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CARTER S
SAIGONAS DREBĖJO SPROGINĖJANT 

AMUNICIJOS SANDĖLIAMS
BANGKOK. — Keturių valandų laikotarpyje Saigonas laiką 

nuo laiko drebėjo sproginėjant amunicijos sandėliams. Pasak pa
bėgėlių iš Vietnamo, sandėlius išsprogdino prieš komunistinį re- 

, žimą veikiančios rezistencinės jėgos, kurios veikia nuo pat ci
vilinio karo pabaigos ir kuras sudaro daugumoje kareiviai.

Sprogdinimai buvo taikomi 
atvykstančiai į Hanojų ameri
kiečių delegacijai, vadovaujamai 
automobolių darbininkų unijos 
prezidentui L. Woodcock.

Saigono gyventojai, iš patir
ties pažinę kas psroginėja, ėmė 
juoktis ir net kaikurie ploti, kai 
komunistinių šūkių iškabos pra 
dėjo byrėti žemėn.

Vakarų diplomatai Bangkoke 
pabėgėlių žinias patvirtina, bet 
tik jie nežino ar tie sprogimai 
buvo aksidentinis ar sabotažinis 
įvykis. Sprogimai įvyko kovo 
19 dieną.
Komunistinė spauda Vietname 

apie sprogimus neužsimena nei 
pusės žodžiu, bet tik politrukai, 
susišaukę gyventojus pradėjo 
barti ir grasinti, kad visi .tie, 
kurie simpatizuoja su "reakcio-

Dauguma rūkė

Kovo 31 dienos paskelbtoje 
federalinės administracijos stu
dijoje sakoma, kad 1/5 arba 
20% visų suaugusių amerikie
čių daugiau ar mažiau rūkė ka
napes. ' . : ■

Studijoje taipgi sakoma, kad 
nuėmus bausmę .už nedidelio, 
kiekio kanapių turėjimo, mari- 
juanos arba kanapių vartojimas 
nepadidėjęs. Bet visdėlto, dau
guma amerikiečių yra nuomo
nės, kad ir už mažą kanapių tu
rėjimą turėtų būti baudžiama.

Federalinės administracijos 
studija, kaštavusi mokesčių mo W .Knpnrooja su jo_

menjųs, ta ^ųsfe^auj^ w ;šradn ir-nenurodo ateH-- 
„„„.I,/'roms valstijoms jos turi da- 

ryti' su kanapių vartijimo' drau
džiančiais įstatymais. .

Anksčiau Go Cong amunici
jos sandėlis buvo išsprogdintas, 
i pietų rytus nuo Saigono, o pe 
reitais metais kitas sandėlis 
sprogo Long Khanh provincijo
je.

■ Bijoma palestiniečių

600 metų kalėjimo
Pereitų metu spalio mėn. 21 

metų jaunuolis Russell Smrekar 
netoli Jolieto nušovė vyrą ir nes 
čią žmoną jų namuose. Dabar 
teisėjas tą jaunuolį nuteisė at
sėdėti kalėjime iki 600 metų.

Teisėjas J. McCullough pas
kelbdamas sprendimą pasakęs: 
“Visuomenė faktinai neturi vie 
tos kur padėti Russell Smrekar.

Kinija pirko sojos 
pupelių

Amerikos žemės ūkio depar- > 
tamentas praneša, jog Kinija 
yra Amerikoje nupirkusi 200.- 
000 metrinių tonų sojos pupelių, 
tik nežinia ar tas sojos pupelių 
kiekis bus galima išpildyti iš 
amerikietiško derliaus, ar, gal 
būt, reikės jų ieškoti Brazilijo
je.

Sojos pupelių kaina baigian
tis kovo mėnesiui pakilo 1%.

keršto
Ambasadorius. Douglas Heck, 

vienas - valstybes; departamento 
žinovų terorizmo srityje, sako, 
kad jau kuris laikas kaip lau
kiama kokių nors Palestinos te
roristų veiksmų, keršijant Iz
raeliui už pavykusią pereitais 
metais Izraelio “invaziją” į 
Ugandos Entebe aerodromą, iš
laisvinant teroristų laikomus 
įkaitus.

Ambasadorius Heck vienok 
pripažįsta, kad dabartiniu laiku 
teroristams sąlygos nėra palan
kios: Libano civilinis karas ir 
dabartinė tarpusavio arabų ne
santaika neleidžią palestinie- 

‘čiams padaryti kokį nors reikš 
minga teroristinį veiksmą.

Priėmė etikos 
kodeksą

Senatas nekaip jausdamasis 
pasididinęs sau 29% algas, lyg 
ir pasitesindamas balandžio 1 d.. 
86 prieš 9 balsus priėmė paruoš I 
tą etikos kodeksą, kuriuo suvar- j 
žoma senatorių pašalinis uždar- 
bis.

Kadangi etikos kodeksas pri
imtas balandžio 1 d. ir jis įsiga- Floridos guboma tori irs Reubin

Prezidentas Car+er'is pareiškė, kad jis nesigaili 
padaręs pareiškimus apie žmogaus teises Sovietu Sąjun
goje. Jis yra Įsitikinęs, kad žmogaus teisiu gynimas 
privalomas visoms vyriausybėms ir visoms valstybėms. 
Jeigu šį klausimą galima kelti kituose pasaulio kraš
tuose, jį privalome kelti ir apie žmogaus teisiu min
džiojimą Sovietų Sąjungoje. . r,. 2 -

Rusiškas chromas SIŪLYS RUSAMS MAŽINTI ATOMO 
ir žmogaus teisės GINKLUS, JEI NORI TAIKOS

Amerikos karo vadai įsitikinę, kad rusai 
gegužės mėnesį priims Vancės pasiūlymus

WASHINGTON, D. C. — Pranešimai iš sostinės sako, kad

Amerikos kongresas priėmė įs 
^"3’idžiama pir

kti chromą iš Po’zijos. Drau- 
d- ?anf’s kongreso pri ( prezidentas Jimmy Carteris, paskaitęs sovietų užsienio reikalų

i ’ feno pasirasy; ministerio Gromykos šūkaujančio tono, pareiškė, kad jam teks
, ta« fal t-nri d’nm yi pradaro du j griežčiau prabilti į Sovietų Sąjungos valdovus, jeigu jie nori 
p’’ ’ 7” T , • rusiškam taikos ir gyvesnių prakybos santykių. Prezidentas ir artimiau- 
Chrbm’'-. -i - o anksčiau, Į šieji j0 patarėjai apsvarstė sekretoriaus Vances nuvežtus pa- 
tyr. h,.- • - Įęąd kremlius ‘ siūlymus ir yra pasiryžę jų laikytis,. Jeigu sovietų vadai nesu-
ir d r d-' avinės Ameri; prato amerikiečių geros valios, tai' jiems teks duoti stipresnių 
kai Rodetibme trrtintą Chromą,' argumentų visam pasaulio taikos reikalui išaiškinti.

Ąiask'*oę T'cn i. nesiskaity-iI darni su jokiais motyvais ir jo
kia morale, slaptai gabeno ir ga
bens chromą iš Rodezijos.

Sen. Byrd pasiūdytas įstaty
mo priedas, kad lygiai būtų už
drausta pirkti Amerikos bendro 
vėms chromą ir iš ’ Sovietų Są
jungos, kongreso buvo atmestas.

• Net.į jauno ir gabaus konsarva- 
tyvaus kongresmano R. Bauman 
pastabą, kad amerikiečiai pirk
dami chromą iš Sovietų Sąjun
gos tik paremia žmogaus teisių 
mindžiojimą, nebuvo atsižvelg-

Hanafi kalėjime
Musulmonų sektos vadas Kha

lifa Hamaas Abdul Khaalis, bū
damas laisvėje po įvykio Vašing 
tone, kur musulmonai buvo už
grobę tris pastatus ir sulaikę 
134 asmenis, pasiskundė polici
jai, kad jis gaunąs daug telefo
nu, grasinimų nužudyti. Teisė
jas H. H. Greene, išklausęs po
licijos ir paties Khaali, nuspren- dien jau yra pagaminta perdaug 
dė uždaryti musulmonų vadą I atomo ginklų. Jis sutinka siūly- 
kalėjime, motyvuodamas, kad, ti juos gerokai sumažinti. Ma- 
Khaali laisvė yra pavojinga kai ’žins Amerika, bet juos privalės

Penktadienio vakarą prezi
dento Carterio patarėjas Zbig-_ 
niew Brzezinski paaiškino laikF’ 
raštininams ir televizijos bei ra
dijo atstovams, kad sekreto
riaus Vance pasiūlymai buvo 
rimtai apsvarstyti ir nuoširdžiai 
pasiūlyti. Jeigu norima išveng
ti atominio karo, tai reikia 
abiem pusėmimlis priemonių 
atomo ginklams sumažinti. Pre 
ridentas yra įsitikinęs, kad' šian

BR AZILIJOS PREZIDENTAS NERIBOTAM 
LAIKUI PALEIDO KONGRESĄ

BRASILIA. — Balandžio 1 d. Brazilijos prezidentas Ernesto 
Geisel paleido Brazilijos kongresą neribotam laikui, kai kongreso 
dauguma nubalsavo atmesti vyriausybės norimą konstitucijos 
priedą, kuriuo būtų panaikinta parlamento teisė numatyta kon
stitucijoje ir reikalaujanti % kongreso daugumos balsų norint 
Įnešti į tą pačią konstituciją pataisas ar papildymus.

I . ; '

Prezidentas Gaisel radijo ir 
televizijos kalboje, besiteisinda 
mas prieš Brazilijos visuome
nę, pasakė, kad jis paleidęs kon 
gresą, kadangi mažumos parti
jų blokas atmetė vyriausybės 
pasiūlytą konstitucijos priedą, 
kuriame buvo numatyta dau
giau teisių suteikti pačiai vy
riausybei. Esą, kongresas pa
leistas neribotam laikui, turint 
omenyje juridines politinį cha
rakterį turinčias reformas, bū
tinai reikalingas kraštui, norint 
turėti nuolatinę ramybę, bet ne 
kas kelinti metai krizės.

Prezidentas kalboje pabrėžė, 
kad opozicinė Demokratinio Ju
dėjimo partija MDB juridinį 
konstitucijos priedą pavertė par 
tiniu ginču. Jis apskundė opozi 
tinę mažumos partiją siekiant 
diktatūrinės galios.

MDB partijos lyderiai pasi
teisindami sako, kad pasiūlytas 

! konstitucijos priedas nesiderina 
' su demokratijos principais. Pa

siūlytas konstitucijos priedas 
neatstato Habeas Corpus teisės, 
kuri buvo suspenduota 1968 m. 
kariškiams pučo pagalba nuver
tus vyriausybę, ir be to, konsti
tucijos siūlytas priedas nepanai 
kiną Sauvališką teisėjų šalini
mą.

Dauguma politiku Brazilijoje 
pastebi, kad kongreso balsavi
mas prieš vyriausybės norus 
yra Demokratinio Judėjimo par 
tijos jėg^s rodymas.

Vėl stiprus žemės 
drebėjimas

Dešimčiai dienų praėjus, ant
rą kartą stipriai sudrebėjo že
mė Persijos įlankos regijone. 
žemės drebėjimo stiprumas bu 
vo užregistruotas 7 taškais Ri
ch terio skalėje.

^Pran esama, kad žemės drebė- 
limas su pasikartojimais įvyko 
balandžio 1 d ir sugriovė daug 
namų. Nuostoliai žmonėmis ne
pranešami, bet sakoma, kad ko
vo 22 buvęs žemės drebėjimas 
toje pačioje vietoje užmušė 83 
asmenis.

Volksvagenų įmonė
Pensilvanijoje, New Stanton 

mieste baigiama įrengti nauja 
Voksvagenų gamybos įmonė. 
Netrukus bus priimami darbi
ninkai, o pirmasis tos įmonės 
darbo Volksvagenas išriedės iš 
įmonės liepos mėnesyje. Įmonės 
vėdėju yra R< Cummins.

General Motors bendrovė ne- 
rtsilieka nuo Volksvageno ir ža 
ia toje pačioje vietovėje pasta
tyti mažų automobilių naują 
gamybos įmonę.

• Kažkokią- gyvenimo ironiją-:- mynamš- ir.jo paties gyvybei. 3rnažinti ir Sovietų Sąjunga, jei.
iš Rodezijos pirkti chromas yra 
uždrausta motyvuojant, kad Ro 
dezija nesiskaito su žmonių tei 
sėmis, bet'tuo pačiu remiamas 
žmogaus teisių mindžiojimas 
Sovietų Rusijoje, perkant “ru
siška” choma.

Juodžiai sulyginti

Kiek. vėliau buvo suimtas 
Khaali dukters vyras Abdul 
Aziz,, kurio bute policija rado 
tuziną ginklų ir daug šovinių. 
Policija taipgi suėmė dar tris 
Hanafi musulmonų sektos na
rius pas kuriuos rasta nemažai 
ginklų. Jie visi kaltinami už 
teisėtą ginklų laikymą.

Neatstatomas

ne-

t

Rodezijos vyriausybė balan
džio 1 d. panaikino draudimą 
juodžiams lankytis baltųjų vieš 
bučiuose, restoranuose ir nak
ties klubuose. Bet iš juodžių 
mažai kas pasinaudojo draudi
mo panaikinimu. Kai kurie sa
ko, kad geriau norėtų turėti sa 
vo klubus, o kiti neišgali naudo
tis tomis lengvatomis. Juodieji 
darbininkai skundžiasi, kad jie į vno 1 milijonas gyvntojų 
vidutiniškai uždirba 100 dol. mė 
nėšiui, tuo tarpu baltieji — 600 šiai, randasi Kinijos anglių ka 
dol. syklių centrae.

koKinijoje gyveną užsienio 
respondentai ir turistai prane
ša, kad prieš 8 mėnesius sugriau 
tas žemės drebėjimo miestas 
Tangshan nėra valomas ir ats
tatomas. Jis tebėra griuvėsiuo
se, lyg būtų kas karo metu bom 
bardavęs. Mieste Tangshan gy-

jis, tiksliau tariant jo griuvę

gu nori gerinti santykius.
Iš pasitarimų Maskvoje ir iš 

užimtos sekretoriaus Vance bei 
sovietų užsienio ministęrio Gro 
mykos pozicijų aiškiai matyti, 
kad strateginių ginklų klausimu 
nuomonės gerokai skiriasi. So
vietų valdžia nori ir toliau kišti 
milžiniškas sumas į atomo bom
bų gamybą, bet tuo pačiu metu 
nori gauti paskolų iš Amerikos 
įvairioms mašinoms pirkti. Jei
gu rusai nesutiks mažinti stra
teginių puolamųjų ginklų, tai 
jokios prekybos nebus. Vance 
tai pareiškė Brežnevui Maskvo
je.

Prezidentas Carteris, Ameri
kos karo vadų ir kongreso pri
tariamas, reikalaus, kad rusai 
sumažintų savo sunkių strate
ginių atomo bombų skaičius-iš 
dabartinių 308 iki 150 Carterio 
administracija nesirengia pripa 
žinti Vladivostoko nutarimų, 
neš jie leidžia turėti po 2,400 
atomo sviedinius, kada tokio 
skaičiaus nei vienai pusei nerei
kia. JAV aiškiai rusams pasa
kė, kad jų 1976 metų pasiūly
mai nepriimtini, nes jie grin
džiami Vladivostoko nutari
mais, kurių Carterio administra

lios tik 1979 m., tai Vašingtono Pleiške, kad pasitarimai[ Wa- . 1 J . . , Shingtone yra nepaprastai naudingt,gyventojai juokdamiesi sako, 
kad tai yra tik pirmojo balan
džio iposai.

ne* atsirado glaudesni ryšiai tarp v«l- 
«ti|v ir prei»dentūro». Jis buvo Iš
rinktas gubernatorių konferencijos 
pirmininku.

— Zaire laikosi ir ginasi. Kol- 
vezi miestas yra valdžios kariuo
menės rankose. Svetimos ka
riuomenės daliniai puoši.

KAIRIŲJŲ TERORIZMAS
Kairiojo sparno teroristai ba

landžio 1 d. padegė ir išsprogdi
no policijos būstinę ir nušovė 
tris neofašistų organizacijos Ita 
lijoje pareigūnus ir vieną Itali
jos krikščionių demokratų par
tijos narį.

tija nepripažįsta.

Rusų užpuolimas
Mel ikos dienraštis EL He-

ra'.do de Mexico rašo, kad atei-

iimtmečio pradžioje Kolumbijoje, Antijokijos pro
vincijoje buvo pravestas pirmas geležinkeliukas, pa- 
dėjęs kraštui stiprinti ūkio reikalus ir naudoti žemėje 
esantį turtę Paveiksle matomas pirmas to geležinke
lio garvežys. Pirmam Kolumbijos geležinkeliui pa
statyta* paveiksle matoma* paminklą*, o ant pedes, 

tale iikelte* pirmea garvežiukas.

nančių metų bėgyje amerikie
čiai nustebs pamatę riedančius 
rusų tankus, palydint rusų ka
reiviams ir apsiginklavusiems 
rusiškais automatais AK-47.

Viskas bus autentiškai pana
šu į tikrovę, bet faktinai tai ne
bus rusų invazija, o tik Ameri
kos kariuomenės manevrai ar 
pratybos.

Vėsesnis
Saulė teka 5:37, leidžiasi 6:13

t



DaiL Petras Tarabilda

“Mieli taudečiai!

, ®.<3. »

Lietuvos garbės konsulo Ko-Įz’eė’ų ir manęs.„ Tzun tikslui 
lumbijoje. P. Amerikoj, Stasio'.‘mprovizavnm Fetuyių komite- 
Siručio žodis, tartas Kolumbijoj t:. :r pakvietėm keletą žinomes- 
gyypnanėių lietuvių — jaunimo nių kolumbiečių, kurie aktyviai 
ir senimo — suvažiavime 1976 su mumis bendradarbiavo išga- 
in. birželio 25—29 d. Medellin’c vinie vizų ir vėliau darbo sura- 
mieste, Antijokijos departa-* dome, šio krašto vyriausybė, dė 
mente. — V. Pr. . ka mūsų asmeniškų ryšių, žiū

rėjo teigiamai į lietuvių imigra
ciją, bet neprisidėjo, ar geriau

Daug metų jau praėjo nuo die sakant, mums nepadėjo išlaidas 
nos, kuomet mūsų tautiečiai, padengti. Iš viso Kolumbijon at 
gyvenantieji Vokietijoje, galuti-(vyko apie 550 pabėgėtų, priska: 
nai įsitikino, kad jau negalės tant vaikus. Dauguma jų buvo 
grįžti į savo gimtąjį kraštą. Mū- i be profesijų, t. y. buvę valdinio 
sų ir kitų tautybių pabėgėliai kai, karininkai ir net darbinin- 
griebėsi ieškoti galimybės gauti kai. Be ispanų kalbos nebuvo 
imigracines vizas į laisvus kra- jiems lengva surasti darbo ir pri 
štus tikslu sau sudaryti naują sitaikyti prie šio krašto gyvęni- 
ekonominį pagrindą. Pirmoje mo formos.

Savo ateljer ejjėje, aišku, visų akys buvo nu
kreiptos į J. A. Valstybes, Kana- nate, pirmieji metai buvo sun- 
dą ir kiek į Australiją. Pabėgę- kūs ir gera dalis, apie 2/3 imi- 
liai bandė gauti vizas kiek gali-Į grantų, laukė sava vizų į JAV 
ma greičiau ir dalis iš užintere-
suotų kreipėsi taipgi į mus — kraštą Liko tik daugiau pasi- 
“Kolumbijos lietuvių koloni
ją”, kuri susidarė iš trijų sale-

Kovo 5 d. Lietuvoje mirė dai
lininkas grafikas Petras Tara
bilda, eidamas 73 metus amžiaus. 
Gimė 1905 metais birželio 29 d. 
Raguvoje, mažažemių valstiečių 
šeimoje. Mokėsi Kauno Meno 
mokykloje pas Kajetoną Šklėrių 
ir Adomą Galdiką. Vėliau Pary
žiaus Aukštojo Meno akademi
joje, studijavo dekoratyvinį me
ną. 1937 metais Paryžiuje ga
vo pasaulinės parodos medalį už 
vadovėlius iliustruotus kartu su 
D. Tarabildiene. Jų sūnus Arū
nas taip pat dailininkas.

Petras Tarabilda 1932-m. jau 
priklausė Lietuvos Dailininkų 
draugijai. Dalyvavo kolektyvi
nėse dailės parodose. (Paskuti
niais metais dail. P. Tarabilda 
buvo silpnos sveikatos.

Tarabilda dalį savo gyvenimo 
atidavė pedagogikai. Dėstė me
ną vidurinėse mokyklose, Uk
mergės Mokytojų seminarijoje, 
Kauno Taikomosios dailės insti
tute.

kas mirė po sunkios ligos vasario 
10 d. eidamas 48-tus metus. Gimė 
1929 m. birželio 1 d.

Morkūnienės ir Šileikio

Balandžio 15 d. 7 vai. vakaro 
Čiurlionio Galerijoje, Ine., 4038 
Archer Avė., Įvyks dviejų Ame
rikos Lietuvių Dailininkų Są

jungos narių dail. Barboros Mor
kūnienės ir Miko šileikio tapy
bos paroda. Bus išstatytas apie 
50 tapybos darbų. Parodą globo
ja Amer. Liet. Dailininkų Są
junga.

Paroda-'tęsis iki balandžio 30 
d. Lankyti galima kasdien nuo 
12 vai. iki vakaro.

• 1536 m. popiežius Paulius 
III užsakė dailės genijui Michel
angelo nupaišyti freską “Pas
kutinis Teismas”. Michelangelo 
suderėjo, kad už dienos darbą

Įmokės dukatą, o už nakties — 
Mirė dail. St. Krasauskas du dukatu. Tuo būdu garsusis 

dailininkas pirmasis gaudavo 
Kitas amžiumi daug jaunes-‘du kartus daugiau už dirbamą 

nis, dailininkas Stasys Krasaus- • viršlaiki.

politika pakrypo Į kairųjį pu
sę. Buvo užmegsti ryš ai su ko 
munistinia's kraštais ir, a šku 
oj Soviet t Sąjunga. Rusai siū
lė Kolmnb’jos kraštui paskir a 
bei prekybines sutartis ir rei
kalavo mūsų konsulato uždary
mo; esą, Lietuva priklauso So
vietinei Sąjungai ir, sulig jais, 
mūsų reikalų tvarkymas turi 
eiti per jų diplomatinę tarny
bą.

Išvadoj — mes priėjome liep
to pabaigą: — kolumbiečiai, ti
kėdamiesi gauti naują rinką sa
vo eksportacijai, paaukojo mū
sų konsulato pripažinimą ir tą 
jie padarė ne su juridiniais mo 
tyvais, bet tik “nepralęsė mano 
konsularinę kortelę”, neduoda
mi jokių konkrečių paaiškini
mų. Mūsų juridinė padėtis liko 
užšalusi ligi pasikeis Kolumbi
jos politinės sąlygos.

, Mūsų tautiečiai, išsiblaškę po 
viso pasaulio kraštus, nors yra 
ir nedideliais kiekiais, sugebėjo 
sudaryti atgarsį Vakarų Valsty
bėse, kurių dauguma nepripa
žįsta Lietuvos įjungimo į Sovie
tų Sąjungą. Reikia būti dėkin
giems, kad Helsinkio saugumo 
ir bendradarbiavimo konferen
cijos išvakarėse J. A. Valstybių 
prezidentas Gerald Ford pareiš
kė viešai, jog Ameriką niekada 
nepripažino Lietuvos, Estijos ir 
Latvijos inkorporacijos į Sovie
tų Sąjungą, nepripažįsta jos ir 
dabar ir kad ši nepripažinimo 
politika liks Helsinkio konferen 
?ijos rezultatų nepaliesta. Toks 
svarbiausios pasaulio valstybės 
nusistatymas turi pirmaeilės 
-eikšmės lietuvių tautai-ir, iš vi- 

teisėtumo apgynimui tarp
tautinėje plotmėje.

Taipogi reikia paminėti ir kil 
aų Australijos dabartinės vy
riausybės žestą: jos liberalų ko
alicijos sudarytą vyriausybė 
yra atšaukusi savo pirmtakūnės 
darbiėčių partijos nutarimą pri
pažinti Baltijos valstybių priver 
stiną įjungimą į Soivetų Sąjun
gą.. Šis kilnus Australijos akt as 
paliks ne tik Baltijos Valstybių 
istorijoje, bet taip pat kovos už 
tarptautinės tvarkos atstatymą 
ir teisingos tarptautinės teisės 
kūrimo istorijoje.

Panašus žestas taipogi buvo 
padarytas ir Prancūzijos Prezi
dento, kuris viešai pabrėžė, kad 
nepripažįsta dabartinės Sovietų 
primestos Baltijos Valstybėms 
padėties.

Mums, minint mūsų 25 metu 
Kolumbijos laikotarpio sukaktį,Į 
reiktų kiek panagrinėti, ar mes 
esame užtektinai aktyvūs mūsų 
tautiniame darbe? Peržvelgus 
mūsų įsikūrimo istoriją Kolum
bijoje; rasime momentų, ypač, 
kuomet mūsų kolonijos buvo 
skaitlingėsnės, kuomet buvo ban
doma organizuoti politines gru
pes, kurios dėl mažėjančio kolo
nijos nariųskaičiaus nerado ai
do mūsų mažoje kolonijoje. Bet, 
kiekvienu atveju, mes galime pa- 

n. , ,. ,. . . . j sidžiaugti, kad sugebėjome išlai-
d-.dehą politinis laimėjimas. Įkyti Iietuvvbės viene(a Mažai 
Konsulatas veikė apie 12 metų yra pasaulyje KetUvių bendruo- 
su visomis pilnomis teisėmis.
Bet, mūsų nelaimei, šio krašto (Nukelta į 6 psl.)

Kaip tikriausiai Jūs prisime-

ir jas gavę imigravo i kalbamą

ruošę ir daugiau ambicingi as
menys, ir daugumoje su aiškes-

Stasys Krasauskas Kryžiaus Kelias

' I ne profesija, kaip inžinieriai, 
technikai, daktarai, žemdirbiai 
ir pan. Bėgant metams daugu
ma' iš šių mūsų taitiečių prisi
taikė prie šio krašto gyvenimo 
sąlygų, pasiekdami teigiamus 
rezultatus industrijos, prekybos 
ir žemės ūkio srityse. Profesio
nalai, ypač inžinieriai, pasiekė 
svarbias pozicijas kolumbiško- 
se bendrovėse ir mūsų intelek
tualai yra Įvertinti universitetų 
ir net keletą iš jų yra apdovano
ti garbės daktarų titulais.

Kolumbijos valdžia, kuri yra 
gan kieta, kiek liečia imigraci
ją Į ši kraštą, teigiamai jvertino 
lietuvių koloniją šiame ' krašte 
ir lietuvių imigracija yra skai
toma pačia geriausia, palygi
nant ją su kitų kraštų imigra
cijomis.

Prieš keliolika metu šio kra
što valdžia pripažino mūsų kon
sulatą Kolumbijoje. . Tai buvo

It was bad enough we had to fight the British 
for our freedom. But on top of that, we had to fight 
the weather, too.

Because winter at Valley Forge meant snow, ice, 
jrnd freezing temperatures. All serious enemies to a 
makeshift army without proper clothing, 
not nearly enough food, and short on 
ammunition.

It was an army long on courage, 
but short on money. -

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

That’s how people took stock

. in America back then, and you know how tt«; suxy 
turned out.

Nowadays, people are still helping America stay 
- strong and self-sufficient. And they’re helping them

selves 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.

NcwEBond«

needed. Bonds an be Orshed « bmk. Inrere*«
not subėgto gare ar lotai inrrwwe rrw, end fedmd

merica.
M. šileikio autoportretas

(Is rengiamos parodos-balandžio 15 d. Čiurlionio Galerijoj, Ine-)

STEPAS VARANKA

LAISVĖS TROKŠTANČIU UETUVIŲ
' i. , 'N * * ta * *

DIENA TORONTE
Aišku, atsiras ir kritikų, kurie smerks priėmimus ir 

rengėjus. Tokių visada buvo ir bus. Vieni yra nepaten
kinti dvasiškija, buvusia Lietuvos vyriausybe, kariuome
ne ir dabartine mūsų veikėjų politika ir jaunimu. Atro
do, kad nenoromis ir nesąmoningai tampame mūsų prie
šų bendradarbiais, kurie tik to siekia. 

-
Ginčai ir nesantaika niekam naudos neatnešė. Tą - 

geriausiai įrodė Lenkijos tragedija nuo 1939 - 1945 m. 
Anglijoje, Londone ekzilinės vyriausybės politikai ir ka
riškiai vieni kitus po teismus tampė. Vieni kitus svetimų-‘ 
jų akyse šmeižė. Eikvojo jėgas, kad sau pakenkti. Tq.iri
so pasekmė yra dabartinė Lenkija. Svečių priėmimas bai
gėsi vidunaktį.

Pamaldos ir iškilminga akademija. -:

Lietuvos nepriklausomybės šventė Toronte buvo šven
čiama vasario 20 dieną. Tai vilties diena, kaip ją pavadi
no Tėviškės Žiburiai. Tą dieną visose lietuvių šventovėse 
ta intencija buvo laikomos iškilmingos pamaldos ir tai 
brangiai šventei pritaikyti pamokslai. Pamaldose daly
vavo šauliai, skautai ir organizacijos su vėliavomis. Pri
sikėlimo parapijos nišoje, kenčiančiai tėvynei, buvo iš
kilmingai padėtos raudonos rožės. Lietuviškoje ' radijo i ‘ 
valandėlėje tai dienai buvo pritaikyta speciali programa. 
Kūrėjai — savanoriai, kurių nedaug yra belikę su savo, . 
vėliava dalyvavo pamaldose ir vėliau akademijoje.^

4 v. p. p. Anapilio salė, lengvai talpinanti 1.700 žmo
nių, buvo pilna. Scena buvo papuošta Lietuvos ir Kana
dos vėliavomis. Ant sienos kabojo juokingai stilizuotas' 
senas vyties. paveikslas. Reikėtų skubiai. įsigyti teisingą 
Lietuvos vyties paveikslą.

Akademija prasidėjo 15 minučių vėlavimu. Akade
mijos pranešėja Žibutė Šilininkaitė įžanginiam žodžiui 
pasakyti pakvietė KLB Toronto apylinkės pirm. Petrą 
šturmą, kuris jautrais žodžiais paaiškino 16 - to vasario 
minėjimo prasmę ir troškimą tą dieną švęsti laisvoje te-. 
vynėje. Anapilio parapijos energingas klebonas kun. Pet
ras Ažubalis invokacijoje prašė Dievo malonės suteikti 
kenčiančiai Lietuvai palaimos ir laisvės,© mums ištver
mės. Po invokacijos, Toronto Maironio m - los mokiniai t. 
Natalija Siivinskaitė ir Petras Mikeljohn jautrai išpildė 
Nijolės Sadūnaitės “Žodis Teisme”- kur -ji - baisiame ko— • - 
munistų teisme .drąsiai - didvyriškai prašė su^ąži^LJair^^ 
svę ne sau, bet pavergtai ir kenčiančiai, Lietuvai./. |

Lietuvos konsulas dr. žmuidzinas savo kalboje iš
kėlė tris, labai svarbius Lietuvos istorijoje" įvykius.; - Min- ; 
daugo laikus. Jo karūnaciją. Kitaip sakant, tuo laiku Lie- 
tu vos valstybės de’jure pripažinimas. Vytauto noras tap
ti Lietuvos karaliumi ir atsipalaiduoti nuo. Lenkijos. Ir 
Vėliausiai 1918. 2. 16 dieną, kuri buvo: krauju iškovota. 
Apibūdino dabar tėvynėje vykdomą negailestingą, rusi
fikaciją ir kovą prieš tikėjimą.

KLB pirm. Jonas Simanavičius gražiai pritaikė pui
kią lietuvišką pasaką apie Kastytį. Jūratę, gintaro pilį 
ir dievaitį Perkąną prie dabartinės Lietuvos tragedijos.

Jaunas, Toronto universiteto doktorantas, Vf Micke
vičiaus, labai jautrai ir gražiai pristatė dalyviams dail. 
Vladislovą Žilių,, tik prieš metus pasiekusį laisvąjį pasau
lį, prašė klausytojus gerai įsidėmėti į prelegento žodžius. 
Nušvietė jo gyvenimo kelią pavergtoje, tėvynėje, kurio- - 
je jam nebuvo galimybių reikštis laisvai savo profesijoje." ": ~

(Bus' daugiau).

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to save/egularfy!

see us for 
financing.

AT OUR 10W RATES
WITH REPAYMENT 

TO FIT YOUR INCOME

Compounded

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES

EARN UP TO 7%%
INSURED

Mutual Fedrai 
Sayings and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS 606X 
I*1**-* Kazanacskas, Prtndtnl Phone t Virginia 7«7747
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SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 190S
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Šių mėty Vasario 16 dieną Albertos provincijos Edmontono miesto meras 
T. J .Cavanagh skaito proklamaciją, primenančią laisvą ir nepriklausomą 

Lietuvą.

ko rotušės susirinkimų salėje bo medinė žvakide su trimis s tie 
l a akyjei n e stiebe degė 
žvakė, yeltcna, žalia, raudoną, 
žvakidės apačioje įgra vii-joti 
žo :..ai “ ' tetuva, j avo žemė De
gi” - - t?i senelio latvio dovana 
Edmontono lietuviams minint

sutikti Edmontono miesto rnayo-t 
rą. Kai kurios tautietės buvo 
pasipuošusios tautiniais rūbais.
9 vai. 10 minučių ras sus-rin-t 
kasiuosius atėjo Edirortcno i 
miesto mayoras Mr. T. L ‘ Ter-

1977 m. V»sario 16 dieną Edmontono mieste buvo iškelta Lietuvos vėliava. Apy
linkės lietuviai susirinko miesto rotušėje, kad galėtų dalyvauti Lietuvos ne

priklausomybės paskelbimo ir laisvos Lietuvos reikalavimo iškilmėse.

ry” Cavanagh ir pakvietė susi- praeitų metų Vasario IC-tą, Se- i 
rinkusiuosius j Rotušės parką j nelis latvis duodamas tą žva-‘ 
prie vėliavos stiebo ir pastatyto i kidę pasakė: žvakių liepsnos 
pulto vėliavos pahėurro iškilmei. į tegu piimena amžiną budėjimą 

:ž Lietuvos laisvę'”
.1377 m. vasario mėn. 26 d.

■ (šeštadien5) 8 vai. vakaro Ed-j 
montone ir apylinkė gyvenan-' 

: tieji tąutie’iai - ta itietės šventa- 
* iieniskei pa’ipuofę rradėjo rink
tis į gražiai papuošt * salę Va- 
ssrio P-tos nvnėiimųi. Gražus 
tautiečių būrelis buvo atvykęs 
iš Kaljano, o Julija Cigytė-Vyš- 
niauskienė net iš Londono, Ont.

I 9 vai. Edvardas Baleiša ir ki- 
: ai apsirengę tautiniais rūbais į 
salę įnešė: Kanados, lietuvių, 
estų ir Albertos provincijos vė
liavas. Vėliavas įnešus buvo su
giedotas Lietuvos himnas ir O 
Canada. Himnus sugiedojus Gai
lė Karosaitė-Jamieson per gar
siakalbį pranešė, kad minėjimo 
atidarymas yra įvykęs ir papra
šė susirinkusius minėjime su
sikaupti tylos minute už žuvu
siuosius dėl Lietuvos laisvės ir 
Nepriklausomybės. Be to, ji pa
kvietė prie mikrofono Edvardą 
Baleiša. Pastarasis skaitė trum
pą paskaitą tema: “Vasario še
šioliktosios reikšmė Lietuvai”. 
Be to, reikia pažymėti, kad Ed
vardas Baleiša yra jaunosios kar
tos jaunas vyras ir labai akty
vus lietuviškoje veikloje.

Po E. Baleišos paskaitos, Va
sario šešioliktosios proga Ed
montono lietuvius sveikino lat
vių atstovas (Gaila, nepatyriau 
jo pavardės nei kieno vardu jis 
sveikino). Kalgario lietuvių 
vardu sveikino K. L. B Kalgario 
Apyl. pirm. A. Šukys. Albertos 
provincijos valdžios vardu svei
kino: Albertos provincijos mi
nistrų kabineto kultūros reika
lams ministeris. Mr. Horst 
Schmid.. Jis savo sveikinimą 
skaitė raštu angliškai ir lietu
viškai. Kai kultūros ministras 
Mr. H. Schmid savo sveikinimą 
pradėjo skaityti lietuviškai, bu
vo sukeltos ovacijos. To proga 
Gailė Karosaitė-Jamieson kultū
ros ministeriui įteikė gražią do
vaną — medžio plokštelėje įfo- 
tagrafuotais keturiais Lietuvos 
vaizdais. Vienas jų Baltijos jū- ’

' Rotušės parka Mr. T. J. Ca- • 
vanagh rakvietė prie pulto Mrs. ■ 
Gailę Karcsaitę-Jamieson pa
skaityti Lietuvos istorijos san
trauką. Pastarajai skaitant Lie-' 
tavos istorijos santrauką, Ma-, 

i yoras atidžiai klausėsi. Gai’ė 
į Karosaitė tą dieną buvo pasi- 
i ruošusi tautiniais rūbais. Jai į 
bagius skaityti; Mayoras priė
jęs prie pulto perskaitė savo pa- j 
ruoštą proklamaciją ir pats pra- ■ 
dėjo kelti mūsų trispalvę į stie
bo viršūnę. Trys lietuvaitės pa
sipuošusios tautiniais rūbais, sto-

i vėjo ant vėliavos stiebo platfor- 
: mos garbės sargyboj. Vėliavą ke- 
i liant mūsų (tautiečiai giedojo 

EDN1ONTONAS. — Lietuvos Miesto Mayoro (burmistro) pro- ‘ Lietuvos himną. Kai vėliava 
Nepriklausomybės 59 m. atsta- klamacija apie Lietuvos Nepri- plevėsavo stiebo viršūnėje, Ma
tymo minėjimas Edmontone bu- kalusomybės 
vo sudarytas iš dviejų dalių: Lie- proga teisė leisti prie Edmonio- 
tuvos tautinės vėliavos pakeli- no miesto rotušės iškilmingai iš- 
mų prie Edmontono miesto rotu
šės (City Hali) ir iškilmingų 
susirinkimų “Edmontono Lietu
vių Namuose”. K L. B. Edmon
tono Apyl. pirmininkės Gailės 
Karosaitės-Jamieson pastango
mis buvo gauta iš Edmontono

Kanados naujienų
Lietuvos nepriklausomybė pagerbta 
Albertos sostinės mieste Edmonton

Jau 1912 metais 150 lietuvių padėjo
Kanadai kovoje dėl nepriklausomybės

Vasario šešialiktosios minėjimas

ros paveikslas. Dovaną įteikti 
ministeriui tikrai priderėjo, nes 
Edmontono lietuviai per eilę me
tų yra gavę, per Mr. H. Schmid 
iš Albertos provincijos valdžios 
kultūros reikalams skirtų fon
dų nemažai pinigų.

vo rodomos skaidrės iš Lietuvos, _ mayoras su ponia Mr. T. J. Ca- 
Birutė Kasperavičiutė padekla
mavo “Miškas ir lietuviai”. Ed
vardas Baleiša “Vilnius”, Nijo
lė Karosaitė “Trakų pilis”. Be 
to, skaidres rodant mokytoja

į Gailė Karosaitė papasakojo įs
pūdžius iš Lietuvos. Pabaigai 
jau minėtas sekstetas padai
navo “Lietuva brangi mano tė
vynė”. Po meninės dalies p. 
Jurgio Karoso šeimos — ponios 
Karosienės paruošta šilta ska
ni vakarienė. Visi susirinkusie
ji buvo pavaišinti.

• vanagh. čia prie pulto jis dar
■ kartą perskaitė jau minėtą pro-
■ kalaciją ir pasakė trumpą svei- 
! kinimo kalbą, o užlipęs ant sce

nos įteikė Edmontono lietuviams
■ Albertos provincijos sostinės — 
i Edmontono miesto vėliavą. Gai-
• lė Karosaitė-Jamieson atsidėko-
• i dama, Edmontono lietuvių var

du įteikė mayorui iš Lietuvos 
atvežtą namų darbo kaklaraištį. 
•Mayoras čia pat ant scenos nu
sirišo savo modernų kaklaraištį

I ir pasirišo dovanotąjį kaklaraiš
ti.

atstatymą ir ta, yoras su kiekvienu mūsų tautie- 
: čiu pasisveikino asmeniškai ir 
prisižadėjo ateiti į “Edmontono 
Lietuvių Namus” dalyvauti Lie
tuvos Nepriklausomybės minė
jime.

Tai taip pirmą kartą istorijoj 
Albertos sostinės padangėje su
plevėsavo Lietuvos trispalvė. Tuo 
ir pasibaigė minėjimo pirmoji 
dalis.

Antroji dalis minėjimo įvy
ko sekančiai: “Edmontono Lie
tuvių Namai” minėjimui buvo 
gražiai papuošti: Susirinkimų 
salės lubos buvo papuoštos tau
tinių spalvų juostomis. Ant sie
nų kabojo Lietuvos miestų her
bai. Scenos gilumoje matėsi 
šūkis: “Lietuva brangi, mes ta
vo vaikai”. Priešingoje sienoje 
irgi buvo papuošta lietuviškais 
šūkiais sienos dalis. Žymioje 
vietoje kabojo Edmontono gyve
nančio prof, menininko A. šepe
čio tapyta Lietuvos Vytis. Sta
liukai susirinkusiems baltai pa
dengti, ir ant jų pastatytos ta,u- 
tinės vėlihVėlės. .Salės vidury 
buvo pastatytas didokas stalas, 
padengtas nesenai iš Lietuvos 
atvežta nauja namų linine stal-

. kelti Lietuvos trispalvę — tau
tinę vėliavą.

Iškilmingas vėliavos pakėli
mas prie miesto rotušės įvyko 
šitaip: 1977 m. vasario mėn. 16 
d. 9 vai. ryto Edmontone gyve
nančių tautiečių būrys susirin-

Meninė dalis neužsitęsė ilgai, 
bet įdomi. Moterų sekstetas —. 
P. Balutienė, O. Druteikienė, V. 
šapkienė, O. Popikaitienė, :P. Za- 
leskienė ir Lina Morris-Pilipavi- 
čiutė padainavo kelias liaudies 
dainasč Nijolė Karosaitė pa- 
daonavo (solo),. “Ar prisimeni
tu”? E. Baleišos suorganizuo-' Apie 10 va.. 20 minučių į 
tas tautinių šokių būrelis pašo- vaišes atvyko Albertos provinci- 
ko kelis tautinius šokius. Bu- jos sostinės Edmontono miesto

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais aprašo Pamirį, senus Jo 
gyventojus Ir gamtą. 1,200 lietuviškų vietovardžiu sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentų

1789 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Jvosm Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Kleis
ta Chicagoje 1966 metai* paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da
lių:. žemė* ttHo švietimo problemos ūkininku krašte. H dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuviu tautos likimas 
nebūtą sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtą su
griovęs gražini išaugusią ir suklestėjusią Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūriniu laimėjimą, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvią 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”. .

Knygos apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietinių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa- 
šaulį išblaškytu lietuvią absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso- 
Bučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei, parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli- 
mai Tėvynei Lietuvai”.

. Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių Ir lentelių, kaina tik $5.00. 
. Gaunama Naujienose.

čekį arba Money Orderi siųsti tokiu adreso:

retiems svečiams — valdžios at
stovams ir jų šeimoms. Ant to 
stalo buvo pastatyta rankų dar-

(Nukelta Į 5 psl

$5.00

$4.00

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzemplioriui.
Knygas galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čeki arba Money 

orderį tokiu antrašu:

NAUJIENOS
„1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

NAUJIENOSE GALINDA. GAUTI ŠIAS NAUJAS KNYGAS:
1. Jurgio Jašinsko, JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius,

poeto ir šeimos paveikslai, 266 psl., minkšti viršeliaį ..........  $8 00
2. Jurgio Jašinsko, MELAGINGAS NUKASĖS LAIŠKAS, 72 psl.,

minkšti viršeliai ......          $1.50
3. A. Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PRISIMINIMAI

296 psl., minkšti viršeliai... ...................... .......
4. A. Pakalniškis, ŽEMAIČIAI, ETNOGRAFIJA.

166 psL minkšti viršeliai .............. ............... ...

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Gavę pinigus, tuojau knygą paslųstate,

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psL Kaina $1.50.

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

NAUJIENOS.
1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

Taupykite
pas mus

FSLIC
Yar » MOXOO,

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

ritį gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau is nardintomis knygomis. 
ČU suminėtas knygas gailina užsisakyti Naujienose.

Jocxif K a pa Ji niki t, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiką ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juonį Kapačlnikat, fiEIVIO DALIA, Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimą tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psl Kaina 7 doL

ČIKAGIETtS {SPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėję ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL S1.50. Yra taip pat 
Išversta i anglu kalbą. “

M. Zettenko, SATYRINIS NOVELĖS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina S2.

D. Kuraitis, KELIONt | ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Pref. P. Pi kirk Ils, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina S2.

Vintas tomaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PA RAITĖ J E. 
34 p«L Kaina S1J0.

Ke ir kiti laidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1737 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60601 

sfsllankaM darbe vilmdomli arba užsakant paltu Ir pridedant 
2ok| ar pinigine perlaidą.

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. --------------- ----- --- ------- -----81.00

I73S S<> Halsted Street Chicago, Illinois 60608

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų 'rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių PO (1869-1959) metų 

Chicago® lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl. Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

I
 Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, ptnros 

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, socailistimų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklom ban- 
kai ir kt >*

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted SL, Chioųro, HL 60608

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
gyti. «

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

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

TEL. 421-3070Įsteigta 1923 metai*.

Įftaigoc pietuo** kiemą* automobiliam* paatatytL

NAUJIENOS, CHICAGO *. ILL _ Monday, April 4, 1977
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A. SVILONIS

Tėviškės parapijos choras ruošiasi jubiliejiniam Giesmių Vakarui

Det del jų iš vadavimo kraštu- j. ' 
in ais konservatoriais tenka St.

B. štai ką pareikšti: Būti kon- j 
servatoriais, kurie rengia de', 
roomrtrarijM priri bolševikini, savo ne- nlmy rodym, J. Centre yra gar raiMu „jUs

ė. Jais patriotiškoji visuome
nė šiandien didžiuojasi, jie bus 
minimi ir laisvės kovų istorijo
je. Priešingai, tie, kurie Šian
dien savęs nelaiko konservato- 
iais, atsieit, laiko pažangiai-, 

■dais, gina tuos, kurie rodo bol
ševikinius filmus J. Centre, jais 
’oks lietuvis patriotas nesidžiuo 
ja šiandien, nesidžiuos nei atei
tyje. Todėl ar dera St. B. vadin-į __

| ti demonstrantus konservato-l^?^ Y x . s. B““• .. _ : I beti ir susipažinta, nors tai nė-

ant žėruojančių žarijų. Ir kam 
jis pasitarnavo šiuo grubiu ra
šiniu?

9
Taip, pat, neaiSku ką jis no

rėjo pasakyti savo rašiny, iškel
damas ir tai apie nekultūringų 
žmonių, nekultūringus veiks
mus? Jis apie tai nenorėtų kal- 

i bėti — rašo — kad reikia kal

Lietuviai neša trigubą jungą
Visi žinome, kad sovietų karo jėgų pavergti lietuviai'

nesą trigubą jungą. Jie privalo penėti, aprengti ir pinigų 
uždirbti Lietuvoje stovinčiai sovietų kariuomenei, polici
jai ir sovietų valdžios įvairiems agentams, atsiųstiems į 
Lietuvą įvairiems pavergimo ir išnaudojimo darbams. Lie 
tuviai privalo užlaikyti rusams parsidavusius lietuvius ko
munistus, užimančius Įvairias šnipų, provokatorių, revi
zorių, botaguotojų ir kitokių išnaudotojų vietas. Jiems pri 
valo uždirbti ne tik duoną, bet duoti rusų tarnautojų tu
rimas privilegijas.

Be penimų okupantų, lietuviai kiekvieną dieną pri
valo pagaminti po kelis vagonus javų, daržovių, riebalų,pa 
šarų ir kitokių vertybių, kurias kiekvieną dieną siunčia į 
Sovietų Sąjungos gilumą. Ten kiekvieną dieną plaukia pie 
nas, pirmosios ir deninės bulvės, geriausieji lietuviški 
obuoliai, bičių suneštas medus ir net kiaušiniai.

Be to, lietuviams užkrauto išnaudojimo komunistams 
dar neužtenka. Jie ryžosi užkrauti pavergtai lietuvių tau
tai dar vieną naštą. Jie nori, kad pavergti lietuviai padėtų 
Amerikos komunistams išsaugoti ir sustiprinti jų organi
zacijas, apmokėti jų atostogas, leisti jiems pasišildyti Pa
langoje, Druskininkuose ir kituose Lietuvos vietose. Pir
miausia pavergti mūsų tautiečiai turėdavo apmokėti A- 
merikos komunistų keliones į pavergtą Lietuvą. Pirmas 
ten buvo nuvažiavęs Antanas Bimba, įvairių komunisti
nių leidinių redaktorius, o praeitą rudenį Lietuvon buvo 
nuvažiavęs J. Jokubka, Vilnies redaktorius. Mes keliais 
atvejais prašėme, kad jis parašytų, kiek jam trijų savai
čių kelionė į rusų pavergtą Lietuvą kainavusi, bet jis ne
drįsta tų duomenų paskelbtu Jis tik pasakė, kad išleido 
šimtą dolerų Vilniaus dolerinėje krautuvėje, bet iki šio 
meto negalėjo apskaičiuoti, kiek jis savų pinigų išleido pa
čiame Vilniuje, .savaitę Druskininkuose ir kelionėse po 
kitas Lietuvos vietas.

Jokubka savo kelionės išlaidų nepaskelbė, tai dabar 
mes paskelbsime : Jokubkai ta kelionė nieko nekainavo. Vi 
sas. išlaidas apmokėjo pavergti lietuviai Jie mokėjo abiem 
Jokubkams už kelionę lėktuvu, už gyvenimą viešbutyje, 
už savaitę Druskininkuose ir už keliones, pastogę ir mais
tą kitose Lietuvos vietose. Rusams Jokubka reikalingas, 
todėl jie privertė lietuvius mokėti už jo keliones, viešbu
čius ir maistą. v

Mes prieš savaitę minėjome, kaip gen. Petronis orga
nizuoja savo armiją Amerikoje. Norinčius' nuvažiuoti į 
Lietuvą ir kelias dienas ilgiau ten pabūti, čia Amerikoje 
padaro komunistinės draugijos nariais, turinčiais kiekvie
ną metą mokėti nario mokestį ir klausyti gen. Petronio įsa 
kymų. Jeigu jie nario mokesčio nemokės, tai negalės il
giau pabūti komunistų pavergtoje Lietuvoje.

Dabar kelionės į pavergtą Lietuvą jie išnaudoja nusi
gyvenusiam savo susivienijimui sustiprinti. Jie žino, kad 
visi lietuviai norėtų nuvažiuoti į gimtinį kraštą pamatyti,’ 
kaip jų artimieji ten gyvena ir kaip tos vietos atrodo. Tas 
keliones organizuoja įvairūs kelionių biurai. Amerikoje 
yra didokas tokių biurų skaičius, bet ne visiems vyksta ke
liones gerai suorganizuoti. Lietuviai, norintieji nuvažiuoti 
į Lietuvą, privalo vykti pagal sovietų valdžios nustatytos 
organizacijos, vadinamos Inturistas taisykles. Maskvoje 
yra šios organizacijos centras. Iš ten eina visi įsakymai į 
rusų pavergtas tautas, su nurodymais, kaip tas keliones 
organizuoti, kiek pinigų mokėti kelionėms ir ekskursijo
ms. Inturistas nustato, kelias dienas vykstantieji galės pa
būti Vilniuje ar Druskininkuose.

Maskva yra nutarusi lietuvius skriausti daugiau ne
gu rusus, ukrainiečius, gudus ar kitas pavergtas tautas. 
Kitur jie leidžia nuvažiavusiems ilgiau pabūti, bet Lietu
von važiuojantieji gali būti tik per kelias dienas. Kitas die 
nas jie privalo praleisti Rygoje, Taline, Minske ar kurio
je kitoje vietoje, kur jie nieko nepažįsta ir kur jiems nie-

ST. BARZDUKUI PASIVAIDENO SMOGIKAI
Kas dar nėra girdėjęs, ir kas 

dar nežino L. Bendruomenės, 
garbės pirmininko Stasio Barz- 
duko koliojimosi leksikono? Jei 
tokiais žodeliais ir pravardžia
vimais svaidytųsi koks nors mie
sto šiukšlių valytojas, nereiktų 
dėmesio kreipti. Bet kai buvęs 
mūsų nepriklausomos Lietuvos 
mokyklos mokytojas, auklėjęs 
jaunąją kartą ir dar tapęs net 
Bendruomenės garbės pirminin
ku, tai nustebėjimui nėra galo. 

“Pasaulio lietuvyje”, nerefor
muotos bendruomenės oficioze 
š. m. vasario mėnesio laidoje yra 
atspausdintas jo rašinys: “Smo 
gikų dvasia ir metodais”. Jau 
pati šio rašinio antraštė bylo
ja, ką skaitytojas jame rasiąs.

2

Pasaulio L. Bendruomenės gar
bės pirmininkas, pasišovė ginti

Clevelande Stasį Barzduką, kad 
šis L. Bendruomenės oficioze, 
koliodamas ir pravardžiuoda
mas, suniekintų tuos, kurie pa
reiškė protestą prieš J. Centro 
tokių filmų rodymą. Jo toks iš
šūkis yra nesuprantamas ne tik 
čikagiškiams, bet tuo labiau lie
tuviams, gyvenantiems kituose 
kraštuose. ‘Pagaliau, jei jis ir 
išėjo ginti šį skandalingą faktą, 
ar norėjo jį kiek sušvelninti, tai 
reikėjo atlikti kultūringai be 

užgauliojimų kitų, be insinua
cijų, .be narnų sugretinimų. Be 
to, šis jo toks šiurkštus rašinys

■ atskleidė, kad jis esąs didelis jam reikia įrodyti, kad okupan- 
bendradarbiavimo šalininkas, gal i tas naudoja visokiausias priemo- 
tiksliau pasakius, bendradarbia-:nes išeivijai mulkinti? Ar gi

nant, kad tai klaida, tada ji ne
be klaida, o melas arba demago
gija, kurios tikslas kitus klai
dinti, kurstyti kituose pykčio 
aistrą.

.4
St. B. pateisina bolševikinių 

filmų rodymą. Jo žodžiai: “Skai 
tome iš Lietuvos (jis nerašo oku
puotos) gaunamas knygas, klau
somės Lietuvoje gamintų plokš
telių, nueiname į Lietuvos me
nininkų koncertus ir t. t., tad 
kodėl negalėtume, kam rūpi bei 
įdomu, pasižiūrėti ir Lietuvoje 
susuktų filmų?” Nejaugi St. B. 
dar iki šiol nežino, kad ko Lietu
vos okupantas siekia tuo propa
gandiniu šlamštu? Nejaugi ir

vimui tiltų statymo meistras.
3

St. Barzdukas minėtame ra
šiny rašo, kad gruodžio mėn, 12 
d. 1976 m. suruoštoji demonstra-

probolševikinės propagandos fil-i cija* buvusi nukreipta prieš J. 
mų rodymą, Jaunimo Centre,I Centrą. Tai gryna netiesa! Ji 
Chicago j e. Atrodo, lyg jis bū- buvo nukreipta ne prieš J. Cent- 
tų įprašytas kun. A. Kezio, ku- ra, o tik prieš kun. A. Kezį, ku
ris, duodamas leidimą minėtame | ris leido jame rodyti bolševikinės 
Centre rodyti bolševikinius f ii- propagandos filmus. Tiesa, kad 
mus, suerzino Chicagos visuo- St.-B. kaip ir kiekvienas kitas 
menę. Ir nesugebėdamas jos nu- žmogus, gali klysti, bet kai klai- 
raminti, pasikvietė gyvenantį da yra skelbiama kaip tiesa, ži-

tie, kurie dalyvauja okupanto 
atsiųstųjų menininkų koncer
tuose; kurie klausosi dainuškų 
apie pražydusias raudonas ro
žes prie Nemuno nepasitarnau
ja okupantui?

Deja, iš jo rašinio išplaukia 
išvada, kad tokios okupanto 
priemonės yra beveik naudingos 
išeivijai. Ii no betrūksta, tik 
parašyti jam padėkos laiškutį, 
kad jis neužmiršta mūsų, rū
pintųsi mus palinksminti, kon
certais, bei dainuškomis.

kas neįdomu. Visi norėtų ilgiau pabūtų Lietuvoje, bet In- 
turisto žinioje dirbantieji kelionių biurai nieko negali pa
daryti: penkios dienos ir baigta.

Inturistas, kelionių biurai nieko negali padaryti, bet 
Anne Yakstis yra galingesnė negu Inturistas. Ji siūlo A- 
merikos lietuviams pasinaudoti jos patarnavimais ir pa
būti Lietuvoje ne penkias, bet dešimt dienų. O. kas yra ta 
galingoji Anne Yakstis? Ji yra nusigyvenusio ir mirštan
čio Lietuvių Darbininkų Susivienijimo (LDS) sekretorė. 
Ne tik Tiesoje, bet ir Bimbos redaguojamoje Laisvėj ji 
praneša, kad ji gali nugabenti žmones Į Lietuvą dešimčiai 
dienų. Ji yra pasišokusi šią vasarą suruošti net tris eks
kursijas Į Lietuvą, bet kiekvienas, norintis josios patarna
vimais pasinaudoti, privalo būti josios valdomo LDS na
riu, arba būti nario vaiku.

Bimbos redaguojamoje Laisvėje apie šios Anne Ya
kstis patarnavimus šitaip rašoma: t
“Kiekviena ekskursija susidės iš 30 narių Vykstan
tieji su- ekskursija bus vieną dieną Leningrade, 10 
dienų Vilniuje, dvi dienas Maskvoje ir dvi dienas 
Suomijoje, Helsinkyje. Neabejojame, kad šios eks
kursijos bus labai sėkmingos, ir kad tie LDS nariai, 
kurie jomis pasinaudos pamatyti savo arba savo 
tėvų gimtąjį kraštą, bus dėkingi savo organizacijai 
už paraginimą joje dalyvauti.” (Laisvė, 1977 m. ko
vo 18 čL, 2 psL)
LDS steigėjai savo laiku buvo pasišokę užvaldyti 

Susivienijimą Lietuvių Amerikoje. Jeigu SLA pareigū
nai būtų snaudę, tai jie būtų tai padarę. Jie viską buvo 
taip suorganizavę, kad Chicagos Seime ši didelė lietu
vių organizacija būtų patekusi į jų rankas. Bet SLA vei
kėjai nesnaudė. Ji pajuto pavojų ir nedidelę uzurpato
rių saujelę išvijo, neleido jiems pagrobti ilgus metus to
kio didelio lietuvių skaičiaus puoselėtos organizacijos. 
Išmesti iš SLA, jie niekad nepajėgė įtraukti didesnio 
lietuvių skaičiaus į savo organizaciją. Dabar jie planuo
ja kelionių briurų ir pavergtų lietuvių sąskaiton susti
printi savo finansus ir padidinti narių skaičių

Abejojame, kad Anne Yakstis, okupanto padedama, 
pajėgs sustiprinti mirštantį L. D. Susivienijimą. Kol lie-1 
tuviai Okupanto pinklių nemato, tai vienas kitas gali; 
koją į kilpą įįkišti ir tapti komunistinės organizacijos 
nariu, bet lietuvis meto savo kilpą ir žino okupanto^ 
tikslus, tai jis Anne Yakstis vilionių nepaklausys.

Jo galvosena rodo, kad nereik
tų bijoti filmo apie Maironį. 
Draugas skelbė, kad J. Centre 
bus rodoma šokių šventė Vilniu
je. Kokiam tikslui okupantas 
šį filmą susukęs, spaudoje ne
kartą buvo rašyta. O kas liečia 
filmą apie Maironį, tai tenka 
tik tiek pasakyti, jei jau jis ne
patiko okupantui, tai nesunku 
suprasti kodėl? Greičiausiai ja
me buvo per mažai melagingos 
propagandos. Bet tokio filmo 
jis niekad neišleis užsienin. Ir 
kas kalėtų tikėti, kad okupan
tas per savo agentus, agentėlius 
išleistų rodyti tokį Maironį, koks 
jis buvo iš tikrųjų, Maironį, ku
ris kėlė tautos dvasią laisvei? 
Sunku suprasti, kodėl St. B. 
tuos, kurie bolševikinius filmus 
laiko bolševikine propaganda, 
juos paskelbė viso pasaulio lie
tuviams, kad tąi esą kraštuti
niai konservatoriai.
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|riais? Juk visi mūsų del tautos 
laisvės kovotojai net ir tas pats 
Maironis, St. B galvosena, rei
kia vadinti kraštutiniais konser 
vatoriais.

St. B. rašo, kad galima buvo 
kultūringai demonstruoti. Mano 
supratimu, tos demonstracijos 
galėjo ir visai nebūti, jei kun. 
A. Kezys jos nebūt išprovoka
vęs, dviveidiška laikysena. Jam 
buvo daug kartų telefonuota, 
pas jį kreipėsi asmeniškai gar
bingų Chicagos organizacijų ats 
tovai, jo prašė,.kad bolševikiniai 
filmai J. Centre nebūt leisti ro
dyti. Jis žadėjo neleisti, o vis 
tik leido. Tik tada Chicagos vi
suomenė suruošė demonstraci
ją. O kiek ji buvo kultūringa ir 
kiek ne, galima tiek pasakyti, 
kad ji praėjo labai ramiai, nie
kas jėzuitams langų neišdaužė, 
niekas niekam galvos nesuskal- 
dė, nei vieno policininko hesu- 
kruvino, nei vieno demonstran
to policija neareštavo.

Yra gana įrodymų, kad ji bu
vo taiki ir kultūringa. Bet jei 
St. Barzdukas kalba apie de
monstraciją, kad ji nebuvusi 
kultūringame lygyje, tai kodėl 
jis tyli del VI. Ramojaus patal
pinto Drauge šmeižiančio repor
tažo apie piasikalbėjima, dele
gacijos su kun. A. Keziu? Kodėl 

-jis tyli, del K. Bradūno, Drau
go kultūriniame priede, pirma
me puslapyje įdėto šaržo, šunie 
kinantį demonstrantus? Kiek 
kultūringumo parodė kun. A. 
Kezys savo laišku Drauge, pat
virtinęs netiesą apie jo užpuoli
mą prie Altoriaus ir pasikėsini
mą jį lazdomis primušti. Juk 
tai gryna netiesa. Bet ar kultū
ringa ginti netiesą?

8

1 ra maloni pažintis, bet mūsų są 
lygomis, tai neišvengiama. Apie 
kokias jis sąlygas galvoja, ku
riose jis galėtų susitvarkyti su 
tais nekultūringais, kraštuti
niais konservatoriais? Nejaugi 
jis galvoja apie tas sąlygas, ku
rias- sudaro totalistiniai reži
mai? Ten. naudojamos priemo
nės visiems yra žinomos, kurio
mis susitvarkoma su tari, kurie 
kitaip galvoja.

Nerimtai atrodo St. litavi
mas Hitlerio šūkių, nukreiptų 
prieš žydus, arba ir bolševiki
nių mitihgierių. Jis jais pasire
mia ir daro užuominą pateisinti 
kun. A. Kezį, mat, ir jis kaip 
anie žydeliai yra nukentėjęs nuė 
nacių ir komunistų. Bet toks jo 
šaukimasis Hitlerio bei komu
nistinių propagandistų rodo jį 
esant labai įpykusį,., kam ,de
monstrantai reikalavo, kad bol
ševikiniai filmai nebūt rodomi 
J. Centre. Nėra kuo kitu paaiš
kinti jo piktą puolimą,

(Busdaugiaūy

Meksika naikina

Meksikos policija ir net ka
riuomenė; ’ skraidydama helikop 
teriais, jieško kanapių ar, ki
taip vadinant, marihuanos lau
kų ir jas sunaikina. Gi auginto
jus susodina į kalėjimą.

Prieš savaitę Ei Gramai ūky
je buvo sunaikinta kanapių 300 
hektarų plote, Tlacotula valsčių 
i e. Kitoje vietojo tame pat Vals 
čiuje Užtiko 200 hektarų užsė
tų kanapėmis.

St. B. verkia, kad Naujienų 
ekstremistiniai publicistai, kai
rieji ir dešinieji, tiek pasaulie
čiai, net ir kunigai plakė tėvus 
jėzuitus. Atrodo, kad jo many
mu,-jo minimi ekstremistiniai 
publicistai, kairieji ir dešinieji 
pasauliečiai ir kunigai nusikal
to, kodėl jie kun. A. Kežo ne
pagyrė už jo leidimą bolševikinių 
filmus rodyti J. Centre. Nejau
gi jis mano, kad reiktų reikšti 
pagyras, tam, kuris Chicagds| rės kainas.

Standart Oil kompanijos di
rektorius Swearingen, kalbėda
mas Investoriu-analizatorių są
jungos suvažiavime, pabrėžė, 
kad alyvos ir dujų pramonė 
kentės ir ateityje, mažėjant aly 
vos. ir dujų atsargoms. Jis sakė, 
kad didėjant kainoms, alyvos 
bei dujų bendrovių pelnas buvo 
didelis, bet tai negalės būti vi
sados. Anot jo, vyriausybė ir- 
toliau turės uždėjusi ranka ant. 
alyvos-dujų pramonės ir prižiū-

Magdalena Stankūnienė į turgų (Grafika)
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DR. K. G. BALUKAS 
IKLjExijkA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGUA 
4449 Sc. Pulaski Rd. (Crawford

Medial building). Tel. LU 5-6446 
PriLiu* ligonius pagal sus*iaTuna 

ei neatsiliepi*, skambinti 374^G4-

DR. C. K. BORFLIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
telef 695-0533 

p‘”> Velley Medieal C-*nt,r 
850 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

CR. PAUL V. CARG.’S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS- 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S-Manheim Rd..We»tchester, III. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir

Telu 562-2727 arba 562-2728

RBZ.: Gl 8-0873

DR.W.EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
6132 So. Kedzio Ave., WA 5-2670 

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

PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

ŠVENTO RAŠT(

"Testov! maoo malda katp smilkalai prieš tave, mano rankų pakė
limas kaip vakaro valgomoji auka".

Psalmė 141:2.
Baigiant kiekvieną dieną neužmirškime ateiti pas malonės sostą ir 

suvesti savo sąskaitą Viešpačiui, kiek mes pasinaudojome savo progomis 
arba pralenkėme jas, nugalėjome pikta geru arba buvome pikto nugalėti, j 
buvome pasišventusiaii Pasiaukotojais arba savymyliais. Turime dėkoti j 
Dievui už jo pagelbingų malonę ir persiprašyti už paklydimus ir nupuoli- ? 
mus. Vardan mūsų Įganytojo turime prasyti atleidimo už praėjusios die- » 
nos nepasisekimus ir /trukumai ir maldauti, pasižadėti ir stengtis būti at ( 
sargesniais ir ištiltimesnlais, uolesniais ir darbštesniais sekančią dieną. i

Visi lino. k«d yra h pahočit kiekvieną. Bet kur yrt ml
rutieĮP I tę kUusūna *t^ake knygutė po mirties'*, kurią gausit* J
'lo/nokemai. Rašylcitai -j

« ŽAVISI 3715 STREET CHICAGO, ILL 60629
iV RAITO TVMfINĖTOJA *

ny Canadians of Lithuanian des
cent living in and contributing 
to the exciting cultural heritabe 
of our City;

SUSIRINKIMŲ

M. Šileikis Varpininkas
(Iš rengiamos parodos balandžio 15 d. Čiurlionio Galerijoj, Ine.)

Cavanagh, by the powers vested 
in me, now declare that the Li
thuanian flag shall be raised in 
recognition of LITHUANIAN 
INDEPENDENCE DAY

IEVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 
L/ 2533 W. 71st Street 
K Telef.: GRovehill 6-2345-«

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TO wn hall 3-2108-9

TRYS KODERUSSKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

Telet 8E 3-5893

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

3907 West 103rd Street
V-J^r>40s p9<laj susitaj-ima •

KANADOS NAUJIENOS bilijoniniai turtai neduoda mums 
_ jo^iQs nau<įos už ką mes kenčia

me ? Stasys Misiulis(Atkelta iš 3 psl.)
Tai tik tiek kas buvo įdomės-

08. K A. V. JUČAS
439-4441 5614605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
’005 N. WESTERN AVE. 
5?i4 m. WESTERN AVE.

Telefonai atsakoma* 1? vai.

ORI F8ANK PLECKAS
,Q»TOMJĖf RISTAS 

KALBA UETUVKK.AT 
_ T#| 737.5149

‘•HVnn* SYitaiko «kinin, jy 
‘cnr.fact lenses’’

■*l. ongajĮ snsitanma. Uždaryta treč

" ■ nio, visi susirinkusieji buvo pa- 
■ tenkinti gerai paruoštu minėji- 

~ ' mu. Pasikalbėję kiekvienas su 
t savo draugais, pažįstamais ir jau 
minėtais valdžios atstovais išsi
skirstė kas sau j namus.

Turint omenyje visą kas šioje 
korespondencijoje parašyta, ne- 

- atrodo taip blogai. Bet kaip min
timis grįžti į Lietuvą liūdna da
rosi. Kodėl ? Trispalvė neple- 
vesuoja Gedimino kalno pilies 

! bokšte. Laisvės varpas neskam-

EDMONTONO MAYORO
SVEIKINIMAS

A PROCLAMATION

IsGHAS • SilBijriS
"OSTATOS CHIRURGUA

WEST S3rd STREET 
nuo i—4 po pietų.

Be it known to whom all these 
presents do concern

Dated this 16th Day of
February, 1977

Mayor of Edmonton
City Clerk

Eržvilko Draugiškas klubas susi
rinkimas įvyks trečiadienį, balandžio 
6 d. 7:30 vai. vak. Šaulių Namuose, 
2417 W. 43rd SL Po susirinkimo bus 
vaišės.

Kviečia Valdyba
Bernice Žemgulis, 

Fin. rast

Patarimas moterims 
gintis nuo pavojaus

Būkite atsargios. Jei to
užtenka - parodykite pyktį -

^9

Joniškiečiu Labdarybės ir Kultūros 
Klubo eilinis susirinkimas įvyks ant
radieni. balandžio 5 d. šauliu Namuo
se, 2417 W. 43rd St. Pradžia 1 v. p. p. 

I Nariai ir svečiai, norį prisirašyti į 
klubą, kviečiami dalyvaut Turim daug 
reikalu aptarti. Po susirinkimo bus 
vaišės. A. Kafys

Z

ne-
WHEREAS February 16,1977

marks the 59th Anniversary of ’ spirkite, kąskite^ Brėžkite 
the Independence of Lithuania, j .Taip patarė moterims Arizo- 
wdich took place in 1918 in the; nos 
capital city, Vilnius, and

WHEREAS dedicated to free
dom for all, the first immigra- vartanti. Kitokių patarimų ei-

valstybinio universiteto 
judo ekspertas Bill Maughan, 
jei užpuolikas kėsinasi išprie-

Iba Karo muziejaus bokšte. Ne?‘i0" įėję yra ir keletą, tinkamų,
matyti įvairiaspalviu organize- [ °.’k jį“ ln I912’ some svarbiausia kaip apsisaugoti 
.. " - , ;,. . J laO• Lithuanians m the regi-cijų paradų. Mokyklinio am- 1

: ziaus vaikučiai nekrikštauja gat
vėse. Visur ruskis su štiku ir . , . , .m a stand against the Amen-I naganu. 1 ,... ~ „ cans, andŠimtmečiais is vargšų zmo-!

į nių prakaito, Vatikanui sukrauti * WHEREAS there are now ma-

' Našliu. Naš.liukiu ir Pavieniu klu
bas balandžio mėn. 8 d. 7 vai. vak. 
Vyčiu salėje, 2455 W 47 gatvė turės 
svarbu nariu susirinkimą. Nariai, turį 
pikniko platinimo knygutes, prašomi 
jas atsinešti i susirinkimą.

Piknikas įvyks birželio 26 d. Vyčiu 
sode ir salėje. Taip pat bus aptaria
ma visi einamieji klubo reikalai ir 25 
metu klubo veiklos banketas, kuriam 
salė Polonia Grove yra išnuomota spa
lio 23 d

Visi nariai kviečiami gausiai daly
vauti. Po susiriskimo Įvyks vaišės.

V.Crnka

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

EUDEIKIS
GAIDAS DAIM1D
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4SO5-07 So. HERMITAGE AVENUE

t.lef.: 776-2680
Nauja, rez. folef.; 448-5545

ER. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3w*dra praktika, spec. MOTERŲ figos 
Ofisas: 2652 WEST S9th STREET

TeL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Seštadie- 
Riau 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku

Danai Kusi tarima

P. ŠILEIKIS, 0. P.
3 ORTHOPEDAS-PROTE2ISTAS
5 Aparatai - Protezai. Med Ban- 
g dažai. Specie IF pegeibe kojomi
4 (Arch Support*) If t t.

West 63rd St., Chicago. Hi. 6062$

Į Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYčIA 

2443 WEST 63rd STREET
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 

? Taip pat naujoji Barbaros ir 
- Gene Drfshiy krautuvė 
i ... THE OAISV STORE 
j 5718 Southwest Hwy, Oak Lawn 
I Tel. 499-Miį i

! r'eXrtKAuSTYntni

Leidime’ — PĮtne endreuda 
ŽEMA KAINA 

R- ŽERĖNAS 
Tel. WA $-8043

H ivairfy •♦stūmy.
ANTANAS VILIMAS 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 f Į

SOPHIE BARČUS j 

i RADIJO ŠEIMOS VALANDOS f, 

Visos programos ii WOPA, ,
1490 kil. A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir- 
I madienio iki penktadienio 12JO I 

i — 1:00 vai. popeL — Seštadienj 
! ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 i 
i vaL ryto.

Tale*< HEmlock 4-2413 i I '-L - "
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

- "!nuo piktadarių, tai savo namų 
męnts of Colonels de Watteville' dt]ryse išgręžti stebėjimo sky- 
ami de Me-uron joined Canadians t jutg* pę.j, kurią galima matvti nas aPsuP° Indijos Delhi mies- 

kas stovi prie durti, arba ture- *4 svaidė Į jį akmenis seno- 
ti tvirtas duris, bet jas praver-Įvišku artilerijos pabūklu, vadi- 
ti tik'tiek, kiek stipri grandį-įnamu katapulta. Bešaudant pri- 
nč leidžia, ir paklausti, ko no- Fūko akmenų, o miesto gynėjai 
ri, bet vidun nepažįstamo neivs^ar nePasidavė. TadaAIau- 
isileisti, nesvarbu,'kuo jis saveid;nas ?sakė iš savo iždo nešti 
bevadintu. Grįždama namokkso prikrautus maišus ir su 
reikia automobUio .ir namųpuo bombarduoti miestą.
raktą turėti rankoje, kad ne 
reiktų parvažiavus gaišti prie 
durų, rakto beieškant

Jei nepaisant atsargumo, pik kites griežtai, nekapituliuokite 
radarys užputų, panaudokite prieš baimę, patarė Maughan 
visas priemones atsiginti — i
raktus, šukas, lietsargį, ranki vęs. j

KN\ga - GERIAUSIA DOVANA- 
941 Urna g«ufi puikiu ^nY^V/ kuri et napuci bet kckU 

xr*vgy spintą lentyną.
Aietuindfda r<5Kdiruski*. MES GRĮŽTAME. įdomus jaunų dienų 

atdiLUiiuuieu u įvyKių Del ^irlų aprasymxi, d&aiioun Šiaip ro 
uianafe. d«7 psl. Kaina SS.

A. Pakalniškis, METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prisimini' 
ir ittiA.0 tvykių 
lyti | 12 dalių.

Eieiuvoje tr vu&ieUjoj< a praėjiu oi, oUiKirtr 
290 psl.. Kaina $5. 
Aiii’MiNiMAi IX MINTYS. ii LOinsa 

Jbc. psi. žvaina Ml&KSUila vifb.
ura-

a 1296 m. karo vadas Alaudi-

nuka. Už visa kita svarbiau - 4L fo, C.
nepulkite į desperaciją, laiky

TeL: YArds 7-1741 -1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVEN i E
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Prof. Vacs
RUA, 
aen&is — U dalis. 220 psL, 
tais viršeliais__ ....--------------- --

rtenriKds lom^s — lamasauskas,

Viržis**, StNUJV LIETUVIŠKŲ KNIoŲ iSlV 
1 lUuis. 2U3 psl. insta — miiiKoUxia

iriSits — S0,uv. untiK.<

moterims pats jų kailyje nebu | 
ves. i’

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

. .  S2,UV 
lietuviškasis pamarys; 

Pakalnes ir .Labguvos apskrity^ su įdomiais, aprašymais, iliu-
>cračudjnis ir dokumentacija. 53t? psl., kaina 56.

P. Kesiūnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ, Tnjų dalių Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina SiJ.

i K >S **< f-kti jr b tča- «xvariLHlii LUR.i

170 psi.  _____ —;--------—--------------- --------------- >3.00
M.' rOvitAS MILERIS inugrafljofc Oruutaj Zi$k

puslapiai . _______________
uzsakčuii reik** ondeii

Ha 1st f d SU t 'h ir mjo)

The home pictured above 
doesn’t appear much different 

i than any typical suburban 
'home. But it incorporates en
ergy-saving features in de
sign, materials, and appli
ances which can cut energy 
needs by up to 50 percent. It 
has two heat-circulating 
Keatilator 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-

25

E

ill

$3.00
et pašto išlaidom*

HikidN — 1H HA 1-^100

O^TWfpf

s ui a tic n within walls and-ceil
ing as wen as in earthen berms 
Around the foundation, orien-J 
tation to seasonal sun atti
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 ‘Centcnergy ’’76.”

The fireplaces were supplied 
by Home Crafts, Inc^ Floral 
Park, New York, Heatilalor 
Fireplace, A Division of Vega 
Industries, Inc., located in MU 
Pleasant, Iowa, manufactures 
a complete line of built-in, 
freestanding and wall- 
mounted fireplaces • • » gas*

f <JŠ^^va^;?<’:*> 

\ ‘< .• ' *:x-:^sv •

Happy Hour Mushrooms, a prize-winning recipe at the State 
Fair of Texas, will star at any party. Crushed Fritos brand corn 
chips, wine and other tasty ingredients combine in a stuffing 
for fresh mushroom caps to make a unique hot hors d’oeuvre.

Happy Hour Mushrooms marched away with the “Best of 
Show” award at the State Fair of Texas, and they are sure to 
get equal billing at your party table I

This prizą*winning recipe combines Fritos brand com chipf 
and Frito-Lay brand dip mix with cheese, seasoning and just the 
right amount of wine for a tasty mixture to top fresh mushroom 
caps. Flashed under the broile- until brown and served bubbly 
hot, these stuffed mushrooms will be the star attraction at any 
festive occasion.

Happy Hour Mushrooms may be made in advance and refrig
erated until party time. Brush the mushroom caps with lemon 
juice or white wine before stuffing and they will retain their 
light color during cooking.

HAFFY HOUR MUSHROOMS
36 medium-sired Fresh mushrooms

X tablespoons
1 stick
1 clove

M enp
2 tablespoons
2 tablespoons
1 package

M cup
DIRECTIONS:

Remove stems
melted butter.

Combine softened butter, garlic, and grated cheese; mix well. 
Add wine, soy sauce, dip mix and crushed com chips to snake 
a pasta.

Fin mushroom caps with mixture. Place on baking sheet and 
broil for. 3 minutes, or until bubbly and UgbOy borewnad.

Melted butter
Batter, softened
Garlic, minced or mashed
Grated Monterey Jack cheese
Red wine
Soy sauce
Frito-Lay brand toasted onion dip mix
Finely crushed Frilos brand corn chips

from mushrooms. Wash caps and brush with

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

BUTKUS - VASAITIS
14aC So. 50th Ave^ Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3349 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET RA- public 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667S
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, Ill. 974-44V)

p. J. RIDIKAS
3X54 So. HALSTED STREET Phone: YArda 7-1311 

___  __ J

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJiPNGot GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI JDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS 
A J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, f" . _ 1 7 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
rūpinimą. ___ _____ ___ ______ _______________

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

A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONtS. 
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik 

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus Čekį arba money orderį prie 
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

Dr.

Or.

Dr.

259 psl., liečiančius 1905
J __ 2_______ b susi-

_________________ $8.00

$3.00
$2.00

$2.00

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO,’iLL. 60608
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Konsulo Siručio žodis
»kt

kurios su tokiu mažu skai 
imu: cm granlų - pabėgėję ga- 
i pačiuži augti ir jaustis, jog esa- 
u? I ctuviškuje še’inoje ir pri- 
idvdame ten, kur galim prie mū-

Dr. VydūnasŠileikis
(Iš rengiamos parodos balandžio 15 d. Čiurlionio Galerijoj, Ine.)

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

Jonas Verbyla iš Brighton 
Parko apylinkės, anksčiau buvęs j 
biznierium mūsų kaimynystėje, ! 
lankėsi reikala s Naujienose. Ta 

Lietuvybės iš’a'kyme irgi pd-I proga jis pasimatė su senai ma
rai atliekame pateigs: turime lytais Naujienų tarnautojais ir 
iietu\iškas pamaldas, susibuvi- ■ pagyrė Naujienas už jų drąsią 
mus lietuviškuose minėjimuo-! bei teisingą laikyseną pagrindi- 
se, dalyvaujame tarptautiniuose niais politinio ir visuomeninio 
kongresuose ir turime ryšius su .' gyvenimo klausimais. Dėl to jis 
lietuviškomis kultūrinėms orga- Į tapo nuolatiniu jų skaitytoju, už- 
nizacijonis, kurios, kaip Čiurlio- susakydamas jas vieneriems me- 
nio ansamblis. Grandinėlė ir kiti f tams. Dėkui už vizitą, palankius 
pvieniaii artistai mus aplankė Ko I pareiškimus ir už prenumeratą. 
Imnbijoje, palikdami gerą įspūdį ITaip pat dėkui tos apylinkės tau- 

i lietei, užsisakiusiai Naujienas 
trijų mėnesių bandomajam lai
kotarpiui.

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.

I Privalo kalbėti ir suprasti angliš
kai.

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

Vienodų progų darbdavys.

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOK ĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I

KELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

COSMETICIAN

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, 111. Virginia 7-7747

šiame krašte. Taipogi galinie 
pasidžiaugti, kad mūsų jaunimas 
Kolumbijoje suorganizavo są
jungą ir tas susijungimas tik
riausiai duos teigiamų rezultatų 
užsibrėžtuose tiksluose.

EUROPEAN TRAINED
COSMETICIAN

—Bronė Bujokienė, Winnipeg, 
Man., Canada, tapo Naujienų 
skaitytoja, užsisakydama jas vie- 

i neriems metams. Ji mums rašo, 
kad jau anksčiau, norėdama pri
sidėti prie platinimo vajaus, da
vė užsakvma, bet matomai laiš
kas žuvo. Naujoji mūsų skaity
toja priklauso tai lietuvių mote
rų daugumai, kurios savo nujau
timu ir atitinkamu elgesiu išlai- 

! kė lietuvybę, lietuviškumą ir tau 
tinius papročius sunkiausiose 
istorinėse salvgose. Dabartiniu 
metu kai kurie išeivijos sluoks
niai patys klaidžioja kada, Pla-j 
tinimo vajaus proga jos yra siun
čiamos susipažin imui 2 savaites 

Kolumbijoje ! nemokamai.

Išvadoje noriu pabrėžti, kad 
Medellino maža kolonija sugebė
jo surengti Lietuvių Diena šiame 
mieste. Sveikinu. Tas rodo ir 
patvirtina, kad mūsų vienetai yra 
aktyvūs ir pozityvūs. Pilnai ti
kiu, kad jie sustiprins mūsų vi
daus ryšius Lietuvos nepriklau
somybės atgavimo kovoje. Baig
damas noriu pakartoti mūsų him 
no ištrauka: Tegu meilė Lietu
vos dega mūsų širdyse!...

Stasys Sirutis,

Lietuvos garbės konsulas

Į

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ

I

ŠIA — jau 80 metu tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau 
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

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

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

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

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

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

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

— Detroito Lietuviu Organiza- — Stefanija Radvilienė, gyv. 
ciją Centro valdyba, padėkos arquette Parko apylinkėje, grį- 
ženklan už patarnavimus, pasky- žo iš atostogų Floridoje. Rožė į 
rė Naujienų paramai $30 auką Mačernienė grįžo is Phoenix Ari- 
ir ją atsiuntė per mūsų bendra- zona. N. Gabrėnas iš Californi- 
darbi A. Sukauską. Dėkui valdy- jos grįžo į Pittsburgh, Pa. Kun. 
bai ir centrą sudarančių organi- Antanas Sabaliauskas iš Cedar 
zcijų nariams.

— St. Rita aukšt. mokykla 
Marquette Parko apylinkėje pa-! 
skelbė garbės mokinių sąrašą. 
Jame tarpe kitų yra: Jonas Pe- nės meno kuopelė kas metai lie 
trošius, Vytenis Markevičius, Juvių visuomenei pateikia vie- 
William Kirkolis, Vytautas Lis- na ar du vaidinimus. Gegužės 8 
kūnas, Vitas Briedis, Jonas Sla- .d. rinktinės meno kuopelės vai 
kėnas, Juozas Mikužis, Andrius-dintojai stato Anatolijaus • Kai- 
Fabijonas, Jeffrey Martinkus, 
Algimantas Graužinis, Geraldas 
Gedwill, James ir Brian Wara- 
nauskas, taip 
Vaičkus.

Lake, Ind., Velykų šventėms iš- 
vyko j šv. Kazimiero lietuvių pa- 

jrapiją Los Angeles mieste.

— Vvtauto Did. šauliu rinkti-

rio parašytą komediją “Didysis 
Penktadienis’L Meno kuopelei 
yadovauja Juozas Petrauskas.

pat Aleksandras

— Lietuvos 
jos tradicinis 
ruošiamas balandžio 30 d. Jau
nimo centre.

— Aktoriui Vitalis Žukaus
kas, solistai — Irena Petkaitienė 
ir dr. Izidorius Alis, taip pat 
muz. Jurgis Petkaitis dalyvaus 
Hartfordo ramovėnų pavasarinio 
vakaro programoje.

Dukterų Draugi- 
pavasario balius

Prekybos departamentas pra
neša, kad paskutinę kovo mėne
sio savaitę prekybos apyvarta 
visoje Amerikoje sumažėjusi 
1.1% arba, pinigais vertinant, 
13, 4 bil. dol.

Automobilių pardavimas su
mažėjęs 7%.

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.

AR JAL rASIDAKĖ'lE
SA VC 1 ESTAMisNIĄ?

To

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. 3 
mieg. ir valgomasis. Labai patogus 
susisiekimas Į vakarus nuo Caliior- 
djos prie 63-čios.

ŠIMAITIS REALTY

JŪSŲ GEROVEI!
6 KAMBARIŲ tvirta mūrinė rezi

dencija prieš parką. Labai dideli kam
bariai. Į* 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 mašinų garažas Mar
quette Parke. $36,000,

Notary’ Public

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

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Aipfronse VV'elh 
peržiūrėta, “Sūduvos*' išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma ‘Naujienų' administracijoj 
Knygos kaina $3.. £u legališko
mis formomis — S3.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujiepos*’, 1739 S. 
Halsted St, Chicago 111. 60608-

70 IR LAUNDALE — 4 kamb. me
dinis. Rūsys, garažas, platus lotas. 
$25,000.

66 IR WASHTENAW—labai švarus 
Georgian. 2 dideli mieg.. TV kamb., 
įrengtas rūsys, centrinis šaldytuvas, 
garažas. $29,900.

70 IR TALMAN — puikus . 2 butų 
mūras, po 3 mieg. Atskiri šildymai, 
garažas. 33,900.

72 IR CHRISTIANA — 20 metų’? 
miegamųjų mūrinė rezidencija, gerai

" . Pilnas rūsys, garažas.

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 is gerų rankų priešais parką. 
Naujas gazo šildymas ir nauja elekt
ra. $8,500 pajamų. Vertas $50,000.

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel. 737-7200 arba 737-8534

išlaikyta. Pilnas rūsvs, 
$26.900.

72 IR MOZART — 4 butų
2 mašinų garažu. Geros

mūras su 
pajamos.

BUDRAITIS REALTY

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
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 . ..

Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

x nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago

Tel. 767-0600.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel. 927-3559 *

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalyksi

NAŠLĖ privalo parduoti gerą pel
ną nešančią metaliniu gaminių ir da
žu prekybą.

Priešakys — 55 pėdos.
$42,500 pridėjus prekių atsargas.
Teirautis 476-2427.

TAISAU NAMUS 
IR VISKĄ NAME 

Telefonuoti: 
476-7727 arba 526-9367 

ALEKSAS

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis
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

.Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantij 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.

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St, Chicago, II!. 60627. — Tel. WA 5-2737 

J333 So. Halsted ct., Chicago, III. 60603. — Tel. 254-3320 
V. ¥ A L A N 7 I N A 5

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysit

4

E3

C

’ LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET
Telef.: REpublic 7-1941

> 4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
’ Taip pat daromi vertimai, giminių 
1 iškvietimai, pildomi pilietybės pra-- 
į šymai ir kitoki blankai

KNYGOS ANGLŲ KALBA

PAVAROS IR VARDAS

įDRESAS

♦ — MAUJIWWO*, CMKAOO i, iu._ Monday, April 4, 197717SJ South Hxlfted Street, Chicago, IK. WIM

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

MARIA NOREIKIENž — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 « TeL WA 5-2787 

Didelh oasirinklmis geros rušler Įvairių prekių.
MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIU.

Didžiausios koiliu 
pew i rinkimo^ 

pas vieulntelj 
lietuvį kslllnlnką įš 

Chicago je
M. ŠIMKUS

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 
S. Maplewood. Tel. 254-7450

"T™"" ■in" “ ll,B ■ %

NAUJIENOMS Šiemet iraėjo 50 metų. Minint tą snk.iktlt gerbiant piraoj< 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū 
uos ir atliekant būtinas pareigai imžinzm lietuvybės linkimui akai 
blama^ Naujienų platinimo vajui.

NAUJIENOS tvirtai stovi Ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę 
neidamoi Ir nesidėdamoa l sandėriui m okupantai ar jų įgalio 
tlnlala.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendroj inrtitu 
djas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto 
rlkos Ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingom 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie 
nas yrs mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų progs 
arelbdama platinimo vajų kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietines ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie 
cuviškų reikalų renesfc^.
KAINUOJA: ChlcagoĮt Ir Kantrioji — $30.00, pusei metu — $15.00,

trims mėn. — $850, vienam meru $3.00. Kitose JAV vietose metami 
— $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. — $2-50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savalty nemokamai

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

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

tolę 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 atsiusti $1.50 čeki 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

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

į (įttaigoa) v 
677-8489

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

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

si baseinas, telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti tel 
501-623-9814.

(.ail Frank Zapolis 
320872 W.95th St.

GA 4-8654

SYATl FAKM

tNlU»AMCf
„T/

* ją 1 w

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St. 
Chicago, HL 60608

Į~Į Siunčiu_________ doL Naujienų prenumeratai, /ubiliejink
vajau* proga paremdama* lietuvišką spaudą.

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įripereigojimą.

J. A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir Intymiu nuotykis
^prašymai, paimti tš gyvenimo. Lengva* rtilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psL Kaina $2.50.

Dr. Juozai B. Končiui, HISTORY OF LITHUANIA Lietuvos Istorijoj 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
psl., kainuoja $2.00.

Dr. Juozat 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. K

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas b 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki u 
piniginę perlaidą.

Graikę gydytojas Hipokratas, gy
venęs ketvirtame ir penktame Šimt
metyje prtel Kristp, padėjo pagrin
dus medicinai, Jo nustatytos doroves 
taisyklės geriems gydytojams galioja 
dar ir šiandien,

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

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

FIGHT HEART DISEASE


