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komunistai

Nusišovė buvęs Vakar komunistas Perenguer

čius pieno ukius. Amerikos cu-

MIAMI BEACH. — Balan
džio 5, greičiausiai pats persišo
vęs, mirė paskutinis konstituci-

karui pasibaigus T967 m., tėra 
gavęs teisę nusipirkti 6. trans
porto lėktuvusC-130. . .

tro sukelta -revoliucija '1950
m. / -■ ■; ■ j.

Kanadiečiai įsigijo 
ni'Kuhos prg. Carte -įgjgg
carras. Jį 1952 m. is prezidento/- - .
kėdės buvo išvertęs Eūlgencio

Įstatymas suvaržyti
- ČIA IR FBI

WASHINGTONAS. — šešioli
ka kongreso atstovų pateikė 
kongresui svarsj-ti įstatymą, ku 
ris. jei būtų d: imt as, pertvarky
tų iš ragrin ’ų-CJA ir FBI veik
li’, uždraustu taikos metu šni- 

.pinėti i".u?mantis joms appiijas- 
ri. ČIA tėrivą ibių Federalinė 
Inforr'a-iios. ' -'-entūra ir ku- 
iios tikslą* jįsijc tų surinkti ži- 

Cniaą ir jas kfesifimuoti, gautas 
sate'itų pagalia. Naujame įs
tatyme yra numatyta panaikin- 

• ti. keletą įstatymų, kuriais da
li bar keletą įstatymų, kuriais da- 
| monstrantai, nusistatę prieš ka
trą, komunistai ir politiniai ak-; 
,tyvištai. Taipgi negalima klau- 
isytis telefoninių pasikalbėjimų 
| ir tikrinti laiškūs. Pavelys vi
ešiems asmenims nebaudžiamai 

ir Betty Ford/gyvendami Baltuose Rūmuose, teturėjo t'ktai apie teikti kad ir slapčiausias' Žinias 
kongresui, uždraus įstaigų tar-

Gerald i _ _ _ ___ __  _ ____
250,000 doleriy,o dabar sali tapti milijonieriais. Abu pa sižade j ©parašyti “
knygas, kurias leidyklos išleis 1978 metais. Prezidentas Fordas rašys apie - , _
viceprezidento ir prezidento pareigas o i© žmona Betty rašys apie nuotykius ‘ nautojams tikrinti mokesčius, 
vyrui teikiant pagalbą. Jei knygos bus parašytos ir išleistos, tai abu taps 

turtingi žmonės.
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NTAS ŽVEJOJA GINKLU i
WACHINGTONaS. — Egipto prez A. Sadat buvo atvykęs 

į Ameriką taikos, ekonominiais ir ginklų pirkimo reikalais. Jis 
nori Amerikoje gauti nusipirkti prieštankinių raketų ir nai- 
k;ntuvų F-5 didesnį skaičių. Dabar Egipto lakūnai skraido rusų 
gamybos MlG naikintuvais, bet bėda, kad jie jau yra susidėvėję, 
o jiems'atnaujinti egiptiečiai sunkiai arba ir visai negauna pir
ktis Maskvoje dalių.

Atvykęs į Ameriką Egipto pre- 
zindentas pirmiausia kalbėjosi 
su gynybos sekretoriumi H.

. Brown ir tik po pasikalbėjimo 
su sekr. pradėjo tartis su prez. 
Carteriu. -..

Prez. Carteris pareiškė, kad 
' 2 dienų pokalbis su prez. Sada- 

tu buvo draugiškas ir labai nau 
dingas. -Buvo 'išdėstyta . prez. 
Carteriui arabų pažiūra į tai
kos- sąlygas Artimuose Rytuo
se, .Egipto ekonominė padėtis ir 
ginklų pirkimo reikalas.

• v- Kas buvo prezidentų susitar
ta ir pažadėta — nežinoma. Bet 
Izraelis iš anksto spaudžia Ame
rikos politikus, kad ginklai Egip 
tui nebūtų. parduodami. Eigp-

Kareivio našlė 
prezidentūroje

WASHINGTON. — Negalin
ti vaikščioti 62 m. amžiaus ka
reivio Eddie Slovik našlė norė
jo-pasimatyti su prezidentu ir 
paprašyti, kad jos buvusį vyrą, 
sušaudytą Prancūzijoje paskuti 
nio pasaulinio karo metu, apkal
tinus bailio ir dezertyro kalte, 
apšvarintų nuo negarbės. Tai 
prašyti prezidento našlė Antoi
nette Slovik turi pagrindo, nes 
dabar gyvena tik iš 25 dolerių 
mėnesinės pašalpos, gaunamos 
iš socialinio draudimo. Jei jos 
vyro Eddie vardas būtų patei
sintas, tuomet našlė galėtų gau
ti. 68 tūkstančius dolerių iš ka
reivių draudimo kasos.
;

ANDREOTTI PARLAMENTE
Sovietų valdžia, nepajėgusi patraukti arabu, 

stengiasi susitarti su Izraeliu
KOMA, Italija. — Italijos komunistų partijos vadas Enrico 

Berenguer pareiškė, kad jo partija nerems krikščionio demo
krato Giulio Andreotti politikos, jeigu neleis komunistams daly
vauti valstybės politiką sprendžiamuose pasitarimuose.

=z u Italijos krikščionių demokra-

Infliacija kelia galvą'tų partiios vcikėias GiuUo An-
WASHINGTON. — Ekono

minės žinios rodo, kad infliaci
ja ima atgyti ir kelti- galvą. 
Žurnalas “U. S. News and W. 
R.” sako, kad to kaltininkė yra

dreotti yra sudaręs mažumos 
vyriausybę. Jis bandė sudaryti 
koaiicija su - kitomis demokrati
nėmis partijomis, bet nepajėgė. 
Jis sudarė vien krikščionių de-‘ 
mokratų vyriausybę, nors par-

prez. Sadatas yra pasakęs sena
to užsienių reikalų komitetui, 
kad Egiptas reikalingas ekono
minės pagalbos nemažiau Vieno 
bilijono dolerių sumoje iki 1980 
metų.. ' r .
, Ką prez. Sadatas ekonominė
je srityje yra laimėjęs. Ameri
koje taipgi tuo tarpu gerai ne- 

. žinom< bet sen. Humphrey jau 
yra pasiūlęs sudaryti amerikie
čių ekspertų komisiją, vieno mi
lijono dolerių ribose, kuri ištir
tų kas yra reikalinga Egipto 
ekonominei padėčiai palengvin
ti ir kas darytina.

Pavojingiausi 
aerodromai

J." A. Valstybėse pavojingiau
siais aerodromais laikoma Lo
gan International Airport Bos
tone, Mass., Los Angeles Inter
national Airport, Kalif., Harry 
S. Truman Airport, St. Tho
mas, Virginijos saloje ir Pago 
Pago Airport, American Samoa.

Pietų Amerikoje pavojin
giausiu aerodromu laikomas či 
Įėję Mataveri. Easter Island, ir 
beveik visi Kolumbijos valsty
bės aerodromai. *

Europos aerodromų nemini
ma. Atrodo, lyg jie būtų visi 
saugūs. A

pardavimas
RIO DE JANEIRO. — Brazili

jos kavos augintojai ir greičiau- 
siai- biznieriai susilaiko nuo ka
vos pardavimo, laukdami aukštes 
nių kainų. Sakoma, kad kokie 9 
milijonai neparduotų kavos mai
šų laikomi Brazilijos sandėliuose.

Brazilijos kavos instituto pir
mininkas Camilo Calazans sako ; 
“Mes dabartinėje situacijoje ne
siskubiname parduoti kavą”. O 
ta situacija yra tokia, kad beveik 
visoje Pietų Amerikoje šaltis 
iššaldė kavos medelius, kuriems 
atsodinti ir suaugti reikia kelių 
metų.1 Antra vertus, Vidurio 
Amerikos kavos plantacijose siau 
čia kavos medelių liga, kažkoks 
maras, kurs naikina kavos mede
lius.

Išgelbėjo Laoso 
karalių 

BANKKOK. — Iš Tailandi- 
jos pasiekusios žinios sako, kad 
Laoso prieš komunistiniai rėžis 
tentai, kurių priskaitoma kelis 
tūkstančius, sugebėjo išlaisvin
ti iš komunistų arešto buvusį 
Laoso karalių Savang Vathaną 
ir princą’ Vongsavangą.

Apšaudė Izraelį
Kub(»-prezidentas

■kredita ąr -telefonus, laiškus ir 
t. t. '*

‘ - Pateiktas kongresui įstaty
mas visus veikiančius užsienio 
šnipus Amerikoje Įstatys 4 kri-

pati Amerikos vyriausybė, kuri. Iamente neturėjo reikalingos 
kad- sumažinus bedarbių skai- Į daugumos. Tada jis pradėjo pa
čių, kad išjudinus krašto ūkį, sitarimus SU' komunistu narti- 
išpūtė valstybės sąmatą tiek, jo? vadais, Berenguer prižadė- 
jog susidarė net 70 bil. doi nuos- j° nebalsuot ’prieš premjero 
tolio. Esą, valstybės sąmatos Andreotti siūlomus įstatymus 
nuostolis yra geriausias inflia- parlamente. Jeigu 
cijos maistas. j nebalsuotų, tai tada krikščionys

Antra vertus, pati vyriausy- turėtų daugiau balsų, negu. vi- 
bė kelia būtinų. prekių kainas, sos kitos partijos ir galėtų pra- 
Pavyzdžiui, žemės ūkio sekr. vesti pageidaujamas reformas. 
Bergland sutinka pakelti pieno 
kainą, tikslu pagelbėti skurstan pareiškė kad parlamente esan

tieji komunistų partijos nariai 
neteiks-Andreotti kabinetui iki,

Rusijos tikslas
Vienas Kinijos lyderis sako, 

kad Kremliaus' tikslas Afriko
je yra sumarksistinti visą Af
riką ir vieną dieną atsisėst Pie
tų Afrikos iškyšulyje Cape of 
Good Hope.

šiltesnis'

Saulė teka 5:20, leidžiasi 6:19

.Sovietų planai
WINDHOEK. — Pietų Afri

kos gynybos ministeris Pieter 
Botha sako, kad invazija į Zai
rą yra Sovietų darbas. Esą, So
vietai jau senai yra sudarę pla
ną pakeisti demokratinio nusis
tatymo lyderius ir net vyriau
sybes promarksistiniais asme
nimis.

Pasak gynybos ministerio, jei 
Zairėj jų planas pasisektų, tuo
met ateitų eilė Zambijai, kadan
gi jos prez. Kaunda netinka ko
munistinei klikai.
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nių palestiniečių, susidėjusių su 
kairiaisiais libaniečiais.

, Kairiuosius būk tai remia Si
rija, o krikščionis remia Izrae
lis. Izraelis krikščionis aprūpi
na amunicija ir šarvuočiais.

Sirijos remiami palestiniečiįai 
balandžio 5 apšaudė iš pabūklų 
Izraelio teritoriją, būk tai, kad 
užkirtus kelią iš Izraelio atšliau 
žiantiems tankams. Palestinie
čių paleistiems šovniams už
kliudžius pasienyje Izraelio kai
melį, Izraelio pabūklai pradėjo 
atsišaudyti.

Sakoma, kad Krikščionys pra
laimi kovas prieš palestiniečius 
Izraelio pasienyje.'

Tebepinga akcijos
Vertybės popieriai beveik vi

są laiką su mažomis išsimtimis 
savo vertėje krenta. Balandžio 
5 jų vertė tebuvo atžymėta 916 
idustrinių taškų skalėje.

Piniguočiai ir vertybės popie 
rių makleriai susilaiko pirkti 
akcijas, prisibijodami infliaci
jos ir kitų blogų ekonominių ži
nių.

Keliavimo saugumas
Susidūrus keleiviniams lėktu

vams kovo 27 Kanerėlių saloje, 
kuriuo metu žuvo 572 keleiviai 
ir kuri, nelaimė, skaitoma di
džiausia aviacijos istorijoje, 
daugėlis pradėjo“ abejoti saugu
mu keliaujant lėktuvais. Bend
rai paėmus, visos keliavimo prie 
monės nėra saugios. Jų vienos 
yra saugesnės, kitos gi netaip 
saugios. ’Tai matyti iš žemiau 
paduodamų ska'čių, kurie suda
ryti iman^ bilijoną keleivių vie
nai nukeliautai myliai;

Privatūs lėktuvai — 160,0, 
automobiliai — 14,0, keleiviniai 
lėktuvai Amerikos bendrovių — 
0,9, traukiniai — 0,8 ir tarp
miestiniai busai — 0,2,

' Š TORONTO. — Kanados Ray
rock mineralų kasimo bendrovė 
Toronte pasisakė; kad j i yra nu
sipirkusi Viskansene 23.000 ak
rų • plote mineralų kasimo teisę. 
Ji tad; nusipirko Nicolet Viskaii-rys Kubos pabėgėliu tarpe J. A, Z1 " t

Valstybėse. Jis buvo ddegaeijes,,5?1?. mškpose >s vienos arnen- 
pirmininkas, kuri buvo primtaP1“* h" veraaa
sekr. Vance ir kuri sekretoriui mls^° bizniu.
pasakiusi; jog būtų didelė klai-| Vįenas vietos ūkio savininkas 
da iš Amerikos pusės pašalinti sako; “Mes truėjome tautinį 
prekybos draudimą su Kuba iri mišką, bet dabar turėsime dar 
su ja pradėti prekiauti. Preky- jr tarptautinį”. Vietos gyvento- 
bos draudimas, pasak delegaci-| jai mano, kad mineralų kasi- 
jos, numuša cukraus kainą Ku- j mas sunaikins Nicolet apylinkių 
boję ir taipgi kiti faktoriai silp-l grožį.
nina Kubos ekonomiją. /į Vitansene priskaitoma tau- 

Prez. įPrio duktė Maria Elena tinio ar valstybinio miško 652.- 
yra žmona Alfredo Duran, kurs 000 akrų. Mineralų teisė Ameri- 
yra demokratų partijos pirmi- kos valstybės žinioje tėra 383.- 
ninku Floridoje. 000 akrų plote.

susilaukti šumažintų- kvotų įve
žamam cukrui, kas padidintų 
cukraus kainą krautuvėse 10%. 
Toliau, prez. Carteris gelbėda
mas Amerikos apavo pramonę, 
sumažinti užsienietiškų batų įve 
žimą ir tt. Svarbiausia, kad kon 
gresas greičiausiai panorės pa
didinti įvežamų prekių tarifus 
arba,muitą.

Taupant energiją, nesuradus 
kitų energijos pakaitalų, žymiai 
pakils benzino ir alyvos kainos. 
Elektros sąskaitos žymiai pa
šoks elektros gamybos įmonėms 
grįžtant atgal prie anglių kuro. 
Natūralinių ar kitokių dujų kai 
nos negalės pasilikti žemos. Vy
riausybės taikomos motorams 
oro taršos taisyklės pabrangins 
automobilius, kurie ir dabar nė
ra jau, toki “pigūs”. Prie viso 
to pridėjus dar darbininkų rei
kalavimus padididinti algas, 
brangstant pragyvenimui, tai ir 
gausime tą- užburtą ratą, kuria
me bujoja infliacija, rungty
niaudama su recesija.

Floridoje, Tampo* miesto. Bush sodo, Juosiamos didelės iventės. Paveiksle 
matomo vaikus, kviečiančius Tampos gyventojus nepatingėti ir atvykti į 

Bush park* pasIfiOrėtl. * -

Komunistai reikalauja, kad jie 
būtų įleisti į tuos valstybės or
ganus, kurie sprendžia svarbes
nius valstybės politikos klausi
mus. Jeigu komunistai balsuotų 
prieš Andreotti pasiųlymus, tai 
dabartinė vyriausybė pralaimė
tų parlamente ir privalėtų atsis
tatydinti.

Patyrę politikai žino, kad su 
komunistais, kokie jie bebūtų, 
joks susitarimas negalimas. Ko
munistai siekia valdyti kraštą 
visomis priemonėmis. Keliose 
Europos valstybėse jie bandė 
valdžią pagrobti jėga, bet jiems 
nepavyko.- Dabar Italijoje jie 
bando prieiti prie valdžios de
mokratinėmis priemonėmis.

Telavivas, Izraelis. — Sovie
tų valdžia bandė įsistiprinti 
šiaurės Afrikoje, bet jai nepa
vyko. Prezidentas Sadatas iš
prašė sovietų karius ir patarėjus 
iš Egipto, o vėliau ir sovietų ka- 
ro laivas įsakė išsikraustyti iš 
Aleksandrijos. Sovietų patarė
jai kurstė jaunus Egipto kari
ninkus sukilti prieš generolus 
ir vyriausybę.

Dabar sovietų politikai bando 
įsistiprinti Pietį] Afrikoje: Jie 
jau įkėlė koją į Angolą, o da
bar pasirašė karo sutartį su Mo
zambiku. Sovietu valdžia tikisi 
įsigalėti Rodezijoje, Zairėje ir 
kitose Pietų Afrikčos kolonijo
se. Bet rusai žino, kad jiems rei 
kalingi geri santykiai su Izrae
liu. jeigu jie nori įsistiprinti 
Pietų Afrikoje. Jie negali ban
dyti sunaikinti Izraelį ir pa- 

I vergti Pietų Afriką. Sovietų 
diplomatai tariasi su žydais di
sidentais, leis jiems išvažiuoti, 
kad neutralizuotų Artimuosius 
Rytus.

Daugiau komunistinės 
propagandos

WASHINGTON. — Valstybės 
sekretoriaus padėjėjas A. Hart
man pranešė, kad Amerika pasi
rašysianti su Vengrija kultūri
nio pasikeitimo sutartį.



ANT KURŠMARIŲ KRANTO

Phone 264-2228
bėdavo. Jis buvo išrinktas j Ah-

649 EAST 162nd ST, 
South. Holland, Illinois

labai dažnai Kartą Žukov skambina Akselrodui telefo
nu ir sako;- ‘*Tik ką gautos žinios, kad lenkąi ruošiasi puL 
ii mus.” -

Lietuviai vienuoliai tur būt nepagalvojo, kodėl jie 
veržiasi rodyti lietuvių centruose, Juk salių mieste yra

Taigi jėzuitai yra kalti, kad jie leido Jaunimo Centre fil
mus demonstruoti, o marijonai yra kalti, kad jie dėjo apie 
filmų demostravimą skelbimus ir tuo davė progos lietu
viams su plakatais pasirodyti prie Jaunimo Centro;

Man tiesiog nesuprantama, kaip laikraštis, kuris ra 
šo apie religijos naikinimą Lietuvoje,^ragina eiti lietuvius

ko: pas mus net vinis be plano nepagaminąina. Nors pa
tys filmai pagaminti ir Lietuvoje, bet jiį gaminimas buvo 
suplanuotas Maskvoje. Dar keisčiausia, kad jie visais bū
dais teisinasi ir kitus kaltiną.

Ponai, pasiskaitykite Budrio “Kontržvalgyba”. Te-

of 5 vcafj (^1.
BcndicaBibet r _________ 
needed, Bond* can be cubed ac yw benk. Imerr 
not tubjax to scan or local income ox^adM

gyvuoja nuo 1945 m.
520 So. Michigan avė. Tel. HA 7:2225

e Garsusis mokslininkas Sir 
Isaak Newton (1642—1727)

Upytės Klubas
Upytės draugiško klubo eili

nis narių susirinkimas įvyko ba
landžio 1 - dieną Bataan ^salėje. 
Pirmininkė Anne Wiehecki pra
dėjo susirinkimą sveikindama 
gausiai atsilankiusius narius. Bu
vo malonu matyti, tiek susirin-

Juk ir bažnyčioje evengelijoje skelbiama, kad nega
lima tarnauti dviem ponams:'Dievui ir mamonai -r 

Vėliau raudama apie Jaunimo Centre užpuolimą kun. 
Kezio. Kiek as žinau, delegacija nuėjo prašyti, kad nebū
tų rodomi aukščiau minėti filmai. Vigą žinantis .kuri,. Ke- 
zys nesutiko prašymo petenkinti. Niekas jokių guzų ir 
bent kitokių užpuolimo žymių ant kun. Kezio. kųno nema
tė nei tą pačią dieną, nei vėliau,

P. Dundzila net viešai rašė, kad “užpuolimas” buvo 
ne toks, kaip aprašyta. Taigi bereikak) raudate ■ •

(Bus daugiau) , ...\

Laikas bėgo, o su juo keitei 
'r žmonės. Daug tu. ęą>*ia-t 
rėmėjų išėjo, pakriko ir būreliai 
iširę. Tačiąu vienintelė laisvame 
pasaulyje lietuvių gimnazija gy 
veną ir veikia. Ji dar vis kaip 
šviesi žvaigždė švyti laisvojo pa 
šaulio padangėje. Ir šiandien 
lietuviškam kultūriniam gyve
nimui ten ruošiasi jaunų lietu
vaičių ir lietuviukų.

Nesenai Čikagoje lankėsi tos 
gimnazijos direktorius V. Natke 
vičius. Kovo 20 d. jis padarė pla 
tesnj pranešimą šios gimnazijos 
rėmėjų susirinkime. Padėkojo 
visiems^ nenuilstantiems gimna
zijos rėmėjams. Didelė padėka 
priklauso Cicero gyvenantiems 
Zailskarns. Pasitaiko ir su stam
besnėmis aukomis rėmėjų. Rav. 
B. ir V. Sękmokai gimnaziją pa
rėmė 1000 dolerių auka. Yra 
ir daugiau stambesnių aukoto
jų, bet gimnazijos vadovybė dė
kinga už bet kokią paramą.

vensky rimtai pataria kitam, rusui: “Kolia, tu geras žmo 
gus, važiuok iš Lietuvos, kol dar nevėlu, 'čia nesaugu. Vie
tinė valdžia — gal ir labai geri. žmonės, bet naivūs. čia 
nesaugu. Visi varžosi dėl jos. Lietuvos karo ministras žu

žienis, D. Bielskus, V. Kleiną, 
dr. V. Šaulys. Visi valdybos na
riai dirba su dideliu pasišventi
mu. Visuomenei tenka jų dar
bą tik paremti savo,auka. Komi
teto yeikloję ypač dideli nuopel
nai priklauso jo pirmininkei O 
ZailskieneL P- Venclova

Nurimę ke'kts Ktųaąūtįoęs 
-.-V.
tinj institutą čia. JAV ir kitur. 
Tačiau šešioliktos Vąsario lietu
višką gimnaziją visame ląisvą- 
jame pasaulyje turime tik vie
ną V- Vokietijoje.. Ją paremia 
V. Vokietijos valdžia, bet išlai
kyti gimnaziją ir prie jos esan
tį bendrabutį tos paramos neuž
tenka. Gimnazijai išsilaikyti, 
nuo jos įsisteigimo daug padėjo 
laisvojo pasaulio lietuviai. Daur 
gumoj darboviečių, kur dirbo 
didesnis skaičius lietuvių ir kai 
kuriose kolonijose buvo įsistei
gti gimnazijai remti būreliai. 
Visi atsimename po Čikagą 
vaikščiojusį kun. Sugintą. Jis 
ėjo iš namo į namą ir rinko gim 
nazijai aukas. A. a. kun. Sugin 
tas buvo stamboko sudėjimo, bet 
ne dėl to jį kai kas vadino milži
nu. Didelis jis buvo savo dar
bais. Apie jį net monografija bu 
vo išleista.' ..

LINĘŠMŲVELYKŲ ŠVENČIŲ
11 .yfyisieiM lietuviams linki

— O ne, kai tik jūs būsite Užpulti, mfeš žygiuosime į 
Taliną, o gal suskubsime ir toliau,— atsakė -Akselrodas 
savo draugui. - / .

Taigi naivių lietuvių mes turėjome ir dar tunmė. 
Kodėl bolševikai nedemonstruoja, filmų apie lietuvių -iš; 
vežimus, apie gulinčius partizanus gatvėse ir 1.1 Kas lie
čia dėl priėmimo, tai galite pasiskaityti “Gimtąjį Kraštą’,’ 
kur rašoma, kaip Spyglių ir Dyglių redaktorius užsida
rė kambaryje ir nenorėjo su atvykusiais agentais iš Lie
tuvos kalbėtis.

nos dieną. Bus pagaminta ska
nių valgių ir gėrimų.

Bnvo proga pasveikinti Mag- 
'dutę Grisius ir Stella Kiaunę su 
gimtadieniu. Buvo jams sudai- 
nuata “Happy Birthday” ir 
“Ilgiausių Metų”
♦ >. . 'L.-

Po susirinkimo su skaniais 
valgiais ir gėrimais visi nariai 
buvo pavaišinti ir popietis už
sibaigė linksmai su dainelėmis.

Sekantis susirinkimas įvyks 
penktadienį, gegužės 6 d. Bus 
visos motinos pagerbtos ir švęs 
visų gimtadienius. A. Kalys

© Kengūros vardas atsirado 
dėl nesusipratimo. Atvykęs į Au
straliją europietis rodė į jam ne
matytą žvėrį ir klausė vietinį 
gyventoją, kaip jis vadinasi? Vie
tinis atsakė: “Kan ga roo”, reiš
kia — aš nesuprantu.

Wnete her husband left o& And when 
we snokė cleared, America had ą 
new vietoj- and a new heroine.

Today, when.its time to take 
<tock in ther country, Americans H 
buy U.S. Savings Bonds. J

WhfajoujjMu tUPajToIl

•GRAUDŪS VERKSMAI” ČIKAGOJE
• - ■ 

Griovėjai, gerai žinodami, kad spauda ir jos darbuoto
jai yra labai svarbūs lietuvybės puoš 
juos pulti, niekinti laikraščių leidėjus, 
nalistus.
j ienose skelbiami tariami redaktorių ir vienuolių susi
tikimai su bolševikų agentais* jų priėniimas, vaišinimas, 
gir dymas ir panašūs dalykai, kurių iš visa niekada nė- 
ra buvę... ‘ ‘ ;

’ •
Marijonai, jėzuitai ir kiti vienuoliai yra stivaidinę 

didelį vaidmenį Amerikos lietuvių gyvenime, bet sąmo
ningai ar kitų inspiruoti pasuka ne tuo.keliu, kuriuo 
dvasiškiai turėtų eiti. Komunistai riori iš pat šaknų iš
rauti katalikų tikėjimą Lietuvoje.. Jie imasi visų prie
monių tam pasiekti. Pas mane gyveno ir gydėsi kun. 
Bružikas, kuris buvo suimtas per pirmąjį bolševikų 
atėjimą Lietuvoje vedant misijas. Taigi aš su juo turė
jau gana gražaus laiko išsikalbėti. Tardant prie jo riie- 
kur negalėjo prikibti, bet vistiek laikė kalėjime ir iš 
jo išėjo tik karui prasidėjus.

Pavergtoje Lietuvoje jie gali griauti katalikų tikė
jimą policinėmis priemonėmis, bet užsienyje lietuvių tar
pe to jie negali padaryti Į užsienio lietuvius, jie veikia 
diplomatija. Pagamino keletą nekaltų ar tiktai su trupu
čiu propagandas fihnų ir nutarė jas demonstruoti užsie
nio lietuviams, įskaitant ir Amerikoje gyvenantiems lie
tuviams. Jie žinojo iš anksto, kad tų filmų demonstravi
mas sukels sąmyšį lietuvių tarpe: vieni bus prieš, o kiti 
už. Vienieis tų filmų žiūrėti, o kiti neis. Be to, jiems buvo 
svarbu kaip nors įtraukti ir lietuvius vienuolius prie to
kių filmų demonstravimo prisidėti: nuomojant sales ar 
dedant į savo laikraščius skelbimus. Gal jie pasiūlė daug 
didesnį talyginimą už Salės nuomą ar skelbimus, čia lie
tuviai vienuoliai ir susigundė: jėzuitai išnuomavo salę, o 
marijonai Į “Draugą” dėjo jų skelbimus. Bolševikai savo 
tikslą pasiekė: Jie nustatė daugumą lietuvių .prieš lietu
vius vienuolius. ' r

YPATINGA PROGA 
TIK ŠEŠTADIENIAIS 
IR SEKMADIENLAIS

Pardavimo kainos publikai 

didmeninės visiems aukso ir 
briliantų gaminiams. Kadan
gi brangenybės yra jšdirbamos 
musu' pačių gamyklose, dėl
to mes galime sau leisti kai

nas numažinti iki 50 nuošimčių. Didelis pasirinkimas žiedų 
su brilijantais, vęštųviniu žiedu (karolių ir kt.) Visi išdir- 
binįai iš aukso. ir’brUianti| J'ra garantuoti, o parduodant iš-: 
duodami certifikątąį. • '

Pardavimo valandos: šcštadi.eaiais nuo U iki 6 valandos, 
sekmad:eniaisll—5.

Nutarimų raštininkės proto
kolas perskaitytas ir valdybos 
narių raportai vienbalsiai pri
imti. ’ t

Bunco žaidimo, kuris įvyko 
kovo 20 d. Komisija išdavė ra
portą ir pasirodė, kad turėjo la
bai sėkmingą popieti ii- atnešė j daug galvodavo, bet mažai kai- 
gero pelno,

Klubo nariai nutarė, kad vie- gliįos parlamento Žemuosius ru
ną sykį į metus- šlubas švęstų mus dviejų metų terminui. Per 
visų narių gimtadieni’ ir būtų tą laiką parlamente jis kalbėjo 
gegužės mėnesj po susirinkimo.1 tik vieną kartą prašydamas ar- 
Taipgi ir kartu pagerbsimi:moti- {čiau sėdintį praverti, langą.

Gimnaziją baigusieji be sun
kumo gali įstoti į Vokietijos ar 
Amerikos universitetus. Yra tė
vų susirūpinusių, kad jų vaikai 
išmoktų lietuvių kalbą, čia pri
tyrusių mokytojų lietuvių^kal
ba dėstoma kiekvieną dieną. 
Taip pat čia gerai išmokstama 
vokiečių ir anglų kalbos. Moki
nių išlaikymas, net pridėjus ke
lionės išlaidas kainuoja ne dau
giau, kaip Amerikos privačiose 
mokyklose. Be mokiniai su eks
kursijom nebrangiai čia gali pa- 
’važinėti ir susipažinti su Euro
pa. Didelis dėmesys kreipiamas 
Lbręstančio jaunimo moralinį ir 
Įįttribtinį auklėjimą.

fįjLabai laukiama ir pageidau- kusių. 
iąma mokinių iš šios Atlanto pu 
sės. Ir šiais metais iš JAV ir 
Kanados lanko 15 mokinių. Vie
las yra ir iš Pietų Amerikos. 
Komitetas ir stipendijoms yra 
sutelkęs virš 3500 dolerių. Yra 
ir jau daugiau pasižadėjusių.

Dabartinę komiteto valdybą 
sudaro: O. ir P. Zailskai, J.-ir P. 
Sękmokai, A. Šležienė, E. Raz- 
minienė, A. Vasonienė, K. Avi-

Fa t R* * r 'f * *
m. v*



KAUNO ĮGULOS BAŽNYČIA

GINTI
Harvardo uni

LAVERGNE PHARMACY,

50th Ave. ir 14th Street

TaupyKite dabar
pas musGENE IR BARB DRISH

UNIVER
1800 So. Hoisted St.

ŽADA GRIEŽTAI STVERTI 
NELEGALIUS ATEIVIUS

Kalbame lietuviška

R. Reiman, R. Ph.

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Sveikiname savo klientus ir visus pažįstamus

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
draugams ir pažįstamiems

Carterio^Brežnevo “dvikova’

įtutįai 
kalbas i 
Svėrėtą

M. _-----------.---------------------- ----------------- . . .
00 satyrinių novelių, 190 pusi., kaina $2.

O, Kuraitis, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Au- 
toriaoa

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linkime visiems savo klientams ir draugams

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 fondus namams įsigyti.

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
mūsų draugams, klientams ir kaimynams

ja rusus; “Rusai, tai kaip kram
tomą gumą pardavinėjantis au
tomatas arba pinigų lošimo. Jei 
automatas įmetus pinigą nepa
duoda prekės, galima kartais 
“perkalbėti” ji pakračius ar sut
renkus, L-et tik ne kalbomis”.

Cicero, Illinois, Phone 652-1070
EI Ošinolak, H. Ph. — A. Liutkus, R. Ph.

Amerikos politikieriai, šalę 
pastangų sumažinti apsigink
lavimą. ir ginklavimosi lenk
tynes, dar susiduria su nelauk
ta bėda, kuri labai gąsdina A- 
medikos strategus: Kremliaus 
milžiniška persvara raketų sta
tyboje, sukūrus Sekr. Kisinge- 
rrui <|elentę ir pasirašius gin
klų apribojimo sutartį SALT

3313 So. Halsted St Tel. 254-8140
Natalija ir Antanas Bilatavičiai 

Savininkai

Žiniomis iš Washingtono, 
ten antradienį turėjo prasidėti 
įvairių JAV valdžios Įstaigų kon 
ferencija aptarti naują “griež 
tą” politiką nelegalių svetimša
lių ateivių klausimu.

Konferencijoje numatyti da-; neprižiūri 
lyvautojai iš Vyriausio ___
prokuroro, “Darbo departamen
to ir Sveikatos, švietimo ir ge
rovės departamento atstovai, ku 
riė turi nutarti, ar visiems nele
galiems svetimšaliams suteikti 
amnestiją, ar juos masiniai iš
tremti ir bausti darbdavius, ku
rie samdo nelegalius ateivius,

'-Taupykite dabar.
f

Santaupos, padėtos prieš 10 mėne
sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Or. Juozas Dauparas. ŽEMĖS OKIO ŠVIETIMAS. Stadija. Kleis
ta Chicago j e 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. II dalis: Žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir' nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusln Lietuvos politinių, ekonomi
niu ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros Vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai Ir po t* 
sanį išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais Žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapių su daug vaiidellu Ir lentelių, kaina tik S3.00. 
Gaunama Naujienose.

Čeki arba Money Orderi siusti tokiu adresu:

NAUJIENOS
1738 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

neapgauna Intmristo ir agltpropo propaganda bei 
knygos parašytos lengvu, granu stiliumi '

Frtrf. P. Pakarkite, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBtS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kalni $2.

'■ Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
M psL Kal>« $U0.

ta ir kiti leidiniai yra gaunami

NAUJIENOSE, 1719 Se. HALSTED ST., CHICAGO, ILL 606M 

•fslIaflksM darbe valandomis arba užaakanf paltu Ir pridedant 
. iak| ar piniginę perlaidą.

naujienos, CHICAGO 8, ILL— THURSDAY, April 7, 1977

Jau kuris laikas atspausdintą Ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA ,
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl. Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.' _____

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų .suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugiją, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistimu, laisvamaniškų ir 
Intų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos._ ban
kai ir.kt. '

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu Ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St, Chicago, Hl. 60608

Rusai jau yra prisigaminę 
raketų, kurios gali pasiekti bet 
kurį pasaulio tašką ir nuneš
ti kelias atomines bombas iš
karto, neskaitant, kad jie gali 
Ameriką apšaudyti atominė
mis bombomis iš Kubos, iš 
šiaurės ašigalio- ar povande
ninių laivų. Juo labiau, kad A- 
nierika .SALT I sutartimi yra 
pasižadėjusi nesigamintj dau
giau prieš raketinių gynybos 
ginklų. Baiminamasi, kad tokia 
rusų toje srityje pirmenybė tei 
kia rusams galimybę pirmai už-

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

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau iš nardintomis knygomis. 
Čis suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Joons Kapąčinakas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplel- 
dUaat Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psE, kietais drobės viršeliais kaina 4 dol

Jums* Kapačlnskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančlo ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psl Kaina 7 dol

įpCAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose. 

r Palangoje. Vaizdus aprašymai ką ji ten matė, kokias 
o ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl $1.50. Yra taip pat 
ante. SATYRINIS NOVĖLĖS. Genialaus rusų rašytojo

Ladies • an.b-«en.t lėmė n
Hair formula JIB is Patenled-Gl^iraiitėed in Switzerland and* U 
Registered, in USA, Caaadiū It eurea Dandruff, Falling

7telling scalp, Bpnttiįg «ids, strengthening HAIR, Boot 
growth, a-nd restoring NA'PUitAXr HAIB COLOR. Using JIB you 
will never be BALD or GRET. Guaranteed. Listed in’ 
Druggist Red-Blue Book. Drugrs-Cheffilst\ Order STRAIGHT 
JIB UAB.: J J, 255T W. 69th St, 164© W. 47th St, So. 50th 
Ave. & 14th St^ Cicero, HL, 1147 N. Ashland Ave^ 2834 Nob 
Milwaukee Ave^ Chicago, US- - JIB Medicine Liquid 8 oz^ 
16 week' supply — $6.00. Money Order, po^tpaįd. Send Todayi 

LABORATORY, 1437 So. 49tb Ave* CICERO, ILL. 60650

Indiros palikimas
NEW DELHI. — Indijos mi

nisters pirmininkė Indira Ghan- 
di įvedusi krašte išimties sto
vi''sugebėjo į kalėjimą uždary
ti apie 28.000 politinių kalinių. 
Dauguma jų’kalėjime buvo lai
koma be teismo.

Pasikeitus Indijoje vyriausy
bei, visi politiniai kaliniai palei
džiami į laisve.

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO 
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ .

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

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentu.

NATALIJOS DELIKATESŲ KRAUTUVĖ
LIETUVIŠKI MAISTO GAMINIAI IŠSINEŠIMUI IR 

GRUPIŲ POKYLIAMS.

palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais. Tel. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

pulti atominėmis bombomis 
Amerikos raketų bazes.

Prez, Carteris tad ir buvo pa 
siūlęs rusams per sekr. Vance 
Maskvoje mainus: rusai turi.su 
mažinti žymiai raketų skaičių 
lygiomis su Amerikos ir sustab 
dyti didžiųjų ir toli nešančių ra
ketų statybą. Užtat prez. Car
teris žadėjo teikti rusams viso
keriopą pirmyn nužengusią te
chniką ir jos išradimus. Bet 
Brežnevas kovo 30 d. kategoriš
kai tai atmetė, o užsienių reika
lų ministeris Gromyko net iš
barė Ameriką ir jos prezidentą. 

Tokias žinias ir išvedžiojimus 
skelbia “U. S. News and W. R,” 
žurnalas, pasiremdamas Mask
vos korespondento suteiktais ko dabar turi išspręsti 
mentarais. 1 uždavinius.

Pre’. Carteris yra pareiškęs, 
kad jis yra paš-i^ošęs pradėti 

. Maskvoje sėdinčių korespon- stipriai apginkluoti Ameriką, jei 
dentų pranešimu, Amerikos pre- ^sai-nesutiks m galutinai atmes 
zidentas Kremliaus ponus iššau ^nierlKOS pasiūlymą sumažinti 

strateginius ginklus. Antra, 
prez. Carteris tiesiog užšachavo 
rusų komunistinę kampaniją pa 
šaulyje, iškeldamas žmogaus tei
sių klausimą. Trečia, Maskva 
gali žymiai nukentėti prekybinė 
j e srityje, jei Kremliaus ponai 
nenustos maišyti ir murzinti 
vandenis Afrikoje. Net gali bū
ti suardyta sekr. Kisingerio su
kurta ir globota detentė.

Šiuos uždavinius Kremliaus 
ponams pateikė sekr. Vance bū 
damas Maskvoje. Jos pakartojo 
prez. Carteris kovo 30 d. spau
dos konferencijoje.

CHICAGO, 
versiteto profesorius James Q. 
Wilson pasiūlė steigti ir inkorpo 
ruoti į kriminalinio teisingumo 
sistemą tokią įstaigą, kuri glo
botų ir gintų interesus piliečių, 
kurie nukenčia nuo kriminalistų 

• piktadarysčių. “Turime; užtikrin 
Ii, kad teisingumas tarnautų 

I kriminalo aukoms, kurių intere- 
I sų dabartinėje sistemoje niekas 
----------------- kalbėjo prof. Wli- 

■jAV!son, buvęs Chicagos universite-
! to profesorius.

Jis pasiūlė įsteigti kriminalo 
aukoms ginti advokatų įstaigą, 
kuri būtų prokuroro įstaigos Za 
lis. Toks advokatas galės atlik
ti tokias funkcijas kaip pagel
bėti nukentėjusiam atgauti pa- 

I vogtą, nuosavybę,. - žiūrėti, kad 
piktadariai ' nedrįstų bauginti 
nukentėjusį, kad neliudytu teis
me ir kad. nukentėjęs asmuo ne 
privalėtų “po keletą ar daug kar
tu vaikščioti i ‘teismą..

BOHEMAS WCWCANB į

DETROIT. — General ^Mo
tors bendrovei pakėlus automo- 

J bilių kainą 25 doleriais, grei 
čiausi;:i ir vijos kitos a tcmoUi- 
lius gamiiūhčL.s/lendiuvės tai

Keisis kongreso veidas
Politiniai stebėtoja!! numato Kas visoje toje politikoje nauja,

Pontiac, Mieli. — Ma siu apsi
nuodijimas botulizmo nuodais 
Michigane pasiekė rekordo, iš 
tų, kurie praėjusį savaitgalį dvie 
juose meksiĮconų restoranuose 
valgė pietus jau priskaičiuota 
iki 30 sergančių, trys iš jų yrd 
kritiškoje padėtyje.

Botulizmas yra žmonėms 
pavojingiausias nuodas ir juo 
neretai apsikrečia maisto pro
duktai, jei maistą paruošiant i jos am 
neprisilaikoma griežtos higie 
nos. Tyrimai 
botaližmo nuodais buvo apsikrė- 
tę prie valgių vartoti žalieji pi- 

i pirai, kurie buvę kenuoti narni 
Į niu būdu.

Iki šiol botulizmu apsinuodi 
jimo rekordas — Michigane bu
vę 19 ligonių 1921 metais..

LONDO!<. — Buvęs Britani- 
sadorius Maskvoje lor- 

Chalfopt, laikraštyje Lon- 
nustatyta, kad dono Times taip charekktirizuo-

tai kad Teisingumo departamen
tas pasiryžęs šiuo atveju elgtis 
griežtai nes spėjama, kad tokių 
slaptų ateivių per, pavyzdžiui, 
nesaugomą tūkstančius mylių 
sieną su Meksika įslenka j JAV- 
bes kasmet šimtai tūkstančių 
meksikonų ir bendrai Pietų Ame 
rikes lotynų.

Prieš keletą metų Imigracijos 
departamentas tokių nelegalių 
ateivių apytikriai skaičiavo tarp 
1 ir 12 milijonų, o šiuo melu jų 
esą nuo 6 iki 8 mil. kuriems 
už tokius viešus patarnavimus, 
kaip sveikata, švietimas Ameri 
kos mokesčių mokėtojai turi iš
leisti iki $13 bilijonų kiekvie
nais metais.

Praeitais metais deportuota 
kė “dvikovon” ir davė pasirink k; d apribojus kongresmanų pa- daugiau kaip /0,00(1 nelegalių 
ti: <arba, arba. Kremlius todėl šalinį uždarbį, 1978 rinkimų me- ateivių.

i nelengvus tais pasikeis kongreso veidas: į 
korgresą ateis daugiau tų*uju SIŪLO ADVOKATŪRA STEIG 
ir jaunų veidų su naujomis idė- KRIMINALISTŲ AKOMS 
jomis ir naujais užsimojimais, 
kurie geriau patarnaus Ameri 
kos visuomenei.

turi.su
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Tūkstančiai studentu suvažiavo i Floridos Lauderdale ir Daytonos paplū
dimius. kad galėtu sutikti Pavasario Savaitę. Suvažiavęs jaunimas sukelia 
rūpesčių vietos policijai, nes jie nesilaiko nustatytu tyloą. švaros ir miego 
taisyklių. Jie miega, kur pervargsta, o dainuoja, kai linksmumas užeina. 
Paveiksle matome pirmą Pavasario sveikintojų grupę, žygiuojančią į pąplūdimį

Keliai ir žmonės (4)

Pranešimas visuomenei apie šmeižtu^, .. 
Okupanto agentų ir jų' suklaidintų ar priverstinių 

bendradarbių tikslai bei priemonės buvo išaiškinti 
krašto išeivija buvo įtikinamai įspėta dėl okupanto už^- 
mačių sunaikinti išeivijoj kovą už tautos laisvę. Bęh- 
drabarbiautojai pateko į akligatvį. Nebesurasdami pą- 
teisinimo savo veiksmams, jie griebėsi melo ir šmeižtų: 
Sibiro tremtiniai jiems tapo komunistais, antikomunis
tiniai demonstrantai — “naciais”; demonstracijų nuo
traukoje į plakatą, kuriame nebuvo jokių svastikų, “gar 
šiųjų fotografų” pagalba “įsodino” svastiką ir tokią “pa
gerintą” nuotrauką, kartu su “užpultojo kunigo” melu 
paleido į lietuvišką spaudą. Tai buvo žemiausio lygio rea 
gavimas į čikagiečių prašymą neįsileisti bolševikinių fil
mų į Jaunimo Centrą.

Negana to, okupanto metodais sųsįžavėję ir savo 
kritikus sunaikinti siekdami neseniai jie išleido anoni
minį šmeižtų leidinį, kuris dideliais kiekiais gaunamas 
“Drauge”, o šiaip viešai pardavinėjamas Jaunimo Centro 
bei kitų įstatyminės atsakomybės nežinančių platintojų^ 
Yra žinių, kad barzdukinės B-nės apylinkės.' yra. gavu
sios nustatytas anonimo platinimo kvotas! Tai galutinis

t

i

pagauti ir tuo reikalu savo nuomonę, pareikšti.
Dabar Jokubka šitaip rašo:-

1 \ . ■ - ■ ' ■ • . . • ... ‘ ■

“Naujienų redaktorius jąjį paleido savo purviną

Jokubka nepajėgia suprasti
■ >

Stasys J. Jokubka, Vilnies redaktorius, skaitė šių 
metų balandžio 4 dienos Naujienų įženginį, bet jo nesup
rato. Paprastai redaktoriai, nagrinėdami kitų laikraščių 
įžanginius ar kitus straipsnius, stengiasi atsakyti į pag
rindinę savo oponento mintį. Jokubka pagrindinės min
ties nepagavo. Nesupratęs įžanginio tikslo, jis griebiasi
kolionių Kad taip darydavo Jonikas Laukuviškis, tai vi- fIlTITDA WA QIMPATI TAQ F? A ATI TIK! 
siems buvo aišku. Žmogus nesuprato ir nežinojo, ką at- VliV*, filvl v xJllTli H-IIJUm Iii Alvlll AilJyO 
sakyti Bet Jokubka juk paskelbtas net visos pavergtos' ' JONAS Vaičiūnas
Lietuvos žurnalistų sąjungos, gąrbęa nariu. Jam. reikėtų' 1966 meMs ye. Van alrcdo kad tokie apiba.
pasispausti, porą kartų perskaityti, pagrindinę mintį tuvoje buvo išleista Mažojiy lie? dinimai pakankamai įrodo tik- 
pagauti ir tuo reikalu savo nuomonę, pareikšti. tuviškoji tarybinė enciklopedi-. rąjį “Naujienų” kelią. Enciklo-

~ “ pe<Sja. ne laikraštis. Enciklope
dija nepadarys netikslumo, ypač 
sovietinė, kurią paruošė paty
rę partiečiai, apmokyti ir išmo 
kyti, — žinoma, dar ir jų dar-, 
bas pačių politrukiausių peržiū 
retas. ■

Nors dr. Grigaitis jau iškelia
vęs amžinybėn, tačiau Jo nusis-

ja. Toje enciklopedijoje rašoma 
ir apie “Naujienas” ir jų vado
vus. Išsitariama, kad “Naujie-

liežuvi apie plačiai žinomą. LDS (Lietuvių Darbinm-j Euporas„. 0 apie tuolai- 
kų Susivienijimo) Centro Komiteto sekretorę Anne. ų redaktorių: dr. P. Grigaitį sa- 
Yakštis. Ponui Naujienų redaktoriui Anna Yakštis' koma, kad “...vadovauja burž.
užkliuvo dėl to, kad LDS šiemet organizuoja net tris nacionalistų veiklai, nukreiptai j Nors dr. Grigaitis jau iškelia- 
turistines grupes į Lietuvą. Jeigu taip iš pavydo dras. Prieš Tarybų Lietuvą . ves amžinybėn, tačiau Jo nusis-
kytųsi kokią turistinių kelionių agentūra, nebūtų' ;i - ____— _ — i----------------m
nuostabu - konkurencija. Bet kai Naujienų redakto- j Naujienose, buvo keliamas mintis apie dvi negeroves,

- rius taip. draskosi, tenka tik stebėtis, kur jis nuėjo kurias, sukelia. Yakštis organizuojamos kelionės. Jos dar 
su tuo savo gyvu lavonu, buvusiu socialistiniu laik- labiau-apsunkina-pavergtų lietuvių naštą. Jiems reikia 
raščiu. PonasNaujienų-jedaktorius. gali^di^lqTtisj.pai^yIj^^ pamaitinti ir prižiūrėti iš turtingos Amerikos 
kiek tik valioj a,, bet LDS turistinės grupės šiemet atvykusius turistus, skriaudžiant save. Be to, šiokiu būdu 
važiuos į Lietuvą. Naujienų redaktoriaus per trum- jtraūkia. i sovietinį tinklą žmones, knrie nenori būti 
pas liežuvis,, kad pastotų kelią joms vykti (Vilnis,, tiesioginiais ar netiesioginiais rasų ar gen. Petronio įran 
1977 m. bąį. 6 d. 1 psL) , jkiąis-- Bet Jokubka šitos pagrindinės minties nesuprato.
Jokubka Naujienų redaktoriaus liežuvio nematė ir Nesuprato jis kito dalyko, būtent: nereikia nereika- 

nematavo.-Naujienų redaktorius savo liežuvio niekam ne lingai aušinti burnos. Naujienų redaktorių jis vis dėlto 
rodo. Jį parodytų savo gydytojui, bet kadangi pas gydy-1 laiko “neišspirtu iš kelmo”, “apsukriu pragmatišku biz- 
tojus jam dar nereikia eiti, tai jis ir nerodo. Jokubkostvir nieriu”, atimančiu iš Vilnies “pažangius” skaitytojus ir 
tinimas, kad redaktoriaus liežuvis yra purvinas, ilgas “durnių karaliumi”, bet jis nepadaro to, ko visi jo “pa
ar trumpas yra iš piršto išlaužtas, nes jis kalba apie da- žangieji seniai“ prašo. Jis pasisakė,kad kišenėje nešiojasi 
lyką, kurio nematė. visas savo trijų savaičių kelionės po Lietuvą sąskaitas,

tatyta kovos linija ir šiandien 
“Naujienose” ryškiai matoma. 
Grigaiio minties tolimesnieji ir 
dabartiniai vykdytojai nesusvy
ravo, nors skleidžiami neteisin
gi gandai: girdi, “Naujienos" 
pasikeitusios, “Naujienos" griau 
nančios lietuvišką darbą, — net
patekusias pavergėjo įtakon.

Tenka stebėtis, kaip-mes taip 
lengvai žiūrime į skleidžiamus 

1 neteisingus- gandus, priimdami 
juos už tikrą .pinigą. Labai aiš- 

(ku, kas tokius gandus skleidžia. 
Be mažiausios abejonės, norima 
uždaryti tas “ruporas”, metų 
metais skleidęs lietuviškajai vi
suomenei mintis apie komuniz
mo — bolševizmo pavojų.

Šiandien pavergėjas stiprina 
visokiais trockiškais metodais 
savo įtaką lietuviškosios visuo
menės tarpe. Kerta ir “Naujie
noms”, tiesioginiais ir netiesio
giniais “manevrais”, neretai per 

J gerų it tvirtų lietuvių lūpas.
Taip pat senas numeriūkštis, 
jau nuo pat komunizmo įsistei- 
gimo: stiprinti propagandinį me 
lą savo pačių priešų lūpomis.

Neturėtume pasiduoti klaidi
nami. Giliau pasvarstykime, ko 
dėl taip yra ir suprasime, kad, 
jeigu “Naujienos” išmeta ir ašt 
rėsnį žodį, tai tik dėl to, kad 
veiksmas lyguą ataveiksmui. 
Priešas grūda melą po melo, ne
sąmonę po nesąmonės mūsų tąr 
pan. Gynimosi priemonės priva 
lo būti aštrinamos,- nes kitaip 
tikrai gali įvykti leidžiami ble 
ble apie Bendruomenės perškili- 
mą. O lietuviška liaudies išmin
tis sako, kai ir. sveikam galima 
ligą įkalbėt. Pagaliau, kartą tu
rės ateiti laikas, kada iš gyni
mosi pereisime į puolimą. Tik 
reikią tam tinkamąį. pasiruošti; 
kad jokios melagingos įtakos 
mūsų nesuklaidintų.

Kam pritaria okupantas?
.Į šį klausimą atsako Vilniuje 

leidžiamas išeivijos lietuviams, 
klaidinti ir -juos kiršinti parti-

Net dviejuose numeriuose apra
šė įvykius apie jų pačių filmus- 
Jaunimo Centre.

čia būtinai privalu tvirtinti, 
kad neinu į jokius pokalbius, 
jokius pasitarimus su “Gimtuc-I 
ju Kraštu”, vis tiek, ar jie būtų . 
slapti, privatūs, ar vieši, — 
spaudoje ar kitais būdais. Koks 
gali būti pokalbis su Maskvos 
organu ?

Taigi, vasario 17-os ir kovo.10 
— os laidose “Gimtasis Kraš
tas” leidžia “per šerengą” Jau-

Apie tai pranešdami visuomenei, mes kviečiame vi
sus geros valios lietuvius patiems išsiaiškinti tiesą ir. ne
patikėti priešo agentų bei neatsakingų asmenų skleidžia
mais melais.

Okupantas yra išradingas, todėl kviečiame budėti 
dėl jo naujų, “žygių”. Iš savo pusės mes pasižadame kel
ti viešumon jo užmačias išeivijos veiklai griauti, kad ir 
kaip jos būtų maskuotos ir “nekaltos”. Pavergtosios tau
tos kančios ir jos persekiojimas mus visus įpareigoja!

Reorganizuota Amerikos Lietuvių Bendruomenė.
~ Valentinas Plioplys, MD

Centro Valdybos Pir. - kas, 
Čikaga, 1977 IV ą j • _ _: . n <
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• St. Hedwigsstif t prieglaudoj 
je Vechta Vak. Vokietija) gy
vena penki -lietuviai. Talkinant 
kitiems tautiečiams, ten pami
nėta Vasario 16. Oldenhurgische 
Volkszeitung vasario 15 laidoj 
paskelbė trijų ^slnlčių straipsnį: 
“Stasys Motuzas vvirbt mit Holz- 
schit^ereien fuer- seine Heimaę^ 
Paminėta, jog beveik 80 metų 
sulaukęs S. M' tūzas, tautinės 
šventės proga, prieglaudai pa-.

Tuo būdu Motuzas atsidėkojo 
seselėms, kurios globojo visą bū
rį lietuvių, kurie buvo patekę ar 
dar yra prieglaudoje.

Straipsnyje daug istorinių ži
nių apie Lietuvą, apie jos kalbą

si. Iš Lietuvos kilę vokiečiai.sa
vo muziejui yra nupirkę 50 to
kių kūrinių. Drožinių pažiūrėti 
ateina \echtos ir apylinkių mo
kykloj organizacijos. Straips- 
nis iliųgtęuotas — didelėj nūo- 
traukoj matome Meną Motuzo

Rinkimai Turkijoje
ANKARA. — Turkijos parla

mentas nutarė pravesti Turki
joje politinius rinkimus į paria-

irjie bus birželio^

• Nebrasko^. valstijoj, Lin
coln miesto kapinėse, yra ke-

S
1

S

i

i

stiprus religinis momentas, kurį

pažinti: atsargus

kos smegenys funkcijonuoja. Naujienų įženginį ir Jokub

nimo Centro įvykius. Tenka pri Motuzas, išreiškia savo drųži- haujap&oj^^y.ėjfi.Jj S,. ^ącglį&. 
pažinti: atsargus “Gimtasis niuose. Kaip pats Motuzas pri- čemodano išaizdos paminklas, 
Kraštas”. Mažiau reiškia savo pažįsta, jo drožiniai nėra saloni- kuriame įrašytą; “čia yra jo pa- 
nuomonę, daugiau-kartoja apie nio lygio, bet vietiniai jais domi- skėtinė sustojimo vieta”.

j viską iš . lietuviškosios JAV^ * ' '
■ spaudos. Be abejonės, kartoja 

1 tuos sakinius, kurie neigiamai 
atsiliepia apie demonstracijas^-

• piketavimą ir apie delegaciją, 
atsilankiusią pas kun. Kezį. I 

čia vėl lygiai tas ar panašus'
žestas, kaip ir mano anksčiau1 
paminėtas, kaip savo pačių lū-' 
pomis skelbiama maskviškių no- - 
rus, patys to nesijausdami. •

Rašiniai, einą prieš demons
tracijas prie Jaunimo Centro, 
rašiniai melagingai nukreipti 
prieš delegaciją, atsimušė į oku‘ 
panto ruporą. Dabar tik aiškė
ja, greičiausia ir pačiai spaudai, 
neteisingai vertinusiai įvykius, 
atsimuša į ausis, koks meškos 
patarnavimas buvo padarytas.

“Gimtąsis Kraštas”, griežtai 
stovėdamas už parodytus filmus 
ir prieš piketus, neužmiršta 
šmikštelėti ir “Naujienoms”. 
Jeigu “Naujienos” būtų buvu
sios neteisingos, okupantas bū
tų jas girte išgyręs, garbinte iš
garbinęs. Dar kartą- pasirodė, 
kad “Naujienos” pučia į nepa
lankią Maskvai triūbelę.

Gal būt, “Gimtasis Kraštas” 
bfltų į padangę iškėlęs ,(ar 
bent uodegėlę kilstelėjęs) ir 
spaudai, rašiusiai prieš demons
tracijas, už filmų rodymą. Ta
čiau gi okupantas didžiausias 
“klerikalų” priešas, tai kaip čia 
dabar viešai girsi tą spaudą, ku
riai vadovauja dvasiški ja?

i (Bus daugiau)

lyką, kurio nematė.
Bet nereikia matyti, kad suprastum, kaip jo Jokūb-.^ dienos j^nepaskelbė.

kos smegenys funkcijonuoja. Naujienų įženginį ir Jokub' . ^keliones į rusų pavergtą^ Ųetuyą
kos “Kasdien” perskaitai ir matai, kad jis nesuprato, ką kąmuoja. Kiekvienas ^žmogus, pro nišų pastatytą geleži-, 
skaitė. Naujienos, nieko,prieš,neturi Anne Yakštis ir nie
ko nesakė prieš josios organišuojamąs turistines keliones 
į pavergtą Lietuvą. Naujienos iškėlė, viešumo būdą, ku
rį panelė Yakštis naudoja toms kelionėms organizuoti. 
Naujienos iškėlė viešumon, kad visos turistinės agentū
ros Lietuvon nuveža žmones tiktai penkioms dienoms, o 
mergelė Yakštis gali nuvežti net dešimčiai dienų. Lietu
voje buvę, turistai protestavo prieš tokį trumpą laiką,jie 
koliojo kai buvo nuvežti į Minską ir kitoms penkioms die
noms uždarytį į naujai; pastatytą.; -kalėjimą —. turistinį 
viešbučiuką, apstatytą mikrofonais. Kitus išveža pen
kioms dienoms į Taliną, kur jie nepažįsta žmonių ir ne
žino kalbos. Štai, kaip žinome, rusiškai nesimoko, o lie
tuviškai nekalba.

Panos Yakštis orgonizuojama kelionė yra privilegi
juota. Jos vežamiems turistams viskas bus pigiau. Tas nuo 
laidas teks mokėti Lietuvos kolchozininkams. Lietuviai 
bus dar labiau skriaudžiami, kad panos Yakštis turistai 
galėtų po pavergtą Lietuvą pasivažinėti ir pamatyti, kaip 
keli geresni kolchozai 'atrodo. Kolchoze dirbantis lietuvis 
neturi teisės obuolio, nuo žemės pasiimti, o, tiems patiems 
kolchozininkams reikės nuvežtuosius maitinti.

Bet pati blogiausioji viso šito panos, Yakštis biznio 
pusė yra ta, kad josios keleiviai privalo tapti jos vado
vaujamos organizacijos, nariai, užsimokėti nario mokes
tį ir pasižadėti mokėti jį visą laiką. Nereikia būti lietu
vių komunistų partijos nariu, nereikia tapti nuolatiniu 
‘'Ginies, Laisvės arba net Tiesos skaitytojų, bet reikia tap 
ti gen. Petronio tylios armijos nariu ir pristatyti, kai iš
muš “sprendžiamoji valanda”. Lietuvoje rusams pasišo
vė dirbti gen. Petronis, o Amerikoje Petronio karius ver
buoja panelė Yakštis.

nį uždangą važiuojantis Į Vilnių žmogus, turi brangia ke 
lionę apmokėti ir kitą tiek arba dar daugiau pasiimti. 
Kiekvieną nuvažiavusį lietuvį — seną pensijonierių ar 
besimokantį jaunuolį.— ne tik pažįstami, bet ir turizmo 
agentai siunčia į dolerinę Vilniaus krautuvę “pigiau ge
rų daiktų nupirkti”. Nuvažiavusieji turistai ' verčiami 
pirkti pažįstamiems dovanas, degtinę, automobilius, jei
gu jų yra ir įvairias kitokias prekes, kurias vėliau jie gali 
parduoti rusams, policijos karininkų žmonoms ir į Vilnių 
pasipiinigauti atvykusioms įvairioms katiušoms, einan
čioms prokurorų, agitatorių ir revizorių pareigas. Jo- 
kubkai jos tiktai šimtą dolerų nulupo, bet kitiems, nu
vestiems į dolerinę krautuvę, nulupo po 500 dolerių, o 
atsitinka kad nulupa net po penkis tūkstančius dolerių.

Būtų geriau, kad Jokubka tų sąskaitų nesinešiotų 
kišenėje, bet jas paskelbtų. Kišenėje jos susitrins ir su
siteps, išskaityti- jis negalės, o jeigu jas paskelbtų , tai 
visi Amerikos lietuviai jas atidžiai perskaitytų. Lietu
viai žino, kad Bimbai kelionės į pavergtą Lietuvą nieko 
nekainavo. Dauguma mano, kad ir Jokubkai nemokėjo 
ne tik Vilniuje, bet ir Druskininkuose. Jeigi( Jokubka 
turi sąskaitas, tai tarp jo ir Bimbos yra skirtumas. Net 
o. komunistams bus įdomu patirti, koks skirtumas. Ko
munizmo skelbėjai kovojo prieš privilegijas in kategori
jas, bet komunistinė rusų sistema, įvesta visojė Lietuvo
je, turi labai- ryškias ir aiškias žmonių kategorias ir kla
ses. Jokubka vargu priklausys Bimbos klasei, i o Bimba 
jokiu nepasieks Zymano klasės.

Jeigtt Jokubka sąskaitų nepaskelbs, tai žmonės- manys, 
kad jam tas klastotas sąskaitas atsiuntė, kai spaudoje 
buvo iškeltas jo kelionės klausimas. Jokubka, kO gero, ir 
šito nesupranta. j
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DR. K. G. BALUKAS 
AKU4ĖK1JKA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKLLOGUM CHIRURGU* 
6449 So. Pvlasltf Rd. (Crawford

M*d>«al LvUding). Tai. LU 5-6416 
Priima ligoaius pagal suturimi 

ei neatsiliepia, skambinti 374-8^04.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

DR. C K. BOBHK 
INKSTŲ IR iLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Twist 695-0533

Vali*v Medical C^wtar 
450 SUMMIT STREET 

ROUTE 5S, ELGIH. ILLINOIS

i 
t
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Naudingi patarimai ir įdomūs dalykąi
Paštetą iŠ žąsies kepenų, 

girnelių ir riebalų išgalvojo pa
gaminti pranzūzų armijos. virė- 

! jas specialiai Joanai d*Ark —■ 
Orleano mergelei. Tvirtinama, 
kad ji tą paštetą valgė prieš

DR. PAUL V. DARGIS mūšį su anglais 1492 m. prie 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W«stche*t»r Community klinikos i 
Medicinos direktorius. _

i938 SManhoirn Rd.w«Hchejt.r, m. tojai nėra vieningi dėl česnako! 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ii 

kas antra šeštadieni R—3 vaL 
' Tol.: 562-^727 irba 562-2728 -

Orleano.
• Mūsų šeimininkės ir valgy-

"Dieve* yra iviesybė ir jame nėra jokios tamsybės" — Jono 1:5,
Kaip dangiškasis Tėvas, taip ir jo Sūnus. Viešpats Jėzus Kristus yra “ti

kroji šviesa*/ Todėl į Mavo pasekėjus Jėzus yra pasakęs: “Jūs esate pasau
lio šviesa. Taip tešviečia jūsų šviesa, kad žmonės matytų jūsų gerus dar* 
bus ir garbintų jūsų Tėvą, esantį danguje”, šventasis Raštas, gyvojo Die- 
vo Žodis, kuris paradytas šventosios dvasios^ įkvėpimu, yra taip pat vadi- ’ J 
nms aburML kųra šviečia mūsų kelyje, kaip parašyta: "‘Tavo žodis yra ži
burys mano kojai ir šviesa mano takui”. Todėl pranašas meldėsi sakyda
mas: “Siųsk savo šviesą ir tiesą. Jos tevadovauja man ir tenuveda mane į 
tavo šventąjį kąlną ir į tavo buveines”. (Psalmė 43:3). šventasis Dievo kal
nas yra dangiškosios karalystės simbolis.

Visi Fino, kad mirth yr« Heun u palioču kickvloną. Bet kur yr< mš

prieš ąpie 1,200 m. ir tebenau
doja tas pat kalnų uolas. To 
sūrio ragavo karo, vadas Karle- 
mąnas. Jis įtartinai žiūrėjo į _____ _______ __ _____ _ ...... __ _ _ .... ,
mėlynas dėmeles ir jas išlupinė- rv»«L^ I M kUysmH '«rwk<» iu>ygu*« "V<iti> po mirtie*", kuri*

kad tai yra bakterijas naikinan- , 
ti medžiaga, kaip penicilinas. Tik 
rasis Roqueforto sūris yra ga
minamas iš avių ir ožkų pieno, kojų, sveikatos palaikymui ir.

jo. Tada dar niekas nežinojo, ne.Tx>k*m«i, Rašykite;
'E ZAVIST 3715 WEST 66th STREET CHICAGO, ILL. 60629 

IV. RAITO TYKJNETOJA

naudojimo, česnakas yra mini-1? ^"kiečiai o vėliau ir ki- ligli prevencijai: 
mas Homero odisėjoje, jo ’ Pradėj0 karV11^ P^į - 
nė yra Viduržemio pajūriuose, n^’ 

rbz.* Gi 8-0873 ° Kinijoje buvo žinomas tik 2-
DR.W.EISIN-ELSINAS me šimtm prieš Kristų. Romė- 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIHU2GIJA 
6132 So. Kedzi< Avjo„ WA 5-2670 

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

nai savo legionieriams duodavo 
’ česnako tikslu pakelti kovingu
mą. Jj duodavo ir anglosaksai. 
Iš to kilo angliškas pavadini
mas garlic: gar — ietis, leac 

— arba leęk-leisti. česnako giminė 
Telef. s E 3-5893 yra pūkinis svogūnas — shal-

na A. B. gleveckas lot. Jie augdavo senosios Pales 
GYDYTOJAS IR-CHIRURGAS 
SPECIALYBĘ ĄKIU'LIGOS 

3907 West 103rd Street
V^*Mos pasai susitarimą

DR. K. A. V. JUČAS
489-4441 561-4605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
IW» N WESTERN avė 

' 59’4 N. WESTERN AVE- 
TiLeTcna,. atsakoma* 12 vai.

tinos -uosto Ascalon pakrantėse. 
Laike Kryžiaus karų juos pamė 
go prancūzai ir išplatino dauge 
lyje pasaulių kraštų.

ę Sūriai daugiausiai vadina
mi savo kilmės krašto vardais 
taip pat miestų bei vietovių var 
dais. Jie turi savo atsiradimo 
istorijas. Taip lirnburginis sūris, 
yra pavadintas belgų miesto

DR. FRANK PIECKAS * x - i j Tzl * 'nuo Stilton miesto ir t, t. Įdomi 
yra Roquefort sūrio atsiradimo 
istorija. Roquefort aplinkėse 
yra šviesių akmenų — tai- 
mestone uolos. Vienoje uoloje 

-*’k nRZBt susitarimą. Uždarytą tree. * ąvių piemenėlis paslėpė savo sū-

nPTOMeT^;STAS

•fcSia W Tirt St. — T»L 737-5149 
Tikrina akis Pritaiko akiniu* ir 

'‘contact tensAp”

QR. LEONAS SHBUT1S 
IMKSVU. PŪSLĖS IR . 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
3446 WEST S3rc? STREET

v«L: nuo 1—4, po pietų.

O«i*o UM-* 776-2480, 
telef-r 448-5545

USIRINKĮMŲ
1) Plauti kojas kiekvieiut die- 

’ ną su miiilu ir vandeniu. j
• Apie Velykas Lietuvoje pra- nu^ai^K muilą.

aidėdavo sulos sezonas. Beržo * ran^^uos <
sulą yra tiek saldi, kad iš jos . au^ ypatingai tajrpųpirscius. . (g d/7 Va£ Vak. 
išvirtą kavą nereikia saldyti. N agai netun būti ilgesni vy^ių salėje, 2455 w 47 gatvė turės 
Dar saldesnė vra klevo sula už piršto viršūnę. Ątsiradus pro narių susirinkimą. Nariai, turiyra, Klevu nktinimn nrasnmi
Vennonto valstijoj iš klevo su- blen^’ 1 specialistą,
los dirba labai brangų produk-' Ratai netun varginti jūsų 
tą — klevo sirupą. Paragvajuje kojų.. . ,
auga pats saldžiausias medis, ’ Kasdien keisti kojines, 
vadinamas stevia (Eupatorium Noayė^ batų be kojinių, 
rebaudianum), kurio sula yra Kiekvieną dieną naudoti 
300 kartų saldesnė už cukrų, kojoms miltelius — pudrą. 
Vienas lašas tos sulos užsaldi-1 Nepiaustykite patys kie- 
na puoduką arbatos arba kavos, tuosius auglius ir nuospaudas. 
Tuo tarpu’Amerikos plačiojoj Dažniausiai tai yra kojų proble 
rinkoj tos sulos nebūdavo.. Už- ^ŲJ^Ti^ji^eBklai. 
dfaudus vartoti sachariną, vers 
lui tinkami asmenys galėtų 
apie šį naują ir organišką pro
duktą pagalvoti.

Kojos, kojelės, kojytės . ..

Našliu. NašJiukiu ir Pavieniu klu-

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 (J

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

V. Cinką

rio ir dwnos sumuštinį, o atsi
minė tik už savaitės ar net dar 
vėliau. Jis pastėbėjo sūryje at
siradusias žalsvai melsvas ve
nas. Jo skonis jam, patiko ir jis. 
apie tai pranešė netoliese esan
čiam vienuolynui. Vienuolynas 

. pradejo tokio sūrio gamybą

VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

e»-%dr» oralrftk*. sp«c. MOTERŲ Itge* 
2652 WEST 59th STREET

T»U pą
OFISO VAL,: pirm.. antracL. tręčiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pažai susitarime.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
o ORTHOPEDAS-'PROTEZISTAS
U5 Aparatai - Protezai. Med. Bau 
U dažai. SpaęiaIi, pag? I ba kolom:

4 [Aręh Supports), ir t t

’’£50 West 63rd St.. Chicago III. 6062Sr 
' TeleK: Prospect 4-5064

, ■■ I II l_ I

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

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

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gena Drishių krautuvė 

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Oak Lawn, 

Tat. 499-l4>ė «
• —i i ■ , .. «ji .i ■

į N 0 V i N G 
Laidin'** — P‘I«m. •pdc»u4*

ŽEMA KAINA

TcH. WA W063

MOVING
Apdraustas perkcaustyma> 

n tvaira* atstumu.
ANTANAS VILIMAS

Tol. 376-1882 arba 376-5796
_ ------------------------- ------ --------------- - ---------------------------- .1

; SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

į Viso* proąr«mo» iš WOPA,

Lietuvių Mlbe: kasdien oho pir
madienio iki penktadienio 12:30 

i -r 1.-00 vai. popeL — Šeštadieni 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 0:30 
vai. ryto.

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHTCAQO, M.

IEVAS IR SONUS 
xVIARQUETTE funeral home 
.!,/ 2533 W. 71st Street
K w* x Telef,; GRovehiU 6-2345-G 

gb 1410 So. 50th Ave., Cicero 
V Telef.: TOwahall 3-2108-9

TRYS MODERHISKOS KOPLYČIOS
AJLKŠTfi TUTOMOBHJAMS PASTATYTI

Mažeika &* Evans

Illinois College oį Podiatric 
Medicine, 1001 No. Dearborn 
St., phieago, UI. 60610, tel. 664- tx 
3301, savo pranešime rašo, kad | 
vidutinio eiklumo asmuo per vi-; 
są gyvenimą nueina apie 65,000 j 
mylių. Dažnai pasitaiko, kad tos 
vaikštynės išvargina ir net su
sargdina kojas. Dėlto net 85%

10) Turint problemų, reikia 
kreiptis į kojų specialistą.

- Kojų sveikatingumo savaitės 
proga minima kolegija'nemoka
mai tikrins kojų ligas tikslu 
nustatyti tolimesnį gydymą. 
Kiekvienas kviečiamas atvykti 
j klinikas balandžio 25-29 d. nuo

Lietuvių Brighton Parko Moterų 
klubo eilinis susirinkimas įvyks ket
virtadieni, balandžio 7 d. 
Talman Avenue 2 vai. po 
susirinkimo bus vaišės.

45<X) So. 
pietų. Po

NvĮ rašt.'

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE.

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

DEIKIS

žmosiiĮ .uosle 
nėra -vienoda

Ne visi žmonės turi vienodą 
uoslę. Galima sakyti, jog ji yra 

žmonių turi kokių nors proble- t^jopog cūšięst Vieni turi niažą-
mų savo kojose. ją'uosle, kiti—^vidutine, ir dar

Kolegijos prez. dr. Philip R. _įana didelę uosle.
Braehman duoda 10. patarimų ' Ras turf ta<J

—-r——- i-kie žmonės paprastai apuosto 
daug daiktų. Man pačiam teko 
pastebėti, kacl kai kurie žmonės, 
pirkdami krautuvėse kokius nors 
dpiktus visada dar juos apuos
tų. Net apuosto tokius vaisius: 
obuolius, kriaušes, slyvas, vyš
nias, taip pat — visokias daržo
ves. Žiūrint tokią elgseną gali-

ŠVENČIŲ 
ikime visiems savo kostumeriams 

draugams ir pažįstamiems

ma suprasti: kas jiems maloniau 
kvepia, tad tokius labiausiai per
ka.

Lietuvių Enciklopedijoj apie 
udslę taip yra pasakyta: organi
nių sutrikimų atvejais gali pa-- 
sireikšti perdidęlis uoslės jautru
mas, net nesamiems, kvapams.

Kas nesamus kvapus suuodžia, 
ias dažnai perka krautuvėse to
kius patiekalus, kurie išpurš- 1 
kiant panaikina netinkamus 
kvapsnius, ir tokiu būdu sudaro 
sau nereikalingų išlaidų. Bet; 
blogiausia būna, kai suuodžian- 
tieji nesamus kvapus kartais už- . , 
puola kitus asmenis; kurie, anot i 
jų, paleidžia kokius nors smir- j 
dalus. ‘ Į-

Ligi šiol dar niekad neteko j 
matyti laikraščiuose, kad gydy
tojai sveikatos : pa tarimų sky
riuose būtų aprašę apie uoslės 
organų sutrikimus ir apie tokių 
sutrikimų gydymą.

A. Kelmutis

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: Y Arda 74741-1742

Telefonas: LAfayette 3-0440

MOD ERN LAKOS ALR-CONDIT1QNED KOPLYČIOS

3263 Sd. Halsted St., Chicago, I1L 60608 
’ • . Phone CA 5-6696

CICERO DELICATESSEN
4980 W. 14 St, Cicero, Iii. 60650 Ph.: 863-9359

KOMŲALPAS URBONAS, Sav.

■»TB

LINKSMŲ ŠV-. VELYKŲ ŠVENČIŲ

Iraki sąvo. klientams, draugams ir 
pažįstamiems

ĄNįCK'ęĄS, GARBAČIAUSKAS, sav.

3518-24 Węst 63rd Street 
Tel: 776-5888

O B

Happy Hoar Mushrooms, a prize-winning recipe at the State 
Fair of Texas, will star at any party. Crushed Fritos brand com 
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!

This prize-winning recipe combines Fritos brand corn chip® 
and Frito-Lay brand dip mix with cheese, seasoning and just the 
right amou.ru of wine for a tasty mixture to top fresh mushroom 
caps. Flashed ūnder The broiler until brown and served bubbly 
hot, these stuffed mushrooms will be the star attraction at any k 
festive occasion.

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

HAPPY HOUR MUSHROOMS
Fresh mushrooms
Melted butter
Butter, softened
Garlic, minced or mashed
Grated Monterey Jack cheese
Red wine
Soy sauce *
Frllo-Lay brand toasted onkm dip m!<
Finely crushed Fritos brand corn chips

36 medi am-sized 
2 tablespoons 
Ištiek 
1 clove 

cop
1 tablespoons
2 tablespoon!
1 package

M eup

X>IRECTTONSx
Remove stems from mushrooms. Wash caps and brush with 

Xielted butter. *
Combine softened butter, garlic, and grated cheese; mix wcIL 

Add wine. teg sauce, dip mix and crushed com chips to make 
Sputa,

Fin mushroom cape with mixture. Place on baking sheet and 
broU Xor.3 mliute^ oc anttl bubbly and Ughtly browned.

NARIAI: i

Chicagos C 
Lieūiyi^ S 
?Jaidotnvių > 
■/ireKtorių 7
Associacijos (

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

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

- BUTKUS - VASAITIS
_ 144C So. 50th Ave^ Cicerų, IH. Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 2-3572

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

STEPONAS C. LACK LR SŪNŪS
(LACKAWICZ).

2424 WEST 69th STREET Ri-puhl’c 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE YIrginh 7-667*

11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hifla, III. £74-4411

P. ,1. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: Y Arde 7-1911

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

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUI 
Or. A. J. Gvssen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liepiančius. 1S05 

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

Dr. A. J. Gvzsen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik -----------------
Minkštais viršeliais tik --------------------- -----------------------

Dr. A. J. Gutsan — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS, 
z Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik--------

Galim* taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čak| arba money orderL prie 
nurodytos kainos pridedant SOc. persiuntimo lllaidomt.

$3.00 
$100

$100

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60608
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4M5 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775
K

»

susipažinimui 2 savaites nemo
kamai. •* ' ' x

f

— Dail. Albinas Elskus y? a iš
statęs 7 vitražus grupinėje pa- LITHUANIA: THE OUTFOSTT 
rudoje, pavadintoje "300 in. yi- OF FBEEBOM — ir forma ir, 
tražai”. Paroda yra Washing- turiniu puiki, 388 puslapią kny-Į 
ton Irving galerijoj New Yorke ga, kietais tvirtais viršeliais su:

į ir tesis iki balandžio vidurio. J paauksuotais įspaudais, foto nuo
— Genovaitė Meiliūnieriė iš- traukomis 4ir vaizdeliais iš mū- 

rinkta SLA 12o Centrinės kuo
pos New Yorke pirmininke, Jur
gis Kiaunė — vicepirm., Liucija 
Sperauskienė ir Antanas Jurgė-

- _ įla -— sekr., Kęstutis Miklas —
lietuvis užsisakė Naujienas jTeofilius Klovas ir Charles 

vieneriems metams. Savo laiške j j^uias _ globėjais, 
jis taip pareiškė: “Darosi mada! 
domėtis ir skaityti Naujienas, 
bet dėl žinomų priežasčių nėra 
mada skelbti pavardes jas užsi
sakant”. Dėkui už auka ir už dė
mesį.

— Petras Subačius iš Mar
quette Parko apylinkės lankėsi 
Naujienose pratęsti prenumera
tą. Dėkui už vizitą ir ta proga 
įteiktą auką Mašinų fondui. Dė
kui tos apylinkės tautiečiui, už
sisakiusiam Naujienas 3 mėn. 
laikotarpiui tinkamiau susipa- 
žinIi. Pratęsdami prenumeratas 
po $4 aukojo: M. A. iš Rockfor- 
do, K. Rinkevičius iš Jersey Ci
ty, N. J., ir Petras Paprockas iš 
Forest Hills, N. Y. Dėkui vi
siems. Visi skaitytojai prašomi 
remti ir platinti Naujienas. Visi 
lietuviai kviecianii atkreipti i 
jas savo asmenišką dėmesį, ge
rai su jomis susipažinti ir pa
reikšti savo asmenišką nuomo

• ne jas užsisakant. Platinimo va
jaus proga jos yra siunčiam^'

V. Zander, Dundas, Ont

rasų; laibai ačiū, kad nenutrau-‘ 
kėlė prenumeratą. Žiemą pralei-; 
dau Kalifornijoje, tad iiįią laiką 
nebuvau namuose. Siunčiu $35 
prenumeratai, o likutį skiriu Ma
šiną fondui. Linkiu geros sėk-, 
mės ir linksmų Velykų!” Toron- Į 
to

— SLA 17 kuopa Brocktone 
perrinko buvusią valdybą: My
kolas Gofensas — pirm., Leonas 
Venckus — vicepirm., Albinas 
Baskauskas ir Stasė Gofensas — 
sekr., Leonardas Shakis — ižd., 
Julija Platkauskas ir Juozas 
Strumskis — iždo globėjai, Jo- 
nos Platkauskas — organizato
rius ir dr. Francis A. Kincus — 
kvotėjas. Susirinkime dalyvavo 
SLA Centro valdybos vicepirm. 
inž. Al. Čaplikas.

— Prof. Stepono Kairio ir Kip
ro Bielinio paminklų statymo 
vajaus komitetą sudaro: pirm. 
Juozas Skorubskas, 1634 So. 50 
Ave., Cicero, Ill. 60650 (tel. 312- 
863-4236); sekr. G. Vienužienė, 
St. Kairio Paminklui Statyti k-to 
ižd.— Jonas Krutulis, 7355 So. 
Richmond Ave., Chicago, Ill. 
60629 (tel. 312-476-2929); Kipro 
Bielinio* Pam. Stat. K-to ižd. — 
Mykolas Pranevičius, 3719 W. 
68 Place, Chicago, III. 60629.

KURASH PRESS
COMMERCIAL PRINTERS &

2531-37 South Western Ave.

rv:ain% vpač kurie neturėjo gali------- sxlm. 1 h1 ■

: įnyMu lankyli iitiumstinių mo- 
w kyklų, bet širdyse jaučiasi esą Br. ' Jnslantme R. Jurgela: ■ lietMję ii|mės

amerikiečiai.
j Knyga prasideda paties auto- 
[ liaus Dr. Konstantino Jurgėlos 
į Įžanga ir Lietuvos bei jos kai
mynų žemėlapiu, Turiniu ir L 
š S T Aisišaukima į laisvojo 
Pasaulio Sąžinę. Po to seka kny
gos turinys, sudarytas iš 42 sky
rių,, pradedant: I The Russians 
arrive, baigiant XL11: Man
kind’s Responsibility.

Tuose 42 knygos skyriuose 
yra apsčiai tokių temų, kurios 
daugeliui ir gerai apsiskaičiusių 
apie Lietuvos istoriją-ir lietuvių 
kryžiaus kelius ne viskas buvo 
žinoma, pavyzdžiui vaizdeliai iš 
pirmųjų okupacijos metų Rusi
jai, Vokietijai ir Austrijai pasi
dalinus bajorų Lietuvos ir Len
kijos “res-publiką” — Rusijos 
carui Povilui valdant, Lietuva 
po Aleksandru I ir Napoleanu I, 
Lietuvos 1831 metų ir 1862^1864 
metų sukilimai, Carizmo laikų 
Rusijos motyvacija. Patriotai 
— jų tikėjimas ir veiksmai, ir 
taip iki Lietuvos Valstybės at
kūrimo. Seka Karas ir Taika: 
1918-1920, Taikos ir'Draugin
gumo Era-1920—1939, ir vėl tie 
patys rusai, tik kitokiame kai
lyje, jų pastangos planingo ge- 
nosido metodais iš pavergtų tau 
tų “išvystyti Homo Sovieticus”, 
su išvada,, kad pagaliau laimės 
teisybė, išreikalaujant visoms 
Sovietų . pavergtoms ir bolševi
kų imperijos kolonijomis pa
verstoms tautoms laisvą apsis
prendimą ir laisvę.

Knygos gale yra 5 puslapiai 
bibliografijos ir net 26 pusi, in
dekso ir ilgas sąrašas knygos 
prenumeratorių, jų tarpe net 
keliolika šaulių Sąjungos kuo
pų JAV-bėseTr Kanadoje.

su tautos kančios kelio kovoje 
už laisvę. Knyga anglų kalba 
Kosto Jurgėlos parašyta ir Lš 
S T (Lietuvos šaulių Sąjungos 
Tremtyje) šaulių suaukotomis 
lėšomis išleista. Spaudė Valky
rie Press, Ine., 2135 1st Avenue 
South, St. Petersburg, Florida, 
33712, kooperuojant su Valky
rie Press pirmininke ir leidėja 
Marjorie M. Sęhuck, kuri ir šio 
pavyzdingo leidinio kopiją at
siuntė su sveikinimais Naujie
noms ir šauliams. Knygos kai
na 815.00.

Knyga labai rekomenduotina 
visiems jaunosios kartos lietu-

(tel. 312-735-7107), nariai: Fau
stina Mackevičienė, Elena Ro
kienė, Angelė Venclovienė, Pi
jus Venclova, Stasys Baras, Val
das Adamkus, Irena Rimavičie- 
nė, Aldona (Markelienė, Elena 
Lazauskienė, Vita Liaudinskie- 
nė, Antanas Mačionis, Petras 
Ausiejus, Rima čerkeliūnienė, 
Jonas Pakalka, dr. Jonas Puzi
nas, Kostas Burba.

— Kiprui Bieliniui paminklo 
pastatymui, be jau anksčiau pa
skelbtų aukotojų, per Angelę 
Venclovienę aukojo: Aldona ir 
Albertas Tamošiūnai 400 lolerių, 
E. Karolis 50 dolerių, H. E. K. 
ir G. 25 doL, O. Siliūnienė ir O. 
Žiupsnienėk po 10 dolerių ir A. 
Venclovienė 200 dolerių. Aukos 
renkamos ir per kitus asmenis 
bus taip pat paskelbtos. Pv.

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA
Jeigu idomaujatės įsigyti šioje apylinkėje, nekilnojamo tur

to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakušovienės, 
Realtor, vadovaujama lietuviška įstaiga _ ,

GULF ASSOC. REAL ESTATE .
6705 Gulf Blvd., St/ Petersburg Beach, FL. 33706

Tel. 813-367-1791 dieną arba 813—3604)744 vakare.

Stanley A. Kurash', Sav.

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69>h St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted -et, Chicago, I1L 60608. — TeL 254-3320

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet nėjo 80 metų. Minint tą yukaktį, gerbiant pirmoje 

Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nui Ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės IžHkimni skel
biamas Naujienų platininio njux

NAUJIENOS tvirtai stori Ir kovoja už Lietuvos Ir pavergtų lietuvių lalrr*. 
neidamas Ir neaidėdamof 1 sandėrius su okupantais ir jų Įgalia 
tini >1i

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupei, "jų bendras Institu
cijas Ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

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

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
delbdama platinimo vajų kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdh&is užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie- 
mriškų reikalų renesfciaa.
KAINUOJA: Chlcagofe Ir Kanadoje matams — $30.00, pusei metu — SI<.00, 

trim f man. — $830, vienam men. $3.00. Kitose JAV vietose metami 
— $26.00, pusei mėty — $14-00, vienam mėn. — $250. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savalty nemokamai

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

• SIUNTINIAI Į. LIETUVĄ 
MARIA NOREIKIENŽ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, DL 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšį ar Įvairiu preldy.

MAISTAS lž EUROPOS SANDtLIŲL

Bl

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

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

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 ėekj 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. > Pini gus prašome 
siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS, 
1739 South Halsted St
Chicago, Hl. 60608

Q Siunčiu ._________ doL Naujieną prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

PAVAROS IR VARDAS

Salary plus own room, 
bath, TV. . 

Lovely Western suburb.

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^JIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

BRIDGEPORTE išnuomojamas nau
jai dekoruotas 4 kamb. gazo pečiukais 
apšildomas butas 2-me aukšte, prie
kyje. suaugusiems be gyvuliuku ir be 
skalbiamosios mašinos. Reikia padėti 
užstatą. $125 mėn. Tel. 847-6150.

RENTING IN GENERAL
N u o n> o s

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

AB. JAU PAS1DĄRĖ1E
SAVO TESTAMENTĄ? *

Tuo reikalu.Jums gali dau*. 
padėti teisininko Prano Šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
xnyga — • ' .

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Su legaiiškouiis formomis i
Knyga su' formomis gauna

ma ‘Naujienų’ administracijoj; 
Knygos kaina $3.. Su legaližko- 
mis lormonus — £3.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St., Chicago I1L 60608.

PUIKUS 8 butu 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 Califor- 
uijos prie 63-čios.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

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

JŪSŲ GEROVEI!
6 KAMBARIŲ tvirta mūrinė rezi

dencija prieš parką. Labai dideli kam
bariai, li/a 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-

iquette Parke. $36,000,

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

PLATUS LOTAS arti Sv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

3 GRAŽŪS BUTAI IR BIZNIS. 2 
aukštų mūras, gazu šildomas. Garažas, 
platus sklypas sklypas, arti parko.70 IR LAUNDALE — 4 kamb. me- F___

dinis. Rūsys, garažas, platus lotas. I §40.000.

★ Pasakyti tiesą Šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir, 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon- 
rrontacijos, nors dabar daug 
kas nori įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
Patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems ...

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

Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Nauijenos yra 
3ūtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity
tojus.

$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 3 
miegamųjų mūrinė rezidencija. gerai 
išlaikyta. Pilnas rūsys, garažas. 
$26.900.

72 IR MOZART -
2 mašinų garažu. 
$54,900.

BUDRAITIS REALTY

REAL ESTATE

2625 WEST 71 STREET 
Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namp Statyba ir Remontas

- 4 butu mūras su 
Geros pajamos.

, Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

' nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago

Tel. 767-0300.

FLORIDA'S MACKIE BROS. INC. 

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

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-8200
ANNA DOCHES 

Lithuanian Representative

ELECTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559

TAISAU NAMUS
Telefonuoti: 

476-7727 arba 523-9367 
ALEKSAS

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai ■ $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis

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

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

ir ketv. iki 8 vai. vak. šventadie
niais uždaryta. Adresas—Terra, 
3235-37 W. 63 St., Chicago, Ill., 
tel. 434-4660. •

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

1739 Booth Halsted Street, Chicago, m M«08

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmlms, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų if intymių nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengva* atilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psL Kaina $2.50.

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

Dr. Juozai B. Končiui, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.06.

7 Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas k 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiimtus Čeki ar 
piniginę perlaida..

Didžiausios kailių 
JMuirinkima^ 

peš vienintelį 
lietuvi kailininkų 7^4 

Chicago>

NORMAI 
URŠTE1NA 

Tel. 263-5826 
(įstrigo*) ir 
677-8435 

(bošo}

185 North Wabash Areno# 
2nd Floor Chicago, HL 60601

| LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS 

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

• Eltoje gauti knygos “Case 
Studies on Human.Rights and 
Freedoms, A World Survey” III, 
IV ir V tbmai (pirmieji du gauti 
1976). Kiekviena knyga apie 600 
psl. Keliolika atorių rašo apie 
žmogaus teises įvairiose valsty-. 
bėse ir jų tautinėse mažumose. | 
Apie “Discrimination and Abuse I 
of Power in the USSR” rašo uk
rainietis dr. Walter Dushnyck, 
kuriam Vlikas suteikė medžia
gos. Ketvirtame tome apie Pa
baltijo valstybes rašo Edward 
J. Roznėk. Paminėta Lietuvos- 
Lenkijos okupacija 1796, Lie
tuvos nepriklausomybės metais 
pravesta žemės reforma, 1940 
sovietinė okupacija, masinės 
žmonių deportacijos, politikų 
bei inteligentijos areštai, išryš
kinta lietuvių kova su okupan
tu, pradedant partizanų kauty
nėmis ir baigiant kova už žmo
gaus teises. (E)

e .New Yorko valstijoj Gene- 
vos miestelyje yra uždrausta 
naktį važiuoti į gazolino stotį ir 
sakyti patarnautojui “fili it upn.

< _ maujibnos, cmicaoo •. IM— THURSDAY, April 7, 1977

*
M. ŠIMKUS 

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

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

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

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

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

BEST THINGS IN UFE
Lit! Frank Zapolis

GA 4-8654

ITATf 'AIM

State'Farm Xifei Insur^nceCornpiany?

Siuntiniai į Lietuvą • 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archtr Avė. 
Chicago, III. 60632. T«l. YA 7-5980

į FIGHT HEART DISEASE

Give HEAHT FUNG


