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TRUMPAI !S VISUR

.WASHINGTON. — Vašingtono sluoksniuose kalbama, pasak 
U. S. N. and W. R. žurnalo, kad kietesnė prez. Carterio politika 
Sovietų atžvilgiu reikia priskirti prezidento patarėjui Zbigniewui 
Brzezinskiui, kurs jaučia, kad buvusi prez. Fordo administracija 
sudariusį įspūdį pasaulyje, jog Ameriką bijanti Sovietų Rusijos.

Neįmanoma dovanot 
kaltes

BUENOS AIRES. — Argenti
nos teisėjas R.. Sarmiento sako, 
kad joks valstybės pareigūnas

BRITAI GIRIA 
J. CARTER!

LONDON. — Britanijos užsie
nio reikalų ministeris D. Owen 
balandžio 3 gyrė pre. Carterį, 
kad js ginąs pasaulyje žmogaus 
teises ir kad jis jas iškelia aukš
čiau visų detentės' reikalų. Ir 
tai teisinga, —- pareiškė minis
teris. Rusai, esą, iškraipo ir fal
sifikuoja žmogaus teisių reika
lus ir todėl jie sudaro pavojų 
detentei. Britanijos užsienių rei
kalų ministeris priminė, kad jis 
tais savo pareiškimais nenorįs 
pabloginti su kitomis valstybė
mis santykių, bet tik išryškinti 
reikalus, \

KUWAITO-RUSU
SUTARTIS

KUWAIT. — Kuwaito gyny-

džio 3, kad Kuwaito konservaty
vi kunigaikštija pasirašė sų 
Sovietais ginklų pirkimo sutar
tį.. Kuwaitas sovietų Sąjungoje 
pirksiąs svarbius ginklus, bet 
tik ministeris nepasakė kokius.

Kuwaito kairiųjų savaitraštis 
rašo, kad Kuwaitas perkasi pas 
rusus raketas SĄM-7, kurie skir
ti žemai skrendantiems lėktif- 
vams numušti. ’ . ’

LIBIJA ŠAUDO

CAIRO. — Egipto laikraštis 
Kaire rašo, kad Libijos diktato
rius pulk. . Kadafi, iš 33 Libijos 
kariuomenės karininkų, nuteis
tų mirties bausme, sušaudė 22 
karininkus. Karininkai buvo 
nuteisti mirti kaltinant juos, 
kad jie 1975.m. rugpiūčio mėne
syje rengė pučą prieš Kadafį.
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Tikrins Indiros valdymo 11 metu 
NEW DELHI, Indija.— Nau

joji Indijos valdžia pranešė, 
kad greitu laiku pradės inves- 
tiguoti tris stambius veiksmus 
iš buvusios premjerės Indiros 
Gandhi administracijos 11 me
tų trukusio valdymo.

Vidaus reikalų ministeris Cha- 
ran Singh pareiškė parlamentui 
apie tai, kaip Indiros Gandhi sū
nus Sanjay statė automobiliams 
gaminti “didžiulį fabriką”Jcurs 
niekuomet nepradėjo reguliarios 
gamybos,. apie buvusį ap
saugos menisteri Banai Lai ir 
apie 700.000 dolerių nukniauki- 
mą iš valstybės banko prieš 5 
metus. Singh pridūrė, kad inves- 
tigacijų detalės dar nėra baigtos 
paruošti, bet 'pradedamos grei
tu Taiku. ‘“'J J

Ginasi ^kalinimais be teismo

PPvETORIJA; Pietų Afrika. 
— Priešyaldiško Rasių Santy
kiui Instituto pranešimu, Pietų 
Afrikoje, einant, valstybės sau
gumo:. įstatymais,, .be teismo lai
komi kalėjimuose apie 471 as
menys. To instituto turimame 
sąraše skelbiama, kad tame 
skaičiuje yra. 84 aukštesnės m o 
kyklos amžiaus ar dar jaunes
nių mokinių, '.49 . universitetų 
studentai, 16 politikos lyderių, 
8 bažnytininkai 'ir ų’ žurnalistai.

PAVOJINGIAUSIOS DULKĖS

ATLANTA. — Pavojingiau
sios žmogaus kvėpavimo orga
nams yra tos dulkės^ kuriose yra 
priemaišų arba kurios susidaro 
iš silicijaus, asbesto ir berili- 
jaus dalelių.

Pati naujausioji soviety motery mada šiai va
sarai, kuri buvo paruošta pagal .pačius paskutinius 
valstybinius planus. Rusėms kitos išeities nebus, joc 
turės tokias sukneles dėvėti, bet vargu užsienietės 
pirks p^nailat eukneloo.

SAI
panaudojimas

FORT LAUDERDALE. — Di
dėjant dujų ir e’ektros byloms, 
floridiečĮai suskato išnaudoti 
saulės spindulius savo namų rei
kalams.

Pereita s metais namų staty
tojas Dart Wuwiev pasiūlė namų 
savininkams už 1 ..350 dolerių 
įtaisyti H*»nuo;e namo ir van
dens š'ldymo ir ventiliacijos 
įtaisus. Daugelis flioridiečių tuo 
pasiūlymu pasinaudojo ir da
bar džiaugiasi, kad jų elektros 

;byla sumažėjusi į mėnesį 30 dol. 
Jau kokie 260 namų Floridoje 
yra Įsitaisę saulės šildymus.

Federalinė namu administra-|
cija dabar Dan Hawley išdirb- I ne§ali kariškių nuverstai prezi

Sen. Barry Goldwater padarė labai griežtus pareiškimus, 
kai federalinė vyriausybė nutarė ištirti Arrxonos laikraš
čiu reddaktoriy santykius su gengsteriai*. Jis gerokai 

■ apibarė federalinės valdžios atstovus, norinčius pakenkti 
respublikonams, bet vėliau prikando pirštą ir nutilo. Jis 
visą laiką skelbė kad niekad nereikia kliudyti teisingumo 

organams aiškinti nusikaltimus.

tą saulės spindulius sunaudojan
čią sistemą šildymo reikalams 
yra pripažino standartine ir re- 
komentuotina.

Išrinktas Kongo

SPECIALISTAI PATARIA STIPRINTI
AMERIKOS KRAŠTO APSAUGAS

Prezidentes nesirengia kreipti dėmesio 
į Gromyko ir Pravdos svaičiojimus

MASKVA, Rusija. — Sekmadienį išėjusioji Pravdos laida 
tvirtina, kad valstybės sekretorius, padaręs klaidingus pasiūlymus 
Maskvos konferencijoje, dabar stengiasi “nubaltinti” pacarytą 
klaidą. Sekretoriaus Vance pareiškimai buvę nerealūs, praktiš
kam gyvenimui netaikomi, todėl Sovietų Sąjunga ir turėjusi juos 
atmesti. x •

BERLIN. — Trečiojo Reicho 1 
vado Hitlerio padėjėjas bandė 
kalėjime nusižudyti virtuvės pei 
liu. Jis Berlyne nugabentas į 
Britanijos sektoriaus ligoninę, 
kur daktarai nustatys ar jis tu
rės pasilikti ligoninėje, ar būti i 
grąžintas į Spandau kalėjimą, 
kuri saugo kas mėnesį pasikeis
damos rusų, amerikiečių, britų 
ir prancūzų sargybos.

Daromos pastangos Hessą pa
leisti į laisvę, kurs dabar jau ei
na 81 metus, bet Sovietai griež
tai visada pasako “Niet!”

Hesso sūnus Wolf, kurs jau 
daug metų stengiasi išlaisvinti 
tėvą iš “nežmoniško” kalėjimo, 
apkaltino paskutiniu laiku vaka
rų aliantus, kad jie nesistengia 
Hessui laisvę suteikti reikiama 
energija.

-ADDIS ABABA. — Važinėjan
tis po Afrikos kraštus Sovietų 
prezidentas Nikalojus Podgor- 
ny pasirašė III.31 sutartį su Mo
zambike 2 metų karaliaujančiu^ 
Mozambiko prez. Samora Ma- 
čhel. Pasirašyta sutartis skai
toma yra labai draugiška ir ji 
apima kultūrinę, ekonominę ir 
karinę sritį. ..

Paskelbtame sutarties tekste 
aiškiai matyti, kad Maskva yra 
pasižadėjusi remti Mozambiką 
ginklais ir karo atveju užpuolus 
ją ar užpuldinėjant Pietų Afri
kai bei Rodezijai, Sovietai gali 
nedvejodami ateiti į pagalbą su 
savo karinėmis jėgomis.

Jau kuris laikas, kaip visų rū
šių Sovietų Sąjungos ginklai iš
kraunami Mozambiko uostuose.

LONDON. — Amnesty Inter
national organizacija, su centru 
Londone, balandžio 3 apkaltino 
Pietų Afriką, kad ji Namibijoje 
suiminėjanti būk tai n elegalios ' 
naujai sudarytos Namibijos vy
riausybės priešininkus ir juos 
kankinanti kalėjime be teismo.

Amnesty International orga
nizacija sukurta žmogaus tei
sėms ginti pasaulyje, bet tik 
gaila, kad ji žomgaus per
sekiojimus mato ir iškelia vaka- | 
rų laisvajame pasaulyje, bet- to 
nemato ir nereaguoja už geleži
nės uždangos arba kitur komu
nistinėse valstybėse.

Jungt inės Tautos 1971 m. nu
tarė, kad P. Afrika nebeturi tei
sės toliau administruoti Nami
bijos sritį, kuri turi būti nepri
klausoma.

Atgabenami žuvę 
kareiviai

BRAZZAVILLE. — Kovo 18 
nušovus Kongo prezidentą Na- 
rien Ngouabi, Kongo karinė ta
ryba, sudaranti 11 karininkų, 
balandžio 3 išsirinko naują pre
zidentą. Prezidentu yra išrink
tas pulk. Joachim Yhombi Opan 
go. Viceprezidento pareigas ei
na kariškis Denis Nguessou, ku
ris taipgi bus ir gynybos minis- 
teriu ir kartu bus derintoju vy
riausybės politikos su Kongo 
darbininkų partija. *

Sirhan veikė vienas
LOS ANGELES. — Speciali 

taryba, paskirta Los Angeles ap
skrities tarybos ištirti 1968 m. 
nužudyto sen. Roberto F. Kene
džio nužudymo aplinkybes ir 
neaiškius klausimus, rado, kad 
žudikas Sirhan B. Sirhan veikęs 
vienas ir kad teismo sprendimas 
yra teisingas. Jokio antro žudi
ko nebuvo, kurs būtų šovęs Am
basadorių viešbutyje Į Robertą 
Kennedį.

dentienei Izabelei de Peron do
vanoti kaltes, kol ji nėra teismo 
pripažinta kalta. Tokie, esą, yra 
Argentinos statymai.

Izabellė de Peron jau daugiau 
kaip metai laikoma namų areš
te jūrų pajėgų bazėje 350 kilo
metrų nuo Buenos Aires, kur ji 
su savo vyru buvusiu Argentinos 
prezidentu gen. Juan'D. Peron 
gyveno.

Argentinoje ėjo kalbos, kad 
Peronienei kaltės bus dovanotos 
ir ji apsigyvensianti Ispanijos 
sostinėje Madride.

GERAŠTIRAUGAS
— AMERIKA

CASSANDRA. — Naujos de
mokratų partijos suvažiavime, 
kuriame buvo suvažiavusių 1,700 
atstovų,. Graikijos gynybos mi
nisteris Ev. Averof-Tositsas pa- 
reiškė, kad J. A. Valstybės yra 
geriausias Graikijos draugas ir 
pasauliniam konfliktui ištikus, 
Graikija kovosianti Amerikos 
pusėje kartu su Nato organizaci
jos jėgomis.

Gynybos ministeris priminė, 
kad pasaulyje sklaistosi nuomo
nė, jog Graikija yra nusistačiusi 
prieš Ameriką, bet to nėra ir tai 
negali būti.

Graikija pasitraukė iš Nato 
organizacijos 1974 m., kai Tur
kijos kariuomenė išsikėlė Kipro

“Keista, kad ne tik sekreto- 
riusVance, bet ir prezidentas-Car 
teris, vos. pasibaigus tris dienas 
besitęsusiai konferencijai, pada 
rė pareiškimus, iškreipiančius 
tikrovę,- Pravdoje pranešė tarp
tautinių problemų komentatorius 
Maj Podkliučnikov. Jis tvirtina, 
kad sekretorius iškreipė komu
nistų partijos sekretoriaus Brež
nevą poziciją strateginių ginklų 
kontrolės klausimu.

WaShinkton, D. C., — Sekre
torius Vance prisipažįsta, kad jis 
galėję padaryti klaidų, bet jis 
yra įsitikinęs, kad sovietų va
dai, atmesdami amerikiečių pa
siūlymus, labai žiauriai apsis
kaičiavo. “Niekas negali tvirtin
ti, kad., jis niekad skaičiuodamas 
nepadaro klaidų”, bet jis JAV 
poziciją tiksliai sovietų vadams 
yra perdavęs. Amerikon grįžęs 
sekretorius pirmiausia nuvyko Į 

. Baltuosius rūmus ir dvi valan
das informavo prezidentą apie 
Maskvoje vykusius pasitarimus 
ir sovietų vadų padarytus parei
škimus.

Krašto apsaugos sekretorius 
Harold Brown yra Įsitikinęs, kad 
ši rudenį, kai pasibaigs dabarti
nė atomo ginklų sutartis su So
vietų Sąjunga, Maskvos valdo
vai bus pasiruošę pasirašyti nau- 
j'ą atomo ginklų sutartį. Sekre
torius Brown yra Įsitikinęs, kad 
suvietų vadams nėra kito kelio, 
bet pratęsti dobartinę sutartį, 
jeigu iki rudens nepavyks rasti 
bendros kalbos naujam susitari
mui.

Pan Amerikan balandžio 3 d. 
dviem didžiaisiais lėktuvais at
gabeno j Ameriką, Į Dover Air 

(Force Base, Kanarėlių saloje žu
vusius lėktuvo nelaimėje ameri
kiečius. Iš viso atgabenta 326.' 
lavonai. Minėtoje bazėje ame- 

. rikiečiai daktarai nustatys žu
vusių asmens tapatybę, apsty
bė bus stengiamasi nustatyti ga
limai iš piršto nuospaudų.

Lecpardiniai ruoniai

Smugleriai nušovė 
helikopterį

NAIROBI. — Afrikoje, ka” 
ir Amerikoje, kava yra pakan
kamai brangi, jog yra daug 
šmuglerių, kurie verčiasi kava, j 
pardavinėdami juodoje rinkoje. f 
Balandžio 3 Nairobi, Kenijoje, 
pasiekusios žinios sako, kad Vik
torijos 3ežere kavos smugleriai 
nušovė vieną benusile’’džiantį 
Ugandos helikopterį, kuris sude
gė kartu su lakūnu.

Paskutinėmis savaitėmis Ugan 
dos vyriausybė, gaudydama ka-t 
vos šmuglerius Viktorijos ežero 
pakraščiais, naudoja motorinius 
greitlaivius ir helikopterius.

Ne tik prezidentas Carteris, 
bet ir sekretorius Vance yra įsi
tikinę, kad Amerikos pasiūlymas 
mažinti atomo ginklų gamybą 
tikra tarptautinę kontrolę gali 
vesti pasaulį prie gerbūvio. Jei 
Svietų vadai nenorės mažinti 
dabartinių ginklų, tai tada prasi 

[dės naujų ginklų gamyba, kuri 
kainuos ne tik amerikiečiams, 
bet ir visiems Sovietų Sąjungos 
gyventojams. Buvęs sekieto- 
•ius Dean Rusk, buvęs krašto ap 
saugos sekretoriaus pavaduoto
jas Nitze ir visa eilė Har- 
wa’.d: universiteto mokslininku 
pataria prezidentui ir krašto ap
saugos sekretoriui nemažinti su 
mų krašto saugumui. Jeigu ru
sai pajus savų ginklų persvarą 
bent vienoje pasaulio vietoje, jie 
bandys kirsti mirtiną smūgj

Čadas atmušė perversmą

N’DJEMENA, Afrika.— Pre
zidento Felix Mailoumo armija 
atmušė ir pribaigė penktadie
ni pradėta perversmą, kur, sve
timu žiniomis, 60 kariškiu suki
lėlių kulkosvaidžių ir mortaro 
ugnimi buvo užpuolę preziden-

WASHINGTON. — Tam vadi- 'to rūmus. Susišaudime aštuoni 
naniA' '"onn’-dinis ruonis yra užmušti. Pasikėsinimą likvida- 
vienintėlis jūros gyvulys, kurs vus prezidentas Mailoum iš sos- 
maitinasi šilto kraujo gyvuliais tinės išvyko į Brazzaville daly- 
ir paukščiais. Jis puola ir ėda!vauti laidotuvėse Kongo prezi- 
kitus ruonius, pingvinus, delfi- dento, kurs buvo nužudytas an
nus ir mažus paukščius, ku-J tro nepasisekusio perversmo me 
riuos tik pas tveria. j tu.

PARDUOS JACHTĄ

WASHINGTON. — Prez. Car- 
teris įsakė parduoti prezidenti
nę jachtą, kuria važinėjosi anks
čiau buvę prezidentai ir kurios 
išlaikymas į metus kaštuoja 
100,000 dol.

— Egipto prez. Šariatas vakar 
atskrido į Washingtona ir tuo
jau nuvyko j Baltuosius Rūmus,

Mao Cetungo žmona savo laiku buvo 
įkišusi gen. Teng Hsiaopingą j kalėji
mą, o vėliau pašalinusi iš premjero 
pareigu. Dabar ta pati Mao Cetungo 
našlė laikoma kalėjime, o gen. Teng 
vadovauja tyrinėjimui, kaip buvo Ki-, 
nijai primesta "kultūrinė revoliucija" l 
ir kaip buvo su organizuotas jo išver. | 
♦ tlmas iš premjero pamigę.

Lis, Šiltesnis

Saulė teka 5:29, leidžiasi 6:19
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Žuvys (Tapyba)

REGIMA fcYMANTAITt

Jaunimo kelionės į lietuvaIR KURSAI VILNIUJE
6s atgimimo žadintojų, kaip 

.yškupo Valančiaus, dr. V. Ku 
Jirkos, dr. J. Basanavičiaus, 
A. Smetonos r kilų.

Aš liianįau, kad politika ir 
kultūra, kaip demokratiniam 
pasauly, taip ii- sovietijoj yra 
skirtingi dalykai, bet įsitiki
nau, kad sovietuose vįsj moks
lai, menai, viskas pajunta po
litikai ir tiesioginiai tarnauja

Aš maudri, kad išeivijos Re 
turiu jaunimai pairiatyti savo 
ar levų gimtąjį kraštą, aplan
kyti gimįueš yra malonu ir 
waudiriga, bet svarbu,- kad tas 
lankymas būtų toks, kaip lan
kome demokratinius kraštus, 
ne sekimo priežiūroje, kaip 
tai būna dabar. Malonu būtų 
pajusti, kad esi savo tėvynėj, 
ne svečioj šalyje. - „

Jaunimui lankymas būtų | tik komunizmui. Tą aiškiai pa 
naudingas ir ta prasme, kad J; tvirtina Sovietų Užsienių sek

cijos direktorius Kalininas So
vietų Kultūros Ministerijoje pa 
reiškęs, kad “kultūriniai san
tykiai tarp Rytų ir Vakarų f ak 
tinai yra politinis reikalas.” 
(Ėst et Quest,

-A- ’M 
4

Edvard Manet

iš

Žanų, bet ir anų pirmųjų Lietu rptifis; kurie, aš manau, neblo- zinjino ir palengvindami sovie

■

pavergėjai sie
ja unimą kur-

■

v

V'T.

i ’T-

dar la-.ldrigos visuomenę.
Valdyba..

tyresniesiems pavargštant ar 
riet į amžinybę iškeliaujant, 
jų vaikai būtų susipažinę įr 
įsitikinę, jog Lietuva vis dar 
nėra demokratinė nepriklauso 
ma valstybė, ir pati savo kraš
to šeimininkė, bet prievartai Naujos Vilties) 

Ko Lietuvos 
kia viliodami 
šains, p atrodo ir toks jų pasa
kymas: “Šiuo metu tarpusavio 
santykių problema tarp Sovie 
tų Sąjungos tautybių turi gry
ną fr tiesioginį komunistinį 
tikslą: pasiekti tarp sovietinių 
tautų visapusišką vienybę, ku 
rios galutinas tikslas — visiš
kas susiliedinimas.” (Sovets- 
koe gosudartsvo i pravo, Mos

okupuota ir joje viešpatauja 
Sovietų Rusijos valdovai. Kad 
jaunuolis visa tai matytų ir pa 
justų, jis turi būti jau čia išei
vijoje įgavęs stįmbnin'go lietu
vio jausmą, susipažinęs su pra 
eities neprikaūsomos -t ’Lietu
vos valstybes istorija, jie turi 
pastebėti, kad' .Lietuvą, tvarko 
svetimieji ir žinoti, kodėl rūsų 
kalba yra privaloma mūsų tė
vynėje mokyklose ir įstaigose. 
Jej su neprjklausoHios^okupuo- 
tOs ir Lietuvos istorija.'nuvyks 
nešusipažinę čia, laisvėje, tai 
parsiveš klaidingas itfformaci 
jas ir kitus čįa kfaidjriš. *.• :

Lituanistinių kursų paverg
toj tėvynėj organizavimas, ma 
no nuomone, yra nepateisina
mas lietuvių išeivijos žingsnis. 
Atįduoti vaikus šešiom savai
tėm į Lietuvą pavergusio, be
veik pusę jos žmonių nukanki šešias savaites atlietuvinti jau 
nusio. tautos priešo, sovietinio!Puolius ir jei Lietuvos šeimi- 
b'kūį>anf6 rarikaš auklėti, yra įninkąs taip nuoširdžiai pigio- 
išdaviitiaš nė tik daugelio tū-Ifnis kairiomis tuos kursus 
kštaričių Sibire riilkarikintų liermumš siūlo, tad tegu leidžia 
tiivų if vėliau garbingų parti-tjudse dėštyti šeivijos lėkto-

STEPAS VARANKA

jos Vilties). ...
' :x. . . . ;žinti tėvu krašta laisvai važi-jNeiaugi mes siunčiame vai-i , . v... _.Gnetiami.

Man gilų įspūdi paliko
paskaičius

giau yra susipažinę su Lietu- tineį imperijai sunaikinti tą 
vos praeitim įr okupacijos lai-Į didįjį mūsų tautos laisvės ko- 
kotarpyje pasiektais tautos at — —.4.—r 
siekimais. Arba galėtume še
šių savaičių tokius kursus reng 
ti ir čia išeivijoje tokia pat pro 
grama, tik žinoma, kitaip per
duodama ir kitų lektorių. Ar 
nėra mūsų kultūrinių fondų 
padengti išlaidoms? Tik to
kius kursus baigę galėtų lanky 
ti gimines ir artimuosius ir pa

kus tam, kad nusiliedinti su ru 
sų komunistine valstybe ir tau 
ta, ar mes lietuviai, turėdami 
tokią didingą praeitį, kunigai
kščiu vadovu, tiek nusigvve- 
nom, kad sugebam tik s ve ti- 
triam tarnaut?

Jeigu taip jau riorima per

tuo klausimu padarytos 
vados: “Okupantas, pasikliau
damas lietuvių tautiniais ir ar 
trinų jų meįlės jausmais, nori, 
kad mes patys savo rankomis 
pasmaugtume Lietuvos rėspub 
likos tęstnumą, prisidėdami 
tuo susoviefirifu bendradarbia 
vimu prie Lietuvos inkorpora
cijos Į Sovietų Sąjungą pripa.

los ANGELES, ČAL1F.
Pacifike šauliai

Los Angeles šaulių kuopos pat 
rono Juozo Daumanto 25 metų 
mirties sukakties minėjimas ren 
giaxnas 1977 m. balandžio 17 d., 
sekmadienį. Programoje numa
tyta: 10:15 vai. ryto parapijos 
kieme vėliavų pakėlimas, 10:30 
vai. šv. Kazimiero bažnyčioje 
šv. Mišios ir pamokslas, Lietu
vos ir Amerikos vėliavų šven
tinimas. Iškilmėse dalyvauja vi
sos organizacijos su vėliavomis.

12:30 vai. šv. Kazimiero pa
rapijos didžiojoje salėje iškil
minga akademija. Paskaitų apie 
partizanu vadą skaitys š. teisin. 
St. J. Paltus, ištrauką iš jo kny
gos skaitys aktorė D. Mackia- 
lienė, vėliavų mecenatų prista
tymas. Meninės dalies progra
mą atliks: sol. Janina čekanaus 
kienė, R. Dabšys ir pianistė R. 
Apeikytė. Įėjimas laisvas.

Kviečiame visus gausiai da
lyvauti šaulius - les, ramovėnus, 
birutininkes ir visą lietuvių ko-

imėncfi it tbė place that iš thsJe 
jut of dreams. And, tLS. giving 
Bonds have been helping thakd 
happy dreams come time

No*, Bonds mature in 
six years. That means youf 
can come tfuė faster than evgf I

.You can buy thlres in
cular dream by joining th$
Savings Plan where you woti, 
Bend-a-Month plan Where ......
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•t yrw bank. » fwx Alibied tn mate #
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vos ginklą — tarptautinį Lie
tuvos respublikos inkorporaci 
jos į Sovietų Sąjungą pripaži
nimą.” (Dirva, 1967, 3.1)

Arba p Vaitiekūno žodžiais: 
“Mūsų aiškiam vieningam su
pratimui savo uždaviniu Lie
tuvai sunykus, paeiu Lietuvos 
laisvės kovotojų laisvajame 
pasaulyje vaika gali nueiti tar 
iiautį okupantui ir išduoti ne 
tik savo tautos fe savo tėvų 
Lietuvos nepriklausomybės ide 
alus, bet ir pačius savo tėvus. 
Deja tam turime sovietinio 
bendravimo pavyzdžių iš pa
čių rusų politinės tremties: tė
vai nuo bolševikų bėgo, vaikai 
virto bolševikų agentais.” Į 
Laisve, 1968, nr. 42) Ir esu nu 
tebinta, kad jo nuomonė da- 
biau spaudžiama.

Aš pati Lietuvą’ lankiau ir 
tą nuomonę galiu tik tik pat
virtinti, pati įsitikinau, kad 
Lietuva pavergta it po Helsin
kio akto pasirašymo — — 
biau spaudžama.
-ir Baigiant norėčiau pabrėžti 
sekančius faktus iš Lietuvos 
šaltinių:

1) Kursuose dėstyti neleidžia 
nia eiliniams dėstytojams. Tu
ri būti politiniai ištikimi as
menys. Be to dėstytojas turi 
Įfodytj tris komunistų partijos 
cėntralįnio komiteto rekomen 
nacijas.

2) Pagrindinis tų kursų ti- kitais sėbrais jis svaidęs akme 
kslas yra paneigti Lietuvių riis Į taikinius,• būtent į laišką 
kovotojų ūž laisvę išeivijoje dėžutes ir pamafęš, kaip jo 
pagrindus Įrodant jog Lietu- kompanionai pradeda akriie- 
va nėra tokia, kokia rodoma rinkus svaidyti į automobilius, 
išeivijoje. Viskas tuose kur- pasigrėbęs du akmenis, svė- 
suosė yra tik agitaerjd ir pro- riančius tarp 25 ir 30 svarų, 
paganda už Tarybų . valdžią, vieną įmetė pravažiuojančiam 
3) Kursai daromi vasaros me automobiliui pro langą, patai 

tu, kadangi nėra kajirio jauni- kydamas minėtam Claves vai. 
rifo, studentija yra išVažiavu- ruotojui į galvą. Tardomas jis 
si — tikslas — kad neturėtų sakėsi tik prisibijojęs kad jo 
tiesioginių kontaktų stt Lietu- kas neįskųstų, bet apie nuošto 
vos studentais— kursantai ap liūs ir sužeidimus nė nepagal 
supti koriiuhislų draftigovinin- vojęs. :
kų bei jaunųjų komjaunuolių.

4) Laisvalaikiais yra rodo
mi pavyzdiniai kolūkiai ir lan 
komos tik vietos, skirtos užsie 
niečiam žiūėti — nerodoma 
tikrovė, apleisti kajinai ir t. L

5) Utįpendijos. oCdis moka
mos užsienio studentui, prilygs-Į 
ta prie leninės Stipendijos 
— lai'aukščiausia rusų stipen
dija komunistų partijos skir
dama geriausiein mokiniam 
Pav., Kauno politechnikos ins 
titule 1973 šia stipendija pasį- 
nanudojo tik keletas žmonių
—o reguliari studentų stipen

dija yra 23 rubliai.
Kokia gėda būtų daroma 

Lietuvių tautai, jei mes l>ėg- 
damj nuo rusiško maro, išken
tėję tiek daug, priėmę imigran 
tų gyvenimą, visą šį laiką ko-į 
vodami dėl laisvos Lietuvos 
dabar sodintumėni grūdą tal
kindami laisvajam pasaulyje 
plėstis šiam maruj. Vietoj tų 
išleidžiamų pinigų paniamai 
įgyvendinti Inilšcvikinius lie
tuviškus kursus, verčiau sti-

‘‘Vandalas” akmeniu 
užmušė žmogų

Gary Lee Campbell, 19 melų 
amžiaus pusvaikis, McHenry 
apskr. prokurorui prisipažino 
praėjusių metų spalio 19. d. 
akmeniu užmušęs pienvežį Da
vid Claves, 26. Prie U. S. plento

' netoli Woodstock su kuriais

(Tęsinys)

Prelegentas Žilius gan ilgoje paskaitoje apibudino da
bartinį llietuvos žmonių gyvenimą. Saugumo terorą, šni
pinėjimą, vieni kitų išdavinėjimą, rusifikaciją. Patrijo- 
tų lietuvių slaptus žudymus. Siuntimus provokatorių į už 
sienį kiršinti išeivius ir šmeižti juos. Prelegentas sakė, 
kad į užsienį išleidžiami tik labai patikimi asmenys. Lan
kymasis kultūrininkų ir privačių žmonių atneša neigia- - 
mų rezultatų.

Visi, kurie yra išleidžiami į užsienį, grįžę . .. 
atgal turi padaryti saugumui pranešimus.. Kiekvienas iš7, ■ . 
vykdamas gauna iš policijos nurodymus. Gyvenimas tė~ . 
vynėje po jungu yra labai sunkus. Teroro rezultatai kra
šte yra labai žalingi. Būtų gerai, kad jo paskaita ištisai 
patektų į spaudą. Atrodo, kad dail. Žiliaus paskaita bus 
spausdinama ištisai “TZ” savaitraštyje. •. -

Trečios kartos estų atstovė, ponia Eneri Taul labai 
šiltais žodžiais sveikino lietuvius ir linkėjo greitai atgau
ti laisvę jos kaimyninėm sesėms - tautoms. : . ■

Mississaugos burmistras savo kalboje džiaugėsi, 
kad jo žinioje gyveną lietuviai yra darbštus ir geri Ka- į 
nados piliečiai, kurie taip brangina, prarastą laisvę. Bur- / ; 
mistras sakė, norėčiau, kad mūsų vaikai taip brangintų 
laisvę, kaip jūs ją branginate. -T :. .? 
Pagrindinis Kanados valdžios kalbėtojas buvo R. Roy 
Jį svečiams pristatė Stanulis pranešdamas, kad jis yra 
vedęs, turi 6 vaikus ir yra žymus advokatas. Savo kal
boje jis pabrėžė, kad jam yra žinoma, kad iš lietuvių-atei 
vių yra atsakingų pareigūnų įvairiose Kanados įstaigo
se., universitete ir švietimo įstaigose.., Jo. kalba buvo dau- . 
giau profesinio pabūdžio, lietė tvarką, nusikaltimus ir 
Quebeco provincijos politiką. Visi kalbėtojai, gavo daug 
plojimų. Daugiausia iš svečių - estų-atstovė. Kaž- kodėl 
per svarbius minėjimus pasitaiko, kad neveikia sklan- .. 
džiai šviesos ir mikrofonai. Taip ir šį kartą buvo per dr. 
konsulo Žmuidzino prakalbą. - .

Po prakalbų ir kalbų, buvo pristatyti visi kviestieji 
kitų tautybių svečiai ir perskaityti gauti' sVeikminiai- ; 
Scenoje nuo minėjimo pradžios S. Jakubaičio vadovau
jamo šaulių ir skautų vienetui buvo įneštos 6. vėliavos, - 
kurios ten buvo iki koncerto pradžios. Prie įėjimo ir per 
traukos metu buvo renkamos aukos Tautos Fondui.

Koncertas ir tautiniai šokiai.. ....

Koncertą pradėjo jaunute viešnia iš-Argentinos 
riana Jocytė padainuodama keletą patriotinių dainelių s 
gitarai pritarant. Po to, Į sceną Įėjo kultūrinis ir liau- 
dies šokių vienetas “Atžalynas”, kurio . 3 grupės; : mažųjų, 
vidurinių ir vyresnių, bendrai ir pavieniai pašoko po k'e 
lėtą šokių, šokėjų vadovės, Silvija Lepatskienė, Diana ■■ 
Būbulytė ir Vida Jav'aitė. šokiai neįprastoje,-: nedidelėje' 
scenos erdvėje buvo atlikti pasigėrėtinai. Jaunimas šoko 
su jaunatviška energija. Pabaigai, Bamiltpiio mergąičitį^ 
choras “Aidas” vadovaujamas nepavargstančio solisto 
— dirigento Vaclovo Verikaičio/ akompanuojant Jonui 
Govedai atliko: F. Štroilds Partizano mirtis, dvi liaudies 
dainas — “Tykiai Nemunėlis teką”, keiskit į Tėvynį”, 
J. Sibeliaus — "Ant marių krantelių”, V. Klovos fė- tldfio.- - 
daina iš operos ‘Tilėhėf’ it paskutinė, B. joriūšd -^.^ita-. 
movėnai žengia”.- Solistai, šokėjai ir choras gavo gausių 
ir ilgų plojimų. Akademijos užbaiga buvo baigta Lietu
vos Himnu. *' \ \ -

Minėjimo rengėjais buvo KLB Toronto apylinkės, 
valdyba. Minėjimas praėjo sklandžiai su labhTpbžytnĮąis ‘ 
trūkumais. Tokiam vykusiam minėjimui surengti-reikė- . 
jo Įdėti nemažai darbo if rūpesčio.- Tai pastangos daugu- j 
moję mūsų jatiiiosfos iartds Veikėju. fifatO mūs^ jauni- į 
mas! Jiems priklauso pagarba if padėka. Su tokiu jau- V 
nimu Į ateitį galinia žiūrėti su viltimi.

(Pabaiga)

printuine čia išeivijoje (ir Va
sario ,16 mokyklą) lituanisti
nius kursus bei tikrą lietuviš
ką istoriją — jaunimo ir stu
dentijos tarpe.

K

Winnipego miesto centrine gatvė
•£
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Kanados naujienos

Miro Povilas Kontrimas
Čia Winnipege, Kanadoje, šių ateivių paskutinį kartą su juo 

1977 m. sausio 10 d. Winnipego1 atsisveikinti ir jam pagarbą ati- 
General Hospital, dabar jau va- duoti. Kunigas Justinas Berta- 
vadinamoje Health Sciences Cen šius prie karsto atsiklaupęs 
tre, ligoninėje mirė Povilas Kan-' graudžiai pasimeldė ir atsisto- 
trimas, sulaukęs 76 metus am- jęs iš knygos lietuviškai skai
čiaus, gyvenęs adresu 38 Maple ■ tė numirėliui pritaikomas mal- 
Street, Winnipege. Velionis bu- das. ‘
vo draugiškas žmogus, su visais 
gražiai sugyveno; priklausė Wi- Pirmadieni. sausio 17 d. 10 

t • i • Tj-i t. • n vai. ryto iš koplyčios buvo at- nnipego Lietuviu Klubui, per u, ■ ‘ . x ,, . . T. ■U laika priklausė prie Sūnų irlveztas J švento Kaamer,o L.e- 
Dukrų pašalpinės draugijos iki R-™° P™“,
1975 metų. Susikūrus Lietuvių bažnyaa. č>a kun. Bertąsias at-, 
parapijai prisiprašė prie para
pijos ir buvo narys iki mirties. 
Tai jam mirus, tos draugijos 
prisidėjo prie jo palaidojimo. Į 
senųjų Lietuvių Klubą susirin
kę draugai sumetė po dolerį — 
viso $24.00 ir iš Klubo iždo, pa
gal teįsyklių, nurodymus, pos- 
kyrė $20.00. Tai viso dėl gėlių 
$44.00. Draugai susitarė kas 
karstą neš, kas dėl pietų paren
gimo pasidarbuos ir t.t.

Velionis buvo gimęs IJetuvo- 
je; Norvaičių kaime, Plungės
Valsčiuje, Telšių apskrityje. Į su sekretorius, kuris kartu yra

laikė mišias. Buvo susirinkę 
daug žmonių. Palaidotas Elm-; 
vood kapinėse. Palydovai buvo 
užprašyti ir susirinko į Winni-: 
pego Lietuvių Klubą prie pie-; 
tų. Kunigas J. Bertašius palai- 
mino pietus trumpa malda. ■ 
Bob Urbonas, anglų ir lietuvių 
kalbomis pasakė gražią, velio
nio gyvenimui pritaikytą įžan
ginę kalbą ir kvietė kalbėtojus 
velionio į gyvenimui apibudinti. 
Lietuviškai gražias kalbas pasa
kė Klubo iždininkas Viktoras 
Novogrodskas ir Klubo finįgn-

Magdalena Stankūnienė Pjauna malkas (grafika)

dugniausiai pravesti tyrinėji-dpzių dirbtinio saldumo 
mai tariamo naujo vaisto nito žiurkės įgavo savo kepeny vė- 
vėžio parodė, kad Laetrile ne- žį.
daro nieko-nei gero, nei blogo. t . .. ... Ul¥ . t LM tokiu naujienų kilus neMusu išvada v ra, kad Laetri- v .c * 7 mažam publikos triukšmui,

Kongresas Washingtmie pave-
1 dė savo Technologijos asesmen 
tų iskngai skubiai ištirti FDA 
(Maisto ir vaistų AdmHlistra- 
rijos) žadėtų sacharino uždrau 
dimų. Tyrimas truks 60 die- 
nų. o tuo tarpu sachrrno in- ‘**M 
dustrija ir vartotojai nekant- 
rauja. . 1

Iki šiol musėms naikinti ge- f 
riausias būdas buvo musmi- • 
ris.

I le yra biologiškai inertiška-ne- 
! daro į vėžį josios įtakos”, ga- 
' lotinai pareiškė Dr. Lewis 'Hio 

mas Sloan Kettering Vėžio 
Centro vyr. direktorius New 
Yorke.

Sacharinas. pagarsėjo 
kaip musmirio grybas

Dirbtinis saldumas* is seno 
žinomas ir vartojamas sachari 
no vardu staig pagarsėjo, 
kaip blogybė musėms, kurios 
prisiurbusios cukruje įmai- 

j šyto sacharino syrupo gimdo 
muselytes su defektais, tai yra 
turj mažiau kaip 46 chromoso
mas. šiaurės Illinois universi
teto tyrinėtojai sako, kad tik 
vienu chromosomų mažiau, t 
y. su 45 chromosomais gimęs

‘kūdikis užauga ligotas visą žymėjęs teoretikas, bet politiš- 
maitintų! kai padaręs klaidų jr apskai-

Patys bolševikai nuvertino 
Staliną

Nąujai išleistoje Didžiojoj 
Sovietų . Enciklopedijoje raši
niai apie Staliną sutrumpinti 
60%. Stalinas ten giriamas, 
kaip II Pasaulinio karo pasi

mą, kad velionis turėjo tiek 
daug maloniai atjaučiančių gi
minių gyvenančių ne tik Ka- 

______ y ____  _____ _______ __ _______7_________ nadoje, bet ir Amerikoje, ir iš- 
Kanadą atvažiavo 1928 metais ir Lietuvių Tautos Fondo vado-1 reiškė dėkingumą velionio gimi-
Buvo pašarvotas Cropo Fune- vas Juozas Demerckas. Po jų 
parai koplyčioje, 1442 Main' angliškai kalbėjo darbšti klu- 
sausio 16, d. 8 vai. vakaro į kop- biečių gaspadinė Leona Samu- 
Street, Winnipege sekmadienyje, laitienė. Ji išreiškė, kunigui Jus- 
lyčią susirinko gražus būrelis tinui Bertašiui pagarbą ir nuo- 
lietuvių - senųjų ir naujųjų širdžiai papasakojo nusistebėji-

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ pamarį

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo Pamarį, senus ]o 
gyventojus ir gamtą. 1,260 lietuviškų vietovardžių sąrašas. Knygos 
kalną $6-00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentų

NAUJIENOS
1789 So. Halsted St, Chicago, HI. 60608

tardamas sprendimą pareiškė: 
“Tie užpuolimai buvo atlikti 
šaltu ir apgalvotu būdu. Kalti 
namasis žinojo ką daro.” Pro
kuroras William Hedrick pra 
šė teismo garantuot, kad tas 
žmogus nė vienos dienos nebe 
pasirodytų Chicagos gatvėse. 
Dominique nuteistas už pasi
kėsinimą išprievartaut ir nu-

■ žudyti Loyolos universiteto 22 
• metų amžiaus studentę, kuri 
I liudijo, kaip Dominique, gyve 
J nęs 12 W. Van Buren st, ją 
sužalojo ir trys kitos jaunos 

į moterys paliudijo kaip į Domi 
Nuliūdime paliko vieną sese- nique panašus vyriškis jas pa-

■ nėms, kad atvažiavo į Povilo 
laidotuves.

Paskutinį. žodį tarė velionio 
globėjas Teodoras Lenio (Tai 
Petro Lenio tėvas,) pats kurio 
sūnų velionis Povilas Kontri
mas gyveno ilgus metus iki pat į 
mirties. Palydovams už prisidė-1 
jimą prie palaidojimo padėkojo |
mirusiojo bronio sūnus Kontri
mas ir sesers vyras.

mi žaizdą rečiai ir viena iš jų' amžių, o sacharinu
dėl perpjautų sausgyslių men-! muselių “kūdikiai” didele dau 
kai begali naudotis savo ran- guma gimsta su nepakankamu 
komis, kitai išdurta akis. j chromosomų kiekiu, kas, logiš

, , . , , , ,.! kai turi museles vesti į visišką
Piktadario advokatas bandė ..... x-
.i išsigimimą. Nors tyrinėtojaisavo klientą pavaizduoti nepib , . . , , . - , „/ , , . r t abejoja, kad tai kas musėmsno proto ir dėlto pripažinti , . ■ ■ ._ - o „„m., , r netinka turi ir žmonėms netiknekaltu.

Laetrile nieko nepadeda
SARASOTA, — Florida. Nuo

ėiavjiruį, daugiausia savo cks-,.f. 
cesais priverstinoje žemės, ūkio 
kalektyvizacijoje. Dar 1957 m.
ladoje Sovietskaja Enciklope-., f 
dijoje apie Staliną buvo 10 
skilčių teksto ir 10 iliustracijų <l(. 
per pilną puslapį jo foto nuot- . 
raukų; dabartinėje laidoje te- 
kslo bėra 4 puslapiai ir tik vie-

ti, bet dėl visko pataria sacha
rino privengti. Kitomis žinio-' 
mis, studijos su. sacharinu Ka- ną jo galvos fotografija paš- 
nadoje parodę, kad nuo dide- to ženklo didumo.

..v

/ PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Jecot Dwparm. ŽEMĖS OKIO ŠVIETIMAS. Studija. Weis- 
. t* Chleagoje 1066 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da- 
Ifų: leme* ffldo švietimo problemos ūkininku krašte, n dalis: žemės 
ūkio Švietimas Lietuvoje.
. : Autorius save žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuviu tautos likimas 

nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtu su- 
griuvęs gražiai išaugusių ir suklestėjusiu Lietuvos politiniu, ekonomi
nių Ir kultūrinių laimėjimu, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti paHoms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po na- 
saulLfflileškytu lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki- 
nfntti, arba ūkininkų veikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso- 
Uufiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
feemet parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
Mtortans skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”.

Knnfc* 306 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $3.00.
Gaunam* Naujienose,
-: . CekJ arba Money Orderi siusti tokiu adresu:

IMI

rę Mrs. Ann Rimkus, Belton 
ILL., broliavaikį Tony Kontri
mą, Edmontone, Kanadoje ir 
brolio dukras Elenor Lekavick, 
Delton, ILĖ, ir Mary 
Chicago j e.

Nuliūdime likusiems 
gilią užuojautą, o tau, 
lai būna lengva naujos tėvynės, 
Kanados žemė.

Kazys Beniušis

Kissel,

reiškiu
Povilai,

Sužalojęs 4 moteris 
gavo 200 m. kalėjimo

CHICAGO. Robert Domi
nique, 31 metą amžiaus, peiliu 
subadės 4 moteris, nuteistas 
nuo 100 iki 200 metą kalėjimo. 
Teisėjas Frank W. Barbaro iš

vieniui užklupęs einant namo 
reikalavo “sekso” ir pakarto
tinai subadė dideliu medžiokli 
niu peiliu, kurį su savim nėšio 
josi portfelyje. Visu keturių už 
puolimai padaryti 11 dienu bė 
gyje. Dominique suėmus poli
cija rado jį portfelyje besine- 
šant peilį ir švarias kelnes, ku 
rias nešiojosi atsargai persivil 
kti krauju susitepus. Piktada- 
ris moteris pradėjo užpuldinė
ti trims savaitėms praėjus, kai 
buvo paleistas iš Stateville ka 
Įėjimo. 1975 m. lapkr. pradžio 
je.

Nukentėjusios visos pagijo, 
bet visą veiduose buvo mato-

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygą rinkoje

Dr. Kario 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:1789 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 

Gart pinigu, tuojau knygą pasiųsime.

Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- J 
▼ių gerbūvis, privalo susipažinti .su žemiau išvardintomis knygomis. 
CU suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Kapažimkas. SIAUBINGOS DIENOS, Atsiminimai aplel- 
džiant Lietuva, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk 
lase Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juozas Kapačlnskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai, Išeivio Dalia 
▼ra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai Įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iHu- 
struota. 300 psL Kaina 7 doL

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

M. Zotonka, SATYRINIS NOVELĖS. Genialaus rusų rašytojo 
S0 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina $2.

D. Kuraitis, KELIONt | ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Au- f 
tariaus pastabumą neapgauna Intuidsto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Prof. P. Pakarklls, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUO1AL 170 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsu likimą. 
Kaina

Vincas tomaiti*. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. I 
04 pat Kaina ŠUO.

fte Ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 66601

I j
•ftHaRkanf darbe valandomis arba užsakant paltu Ir pridedant 

čak| ar pinigine porlaldą.

1739 So. Halsted SU Chicago, ŪL 60608

NAUJIENOSE GALDI A 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

Halsted Street Chicasro. (Ilinoi* 6060?

Jau Joins laikas atspausdintą ir galima gauti Knygų rinkoj*
CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA |

Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 1 
Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl Kaina | 

! 310. Ėleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija Į
Knygoje aprašyta pirmas Chlcagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 

lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos talpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraAčfai, toriu nso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikišku. «ocailistinfų, laisvamaniškų Ir 
kitų organizacijų atlikti darbai. įsteigtos mokyklos, skaityklos Mo
kai ir kt.

Nonntiejt Mą knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki artu Money 
Order}

\MERIKOS LfETUVIV ISTORIJOS DRAUGIJOS

!
 vardu ir pasiųsti:

1738 So. Balsted SL, Chicago, DL 60608

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

poeto ir šeimos paveikslai, 266 psl., minkšti viršeliai ---- -—
2. Jurgio Jašinsko, MELAGINGAS MIKASĖS LAIŠKAS, 7i

minkšti viršeliai _______ ___ ___ _____ ___ ________ ,.... .
3. A. Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PRISIMINIMAI,

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

166 psl., minkšti viršeliai ...... ....... ........ ............ ---------

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

orderį tokiu antrašu: • .NAUJIENOS
„1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

....... $8-00 
psl.,
___$1.50

$5.00

..$4.00 - -

Taupykite dabar
pas mus Smmc m * MODCC

Pas mus taupomi jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. -Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 

-ir parūpina fondųs.namams Įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės
neša

sąskaitos

►WW0W

UNI
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Hoisted St. Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ. TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta. 1923 metais. Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

' — NAUJIENOS, CHICAGO s, ill— Tuesday, April 5, 1977
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Naujienos eina kasdien Ūskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halxted St. Chicago 
UI. 60608. Telet HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, buk
9 vai. ryto iki 5 vaL vakaro. Šeštadieniais — iki 12 raL

Jėzuitiškas gudrumas
Visi žinome, kad Chicagos lietuvių tarpe buvo kilęs 

keistas nesusipratimas, kai jėzuitų namų vadovybė buvo 
nutarusi išnuomoti iš Kanados atvykusiam Petrui Ber
notui salę, kad jis galėtų rodyti jėzuitų centro lankyto
jams pavergtoje Lietuvoje suktus kelis filmus. Didoką 
Chicagos lietuvių organizacijų veikėjų stebino Šitoks jė
zuitų vadovybės elgesys. Bernotas būtų galėjęs nusisam
dyti bet kurią Chicagos salę ir rodyti Maskvoje suktus 
filmus, bet jis užsispyrė juos rodyti jėzuitų administruo
jamame centre.

Dešimt Chicagos visuomenės veikėjų, priklausan
čių įvairioms katalikiškoms organizacijoms, pasiskaitę 
Drauge ėjusių garsinimų ir pačiame jėzuitų centre iška
bintų plakatų, nutarė nueiti pas tėvą J. Kezį ir paprašy
ti, kad jis neleistų minėtų filmų rodyti jėzuitų centre. 
Veik visi pas tėvą Kezį buvusieji lietuviai katalikai buvo 
davę stambią auką jėzuitų namų statybai. Jiems atrodė, 
kad jų pauių statytame name netiktų rodyti filmas, kuri 
Amerikos lietuviams paruošė okupantas, o į Chicago at
vežė iki šio meto jokio visuomeninio darbo nedirbęs iš 
Kanados atvykęs bėglys.

Nutarimas eiti pas tėvą Kezį ir prašyti, kad nerody
tų minėtų filmų lietuvių tarpe sukėlė tiek daug kartelio, 
komentarų ir juokų, kad jie dar nė taip greitai pasibaigs. 
Tėvas Kezys sutiko su atvykusiais tikinčiais 15 minučių 
pasikalbėti jiems rūpimais klausimais, o vėliau tas pasi
kalbėjimas buvo paverstas užpuolimu. Atsisakymas pa
tenkinti prašymą, privertė organizacijų atstovus organi
zuoti piketą, o vėliau Drauge pasirodę šios delegacijos ap
rašymai sukėlė gardaus juoko, su ašaroms. Būtų galima 
visą reikalą ranka numoti ir užmiršti, bet klausimas bu
vo žymiai gilesnis. Tikintieji žmonės pirmą kartą pasiju
to Įžeisti. Jie niekad nemanė, kad paprastas prašymas'
galėtų būti paverstas tokia neteisinga ir nepatikėtina: žmogus. Ne tik kiekvienas katalikas, bet kiekvienas žmo- 
komedija. Veik kiekvienas tvirtinimas buvo melagingas, 
o vėliau jie tvirtinimai buvo patvortinti žmogaus, kuris 
melo niekad neturėtų skelbti.

Žiauriai įžeidė, katalikus veikėjus, atsisakė įdėti jų 
padarytus pareiškimus, melu pagrįstą burbulą jie ir to
liau pūtė, nežinodami kaip baigti šią nelemtą istoriją. Jie 
nutarė visą bėdą suversti ant Naujienų ir jų redakto-!raį 
riaus. Jeigu ne Naujienos, tai katalikų delegacija būtų nė j 
jusi pas kun. Kezį prašyti neleisti rodyti komunistinio] 
filmo; jeigu ne Naujienos^ tai Bernotas nebūtų lindęs įl 
jėzuitų namus ir neišnuomavęs salės; jeigu ne Naujienos,! 
tai Chicagos lietuviškos organizacijos nebūtų piketavu-1 
sios jėzuitų centro; jeigu ne Naujienos, tai pačiam kun.1 
Keziui būtų nereikėję taip skaudkiai įžeisti atėjusių lietu-' 
viškų organizacijų atstovų, praktikuojančių katalikų J 
Pačių jėzuitų padarytą netaktą jie nutarė suversti Nau
jienoms, nors Naujienos nieku nebuvo prisidėjusios prie 
salės išnomavimo, delegacijos vykimo ar pikėtavimo. Nei- 
Naujienos, nei jų redaktorius ragino lietuvius prašyti' 
tėvo Kezio, kad nerodytų filmų, nei jos ragino organiza
cijų atstovus bet jėzuitų leidžiama spauda visos šios ne 
laimės kaltę suvertę Naujienoms ir jų redaktoriui.

Jokių įrodymų prieš Naujienas neturėjo, viešai jų 
kaltinti nepajėgę, tai išleido 30 puslapiu paskvilį, kuria
me neatsakingi asmenys primetė Naujienoms ne tik su 
šia nelemta nelaimę kilusius kaltinimus, bet viską, kas 
jėzuitams nemalonaus nutiko paskutiniais 40 metų, su
dėjo į brošiūrą ir platina. Bet brošiūros niekas nepasira
šė. Net spaustuvininkas nedrįso padėti savo vardo ir ad
reso. Jėzuitai mano, kad jie tokius dalykus gali daryti, 
bet kiekvienas susipratęs žmogus žino, kad niekas laik
raščių ir žmonių slaptai nekaltina.

Be parašu ir atsakomybės išleistas paskvilis paliko 
neskanų skonį kiekvienam lietuviui. Jėzuitams lietuviams 
į pagalbą atėjo Antanas Tamošaitis, savo laiku pasigy
ręs, kad jis vienintelis skaitęs Maritaino raštus. Maritai-

PeizažasVladas Vaičaitis

A. SVILONIS

ST. BARZDUKU1 PASIVAIDENO SMOGIKAI

10

(Tęsinys) L
| nį. O kai asmuo yra sudergtas, 
, tai jo skelbiamos mintys jau ne 

Kažin kai’ reiktų vertinti Pa įurgS jokios įtekmės į visuome- 
saulio lietuvių garbės pirminiu-. g turėtų žinoti,
ko tokias žemas pastangas, ku-: iKa(j negalima gandų skleisti ir 
ris pasiremdamasc pletkdiais, i jaįg naudotis kaip tikrais fak- 
gandeliais bando suniekinti Nau ; §iandien okupantas mūsų 
jienų redaktorių ir dr. V. Dar- < garbingus vyrus, kurie pasisa- 
gį. Jei taip kartais papila pamaz prjeg okupaciją prieš smau- 
gėlių neatsakingi reportpalai- 
kiai į juos rimtas skaitytojas 
nekreipia nei dėmesio. Bet tai 
netinka garbės pirmininkui, sa
ve nusmukdyti i tokį žemą lygį 
ir parodyti savo šališkumą 
tiems, kurie turi kitokią nuo
monę, negu St. Barzdukas. Tai
gi tokis pirmininkas neužsitar
nauja jam deramo respekto. 
Pasiteiravus tų asmenų, kuriuos 
St. B. suniekino, pasirodo, kad 
toli gražu netaip, ką jis savo ra
šiny paskelbė, šitoks metodas 
suniekinti asmenį primena jau 
ne smogikus, bet mūsų okupan
tui tarnaujančius parsidavėlius, 
kurie yra prirašę knygpalaikių, 
niekinančių mūsų garbingiau
sius tautos žmones, prirašę apie 
juos nešvariausių gandų. Jų tiks 
las yra aiškus, suniekinti asme-

įima mūsų brolių dergia kiek 
eįmanydamasl Bet jis taip da

ro ir jo tikslai mums žinomi.
11

Baigiant dėstyti šias mintis, 
norisi St. B. paklausti, kokį dr. 
C Bobelis, Altus pirmininkas, 
padarė nusikaltimą, parašyda
mas jėzuitų proviciolui kun. G. 
Kijauskui laišką, prašydamas, 
kad J. Centre įiebūtų leista -ro
dyti bolševikinės propagandos 
filmai? Ir kad jis laiške pabrė
žė, jog tai yra surišta su dau
geliu negerovių? Ir kokią gi jis 
nteisybę paskelbė, jei jis pami
nėjo, kad šis Centras patriotų 
lietuvių aukomis? Ar gi tie, ku
rie išėjo demonstruoti, kad J. 
Centrą apsaugoti nuo paverti
mo jo bolševikinės propagandos

nas buvo nepaprastai švarios sąžinės ir jautrios sielos

gus iš jo dėstomą minčių galėtų daug pasimokyti. Mari- 
tainas nebūtų kreipęs dėmesio Į paskvili be parašų, bet 
jėzuitas Tamošaitis Į jį atkreipė savo dėmesį. Jis net Ke- 
zio leidžiamose Mūsų žiniose atspausdino straipsnį “Lei
dinys, atskleidžiantis, ką slepia Naujienos.” Tėvas Tamo
šaitis, benagrinėdamas, ką slepia Naujienos, išvilko aikš
tėn, ką iki šio meto slėpė ne tik jėzuitai, bet ir jų konfrat- 
_ _ šmeižiančios brošiūros darbe. Jis šitaip rašo:

“Tyla — gera byla, sako lietuvių priežodis. Ta
čiau tyla kartais gali būti prasta byla. Mat, žinome 
ir romėnų priežodį, virtusį tiesiog teisės dėsniu: kas 
tyli, atrodo pritariąs, qui tacet, consentire videtur. 
Todėl, tyla ženklintų pritarimą netiesai, tylėti būtų 
nedorybinga, o žalinga. Ypač tai sakytina ten, kur 
ardomai klaidinama visuomenė. Tuo vadovaujan
tis, kovo 12 d. viešumai pateiktas leidinys .^Gyvo- 
sios lietuvybės griovimas Čikagoje ir kitur.” Jame 
visuomenės faktais nurodomas lietuvių kultūrinio ir 
visuomeninio darbo griovimas, kurio visa akcija su
kasi apie Naujienų dienraštį. Per paskutiniuosius 
trejus metus jose buvo užpulta daugybė organizaci
jų ir nemažiau kaip 120 lietuvių visuomenininkų, 
kultūrininkų, vadovaujančių asmenų ir spaudos dar
buotojų. Šį informacinį leidinį paruošė užpultųjų 
atstovai, sutartinai nusprendę, kad ilgiau tylėti ne
begalima’ (Mūsų žinios, 1977 m. kovo 27 d., 104 psl.) 
Nei minėtame paškvilyje, nei tėvas Tamošaitis sa- 

rašinyje konkrečiai nenurodo, ką Naujienos griovė, VO 

ką jos sugriovė ir kokia yra ta griovimo akcija, besisu
kanti apie Naujienas. Bet apie minėtą paškvilį jis vieną 
kita dalyką jau pasako. Jis nurodo tikslią paškvilio pasi
rodymo datą, jis. žino, kas jam tą paškvilį atsiuntė ir 
esame tikri, kad jis sekančiuose savo rašiniuose ne tik 
pasakys, kas yra tie užpultųjų atstovai, paruošę ir išlei- 
dę. Visi lietuviai jam bus dėkingi, o jis atliks kiekvieno 
krikščionio pareigą — pasakys teisybę.
. — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL Tuesday, April 5, 1977

i kelyje gulinčio akmens, tai žmo-Brown bus švelnus ir nuolai- 
gus. Tuo būdu, jei turtingas dus Sovietų atžvilgiu, bet pa- 
Amerikos kapitalistas nori in- sirodo, kaip Pentagono vadai 
vestuoti kapitalą antrą kartą pastebėjo, jog naujasis gyny- 
Kuboje ir paremti diktatorių j bos sekretorius yra kietesnis 
Castro, tai jo reikalas, bet aš ne-1 už pirmtakūnus. Jis norėtų, 
tikiu, kad amerikiečiai lankys' kad Amerika nebūtų nuolaidi 
Kubą kaip turistai, žinodami, j derantis su Kremliaus ponais 
kad Kubos kalėjimuose yra dau
giau 5-ties tūkstančių politinių

- kalinių”.

ir nork kad Amerika būtų ge
rai apsiginklavusi.

Centru yra smogikai ir bolševi
kiniai metodai lietuvių skaldy
mas, veidmainystė ir velniava, 
kaip St. B. Pasaulio B-nės gar
bės pirmininkas rašo savo raši
ny? Man rodos, kad jis turėtų 
rausti iš gėdos del niekinimo ir 
pravardžiavimo tų, kurie yra są 
moningi ir žino ko okupantas 
siekia melo ir klastos propagan

WASHINGTON. — Sen. Mc- 
Governui nuvažiavus Į Kubą pas 
diktatorių Castro žaisti krepši
nį ar golfą, "Washingtone pasi
girdo palankių balsų atžvilgiu 
Castro, reikalaujančių ’išlyginti 
santykius su Kubos komunisti
niu rėžimu ir pradėti prekybą. 
Tač:au tuoj atsirado priešinin
kų, keliančių priešingas nuomo
nes. Jie nurodo Kubos karius 
Afrikoje, kurie jėga įveda ko
munizmą prieš žmonių valią iš
skaičiuoja tūkstančius politinių 
kalinių Kubos kalėjimuose ir 
sutryptas žmogaus teises Kubo
je, dėl kurių kitur pasaulyje yra 
susirūpinęs prez. Carteris.

Vienas Kubos senas kolchoz- 
nikas sako: “Vienintelis gyvu
lys, kurs du kart atsistoja ant

Kaltina Pentagoną
šiaurėse rytų ir vidurio Ame 

rikos tyrinėjimų institutas kai 
• tina Pentagoną, kad jis nere- 
miąs stipriai bedarbystės pa
liestų Amerikos sričių. Pasak 

. instituto, pentagonas niekad 
nėra išleidęs daugiau 1% sa
vo biudžeto sunkiai ekonomiš 

, kaj besiverčiančiose Amerikos 
srityse.

Sunkiai ekonomiškai besi
verčiančias Amerikos valsti
jas vyriausybės buvo 1952 me
tais nutarta remti visomis prie 
menėmis, kaip, pavyzdžiui, 
Pentagonas galėtų paremti 
užsakant sau reikiamų ginklų 
ar ginklams reikiamų dalių.

Lhūdssni Amerikos - 
Kinijos santykiai 
Užsienio politikos analizato 

riai mano, kad nutrukus gink
lų apribojimo deryboms su So 
vietais, dabar J. A. Valstybės 
bus verčiamos sudaryti glau
desnius santykius su raudoną 
ja Kinija. Toks Amerikos žin
gsnis priverstų Kremliaus po
nus būti nuolaidesniais deran
tis dėl SALT II ginklų apribo 
jimo sutarties.

merus

pirniininKas
LOS ANGELES. Prez. Carte

ris kovo 30 paskyrė H. Williams 
Securities and Exchange komisi
jos pirmininku. Jis buvo Kali
fornijos universiteto baigiančių
jų mokslą studentų dekanų ir 
yra didelis bendrovių ir biznie
rių etikos kritikas.

Williams dar turės patvirtinti 
senatas.

LOS ANGELES. — Los An- 
i renkasi šiomis 

dienomis miesto merą. Į merus 
geriausias, pasirodo, kandidatas 
yra dabartinis Los Angeles juo
dosios rasės meras Tom Brad-

■ ley, kurio oponentu yra sėn. Alan 
Bobbinas.

Vienas ir kitas kandidatas yra 
priešininkais priverstino mdki-

■ nių vežiojimo, bet meras Brad-: 
ley diplomatiškai sako, kad pri
verstino mokinių vežiojimo

, klausimas nėra mero biznis ir 
: gal todėl jis susilaukia daugiau-: 
šiai palankumo rinkėjų tarpe. I

Kieta energijos I 
rregrama

Amerikos administracijos 
energijos “caras” Schlesinge
r’s pareiškė, kad prez. Carte- 
rio paruošta energijos progra
ma bus kieta ir kaikuriais at
vejais nepalanki vartotojams 
ir tiek pat gamintojams, bet 
tokia yra reikalinga stengian 
tis pagerinti gyvenimo lygį.

Prez. Carteno energijos pro 
graznoje numatyta gerokai pa 
didinti mokesčius tiesioginėms 
ar netiesioginėms energijos 
vartotojams, tikslu priversti 
amerikiečius neeikvoti energi 
jos be reikalo. Amerikiečiai 
sumokėdami aukštus mokes
čius, eikvodami energiją ar

pavidale.

: ADDIS ABABA. Etij 
riamos socialistinės revoliucijos 

jos žaliavą, gaus atpildą kito, vardu buvo nužudyta 24 etijo- 
se srityse sumažintų mokesčių piečiai. Žudikai agitavo žmones 

prieš revoliuciją
Tarp 24 nužudytų buvo vie

nas koptų tikybos kunigas ir 
viena nėščia moteris. į

žudikai buvo karinės vyriau 
sybės suimti ir. viešai miesto ai- 
kštė’A sušaudyti.
Etij opi j a yra paskendusi nera
mumuose, kai karinė kairiųjų 
iktatūra nuvertė imperatorių 
Tailie Salassie 19/4 m.

Bloga sąskaityba
Amerikos administracija 

196'* m. yra nusprendusi rem
ti nukentėjusius potvynio me
tu ir tam tikslui jau yra išlei
dusi 147 mil. dol. per federali- 
nę draudimo administraciją ir 
per Amerikos potvynio drau
dimo sąjungą. Minėtų įstaigų 
sąskaityba ar atskaitymybė 
yra taip blogai vedama, kad
vyriausybė minėtų 147 mil. [ WASHINGTON..— Taip va
do!. išlaidas negali sutikrinti. dinam;eji politiniai spekuliato-

r:ai Vašingtone mano, kad David
Gynybos sekretorius' Dr ,u?e Njxon-^over ?>*<>

J Pensilvanijoje, Bucks apsknty-
Buvo susidaręs Įspūdis, kad ;e.

Amerikos gynybos sekt. H
namus todėl, jog galvoja 

and datuoti į kongresmanus.

M

Kuršių ml



DR. K. G. BALUKAS 
LkU-eKlJRA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 S®. PuU*ki Rd. (Crtwford

Medical building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal sus'utuim 

ei neatsiliepia, skambinti 374-8J'O4.

DR. C K. BOBFllS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
T.lef, 695-0533 

^om Valley Medical Center 
8.r0 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

DR. PAIR V. GARGS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

:9S8 S Manheim Rd~Westchester, HI, 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

ka* antra šeštadieni R—3 vai.
TeL; 562-2727 arba 562-2728 -

RBZ.: GI 8-0873
DRJV.EISJN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
6132 So. K ėdžia Ave., WA 5-2670

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

Telef. BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 We*t 103 rd Street 
V>i*»<Į0g pagal susitarimą

GRovehill 6-2345-8

Telef.:

• v

Laidotuvių Direktoriai

Ir lukterėjusi: “Keturi Milijo

DALĖ ZUNAS 
veikia keliose lietuviškose organizacijose ir padeda 
Sranley Balzekui Jr. tvarkyti muziejy, kuriame kas
dien atsiranda vis daugiau eksponatu. Ji padeda 
pačiam Balzekui^ organizuoti muziejaus ir politinius 
renginius, o dažnai padeda pripildyti Įvairius mu

ziejaus informacinius biuletenius.

BALANDŽIO PIRMOSIOS MAGIKA
Kaip iš Lino Gylio 67 centų pasidarė 

puspenkto milijono dolerių
Tai buvo tūkstantis devyni r 

šimtai septyniasdešimt septin- 
j ti metai balandžio pirma die- 
•lia. Tiksliai pasakius, praėjusis 

■ penktadienis, Continental ban 
; ke, Chicagoj.

Illinoj aus universiteto Tyri_ 
. mų Ligoninės kraujo banko 
; prievaizda Lirias Gylys prieš 
pora dienu buvo gavęs iš Con' 
tinental banko formalų state-

vikrins aids Pritaiko akinius ir menta apie jo depozito tame 
’cbntact lemęek” 
eusitanma. Uždaryta tree

DR. K. A. V. JUČAS
439-4441 561-4605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
UJO7 N’ WESTERN AVE. 
5914 N WEST5RN AVE 

Telefoną* atsakomas 12 vai.

DR, FUCKAS
OPTOMETRfSTAS 

KALBA TJETUVIŠKAJ 
W Sf — TdL 737-5149

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Saulė ir skydas yra Viešpats, malonę ir garbę i is suteikia. Vieš
pats neatsako gera tiems, kurie elgiasi nekaltai". — Psalmė 84:11. 
Mūsų tekstas suteikia daug paguodos Dovido klasei. Dievo mylimie

siems, pateptiesiems, Kristaus kūno nariams. Tokiems Viešpaties Dievas yra 
sat’lL ir skydas. Jis apšviečia juos ir teikia jiems gausių palaimų ir sergi 
nu*, viso, kas galėtų juos sužeisti. Visa turi išvien veikti naudai tų, kurie 
jį myli ir yra jo pasaukti, kaip jo nutarta. Turėdami tad tokius palaimin
tus užtikrinimo žodžius, džiūgaudami mes galime žiūrėti į ateitį, pilnai ti
kėdami. kad turėffine dalies pažadėtame garbingame atlyginime, kuris yra 
prirengtas ir siūloma^ nuolankiems, pasisventusiems ir ištikimiems Jėzaus 
Kristaus pasekėjams.

Visi žino, kad mirtis yra Žlaun h pa liečia- kiekvieną. Bet kur yra mi 
rusteji? | atsako knygutė "Viltis po mirties", kuri# gausht
nemokamai. Rašykite:

F. ŽAVISI 3/15 WES1 frbth STReET. CHICAGO, ILL. 60629
IV. RASTO TYRINĖTOJA

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef,:

1410 »So. 50th Avė., Cicero
TOwnhaU 3-2108-E

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

mus, Gylys paklausė, kas gi 
čia trukdo tą čekį?”

“Well, tas reikalas bus sut
varkytas minutės bėgyje”, rūs 

: čiai atsakė Walkeris. “Tamsta 
gausi certifikuotą čekį”.

Tikrai, po keleto minučių 
Mr. Serpico (jis nedavė savo 
pilno vardo) įėjęs padėjo ant 
stalo certifikuotą čekį, čekis 
buvo 67 centų sumai. “Atsi
žvelgiant į tai, kaip klientas 
tvarkė biznio transakcijas, sąs 
kaita uždaryta ir kasininkas! Joniškiečių Labdarybės ir Kultūros 
išrašė čeki” iis nasakė eilinis susirinkimas įvyks ant-įsrase ceių , jis pasakė. padienį, balandžio 5 d. šaulių Namuo-

“Kodėl .saskaita uždaryta?” ‘ se, 2417 w. 43rd St. Pradžia 1 v. p. p.
1 Nariai ir svečiai, norį prisirašyti j 

klubą, kviečiami dalyvaut. Turim daug 
reikalų aptarti. Po susirinkimo bus 

vaišės. A. Kalys

paklausė reporteris. Visi tylė
jo. Vienas dalykas buvo ais-

riai, septyni šimtai ir penkias- -kus: niekas nesijuokė.

DR. IŽONAS SBBlffli 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

»W$?ATO$ CHIRURGIJA 
1456 WEST <»3rd STlįEF^ 

nuo 1—< Do pietų.

776-2880
rez. telefcf’ 448-5545

Dlt VYT. TAURAS
GYDYTOJAS ir chirurgas 

Se-adre prjtkt&a, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas; 2652 WEST 5*th STREET 

TaL: PR 8-1223
3FTS0 VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. Vak. Seštadie- 
liais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal enritarima

P. SilEiKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai. Med. Ban 
dažai. Speciali pa ęa I ba eoiorr> 
<Areh Suppar+ę) if t £

’.850 Y/esf 63rd St., Chicane III. 6062$ 
PRospec* S-5CV

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY MILLS GĖLINYČIA 

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

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Genė Drishitf krautuvė

THE DAISY STOPE 
9913 Southwest Hwy, Oak Lawn, 

Tel. 499-Uta -

L

į *ekKKAus r yma?

1 MOVI N G
L»:dlm>f — Pilni aodraud* 

ŽEMA KAINA 
R. i E R Ė N A i 

Tel. WA 5-8063

banke stovį, kurs šiuo metu ' 
: buvo tik 67 centai, bet tame 
j štatemente buvo juodu ant 
balto aiškiai atspausta, kad'jo 
Gylio balansas yra $4,757,000. 
76 Gylys nusišypsojo; pagabvo 
jo ir pasižiūrėjo į kalendorių. 
Patikrinęs, kad už poros die
nų, penktadienį yra Pirmoji 
Balandžio — Pirma Aprilis, : 
pagalvojo, kad čia yra kolosą, 
liška klaida. Pirmosios Balan
džio proga galima sukelti di
delį juoką, ką nors tame ban
ke padaryti “April Fool”! Ir 
ryžosi veikti.

Pasiteiravęs kai kurių fi
nansų ekspertų ir Cook apskri 
ties prokuratūroje, pasitikrin
ti; ar jo planas nėra nelegalus, 
Linas Gylys išraše pačiam Con 
tihental banko prezidentui J. 
H. Perkins čekį $4,500,000 Su
mai. Jo planas buvo toks: bari, 
ke pirmiausiai farriautojas 
(teller) patikrona ar depozite 
turi pakankamai pinigų če
kiui padengti ir čekį cerifikuo 
ja. Jei planas pasiseks, jis ele
vatorių pasikels į banko pre
zidento Perkins ofisą ir įtei
kęs jam čekį stebės preziden
to nustebimą ir tada pasakys: 
“April Fool’y Išėjo kitaip.

Penktadienio rytą Gylys pa
skambino į banką ir paprašė 
patikrinti jo depozitą. Tarnau 
loja, pažvelgusi į jo sąskaitą, 
pradėjo skaityti. “Keturi tūks 
trinčiai septyni šimtai ir pen.”

dešimt tūkstančių”, sušuko. 
Gylys pertraukęs jai dar pri
dėjo “...ir 67 centai!” “Taip!” 
ji patvirtino.

Sakoma yra, (ir juokaujant) 
atsarga gėdos nedaro. Gylys 
pasikvietė Chicago Daily News 
reporterį ir su juo nuvykęs į 
banką čekį įteikė per langelį 
sakydamas: “Norėčiau šįį če
kį certifikuoti pagal mano de
pozitą”.-

Tarnautoja su čekiu pasisu
ko eiti ir staiga jos galva at
sigręžė ir ji šypsodamosi pa
žiūrėjo į Gylį. Gylys jai link
terėjo. Ji galvą pakračiusi nu
ėjo paimti jo ataskaitų rekor
dus, o tuo tarpti gandas paskli
do; aplinkui siisiririkb kėli ka
sininkai ir ji pradėjo skam
binti. telefonais. Perdavusi te
lefoną prievaizdai, pati grįžo 
pas Gyli ir paklausė: “Ar čia 
ne Balandžio pirmosios juo
kai?” Gavusi atsakyma kad 
ne, ji pasakė “Taj stebėtina!”

Po to juokas pradėjo ne 
juokais rimtėti. Du mėlynsiū- 
iiais apsivilkę vyrai priėję prie 
Gylio ir reporterio paprašė 
užeiti su jais į saugumo ofisą. 
Per ištisą valandą įvairūs pa
tarėjai, prievaizdos ir bankų 
srirgai vienas po kito įėjo ir 
išėjo, matomai, norėdami pa
matyti kriš tie per paukščiai, 
kurie norėjo certifkūoti $4.5 
milijonų čekį. Pagaliau įėjo 
Orėti \Valket, bariko patarėjas.

“Ar jūs dažnai deporiuoj ate 
stariiUėsniuš depozitus?” 
paklausė Gylį.

“Kartais”, atsakė Gylys, 
į rėdatrias tiesiai veidan.

“Gal J. H. Perkins turi 
tykius su banku?”

“Tai asmeniškas reikalas”.
Atsakęs dar į kelis klausi-

USlRiNKIMU

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.

Tik po visam, banko vicepre 
zidentas Coviaci ir kasininkas 
prisipažino, kad (kompiute
ris) padarė klaidą. Spėdama, 
kad greta Gylio kuklios sąskai
tos buvo didelė. Coriaci atsi
prašė ir nusišypsojo. Tai buvo 
pirmoji šypsena Continental 
banke šių metų balandžio 1 
d. Ir Coriaci naujai atidarė 
Gylio sąskaitą su pilnu 67 cen
tų depozitu, baigė reporteris 
David Jačkšon savo reporta-

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

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

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

V.Cihka

Uždraudė seimo nariams 
stipendijų skirstymų

SPRINGFEIELD. — III. Ket 
virfadieriį Senato Aukštesnio 
Švietimo komitetas patvirtino 
tūlių kūrino višiems Illinois 
lėgislatūros (seimo) nariams 
atimama teisė skirti kasmet po 

^|8 stipendijas lankantiems šios 
valstijos kolegijas ir universi
tetus. Tos specialūs generalinės 
ašamblėjos stipendijos buvo 
siikėlusios 'ginčus, kaltinant 
įstatymų leidėjus, kad jie tas 
stipendijas pradėję skirti savo 
giminių draugų, ar savo poli
tinių partijų narių; vaikams. 
Tačaū stipendijos, kurios jau 
duotos, bus duodamos iki kol 
jas gaunantieji studentai baigs 
mokslą.

Lietuvių Brighton Parko Moterų 
klubo eilinis susirinkimas įvyks ket- 

4500 So. 
pietų. Po

Nut rast.

virtadieni. balandžio 7 d. 
Tahnan Avenue 2 vai. po 
susirinkimo bus vaišės.

Vandalas i kalėjimą
Chicagos L e. p. meras Bilan- , 

die pasiūlė -sunkesnes bausmes 
“vandalams, kurie teršia ir gadi
na valdžios ar piliečių nuosavy
bę, bausti iki -$500 pinigais ir 6 
mėnesiais kalėjimo. Miesto tary
ba tą pasiūlymą visais balsais 
priėmė, bet alkermanas Burke 
dar praėjusi mėnesį buvo Įtei
kęs pasiūlymą, už vaikų piktus 
nusikaltimus bausti ir jų tėvus. 
Prasidėjus debatams aldermanai 
Roman Pocinski, Dick Simp
son ir Bernett apsiėmė mero pa
siūlytą projektą papildyti, kad'už 
vandalus būtų atsakingi ir jų 
tėvai ar globėjai.

Jis

Z1U

san-

l 
e 
F

Apdraustai p*rkr«u$tym*« 
ii jv»»r»v •Htomu.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996

pvikly Knygų, Muriot bet

jvtfcb kiKtZlAMt. (dvflitia jaunų dienų

Mažeika & Evans

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

EUDEIKIS
DAIM1DGAIDAS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

MODERNIŠKOS AtR-CONDITION'ED KOPLYČIOS

4S05-0? So. HERMITAGE. AVENUE
TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

Chieagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
’/ireKtorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ,

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE

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

HOW 70 CUTANDSEIWE FRESH PINEAPPLE

GOoW TWAT A PLUMP AND FRESH- 

LOOKING PINEAPPLE HAS FOUND 
A HOME TN YOUR KITCHEN ,YOU 
MAY WONDER ABOUT THE 
EASIEST WAYTOCUTAND SERVE 
THIS PEUCACY.WELL.ITCOULPNT 
BE EASIER..

BUTKUS - VASAITIS
144C So. 50th Ave^ Cicero, I1L Phone: OLympic 2-1003

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

SOPHIE BARČUS 
RADIJO SEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOP A, 

1490 kil. A. M.

į

f

Nau|l«now jilim* gauti 
<nvgy ai tanryn^.

AltAaahQldi
a. vėsiam n a m Ai u įvykių uvi <idū4 apieSy ui/vk. ^kūilvuii Kaip to 
iikaiicu». dt>7 psi. rvaiua $6.

A. t*4Kain;ski^ Arttl Ai KkAtiTTJfc. NetOttftfų įvykių prisimml 
U įaiKv (tykių 
iyu I kZ UdUų, psi.. Kaiūb 

Dr f\4k.ya 
ami virseiukia

Ljc<uvu;e u vukittUjuK įpraijuuu,

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30, 
— 1:00 vai. popeL — šeštadieni 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 
vai ryto. ,

T»lrt.j HSmlock 4-2413

7159' So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 40629

ld>AY THE PINEAPPLE ON TVS 

'SIDE .WITH A LARGE, SHARP 
KNIFE CUT LENGTHWISE FROM 
THE BOTTOMTHROUCHTHECROWN.

ub REMOVE THE FRUIT, 
INSERT A CURVEP KNIFE 
CLOSE TO THE SHELL AND 
CLTALLTHt WYAROUHO

!

GEORGE F. RUDMINaS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tek: YArds 7-113S-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Rž- pablic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-C67S
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, DI. $74-4410

4 »k MINTYS. u
33U P®* Kcihia SUUV. 31Au 

PfOT. *aci. SfeMvyV
fcfjA, A dalis. ZUb pSL. |£12>la -> UlHiK^Ulia tU
3CAAaw — ^,UU. U dalis. ZZil JėM.. Įiir-U iS.Mr UHHAA 
Uds viršeliais ______ k....... .  —... ■ •- a >

icnnMj loftttj — f •/fiala o Ak PAMARYS
ra Kai u es ir Labguvos apstentyb įdomiau apt ašy na a u. ihu 
xiovuoin^ ir (MKumernacija. ddO pu., Kama X>.

P Kesiunas, TARP IAlSVŲ PALAPINIŲ. lYljų daliu Laetuvu^ 
partizanų buities romanas 2iT2 puslapių. Kaina 

JantH* !96fvire iK.S riti t* A,
170 psi.  _____________—--------------—— —-------- -

m. roviuAS MiuCRii r>n»o«H
puslapiai - _____ _ . u-* . .. .j,.——... ———— Q.U0

Kurnąs lUsaaatit reiki* pridėti 25 et pašto Išlaidom*

N A U J I K N O B.

4735 a. Halsled St- Chicago, Ui. iiiJfiOft. — lei. H A 1-610V

HD'

REMOVE THE PINEAPPLE FROM BOTH SWELLS. HALVE 
fruit lengthwise. slice off core Crop portioh) 
OF EACH QUARTER. CHUUK FRlMT. PUT BACK IN THE 
SHELL — IT MAKES AH JffTEALTNE SEKVU46 W$U H

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phonei Y Arda 7’1911

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

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gv«s*n — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečtanėios 1905 

metų Įvykins, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 
rupinimą.---------------------------------- —;------------

Or. A. J. Gu»wn — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 
Kietais viršeliais, rietoje $4.00 dabar tik -
Minkštais viršeliais tik___________________________

Dr. A. J. GoiMn — AUKŠTĄ KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europa įspūdžiai. .Dabar tik .

$8.00

$3.00
$2.00

$2.00
Galima taip pat užsisakyti paltu, atslufrftrš Ček) ėrba morwy orderį, prie 

nurodytos kainos prMedarrt $Oc. persiuntimo Išlaidoms.

ZY V d JI JD V Oy
1739 SWj HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 50608

V_ - —i Hll M—■ IIL1MH11 .L^L I I .IIIJI.I JI JH II. ■1W,|F
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Mie to mero ryšininkai kai- į 
b s s su Ch’cago.s pietvakariuose 
gyvenančių |M*nsininką atstovais j 
ha’and i » 8 d. 9-11 vai. ryto Ba
taan salėje, 1(146 S. Western Ave. : 
Ta’p p:d bus liedami ir hiošų- 
j i reika’a’ bei atsakoma į įvai
rius vis minėtas grupes liec.an- 
čius klausimus.

Kennedy aukšt. mokykla 
paskelbė garbės mokinių sąrašą. 
Tarp kitu jame yra: Leonas Bau 
dys. Mark Juška, Gina černaus- 
kaitė, Antanas Zaremba, Lynu 
Jurevis, Vincentas Jurus, Vik
toras Tamošaitis, Kristina 
laite, Barbara Pauliutė,
Lembertaitė ir Paula Grevaitė.

Jiversitetr, pakviesta Vasario 16 
j gimnazijos mergaičių bendrabu

čio vedėju vietoje Marijos Sut- 
j kuvienės-Saulaitytės.

j — Matas Palubinskas, L'etu- 
; vos kariuomenės kūrėjas-sava- 
Į noris ir kapitonas, m’rė kovo 
(10 d. Hartforde. IJūdėti liko su- 
j nūs, marti ir anūkai, taip pat 
! lietuvy \ shomenė ir tarnybos 
draugai. Ve lionis gimė 1897 m. 
Dauguose, Alytaus apskr. Buvo 
l>aiges mokytojų seminariją ir 
karo mokyklą. Tarnavo karo 
aviacijos ūkio skyriaus viršinin
ku.

Frank Vaičkus iš Marquette 
Parko aylinkės išvyko į Hermo
sa Beach, Cal.

Guz-
Gina

Standard Fed. Taupyme 
B-vė, 1192 Archer Ave., Didįjį 
penktadienį, balandžio 8 d., bus 
atdara iki 1 vai. šeštadienį bus 
atdara nuo 9 ryto iki vidudie
nio. Tuo laiku bendrovėje bus 
Velykų kiškutis ir interesantų 
vaikams dalins balionus ir vely
kinius saldainius.

DOVANŲ PREKĖS BET KU
RIAI PROGAI — kristalas, por- 
celanas, sidabras, gintaras, auk
so papuošalai ir brangenybės. 
Didelis 11 ir 18 kt. aukso gran
dinėlių pasirinkimas. TERRA 
alidara kasdien iki 5 vai., pirm., 

ir ketv. iki 8 vai. vak. Šventadie
niais uždaryta. Adresas—Terra, 
3235-37 W. (53 St., Chicago, Ill., 
tel. 434-4660.

— Vincas Ruseckas, Phoenix, 
Arizona, išrinktas LB Apylinkės 
pirmininku, Janina Rimavičie- 
nė — vicepirm., Viktorija Zaka- 
rienė sek r., Genovaitė Mieže
lienė — ižd., Juozas Zadavičius 
— kultūros reikalams, B. Gužie
nė, I I. Bukas ir V. Sinkus — val
dybos nariais. Veiklūs LB na
riai ir visuomenės veikėjai Jad
vyga ir Petras Maldeikiai tuoj 
po Velykų išvyks gyventi į Hot 
Springs, Ark. Vietos lietuviai 
jiems ruošia išleistuves.

— Kristina Pauliukevičiūtė, 
baigusi studijas Miuncheno uni-

Krivūlės Klubo Valdvba ruošia 
METINĮ B A X K E T A* 1977 m. ba
landžio 16 diena 7:30 valanda vaka
ro. Vytauto Didž. Šaulių Rinktinės 
Namuose, 4417 West. 43rd Street.

šalta-šilta vakarienė, trumpa me
ninė programa ir šokiai, grojant A. 
Markausko orkestrui. Auka S8.00.

Bilietų bus galima gauti prie įėji
mo. Prašoma svečius gausiai daly
vauti.

Krivūlės Klubo Valdyba.

Bermudos trikampio 
paslaptis

Sovietų žinių agentūra Tass 
skelbia, kad Sovietų Sąjungos 
ir Amerikos mokslininkai kar 
tu tyrinėja Bermudos trikam
pio paslaptį. Tyrinėjimų dar-

JUBILIEJINIU SIETŲ

A. Skapas Dailininko sūnus

bu projektas pavadintas “Po- 
limode’’ vardu. Tyrinėjimai 
prasidėjo ; birželio mėnesyje, 
dalyvaujant 9 Sovietų laivams

1970 metais viena Sovietų 
ekspedicija toje srityje paste
bėjo ar surado stiprų ir dide
lį vandens sūkurį, kurs apėmė 
kelių kilometrų plotį ir kelių

vo panašus į atmosferiškus 
ciklonus. Vėliau amerikiečjai 
pastebėjo irgi panašius van
dens sūkurius.

Tass agentūra sako, kad So
viet: jos ir Amerikos tyrinėto
jai turės apskačiuoti ir “išpra 
našauti” ryšį vandenyno su at 
mosfera ir jo įtaką klimatui, 
keičiantis metų laikams.

Tass agentūros pranešimas 
nemini buvusias ar būsimas 
Bermudos trikampio nelaimes, 
bet duoda suprasti, kad Ber- 
mudo trikampyje vandens sra

vės bei sūkuriai, keičiantis lai 
kams, galėjo būti daugelio lai 
vų ir lėktuvų.nelaimės priežas 
timi tame trikampyje.

Sovietų mokslininkas Leo
nidas Brekovski, pereitais me
tais paskelbtame straipsnyje 
Pravdos puslapiuose, dalei- 
džia, kad Bermudos trikampy
je įvykusios nelaimės galėjo 
būti sudėtingų ir painių me- 
teoroginių sąlygų pasekmės, 
susidariusių, veikiant šiltai Gol 
fo srovei.

Kitas Sovietu mokslininkas 
A. L Jelkin’as daleidžia, kad 
potvyniai ir atoslūgiai, van
dens audros ir sūkuriai, gai 
būti saulės ir mėnulio veiki
mo pasekmė, suardant magne
tinius laukus vandenyno dug
ne taip, kad sumaišo ar sustab 
do magnetinių kompasų ir ki
tų prietaisų vekimą.

Mokslininkas sako, kad Ber

AR JAU PASIDARŽTE
Savu fESTAMENTĄ.?

luo (rikliu Jums gali dau* 
padėti teismmku Prano Šulo pa
ruošta, texxejo Alphonse Welk 
peržiūrėta, ■‘Sūduvor” išleistu 
knyga —

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legališko- 
aus formomis — 83.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: •‘Naujienos", 1739 S 
Halsted St., Chicago Ill. 60608

★ 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 daut 
kas nori įvesti mada, kad ben 
dradarbiavimas su sovietais y r 
patriotinis aktas, paliekant sl 
♦ais konfrontacija pavergtie 
dems ...

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

Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Nauijėnos yra 
lūtinos kiekvienom lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity
tojus.

mudos trikampyje nelaimės 
dažniausiai įvyksta, pasikei
čiant mėnuliui: kai mėnulis es 
ti jaunas ar pilnas, arba kai 

ijis yra arčiausiai žemės.
, (v. pr.)-

GERB. uNAIJJIE^Ųn
ADMINISTRACIJAI

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(K HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Plezdentas
2212 W» Cermak Road Chicago, HL Virginia 7-7747

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

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

TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW. 3 
mieg. ir valgomasis. Labai patogus 
susisiekimas I vakarus nuo Caiifor- 
iijos prie 63-čios.

ŠIMAITIS. REALTY
Notary Public 

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

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

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 mėtų 3 
miegamųjų mūrinė rezidencija, gerai 
išlaikvta. Pilnas rūsys, garažas. 
$26,900.

72 IR MOZART — 4 butų mūras su 
2 mašinų garažu. Geros pajamos 
S54,900.

BUDRAITIS REALTY
. Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTU NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

MISCELLANEOUS
Įvairūs Dalykai

JŪSŲ GEROVEI!

6 KAMBARIŲ tvirta mūrinė rezi
dencija prieš parką. Labai dideli kam
bariai. L1* vonios. $26,000.

2 AUKŠTŲ namas ant plataus skly
po prie Marquette parko už Kedzje. 
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. $36,0C0,

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

PLATUS LOTAS aru Sv. Kryžiam 
igomnės 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.

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba ir Remontas

E3

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ays.

TeL 927-3559

TAISAU NAMUS
Telef onuoti: 

476-7727 arba 523-9367NAŠLĖ privalo parduoti gerą pel
ną nešančią metalinių gaminių ir da 
žų prekybą.

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

jau žengia per durų slenkstį, tad 
jų proga siunčiu $10 vertės Mo
ney Orderį Naujienų leidimo pa
ramai ir taipgi šių švenčių pro
ga nuoširdžiai sveikinu visus 
Naujienų tarnautojus ir visus 
mano draugus bei pažįstamus 
linkėdamas geriausios sėkmės 
šiose a Įžengusi o pavasarėlio die
nose.

Su geriausiais linkėjimais
Jūsų J. Janulaitis, 

Chicago, Illinois

LA.

Y

į

i

AVAHDfc IR VARDAS
185 North A^rr»

LhnESAS PIEVELĖS

f
jam pasiusime.

H

KNYGOS ANGLŲ KALBA

Jonas Šileika J. Žemaitis portretas
a — raujibmq*, CMMPQ •> IM---- Tuoeday, April 5, 1977

FIGHT HEART DISEASE

GIVE HEART FUND I

Lail Frank Zapolis 
3208 »/2 W.95th St 

GA 4-8654

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži- 
liium nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

už S1.20. Jeigu 
atsiųsti $1.50 čekį

Pinigus prašome

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St.
Chicago, UL 60608

CJ Siunčiu________ dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuviška spaudą.

BUEŠTEIN/
TeL 263-582€ 
(į*taigo») v- 
677-548''

4645 So. ASHLAND AVE. 
523-8775

DĖMESIO
52—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Telef.: REpublic 7-1941

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69rh SL, Chicago, III. 60627. — TeL WA 5-2737 
S333 So. Halsted CL, Chicago, III. 60608. — TeL 254-3320 

V. VALANTINAS

4 A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir (n t v kliu nuotykn
aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvai stilius, gyva kalba, gražiai išleist* 
150 psL Kaina $250.

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos išturi J o 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki potano melu. Vidutinio lonnalo 14; 
psi.. Kamuoja ^2.00.

Or tt. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, j storintai DLK Vj
tauto oruožai. paliečiam iu ’Miku Lietuvos valstybes ir jos kaimynu istorija 
Zll psi 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 ai 
puaginę perlaidu.

kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 
ir pnž’.ūrėti. Naujienos šią knygelę 

įsigyti

Didžiausias kailių 
pasirinkimai 

peš vierintalį 
lietuvį IsaillnJnką

Nieku nėra gražesnio apie namus kaip gražiai žaliuojanti 
relė Kiekvienas Lietuvis didžiuojasi savo pievele. A Amerikoje ne 
nsur galima gražias sodybų pieveles išauginu. Reikia patyrime 
Ohbur yra išėjusi nedidele 40 puslapiu agronomo A šeštoko knygele 
kuri vadinasi

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

Dideli* oisirlnkirncs g*roj rOšler Įviirly p rėkly.
MAISTAS Ii EUROPOS SANDĖLIU- '

E N 0 S, 
CHICAGO. ILL. 00608

FLORIDA'S MACKLS BROS. INC

A famous name in Southern Building

Regional Office Cameo Tower Build- 
:ng

7234 West North Avenue
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-8200

ANNA DOCHES 
Lithuanian Representative

1739 Bonth Halstad Street, Chicago, IU, MXM

M. J I M K U S 
Notary Public 

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

PERRY PLAZA K«CTEL 
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. Galinu rezervuoti tel. 
501-623-9814.

seirjt prašyla viskas, 
4uJv įžangini) kaip žemę tręšti 
pardavmeja Užvažiavusieji gali knygelę 
\a.N iohau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali 
arba Money Onien. o mes knygelę 
oijsfi »nkin adresu-

NAUJIENOMS suėjo SG metų. Minint tą sukaktį, gerbiant piraoF 
Amerikon lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos plzmū 

dirt ir RCilezeitL oūunas pareigas lietuvybėj rizel-
Naujienų pi arini m o rajus.

NAUJIENOS tvirtai ztovi Ir kovoja už Lietuvos Ir pa vergtų tžetovię 
neidamox ir neaidėdzmos | aLudėrius su okupantais et jų igžlio

NAUJIENOS palaiko tisas lietuvių demokratines grupes, jų tenoras institu- 
cijas ir remia Tisų lietuvių bendruosius darbus, bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą gi gis pgsimetimn, reto- 
ribos Ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra vi šiem s Įdomios, n au dingo* 
ir reikalingos, riet 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 
skelbdama, platinimo vajų kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
upaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos 
trip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, riekiant visuotino lie 
Fuviškų reikalų reness^je.
KMNUOJA: Chlcagojc Ir Kinadole mitinu — >30.00, puse! — SIS.OC, 

rrlms men. — S830z vienam men. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam meru — $230. Užsieniuo
se — S31.00 znetims. Susipažinimui siunčiama savaitę u smoki ma L

lYašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

- iT d1

64 nuošimčiai kriminalisu 
suimti jau kelintą kartą 
The National Enquirer rašo, 

kad FBI statistika rodo, jog 
tarp 1970 ir 1975 metų 64 nuo 
šimčiai — 256,000 piktadarių 
jau buvo anksčiau areštuoti 
po du-tris ir daugiau kartų.

Rado būda kaip sužinoti 
ar turi prostatos vėžį 

BUFFALO. — Rosswell Park 
Memorial Instituto tyrinėtojai 
išrado būdų kaip nustatyti ar 
ka.s turi prosaatos veži anksty
boje, pagydomoje stadijoje. 
Tatai padaroma ištyrus truputi 
chirurgiškai paimta iš pačios 
prostatos. Tas biopsijos meto
das dar turi būti patvirtintas.

JAV dar 13% beraščių
Federalinės komisijos šių 

metų vasario mėnesio rapor
te pareikšta, kad pernai JAV 
- bėse buvo 13 nuošimčių pa
auglių 17 - mečių, tik šiaip 
taip įstengė “pasilabizuorti” ir 
vargais negalais paskaityti, bet 
negalėjo gauti jokio darbo, 
kur skaityti ir rašyti reikia 
mokėti arba gavo darbą tik 
vienas iš 25 mieste ir vienas iš 
20 priemiesčiuose...

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus
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