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Sekretorius Vance žino, kad 
sovietų valdžios atstovai ji su
tiks šaltai, nes jie nepatenkinti 
prezidento Jimmy Carterio už-
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generolas
BANGKOK. — Kovo 26 vie

nas Tailandijos generolas, no
rėdamas nuversti ministerio pir
mininko T. Kraivichien vadovau- 

• jamą vyriausybę ir perimti kraš
to valdymą į savo rankas, užėmė 
radijo stotį ir pasiskelbė valdąs 
Tailandiją. Tačiau 24 narių se
noji vyriausybė greit susigrie
bė, pranešė, kad sukilusio gene
rolo pranešimas yra neteisingas 
ir įsakė kariuomenei jo neklau
syti. Tuo būdu sukilusio genero
lo planai buvo sugriauti ir pats 
sukilėlis su savo šalininkais tu
rėjo pasiduoti.

Sukilęs generolas per radijo 
buvo paskelbęs, kad jis norįs 
keisti vyriausybę tikslu išlaiky
ti nepriklausomybę, religiją ir 
monarchiją, nes dabartinė Tai
landijos vyriausybė nesugeba 
valdyti krašto.

Dabartinė Tailandijos vyriau
sybė, kurią sukilęs generolas no
rėjo nuversti ir kurią remia Tai
landijos kariuomenė, krašto val
dymą buvo perėmusi 1976 m. 

^paJTo'iSėriesyfeTpfądėjus'komu-’ 
nistų suagituotiems studentams 
kelti riaušes.

Pasireiškė gripo 
epidemija

ATLANTTA. — Nauja epide- 
. minio pobūdžio gripo rūšis, pa
naši į A-Hong Kong slogą, pra
dėjo siausti Lackland Air Force 
bazėje, Teksase, ir Kolorado to
kioje pat karinėje bazėje. Iš vi
so jau serga 50 asmenų. Tai pra
neša ligų kontrolės centras.

Ligos virusas panašus į A- 
Hong Kong, kuris 1968 m. J. A. 
Valstybėse smarkiai buvo išsi
plėtęs ir nemažai žmonių nuva
rė į kapus, šių metų gripo ligos 
virusas pavadintas A-Texas. Jis 
yra panašus į A-Hong Kong, bet 
skirtingas: “gyvulys”. Nuo A.- 
Texas viruso žmonės neturi imu
niteto. Liga pasireiškia karščiu, 
snargliavimu ir kosuliu.
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Podgornas žada teikti paramą naujai 
įsteigtam Afrikos juodžiu valstybėm

BRIUSELIS, Belgija. — Sekretorius Cyrus R. Vance šeštadie
nio rytą pasieks Briuselį, kad galėtų informuoti šiaurės Atlanto 
valstybes apie ruošiamus pasitarimus Maskvoje, šeštadienio va
karą sekretorius Vance'išskrido į Maskvą. Sekmadienį pasilsės 
ir pasiruoš pirmadienio -pasitarimams su pačiu Brežnevu ir kitais 
sovietų valdžios atstovais.-

4.1 mil. dol. už 
senatorių kalbas

WASHINGTON. — Washing
ton Post ir Congressional Quar
terly paskelbtomis žiniomis, 
kai kurie Amerikos senatoriai 
1971-75 metų laikotarpyje yra 
uždirbę iŠ šalies 4.1 mil. dol., sa
kydami kalbas ar rašydami 
straipsnius.

Kiekvienu atveju senatorius 
gaudavo 1,000—5,000 dol. atly
ginimo ir neretai dar buvo ap
mokama kelionių ar kitokios iš
laidos. Dažniausiai senatorius 
pakalbėti, išsikviesdavo organi
zacijos ar bendrovės suintere
suotos vienu ar kitu įstatymo 
projektu.

Amerikos kongresas mano, jog 
būtų geriau pašalinius senato
rių uždarbius apriboti 8,625 do
lerių suma, bet kaikurie kon- 
gresmanai ar senatoriai yra nuo
monės, jog tokia įstatymu nu
statyta uždarbio riba būtų ki
šimasis į jų “vidaus reikalus”.

nybos sekr. H. Brown ir kiti Na- imta žmogaus, teisių pozicija, 
to organūįacijai priklausančių Maskvai labai nepatinka, 
valstybių gynybos ministerial prezidentas Carteris, žinodamas 
susitarė Briuselyje įrengti elek- sovietų nusistatymą šiuo reika- 
troninę sekimo stotį, kuri sektų, keliais atvejais pakai tom kad 
stebėtų ir iš anksto praneštų ‘ jis ir toliau ginsiąs pagrinomes

tgaį.

Paveiksle matome dali Vikingo 1, kasinėjancig, žeme Marso paviršiuje. Iki šio meto dešinėje matoma ranka 
... ..............  ‘ ištirii, koks yra paviršiaus sąstatas Dabar minėtas kastuvas jau 

kasinėja vienos pėdos gilumoje ir tiria, koks ten yra žemės sąstatas. Pačioje dešinėje matyti Marse iškasta gra
be. Giliau Marsas neturi tiek sulfato. ■ /’

Naujo gripo ligos pasireiški-, kasė tiktai paviršiu ir davė 6 "laboratorijoms’
mas nėra epideminis, nes jis tuo 
tarpu yra kontroliuojamas. Svei
katos centras sako, kad Swine 
flu injekcijos, padarytos prie A- 
New Jersey susirgimą, gal būt 
yra neveikios prieš A. Texas. Tai 
nėra žinoma ir nėra ištirta.

Indijos vandenyno 
reikalu

Prezidentą remia Skaidosi valstija

žmogaus teises visame pasauly
je, kur tos teisės yra mindžioja
mos. Sekretorius Vance turi ke
lis naujus pasiūlymus Sovietų 
Sąjungai, bet Brežnevas gali ne-

NEW YORK — J. Tautų or
ganizacijos saugumo taryba ko
vo 24, prieštaraujant Amerikos 
ambasadoriui Young, nutarė įsi
leisti palestiniečių organizacijos 
įPLO atstovą dalyvauti debatuo
se, svarstant Mažosios Azijos 
taikos reikalus. JT saugumo ta
rybai tai nutarė Amerikos dele
gatui prieštaraujant ir Britani
jos, Kanados, Prancūzijos ir Va
karų.. Vokietijos delegatams bal
savime nedalyvaujant.

Uždaro National Tea
ČIKAGA.—National Tea ben

drovė, kuri savo krautuves Či
kagoje uždarė 1976 mo prane
ša, kad ji pereitais metais tu
rėjo nuostolių 40.2 mil. dol.

Be Čikagos krautuvių. Natio
nal Tea bendrovės savo krautu
ves likvidavo Denverio ir Da- 
venporto miestuose.

WASHINGTON. — Prie re
spublikonų partijos linkęs insti
tutas siūlo, kad X A. Valstybės 
ir Sovietų Sąjunga susitartų ir 
atitrauktų savo jėgas, ypač lėk
tuvnešius ir ginkluotus raketo
mis povandeninius laivus.

Institutas remia savo sampro
tavimus tuo, kad, esą, dabar Per
sijos įlankoje Iranas ir kitos 
valstybės yra stipriai moderniš
kais ginklais apsiginklavusios ir 
todėl yra pavojus lengvai karui 
prasidėti į kurį būtų savai
me įtraukta Sovietai ir Ameri
ka.

senatoriai
WASHINGTON. — Baltųjų dvi salos Martha’s Vineyard ir 

Rūmų .pranešjmu, prez. Carte-1 ^ntueket, prie kurių įvyko Si
ng yra gavęs -laišką iš 57 senaP Kūdiikbs -tiagedija;--turėjo 
torių, kurie remia prezidento kaip ir autonomines tei- 
užimtą poziciją ginant žmogaus ses- Massachusetts legislatūrai 
teises.

Hartford, Conn. — Massachu
setts valstijos ribose esančios

Kino Bette Davit yra 9*ra
artist*. B*t ne blogesnė yra ir Katha
rina Hepburn. Ji niekad nėra vaidi
nusi «u Hepburn, bet jodvi kartu ga. 
ve paiym*|imut — Otkar* uf geriau-

* 1 »f< praeitų moty veirfinlmv

Žmogaus teisės
WASHINGTON. — Prez. Car

terio administracija, vykdyda
ma užsienio politiką ir finansuo
dama pasaulį, ypač per tarptau
tinį Eksporto-Importo banką, 
stengiasi visus reikalus surišti 
su žmogaus laisve ir teisėmis. 
Todėl Eskporto-importo bankas, 
prieš išduodamas paskolas, turės 
pirma patikrinti taip atsižvel
gia paskolos prašytojas (vals
tybė) į žmogaus teises ir laisvę.

Laiškas pritaria ir užgiria pre
zidentą, kad jis stipriai gina 
žmogaus teisės ir laisvę. Esą, se
natoriai laiške pabrėžia, kad pre
zidento žmogaus laisvės reikalu, 
užimta linija parodys pasaulio 
vyriausybėms, kad žmogaus lais
vės rūpestis Amerikoje yra toks 
pat šiandieną, kaip jis buvo 
prieš 200 metų.

Laišką prez. Carteriui tarp ki
tų senatorių yra pasirašęs ir Illi- 
nojaus sen. A. E. Stevenson.

Pakistane suiminėja

PRISAIKDINTAS PARYŽIAUS 
BURMISTRAS

PARIS. —, Gaulistų partijos 
lyderis J. Chirac, anksčiau buvęs 
Prancūzijos ministeriu pirminin
ku, kovo 25 buvo prisaikdintas 
Paryžiaus burmistru. Sakoma, 
jog tai pirmas rinktas Paryžiaus 
burmistras nuo 1871 metų.

Chirac nugalėjo komunistų- 
socialistų kandidatą į Paryžiaus 
burmistrus Henri Fiszbin didele 
balsų dauguma — santykiu 67 
prie. 40.

Gamtos apsauga
WASHINGTON. — Amerikos 

gamtos apsaugos taryba yra pa- 
siūlusi uždrausti kilnojamiems 
arba lauko namams, treileriams, 
motociklams, sniego motori
nėms rogėms ir panašiai važinė
ti ir stovyklauti visuomenės par
kuose, miškuose, paežerėse ir t.t. 
Jie galės stovyklauti tik skirtose 
ir nurodytose tam tikslui vieto
se. Esą, beatodairinis ir nekon
troliuojamas stovyklavimas la
bai kenkia ir net gadina gamtą.

opozicionierius
ISLAMABAD. — Pakistano 

administracija suiminėja minis- 
terio pirmininko Z. A. Butto opo
zicijos vadus ir triukšmadarius. 
Opozicinių partijų sudarytos 
tautinės sąjungos *24 svarbiau
si lyderiai yra suimti, įskaitant 
sąjungos 
Mahmud, 
ną prieš 
Pakistane

nutarus jų teises susiaurinti, sa
los pasišiaušė ir graso atsiskir
ti prisidėti prie kitos valstijos 
ar pasidaryti nepriklausomomis.

Connecticut gubern.- E. T. 
Grasso jau pasiūlė saloms pri 
sidėti prie jo valdomos valstijos. 
Connecticut valstija, esą, mielai 
priimsianti. Pasirodo, kad ne 
vien tik Connecticut įdomauja
si salomis, jomis yra suintere
suotos ir kitos saloms kaimyni
nės valstijos, kaip Rhode Island 
ir Vermont.

Stakai tebekrenta
NEW YORK. — Sakoma, kad 

Vertybės popierių birža merdi 
nepasitikėdama prez. Carterio 
planais infliacijai nugalėti ir 
ypač planais energijos krizę su
reguliuoti.

Vertybės popieriai tebekren
ta. Per 7 dienas stakai nukrito 
beveik 40 taškų.
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Kuboje daug kalinių
U. S. News and World Raport 

žurnalas rašo, kad Kuboje tebė
ra daug politinių kalinių, tarpe 
kurių yra ir nemažai Amerikos 
piliečių, žurnalo daviniais, Ku
bos kalėjimuose laikoma nema
žiau 15,000 politinių kalinių.

pirmininką <M. M.
Jis buvo suimtas die- 
paskelbiant visuotiną 
streil-ą.

Kariuomenė vis_ose svarbes
niuose Pakistano miestuose mal- Į 
šina triukšmadarius, ypač mi-. 
nisterio pirmininko Butto gimti-} 
nėję Hyderabado.

Quebeco nuostoliai
QUVEBEC CITY. — Kvebe

ko dabartinė administracija, ša
lininkė Kvebeko nepriklausomy
bės, sako, kad Kvebeko provinci
ja per paskutinius 15 metų ne-| 
teko po 500 mil. dol. j metus,. 
būdama tik Kanados provincija.'

Kvebeko premjeras Rene Le-
vesųue tvirtina, kad nuostoliai valstybes sek retor,w« .

. T. , . . .pirnMdcenį pr»de|o derybas su Bret-
patys vieni remia Kvebeko ju- n,vu abi valstybes kiau-

dėj imą būti nepriklausomu. Pa-Išimais. Priei išskrisdamas Vance pa- 
, ' . S. . , ... darė optimistinius pareiškimus. Jissak premjero, Kvebeko pinigais buva įsitikinfi,k»d Brežnevas ban- 

padengi&ma kitu Kanados pro- tfys tartis strateginiu ginklu kontro- 
lės klausimais, o visi kiti klausimai 
butvineijų n*prrtekliu8.

pavojų, jei rusai bandytų pulti 
Vakarų Europą. Stebėjimo ir 
sekimo elektroninė stotis kaš
tuotų apie 2.5 bil. dol. Gynybos 
ministerial tik negalėjo susitar
ti, kiek kuri valstybė turi pri- sileisti į jokias kitas kalbas, kol 
sidėti pinigais stoties statybai, jam nebus aiški Amerikos pozi

cija Rusijos disidentų reikalu. 
Jis viešai yra pareiškęs, kad joks 
kitas bendras darbas su Ame
rika neįmanomas, j eigų preziden
tas Carteris ir kiti atsakingi JAV 
pareigūnai remsią Rusijos disi
dentus. Maskvoje pradėta kon
ferencija gali labai greitai pasi
baigt.

Salsbury, Rodezija. — Rodezi-> 
jos užsienio reikalų ministeris 
Vander Byl pareiškė, kad inva
zijai į Zaire vadovauja patyrę 

' Kubos kariai specialistai, kurie 
naudoja pačius naujausius so
vietų ginklus. Užsienio ministe
ris pareiškė, kad jis turįs tiks
lias žinias apie Angoloje suor
ganizuotą, iš ten pradėtą ir pla
ningai vedamą įsiveržimą į veik 
beginklę naujai sudarytą Zairės 
valstybę. Ministeris nesupran
ta kuriais sumetimlais sovietų 
valdžia taip skuba įsistiprinti 
Pietų Afrikoje. Jeigu rusai kon
troliuos Zairės vario kasyklas, 
tai jų kontrolėje bus visa Pietų 
Afrika.

, Ministeris patyręs, kad sovie
tų “prezidentas” Nikolai Pod- 
gorny, praleidęs tris dienas Tan
zanijoj ir išsikalbėjęs su vietos 
prezidentu, skrenda i kitas Afri
kos juodžių naujai sudarytas 
valstybes, prižadėdamas visoke
riopą Sovietų Sąjungos paramą, 
jeigu sutiks bendradarbiauti su 
Maskva,

Stebėjimo stotis būtų labai 
galinga. Ji savo moderniais ra- 
'daro4rengįmais_ siektų šimtus 
mylių į Rusų teritoriją ir stebė
tų rusų karinių jėgų judėjimą 
bei kariuomenės susibūrimo vie
tas, ypač šarvuočių judėjimą ir 
taipgi karo atveju galėtų tarnau
ti centriniam Nato štabui.

JAV gynybos sekr. Brown 
sutiko Amerikos vardu prisidė
ti prie statybos 30%, bet kiti 
Europos gynybos ministerial 
būkštauja dėl kainos.

Sušaudytas Kongo 
prez. A. Masamba 
BRAZZAVILLE, Kongas. — 

Oficialus pranešimas sako, kad 
penktadienio ryte buvo nuteis
tas ir sušaudytas Alphonse Ma
samba Debat, buvęs Kongo pre
zidentas.

Praeitą savaitę buvo nušau
tas Kongo prezidentas Marien 
Nguabi. Keli karininkai įsiver
žė į prezidento butą ir ten jį nu
šovė. Suokalbininkai preziden
tą nušovė, bet vyriausybės ne
pakeitė. Buvęs prezidentas Ma
samba 1968 metais buvo karių 
nuverstas. Tada krašto preziden
tu tapo Nguabi.

Oficialus pranešimas sako, kad 
buvęs prezidentas Masamba ži
nojęs apie paruošiamus darbui 
Nguabi nužudyti, bet vyriausy
bei nieko nepranešė. Gabus jaunuolis

! NEW YORK. — Gabus 25 me- 
s su pagyri- 

! mais 1973 m. Yales universitetą, 
poetas ir rašytojas Čarli Tuc
ker tapo savaitinio literatūros 
žurnalo Saturday Review prezi
dentu. žurnalas turi 500,000 
skaitytojų.

Tucker ir R. P. Strauss minėtą 
žurnalą nupirko šių metų kovo 
pradžioje. Tucker savo gabu
mais ir laime tiek daug pasitiki, 
jog, pamėgdžiodamas Archime
dą, sako:: “Aš esu pasiryžęs pa
judinti pasaulį. Duokite tik

j . r \ 1 URA. ---- Vt

Kalinys laimi l;y ,ia“""olis’ Agęs J imsis 19/Xm y pst i

STATEVILI E. Buvęs Sta- 
teville kalėjimo kalinys teismo 
keliu gavo teisę kelti ieškinį prieš 
kalėjimo pareigūnus, kad tie, 
neatsižvelgdami į jo, kaip kali
nio, žmoniškumo teises, laikė jį 
uždarę celėje kartu su kitais la
bai įsiutusiais kaliniais.

Septintos apylinkės apeliaci
nio Amerikos teismo teisėjai 
vienbalsiai pripažino, kad kali
nys M. Little, buvęs 1972-74 me
tais Statesville kalėjime kaliniu, svirtį ir atsparos tašką”. Atro- 
turi konstitucinę teisę būti ap-1 do, kad nusipirkęs žurnalą, rašy- 
saugotu nuo kitų kalinių užpuo-jtojas Tucker tą atsparos tašką 
limo. bus suradęs.



SAULIS ilMOUCNAS

Sųsidvmėkiiue lietuvių kultūros pelįtik
ro$ išlaikymu, kadangi jėgos yra 
ribotos ir kai perdaug užsimo
jama, nieko nepadaroma.

Paryžiuje išeinantis lenkų 
žurnalas Kultūra spausdina tik 
plačiai su Lenkija surištus siįraip 
snius, lenkų literatūrą. Nespaus
dina net dailininkų reprodukci
jų. Redaktoriaus Jerzy Giedroyc 
.Womoiie, reprodukcijos tinka 
meno žurnalams, kurie tam rei
kalui turi priemones. Lenkų po
litika yra plati — jie savo laiku 
išspausdino lietuvių išeivių poe
tų lenkiškus vertimus, Įvadą pa
rašė Juozas Girnius. Tačiau 
Kultūroje nerasi naujų psichia
trinių .teorijų, naujenybių ma
tematikoje (čia lenkai tikrai yra 
pasižymėję) ir t. t. Paryžiaus 
žurnalas Kultūra supranta pil
nai ir gerai savo paskirtį.

Atėjo laikas pradėti susigau
dyti išeivijos kultūrinėje politi
koje. ^Pirmoje eilėje reikia puo
selėti lietuvių literatūrą ir kal
bą,. lietuvišką tautinę muziką 
(dideliu laimėjimu tenka skai
tyt? Chicagos lietuvių operos Jū-

Skaįtąu Aiduose Yolęiębių kąl- 
boą profesoriaus Ąnątftlijąus Mą 
tuįo straipsnį apie dvasinių li
gonių gydymą, mokant svetimai 
kalbas. Jis galvoja, kad šis gy
dymu metodas giajį būti ląEąi 
sėkmingas. Ju pristatė šį savo 
naują atradimą praeitą rudenį 
Lietuvių katalikų mokslo akade
mijos suvažiavime Detroite. Da
bar gavau iš jo net laišką, kvie
čiantį aukoti jo Tautiniam ty
rimų institutui.

\ra visokių zūdų reklamuoti 
ąyętimų kalbų mokymą. Dėl bęn- 
dro išsilavinimo, dėl kelionių, 
dęl biznio reikalų... Matulio re
klama yra egzotiška. Gi jo hi
potezė apie dvasinių ligų gydy
mą ypą tik fantazijos ribose. Gal 
būt, dėl to straipsnis pasirodė 
Aiduose, o ne gausioje psichia
trinėje spaudoje; ir paskaita bu
vo skaityta katalikams - moksli
ninkams, o ne dažnuose psichia
tru suvažiavimuose.

Ar Aidų redaktorius filosofas 
Juozas-.Girnius nesuprato reika
lo, ar-'Į^iet]mų:(ka.talikų ^mokslo 
ąkad^mij^- nėturęjo.; psishiatrjL- 
jos ‘į? m^įęįnbsjš^ecįalistų, tai 
čią tik Jię. pilys ■ gkli pasakyti. 
GąLbitti/rędftktdrpi.s GiriJifrs dar 
toliau yądpyaūjąsi-' prineiįuų jog 
dedu kją gaūhujkaip jis'yra ipap 
anksčiau .sakęs; . Žinoma, šit tam 
tikra atranka’,’ Bet ąr?vienas-žmo 
gus gali- pažinti- visas sritis-? Ar 
Lietuvių Katalikų • mokslo- aka
demija tūri; apimti visas sritis, 
nors' kitos heturėtų kompetetin- 
gų narių ?:'■ .

A-'* .'■h'-’*., J--i‘I
Ir Aidai. .Tį’’ Akademija, pra

šo aukų -išlaikyti liętuyių- kul
tūrą, Bet '^.Cbendro.; šū kultū
rą turi Ąn^oMjaųs Matulio: hi
potezė apie • ję naują atradimą, 
teikiantį vilt į: dvasiniams ligo- 
nmiV * < - ’

Cją-.įjr yra riša problema. Lįer 
tųyių. Eęįvijoą kultūrinę polyti-e 
ką ttfri1 domėta tik sąvo^ kuliū- kas šlageris “Niekad sekmadie- jei turi ką nors svarbaus pasa-

i

Komunizmo 55 metu statyba — 900 vergų darbo stovyklų

eį 
I

■

' Ę ’
O;

nį” simbolizavo lietuvių tautinių i kyti, gali tai padaryti amerikie- 
šokių sekmadienį? Tai ne liūd-ičių profesiniuoseJsuvažiavimuo- 
na, bet tik juokinga. Tačiau tas se. Galų gale jie turi net lietu- 
nesusipratimas kažkodėl nebu- viškas profesines; organizacijas, 

ra tęs ir Kastyčio pastatymą),' vo pastebėtas ir šokių šventės 1 ačiau kodėl Lietuvių katalikų
rofesines organizacijas.

lietuviu istoriją ir dabartine pro-; pirmininkas tapo lietuviško švie- mokslo akademija ir LB mokslo 
, [ir kūrybos simpoziumas nori tap-

Lietuviu Benaruomenė rude- ti liaudies universitetais su dar 
Antraeilius dalykus; nį rengia Mokslo ir kūrybos sim- l^bai abejotinos, vertės progra- 

poziumą, kur bus humanitari- ma • -^r nieko . geresnio nebe- 
niai, technikos ir medicinos svar-1 ^i sugalvoti? _ 
stymai. Renka aukas. Tai pra- 1973 metais man teko rūpįn- 
eito rudenio katalikų moksliniu- tis Chicagos lietuvių operos Car- 
ku suvažiavimo klaidu naujas Įmen pastatymo reklamą ameri- « v • • -■ -r* >✓ T • •

blematiką.- lietuvių tautinę dailę, timo pirmininku, 
•kas visatai kelia tautinį sąmo- 
--ningumąčj-z 
tenka uėniiršti, nes tiems rei
kalams neverta rinkti nei pini- 
gųį.nei rodyti organizacinės ener 
gijos. Kitaip pirmaeiliai dalykai 
nukenčiaunuo., antraeilių. Dar
blogiau — nebėra lietuviško są- pakartojimas. Bereikalingai ir
moningumo ir telieka tik ant- neplaningai išmetami visuome- 
raęiliai dalykai. Kaip kitaip iš- nės pinigai. O tie pinigai ir ener- 
aįškinti praeitų metų šokių š.ven- gija būtinai reikalingi pagrindi- 
tės atidarymą graikiška muzi
ką? Jei daug kam Lietuvių Ben-

niems reikalams — Chicagoj Bal
iuko muzejaus. praplėtimui, lie- 

druomenės pastangos politinėje į tuvių archyvo sutvarkymui, Chi- 
srityję rodosi netikslingomis, tai1 cagos viešų bibliotekų lietuviškų 
jau kultūrinėje, srityje Lietuviu ' skyrių praturtinimui, lietuviško 
Bendruomenė yra pasiekusi di-' tautinio meno eksponatų aukos 
džiąusią nuosmukį. Kaip jie ga- Chicagos meno institutui ir t. t. 
Įėjo prieiti išvados, kad graigiš- Lietuviai inžinieriai ir medikai,

ir kūrybos simpoziumas nori tap-

(nesvarbu, kad Draugo kores
pondento Vlado Ramojaus sū
nus reiškiasi Antrame kaime, o 
Ramojus džiaugiasi, kad Chica
go j e egzistuoja lietuviškas tea
tras,- bet iš tikrųjų Antras kai
mas nėra joks teatras), o jis yra 
būtinai prikeltinas. Tai būtų 
daug svarbiau už 10 simpoziu
mų.

Laikraštinio straipsnio apim
tyje neįmanoma iškelti visų prie-

22 SĄLYGOS ŽMONIJAI ŽŪT AR BŪT
IŠ World watch Instituto pranešimo rašto 

Jungtiniu Tauty Fondui
itkia nesuvaldoma žmonijos daugėjimo eksp- 

į Ilozija gyvybės likimui šioje mūsų žemės planetoje?
Tokioje laimingoje šalyje, kaip Amerika, kol kas dar 

i nedaug kas galvoja, neturėdamas laiko apie tai daug gal- 
' voti — bent iki šiol. Bet, ir čia — miestai metai iš metų 
: auga, didėja gyventojų daugėja, gyvenimo sąlygų ir pa- 
I togumų pareikalavimai taip pat daugėja ir iki šiol yra 
! patenkinami geriau negu bet kur kitur pasaulyje: visi 
i daugiau ar mažiau apsirūpinę arba aprūpinami per so- 
' cialines institucijas. Ką komunistų “rajaus angelai” ge
ležine uždanga užsidengę per to rojaus “Gėdos” sienas 
gieda apie “badą ir skurdą” Amerikoj, jie tai rašo ir pa
sakoja į sąlygas pas save pasižiūrėję. T

Bet žiūrint į situaciją visame pasaulypje, neišnaudo 
tų ir neišaikvotų žemės resursų —: mineralų, žaliavų, nu
sausinimui balų ir raistų, pirminių girių — iškasti, nu
sausinti ir iškirsti dar yra, bet jau ir Jungtinių Valsty
bių gamtos aplinkos saugotojai (envairontalistai) jau 
rūpinasi, kad gyventojams skaičiumi perviršijus 200 mi
lijonų ir toiku tempu tolyn daugėjant, sparčiai artėja die
nos, kad ii- čia žmonijos kamšatis, bus kaip ir. daugumoje 
kitų šalių, su trūkumų ir skurdo didėjimu, kaip kitose ša 
lyse.

Žmonių daugėjimas buvo sąlyga žmonijai išlikti ir 
atsilaikyti prieš daug priešų — laukinių žvėrių ir nepa
gydomų ligų, bet šiandien žmonių vislumas yra patapęs 
tikra grėsmė visai civilizacijai.

Šiandien žmonijos žemėje, skaičius jau peršoko ketu
ris bilijonus ir nuo šiol kas 37 metai tas skaičius padvi-UJJV llVĮlliailVlllU. lUllVIVi V AO VJ. yAAV“ , vv wwfckj KJJ.XLAA Vi VVV WU. 1 J.

laidų lietuvių kultūros politikai gubės. Jei prie 4 bilijonų (tai yra keturių tūkstančių mi-
• • '*1 * • • J . ’-•"‘r ”J . ** •'*?’’*■■ ■'J ? ■ - J -ir parinkti visus ryškesnius pa
vyzdžius iš dabartinio mūsų gy
venimo. Tačiau tegul šis straips
nis paskatina pagalvoti, kad mes (

’ turime taupyti savo išteklius ir’lijoną (trilijono skaičius išreiškiamas JAV — bėse. ir 
energiją tikram lietuvių kultu- Pranzūzijoj 8 nuliais 
ros puoselėjimui. O lietuvių kul- ‘ 
turą sudaro tik integraliai su ja ( 
susiję lietuviški reikalai: lietuvių ! 
literatūra, tautinė muzika ir tau- 
tinė dailė, lietuvių istorija ir pro- į 
blematika (tautinė filosofija,

kiečių visuomenei; Išradingo ir 
pajėgaus muzikinio vadovo Alek
sandro Kueiūno rankose ir Adol
fo Valeškos spalvingose dekorą- , 
cijose (ar atmenate degančių- 
raudonų rožių uždaųgą?) Aldo
na Stempužienė ir Roma Mastie- 
nė visame savo žavume krito nuo 
lenko Stefano Wiciko durklo. Aš 
sakiau kritikams, kad ateity pa
matys stebuklą.

Thomas Willis iš Chicago Tri-1 tautinė politika, tautinė religija 
bune man atsakė, Jog stebuklas! ir t. t.). Visa kita ■— ekonomi-

lijonų) jau nemaža dalis žmonių badauja ir miršta, kaip 
pasaulis maitinsis kai 2013 metais turės. 8 bilijonus ir 
2050 metais arba po keleto šimtmečių daugiau kaip tri-

I 1 • J» y . • 1 1 • 'Va _• V • V 1 • v * v V a • ' a

8,00000000, Didž. Britanijoj ir 
Į Vokietijoj 18 nulių — l,00(w0000000000000) ?..., _Chica- 

Tribune tų Jungtinių ‘Tautų pranešimą, suglaudė Į 
punktus.

Raštingumas pasaulyje

Į

PASSBOOK 
SAVINGS.,, 
tlx best way io sav dairy!

CL

in ArfJcnca back then, and you know how tuc stvry 
vamed out.

f- to

strong and self-sufficient. And they’re helping the ra
šeivos to safe, dependable savings. By taking stock in

America with the Payroll Savings Plan. 
Buy United States Savings Bonds. 
They won't leave you out in 

the cold.

It was bad enough wę had to fight the British 
foe our freedom. But oh top of that, we had to fight 
the weather, too.’ '

Because winter at Valley forge meant snow, ice, 
and freezing temperatures. AU, serious enemies to a 
makeshift army, without propet clothing, A
not nearly enough food, ana short on.
ąrnimunitiotL \ a-

It was a& army long on courage, 
l^ut short bn money.

And then thie money came.
Some $27,000,000 from the 
pockets of new Americans. -------- ■

That s how people took stock StOOl
in^merica

Prieš apie 25 metus (1950 metų statistika) bemoks-
tebuvo tik to paties Aleksandro • ja, technika, medicina, tarptau- *Hu beraščių pasaulyje buvo. 700 milijonų; “šiandien, po' 
Kueiūno ir ta paties Adolfo Va- tmė kultūra — telieka ten, kur. ,." t m 1 — V <..

priklauso t y pla-1metU J- T. pastangų išmokyti viso, pašauną vaikusIeškos pastatyta opera V. K. Ba- visa tai ir i----------- , ... r— _ _ _ .. ,. ____
naičio Jūratė ir Kastytis, o vi- čiame pasaulyje. Mes gyvena- j fašyti ir skaityti, bęrStŠęfg ^SkaiČItlŠ Jti6 'fiET16’SUniū.ŽėJ’o, O 
sa kita jis žiūrės tik Lyric Ope- me kaip išeiviai plačiame pašau-' kartu SU. prieaugliu ir beraščių skaičius padaugėjo — iŠ 
roję. Tegul apie šią operą ra- lyje, o į lietuviškus reikalus tik' jų (ju trečdaliai yra moterys. Beveik visur auklėtojai ber- 
so lietuviai kritikai lietuviškoje, sugrįžtame. Tad neturime su- njukams atiduoda moksle pirmenybę. Kaip, kada kas ga-: 
spaudoje. — taip nasakė Thomas ! maišyti perspektyvų ir turime .. , v. , .... ;. tį ‘/rtį . .J -. _ • ■ —. . i , . . , . , h tuos simtus milijonų motinų prikalbėti po maziąu^.p ne

ta ir kas neturi vertės- lietuvių ■ po daugiau gimdyti! Azijoj, Afrikoj ir Piet^. .Ami.ęrįkoj 
pasaulyje.

Willis apie mūsų Carmen. Taip, ‘ mokėti susiorientuoti, kas ver
mes turime priaugti savo, tau
tinės muzikos tinkamam įver
tinimui. Ir puoselėjimui. Tho
mas Willis nenuneigė, kad mes 
nesugebam pastatyti Carmęn, 
bet męs taip nepastatysime kaip 
Lyric Opera. Tačiau net Lyric! ROMA. — Eritrėjos žmonių 
nepastatys taip Jūratės i? Kas- išlaisvinimo frontas užėmė Eri- 
tyčio, nes ten buvo ir Baras, ir trejos šiaurės provincijos cent- 
Stankaitytė, ir neužmirštamas' rinj miestą Nafką. 
ir nepakeičiamas Lietuvių ope-i 
ros choras.

Keikia rimtai susirūpinti lie- po 5 mėnesių trukusių kovų, 
tuviu kultūros politika Ūšeivijo- j v.
je. Čia reikia rimtiį apsvarsty- jos, teritorijos dalis, kurią Etio- ';g° maisto — daug pralenkusio. Amerikoje, ypač plačiai 
mų. čia. turi pasireikšti tik kom- pija, prisijungė 1962. m. Pasak vartojamą jautieną’ (beęf). Tačiau nuo 1970 metų, nors 
petetingi lietuviškos kultūros; Eritrėjos vado Michael Kashki, žmonijos prieauglis nesiliovė didėjęs, metinis žuvies su- 

žvejojimas mažėja. Pasaulio vandenynai perdaug išžve
joti. Tautos savo pakraščiuose iš buvusių 12 mylių prie 
savo teritorijų jųębk. nusavinimo ribą nukėlė per 200 my
lių. Kiekviena valstybė siekia daugiau versmių savo dau- 
gėjantiems gyventojams išmaitinti. O pasaulio okeanai 
nedidėja ir nepasipildo.

vaikų prieauglis yra didesnis negu galima spėti jiems pa
pildomas mokyklas statyti. Milijonai vaikų subręsta ne
pramokę nei skaityti, neįrašyti.

žvejyba jūrose — mariose

Per 20. metų — nuo. 1950 iki 1970 metų žuvies sužve
josimo kiekis pasaulyje padidėjo tris kartus, iš 21 milijpį

EęitpjM ' imtaiw Xafka' no iki 70 milijonų. ,
Toks gausus gero ųiaisto tiekitnas.. pasipurę, vięųų ią 

didžiausių versmių, geriausios rūšies proteinais tųrtin-
i miestas buvo paimtas kovo 22

Eritrėja buvo anksčiau Ifali- (

žinovai. Užtenka jau suminėtų Į Eritrėjos sukilėliai jau turi sa- ' 
nuosmukių ir diletantizmo. Chica ' vo rankose beveik visą Eritrėjos . 
goję nebėra lietuviško teatro teritoriją.

s$e us for

AT OUR LOW RATES
Gamtos, aplinkos apsauga
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1

New' E Bonds par 6% interest when Wd ® manantį
5 years 14.4% the firw year). Lex, stolen <x destroyed 

Bonds can be replaced A ncafa an provided. When 
needed, Bonck can be cashed at roar bank. Jr rrresr fa 
not subject to state oc local income taxes, and federal 
ta x tray be deferred uru£ redempbexx
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CHICAGO, ILLINOIS 6Q6CS

Phouei Virginia 7-7747 

7hur-9-8 Sat. 9-1

2212 WEST CERMAK ROAD

Prm Kazaxausiua Pwiieiu

HOURS i Mon.Tue^Fr 1.9-4

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905
- - - r . J.. - — . ■ - -I. .V,

Amerikos valstybinių miškų ir parkų ranžeriai su 
laiku pasidarė daugiau policininkais negu miškų saugo
tojais. Kiekvienais metais po daugiau kaip 200 milijoųų 
piknikautojų užplūsta, be pasigailėjimo teršdami kraš
to paveldėjimų. Piknikąvimo aikštės virsta palapinių 
miestais, kuriuose įsiviešpatauja supermarketai. Bet ki
tur pasaulyje yra blogiau. Miškai nyksta. Net Himalajų , 
kalnų papėdės turistų kasmet labiau prikreikiamos ir 
užteršamos. Jungtinės Tautos turi miškų ir parkų sąra
šus visame pasaulyje, bet jau pernai iš to sąrašo, buvo iš- -x 
braukta baugiau negu pridėta valstybinių parkų 1974 m. 
kadangi nepildo Jungtinių Tautų nustatytų standartų . 
miškams saugoti

(Bus daugiau)

VISI LIETUVIAI B1ZN1ERM*
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nerasi puikesnės vietos, nes vis
kas kvepia šviežiu oru ir gėlė
mis.

— Mano sūnus išmoko tiks
liai geležį matuoti. Jis išvažiavo 
į Ohio dirbti, — pasakoja Wal
teraitis. — Ten pradėjo dirbti,

Walteraitis atvažiavo prenumeratos mokėt
A. Walteraitis yra senas Nau

jienų skaitytojas. Amerikon jis 
atvažiavo jaunas, vos dvylikos 
metų; Jis yra kilęs nuo Vilka
viškio Pažeriu. Jis gražiai kalba 
lietuviškai ir dar gražiau ang
liškai.

Chicagoje jis užaugo, ilgus ■ o dabar pats ten nusipirko že
mėtus dirbo, o kai senatvė pra-i mės ir pasistatė dirbtuvę ir dide- 
dėjo jį spausti, tai išvyko į In- liūs namus. Jis mane kviečia, 
dianą, .kur dar ir šiandien gy- kad aš parduočiau savo namą ir 
vena didokas lietuvių skaičius, ten važiuočiau, bet aš nenoriu...1 
atvykusių Amerikon dar prieš Ten gyvensiu pas sūnų, ne sa- 
Pirmąjj Pasaulinį karą.

Dabartiniu metu jis gyvena 
Indianoj, Union Mills apylinkė
je. Ten jis turi žemės ir labai 
patogi] namą. Jis taip jį įsiren
gė, kad galėtų patogiai gyven
ti. Turi didelį pečių, kuris jam 
kainavęs net 600 dolerių, bet jis 
apšildo visą didelį namą.

Turi didelį kambarį, kuriame 
jis yra įrengęs visus prietaisus 
drabužiams plauti ir džiovinti. 
Be to, turi didelį priešakinį kam
barį ir labai gražų namo por- 
Čiy. Pavasarį, vasarą ir rudenį 
tas porčius yra gražiausias ir pa
togiausias visame name. 77 me
tų sulaukęs Walteraitis gali 
pavėsyje ramiai sėdėti, paukščių 
giesmių klausytis, bičių kužde
sį girdėti, kai jos po žiedus lai
pioja ir skaniausią nektarą me
dui renka, o kai sužydi pievos, 
laukai ir gėlės, tai nei Rojuje

varne name... Ten neturėsiu tų 
patogumų, kuriuos aš čia turiu, i 
Be to, prie šių namų aš jau esuj 
pripratęs. Žinau kiekvieną jų 
kampelį, nes aš pats juos sta
čiausi ir įvedžiau viską, kas ge- ‘ 
rame name reikalinga.

— Tai nevažiuok pas sūnuj 
gyvenk savame name. .

— Bet vienam nuobodu... Tu-' 
riu savo radiją ir klausausi ži
nių, gaunu Naujienas, kalbuosi 
su kaimynais, bet vistiek esu vie
nas...

Vimius dar iš šiandien akiai yra patrauklus

rei- 
ne- 
Jis

, šiais metais užvažiuoti.
Visa tai labai gerai, bet

Walteraitis jau baigia 8-tą de- kia žinoti, kad Walteraitis 
šimtį, bet jis yra gerai infor- gali vaikščioti be ramentų, 
buotas apie pasaulio įvykius, ži- turi labai gerai padarytą temen-
no kas darosi Amerikoje, užsie-, tą, kuris jam padeda ne tik 
niuose ir atvažiavo savo automo- J vaikščioti, bet ir laiptais užlipti 
biliu į Chicago su senais pažįs-; bei nulipti. Užlipti, rodos, leng- 
tamais pasimatyti ir metinę pre- viau, bet nulipti kiek sunkiau, 
numeratą apmokėti.

— Praeitais metais atvažia
vau apmokėti, tai nutariau ir j

Pranašauja gerus metus 
Chicagos meškeriotojam

Nors dar truputį ankstoka 
mėgėjams žuvauti, bet kaip 
Tribūne penktadienį rašė, vie
tomis jau pradėta gyva akci

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo Pamerk senus lo 
gyventojus ir gamta. 1,200 lietuviškų vietovardžių sąrašas, 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centu

Knygos

t

1739 So< Halsted St, Chicago, HL 60608
i

C\;ho lašišos Michigano eže-. sibs, bet ketvirtoji — senas 
ro pakraščiais pagaunamos re kuilys (“old 
tais atvejais sveriančios dau-'jęs. Žinią 
"iatt kaip po 2 svarus, bet Chi-į ( PI. 
nook via /.viniai didesni. Per. 
spekivvos- pradedamam sezo- ! 
n u i esančios ųeros.

Daugelis cikagįskių meške- 
i vartoja blizges, žuvei?s? 

kirniėlaius, ikru nizkšclius, 
net sūrį, sitis srities pareigū
nai tvirtina, kad Coho lašišų 
ą sezonų bus apsšiai, bet Chi
nook bent triskart daugiau.

Stintų (smelt) žuvelių žve
jojimas Chicagoje nuo 
prasidės nuo balandžio 
nos ir tesis iki gegužės 
imtinai.

ja- 
ra. 
ar

Apylinkės 
, ka i kol

male hog”) pagi- 
p lačiai paskelbė

ventojai spėl’o- 
v įkas ar pan te
mano, kad šuo 
ruia. *l/mąviau-

Į šiai dSKina ANO (Neatpa
žintų Sk'a dai čių Lėkščių) iš

] paži;riojt.!. P'i s kek Lų metų 
■ nvkar'u tos iūmcs ^literatū
roje’’ teko skaityti apie pana
gus karvių su žaloj i mirs 
nekarta tos rūšies “litera t ū- 
nant jų ausis ir tešmenis, l'en 
tvirtinama, kari tai tu CEO

molų
1 die-

11 d. žmogėnų skanėstai!
*.

dirbtinę ir galėčiau vaikščioti, 
bet dabar turiu kentėti ir tik
tai su ramentais vaikščioti.

Walteraitis, pakvitavimą įsi
dėjęs Į kišenę, nulipo nuo laiptų, 
įsėdo į savo automobilį, pasidė
jo vaikščiojamus prietaisus už
vedė mašiną ir nuvažiavo į Mar
quette Parką senų savo draugų

KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE
r \ ; LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Joms Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Kleis
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. H dalis: žemės 
ūkio šrietimis Lietuvoje.
c Autorius savo Žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 

nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusiu Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūrinių.laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
Ir.prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.
. Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa
sauli -išblaškytu lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki- 
niniai,. arba ueninką vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai Hetuvią daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus -sHriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei "Lietuvai”.

■ ? - Knygrm 300 puriapią su daug vaizdeliu ir lentelių, kaina tik $5.00. 
Gaunama Naujienom.-

čeki arba Money Orderi siusti tokiu adresu:

»Ji:i

— Tai kaip jūs koją susilau
žėte — paklausėme.

— Labai paprastai, — atsakė 
Walteraitis. — Skaičiavau ge
rai, bet neapskaičiavau... .Prieš 
keturis metus nutariau nusida
žyti savo namo porčių ir pasista
čiau kopėčias, atsinešiau lentą aplankyti, 
ir dažus...- Vieną lentos galą pa-j 
sidėjau ant kopėčių, o antrąjį 
prikaliau prie greta stovėjusio 
medžio...- Suvariau didelę vinį, 
buvau tikras, kad mane atlai
kys... .Viskas buvo gerai, kol pra
dėjau dažyti pačias aukščiausias 
lentas. Kai pasiekiau lentos ga
lą, tai įkalta vinis suskaldė pri
kaltą lentą, o mano svoris kartu 
su lenta, dažais ir manim krito" 
taip blogai, kad man sulaužė ko
jos kaulus ties riešu. Aišku, bu
vau nuvežtas į ligoninę ir pate
kau į viską žinančio gydytojo 
rankas. Jis viską žino, bet su
laužytų kaulų sudėstyti nemokė
jo... Jeigu būtų man koją nuplo
vęs, tai šiandien būčiau įsitaisęs

Tenka stebėtis tais vyresnio 
amžiaus lietuviais, turinčiais tiek 
daug energijos ir tokią stiprią 
valią. Juos gali užpulti įvairiau
sios nelaimės, bet jis sugeba dan
tis sukąsti, skausmus iškentėti, 
o vėliau moka džiaugtis gyve- 

. nimu ir kiekvieną dieną kylan
čia pavasario saulute.

— Naujienos man patinka, — 
sako Walteraitis. — Jose gali 
rasti gerų ir naudingų žinių... 
Be to, jos teisybę rašo.

Palinkę jom Walteraiciui lai
mingos kelionės į Marquette Par
ką, o vėliau į Indianą, o jis pa- 
trimitavo ir savo mašina nurū
ko. Reporteris

ja ir su stebėtinai gerais rezul
tatais.
Michigano ežere lašišos ir upė

takiai (trouts) atsikelia į pak
rantes išilgai visą Chicagos 
miesto frontą ir reporteriui ne 
pažįstamas asmuo savo spi- 
ningine meškere prie Oak 
Street paplūdimio aną dieną 
sumeškeriojo 15 svarų rudąjį 
upėtakį. Tokią žuvį norėdami 
sumeškerioti pajėgieji čikagi- 
škiai skrenda tūkstančius my
lių, pavyzdžiui net į Argenti
ną.

Daugumas Chicagos žvejo
toji] meškerioja nuo molų ir 
pakrančių, ir šiltesnio vandens 
srityje nuo Waukegano iki Ca
lumet Harbor. Primenama, 
kad meškeriojimui kiekvienas 
nuo 16 iki 65 metų amžiaus 
privalo turėti leidimą , Calu
met Harbor, kur dėl šiltesnio 
vandens, ypač apsčiai žuvų, 
yra jau Indiano s valstyjoje, 
dėlto ten peikia Indianos leidi
mo.

Illinojuj praeitų 1976 metų 
leidimai tebegalioja iki balan
džio 1 dienos ir kaštuoja 82.50 
sezonui, o norint Michigano 
ežere žvejoti lašišas ir upėta
kius (salmon and trout) rei
kia primokėti dar $2.50.

Kažkas mėgsta kiaulių 
ausis?

Jckson, Miss., Jasper Coun
ty News aprašo apskrities ūki
ninkų susirūpinimą kas pra
deda ėsti jų kiauių ausis. Toį 
laikraščio redaktorius Gene 
Clark rašo, kad niekam dar ne-1 
pavvko rastį išaiškinimo. Vie; 
nas ūkininkas netoli Nazeri- 
ne savo tvarte laikė 4 kiaules.

ADDIS ABABA. — Kovo 24 
žuvo pagrindinis pogrindžio su
kilėlių vadas T. Debessaye, kai 

1 Etiopijos kariai darė namų kra
mtą, ieškodami ginklų ir revoliu- 
I cionieriu.

Lyderis Devessaye buvo svar
biausias pogrindžio vadas, ku-

Antrą sausio mėnesio savaitę rj0 Etiopijos promarksistinė ka- 
per keturias naktis iš eilės ne- vyriausybė jau ieškojo 2 
pastebėtas žvėris pasigauda- metus. Jis yra gimęs Eritrėjo- 
vęs, past verdamas už spran- jer padėjo suorganizuoti pogrin- 
do, vieną kiaulę ir nuėdes jos pžio judėjimą ir vadovavo Etio- 
ausis, kol nuėrięs visoms ketu- - pijos žmonių revoliucinei parti- 
rioms. Trys kiaulės nugaišu- jai. . L®

i

Dr. Kazy:
žiais viršeliais.

Gra- 
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RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
N-toigalins Kurio* bet

knvgu spinta ar iantyna.
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs Jaunų dienų 

atsiminimai ir įvykių bei rietu aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina S5.

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimu įvykiu prisimint 
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti į 12 dalių. 296 psl.. kaina S5.

Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. D tomas.
336 psl. Kaina $6-00. Minkštais viri.

Prcf. Vec!. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO-
RUA, I dalis. 208 psl.. įrišta —z $3 00. minkštais vir
šeliais — S2.00: IT dalis. 225 psl., įrišta — $3.60 minkš
tais viršeliais _. . ____ — S? oc

Henrikas Tomes — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalnės ir Labguvos. apskritys su įdomiais aprašymais, iliu- 
straerinmie ir dokumentacija. 336 psl.. kaina $6.

P. Kesiūnas, TARP ŽALSVU PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.

JminA Narūnė. TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminima.! 
170 psl. _____ _____ _______ __ —....... ............

M. Gudelis, POVILAS MILERIS biografijos bruožai 232 
pus! ^ptai :-------------- ----------------

Knycas užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidom*
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1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608. — TeL HA 1-6190 J

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Gtrę pinigai, taojiu knyją paalųriiee.

-

i

(1869-1959) meta
664 psl. Kairu

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

prteigta 1923 metai*.
Įitaigo* pietų om kiemas antomobillams pastatyti.

Jau kuria laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso A brase knyga aprašanti paskutiniu PO 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęsKnygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietumis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž- 

‘nyčios. Įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socallistinių, laisvamaniškų Ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt <

Norintieji Ha knyga praAomi parašyti čeki v arbi Money
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1735 So. Halsted St, Cklcaso, DLL 60608

naujienos, Chicago B, ill,— Monday, March 28, 1977

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

viu gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau iš nardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juaus Kapažhnkii, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuva, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lom Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapačintkas, JiEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kurlančlo ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 dol.

eiKAGirrts įspūdžiai komunistų pavergtoj Lietuvoj. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje Ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką Jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
Išversta 1 angių kalba.

M. Žottenlre, SATYRINIS NOVILtS. Genialaus rusų rašytojo 
80 satyriniu novelių, 199 pusi., kaina $2.

O. Kuraltla, KELIONt | ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Au- 
tariaus pastabumą neapgauna Inturista ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimaL Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.
"... Prof. P. Pakarklla, KRYŽIUOČIŲ • VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psl. dokumentuota istorinė stadija apie prūsų likimą. 
Kaina S2.

Vintai žamaltls. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAiTIJE. 
84 r*L Kaina S1J0.

Ule ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 17J9 Se. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. ffMA

•fsllankant darbo valandomlt arba užsakant paltu Ir pridedant 
f«k| ar piniginę par laidą.

1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

TEL. 421-3070

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

minkšti viršeliai ------ ---- ---------------- --------- ---- ------$2.50
2. J. Augustaičio V. VARDYS IR ŠOVA APIE RAŠTIKIO AT

SIMINIMUS, 36 psl., minkšti viršeliai____________ $1.50
3. Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSI

MAIS, 104 psl., su žemėlapiu, minkšti viršeliai_____$2.00
4- Vincas Žemaitis, PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS, 

minkšti viršeliai, 52 psl.....................  „.$1.00

! So Halsted Street, Chicago. Illinois 60608

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos j krašto politiką. 103 psl. Kaina 81.50.

Knygos bus išsiųstos, jei 81.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

NAUJIENOS.
1739 So. Halsted SU Chicago, HL 60608

Taupykite
pas mus

Paj mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi-

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki
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$14.00

trims mėnesiams 
viena no mėnesiui

$7.50
$2.50

sietams______
pusei metu ___
vienam mėnesiui

__  $30.00
— $16.00
— $3.00

Kitose JAV vietose: 
metams ______

pusei metu _____

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus tekmadieniua. nix
9 vai. ryto iki 5 vaL vakaro. Šeštadieniais — iki 12 wai

Užsieniuoee:
metam* _____
pusei metu __
vienam mėnesiui

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose: 

metams_____________
pusei metu ___________
trims mėnesiams _______
vienam mėnesiui_______

530.00
516.00

58.00
53.00

Sub*cription Ritw 
oi Chicago $30.00 per year. $16.00 per ] 
dx month. $8.50 per 3 months. In 
>ther USA localities $26.00 per year. Kanadoje: 
$14.00 per six montūs. $7.00 per 
Jiree months. Canada $30.00 per year; 
ither countries $31.00 per year.

15 cents per copy

_ 53I.0U 
_  $18.00 
_ 54.00

I Naujienom eina kasdieu ffafriri.nt 
sekmadieniu. Naujiena Ben

drovė. 1739 So. Halxted St. Chicago 
UI. 60608. TeleL HAymarkei 1-6100.

Pinigus reikia busti pašto Monev 
Orderiu kartu su užsakymu.

Helsinkio aktai kelia susirūpinimo
Bukovskio pareiškimus apie žmogaus teisių niekinimą 
visoje Sovietų Sąjungoje, bet nei Kazlauskas, nei Reime
ris šių faktų negirdėjo.

Vietoj žmogaus teisių ir paties Brežnevo susirūpi
nimo artėjančią Maskvos konferenciją, jie cituoja Brež
nevo pasakytos kalbos kelis komunistinius perlus. Tarp 
kitų dalykų Kazlauskas pacitavo šiuos Brežnevo tvirti
nimus:

“Taikos sambūvio politiką, kurią nuosekliai vykdo 
Tarybų Sąjunga, sąlygoją pati Tarybų Sąjungos esmė. 
Tarybinė vyriausybė niekada nėra sulaužiusi duoto žo
džio, pasirašytos sutarties. “Mūsų šalis — kalbėjo TSKP 
CK generalinis sekretorius L. Brežnevas Tūlos darbo 
žmonių iškilmingame posėdyje, — niekada nestos į agre
soriaus kelią, niekada nepakels kardo prieš kitas tautas”.

Rusų okupuotoje Lietuvoje visus partinius institu
tus baigęs ir reikalingus partinius dokumentus gavęs Al
fredas Kazlauskas ėmėsi naujai interpretuoti Helsinkio 
aktų prasmę ir praktiškas išvadas. Iki šio meto sovietų 
komentatoriai visą Helsinkio aktų svarbą kreipė Į dabar
tines Rytų Europos valstybių sienas. Jie kiekvieną progą 
pabrėždavo, kad kiekviena Helsinkio konferencijoje da
lyvavusi valstybė buvo pasižadėjusi vengti bet kokių pa
sikėsinimų į kitos valstybės sienas.

Kazlauskas Helsinkio nutarimams duoda truputi ki
tokią interpretaciją. Jis tvirtina, kad Helsinkio aktai vi
sai išmušė iš vėžių visus laisvinimo veiksnius, nes Hel
sinkio aktai visą jų vestą politiką istumė į akligatvį. Be 
visos eilės kitų dalykų, nauja sovietų politikos aiškinto
jas Kazlauskas šitaip rašo:

“Iš tiesų, Helsinkio nutarimai ultradešiniesiems lie
tuvių emigracijos vadovams — antitarybinio veikimo su
temos... Helsinkio pasitarimo Baigiamojo akto nuostatai 
laidotuvių varpais suskambino visam “vaduotojų” anti
tarybiniam veiksmui Geriau vargu ar galima apibudinti 
“vaduotojų” politinį ir moralinį būvį. Kaip gyvenimo 
praktika įrodė, visos ultradešiniosios lietuvių emigracijos 
viltys tiek praeityje, tiek ir šiomis dienomis neturi jokių 
perspektyvų. Jiems, kaip pažymi Čikagos pažangiųjų 
lietuvių laikraštis Vilnis, toliau bus dar blogiau. “Deten- 
tę” — įtempimo mažinimas — veda į dipukų dar gauses
nius važinėjimus į Lietuvą pasisvečiuoti, dar į gausesnį 
vaikų siuntimą Vilniaus universitetan pasimokyti lietu
vių kalbos. “Detente” reakciniams lietuvių buržuazijos 
vdeivoms, kaip teigia Vilnis, “neria kilpą ant kaklo”. 
(Gimtasis kraštas, 1977 m. kovo 17 d., 3psl.)

“Detentė” nuvedė prie Helsinkio aktų, o Helsinkio 
aktai pradėjo nerti kilpą, Bet nei naujai iškeptas Kaz
lauskas, nei senas Jokubka nemato, kam Helsinkio ak
tai neria tą kilpą Jie yra įsitikinę, kad kilpa neriama iki 
Helsinkio aktų buvusiems Lietuvos laisvės siekiantiems 
veikėjams, bet dabar aiškėja, kad ta kilpa Helsinkyje už
sinėrė pats Brežnevas. Įdomu, kad nei Kazlauskas, ku- / 
ris turi teisę pasiskaityti užsieniuose leidžiamų lietuvių 
laikraščių ir turi žinių apie Amerikos Lietuvių Tarybos 
vedamą darbą, nei pats Gimtojo krašto redaktorius Va
cys Reimeris, kelis kartus buvęs Amerikoje ir savo aki
mis matęs lietuvių tremtinių veiklą, nieko, neužsimena 
apie Brežnevo užsinertą kilpą. Kazlauskas sunaudojo giančiifgauti leidimą savo arti- 
Gimtojo krašto pusantro puslapio, bet nei vienu žodžiu miesiems atvykti gyventi drau- 
neužsiminė apie Helsinkio aktuose esantį paragrafą, lie
piantį pasirašiusiems valdovams gerbti pagrindines žmo 
gaus teises.

Inauguracijos kalboje prezidentas Carteris priminė, 
kad reikia gerbti pagrindines žmogaus teises. Prisaik-

Tokius dalykus Brežnevas gali pasakoti Maskvoje ir 
Tūloje, juos gali Vilniuje spausdinti Reimeris, bet, kad 
tokiems melams tikėtų užsienyje gyvenantieji žmonės,- 
tai atsiprašome. Laisvasis pasaulis atsimena, kaip sovie
tų vyriausybė Įteikė ultimatumą Lietuvai ir pasiuntė į 
ją sąvo jėgas. Laisvasis pasaulis žino, kaip sovietų karo 
jėgos karo metu įsiveržė į Rytų Europos valstybes ir iki 
šios dienos nesitraukia. Laisvasis pasaulis atsimena, kaip 
tas pats Brežnevas posėdžiavo Brno mieste ir Užgorode, 
o vėliau pasiuntė maršalą Jakubovskį su tankais Pragai 
ir visai Čekoslovakijai užimti. Ką Brežnevas padarė An
goloje, siųsdamas tankus, lėktuvus ir Kubos samdinius? 
Ar tai nebuvo kardo pakėlimas prieš taikos ir demokra
tinės santvarkos siekusius ąngoliečius, čekus, vengrus, 
lenkus, lietuvius, latvius, estus, gruzinus ir kt.?

Brežnevas didelį melą Tūloje pokštelėjo, bet niekas 
negali teisybės jam pasakyti, kad jis meluoja. Niekas ne
turi teisės rusams įrodyti, kad jis meluoja. Kaslauskas 
su Keimeriu gali tiktai Brežnevo melą pakartoti, bet juo 
neabejoti. Helsinkio aktai reikalauja, kad Rusijos gy
ventojai turėtų teisę melą melu pavadinti.

ALTOS INFORMACIJA
Helsinkio komisija dirba

Atstovų rūmų Washingtone 
sudarytoji komisija stebėti Hel
sinkio susitarimų vykdymą per
žiūrėjo anketos duomenis, su
rinktus iš 900 emigrantų iš So
vietų Sąjungos ir dabar besisten

liūs, seseris, ir kitus, artimuosius 
iš Rumunijos, Čekoslovakijos ir 
iš kitų vietų už geležinės uždan
gos. Keletas apklausinėjamų bu
vo žydai, turėję progos iškelti 
jiems Maskvos daromas skriau
das.

Pasmerkė prievartą Lietuvoje

Kongresmanas Ronald A. Sa- 
rasin (resp., Conn.) atstovų rū
muose išreiškė, kad Helsinkio

ge. .
Kovo 15 ir 17 d. ši Helsinkio 

komisija turėjo naujus apklau- susitarimai neatnešė palengvėji- 
sinėjimus, į kuriuos buvo su
kviesta visa eilė asmenų, kurie koje, turime budėti, kad Helsin-
negauna leidimo atsikviesti sa- kio susitarimo punktai apie žmo- 

dintas prezidento pareigoms, naujas prezidentas dar ryšĮ vo žmoną, vaikus, tėvus, bro- gins teises būtų pildomi”. Ypač 
kiau pakartojo reikalą gerbti pagrindines žmogaus tei-| 
sės visame pasaulyje. Pasirinkęs valstybės sekretorių, 
jam davė instrukcijas kreipti ypatingą dėmesį, kad žmo
gaus teisės būtų gerbiamos ne tik laisvajame pasaulyje, 
bet ir Sovietų Sąjungoje. Ambasadorius Dobryninas pap 
rašė audiencijos pas naująjį prezidentą, kad išsiaiškintų 
pagrindinių žmogaus teisių gerbimo prasmę, bet nei Rei
meris, nei Kazlauskas neradę reikalo apie šitą svarbų da
lyką ilgame rašinyje užsiminti.

Prezidentas Carteris pasiuntė įtakingiausiam sovie
tų mokslininkui, fizikui A. Sacharovui kovojančiam už 
pagrindines žmogaus teises pačioje Rusijoj asmeninį laiš
ką, kuris sukėlė pasipiktinimą sovietų valdžios sluoks- 
niu.ose. JAV prezidentas Baltuose Rūmuose priėmėAlek- 
sandrą Bukovskį, išmestą iš Sovietų Sąjupgos, kaip ne
pageidaujamą, kurio nepalaužė pačios žiauriausios so
vietų psichiatrinės ligoninės, o spauda paskelbė plačius

tinė, ir- ekonominė laisvė turi bū- į ’Benediktas Carpzow buvo 
ti išsaugota. “Kaip laisvės gy- Leipcigo apygardos teisino pie
nėj ai, mes jungiamės su Lietu- mininkas nuo 1620 iki 1666 ra
viu tauta, mininčia 59 nepriklau- per tą laiką jis nuteisė virš 30,- 
somybės ir 726 savo valstybės 000 žmonių mirties bausmę, dau 
sukūrimo metines..., pakartoda- giausia už raganavimą ir vagy- 

| mi savo pasiryžimą pasišvęsti tų stes. Iš jų buvo virš 20,000 mo- 
i laisvių išsaugojimui”, — kalbėjo tej-ų, nuteistų už raganavimą 
į Corcoran. Tas teisėjas buvo pamaldus ir

■ gyrėsi skaitęs bibliją nuo pra- 
Vokiečiai už Lietuvos laisvę džios iki galo 50 kartų žmOnių 

jis visai negailėjo, bet mirė nuo 
\ akarų Vokietijos parlamen- §jrdjes skausmo, pastipus mylį-

- - - - bam kambariniu! šuneliui.to narys, iš Silezijos į vakarus. 
; pasitraukusios vokiečių sąjun
gos pirmininkas dr. Herbert Hup
ka atsiuntė ALT informacijos 
vedėjui laišką, kuriame pažymi, 
kad jų sąjūdis ne tik kovoja už 
Vokietijos susivienijimą, bet ir nas ir asfaltas. Brangiausias ga- 
už kaimynų, jų tarpe ir Lietuvos, minys yra laikrodž’ams alyva, 
laisvę.

• Iš žemės alyvos padaro 
daug produktų, kurių svarbiau
si yra benzinas, žibalas, vazeli-

Jos galionas kainuoja virš 800 
dol.

mo Lietuvai. “Mes čia, Ameri-

kongresmanas smerkė Bažnyčios 
persekiojimą, disidentų areštus 
už leidimą ir dalinimą LKB Kro
nikos. Specialiai priminė N. Sa- 
dūnaitės kalinimą, pažymėda
mas, kad jis pasirašė jungtinį 
laišką dėl jos Brežnevui. Jos ka
linimas yra žmogaus teisių de
klaracijos ) laužymas. Jos liki
mas primena nuolatinį reikalą 
kalbėti prieš Sovietų Sąj., kai. 
ji ignoruoja žmogaus teises, lai- 1 
kydama priespaudoj milijonus.

Lietuvių tauta nepalaužta
“Lietuvių tauta nėra palauž

ta tų sovietinės tironijos metų. 
Mes žinome, kad šie kitados taip 
puikios šalies žmonės kovoja 
pančiuose ir siekia laisvės”, — 
taip atstovų rūmuose kalbėjo 
Raymond F. Lederer (dem., Pa.), 
sveikindamas lietuvius nepri
klausomybės dienos proga, ska
tindamas tęsti laisvės kova ir 
ragindamas amerikiečius pasi
švęsti lietuvių vilčių realizavi
mui.
Laiškas Brežnevui dėl Sadūnaitės

Atstovų rūmų narė Washing
tone Barbara A. Mikulskį (dem., 
Md.) , Lietuvos nepriklausomy
bę minėdama kongresmanų po
sėdy, priminė Liet. Kat. Baž
nyčios Kroniką ir pasakė, kad 
ji, drauge su kongresmanais D. 
Fraser ir N. Steers parašė laiš
ką Brežnevui, pareikšdami, kad 
N. Sadūnaitės kalinimas yra nu
sikaltimas Žmogaus teisėms, ku
rios garantuotos Jung. Tautų de
klaracijoje; tuo taip pat nusi
kalstama Helsinkio susitarimu 
priimtai religijos laisvei.

Lietuvių laisvės kovą žino 
Washingtonas

“Lietuvių tautą už savo ne
priklausomybę tęsia kovą pogrin
džio laikraščiais, savo pastango
mis išlaikyti tautinę kultūrą ir 
savo papročius ir stiprią morali 
nę rezistencijos dvasią” — taip 
atstovų rūmuose ' kVąshingtone 
kalbėjo George M. O’Brien 
(resp., III.), ragindamas jungtis 
su lietuviais nepriklausomybės 
minėjime ir skatindamas įver
tinti tautą, kuri siekia laisvės ir 
nepriklausomybės.

Laisvės gynyboje
Kongresmanas Tom Corcoran 

(resp., HL), Lietuvos nepriklau
somybės minėjime pabrėžė rei- lę ir labdarybę, 
kalą, kad žmogaus religinė, poli- Tarp jų yra protestantų, žydų

Amerikos Erdvėms tyrinėti ištaiga rengiasi iškelti 
į žemą orbitą tris satelitus erdvėje esantiems spindu
liams nustatyti. Specialistai tikrina satelitą, kad ino- 
tyz ar kiekvienas aparatas gerai veikia. Šatei,štai pla- v.- 
nuojama iškelti iš Kalifornijos, Rodondo Beach vietovės.

MASONŲ SURUOŠTAS 
BANKETAS

ir katalikų. Susirinkimuose vi-"’ 
siškai uždrausta pakelti religi- 

Lietuj amatininkų .^ubo nj klausimą ar bent priminu

Ford, tarp, jų Theodore Roose
velt, Franklin Roosevelt, Harry 
Truman ir daug kitų.

Baigiant, noriu Širdingai ačiū 
tarti kunigui St. Neimonui, ku
ris pritaikė tinkamą bąnkęhu 
maldą.

Šių metų . klubo prezidentas 
yru jaunas ir gabus muzikas Al 
gis Modestas. Jis net virš pusės 
klubo narių sutraukė į papras
tus mėnesinius susirinkimus.

William Sebastian

kam, kad stotų Į mūšonų broli- .. 
ją. Per šimtmečius ^ątalikams, Č’ 
buvo uždrausta stoti j masonų 
broliją, vienok Vatikanas dabar 
tą bausmę - ekskomunikaciją i 
panaikino. Nei vienas tikrasis f 
masonas nei vieno neragins sto- 

i ti į masonų broliją. Vyras prįva 
llo būti tikru savanoriu. Dauge-

f5* lis Amerikos prezidentų buvo
masonai, pradedant su George

m T> x -X- u • AT ex ' Washington^ ir baigiant Gėrald FTony Petraitis, Mr. ir Mrs. Stan ,
ley Kazlas, Mr. ir Mrs. Stanley 
Mitchell, John Drevin su drau
gais ir daugybė kitų. Vyto Uz- 
nys viską tvarkė, o vakare supa
žindino Dr. Vytautą Dargį.

Pirmas klubo pirmininkas 
Matt Batus - Batutis trumpai pa 
aiškino klubo istoriją. Ne visi 
lietuviai masonai Chicagoj bei 
apylinkėj priklauso klubui, vie
nok visi klubo nariai yra maso
nai. Aš jau virš penkiasdešimt 
metų priklausau masonų broli
jai.. Masonai religijos bei politi
kos neturi, vien tik tiki į Dievą ar 
Aukščiausią galybę, artimo mei

dvidešimt penkių metų sukaktu ’, 
vių banketas įvyko Lietuvių Na
muose. Svetainė buvo pilnutėlė 
kluhiečių ir jų draugų. Puiki va 
karienė, gera muzika, ir daugy
bė malonių žmonių. Tarpe daly
vių matėsi Marquette Parko 13- 
to wardo aldermanas Kenneth j 
Jakšy, pasaulio keliauninkas 
Dan Kuraitis su draugais, Mr. ir 
Mrs. Peter Mazinas, Mr. ir Mrs

3

Asilai dar gyvens
WASHINGTON.

reikalų sekr. C. D, Andniš sako, 
kad Grand Cayon nationaĮinia- 
me parke asilai nebuš žudomi 
iki ateinančio rudens. Per tą 
laiką bus daromos gyvenančių 
asilų Grand Canyon parke stu
dijos ir bus ieškoma kitos išei
ties. Viso tame parke priskai- 
toma 2 tūkstančiai asilų.

Vidaus

X 4r
Telšių miestas fotografuotas Lietuvos .Nepriklausomybes metais

i rM
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Sumažėjo plieno

Betlehem plieną gaminanti ; 
bendrovė sakų, kad jos gąrt^bą 
šių mėtų pirmame ketvirtyj« žy» | 
miai sumažėjusi dėl dujų 'trų- | 
kūmo ir nepristačius pakanka
mai anglių žiemos šalčiams spir
ginant



i/K. K. G. A LUKAS
IKŲjėkURA IR moterų ligos 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. PuUtki Rd. (Crawford 

Medical building). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal sus*iarmut 

ei neatsiliepi*, skambinti 374-8OQ4

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ |R ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Talaf. 695-0533

Fox Valley Medical Center . 
850 SUMMIT STREET 

ROUTE Si, ELGIN. ILLINOIS

DR. RAŪT v. sargis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

i 93c S-Manhe’m d.. Waste b esi e r, HI
V AJ.AND0S: 3—9 darbo dienomis i' 

kas antra šeštadieni R—3 vąL 
Teks 542-2727 arba 562-2728

3F-Z.: GI 8-08 7 3

D R. W.EISTN-EIS I N AS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIHUSGIJA 
6132 So. Kedzie Ave.. WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat 
siliepia. skambinti Ml 3-0001.

Telef. BE 3-5893

OR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
V^^^os pastai susitarimą

DR, K A V. JUČAS 
409-4441 5614605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
SW2 N. WESTERN AYE. 
59’* N. WESTERN AVĘ.

Telefonas, atsakomas 12 vai.

DR. ‘FRANK PLKKAS 
OPTOMėTRISTAS 

KAT.RA LTĘTTTVTŽKAI 
>61» w. 7’sa St. — Teį 737-5149 
T>lrnn» ekis Pritaiko akinius ir 

"nnntflpf lenses’*
’L susitarimą. Uždaryta tree

l pFuOW SE5BUHS
I HUKSTŲ, PŪSLĖS IR
\ PROSTATOS CHIRURGIJA

\ W WEST S3rd STREET
\ v*l. atH/gd. nuo 1—4 po pietų.
\ tot^rtad. nuo 6—7. vai. vak.
\ Ofiso telef.: 776-2880

I Naui»» rex. telef.: 448-5545
\ DR. VYT MŪRAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3®s?dra praktika, spec. MOTERŲ liga 

Ofisas: 2652 WEST 59th STREET
Tel.; PR 8-1223

pSĮSO VAL.: pirm., antrad., trečiad 
/r penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šešta die 
•2W5 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

/ pagal susitari ma
/ ‘ ‘ ’ - ----------------

, P. ŠILEIKIS, 0. P.
y ortmopedas-protezistas 

2-5 Aparatai - Protezai, Med. Bau 
dažai. Speciali pagalba koįorrn 

i. (Arch Supports) ir L t
VaL: 9—4 ir 6—3. šeštadieniais 9—1 
2850 West 63rd St., Chicago Iii; 6062 

TelefP Ros pact i-5084

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

^Išmintingieji supras". — Dan. 12:10.
Brangūs broliai, Dievas leido mums gėrėtis stebėtinais dalykais. Dievo 

malonei padedant mes susipažinom su daugeliu dalykų, kurie mūsų tėvams 
buvo paslaptimis. Mes sužinojom kas yra tikroji bažnyčia ir kad jai susivie
nijus su Kristumi jo karalystėje, ateis pažadėtasis “visų žemės tautų palai- J 
minimas“- Mes matome išpranašautąjį “bėginėjimą šen ir ten ir žinojimo ] 
padaugėjimu’*. Toliau pranašo pasakyta, kad bus didelis tautų “suspaudi- J 
mas” ir kad “išmintingieji supras”. O iš kur tas jų supratimas? Jų suprati- į 
mas arba išmanymas ateina į juos nuo dieviškosios išminties, kurios jie J 
gauna nuolankiai priimdami Dievo žodį. Šventąjį Raštą, kuris buvo parašy- t 
tas jų pamokymui ir suteikimui jiems tikrosios išminties.
jis nagrinėja Moline, III., stkytoje kalboje.

Visi lino, k«d mirtii yr« EUun b pėlieči* kiekvieną, bei kur yr« ml | 
rusięįi? | U klausimu knygutė "Viltis po mirties“, kurią geuikte
'^/nckamai. Rašykite:

« ZAVIST 37’5 WEST 6eth STREET CHICAGO, ILL 60629
IV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

IEVAS IR SŪNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
K -> Telef.: GRovehiU 6-2345-S
£ ** 1410 So. 50th Ave., Cicero
1 Telef.: TOwnhall 3-2108-S

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

CICERU
Vestuvės

itvarkė. Steigėjui Juozui vadi-
’ nam visu “Lakūnu”, nusibodo
a - -

Štai, visit čia pažįstamas Juo
zas su “kepure”, ilgus- metus iš
buvęs nevedęs, “suvyniojo ko
jas” su gražia moterim, atvyku
sia iš L enkijos. Ji našlė — po
nia Matyjaszczyk, Mieczyslawa. 
Juozo Kalinausko ir Mieczysla-

sėdėti vietoje — jis iš visos šir
dies yra upių žmogus.

Jis nutarė pasilikti prie meš
kerės ir vadovavimą klubui per
leisti kitam. Iki metinio susirin
kimo klubui vadovaus kitas ge- 

i ras meškeriotojas p. Kizlaitis, 
’ kuris jau žuvelės nepaleis, “nors, 
ir kelnes reikėtų sušlapti”. Žino

mos moterystę, Šv. Antano baž- ma, jei tik ant meškerės užkibs, 
pačioje palaimino pats klebonas ■ Linkime jam geros sėkmės- 
kun. Jonas Stankevičius. i Pavasarinis pobūvis Įvyks na-

■ Juozas yra veiklus “Ešerys”; riams ir svečiams netolimoje 
klubo narys ir geras meškerio-' ateityje p. p. Pečkių svetainėje, 
Jojas. Tad ir ši pirmą, o gal ir 1501 So. 49 Ave. Skelbimas apie 
paskutini kartą pagavo gražiau- tai tilps “Naujienose”.
šią laimiki — puikią žmoną. Juo- V.
zis yra. visų mėgstamas

Vestuvių vaišės Įvyko 7 vai. 
vakarę, Juozapinių dienoj., ko-,

§350,000 PREL. JURO 
MUZIEJUI

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČ1A 

2443 WEST 63rd STREET
Telefonai: PR 3-0833 ir PR 8-0334 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Drishiy krautuvė '

THE DAISY STORE

vo mėn. 19 d. Reds, restorane/ 
4847 W. 14 St., Ciceroje, Ill. t 
■Maistas labai geras, patarnavi-! 
mas. puikus,^ Pilni stikliukai pa
tys prašėsi būti ištuštinami. 
Rjestorano savininkai patiekė la
bai puikų maistą. Tai nueplnas ( 
ponios’ K. Vabalaitienės-ir p. V.' 
Bikulčiaus. Jie tame biznyje tu- j 
ri labai ilgų metų patyrimą. Ap-1 
sįlankins Į Cicero, visuomet ver
tėtų čia sustoti. Patalpos yra 
moderniškai . Įrengtos. Kainos 
prieinamos.

Kalinauskų vestuvinėm vai
šėm prisirinko pilna gražaus res 
torano patalpa — jų draugų ir 
prietelių. Visi jąunavedjžiams 
Hnkėjo gero ir laimingo vestuvi
nio gyvenimo ir kad susilauktų 
gražaus atžalyno. To reikia ti
kėtis. Ateitis tą parodys.

“Ešerys” klubas

9*918 Southwest Hwy, Ooak Lawn 
TeL 499-1318

I
^ĖkKkAUSfY'MAl

M 0 V I N G
L«idim«l — Piln» xrdrsudx 

XEMA KAINA 
j R. iERĖNĄS 

Ttl. WA 5-8063

Apdraustas perkraustyma* 
ii įvairiu atstumy.

ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS !

Visos programos ii W0PA, 

1490 kiL Ae M.

t Lietuviu kalba: kasdien nuo pir-
■ madienio iki penktadienio 12:30

— 1:00 vai. popeL — Šeštadienį1
ir sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30

Į vaL ryto.
Telef,: H E m lock 4-24U

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO, ILL. 60629

’Naujienos buvo tokios geros, davo, kad ji būtų vadinama Bal 
kad leido mums išdėstyti bent taisiais Rūmais. Originalūs Bal
dai} mūsų moralinių skausmų ’ tieji Namai buvo sunaikinti 
ir mums daromų skiiaudų. 1861 m. Civilinio karo metu, 
mums ištiestą rankų tie patys Juos tada valdė Martos Washin 
žmonės dabar nori Naujienas ,gtun giminaitė Mrs. Robert E. 
sužlugdyti Jie negali pakęsti, | Lee.
kad jų apgaulė buvo išvilkta die-» -----------
nos švieson. t mjrė Indijos pro-

Už mums ištiesta ranką, bū- vincijos maharadža Jamnabi ne 
siu su Naujienoms, kol apgaulė* palikęs įpėdinio. Anglų valdžia 
ir melas bus išstumtas iš tarpu- įpareigojo valdovo našlę Maha- 
savių lietuvių santykių. Linkiu rani parinkti naują valdovą iš 
naujiemečiams ištvermės ir drą- Kavlana apylinkės dvylikmečių 
sos. Antanina Repšienė berniukų. Tuo tikslu tos apylin-

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
TeL 737-8600
Tel. 737-8601

1977 m. kovo 22 d.

• Baltųjų Rūmų Washingtone 
pavadinimas atsirado meilės ir 
romantikos pynėje. Pirmasis J- 
A V prez. ir gen. Georg Washin 
gtpn įsimylėjo ir vedė pon;ą 
Martą Custis. paveldėjusią iš 
pirmo vyro didelį dvarą prie Pa 
rųunkey upės Virginijos valsti
joje. Jos rezidencija buvo va
dinama The White House. Ten 
jaunavedžiai praleido pirmo
sios meilės dienas. Kai Washing 
tone buvo pastatyta prezidentū
ra, prez. Washingtonas pageri-

Jonas Valauskas, LŠST garbės 
narys, gyvenąs Petersburg, Fla., 
yra užmojęs savo finansine auka 
Įrengti šaulių skyrių Alkos mu
ziejuje, kuris šiuo metu yra pa
rengtas praplėsti. Jau yra su- 

i darytas priestato planas ir fi
nansinė sąmata, virš trys šim- 

Į tai penkiasdešimt tūkstančių 
■ dol. Alkos muziejui ir statybi- 
i riiam reikalui vadovauja pafts 
^ prelatas P. Juras, šiam plataus 
. masto užmojui Įvykdyti yra su- 
I darytas ir garbės narių komite- 
■, tas, i kuri yra pakviestas ir Jo
nas Valauskas. t

SĄŽINĖS BALSAS
Mes pakėlėme savo balsą prieš 

i pasityčiojimą iš mūsų asmens 
ir pagrindinių mūsų teisių. Di
džiausi garbėtroškos norėjo pri
mesti mums savo valią ir mūsų

Meškeriotojų ir Medžiotojų■> vardu valdyti mus ir visus Ame- 
■ilubas “Ešerys” Ciceroje persi j rikos lietuvius.

fe

W'

The home pictured above 
doesn’t appear much different 
than any typical suburban 
home. But it incorporates cn- 

i er^y-saving features in de
sign, materials, and appli
ances which can cut energy 
needs by up to 50 percent. It 
has two heat-circulating
Heatilator Fireplaces (right), 
designed to draw room air in 
through the lower vents, 
warm it and then re-direct' 
the heated air back into the 
room.

The more effective use of 
energy-saving design, materi
als and. appliances can well 
save up to one half the cost of 
heating and cooling our homes. 
This claim is being proven by 
New York’s Long Island Sav
ings Bank. Its “Centenergy 
*76” house was built to demon
strate the many practical ways 
of conserving energy. The to
tal additional cost of these 
improvements was approxi
mately $4,000 . . . projected to 
be amortized within 4 to 5 
years through reduced ex-

Included are; added in-

si^lation within walls and-ceil
ing as well as in earthen, berms > 
abound the foundation, orien-Į 
tation to seasonal sun atti-s 
tudes, energy-saving appli
ances and fireplaces.

The two Heatilator Fire
places re-circulate heated air 
back into the room. This fea
ture alone reverses the usual 
heat loss characteristic of most 
fireplaces, according to the de
signers of “Centenergy ”76.*

The fireplaces were supplied 
bff Home Crafts, Inc^ Floral 
Park, New Yorla Heaiilaior 
Fireplace, A Division of Ve<7d‘ 
Industries, Inc., located in ML 
Pleasant, Iowa, manufactures 
a complete line of built-in, 
freestanding and soall^\ 
mounted firepLaces . • » 
electric or WQQd&tnMtf

kės vaikai buvo nuvežti į sosti
nę ir kiekvienas vylės tapti val
dovu ir bilijoninio turto pavel
dėtoju. Haharani Įsakė paruoš
ti iškilmingus pietus ir pakvies
ti visus kandidatus. Visi buvo iš 
alkę ir puolė valgyli visu neap
tašytų vaikų gajumu. Tik vie
nas jų, vardu Gopalrao, nemo
kėdamas inteligentiškos elgse
nos. stebėjo kaip valgys Maka
ram ir pats stengėsi taip dary
ti. Maharani jį parinko mahara- 
džia. Berniukas pasirinko Saya- 
jirao III vardą ir išmintingai 
valdė Barodos valstiją 64 me
tus.

Tragiškai žuvus 19 m. jaunuoliui

i prislėgtiems liūdesio jo tėvams, seseriai ir gi- 
I minėms reiškiame mūsų nuoširdžiausią užuo- 
I jautą ir drauge liūdime.

Zelma, Kastytis, Leokadija, Stasys ir Algis Juškėnai

The all-American frankfurter adapts easily and tastefully to 
this economical, sure-to-please family dinner. Olive-Frank
furter Skillet Supper is an excellent choice for a low-cost, all- 
in-one dinner dish, because it costs only about 50< per serving 
for a family of five.

California ripe olives add a pleasing taste and texture, along 
with tomatoes and green onions simmered in a golden sauce. 
Cook it all in one skillet and serve it over mounds of thin spag
hetti with fresh crusty rolls and butter. For only pennies this 
dish provides both meat and vegetables for a tasty dinner that 
goes together quickly and easily.

Choose canned California ripe olives in one of the smaller, 
pitted sizes for this dish (there are nine sizes to choose from—• 
all the way up to Super Colossal).

OLIVE-FRAAKFURTER SKILLET SUPPER 
(Make* 4 to 5 servings)

1^4 cups canned pitted 
California ripe olivet

1 (1-lb.) package 
frankfurters

. ^4 cup sliced green onions
2 tablespoons cooking oil
1 (1-1K) can tomato wedges

I (10% or.) can condensed 
chicken broth

1 small bay leaf, crumbled 
teaspoon basil, crumbled 
teaspoon salt

% teaspoon pepper
V/į tablespoons cornstarch 
Thin spaghetti

Cut olives in wedges, cut franks in 1-inch diagonal slices. 
Saute' olive wedges, franks and onion in oil slowly for five 
minutes. Add tomatoes, broth, bay leaf, basiL salt and pepper. 
Bring to boiL lower heat and simmer, uncovered, fivs min
utes, Blend cornstarch with 2 tablespoons cold water. Stir 
into the hot mixture and cook, stirring until mixture thickset 
llighUy. Serve with hot spagbattL

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

15(15-07 So. HERMITAGE AVENUE i
! TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKUS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS 
b— ----- ----  ■ -

BARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LITUANTCA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS YASAITIS
144v So. 50th Ave., Cicero, Ilk Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINaS
3319 So. L1TUAN1CA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET R£-publ:c 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667X
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, ID. S74-441Q

j • 3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJJENOSB GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI (DOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUI
Dr. A J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančius 1905 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. -------------- ------------------------------------------- -----------$8.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik__________$3.00
Minkštais viršeliais tik$2.00

Dr. A. X Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik  $2.00

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba money orderį, prie 
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo ^laidoma.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST. CHICAGO, ILL. 60608 

jį—*— ■ . .. .■ ~ •... -___ ____
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m ja Endrijonienė iš 
< Haus ligoninės deieguo- 
i! iirgimų skyrių medici- 
rdnotojų kongresą Los 
> meste. Ta proga aplau- 
iajs Audrio šeimą.

Lipyti mane Naujienų pic- 
neratorinrn. Čia mane i»eri

i Raulinaitis, 
atsiuntė tokį laišką: i 17 d. kuopa s\vs 10 m. veiklos 

'sukaktį. Kuopoje yra virš 100
■ nariu.

i — Daiva šetikaitė, St. Catha- 
I l ines, Ont., išrinkta šių metų 
I Niagara pusiusatio iškiliąja lie-
■ tuvaite — Miss Lithuania. Pra
eitais meta.s šis titulas buvo su

keiktas jos sesutei Vaidilutei.

— Juozas Liutkenis iš Brigh
ton Parko lankėsi Naujienose. 
iDėkui už vizitą, ankstybą pre- 
Įnuineratą ir už penkinę Mašinų 
i fondui. Tos apylinkės Jonas Ge- 
1 liunbauskas įteikė §2.50 už ka- 
j lendorių. Dėkui.
i

— Jonas Misiūnas iš Gage 
Parko apylinkės vakar telefona- 

ienas užsisakydamas 
vieneriems metams.

išsius
ime- Į tas šeštadienio numeris. Nauja-

|)i n teitai rėme .Naujienų leiui- 
n uis. kui ie sutaiM) su mano min 
lim. Esu neturtingas, aukso me
tų žmogus. Pragyvenu iš gau
namos labai kuklios pensijos. 
Giminių čia neturiu. Būsiu 
Jums artimas iri arčiau paž’sta-j 
mas. Tuo tarpu daug sėkmės j 
jūsų darbe, nepailsti ir nepa-Į 
vargti. Prisiuskite man Juozo 
Liūdziaus Kaštus ir pridėkite sa-1 
sku tų. Naujienas aš jau pažis- [ 
tu, todėl sakau: Lai gyvuoja | 
Naujienos". Dėkui už laišką ir 
už prenumeratą.

— B. Urbonas, Winnipeg, 
Man., išrinktas Lietuvių klubo ! dienrašti 
pirmininku, Z. Brazauskaitė —! Vakar vakare buvo jam išsiųs- 
vicepirni., V. Matulis ir J. De-; tas šeštadienio numeris. Nauja- 
mei eckas — sekr., V. Novogrod sis mūsų prenumeratorius p. J. 
skis ižd., E. Beniušienė—pa- ’Misiūnas yra išėjęs pensijon ge 
rengimams, A. Matulevičius irhežinkelio riedmenų remonto

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 
SPECIALUS VAJUS

G šio vajaus sąlygomis gali
ma apsidrausti tik Class V-2 — 
tai yra viso amžiaus apdrauda, 
kuriai mokesčiai mokami per 
20 metų. Apraudos dydis — 
$2,000 arba SI ,000.

nuo 1
iki 70 metu amžiaus.

° Sveikatos patikrinti 
kia.

• Šio vajaus metu apsidraudė 
gauna 45% nuolaidą nuo pir- 
znujų metų mokesčių ir 10% 
nuolaidą nuo sekančių 19-kos 
metų mokėjimų.

® Po trijų metų garantuoja- 
vertė

ap- 
va- 

nerei-

pa
šei-

ma paliudymų piniginė
(Cash Surrender Value) ir 
mokėta apdrauda (Paid up 
lue).

° Šia apdrauda turi teisę 
sinaudoti SLA nariai, jų
mos, taip pat ir jų prieteliai — 
lietuvių draugai,

® Norint apsidrausti, reikia 
kreiptis i bet kurios kuopos Fi
nansų sekretorių arba organi
zatorių telefonu ar laišku. Jis

JUBILIEJINIU METŲ

5AUJIKHOKS Hemet ruėjo <53 metu. Minint tą pakakti, gerbiant pirmoj* 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmt 
nūs ir atliekant būtinas pareigas tmžimtiP. lietuvybės išlikimui skei 
blams-j Naujienų platinimo vkIus.

NAUJIENOS tvirtai ztovi Ir kovoja už Lietuvos ir ptverguj Ueturių irirrę 
neldamo* ir neiddėdsmci į sandėrius su okupantais xr jų įgalio 
tini iii.

NAUJIENOS palaiko risti lietuvių demokratines grupei, ju bendras ImtitD 
d]as ir remia Tisu lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šlalz pasimetimo, reto 
rikos ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingo* 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu prog? 
delbdama platinimo vajų kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryt 
grandinę tolimesniems <5arbams ne tik laikraŠio, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, riekiant visuotino lie 
tuviškų reikalų renesi&w».
KMNUOJA: ChlcsgoĮe Ir Xmtdo|» mažinu — 530.CK), pusri metų — $74.00, 

trims m«n. — $830, vlenim mėn. $3.00. Kitose JAV vietose m et imi 
— $26.00, pusei metų — SI4.D0, vlenem m6n. — $230. Užsieniuo
se — $31.00 metinis. Suslpežlnlmul siunčiami sivalty nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St.

Chicago, Hl. 60608

□ Siunčiu  dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejlnfr 
vajau* proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži- 
nim’ii nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS

□

kDF.ES AS

— valdybos na* 
. lis iir I. Kink -

k ;<nd:t L

~ .J, H .<iz

__ ILo Kanopa, Hamilton, 
Onl., per? liktus DLK Algirdo 
šauliu k(i<>p<»s pirmininku, val- 
dybon išrmku —A. Petraitienė, 

. \ l^vilauskas, M. 
Po tamsis, A. Jankau- 
Mis, ir P. E ils kai- į 

H vičiūtė išrinkta į 
motei ų xud<>\e. Balandžio 16 ir*

J įloti h

jums duos užpildyti ir pasira
šyti Non-Medical pareiškimą 
taip pat sumokėti mėnesinius 
arba metinius mokesčius.

° įsirašyti į SLA yra dabar 
geriausiais laikas, nes Specia
lusis vajus tesis tik 6 mėnesius 
ir specialūs pasiūlymai nebus 
pakartoti, todėl jais pasinaudo
kite dabar.

kadangi viskas

pradės galioti 
mėnesio pirmo

kai SLA Centras

® Mums reikia didesnės gvw- 
bės apdraudos, 
brangsta.

3 Apdrauda 
nuo sekančio 
sios dienos, 
jūsų aplikaciją bus aprobavęs 
ir gaus jūsų pirmuosius mėne
sinius arba metinius mokes
čius

8 Jei Finansų sekretoriaus ar
ba organizatorius adreso netu
rite ir jei jūsų artimoje aplin
koje SLA kuopos nėra, prašo
ma kreiptis Į SLA sekretorę:

MRs. G. MEILIŪNAS
307 W. 30 Street

New York, N. Y. 10001

imi.

GrafikaAugius

mechanikas. Anksčiau jis pirk
davo Naujienas paskirais nu
meriais, bet norėdamas efektin 
giau paremti ir prisidėti prie pla 
tinimo vajaus sėkmės, užsisakė. 
Dėkui.

— Irena Prankevičiūtė.
Gudelytė, Nancy Giržaitytė. Sha 
ron Gerlikaitė ir Kristina Sinic- 
kaitė buvo pagerbtos specialiuo 
se priešpiečiuose už aktyvumą 
Marijos aukšt. mokyklos dėsto
mų dalykų klubuose, organiza
cijose bei darbuose. Pagerbime 
dalyvavo mokyklos direktorė 
sės. M. dr. Julija.

— Jeff Janulis iš Hale moky
klos laimėjo 2-rą vietą 12-to mo 
kyklų distr. mokinių žodingu
mo konkurse. Tarpe finalistų 
buvo Rūta Gudjonytė ir Robin 
Valionis.

— Velykinių ir ankstybųjų 
pavasario gėlių paroda bus ba
landžio 2—17 d. Garfield ir Lin 
coin parkų gėlynuose. Lincoln 
parko pavyzdiniame ūkyje Illi
nois universiteto agrikultūros tel. 434-4660.

•MARIA NOREIKIENS — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
2608 West 69th SU Chicago, IIL 60629 ® TeL WA 5-2787 

Didelis sislrlnkimas geros rūšier {vairių prekių.
MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69rh St., Chicago, HI. 60629. — Tel. WA 5-2737 

3333 So. Halsted -«t., Chicago, HI. 60608. — Tel. 254-3320
V. YALANTINAS

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti Ve
relė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
risur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrime. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A Šeštoko knygele, 
kuri vadinasi

SODYBŲ PIEVELĖS
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta ' kaip 

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime, 
siųsti tokiu adresu:

x
1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO. ILL 60608

f*-*—

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

^prašymui, paimti L< gyvenimo. Lengva* dilius, gyva kalba, gražiai išleista 
.50 psk Kaina £2.50. j

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA Lietuvos Lstorljot 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
psl., kainuoja S2.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija 
211 psL Kaina S3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas b 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius l Naujienas arba atsiuntus čekį ai 
piniginę perlaidą..

1739 South HaJrted Street, Chicago, UI 60*68 ♦ — HAUJIBWO1, CHKABQ t, im-----Monday, Marek 28, 1977

katedros 50 studentų rodys įvai
rius ūkio darbus bei gyvulių ir 
paukščių priežiūrą balandžio 
29 ir 30 d.

— A. Paliukionis išrinktas 
Anglijos — Britanijos klubo Či- 

Lisa ikagoje pirmininku, A. Lakas — 
vicepirm., S. Kaulėnienė ir K. 
Rožanskas — sekr., J. Jakubka 
— ižd., J. Šidlauskas — ryšinin
ku, A. Kurienė, S. Šidlauskienė 
ir P. Rumšą — renginių komi
sijoj, V. Palubeckas, S. Rudo
kas ir B. Brazdžionis — priežiū 
rai. Artimiausias klubo rengi
nys bus Motinos dienos minėji
mas gegužės 8 d.

DOVANŲ PREKĖS BET KU
RIAI PROGAI — kristalas, por- 
celanas, sidabras, gintaras, auk
so papuošalai ir brangenybės. 
Didelis 14 ir 18 kt. aukso gran
dinėlių pasirinkimas. TERRA 
atidara kasdien iki 5 vai., pirm., 

ir ketv. iki 8 vai. vak. šventadie
niais uždaryta. Adresas—Terra, 
3235-37 W. 63 St., Chicago, III.,

už $1,25. Jeigu 
atsiųsti $1.50 čekį

Pinigus prašome

HELP WANTED — MALI 
DertLninky R«iH*

MAINTENANCE
Machinery — Plumbing — 

General Mechanics

Please do not phone. Come in per
son.

English speaking.
DR1SCOL & COMPANY

3145 W. Grand Avenue,
Employment Office on Troy 

Ask for MURPHY

MAINTENANCE MECHANIKAI
Sunkiosios pramonės metalo ap

dirbimo įmonėje reigalingi priežiūros 
ir pataisymų specialistai.

Kandidatai turi būti gerai susipaži
nę su konvejerio sistema, kabančiais 
keltuvais, hidrauline sistemą ir kito
mis dirbtuvės mašinomis.

Patyrimas nitavime taip pat reika
lingas.

Reikia suprasti angliškai.
R. LAVIN & SONS. INC.

3426 So. Kedzie Avė.
(Visiems lygių galimybių darbdavys)

Reikalingi darbininkai
Ar dairotės gero ir nuolatinio dar

bo metalo pramonėje su puikiu atly
ginimu ir priedais?

Mes turime kebas vietas tinkamam 
ir norinčiam dirbti žmogui. Mes jus 
apmokysime. Jūs turėsite sutikti dirb
ti bet kurioje pamainoje.

Privalo kalbėti ir suprasti angliš
kai.

R. LABIN & SONS. INC. 
3426 S. Kedzie Avenue 

Vienodų progų darbdavys.

ASSEMBLER HELPER
Starting rate $5.02/hr.

Clean. Medium-to-heavy mecha
nical. non-routine floor assemb
ly work requiring experieice in 
reading blueprints, use of shop 
and hand tools and working know
ledge of wiring and piping in
stallations. Will work from blueprints 
as well as verbal and written instruc
tions. Position is located near 74th 
and Pulaski.- For consideration call 
Mr. Prichard 855-2500, ext. 277,

LIQUID CARBONIC 
CORPORATION

Subsidiary of Houston Natural 
Gas Corp.

An equal opportunity employer M/F

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkiy reikia

COSMETICIAN
EUROPEAN TRAINED

COSMETICIAN
Must Have Illinois License — 

work in Georgette Klinger’s 
Skin Care Salon.

OPENINGS
WATER TOWER PLACE

SPRING 1977
WRITE: BOX 624 

Amer. For: Nwprs. 
225 W. Washington St. 
Chicago, IL. 60606.

To

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

WEST PULMAN apylinkėje išnuo
mojamas gyvenamas namas ir gara
žas (mišriam rajone). Jeigu kas nori 
nuomoti namą, privalo užlaikyti kaip 
savo. Kreiptis: Mrs. Bukof-Bukavec- 
kienė Tel. (312) 469-3673.

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa- 
uošta, teisėjo Alphonse Wells 

peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
myga —

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legaližko- 

; uis formomis — 33.50.
! Užsakymus su Money orde 
iriu siusti: “Naujienos”, 1739 S 
! talsted St., Chicago DI. 60608

— Naujienose galima įsigyti 
Algirdo J. KasulaiČio anglišką 
knygą “Lithuanian Christian 
Democracy”. 244 psL, minkšti 
viršeliai, $4.00. Persiuntimas 
paštu kainuoja dar 50 centų 
Knygoje yra daug geros lietu - 
viškos visuomeninio gyvenimo 
informacijos.

fesap oęm sol 
•sBnaiAippi ajpĮUiay

‘sBuaĮfnBM

REAL ESTATE
Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠS1MOK ĖJIMĄ IS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill, Virginia 7-7747

PUIKUS 8 butų mūrinis, arti šv.
Kryžiaus ligoninės. Virš $19,000 pa
jamų. Palikimas — nupirkite.

GERAI IŠLAIKYTAS mūrinis. 2x5 
ir veikiantis biznis Arti 63-eios ir 
Campbell. Virš $500 pajamų mėne
siui

TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW. 3 Paveldėjimas ir šeimos turto padali- 
nieg. ir valgomasis. Labai patogus nimas. Užteks įmokėti $7,000. 
susisiekimas I vakarus nuo Calif or-. 
rijos prie 63-čios.

ŽEMAITIS REALTY
Notary Public

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

72 IR SAWYER — 6 kamb.. gali
mas praplėsti mūrinis. Dideli miega
mieji įrengtas rūsys, garažas. $37,000.

60 IR NARRAGANSET — 6 kamb. 
Ranch stiliaus namas su garažu. 
$39.500.

69 IR LAWNDALE—3 mieg. mūrinė 
rezidencija, rūsys, garažas. $42,700.

72 IR MOZART — 20 metų mūras
2 aukštu po 4 kamb.. rūsys, garažas. 
$43,500.

72 IR FRANCISCO — 4 butu mū
ras, narį)a šilima gazu. $54,900.

42 IR WESTERN BLVD.— 12 butų. 
$20,000 metinių pajamų. Tik'$72,000.

BUDRAITIS REALTY
, įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St.z Chicago 

Tel. 767-0600.

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC.

A famous name in Southern Building 

Regional Office Cameo Tower Build
ing

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-8200

ANNA DOCHES 
Lithuanian Representative

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 
Chicago, III. 60632. Tel. Y A 7-598C

Didžiausias kailių 
posirinkimeg

P6-2 vienintelį
— iPtiMk Chloagoja

^NORMANĄ 
jfcSLSURŠTsINl

į (ietaigoe) h 
677-343?

(bule)

185 North Wabash

★ Pasakyti tiesa šiais laikais 15i baseinas, telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti teL 
501-623-9814.

vB^nHĮHGSINaUFE:

yra pats svarbiausias reikalas irJ 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon
frontacijos, nors dabar daug 
kas nori įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems . . .

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
įvairių tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity
tojus.

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

JŪSŲ GEROVEI!

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

2 AUKŠTŲ namas ant plataus skly
po prie Marquette parko už Kedzįe. 

i* Virš $5.500 lengvų pajamų metams.

2 AUKŠTŲ MŪRAS, du po 6 kam
barius butai, dvi naujos šildymo sis
temos gazu. 2 mašinų garažas Mar
quette Parke. $36,000,

17 M. DIDELIS 2 aukštų mūras ir 2 
auto mūro garažas. Radiant šildymas. 
Marquette Parke. $38,000.

PLATUS LOTAS aru šv. Kryžiam 
ligoninės Pigus.

4 BUTŲ MŪRAS ir 3 auto mūro 
garažas iš gerų rankų' priešais parką. 
Naujas gazo šildymas ir nauja elekt- 

$8,500 pajamų. Vertas $50,000.ra.

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS
4358 So. Washtenaw Ave.

TeL 927-3559

TAISAU NAMUS
Telefomioti: 

476-7727 arba 523-9367.

DĖMESIO 
>2—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
.lability apdraudimas pensininkams • 

Kreiptis

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Telef.: REpublic 7-1941

M. ŠIMKUS z
Notary Public

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. TeL 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokį blankai

PERRY PLAZA MOTEL
1007 Park Ave., Hot Springs, Ark. 

Albertas ir Kastutė Rožėnai, Sav.
Kambariai ir kitchenette vienetai.
Spalvota TV, šildomas maudymo-

Ijail Frank Zapolis 

320814 W. 95th St.
GA 4-8654

STATI IAtM

INSU*ANCr

Statė LRe Yhąyraoce CoWany l

and PLEASE 
make people 
more careful


