai darbininkui nudK5 iki 72 
mėtų nuo 1970 m. gruodžio 
mėnesio ir pakelia darbininko Į

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to

rištomis akimis į užmiestį ir ten paleistas.Taip .pat “Tass” 
nurodė dar įvykį su radonosios armijos kariu Butįajėvu. 
Pasak “Tasso”, Butajevas iš savo dalinio buvo dingęs 
1940 m. vasario mėnesį, Lietuvos valdžios organai^ atsa
kydami į raudonosios armijos vadovybės prašymą suieš
koti Butajevą, pranešė, kad Butajevas gegužės 12 ’d. nu

šus į pensijų fondą, šiuo atveju sišovė, mėginant jį suimti, ir kad mirtis įvyko po revol- 
minimaiinis išmokėjimas bus j verio šūvio į burną. Tuo tarpu po kūno apžiūrėjimo bu-
135 doL mėnesiui, o maksimai 
su 30 metų darbo 160 doL Dau
guma asmenų, išdirbusių 20 ar 
daugiau metų gauna pensijas 
daug didesnes, negu specialines 
pensijas gaunantieji asmenys.

Soc. kl. inf.
KL. Pasakykite* ar šiame 

krašte nedarbo aukštumas pa 
siiiks tokiam Ivgvje ilgam lai 
kui? F. L

Mes nemanome. Mat, 
1 mil. naujų darbų atsirado 

metais. Norma

vę nustatyta, kad žaizda buvo širdies srityje, o, be to, 
visa eilė kitų oficialių lietuvių ąSmėnų pareiškimų 4ibip 
pat, esą, prieštarauja. Anot “Tasso” būvę dar clu atsiti- 2 
kūnai, kada dingę sovietų kariai.

Ministrų Tarybos pirmininkas A. Merkys ūžtikrifib 
komisijos pirmininką J. Bražinską,. esą padaryti visi.žy
giai, kad komisijos darbuose- dalyvautų ir Sovietų val
džios atstovai. Pirmiausia Komisija per ryšių karinin
kus, divizijos vadą gen. Černių ir pulk. Skorulį, kreipėsi 
į raudonosios armijos įgulų Lietuvoje vadovybę Su pra
šymu bendrai nuklausti minimus notoje kareivius, ap
žiūrėti tas vietas ir Lt. Tačiau atsakė, kad jie be Mask
vos to padaryti negalį. Tada su tuo pači u prašymu buvo 
kreiptasi į Sovietų pasiuntinybę Kaune, tačiau ir iš čia

Vietoje to, mes matome tiktai jokio atsakymo be Maskvos duoti negalėjo, o Maskva 
hčdi'den nedarbo sumažėjimą^ 
dėl to, kad išaugo naujos dar
bo jėgos rfepaprstai greitai. 
Tai įvyko dėl to, kad motėrys 
jiadidino vaidrnėnį darbo rin
koj AM socialinių reikalų, be 
To dėl krašte parfreiškusičrs in 

fliacijos pradėjo dirbti dau
gelyje šeimų po 2 asmenis: 
\yras ir žmona, kad gautų dvi 
algas padengti padidėjusias 
isTaiaaš- -

atsakyti neskubėjo.

ButajeVo byla

šee us for 
financing

AT OUR 10W RATE

Today, when it s time to take 
-ode in their country, American* 
buy U.S. Savings Bonds.

i

CompauaiW
Quarterly

OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO 7%%

Sarepftsagitoaa
2ZU WEST CERMAK KOAD

Pnxa Kalcaemma

HOURS t Mon.TM.Fri.9-4

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

CHICAGO, HUNOB 
Phone 1 Virginia 7*7747

Komisijai pradėjus savo darbą, ButajeVo byloj taf- 
dyiūas jau buvo baigtas.

Susipažinusi su tardymo dūorirėhiiniB, kūiūlsija, no
rėdama ko smulkiausiai ir objektyviausiai •rMri'rti. reika
lą, iš naujo perklausė beveik visus tardytojo išt&rtiytus 
liūddytojus, ištardė naujus liudytojus ir, isreiki.avaB 
kariuomenės ir administracijos 'oi'gaiin Visus BūtajėVo 
ieškojimo raštus, išaiškino šitokias įvykto aplinkybes: -

1939 m. gruodžio mėn. Naujos Vilnidš lietuviškas įs
taigas pradėjo lankyti raudonosios armijos kaiys, pasi
vadinęs save politruku Butajevu.. Dažniausiai Butajevas

I lankydavo vietos nuovados viršininką, nedriprasmiškai 
duodamas jam suprasti, kad jis norįs pasivaišintu Buta
jevas susipažino ir su vietiniu saugumo policijoš valdi
ninku,© per šį ir su kontražvalgybos agentais. Butaje
vas girdavęsis savo didele galia sovietų įgulos korių at- : 
žvilgiu, stengdavęsis tatai net nevisai vykusiais fssisė- 
kimais įrodrti, tačiau apie raudonosios armijos ir ap
skritai apie sovietų gyvenimo buitį nieko nepSsakoua- 
vęs. Palaikantiems su Butajevu santykius asmenims su
sidarė įspūdis, kad Butajevas tyčia yra sitfh'čftffias pasi
kalbėti su Lietuvos valdžios pareigūnais tikslu patirti, 
ar šie nesistengs iš Butajevo išgauti bet kokių žinių juus 
dominančiais klausimais. Todėl šie buvo ypač atsar
gūs. šią noumonę rėmė tas faktas, kad Butajevas ne tik 
ištisomis dienomis, bet ir vėlybais vakarais ir nęt nakti
mis bastėsi už vietinės sovietiį įguloj ribĄ, '<i rau^otilėji 
vadai (komandirai) vengdavo su Butajevu susitikti.

(Bus daugiau)

1 - NAUJIENOS, CHICAGO % HA. Ij.idsy April 10, 1978
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VYT. VAIČIULIS

ŠVENTINIAI PRAJOVAI
Arba kaip Cleveland© Lietuvių Bendruomenės Apylin
kės Valdyba negalėjo apsispręsti ar ruošti atskira Lie
tuvos Nepriklausomybės atstatymo šventės minėjimą 
z/savo nariams“ ar ne.

Dviejų korespondencijų

pasakėlės

žinoma, tuojau kyla klausimas: 
o kas ją įpareigojo kitą minėji
mą rengti? Jei nebūtų padariu- 

Šls faktų, Įspūdžių ir keletas si vienybę skaldančio nus tari- 
komentarų reportažėlis galėtų mo, nereikėtų ir super-patriotiš 
būti ir dar kitaip pavadintas.!ko “pasiaukojimo” minėjimo ne 
Ypač perskaičius “Drauge”, Cle rengti. Vėl pagal liaudies išmin- 
velando žiniose, “Nepriklauso- tį 
mybės paskelbimo minėjimą” ir!
tuoj po to sekusią kitą korespon- ’ rimtas. Jau nebepirmas kartas 
denciją, “LB Apylinkės narių kai tam tikndevelando lietuvių 
susirinkimas” (žr. 1978 m. ko
vo 3d.) Pasigaunant ano žinomo 
romano apie dviejų miestų pa
saką, galima būtų šį rašinėlį pa
vadinti “dviejų korespondencijų 
pasakėlėmis”. Tačiau kaip pa-!
vadinsi, nepagadinsi, sako liau- atsklsisti jų, deja, skaudžius 
dies išmintis. (Iš tikrųjų visas suomeninius trūkumus, 
reikalas yra jau taip sugadintas, 
kad baimė ima ar iš viso jis dar: 
pataisomas).

— patys muša, patys rėkia...
Juokai juokais, bet reikalas

sluogsniai elgėsi lyg tiesa, tei
sė, garbė Jau ^nebeegzistuoja, o 
už pasėkas turi kentėti visa ko
lonija.

Ši yra gera proga palukštenti 
tų sluogsnių veiklos metodus ir M. K. ČIURLIONIS PAVASARIO SONATA

t.ūsu

Iš kitos
> gal truputi
Į d:nėja, kie-

jos 
ietuvi

i mjs organizacijos pra pareini i! Taip supratus jos mi 
tis? siją ir ją ištikimai vykdant. dau
įsės Bendruomenė . gelis LB problemų išsispręstų, 
per įkyriai vis iro- , 
ji padariusi ir at- 
Bendruomenė dar 1 

kūrėjų planuose, o šom 
i \arguonėliai. daž-j

Nešvankus pranešimas
korė

1 nebuvo
I JAV Ii, 
j nai nelabai d delio mokslo, nere-i 
■ tai mažamoksliai, sukūrė virs* 
išimto parapijų, mokyklų, hibJiol 

no jsta'gų, pora tuzinų !■ 
, kaliniu, žurnalu, vie 
k’ūbu. bendrinių orga-'

AI Ta, BATFą, SLA.! 
Federacija. LKK>A ir

kiiknAciu 
n uolynų.
niz-iciių
Kataliku

no n u

Mariu

je.

riejimo pa

mo

Vos išvengta 
dviejų minėjimų

Taigi, šiemet clevelahdieciai 
vos, vos neturėjo dviejų “pa
grindinių Vasario 16-sios minė
jimų. “Bet, norėdama gražias 
tradicijas išgelbėti, Bendruome 
nė šj kartų, atskiro minėjimo at
sisakė”. Taip rašoma anoje ko
respondencijoje “Drauge”. Koks 
tos Cevelando Bendruomenės 
gerumas ir patriotiškumas- Tik/

“Priežastys” atskiram 
minėjimui pateisinti

Reikalas ir naujas, ir senas: 
. ir paprastas, ir komplikuotas. 
Iš esmės jis sukasi apie kontra- 
versinį (geriau pasakius, gana 
įžūloką) LB akciją pasirinkti 
pinigų Vasario 16-sios minėji
mo proga. Nebūtų tai išskirtinai 
didelė “nuodėmė”, tik, mat, nuo 
pat ALTos Įsikūrimo dienos tos 
šventės minėjimo laikotarpyje 
aukos renkamos ALTos ir AL- 
Tai Lietuvos laisvinimo darbui 
finansuoti. Tas vyksta tad jau

Išėjusi ii spaudos ir galima gauti knygių rinkoj?

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos J krašto politiku. 102 psl. Kaina £1.50.

Knygos bus itsinstos, jei 11.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu*. 

NAUJIENOS.
1739 So. Halsted St, Chicago, BL 80608

gerokai virš 30 metų. Nieko nė- 
atsitikę tokiai tvarkai pakeis 

t i. nebent pakilęs Benruomenės 
finansinis apetitas.

Cleveland*, gi, šiemet “atsi 
rado” ir kita “priežastis” — AL
Tos centro valdybos pirmininko 
Dr. K. Bobelio pakvietimas pa
grindiniu kalbėtoju.

Šios tad ir buvo dvi “priešas- i 
tys”, kad šiemet vos, vos Cleve- , 
landė neįvyko du “pagrindiniai” Į 
Vasario 16-sios minėjimai.

Klaidinanti korespondencija

Griskime tad prie minėtosios 
korespondencijos apie aną vasa- 

: rio 12 d. LB susirinkimą ir prie 
jau aukščiau minėtos kitos ko- 

j respondencijos apie pati nepri 
; klausomybės šventės minėjimą, 
j Korespondencija apie su-mą, 

i‘yra, deja, mažų mažiausiai, klai 
į 1 dinantis rašinėlis, visiškai nepa- 
| i vaizduojąs nei susirinkimo ei- 
|gos, nei susirinkime kilusių ei- 
| i lės faktų.

Pirmame jos paragrafe sako- 
f mar- ;

“Nuomonių skirtumai tarp 
ALTos ir Bendruomenės dėl 

Vasario 16-sios aukų ir progra 
mų iki šiol nebuvo Clevelan- 
dą skaudžiau palietę. Padisku 
tavus, pasiderėjus vis būdavo 
prieinama abiem pusėm pri
imtinų sprendimų. Tik šiemet, 

I ALTos skyriaus valdyboje 
■ esant kietesnių nuotaiku žmo- i1 nių buvo atsiradęs dviejų at s 

kirų minėjimų pavojus. Bet, 
norėdama gražias tradicijas 
išgelbėti, Bendruomenė šį kar 
tą atskiro minėjimo atsisakė. 
Tačiau visuomenėje liko kur
suoti neatsakyti klausimai, 
spėliojimai ir rūpesčiai.”

Korespondencija bando suda
ryti Įspūdį, kid tie “kietesanių 
nuotaikų žmonės” yra kažkokie 
kaltininkai. Tai klasiškas dema
gogiškas ėjimas. Juk ne ALTos 
skyrius ruošė atskirą minėjimą, 
bet Bendruomenė planavo tai 
daryti. Tai kuo dėti tie taip pa
vadintieji, nors- pavardėmis ir 
neišvarinti ALTos valdybos 
žmonės? Kas jie toki? Ką reiš-

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną a> 
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar Jie galį paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus Itam prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai netuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano S0ko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį at
simena žr pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
duos progos susipaflnti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla. z

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio • šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jas Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

336 puslapiais $y Žemėlapiu Ir paveikslais aprašo Pamarį anut }• 
gyventojus Ir gamtą. 1,200 lietuviškų vietovardžių sąrašai. Knygos 
kaina $£.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentų.

kia “kietesnių nuotaikų”? Blo 
gi? O jau “minkštesnių” — ge
ri? Taip ir neaišku.

Betgi iš tikrųjų tie vadina
mieji “nuomonių skirtumai” per 
daug metų nebuvo rakštimi mi
nėjimų rengime, nes LB netruk
dė ALT rinkti aukas Lietuvos 
laisvinimo darbui finansuoti ir 
kitokią veiklą vystyti. Skirtu
mai tik tuomet atsirado, kai LB 
panoro ne savoj ganykloj pasi
ganyti.

Kuklumas nekenktų

Toliau korespondencijoje ra
šoma, kad:

“Raimundas Kudukis (JAV 
LB Tarybos prezidiumo pirmi 
ninkas, Vyt. V.) faktais ir 
skaičiais apibūdino Bendruo- 
bmenės visuomenini darbą, ku 
ris niekam nekliudydamas, yra 
jau davęs gausių vaisių Lietu 
vos laisvinimo ir lietuvių tau 
tos teisių gynimo srityse.”

Gražu, kad Bendruomenė jun 
giasi į bendrą darbą, vadovauja
mą ALTos ir tiesa, kad ji yra 
atlikusi gražių darbų. Daug ir 
kitų organizacijų yra atlikusios 
gražių darbų Lietuvai ir lietuvių 
tautai. Ar tas faktas jau leidžia 
tik vienai Bendruomenei griauti 
nusistovėjusias tradicijas ir svar 
ką tai jau kitas reikalas. O kas

z h. Pirmosios šeš-l 
mokyklos po antrojo 

Ikaro buvo įkurtos ne Bendruo
menės. 1 
gaivintas irgi ne Bendruomenėse 

Tai sakome ne Bendruomenę
• kritikuodami, liet bandydami 
i žiūrėti į ją ir gyvenimą iš relios 
perspektyvos. O ji sugestijonuo- 
ja nemažai dozę kuklumo, kuris 
niekuomet nekenkia.

Dur <’:» 
tądien*

Kultūrinis gyvenimas at

LB prigimtis — paremti, 
ne paglemžti

Turbūt nedaug kas ginčysis, 
kad Bendruomenė yra gera idė
ja. Tik gyvenimo keliu beženg
dama ji slystelėjo ir dar vis ne
grįžta i kelia, 

t
Perdaug nesileidžiant į lankas Į 

manome, kad Bendruomenės pa 
grindinis uždavinys ir tikslas 
buvo, yra ir turi būti — padėti 
jau esamoms organizacijoms ir 
institucijoms geriau funkeio-i 
nuoti, geriau atlikti savo užda
vinius. Kitais žodžiai laikytis 
subsidiarinio principo. Taip kar
tojo Preletas Krupavičius, taip 
šaukte šaukia Bendruomenės pri 1
gimtis----- ne paglemžti, bet* paruoštoje sutartyje.

ta kas slopinantiems Helsinkio 
akto garbinimams”. (Sic!) 
Prie šių kelių teigimų reikia 

ilgėlau sustoti. Viena, kaip jau 
ir nebe pirmą kartą, kai pagal 
reikalą korespondentas “užmir
šo” tikslumą ir po “paaiškini
mo” žodžiu paslėpė didžiai šiur 
ksčią V. Mariūno tiradą-išpuolį 
prieš ALI' pirmininką. V. Mariu 
no “iiaaiškinime” žėrėjo tokie 
žodžiai kaip “išdavikiška, 
našūs 
reikėtų 
ir jam 
dumble

ir pa 
.Jų visų nekartosime, nes 

nusileisti iki V. Mariūno 
pritariančiųjų lygio, o 
nenorime braidyti.

(Bus daugiau)

— ATSTOVŲ rūmų komite
tas yra pasiryžo peržiūrėti visus 
svarbesnius dabartinius pašto 
patvarkymus. Kongreso komite
to nariai įsitikino, kad i pašta 
pateko elementu, kurie neina sa
vo pareigų.

— Panamos vyriausybė atsi
ekė daryti bet kokias pakaitas

KNYGOS ANGLŲ KALBA
j Jasmtoa, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intvmiu nuotykiu 

įprašymai. palroti iš gyvenimo Lengva* itiUus. gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psl Kains $2.50.

Dr. Juozis B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Istorito 
gan trauka nuo^pat senųjų tmžiu iki pokario metu. Vidutinio formato, 142 
osL, kainuoja $2.00.

©r. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istoriją 
211 psl Kaiua S3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dangumi šių knygų vra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas Ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius 1 Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą. *

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

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
čia išminėtai knygas galima užsisakyti Naujienose.

JpezM Kapečlnsicaa, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai apleL 
džiant Lietuva bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių įtovyk- 
loae Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juezas Kapačlnikas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia

atruota. 300 ptL Kaina 7 dol.
ČIKAGimS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO* LlETUVO^. 

Autorė buvo Vilniuje,-Trakuose Druskinlnkuoae, Kaime, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $130. Yra taip pat 
Išversta i anglu kalba.

M ZaUtoiko SATYRINtS NOVtLtK Genialaus rusų rašytojo 
00 satyrinių novelių. 199 pusL, kainą $2.

D. Kuraitis, KELIONi | ANAPUS GELEžINtS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturiato Ir agltpropo propaganda bei 
ufaaaskavlmaL Abi knygos parašyto lengvu, gražiu Aillumi.

Praf. P. Pakarklfe, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBtS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 pat dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kalni fi. —M'MB,

VImm LIUBLINO UNUOS WKAKT1H PARAiTtJK.

fb ir kiti JaldlnlAi yn rnmtni
MAUJIKMO1I, 1739 S*. HALSTID ST. CHICAGO, ILL. MM

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Hl 60608 
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; RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Niu|ltnow jiuti puDtty knyyg, kuriat brf kokli !

knygų spintą «r lontyną.
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. įdomūs JaamĮ dieniĮ 

atsiminimai ir įvykiu bei rietu aprašymai skaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina $5.

A. PakalnHkls. METAI PRAEITYJE. Netolimu įvykiu priilmlni- 
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymaL aufklrt- 
tyti J 12 dalių. 296 psL. kaina $5.

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomai, Gn- ' 
? šiais viršeliais. 336 psL Kaina $6.00. Minkštai! viri. S5.8B

Frer. Vaef. BlrHIka, SENŲJŲ LIETUVIiKU KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 pst, Įrišta — 33,00, minkštais vir
beliais — $2,00; D dalis, 225 psl, įrišta — $3,60. minkš
tais viršeliais W.6B

Henrikas Tomas — TamaUuskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.

I
 Pakalnės ir Labguvos, apskritys su įdomiais apnšymaii. iliu

stracijomis ir dokumentacija. 336 psl., kaina 36.
P. KesIOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 

partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina S3. i
Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės ttiimlnlmU 

’ 170 psl.________________ :------------------------------------Uit
M. Gud«IU, POVILAS MILERIS., biografijos bruožai 2X1 (

puslapiai ____________________ L__________________ O*
Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto lllaidosni.

NAUJIENOS,
1739 S. H*Jstc4 St_, Chicago, DI 60608. — Tel HA1-61H I
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Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoj*

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA 
asen-iacp) 
684 pel. Kaina

Alekso Abrose myga aprašanti paskutinių 90 
Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 
$10. Išleido Amerikos Lietinių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmai Chicagon atvažiavęsKnygoje aprašyta pirmai Chicagon atvažiavęs HetirKa, pirmo* 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos lalpos draugijoa, statyto baž
nyčios, įsteigti laikraščiai kurių rišo buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
ptMulietiškl chorai, 9 bažnytiniai fr 314 veiklesnių žmonių biografi- 
Joa. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistinrų, laisvamaniškų tr 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigto mokykJoe, akaltykto, bars 
kai ir kt • n-MBPWi

Norintieji knyga įsigyti, prašomi parašyti čekj arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir padųatl:

1731 Se. Halatof 8U m CMM

1735 South Hx(«t«3 Street, Chicago, UL 60 C SS

I NAUJUMO] Chicago s ill Mau day, April 10, 1978
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Taupykite dabar 
pas mus

ris misi taupom! jis? ptitigal it- 
L‘ata didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus Jūsų 
užsimojimus. Antra, 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 Certifikataį kurie ne- 
įa iki

7y4%
palūkanų, priklausomai nuo jdėtoi 
jo-mos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės iąskaito«

5%%

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

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, ĮTRINTI DIDELES ATSARGAS 

įteigta 1923 metais. T«L 421-3070
Įstaigos pletuoM Betnu eutomobUlama pastatyti.
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Pastabos iš tolo
Dideli žmonės mažame mieste

II

(Pasikalbėjimas su A. Kantautu) 
Savo pastabose rašydamas 

apie didelius žmones mažame 
mieste (“Naujienų” Nr. 60 š. m. 
kovomėn. 14 d.) užsiminiau, kad 
po pasikalbėjimo su prof. dr. M. 
Mackevičium — parašysiu ir 
apie Adomą ir Filomeną Kantau 
tus, kurie, kaip Faustina ir Me
čys Mackevičiai “vasariojo” ma
žame Karfornijos dykumų mies 
te — kurorte Desert Hot Sprin
gs. Buvau tada pastebėjęs, kad, 
Kantautai yra parašę monumen 

Pinigus reikia siusti paAtr Mnnpy 'tajų veikalą “Lithuanian Biblio 
graphy”, dėlto dabar, nesenai, 
jiems grįžtant atgal Kanadon 
(gyvena Edmontono mieste, Al
bertos provincijoje patiekiau ke 
lėtą klausimų, į kuriuos A. Kan
tautas gana išsamiai atsakė, tuo 

• suteikdamas labai geros infor
macijos netik apie patį veikalą 
(“Lithuanian Bibliography”) 

-rr . x ai -i a -i • *• v- bet ir apie nors ir nedidelę betVytautas Alseika Amerikoje žinomas garbingo tėvo gera. ori!anizaotJ( lie_
negarbingu vaiku, dabar ir Lietuvoje tokiu vardu yra pa-|tuvių _ Edmontono kolonija, 
garsėjęs. Alseikos tėvas buvo Danielius Alseika, baigęs Taigi — pasikalbėjimas su Ado- 

lĮmu Kantautu.
VI. Bakūnas: kiek žinau, Tams 

ta nepriklausomos Lietuvos lai
kais išėjęs aukštuosius ekonomi
nius mokslus Danijoje (Kopenha 
goję) — grįžęs Lietuvon įsijun
gei savo profesijoje į Lietuvos '

As of December 1, 1977 
Subscription Rates:

In Chicago $33.00 per year, $18.00 per 
six months, $10.00 per 3 months. In 
other USA localities $30.00 per year, 
$16.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.

20 cents per copy

Nuo gruodžio pirmos d. 
Dienraščio kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuose:
metams -___ _
pusei metu __
trims mėnesiams
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose
metams

pusei metu —--------
trims mėnesiams 
vienam menesiui _

Kanadoje:
metams---------
pusei metu _____
vienam mėnesiui

$16.00
$ 9.00
$ 3.00

$33.00
$18.00
$ 3 50

Užsieniuose: 
melams — 
pusei metų — 
vienam mėnesiui

$34.00
$18.00
$ 4 00

Naujienos ema kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben-

$33.00
$18.00
$10.00 į drovė, 1739 So. Halsted SL. Chicago, 
$ 3.50 111 60608 telef 421-6100

S3P oo ' Orderiu karo- «y jžsakym'

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

Alseika neturi ramybes komuistineje 
Lietuvoje

aukštuosius mokslus caro laikais ir kovojęs su kitu su 
kitais garbingais lietuviais už Lietuvos nepriklausomybę 
ir demokratinę santvarką. Vilniuje jis buvo artimas Dr. 
Jono Basanavičiaus bendradarbis, buvo Lietuvių Mokslo 
Draugijos valdybos narys. Tuo tarpu Vytautas Alseika, 
garbingojo kovotojo už Lietuvos laisvę Danieliaus sūnus, 
baigė savo karjerą sovietų šnipu.
i' Karo metu ir einant karui prie pabaigos, Vytautas! 

Alseika bėgo nuo antros bolševikų okupacijos, kaip nuo 
didžiausių žmonijos priešų. Sunkūs karo metai, dar sun
kesnis pokarinis gyvenimas jam atrodė lengvesnis, negu 
rusų pavergtoje ir rusams parsidavusių kelių lietuviškų 
komunistų valdomoje Lietuvoje. Jis viską paliko, viską 
atidavė, kad tiktai galėtų toliau nuo komunistinės siste
mos pasitraukti. Gyvenimas komunistų valdomome Vil
niuje jam atrodė baisus košmaras, surištas su didele bai
me, nervų sukrėtibu ir gyvybės netekimu. Jis nenorėjo- 
prisiminti apie tą baisų laikotarpį.

Neramus jis buvo ir Amerikoje. Pradžioje apsigyve
no New Yorke, pervažiavo Į Kaliforniją, persimetė į Cle- 
velandą, važinėjo Į Europą, gyveno Chicagoje, bet niekur 
negalėjo rasti ramios vietos. Jis turėjo gerai apmokamus 
darbus, bet visuomet mokėdavo daugiau išleisti, negu už
dirbdavo. Užsidirbti duoną ir ramiai gyventi, vaikus au
ginti, kaip jo tėvas darė, jam buvo didelė našta. Ameri
koje begyvendamas, jis pradėjo dairytis apie gyvenimą 
kituose kraštuose ir net pačioje Lietuvoje. Kelionė Į Lie
tuvą senos motinos aplankyti, atrodo, bus vėl pakreipusi 
jo gyvenimą. Okupanto pasiūlytos gyveninio sąlygos ir 
paskirti uždaviniai jį patraukė komunistinio pasaulio 
kryptimi. Kada jis susižavėjo komunistine santvarka ir 
kada jis pasižadėjo tarnauti okupantui, tuo tarpu tiktai 
jis pats ir okupantas galėtų pasakytu Greičiausiai į so
vietines pikles jis buvo įveltas, kai nuvyko senos motinos 
aplankyti. Matėsi jis ne tik su motina, bet ir mas- 
kviniais.

Amerikon okupantas Alseiką dar išleido, bet jau už 
verbuotą. Jis jau vogė dokumentus apie laisvės siekian
čius lietuvius. Reikia manyti, kad jis rinko maskviniams 
reikalingas informacijas ne tik apie organzacijas, bet ir 
apie paskirus asmenis. Dirbdamas Draugo redakcijoje, 
jis jau dirbo ir Maskvai. Kaip vėliau jis vogė dokumen
tus ir Dr. Valiūno vadovaujamos organizacijos, taip ank- 
sčia jis rinko žinias ir iš Draugo. Jam pavyko išnešti di
doką pluoštą svarbių fotografijų. Ar Chicagoje jį dar są
žinė graužė, ar jis buvo nusileidęs j dugną, šiandien sun
ku pasakyti. Tiek težinome, kad Alseika, kai Vytautas 
Kazakevičius, kitų Maskvai parsidavusių bendradarbių 
buvo priimtas ir vaišintas Draugo redakcijoje, tai Alsei
ka Kazakevičiaus nematė. Jis buvo užsidaręs savo kam
barėlyje ir nesidorė. Kazakevičius tiktai priėjo prie jo du- 
rj, pasižiūrėti Į jo kortelę, prisegtą prie jo durų, bet su Al
seika nesusitiko ir nesikalbėjo. Po trijų metų Kazakevi
čius tapo Alseikos viršininku, kai jis pagrobęs ką tik ga
lėjo iš Amerikos lietuvių, nuvyko su visu savo bagažu j 
rusų pavergtą Lietuvą ir išpasakojo savo šunybes Ameri
kos lietuviams. I

Alseika parašė knygą apie savo žygius Amerikoje. 
Jo knygos vyriausiu redaktorium ir patarėju buvo tas 
pats Kazakevičius, kuris Draugo redakcijoje pro skylu
tę bandė pamatyti, kaip tas garbingo tėvo Maskvai par
sidavęs sūnus atrodė. Savo knygoje jis apsčiai naudojosi 
išvogtais dokumentais arba jų nuorašais. Galimas daik
tas, kad jis nen< -ėjo visų jų naudoti. Gal kartais ji są
žinė pradėjo graužti? Vienam kitam savo prieteliui Ame-

VILNIAUS KATEDRA IR GEDIMINO KALNAS

ekonominį gyvenimą, paskiau
siu laiku (iki Lietuvos buvo 
(Tauragėje) direktorium. Kada 
Ir kok omis aplinkybėmis, būda
mas ekonomistu, Tamsta ėmeisi 
tok’o didelio, sakyčiau mokslinio 
darbo, kuris atsispindi “Lithua
nian Bibliography”? Juk tai tik 
rai svetima sritis ekonomistui?

A. Kantautas: Dėl susidėjusių 
aplinkybių emigracijoje, aš pa
likau savo, ekonomisto, profesi
ją ir 1959-60 metais, lankiau 
Washingtono universitetą Seat-

■ tie, kur įgijau Magistro laipsnį 
b bliotekininkystėje ir tuoj pra
dėjau d rbti Albertos (Kanado
je) universiteto bibliotekoje kny 
gų užpirkimo skyriuje, o vėliau 
buvau paskirtas to universiteto 
vyriausiuoju bibliografu. j

Aplinkybės buvo tokios, kad studentams padėčiau surasti ko seka 6) pati svarbiausioji įra .simu yra parašyta. Žmogus, ži- 
tuoj po karo pradėjo reikštis di- medž’agos. Pradėjau sudarinėti šo dalis, kuri nurodo rašinio klasi : A
delis susidomėjimas kraštais Ii- sąrašus knygų, esančių mūsų flkacijos numerį ir sąrašą biblio dinimą, iš antraščių rodyklės ga
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nąs knygos ar straipsnio pava-

kusiais už geležinės uždangos ir. (Albertos) ir kitose Kanados bei 
daugelis profesorių buvo gerai 
susipažinę su ten esančia tvar
ka ir istorija. Savo studentams 
jie duodavo parašyti ką nors is 
tų kraštų istorijos, politikos bei turinys7 
folkloro. Tuo metu Albertos uni
versiteto bibliotekoje buvo labai A. Kantautas: WA Lithuanian 
mažai knygų apie Lietuvą ir dėl. Bibliography” _ jungtinis rasi 
to studentams buvo labai sunku sąrašas apima visas Lietuvos 
susirasti reikiamos medžiagos į Sėtuvių gyvenimo sritis, ku- 
tok'oms studijoms. Profesoriai] ri°s y73- sugrupuotos į trylika 

J pagrindinių skyr’ų, o tie savo 
keliu vėl padalinti į smulkesnius 
dalykinius poskyrius.

Leidinyje yra surašyta 10. 
168 pavadinimai rašiifų, t. y. 
knygų, brošiūrų ir traipsnių apie 
Lietuvą ir lietuvius visomis Eu
ropos kalbomis.

Kiekvienas įrašas trie biblio
grafijoje turi: 1) savo eilės nu
merį, 2) autoriaus vardą ir pa
vardę, 3) rasinio pavadinimą —

kreipdavosi į mane, kad jiems

Jungtinių Amerikos Valstybių 
bibliotekose.

Vi. Bakūnas: ką ir kiek api
ma “Lithuanian Bibliography”

! rikoje Alseika atsiuntė savo knygos egzempliorių. Ke
liems jis pasiuntė ir laiškelius, norėdamas užmegzti nu 
trauktas pažintis. Iš visko matyti, kad jis jau Vilniuje ne 
rimauja. Jis parašė kelis reportažus į Chicagos Vilnį, net 
paskutiniu metu jo raštai nukreipiami į New Yviko Bim
bos leidžiamą Laisvę.

Bimbai nugyvenus lietuvišką dienraštį i penktadie-j 
niais leidžiamą savaitinuką, jame pradėjo kartais nuoj __
karto parašyti ir Vytautas Alseika. Praeitą savaitę jisį kraitį' 4)~ku£ kasBkada ra 
parašė straipsnį, kuri pavadino ‘Tai, ką matau ir pergy
venu Lietuvoje”. Kad jis gali parašyti apie tai, ką jis pa
mato, tai galima tikėti, bet kad jis parašytų, ką jis per
gyvena ,tai jau abejotinas dalykas. Jis gali parašyti, ką 
jis pergyvena ar pergyveno tiktai tuo atveju,. jeigu tie 
pergyvnimai bus naudingi okupantui. Bei jeigu jis pra
dėtų rašinėti apie savo sąžinės graužimą ir padarytą di
delę klaidą, tai okupantas ne tik nespausdintų Vilniuje, 
bet neišleistų ir užsienin pasiųsti. Jam maloniausia būtų 
rašyti apie kino artistes, bet tokiems rašiniams okupan
tas turi apdairesnnių plunksnų, šį kartą ji įkinkė para
šyti straipsnelį apie butus ir lengvą jų išnuomavimą ne 
tik komunistų pavergtoje Rusijoje ,bet ir Lietuvoje. Jis 
šitaip rašo:

. “Lietuvoje vis daugiau lankosi svečių iš JAV, 
Kanados ir kitų šalių, net tolimos Australijos. Jie 
kalbasi su savo giminėmis, paliečia klausimus: kiek 
kainuoja nuoma Lietuvoje, ir kiek ji atsieina New 
Yorke, Chicagoje, Los Angeles ar kituose miestuose 
bei kitose vietose? Kasgi pasirodė? Galvas kraipo ir 
svečiai amerikonai, ir šeimininkai vilniečiai, kaunie
čiai. Pasirodo, kad Vakaruose už gyvenamąjį plotą, 
už butą reikia sumokėti ketvirtadalį ar# net daugiau 
mėnesinio uždarbio. O Tarybų Sąjungoje, Vilniuje, 
Kaune ir Klaipėdoje? Tiek mažai, kad sakoma, jog 
tai pigiausias už butą net visame pasaulyje.” (Lais
vė, 1978 m. bal. 7 d., 3 psl.) j
Jeigu jau Alseika tvirtina, kad Vilniuje^Kaune ir ki

tur butai yra patys pigiausieji visame pašalyje, tai kaip 
jis suderina tokias brangias kainas, lupamas iš Vilniun 
nuskridusių Amerikos lietuvių? Visi žinome apie Vilniaus 
Butų kainas, ir žinoma kiek reikia vargo pakęsti, kol ko 
kį butelį žmonės pajėgia surasti. Visi lietuviai žino, kad 
naujai statomi butai eina tiktai okupantui, kariuomenės 
vadams, milicininkams ir komunistų partijos nariams, o 
paprastiems lietuviams darbininkams tenka laukti ir ne 
sulaukti. Kaip Alseika gali paaiškinti, kad iš Amerikos He 
tuvių už vieną naktelę nulupa po 20 rublių? Vienoje vie 
toje jis pasakoja, kad Vilniuje už butą moka po 10 ir 12 
rublių mėnesiui. Jeigu moka 10 rublių mėnesiui, tai Įro
dei iš Amerikos lietuvių ima po 20 rublių už vieną 
naktį? • ’

Kitoje vietoje jis tvirtina, kad Bavarijoje tekdavo 
mokėti vien už butą pusę mėnesinio uždarbio, tai kaip 
suderinti “pačių pigiausių butų” šalyje 20 rublių į mė
nesį gaunantis kolchozininkas, privalo mokėti 10 rub
lių už pigiausią kambarį? Alseika turėtų rašyti apie 
klausimas, kuriuos bent kiek geriau žino. Amerikos 
skaitytojų melais šnipas neįtikins.

šinj išleido — atspausdino 5) 
pastabos, paaiškinimai ir kitos 
bibliografinės smulkmenos, po

Ii surasti informaciją apie ieško
mą knygą. Autorių rodyklė paro 
do, kas apie Lietuvą yra rašęs.

kų — išreikštą jų simboliais, 
iriose (bibliotekose) šis leidi

nys randasi.
Autorių .t antraščių rodyk-' Praktiškai, šis leidinys gali 

lės o taip pat smulkusis " daly-! būti naudingas ir tiem asmenim, 
k’nis turinys paduoda įrašo ei- kurie turi vert'ngų lituanistinių 
lės numerį, pagal kurį galima su Į knygų ir norėtų jas parduoti ar 
sirasti ieškomą rašinį bibliogra-1 dovanoti kurio nors universite- 
fijoje.

Baigint atsakymą į šį klausi
mą noriu paminėti, kad šioje bib 
liografijoje yra skyrius kur tel
pa lietuvių grožinė literatūra, t. 
y. proza, drama ir poezija.

VI. Bakūnas: tas veika
las skiriamas? Koks jam paro
dytas dėmesys?

A. Kantautas: “Lithuanian 
Bibliography” paskirtis buvo 
suregistruoti knygas, brišiūras 
ir žymesnius straipsnius, liečian 
?us Lietuvą ir lietuvius, kas 
randasi Kanados ir JAV bibliote 
koše. Asmuo, norintis rasti jam 
rūpinu klausimu medžiagos, ga
li, pažvelgęs į smulku dalykinį 
turinį, nustatyti kiek tuo klau-

to bibliotekai. Jie šioje bibliogra 
f*’oje gali patikrinti, kurios bib 
liotekos kuo interesuojas ir ku
rių knygų dar neturi.

(Bus daug, m)

— SEN. Church tvirtina, kad 
Panamoje suruoštos triukšmin- 
boš demonstracijos nepadės su 
tarties patvirtinti. Panamiečiams 
nereikėjo JAV prezidento iš-

— PALESTINIEČIAI tvirti
na, kad Izraelis, bombarduoda
mas palestiniečių centrus, na u-; 
dojo nepaprastai galingas bom
bas aukščiau ir visai netoli že
mės. Jos neša mirtį.

KVIEČIAME Į NAUJIENŲl!Hi

DR. VYTAUTUI P. DARGIU! PAGERBTI
Sekmadienį š. m. balandžio 23 diena

Martinique Restorane
2500 W. 94th St Evergreen Park, Illinois

DAINOS

SVEIKINIMĄ] 
VA < ariene 
IR ŠOKIAI

5 valandą po pietų 
Vakarienė su šampanu asmeniui 154)0 dol.

BANKETĄ RUOŠIA

Vietas prašome rezervuoti iš anksto
1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu HA 1 - 6100

VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE
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OR. K. G. BALITKAS 
-*v«XUA IR MOTERŲ UGv» 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

4449 S«. Putatki Id. (Crowford 
MMt.cal Bu'Mlna). Tol. t»U 5-6444 

t*. ‘ponius pagal susitarimą, 
i* ae-"atliepia, skambinti 374-8004.

•'R. C. K. BOBEU> 
SKSTU |R SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
T»|«». o75-0533 

<=ox Valfty Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

<OUTE SS, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direKToriv*

1938 S. Henheim Rd., Westchester, IL.
V ALA DOS: 3—9 darbo dienomis ir 

tar antrą Šeštadienį 8—3 vai. 
Tel ; 562-2727 arba 562-2728

TEL. — BE 3-5893 !

PR. A. B. Gnitv ECliAS 
GYDYTOJAS ,R CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

3907 West i03rd Streit 
Valandos pagai suniaruną.

DR. FRANK FLECKAS
OP r OME T RISTAS

kamša liktu viskai
2618 W.- 71 $t. Tol J4J-5

Tikrina akis Fntaiko a Irimus ir
“contact lenses'”

VaL agal susitarimą, Uždaryta tree

A. J. KASLLA1T1S

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KftIKŠClONIUI

"Viešpaties ranka buvo su |ais ir didelis skaičius, kurie (tikėjo, 
gręžėsi į Viešpatį.

Ap. Darb. 11:21.
Viešpaties ranka šitoje vietoje reiškia jo galybę ir vadovystę. Dėlto 

kiekvienas Dievui pasišventęs krikščionis yra tarsi Viešpaties pirštas. 
Jei norime būti pasiruošę tarnauti Dievui ir būti jo atstovais, tai turime 
klausyti jo, priimti jo patarimus ir pasielgti kaip jis reikalauja. Reikia 
taip pat žiūrėti, kad mūsų darbai būtų vaisingi ir kad būtumėm tikrais ir 
tinkamais Aukščiausiojo Dievo pasiuntiniais. Todėl reikia prašyli iŠ aukš
tybių pareinančios dangiškos išminties, priimti Dievo siųstąsias pamokas 
ir pasinaudoti visomis prieinamomis tarnavimo progomis.

Visi žino, kad mirtis yra Žiauri ir paliečia kiekvieną. BcT «ur yra ml 
rotieji? Į tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties*’, kurią gausite ne 
mekarrat Rašykite:

F. ZaVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI 

V«WAW. W.WWW Ym’7AV/??.W/.,.V7.V.V.Wi\W.VWS

DK.LEON AS SHIR UTIS'
(LIETUVOS BYLA HELSINKIO IR BELGRADO 

KONFERENCIJŲ ŠVIESOJE
INKSTŲ, t-USLES 

PRUSTAIu* CHIRURGIJA. 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrini. 1—4 popie*; 
ketvirta. 5 —7 vau vai.
Ofiso Jelefu 776-2880 _ 

Reziuenciįoi relets 440-5545

DK.VlT.lA ŪKAS 
GtUTIUJas IK CHIRUKGAS 

4»Mr« preKtiKa, spėt. MOTERŲ ligos. 
fOtites 2M2 WbST Svth S1KEEI 

Tel. PR 8-1223
VAX., p11111, auixau., ireciau. 

ir peuki. z~* u o-o vaL vas.. StaUme- 
■ 'ait -2-4 vaL popiet ir Kitu tautu 

pa^ai susitarimą.

r ‘. bJU-EihirS, u. p
Ai>araiai - rroiezai. meu. oan- 
QxUiu. Speciali pagalba thorns. 
xAzen tsuppur^/ ir L l

2650 Wast 63rd St, Chicago, ill. 60629 
Tatrr.: PRospect 6-5084

■ - -

Gėlės visoms progoms 
į BEVERLY MILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Talfonai; PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene D rishi y 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tai. 499-1313

(Tęsinys)

(Tokis institutas galėtų būti 
finansuojamas bendrai Tautos 
Fondo, ALTos, LB ir Lietuvių 
Fondo bei dirbti kartu su LK- 

1MA, Baltų Mokslo D-ja, Litua
nistikos In-tu ir pan.)

o Reikia vis*škai nauju žvilgs 
niu pažiūrėti i mūsų santy
kius su jaunimu:
— Degantis reikalas yra jau

nimo idėjinio švietimo ir auklė
jimo sustiprimmas;

— Reikia atskleisti jaunimui 
s*ekjamos Lietuvos vaizdą^vi- 
ziją;

— Reikia atskleisti jam lietu
viškojo valstybingumo istoriją 
bei ugdyti jo politinę sąmonę.

Šioje vietoje negaliu neužsi- 
mmti vieno išeivijos fenomeno, 
kuris, mano galva beveik lygus 
nusikaltimui. Mažų mažiausiai 
ateities istorikas žvelgdamas į

nomeną didele,, gal pačia didžiau 
I šia klaida.

Šis fenomenas — tai daugelio 
mūsų vad. kultūrininkų politikos 
neigimas, ypač jaunimo nuo jos j 
grąsymas. Tas vyksta jau daug 
metų ir tam yra labai, jų many 
mu, gerų priežasčių. Iš tikrųjų, 
gi, ar vakar, ar šiandien beveik 
kiekvieno jaunimo pasispardy
mo priekyje stovėjo ir stovi poe
tiškai atviri jaunuoliai, ne poli
tiniai- užsidarėliai.

Iš tikrųjų krikščioniškasis hu 
manizmas į politiką žiūri kaip 
į veiklą, kuri yra per excellence 
civilizacijos ir kultūros veikla... 
Evangel i j os apreiškime gi ūdi 
visa eilė politinių minčių. Argi 
ne politikos kilnus tikslas ap
reikšti ir realizuoti jas istorijo
je?

Politika yra mūsosios civfliza- 
______ ______________o_____ ei jos dukra. Argi ne protingiau 
šiandienos išeiviją laikys šį fe-1 būtų vieton politiką profanavus,

1

PERKRAVSTYMA1

MOVING
Ltrdimti — °ilna i pa raudi 

ŽEMA KAINA 
fe ŠERĖNAS 
TeL WA 5-8063

Micro wave Cooking 
Saves Time & Energy

MOVING
Apdraustai per kraustam as 

is įVliHų a&flfomp.

AA|Va\aŠ VILIMAS
t«l. 376-1Š82 irba 376-S996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Vilos programos Iš WOPA, 

1490 kiL A M.

L fe tuvi y kąlbir kasdieh nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
-^-3:30 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki «:30 
yah ryto.

Vedėja Aldona Daulcus

Talefu HEnHock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

surasti autentišką, lietuvišką mų. Ir mes išeivija diaspora ga- 
politinį polėkį, kuris suteiktų lim pasididžiuoti kai kuriais lai 
lietuviškajam -valstybingumui 
pačias gražiausias, teisingiau
sias ir tiksliausias formas sie
kiant viešojo gėrio.

Man visuomet menasi J. Lac
roix teiginys: “Kur politinis po
jūtis silpnėjo, ten civilizacijos 
buvo pakeliui į išnykimą”.

— tPagaliau-'būtina jaunimą 
įtraukti į prasmingą veiklą at
sakingose .‘pareigose, atitinkan
čiose jo-įsigytą -patyrimą. Tai 
gali galinti aukščiau įminėtos 
naujos struktūros.

o Pats' laikas.domėtis ir atei
ties federalinėmis galimybėmis. 
Federalinės idėjos-studijavimas 
jokiu būdu nėra per.ankstyvas.

o Galiausiai reikia įtakoti vi
suomenę, spaudą, < organizaci jas 
didesnei laisvinimo darbo akci
jai,. daugiau, dėmesio kreipti į 
teisingą politikos vietos supra
timą išeivijoje, tvarkos impera
tyvą ir pan. šioje vietoje atmin
tini du dalykais

— Vienas, būtina teisingai su 
prasti savo pajėgumą; jo nei ma 
žinti, nei pervertinti, 
žinti, nei pervertinti.

— Antras,- kreipti daugiau dė 
mesio į veiklos taktikos klausi
mus. Bet kokio tikslo siekiant 
visuomet yra keli keliai, bet vi
suomet tik vienas tiksliausias. 
Išankstinis apmąstymas padės ■ 
tą kelią surasti.

Užbaigos mintys

Pavergtoji tauta liuo pirmo
sios okupacijos dienos yra pasie vauti aptarimui klubo svarbių reikalų.

m ėjimais. Tačiau niekuomet ne
užmirškime, jog mūsų laimėji
mai, kol laisvė užgniaužta ir se 
priklausomybė sugniuždyta yra 
visuomet tik preliudas. Mūsų 
darbas dar nebaigtas.

Helsinkio aktas, deja, nėra 
laimėjimas, bet mes netik gali
me, bet ir turime jį išnaudoti 
kaip ginklą mūsų nesibaigian
čioje kovoje. Kovas laimi nebūti
nai tik stiprieji, bet ir gudrieji.
1978.II.5

(Pabaiga)

— XUO gekužės 1 d. aviaci
jos bendrovės pakels kelionių kai 
nas . lapkričio 1 d. vėl su
mažins. — Aukščiausias teis
mas pripažino, kad JAV gali per į j 
leisti nuosavybę pagal naujai pa 
darytą sutartį. — Panamos 
sutarties priešai kreipėsi į teis 
mą. kad uždraustų vyriausybei 
perleisti panamiečiams JAV tur

GAIDAS DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS ir sūnus

— TARTAUTINeJE rinkoje 
aukso kaina truputį pakilo. New 
Yorke moka $181 už unciją.

SUSIRINKIMU

MARQUETTE FUNERAL HOME
I,yr 2533 W. 71st Street
. Telef. 476-2345-6

a * 1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef. 863-2108-9

FRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKšTft TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NAŠLIŲ, našliukiu ir pavieniu klū- w 
bas balandžio mėn. 13 d. 1 vai. popiet I 
šauliu nomuose. 2417 W. 43 SL turės 
narių susirinkimą.

Visi nariai kviečiami gausiai daly-

kusi tiesiog milžiniškų laimėji- Po virinkime bus vaišės. y

Chicago# 
ictnviv
ApfnitivH

.-HMRCiaClJOc

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTĮ

TURIME
KOPLYČIAS 

VISOSE MIEST* 
DALYSE.

With all the emphasis pointing to our dwindling energy 
resources, today’s homemaker can do her part in conserving 
energy through programmed microwave cooking.

Continuous testing by Frigidaire home economists has 
proved that many foods can be cooked in up to 75 percent less 
time than it takes with a conventional range. With the addition 
of a “memory” feature in a new electronic Touch-N-Cook 
microwave oven, a bomemkker, with the touch of her finger, 
can program the onii to change its setting automatically.

For exampTe, the homemaker can set the controls to defrost 
for a certain length Of tfine. At the end of the defrost period, 
the oven allows for a holding time, then it will cook the food 
at the preset power level and cooking time, or the preset 
cooking time and speed.

Every recipe developed for microwave cooking has been 
timed to minutes and seconds. However, a microwave oven is 
more than just a super-fhst energy saving cooker, ftt vemtfiity 
seems limited only by the homemaker’s own ingenuity in adv 
ing mealtime ptdMeTTHi. fiefe’s a 10 minute recipe:

Aiparagus Ham Bundles
8 slices (8« pkfl)*thin- 

tiiced boffed ham
4 slices (6-ox pkg) Swim

cheese
1 can (15 oi) green

| asparagus spears, 
drained

1. S^parateliam tikes an____ ___ _________ .___
each cheese sfice h> half cromHse, anti place atop each ham

1

2

can (11 or) condensed 
Cheddar čhėeM lowp 

tablespodob Water 
teaspoon celery salt 
Sliced slmoods

end PLEASE 
make people 
more careful

3. Microwave on Medium for 8 to 10 minute*. Rtf&e a Mb

YIELD: 4 to 6

ANTANAS M. PHILLIPS
POMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

»3U7 so. LITUANICA AVENUE. Phone; YArd» 7-340

BUTKUS - VASAIT1S
<440 bo. oOth Ave^ Cicero, lit Phone. ULympic Z-1UU»

PETRAS BIELIŪNAS
*34b So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetU 3-357>

Tn today's “do-it-yuurselT’ world, the amateur decorator or 
tbe professkmal too, for that matter, U turning Increasingly to 
-trttntoffs”—or architectural ^ptodJes as they’re known In the 
trade—to provide tanoratlVe and taaginatfeB tooebea in 
home.

Architectural spindles—px. 
tbey-ra the tame product’ 
which used to be known as 
balustrades in staircases now 
are available in a variety ot 
atees and stytes. But the aky*B 
the Hmlt when tt comet to 
the decorative met to which 
they’re now being puL

Architects interior designers 
and -do-it-yoaraelfeff find 

' the spindina versatile, atyllsh 
and inexpensive way to add 
eharacter to t home tr office, 
indooraordtL

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 80. LITUAN1CA AVE. Tel: YArda 7-1138-113J

mounted on vaJk and doom 
as decorative elementu, used

Washu,x the worid’a largest 
manufacturer of architectnral 
xptadles, produces these dec
orator Hems In nine different 
styles, three different thidt- 
Desses and in height* from Ttf 
Inches to eight feet.

The spindles are mada of 
selected western woodA turned 
<m hopper-fed lathes, tended 
to a smooth finish, then shrink

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ'

2424 WE81 69tn STKEEI Republic 7-121J
2314 WEST 23rd PLaCE Vilktai* 7-667)

»1028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palo* Hill*, PL 974-4414

P. J. RIDIKAS
candle bokien <r lamp ba aw. 
as room dMdten, aereeni wd 

or as leg? lor eoflee

M54 So< HALSTED STREET Phvne: T Arde 7-111)
’FJ——B—
| MAUJttMo^ CHICAGO % ILL Monday, April 10, 1978



i

APLINK MUS IR MUSU NAMUS

A, Cooper Skupas -Čikagos miesto vaizdas

AMHHuiiii mm? mm

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
♦ Dr. Patti Brown iš New | pasukas mielai spausdinsiu šio- 

Orlenno vis dar atsiliepna į tele je skiltyje.
foninius šaukimus ir atvažiuoja j 
i namus, liet ji nėra medicinos,' 
o agronomijos daktarė, gi jos pa 
cientai yra įvairūs augalai. Jie 
daugiausiai kenčia dėl blogos mi 
tybos, todėl ji visuomet vežasi 
specialias trąšas ir amaro bei 
kitų kenkėjų naikinimo priemo
nes. Už vizitą ji ima $15, o sun
kesniais atvejais vazonus paima 
į savo bute turimą augalų ligo
ninę.

♦ Namuose gamintas Jogur
tas, kaip ir pasukos, yra daug 
pigesnės už parduodamą krautu 
vėse. Todėl iš jų pirktina natū
ralaus skonio jogurtą išbandy
mui ir pradiniam raugui arba 
kultūrai, o vėliau visą laiką nau 
doti savąjį, štai namuose gami
namo jogurto receptas: 1) Pa
ruošti pieą iš pieno miltelių ir 
jį užkaitinti iki 190 laipsnių Fa
renheito; 2) atšaldyti iki 140 
laipsnių, įdėti raugą arba kultū
rą ir gerai išmaišyti. Trims kvor 
toms arba litrams pieno reikia 
vieną arbatinį šaukštelį kultū
ros; 3) atvėsinti iki 120 laipsnių 
ir laikyti izoliuotą bei šiltoje 
vietoje per naktį arba 6-8 valan
das, o vėliau dėti į šaldytuvą. 
Kai kurie vietoje palaikančios 
šilimą izoliacijos pataria rau
ginti jogurtą pikniko termusuo^ 
se. Jūsų patarimus ir patyrimus, 
kaip namuose gaminti jogurtą ir

♦ Waring B-vė praėjo rekla
muoti elektrinį šutinimo puodą 
— Steam Chef — su įvairiais 
plastikiniais indais, įleidžiamais 
į tą puodą. Consumet Reports 
žurnalas balandžio numeryje ap 
rašė tą šutintuvą, pardavinėja
mą už $45 ir, nežiūrint patrauk
lios reklamos, tvirtino, kad mė
są ir kitus maisto produktus ga
lima neblogiaa pagaminti $4 ver 
tės šutintuvuose.

♦ Anheuser-Busch B-vės Mi- 
chellob skyrius apskundė Fd e ra
li nei Prekybos komisijai ’Miller ‘ 
alaus daryklą, kad ji gamina vo-. 
kišką Loewenbrau. alų, skirtin’ 
gą nuo originalaus. Esą tuo var; 
du JAV gaminamas alus neturi! 
originalių alaus produktų ir yra 
vartojamas skirtingas procesas. 
Panašiai Kanadoje Carling alaus 
bravaivis gamina danišką Tu
borg alų.

♦ Psichologai nustatė dešimtį 
dalykų, kurių amerikiečiai la
biausiai bijo: 1) Kalbėjimas gru
pei žmonių, 2) aukštis, 3) kir
minai ir vabalai bei vabzdžiai, 
4) finansinės problemos, 5) gi
lus vanduo, 6) ligos, 7) /mirtis, 
8) skridimas,. 9) vienatvė ir 10) 
šunys.

♦ Numizmatika arba senų pi
nigų rinkimas bei jų kolekcijų

NAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS

sudarymas yra ne tik įomus bet pų temomis, 
ir pelningas pomėgis. Patirta, 
kad daugiausia renkami dešim
tukai. Brangiausias JAV daimu- 
kas yra laikomas 1873 m. CC 
laidos. Kalbant apie popierinius 
dolerius, mažiausiai yra $10,000 
banknotų su Salmon P. Chase 
paveikslu. Dabar jų tėra priva
čios rankose tik apie 400 bankno 
tų. Senų senovėje vietoj pinigu 

l’ naudodavo daiktus. Keisčiausias 
mainų objektas, vartojamas vie
toje pinigų, yra vakarinio Ra
miojo vandenyno Yap salyne. 
Tai vidutinio rato dydžio tašy
tas akmuo. Už jį galima gauti 
valtį arba pačią...

M. Miškinytė

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI 

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie 
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio, 
17350 Gulf Blvd., St. Petersburg, FL 33708, tel. 813-391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie 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 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

Visas ir visus kviečiame 1 didžiąją talką

J

Pla-

Prenumeratos pratęsimo, užsakymą, bei galimu skaitytoju reikalams 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60608

• E anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede_______ dol.

Pavardė ir vardas ________________________________________________

Adresas

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo .... 
yra naujas skaitytojas. Pnede_______ doL

Pavardė ir vardas ________ _____________

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

m.

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi! 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 jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų 
kalų renesanso. — Dail. Mikas Šileikis, Me

no skyriaus redaktorius ir 
Naujienų Bendrovės direkto
rius, palaikydamas platinimo 
vajų, paaukojo vieną savo kū 
rybos paveikslą Sandimų ko-

— Dėkui V. 2?bertaviįiui, 
Detroit, Midh,“ už atsiųstą $5 
auką pratęsiant prenumera
tų. Dėkui tos apylinkės tautie
čiui, užsisakiusiam Naujienas 
6 mėn., bet pavardės prašiu
siam neskelbti.

— Jono Bagdonavičiaus pa- 
minklo atidengimas bus sek
madienį, balandžio 16 <1., 3 v. 
popiet šv. Kazimiero Lietuvių 
kapinėse. Jis palaidotas 62-je 
sekcijoje, 8-me bloke, netoli 
koplyčios.

Alė (solistė Kalvaityte) 
ir baletmeisteris Simas Vėl- 

basis, buvę čikagiečiai, gražiai 
reiškiasi kultūriniame ir vi- 
suoinenininame St. Petersbur- 
go lietuvių gyvenime bei veik
loje. Simas Velbasis yra iš
rinktas Lietuvių klube direk
torium ir rūpinasi patalpų, nuo 
mavimo reikalais.

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
® ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOK ĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

PETRAS KA2ANAUSKAS, Prez’dentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

— Floridos Lietuvių klubas 
leidžia informacinį biuletenį 
“Lietuvių žinios”. Dabartinę 
redakcijos kolegiją sudaro O 
Petrikienė, F. Prekeris, P. Sta 
nelis, K. Mereckis ir K. Urbai- 

. tis. Biuletenis praneša, kad 
“Floridos Lietuvių žinių” red. 
Pocius ruošia gegužinę balan- 
džio 15 d. 11 vai. ryto Vetera- 

Paveikslas yra į nų paviljone Nr. 2. LB Flori-
charakteringas M. šileikio kū 
rybai, į kurią atkreipė Chica-

dos apygardos metinis suva
žiavimas bus balandžio 12 d. 2

gos miesto meno žinovai, įgy- Val. popiet Lietuvių klube. Ta 
darni miesto detalės paveiks- proga 6 vai 
lą, o jo autorių įrašydami į žyj Ginos 
miųjų asmenų gretas. Vajui; koncertas, o po koncerto ka- 
dovanotas paveikslas vertina** vutė.
mas $50. Jis teks vienam Lš lai j 
mingųjų naujų prenumerato
rių.

— Marija Kmj st antiena, Dan 
bury, Conn., palaikydama lie 
tuvybe, prenumeruoja dauge
lį laikraščių ir visus juos re
mia. Dėkui už atsiųstą Jpen- 
kinę ir už gerus linkėjimus.

— Anf„ Vailėnas, Detroito 
Lietuvių Organizacijų Centro 
valdybos kasininkas, atsiuntė 
tokį laišką: “Valdyba savo 
posėdyje muare spaudos pa
laikymui skinti vienkartinę 
auką $10. Prisiųsdamas šią 
auką, dėkoju Jums už mūsų 
veiklos žinučių spausdinimą, 

drauge prašau — būkite nei- 
tralūs ir kovokite teisingą ko
vą už lietuviškus reikalus”. 
Dėkui valdybai ir visiems D- 
LOK nariams.

_ MARIJA NOREKffiNl
1508 West 5>th St, Chicago, HL 80625 • TeL WA 5-2787 

OldalI* M»irinkimu farw -aJIat (vairi? praHy.
MAISTAS Ii R U ROPOS SANDELIU.

MM

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARGU ITT £ gift PARCEL! SERVICE
W. Htti St, Chicle, JIL 9009. — T*l. WA 5-2717

KC3 Sa. Chicane, 1IL «M0t. — T.l. ŽS443M

kuris
Užsakymusga.1 ima siųsti: G. 

Kulikauskienei, 6527 No. Map
lewood, Chicago, Ill. 60645.

(Pr.)

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudu Ir Naujienų
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus_______ dol.

Pavardė ir vardas___________________________

Adresas _____________________________________________________

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites suslpa* 
žinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.

Pavardė ir vardas -_____ __ ______________ - - . 

Adresas

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė ir vardas
i adresas

A

. vak. ten bus sol.
Č a pk a u s k i e n ės v i eša s1

LIETUVOS AIDAI”
KAZĖ BRAZDUOKITE,

PROGRAMOS VEDĖJA
W0PA 1490 AM FrL at 9:30—10:00 p. m-
WLNR 106.3 FM SaL at 8:00—10:00 p. m.

2646 W. 71 $♦ Street, Chicogo, Illinois 60629 
Telef. - 778-5374

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

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RA1YTOJO ATSIMINIMUS
Or. A. J. Gv«m« _ MINTYS IR DARBAI, 256 psL, UėSanaui 1908 

metų |vyklu>, Jablonskio ir Totoraičio Jatmaa dienas ir auai- 
rfipinima.  “ “

Or. A. J. Guatan — DANTYS, jų priežiūra, ir grožis.
Kietais rlržellalK vietoje S4.00 dabar tik 
Minkytais virieliab Uk _________________________

Dr. A. J. GutMn — AUKITA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES.
Kelionė* po Europa įspūdžiai Dabar tik ______.

Galima taip pat užsisakyti paltu, aftluntv, ček| arba monay ordaH, prla 
nurodyto, kalno, pridadant 50c. pmluntfrn* BteWoan.

$2.00

$2.00

1735 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL.

6 KAMB. MŪRAS. 3 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. $54,000.

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

50 AKRŲ žemės Lemonte, S10.C00 
už akrą.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax
2951 W. 63rd SL TeL 436-787t

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

SUDIEV, ŽIEMUŽE!
4 VIENETU mūras ir garažas. Nau

jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
S38.800.

5 KAMB. labai modemus 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 tuoj pažiūrėti 
ir nupirkti už $28,350. Marquette Pk.

GRAŽUS 5 kamb. apie 20 m. mūras. 
Pušų medžio beismantas. 2 auto ga
ražas. Marauepe Parke. Tuoj galite 
ižimti. $27,900.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette 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
Įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkant 
nuomininkus

4243 W. 63rd St, Chicago 
TeL 767-0600.

— Vakar gautas toks laiš
kas: “Vienas iš mano pažįsta
mų paklausė, ar aš skaitau 
Naujienas? Jani atsakiau, 
kad neskaitau, 
davė voką su 
pasiųsti savo antrašą, 
siu Naujienas dvi sav 
tui. Jei patiks, tai galėsi uzsi- kalingas vyras dirbti mūsų Siuntimo 
prenumeruoti. "
darau, o dabar laukiu Naujie-.latinis darbas, dalybos pelnu, 
nu”. Dėkui už dėmėsi ir už 
platinimo pastangas.

— V. Stanevičius iš Slay nėr 
apsigyveno Creenmore, On t

ar
Jam

Tada jis man 
adresu ir sakė 

ta gau-

HELP WANTED — MALk 
Darbininku Reikia

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba ir Remontas

■
I

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chlcagos miesto leidimą. 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559

PRINTING AND SHIPPING. Mes 
ieškome keletą geru žmonių, norim

ir 3-je pamainoje. Mums taip^pat rei- 

skyriuie, pakuoti medžiagas ir iškrau- 
I ti sunkvežimius 1-je pamainoje. Nuo- 

~ , reikia
kalbėti ir rašyti angliškai. TeL 
276-1600.

a i(cs vėl P1* įmokti spausdinti ir amatą 2-j e

Taigi taip ir

FOREMAN — 2ND SHIFT 
Execellent position, for individual 

with proven supervisory skills in the 
ry . * d 7 „ , . . - Steel Fabricating Industry. Expe-Poma Anna Rakauskas grįžo rįenced required. Excellent salary, 
iš žiemos atostogų Floridoje į.-working conditions and benefits pro- 

; ! dram QanH roenmo tn*namus, Beverly Shores. Ind.
— A.a. Eugenijaus Kriauče- 

liūno mirties metinių proga, 
bus atnašaujamos šv. Mišios 
balandžio mėn. 16 d. 8:30 vai. 
ryto Tėvu Jėzuitų koplyčioje. 
Giminės, draugai ir pažįsta

mi nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti. (Pr.)

— Sol, Birutės Kemežaitės 
naujai išleistą plokštele “Ope
rų Arijų Rečitalis” su Romos 
Operos Simfoninio Orkestro 
palyda, jau galima gauti pas 
platintojus: Marginiuose, 25111 
W. 69th St. ir International’ 
gifts, 2501 W. 71 St. Kaina 
7.00 dol.

Jau yra išėjusi antroji lai
da B. Kcmežaitės pirmosios 
plokštelės “Lietuvių Kompo
zitorių Solo Dainos*', kaina 
6.00 dol.

♦ 1978 m- kelionių Lietuvon 
tvarkaraštis jau paruoštas. Dėl 
informacijų kreiptis pas Marijų 
Kietą. 6557 S. Talman, Chirago, 
III. 60629. Tel. 737-1717. (Pr.)

gram. Send resume to: 
5500 W. 73rd St 
Chicago, Hl. 60638.

EOE

TAISAU IR DAŽAU
NAMUS

IR VISKĄ NAME 
Telefonuoti:

523-9367 arba 737-0397
ALEKSAS

t

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

PM vienintelį 
lietuvį kailininku 7*u jįg 

Chicago je 

NORMANĄ
URŠTEINĄ

TeL 263-5828 
(įstaigos) įr 
677-8489 

(buto)

185 North WabA*h Arsan*:

r ENERGY 
WISE f"

Dft M 3 $ ! O
52-40 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis

<445 S*. ASHLAND AVI. 
52M775

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBU

Pirdivimas ir Tilsynuj 
254$ WEST 49th STREET

Tolefa REpvMIc 7-1941

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 

) Taip pat daromi vertimai, giminių 
l ^kvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

BEST THINGS IN UFE

1208Va W.VStti St.
GA 4-8654

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

į j i i —■ i m—

—Naujienoms reikalingas ko-

dillO

Buy a far no larger or 
more powerful than you 
need.

Doni be a Bom Losert — Jei žinote asmenis, kurie 
galėtu užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa-

Atsiminimų Skirsneliai
atspausdinti

Graži, lengvai skaitoma ir 
įdomi 250 puslapių knyga su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisakyti rektorius. Lietuvių kalbą mo-^vaites nemokamai, 
paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Are,
Chicago, Ill. 60629

Juozo ImoUHo

k an t į vyrą ar moterį išmokysi
me gero amato. Geras atlygini
mas. trumpos valandos. Darbo 
valandomis prašome skambinti 
HA 1-6100.

I

SKAITYK PATS IR PARAGINA 

KITUS SKAITYTI 
« AU J IKKm8

Į — NAUJIENOS,"CHKrAGO B, iLUMwiday, Ą>rfl io/l$7»




