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UŽDARBIO, GIMIMU IR KITOKIA 
STATISTIKA

PARYŽIUS, Prancūzija.—1 ■ ■ —
noma, kad JAV darbininkai dau užsienį tersleidžio 1977 m. 6.8 
giausia uždirba ir geriausiai gy bil. dot O kitataučiai atvažiavę 
vena, bet 24 valstybių ekonomi“ į JAV-bes paliko 5.8 bilijonus

RUSU KARO VADAI PER SIENĄ BUVO 
PASIUNTĘ 18 LAIVELIU

Priešlėktuvinės patrankos grąžino kiniečiu erdvėn 
įskridusį rūsy helikopterį

nio bendradarbiavimo ir išvys
tymo įsteigta organizacija OE
CD, jos surinkta ir paskelbta 
statistika rodo, kad JAV darbi
ninkai uždarbio atžvilgiu ir pra 
gyvenimo liuksusu yra tik tre
čioje vietoje.

Pirmoje vietoje stovi Švedi
jos \ darbininkas su vidutinišku 
9.030. dolerių metiniu uždarbiu.

Antroje —.Šveicarijos darbi-i 
mnkąs.šu 8,870 dol. metinių už
darbiu. *

JAV darbininkas vidutiniškai 
. j metus teuždirba 7,910 dd.Nuo 
Amerikos ' netoli' atsilieka Nor
vegijos darbininkas - su 7,770 
dol. uždarbiu ir Danijos — su 
7,590 .dol/

Kiekvieno gyventojo
\ ... pąjMROS " .

Tojr pati organizacija OECD 
tvirtina, kad Turkija yra pas
kutinėje eilėje, skaitant kiekvie 
nam krašto gyventojui vidutini 
škas metines pajamas, kurios 
TurkęjOj tesiekia 1,000 dol. Por 
tį^aiijoja kiekvienas; gyvento- 
jas.-turi 1.630 dol. ■ vidutinišku 
metiniu.: .pajamų, Graikioje — 
£300,7Islandijoje > — 2,510, Is- 
psmjojė'?— 2,890 ir t.t.

-f i .rr jį i \ - Gilumų skaičius 
^Pramoniniu, kraštų grupėj Va 

ftMrų Vokietijoj yra mažiausias 
gimimų 'skaičius —-vos 9.8 kū
dikiai. vienam tūkstančiui gy
ventojų. Turkijoje — 32.3, JAV 
— 14,7, Britanijoje — 12.6 ir 
Japonijoje — 16.4.

Vakaru Vokietijoje, kurioje 
dabar gyvena 61.5 mil. gyvento
jų, skaitoma, jog gimimų skai
čius yra toks mažas, kad ji vos 
išsilaikanti nuo gyventojų ma
žėjimo.

Atsargos kapitalas
Vakarų Vokietijos iždas yra 

turtingiausias-dolerio ir aukso 
atsargomis—39,7 bilijonus 1977 
m. Japonijos iždas turi 23,2 bi
lijonus atsargų, Britanija — 21 
til. dol. ir JAV — 19,3 bil. 
Bil. dol.

Gal todėl vokiečiai daugiau
siai, važinėja po pasaulį. Jie be
važinėdami išleidžia per metus 
kelionėms užsienyje iki 8,9 
dol.

JAV gyventojai kelionėse po

Gegužės 15: Sofija, Torkva- 
tas, Jaunutė, Daina, Gražutis, 
Noftautaa,

Saulė teka — 5:33, leidžiasi
— 8:0L

Vėm*» ddbMueUK

dol.
Vokiečių nuomonės

Vakarų Vokietijos gyvento
jai dar nėra pamiršę paskuti
niojo pasaulinio karo pasekmes/ 
ir todėl jie nebesiskaito su pini
gu ir jo nebetaupo. ypačiai, 
kad jie turi gerus ir ilgos senat 
vės draudimus, šiuo atveju 
jiems galvos neskauda.

Antra vertus, jie yra įsitiki
nę, kad taikos nebus ir be karo 
neapsieis. Patyrę valiutos kelis 
kartus nuvertinimą, visišką žlu
gimą, jie todėl ir važinėja po 
pasaulį, po jo kurortus ir kiek 
galima naudojasi gyvenimo ma
lonumais.

— 1977 metų rugp. 17 d. Mar 
tin Luther King Jr. vadai su
ruošė demonstraciją į Marquet
te Parką, bet negavo pakanka
mai policijos' protekcijos.'Kelis 
demonstrantus teko vežti į ligo
nines. Miesto tarybos atstovai 
sutiko nukertėjusiems demons
trantams sumokėti $17.000.

Mokesčių Įstatymo 
pakeitimas

WASHINGTON, D. C.-^TAV 
senatas priėmė mokesčių įstaty
mo pakeitimą. kuriuo nubrau
kiama užsienyje gyvenantiems 
ir tenai dirbantiems amerikie
čiams lengvatas. \

Anksčiau buvo jiems leidžia
ma nurašyti nuo mokesčių 20,- 
000 dol. 1977 m. ir 15,000 dol. 
1978 m. prieš tai dar atskaičius 
namų, pragyvenimo ir mokslo 
išlaidas.

Naujas mokesčių Įstatymo pa 
keitimas palies apie 150,000 
amerikiečių, gyvenančių užsie
nyje.

Perdaug advokatų 
valstybės Įstaigose
WASHINGTON, D. C.—Gene

ralinio JAV prokuroro teigimu, 
prez. Carteris manąs, kad vai-/ 
džios staigose yra perdaug ad
vokatų, kurie bereikalo rašo 
daug visokių taisyklių. Pasak 
prokuroro, todėl prezidentas va 
žinėdamas Amerikos vakaruose 
ir pakritikavęs teisininkus.

Iš viso JAV teisingumo sek
retoriate dirba 3,800 teisininkų 
ir apie 12,000 kitose valstybės 
įstaigose.

_ Pašto reikalus tvarkanti 
komisija nutarė pakelti laiš
kams pašto ženklų kainas. Iki 
šio meto mokėjome 13 centų, 
bert nuo geg. 28 d., kai nutari
mas bus patvirtintas, teks mo
kėti 15 centų už paprasto laiško 
partriuntfeaą. r

Illinois Lietuvių Prekybos rūmų ruošiamos Sporto Dienos šventės vadovybė buvo nuvykusi 
pas merą Bilandicą paprašyti jį dalyvauti minėtoje šventėje. Lietuviai nunešė merui Ankaus sū 
naus keptą raguoli. Pasiūlyti mokanti grožuolė skaniausią gabalą duoda merui paragauti. Deši
nėje. stovi Marquette Parko aldermanas Kenneth Jakšy. Sporto šventei vadovauja V. Samoška.

Nuotrauka Algimanto Stsiulio
.r... .. ................................—A*—----------------------- =--------------- ----------------------

TURKIJA RUOŠIASI IŠVARYTI JAV 
KARIUS KLAUSYTOJUS

Krrrelius jau pasiuntė Etiopijon 200 karo 
lėktuvą, ruošiasi Eritrėjos kovoms

NIKOZIA, — Kipras. Turki- ir duodamus įsakymus. An 
jos vyriausybė ir kariuomenės rikiečiai nieko nežinos apie 
vadai labai nepatenkinti JAV vietų karių judėjimą, 
kongreso komiteto ’ nutarimu Rs/Os. ,7. s/aurA<t Atlanto
neparduoti turkams labai rei
kalingos karo medžiagos ii i 
ginklų atsarginių dalių. Tur-j 
jos vyriausybė buvo pasižadė
jusi nevartoti iš Amerikos gau 
tų ginklu kovoms užsienyje, 
bet ju^s pavartojo Kipro sa 
loję.

Prezidentas Carteris prašė 
kongresą ^pakeisti nutarimą, 
draudžiantį parduoti turkams 
šaudmenis, bet atstovų rūmų 
komitetas nutarė atmesti pre
zidento prašymą ir neleisti 
parduoti ginklų turkams. Kip
ro saloje esantieji turkų karo 
vadai labai nepatenkinti JAV. 
Jie niekad nemanė, kad grai
kai turėtų tokios didelės įta 
kos į kongreso komitetą.

i

Ruošiasi išvaryti Amerikos 
karius

Turkų karo vadovybė ir vy
riausybė yra įsitikinusi, kad 
prezidentas Carteris neįtikins 
kongreso narių pakeisti prieš 
keturis melus padarytą nuta
rimą. Pirmon eilėn turkai įsa
kys išvvkti 7.000 Amerikos ka-

* • J
rių specialistų, kurie dabar ap
tarnauja kelias klausymo ra
dijo stotis.

Tos stotys yra tokios galin
gos, kad jos užrekorduoja verk 
visus sovietų duodamus įsa
kymus savo daliniams Jie už* 
rekordcfja sovietų eskadrilių 

WASHINGTON, D. C. - 
Prezidentas Carteris šiomis 
dienomis bandys asmeniškai su 
si tikti su dauguma kongreso 
atstovų ir prašys, kad jie su
tiktų leisti jam parduoti gink
lus Saudi Arabijai. Izraeliui ir 
Egiptui, šie ginklai nebus nau 
dojami kitiems kraštams užim 
Ji, bet jais bandys gintis nuo 
įsiveržėlių.

Dabar paaiškėjo, kad sovie
tų valdžia jau pasiuntė į Etio
piją 200 naujų karo lėktuvų, 
kuriais bandoma organizuoti

vadų Įsakymus kitiems laku 
nams, batalionų vadų Įsaky
mus manevru meu ir gali klau 
syti kiton poricijon permestu 
•OMifctų -karitf paA’kaibėjtmus

Blogai su savanorių 
armija

I WASHINGTON. I). C. —JAV 
' armijos asmeninių reikalų virši- 
j' ninkas gegužės 12 d. prasitarė, 

ie‘-kad su savanorių armija nevis’ 
•>oi kas tvarkoje. Joje, esą, atsiran

da daug nėščių savanorių. Pa
sak viršininko, kareiviai juk ne

Sąjungos

Be to, Turkijos vyriausybė 
rengiasi išstoti iš siaurės At
lanto valstybių Sąjungos. Da
bartiniu metu turku vvriausv- 
bė moka didelę šiaurės Atlan
to Sąjungos išlaidų dalį. Iš
vijus Amerikos karius iš Tur
kijos, vyriausybė bandys suei
ti Į glaudesnius ryšius su So
vietų Sąjunga.

Turkai ilgus metus kovoje 
su rusais, bet jie pastebėjo, 
kad paskutiniu metu rusai jau 
draugiškiau su turkais kalba
si ir elgiasi. Turkai negali sup 
rastis kodėl JAV kongresas ne 
{leidžia prezidentui parduoti 
ginklų Turkijai.

Prezidentas kreipiasi į 
kongreso narius

gali užsiiminėti vien tik vaikus 
prižiūrėdami.

Patariama, kad visi vaiko lau 
kiaurieji kareiviai, šiuo atveju, 
nėščios moterys kareivių parei
gose. turi būti paleidžiami iš 
tarnybos arba duodamos ilges
niam laikui atostogos be atlygi
nimo. išskiriant tik medicinišką 
priežiūrą.

— Lawrence. Mass., mieste
lyje susidūrė du lengvi lėktu
vai. Metalas ir keleiviai pradėjo 
kristi Į daržus ir ant stogų. Fe
deralinė valdžia tyrinėja nelai
mės priežastis.

— Miron Markus, skrisdamas 
iš Bodezijos į Pietų Afriką, Mo
zambiko patrankų buvo priver
stas nusileisti, kai buvo sužei-
stas. Jis praleido 597 dienas Mo
zambiko kalėjime.

_  Atstovų Rūmų komitetas 
nutarė išbraukti iš biudžeto pa
ramą Ugandai, Vietnamui, Kam 
dodijai ir Kubai.

— Sulaikyti Provincetown. 
Mass., pašto viršininkas ir tar
nautojai. Jie tardomi dėl pašte 
įvykusių vagysčių. 
- ‘ " - x-r—>." * " -

tizaniĮ.
Ginklai minėtoms valsty

kovas Eritrcįoje. Pasirodo, 
kad Eritrėjos kalnuose net ir 
Kubos kariai su sovietų tan
kais negali išmušti iš kalnų 
garai |si^asi«hj Eritrėjos par-

hėms reikalingi gynybai, tnes 
Sovietų Sąjunga ginkluoja Si
riją, Tabiją, Iraką ir Pietų Jc- 
menį. Be Amerikos ginklų Sau 
di Arabija nepajėgs apsiginti.

notoje sakoma.
Sovietų karo vadovybė suso

dino virš 30 sovietų karių j lai
velius, kurie juos nunešė kiton 
upės pusėn. Ten Kiniečių terito-

PEKINAS. Kinija.—Kinijos 
džios atsiųstą “apgail?stavima” 
tyje, šeštadienio rytą, pareiškė 
ri(> pavaduotojas, Kinijos vyriau 
ka tikrovę.

Kinijos vyriausybė pasikvie
tė Sovietų Sąjungos ambasado
rių Pekine ir jam Įteikė labai 
griežtą protstą dėl sovietų karo 
jėgų Įsiveržimo į Kinijos teri
toriją.

į Kinijos erdvę Įskrido sovie
tų karo helikopteris, o į Kinijos 
teritoriją atplaukė 30 sovietų 
karių, kurie šaudė, gąsdino ir 
mušė Kinijos gyventojus.

Sovietų ambasadoriui Vasy- 
liui Tolstikovui buvo įteikta no
ta ir žodžiu pareikštas griežtas 

J protestas.
Ambasadorius Tolstikov nie

ko apie incidentą nežinojo ir 
prižadėjo visą reikalą ištirti.

Pasienio incidentas įvyko an- 
radie'nį. Kinijos protstas buvo 
teiktas ketvirtadienį, o penkta
dienio rytą Kinijos vyriausybė 
gavo sovietų valdžios “nuoširdų 
apgailestavimą” dėl Usuri pa
kraštyje įvykusio nesusiprati
mo.

Keli sovietų kariai per klaidą 
ir lietų pametė orientaciją ir 
įžengė į Kinijos teritoriją, bet 
kai padėtį išaiškino, tai grįžo 
atgal į savo teritoriją.

Kinijos vyriausybė atmetė ši
tokį “apgailestavimą”, nes tik
rovė buvo visai kitokia.

Penktadienį Kinijos užsienio 
reikalų viceministras Yu Chen 
Maskvoje pakviestas į sovietų 
užsienio reikalų ministeriją. Jį 
priėmė sovietų viceministras 
Leon Ujičevas. Kinijos vicemi- 
nisteris rpanė. kad sovietų vy
riausybė duos platesnį paaiški
nimų. kuriais sumetimais sovie
tų kariuomenės dalinys ir keli- 
kopteris buvo pasiųstas į Kini
jos teritoriją ir padarė valsty
bei ir žmonėms daug žalos. Bet 
Iljičinas pareiškė, kad Sovietų 
Sąjunga yra pasiruošusi pradė
ti pasitarimus pasienio inciden
tams išvengti.

Kinijos viceministeris primi
nė, kad pirma turime išsiaiškin
ti antradieni įvykusį incidentą 
Ususi upės pakraštyje, o vėliau 
kalbėti kitais klausimais.

Iljičinas tuojau pastebėjo, 
kad Kinijos pasienyje tikrai į- 
vyko nesusipratimas. Kinijos 
vyriausybė pareiškė protestą.so 
vietų vyriausybė atsiprašė, tai 
reikalas yra baigtas ir užm.rš- 
taa

Viceministeris Iljičinui atsa
kė. kad reikalas nebaigtas ir ne 
gali būti užmirštas, nes tikrovė 
buvo visai kitokia, negu sovie
tų “nuoširdus apgailestavimo” 

vyriausybė atmetė sovietų val
dė! incidento Usuri upės pakraš- 
Kinijos užsienio reikalų ministe- 
sybė jį atmetė, nes jis neatatin-

P. Afrikos “žygis” į 
Angolą

JOHANESBURG.—Pietų Af
rikos Užisenio reikalų ministe- 
ris Roelof Botha teisiu/ P. Af
rikos karių kirti Angoloje. Jis 
sako, kad karių žygis į Angolą 
buvo reikalingas apsaugoti Na- 
mibijos ir visos P. Afrikos gy
ventojus nuo teroristų užpuoli
mu.

Pasak minister io. Sovietų 
ginkluojami ir paruošiami An
goloje teroristai vis didėjan
čiais skaičiais veriasi į Namibi
ją teroristiniais tikslais.

Diplomatų žiniomis,JAV. Ka
nada. Britanija, Prancūzija ir 
Vak. Vokietija Įspėjo P. Afri
ką. kad ji ateityje tokių žygių į 
Angolą, nedarytų, kadangi jie 
pali pakenkti pastangoms tai
kiu būdu išspręsti Nam ibi jos 
nepriklaush omybę.

— 29 metų amžiaus David 
Johns, gavęs lakūno leidimą, 
prisirišo prie savo lėktuvo užra
šą, kuriame buvo įrašyta “šven 
toji, ar tu už manęs tekėsi?” ir 
nuskrido prie įstaigos, kur Hol
ly Ebner dirba. Kai draugės pa
klausė. ar ji tekės, tai ji abejo
jo ir atsakė, kad nežinanti. Jai 
nepatikęs toks pasipiršimas.

— Izraelis pasižadėjo nenau
doti kekinių bombų Įsiverži
mams i svetimas žemes.

rijoj sovietų kariai pradėjo sau 
valiauti. šaudyti ir gaudyti vie
tos kaimelio gyventojus kinie
čius.

Keturiolika kiniečių sovietų 
karo jėgos pagrobė ir nusigal>e- 
no kiton pusėn. Rusai paleido 
suimtus krašto gyventojus tik
tai po kelių labai griežtų pro
testų.

Be to. sovietų teritorijon Įs
krido «o\ietų karo helikopteris. 
Jis ; . skrido keturis kilomet
rus Kinijos gilumon Ten jį pa
sitiko priešlėktuvinės kiniečių 
patrankos. Helikopteris tuojau 
tuojau atsisuko ir nėrė į sovie
tų teritoriją.

Kinija nori patirti, kuriais su 
metimais sovietų karo vadai 
siuntė į Kiniją ginkluotus ka
rius. pagrobė ramius ir nieku 
dėtus pasienio gyventojus. Nei 
helikopteris, nei ginkluotas ka
rių dalinys nepasimeta, kai gau 
na įsakymą Įskristi i Kinijos er 
dvę. Incidentas bus baigtas, kai 
sovietų valdžia pasakys, ku
riems tikslams siunčią karius 
į Kinijos teptoriją.



Šmeižtai prieš Vilniaus lietuvius
k*leviškės Žiburiuose** š. m.’kia. Ir jis dar sakosi, kad len- 

vasario 2 d. a/1480 Nr. vėl pa- kauis nedraugas, o tikrumoje 
sirode Stepono šetkaus pluoš- prisidengės anksčiau minėtos 
tas insinuacijų prieš Vilniaus organizacijos pirmininko vardu 
Krašto lietuvius. Tai jau bemaž varo prolenkišką propagandą. 
20 metų, kai jis be atvangos; Šiuo metu visuose lietuviuose 
tuo užsiiminėja. Turi ir savų skelbiama 60 m. Lietuvos ne- 
pasekėjų, kurie, jam pritarda-S priklausomybės iškilmingi mi j 
mi prieš V.KL. kuria įvairiau- nėjimai ir Si. Š rado reikalin-j 
sius niekis, kaip organizacijos ga kaip tik šia iškilminga pro-’ 
pai.gų naudojimą asmeniniams ga skelbt lietuvių tarpe intrigas’ 
ie.ka.ams, hvtuv ško darnu gri- keliantį rašinį. I domu kaip po i 
o\\am ic net komunistams tar 
liJviniL iaė-aj nieKUumet ne
paduoda iakių^ Tie visi prieš V. 
iv. lietuvius šmeižtai atsirasdavo 
ne ”T. Ž.' bet kituose laikraš
čiuose ir mes “T^Ž”. gerbėm, 
kad jie provokaciniais nešvaru
mais neužsiima, bet lauai ste
bimės, kodėl jie dabar pradeda 
ten atsirasti.

Jau minėt uos ”T.Z. rašinė
lyje ’‘Didesni dalykai nei atro
do” St. š. keliais sakiniais neva 
A. Basalikui atsako, bet visą ra
šinėlio svorį vėl nukreipia į St. 
Catharines ir neišvengiamai jis 
turi minėt vilniečius. Porina, 
kad šiame mieste pora asmenų, 
pasivadinę vilniečiais, pasisako 
prieš gerus santykius tarp So
vietų Rusijos pavergtų tautų 
bei tų tautų organizaciją. St. š. 
tokią organizaciją skelbia. Da- 
leidžiam, kad ji yra. Tai jei jis 
tokius asmenis žino, turėtų 
juos skelbti, tada būtų žinoma, 
ar jie vilniečiai, ar tik tokiais 
pasivadinę. Ir antra, kur jie 
prieš tą organizaciją pasisakė? 
Jei tokia organizaciją egzistu
oja, tai joje būtų ir ukrainų at
stovas — didelis lietuvių bičiu
lis, ypač jų simpatijos Vilniaus 
Krašto lietuviams, nes Vilnius

. ir Lvivas nešė bendra lenkų 
vergiją, o pagal St. š. vilniečiai 
išeina prieš tą organizaciją, tai 
sykiu ir prieš ukrainus. Tokia 
sukurta jo fantazija yra niekas 
daugiau, kaip tarp dviejų drau
giškų tautų purškimas savos 
rūšies nuodų, kad jas supykin
tų. Gi lenkai kaip tik to ir šie-

lokio rašinio derinsis minėjime* 
himno žodžiai “VIENYBĖ TE-j 
ŽYDI”.

Toliau rašoma, kad tie vilnie-} 
čiai neva rūpinasi Vilniumi,* 
nors žino, kad be Lietuvos lai
svės apie Vilniaus laisve nega
li būt ir kalinis. Ir vėl tie patys 
provokaciniai nuodai, atseit vii-, 
niekiai eina prieš Lietuvos lai-j 
sve. Ir čia turėtų nurodyt, KA-į 
DA IR KUR LIETUVIAI VIL-Į 
NIEČIAI LIETUVOS LAISVEI 
PRIEŠINOSI?! .

Esą tie tautiečiai neprisideda, 
prie jokios lietuviškos veiklos? 
Geriau būtų, kad St. Š. paaiškin
tų, kiek kainavo vilniečių vei
klos sugriovimas? Vilniečių 
rengtuose parengimuose entu
ziazmo niekas nebeturėsit ir jo 1 
nebeatgaivinsit. Jei St. š. būtų

Gustuve Dore, 18 šimf. pranzuz^r dali.

LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI
^•trinko ir redagavo teisininkas Jenas Talalas

(Tęsinys)

/. KRĖVĖ

VYRIAUSYBĖS SUDARYMAS

turėjęs bent truputį daugiau koks nuošimtis tų šeimų bekal- 
patriotiškumo, prieš tuos gra-?^3 li&tū'dškai ?
žius parengimus nebūt išėjęs,’
bet juos būt rėmęs. Dabar pats?. ... . . T, . xr., . t-•1 • Y- m • V V £1 - X »kėsinimąsi į Rvtu-Vidurio Eu- vilmečm veiklai kelia užkirtęs i , t ti xr-i • - • v ■ ropos tautas ir kaip pavyzdi nu-juos kaltina, vilniečiai is viesos. ir-xf • c; r> r - r * i- rodo 1939 m. Hitlerio su Stali- veiklos brutaliai išstumti veikia , . . A x. . r 7 , . J , .c L nu dalybas, tačiau nutyli, kadkur randa galnnybs u- net T.:H n[ CeiiOsl
Xr ° °1“ lenkai jam talkininkavo. Tiesa

I pabaigoje primena, kad lenkai
Vilniečiai savo-namuose ne-į turi atsisakyt pretenzijų j mū- 

kalba lietuviškai. Pripazinkim, i sų sostinę Vilnių, ukrainiečių 
kad gali būt dalelė tiesos — ga-’ Lvivą ir čekų Česiną. Taigi tū
li atsirast ir tokių. Bet šiems dar ri. Jei St. š. tą žino, tai turėtų J 
galima rast ir šiokį tokį pateisi-'kalbėt lenkams, o nė niekinti' 
iiimą, nes jie laisvės ne kiek ne-1 VILNIAUS KRAŠTO LIETU- 
i--xr ’
šiais šmeižitais stumiami iš lie- TO KRAŠTO LIETUVIAI, AU-* 
tuvių tarpo. Betgi paskaičiuoki! TOCHTONĄI PARODO JO LIE- 
20 metų gyvenusius laisvėj, TUVISKUNlĄ, LIETUVAI PRI

AMERIKOS LIET. BENDRUOMENĖS
St. š. mini rusų ,ir vokiečių’ VIEŠAS PAREIŠKIMAS* '

š. m. gegužės mėn. 7 dieną 
LB Marquette Parko Apylinkės 
valdyba šv. Mergelės^ lietuvių 
parapijos salėje suruošė Kalan
tos ir kitų susideginusių minė-

Minėjimas, hors ir labai blo
gam orui , esant, sutraukė salėn 
apie trejetą šimtu lietuvių, Ta
čiau po minėjimo prie manęs bu 
vo priėję aštupni ar devyni as- 
menys, klausdami, kodėl mes ne 
davėm minėjimo pranešimų

Iš pirmosios bolševikų okupacijoj Lietuvoje
Šilingas nuolat lankydavosi pas mane namuose. Ne 

todėl, kad rastų savo veiklai pritarimo, bet laikę mane vi
suomenės garsintuvu. Iš nuolatinių mūsų ginčų lengvai 
atspėjau jo pažiūrų šaltinį.

Juk Antanas Smetona ne juokais laikė save aatruo' 
ju Vytautu Didžiuoju ir busimosios naujos, galingos. L>e 
tuvos kūrėju, ir šilingas buvo tik minčių garsintuvas ir 
jo sumanymų vykdytojas.

Man buvo įdomu ir svarbu išgirsti nuomonę apie su
sidariusią padėtį, ypač mano padėtį iš žmogaus, kuris be 
atodairos reiškia savo pažiūras, neatsižvelgdamas, patiu 
ka jos ar nepatinka tam, su kuo jis kalbasi. Aš gerai ži
nau, kad jis nevaidmainiuos ir pasakys, ką mano, — ar 
privalau imti nedėkingas šiose sąlygose pareigas, ar tu
riu teisę nuo jų griežtai atsisakyti ir liautis svyravęs.

Papasakojau jam viską — savo pasikalbėjimą su De 
kanozovu, su Merkiu, šilingas atidžiai manęs . klausė, 
kramtydamas iš susijaudinimo nagus. ' ■ ■ -*■.,

— Kas liečia Smetoną, tai Merkys labai idyšt^i^Me^i- 
dentas žinojo, ką darė. Tremtyje jis Lietuvi buš<iiĮ^in’ 
gesnis, negu čia pasilikęs bolševikų pastūmdėlįs?,—'paręiš 

•I kė šilingas, man pabaigus pasakoti. — iJb-- rietojeaš iaip
namuose psr duryse plyšį, skir- pat būčiau pasielgęs.

— Bet ką tu man patarsi dabar? Ar turiu priimti; Mer
tą įmesti korespondencijai, pra- - -/-"iri.u'.'
nešimus, prirašydamas, kad šie — Bet ką tu man patarsi dabar? Ar turiu priimti;Mer" 
pranešimai bus apmokėti, kartu kio pasiūlymą ar galiu lengva širdimi hub; jo^.a^^^k^i?

— Aišku kaip diena, kad privalai į^iSŠtiij i-r -atrėžė 
man šilingas. — Aš netikiu nei vienu Dėkanožovo žodžiu 
ir manau, kad bolševikai jau yra Susitari šu vokiečiais

matė, ° ir dabar išeivijoj pana--yTUS^užjai, kadjie BŪDAMI dienraščiuf ‘‘grogas”- Jeigu to 
kie parenšimai būtų Jpuvę, .esą, 
žmonės būtų įetilpę į salę.

Negalėdama^ ir neturėdamas 
jokio tikslo .sri^yti netiesą, pa- 
sakiau, kaip ’■ buvę; būtent, 
kad aš pats savo ranka “Drau
gui” gegužės antrą dieną iš ry
to' įmečiau “Draugo” redakcijos

nurodydamas, kur turi būti siun 
čiama sąskaita.-

“Draugas” tų pranešimų ne
įdėjo.

Nuorašas yra pas mane, taip • dėl Lietuvos ir apskritai dėl visų Pabaltijo vals^^i^ Ii- 
pat ir gyvas liudininkas, kuris į kimo, bet turim gelbėti, kas dar išgelbėti •-... >
sėdėjo automobilyje, kada aš j . ■ y -į/ r •
pranešimus įmečiau, t — Vadinasi, patari man pasidaryti bolševiku pastiun.-

Visuomet visur ir viskam bu-' dėlių”, kaip patsai išsitarei; ir gal nieke nepasiekęs prisi 
vau tolerantas. Mėgindavau į-. įmti visą atsakomybę Už ją veiksnras- Lietuvoje būti atęi

švelninti. Tačiau šis ".
pasirodymas mane verčia tarti: 
ne čia esmė, kad salėje buvo ne

KLAUSOMUMĄ< IR ' LENKŲ 
ATEITIES KLSŽ.US.

Suprantame'Št. ^etLų, kad jis 
už* lenkų padovanotą auksini 
kryžių (“T ž.” Nr- 4171392 ir 
‘‘N.L.” Nr. 18,1977 m.) turi 

atidirbti. Tapati mums 
! nesuprantami ‘T.Ž?’ ir kiti lai
kraščiai, kad- tokias jo ir _kitų 
insinuacijas prieš Vilniaus Kfū- 

; što lietuvius spausdina, nors 
bandome save įtikinti, kad tdš 
ne iš blogos valf&s..

Apgailėsiąujame^ kad esafti 
1 priversti tokį atvirą laišką rašy

ti. Tačiau turėtumėt suprasti, 
kad jei užpulta vabalėlis gina
si, tai ir mes turimerieisę nuo 
tokių šmeižitų ginliš. 
1978 m. khvo 8 ii.

" VKLS-gos St- Catherines 
;; Skvriauš ■ <
M : VAibYfsA T;

temptas nuotaikas kai kada tyje apkaltmtu del bendradarbiavimo sU jais ūr/ lėb gero, 
švelninti. Tačiau šis “Draugo” i - , 5 , a . ; •- - Į netekti doro vardo.... ./ . ri

— Kokią tūri reikšmę vieno imb^tfis vaj-das ar 
penki, o trys gimtais žmonių, ^yyy^ kai yra reikalas gettįėtLya^rbęrir. tą.ut^! . .^ 
e esmė yra ta, a endri rei sušuko šilingas. — Aš irgi buvau siūlpmas ir^būčiaū 

nei vieną akimirką nėsvyriif^'jlS bbl^rik-M ilėteūtų at’ 
skelbimų Ka metę mano asmens. Ir žiriSi, kodėl į>riridąi? A§ iaft ,gal

voju lanksčiau ar vėliau, bė abejo, vokieti Wrą Wės 
•pralaimėti. Tada ir bolševikams kaip vokiečių draugais,

kalai turi būti bendras visų lie
tuvių reikalas.

Neįdėjimą mano j 
laiitos minėjimo reikalu aš in 
terpretuoju, kaip “Draugo” ne-

PASSBOOK 
SAVINGS..; 
th« best way to savyėgutariyl

« WITH REPAYMENT 
TO FIT VOUR INCOME

ComporrnM

ouršavimgs^ 
CERTtFICATES^

EARN UP TO *' v‘7^%

Aznerfca is the place that is made 
out cf dreams. And, ILS. Savings 
Bonds have been helping th make 
happy dreams come true for years.

Now, Bonds mature in less than 
six years. That means your dreams 
oan come true faster than ever before.

You can buy shares in your parti- 
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
Rond-a-Month plan where you bank.

Before you know it, your American 
will be a reality.

Ne* E Bosds pay $*»% Inter** when b*4d ta 
maturity rf 5 yaara, 10 month® (4*I the first J 
year). Bonds are replnand if k*, etoleru er • 3 
dteetrayed. When needed ewy ean be ceehed ♦

Take stock in America.

pritarimą^ šitam didvyriu minė- pasitrmikti fr iš Lenkijos ir iš Lietam dr. Ietį sri- 
jimui, arba aurejimą j tautai į 
svarbiuosius reikalus nė iš toj 
taško, iš kuriė turi būti žiūri
ma.
' Visokie partiniai, asmeniški 
ir kitokie klausimai, kada liečia

reikia, kad iki tam laikui, nors formaliži,- išliktu 
vos vyriausybė. j

rusimai uua instia. Pareiškiau abėjojimą, kad aš gatėČiaii
rna bendri reikalai, turi būti vž\ kiam uždaviniui,- kuris it prityfasiątfi politikei bebūtų 
miršti. lengvas.- Be to,- negi žinaii, kžš tiė ptiiriėšti mAh fėir

Kada “Draugas“ yra dėjęs dradarbiai?, Be abejonės, jų tarpe susiras kbiliiihigtį o 
pranfešimus apie besHankančius gal net pr(^§kąWriti.-;.- ' ■ A ■
okupanto siunčiamus meniriin-1 " " z
kus, gal visai neimdamas už tai 
užmokesčio, — mes priminėme. 
Tad tegul būna priminta ir tai, 
kad, kada rnifinhi iiėtūviai ktf- 
vdfdjai žuvę ūž Liėfūvą. “Driu 

nesiteikė parhihėfr.
Bfėikalžš aiškus.

Jonas Vaičiūnas > < W
LB Marquette Parko Apyl.

V-boS pirm.. Centro v-bos narys

Šilingi šušiffipiiio, šūžirtižste. ' x > /
— Vistiėk neiūH tie'šbš atsisakyti. Gal Eeki liūSefiteti

t

see us for 
financing. 

AT OUR low RATES

dt«al Federal 
Savings and Loan

somos Lietuvos kūrėjai jžii fešfiniė pžtšiiieHtti.- Rūšime 
sunaikinti vienu ar kitu būdu visų kiliūč iiėpanbTeš Sf ne
galės paspftikti į Ūžsiėhį, jei karas ilgėliau užtiuksi Aiš
ku, pifniojė ėilėjė pdlitihiai veikėjai, kaip aš ir į mąnę 
panašūs, bet iš LiėtiiVdš dš nebėgsiu; •v

— Tavo pranašavimai tiesiog siaubingi.1 pasakiau jam.
— Jie už mane drąsešhį šiela galėtų atbauginti.-

— žinai, ką tau patarsiu, — pašokęs iš viėtOS Ciriė bė
gioti išilgai katnbferid. — Pamėgink patsai dėretis sil bol 
šėrikais. Pareikalauk, kad į vyriausybę įsileistų nors 
Natkevičių, mūšų dabartinį atstovą Maskvoje, ar ireiit 
Ernestą Galvanauską. Jėi bolševikams tikrai svarbu, 
kad nauja vyriausybė turėtų krašto pasitikėjimą,- jie ga
li sutikti, jei griežtai parėikūlSusi /

— Manai, kad Galiariauskas tokiomis perspektyvinis 
sutiktų eiti į vyriausybę? — pareiškiau abejonę. / .

— Daug'ką galima prikišti Galvanauskui, bei/ kad jis 
yra tikras pattiotaš, ištikimas Lietuvis sūtffišį dš,heabe' 
joju.

— Paskambink jam ir sužinok, ar jis namiė, ~ įpra
šiau. — Norėčiau su juo pasikalbėti.

(Bus daugiau).
22U WE$į CEKMAK KOAD CHICAGO, UUNOB <0600

Prrra PrtdieU Phones Vfrghia 7*7747
Thor. ^-8 Mt. 9-1

SERVING CfflCRGO AND S08URM SINCE 1905
^<1111 r ii i ■Mia...........................
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Gausus ir įspūdingas minėjimas
į (R) L. B-nės Marquette Par-» 
ko Valdyba gausiai remiama 
visuomenės kvalifikuotų mofcy-

mėn. 7 d. surengė iškilmingą

tė ir Edvardas Pranckevičiai 
(brolis ir sesuo). Jie pasipuošę 
tautiniais rūbais, stovėjo neju-! 

tojų ir muzikų, š/ni. gegužės oonioje sargbyboje per visą me- ’ 
mėn. 7 d. surengė iškilmingą: ninės dalies veiksmą. Salė per 
Romos Kalantos, Stonio ir An-Urumpą laiką, prisipildė pilna 
dniškevišiaus, ^esių metų be- j žmonėmis, kurių buvo per 3(Kkl 
rojiškos mirties minėjimą, Mar
quette Parko šv. Mergelės Ma
rijos Gimimo parap* lažnyči- 
oje, 10 vai. 30 min. ryte įvyko 
gedulingos pamaldos už suside
ginusių sielas ir žuvusių už Lie
tuvos laisvę. Prieš pamaldas bu
vo iškilmingai įneštos į bažny
čia Amerikos ir Lietuvos vė
liavos, kurias lydėjo garbės 
sargyba iki altoriaus jaunos 
įherginos ir ponios, pasipuošu
sios tautiniais rūbais. Gedulin
gas pamaldas atnašavo kan. V. 
Zakarauskas ir pasakė lai die
nai pritaikintą pamokslą apil 
nesilankstymą okupanto tar
nams ir jų užgaidoms. Jie au
kojosi protestuodami del mūsų 
pavergtos Tėvynės Lietuvos ir 
visos mūsų tautos kančių.

' Po pamaldų 11 vai. 45 min. 
skaitlingai visuomenė rinkosi į 
parapijos salę (6812 S. Washte
naw Ave.,) kur buvo suruošta 
paskaita ir meninė dalis. Salė 
papuošta Amerikos ir Lietuvos 
vėliavomis, scenoje ant papuo
što gėlėmis stalo stovėjo Ro
mo Kalantos, didžiulis portre
tas įrėmintas juoduose rėmuo
se ir degė imituota ugnelė prie 
portreto. Iš abiejų portreto šo
nų, stovėjo garbės sargyboje 
mažamečiai — vaikučiai: Danu-

Minėjimą pradėjo apylinkes 
pir. J. Vaičiūnas. Phprasė visus 
atsistojimu, vienos minutės su
sikaupimu pagerbti susideginu 
sius ir žuvusius uš Lietuvos lai
svę, Tuo laiku buvo padėtos gė
lės prie R. Kalantos portreto.’ 
Toliau sekė, žymaus pedagogo 
ir istoriko p. Ig. Serapino, pas
kaita, kurioje smulkiai buvo 
nušviesta R. Kalantos asmeny-* 
bė ir jo kilnūs tikslai, kad sa
vo gyvybę paaukojo ant Tėvy
nės aukuro. Tuo save įamžin-! 
dainas į Lietuvos istoriją ( o 
ypatingai parodė Jauniumi, kaip 
reikia mvlėti savo Fėvvne ir ta-! * j
utą, kad ji būtų laisva. Paskai ’ 
ta, bus paskelbta kiek vėliau, 
spaudoje. Toliau sekė meninė 
dalis — liaudies dainos ir de-' 
klamacijos, vadovaujant mo-Į 
kyt. T. Serapinienei, būrelio- 
chorui iš 10 choristų — 4 mo-Į 
terų ir 6 vyrų Choras repetavo^ vj0 Lėmimas — Rimo Amalviš- 
su kompozitorių - muziku kio baladė. Skaitė: S. Rudokas 
Jurgučiu ir jauna kylančia mu- Įr *p. Serapinienė. Nemažai sa-, 
zike panelė K. Griniūte, kuri pi-j£je matėsi ir ašarojančių, ne- 
aninu akomanavo laike meni-,Įjk moterų, bet ir vyrų dėl gilaus 
nės dalies. Laike paskaitos ir. susijaudinimo, nes programa 
dainų, minėjimo dalyviai gau- buvo jalltraus _ patriotinio tu
siai plojo ir ovacijas kėlė daini- - • 
ninkams po kiekvienos sudai- 
duotos laudies dainos. Po dai
nų prasidėjo deklamacija: Kri

liejusi ii spaudos ir galima gauti knygų rinkoj*

Dn Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastsD- 
ffts daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis 
: - bus pasiųstas tokiu adresu:

1739 So. Existed St, Chicago, HL Jod08

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
? ; YRA GERIAUSIA DOVANA

' . YjFBBiBfejL Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę šerną a*
4 meniškai pašino, įkaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabir jie gaH paskaityti gražiai • surašytą Dėdės Šerno gyvenimą 
Jteimi bus jteau prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvytos lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antane B&o parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės Berno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį at- 
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, Jaunimui, rašytojo ANTA- 
JiO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimai 

.duos progos susipaflnti 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

i

■win—nil— 
Jra kurti laiku stspsnsdtetą ir ssltas sinti kartą rinko}*

Be*'A

R S A
D. KweHH, KILIONt | ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. An-

Pro*. P. Pakerklh, KRYŽIUOČIŲ. VALSTYBES SANTVARKOS ' Chicago, III. 606081800 So. Hoisted St.

VlM, ŽMMHIa. LIUBLINO UNUOS SUKAKTUS PARAŠTĖJE.

NAUJnmosR, ins s*. malstbd rr, cnkaoo, ill. hm

17M So. HiMad 8U, Ckfcae*, HL MM
kdMIBm, CHICAGO a, IU. Monday, Mar K, 1V78

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

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau ii vardintomis knygomis, 
CU fumtoėtai knygas galima užsisakyti Naujienose,

Jmhm Kapečlnslcaa, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplel-

Juozas KapaČlnskatr IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
vra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kdrlančio tr patvariai įsikūrusio asmenį istorija. Knyga gausiai fliu- 
■črtota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETM ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO^-LIETUVOJ 
Autorė tavo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbu girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 p<L $1.30. Yra taip pat 
Urenta < anglų kalbą.

M ŽaHenko. SATYRINES NOVELtS Genialaus rusų rašytojo

Knygoje i 
betariu k 
nyčlot. Įsteigti lilkn* 
poaulJettfkl chorai, 9 
Jau Duoti doknment 
kitų organizacijų atlik 
kai ir kt

Norintieji žią knygą taCTU. prafatnl panirti M} arta 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUW0E

RAMUSIS

r ______-LJL11
ūdą visiem aukavusiam ir pro- ti šį patikslinimą:
gramos atlikėjams, kad su to
kiu dideliu pasišventimu pro?
gramą taip gražiai atliko. Di
delis ir gilus ačiū visiems.

| - / Rp. J. K.

rinio.
Minėjimas baigtas Lietuvos 

himnu. Padėkos žodį tarė apy- į 
linkės V-bos pir. J. Vaičiūnas, Į 
programos atlikėjams ir idaly- 
viams už gausų dalyvavimą mi- 13 d. numeryje laiškų skyrių- 
nėjime. Valdybos pir. pav. J, jc tilpo prof. <fr. Broniau^ Ne- 
Bagdžius, kreipėsi į minėjimo micko, Vyriausio Lietuvos Iš

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Gjerbiamks Pone Redakto

riau: •

Draugo 1978 m. kovo mėn.

dalybius, kad laisvai kas kiek 
išgali aukotų šio minėjimo iš
laidoms padengti. Dalyviai ne 
buvo šykštūs ir, gerai supras-
darni raikalo esmę, suaukojo 
kiek daugiau 300 dolerių. Ren
gėjai — Marquette Parko Apy
linkės Valdyba, dėkoja per spa»

lasivinimo Komiteto pirminiu 
ko pavaduotojo pasirašytas £t 
viras laiškas, netiksliai aiški 
nantis Lietuvių Tautinio Sąjū
džio, 1977 m. kpkričio mėn. 15 
d. posėdžių svarstymus bei su
tarimus.

Maloniai prašome patalpin-

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo >
fyventolui Ir gamtą. 1,200 Iletuvfškv vfetowcffiv strHaa., Xnyw 
kaina $€.00, minkšti viršeliai. ;

Peniuntimui pašte reikia pridėti dar fco eeete.

Tačiau, VLIKo £eime įdaiL 
Rakštelei įteikus dviejų gru
pių įgaliojimus, paaiškėjo, kad 
vienas ir tas pats asmuo nega-. 
Ii atstovauti dviejų politinių 
grupių. Kadangi dail. Rukšlelė 
buvo anksčiau pasižadėjęs Ry 
tu Lietuvos Rezistenciniam Sa 
judžiui ji atstovauti, todėl vė
lesnio pasižadėjimą LTS jis tu-

RIMTA KNYGA VANA
Nauilenose ft lima ftvtl poikįf knyff, farrte papeėE ta* takia 

knypv spintą ar lentyną. L
AMsand9s Patalnfflds, MBS GRĮŽTAMI. Jdomfti jesm dietą 

atsiminimai ir įvykių bei vietų aprašymai, skiftaBl kaip ro
manas. 367 psL Kaina M. ‘ ~ ?

A. PakilnSWs METAI PRAEITYJ!. Netolimu frrtkte nrfJa2H»

V. Trijų tafią Heterai

Pref. Vacį. BlrHHta, S1NŲJU LIETUVli 
R U A, I dalis. 206 pat trflta — S 
šelfais — 22,00; n dalis, 238 pal, Jrf 
tail rirfellaU______________

ftenrfkaa Toma* — TxnataMtaa, LIRTUVUKAMf PAKARTI
Pakalnės Ir Labdaros, a omlaii gnlratia, Bhp
stradjomis Ir dotann *“

P. KttlOnac, TARP ŽALSVŲ .
partizanu buities romanas 292 poslapiu- Kaina K-

Janina Martini, TRYS IR VIENA, jaunystės atatateteaJ ' 
170 psi. --- :--------------------------;---------------------—

M. God.ll*, POVILAS MILERIS- biotraUjoa braid 2S9 
poalapial

1739 S. Hilried BL, CMe*r*> HL

Alekso Abrote cnyga apritartl paiknttahj ID (IBOB460B) Mete 
Cbleafo* lietuvių gyvenimą Ir tų amktoi dirbai 6H Kitai 
110. Išleido Amerikon Lietuvių tstortjof Dnuąlji. 4 >

pirmu Chfcigoa atvrfLrrei tbteria, ptewsi

p: arkoje šių padėtį išdėsčiau ir tikiu, 
kad jis lo nėra pamiršę*.

tėjo atsisakyti. Tu 
Lietuviu kartinis Sąjūdis pa
siliko VLIKo seime be atsto
vu. *

Bciškiame pagarbą Į 
I/etųviu Tautin1'? Sąjūdžiu 

nariai:
Pirm. .1. Sperauskas 

V. A bruit is
A. V akselis
R. Zymantait

Lirtuniti Tiaitiniam Sąjūdžiui.

Spaudos žinių paryškinimas
Kilus abejonėms spaudoje, 

dėl LTS atstovo buvime ar ne
buvimo VLIKo seime, St. Pe- 
tersburge, noriu užtikrinti, kad 
aš buvau gavės LTS Įgalioji 
mą. kaip šios organizacijos a Is 
lovas atlikti pareigą VLIKo sei 
me.

Paaiškėjus, kad dviejų or
ganizacijų šiame seime atsto
vauti 
likti 
kurį 
ci n is 
siuntęs

Privačiame 
su prof. dr. Broniu

Antanas Pūkšt rl<‘

Į j'tikai juokauja

miu2;i kapuo c. didvvrai ant 
lauru, studentai niieua paino
kose, žemdirbiai ant šieno, dar
bininkai susirinkimuose, prie
šai niekuomet nemiega, o par
tija nuolatos budi.

C’TTSlRTNRTMd

Utenos Draugiško klubo susirinkimas 
įvyks gegužės 17 d. 6 vai. vak. šauliu 
namuose. 2417 W. 43 St. Po susirin
kimo bus vaišės 

negalėsiu, turėjau pasi A. Brokevičius, sekr.
prie pirmojo įgaliojimo 
Ryfių Lietuvos Rezisten- 
Sąjudis man buvo at- 

kiek anksčiau.
pasikalbėjime 

Nemick u

Antradieni—gegužės mėn. 16 d. 2 
vai. p. p. ŠAULIŲ NAMUOSE šauki
amas metinis Liet. Pensininku S gos 
Chicagoje susirinkimas. Bus renka
ma nauja valdypa. revizijos komisija 
ir svarstoma kiti S-gos raikalai. Na
riai prašomi gausiai dalyvauti.

VALDYBA

1977 m. lapkrikio 15 d. įvy 
kasiame Lietuvių Tautinio Są 
judžio posėdyje, A. Speraus- 
kui ir R. Žymantaitei buvo siu 
loma vykti į VLIKo seimą Flo 
ridoje LTS atstovais. LTS — 
džiui negalint padengti kelio
nės išlaidų, į VLIKo seimą vyk 
ti savo lėšomis jie atsisakė.
Tame LTS posėdyje buvo su

tarta prašyti Floridoje gyve
nantį dail. A. Rakštelę ar kitą 
kurį ten gyvenantį asmenį Tau 
tinės Sąjungos narį atstovau 
ti LTS VLIKo seime. Dail. A 
Rakštelė sutiko atstovauti LTS 
-dį VLIKo seime Floridoje ir 
jam buvo išsiųstas įgalioji 
mas.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jtstninas, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymiu nuotykiu 

aprašymai, paimti ii gyvenimo, Lengvai? stilius. gyva kalba. gražiai Išleista. 
150 psL Kaina $2J0.

Dr. Juonį B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
ontrarYx nuo pat senųjų amžių iki pokario metu. Vidutinio formato. 142 
jsL, kainuoja $2.00.

Dr. Juozai B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istoriją. 
211 psl Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dingnmi jixĮ knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius 1 Naujienas arba atsiuntus Čeki ir 
oiniginę perlaidu. . JdtodSS

1731 South Halfted Street, Chleų®, W. WM8

DR. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS^
Dr. A. J. Guisen — MINTYS IR DARBAI, 250 psL, litfiHančius 1906 

metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. _____ •—-------------------------

Dr. A. J. Gusmh — DANTYS, Jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ----------------
Minkštais viršeliais tik ------------------------------ —-------

Dr. A. J. Guswn — AUKŽTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONIS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik - --------------

$3.00
$2.06

$2.06
Gilinu taip pat užsliakytl paltu, atsiuntus čakĮ arba money ordarŲ prie 

nurodytos kainos pridedant 50c. parsiuntimo flHaldanz.

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 10608
r

ĮTav py Kite d ab ar 
| pas mus

Pu zu ttujom! JIsj lt- K 
IKk* dldeliūi dxrtnu. Ptanx, jie p»- f 
dedi Jumx pasiekti įsmeniikus jūsų | 
užsimojimus. Antra, jie padedi su- £ 
kurti geresnę apylinkės bendruomenę f 
tr parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos priei 10 mto»- 1 

do dien4, neis nuoilmčius nuo mfr- j 
nėšio pirmos dienos. _

liduodami Certifikatd, kurie ne- ■
'1 i&jS f

palūkanų, priklausomai nuo Jdėto*’ 
sumos ir jos išėmimo. |

Investavimo knygelės sąskaita* |
neša «• - _ sA i

TUNĄ STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

litMfta 1928 metais. T< 421-8070
Įstaigos pfetacM ktamo automobiliams pastatyti.
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Neįtikinantis pasiaiškinimas

į lietuvių žurnalistų reikalus. Re vadovavo amas rašyto
jų draugijai, jis elgėsi ne kaip rašytojas, bet kaip politi
nių meklerių pagalbininkas. Jis žino, kad privirė košės. 
Jis jaučia, kad jam reikia savo elgesį kokiu nors būdu 
pateisinti. Bet prie padarytos klaidos jis nenori prisipa
žinti ir nemalonion padėtin įstumtus lietuvius, netgi ka
talikus, ateitininkus, savo kolegas, atsiprašyti. Matyt, 
kad pranciškonai prie padarytos klaidos neprisipažįsta, 
tai to nedaro ir kun. Andriekus. Bet jis bando aiškintis. 
Jaučia, kad taip neturėjo pasielgti. Bet tas pasiaiškini - 
mas neįtikinantis. Red. Bučmys tokį aiškinimą turėjo 
atiduoti autoriui ir paprašyti, kad parašytų aiškesnį, vi
siems suprantamą. Darbininko įžanginis šitaip rašo:

“Lietuvių Rašytojų Draugijos valdybos reikalu bu
vo nemaža rašyta spaudoje. Progos davė literatūros 
premija ir jos skyrimo procedūra. Sudaryta vertini
mo komisija buvo užsimojus premiją paskirti sausio 
gale, kad jos įteikimas būtų sujungtas su Lietuvos 
nepriklausomybės švente. Tačiau tai neįvyko. Rašytojų 
draugijos valdyba norėjo premijos past yrimą atidėti, 
kad būtą įtraukta pora pasivėlavusių knygų. Tai priveda 
prie to, kad premijai skirti komisija pasitraukė. Rašyto
jų draugijos valdyba sudarė naują vertinimo komisiją, 
šį kartą jau Chicagoje. Premijos paskyrimas nusitęsė Lietuvio ūkis gražiai klėstojo ir daug prisidėjo prie ekonominio klestėjimo

iki birželio mėnesio, o gal ir daugiau. Darbininkas jau ra
šė tuo klausimu. Dabar dar kartą norime grįžti ir pabrėz 
ti, kad premija būtų skiriama sausio gale ir įteikta per 
Lietuvos nepriklausomybės šventę”. (Darbininkas, 1978i 
m. geg. 12 d., 3 psl.).

Nei Darbininkas Rašytojų Draugijai tūkstantinę 
davė, nei kun. Bučmys padėjo kun. Andriekui vertinimo 
komisijas kaitalioti. Bet jei Darbininko redaktorius įžan 
giniu norėjo šį nemalonų klausimą paaiškinti, tai tūrėjo' 
viską taip išdėstyti, kad kiekvienas galėtų suprasti, apie 
ką eina kalba. Mums malonu konstatuoti, kad Naujienų 
skaitytojai šiuo atveju yra laimingesni. Jie visuomet ži
no, apie ką įžanginis ir kiti svarbesnieji dienraščio strai-: 
psniai kalba, jiems aiški nagrinėjama problema, ir .vi
siems aišku, kur Naujienos keliamu klausimu stovi

Darbininko įžanginis net nepasako, kad Lietuvių Ra 
šytojų Draugijos pirmininkas ivėlė visą draugiją dėl 
“Striptyzo”. Net neužsimena, kad minėtas darbas buvo 
atspausdintas komunistinėje Lietuvoje; nepaminėjo, kad: 
jis iš pagrindų griauna krikščionišką dorovę, tyčiojasi 
iš pačių švenčiausių krikščionių jausmų ir autorius ap“ 
rašinėja mūsų laikų Paryžiaus ir Romos ištvirkimo cent' 
rų vaizdus. Visi žinome, kad marijonas ne pranciškonas,' 
bet ir pranciškonui nereikėjo premijuoti veikalo, besityi 
žiojančio iš marijonų labai aukštai vertinančių jausmų.:

Rašytojų draugijos pirmininkas bando sudaryti js-' 
pūdį, kad visa makalienė įvyko dėl to, kad premija nebu
vo paskirta sausio gale, bet jis mažai dėmesio kreipia Į 
tai, kad jis pats norėjo reikalą pratęsti ir įskaityti neiš
leistus veikalus Į premijuotinų veikalų grupę. Jis nųtyti, 
kad jis pats norėjo visą reikalą atidėti, nieko nepasako 
ir apie tai, kad nauja vertinimo komisija sudaryta Chi
cagoje. Ne sausio pabaiga čia svarbu, bet mekleriaus pir. 
mininko noras. Svarbu, kad Chicagoje sudarytoji vertini 
mo komisija klausė "“Įtakingesnių žmonių Įsakymų”, kaip 
jo klausė ir pranciškonas Andriekus. Kas vertė Lietuvių, 
Rašytojų Draugijos pirmininką pavirsti slieku ir susi-- 
dvilinkuoti prieš nerašytojo Įsakymą. Jam reikėjo pri
minti, kad lietuvis rašytojas yra nepriklausomas, galvo
jantis, laisvės ir gerovės savo tautai siekiantis žmogus. 
Joks pašalinis žmogus jam negali įsakinėti, ką jis turi 
ir ko neturi daryti.

Kun. Andriekus gali būti labai apsukrus Kennebunk-- 
porto vasarvietės vedėjas, bet jis visai netinka Lietuvių

Sprendžiamas radio stočii; 
likimas

WASHINGTON. — “Dzieh 
iiiknik Związkovy’* rašo, kaJ 
Vašingtone kova dėl radijo sto
čių likimo tebevyksta.
Senato Užsienio reikalų komi
tete S2n. McGovern pareikala
vo, kad Lietuvos Radijo stoties 
Europoje pavadinimas būtų pa
keistas į "Rytų-Vakarų radijo 
sąjungą”. Pasak sen.McGovern, 
senasis pavadinimas primenąs

Iš lietuvių krikščionių katalikų pranciškonų atirrr 
tas Darbininkas įdėjo įžanginį, kuris pavadintas “Lietu' 
vių Rašytojų premija”. Paprastai įžanginius rašo redak
toriai, bet neatrodo, kad šį įžanginį būtų parašęs red. 
kun. Bučmys. Įžanginiai rašomi svarbesniems klausimams 
išaiškinti. Jie turi būti taip parašyti, kad skaitytojas ži
notų apie ką eina kalba, kuris klausimas nagrinėjamas ir 
kurias išvadas galima pasidaryti. Kun. Bučmys supran
ta šį reikalą. Aptariamus klausimus jis aiškiau nušvie
čia.
f Greičiausia, kad šį kartą redaktoriui į pagalbą atėjo 
kun. Leonardas Andriekus, Kennebukporto vasarvietės 
vedėjas, biznio reikalų mekleris, Aidų redaktorius, Lie
tuvių Rašytojų Draugijos pirmininkas, Gimtojo krašto 
redaktoriaus V. Reimerio nuoširdus sveikintojas, labai 
nešvankios košės priviręs su “Striptyzu”, pirmą kartą 
išleistu komunistinėje Lietuvoje, o praeitais metais atei 
tininkų išleistu Amerikoje. Neužteko, kad dabartinė atei 
tininkų vadovybė komudistinį raštą Amerikos išleEdo, 
pranciškono Andriekaus manipuliuojama rašytojų drau
gija reikalą turėjo labiau komplikuoti, paskirdama jam 
tūkstanties dolerių premiją. Jeigu pranciškonas būtų air 
toriui davęs rašytojų draugijos tūkstantinę, tai bent neJ 
būtų sukėlęs nemalonumo Lietuvių Fondo vadovybei. Žr\ 
novai tvirtina, kad gaila bm7o žiūrėti į Lietuvių Fondo; 
valdybos narius, besiaiškinančius dėl kun. Andriekaus vii 
siems lietuviams užtrauktos gėdos.

j Jeigu neskaityti Vytauto Alanto, tai kun. Andrie-' 
kus už nosies vedžiojami draugijos nariai nedrįso žodžio 
tarti dėl premijų. Užkalbintieji aiškinasi, kad jie nieko 
nežinoję nieku neprisidėję prie šios makalynės, bet jie 
nedrįsta pasakyti kun. Andriekui ar kitiems valdybos na 
riams, kad rašytojų draugijos vardo negalima taip jau 
lengvai pamazgomis apipilti. Iki šio meto nei viena ave
lė nesubiiovė. Jeigu kunigėlis padarė, tai, matyt, turi bū
ti gerai. Bet tiems geriems lietuviškiems rašytojams ne
ateina į galvą, kad pranciškonų kunigas, tai ne tas pats, 
kas yra geraširdis lietuviškos parapijos kunigas. Praxr 
ciškonas gali iškirsti tokių pokštų, kuriij nei vienas lieH. 
tuvis kunigas nedrįs imtis.

Kun. Andriekus ėmėsi tokio darbo, kurio jis nesup
ranta. Jam visai nereikėjo kištis į Lietuvių Rašytojų 
Draugijos reikalus, kaip kun. Vaišniui nereikėjo kištis Rašytojų Draugijos vadovybės pareigoms. Jis be reikalo pripažinti, kaip jis įsiklampojo į dervą.

geresniems santykiams.
Prieš tokių senatorių norus, 

vienokiu ar kitokiu būdu paržy- 
ti Laisvos -Radijo Stoties Euro
poje veikla, telegramomis užpro

resas, prie kurio protesto prisi

šią tradiciją, šeštadienį jis da
lyvavo savo draugo Aldo Moro 

i šiose. Jis pareiškė, kad jis 
šris iš Vatikano ir kitoms val
stybinėms pareigoms.

Delegacija žmogaus teisėms 
tirti

WASHINGTON. — JAV vals 
tybės departamentas yra pa 
siuntęs į EI Salvadorą delega
ciją, kuri patikrins žmogaus 
teises valstybėje, kurią dabai 
valdo karinė vyriausybė. Pa
sak valstybės departamento,

žudynės Nicaraguoj
MANAGUA (UPI). — Ge

gužio 12 d. Nicaragua valsty
bėje buvo nužudytas Pedro Jo-, dviejų asmenų delegacija kai
še Chamorro, sekretorius elek besis su krašto prezidentu Car 
.ros bendrovės direktoriaus ir. los Humberto Romero. Pokal- 
giminė prezidento Anastasio bių tema būsianti apie bendrą 
Somoza. Taipgi jis yra pusbro krašto vidaus padėtį, politiką 
tis opozicinio dienraščio “La r bus patiestos žmogaus tei- 
Prensa” leidėjo Pedro Cha-1 sės. , . b7 .. 'i 
morro, kurį nužudė . sausio? j 
men. 10 d.

dėjo Amerikos darbininku uni-1 . ?. " ° , „ ’ATZT V™ toJ1 ranka •Jų AFL-GIO prezidentas Geor
ge Meany. Taipgi protestą pa- 
siuntė lietuvių ir žydų organiza- 
C1JOS. . .

Sen. Percy senato -užsienio

kušiai gynė radijo stočių likimą, 
pasiremdamas, prisiųstomis pra 
testo telegramomis. Jis pabrėžė, 
kad pakeičiant radijo stočių Eu
ropoje pavadinimus, išbrau
kiant žodį, “laisvė”, už geležinės 
uždangos tautų būtu suprasta, 
jog JA Valstybės keičia savo 
užsienio politiką, kad Amerika 
jau išsižadėjo laisvės idealų ir 
atsisako ginti žmogaus teises. 
Tuomet sen. McGovern atsisto
jo ir ironiškai pareiškė: “Neno
rėdamas rizikuoti vidiniu JAV 
karu, savo pasiūlymą, keisti lai
svų stočių Europoje pavadini-' 
mus, atsiimu...”

Ei Salvadoro respublikoje 
dabar siaučia žudynės tiek iš 

Spėjama, kad Chamorro nu-į kairiųjų, tiek ir iš dešiniųjų 
žudymą atliko opozicinė deši Į pusės. EI Salvadoro žudynėse, 
niųjų grupė, pasivadinusi “Bal kaip rašo Chicago Sun-Times, 

yra jsivėliisi ir krašto dvasiš- 
kija. Vienas jėzuitas, palaikęs 
komunistus, buvo nušautas, c 
du išfiJAV atvykę misionieriai 
buvo paprašyti apleis tnEraštą.

Sumažins socialinio 
draudimo mokesčius „

WASHINGTON, — Gegužio 
12 d. Atstovu Rūmu komitetas 
nutarė sumažinti socialinio 
draudimo mokesčius nuo atei
nančių metų sausio 1 d. Mano
ma, kad mokesčiai, tai yra, pa 
didintoji mokesčių suma -gali 
būti sumažinta pusiau — 50%.

Tačiau senatas mokesčių su 
mažinimo gali ir nepriimti, ka 
dangi .tam priešinasi senato 
finansų komiteto pirmininkas 
sen. Russel B. Long ir prez. 
Carteris.

— Senatvės sulaukusi Dr.El- 
len Halle tvirtina, kad j vyrų 
vyriškumą didelės įtakos turi 
motina ir senutė, rengiančios ir 
auklėjančios vaikus.

Lietuvio straipsnis
Pensilvanijos dienraštis “Eve 

ning Herald” balandžio 14 d. 
atspausdino Arėjo Vitkausko 
straipsnį kuriame aprašinėja
ma pirmos dienos į Ameriką 
atvažiavusio imigranto.

— šeštadienį Italijos vyriau
sybės nariai dalyvavo'Aldo Mo
ro mišiose, laikytose Laterano 
bažnyčioje. iPats popiežius at
vyko į mišias, bet nužudyto po
litiko žmona neatvyko.

• Lauko tenisą pradėjo žais
ti p-lė Mary E. Outerbridge *su 
savo dviem broliais 1874 m. 
Anglijoje. Greitai žaidimas ta
po madingu visoje Anglijoje ir 
kituose ėuropos kraštuose. Ame 
rikoje yra virs 150,000 teniso

vfeiems fetHviams užtraukė didelę gėdą ir neturi drąsos aikščių virš 10 mlijonų to 
• žaidimo mėgėju.

Dr. K. ŠIDLAUSKAS

Helsinkio Aktas ir Belgrado 
Konferencija

(Tęsinys)

1. 19ŠLSINKIO AKTAS IR LIETUVOS LAISVĖS BYLA

ANDRIUS JUŠKEVIČIUS

L. Bendruomenės Suskaldymo 
Dokumentai

lą, nes šiuo kritiškiausiu musu tautos metu, mes ,išei
viai, nerandame bendros kalbos, sutartinės veiklos ir; 
savo neskaitlinga^ veiklos pastangas, savo'jėgas, sk<J-1 
dome ir ne visi jas nukreipiame prieš okupantą, bet 
tarpusavyje, vieni prieš kitus. Tai skaudi musu išeivi
jos tragedija.

Tad kyla klausimas, gal geriau tylėti ir šio klau
simo visai nelįsti? Tylėti negalime^ nes tylėjimas lai 
sutikimas su esama padėtimi, pritarimas esamai pade 
čiai, arba nesiorentavimas esamoje padėtyje. Tylėji
mas nuramina, užmigdo laisvės ir uepriklausomybdai 
siekinio jausmus. Tylėjimu slepiame, dengiame nusi
kaltimus, nielą^ apgaulę, klastą. Tylėjimu ncsustalxty- 
sirne mūsų išeivijas dkaldymo, K Bendruomenės grio, 
vimo. Tylinčioji išeivija yra be jokios reikšmės.

lirTTrasų tautos nieile teisingumo, žmoniškumo dėsniais.
Nesutarimai prasidėjo, kai į'L. Bendruomenės ei

les įsibrovė, taip vadinami bendradarbiautojai, tiltų 
statytojai Bendradarbiautojai, tiltų statytojai daugiau 
ar mažiau yra atsisakę nuo idėjinės, besąlyginės ko
vos už mūsų tautos laisvę ir nepriklausomybę. Jie yra 
apsisprendę, ne kovoti prieš mūsų tautos pavergėją, 
bet gyventi taikingai, ieškoti sąnrbūrio. bendradarbiau
ti su tarybine Lietuva, kultūrinėje srity je. Bendradar
biavimą siūlo ne Išeiviją, bet okupanto agentai. Oku
panto bendradarbiavimo tikslais — sukiršinti, .sus
kaldyti, palaužti ir nutildyti mūsų išeivijos laisvės ir 
nepriklausomybės siekimą, mūsų tėvynei Lietuvai ir 
lietuvių Tautai.

Anlrajai grupei priklauso visi lie, kurie besąly-

Lit. mokyklos mokinių vežimas į okupanto pionierių 
stovyklą

Palikome savo namus, sodybas, su didcl'u skaus
mu širdyje išskubėjome į nežinia. flnnės, ne tortui 
ne nuotykių ieškoti, bet tėvynei Lietoj-ai ir mūsų tau
tai laisvę ir nepriklausomybę grąžinti. Sustabdyti oku
panto žvėriškus žiaurumus, mūsų tautos nailiinimą. 
tautinės kultūros, religijos griovimą.

Visi mes esame tos pač:,o^ motinos — tėvynės Lie-1 
tuvos 'nikai. Visi turim? būti vieningi, ras?’ bendrai 
kalba. Vieningi sutartinai dirbti nes tik bendromis.’ 
' isų j< gorr*is. pastangomis, veiksmėrgiau padėsime! 
pasirgtai tėvynei Lietuvai ir mūsų (autai greičiau iš
bristi iš šių dienų sutemų ir žengti į laisvą, nepriklau
somą. savitą lietuvišką gyvenimą.

Skaudu ir sunku kalbėli apie mūsų išeivijos vcik-

Lstoj'jja kaltins ne 4ik klystancHis. bet ir tylinčius^ 
nes jie reikiamu laiku Bcdėįo pastangų sustabdysi 
klystančių veiklą.

Mūsų išeivija nepajėgia būti vieninga, sutartinai 
veikti, vieningai dirbti, nes kai kuriems trūksta takto, 
gilesnio, platesnio tautinio subrendimo, tautinės sa-* 
igarbos.

Nagrinėdami, studijuodami nors ir labai skaudžius* 
nemalonius Bendruomenės griovimo įvykius, pa
tirsime ar lucs vykdome pavergtom mūsų tautos įpa
reigojimus. Ar mūsų veikla, mūsų darbai, derinasi 

Įsu pavergtos tautos laisvės siekiniais, troškimais. Ar 
mūsų veiklos kelias liesus, pagrįstas tėvynės Lietuvos

ginai koveja prieš okupantą už Lietuvos ir mūsų .tau
tos laisvę ir nepriklausomybę.

Tai idėjinis persjorentarimas mūsų išeivijos ir 
ryškus paridaHnrmas į du priešingos veiklos frontus. 
Tą skihiną įnešė į mūsų išeivijos tarpą JAV. L. Bend
ruomenes vadovybė, kurią sudarė kairieji frontininkai 
— bendradarbiautojai ir jiems pritar»nlieji asmenys.!

i Į
Jie tariasi esą neklaidingi, patepti rr pašaukti pe

rimti į savo rankas, visas lietuviši&s'vejJ^bs iristbukcj- 
jas, visą lietuvių veMą. neišeinant nei pavergtos 
^vvnės Lietuvos laisvinime veiksnių. Joms vadovauti I 
ir visą mūsų išeivijos veiklą Įtvarkyti pagal jų nelogiš- j 
kas užgaidas.

Bendradarbiautojai, tiltų statytojai įsitikinę savo 
neklaidingumu, veiklos pranašumu, nutarė 1972 m. va 
saros atostogų metu, Cicero lit. mokyklos mokinius nu
vežti į okupuotą Lietuvą, į okupanto pionierių stovyk
lą prie Rumšiškių. x

L. Bendruomenės Cicero apylinkės narių ir vi
suomenės tarpe kilo didelį nustebimas, nepasitenki
nimas. Tai pajutę vaikų vežimo urgamzatorrai, pas
kleidė gandą, kad Cicero vaikų vežimas į okupuotą 
Lietuvą atšauktas. Tačiau, tuo melu vaikai buvo išvež
ti į okupanto pienierių stovyklą, prie Bnmšišhių-

Vaikų vežimas į okupanto pionierių stovyklą bu
vo vykdomas, pritariant L. Bendruomenės Cicero apy
linkės valdybai, kurios piimkuakas buvo Vytautas Za 
latorius. Vaikų vežimui vadovavę p. Birutė Zaialene- 
nė, L. B. Cicero apylinkės valdybos pirmininko Vytau
to Zalatoriaus Žmona. Vaikų vežimui taHrinirikavo kai 
kurios lit mokyklos mokytojos ir frontininkai, — ben
dradarbiavimo šalininkai.

Cicero vaikabpionieriai grįžo iš stovyklos prieš 
pačią mokslo metų pradžią.

Rugsėjo 8-ta — Tautos fcveitiės imnėj*mas, buvo 
surengtas, vadovaujant Lt B. CJcero valdy
bai. Grfzusicji jauni pionieriai visi bmo jiangli įduo
tos šventės minėjimo programą. TaM<Lar skaudžiau 
užgavo tautini ils jausmui lietuvių, Cicėnu.

(Bus daugiau)
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DR. K. G. BALUKAS 
• AU4CXUA IR MOTERŲ LlGva 
GINEKOLOOlNt CHIRURGIJA 

6449 Sa. Pofaafci Rd. (Crowford 
-Leal taL lU 5-6444

aw ^ffiepia, skambinti 374-8004.

UR. Q K BOBELIS 
tWkSfV in ŠLAPUMb TAKŲ 

CHIRURGIJA
, . Tėfo’f. Š$5-04j3

«>X *U<ric.l Čtffor
860 SUMMIT STKIET

ROUTE 58, ELGIN,. ILLINOIS

OR. PAUL V. DARG1S
GYDYTOJAS ir CHIRURGĖ

W««tchMfor Community klinikos 
Medicinos di re kr ori v, į

1938 Ss Htn^efm Rd., Westchester, IL.

to antrą šeštadienį 8—3 vai 
. Tit i &2.1727 arBi 5Š2-272E

TEU — BE 3-5893
rR? A fic OLKv EC&AS;

Sf&YtbJAŠ IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS
. 3907 WmF lCI3rd Štret; 

^ Vilhados pa&ai susitarimą.

Dk KRANK RLECKAŠ
dpfbMĖTRlŠTAS 

. ... KALBA LIETUVIŠKAI 
. žili W. 71 St. TŠL 737-5W9 

Tikrina ;Jįis Pritaiko .kiniu, u 
,-.i -/• “contact leases’”

OltI.EO\ASsEliii^T!S
INKSTŲ, PŪSLĖS 

PR&TAfės Čh/rURGIJA 
2454 WEST 63rrf STREET

APLINK MUS IR MOSĮJ NAMUS
įauliJEt”

ilIlBIHIlIi jIlKiUlhir umm«M 
• MtHiMniii num(flllf

«Į 4^ įrit /
\ j •

WR9ES
A jį -4

f M. • į,

-

• Kūdikis negali kalbėti, to
dėl levams ir esantiems aplin
koje reikia apie jį turėti kuo 
daugiau žinių. Ką (ik gjmęs 
kūdikis miega iki 22 valandų 
paroje, o po dviejų mėnesių 
apie 20 valandų^ Vientrių me
lų kūdikis miega apie 1 1 va
landų. Per pirmuosius šešis mė 
nesiūs vaikas priauga nuo 5 iki 
8 uncijų savaitėje, o daugumos 
kūdikių svirtis pirmųjų metų 
^mtadienį būha trigubai di
desnis už prigimtini. Kūdikiai 
kaip ir seni žnionės, nemėgsta 
pasikeitimų bei permainų ii 
juose jaučia pavojų. Užtat už 
migdamas ir atsibusdamas jis 
verkia. Bet daugiausia verks
mu išreiškiamas 
'i, 
1 a 
ta 
r?

Vilrfiaus užmiestis pasakiškai gražus-

mos imperatorius Augustas ži 
nojo asparagt.i virinto būdą ir 
labai greito darbo atlikimą jis 
nusakytfatO asjjaragįi virimo 
laiku. Romėnai mėgdavo ne- 
p’ervi'rinlus' & neištižusius aspa 
rdgtis. Mftdetniais'laiięais aspa 
ragils vffdft plastikFnitfose inai* 
selinome it'-tirimaš ližfrunka

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

"Žiūrėkite, broliai, | savo palaukimą, kad nedaug yra iimintlngg kū
nų, nedaug galingų, nedaug aukštos kilmės yra pašaukta" — 1 Kor. 1:26. 
Keista, ar ne? Bet atsimename, kad pats Viešpats pralenkė tuos, kurie 

manė esą teisingai* ir priėmė tik ramiuosius ir nuolankiuosius. Tik nuže
mintos širdies tikrieji Jėzaus Kristaus pasekėjai yra mokomi jo mokykloje. 
Kaip Viešpats priėmė ir myli žemos kilmės žmones, taip ir mes turime juos 
mylėti, ne dėlto kad jie nėra aukštos kilmės, bet todėl, kad jų širdys palin
kusios prie Dievo ir prie teisingumo. Jei jie myli teisybę ir nekenčia pik
ta, tai turime juos mylėti ir visais galimais būdais gelbėti jiems pasirody
ti tikrais ir ištikimais Kristaus pasekėjais ir padaryti savo pasaukimą ir iš
rinkimą tikrą.

Visi Žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia klekvveną. Ber «ur yra mi
rusieji? į tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties0, kurią gausite be
mokamai. Rašykite: . _

F. ZaVISTj 3715 V^est 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
ŠV. RAŠTO TYRlNėTOJAI

į • 3,5 uncijos arba 100 gramu 
j žalio agurko turi 15 kalorijų, 
: virtas šviežias kopūstas — 14, 

salotos -— 13, agurko veislė? 
zucchini — 12, raugintas agur
kas — 10,- gi 100 gramfi nesal
dytos ir hebaFtintos kavos puo
dukas turi vi.ėr į kaloriją. Van
duo ir gažūd’aš vanduo', žino- 
nfas Chib šooa vardu, visai nė

- . . i Hfri fcalbrijų
Tel. PR 8-1223 , _ .

UF1S0 Vaju, puin., aiiuad., tffaadJ ® Daugelį 
ii įe'hkt. 2-4 ir b-8 vaL vak. š^štadie-

ketvirta. J^-7 vaL vai. 
;'Offto Ufoūr 7/6-2830 .

Resfosncijes 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

B«ndri praktika, spec. MOTERJ liso- 
Ofiias 2652 WEST Syth SIR'JET

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
s diehčnrk kabąijįįŽs įėM 

pagirtina ūclaistyli; bet /(tėti 
ledo gabalh'ktis, kū i’i y^hde- 
.iį pamažu s įgėtia ženiė. Ne- 
i) hge ida u j ap < /rri<*s • r i a u m d
.5 ima isna;kInlT.Csariu karšti! 
* edenai. - bei sodinant 
\gurkus*,patftr' r. i netoliese pd 
>. ij.kėletą .neturtų:- jų kvapo“ 

ifcgsla^atif p^ kenkė jų.

ihių iš oaldų ga- 
_ __ . . . w w lime panaikinti uždedant (rū-
srnis .2*4 vaL popitt ir kitu laiku' -‘.iii dantims pastos ir liinani

Į r inkšta meJJ:ga. Tenn j b »-. 
•ai. atrodo i.aixt nauji purš- 
Laiif jhdš k- šknfbio škrėdi- 
fi* i. šaldote z. ”is rgaiind štie 
'4- sfednį pamerkus j įifieną. 
z % aiės gėrid*. dogą ir nevstžvd 
prieš varto,ar.1 palai^rttš ke
letą valaflda škl^tuv: Vasa-'

pagal šnšitarimą:

SLLE1KIĄ U. R.
“ 7 uitfiioPKbAS-PRO'fEZIS'i'AS 
L Aparatai - preteaai. Med. bau- 
K dažai, pirgalb« k-joms.
> Utrch bupporU/ ir t t.

ž*w Wa»r 4Šrd Šfc; Chicago. IIL 60629 
ji - PR6»paa U4M 

t. Gėles visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

; 2443 WEST 63rd STREET . 
Tolfonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gana Drishiy 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Rwy Oat 
. TeL 499-131G

n
w ^o'rš asn iragai vffi štugTi- 

r kilhiės šu 1- bjų. poni ir
į giminyste, tačiau turi 

kitokį skoni I/ci kittfš Sa- 
v\ i es. Asp-i » greitai ir veš 
..ii anga, ne> lu-i Įkas šaknis^ 

J ». t jomis gab pasiek t: ,i< I $ 
pėdas. Jų sennas.yra riūc ko
vo iki liepos mėnesio. Aspafa- 
gai išverda per 12-15. minučių.^ 
bet nedideliam, kiekiui štie" 
lių užterfka ir 5 minulių. Ėo^

PERKRAUSTYMAI

MOVING
LeMimil — *>Hna ap

ŽĖA<A KAIKa

.Tik .WA 5-8063

MOVING
;* AptfrtostK perkravstymas 

ti paTflį afofotriV.

ANTANAS VIWMAS
1 Tai. 374-1882 art* 376-5996 

ll" ■■■ ■ L L 1

noras valgy- 
koks nors nepatogumas ar- 
sk ausin as. Motinos su p ra n- 

iš verksnio tono kūdikio no 
arba reikšinb. 2-5 met^ vai

kai (kartas sapnuoja blogus 
šapnuš. Tuo atveju geriau vai 
kį nežadinti, neš sapnas grei
tai praeina^ o pažadinus jis 
vaikui būna realesniu ir suke
lia baimę. Blogus sapnus daž- 
ttiaiišiai sūkefia sunkiai virš
kinama vakarienė, tonsilai ar
ba sutrikęs kvėpavimas.

5/. Miškinytė

apie .12-li* tnnničrtįL Valgomu RT7NTFRTAJ kurte: GARSINASI 
šfl svie&td tirpiniu arba olan-Į ‘NAUJIENOSE” — TURI gerlauslA 
dišktf pSdažii. pasisekimj-i sizny^

Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

EUDEIKISGAIDAS DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

FRANK AŠMUTTS
Gyv'.- 4517 So. Rockwell St.

Mirt-1978 m.- gegužės 12 d.,. 6:00 vai. vak., sulaukęs se- 
į n^tvė^ :Gfr»ęs Lietuvoje, Kvėdiirads parap., ^adevai^iii km.

Velionis daug irictų dirbd lCazipii8f6 LfetiiVifi kapinėse. 
Amėffkojė išgyveno 47 rnčitis. ; . . _ .

. k Paliko, nuliūdę: žmona Bėfnice (ŽdaifaviČiūtėy, sūnus 
inafti Bėvėrly7 anūkas Šfepšnaš ir kiti giminėj 

cfrūuįrai bei .p^žįštafti. Lietuvoje liko šesefš viikūi iif brfc 
Ko Jono laikai. .

kun^p&iafvoW P. Bi^iūnd koplyšdj^, 4348 S. Ca- 
iiidfnia.Ayfc :

ĄnĮfa/jihnį, gegutes 16 d. vži. ryto tais lydimds iš 
koplyčios X Mekaite ^fasidėjimo parap. Kažiiycią, d į>6 ge
dulingu pamaičfu laidojamas Šv. Kažifnierb Lietuvių 
kapinėse. n ‘

■ Visi a,- 3'Frame Ašmūcio giminės; draugai iž pažįstami 
fiuošltdžiaF kvieėiaini dalyvauti laiddttfvėsė ir Suteikti jani 
pa^kdtinį' j&at arnavurą?

' •'T. ■' ’ Nuliūdę lieka:
* ” \ žmona; sūnūS; gzmines

• LaiSottitiū direktorius Petras B Niūrias: TeL LA 3-3572

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

■

'34

AMBULANČ1 
patarnaVi-
MAS DIENA

IR NAKTĮ

Great Grilled Safidfricli
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
Telef. 476-2345-6

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

BANKING
IS EVERYBODY’S H 
BUSINESS

fRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AiRŠTfi TUTOMdBILI.LMS PASTATYTI

SOPHIE BARCŪŠ
RADUC rtIMCS VALANDOS

Vijos proęr»mo» Iš WOPA, 
145» «a A. M.

Lkfvvię kalba’: iasdieti i«r- 
tnadienio iki penktadienio 3.00 
—3:30- vai. popiet Štštadieniais 
it tetoadi«tods nuo 8 JO iki 9:30 

vaL ryto.
Vadaja Aldona Dauku»

- Talaf.: HEmloek 4-2413

7159 So. A4APLEWOOD AVE.
‘ ČH<CA6e, iLl. 60629

ftifthv people 
, įgsčtya c^rsftu

Sandwiches arė an American tradrtfori 8riče fėsėrved Jot ' 
lunchtime, but now <n important part df 6n-the-go break
fasts or suppers. Golden Grills are super sandwiches tftat fill 
the bill for anytime eating. They’re quick to fix, savory and 
substantial. Hard-cooked eggs, ham and Swiss čnėese are fhe 
base of the filling. Pickle relish, a ddh of may o’ and a Kttte 
onion add the zip. And you can kėėp the filling on hand in 
the fridge for spar of the moment spreading on rye bread 
and grilling.

Why not fiard cook a dozen ėggs right novė. so ybu can 
stir up Golden Grills, and still have some on hand for snacking 
or devilling.

TURIMI 
K6f*Lyčiaš

VISOSE MIESTO
DALYSE.

NARIAI:
Chica^ot
Lietuviu
Lildotuvių
Cįfektori^
Assotiaeijos

„^7^
Bank Trust Services-Cuuld One Help You?

By WHUt W. Alexander , 
Ex ecutroe Vice President 

American Bankers Association 
Determined to make 1978 

ffiė Q get fi-'
nances vndėr control? Maybe 
what you need is some expert 
help.

Last year thousands of 
Americans found tiiat R was 
to their advantage to make 
use of the asset management 
and financial planning capa
bilities provided by some 
4,000 full service banks offer
ing trust services.

For years these sertrees 
have been popularly thought 
of as the exclusive domain of 
the ^efl-to-do, but with the 
complexity of today’s econ
omy, and the relative level 
of affluence many Ameriear* 
enjoy, ware and more people

which is designed to meet a 
specific need, but which may 
be used .in combination with 
any other io match your 
HffivWdal t^ufiemdfig.

The five areas of assistance

* Personal fin ančiai ad
vice and counsel. ANTANAS M. PHILLIPS

TOMAS IR LAURYNAS LABANAI’SKAS 
3307 So. LITUANICA AVENUE. PEonė: lAriL 7-14&ing. i*.. c

• Custodial arrangements 
for eetIširi asset* — for exam
ple bonds with coupons, stock 
certificates, gold coins and 
other valuables.

♦ fnvestriieht management 
services — in which the fin
ancial institution exercises dė
si gnated discretion in the ma
nagement of assets.

* Trust services—in which 
the institution actually takes

Golden Grills 
6 sandwiches 

1/4hard-cooked ėggs*, 
chopped

cup chopped cooked 
ham

cup finely chopped 
onion OR L 1/2 
tablespoons instant 
minced onion

Tlidrdughly combine all ingredients etcept bread and bdttet. 
Butter 1 side of each bread slice. Place 6 slices on griddle, 
baking sheet or in skiflet buttered 4^e dtfwfi; ^dread ėaS 
approx. 1 /2 cup filling. Top with remaining bread slices buttered 
side up. Grill on griddle or in skillet until toasted on both sides 
OR bake in preheated 400°F. dven about 5 to 8 ritiridtel ot 
until goldeh brown. Tum;įate an additional 5 to 8 minutei 

*Hard-Cooked Eggs
Cover EGGS in pan with enough ft ATER io cofoe at leait i 

inch above eggs. Cover, bring rapidly just td boiling. Turn off 
heat; if necessary remove pian from heated unit to pretent 
further boiling. Let stand covered in hot water 15 minutes for 
large eggs — adjust time up or down by. a bout, apptox. ,3 
minutes for eaėh size larger or smaller. Cool eggs immediately 
and thoroughly in cold water — shells are easier to remove and

n less likely yon will have a dart surface oti |6tks. To 
remove sheO: Crackle it by t^p^ng gėtrtly *1 MR 
between hands to loosen ihell; then peel, starting at large end. 
Hold egg under running cold water or dip in bow at water io 
help ease off shell.

6

1/2

1/3

2

2

1/? 
12

cup shredded Swiss 
cheese

tablespoons sweet pickle 
relish

£d61ėspo6nš frNyorniihe 
or salld dressing 

teaspoon salt 
slices rye bread 
MHėė O™T*XJ OfwDCtaD^ 3UDJCCX 

to the express directions of

1446 So. 50th Ave* Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

&& So. CALIFORNIA A VĖL Phone: LAfayette 54573

wearily and mK protection.
H yoor property vtiue 

(indtufiag your home, other

♦orth 
gate the benefits offered by

trust account.
White >100,000 m vnete 

m a good rale of thumb for 
determining your heed for
IJLu W JU1

haw often decided that they 
need prof Atkiliai wstetance 
and hate been succemfuUy 
accommodated by their local 
Ml aertice bank. To find out

GEORGE F. RŪDMINAŠ
3319 So. UTUANI€A AVE, TeL: YArdr 7-11384139

check with your banker to 
find out which financial 
rtft&tiou in your area offer*

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWTC»'

2424 WEST 69tn STRKK7 fLKpbMte 7-121*
2314 WEST 23nJ PLACE VII tinki 74*72

11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palo* Hill*, k T. 974-4414

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Ph&M: Y Arda 7-111)
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TRUMPAI

S. J. Alesc/kas iš Gulfport 
apylinkės, St. Petersburg, Fla., 
tapo Naujienų prenumerato
rium, užsisakydamas jas viene- 
riems metams. Savo laiške jis 
tarp kita ko taip rašo: “širdin

gai dėkoju Jums už gautus Nau 
jienų numerius susipažinimui. 
Dabar užsisakau jas vieneriems 
metams ir įdedu tam tikslui $30 
čekį, kartu siųsdamas Jums ge
riausius linkėjimu’”. Dėkui už 
dėmjsį, teigiamą ir greitą rea
gavimą, taip pat už gerus limmet iš anksto apmokėdamas sa

k ėjimu*. Orą žinią malonu skel 
bti visiems skaitytojams, pra
šant prisidėti prie platinimo va 
jaus ir daryti pastangų rasti 
bent po viena naują prenume
ratą.

— Adomas Kahas-Kabasins- 
kas, Cleveland, Ohio, Lietuvos 
kariuomenės kūrėjas savanoris,! 
už gausią auką Naujienoms ir 
paramą lietuvių spaudai, yra pa 
skelbtas Naujienų Garbės skai
tytoju su teise gauti dienraštį 
nemokamai neribotą laiką. Tap
čiau mūsų kovotojas už Lietu
vos laisvę ir Nepriklausomybės 
kovų dalyvis niekuomet šia pri
vilegija nepasinaudojo, visuo-

O T A SUSIVIENIJIMAS 
.N Į . A LIETUVIŲ K-'J-I-LA. AMERIKOJE

— jau W metų tarnauja lietuvių visuomenei ir Išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus 
tiems nariams.

— didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoča gyvy
bės apdraudę ir ilgoje pašalpą kuri yra pigi- nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

— jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitale, 
tad Jo apdrauda tikra Ir saugL Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti Įvairių klastų reikalingiausias ipdnudai nuo $100.00 
iki $10,000,00.

SLA — jaunimui duoda gera Taupomąją Apdrauda • Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudę 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
1 metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 
veikėjus ir Jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

SLA

SLA

Gausite spausdintas Informacijas, jeigu parašygft?

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipias* i visus akai* 

tytojus ir i visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grancusę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos

V. X Jonyną •

nės bibliotekos). Jo knyga Eilės 
sniege (Lines in Snow) išleista’ 
New Yorke praeitais metais.1

* Savo poe-žiją jis skaitė univer-j 
; sitetuose. radijo programose, 
’Kongreso bibliotekoje. Įėjimas 
- yra laisvas ir lietuviai yra ypač 
kviečiami atsilankyti.

-r- Dr. Eugenijus Noakas iš
rinktas LKVS Ramovė New 
Yorko skyriaus pirmininku, Leo

w nas Bileris — sekr., 
bielskis — iždininku 
nių vadovu.

— Birželio 11 d.

REAL ESTATE
Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Jurgis Za- 
ir r^ngi-

laikraščių atsto-

vo prenumeratą, dargi atsiųs- ravo: Bona Brazdžionienė, Ju-; 
damas ir auką. Praeitą savaitę zefa Gedminienė, Alfa Pažiū- 
jis irgi atsiuntė ?30 metinei pre rienė, Julija Šepetytė, Livija 

pa- Lipaitė, Jonas Adrašiūnas ir 
Alfonsas Petrauskas. Lietuviu 
Diena bus birželio 18 d. šv. Ka- Do-» .. .. ., x, ±zrnuero parapijos aikštėse ir 
salėse, gi koncertas įvyks Marldienomisr ir vakarais.

numeratai ir $10 Naujinu 
ramai. Dėkui.

— Ponia H. Koplewski, 
Į wagiac, Mich., pratęsdama 
I numeratą, atsiuntė gerus linkė

jimus ir su jais $5 auką. Elena 
Jankauskienė iš Brighton Pat

iko atsiuntė š2. Tos apylinkės 
1 tautietis užsisakė Naujienas 
j trims mėnesiams tikslu arti- 
jiniau susipažintižDėkui visiems. 
I Taip pat dėkui R. Drukteinhri 
už ankstyvą prenumeratos pra

pre-

i — Juozas Račius, iš Los An
geles, Cal., yra atvykęs ilges
niam laikui į Čikagą ir apsisto
jęs apylinkėje, kurioje anks
čiau ilgą laiką gyveno. Penkta
dienį jis lankėsi Naujienose, pa
sikalbėjo su redaktoriais ir ilga

kalu renesanso.
VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla-J 
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 44 Aplink mus ir-mūsų namus” 
autorė ?r —45 —------
mecenatų, 
niuiame Naujienų piknike.

M. Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atriras ir' daugiau 
tų,_ kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude-

Visas ir visus kviečiame 1 didžiąją talką.

teikė penkinę .Naujienų para
mai. Dėkui už vizitą, naudingus 
pakalbins ir už auką.y - •

— Norbertas Lingeraitis iš 
Bostono ne tik dalyvaus kartu 
su Vyrų sekstetu Calif orui jos 
Lietuvių Dienos koncerte, bet 
ir atves i dailės parodą gau
sų gintaro ir sidabro išdirbinių 
rinkinį, kuriuo nesenai turėjo: 
progos gėrėtis čikagiškiai. Pa
rodoje dalyvauti jau užsiregist-

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, .bei galimų skaitytojų reikalą™ 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS 
1739 SO. WALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60608

• E anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
mažindamas susirašinėjimo. išlaidas. _ Priede doL

Pavardė ir vardas______ i_________________________________________

Adresas

• Užsakau' Naujienas kaip dovaną savo .... 
yra naujas skaitytojas. Priede_______ doL

Pavardė ir vardas

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė___

Pavardė ir vardas_____________ ________________________________ __

Adresas --------------------------------- - —............... ....................................l«- — . m. — * - • Rt — — — —•%.'-■»— - • ^—•_ — -»^»i ■ ——  —— 7—V?

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa. 
finimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
* ..............• • 1 1 ■ • i’iniiji

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

Adresas------------------------------------------- . . .. .

Pavardė ir vardas ■F
Adresas ------------

Pavardė ir vardas

A.Jresas

kolegja Chicagos 
kviečia registruo-

3 vai. po
piet įvyks iškilmingas šventi
nimas Lietuvos Kankinių šven 
tovės, 494 Isabella Ave., Missis- 
sauga, Ont.,^ Canada. Apeigas 
atliks šv. Sosto atstovas Kana
doje arkiv. Angelo Palmas, da
lyvaujant vysk. Vincentui Briz 
giui ir Toronto vysk. Thomui B. 
FuJtonui, daugeliui dvasininkų 
ir tikinčiųjų iš visos Kanados 
bei JAV Po apeigų bus banke
tas Anapilio salėje. Parapijos 
klebonas ir komitetas pakvietė 
į iškilmes ir 
vus.

-T- Daley 
pietvakariose
tis rudens semestrui, kims pra- 
sidės rugpiūčio 21 d. Bus moko
ma įvairių specialybių įvairiose 
modernaus ir kasdienio gyve
nimo srityse: aviacija, transpor 
tacija, buchalterija, slaugymas 
ir kitos praktiškos specialybės 
______  . suaugu- 

shall mokykloje/7 Jame taip patjsiems įr jaunuoliams. Teirau- 
dalyvaus sol. Anita Pakalnišky
tė ir pianistė Rąmonta Apeiky- 
tė. i

Kun. Michael T. Yakaitis iš 
Marquette Parko gavo šventi
mus Mundelein seminarijoje.Jis 
yra studijavęs teologiją Loyo- 
los universitete, ‘buvo dijakonu 
Flossmor parap. ?bažnyčioje.Pri- 
micijos bus gegužės 20 cL 3 vai. 
popiet Marquette Parko Lietu
vių parap. bažnyčioje.

— Daley kolegiją šiemet bai’

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOEĖJIMAIS 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’dentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Virginia 7-7747

BRIGHTON PARKE: 21 buto mū
rinis namas, gazu šildomas dau
giau kaip $36.000 metinių paja
mų, kaina — 5 metų pajamos,
MARQUETTE PARKE: didelis mū

rinis bungalow, gazu šildomas. įreng
tas skiepas, 30 pėdų sklypas, $37,5OOĮ

TURIME PIRKĖJŲ, trūksta namų, 
25 m. kaip be pertraukos tarnaujame 
lietuviams ir jų draugams

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax
2951 W. 63rd SL Tel.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

RIMTAS NAMŲ
PARDAVIMAS

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 
Kedre. $38,000.

MODERNUS 15 metu mūro lamas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, vieta Mar
quette Parke, aukšta kokybė, žema 
kaina.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 
iupttp Parke.

DIDELIS ir patvarus namas Mar
quette Parke gabiam ir tvarkingam 
žmogui. Pigus — $16,900.

LIETUVIŲ MĖGIAMOJ gamtoj ne
toli nuo Chicagos prie ežero didelis 
namas ir 3 akrai žemės. Daug gerų 
priestatų, švarus oras, aplinka ir na
mas, tinkamas pastoviam gyvenimui. 
$45,000.

Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkan 

nuomininkui
4243 W. 63 rd SL, Chlctgo 

Tek 767-0600.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street 

TeL 737-7200 arba 737-8334

tis tel. 735-3000.
__ Japonijos Gen. konsulas 

čikageje praneša, kad speciali 
dabartinio meno dešimties Ja
ponijos menininkų darbų paro
da bus gegužės 23 — biržele 2 
d. 845 N. Michigan avė., 95z E 
kambaryje. Įėjimas laisvas ir 
nemokamas. Gegužės 17 d. 12 
vai. 30 min. ten bus rodomas 
filmas apie Japonijos sodus ir 
modernias japones.

-SLA 6-osios Apskrities suvažia- 
gė 425 studentai. Tarp jų o po to S. L- A. Kuopti

’sekretorių organizatorių-veikėjij 
konferencija įvyks sekmadienį, 
gegužės-May 21, 2 v. p. p. Don 
Varnas Posto patalpose, 6818 
S. Western Ave., Chicago, Ill.

Kviečiami SLA Kuopų atsto
vai ir valdybos iš Illinois, Indi
ana ir Wisconsin šioje konfe
rencijoje dalyvauti. Turiamej 
būtinų ir svarbių reikalų, suriš
tų su organizacija aptarti.

Susirinkime dalyvaus SLĄ 
prezidentas Povilas Dargis.

Prašome Kuopų atstovus pra
nešti Kaziui- Mačiukui, 2549 W. 
71st’ St., -Chicago, II. 60629, tel. 
776-3140 kiek narių dalyvaus.

Bus aptarti vajaus ir kiti SLA 
reikalai.

Po susirinkimo bus draugiš
kas pobūvis ir kavutė su prie
de. Lauksime.

Kazys Mačiukas 
SLA 6-osios Apskrities

studentai iš Chicagos pietvaka-* 
rių, baigę labai ’gerais ir gerais 
pažymiais: JoanA S. Gestautai- 
tė, Zuzana M. Rasihskaitė, Zu
zana M. Yuškutė, Tomas F. Lau 
raitis ir Jonas A Yucaitis.

— Lietuvių draugo, suomių 
kilmės poeto, David Anderson 
autografinis priėmimas įvyks 
trečiadieni, gegužes. 24 d, . 4:3<j 
—6:00 vai. popiet Bookworld 
•knygų krautuvėje, 5021 Wood- 
■ ward Ave., Detroit, Mich, (pir
mas blokas i- pietus Tmo centri-

- — — — -

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar
bo valandomis informacijų prašome kreiptis te
lefonu:

HA 1-6100.

SIUNTINIAI I LIETUVA
MARIJA NOREIKIEN1

U*! Wert Otk St, CMeago, UL H629 • TeL WA M787 
pMh-InfchnM rOJI« fralrlv

MAISTAS Ii IUROPOS SAMOSLIŲ.

< 1978 m. kelionių Lietuvon 
tvarkaraštis jau paruoštas. Dėl 
informacijų kreiptis pas Marijų 
Kietą, 6557*S. Talman, Chicago, 
Ill. 60629. Tel. 737-1717. (Pr.)

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

HEALTHY FOOD restoranui, 
esančiam 3236 So. Halsted St., 
reikalinga patyrusi padavėja. 
Prašome kreitpis 326’2724 te
lefonu.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontai

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

BRIGHTON PARKE pigiai iš
nuomojamas kambarys su vir
tuvės privilegi j omis moteriai, 
galinčiai padėti namų ruošos 
darbuose.

Tel. 523-0762.

Didžiausios kailių 
pasirinkimas 

pu TlenliiieĘ 
UetcvĮ kailininku 

Chlcagoje 
iLNORMANĄ
KkBURŠTEINA

263-5826 
jflB (įstaigos) ir 

677^8489 
(bužo)

185 North Wabwh Aveem

SIUNTINIAI J LIETUVA- 
Cosmos Parcels Express Corp, 

MARQUHT1 OIFT PARCRU tnVKl « 
13RR W. WHi St, Cklof., in. WW. — T«L WA M7Tz

r “LIETUVOS AIDAI”
-J, KAZE BRAZDZIONYTE,

PROGRAMOS VBDSJA
J/ W0PA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m.

WLNR 106J FM Sat at 8:00—10M p. m.
2646 W. 71st Street, Chicago, lllinoft 60629 

T»M. - 778-5374

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 
paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė.
Chicago, I1L 60629

Juozo Šmotelio

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

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna- Į 

tna ‘Naujienų’ administracijoj. 
Knygos kaina S3.. Su legaližko- į 
mis formomis — S3.50.

Užsakymus su Money orde-, 
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S.!

— Jei žinote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
fonu siusime Naujienas dvi sa
vaites nemokamai.

HREIS 
WILDFIRE

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago^ miesto leidimu 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, g*- 
nntuotal Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559
------ - —

TAISAU IR DAŽAU 
NAMUS 

IR VISKĄ NAME 
Telefonuoti: ’/

523-9367 arba 737-0397 : 
ALEKSAS

i2-4C M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai pusm^loi lūtotnobnia 

Liability apdraudimas penrinhĄimr
Kreipta r

4445 te. ASHLAND AVB.
5234775

LAIKRODllAl Ir MANGINYEtf

Pirdsvimas ir Taiiyam
IM WEST <9tk STREET
Tylėta UpvNIc 74941 

> ■■ ■■ —Z

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

Srautiniai į Lietuva

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av.

BEST THINGS! N LIFE

Slate Farm Life Insurance Company

- HA£<IS&VcKKrt5o\, n l N*r 15, 1MB




