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Sulipdyta Indijos 
vyriausybė

NEW DELHI. — Naujoji In
dijos vyriausybė jau sulipdyta. 
Ją sudarys ministeris pirminin
kas M. Desai, gynybos ministe
ris J. Ram, susisiekimo ministe
ris. — Fernades, sveikatos — 
Narain ir kiti.

Naująją Indijos vyriausybę 
sudaro dvi pagrindinės partijos, 
nugalėjusios Indiroš Gandhi par
tiją, tai Janatos arba žmonių 
partija ir Ramo partija. Naują
ją vyriausybę tuoj patvirtino In
dijos prezidentas.

J. Ram ir kiti trys partijų ly
deriai, kaip H. N. Bahuguna, G. 
Fernandes ir R. Narain, pradžio
je boikotavo naujosios vyriausy
bės sudarymą ir jie nedalyvavo 
kovo 26 prisaikdinant vyriausy
bę. Jie net nenorėjo Įeiti Į vy
riausybės kabinetą ministeriais, 
bet J. Narayan asmeniškai pra
šant atlyžo ir sutiko būti nau
josios vyriausybės ministeriais. 
J. Narayan yra susijungusių 
partijų, kurios nugalėjo Indiros 
Gandhi Kongreso-partiją, svar
biausias lyderis.

Visi -keturi, Ram, Bahuguna, 
Fernandes ir Narain buvo pri
saikdinti kovo 26 d.

Naujoji vyriausybė jau spė
jo panaikinti krašte karo stovi, 
Įvestą 1971 metų, gruodžio mė
nesyje, pradėjus karui su Pakis
tanu, ir ypatingos padėties Įs
tatymą, kurs varžė Indijos gy
ventojų civilinę laisvę ištisus 20 
mėnesių.

Kremlius pažadėjo
LIVINGSTONE. — Atstovau

jąs Kremliaus ponus Sovietų im
perijos prezidentas Podgorny, 
stovėdamas prie Viktorijos krio
klio, kurs skiria Zambiją nuo 
Rodezijos, pasakęs: “Tai siena, 
kuri skiria laisvę nuo vergijos. 
Podgorny tai pasakęs pažadėjo 
dar, kad bus suteikta visa pa
galba juodųjų nacionalistams ir 
verčiantiems baltųjų režimą Ro- 
dezijoje.

Podgorny Viktorijos krioklio 
pakraštyje, pašiepdamas prez. 
Carterio žmogaus teisių poziciją, 
išsitarė: “Vakarai žmogaus tei
sių vėliavos priedangoje kišasi 
j kitų valstybių vidaus reika
lus.” *

Neramu P. Afrkoje
JAHANNESBURG. — Orlan

do priemiestyje apie 2,000 juo
dųjų studentų, 45 mylių Į pie
tus nuo Johannesburg©, žygiavo 
gatvėmis demonstruodami prieš 
baltuosius ir reikalaudami di
desnių sau teisių.

Policija, vaikydama demons
trantus, paleido kelis šūvius iš 
automatų ir svaidė ašarinių du
jų bombikes. Demonstracijos, 
išvirtosios Į neramumus, Įvyko 
kovo 27.

Lis
Saulė, teka 5:49, leidžiasi 6:06

Kremliaus tikslas
WASHINGTON. — Praėjo ly

giai 4 metai kai Amerikos pa
skutinis kareivis apleido Viet
namą. Dabar vėl reiškiasi ant
ras Vietnamas Afrikoje, kurio 
Amerika taip bijo ir kratosi. So
vietai tad ir spaudžia Ameriką 
apleisti Afriką.

Sovietų tikslas Afrikoje yra 
įgyvendinti juodukų valstybėse 
marksistiniai-komunistini rėži

mą, sudaryti sąlygas, kad vaka
rų laisvojo pasaulio valstybės ne
galėtų apsirūpinti strateginėmis 
žaliavomis, kuriomis yra turtin
gos dauguma Afrikos valstybių, 
ir abejuose Afrikos šonuose įsi
tvirtinti, pristeigiant karinių 
jūrų bazių, iš kur galima būtų 
kontroliuoti prekybinius van
dens kelius, kuriais vežama ara
bų bei Azijos žemės alyva.

Baigiasi medaus
menuo

WASHINGTON. — Preziden
to Carterio su kongreso nariais 
medaus mėnuo pasibaigė, užblo
kavus ar sustabdžius preziden- 
tui vandens reguliavimo projek
tų darbus. Demokratų kongre
sas duoda-prezidentui suprasti, 
kad prezidentui nepakeistus nuo
monės ir neatnaujinus vandens 
projektų darbų jis negali tikė
tis iš kongresmanų pusės dar
naus bendradarbiavimo.

Kongresas pasistengs prezi
dento atsiųstus svarstyti įstaty
mų projektus apkrauti papildo
mais ir prezidentui nepageidau
jamais priedais. Antra, kongre- 
smanai stengsis nebalsuoti ar nu- 
balsuoiti priešingai prezidento 

norams.

Medicaid programa
WASHINGTON. — Kongre

so tyrimų komitetas sako, kad 
Medicaid programą vykdant 
praktikoje atsiradę kyšiai ir suk
čiavimai socialiniui. draudimui 

kaštuoja 3 bilijonus dol. Į me
tus — vienas doleris iš penkių iš
leistų gydymo reikalams.

“Jūs galite įsivaizduoti, — sa
ko senatorius, —‘-kiek gali dau
giau kaštuoti socialinio draudi
mo reikalai Amerikos mokesčių 
mokėtojams, jei sveikatos drau
dimas metams kaštuoja 50 bil. 
dol.

Detentė nesuirs
WASHINGTON. — Ameri

kos politinių stebėtojų nuomo
ne detentė nesuirs, bet tik gy
vens vadovaudamas^ (naujomis 
taisyklėmis. Pagal tas taisyk
les, ideologinė sritis nebebus 
vien tik rusų monopoliu, bet pa
sidaro dvejų krypčių reikalu. 
Esą, prez. Carterio administra
cija ir toliau sieks remti žmo
gaus teises visame pasaulyje, 
kaip ir Kremliaus toliau steng
sis ugdyti tarptautinĮ komuniz
mą. Tačiau abiejų šalių bendra
darbiavimas detantės vardu ir 
toliau bus vykdomas svarstant 
tuos klausimus, kurie yra ben
dri, kaip apriboti apsiginklavi
mą.

Lenktynių mėgėjas Tom Preacher prie senos mau
dymosi geldos pritaikė galingą motorą ir radijo stote
lę, kuri leidžia jam gana greitai važiuoti ir pastebėtas 
naujoves pranešinėti. Jis rengiasi dalyvauti .Georgia val
stijoje ruošiamose lenktynėse.

Concordes klausimas
LONDON?-— Anglams ir pran

cūzams gauti leidimą Concordes 
lėktuvui nusileisti Amerikos ae- 
rodromuose yra tiek svarbus, kad 
Anglijoje ir Prancūzijoje galvo
jama, jei Concorde leidimo nusi
leisti negaus, pradėti neoficialų 
amerikiečių lėktuvų boikotą. Bus 
stengiamasi Londono ir Pary
žiaus . aerodromuose pavėluotai 
išleisti amerikietiškus lėktuvus 
išskristi arba juos pavėluotai 
priimti į aerodromą, bus sumai
šoma amerikiečių bagažai ir 1.1.

Kodėl Gandhi 
pralaimėjo

'MASKVA. — Maskvoje išei
nąs laikraštis Išvesti j a, nagri- 
nėdama klausimą kodėl Gandhf 
pralaimėjo rinkimus, daro išva- 

>dą, kad Indira Gandhi dariusi 
klaidas ir griebėsi kraštutinu
mų, įvesdama išimties stovį. An
tra, daug prisidėjo prie pralai
mėjimo atstumus Indijos komu
nistų partiją nuo Kongreso par
tijos, kurie nukrypo į priešingą 
lagerį.

Paul Warnke iiMcrido J Maskvą 
kartu su sekretorių Vance. Jam teks 
dalyvauti pasitarimuose apie strate
ginių ginklų kontrolę. Jis gerai infor
muotas apie anksčiau vestus pa s i ta. 
rimus, nes its K i singe ri o laikais tuo
se pasitarimuose su rusei a dalyvavo.

Lenkai gina savo 
/ 'teises

- VARŠUVA,. Lenkija. — Ko- 
munistinės-'Henkijos žmogaus 
teises ginanti grupė, pasivadi
nusi “žmogaus teisių gynybos 
judėjimas”, kovo 27 kreipėsi Į 
visos Lenkijos gyventojus pri
sidėti prie' žmogaus teisę ginan
čio judėjimo ir sekti, registruoti 
ir pranešinėti visus nusikalti
mus padarytus išreiškiant nuo
monę ar varžant religiją bei re
ligines apeigas.

Lenkijos laikraščiai atsisakė 
spausdinti minėto judėjimo at
sišaukimą, o vyriausybė atsisa
ko ką nors apie judėjimą pareikš
ti. Judėjimą žmogaus teisėms 
ginti suorganizavo 18 Lenkijos 
intelektualų, įskaitant 3 darbi
ninkus ginančio komiteto narius. 
Darbininkams ginti komitetas 
buvo Įsteigtas pereitais metais, 
ginti tuos darbininkus, kurie bu
vo suimti, teisiami ir Į kalėjimus 
uždaryti, protestuojant prieš pa
keltas maisto kainas.

Užsienio 
konkurencija

WASHINGTON. — Ameriko
je batus gaminančios Įmonės nu
siskundžia, kad atvežamų batų 
iš užsienio konkurencija yra to
kia didelė, kad Amerikos batus 
gaminančios įmonės verčiamos 
užsidaryti. Ir visdėlto batų kai
nos yra gana aukštos.

Batus gaminančių įmonių są
junga įrodinėja prez. Carteriui, 
kad būtų Įvesta Įvežamų batų 
kvota, o tarptautinės prekybos 
komisija siūlo tą reikalą tvar
kyti muitais.

Prez. Carteris iki balandžio 9 
d. turis laiko apsispręsti ir pa
sirinkti būdą sutvarkyti batų 
prekybą, apsaugojant Amerikos 
batų branžą ir vienkart batų 
branžoje dirbančius darbinin

kus.

Užsienyje pagamintų batų į 
Ameriką Įvežama nemažiau 34 
milijonų norų arba daugiau kaip 
50% Amerikos gamybos.

Fukuda ir žmogaus 
teisės

WASHINGTON. — Japonijos 
ministeris pirmininkas Takeo 
Fukuda kovo 27 patarė prez. Car
teriui. kad atsiekti teigiamų re
zultatų ginant žmogaus teises 
visame pasaulyje, žmogaus tei
sės turi būti pagrindu visos di
plomatijos. Esą, vien tik kal
bėti apie žmogaus teises dar ne
užtenka.

Fukuda tai pasakęs ABC te
levizijos žurnalistams išvažiuo
damas iš Amerikos, bet tas po
kalbis su Fukuda buvo parody
tas ekrane tik kovo 27 d. Fuku
da pasakęs, kad jis pilnai žmo
gaus teisių klausimu pritaria 
prez. Carteriui, bet tas reikalas 
turi būti narpliojamas .palaips- 

, niui prisitaikant prie kiekvienos 
valstybės atskirai.

Streikuoja tranzito 
tarnautojai

(PHILADELPHIA. — Filadel
fijos miesto tranzito darbinin
kai bei tarnautojai ėmė strei
kuoti, reikalaudami padidinti už
darbius.
,Filadelfijos miesto meras F. L. 
Rizzo atsisakė algas didinti: “Nei 
vieno dešimtuko daugiau”. Tran
zito darbininkų streikas prasi
dėjo kovo 24, atsisakius priim
ti siūlomą darbo sutartį. Iš vi
so streikuoja 5,000 darbininkų. 
400,000 miesto gyventojų palies
ti streiko. Jiems sunku pasiekti 
darbovietes.

Laiškai - 60 miL dol.
WASHINGTON. — Amerikos 

kongreso nariai pereitais metais 
yra pasiuntę amerikiečiams 401 
milijoną laiškų iki birželio 30 
dienos, iki datos kuomet baigia
si biudžetiniai valstybės metai, 
ir priedo dar 60 mil. laiškų iki 
rinkimų datos, iki lapkričio 2 
dienos 1976 m.

Tą statistiką paskelbdama 
pašto tarnyba sako, kad toks 
kongresmanj laiškų skaičius 
Amerikos mokesčių mokytojams 
kaštavęs 60 mil. dol.

Kanadoj premjero įtaka vėl prade
da kilti, kaip rodo įvairūs žmonių ap
klausinėjimai. Kanadiečiams patinka 

jo aiiki ir griežta pozicija Quebec© 
separatistu klausimu. Jis Amerikoje 
pareiškė, kad neleis nei vienai pro
vincijai atskilti. Grįžęs Į Kanada ke
liais atvejais jis pabrėžė šj savo nu
sistatymu. Didelė kanadiečių daugu
ma šiai pozicijai pritaria. įdomu, ar 
ir pačioje Quebec© provincijoje jis 
randa daug pritarėją.

NELAIMĖS IR GAISRO METU
ŽUVO DAUGIAU NEGU 575
Kylantis olandu lėktuvas kirto į jau 
-nusileidusį Pan American lėktuvą

TENERIFE, Santa Cruz, Kanarijų salos. — Sekmadienio va
karą, užgulus didelei miglai visą Kanarijų salyną, Tenerife saloje, 
Santa Cruz aerodrome Įvyko pati didžiausioji aviacijos nelaimė. 
Pačiame aerodrome susidūrė du dideli keleiviniai 747 lėktuvai, 
kilo didelis gaisras ir nelaimės metu gyvybės neteko 575 žmo
nės, jų tarpe keleiviai, lakūnai ir abiejų didelių lėktuvų patarnau-

Ame- ‘ rovei

tojai

Vietnamo 
reikalavimai

TOKIJO. — Iš Vietnamo atei
nančios žinios sako, kad Vietna
mas tik tuomet bendradarbiaus 
surasti dingusius Amerikos ka
rius, kai Amerika išpildys 1975 
metais duotus Paryžiuje paža
dus ir suteiks ekonominę pagal
bą Vietnamo ūkiui atstatyti.

Vietnamo užsieniu reikalu vi- 
ceministeris Phan Hien, aiškin
damas pokalbius su buvusia 
Amerikos, delegacija, pasakęs, 
kad pokalbiuose buvo aiškinama
si trimis -klausimais: normaliza
vimas santykių, dingusių Ame
rikos karių ieškojimas ir 
rikos kontribucija Vietnamo ka
ro metu padarytoms žaizdoms 
.gydyti.

Amerikos delegacijai, pasiųs
tai prez. Carterio, pasak vicemi- 
nisterio Hien, buvo aiškiai pa
sakyta, kad Amerika turi pil
dyti 1975 m. Paryžiuje pasirašy
tą sutartį, kurioje Įrašyta: ati
traukti Amerikos kariuomenę ir 
sumokėti kontribuciją. Bet 
Amerikos delegacija, vadovau
jama auto darbininkų unijos 
prezidento Woodcock, pasakiusi, 
kad sutartis yra Vietnamo su-, 
laužyta ir todėl negalioja. Ta
čiau Hien užsispyrusiai tvirtinęs, 
kad pagalba Vietnamui yra Ame 
rikos pareiga.

Vicemin. Hien dar priminė 
amerikiečiams, kad Amerikos pa
stangos sutrukdyti Vietnamo 
priėmimą Į J. Tautas nariu, su
darys Amerikai tik žalą. Hien 
patarė Amerikai, kad ji nuimtų 
draudimą prekiauti su Vietna
mu, jei JAV rimtai nori gerų san
tykių.

Netolimoje ateityje numato
ma pradėti Paryžiuje Vietnamo 
ir Amerikos delegatų derybas. 
Pasak prez. Carterio derybos su 
Vietnamu prasidės Paryžiuje ne
atidėliojant ir be jokių sąlygų.

Ispanai nerimsta
Madrid.—Kovo 27, sekmadienį, 

bulių rungtinių metu darbinin
kų unijos, veikusios 38 metus 
pogrindyje, pradėjo bulių rung
tynių žiūrovus agituoti. Sukir
šinta minia ėmė dainuoti marse
lietę ir šaukti: “Rytoj Ispanija 
bus respublika”.

Minia, apie 20 tūkstančių, dau
gumoje jaunų anarchistiškai nu
siteikusių darbininkų, nešdami 
juodas ir raudonas vėliavas bei 
plakatus su užrašais “Nei Die
vas, nei valstybė, nei bosas — 
lai gyvuoja revoliucija”, dar 
šaukė: “Pačių darbininku tvar
ka”.

f Policija, Santa Cruz gydyto
jai ir sanitarai stegiasi išnešti 
apdegusius lavonus, kad vėliau 
galėtų juos atpažinti. Gaisrinin
kai tuojau pradėjo versti van
deni ant degančių lėktuvų, bet 
iki pirmadienio - pavakarės dar 
nepavyko išvalyti nelaimės vie
tos laužo. Pradžioje buvo pa
skelbta, kad nelaimėje žuvo 340 
žmonių, bet netrukus nustatyta, 
kad žuvusių skaičius žymiai di
desnis. Lavonai nešami į aero
dromo angarą ir kraunami, kol 

' bus galima kai kuriuos atpažin
ti.

Nelaimė įvyko sekmadienio 
vakare, didelės miglos metu. 
Olandų, keleivinis lėktuvas, pri
klausęs karališkai KLM bend- 

Amerikoje statytas 747
Boeing, keleiviųč transporto lėk
tuvas, Įsibėgėjęs pakilimo taku 
ir ratus atpalaidovęs nuo žemės, 
visu smarkumu kirto Į laimin
gai nusileidusio PAN American 
lėktuvą, ir pamažu besiritanti Į 
aerodrome jam paskirtą vietą. 
Olandų lėktuve buvo 249 kelei
viai, amerikiečių lėktuve buvo 
396 keleiviai.

Olandų lėktuve, buvusieji la
kūnai ir keleiviai nelaimės me
tu žuvo. Olandų lėktuvas, kir
tęs į riedantį Pan American lėk
tuvą, sprogo ir užsiliepsnojo. 
Pranešimai sako, kad olandų 
lėktuve buvę visi keleiviai žu
vo. Dauguma žuvo ir Pan Ame
rican lėktuve buvusiu, bet yra 
keli laimingieji, išlikusieji gyvi. 
Daugumą suspaustas oras spro
gimo metu išmetė iš Pan Ameri
can lėktuvo. Taip išmestieji bu
vo.sužeisti, bet jie dar gyvi nu
gabenti Į ligonines. Kiti sugebė
jo pasiekti pralaužto lėktuvo luo
bą ir iškristi. Buvo nepaprastai 
didelis karštis bet keliems pa
vyko išsigelbėti ir apie nelaimę 
papasakoti.

Olandų lėktuve daugiausia 
skrido olandai, buvę Indonezijo
je, o Pan American lėktuvas bu
vo samdytas specialiam skridi
mui. Jis pakilo iš San Francis
co aerodromo.

Siūlo taika 
C

ISLAMABAD. — Pakistano 
ministeris pirmininkas Z. A. But- 
to vėl pasiūlė opozicijos lyde
riams tartis ir taikintis, bet opo
zicionieriai, kurie kaltina Butto 

I susukus rinkimus kovo 7 d„ ne- 
i siskubina su atsakymu Į mi- 
I nisterio pirmininko siūlymą.

Paskutinėmis dienomis pakis
taniečių demonstracijų metu, rei
kalaujančių panaikinti rinkimus 
ir skelbti naujus, buvo nušauta 
7 demonstrantai. Iš viso žuvu
siųjų pakistaniečių neramumų 
metu jau siekia 90 asmenų.



GubosAntanas Rukšlelė

ARGENTINA. — Argentinos n uolių, su jų vadovu Jonu Lu- 
Liętuvių Organizacijų Spaudos‘koševičiumi puikiai atliko tau- 
Taryba (ALOST) iškilmingai ifinius šokius. G. Juknevičiaus 
papilnėjo Vasario 10 dieną — kalba buvo priimta gausiu rau- 
Lietųvos nepriklausomybės ats-ikų plojmu-padėka. 
tatymo 5.SĮ-sįus, sukakties, pietus.

Vasario 12 d., šešt., 9 vai. vak. kučiai, vadovaujant p-lei Ą. M. • 
Liet, parapijos salione Bras.l,'Burbaitei, deklamavo ir parodė 
835 Avellaneda — Bs. Aires, į- 1 gražų patriotinį vaizdelį su Lie- 
vyko bendras minėjimas su me-' tuvos vėliavytėmis rankose. Tas 
nine programa. Minėjimą atida' nuopelnas priklauso ir parapi- 
rė .ALOST pirm. Juozas R. Sta- jos seselei Angelikai ir kitoms 4 
lioraitis, kuris gana jausmingai, seselėms, 
sugebėjo savo kalboje apibudin 
ti (o minėjimo svarbą, jo tikslą apie Lietuvą skaitė p-lė Bukaus- 
if kvietė visus lietuvius dirbti, kaitė. Ir gabiai pažymėjo gražų 
ąukotis lietuvybės išlaikymui, neprikj. Lietuvos gyvenimą, pa- 
gai v Laimui ir nenustoti vilties žangą, ten buv. laisvę ir t.t. Liū- 
ą(gavimui Lietuvai laisvės. Pir-dnai prisiminė jos pavergimą, 
miausiai, Susivienijimo Liet. Ar sunkią gyvenimo naštą, troški- į 
gentinos ir parapijos jaunimas, mą laisvės, nes kiekviena tauta 
talkininkaujant Brazilijos jauni nori būti laisva ir džiaugtis lai- 
mo ansambliui “Nemunas”, gar ■ svų gyvenimu. Visi tai jaunuo- 
bingai įnešė Lietuvos ir Ąrgęn,- lei nesigailėjo pareikšti padėkos 
tinos vėliavas. Tarpe vėliavų gar katutėmis.
bingai kabojo Lietuvos tikrasis į Po minėtų paskaitų sceną už-' 
Vytis — jojantis raitelis su kar-1 pildė minėtas coras ‘ 
du r 
ka sutikoijiĮoįsl gausiu rankų plo-! dainelių.
jhuu. Poyvėliayą įnešimo,j“Ąu-1 Po dainų scenoje pasirodė rezoliuciją, kuri 
stos” corasį, vadovaujamas Ign.; Brazilijos lietuvių jaunimo an- 1 - - -
Valentinavičiaus? sugiedojo Lie ' samblis “Nemunas”. Akordeo- : gramai vadovavo: 
tuvos ir Argėntiiįoš himnus,. Inu- šokius palydėjo Susivieniji- ' - < . . . , . j-.. . .

ALOST^Vįtepįrrn.Juknevi- : mo. nuoširdūs jaunuoliai J. Ro- P-^ Burbaitė argen į riotai vieningai ąugeba minėti 
čius, tos dienos proga,?'kalbėjo j meika ir inž. G. Kliauga Minė- hnil kalba. Į brangią Lietuvos nepriklanso
lietuviškailir.Lpra^ - visų, būti!tas jaunimas šoko kuo puikiau! Vasario 13 dieną sekmd., 10!m-vinės šventę..^tjautė hętu- 
vieningais,'-d&btĮ"ir aukotis Lie- į šiai. Po kiekvieno sušokto tau- vai. iškilmingos mišios Santo vius, esančius rusų . pavergime, 
tuvos laisvei. :Pa^’mėjo, kad. to-Į tinio šokio girdėjosi gausus ran- Domingo bazilikoje, kurias at-: rasė būti vieningais, sy Dievo

... ...... laikė k Xovak iš Qui>nies: pagalba atgausime laukiamą lai
miesto (Bs. Aires priemiestis), Pvę Lietuvai, baigsis brolių kan- 
asistuojanl kun. August. Steig- i C1OS’
vvlai (liet, parapijos). Laike mi| Didin^a * -rdZ1 bazUlka bu’ 
šių giedojo šv. Cecilijos coras. i vo Piinutėlė lietuv1^ sv^m‘ 
vadovaujamas brolio Pijaus Gu j tauciT Po *si ėj° j Plaza 
delevičiaus. Prie gražaus bazili-! Ma>° aikšt? P^e Laisves pamm 
kos altoriaus garbingai stovėjo kl° ir teQ padėjo‘wamiką. Susi- 
Susivienijimo, liet. par. ir Bra-

R. žili jos jaunimas, tautiniuose rū

Liet, parapijos mokyklos vaL

Argen tin ų ka ibo j e

tiems scenos veikėjams-darbuo- mingose pamaldose. (Lietuvių stočių. Argentinos dienraščiai 
tojams, už pasiaukojimą minint! Centrui patriotiniai minėjimai, 

kuriuos rengia ALOST, yra ne
reikšmingi. Jie rengė savotiškai,

“Aušra”, bu brangią Lietuvos Neprikišu-i
rankoje.. Skaitlingoji publi- !vo sudainuota daug lietuviškų somybę.

P-lė A. M. Burbaitė perskaitė, pataikavimo planu). Laike nu-
1 tapo priimta j šių vysk. Novak pasakė labai 

rankų plojimu — padėka. Pro-i gražų pamokslą, pritaikytą tos 
: ponia Irena dienos minėjimo proga. Pareiš- 

Simanauskienė — lietuvių kai-' kė džiaugsmą, kad lietuviai pat-

j UU1V OW 
j e skaitlingojes publikoje yrąįkų ploji 
daug sveSų- įš-.lpiįauatvykusių,‘mo. Kad ir buvo šokta 
yra svetųniaųSų,/kurie 'giliai daug šokių, bet skaitlingos pub 
pri jaučias Lietuvos Nepriklauso- likos negalima buvo patenkinti, 
somybės ; minėjimui: Eslavako .Via plojimas, prašant pakarto-' 
pirm. Dr..lovahic,ukrainiečių, jinio. Kad ir slėgė nuovargis, 
moterų ateįbyė;- ukrainiečių^ at- !-bet šokėjai stengėsi patenkinti 
stovas Ko\vat, ‘latvių atstovas'skaitlingą ir jausmingą publi- 
Gusts, leiikų atstovas ir kt.,‘Ro- ką. 
sari o bendruomenės pirm. J. Pa L ALOS Tarybos pirm. J. F 
pečkys. Ęeriščf Mindaugo drau- 1 Stalioraitis. įteikė visiems šokė-'buose, su Argentinos ir Lietu
vos ir BraziĖjos jaunimo an-j jams ir jų vadovui po dovaną 'vos vėliavomis. Tai skaitlingas 
samblis ‘-Xeihunas’’ 20-ties jau; taip pat įteikė dovanas ir ki- jaunimo dalyvavimas tose iškil-

imas, prašant pakartoji-
i gana
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vienijimo mergaitės nešė vaini
ką, lydimos kitų jaunuolių, sve
timtaučių ir skaitlingai dalyva
vusių lietuvių. Padėjus vainiką, 
C. Juknevičius, ALOST vice- 
pirm., argentinų kalboje kalbė
jo gausiai publikai. Jautriai pa
reiškė, kad Lietuva daug metų 
kenčia žiaurų rusų, pavergimą, 
kad mes reikalaujame laisvės, 
kaip ir kitos tautos. Kad baigtų
si sunkus, žiaurus mūsų brolių 
gyvenimas rusų pavergime. Bu
vo perskiatyta ir priimta rezoliu 
ei ja prašant Argentinos val
džios užtarimo pasiliuosuoti iš 
rusų - komunistų pavergimo. Jo 
kalba buvo priimtą gausiu ran
kų plojimu.
Padėkos žodį tarė .ALOST pir- 

min. J. R. Stalioraitis., Dėkojo 
visiems dalyviams: spaudos at
stovams, radijui, fotografams ir 
kitų tautų atstovams už daly
vavimą ir atjautimą.
. šeštadieni ir sekmadieni prieš 
p:et visi patriotiniai minėjimai 
buvo perduoti per keletą radijo

'-JEr
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Iš Worldwatch InsLtuto pranešimo rašto 
Jungtinių Tautų Fondui

Energijos versmių mažėjimas

Kiekvienas gyvas žmogus yra reikalingas energijos 
augimui, transportacijai, valgiui išvirti, vandeniui pa- 

; kaitinti, fabrikams, kasykloms ir dirbtuvėms. Bet tos 
j energijos versmės nebėra neišsemiamos. Alyvos krizė pa- 
: rodė, trūkumą jaučia ne vieni amerikiečiai, bet ir liku- 
• sios pasaulio dalies gyventojai. Dar kritiškesnė yra pa
dėtis, rodos, menkos energijos versmės, kaip medis pra- 

I kurui, kurio stoką jaučia daugiau kaip visas pasaulio 
' žmonijos trečdalis. Žmonių prieaugliui daugėjant, miš- 
■ kus mažinant ir žemę išnaudojus, dideliems plotams virs 
tant dykumomis, kaimiečiams daug kur tenka visą die
ną keliauti norint gauti bundelį malkų. Anglies ir alyvos 
išsibaigimą jau ir dabartinė gentkartė pradeda užmatyti.

žemės,vandens ir oro tarša

■ Paskutiniais laikais ypač populiarus yra susirūpini
mas visų lūšių aplinkos tarša, kaip žmonijos daugėjimo 
rezultatai, kurių priskaitoma begalės: automobiliai ir 
industrija terša orą; chemikalų maišymas į maisto pro-

La Prensa, La Nasion ir kiti, pa- duktus žalingas sveikatai ir gyvybei; milžiniški alyvos,, 
talpino dideies nuotraukas su išsiliejimai gresia ir kelia pavojų net okeanams; -radio- , 
plačiu Lietuvos nepriklausomy-. ap^yVi0S atmatos ir chlorinuoti angliavandeniliai (hyd-- 
bės minėjimo aprašymu. 1 * ' - *

Esame dėkingi visiems už da
lyvavimą tos garbingos Lietu
vos 'nepriklausomybės čventės 
minėjime. Daug propagandos 
darė radijo ir spaudos atstovai 
ir fotografai, ypač žurnalistas 
Martinas Alika.

Džiugu, kad ALOST dėtos pa-. - - -— .. -
stangos tam patriotiniam minė- eury) ,naudojamo industrijoje, atmatos sukėlė Japoni- • 
jimui susilaukė skaitlingo lietu-' —t-± .i±... •
vių atsilankymo. Kiekvienam 
lietuviui privalo būti, šventa pa- 
ręika dirbti, aukotis už mūsų 
brolių, sesių, tėvų pasiliuosavi- 
mą iš rusų žiaurios priespaudos 
ir kovoti iki laimėjimo už Lie
tuvos laisvę. Neužmirškime mū 
sų tėvų ir motinų kovų dėl Lie
tuvos laisvės. • Nepaminrškime 
mūsų brolių savanorių kovų dėl 
tėvų numylėtos žemės Lietuvos. ' 
Nes mūsų motinos davė Lietu- i 
vos tautai atgimimą. Broliai sa- ’

rocarbons) ilgus laikus pasilieka aplinkoje; cheminės tra- ’ 
šos persineša j vartojamo vandens rezervuarus ir tieki
mą; Viduržemio jūra daugiau kaip 400 milijonams žmo
nių jau dabar vadinama paplavynu (sewer, srutynu) ir 
gali pavirsti negyvąją jūra; pačių žmonių organinių at- 

, matų kiekiai didėja; Indijoje tik vienas dešimtadalis kai
miečių beturi švaraus geriamo vandens; gyvsidabro (mer

joje sąnarių sukimo liga. Žemė išgali susitvarkyti su di
deliais atmatų kiekiais gyvūnijos cikliaus dėka, kur vie
no gyvūno išmata yra kito gyvūno maistas. Tačiau žmo
nijos skaičiaus didėjimas ir industrializacija gresia 'že
mės pajėgumui susitvarkyti su žmonių atmatomis. Ir no
rs į kai kurias žalingos taršos rūšis, kaip "smogas” užterš 
tas vanduo, jau. atkreiptas dėmesys,tačiąu, atrodo, kad 
dar nedaug valstybių ir asmenų įsivaizduoja visą tą-prob 
lemą ir kokios bausmės gresia už nieko nedarymą? . /

Sveikatos globa

Apie pusė žmonijos pasaulyje šiandien dar neturi 
vanoriai iškovojo jai laisvę .. . jokios sveikatos globos bei apsaugos. Kraštai, kur gyven- 
Būkime vieningi, dirbkime, au- tojų prieauglis yra ypač gausus, turi didžiausią- sveikatos ■ 
kokimės iki laivės laimėjimo;. '

Juozas šiušis..
Pastaba: Atsiskyręs Liet. Cen

tras iš ALOS Tarybos darė viso
kius trukdymus, ruošė kitą mi
nėjimą savaitė ankščiau, kad ne 
būtų pasisekimo. Bet jų planai 
nesudarė svarbos. Laimėta! Nes 
daugelis lietuvių gyvena meile 
tėvų žemei, meilė saviems ir 
meile tėvynei < Lietuvai. Nors 
okupanto pataikūnai nesigaili 
pasakojimų, kad paveikti lietu
vio patrioto širdį, būti okupan
to tarnu ar atskalūnu nuo savo 
tautos ir niekinti kas lietuviui 
buvo ir yra brangu. Bet laimė
jimo okupanto pataikūnai ne
susilaukė ir vargu ar. jiems pa
siseks laimėti.

"Saulėti duktė” (Giufika)

Įstaigų trūkumą. Pavyzdys, yra Kolumbi-jar kuri“Įsir-en—. 
gė moderniausias institucijas per anksti gimušiems ■ kū^ • 
dikiams globoti. Kūdikiai būna išgelbėti, bet kai‘ tik grįž
ta namo pas tėvus, tai kaip taisyklė, trijų mėnesių būvy
je numiršta. Visame pasaulyje, yrą milijonai kęųęiąhčids^ 
žmonijos — klykantys kūdikiai, rėkiantys ; vąĮkaų';.Jraų- 
dojančios motinos ir tėvai, kurie neturi .vilties - sulaukti 
galo savo kančioms kai tik per mirti. - < •

Kiekvienais metais gimsta po 70 milijonų naujų*'svei-, 
karai.globos reikalingų būtybių. Kaip to pasiekti?,' Vie
nas pavyzdys - Kiniją, kur sveikatos globą ręiš^iąmą;-pęr 
viešąją sanitariją,. apšviestą sveikatos srityje, per šei
mų planavimą ir paramedikus, nebrangius, “basomis vai
kščiojančius “daktarus”. Rezultate, Kiniją pasiekė visų 
trijų — giminių, mirimų ir kūdikių mirtingumo drąmątįš 
ko sumažėjimo. •

Vandens nebeužtenka

Sveiko, švaraus vandens ikvaliai turėjimas pradeda 
daug kur pasireikšti — nuo Chięogps priemiesčių iki Fi
lipinų, Etiopijos, Kenijos. -£ - -

Kiek kam vandens reikia ? Pavyzdžiui, žemės ūkyje 
reikia 120 galionų vandens duonos grūdui išauginti, dau
giau kaip 20.000 galionų vienam mėsos svarui užauginti. 
Fabrikams, dirbtuvėms, manufaktūrai, plienui, plasti
kai gaminti ir daugybei kitų Sričių reikia daug vandens, 
o kiek vandens reikia sanitacijai, asinizacijai ir kanali- 
zasijai — galima spręsti iš to, kad užteršti ne vien upės 
ir ežerai, bet jau ir kai kurios jūros, kaip pavyzdžiui Bąl 
tija ir Viduržemio jūra. Juo civilizacija didėja, žmonių 
daugėja, o kaip paskutiniais metais sausros perdaug že- 

i mę išdžiovina — reikia masės vandens laukų irigacijai 
žemės ūkyje, o vandens rezervuarai nusekę. Raminimai . 
kad okeanuose vandens žemei užteks, tik tereiks nudrūs- 
kinti, žinovų pasitinkami pesimistiškai —nudruskinimo. 
technologija perdaug iškaštinga ir didžiausiai daliai žmb- 
nių pasaulyje neprieinama.

Daugiau darbininkų negu darbų

Daugelyje kraštų darbo rinkose darbo iėskžinčiųjl| 
! kiekvienais metais yra daugiau negu yra darbo. Bedar- 
. bė visame pasaulyje yra pasiekusi rekordinių kiekių. Eko 
' nomistų apskaičiavimais, kikvienam nuošimčiui darbo 
į jėgos padidėjimo yra reikalinga S'Aekonominio stiprėji- 
Į mo technologijos įmonėms ir priemonėms, kad jų darbas. 
(būtų prasmingas. ' ’ ' /

(Bus daugiau). . 1. ...
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MONTREALIO NAUJIENOS
Montrealio Lietuviy Kredito Unijos Litas

Metinis visuotinis narių susi- nepastebėta ir visi raportai Ly- 
rinkimas įvyko 1977 m. kovo 19 * gos buvo priimti ir patvirtinti. I 
<1. Aušros Vartų salėje. Daly- Į Iš pirmininko Juozo Bernoto 
vavo 203 nariai ir svečiai. Susi-' ir ilgamečio gabaus mūsų Lito 
rinkimui vadovavo visuotinu pri-*vadovo Prano Ručinsko praneši- 
tarimu išrinktas Lito dabartį- mų paaiškėjo, kad.nors ir pasi
nis pirmininkas Juozas Bernotas, keitus Kvebeko provincijos poli-

Prasidėjus posėdžiui, pirmi- į tinei situacijai, ir per lapkritį 
ninkas paprašė susirinkusius at- ir gruodį nariams išėmus iš 
sistojimu pagerbti pernai miru-!^^0 pusę milijono dol. Litas 
sius 21 Lito buvusius narius. ! 22-sius savo veiklos metus už-

Uto sekretoriui A. Kličiui per-. baigė su 7 milijonų dol. balan- 
skaičius pernai metų posėdžio su> P€reitais metais Litas pa- 
protokolą, buvo pakviesti kalbė-|^ar^s re^ordinę oi milijono dol.' 
ti Lygos vidaus reikalų vedėjas j apyvartą.
M. Shirker ir vėliau Unijų koo- Kai šiais laikais bankuose ir ki- 
peratyvų draudos atstovas J. tose finansinėse institucijose už 
Messier.

Kai šiais laikais bankuose ir ki

santaupas palūkanos žymiai su-: 
. , , .. _‘mažintos, Litas palūkanas mokaŠiemet baigę kadenciją Lito , <

. T t» .tas pačias kaip ir anksčiau mo- valdybos nariai — Juozas Berno-1 
tas ir-Petras Vaupša (miręs), 
Kredito komisijos — Steponas 
Kęsgailą ir revizijos komisijos 
— Juozas šiaučiulis. Visi vėl bu
vo perrinkti, o vietoj mirusio 
Petro Vaupšos išrinktas akla
macijos būdu jo brolis — Anta
nas Vaupša.

. Lito buhalterė R. Piecaitienė- 
paskaitė 1976 m. veiklos apy
skaitą ir balansą.

Vėliau buvo paskaityta 1977 
metams sąmata.

Revizijos komisijos pirm. J. 
Maskoliūnas pranešė, kad darant 
patikrinimus, unijos atskaitomy
bę ’ir dokumentus, netikslumų

Jonas Mikelevičius Grafika

Aukštasis mokslas darosi •riirientui 
nebe visiems pasiekiamas' nlol<.slo metams — $7,- 

;000 su viršum. Į tąsumą įtrauk 
CHICAGO. — Jau parėjo lai-tti mokestis už mokslą ir išlai

kąs, kada kolegiją, universitetą j kymą (board), knygas ir kt. 
ar institutą lankys ne tie, kurie j studento asmeninės išlaidos, 
norės, o tie kurie išgalės. Spau-1 iliinojuj universitetai trupu- 
dai pateiktomis informacijomis j tj pigiau; tik paeiamę Illinois 
Bostone į Massachusetts Tech-j universitete virš $7,C0(); Chica- 
nologijos Institutą už šiuos moks! gos universitete, Millikin, De 
lo metus teks išmokėti $7,950, tur, po $6,40'1; 
tai yra dar $300 daugiau kaip joj ir ket 
pernai. Chicagoje, Northwest 
era universitete, metinės iš'ai-'

pskairiuota 1977 ,kyti, vaikus atitraukdamas nuo 
tėvų ir jiems “smegenis plauda- 

•mas”. Jungtinių Valstybių, ypač 
j JAV Vakaruose, paauglių vaikų 
: tėvai rimtai susirūpinę, apskun
dė Motina aukšt. teismui ir n^n- 

Į kios še rnas at žuvo savo vaikus.

s savo
itmazgoti.

\ pa-i-

kėdavo, o už duodamas pasko-' 
las, palūkanas dar ir sumažino.

Montrealio lietuvių gyvenime, 
Litas atliekąs labai reikšmių-. 
gą, vaidmenį, 

i
Daugeliui Litas padėjęs Įsigy

ti nuosavybes, pradėti prekybas, • 
gelbėjo patekusius į finansinius 
sunkumus ir šiandien montrea- ’ vo nuosavo kapitalo $200,000, Vieni nariai buvo tos nuomo- i 
liečiai nors ir sunkiai dirbdami,! pateikė susirinkimui sumanymą, j nės, kad prie dabartinės neaiš-Į 
bet džiaugiasi sukūrę savo ban-f pirkti žemės sklypą ir statyti Li-i kios ir netikros politinės ir eko- 
ką Litą, kuris reikalui esant j uos 
dar ir paremia, ir šiandien, jie 
daug turtingesni negu buvo pir
maisiais metais tik atvykę Ka- 
nadon.

Litas gi dabar turėdamas sa-

viltimi, kad tivai s---et
'vii-, vaikų smegenis 

Grineipia kolegi-; Bet jrmnie i “n 
irios, pačios valstijos j rodė tiek nenCr'. 
po maždaug tiek pat. pių advokatai apeliuoja tą 

i sėjo nutarimą, skęsdami,
(Philadelfijos),!teisėjas laužo konstitucijos 

Princetono ir Ben- rantuotą žodžio ir tikėjimo lai 
ningtono universitetuose ir ko- 
legijose — visur daugiau kaio zln^ieJl
po $7,000... Tačiau kolegijose i26 met5 amžiaus vienas iš To- 
stipendijoms teikti,- iš federali-1 lodo, kitas iš Berkeley Heights, 
nių, valstijų ir privačių-versmių i Brėžias iš DanviLe, Cal., ketvir- 
skirti galioja 9 bilijonų fondas, y- ’
iš kurio primokama tiems sto-i\® Portland, Ore- 
dentams, kurių tėvai ar globė-; 
jai neišgali sumokėti visos su->

I mos. Tuo būdu rimtam mokslui1

• kolegijos
Kituose steituose, k. a. Brown, 1 

Pensilvanijos
Kolumbijos,

tei- 
kad 
ga-

Tie mėnesiui tėvams grą- 
vaikai” visi nuo 20 iki

j trecias iš Dar
;tas iš Wolcott, N. Y., penktoji

. Tai tik parc- 
rdo, kiek plačiai tas “mesiošius” 
į savo, keistą veiklą sugebėjo iš
plėsti laisvoje Amerikoje.

. NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašu Pamiri, senus 
gyventojus ir gamtą. 1,200 lietuvišku vietovardžiu sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

• Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentų

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Joom Daupam. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis
ta Chfcagoje 1968 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da- 
Uą: žemes ūkio švietimo problemos ūkininką krašte. Č dalis: žemės 
Ūkio švietimu Uetuvoje.
J.- - Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su-

tauta SBlėtĮĮ didžiuotią ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
fr . prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

. Knygos apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
gbaoliuu lietuviu tautos dauguma (88.12%} buvo ūkininkai ir po na- 
MiulI Sblaškytu 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 parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai. Hais žodžiais: "Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik §5.00. 
Gaunama Naujienose.
į.į- Seki arba Money Orderi siusti tokiu adresu: 

NAUJIENOS
173f So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 

Gavę pinigu, tuojau knygą paslųziae.

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

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

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

Juozas Kapažlnskat, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio Ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu- 
rtruota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbės girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
Uverata i anglų kalbą.

M. ZoUenlro, SATYRINIS NOVtLtS. Genialaus rusų rašytojo 
80 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina $2.

D. KunlUt, KELIONt J ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inhiristo ir agitpropo propaganda bei 
dtajiakavimiL Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Prof. P. Ptkarkllty KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina S2.

Vincai žomalfis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PAUAiTtJE.

tie Ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIINOSI, 173? So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060 

eHlUnkanf darbe valandomis arba užsakant paJtv Ir pridedant 
ar plnlglnf perlaida.

tui namus. |
Klebonijos rūsyje, kur dabar 

randasi Litas, ne tik'darosi per 
ankšta, nesveika ir sunku dirbti, 
bet ir valdžios statomi reikalavi
mai, Įsigyti elektroninės siste
mos aparatūrą, kainuojančią la
bai brangiai, kurios tačiau ne
įmanoma būtų rūsyje net insta
liuoti.

Naujų namų statymo diskusi
jos tęsėsi ilgai ir audringai.

norais situacijos, negalima ri
zikuoti šimtais tūkstančių. Rei
kia palaukti kol Kvebeko politi
nė padėtis stabilizuosis. 
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Kiti gi galvoja, kad dabar rei
kia nupirkti nors sklypą, kuris 
yra mums labai patogioje vie
toje — prie Aušros Vartų baž
nyčios ir vienuolyno, N. P. Se
serų žinioje ir jos sutinka už 
prieinamą kainą Litui jį parduo

kit O Petras Adomonis drąsiai’ 
pareiškė:

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

- American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave., Chicago, III. 60643

Telef. 312 238-9787
. • Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais.

• 8 dienų lietuvių ekskursija Į tris Havajų salas rengiama balandžio 
15 d. Kaina $479.

• Registruojami ekskursantai PLB organizuojamai kelionei į Angliją, 
Lietuvių studijų savaitės proga liepos pabaigoje. Kelionė iš Chicagos ir at
gal kainuoja $355/ Informacijos taip pat teikiamos agentūros skyriuj, esan
čioj Antano Taupymo Bendrovėje Cicero, Lį Tel. 652-5707,

- Jeigu jūs to sklypo nepirk
ite, tai aš jį perku, ir Litui to
kioje patogioje vietoje, sklypo 
jau nebebus!’

Atrodo, toks konkretus pareiš- 
. kimas, gerokai išgąsdino Lito 
, šeimininkus ir, kai buvo pravesti 
balsavimai, daugumas pabalsavo 
už sklypo pirkimą.

Gerokai sujaudino Lito narius 
' ir reikalai Jaunimo stovyklos
“Baltija”, kuriai irgi perkamas išsikristalizuoja geriausi ir ga-j 
miške prie stovyklos esantis že
mės sklypas.

Girdėjosi net piktokų priekaiš
tų Lito valdybai, kad ji perduos- 
niai stovyklą šelpianti, nesigai-

1 lėdama net tūkstančių kai kitoms 
Į lietuviškoms institucijoms ski
riama vos po vieną šimtą dole
rių.

Julius Jurėnas šią vasarą bu
vęs Vasario 16 gimnazijoje ir 
matęs kaip ten mokiniai vargin- 

i gai gyvena ir mokinasi, vieno 
’ tik trokšdami — būti lietuviais, 
prašė, kad Litas skirtų jų šal
pai didesnę sumą pinigų negu 
iki šiol.

O Marija Leknickienė, pasiūlė 
Lito valdybai paskirti pinigų 
nupirkimui Aušros Vartų para
pijai gerų mikrofonų, nes štai 
ir šiame susirinkime, per da
bartinių burzgėjimą ir žviegimą, 
visai neįmanoma esą girdėti kas 
kalbama scenoje.

Tokiu geniališku Lito valdy
bai pasiūlymu, džiaugsmingai na
riams plojant ir baigėsi šių me
tų Lito narių, net apie 3 vai. už
sitęsęs metinis susirinkimas, ku
riam taip kantriai, taktiškai ir, 
pasakyčiau, labai džentelmeniš
kai, vadovavo Juozas Bernotas.

Kaip ir kiekvienais metais, Li
tas pavaišino savo narius šilta 
vakariene, vynu ir. alum.

Elzbieta Kardelienė

biausi studentai.

Sugadino gera biznį
SAN FRANCISCO. — Jau ku

rie metai, kaip JAV-bėse “apaš
talauja” tūlas dvasininkas Sun

kunigą
KIJEVAS. — Ukrainoje ko

munistai ar KGB agentai nak
ties metu pašaukė kunigą Luts-

•Myung Moon iš Korėjos, Azijo-ikj būk tai prie mirštančio ligo
je, čia pradėjo biznį iš nieko, bet nio. Išsivedę į laukus kunigą pa
turėdamas aziatišką atkaklumą, korė. Vėliau “Literaturnaja Ga- 
čia įsteigė naują Susivienijimo Į zeta” parašė, kad kunigas tu- 
bažnyčią ir pradėjo Amerikos; rėjęs reikalų su moterimis ir to- 
jaunimą savo “tikėjimo” mo- dėl pasikoręs.

Nauflanosa salima gauti puikiy knygę, kurios papuoš kcki« 
knygų spinta ar lantyna.

Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų 
atsiminimai ir Įvykių bei netų aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kama $5.

A. Pakalniškis, METAI PRAEITYJE.' Netolimų Įvykių prisimini, 
ir laiko Įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti į 12 dalių. 296 psL. kaina $5.

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 
žiais viršeliais.

Prof. Vsd. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL, įrišta — S3,00, minkštais vir
šeliais — S2,00; II dalis, 225 psL, įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais

Henrikas Tomas
Pakalnės ir Labguvos-apskritys su įdomiais aprašymais, iliu- 
straenomis ir dokumentacija. 336 nsl_, kaina SS.

P. Kesiūnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų daliu Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina S3.

Janina Narūne, TRYS iR VIENA, jaunystės atsiminima.!
170 psl. -------- L-------- --------------------------------

M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 235 
puslapiai__________________________________

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidoms.
NAUJIENOS.

n tomas.
336 psL Kaina $6.00. Minkštais virš.

Gra- 
55.CO

________________________ __ . ______  S2.00
Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.

$3.OS

1733 S. Halsted St, Chicago. Hl. 60608. — Tet HA 1-6190

ii

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

Taupykite dabar
pas mus

So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan- 
daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina 31.50.gas

Knygos bus išsiųstos, jei 31.50 čekis arba Money Orderis
| bus pasiųstas tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

Jaa kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose' knyga aprašanti paskutinių 90 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir ju atliktus darbu* 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirma? Chicagon atvažiavęs 
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, soca 11 ištintų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban- 
kal ir kt.

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čeki arts Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1735 So. Halsted SL, ChicAgo, HL 60608
-- ——   -ĮlĮlĮ-'.. ’.J -E, _

(1869-1959) metu
664 psl. Kaina

lietuvis, pirmo*

'c'

Pas 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

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

UNIVERSA
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

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

TEL. 421-3070prteirtA 1923 metxla,

Įrbdsrof pietuota Hemai automoblliami partatytL
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NAUJIENOS lietuviškų organizacijų 
neskaldo

Lietuviškų vienuolynų samdyti žmonės pridarė daug 
nedovanotinų klaidų. Lietuvių tautos vedamos laisvės ko
vos jie nesupranta, o jeigu vienas kitas ir turi šiokią to-

nedora, 
visuome- 
nepuola. 
Tai yra 
“puolė”

nieko nenori. Bet blogiau, jie neturi drąsos savo pozici
jos pateisinti, nepajėgia duoti doroviniai paremto, aiški
nimo.

Savo spaudoje jie net nebando ginti savo užimtos vi
siems lietuviams vienos Bendruomenės pozicijos; jie ne
bekalba apie Helsinkio aktų komunistini vertinimą' jie 
ir klausyti nebenori apie Helsinkio aktus pasirašiusiems 
politikams primestos “pardavikų” etiketės. įdomiausia, 
kad pardavikų buvo pavadintas ir paties popiežiaus ats
tovas, dalyvavęs Helsinkio konferencijoje ir pasirašęs po 
priimtais nutarimais.
Prie klaidos prisipažinti nedrįsta, bet slaptai, be parašo 
išleistoje brošiūroje, kurią nelegaliai išleido jų valdoma 
lietuviška leidykla, jie ir toliau kaltina Naujienas iir savo 
teises pasiryžusius ginti lietuvius. Jie kaltina Naujie
nas ir jų redaktorių nebūtais nusikaltimais; rašo, kad 
jos puola lietuvius kultūrininkus, bet nei vienoje eilu
tėje nepasako, kada ir kur tas puolimas buvo padary
tas. Kaltinti “pardavimu” bet nepasakyti, ' kas ir ką 
pardavė, negalima. Kaltinti puolimu, bet nerašyti, ka
da ir kokia forma tas “polimas” buvo atliktas, 

Naujienos, iškeldamos vieną kitą mūsų 
nės veikėjo padarytą pareiškimą, to veikėjo 
Jos tik primena, kad jam nederėtų taip elgtis, 
priešinga visuomenės veiklos taisyklėms, Jos
mokytoja Barzduką, primindamos jam, kad jis nesilai
ko tų dėsnių, kuriuos jis, kaip mokytojas, savo moki
niams skelbė. Jeigu Barzdukas būtų prisilaikęs kiekvie
no mokytojo skelbiamų dėsnių tiesos ir teisybės klausi
mu, tai Naujienos būtų pirmos jį pagerbusios.

Viešai savo pozicijos ginti nepajėgia, bet užtat sa
vo paskvilyje Naujienas ir toliau purvais drapsto. Sa
ko, kad šis dienraštis ne tik puolė J. Gailą, bet puolė ir 
Lietuvių Bendruomenę. Visi žinome, kad Bendruomenę 
pradėjo skaldyti aukščiausioji centro valdyba, nenorė
dama su Cicero ir Marquette Parko vadovybėmis skai
tytis, bet ir toliau tvirtina, kad Naujienos ir Bendruo
menę skaldė. Naujienose dar nebuvo nei vienos žinios _ 
apie Bendruomenės skylimą, kai centro valdyba, prieš čius išmokėjo, o visai nejučiomis pajuto, kad jau ir lietu- 
siųsdama Gailą Į Chicagą, jau buvo davusi jam instruk- vių vardas nukabintas nuo lietuvių įsteigtų kapinių. Su
rijąs, ką jis turįs padaryti su veikiančiomis Bendruo- bruzbdę lietuviai katalikai kreipėsi Į Draugą,- prašyda- 
menės apylinkėmis. Centro valdyba panoro visą Ben-mi padėti jiems atgauti savo teises. Jie norėjo, kad lietu- 
druomenę valdyti, o kai pastebėjo, kad organizacijoje vių įsteigtos kapinės ir toliau pasiliktų lietuviškomis, 
yra kitaip įstatus-suprantančių žmonių, tai ryžosi juos '■ Draugas ir tada nei vienos eilutės neskelbė apie lietuvių 
atskelti ir išmesti. Bet šis centro valdybos nutarimas katalikų sklypų savininkų ryžtą atgauti savo teises. Ko- 
buvo klaidingas. Ji būtų daug protingiau padariusi, jei-Įkiu patriotizmu galima pavadinti šį vienuolių leidžiamo 
gu būtų pasiuntusi protingesnį atstovą ir vietoje visąi laikraščio redaktorių elgesį? 
reikalą išaiškinusi.Jie patys organizaciją suskaldė, o da
bar Naujienoms primeta suskaldymo kaltę.

Draugas iki šio meto nepaaiškino savo skaityto-tuvių kapinėmis; kad leidžiama laidoti pagal lietuvių ka- 
jams ir Amerikos lietuviams, kodėl jie boikotavo JAV talikų tradicijas ir kad nenaudojami kabliai. Kas padėjo 
200 metų nepriklausomybės sukakties minėjimą. Be at- šaukti sklypų savininkų susirinkimus? Kas dėstė lietu- 
sakingų parašų išleistoje brošiūroje šitas klausimas taip vių katalikų širgėlą ir susirinkimuose ginamas teises? 
aiškinamas: | Vienuolių samdyti žmonės gali parašyti, kad tai darė

“1976 m., minint 200 metų sukaktį, L. B-nei už- “patriotinis” Draugas, bet visi katalikai žino, kad tai bu- 
planavus suruošti didingą šios sukakties minėjimą, vo Naujienų darbas. Vienuoliams šis faktas nemalonus, 
V-osios Tautinių šokių šventės forma, pasišauta su- bet jo negalima paneigti.
skaldyti Bendruomenės menines pajėgas, užbėgant Naujienos siekia Lietuvai laisvės, Naujienos gina 
už akių ir suruošiant kitą lietuvių muzikinę šventę Amerikos lietuvių organizacijas ir įstaigas, Naujienos 
— minėjimą. Tačiau ši konkurencinė ‘‘šventė” pasi- gynė ir tebegina net lietuvių katalikų reikalus, kaip , tai 
baigė-nesekme: lietuvių ansambliai ir tautinių šokių buvo daroma šv. Kazimiero Lietuvių kapinių atveju. Ar 
gTipės atsisakė šioje atskaloje dalyvauti; todėl, ne- gražu kaltinti Naujienas lietuviškų organizacijų ardy- 
zadus savų meninių pajėgų, buvo pasamdytas ame- mu, kada dabartiniai Draugo redaktoriai susičiaupę 
rikiečių simfoninis orkestras. Chicagos lietuvių pa- tylėjo; kai buvo užsimota pakenkti net lietuvių katali- 
triotinė vadovybė nesidomėjo šiuo parengimu, pa- kų įstaigoms?
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metams ______
pusei metu ___
vienam mėnesiui

trims mėnesiams
vienam mėnesiui

Kanadoje:
oieums -______
pusei metu ___
/lenam mėnesiui

$31.UU
S18.0C
$4.00

$7.50
$2.50

$30.00
$16.00

$3.00

LIETUVIŲ TAUTINIU NAMŲ
Š. m. kovo 19 d. savuose na- sį, kiti apleidžia Chicagą, išvyk

imuose įvyko Lietuvių Tautinių' darni į Floridą bei kitas šiltes- 
Namų dešimtmečio (1967- 1977) nes vietas. Ateityje gali susida- 
banketas ir susirinkimas. Su-' ryti sunkumų kvorumui suda- 
sirinkimui pirmininkavo Jonas ryti. Šiaip materialiai tvirtėja-' 
Jurkūnas, sekretoriavo Juozas ma.
Sakalas. Į Orto Kremens perskaitė pra-lB. Kasakaitį ir C. Modestą. Su-

Jonas Jurkūnas, atidarydamas eitų metų protokolą. Protokolas sirinkiTnas vienbalsiai patvirti- 
susirinkimą, paprašė mirusių na- vienbalsiai priimtas.
rių pagerbimui minutei atsisto-1 
ti. Per šį dešimtmetį yra mirę, 
šie nariai: Stanley Baublys, Dr. 
Steponas Bįežis, Karolis Cicė
nas, Dr. Romualdas Giniotis, 
Dr. Juozas Dauparas, prof. gen.
Stasys Dirmantas, Jurgis Jaku-j pėsčius, vargus ir kitko, su na-

' mų šeimininkavimu surištais pa2ŲK0S1- 
reikalais.

Pasidžiaugė, kad įvairius smul- paminėti (1967— 
kius pataisymus atliekama sa-1 _

bonis, Jonas Jasiukaitis, Kazys 
Karpius, John. J. Kazanauskas, 
Jonas Kijauskas, Kazys Klinaus- 
kas, Kazys Kriaučiūnas, Angelas
Motuzas, Jonas Montvila, Matas vo jėgomis, ypač daug padeda Jurkūnas, trumpai apžvelgda- 
Naujokas, Jonas Pocius, Vytau-j Paulius ir kiti.- Apie pusę metų mas Lietuvių Tautinių namų aį- 
tas Pocius, Balys Pupalaigis, nebuvo, nei “bartenderio”, nei suradimo reikalą. Padėkojęs 
gen. Mikas Rėklaitis, Felicijus | “džemtoriaus”,’ tai ir pereitais daug jprie namų^prisidėjusiems 
Rauba, Dr. Julius A. Ramonas, metais, taip taupiai verčiantis, Broniui. Kasakaiciui, Mečiui Va-
Juozas Sadūnas, Juozas Stanai
tis, Romas šiaudinis, Bruno Va- 
sys, Albertas Vengris ir John 
Zuris,

Apgailestavo, kad jaunimas 
neprisideda. Praeitais metais 
vos 4 nauji nariai prisidėjo. Da
lis narių jau nuėjo Į amžiną atil-

MTMFTIS ’ilgas pl°jimas’ bravo Šūkiais pa- 
ju X AkJ IvdČtRS- T\ itl Hptliwai novinri nrlydėtas. Kiti lietuviai, nežiūrint 

nei jų partinių ar kitokių Įsiti
kinimų, salę visuomet gaus ir 
jie mielai laukiami.

Naujų direktorių rinkimai. 
Nominacijų komisija siūlė šiuos 
kandidatus: V. Dargi, B. Paplė- 
nienę, M. Valiukėną, A. Visockį,

i no.
Juozas Andrašiūnas smulkiai 

pranešė kasos stovį, pajamas iš
laidas. Bendrai praeitais me
tais liko 7,000 gryno pelno. -

Namų šeimininkas Bronius 
Kasakaitis papasakojo savo rū-

Jonas Jurkūnas, baigiant su
sirinkimą sugestionavo, kad in
vestavimui kapitalo reikėtų ap
sižiūrėti, kur nors nupirkti že
mės. Dar apgailestavo, kad kul
tūrinėse popietėse, nariai mažai

susidarė ir didesnis pelnas. Jis hukėnui ir kitiems, tolimesnę 
pats už namų priežiūrą jokio at- programą vesti paprašė Algį Vi-
lyginimo negauna ir neprašo. 
Buvo užsimoję ir komunistai 

salę išnuomoti kaž kokiai paro
dai ir net komunistinių filmų de
monstravimui. Jiems buvo at
sakyta, salės negavo. Publikoje

triotinė spauda jo nereklamavo ir todėl tik nedide
lis mūsų tautiečių skaičius (vieni jų “pritariantie
ji” skaldytojams, kiti šiaip smalsieji) į šią šventę 
atvyko. (Gyvosios lietuvybės griovėjai, psl. 4).
Kad “patriotinė spauda” nereklamavo, tai visi ži

nome, bet kad parengimas nebūtų buvęs sėkmingas, tai 
prieštarauja faktams. Salė buvo pilna, programa buvo 
pirmos rūšies, atsiliepimai spaudoje buvo puikūs-, tai 
“patriotai” Įžiūri “skaldymą”. Blogiausia, kad parengi
mas buvo sėkmingas visai be ‘‘patriotinės” reklamos. Vi
si lietuviai rėmė Tautinių šokių šventę, tai kokio “pa
triotizmo” sumetimais jie neskelbė 200 metų sukakties 
minėjimo?

Bet tie “naujieji” neskelbė ir kitų lietuviškų rengi
nių. Visi atsimename, kai prieš kelis metus Chicagoje 
katalikai susirūpino Chicagos šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėmis. Lietuviai katalikai tas kapines Įsteigė, morgi-

Šiandien visiems lietuviams katalikams malonu, kad 
jų įsteigtos kapinės ir vėl pavadintos šv. Kazimiero Lie-

“patriotinis” Draugas, bet visi katalikai žino, kad tai bu-

jungos. Dr. K. Bobelis Alto ir iš Romos Katalikų Bažnyčios 
savo vardu. i oficialių maldų būtų pašalinti

M. Šimkus — Neo-Lituania r lytį liečią išsireiškimai (sex lan-
korporacijos, M. Marcinkienė-,guage). .
Moterų Federacijos. Buvo gau
ta telegrama — sveikinimas iš 
Los Angeles Tautinių namų šei
mininko Jono Petronio. Visi 
sveikintojai linkėjo tautiniams t 
namams plėsti ir geriausių sėk
mių. ” . j
_ Meninė dalis: Henrikas Ka. VaHklno? kad'p’Jalfatų 
ainskas paskaitė Vinco Mykolą,-1 kanonines uiati ordi.
cio-Puhno: Mano bustas Lan-j naotj pasirėmus. >Tai
?as. Tvora, Durys, Namas, Vies-;rei.Ha. M ,ie Rūnlai Mnori, 

kad tad tie dalykai būtų užmes
ti”, pasakė Nacionalės Kunigų 
Tarybos pirmininkas kun. James 
Ratigair iš Joliet. “Tai reiškia, 
kad delegatai nėra patenkinti 
dabartine Romos pozicija ir pa
geidauja, kad reformos būtų tę
siamos.

Kiek anksčiau, arti 200 dele
gatų atmetė pasiūlymą užproto
koluoti, kad (konvencija) “at
meta” Vatikano dokumentą, jog 
moterims draužiama kunigauti, 
bet delegatas iš New Orleans per
spėjo smarkiai žodžiais neįžeisti 
Šventąjį Tėvą. “Jei norime tu
rėti Vatikane įtakos negalime jo 
įžeidinėti”.

Po valandos vyko dešimtme- 
•1977) ban

ketas. Banketą atidarė Jonas

Nacionalinė kunigų 113 tary
ba didele balsų dauguma priėmė 
nutarimą kreiptis į popiežių Pau
lių VI, kad peržiūrėtų vėliausia 

: Vatikano deklaraciją, draudžia^ 
. čią moterims būti kunigais. Or- 
' ganizacijos Delegatų Rūmai pa-

nia, Saulė. Jurgio Blekaičio 
“More Nostrum”, Ruigio Andriu- 
šio Naktis parugėje, Justino 
Marcinkevičiaus “Mindaugas” 
(Monologas prie Lietuvos žemė
lapio).

Per skaitymą buvo dvi po ke
lias minutes pertraukėlės, ku
rias labai vykusiai išnaudojo Zi
ta Kevelaitytė-Visbckienė. Lie
tuvos himnas. Valgius palaimi
no Tėviškės parapijos klebonas 
A. Trakis. Tostą turėjo pakelti 
direktorių vardu dr. J. Bartkus. 
Dėl ligos negalėjo dalyvauti. At
liko Jonas Jurkūnas. Po tosto 
sugiedota Juozams ir Juzėms 
“ilgiausių metų”. Mat, tą dieną 
jų vardinės.

Po to jaunos mergaitės sve
čius vaišino skaniai pagamintais 
valgiais. iPrie valgio be šam
pano dar stipresniu gėrimėliu 
pavaišinti.

Vėliau atsiradęs iš Vokieti
jos 16 vasario gimnazijos direk
torius p. Natkevičius prabilo i 
susirinkusius, primindamas ne
pamiršti šios gimnazijos, re
miant ją materialiai ir siunčiant 
i ją vaikus mokslui eiti. Tai esą 
vienintelė lietuvių gimnazija 
laisvame pasaulyje. Sumažėjus 
mokinių skaičiui, reikia tikėtis 
iš Vokietijos valdžios nebus šiai 
gimnazijai skiriamos subsidijos, 
šiaip geram orkestrui grojant, 
svečiai, kurių buvo per porą 
šimtų, galėjo pasišokti.

Čia dar reikėtų priminti, kad 
už mirusius narius buvo atlaiky
tos pamaldos, kovo 19 d. Gimi
mo šv. M. Marijos bažnyčioje 
ir kovo 20 d. Tėviškės liuteromi 
evangelikų bažnyčioje. Kiek
vienas atsilankęs gavo ir gražiai 
išleistą A. Juodvalkio redaguo
tą 12 puslapių leidinėlį, kuria
me smulkiai apšyta namų istori
ja. Stasys Juškėnas

LOUISVILLE, Ky. — Kata
likų Bažnyčios kunigų konvenci
ja, paneigda Jv. Raštą, nuta
rė pripažinti moterims teisę bū
ti kunigais ir diakonais. -Jie taip
gi nutarė pakeisti, jei ne šv. Raš
to, tai bent maldų turinius, ku
riose yra lyčių diskriminacija.

Kunigų, konvenciją, priėmė re- 
zoliuci ją, kuri bus pasiųsta po
piežiui Povilui VI ir kurioje pra
šo popiežių pakeisi Bažnyčios nu
tarimą, užkertantį kelią mote
rims būti kunigais.

sockį.
Algis Visockis pastebėjo, kad 

namų įsigijimo iniciatoriai buvo 
tautinės minties žmonės, ypač 
Jonas Jurkūnas. Bet dabar įsi
jungė ir kitų pažiūrų žmonės. Tai 
ir Lietuvių Tautiniai namai tapo 
visų lietuvių namais.

Kunigas A. Zakarauskas at
kalbėjo invokaciją —- maldą. 
Sveikinimai; Lietuvos gen. kon
sule Juzė Daužvardįenė pasi
džiaugė, kad iš buv. paprastas 
apdraudos įstaigos pastato, at
sirado jaukus kultūrinis lietu
viams židinys. Be. to sveikino: 
A. Juodvalkis korporacijos Neo- 
Lithuania vardu, A. švažas-Lietu konvencija pareikalavo, kad mo
viu tautinės sąjungos, K. Kasa- terims būtų duota teisė būti ku-

Bylos prieš '

WASHINGTON.:— Bylų skai
čius sąryšyje su Swine-fiu■ in- 
jeksijomis taip sparčiai didėja, 
jog jų nagrinėjimas užtruks ma
žiausiai 5 metus, ir kaštuos ne
mažiau 6 miL dol., pasak teisin
gumo departamento.

JAV kunigai reikalauja 
lygiu teisiu moterims 
LOUISVILLE, Ky. — Ame

rikos kataliku kunigų delegatų

• Kanadoje, Britų Kolumbi
jos provincijoj e,, yra Kwakiutl 
indėnų kiltis. Tos kilties indė-? 
nai, norėdami pasiskolinti pini
gų, turi užstatyti savo vardų,' o

— - __ _ —___  ___ _ —v.____ _— ____* — patys likti bevardžiais iki.skola
kaitis — Tautinio akademinio są- nigais ir diakonais, taip pat kad j bus gražinta.

Nuo Ji v metu balandžio mėn. 15 dienos Chicagos Mokslo ir pramonės muziejuje 
paveiksle matomas Joseph A. Burlini rodys suiteresuotiems žmonėms, kaip nuo raketą 
einama prie vaivorykščių, Muziejus yra prie 57-tot gatvės ir Lake Shore Drive. Už įė|i« 
me ir pasimokyme nieko nereikia mokėti.



utc K. G* oALUKAS
XkX/4KKUkA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKCLOGJNe chirurgua 
6449 $4, Pviaskj Rd. (Crawford

Medical building). Tel. LU 5-6444 
Priima ligonius pagal suturimą 

ei neatsiliepia, skambinti

DR, C. K. BORrHS 
INKSTŲ |R ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
T*l«f. 695-0533

*•« Valley Medical C-rHey 

8.' 0 SUMMIT STREET
«OUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

DR. PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

^šstchesj^r Community klinikom 
Medicinos direktorius,

S.Manheim Rd^Vrestehestar. i H 

V aLANDOS: 3—9 darbo dienomis ii 
kas antrą šeštadieni 8—3 vaL 
TeU 562-2727 arba 562-2728

REZ.: GI 84)873
DR. W.E1SUN -E1S1N AS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIHURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimu Jei neai- 
Hiiepia. skambinti Ml 3-0001.

Telaf. BE 3-5893

DR. A. B. GUEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

3907 West IO3 r d Street 
V'4^»4os panai susitarimą

d£ k. a. v7Tikas
ė89-4441 561-4605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
Iv02 N. WESTERN AVE. 
521« N. WESTERN AVE. 

Telefonas atsakomas 12 vai.

BrTwam hkkas
OFTOMETRISTAS 

kalba lietuviškai 
telš •*. 71st St. — Tai. 737-5149 
Cikruta akis. Pritaikfl akiniu, jj- 

ooctaci lenses"
ii, pagm susitarimą. Uždaryta tree

DR. LIONAS SESUTE
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
^5* WEST S3 r c STREET 

VftL. tiis,aiL nuo 1—4 po pietą, 
teivmacl. nuo 5—7 vai. vai. 

Ofiso telaf.; 776-2380
ros, teiaf.i 448-5545

Dfc VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SsnBra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofise*: 2652 WEST 59th STREET 

TeU PR S-1223
OFISO VAL.; pirm., antrad.. trečiad 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie 
oiais 2-4 vaL po pieta ir kitu laiku 

pagal susitarimą

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEOAŠ-PROTEZISTAL 

Aparatai - Protezai, Med. Ban 
W dažai. Speciali pagalba koloms 
i (Arch Supports) ir 1.1.

Amžinasis” Ugandos prezidentas Idi Amin apsikabinėjęs 
svarais medaliu ir ordinu, kuriuos pats sau paskyrė.

Prof. Andrew Kayiira apie Idi Aminą
Mirtis ir brutalumas virto jais skaldyti kiltų kalinių gal- 

kasdieninis reiškinys Ugando-vas, o kas atsisako, tai kitiems 
je, jįaunoje nepriklausomoje ‘ įsako ir jų galvas suskaldyti, 
Afrikos respublikoje. Visi gy_ o gyvi likusieji, sargams graT 
veninio aspektai mano tėvy- ginant nušauti, vra verčiami 
nėję yra užnuodyti ir to prie- ’ valgyti užmuštųjų mėsą...” 
žastis yra Idi Amin, pervers-1 Taigi, mokinys pralenkė 
ino keliu prieš 6 metus pala-1 net savo mokytojų išradinius- 
pęs Ugandos prezidentu ir to- ekonomijoje. Nors prie Hitle- 
kiu pasiskelbęs visam savo ani rio ir Stalino mitybos padėtis 
žiui, pareiškė prof. Andrew badas ir mirtis nebuvo’ geres- 
Kąyiira , buvęs nuo, 1973 iki nė, kaip prie Amino, 
1975 metų Ugandos kalėjimų bet apie “oficialų” kanibaliz-
prievaizda ir gavęs Aminą bei 
jo valdymą pažinti iš arti.

“Tas žmogus turi būti sus
tabdytas! Jis nejuokauja gar
bindamas Hitlerį ir žadėda
mas jam. pastatyti paminklą, j 
Jis per šešerius metus išžudė 
ik į 390.000 Ugandos gyvento
jų”, pasakė prof. Kayiira.

Prof. Kayiira dabar yra kri
minalinės teisės profesorius 
New Haven universitete, Con-i 
nectocut. kurs su žmona ir tri
mis vaikais pabėgo, matyda
mas ką Idi Aminas daro. Prof. 
Kąyiira yra baigęs Pietų Ilino
jaus ir New Yorko universite
tus — kriminalogija. Leidimą 
išvažiuoti į Ameriką gavo pa
sakodamas Aminui, kad jam

iną nebuvo girdėti.
Ugandoje yra gyventojų 6 

milijonai protestonų krikščio-: 
nių ir katalikų, o likusieji 
750.090 yra inoslemai (maho
metonai), įskaitant patį Ami
ną. -Visus, kas ne mohameto- 
nas, Aminas skaito valstybės 
priešu. Jo budeliai vieną krik 
šėionių kaimą sunaikino, iš 
kulkosvaidžių iššaudant nuo 
mažo iki seno jr jų kūnus sušė
rė krokodilams.

Prof, kayiira aleido Ugan
dą 1975 metais, kai Aminas 
pradėjo medžioti vienos gau
jos — Kondos narius ir terorą 

[išplėtė per visą Ugandą, ne- 
•beskiriant kas kalias kas ne-

KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

* "Jūs tyrinėjate 
jie tai ir yra, kurie
Mūsų tekste pasakyta, kad šventasis Raštas apreiškia mums Viešpati 

Jėzų. Todėl norintieji ji pažinti turi ieškoti žinių apie jį šventajame Raš
te. Tuo tikslu Dievas davė mums apaštalus, pranašus ir mokytojus. Žmo
nių žodžius galime priimti tik tada, kai jie sutinka su gyvojo Dievo 2o- Į 
džiu, O norint supras u kas parašyta, reikia šventosios dvasios pagalbos, 
šventąjį Raštą reikia nelik skaityti, bet tyrinėti; o naudingų ir gyvenimui 
reikalingų pamokų gausime tik tada, kai būsime nuolankūs ir pasirengę 

padarys mus tinkamais ge-įimti mums Dievo duotąsias 
ri^ms darbams.

Vin tino, kad mirth
rus.dji? | tą kUuStmą

Rm/kite:
« ZAV4S7 3/15 *EST

pamokas, kurios

Ži«UT4 U paliečia 
knygutė "Viltis

E.VN’DO ATMESTI
EIŠTEINO TEORDĄ

SOFIJA, Bulgarija. — Bulga
rijoje susidarė fizikų moksliniu-Į 
kų grupė, kuri yra pasišokusi! 
sugriauti Alberto Eišteino rea-j 
lytyvumo teoriją. Besivadovau-; 
darni pačiais naujausiais kalku-j 
liatoriais, bulgarai fizikai

ViL: St—4 &—8. šeštadieniais 9—J
>50 W««t 63rd St., Chicago UI. 6062 

Tolei.: pRosp*et 6-5084

..... .........................— 111 I ■■in^lhi—IWt jjr .

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLiNYČIA 

! z443 WEST 63rd STkčEI

! Telefonai: PR &-0833 ir PR 84)834 
Taip pat naujoji Barbaros ir 

Gene Drishiy krautuvė
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 
Tel. 499-1318

'EkKKAŲST YmAi

M 0 V I N G
Leidimai — Pilne »pdr«ud,

ŽEMA KAINA
R. i E R £ N A S

Tel. WA 5-3063

I
« I ■ I*n> WM* . r« r _ f——•-< -WĮi MT V

M 0 V i N G 
Apdraustas ę^rkraustymai 

ii įvairsv «tstump. 
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996 į 
I ■ ■■■■■ ■>— <■■■■< RfWFe. ...... MM I J

pažadėtas daktaro laipsnis, už 
kriminalo studijas.

Su savo teroro sistema Ami- 
iąs Ugandoje sunaikino visą 
teisingumo sistemą, pasakė 
>rpf. Kayiira. “Jo pakalikai 
;rę>bia žmones gatvėse ir me- 
a juos į “viešojo saugumo vie 
setus Kampaloje, t. y. Ugan- 
iųs sostinėj. Ten juos kanki- 
ia ir badu marina kol priver
ia išduoti draugas ir artimus 
visokiais tardytojų, sumany
tais kaltinimais. Tos kampa
nijos tikslas yra ne iš suimtų- 
ų liesai išgauti, Let'daugiau 
žmonių apkaltinti.

“Kai kurie, išlikę gyvi, pasa
koja apie padėtį Kampalos ka- 
ėjime dabar prie Idi Amino, 
<ur kaliniai yra priversti kū-

kaltas.
Daug kas laisvuose kraštuo

se neliki, kad tikrai taip bū
tų, bet pradžioje ir Stalino bei 
Hitlerio teroru netikėjo, o 
prezidentas Rooseveltas bene 
iki mirties Staliną vadino “go
od uncle Joe”...

J. Pr.Diplomatų nuomonės
MASKVA. — Vakarų diplo

matai Maskvoje pasakytą kovo 
21 d. Brežnevo kalbą Įvardina 
lygindami ją su prez. Carterio 
reikalavimais atsižvelgti i žmo
gaus teises. Brežnevo kalba tik 
rodo, kaip Carterio atviros diplo- 
mi’tijos linija verčia komunistus 
gintis.

Raštus, nes tariatės juose turį amžinąjį gyvenimą; 
liudija apie mane". — Jono 5:39.

kiekvieną. Bet kur yre ml 
po mirties“, kurią ^susite

Sfcth STREET CHICAGO, ILL. 60629 
tV RAŠTO TYW1NFTOJA

FEVAS IR SUHUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-2345-6

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOwnhaU 3-2108-S

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKSTe TUTOMOB1L1AMS PASTATYTI

T yra fizikų, netikinčių relatyvu- 
mo teorija.karalienė
mas su gražiomis panomis yra

LONDON. -— žinoma Londo- 
yra no žurnalistė Linda Hawkins sa- 

įsitikinę, kad prof. Eišteino re- ko, kad princo Karolio susitiki- 
latyvumo teorija netiksli.

Šių metų gegužės mėnesį So- j tik priedanga prieš smalsuolius,
fijoje šaukiamą mokslininkų ma-; Žurnalistė tvirtina, kad tikroji 
tematikų ir fizikų tarptautinė • princo širdies ir busimoji Ang- 
konferencija, kurios tikslas pa- i lijos karalienė yra 25 metus tu- 
rodyti kitiems pačią didžiausią ’ rinti graži lady Jane Wellesleby. 
matematikos Eišteino klaidą. Pa-j Princo ir jos romanas prasi- 
sirodo, kad kituose kraštuose dėjęs 1974 m.

Vandai ir Jurgiui Kasiuliams ir jų dukrai

| Ingridai, dideliame liūdesy netekus brangaus 

f sūnaus ir brolio,

. A. t A. HENRIKO,

| reiškiame gilią užuojautą.
I

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

EUDEIKISGAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Teh: YArds 7-1741 - 1742

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

8

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

1 Visos programos ii WOPA, b 

1490 kiL Aa M-

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 

; — 1:00 vai. popet. — šeštadienį 
; ir sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 
■ vai. ryto.

TaleL: HEmlock 44413*
7159 So. MAPLEWOOD AVE. • 

CHICAGO, ILL. 40629

it ,.^1

Etru&kai gyveno Arno upyne, Venety žemėje 
dar prieš romėnu jsigalėjima,Paveiksle matoma 
atrutku, ital$^ vadinamu truskp, porę, marmure, 
išlikusia iki Šiy dieny, Šis marmuras buvo pa
dėtas ant poros kapo paminklo, Jiedu buvo pa
laidoti šeštame šimtmetyje prieš Kristų,

Jūratės Draugovė ir Tėvai

MODERNIšKGS AIR-CONDfflONED KOPLYČIOS

reiškiame ir kartu liūdime.

or crater

Dana Žukauskas,

Vandai ir sesutei Ingridai, gilią užuojautą

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 1 
NAUJ'ENOot GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

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

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- ! 
rūpmimą._______________________   $8.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje S4.00 dabar tik_________ $3.00
Minkštais viršeliais tik_____________________________ SZ00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Keliones po Europą įspūdžiai. Dabar tik ____ _____  $2.00

Galime teip pet užsisakyti paštu, atsiuntus iekį arba money orderi, prie 
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo Išlaidoms.

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

■■ _ ............. — i
S _ NAUJIENOS, CHICAGO ą ili— Tuttday^Urch X 1977

i

P. J. RIDIKAS

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

BUTKUS - VASAITIS
14AC So. 50th Avė., Cicero, I1L Phone: OJLympic 2-1003

STEPONAS C. LACK IK SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667X
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, III. $74-4411

GEORGE F. RUDMLNaS
3319 So. LirUAMCA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

t A. HENRIKUI KASIULIUI

tragiškai žuvus, jo tėvui Jurgiui, motinai

Vydūno Draugovės tėvu vardu.

Anything less than a 20-pound turkey would be an insult to 
your mother’s holiday feast. With two favorite couples coming 
for dinner this weekend, be grateful for her gift package of left
over turkey. Stove Top chicken flavor stuffing mix forms a ring 
mold and creamy turkey a la king surrounds it Birds Eye 5- 
minute sweet green peas and & bottle of chilled wine are all yo< 
Xieed for a post-holiday party.

, TVKKKT A LA KING WITH SWTFFING RING
3 cups diced cooked turkey
1 can. (10^ oz.) condensed 

cream of mushroom soup
2 tablespoons pimiento strip®
2 tablespoons sherry wine j

J 1 package (6 ox.) chicken
flavor stuffing mix
cups water

2 packages (10 ox. each)
5-minnte—cook frozen

| sweet green peas

Prepare stuffing mix sx directed on package, using 1% eupg 
water. Gently press into a greased 4-cup ring moti; keep vwm. 
Meanwhile, prepare peas as directed on package; keep waracu 
Combine turkey, soup, pimiento, wine, and cup at the pea« in 
a saucepan. Cook and stir until mixture just comes to a bo£L 
TTnmold stuffing onto serving plate; spoon turkey mixture around 
base and 1 
<«0rdngJL

Chicagos
Lieiuviy 
Laidotuvių 
C/ireKtorių 
Associacijoa

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTŲ 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TO Ji AS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

3354 Ro. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1S11



— I etuv’u Pens ninku susr 
• i.ikinri* bus kovo mėn. 30 <1. 
( j Hrk Eieldhousc pakopo
se 2 \al. p. p. Kelionių Biuro 
\ d/į »s p. Ptask rodys fi mą iš 
savo kelionės i Pietą ašigalį. 
\;i«ėii. kurie norėtumėte sumo
kėti nario mokestį, prašomi at- 
\ vkli pusvalandžiu ankščiau.
— Lietuvių Tautinių Šokiu In

stitutas praneša, kad š. m. rug
pjūčio mėn. 21 — 2S dienomis 
Dainavoje, lolGŲ Austin Rd., 
Manccster, Mieli. 18158, įvyks 
tautiniu šokių mokytojams-va- 
dovains kursai. Kkvieciami da
lyvauti tautinių šokių vienetų 
vadovai arba jų įgalioti ir reko
menduoti asmenys, nejaunesni 
kaip 17-lika metų amžiaus. Dėl 
smulkesnių informacijų rašyti 
ar skambinti cino adresu: Jad- ( 
v vi* a Matulaitienė. 188 Izigan ' 
SI., Brooklyn. X. Y. Telef. 212- 
2:15-6 153.

— Stasys Paulauskas, skautas 
vytis, baigės Cicero aukštesne 
lituanistine mokykla, JAV ar
mijos kapitonas, Vietnamo ka
re gavęs šešias pasižymėjimo 
ženklus, kandidatuoja į Oak 
Parko, III., parkų distrikto ko- 
misionierius. Kad lietuvių čia 
gyvena ir nedaug, bet kiekvie
nas turėtų paraginti savo kai- 
mynus ir prietelius balsuoti už; 
mūsų tautieti, Rinkimai i wk s I - * 
balandžio mėn. 5 d. 1

__ Birrelio Išvežimų ir So
vietu S .•><>' ><lietuviu tau 
tos naikinimo minėjimas, įvyks 

'birželio m • i •> <1. 3 vai. p. p. (.i- 
eeroje š\ Am.tuo parapijos sa
lėje.

_ fifca’zos >r apylinkių liau
dininkų susmukimas bus ba
landžio m n. 1 ■ d. 2 vai. p. p. 
Evangeliku Reformatų salėje,’ 

.’>23(1 So. Artesian Ave.

j _  Į ALT Cicero skyriaus vai
įdvbą išrinkti: pirmininku Dr. 
■Petras Atkočiūnas, vicepirmi- 
i ninkais: organizaciniams reika
lams Dr. Brom- Motušienė. ūkio 

'reikalams Pranutė Dvilaitienė 
; ir reprezentacijai inž. Jonas Cin 
kus, kasininku Jonas Šiaučiū
nas, sekretoriumi Stepas Pau

lauskas ir protokolų sekr. Vik
toras Motušis. { tarybą išrinkti: 
i pulk. Jonas švedas, Stasys Lie
pas. Zuzana Juškevičienė, Pra- 

' nas Kašiuba. Stasys Pranckevi- 
ičius, Kazys Žilėnas, Stasys Juo
zaitis. Vincas Kačinskas, Alfon
sas Kizlaitis. Antanas Zumeras 
ir Jonas Cinikas. (Sp.)

— Pranas Berneckas iš To
ronto. ŠALFAS centro valdybos 
pirmininkas, lankėsi Čikagoje. 
Tarėsi su sporto ir LB aktyvu 
Pasaulio lietuvių sporto žaidy
nių bei kitais aktualiais sporta
vimo ir fizinio auklėjimo rei
kalais. žaidynės ruošiamos 1978 
m. birželio mėn. Toronte. Nu
matoma dalyvaus lietuviai spor 
tininkai iš veik visų kontinen
tų.

— SL Jokūbaitis perrinktas

I^ST Vlado Putvio šaulių kuo-i 
čėnas išrinktas, vicepirm., V. 
Pečiulis — seki., J. Mockus 
ižd., V. Stoikus instruktorium, 
J. Jokubaitienė moterų va
dovė, 1. Pečiulienė — padėjėja, 
P. Juodienė, J. Puteris ir B. Ur
banavičius — priežiūrai, S. Ban 
nelis, be to, J. Jankaitis, K. 
Naudužas ir K. Butienė išrink
ti į Garbės teismą.

— A. Latonienės, Vytauto D. 
šauilų rinktinės narės, pastan
gomis įsteigtas rinktinės mer
gaičių kvartetas. Jį sudaro ke-i 
turios seserys—Teresė, Marytė,1 
Našlutė ir Verutė Bilitavičiūtės. 
Kvartetas išpildė programą Bo- 
ckforde Vasario 16--sios minėji
me. Į Rockfordą nariai buvo nu 
vykę dviem specialiais autobu
sais. J. J.

— BALFo susirinkimas. Mar 
qruette Parko BALFo 5-to skyr. 
valdyba kviečia visuotiną meti
nį narių ir prijaučiančių susi
rinkimą, kuris ivvks š.m. balan
džio mėn. 3 d., 1:30 vai., tuoj 
pat po pamaldų. Šv. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos spor 
to salėje. Bus C V pirm. M. Ru
dienės žodis, valdybos, revizi
jos komisijos pranešimai, nau
jos valdybos ir revizijos komi
sijos rinkimai. Valdyba

Alphonse Masamba Debat, pirmasis 
Kongo prezidentas, praeitą penktadie
nį buvo sušaudytas už tai, kad jis ži
nojęs apie pasikėsinimą nužudyti pre
zidentą Meriem Hguadi, bet policijai 

I nieko apie tai nepranešęs.

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLY — jeu 80 motu tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams

SLA — didžiausia lietuvių fratemalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdraudę ir ligoje pašalpą kuri yra pigi nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o taikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse miliĮono dolerių kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000,00. ..

SLA — jaunimui duoda gera -TaupomaĮą Apdraudę • Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai. ‘

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

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

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės Į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSlviENIJIMO darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW TORE, N. T. 10001

JUBILIEJIMŲ METŲ 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

5AUJI1EH0MS žieme: xuejo 60 metų. Xinim tą sukaktį, gerbiant piraojc 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudo? pirmū- 
aus ir atliekant oūtinaa pareigaus amžinam lietuvybė! išlikimui tkel- 
blamaj Naujienų platinimo vijua,

NAUJIENOS tvirtai Ktovi ir keroja už Lietuve? Ir pavergtu lieturlų Ulrrę, 
neidamas ir neaidėdamoa į žzndėriua ra ckupantalf tr jų Igilio- 
tinlaX

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines shapes, jų bendro inrtitu- 
djo ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikrins.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos Ir poltinių iliuzijų 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.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
irelbdama platinimo vajų kreipiasi j visus lietuvius pasekti lietuviškos 
-paudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet Ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanse.
KMNUGJA: ChlogoĮe Ir Kin«do[» m<t«rns — $30.00, pusei metų — SI$.06, 

trlmi mėn. — S8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $230. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St.

Chicago, UI. 60608

Q Siunčiu dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudų.

Į Į Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių jsip*reigojimų.

PAVARDft IR VARDAS ----------------------------------------------

ADRESAS__________________________________________

HELP WANTED — MALĖ 
Darbia inky R«ikį«

MAINTENANCE 
Machinery — Plumbing — 

General Mechanics
Please do not phone. Come in per

son.
English speaking.

DRISCOL & 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 sistema ir kito
mis dirbtuvės mašinomis.

Patyrimas nitavime taip pat reika
lingas.

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

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

Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 1 REAL ESTATE FOR SALE

‘PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
CR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l
MUTUAL FEDERAL SAVINGS

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

Puse žmogaus gyvena
CHICAGO. — Tribune patei

kia nepaprastą žinią apie jauną 
kariuomenės naujoką Allen Jack- 
son, kurs savanoriu įstojęs į 
Amerikos kariuomenę, norėda-
mas išmokti auto mechaniko dar
bą, buvo paskirtas tankų šofe
riu, ir vieną dieną bemanevruo- 
jant patekęs tankui ant kelio 
pervirto, kur tankas jį pervažia
vo skersai, perplaudamas Jack- 
soną lygiai pusiau, sutraiškin- 
damas visą kūno pusę žemiau 
juosmens.

Skubiausiai nulakintas Į ka
rinę ligoninę, jis išliko gyvas, 
atsigavo ir pasitaisė ir dabar 
planuoja kaip ir kokias dirbti
nas kojas užsakyti ir toliau mo
kintis auto mechaniko amato, bet
už pusę savo kūno reikalauja nand 
penkių milijonų dolerių. 531-2190.

— Vytautas Beleckas, New 
Yorko lietuvių komiteto narys 
dėl Sunny Hills, Florida — Li
thuanian Unity Corp, preziden
tas, atvykęs j Chicagą ir kovo 
31 d., ketvirtadienį, 7 v. v. Jau- 

inimo Centro kavinėje duos pra- 
! nešimą apie ateities planus no
rintiems įsikurti Sunny Hills 
mieste. Dėl informacijų Chica- 
goje skambinkite M. Kielai, 312- 
434-9655.

Grįždamas iš Chicagos Vy
tautas Beleckas sustos Detroite 
ir balandžio 4 d., pirmadienį, 7 
v. vai. p. Jono Vyšniausko rezi
dencijoje, 21735 Carleton St.,. 
Southfield, Mich., duos Detroi-

Reikalingi darbininkai
Ar dairotės gero ir nuolatinio dar

bo metalo pramonėje su puikiu atly
ginimu ir priedais?

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

Privalo kalbėti ir suprasti angliš
kai.

R. LAVIN & SONS, INC.
3426 S. Kedzie Avenue 

Vienodų progų darbdavys.

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

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

TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW. S 
mieg. ir valgomasis. Labai patogus 
susisiekimas I vakarus nuo Califor- 
djos prie 63-čios.

ŠIMAITIS REALTY I
Notary Public 

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

to apylinkės lietuviams praneši
mą, apie Sunny Hills,’ Florida. 
Šiuo reikalu dėl informacijų 
skambinkite p. D. Bulaičiui — 
313-549-6878.

Balandžio 5 d., antradienį, 7- 
v. vak. Vytautas Beleckas duos 
pranešimą apie Sunny Hils lie
tuvių kolonijos ateities planus 
Cleveland© apylinkės lietuviams 
— naujosios parapijos viršuti
nėj salėj, Neff Rd., Cleveland, 
Ohio.

Smulkesnes informacijas Cle- 
velande galima'- gauti skambi- 

p. Juozui Mikeliui 216- 
(Pr).

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

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 aukštų po-4 kamb.. rūsys, garažas, 
$43,500.

72 IR FRANCISCO — 4 butų mū
ras. naikia šilima gazu. $54,900.

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

BUDRAITIS REALTY
, Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd SL, Chicago 

Tel. 767-0600.

MARIA NOREIKIENŽ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
26CS West S9th SL, Chicago, HL 60629 ® TeL WA 5-2787

Old^lls oaslrinkimas geros rūšies Įvairiu prekių.
MAISTAS Iš EUROPOS SAHPėLIV.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp,

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69rh St., Chicago, III. 6062?. — Tel. WA 5-2737

2333 So. Halsted -ct., Chicago, III. 50608. — Tel. 254-3320 ____
V. VALANT INAS

—_____________________ ..... .

I
 SODYBŲ PIEVELES

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie
velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 

* visur galima gražias sodybų pieveles išaugintu 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 už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO, ELL., 60608

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmlrm, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir Intymių nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas rtilius. gyva kalba, gražiai išleista 
150 pst Kaina $2.50. ... į fjjr

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Istorijom 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
psL, kainuoja $2.00.

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

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas b 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius 1 Naujienas arba atsiuntus čeki 
piniginę perlaidą. W

NAUJIENOS
173, South Halsted Street, Chicago, DL 60M8

REIKALINGI PATYRĖ 
PURSKĖJAI-SPRAYERS

Metalinių daiktų dažymas. Nuola
tinis darbas. Reikia susikalbėti ang
liškai. Teirautis angliškai teL 
640-7890.

ACME FINISHING CO. 
1595 Oakton Street

ELK GROVE VILLAGE. ILL.

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC.

A famous name in Southern Building 
Regional Office Cameo Tower Build
ing

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-3200
ANNUA DOCHES 

Lithuanian Representative

COSMETICIAN
EUROPEAN TRAINED

COSMETICIAN
Must Have Illinois License — 

work in Georgette Klinger’s 
Skin Care Salon.

OPENINGS
W7ATER TOWER PLACE

SPRING 1977
WRITE: BOX 624

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

AR JAU PASIDARĖTE 
SAVO TESTAMENTĄ?

To

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

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

Didžiausios kailių 
pasirinkimai

pas vlezrinielĮ
lietuvi telliciniĄ gi

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
nešta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, ‘‘Sūduvos” išleista 
myga —

testamentai
Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legaližko 
uis formomis — $3.50.

Užsakymus su Money orde 
.nu siusti: “Naujienos”, 1739 S 
4alsted St., Chicago Ill. 60608

— Naujienose galima įsigyti 
Algirdo J. Kasulaičio anglišku 
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.

•NAUJIENOS" BOLŠEVIKAM?

YRA BARŠTIS .TŲ AKYSE

JŪSŲ GEROVEI!

6 KAMBARIU tvirta mūrinė rezi
dencija prieš parką. Labai dideli kam
bariai, 1* vonios. $26,000.

2 AUKŠTŲ namas ant plataus skly
po prie Marquette parko už Kedzie. 
Virš $5.500 lengvų pajamų metams. 
Paveldėjimas ir šeimos turto padali
nimas. Užteks Įmokėti $7,000.

2 AUKŠTŲ MŪRAS, du po 6 kam
barius butai, dvi naujos šildymo sis
temos gazu, 2 masinu 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 arti Šv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

4 BUTŲ MŪRAS ir 3 auto mūro 
garažas iš gerų rankų priešais parką. 
Naujas gazo šildymas ir nauja elekt
ra. $8,500 pajamų. Vertas $50,000.$8,500 pajamų. Vertas $50,000.

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Nam y Statyba ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

L TeL 927-3559

TAISAU NAMUS
Telef onuofi: 

476-7727 arba 523-9367

DĖMESIO
>2—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
liability apdraudimas pensininkams

Kreiptis ?

4645 So. ASHLAND AVE. 
523-8775

—.......... ..

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET
Telef.: REpublk 7-194]

185 North Wabexh Avena*

URSTEiro
Tel. 263-582€ 

(įst&igoi) ir 
677-S43?

M. š l M K U S 
Notary Public 

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

$ Taip pat daromi vertimai, giminių 
į iškvietimai, pildomi pilietybės pra-
I šymai ir kitoki blankai

t

PERRY PLAZA toC/TEL
1007 Park Ave., Hot Springs, Ark. 

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

- ■ -1

★ Pasakyti tiesą šiais laikais Į si baseinas, telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti tel 
501-623-9814.

yra pats svarbiausias reikalas ir į 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon- 
xrontaeijos, 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, 
los 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. * r''

MAiMiAMoa, CMICAOO a, JU. ~ Tuesday, March 29, 1977

STATI FAtmI.ail Frank Zapolis 
3208V2 W.95th St 

GA 4-8654 INSU«ANC(

and PLEASE 
make people 
snore careful


