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Sovietai patys sau

Maskva kaltina
Kimiųjų UdlUAd, UCL » * • > . v* T ' •

dešiniųjų ekstremistu, manyda- KUSai teVSlU VaUdeilIS
mi jog jie yra apgaudinėjami

reninės teisės privalės peikiau kitko, mini, kad JAV sekr. Ki-

is, . ais- 
o, kad

Kun. Cruz ta proga priminė, 
kad etninės grupės turi geriau 
viena Įeitą pažinti ir veikti ben
drai ginant savo interesus.

joną sumoje, bet jos rabliaLyi- 
sįškai. yra beverčiai už SSSR 
sienų.

JAV sulėtino savo pasižadėji
mą apmokėti 40 nuošimčių JT

40,000 vyrų ir moterų žygiavo

Saulėtas
Saldė teka 6:06, leidžiasi 6:66

reikalauja, kad minėtos teritorijos,visiems laikams būtų prijung
tos prie Izraelio.

Meksikiečiai remia
Carteri

Lotynų kilmės kun. Gruz, pa
sikalbėjęs Filadelfijoje su Car-

-40,000 jaunų ,Izraelio vyrų ir moterų 
praeitą sekmadienį maršavo Izraelio kariuomenės .okupuotoje de-

uf Congress Gr- 
Periodical Division 
Washington, D. C. 20540

Price 15c

The F/nf and Greater 
iJihuauusn m America 
•••••••••••••••••e

The l ūhvantin Daily Newt
Published by The LMbusaun Ncwi Pubi&iupt loc, 

1739 So. Halsted Street, Chicago, III- 60608 
HAymarket 1-6100 

»••<••••••••••••••• 
Over Ow Millian Lithuanian 

In The United States

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Chicago, III. — Antradienis, Balandos-April 20 d., 1976 m. NO.91

m 
Hi-

RUMSFELD
.įįT JAV nepriklausomybės 200 metų sukaktie^ minėjimui 
komitetas senų Amerikos lietuvių ; gausiai si^&inainas 
ėmimą didžiausios reikšmės ir didelės atsakomybės "darbą.

~ ” ' ■ -- •
Su pagarba ir dėkingumu 

mums atsiliepia tie, kurie jau 
gžvo praeitos savaitės pabaigoje 
išsiuntinėtus laiškus. Tat buvo 
didelis-mūsų ir mūsų'talkininkų 
darbas, nes. išsiųsta daugiau nei 
pusketvirto 'tūkstančio laiškų. 
Gauta daug šiltų pareiškimų ir 

jžoiįių. Tas pakelia mūsų nuo
taiką ir duoda energijos tolimes- 
niamdarbui. ■’

Jie su mumis

Mūsų pagarba priklauso gar
bingiems Amerikos lietuvių se
nosios kartos lietuvių atstovams 
šiame kraše — tai inž. Antanui 
Rudžiui ir jo žmonai Marijai Ru
dienei užėjau kelintą iš eilės kar
tą garsinimą rengiamo minėji-

MASKVA. — Sovietų’ televi 
zijos stotys pradėjo rodyti 
spalvotus filmus iš JAV gyve
nimo. Filmose rodoma lainlin-

** . ' r-

ga Kenedžių šeima- ir žmonių 
minios, kurios -sveikina sena
torių Kenedį. Lygiagrečiai su 
Kenedžiu parodoma ir Bostono 
riaušės nepatenkintų žmonių, 
kurie protestuoja prieš pri
verstiną vaikų vežiojimą į to
limas mokyklas. Filmas užvar 
dvtas “Bostono kontrastai’’.

Alabamos gubernatorius George vis dar veda kovą demokratu partijos nominacijai
gauti, bet. jam nesiseka. Jis dalyvavo- k*liy valstijų pirminiuose rinkimuose, bet balsu, jis ne
gauna. Jis mano, kad kojų nevaldymas galėjo turėti įtakos. Jis buvo sunkiai sužeistas'ir nusto
jo'valdyti savo kojas. »■■■

’■ 1 ■■■■■"/ ■■ —-

IZRAHJTAI NORI PRIJUNGTI

Didelę
sų,solistui Algirdui Braziui, ku- rasinės ir neteisėtos nelygybės BETHEL, Izraelis
ris mus visur drąsiai remia,"pro- arena. Esą vaikai mokyklose ■

mokosi ne vien tik daugv-bos minėje Jordano upės pusėje esančiose teritorijose. Jauni izraelitaitestuodamas prieš mūsų darbo* 
. trukdytojus. Tokia pati' pagar

ba reiškiama ir. solistai Pruden- 
cijai Bičkienei, sutikusiai pagie-

bei kalbas taisyklių, bet ir ko 
Ikito. Ir čia pat tuoj parodoma 

_______  . , ..... , „ lžmonbl peštynės'su policija ir
doti kartu su solistu Algirdu Bra- policijos apsaugoje lipančius _ Jordanija^ užpuolė^ Izraelį, marštuolojų eilės, minėtas sri- 

vaįkus į bušus.
Rodomuose Sovietų televi

zijos vaizduose, aišku,- nieko 
nėra prieštaraujančio, bet tik 
komentaruose. Sovietai, patys 
sau prieštaraudami,' kišasi to
kiais pareiškimais Amerikos 
vidaus gyvenimą. -

ŽIU. > '
. ' Pagarba ir Aldonai Daukienei, 
mūsų darbų garsintojai Sophie 
Barčus šeimos radijo praneši- 

' muose. Kviečiame Į ši darbą įsi
jungti ir mūsų “Margutį”, kuris, 
buvo įsteigtas senosios kartos 
Amerikos lietuvio’ A. Vanagai
čio;' Mūsų padėką, tada eis ir 
dabartiniam “Margučiui”.

Tilkit nutilkit visi- mūsų 
darbo trukdytojai, .

: kuriuos kietais žodžiais pa
smerkė mūsų naujųjų ateivių 
didelis veikėjas, daugelio vądi- 
niamas mūsų sąžine — tai vi
siems mums pažįstamas Dr. Jo
nas Adomavičius, savo žodyje, 

. pasakytame pereitą sekmadienį 
per Barčus radiją. Jis žada dar 
atsiliepti savo spaudos žodžiu 

. Naujienose.
Minėjimo priešininkai, atsi

liepkite ir Jūs,-kokiais motyvais 
jus mums prieštaraujate? Kas 

, Jus pastūmėjo į šitą beprotiš
ką akciją mums trukdyti? Ko- 

’ dėl slepiate savo motyvui? Ar 
suprantate, ką darote ir kas jus 
laukia už Šitos jūsų destrukci
jos darba po šio mėpesio 25 d., 
kada paaiškės niekšybės paslap
tis?! ‘ '

Susipraskite ir jūs, mūsų bro
liai ir sesės, gerai apsidairę ap
link ir pamatę, kieno įtakoje esą* 
te ir veikiate. Meskite savo des
trukciją! Susipraskite!

• ^Minėjimui Rengti Komiteto 
pirmininkas Dr. V. Balčiūnas su 
dailininku J. Tričiu per Lietu
vių Televiziją informavo Chica- 
gos lietuvius apie minėjimo ruo
šimą it programą. Paliko labai 

x gerą įspūdį.

pralaimėjo karą, o vėliau pra- lis ir reikalavo, kad los žemės 
šė paliaubų. Izraelis sutiko visiems laikams būtų prijung- 
'baigti karo veiksmus, bet jis tos prie Izraelio, šitą klausimą 
iki taikos pasiliko visą terito- Izraelio vyriausybės privalėš 
riją, buvusią dešinioje Jorda- spręsti su su Jordanijos kara- 
no upės pusėje. ■ f .• itjaūs atstovaus.

Ta teritorija neprijungta 
prie Izraelio, ją administruoja 
Izraelio paskirti karo komen-

MASKVA. -7- Maskvoje išei
ną laikraščiai pradėjo kaltinti 
Amerikos kandidatus į prezi
dentus kad jie, esą, primindar 
mi Rinkikams, jog Amerika 
smunkantį karinėje galybėje, 
jog ji yra antroje eilėje ir pa
našiai. nusikalstą detentės dva 
šiai' ir pasirašytam Helsinke 
dokumentui, j ' ’

Maskvos laikraščiai taipogi 
primena, kad sekr. Kisingerio 
pasakymas, jog JAV nepakęs 
Kubos kariniu jėgų intervenci
jos kitoje valstybėje, panašias 
į Angolos, yra kišimasis į kitų 
valstybių vidaus reikalus, tai 
vra, pasak Nįaskvos laikraščių, 
diktatas kitoms valstybėms 
kaip jos turi elgtis.

Rinkimai Kolumbijoj
BOGOTA: — Kolumbiečiai ba

landžio 18 d. rinko 8,983 narius 
į Kolumbijos savivaldybių ta
rybas ir į įstatymų leidimo rū
mus.

Radijo žiniomis, kaip ir buvo 
manyta, komunistai nesurinko 
jokios daugumos — jie pralai
mėjo. Jų pralaimėjimas aiškina
mas tuo, kad komunistai balsa- 

pasidalinę į Pekino ir į Mas
es šalininkus.
Rinkimus prižiūrėjo stiprūs 

kariuomenės bei policijos dali
niai.

dantai.

Buvo pravesti laisviausi 
rinkimai - ■ _

Praeitą savaitę Izraelio val
domose' Jordanijos žemėse bu
vo pravesti rinkimai į vietos 
savivaldybes. Izraelio karo va
dovybė ^visai nesikišo į rinki- 
mus. Vietos gyventojai statė 
tokitls kandidatus, kokius jie 
norėjo ir rinko tokius, kurie 
geriausiai jiems patiko.

Prieš rinkimus Dešiniojo Jor 
dano kranto vietose arabai ban
dė ardyti tvarką, niekinti ad
ministratorius. Televivas pa
siute kelis kariuomenės dali
nius, kurie apramino triukš
maujančius mažamečius ara- 
biukus. Rinkimai praėjo labai 
tvarkingai. Izraelio karo vado^ 
vybė po rinkimų paskelbė , kad 
arabai pravedė pačius laisviau
sius rinkimus visoje savo isto
rijoje. Niekad, minėtos srities 
arabai neturėjo teisės patys pa
sirinkti kandidatų į savivaldy
bes ir už juos laisvai balsuoti. 
Arabai rodė nepasitenkinimo 
Izraelio okupacija.

Rinkimai parodė arabų 
nuolaikas

Dešiniojo Jordano kranto 
arabai išrinko Jordanijai arti
mų žmonių atstovus savivaldy
bių pareigoms.

Laisvi rihkimat parodė ara
bų nuotaikas, kurios daugeliui 
izraelitų nepatiko. Praeitą Aek 
madienį susidarė ilgiatiafor

h: 
į 4 r 
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JAV šnipai Lebane
. ATĖNAI. — .žurnalas “Anti” 

spausdina tariamus buvusio ČIA 
karininko pareiškimus.. Pasak

yra dirbęs Turkijoje. Vietname; 
Prancūzijoje ir kitur. Jis sako, 
kad ČIA agentai, susibūrę/Grai- 
kijoje ir kurių ten yra apie 170, 
yra stipriai įsivėlę į Lebano vi
daus karą, remdanii falangistus 
ir dešiniuosius palestiniečius. 
Pinigai tam reikalui imami iš 
amerikietiškų bankų Atėnuose, 
Graikijoje.

Pasak Peck, CIA yra paslap
tinga kriminalinė organizacija, 
kuri’nuo 1964 m; iki 1973 suge
bėjo pravesti 25 valstybinius 
perversmus. Peck, paskutiniu 
laiku perėjęs pas kairiųjų pogrin
džio veikėjus, pradėjęs kelti vie
šumon ČIA darbus. Jis sako, 
kad ČIA viršininko Graikijoje 
R. S. "Welch nužudymas nėra 
kairiųjų darbas, bet greičiausiai

Švedų artistės 
prisiminimai

STOKHOLMAS. — Ispanų 
laikraštis “Siempre”, išeinąs 
New Orleane, rašo, kad Švedi
jos pagarsėjusi artistė Liv Ul
man, aprašydama OGGI žurna
le savo pergyvenimus, tarp

Į Jeruzalę suplaukė <■ 
daug-žmonių .

Velykų proga Į Jeruzalę, su
plaukė nepaprastai didelės mi
nios maldininku. Vienos lankė" ' i
Kristaus kapą, o kiti domėjosi 
Jeruzalėje esančiomis senomis 
maldyklomis. Izraelis leido už
sieniečiams vykti>į Jeruzalį ir 
melstis senose, maldyklose.

Izraebs sutinka sudaryti spe 
dalias sąlygas visiems maldi
ninkams lankyti šį seną mies
tą, bet Izraelis nenori perleisti 
Jeruzalės jbrdaniečiams. Jeigu 
Jordanas nesutiks, tai Izraelis 
bandys sudaryti tarptautinę ko 
misiją visiems Jeruzalės 'reika
lams tVark^S, bet miesto suve-Į 

syti Izraeliui

V JUNGTINĖS TAUTOS 
u negali Be jav-bių

NAIROBI, Kenija, Afrika. — 
Jungtinių Tautų Gamtos Apsau
gas programa uždarė savo ket
virtąją sesį^ą dėl finansinės kri
zės, prasidėjusios JAV-bėms ne- 
bevykdant bavo pažado apmokėti 
išlaidas, ir jei JAV neištesės ap
mokėti savn kontribucijos, du 
šimtai JT; tarnautojų liks be 
algos, pranešama iš Nairobi.

Jungtinės Valstybės 1972 me- 
tafe prižadėjusios apmokėti 40 
nuošimčių iimto milijonų dole
rių Jungt. Tautų gamtos švaros 
apsaugos programai išlaikyti 
penkerių metų bėgyje. . 

' Sekanti didžioji valstybė — 
Sovietų Sąjunga pasižadėjusi ap
mokėti žymią dalį JT Aplinkos 
npaangns iitaddu M* |10 mili-

singe ris tiesiog iš Vašingtono 
jai paskambinęs telefonu ir 
pranešęs, kad tada ir tada bū
siąs Europoje ir paprašęs pa
simatymo. Taip prasidėjusį jų 
draugystė, kuri tęsėsi ilgesnį 
laiką.

O JĖGOS YRA VIENODOS 
į|wbnerfkiečiai gaišty ne tik sustabdyti 
j rusus, bet oriversti juos trauktis

WAĮą|KOTONAS, D. C.—JAV krašto apsaugos sekretorius
- Donald Rumsfeld, pareiškė, kad JAV gali susidoroti su dabartine 
detęjitės politika. Vienoje, ginklų srityje sovietų karo vadovybė 
gali būti truputį galingesnė, kitur sovietų jėgos gali būti lygios, 
o trečiur amerikiečiai yra gerokai galingesni. Jeigu skaitysime, 
kad karo pajėgumas abiejų didelių valstybių šiandien yra vieno
das, tai amerikiečiai gali ne tik sustabdyti sovietų karius, besiver
žiančius į vakarus, bet gali priversti juos trauktis.

- j Sekretorius pabrėžė, kad
w » v» . amerikiečiai turi sąjungininkųr eromene sukčiavusi Europoje, kurie padės pastolį

BUENOS AIRES. - Argen- ^,į
.. v.- . . sovietų jėgai- Be to, Amerikos
linos žinių agentūra Aoticias _ > . " v ‘& Dramom* vra zvmiai ^alinnes-
Argentinas paskelbė, kad bu- 
busi Argentinos prezidentienė 
Peronienė, kurią iš sosto išver
tė Argentinos karininkai, ga
lės būti teisiama už sukčiavi
mus ir korupciją, kariu su bu
vusia jos administracija.

Pasak,žinių agentūros, prez. 
Peronienė yra pasidėjusi pas- 
kutinių Taiku privatiniame ban 
ke 46.000 dol. Toks preziden- 
tienės elgesys prieštarauja Ar
gentinos įstatymams, kurie sa
ko, kad visi Valdžios pareigū
nai piniginius depozitus gali 
turėti tik valstybės bankuose.

Sakoma, kad prez. Pęronie- 
nė, būdama šalpos organizaci
jos .pirmininkė, eikvojusi as- 
meniniems reikalams organi
zacijos fondus ir tie 46.000 do
lerių, gali būti priklauso šal
pos fondui. Tuo klausimu ve
dami tyrinėjimai.

Tuo .tarpu nėra žinių, ką ka
rinė vyriausybė mano daryti su 
nuversta prezidentienė, kuri 
tebelaikoma namu arešte.

Amerikos lenkų radijo pra
nešė, kad Sovietų povandeniniai 
karo laivai, varomi atominė jė
ga,’užteršia Atlantą, išmesdami 
į jį ktprriinius pelenus iš atomi
nių- jftgainiiį/ Esą; toks rusų 
elgesys yra grynas nusikaltimus 
tarptautinei teisei ir pačiam 
žmoniškumui.

Atominės taršos paveikti pra
dėjo sirgti rusų povandeninių 
laivų jūrininkai, o dabar, užter- 
šus Atlantą, pradės sirgti žuvys 
ir vėliau žmonės. •

Kad rusai taip daro, tai pa
tvirtina skandinavų ir išlandie- 
čių žvejai, matę ir stebėję So
vietų karinių laivų pratimus.

išlaidų, kadangi kitos JT narėsįtėriu, demokratų kandidatu į pre- 
valstybės'neaotlieka savo parei
gos apmokėti 60 nuošimčių joms 
priklausančios dalies.

— PBI agentai Denver aero
drome nušovė 31 mehĮ Roger 
Lenlz, kuris pagrobė keleivių 
lėktuvų ir nųrčjo skristi į Mek 
siką. Geras šaulys viena kulka 
pataikė ir vietoje paklojo'lėk
tuvo grobikų,.

ridentus, sako, kad Carteris pri
pažįsta, jog latynai yra stipri ir 
gausi jėga su kuria reikia skai
tytis. Esą. Carterio posakis “et
ninis grynumas” nėra pašiepian
ti’frazė,’ liet nuoširdus Carterio 
įšrtikinimas. kad kiekviena et- 
dtnė grupė turi visiški teis?. į 
savo kiltnę ir į savo kalbą, ir kad 
jų kolbbijOK nesudaro “tirpdan- 
«b katilo ”.

sovietų jėgai. Be to, Amerikos 
pramonė yra žymiai galinges
nė ir geriau organizuota, negu 
sovietų pramonė Amerikiečiai 
gali žymiai greičiau gaminti 
karui vesti reikalingus ginklus 
ir karui vesti reikalingas ma
šinas.

Sekretorius rado reikalo pa
daryti Šiuos pareiškimus, kai 
pačių respublikonų kandidatai 
pradėjo kritikuoti prezidentą 
Fordą dėl visos eilės dalykų, — 
kurių jis pats tiksliai nežino ir 
nesupranta. Sekretorius turėjo 
galvoje buvusio Kalifornijos 
gubernatoriaus Begano kriti
kas, bandančias sudaryti įspū
dį, kad prezidentas Fordas turi 
jokio supratimo apie krašto 
apsaugos reikalus.

Kar vienas laikraštininkas 
paklausė sekretorių Rumsfeld, 
ar jis tik kartais nebus pirma
sis krašto apsaugos sekreto
rius, prisipažinęs, kad JAV 
tapo, antro pajėgumo valstybė. 
Sekretorius Rumsfeld paneigė 
tokį tvirtinimą, pabrėždamas, 
kad šandien JAV yra pati ga
lingiausia valstybė pasaulyje. 
Ji turi pakankamai atominių 
ginklų, jį gali labai efektyviai 
pasipriešinti Sovietų Sąjungai, 
jeigu pastaroji dabartiniu me
tu bandytų pradėti puolimą. 
Jis pabiežė kad. nuo 1960 me
tų Sovietų Sąjunga padarė di
deles pakaitas karo jėgose. Tuo 
metu Sovietų Sąjunga visai 
neturėjo atominių ginklų. Jie 
viską aukojo, kad galėtų tuoš 
ginklus įsigyti, šiandien padė
tis yra pasikeitusi. Jeigu Sovie
tų Sąjunga nesutiks suefekty- 
via tarptautine strateginių gink 
lų kontrole, tai JAV bus privers 
tos savo apsauga gerinti. Sek
retorius nori, kad kongresas 
skirtų daugiau pinigų naujoms 
apsaugos priemonėms gaminti, 
kad rusai negalėtų įsigyti per
svaros.

Sekretorius pabrėžė, kad jis 
pats turįs gerą nuovoką apie 
sovietii karo pajėgumą ir apie 
pastangas ieškoti naujovių. 
Rumsfeld yra įsitikinęs, kad 
Amerikos mokslininkai gali 
daugiau padaryti šioje srityje, 
nes jie turi daugiau žinių ir 
praktiškų priemonių naujo
vėms pritaikyti.



gas žmonijos gerovei, tik pra-
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Kelkimės iš sustingimo guolio

Mokytojas K. Baltrukonis per

Taip talkinama j žiema pavasaris atei-

naujam skaitytojui 
tik už $5.00 metams!

(Reguliari prenumerata'^—410.00)

ir pagalbos reikalingą saviškį ir 
ne saviškį. ,r‘.

Į na — tik su našta, kad kailinių 
; prireikia. Tačiau Velykos iš
vilks. iš kailinių ir saulės šyps- 
nis paaiškins prasmę jų. Vfel-

Velykiškumo stokoja ir vie- ™0P senatvės dejonės, Hgos, ru
nas su kitu nesukalbą lietuviai. I Pėsčiai 1 Velykų staklės pradžių- 
Kai vienas stato ką nors gražaus ■ ^ins sielą audeklais, z Senatve, 
— kitas griauna.' Taip ir eina kelk iš guolio sustingimo: Vely- 
tarpusavio nesantaika iki karsto kos tau jau liesa vitaminų.

“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
7771 George St. 

La Salle, PQ., Montreal 690, 
Canada

LLNčO TEISMAS j
MEKSIKOS POLlCTjAI

POZA RICAį Meksika. -
Penktadienį niriinčiuotas Vera- T

gydytojai ima gydyti teisininką Praną šulą atsiuntė 
šiam skyriui šitokius linkėjimus:
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Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

_____ JONAS ADOMAVIČIUS, M- D. ________ _

Būti velykišku reiškia daug dirbti nuo pat mažumės 
— veiykiškumas žmoguje neatsiranda be pastangų.

Gyvenimo tiesa.

Jausmais pakrikusiu yra gau
sybė visokio gyvenime lygio žmo
nėse. Vietų ju rūko ir taip savo

Kiekvienas iš mūsų dabar lin
kime vienas kitam Linksmų Ve- sveiku pavyzdžh 
lykų. 
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KNYGOS ANGLŲ KALBA
A. VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Cikagietės-įspūdžiai oku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psL Kaina $1.00.
J. Jagminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiški!'ir irrtyimu nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista, 
130 psl. Kaina S250.

-1 /'j' *
. . Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos *Metai”"poeto

mūsiškiui. Malonu, kad gydy- Nada Rastenio vertimas. Gražus leidinys. 127 psl. Kaina S3Ū».
tojai rikiuojasi j pirmas* gretas I

... iv 4^; tauio uiuuzdi, pairvcrani co laiKO vieuovos V315artimui . ręikiamą pagalba psI Kaina kietais viršeliais
kiant. Gana mums snūduriuoti, 
stokime vi.wa jė^a palaikyti 
mumH atsidavusius visus saviš
kius.
Priešas dirba visu atkaklumu, 

nesnauskime ir mes

kJ

v

taip vely kiška, kad savo gyven-

.oviry.TOnui trukdytojui nebus 
'vietos savai gerus darbus ar- 
| dančiai veiklai.

Tad su šiomis Velykomis pra
dėkime savąjį -Prisikėlimą į tik-

širdies ataką greitina. Savu ne- 
jie masina į 

Gražus toks pasisveikini- • rūkymą mažuosius. Už tai Kris- 
r.ieko daugiau nereiškia,; tus tokiems piktintojams girnų 
•« nedadame pastangų tap- 

niais — velykiškes- 
nusiteikimais. Visi 
nauda kūno sveika-

akmenį ant kaklo velijo. Taip 
jausmais sunegalavusį galima 
laikyti savižudžiu ir brolžudžiu 
— mažųjų piktintoju. Taip ne- 

; laimingų sutvėrimų randame gy-
pramatome negeru- dytojų, dvasiškių, mokytojų, 

Bet su jaus-' darbininku ir visų-kitokių užsi
ėmimų asmenų tarpe..

Tik aukščiau pakilusieji gau
siau blogio dėl savo jausmų ne
tvarkos suteikia savo artimui. 
Jaunimas veikiau savinas elgesį 
gydytojo, dvasiškio... Todėl ge- 

. riau eikime bulvių skusti visi sa- 
aPie: vo jausmų viešai nesutvarkantie- 

, , , ~ ji kas tokie mes bebūtume. Ta-
Mat, nepakanka, žmogui į da mažiau ža}os broliams

niais savais 
suprantame 
tos.

Dang kas
mą t’"..to pairimo. 
mų tvarka — būtina trečia svei
katingumo savybe — mes nieko 
bendro nenorime turėti. Netgi 
užsigauna tūlas, kai gydytojas 
ima teirautis apie jo nusiteiki
mus jo asmenybės savitumus, j 
Velykiškumas šiose šventėse. 
vartotinas išsireiškimas 
žmogaus jausmų sveikumą kal
bant. 7' 
būti kūnu stipriu, protingu sa- į 
vu galvojimu, bet dar būtina Į ‘ 
sveikam žmogui būti jausmais* 

nusiteikimais žmoniškumu.
Kas iš to. kad būsime stiprūs 

kaio Samsonai, kad būsime iš-. 
mintingi kaip Krupavičiai, bet 

-būsime jausmais menki, kaip 
Hit ?~is. Už tai šiose Velykose

Girtavimas — jausmu 
pakrikimo pasekmė

Šiandien Girtuoklį gydant 
tvarkomas ne tik jo kūnas, bet 
ir jo nusiteikimai. Kadangi ap
linka — žmona, šeimos nariai

I veikia besisvaiginantįjį, todėl al- 
prisiminkime mūsų trečią svei- Ikoholiką gydant būtinai gydo- 
katos ramstį, mūsų jausmų tvar- ma kartu ir jo žmona. Jei ji bū- 
king’.nną. Dėl jausminės netvar
ko- vi<?a pekla dabar verda ant~ 
žemė*. Pakaktų žmonėms kū
no jėgų ir proto, jei mes būtume 
savais jausmais velykiški — tik
ras rojus čia ant žemės rastųsi. 
Juk dabar ir praeityje šventi ir 

ne šventi karai-mūšiai — vie
nas kito žudymas vyko ir vyksta 
vien dėl to nelemto žmogaus

- jausmais nesusitvarkymo — ne- 
.tapimo velykišku akmeniu.

Kiekvienas savitai žmoniškas

Xė vieno žmogaus nėra visiškai 
vienodo. Ypač žmonės skiriasi 
viekas nuo kito savais jausmais. 
Kiekvienas vos užgimęs esti sa
vitas. Vienas labai judrus, kitas 
- lėtas. Gimdamas žmogus jau 
turi savyje jėgos vystytis į ve- 
lykišką asmenį.

Tik mes suteikime naujagi
miui žmoniškas išorines sąlygas 
_tvarkingą aplinką ir mes susi
lauksime iš jo velykiško žmo
gaus. Su tokiu visiems bus lai
mė turėti reikalų. Kad ir neap- 
s’šxietęs. būdamas jausmais nor
maliu žmogumi kiekvienas tei
kia gėri sau ir artimui. Tik mes 
kuo daugiau velykišku asmenų 

^avu pavyzdžiu prisiauginkime 
ir tokius žmones visose atsakin
goje vietose patalpinkime — ir 
mūsų pareigos kaip žmogaus bus 
atliktos.

Velykiški asmenys visada ras 
esminiuose dalykuose bendrą 
kalbą ir stos kartu į bendrą dar
bą savo ir artimo gerovei gau
sinti.

Jausmais tvarkinguosius me
dicina vadina jausmais subren- 
dubiais asmenimis. Religijoje 
tokiems duodamas geravalio var
das. Tokia jausmais sveikata 
neateina savaime. Reikia labai 
daug dirbti, kad mažametis žmo
gus pajėgtų ant atsineštu gims
tant dvasinių pamatu pasistaty
ti gražų namą, o ne garažą l>ei 
šuns būdą. Vien nuo linkėjimų 
nė vienas netapi jausmais vely
ki -kėsn k.

Vplaimė. Vad vi n "rupe žmo
nių, kuriu visas darbas praside
da ir *»auriasi vien linkėjimais, 
pasakė’umis, nauju nuostatu lei
dimu skelbimu. O nesirupina- 
ma veiyki*’ku žmonių gausinimu 
savais pavyzdžiais. Tai sunkus 
darlxis. Lodei niekas jo nesigrie- 

— bia reikiamai.
’Vttija mirti be laiko, o rekei ia

Iš BritŲ Kolumbijos, Surrey miestelio Norman Bain atsiuntė 
šia jauno tigriuko fotografiją. Kodako vertintojti ją skaitė viena 
iš geriausiųjų; Nuotrauka parodo liūtuko nagus, kuriuos jis daž
niausiai laiko įtraukęs. ; , ■... VWp...:

mą. O b j trečiadienį, tai yra ryt 
■ pasiklausykime ,visi Sophie Bar
čus Radijo Šeimos radijo va- 
landos: joje 12:30 PM jėzuitas 
kun. Anicetas Tamošaitis kalbės 
šiame skyriuje paskelbtu medi-

dymę^ reikalu. Tik per asmeny
bės sužmoginimą — per savų 
jausmų Tvėrėjui panašinimą 
mes visi vienas kita pralenkda
mi skubėkime isivilkti tikrai ve-

Jlykiškan rūbas. Tik tada mes

Tada mums Velykos bus tikrai 
velykiškos.

gėlėlis stovėti norimoje pądė- 
tyje-y -•■-yj■ ■ , •

• Plastikinėse kiautinių dė
želėse galima įdiegti įvairių gė 
liu ar augalų- sėklas. Sėklos 
greičiau sudygsta laikant ve
randoje arba šiltoje vietoje. 
Kai ateina laikas, yra lengva 
persodinti j- daržą ar sode. <

• Nuolatos lašantis kranas
praleidžia apie 100 galionų 
vandens per parą. Karštą va
saros. dieną L% vandens Išga
ruoja laistant žole. . ■ . , .T

• Maine valstijoj yra . dau-;!^
giau visokių burtininkų-spiri-.l^ 
lualistij'negu visoje Ameriko- ™° rengėja.. JSSUĮUtaejoįOM 
je ~ ĮChicagos lietuviams iaiskų,

• Lithium yra pats lengviau yviečiančių juos atsilankj-ti i 
šias metalas. Vienos, kubinės.ųdnėjuiią. Tėn;nUr jtosf r i?

lėtų į. minėjimą pardavinėji
mo vietos. Laįskuš,gaūš tik da- 

• lis Chieagos.lietuvių, bet 1 mi- 
ųejiiną kviežiąnii ..viši.’ Alvyks- 
.tąntįęjį.prašoinį atsivesti ir sa
vo drailgus aiiięįikįečiūs .bei

vo atvykęs prikalbėti valstie
čius, kad jie išsikraustytų iš sa- 
vavaEškai užimtos svetimos že> 
mės. Apie 150 valstiečių mače
tėmis - apsiginklavę apsupo vir
šininką ir jį užmušė, d astuoni 
jį atlydėję policininkai pabėgo.

Kvietimas Amerikos’ ■ 
v / lietuviams-^ >

:ū’.: . < mA-'TJXT. > -:j-
Chjcągos, lietuviai mjių Anie 

rikos ^00 metu neprįitiauš^iy- 
ieJ ui balaniUi o

ii';’

tų tvarkinga — mažiau paskatų 
girtaujantysis į gėrimą turėtų. 
Mat, alkoholis yra geras vaistas 
-prieš psichinius nesklandumus. 
Tik jūs kenkia visokeriopai, to- 
d.ėl nevartotinas. Daugelis".gir
taujančių jų pirm pradedami gir
tauti esti jausmais, — psichika 
pakrikę. Tokie metasi į svaiga
lus (ir kitokius vaistus — nar
kotikus) ir taip ’save praranda. 
Dabar į
vaistais girtuoklio.psichiką. Jam 
nereikia imti alkoholio psichi
kai nuraminti. ’

.girtuoklio jausmų tvarkyme.
Nesusikalbėjimas brolių — 

žymė jausmų netvarkos

rūšiai krikščionys, amerikiečiai, 
tautiečiai, nesvarbu- kokius rū
bus dėvėdami, nesvarbu kokius 
mokslus išeidami, nesvarbu kaip 
Dangui nusilenkdami... Vienas 
vienintelis dalykas mums būti
nas įsigyti — mums reikia ^pil
nutiniai sveikais asmenimis ras
tis, norint bet kam naudos atneš
ti. "

Todėl būkime ipdrūs kaip Žal
čiai ir išmistingi kaip’ SŠĮiamoį 
nai: nesiduokime "užmigdomi vi
sokių pasakorių,-ktartdfe net Dieč 
vo vardu-mums.i-iušE -kuždan-... , .. ... -».^s-- -r . < -t -i . iQ& ant-žemes mums visiems .pačiu. Tvėrėjas, mums-suteikė" ga-1 -
r’ u u-*-’ i- - - . i sigeretinm seksis-ne tik savo,iimvbe būti normaliais zmone-1, ®... - - _ . - , ’

<ri-L ».£•'- * - i bet .ir artimo geroyėi mums be&. mis. Ąik-mes stemnmes turimas Į ‘ a trr .
savyje gėrio Sėklas"išauginti: į 
gėriui, tvarkai, taikai priklau
sančių asmenų gretose stenki
mės atsidurti. Tik "tada be jo--.vas dabar mumysėįtūnančias^jės 
kių linkėjimų mums Vęlykosjbus gas žmonijos gerovei, tik pra- 
linksmos. Tada mes pajėgsime ^dėkime velykiškrampamtitinafti-^

' Žinoma, nuo tokio savo jaus
mų išliejimo neis “velniop” nei 
fizinė nei dvasinė žiema iš mū
sų tarpo. Gyvenimas yra įstaty
tas į tamprius gyvenimo dėsnius. 
Jų visi privalome reikiamai pri
silaikyti. Tik tada, mes turėsime 
reikiamas Velykas; -Todėl šian
dien kiekvieno mūsiškio darbas 
dr malda turėtu būti Dirbsiu 
dr, Dangau, man talkink, kad citrinos, palenkti galva 
Megayališkumas manyje ir arti-: 
me mažėtų ir galutinai dingtų.

ir tamstoje vyrauš'ir visi -darbai

Hagdutės -margumynai } 
Naudingi patarimai 

ir kiti dalykai

• Turinčioms riebaluotą kak 
tos bei veido odą, reikia kartą 
savaitėje kaitintis garuose. Tam 
tikslųj į patogų indą įpilti karš 
.to vandens, įlašinti keletą lašų

prie 
indo ir jų kartu su indu apklo
ti rankšluosčiu.

• Vyno ir vaisių dėmės leng

sitriųsianti • "js"'
^ ... - - W- •- --r<-

Tik maironiškąlįį. darbą grei
čiau tinkamą, tik Judinkime sa-

rodykime. Gali žmogus net pra
žilęs keistis: jis;iš kataliko virs
ta bedieviu, tampa baptistu."-Ki
tas buvęs mėsa valgis, darosi 
daržovių naudotojas.‘Ir dar-koks 
— kibirais per dieną įvairiausias 
daržoves toks atsivertėlis su
naudoja. Mes irgi galime.keis
tis : iš gero darbo trukdyto jų-ga
lime virsti į gydytojo Vytauto 
Balčiūno visą save ąukojančiojo 
artimo gerovei talkininkus — 
sugūžėti visi į jo organizuojamą 
visų velykišku lietuvių parengi
mą MčCormik Place, -sekmadie
nį. 2 v. p. p. — per Atvelykį, 
taigi ateinanti sekmadienį. .Te-, 
.gul kitas, trečias taip -elgiasi, 
_____________ • , L. ' J____

’Vai.rpanai kiną mos prieš plau-? 
■nant suvilgius panūdorų sun
ka.
• '♦ •Plastika ar imituota oda 

"apmušti‘baldai daug geriau nu 
valomi.kepimo sodos skiediny 
•je -mirkyta -kempine arba pu
riau sausa mazgote.

• Nuplautų gėlių buketai il
giau išsilaiko ne pamerkti van 

-denyje, *bet įkišti į ši apio smė-

pėdos lithijaus gabalas sveria 
tik 34 švarus. z : t

Moderni aritmetika v .

Prancūzę laikraštis “Point, 
de Nuė” pateikė didžiojo juok-^^ _ 
dano Bernardo Shaw skaičia- tniniynu^-; _ 
vimą apie žmogaus darbadie
nius metų laikotarpyje. Esą mę 
tai turi ^65 dienas; pusė to lai 
ko, t y. 182 dienos, yra naktis. džio 35 d.) Chieagos Marquette 
Is metų lieka 1<83 dienas. Kiek parko parapijos bažnyčioje, 
vieną dieną po 4 valandas ^4 misiąs atnašaus J. E.- Vys- 
eina valgiui bei poilsini. Tai kūpąs V. Bm^fs. •'

Vainikas prie Amžinosios 
Ugnies žuvusiems už Amerikos 
laisvę Alcčormick aikštėje bus 
pądė tas, visų Chieagos lietuvi ų 
vardu , po pamaldi! Marquette 
parapijas, bažnyčioje.

3Busa1 "į-iminėjimą iš Marque

- Iškihūingos pamaldos už 
Amerikos laisvė 'bus atlaikytos 
minėjimo dieną (š. m. balan-

!

sudaro 60 dienų. Lieka 123 die 
nos. Iš"metų atėmus 52 sekma
dienius, lieka 71 diena. Dar rei 
kia priskailyti savaitgaimiųš 
52 šeštadienius. Lieka 19 die-! 
■nu. Trys dienos metuose d.uoJ 
-damos laisvai 'sirgti. Lieka" 16 
dienų. Iš to skaičiaus atimki-
me 15 dienų atostogoms. Lieka He Parko ir kitų Chieagos lie- 
1 diena,:ir ta yra Darbo .'šventė.
- • ... J/,- Miškinyte T

tuvių tirščiau apgyventų vieto
vių bus pateikti Vykstančių  jų 
ji -patogumui? Tuo pasirūpins 
niinėjimd' -tengėjai. s’?-'

-Sėkite informacijas apie mi
nėjimą *seka neiuos'e ■ Naujienų 
numeriuose? fiį7 duosim -kiek-

Great
lentos, šiose Velykose visi sten- - 
kimės pasekti mokytais ir ve- 
lykiškais asmenimis. Tada ims L 
mažėti tarpusavio kovos mūsų ? 
aplinkoj. Turėjome save saviems * 
atidavusius lietuvius visose gy-! 
venimo pakopose — jais seki-! 
me. Tai Tumai. Krupa vičiai; 
Kudirkos. Griniai. Basanavičiai... 
Turime sektinų asarįenų; savo tar
pe ir dabar tai Rudžiai. Bo
beliai. Plazmai. Balčiūnai. Dar- 
giai. Danilevičiai, Fliopliai... O 
ta legendarinio žmoniškumo Sa- j 
iūnaitė tai visos Lietuvos pa- ! 
sididčiavimas. Visiems pavyz- s 
džių yra per akis — pasirinki
me kiekvienas sau arčiausiai prie 
širdies esanti ir eikime jo pėdo
mis.

Ryžkimės >— ir ne velykiški į 
būdami imsime nors per aguo-j 
nos grūdą panašėti velykiškam į

Prašome įSKirptrir prisiųsti 

su virš nurodytu 
preonme*^o< 

.mok esčių

(Pavardė ir vardas)
O. '

^Tikslus ndresagį

1739 South llaUted Street, Chicago, III. <?06W

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečnųt to laiko Lietuvos valstybės ir fbs kaimymj istoriją.

t" .. _Į ■ " " ■ ■. < ■

Dauguma knygų yra tinkamos dovanos "j vairiom is progomis.- Jasir 
kitas knygas gaiima įsigyti atsilankius ti Naujienas arba atsiuntus čeki ar 

- piniginę perlaidą. * - -

rIšėjusi iŠ spaudos ir galima gauti knyi^ų-rinkojt?

AMERIKOS LIETUVIU POLITIKA
Kazio Šidlauskų knygai ^pie Amerikos lietuvių* 
daryti JJąkps J. krašto politiką. flK psl. Kaina ĮMl&t į

Knygos bus išsiųstos, jei 11 A<) ėėkis arba t
bos posiųs-fas trikiu ntfrcsu: ,

•Nustokime vien apie prie- ne
dorybes kalbėję. Greičiau imki
me save versti griebtis už reikia
mos veiklos savo jausmų žmogi
nime ir artimui naudos atneši
me. Priešas dirba peklai visu b

0 mes,--Daugui no-L 
tdmauti. -i- pasikėlė'" 
Todėl ir smnnkanie be

ta i p sparčiai.
ikčkime jokio stebuklo, i 
-kime savų parcig r -

Bonds have been helprng to make 
happy dreams come true dfor years.

Now, Bonds mature in-less than 
six years. That means your dreams 
can 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 
Band-a-Month plan where you bank.

Before you know it, your Amas ran 
will be a reality.

Take stock in America: 
-Now JBondfi mature in less than aut years. ’



jos išeiti. Mums ten vietos nė-

gyvennną

VELTUI

• GELTONA

NAUJIENOS. CHICAGO t. ILL

1 year Certificates of Deposit 
MINIMUM AMOUNT $2.500 \ INVESTMENT 

PASSBOOK 
ACCOUNT

4 yro' Cė'htaotat 0/ Optn.l 

MINIMUM AMOUNT $5.000

2’5 year Certificates of Deposit 
< MINIMUM AMOUNT $5.000

IMte

veiklą išnaikinti. Kai aš šitą pa
sakiau Vadą akyse, tai jie sustab
dė mane ir nedavė man daugiau 
kalbėti. _ ' ;

. Tai yra tiesa,' labai skaudi' 
tiesa, musą Bendruomenės va
dai pradėjo norėt valdyti,. įsaki
nėt ir mūsą Bentdruomenėj kai 
kur pradėjo atsirasti diktatūriš- 
ką tendencijų. To neturi būt, 
kas yra nesveika organizacijai,

AGEMENT for over 52 
years.

SpOMIz* •;&

Universal 
SAVINGS 
1800 S. HALS TED

TUESDAY, APRIL 20, 1976

visuomenei, nei mūsą būsimai 
valstybė ir tautai.

Mūsą vadai pašaukti Bend
ruomenės • organizuot, ) dirbt, 
o pe valdyt ir diktuot. jei Ben
druomenės vadai pradės diktąot,

Woody Herman, vienas geriausi; ' Amerikos, trimitininlcv, važinėja po Ryty Europos valsty- 
bes ir parodo, kaip amerikiečiai gali trimituoti. Paveiksle / matome. muzika .Woody Herman, 
trimituojantį Varšuvos rinktinei publikai, susi rinkusiai paklausyti amerikiečiu koncerto.

6 year Certificates of deposit 
< MINIMUM AMOUNT J 
\ $5000 /

ypač.su spaudos etika, kurios 
kas-kas, d jau krikščioniškos 
minties laikraštis (koks -turė-

j iš UNIVERSAL graži 72x90 CANNON 
■THERMAL antklodė jums dovana, jei- 
jnešite dabar $500 ar daugiau j jūsų esa- 

. mą taupymo sąskaitą!
dėjo protestai, tad dėl to dabar 
pradėjo aiškintis pon^s H. Son- 
ner.feld, kad jo nesuprato, bet 
jis 'gerai žino, kad jį supratot

Padėtis yra negera ir mes-.tu- 
rįm skaitytis su tuo, kad Lietu
va -ir Pabaltijis gali būti pri
pažintas Sovietą ..Sąjungai. 
, jęi tai būtą padaryta,.tai mū- 
syBendruomenė negalėj pritarti 
Statė . Departamento tokiai poli-; 
tinei -linijai, o kai ji negalės pri- 
barti, tai ją suspenduos ir ji ne
gales veikti.1 .

Vienas Altas. gJtlės veikti. Jei

1) Kodėl ji nesiderina su tei
se? Pirmiausia, todėl, kad pats 
reklamoje 'garsinamasis spren 
dimas; Ičaip matėme, padary
tas privatinio asemens (V. Ka- 
manto) skundu, kuriuo jFs, VK, 
negalėjo 1, mūsų veikėją skąsti 
kokio-viešojo intereso pažeidi
mo -dėl ko teismas galėtu Ka
mantų apskųstuosius savo pas
kirtomis' bausmėmis * “tram
dyti’’,; kaip skelbia “Draugas” 
“PL” rėkiamoje. Jei dėl tokios 
reklamos “Drauge’’ tie G. Teis 
mo nuteistieji veikėjai pasis
kųstą valstybės teismui dėl ją 
asmens“ j įžeidimo, tai dėl to 
“PL” rėklamininkai' su pačių 
“Draugu” (su tos jų reklamos

Kiti miestai, kaip New Yor- 
kas, Čikaga, San Francisko. 
Los Angeles, Bostonas, Albur-

Tj'.Meš-' būtum 'didžiausi priešai 
.savo'..tėvynės.Tai prie to mūsą 
Bendruomenės vadai veda.
t,’Aš_ esą pats' asmeniškai girdė-' 

’ j^vvieną^ iš:, tą ; bendruomenės 
vadą' kalbant: mes turim pir- 
jfciątfsią.'sugriauti Altą, nes kai. 
Altui; pirrinhirkavo’ Dr. Grigai
tis; tai mes laukėm, kad-jis greit 
mirs ir ta tvėikla pasibaigs. Bet 
kai dabar Alto priešaky atsisto
joDr. K. Bobelis, tai mes to ne-

CHICAGOS IR APYLINKIŲ LIETUVIU 
ORGANIZACIJOMS ... ..

Kvietimas dalyvauti JAV 200 mėtysukakties minėjime
Šiais metais JAV mini saVo-nepriklausomybės 200 metą 

sukak:!. Minės ją visi šio krašto žmonės,ytaipgi ir Amerikos lie
tuviai savo kolonijose. . y. . - -

Chicaga yra didžiausia Amerikos lietuvių: kolonija. Todėl ir 
šios sukakties minėjimas joje turėtų būti Įspūdingiausias. Svar
bu, kad minėjime dalyvautą visos mūsų organizacijos ir parodytą 
tuo būdų. Amerikai savo'dėkingumą bei pagarbą jos teisinei — 
demokratiniai santvarkai, kurioje jos visos gali veikti pagal savas 
idėjas ir interesus; Mes savo organizacijų - gausa šiame minėjime 
pašireikšime -savą dvasine'kultūra.ir gebėjimu .gražiai’sugyventi: 
visame mūsų’’idėjinimė spalvingume. 'y - ' /' j

Chieagos it - apylinkių lietuvių- 25-kios organizacijos' savo- 
atstovų susirinkime ėmėsi iniciatyvos š. m. balandžio' 25 .d., Chi-. 
cagoje,“McCormick salėje suruošti tokį didelį; įspūdingą'JAV 
200 metų minėjimą irtam reikalui jos.išrinko specialų komitetą.

Tas gi komitetas kreipiasi.Į dar savo noro dalyvauti minėjime 
nepareiškusias ir apylinkių lietuvių organizacijas, draugijas, klu
bus, kultūrines. įstaigas, prašydamas įsijungti. į minėjimo, paruo
šimo komitetą ir prisidėti prie paruošimo darbo.

Komiteto adresas: 2951 West 63rd St., Chicago 60629.' Komi
tetas veikia kasdien nuo 7:00 iki 9:00 vakaro. Tel. ’434-4600.

■ Dr. V. Balčiūnas,

Komiteto pirmininkas

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

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

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išėivio Dalia 

kuriančio- ir patvariai įsikūrusi 
struota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETtS JSPODŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ.
Autorė buvo Vilniuje, Trakui
Klaipėdoje ir Palangoje. V_______,__ ,___ , _ ________
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra 
išversta į anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU ] VILNIŲ. Kelionės i Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl $3.00.

i D. Kuraitis, KELIONt | ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Au- 
toHaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agkpropo propaganda bei 
užmaskavimai Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Vincas žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS.
3 istoriniai žemėlapiai. 106 psl. Kaina $2.00. .

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKDĖS PARAlTtJE. 
84 psL Kaina $L50.

Šie Ir kiti leidiniai yra gaunami ,

NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. MM 

atsilankant darbo valandomis arba užsekant peštu <r pridedant 
čeki ar Pinlsint perlaidu

Yra daug ir labai daug ženklų, 
kurie rodo, kad tiems vadams 
vadovaujant Btendruomenei, Ben
druomenė remia okupanto -žygį.

Iš visu kitų, kuriuos mesjži- 
ncin. teųka paminėti, kad. ir vis
lią — jaunuolių gaoenimą į pio
nierių stovyklą. j

Pažiūrėkim, iš kur tas išeinu 
kokį tikslą tuc

Su -likusia dalimi mūsų tėvy
nėj reilęia bendrauti ir mes no
rim ir .bendraujam, tik nė šituo 
būdu.

Ne su okupantų reik bendrau
ti o su ihūsu broliais ir sesė- 
mis, su mūsą tautos dalimi. Kai 
mes vežam vaikus Į pionierių 
stovyklas ar politrukų kursus Vii 
niuje, tai ne pas brolius lietuvius 
važiuojame, mes važiuojam pas 
okupantą, pas tą, kuris žudo, 
skriaudžia ir naikina mūšą bro
lius. okupuofpj Lietuvoje

Aš turiu prisipažinti, kad aš 
pats esu vienas iš tą, kurie 1940 
m. liepos II d. naktį buvo suim
ti ir sugabenti Į bolševikų ka
lėjimą/ Aš puikiai žinau ir pa
žįstu mūsą okupantą, puikiai esu 
patyręs ant savo kailio, ko oku
pantas nori 'mūsų, tėvynėj e. _ - 
. Man niekas-jokiomis kalbomis 
ir jokiais išvedžiojimais daugiau 
•nepasakys, kiek aš esu patyręs. 
Jei aš norėčiau šiandien čia vis
ką išklot, ’ ką aš tada mačiau,- 
tai . reikėtų daug laiko. . '

Reikia, žinot, kad pionierių sto
vykla,tai nėra mūsų brolių sto
vykla j tai yra okupanto stovyk- 
la, tai yra okupanto suruošta 
stovykla, tai yra jaunuomenės 
stovykla; okupanto suplanuota, 
kaip paruošti seklius, sekti sa
vo šeimą, savo brdius, savo se
seris, savo tėvus, tai yra lizdas, 
kur jaunuomenė mokama, kad 
ji plistų po visą kraštą ir dirbtų 
okupanto naudai, tai ta yra pio-’ 

■ nierių organizacija, o ne ta, kuri 
stiprintu ir padėtų broliui’ lie
tuviui. Jeigu kas taip galvoja, 
tai jis yra pamišėlis.

. Man teko susitikti viename su
važiavime su moterėlėm,'kurios 
verkė ir iman įrodinėjo, kaip gi 

-ten- mūsą vaikai nuvažiavę į tą 
stovyklą geriau pramoksta lie
tuką kalbos. Tai aš sakau, kad 
viskas tvarkoje, tai yra laimė, 
kad jie dar pertnimpai ten bu
vo, nepastebėjo Yčą okupantas 

"ten nori pasiekti.
. Bet tegu dar. kartą nuveža 

juos, tai jie tada pamatys, ko 
okupantas iš jų nori. *

0 kai ponas Zalatorius savo 
kalboj tenai Vilniuj, prie univer
siteto aikštelėj yra pasakęs, kad 
jo dukros dar 20 kartu atva
žiuos. Tai žinoma, jei dar 20 
kartų atvažiuos, tai jos tada pa
tirsim išmoks ko okupantas no
ri toj stovykloj, kur jos yra ve
damos ir kam jo yra ruošiamos. 
Jis tada supras.

(Bus daugiau),

jau yra pamatę pavojų, nors, 
gal būt, ir pervėlai. Sen. Strom 
Thurmond sako: “Aš priešin- 
sios prieš betkokius santykių 
pakeitimus su Kuba, nebent 
Castro.ir jų draugai rusai su
teiks kubiečiams ir kitiems 

kraštams laisva

pastatus, įmones bei kirus įren 
gimus Amerikoje ir žudytų įta
kingus žmones

Castro treniruoti “partiza
nai”, ispaniškai tariant “ban
doleros”, daugiausiai koncent
ruosis 1976 m. Liepos 4 d. Fhi- 
ladelfijos mieste būsimų išįcil- 
mių metu. Fhiladelfijos mies
tas yra ta vieta, kur buvo pas
kelbta JAV nepriklausomybės 
aktas, todėl jame ir bus di
džiausios liepos 4 dienos -iškil
mės. Pasak laikraščio “Siem- 
pre”, Amerikos valstybės tar
dytojas Alfonso Tarabochia 
yra tai pranešęs Atstovų Rū
mams.

< PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU -MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS ; v

• ■ Dr. Juozas Dauparas. ŽEMES ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių: Žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte, n dalis: .žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomių 
nių ir kultūrinių laimėjimą, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa
saulį Išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašytį, kad * --1 — “ ”•
autoriaus skiriama L 
mai Tėvynei Lietuvai . ....
' Knygos 300 puslapiu su daug vaizdelių ir lentelių kaina tik $5.00. 
Gaunama Naujienose.
j čekį arba Money Orderi siųsti tokiu adresu: 

naujienos
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime. '

' _ (Tęsinys)
IV. JAy LB Garbės teismo 

sprendimo garsinimo “Drau- 
ge’\Pasaulio Lietuvos” rėkia 
mose. : .

JAV LB Garbės Teisino 
sprendimas, kuriuo 12-ka mū
sų veikėjų buvo nubausti papei
kimu ir LB teisiu laikiniu su* 
siaurinimu, net' du kartu buvo 
skelbiamas PLB Valdybos laik 
raštyjeJ' “Pasaulia Lietuvyje”, 
o belo, jis buvo panaudojamas 
piktam “Drauge” garsinamose 
to laikraščio (“PL”) rėkiamo
se; ten buvo seklbiama,' kad 
Garbės Teismas “tramdo” sa- 
va valiau tojųs...

Lietuvių Spaudos Klubas sa
vo IV-je rezoliucijoje pasisa
kė, kad jas Garbes Teismo 
sprendimo garsinimas ‘Drauge’ 
skelbiamose '“PL” rėkiamuose,

LSK REZOLIUCIJŲ KOMENTARAI
nesiderina su teise,, su morale, 
ypač gi-.su spaudos etika. Taip 
iš tikrąjį^ ir buvo. Ir šiandien, 
ta reklama tokia vra.

UNIVERSAL SAVINGS 
has been paying the 
HIGHEST DIV DENDS 
consistent with SAFE-

ACW 
i^pan ų 
tis “Siempre** įrodinėja, kad 
Sovietų diktatorius Leonidas 
Brežnevas nori suardyti JAV 
200 metų nepriklausomybės su 
kaklį. Esą per Kuboje esančią 
Sovietų slaptąją tarnybą K(iIL 
Brežnevas įsakė Kubos dikta
toriui Castro paruošti specia
lius agentus, kurie 200 metų 
Amerikos n e p riklausomybės 
sukakies iškilnių metu išpro-

duose. 
kokias 
dp pat

Brežnevas panaudoja Castro
Orleane spausdinamas quenpie ir tt., nebus aplenkti, 
kalba mėnesinis laikrašį (lastro agentai pa>irodys ir juo

E<ą Castro tokių slaptu ban- 
dolery yra paruošęs nemažiau 

Juos sudaro puertorikie- 
ėiai ir patys amerikiečiai, te- 
nynčs išdavikai,kurie jau bu
vo 1900 m. nariais brigados 
Venceremos. Castro tuo nori 
parodyti pasauliui, kad jauni 
amerikiečiai nori dirbti kartu 
ranka rankon su komunistais. 
Ši Venceremos brigada buvo 
ir dabar yra dėka detentės, ku
rią, pasak laikraščio, Brežne
vas naudoja išplėsti komuniz
mą visame pasaulyje. Minėta 
brigada yra Castro slaptosios 
žvalgybos žinioje, kuri gau
nanti įsakymus iš KGE.

Yra žinoma, kad bandoleros 
čia Amerikoje turi slaptus 
sandėlius ginklu ir sprogsta
mos medžiagos. Puerto Rikoje 
policija suėmė “socialistų ly
derį”, kurio bute po grindimis 
rado slaptą bunkerį pilną boni 
bu ir sprogstamos inedžiogos.

Kaikurie Amerikos politikai

All accounts are in
sured up to $40,000 
by the FEDERAL ŠAV- 
INGS AND LOAN IN
SURANCE CORPOR
ATION.

Located just south of the Chicago Circle Campus

a tepa* 
bausti

L; Kodėl tos “PL” reklamos 
skelbimas “Drauge” nesiderina 
su morale? Todėl, kad čia pa
naudojama piktam spaudos rėk 
lama,, siekiant tuo nedoru bū
du mūs veikėjus pristatyti vi
suomenei kokiais piktadariais, 
kuriuos teismui reikia net 
“tramdyti”, lyg kokius lauki
nius žvėris ar pan. Argi gražu 
ir dora šitaip elgtis “PL” rek- 
lamininkams su mūsų veikėjais 
dargi! “krikščioniškame”, vie
nuolių laikraštyje?!

3) .Manau ir aiškinti nerei
kia, kad tokia pikta ir begėdiš
ka spaudos reklama nesiderina ] tų būti ir mūsų marijonų

“Draugas”) turėtų griežti lai- okupuotiems 
kylis.

(Bus slaugiau)

• MĖLYNA • ŽALIA

DR. A. PALAIČ10 PASKAITA 
SKAITYTA CHICAGOS LIETUVIAMS

(Tę^nys)

Altas, kaip toks gali’, kiekvie
nu momentu prašyti audiencijos 
pas Amerikos vyriausybę, gali 
pageidaut, prašyt ir reikalaut, 
nes jią* yra Amerikos pilietis. 
Altui nieks negali uždrausti šia
me krašte reikalauti vieno ar ki
to dalyko. Visos kitos organiza
cijos kaip L. Bendruomenė, 
State Departameą** vra atžy- 
iiėtos kaip Foreign Age^-J orga
nizacijos, tokios organizacijos 

gali veikti tiktai jei jos prita
ria State Departamento vedamai 
politinei linijai,-jei jos nepriti 
ria, tada jos kaip Foreign ka
tegorijoj gali būti uždarytos ar 
suspenduotos.

Jei iries sugriautum dabar Al
tą ir mus ištiktų tokia nelaimė, 
kad Amerika pripažintą Lietuvą 
Rusijai. 0 mes turim žinot ir 
tikėt, kad prie šito artinasi.

Jūs, turbūt, visi puikiai žinot-, 
kad praeitą metą gruodžio mėn; 
Londone buvo sušauktas posė
dis JAV diplomatą Europos kraš
tams, ^kuriame State Departa
mento H. Kisingerio dešinioji 
ranka H. Sonnenfeld padarė pra
nešimą. Tame pranešime buvo 
tezė^kad “norint išvengti trečio
jo pasaulinio karo, reikią kad 
Rytų Europos kraštai sueitų į 
organinę uniją su Sovietų Sąjun
ga”, kitaip sakant siūloma, kad 
rytų Europos kraštai pasidary
tų Sovietą Sąjungos dalimh . 
z Nors- šiandien yra ginčijama, 
kad jis nenorėjo tą pasakyti, ‘bet 
tas darbiną dėl to, kad šiandien 
yra rinkimą'laikotarpis Ir ne
patogu kiršinti, žmones, nes iš-

etuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę

ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
fetuvai žiais žodžiais: “Dėkingas sūnus myli-

ypa%25c4%258d.su
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dicinos fakultete ir pri
]kų koropraporacijai. Pripažįsta, kad Dr, Danilevičius 
pats jauniausias baigė medicinos- fakultetą ir Ameriko-
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Kreivas žingsnis "tikram keliui rasti”
Klevelandietis Henrikas Brazaitis, įtakingas JAV 

Lietuvių Bendruomenės veikėjas ir glaudus tos naujos 
Bendruomenės įdiegėjo Amerikoj Stasio Barzduko pa
tarėjas, praeitos savaitės Draugui parašė laišką, ku-

jis būtu tiesiu keliu ėjęs, tai, ko gero, “tikrą- kelią” ir 
būtų suradęs, bet pasuka į klystkelius, kuriuos reikia 
nurodyti, nes visos jo pastangos1 bus bergždžios.

Dr. Brazaitis, sutikęs su .savo mokslo draugo pir
muoju paragrafu, kuriame jis kalba apie demokratinę

savo nuomonę organizacijos tvarkymo reikalu ir pavie
nis narys geriausiai savo valią gali pareikšti rinkimų 
procese, balsavimo formoje, akis užmerkia ir nieko ne 
;ik nemato, bet ir negirdi, apie ką Amerikos lietuviai 
jau ištisi du metai kalba Dr. Brazaitis išitaiprašo:

“Galima būtų sutikti su Dr. Danilevičiaus pa- 
sipratimų ar įtarimų nėra buvę. Jei kur jų būta, no

Išmuštas krateris yra žemės 
paviršiaus retys, nuo kurio at
mosfera nesugebėjo apsaugo
ti. Bet po įvykio ji imą tą retį 
šalinti: vėjas ir eras nudildo 
kraterio kraštą ir užneša duo
bę. Erozija gali nunešti visą 
paviršiaus struktūrą, nubrauk 
dama po jardą kas milijonas 
metų.

Betgi visų žymių nesunaiki
na. šiuolaikiniams meteorų, ieš 
kotojams rūpi ne kraštų ir 
duobių struktūrą, bet jie skver
biasi prie sųžnekintų uolų po 
kraterių ir ąųkrėtįmo rųetamor 
fizmu, kurie palieka dūžio įra
šą- tvermingiausiame-sluoksny
je mylią ar daugiau gilumo po 
smūgiu. Su šiais kriterijais ge
ologai pagaliau įstengė ■ atsekti 
žemės ugnies krikšto istoriją.

Paslauptięs atidengimas

gali įvykti tik dėl meteoro smū 
gio. Teorijai pasidarius visų 
pripažįstamai, buvo rasta keli 
tuzinai senoviškų krateriui 

Tarp tuzinų milžiniškų kra
terių, išmuštų maždaug prieš 
dvidešimt milijonų šimtmečių 
(šimtmečių, ne metų!), geolo
gai specialiai tyrė tris. Jų šiuo 
laikiniai likučiai raudami ne- išvadą, kad panašių bombar 
tai Sudhųrio (Ontario), Vrede- davimų yra buvę ir vandeny- 
forto (Pietų Afrikoje) ir Tan-|ttuo0. Tik ketvirtadalis žemės

riuo kviečia ieškoti kelio dabartinei JAV Lietuvių Bend
ruomenei iš akligatvio išvažiuoti. Jis pripažįsta, kad da
bartinė JAV LB vadovybė padarė klaidų, nors savo pra
nešime Juozas Gaila prie tų klaidų visai neprisipažįsta. 
Jis konstatuoja, kad atskilėlių kelias ne tik nenormalus, 
bet ir nelegalus. Jis net pataria sudaryti koalicinę vado
vybę, kurios frontininkai nenori ir niekad nesutiko su 
kitomis srovėmis bendradarbiauti.

Dr. Brazaitis gali tokius pasiūlymus seklbti, nes 
prie dabartinių sąlygų frontininkams jie visai nepavo
jingi. Jie taip visus Bendruomenės reikalus vedė, kad 
niekas kitas į Bendruomenės vadovybę kojos neįkeltų' 
Jeigu negalėjo demokratiniais balsavimais to padaryti 
tai naudojo klastą, apgaulę ir kitas priemones išstumti 
kitaip galvojančius žmones. Jie pasmerkė visas lietuvių 
politines grupes, o jeigu kuriai vis dėlto pavyko vieną 
kitą atstovą į tarybą ar kokią komisiją pravesti, :tar 
Gaila, gavęs visuomenės reikalus puoselėjančio Algiman
to Gečio reikalingas instrukcijas, išvalė visus, nesutin
kančius su frontininkų politine tendencija ir skelbia 
mais dėsniais. Daktarui patogiausia tokius pasiūlymus 
daryti, nes jis ne vieną kartą yra pareiškęs, kad jis pat: 
prie frontininkų nepriklauso, nors visą laiką su jais ga
na glaudžiai bendradarbiavo. Frontininkams patogiau, 
kad “tikro kelio” ieško ne frontininkas, negu Bendruo 
menę Į akligatvį nuvedęs frontininkų vyriausias dvasios 
vadas.

Mintį Dr. Brazaičiui pasiūlyti “tikro kelio” ieškoti 
davė Dr. Zenono Danilevičiaus rašinys, šių metų vasa
rio 2 dieną pasirodęs Naujienose. Nuovasario 2 dienos 
iki balandžio 14 dienos praėjo daugiau negu du mėnesiai. 
Dr. Brazaitis turėjo progos Dr. Danielevičiaus straips
nį kelis kartus perskaitai ir nuodugniai pastudijuoti 
kiekvieną jo mintį. Jis turėjo progos patikrinti Dr. Da-

nukrypimai įvyko, kur prasilenkta sų taisyklėmis, 
ar kur sukčiauta. Bendro pasisakymo čia neužten
ka. Reikia įrodyti faktais. Prasimanymai, insinua
cijos ir neįrodyti priekaištai kvepia šmeižtu ir gar
bės nesudaro. Pas mus čia, Clevelaridę, tokių nesu
sipratimų ar tarimų nėra buvę. Jei kur.jų būta, 'no
rime faktų.” (Draugas, 1976 m. bal. 14 d. 5 ,psl.
Dr. Brazaitis, kaip iš obelės iškritęs, nematęs ir negir 

dėjęs kas žemėje darėsi, pataria mokslo draugui įsijungti 
į esamą Bendruomenę ir stengtis ją “reorganizuoti” 
iš vidaus. Susidaro įspūdis, kad “tikro kelio”- ieškotojas 
visai nežino, kad iš Bendruomenės "buvo išmestos dvi 
apylinkės, visai su jomis nepasitarus ir net nepasiten
kinimo priežasčių, neišaiškinus; jis net- negirdėjo, kad 
buvo rašyta, telefonuota ir žodžiu pareikštas nepasiten
kinimas dėl didelės vienos grupės sauvalės; jam net ne
žinoma, kad buvo kreiptasi į apylinkes ir apygardos va
dovybes ir prašyta atitaisyti primesta klasta./ Svarbiau 
šia, Dr. Brazaitis visai negirdėjo, kad instrukcijos skun
dams svarstyti buvo’ taip paroštos, kad garbį teį^hąš 
negalėjo iš esmės svarstyti nei vieno skundo ir sutikti 
sif “paštu” privatiems asmenims atėjusiais balsais, nus
prendusiais “rinkimų” rezultatus. Jeigu jau kitų prote
sto balsų Dr. Brazaitis būtų negirdėjęs, tai jis- turėjo 
paskaityti Naujienose spausdintą garbės teismo, nario 
Zigmo Dailidkos raštą, kuriame teisėjas aiškina, kočfel 
:š esmes teisėjai negalėjo svarstyti nei .vieno skundo. 
Kaip galėjo duoti klastos faktus, kada teismas negalė-, 
jo tų klausimų

Dr. Brazaičio naudingiausias aukštiems pareigū
nams patarimas turėjo būti toks’: Jeigu yra skundų riit 
kimine klasta, tai suruoškime viešą teismą, nustatykime 
faktus ir klastotojus nubauskime, kad ateityje niekad 
panašūs dalykas nepasikartotų. Bet Dr. Brazaitis,, vie
toj tiesaus kelio, pasirinko : “nieko nežinau, nieko negir
dėjau” kelią. Nesinori tikėti, kąd toks apdairus ir visuo
meninius reikalus suprantantis žmogus būtų nieko ./ne-.- 
žinojęs ir nieko negirdėjęs. Jeigu taip jau būtų pasitai
kę, tai jo pirmoji pareiga buvo faktus, nustatyti,'užkirs-

zištuotų didelio smūgio krate
rių įs naujesnių Taikų, jua.ina- 
žiau .priimtina jiems buvo min 
tis apie didęlio-smūgio išmuš
tus kraterius prieš nulįjunus 
metų. \ ’

Visuotinai pripažįstama, kad 
iarringerio krateris ties Flags 
taffu, Arizonoje, yra meteori- 
tinės kilmės. Nelaimė, kad 
gamta iškrėtė išdaigą, ir šį 60,- 
000 tonų. meteorą sužnekdė į

žiaus vulkaninių kraterių. 
(Meteoro amžius nėra tikras, 
bet geologai ..apskritai sutinka, 
kad jis nukritęs į žemę maž
daug prieš 30,000 metų),.

Paties meteoro masės ieško
jimas buvo be vaisių, nes dėl 
dūžio jėgos jis virto garu. Bet 
pagaliau argumentai buvo pa
kankamai įšmintįgi, kad. įti
kintų "ribęjojančįupsius.
■ Turint reikalą su milijonu 
metų senumo krateriais, įrody 
ti jų meteorinę kilmę jia dar

nilevičiaus skelbiamus duomenis ir nurodyti netikslu- ti kelią tolimesnei klastai, o vėliau jau ieškoti tikro- ke
rnus. Be to, reikia turėti galvoje, kad Dr. Brazaitis Dr. lio. Nežinodamas, tikro kelio nesuras.

uis bei minerologinis kitoniš
kumas bųv© rieni iš anksh-v-es- 
nįų būdų. Didelis kudlis į prie
kį buvo 1960 m., kad daugu
mas geologų priėmė naują ir 
savotišką standartą žemės stru 
ktūrų kosminei kilmei įrodyti, 
būtent, kūgio (komiso) formos 
uolienos fragmentas, vadina-, 
masis “dūžio kūgis’’.

Geologas Robertas Dietzas 
pirmasis, nurodė, kad “dūžio 
kūgiai” (kurie laboratorijoje 
padaromi vien tik dideliais du 
žiaig) galutinai įrodo uolienų 
sukrėtimo metamorfizmą (įvai
riopą uolienų pakitimą)., kuris

jąujjesnięjj. kuriuos galima ma Į santykis daugiau ar- mažiau te 
tyti satelitų paveiksi uos e arba besilaiko nuo to meto, kai van 
kontūriuiuoae žemėlapiuose,įdenynai susiformavo priež bi- 
"šie krateriai identifikuojami lijonus metų. Paprastas galimy 
susproginėjusių aiolienų geoloIbių dwU diktuoja, kad kįek- 
giniaįs duomenimis- , krienam tonų at

Siaubingi padariniai > zemeję, įąu-
# , giau bus turėję įvykh vąnde-

Radijo aktyviuoju tyrimo [ _
būdu nustatyta, kad “Sudbu--^^ turę|ę^ ’

piaes 1720 milijonų metų. Že’ I absorbavęs vanduo, ir mebūfų 
mes atmosfera buvo daugiau- (atsiradę jokio kraterio. Milije- 
sfa sudėta iš anglies dvidegklnai ^kmų 4ms huię išgarinti 
mo, metano ir amonijos. ^ienrijj. .'..^^1 Bsprogdtatirt 
lasteliai gyvūnai veisėsi yan^L^ («^tėkštr būtų per ŠVėl 
denynuose, o žemė buvo plikosLus Um Kpibū^nfi).
uolos, žvirgždas ir smėlis. Viert

I ’ - ~ ~ ’’ ^*r * J 1 -   ' Jt XX. B * > ' 1 ~^r A*
#os -mylios skersmens nikelio feną daryti / nuostabią išvadą, 
hėi geležies astėroidas -
būt, sudužusio pratoplaneta,įkę ištuštinti“v7ndenyną,4Xia 
-gal būt, Įlkitą kūną daroieįfor- baftgos
ritintas laužas-^.ara^tęSžgdiĄ- ~
gaus.

i,.

uindę greičiu asteroidas smo-

nūs; ■ ->

lėtą colių nuo skraiduolio j _
vįršįaUs,'bėt bilijonų tonų- ma-’h^į ištiso žetayiūk*^$a 
ąė nebuvo kiek daugiau sure ’ ' ’ ,’bė, tai .gali vėl kada nors 

 

žėjuši. Smųgis įvyko sĮesnąme[ątyitįkJi;' ’: - /•'?'

t Mažai tėra įrodymų; kad 4ai 
A įsi mus nsį vzęmg įvykome--Lat 

įątyaizduojąma ėksplioziją, -kų™

lio.lieDos sųsilankstėnųo riUtJ
pj*o, s

nažai kam terūpėjo, kąd istp- 
Irijo.s atminimu žemė
j jusi katastrofiškų vizitų iš erd-

*■ v- ’’s. -ŠĮ'YČS ' sidūrimo supersomnė (grejttesĮ
'rtit

linkines uolienas, Wp^š£. rs/elto *^.ner W »?Il- 5 
kleidusios gėlės lapelius. , ,r ya bastūnų is

'Slėgimo jėga aplinkinės uo- .A;011?0 ebesu. kurie 
lienas sasmosė į kraterį, o iš- kr!to. zaIr-es 
mestoli medžiaga sudarė' kra- ve®®iam0 sus. ūrimo pobū- 
terio kraštus ir tūkstančius mv- “2.““ asteroidu, daugiau He
liu nuklojo.' skeveldromis. » W1" Skersmens, leW 
atmosfera išsviestosios teiktaJ*®*SH11"“seorbitose, ■»» 
kaip apklotu aptrankė pfanetą,a. prmundanu «“» ^“eta', 
kurios temperatūra dėl to bu-Įdalįgaus mechani- 

vp kelis mėnesius nukritusi^ 
šimtiinis laipsnių. - ... ~-w.

Sukrėtimo bangos uolienose 1letų atsiUkb arba po šūn 

pasibaigė už kelių šimtų my^ (Nukelta j 5psL}

RAŠO D AN KURAITIS

Pavasaris eina Karpatų kalnais
Lėktuve, atsimenu, kilo klausimas, koks skirtu

mas tarp olando ir čigono. \ isi žinojome, kad mes 
skrendame į FSuropos čigonų žemę, bet kiekvienam 
buvo aišku, jog lai turėta galvoje vengrai. Ne visi 
vengrai yra čigonai, bet tie. kurie leidžiasi po Europą, 
tai tikrai yra čigonų veisles. Lt k tu ve atsakomas tuo
jau buvo išaiškintas, pasakytas olandiškai ir išvers
tas gražiai angliškai:

Olandas visuomet gyvena iš savo darbo, o čigo
nas — is išmaldos.

OLANDAI KLOSIĄ 1 ILNJĄ

Tame KSM olandų lėktuve buvo keli žurnalai. 
Buvo olandiškų, bei buvo ir anglišku. Pačių olandų 
pagamintų tiktai angliškai skaitančiai publikai. Lėk
tuvų vadovybė padėjo kelis lokius magazinus ir ke
leiviams. Man. liktai angliškai skaitančiam, tai buvo 
didelė paguoda, lurėjau progos angliškai paskaityti 
apie Olandija ir olandu praeityje ir šiandien vedamą 
darbą.

l ame angliškame olandų žurnale radau garsin
sią apie amerikiečių sukamą olandišką filmą. Filmas 
gaminamas Amerikoje, be! jis lies grynai olandišką 
gyvenimą-

Pranešimas sako, kad las olandu gyvenimo filmas 
kainuos 160 milijonų dolerių, l ame filme vaidins pa
tys geriausieji šitvs dienos Amerikos kino artistai. Aps
kaičiuojama. kad minėtas filmas atneš gamintojams 
milijonus dolerių. Tikrai nežinau, bet iš žinių, kurias 
pakeliuje galėjau surinkti, tai man atrodo, kad filmas 
lies Antrojo Pasaulinio Karo metu vokiečių okupaci-

ją. Greičiausiai, kad filmas parodys baisų vokiškų na
cių nežmoniškumą, kai jie suplanavo ir paleido olan
dų pastatytus tvenkinius, kurie ilgiems melams suga
dino pačią derlingiausią Olandijos žemę. Supykusių 
vokiečių paleisti tvenkiniai ne tik sunaikino olandų 
gyvenamus namus, ūkius ir galvijus, bet blogiausia, 
kad sūrus vanduo mažiausiai penkeriems metams pa
gadino derlingiausią žemę. Olandai smarkiai plušo, 
pritaikė pačias naujausias chemijos priemones, kad 
ta žemė galėtų ir toliau nešti gražiausias daržoves ir 
vaisius.

Kitų tautu gyventojai šimtus metų žiūrėjo į sūrią 
žemę ir nežinojo, ką su ja daryti. Arabai dar ir šian
dien didžiausius plotus turi sūrios žemės, bet nežino, 
kaip ją panaudoti. Jie neturi žolės, neturi daržovių,1 
neturi javų, nes prieš kelis tūkstančius metų Arabijo
je buvo juro dugnas, žemę išėdė, o šiandien dar žolė 
nebeauga. Tuo tarpu olandai didžiausius plotus sū
rios žemės pradžiovino, sūrumą ištraukė arba vėl į 
jūrą nuplukdė, o paliktoje žemėje gražiausias daržo
ves sodina ir patys maitinasi. Ne lik patys minia, bet 
ir naminius galvijus maitina.

Olandai šimtmečius mažoje savo šalyje gražiai gv~ 
veno. sveikai maitinosi, šeimas augino ir mokėsi. Tuo 
tarpu vokiečiai, turėdami žymiai didesnius žemės plo
tus. negalėjo pragyventi. Jiems pinmiausia duonos 
(rūko. bau jiems vergų trūko, o dar vėliau jiems 
erdves pristigo. Jiems prireikė okupuoti mažą Olan
diją. kad galėtų padidinti savo maisto išteklius ir ge
riau pamaitinti “išrinktąją rasę”. Olandijoje vokiečiai 
parodė, kaip jie moka žemę ir erdvę išnaudoti. Der
lingiausius olandų nuo jūros atkovotus žemes plotus 
\<>kieč iai niekais pavertė, tiesiog sunaikino. Filmas 
turės progos parodyti, kuriais sumetimais vokiečiams

ri a u tojai ištos žemėspadarė. ’ " ’
Iš visko matyti, kad ir rusams savos žemes trūks

ta. Jiente reikia grobti kiti kraštai, kad galėtų išmai
tinti savo policiją ir kareivius, didžiausią valdžios 
ramstį. Rusai atvyko į Lietuvą, kad pamokytų lietu-: 
vius. kaip geriau žemę išnaudoti, o baigė tuo, kad 
patys važiuoja į Dotnuvą iŠ lietuvių agronomų mo
kytis. kaip žemę prižiūrėti ir gauti geresnį' derlių. 
Kur lietuviai ūkininkai sėja javus; tai jie gražiau au
ga ir deringesnius vaisius neša, o kur rusai sėja, tai 
ten vėjas javus išnešioja, šaltis iššaldo arba lietus su
pūdo. Paskutiniais metais sovietų agronomai važiuo
ja mokytis į Dotnuvą. Ten jie patiria, kad lietuviai 
agronomai nepriklausomybės laikais važiuodavo į 
Olandiją pasimokyti, kaip geriau tvarkyti žemės ir 
pieno ūkius. -r ' .

Vokiečiai ne tik kaizerio, bet ir Hitlerio laikais rė
kė, kad vokiečiams mažai žemės. Jie greitai daugėja, 
bet neturi kur išsimaitinti. Dabar, kai jie buvo naver-

rę. pradėjo Antrąjį Pasaulinį Karą ir jį prakišo, tai 
šiandięn jie tarės Gmokti. kaip savo ląįk u iaį darė 
olandai, kaip gyventi nedideliame žemės sktype

jie turėjo karo pradžioje, bet jie jau pramoko^ kaip 
toje žąmėįe gyventi.

šiandien į Vokietiją suvažiavo ilgus metus Rusijo
je gyvenę vokiečiai, čia suvažiavo Latvijoje, Lietuvo
je. Esiįjoįje)'ir Lenkijoje buvę> vokiečiai. Šiandien į 
\'okii tiją s«v»re visus Sudetų žemėje gyvenusias vo
kiečius, ir visi gali gerai prasimfiitinti. Rusai atida
vė lenkams didelius vokiečių apgyventos žetfies, o 
lenkai ima pinigus už kiekvieną Vokietijon išleidžia-
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mą Lenkijos vokietį. O vis dėlto -Vokietijoje yra pa
kankamai duonos visiems vokiečiams pramisti, nors 
Šiandien jie tari "žymiai mažiau" žemes, negu anks- 
čiau Jnręjo/ ”< /'-j!-

Lėktuvas, kuriame man teko po Europą skraidy-

ir prisirinkau labai naudingų Žinių apie olandų pajė
gumą ir sugebėjimą organizuoti tarptautines kelienes.

gaites, kurios taip gražiai ir mandagiai aptarnauja 
lėktuvų keleivius. Gali bet ko tų mergaičių paprašyti, 
jeigu tiktai jos tari, tai ta* suras, atneš ir paduos. Jų 
pagamintas maistas Myo daug skanesnis, Tta* 
kiškas arba net amerikietiškas. - i;

Olandai man parodęs kad jie gali leųktyatauti s*

darbštų*!. i- * JT**?

tai iš dabartinės kADjMjoą -^landai pHarytų stebuk
lingą šalį. ’ Lenkai gali įvesti kokįaa tiktai tatai 
kas ar valdyHta'dtiMHM^Ren vtia»otael<p*«ilik* paB*U 
va. O kol Lenkijoje has pfi«sfr«a, tai bus turtingi if 
ubagai. Olandams reiki* aptaškyti dėfcię
lėktuvų transporta bet jie Pajėgta išsilaikyti reikafijK 
goję aukštumoje. Vokiečiai nepajėgia taip grąžtai 
tvarkyti tarptautinių ktKunių, ksdp jas tvwtti
dai. (Bus daugiauj j*
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DR. ANNA BAUONAS
•įšlE

2858 W. 63rdf Street
Valandos-pagal susitarimai
--t-• *?-

DR. K. G. BATUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
0449 So. Putesfci Rd. (Crawtorcf 

Medical Building). Tei. LU 5-6446
- Pruma ligonius pagal -susitari 
Jei neatsiliepia.' skambinti - 374-8004 

- - - — . ' '_ _ _ _ - ' -
DR. G K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

' ■ ' CHIRURGIJA i

Talat. 695-0533
FoXtValJey Medical Center

460 SUMMIT STREET
ROUTE 58, ELGIN, ILLINŲIS “

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN ANO SUKUfcvN 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 44649 

Rezid.: 383-2233 
05'150 V ALAiNDUS;

Pirmadieniais' ir Ketvirtad. i—T vaL^ 
an irau... pemnaoieiu nuo i—o. tree, 

ir sešiau. urnai susitarus.

DK. fAUL V. DAKGIJ 
VYDY 1QJA-S IR tHlKUKUA^ 

Westchester Community KhniKos 
. Meaicmos aireiaoršUd.

1938 S. Manheim Kd.z Wesicnester, 1IL 
VAWkiWvS: d—3 aai'Do dienomis u 

kas antrą sescauieni &—d vai.
lei.: do2-2/i/ area 562-272$

kEZ.; Gi b-0873

DR. W. EiSlN - E1SINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Ave.,'WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jeifneat- 

siliepia, skambinti Mb 3-0001.

TEU — BE 3-5893 :

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ODOS LIGOS —• CHIRURGIJA : 

SPEClALYBĖ AKlŲ LtGČS .
3907 Wesf l03rd Street

Valandos, pagal susitarimą.

DR. K. A. JUČAS
TeL 561-4605 ir 489-444L v

OFISAIr .>
1002 N. WESTERN AVE.

z 5214 N. WESTERN AVE. .
Valandos pagal susitarimą. ~

Ofiso tek: HE 4:1818 .
Rezidencijos: PR/6-98CI. b

DR. j. MESKAUSKAS 
gydytojas ir chirurgas 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir rpenkta- 

nuo Si iži 7 vai. <K>pįėt;
Tik susitarus. ; ?

Trečiadieniais uždaryta.

ALT informacija
Svarbus valstybės departa

mento pareiškimas

Valstybės departamento Ry
tų Europos, skyriaus direkto
rius N. G. Andrews, atsakyda-

to milijonų metų.
Pirmoji iš tų galinčių pasi

taikyti kosminių bombų buvo 
atrasta p^aęjurioio amžiaus 
gale. Vadinama Erosu dėl sa
vo flirtavimo tarp Marso ir Ve
neros orbitų, ši 15 mylių sekes- 
mens į plytą panaši uoja pade-, 
jo astronomams išmatuoti sau
lės sistemos tikrąjų skalę, taip 
pat ir įvairių planetų mases.

Kaip daugelis kitų žemės ta
ką pereinančių asteroidų, Ero 
sas dabar nesudaro pavojaus. 
Jo orbita yra palinkusi į žemės, 
bet kada jis .pereina žemės or
bitą; jis yra arba toli į vidų ar
ba į lauko pusę nuo žemės ta
ko. Nenumatoma;r kad Erosas 
galėtų kada pripulti su katakliz 
miniu bučiniu žemei.

Grupė mažesnių kūnų Irnvo 
atrasta;po 1930 metų?. Iš jų Her 
mis buvo atsitiktinai surastas, •-A j# . _ .
kada jis praskriejo per 400,000 
mylių nuo žemės 1937 m. Pa
gal tarpplanetinius. standartus 
šis atstumas buvo beveik neiš
vengiamo susidūrimo pobū
džio. Daug žemės taką kertan 
čių pavojingiausi^ asteroidų 
tebėra neatrasti. Pagaliau kas 
per nauda butų, jei asteroido 
ir žemės tako susikirtimas bū 
tų numatytas iš anksto.'Būtų virtinama, ypač laike Preziden 
galima evakuoti miestą ar valš 
tiją, tiet nieku būdu ne pusru
tulį. Vieniįitelė galimybė bū
tų leistis į erdvę ir nukreipti 
ar sunaikinti atskrendančią 
kosminę bombą. Bet šiuo tar
pu technika tebėra tam per 
menką. ;

šiuo tarpų tėra; menka ga 
liraybė, kad keturi „ bilijonai 
žemės gyventojų būtų užmuš
ti iš dangaus..n^riius^kunų^ 
Draudėjai labai, vykusiai ver
tina'meteoro pavojų, .ir.už' draų 
dimą nuo jo labai pigiai -tes
kaito. Galima sakyti, kad jis 
tėra vienintelė gynybos gąlimy 
bė- Bet kurią nors dieną erd
vės tyrinėjimams išleisti bilijo 
nai. gali apsimokėti nepapras
tu būdu, kada žmonės nukreips 
iš tako žemyną sužlugdyti ga
lintį skraiduolį, panaudodami 
sugebėjimus ir prietaisus, iš- 
(ystytus kitiems tikslams. S. D.

'■ - __________

pretoriui Kisingeriui, atsiuntė 
Amerikos Lietuvių Tarybai raš
tą, kuriuo pažymi, kad “Wa
shington Post” dienrašty tilpu
si informarija apie H. Sonnen- 
feldto pareiškimą nesanti tiks-

Toliau -tame Valstybės dė- 
p ar t amen to rašte- pažymima, 
si informacija apie H. Sonnen- 
kad JAV ilgalaidė politika Ry
tų Europos atžvilgiu '■nėra 
pakeista. Laiške rašoma- “Alės 
jokiu būdu nepriimame Sovie
tų dominavimo Rytu Europoje 
ir jokiu būdu nesiekiame to- 
kio dominavimo konsolidaci
jos. Priešingai, mes palaikome 
Ryty *Earopos troškimus susi
laukti didesnės autonomijos, 
nepriklausomybės ir normales
nių santykių su kitomis pasau
lio dalimis. Mūsų siekimas tuo 
būdu yra, kad,Sovietų Sąjun
ga greičiau priimtų tuos auto
nomijos ir nepriklausomybės 
siekimus. Ta pagrindinė poljti 
nė linija yra metų metais žo
džiu ir yeiksmu pastoviai pat-

Tampos -Lietuviu Klubo 
brinkimas jvyko S Petersfaur 
go Lietuvių salėje.

Kadangi Tampos LK laikinai 
svetainės nelnrį-djuvo kreipta
si į PetersburgoTiet. Klubo pir 
mininką p. A. Kernių, kurs mie 
lai užleido tą dieną Tampos 
LK susirinkimui salę. Tampos 
Liet Klubo valdyba ir nariai 
pirmininkui A. *Karniui ir Val
dybai .nuoširdžiai dėkoja už 
patalpų suteikimą

Tampos Lietuviu Klubo na
rių susirinkimas įvyko St. Pe
te Lietuvių Klubo salėje šešta
dienį balandžiodO d. nuo 2 vai. 
popiet. Susirinkimą pravedė

SH-

ti. f Klubą Įstoja vis naujų na- "**“ 
rių, kurie klubo veikimui ener. 
gingai pritaria ir klubą mielai 
remia. Atrodo, kad išsipildys 
priežodis, jog kur vienybė-ten 
galybė.

Tampos Lietuvių Klubas nu
barė rengti Motinų -Dieną — 
— lietuvių motinų pagerbimą, u „ : I r-1 - IZ • _i ■ JJievo nepajuainamoji Karalyste, Kurios rvaraiius Karaliaus reisiuKiune-ir nu-
kurs įvyks Lietuvių Kaimelyje rios kunigaikščiai darys teisybę. (Zr. Iza. 32:1; Pat. 14:7). Iš tikrųjų šita 
privačiuose namuose adresu karalystė, kaip pranašo pasakyta, bus “visų tautų pageidavimas". Jos vei- 
7-710 t- n i -i a . * rr f kimu bus palaimintos visos žemės tautos ir giminės. Joje bus suteikta zmo-Z/Us Ueieuil AVe. S. m. ge- nėnis pilnn ir amžino gyvenimo laimė* ramybė, sveikata, atilsis, saugumas,
gūžes (May) 1 dieną nuo 12 gerovė ir tobula teisingumo ir^meilės valdžia. Visi pavojingi, kenksmingi 
valandos.

Bus pietūs ir pasilinksmini 
mas. / . -O. V.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

S • •

"Ibiti ir tyli vim žemė, džiaugiasi ir linksmai žūkauia*.

Viri žino, kad mirtis yra žiauri Ir pallačia kiekvieną. Bet kur yra ml 
rusi* i i? į tą kiaushni atsake knygutė "Viltis po mirties“, kuria gausit* 
-nemokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, J715 WEST 66th STREET. 
CHICAGO, ILLINOIS 60629. i 

ŠV. RAITO TYRINĖTOJA!

PĘRKRAUSTYMAI

M 0 V J N G
Leidiniai — Pilna apdraiida
. . '2EMA KAINA ' , ‘

DR. FRANK PLECKAS
- .OPTOMETRISTA5

J KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71s* St. — Te V 737-5149' -
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treČ.

DR. LEONAS SEIBŲTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

prostatos chirurgija 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: anwad- nuo 1—4 po pietų.
ketvirtai nuo ^7 vaL tak<

OfisėėHtef,: Z

Naujas - 448-5545

DR. VYT. TAURAS
evonbMS lt CHIRURGAS • 

Bwidra praitiS*; ių>eti MOTERV l>a°« 
Ofisas: 2652 W£ST 59th STREET , 
' < Teū5PR<]223 •

OFISO VAL.: pirm...antrad^ trečiad. 
ir penkt 2-4 ir 6-8 vaL vak. Šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kilu laiku 

pagal ^auštarima.

TeL WA 5-3063

Apdraustas perkrausimas 
iš ivairip-* atstumai '> 

t ANTANASiJyiLIMAS 
823 Wa^ 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882

GRAOiNSKAS
GR0UDING 

RADIJAI 
— nuo 15 dolerių

2512 W. 47 ST, • F R 6-1998 

Atid. 9*—6; pirm. Ir ketv. 12—8. 
Sekm. ir tr.6. uždaryta.

C.. -

i -
u

V. TumosomSr M. D.rS. C
CHIftU-KUAS i 

2454 WEST Mst STREET
OftM teldf^ MEmlock 4-2123 
Rezid. totėfe Glb»on 84195 

Priima ligonius pagal suįtarima- Dėl 
valandos sttnvbairti telef. H£ 4-2123. 
fei neatsiliepia, tai telef. GI MIRS.

P. SILE1KK, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZlSTAS 
Aparate! i Pratekai. MeA Bap- 
dažai. Speciali pažiba kojoms 

I (Arch Stfpporta) Ir L t. ■
VaL: P—4 k B—8 šeštadieniais 9—1. 
2850 Wert Š3rd S»., Chicopo. III. 40629 

» Tėte*.: PRospert 6-5084 -

GtLtS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills /

2443 WEST 63rd STREtT 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR M834

LinksmUmo arba liūdesio valandom 
(PUTRAMENTAS) 

gražiausi** j*’— ** ir._r
ptų papuošimui ir sesoninės 

kapams Rėkta.
ROY R. PETRO (PŲT?J^ t'AS) 

5515 So. Mariam Ava. L. 484.1220

skaityk pats aIR paragink

Jtmrs SKAITYTI

BAUJlSmŠ' KIEKVIENO

to ir, sekretoriaus Kissingerio 
lankynitjsi j tas sritis ir jų su
sitikimuose su Rytų Europos 
kraštų vadovais.

Aš galiu jus užtikrinti, kad 
mes pasiliekame tvirtai įsipa
reigoję laikytis-šių per ilgus" 
metus priimtų 'politikos sieki
mų ir kad mes ir toliau atitin
kamai vystysime santykius su 
Rytų Europos kraštais.*

-Ryšiai su serį- Percy , j

Senatorius Ghades fL Percy 
(resp., Illinois) mielai palaiko 
ryšius su lietuviais. Jis dr. Ka
zį Bobelį, Amerikos -Lietuviu 
Tary-bos pirmininką, pakvietė 
nariu net.į tris, savo pataria
muosius komitetus: -Užsienio 
reikalų, Kovai su nusikaltimais 
ir Medicinos klausiniu. Pasku
tiniu metu šių .komitetų pasi
tarimai buvo šaukti Spring- 
fielde.

Laiškai turi įtakos

-Lietuvių ir kitų pabaltiečių 
laiškai bei asmeniški lankymai 
si įstaigose turi įtakos. Kong 
resmanams -pareikalavus jau 
buvo H. Sonnenfeldtas pak
viestas pasiaiškinti .dėl savo 
pareiškimo "Londone.

Laiškų rašymą reikia Uoliai 
toliau tęsti. Tekstų‘pavyzdžius 
galima gauti Alios-centre 2606 
W. 63 st., Chicago, Ill. 60629. 
“Margučio’’ ir "Sophie radijo 
valandėlės perdavė kųn. J. 
Prunškio kalbą, primenant ne
atidėtiną reikalą laiškais krei
ptis į> prezidentą, Kissingerį ir 
kitus.;

Priminimas DPI agentūrai

Laikraštis “Miami Herald” 
įsidėjo United Press Interna
tional agentūros parūpintą nuo 
trauką iš okupuotos Lietuvos 
miškų gyvūnijos. Po nuotrau
ka padėtamė paraše pažymėta, 
kad čia iš “Lithuanian Soviet 
Socialist Republic”. ,

Altos informacijos ■' skyrius 
laišku atkreipė dėmesį, kad.

pokas. Apšvarety|a klubui labai 
aktualus susirinkimams ir pa
rengimams salės klausimas.

Klubo 
reikalas
Valdyba buvo pavestas.
rinkimui
privačių rankų perimama Aps 
krities Valdybos žinion, kad 
salės t paremontavimas dar ką 
tik pradėtas ir tai tik iš lauko 
pusės, o viduje -dar nieko ne
daryta. Atrodo,. kad salės dar 
gana ilgai teks laukti.

Klubo-sekretorė pasinkalbė- 
jimus turėjo su Apskrities Pra
mogų (Recreation) kasininku 
Air. PJoėica, ■’kurs užtikrino 
Tampos Lietimų (Klubui sugrį-

sekretorė, kuriai tas 
atlikti su Apskrities 

;, susi- 
i *■ •

pranešė, kad salė iš

kitu vardu pavadintą 
Tampos -nariai išgirdę 

tokią Apskrities, garantiją nu
tarė laikytis vienybės ir lauk-

korporavimo ir knd paraše 
butų geriau tikę pasakyt “iš 

okupuotos Lietuvos”.

ZARASIšKIŲ KLUBO pavasarinis 
banketas įvyks balandžio 24 d., šeš- į 
tadieni. 7:30 vai. vakaro Vyčių salė- ' 
je. 2455 W. 47 St. Bus šalta ir šilta 
vakarienė, programa, šokiams gros L 
Ramonio orkestras. Bilietus reikia į 
Įsigyti iš anksto paskambinant tele- f 
fonu: HE 4-7916 po 5 vaL vakaro. I

• Valdyba

nis nariu susirinkimas įvyks trečia
dienį, balandžio 21 d. 1 vaL popiet 
Gintaro salėje, 2548 W. 69th St- Na
riai kviečiami atsilankyti ir jau lai
kas užsimokėti savo duokles. Yra 
daug svarbiu reikalu svarstyti. Bus ir 
vaišės. Rožė Didžgalvis, raš.t

DON’T PIA* WITH MATCriEi

Gyv. 4241 So. airfield Ave.

Mire 1976 m. balandžio 19 d., 6:30 vai. ryto, sulaukusi 74 metų amž.
Gimusi Li etuvoje, Tauragės apskr. Trakinių km.
Amerikoje išgyveno 25 metus. • ’
Paliko nuliūdę: vyras Jurgis, sūnus Jurgis, marti Ella, uošvė Marė 

SchwarceĖenė su šeima, giminaitė Ana Eskis su su šeima ir kiti gimi
nės, draugai bei pažįstami. ?

Lietuvoje liko 2 seserys — Ida Sereikienė ir Madė Gavenienė.
Antradienį, 2 vaL popiet kūnas bus pašarvotas S. C. Lack (Lacka- 

l ;wiez) koplyčioje, 2424 W. 69 SL
, Trečiadienį, 3 vai. popiet bus perkelta į Ev. Liuteronų Tėviškės 

parapijos bažnyčią, kurioje 7 vai. vak. bus budėtuvės.
Ketvirtadienį, kovo 22 dieną 10 vai. ryto bažnyčioje bus laidotuvių 

pamaldos, o po jų bus lydima į Bethania kapines.
Visi a. a. Ane Eskis giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 

kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: vyras, sūnus, giminės.
Laidotuvių direktoriai Steponas C. Lack ir sūnūs. RE 7-7879

1

S GEROS DOVANOS 
tfOŠ iKNYGOS -PARDUODAMOS DABAR “NAUJIENOSE"

SU DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:

Dr. A. J. Gvssen —. OANTYS, jų priežiūra. Sveikata ir .grožis. 
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik-------------—
Minkštais viršeliais tik---------------------------------------------

Dr. A.U Gussen — -AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽAAONĖS. 
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik _——.—

■Galinu taip pat uMiwkyti paštu, atsiuntus 6»kj »rb« 
money ordarj.

.-M ■ ’

$3.00
$2.00

$2.00

<739 So. UALSTED ST^ CHICAGO, ILK 6060b

RIMTA KNYGA - GERIAUSIA DOVANA j . ■ ’ I
Maujtenul. pešiiMa «a«ti puikiu torypy, Aurio, -pammi bot i kokią 

kny9v^pMto*r*MN*a _

IC.TUaitnls. TXEMDJANT, gražiai irsiu, —.. .r
Dr.iCaw GwaiwK-ATSWUNfMAI Ml MINTYS, fl lomas.

žuks -'-IH-'-. 836 psi. «ataa saw. * inkštais nrt.
PMC. Vacį, aillffiha, SENŲJŲ LAFTUVUKŲ ’KNYGŲ 1ST©

RUA, I dalis. 288 psL, in.*t» — -33,80, minkštais Yfr- 
♦eftais —« dalis, 225 -psl. frrtta — W.0U. numes 
tais virfefiais -.i. — „

Prof. S. MZMtyks <LWTUVA BUDO, vraiui 4rtU*,'«4I6 psl. 
Kipras TO JUNGO. -4W2-pSl„ tnftiltiUts-VtT

Jueia* LtMHm, KAITAI, 250 psl. ---------------------------------
P. LKMlruviaiN, «T5(MINIMAI APIE JUOZĄ LtOOTIŲ.

88 psL .
Janina Ne runa, 

, *70
M. oMMta, 'HHNLMS MH.ERIS rfetogittfife bruntati R32

$5.00

$1.00
TRYS IR VIENA, jaunystės ataiminimad

$3.00

n.oo 
$530

$6.00
$6.00
Gra- .

$5.00

’N J I E OS, 
3- -

PETK
TĖVAS IR SŪNUS

Telef.: GRovehilI 6-2345-6

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

i ;
BfirabKe

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds 7-1741 - 1742

- <4 
a

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
- • ■ -— -......... - *

Chicagos ;
Lietuvių ]
Laidotuvių , 
ZMrektorių 
Associacijos 1

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

1446 So. 50th Avė., •'Cicero, Ill- Phone: OLympic 2-1003

4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayelte 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, Hl. 974-4410

3354 So. HALSTED STREET Phone: Y Ards 7-1911



Poru a A*Grabas-Grub'-iU.s 
kienė iš Marquette Parko apy
linkių išvyko pas savo (lukte
li Aldoną ir žentą AI. Rulis, 
Orinda, Calif. Geroji jos drau
gė ir uošvienė Milda Kulienė, 
gerbdama p. Grabauskienės 
draugystę ir giminystę, užsakė
vieneriems metams Naujienas 1 uev-iciV’ pažadėdamas organi- 
linkėdama jai, savo sūnui Al.
ir marčiai Aldonai kuo geriau
sios sveikatos ir laimingiausiu 
dienų. Prie sni sveikinimų ir 
geriausi ų linkėj im ų j ungiasi 
Naujienos su pasigėrėjimu mi- 
nedamos šios šeimos pavvzdžio 
vertą draugyste bei nuostabią 
santaiką.

Jonas Janulaitis, mūsų į tinkamiau susipažinti su Nau- 
bendradarbis ir koresponden-įjienomis, jas užsirakė 3 mėn. 
tas, vietoj velykinio sveikini
mo įteikė Mašinų fondui 10 dol., 
linkėdamas, kad vajus gerai 
pavyktų, kad skaitytojai ir 
lietuviškos spaudos puoselėto
jai plačiau atvertų savo pinigi 
nes bei širdis, kartu su savo 
aukomis duodami palankius 
pareiškimus.

— krank Zavist iš Marquette 
Parko apylinkės, lietuviškos

ip n u < L» ■> i >i ■ u ii i . i darbis ir- šhii

liu kuopom pu mininkas, paskui NarJjutux iš \ iiie Si. Laiirciit 
tęs piiiuiji kreipimąsi dėl Ma-‘išsikėlė į Dollard des Ornie- 
šimi fondo, atsiuntė $20 dol.1 aux, Quebeko provincijoj. V. 
su linkėjimu geros sekinės va
jui. *

Stasys (Irigaraviėius, LB 
Marquette Parko apyl. valdy
bos vicepirmininkas kultūri
niams reikalams, įteikė $10 
Naujienų Mašinų fondui per 
bendrovės direktorių M. Pra-

Cheshire? Cihifi. Jonas i

1

<C1

zuofi didesne paramą savo ar
timųjų tarpe.

—Marta Daukantienė, Ar
pavo Grande, Gal., atsiuntė gra 
ų ską su sveikinimais pa-i 

vasario švenčių proga, o dėko
dama už kalendoriij parėmė 
Naujienų leidimą $5 auka. Los 
Angeles tautietis, norėdamas

Stulas iš Chicagos- pietvakarių 
išvyko į Worth, III.

—, A. Šemetulskis, V. Shau- 
les, B. Tvarionas ir F. W. Ko- 
dy įstojo nariais į Lietuvių Prel 
kybos Rūmų organizaciją. ‘

— Aleksandro Pakalniškio 
atsiminimai “Metai, praeityje” 
yra parašyti gyva kalba, skaito 
ma su nemažesniu dėmesiu it 
patrauklumu, kaip geras .ro* • 
manas. Gražiai išleista, 296 
psl., kainuoja ?5, gaunama Nąu 
jieno.se. >

Žmogžudystės

Pernai buvo sumažėję, 
šiemet, vėl daugėja

CHICAGO. - 
cijos departamentas paskelbė
savo metini raportą, kiek žrrio-

veiklos veteranas ir šv. Rasto huvos gen. Konsule Juzė Dauž-

Naujienų vadovybės dėkoja 
visiems už aukas ir už dėmesį. 
Mašinų fondui bei platinimo 
vajui.

— Solistai Dana Stankcdty-
tė ir Algirdas Brazis taip pat nių’ kur ir kaip buvo nužudyta 
suorganizuotas šaulių choras, ,'praėjusiais metais ir šiemet per' 
vadovaujamas muzė Petro Va- 
ebergo, dalyvaus šaulių namų 
atidarymo programoje gegužės 
1 d. Atidaryme dalyvaus Lie-

Chicagos poli

minėjimą kainuos ^OO.^^įr,$4.00^ kas nori 14 M4 j
rilietų iš anksto gauti, tai gali, gauti šiose vietose;.- y ■BflBfllIttl 0

If Ar|^Cfown Theater kasoje ir pey Tfcketroim, •• ---—a—-——=

<ytkuaman Kieentenmal Committee 2951 West 63rd St. N.mal, lėmė - Pardavimui
real estate for sale REAL ESTATC co® SALE

Namai, žeme — Pardavimui

3. Naujienos 173$ S. Halsted St?*
A ‘ x...

. 4. B. Brazdžionis’ {krautuvė) 2646 West 71 St. Tel. PR. 8-5374.

f &-a^nskąrii^s (Cicero) 1516 So. 5LCt. Tel, 656-255fžc>

7. Kazys Rutkauskas 710 Highview Ave. Rockford, 111. 61107. 
’ ''f/*-

Kitos informacijos bus spaudoje. Naujienas teiks jas kasdien,?

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
- IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INĖORMACUŲ, KREIPKITĖS Į • , 4

į:. PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. uermaS. Road Chicap* H’ Virgiui? 7-7747

tyrinėtojų veikėjas, lankėsi rei 
kalais Naujienose ir palinkėjo 
visiems tarnautojams bei bend 
radarbiams geros sveikatos bei 
pavasariškų nuotaikų.

— A. Karuža, Los Angeles, 
Calif., visuomenės veikėjas,

vardienė ir daug garbingi] sve 
čių.

— Antanina ir Kazys Šimu
liai, praleidę žiemą Juno Be
ach, Fla., grįžo į seniau turėtus 
namus Lemento apylinkėje. Juo 
zas Mikėnas iš Waterburio iš-

pirmąjį metų bertainį. - •
Praeitais~'metais~ mėgiainiąu- 

sias žmogžudžių- įrankis pasiliko 
kaip buvęs šaunamasis ginklas 

•Iš 818 nužudymų 1975 metais 
552 buvo atlikti Šaudyklėmis; iš 
jų 336 buvo revolveriai, 76 au
tomatiški pištaletai, 13 karabi
nų, 47 šautuvai ir nenustatytos 
gamybos 80. Dar 144. žmonių:

nukrito iki 118. 1974 metais 200 
asmenų nužudyta pigiais “Satur
day night spedals”, o 1975 me
rais jau “tikJ’ 113.

Policijaši-raporte pabrėžiamas 
bitinas; reikalas/ kad Illinois 14- 
gislatūra (seimas). įstatymų ke
liu sustąbdytų tas žmogžudystes 
griežtai2sudraudžiant: visą šau
namųjų-ginklų trafiką. Nusta

tyta; kad ten, kur ginklai sunkiai 
gaunami, žmogžudysčių, paste
bimai, sunfažė jo.. ■ ./f

Deja, šių 1976 metų pirma
sis bertainis nėpasekė- praeitų 
mėtų pavyzdžiu: nuo 1976 metų, 
pradžios iki šio.- balandžio 14 die- 
nos Chicago j e jau nužudyti 25-7 
žmonės, ■ kai -pernai per tą ■ laiką 
buvo 236. .d

KITIEMS KASĖ DUOBĘ

PATYS ĮKRITO

J

publikosArmijos)-' -kdrinin- 
-^uy9 ąuprog- 

dintos 4 born bus, bet viena bom
ba nėstdąpJtdaHia eilėssprogo pa- 
čioj4 Igbor^rijo^-; ■ ųžmušda- 
ma - abu du -bombų meistrus.

KAIP SEKASI “DETENTĖ”

■ ~ Juiiįtinių *Vals-<
tyfeiį ambasada praeitį, penkta
dienį (Sovietų valdžiai ,-trij’ų sa-

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS - 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

Į VISŲ ROŽIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

L ’’j INCOME TAX SERVICE

’ 6455 Sot Kedzie Avė. —
. - i. . ~ ;----------------------------------------------------------

10 BUTŲ'judras i vakarus nuo'Ci- TR GYVENKIME ČIA 
—r? Yįr?, 519,000 pajamų, žemi

6 butų iškilaus grožio gelsvas mū-
mokesčiai. Puikus investavimas. 
? - Gerai išlaikytas 4 nnr»«nii

NAUJASIS MŪRO BUNG. 4 kamb. 
butas 1-me aukšte ir 2 kamb. viršuje. 
Mūrą garažas. Į vakarus nuo Kedzie.

. Insurance. Income Tax
.-■^^’.‘-4 - - ‘ -Z'-’ • r ’

2^51 W. 63rd St TeL-436-7878 ■

Cosmos Parcels Express Corp, 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chicago, HL 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted -ct., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

V. VALANTINAS

betas vprogresuojantis plėšikų 
žmogžudžių sužiaurėjimas. Pa
vyzdžiui^ vienas asmuo Į. jo butą 
įsilaužusių banditų buvo apiplėš
tas, suraišiotas ir burną prikim- 
šus toiletinio popieriaus nutroš-

? ; - _■ “ • . J ' . - są

a. ruošiasi I

MARIA NOREIKIENĖ---- VYTAUTAS. ŽUKAUSKAS
2608 West 69th St., Chicago, m. 60629 • Tel. WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių,
MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.- ’ “ ■

Policij os raporte • parodytas 
“apčiuopiamas”' žmogžudysčių 
sumažėjimas.<1974 m. Chicago- 
ję buvo 970 nužudymų, o 1975 
m. 818, taigi beveik 16 nuošim
čiais mažiau.

šaunamais ginklais nužudytų 
skaičius iš 669 1974 metais su
mažėjo iki 552 1975 metais. Nu
žudymų, atliktų žemiau 21 me
tu amžiaus žudikų skaičius iš 204

?■. • \ '' ■ j''ij‘į JT- •* ■
ROMA. į-; Italijos-komunią- 

tai mobilizuoja savo partijosTja? 
rius demonątracijorūsvisojejįfa^ 
Ii joj e; tik ėdami, kad rinkimai 
parodys juos esant viena skait
lingu partijų Italijoje.’ " ' ■ ■ 

rįL- ■
Kompartijos direktoriai bai

gė posėdį pakartodami savo pa
reiškimą kad < jie-sutinka daly
vauti premjero Aldo; Moro pir
mininkaujamoje smunkančioje 
krikdemų valdžioje. ;!:'
-———;

testą ffėrųžgąūliojinio JAVj am- 
jasados personalo per:telefonus, 
dažniausiai, nakties metu, užka
bi nė jimo gatvėse ir sekiojimo iš 
paskui važiuojant miesto gatvė- 
rnis,." 1

:,<■ .r.,;? ; n; ;’
Spėjama, kadi sovietai tuo bū-

įSfaskyojer i^j^ydų antisovietiš 
kus išpuolius New, .Yorke.

HELP WANTED — FEMALE 
^Pa^bininkiŲ jręikib.

2 butu puikus mūras, atskiri šildy- 
IpiaL 2 auto garažas. Marquette Par
ke., Arti mūsų. $27,900. f

ARTI 73 — California 20 metų 
puikus1 6 kamb.. 2 aukštų mūras ir 
2 auto mūro-garažas. Labai patrauk
lus gyventi. $23,300.

" : r. • SAVISTOVIAM x profesionalui ar 
\ I ^?^lena1rQi5moSu^ galima gerai pir-

I kamb. butas ir modernus biznis. Na
mas prieš 13 metu statytas beveik 
prieš ' Marquette Parka. $38.000.

1.9 kambarių kaip naujas ranch. 2 
virtuvės. 2 vonios, nauii karnetai. 
Arti Bnehton Parko. Galite greit už
imti. $36,5to

f 2 BUTU modemus 'mūro namas su 
eapzu. Atskiri šildymai Rami graži 
gatve. Marquete Parke. $36,600.

i, ...

MODERNUS 4 BOTO mūrac h- 2 
auto muro garažas.. Atskiri šildvmai 
Cepį- »ir cond.- Arti Maria High. —

VALDIS REAL ESTATE
I 2625 West 71st St TeL RE 7-7200 ,

<z-—-p—— ____———— i j,. N — —' * £>*******«,
į ' .t < -MF1 mūroi narna, luksus 6

BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

"Visos ^programos iš W0PA, 
? 149015. Ar M.

Lietuviu kalba: '■ęsdien nuo pirma- 
•'- dienio iki penktadienio 12:30— 

1:00 v.-popiet. — šeštadieni ir- 
sekmadienį -nuo 8:30 iki 9:30 vai 

•-'ryto, r ’ ■ -

Telef.: HEmlock 4-2413 f’-n'•’ J“ '
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

■-• • -r.- ■

»r^CSICAGO, ILL. 60629

Jau kuris laikas atspaųsdintą-hr -galima įgauti

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

2022 W. 69 ST., CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VA.IUS
biamaš Nauftnų p'SmTS skeI'

V\ŪJIENOS tvirtai “tori ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuviu laisve 
tnn^Į?103 nesidedamos i sandėrius su okupantais ar jų įgalio-

NAUJtiiI?SirP?l™u Z;SaSrI1^IiŲ^0kraitines bendras institu
cijas ir remia nsų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto- 
laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie

nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti J

«Von3k£F Na1uliePTJ vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu cndarvti Sn^t\av±SnieT^darb^mS- nex_tik ^Lšio bįt Siš^S 
SWreTaWenesa^05 j°S &D°niU siekiaDt ™otino

KAINUOJA: ChicagoĮe |r Kanadoje metams — $30.00, puse> metų — $16.00, 
trims mėn. — $830, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei mėty —. $14.00, vienam men. — $230. Užsieniuo
se $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS, 
t 39 So. Halsted St. 
Chicago, Hl. 60608

ŲJ Siunčiu
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

D Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDĖ IR VARDAS 

ADRESAS

dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio

Alekso. Abrose’. knyga. apraŠaiiū -paskiitinfe' niėtp
Chicagos lietuviu• gyvenimą- ir tu- atHktnsT- '<arbuš >664’ £«?- Kaina 
$10. Išleido ‘Amerikos. Lietusių Istorijos' Draugija. ^^5' -
■ Knygoje -aprašyta- ’.pirmas .Chicagon c.atvažiavęs Lflėtuvifc ^ 'pinnos 
lietuvių _ kolonijos. Ju suorganizuotos . .šalpos. draugijost:gtatytos bafc 
nycios, isteigttlaikraščiaL tairiu'viso' buvo> 121..'41- t^tro držįiia. 48 
pasaulietiški chorai. 9 bažnytiniai ir. 314 veiklesnių žmdnfij'. biografi- 
Įos. Duoti -aokumentai; katalikišku, 'socailistir.iu; .laisvšaižnfiku ir 
kitų_ orgamzaajų atlikti darbai, ejštęigtosaiiokykldš, įsM^ibš.' ban-

Norintieji Šią knygą įsigyti,' įrašomi parašjti 'čelįN-'wba';Money- 
Orderį ■ , . ........  ■

AMERIKOS LIETUVIŲ' ISTORIJOS DBįlMįoŠ

Loop law firing ^exceptional pppor 
tumty for^^secretari^-- -assistant .in 
prestigious medium size' firm. We 
are" interested iff. career minded per- 
sons-with, exceptional -skills, impec- 
abe groomih& exceptional, grammar 

;and: the/'ability: to deal^'effectively 
with - clients.; and firm associates, If 
you? have" Į—2 years secretarial ex-1 
penencei.and’would like a career in ' 
Jthelegal field-and-if you qualify call ‘ 
for 'an : appointment.
Arr'cec

Bringvnybėj, Uikrodliai, Dovanos 
. visoms progom;'.

3227 WEST~63rd STW CHICAGO

Telef. 434-4660

f

782-0311
Didžiausias kailių

ir pasiųsti

Anything less than a 20-pound turkey would be 
your mother’s holiday feast. With two favorite 
for dinner this weekend, be grateful for her gift 

i over turkey. Stove Top chicken flavor stuffing 
mold and creamy turkey a la king surrounds it 3rds 
minute sweet green peas and a bottle of chilled vine m aS i 
need for a post-holiday party.

' TURRET a la king WITH BWFTING ring
1 package (6 ox.) Chicken 

flavor stuffing mix
IX caps water

1 jwekares (10 oz. each)

crinįMB eonrfng 
package <rf Iftft- 
iix farms iria?

■77 Pensininkų parengimas 
iyy^-bal^dzib ^-cL.d.įak po 
WjL Vyčiu, sąįęje.* Dėl bilietų 
teirautis .telef. 434-3418 ir pas 
Valdybos’harius^N . . (pr.j

C BUY U.1
5 SAVINGS,
S BONOS

■ . • <■ * X VT. •< V

•WHKI YOU BANK OR WORK

pasirinkimas
pas vienintelį

• betavį kailininką
~ Chicagoje ~ naira

ssMsLnormaną 
^j^BURŠTEINĄ 
'WCwS^Tel. 263-5826 
XaX'lal (įstaigos) ir

677-8489
.■4SgjlF^' (buto)

, ^PIRKSIT — PARDUOSIT — 
?«UOMOSTT 

ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaut

BALYS BUDRAITIS
*369 ARCHER AVE. CHICAGOJE 

Tel. 254-5551
LEMONTO APYI-JNKfcTE

135:TA-IR ARCHER AVĖ 
Tel. 257-5861

■ „/ -M.; Ą..,g:: M.K ffS' .
Real Estate, Notary_PubIic. 

INCOME -TAX SERVICE
«59 S. Maplewood. TeJ. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra- 

, šymai ir kitokį blankai

185 North W*b*»h Avenue 
2nd Floor Chieągo, I1L 6O6Q1

• A~ T* £/ Ja 0
LAJKRODŽIAl IR BRANGf NYB*S 

Pardavimas ir Taisymas.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų 'Statyba Ir Ramentas 

t - —į—-i-Ln..n į— — _

Visi namo ir perstatymo darbai
Kambariu pristatymas, poržiai, žai- 
aimy kambariai, rūsys, maudynės, 
virtuvės miegamieji, apmušimas. 
Mažam < kontrajetorivi reikia darbo.

SKAMBINKITE 545-0478.

r EVERY TREE
IS A TAMO.Y TREE

. •-'■ . "• i..I. r . ftjf. į ' ''' 
CW trees ttxl forem

W family with mtay 
h*PP7 boon of fecrearioa, 

Thif’i why k’i important to protect 
dhem from forest fires by 

ioQowinf Stnolte/t ABCs: 
Alweys hold matches tfll coWL 

Be nut m drovu <n omipfirw, 
Mk the ashes, tnd drtr^n 
Aea Crash *M 

< ambkes dead ooc.
1 can (!•%

2

f er water
Prepare stuffing mix as directed on package, 

water. Gently press into a greeaed 4-cnp ring mnta; 
MeanwMe, prepare peas as directed on packa^-

, Combine tartly, soap, pimtoto. wine, and

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Ava 
Chicago, J||. 6Q631 Tab YA 7-5980 
— ■ ■ m . n r

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago. Ill. 60609 Teel. VI, 7-3447

HOMEOWNERS POLICY
Call Frank Zapolis 
32O8y2 W. 95th St.

GA 4-8654

HEART 
FUND

DĖMESIO-
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tįstai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams. 

Kreiptis:
A. L A U K A I T I S 

4645 So. ASHLAND AVĖ.
__ . 533-3775

IltSUtANCt

i •SWt and Casualty Company

SKAITYK IK KITAM PATARK

SKAITYTI •BfAUHlHU*

jieno.se



