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Atstovų Rūmų-priimtame pro 
’ jekte numatyta užsienį remti iš
leidžiant 5.8 bil. dol. keturių 
metų laikotarpyje per Pasauli
nį banką, Azijos išvystymo ban-

nušautas pakeltoje į darbą. Jis pa
ruošė Bader Mainhofo teroristu grupei 
bylas ir nuteisė juos ilgiems metams 

kalėti. i'

Egipto prezidentas Anwar Sadatas, prezidento Jimmy Carterio buvo pasvei
kintas prie Baltųjų Rūmu dpry, o vėliau jiedu tris dienas praleido, besi
tardami įvairiais Artimųjų Ryty ir taikos reikalais. Prezidentas Sadatas 
nori gauti iš Amerikos paramos apgriautam Egipto ūkiui pertvarkyti ir 
kelias prieštankines patrankas, kad galėtu apsiginti, nuo įsiveržėliu į Egiptą,

- jeigu tokiy dar atsirasty. *
' ■ v .. • t . -
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Pr«zid*nta» Fordą* ij Colorado val«- 
ti|o«, kur |i« Voil miwtolyla turi butą, 
iivyko i Kaliforniją. Pro*. Fordas Uą 
vasarą rangias! prisėsti prla ataimini-

V nlsavJr portiio* gkirti įstatymą.

x . Yhombi Opango baigė rinkti sa-1 
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Over One Million Lithuanian 

In.The United States

Vartotojų reikalai
WASHINGTON. — Prez. Car 

teris paprąšė kongreso kelių is- 
' tatymų, kuriuos senai rekomen
davo vartotojų gynėjas R. Na
der ir kuriems labai priešinasi 
GOP, būtent: Įstatymo, kuris 
duotų teisę apmokėti • gynėjus, 

-vartotojams turint reikalų vals 
ty’pės įstaigose. Įstatymo, kurs 
suteiktų piliečiams daugiau tei
sių z patraukiant į teismą tam 
tikrais atvejais vyriausybę. Įs
tatymo, kurs praplėstų galimy
bę klasių bylose, kurių veiks
mingumą užkerta veikiantieji 
teismo sprendimai

WASHINGTON. — Atstovų gi 
Rūmai balandžio 6, priimdami te 
užsienio pagalbos įstatymą, pa- |į||| 
pildė kitais priedais, saugojan
čiais žmogaus teises. Nors prez. 
Carteris, remiamas Atstovų rū
mų pirmininko .P. O’Neill, prašė 
tp nedaryti, motyvuodamas, kad 
priedai tik apsunkins žmogaus- 
teisių klausimą, bet atstovai ne. 
paklausė.

Užsienio pagalbos įstatymo 
projentas sa visais priedais dar 
turės būti svarstomas ir priim
tas senate, kuris gali jį pakeis
ti arba ir visai nepraleisti. Kon
greso daugumos vadas Jim Wri
ght mano, kad užsienio pagal
bos įstatymas iš viso yra pavo
juje, kadangi atstovai ir senato
riai yra labai nepatenkinti Prez. 
Carterio pasiryžimu peržiūrėti 
arba ir visai sustabdyti vandens 
reguliavimo ir užtvankų staty
bos darbus. Dauguma kongreso 
atstovų sako, jog jie negali su
tikti mokėti tokiems pat pro
jektams užsienyje, kuriuos pre
zidentas Amerikos viduje nema-

fondą.

Nušovė dirbtuvėsX ,

vedėjo grobiką
Kansas City, Mo. — Vernon 

Coldiron pagrobė dirbtuvės ve
dėją Ben Stepanskį, nusivedė 
ant antro aukšto ir pareiškė, kad 
jis jį pačioje dirbtuvėje nušau
siąs. 22 melų vyras norėjęs pa
simatyti su savo pana, beta Ste- 
poriskis darbo metu vyruko ne
norėjo išleisti. Tuo tarpu pagro
bimas buvo praneštas policijai, 
kuri atsiuntė gerą Šaulį su geru 
šautuvu. Jis nutaikė tinkamą 
momentą ir viena kulka sunkiai 
sužeidė grobiką Coldiron.

Taiwanas ruošiasi
NEW YORK. — Taiwan© tau

tinės kinijos vyriausybė iš anks 
to ruošiasi visokiems netikėtu
mams, jei kartais J. A. Valsty
bės “garbingai” pasitrauktų ir 

I paliktų Taiwana Dievo valiai. 
' . Taiwanas 1975 m. iš JAV yra 
pirkęs modernių ginklų už 500 
mil. dol, Taiwanas dar norėjo 
gauti Amerikoje priešlėktuvines 
ir kitokias apsigynimo raketas, 
bet Amerikos vyriausybė atsi
sakė jas Taiwanui parduoti.

New York Times pranešimu, 
tokias raketas Taiwanas gavo 
nusipirkti Izraelyje. Iki šiol Tai 

BRAZZAVILLE. — Kongo wanas buvo gerai apsiginklavęs, 
kariškių 11 asmenų taryba, kuri I bet tik gintis nuo užpuolimo 
valdo kraštą nužudžius prezi-.trumpam laikui, iki atvyktų 
dentą M. Ngouabį, paleido Kon- Amerikos gynyba 
go vadinamą tautinę asamblėją, * 
suspendavo konstituciją ir pa
šalino vąlsčių pareigūnus.

Naujas Kongo prez. Joachim

Vokietijoje nušautas
< prokuroras
Karsruhe, Vokietija. — šian

dien buvo nušautas prokuroras 
Siegfried Bubach, kuris paruošė 
bylas Bader — Meinhof grupės 
nariams. Prokurorui bevažiuo
jant aūtomobiliu, užpakalio pri- 

-važiavo motociklas ir iš automa
tiško šautuvo paleido kelias kul
kas į Bubachą. ' \

Motociklui privažiavus prie 
automobilio, užpakalyje sėdėjęs 

\fleivis paleido kulkas į darban 
važiuojantį prokurorą ir nušo
vė jį vietoje. Tėn pat buvo nu
šautas vienas prokuroro palydo
vas. Antras palydovas buvo šun 
kiai- sužeistas. Jis mirė pakelto
je į ligoninę.

žmonės pastebėjo motociklo 
numerį, bet važiuojančių nepa- 
gavo. Policija tikrina visus ke
lius, vedančius į Ludwigshafe- 

• ną, bet ketvirtadienio vakare 
pasikėsintojų nepagavo.
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Pabrangs Toyota
TOKIJO. — Japonijos pinigo 

vertei didėjant santykyje su do
leriu, Japonijos prekių importe- 
riai, kad neturėtų nuostolio, pri
versti toms prekėms pakelti kai 
nas. .

Japonijoje gaminti automo- dindami ab ejų partijų atsto-

Sukti biznieriai
WASHINGTON. — Du atsto

vų Rūmu tarnautojai, demokra
tų ir respublikonų partijos, gau 
darni kiekvienas iš kongreso ka
sos 14,920 dolerių algos metams,

sidirbę gerą markę Amerikoje, 
turės pabrangti. Toyotos parda 
vėjai J. A. Valstybėse sako, kad 
nepadidinus kainos jie netenka 
15 dolerių nuo kiekvienos par
duotos Toyotos, kai “tik doleris 
atpinga viena Yęn a (Japonijos jie nem<>ka nuomos ir dar veI_ 
pinigas vadinasi Yen). naU(jojasi telefonu, elektra

Į ir kitais patarnavimais. Be to,

tus^ Mausimų -Japus ir 1.1.
Abu tarnautojai, T. J. T^ank- 

ford ir D. R. Ramage, turi įsi
taisę spaustuvę valstybiniame 
Rayburn House Office pastato 
apatiniame garaže. Už patalpą

Prašo Įstatymo
WASHINGTON. — Amerikos 

administracija paprašė kongre
so priimti įstatymą, kuriuo re
miantis federalinė vyriausybė 
turėtų teisę tvarkyti ir prižiū
rėti genetinius bandymus, kurie 
gali būti labai pavojingi žmoni
jai.

UPPSALA, šved. — Švedijos 
saismologijos institutas užregis
travo žemės drebėjimą Irane. 
Drebėjimo dydis pagal Rįchte- 
rio skalę siekė 6,5 laipsnių.

žemės drebėjimas greičiau
siai įvyko Irano viduryje. Kovo 
mėnesyje žemė drebėjo du kart 
Persijos pankos pakraščiais ir 
šiaurės Italijoje.

jie iš fiktyvios jų sudarytos 
spausdinimo'bendrovės ėmė po 
40-80 tūkstančių algos metams 
kaip bendrovės vedėjai.

Jų vadinamos bendrovės, vi
sas biznis, atrodo, yra legalus, 
bet Atstovų Rūmų pirmininkas 
T. T. O’Neill mano reikalą paty
rinėti.

Atstovų spausdinami lapeliai 
tarnautojų spaustuvėje yra to
kie politiniai, kad jie negalėjo 
būti siunčiami atspausti valsty 
binėje spaustuvėje, bet už tuos 
lapelius atstovai apmokėdavo iš 
mokesčių fondo. Mat, tiems rei
kalams kiekvienas atstovas gau
na metams po 5.000 dol. iš kon
greso kasos ar valstybės iždo.

Bankrutavo 
bendrovė

Valstybės, pareigūnai pradėjo 
tyrenėti bendrovės Swift, Hen
ke bankrotą, ar kartais toji ben 
drovė. prieš .paskelbdama bank
rotą, neužregistravo pardavimui 
akcijų.

Minėta bendrovė darė '"milijo
ninę apyvartą.

|| Aliaskos alyva'
Dešimčia metų vėliau ir kaš

tavusi 8 bilijonus dolerių 800 
mylių vamzdžių linija Aliasko
je žemės alyvai persiųsti į Di
džiojo vandenyno pakraštį, be
veik jau baigta, šių metų vasa
rą žemės alyva jau pradės bėg
ti, bet ir vėl bėda: Aliaskos že
mės alyva tari dilelį kiekį sie- 

. ros ir todėl, kai kas mano, kad 
} Aliaskos' alyva njekad nepasieks 
į Amerikos ra fine i jų. Ją Ameri
kos alyvos ien1 rovės stengiasi 

Į parduoti Japoniiri mainais už 
j arabų alyvą, kuri būtų atveža
ma į rytinius J. A. Valstybių 
pakraščius ir vamzdžiais per 
duota į vakarinį Amerikos pa
kraštį.

Amerikos alyvos bendrovių 
toks planas1 padidintų arabiškos 
alyvos įvežimą, kuri dabar sie
kia 7,5 miL statinių per dieną; 

’Išvežant Aliaskos alyvą būtų ne 
didelis skirtumas užsienio, pre
kybos balanse, kuris dabar va
sario mėnesyje buvo suvestas su 
,87 bil. dol. deficitu. Tokio pla
no priešininkai sako, kad Alias
kos alyvą sunaudojant krašte 
būtų- atsikratyta nuo užsienio, 
ypač- arabuipriklausomybės.' -■

Pataria Carteriui- ’ • 
mažau plepėt

Ann Arbor, Mich.-Buvęs pre
zidentas Fordas, prieš dvi savai 
tęs kalbėdamas šu dabartiniu 
prezidentu Carteriu, jam patarė 
mažiau plepėti. Prezidentas sa
ko, kad kalba apie tikrai nežino
mą problemą bereikalingai su
keliąs dar daugiau kalbų ir rū
pesčių.

Prezidentas Fordas, aiškinda
mas valsybės reikalus universi
teto. studentams pareiškė, kad 
jis labai rimtai patarė preziden
tui Carteriui mažiau kalbėti. Jis 
pareiškė, kad sekretorius Vance 
nuvyko į Maskvą didžiausių vil
čių kupinas, bet paties preziden 
to kalbos dar prieš 
Maskvą pagadinusios 
konferenciją.

Prezidentas Fordas 
jose klasėse nurodęs, 
lengvi Carterio pareiškimai vė-« 
liau jį patį verčia keisti savo po
ziciją. Jam būtų buvę daug leng
viau, jei jis būtų mažiau pareis 
kimų daręs. '

Prezidento pažadas
WASHINGTON. — Rinkimų 

kampanijos metu, prez. Carte- 
ris buvo žadėjęs sumažinti biu
rokratinių įstaigų skaičių iki 
200. Dabar jis tam tikslui jau 
turi įstatymą, kurį jis pats pa
sirašė, bet valstybės biudžeto 
direktoriai labai abejoja, kad 
prezidentui pavyktų tai padary
ti net ir tūriai po ranka

Izraelis traukia karo jėgas j pasienį, 
ruošiasi gintis nuo galimo įsiveržimo

Beirutas, Libanas. — Sirijos karo jėgos, kitų arabų dalinių 
padedamos, nuginklavo visas Libane kovojusias grupes, bet buvo 
likęs 30 mylių ruožas Izraelio pasienyje. Savo laiku tame ruože 
buvo įsistiprinę palestiniečiai, iš kur jie organizuodavo .ekspe- ’ 
dicijas į Izraelį. Ginkluoti palestiniečiai užpuldavo pasienyje 
esančius Izraelio ūkininkų kaimus, jaunimo stovyklas, dalį žmo
nių išžudydavo, o kitus išsivesdavo i nelaisvę

Pačioje karo pradžioje Izraelio 
karo vadovybė pareikalavo, kad 
Sirijos karo jėgos, įžengusios į 

; Libaną, paliktų 30 milių zoną Iz-

MASKVA 
riausybė Velykų proga, šešta
dienį ir sekmadienį, specialiai 
teatruose ir televizijoje leis ro
dyti užsienitiškas filmas ir 
transliuos muziką. Vyriausybės 
tikslas yra ^atitraukti mases 
žmonių nuo velykinių pamaldų.

Velykas seniau rusai švęsda
vo labai iškilmingai su visomis 
rusų tradicijomis. Matyti, kad 
tas pamaldumas .žmonėse dar

raelio pasienyje. Jei Sirijos karo 
jėgos įžengtų į šią zoną, tai Iz
raelis skaitytų tokį žygį karo vei
ksmu ir pultų Sirijos karo jėgas. 
Palestiniečiai perleido Sirijos ka
riams visas pozicijas Libane, bet 
jie nenorėjo atiduoti Izraelio pa
dienyje turimų strateginiu pozi-- 
ciju. Jie tikėjosi tas bazes Apgin
ti, o vėliau iš jų vėl pulti Izrae- " 
lį. Bet kartą jiems teko susidur
ti su Libano krikščionimis, kurie 
jau buvo užėmę kelias svarbias: 
pozicijas pasienyje.

LISABONA. — Portugalijos 
prez.’gen. A. R. Eanes, pasilik
damas' sau i vyriausio kariuome
nės vado teisę, paskyrė kariuo
menėsviršminką J. A. Louriro 
dos Santos Portugalijos karinių 
jėgų vadu. Naujo Portugalijos 
kariuomenės vado pareigos bus 
perorganizuoti kariuomenę ir 
padaryti ją visiškai nepolitine.

Sadatas nesutinka
WASHINGTON. — Egipto 

prez. Sadat nesutinka su prez.' 
Carterio pasiūlymu ' palikti Iz
raelio kariuomenę Egipto žemė
je prie sienos apsaugai Izrae
lio valstybės. Sadat sako, kad 
tai pažeistų valstybės suverenu
mą. Suvereni valstybė, pasak 
Sadato, turi tik vieną sieną.

Prez. Sadat užsiminė, kad gal 
būt arabai sutiktų su demilita
rizuota zona. Taipgi Sadat ma
no, kad prez. Carteris gal turįs 
noro pradėti tesioginius pokal
bius su palestiniečiais.

Visdėlto prez. Sadat' pagyrė 
prez. Carterį, sakydamas, kad 
Carteris turi pilną pasitikėjimą, 
kuris gal būt paliks savo pirš
tų nuospaudas istorijoje.

P-sryžiuj* nuo šimtmečio pradžios 
vi Eifelio bokštas. Šį pavasarį gerokai 
patvino pro bokštą plaukianti Sena. 
Paveiksle matome bokšto atspindį pa

iri luti a me Senos vandenyje.

no.. Pranešimai sakė, kad tolumo
je buvusi Sirijos sunkioji artileri 
ja gerokai apšaudė šį miestelį, * 
bet palestiniečiai vis dėlto nepa
jėgė jo užimti. Trečiadieni ir ket
virtadienį palestiniečiai gana 
smarkiai puolė krikščionių laiko
mas pozicijas. Pranešimai sako, 
krikščionys, laikinai pasiskolinę 
Izraelio tankus, palestiniečius at
stūmė. Bet ketvirtadienį krikš
čionys buvo sumušti ir priversti 
atiduoti palestiniečiams Chiamo 
kaimelį ir visas kalnuotas apylin
kes.

Pranešimai sako, kad Izraelis 
traukia savo karo jėgas į Liba
no pasienį. Atrodo, kad Sirijos 
artilerija nustojo mėtyti sprogs
tamą medžiagą į zonos sritį. Jei
gu Sirijos kariai nesiverš ir pa
lestiniečiai nebandys užimti 
krikščionių laikomų pozicijų, tai 
Izraelio kariai Į Libaną kojos ne
įžengs. Izraelitai teikia pagalbą 
sužeistiems libaniečiams, alka
niems visuomet turi šiltos ir tTr 
stos sriubos, bet Libano terito-, 
rijos nebenori. Viskas gali pasi
keisti, jei Izraelio karo vadovybė 
Sirijos karo veiksmuose įžiūrės 
noro stiprjnti Sirijos pozicijas 
jriėš Izraelį.

Libane ir Izraelyje nuolaika 
labai įtempta. Mažiausiai lauk
tu momentu gali prasidėti karo ' 
veiksmai visu smarkumu.

Suėmė Baltuose
Rūmuose

WASHINGTON. — Baltųjų 
Rūmų lankytojų tarpe įėjęs jau 
nuolis R. D. Allen įrėmė ginklą 
sargybos pareigūnui D. J. Arey 
ir įsakė vesti pas .prezidentą. . 
Pareigūnas ėjo kitais keliais ir 
pakeliui sugebėjo nugalėti jau
nuolį ir jį sulaikyti.

Jaunuolis perduotas sostinės 
policijai ir yra kaltinamas nešio
jantis draudžiamą be leidimo 
ginklą ir valstybės pareigūno 
užpuolimu.

/
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STASĖ IR JUOZAS SIM0KA1TIS

Amer Seniausias automobilių pardavėjas lietuv

Machin
AT OUR LOW RATES

ėlian

tffOOOtoOOOOL

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

Neišdrįsote net savo pavardžių ant leidinio patiėti. 'Taigi 
esate tikri bailiai Jeigu šitą leidinį pavadinote Nr.l, tai 
reikia tikėtis, kad ir daugiau tokių atsiras raudų. Maty

tomis žymesnėmis Amerikos programomis ir vietovėms 
buvo perduota į 30 valstybių. Ar lietuviai kada nors to
kią reklamą turėjo?. Gal ir jūsų raudaskas nors^ ‘'per
transliuos”. - .

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to savjjegula.dy!

« r*®'/ X

— Sunaikinus gjtininką, ba
das sunaikys pasitikėjimą caru 
ir tikėjimą j Dievą, ves žmones 
i revoliuciją ir nulems mūsų

Take stock in America.
Now Bonds matūra in lesa than six yearn.

dėlės, bet mes' neturime praleis
ti nė vieno susirinkimo vienin
teliu tikslu — trukdyti veiklą.

lietuvių Enciklopedijos Lei
dykla — neįkainojama Juozo 
Kapočiaus dovana visai lietuvių 
tautai, veikianti 395 W. Broad
way, South Bostone, jau išlei- 

< do, išsiuntinėjo ir prenumerato- 
; riai jau gavo Lietuvių Enciklo
pedijos anglų kalba — Encydo- 

I pedia Lituanica penktąjį tomą. 
Beliko dar vienas tomas — šeš
tasis ir bus laimingai baigta

Enciclopedia 
Lituanica

Savings Plan where you work, ortho 
Bend-a-Month plan where you bank.

Before you know it, your Amencan
••to wul be a reality. j'

2212 WEST CERMAK ROAD 

pxna XuAXAtsua Prtriift

HOURS: Mon.Tua.Fri.9-4

statyti Lietuvių Tautos Žinija 
— viena iš 36 tomų Lietuvių 
Enciklopedija patiem lietuviam, 
antroji iš 6 tomų Encyclopedia 
Lituanica anglų kalba, Lietuvos 
draugams Amerikoje, Kanado- 
įe ir visame plačiame pasaulyje.

Įspūdingas uu darbas- Kiek-

gentas užvedė ant scenos muz. Jakūbėną ir pristatė pub
likai. Taigi, raudų organizuotojai, amerikiečiai pama£ė, 
kad ir lietuviai turi gerų muzikų, kurių pasaulinio garso 
orkestrai, kaip Čikagos neatsisako išpildyti. Tamstos tur 
būt ir dabar nežinote, kad lietuvių paroda, kurią teko 
man, mano žmonai ir p. Raindel organizuoti, buvo nufil-

durinės žemvaldžių klasės Vla
dimiras Ujičius Uljanovas buvo 
vidutinių gabumų mokinys, nors 
labai stengėsi pirmauti. Jam se 
kėši mintinai iškalti dalykus, 
ypatingai, kurių nemėgo. Silp
niausias buvo logikoje ir tai da
bar atsispind visoje komuniz
mo praktikoje, net mūsiškių ben 
dradarbiavime bei tiltų su jais 
statybose.

Baigęs teisės mokslus, jis su
prato, kad šioje srityje neiškils, 
todėl metėsi į revoliuciją; kur 
buvo stoka intelektualų. Be abe 
jo prisidėjo prie šio nuospren
džio keršto aistra: jo brolis bu
vo sušaudytas už veiklą prieš 
caro valdžią. Įvykdyti -revoliuci
jai Leninas ragino nesiskaityti 
su jokiomis priemonėmis: šau
dyklėmis, dinamitu, peiliais, nuo 
dais, sieros rūkštimi. 1891 m. 
Samaros srityje siautė badas, 
nuvaręs į kapus virš 900,000 
žmonių. Leninas įsakė revoliu
cionieriams sabotuoti pagalbos 
komitetų veiklą. Jo pareiškimu 
tas badas buvo Dievo dovana:

CHICAGO, ILLINOIS 60601

Virbate 7-774?
Thur.9-8 sat. 9-1

valdžią kazokų vadą Pugačiovą. 
Ūkininkai tikėjo, kad Pugačio- 
vas yra naujasis caras, nes jo 
armijų priešakyje buvo neša
mos vykusiai padirbtos caro vė
liavos.

Dabar taip pat daugelis seka 
paskui netikras vėliavas, kai kur 
jau unisonu kartojant Atgitpro- 
po ir svetimų jėgų duotas min
tis ir patriotizmu bei tėvynės 
meile atskiestas frazes. Tarp se 
niau ir dabar yra tik toks skir
tumas, kad paskui Pugačiovą ir 
jo vėliavas sekė neraštingi kai
miečiai, o dabar juos pakeitė 
neinteligentiški ir karjeristinio 
tipo intelektualai.

Navrozovo pamokymai išs
klaido daugelį mitų apie komu
nizmą, atveria akis apie dabar
tines apgaules ir atskleidžia tie 
są apie žiaurią komunizmo pri
gimtį, kurią įkūnijo^ ne kas ki
tas, o tik pats Leninas. •

Komunistai Leniną vaizduoja 
genijum, tačiau geniališkumą jis 
teparodė tik meluose, apgaulė
se ir suktybėse, taip pat žiau
riausios sistemos kūrime, ku
ri buvo ir liko pats didžiausias

keistos taktikos metodus: sus
penduoti ir išvaikyti tarybas ir 
organizacijas, panaikinti beiko- 
kią spaudos laisvę, terorizuoti 
bažnyčią, likviduoti ūkininkiją, 
įsteigti šnipų ir tortūro būsti
nes ‘su neapsakomais kankini
mo būdais. . -
• Leninas .buvo aukščiausio laip 
snio savimyla. Laike Volgos upy 
ne bado, kuris tikrumoje buvo

Grimorių darbai ijf lvk®*Čiai. * Netikrų vėliavų sė
jai seniau ir dabar. Komunizmas nepasikeitė, tik 

prisitaikė prie detentės.

BALZEKAS MOTOR’S -
4030 Archer Ave., Tel. VI 7-1515

pių perviršijęs! Sudėjus abi en
ciklopedijas iš eilės užima visą 
lentyną, kaip didžioji Encyclo- 
pedia Britannipa! .

Visi penki tomai daro džiugų 
įspūdį: pavyzdinga spaudos te- 

i chnika, švarus tekstas, aiškios 
iliustracijos ir žemėlapiai, tvir
tas įrišimas, šis V tomas apima 
alfabetine tvarka raides nuo S, 
pradedant Sabaliauskai le Geno
vaite ir baigiant raide E — Už
venčio miesteliu. Su-'žingeidu
mu lauksime, ką Encyclopedia 
aprašys paskutiniame^šeštiaja- 

,me tome, kuriam beliko, raidės

Quarterly
OUR SAVINGS

CERTIFICATES
EARN UP TO 7:U%

Dažnas šių laikų politikierius 
ar tokiu norįs būti visuomenės 
veikėjas klysta ir kitus klaidi
na mitais apie besikeičiantį ko
munizmą ir įgaunantį vis žmo
niškesnį veidą. Ypatingai daug 
vilčių dedama į Eurokomunizmo 
formavimąsi. Yra tikinčių į mi
tus, kad Lenino komunizmas bu 
vo visai kitoks negu Stalino, o 
Trockio komunizmas ‘ būtų bu
vęs beveik tobulas.

Ne vienas net komunizmo ži
novas ir kritikas, nesigilinda
mas į dabartinio atodrėkio esmę 
ir prasmę, disidentų judėjime 
įžvelgia skaistėsjantį komuniz
mo veidą. Yra net kultūrininkų, 
tapusių to veido grimoriais, ku
rie netiesioginiai reklamuojasi, 
kad prisidėjo prie tos veido šyp 
senos palaikymo, visai neboda
mi, kas tą šypseną tikrumoje su 
kėlė ir tebekelia; Jie išeivijai 
padarė ir tebedaro nuostolius, 
kurių dydį ti^ ateitis parodys.

Levas Nayrozov parašė apie 
komunizmą išsamią studiją “The 
Education of Lev Navrozov” 
(Harper & Row,-628 psi., $12, 
95). Jos įvade rašoma apie 1700 
m. pabaigojesukilusį prieš caro komunizmo ramstis. Kilęs iš vi-

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linkime visiems savo klientams ir draugams

Noor K Bbwte when beW to
■MUwrthr < I (xxitlw the fint 4
WMW L ere mpiMrd if lotu c j 
iėlryidL o»n br auhad *
•i yaw htooewt m nat Rubrcct to «uU C 
«r ImbI ienrmr buto, and Moral Ux may

Volare Premier-Coupe
t

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau.
(Vartotos mašinos— urmo kainomis) 

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

Lietuviška radijo programa 
LIETUVOS AIDAI

....... ’ - - “ 
yra kiekvieną penktadienio vakarą nuo 9:30 iki 11-tos vai.
iš WOPA stoties 1490 AM banga.
Sekmadieninė programa iš WJOB 1230 AM stoties, Hammond, IncL, 
būna nuo- 9130 iki 10 vai. ryto gerai girdima Illinois ir Indiana valstijose

Programos vedėja Kazė Brazdžionytę, 2646 W. 71 SL, 
Chicago, Ilk 60629. TČI. 7/8-5374.

ri sužeidusį tamstų smegenis.
- t - ■

Mano žmonai teko lankyti Čikagoje vieną seminarą. 
Ten apie vokiečius ir lenkus, jų nuveiktus darbus kalbė
jo po 30 min., o apie lietuvius pasakė keletą sakiniu, tai 
ir viskas. ■ , '

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Imki visiems savo kostumeriams 

ir draugams

Jazio eringio
California Super Service Station

4824 S. CALIFORNIA AVE. 
Tel. Virginia 7-9327

Bepig dabar: leidėjas ir dau
gumas bendradarbių jau turi 
vertingą patirtį enciklopedijų 
rašyme, ir leidime^ xlėilck s.lebėli 
nai gražiai atrodo visi peuki to-, 
mai, kaip, iš vienos formos iš
lieti. Toks bus ir šeštasis to
mas. •'

Tcano pradžioje patiektas są
rašas apima. 77 bendradarbiu 
vardų pavardžių, iš kurių 13 
jau atžymėti kryželiais, reiškia 
nebelauks malonumo pasidžiau
gti savo kontribucija didžiajam 
Amerikos lietuvių darbui, var
dan tos Lietuvos. X Fr.

PS. Beje, E. E tchrė pridė- 
las atskiras ' pranešimas,- kad 
Leidykla jau atspaude Lietuvos 
Tyrimo Instituto išleistą žino
mo Mažosios Lietuvos lietuvio 
Martyno Brako svarbią . knygą 
•sr.g’ų kal’ a “I ituania Minor.

visoje Rusijoje, nežiūrint 21 mi
lijono mirus badu. Leninui as
meniškai ! būdavo pristatomas 
maistas vagonais, iškart 6 vago 
nai kaviaro. ..

1956 m. Kruščiovas pakaltino 
Staliną ir primetė jam visas ko-, 
munizmo negeroves, visus než
moniškus nušikaftimųš^-:~prieŠ 
žmogų ir prieš pasaulį. Tai ne
tiesa. Visą despotizmo mašine
riją Stalinas paveldėjo iš-Leni
no. Pagaliau Stalinas buvo Le
nino mokinys, tik patobulinęs 
sistemą ir sugebėjęs valdžioj 
nepasisekimą bei klaidas suvers 
ti ant komunizmo priešų ir ta 
proga juos sunaikinti. Pagaliau 
Leninas .mokė teroro ir Petro- 

' grado kompartijos sekretorių Zi 
novjevą 'tokia telegrama: ,

— Mūsų taryboje yra. nutar
ta veikti masiniu teroru ir kai 
ateina laikas, mes. turime imtis 
revoliucinės iniciatyvos. Tero
ristai mus laikys nesubrendu
siais ištižėliais. Mes turime juro 
paguoti masinį terorą prieš kont 
rarevoliucionierius. '

Iki-šiol joks komunizmo teore 
tikas, net i» Eurokomunizmo 
sluoksnių, nepastsakė “prieš Le
niną. Jis buvo ir liko neginčija
mu komunistinės revoliucijos 
autoritetu. Jo taktikoje yra nu
matytas bendradarbiavimas su 
fiziniais ir idėjiniais priešais, 
jeigu tik tai atneša komuniz- 
*mui naudos. Keista, kad mūsų 
bendradarbiauto j ai ir samdyti 
tiltų statytojai, bando visus mo
kyti patriotizmo ir nori įtikinti, 
kad bendradarbiavimas mums 
naudą neša. Kitaip galvojahčius 
asmenis ir jų organizacijas jie 
stengiasi sukompromituoti ir 
sunaikinti.

tą, kada susirinksite “Graudžius Verksnius” “giedoti”, 
nepamirškite ir manęs pakviesti. .

O dabar pasimelskite, k.ad jėzuitai, marijonai atsi
verstų ir nedarytų tokių klaidų ir neerzintų žmonių. Vie
ną mąstą Jūs taikote- man, nes aš ruošiau 200 mėtų JAV

2638 W. 69th Street . Tel. GR 6-4259
j CHICAGO, ILL. 6062*)

GRAUDŪS VERKSMAI” ČIKAGOJE
(Tęsiny*)

INS0REO

Tp. F>T VOUR tlSiCOMt

MutuaMė^l;
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Konsulo dr. J. Bielskio paminėjimas 
vėlavęs atvyks, Alto skyriaus: 
pirmininkas V. Čekanauskas 
pradėjo minėjimą. . 1

Ona Metrikienė iškviesta • 
prie pianino, skambino liūdnos 
nuotaikos nelodiją, o vėliavne-j 
šiai scenos įnešė šaulių ir skau
tų vėliavas.'Alto pirmininkas 
trumpai priminė prasmingą kon 
šulo Bielskio veiklą Los Angeles 
mieste. Abu Bielskiai negailėjo 
nei savo fizinės jėgos nei finan-, 
sinių išteklių lietuviškojo jau
nimo labui.

Po tos trumpos įžangėlės so-Į Šiuo ir k:tais Kazimiero Sa- Siūlęs, jog Amerikos lietuviai i talikas gali pasirinkti laidojimo

•■IM

- Praeito gruodžio 26 d. mirė 
Lietuvos generalinis konsulas 
dr. Jonas Julius Bielskis. Jo pa
minėjimą surengė losangeliškės 
ųrganizacijos (Ainerikos Liet, 
'tarybos skyrius, šauliai, ramo- 
yėnai, birutietės, Tautinės s— 
gos skyrius, Liet. Bendruome
nės Vakarų apygardos v-ba, Bal
tas, skautai) šv. Kazimiero pa
rapijos salėje, kovo 27 dieną.

' Taip atsitiko, jog ir konsulo 
Bielskio žmona, Ona Bielskienė, 
mirė š. m. vasario 25. Paminėji 
salėj buvo išstatyti- ant tautiniu 
audeklu dengto stalo abiejų mi
rusiųjų Bielskiu portretai. Gė
lės ir'juodu kaspinu parišta Lie 
tuvos vėliava darė atsisveikini
mo nuotaiką.

Apsaugos kaimai j ir saugoma sargybinių. f • ~ lt 

SALISBURY, 
vyriausybė yra 
taip vadinamus apsaugos kai
mus į kuriuos pradėjo perkeldi- 
nėti juoduosius gyventojus, no
gėdama užkirsti kelią juodie
siems teroristams arįpaitiza- 
nams apsirūpinti maistu, žinio
mis ir žmonėmis Mozambike stei 
giamai kariuomenei. Jau yra įs
teigta 7 tokie apsaugos kaimai,

dugiris Gis yra ir Liet. Bendr.

ip

..Lietuvos brigados inspektorium

GEORGE J. JONIKAS
<

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
gausiems savo pažįstamiems ir bendradarbiams

336 poslapiais su žemėlapiu ir paveikslais aprašo PannrJ, senus Je 
gyventojus ir gamta. T .200 lietuvišku vietovardžiu sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentu

—» Rodezijos j Juodųjų nationalistų lyderi: 
įsteigusi taip vyskupas Abel Muzorewa sako 

jog tie apsaugos kaimai yra tik 
ros k one e nt ravi i os s tov y ki

Ziil
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S M ’FR' TY. ROD. — Kode- ‘ 
ziios žval-r b:; yra patyrusi, kad 
i Mozam .-iką vis ūmesniais skai 
čiais iškraunama sunkieji gink 
lai: artilerija, tankai ir net lėk 
tuvai. Kariuomenė perorgani

Vakarų Apygardos v-bos pirmi zuojama ir apmokinama kartu 
ninkas) priminė, jog praeitų; su Rodezijos partizanais moder- 

f metų pabaigoje konsulas Biels
kis ir Ona Bielskienė skautams 
davė didelę dovaną — sumokė
jo keturias tūkstančius su vir-

niam karui prieš Rodeziją ir 
Pietų Afriką.

Rodezijos politikai yis dėlto 
šum dolerių stovyklavietės sko- nesitiki, kad įsiveltų didžiosios^ 
lą. Skautai šiuos jų rėmėjus ap-iPa^1’0 jėgos- į juodųjų sukur?, 
dovanoję ir dar jiems gyvenant Afrikoje karą, 
įteikę padėkos ordinus. ' j 

Bielskiu paminėjimo publiko-) 
koje, kaip V. Vidugiris pranešė, į 
buvo ir Bielskiu duktė Rūta. - *

Po šio skautų veikėjo atsis
veikinimo Juliaus ir Onos Biels 
kių paminėjimas baigtas Lietu
vos himnu ir vėliavų iš salės iš
nešimu. J. Klauseikis

būdą ir sudegintiesiems dan
gaus vartai nebeuždaromi. Be
veik patikėjau kaimyno aiškini
mu, ypač kad S. Paltus pradėjo 
pasakoti jam žinomą atsitikimą 
iš šių dienų vieno veikėjo šei
mos. Esą, tėyas ateitininkas, vai 
kas susituokdamas pakeitė ti
kybą ir t. t. Bielskis buvo kata
likas ir po jo mirties šv. Povilo 
bažnyčioje katalikas kunigas 
sausio 6 d. skaitė mirusiojo at
minimui skirtas maldas.

Gaila, kad S. Paltus j pabaigą 
savo kalbą nuvertino. Publika 
buvo susirinkusį konsulą Biels-. 
kį ir jo žmoną Oną prisiminti 
ir pagerbti už lietuvybės dar
bus, o ne klausytis asmeninio 
gyvenimo blusinėjimo.

Pradėdamas prakalbą S. Pal
tus gražiais žodžiais pasveikino 
publiką, bet ir priekaištų nepa
gailėjo tiems lietuviams, kurie 
čia neatėjo.’ žvilgsniais perme
tęs publiką ‘ suskaičiau daugiau 
negu 180 asmenų, jei prakalbi- 
ninkui tai mažai, jis turetų atsi
minti, jog būna ir taip, kad kar-

listas Rimtautas Dabšvs, akam- piegos posmais Algimantas Že- kariai gali atvykti ir kiekvienas 
nonuojant Onai Metrikienei, pa maitaitis kėlė publikos mintis į atskirai stoti į Lietuvos kariuo- 
dainavo vieną dainą. Režisorius Lietuvos senovę, o kartu kilo ii* asenę.
A. Žemaitaitis ddklamavo iš Ba-1 Pagarba mirusiam konsului^ Neskaitant vieno kito pasi

kartojimo, S. Baltus buvo rim- 
i tai prakalbai pasiruošęs, tik gai 

ro vadas,_ bet Amerikoje orga^la> kad f suskystėjo.
* - Esą jis girdėjęs konsului Biels

kiui priekaištų, kad jo tartis ne 
ir kitaip dirbo atgimstančios | lietuviško akcento, kad vaikus 
Lietuvos laisvei.

lio Sruogos istoriškos kronikos1 Bielskiui, kurs nors ir nebuvo
’ Programos pradžia buvo skel ■ Kgrimiero Saniegos dialogus, kaip tas vaivada pagarsėjęs ka

bta 2 vai., bet labai vėluota. Ren Puikus naririnkimas, nuotaikin- 
gėjų bent porą kartų atsiprašy- <ras deklamavimas: 
tą publikos, jog negalima pro
gramos pradėti, nes kalbėtojas 
dar kur nors pakeliui iš namų į

turėkit žmo^ė^; i P^žJstat?
— ptmona<? d’*dvcic TJpfuvos 
vnn’A’ię burtuos,

- - - Pagarsintas karo v^d?^
salę. Pagaliau, prakalbininko prieš jus. kaip va:kas, stoviy he 
besulaukus ir tikint, jog jis pa- Vjedrisdmas akių pakeVi į dangų-^’

/
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VALDYBA IR DIREKTORIAI

CHARLES ZEKAS, Chairman Board of Directors
ANTANAS ŽAKAS, Secretary

Sąskaitos apdraustos iki $40,000

BRIGHTON FEDERAL SAVINGS
- VND LOAN ASSOCIATION
1871 Archer Ave., Chicago, Illinois 60632

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA 
t NaoIteopM galima gauti puikių knygų, kurios pspuoš bet kokią 

; knygų spinta «r lentyną.
AMtMHndras Pakalnfflds, MES GRĮŽTAME. Įdomūs Jaunų dienų 
: T “ atsiminimai ir įvykių bei rietu aprašymai, skaitomi kaip ro

manas. 367 psL Kaina $3.
A. PakalnWcte. METAI PRAEITYJE^ Netolimų įvykių prisimini- 

ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti į 12 dalių. 296. psL. kaina $5.

br. Kazy* Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas. Gra
nata virimais. 336 psL Kaina $6.00. Minkštais virš. $5.00 

Prof.: ■ VW. BlrflJka, SENŲJŲ LIETUVIiKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL, Įrišta — $3,00, minkštais vir- 

; Sėliais — $2,00; n dalis, 225 pst, įrišta — $3,00. minkš- 
■ tais virieliais - -•_____________ ;________________ '$2.00

Henrikas Tptnas — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalnė# ir Labguvos.apskritys su įdomiais aprašymais, Iliu- 

■L . atrarijomis ir dokumentacija. 336 pšl., kaina $6.
P. KeslOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
; partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.
Janina Nertinė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai

.170 psL __ —--------------------------- ------------------------ — $3.00
' .RL Gudelis, POVILAS MILERIŲ biografijos bruožai 235

• puslapiai. .—------------------ ——;-----------------------------
Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto Išlaidoms.
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Rimta kalba ir plepalynė 
I

''Pagaliau atvyko pavėlavusie
ji: įnešta ramovėhų vėliava ir 
Stasys Paltus pradėjo vadinamą 
ją pagrindinę prakalbą. Iškal
bus, gerai išstudijavęs konsulo 
Bielskio /biografiją ir visą jo 
veiklą nesinaudodamas užrašais 
išpasakojo.

Supratau, jog S. Paltus yra 
turėjęs pasikalbėjimų su- čia 
veikusiu konsulu Bielskiu, nes 
kai kuriuos jo gyvenimo ir veik 
los faktus minėjo, kurie šiaip 
kitose Bielskio biografijose ne
minimi. Pvz„ kai Amerikoje bu
vo organizuojama Lietuvos bri
gada, tikslu nuvykti Į Lietuvą 
ir padėti nepriklausomybės pra
džioje kautis su priešais, tuome 
tinis ministeris pirmininkas Au 
gustinas Voldemaras atsisakęs 
priimti Amerikos lietuvių karių 
brigada kaip atskirą vienetą.

ne taip užauginęs kaip’ jo pasa
koriai nori, kad net pažiūras 
pakeitęs...

Na, ir visą šitą plepalynę pra 
kalbininkas ėmėsi aptarti ir at
remti, pateisinimui pavyzdžių 
iš kitų žymių žmonių gyvenimo 
pasakodamas. Pastebimai publi
ka pradėjo krutėti. Ir aš greta 
sėdinčio pažįstamo paklausiau, 
apie kokį Bielskio pažiūrų pa
keitimą pasakoja? Niekur nebu
vau ankščiau nei kur skaitęs, 
nėi iš "paties Bielskio girdėjęs, 
kad jis būtų savo pažiūras pa
keitęs. Jis nuo jaunystės.Lietu
vos laisvei dirbo, -Lietuvos lais
vės viltimis, fki mirties gyveno.

Kaimynas sako, jog gal apie 
tai Paltus komentuodamas gal
voja, kad Bielskio kūnas sudegin 
tas, vadinasi, katalikiško laido
jimo pažiūras] pakeitė. Deja, 
jau pati katalikų bažnyčios va
dovybė yra nusprendusi, jog ka-

baido. O šį kartą, vietoj baręs 
neatvykusius, prakalbininkas 
verčiau būtų atsiprašęs už pa
vėlavimą ir kad susirinkusieji 
turėjo j<5 laukti. .

Skautu padėka .

Į konsulo Bielskio pagerbimo 
pabaigą solistas R. Dabšys pa
dainavo dar vieną liūdesio dai
ną. Pianinu pritarė Ona Metri- 
kienė.
Skautu veikėjas Vytautas Vi-

1739 So. Halsted St_ Chicago. HL 60608

Brangiai kainuoja .

Amerikos pasiuntinybės 
[Pasiuntinybių tarnautojus ap-/ 
saugoti užsienyje brangiai kai. 
nuoja. Vienoje tik Argentinoje/ 
pasiuntinybės ir jos tarnautojų, 
apsauga į metus kaštuoja vie 
nas milijonas doleriu.

7058 So. Fairfield Ave RE 7-0017

Taupykite dabar
pas mus

1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608. — TeL HA 1-6100

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje.

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
' A -r ' _ V •

Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metu 
Chicagos lietuviu gyvenimą ir ju atliktus darbus 664 nsl. r Kaina 
$10. Išleido Amerikos1 Lietuvių Istorijos Draugija. __

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuviu kolonijos, jo suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios. Įsteigti laikraščiai, kuritL.viao buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytinisi ir 314 veiklesniu žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikišku, socailistimų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai. įsteigtos mokyklos, skaityklos ban
kai ir kt

Norintieji šią knyga Įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir paaiąsti:

1739 So. Halsted SU Chicago. UI. 50608

Pas mus taupomi jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jumę. pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondu?-namams įsigyti.

'f ' ■

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

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

vių* gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau ii nardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jmom KapaJinskaa, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplel- 
džlant Lietuvą bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapallnskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai jsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETtS (SPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė bovo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje’ ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas gndėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL SI .50. Yra taip pat 
Išversta i anglų kalbą.

M. ŽoUmko. SATYRINES NOVtLRS. Genialaus rusų rašytojo 
> 80 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina $2.

D. KuratHs, KELIONE | ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. An- 
1 tariaus pastabumą neapgauna Intunlsto ir agitpropo propaganda bei

Prof. P. Pakarkite. KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. ITS psi. dokumentuota istorinė studija apie prūsų tikimą. 
Kaina $2.

Vincas tomaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE.

Eta ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 S®. HALSTED FT, CHICAGO, ILL. SOME 

■ ataltonkant daribe valandomis arba ubalnnf paltu Ir pridedant 
Mt|, ar plnlflna perlaida.

734%
palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE
♦ LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Or. Juotis Daupari*. ŽEMfcS OKIO ŠVIETIMAS. Studija. Klei> 
U Chicftgoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da
lią.* žemės ūkio švietimo problemos ūkininku krašte, n dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: "Jei liūdnas lietuviu tautos likimas 
nebūtą sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtu su
griovęs gražiai išaugusią ir suklestėjusiu Lietuvos politiniu, ekonomi
niu ir kultūriniu laimėjimą, šiandiena, drąsiai galima sakyti, lietuviu 
tauta galėtą didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūkj atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuviu tautos dauguma (88.12%> buvo ūkininkai Jr "po pa
sauli išblaškytu* lietuviu absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai. arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuviu 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 vaizdeliu ir lentelių, kaina tik $5.00. 
Gaunama Naujienose.

Cek] arba Money Orderi siusti tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 

Gar? ptnlgna, tuojn knygą pazfųzlaą.

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

♦
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metams_______________$30.00
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Vilniaus užmistyje matome Verkiu priemiestį

Keliai ir žmonės (4)

OKUPANTO SIMPATIJOS IR ANTIPATIJOS
' JONAS VAIČIŪNAS

(Tęrinys)
Susimaišė dangus su žeme, 

bet Šviesa jau rodosi. Gerbia
mas Skaitytojau, manau, kad ir 
Jūs pastebėjote ir supratote, ar 
ne?

Blogiausia būklė kliuvo kun. 
Keziui. Mes jį lietėme tik tiek, 
kiek jis buvo galingas duoti ar 
neduoti salę filmams. Pats pasi
priešinimas nebuvo tiesiog prieš 
jį nukreiptas, tik prieš patį įvy-

skliaustelių įdėta į tarpa su pa
rašu “aut” yra paties “G intojo 
.Zrašto”.

“Vienybė” tikrai taip rašė. 
Tačiau mane džiugina dar pridė
ti žodžiai paties okupanto.

Gal būt, tiems grafomanams 
pasimokyti rašyti iš “Gimtojo

fomanai, niekad nerašys tai, 
kas okupantui palanku. Jie vi
suomet, mokydamiesi iš “Gim
tojo Krašto”, kaip reikia skelb 
tj mintis, stipriau pajudės ir 
tuos sovietinio ruporo grafoma-

r

Rytų Europos valdovai susirūpinę
Amerikos diplomatų iškovotos kelios pagrindinės 

žmogaus teisės kelia nerimą visoje Rytų Europoje. Ame-! 
rikos diplomatai ištisus du metu kovojo prieš sovietų ats
tovus Vienos pasitarimuose, kol privertė sovietų diplo
matus, partijos sekretorių ir visą sovietų vyriausybę įra
šyti žmogaus teisių paragrafus į Helsinkio aktus.

Amerikos diplomatai žinojo, ką jie darė,'bet kai ku
riems mūsų vienuolių samdytiems politikams visa tai at
rodė Rytų Europos tautų pardavimu. Jie, neturėję pro
gos susipažinti su Helsinkio aktu, jau skelbė, kad prezi
dentas Fordas, kartu su. kitomis Europos valstybių gal
vomis, pardavė visas Europos tautas. Įdomiausia, kad prie 
Judo grašius gavusių politikų priskyrė ir Popiežiaus ats
tovą Helsinkio konferencijoje. Išeitų, kad parsidavėliu 
yra buvęs ne tik jų prezidentas Fordas, bet ir vyriausias 
jų dvasios vadas.

Visai kitaip tie Helsinkio parašai atrodo Rytų Eu
ropos valdovams. Brežnevas džiaugėsi juos pasirašęs. Jis 
džiaugėsi, kad kitų valstybių atstovai juos pasirašė. Jam 
buvo labai džiugu, kad jį, visų susitarimų laužytoją, su- 
tikokaip garbingą vyrą ir leido jam pasirašyti didelės 
svarbos turinčiame susitarime. Pats Brežnevas kalbėjo 
apie sienų klausimą, kuris Helsinkio akte veik nepalies
tas, bet jis nieko nesakė apie pagrindines žmogaus teises. 
Brežnevas, padėdamas Sovietų Sąjungos parašą, leido 
pasirašiusios valstybės paklausti, kaip pagrindiniai žmo
gaus teisių reikalai stovi Sovietų Sąjungoje ir kitose ko
munistų pavergtose Rytų Europos valstybėse. Minėtų 
kraštų gyventojai džiaugėsi padaryta sutartimi, o val
dovai turėjo pusantrų metų apgalvoti, ką jie turės atsa
kyti Belgrade, kai bus paklausti apie Helsinkio akte nu
rodytas teises.

Leonidas Brežnevas, susitikęsCyrus R. Vance, tuo
jau jam pasakė, kad prezidentas Jimmy Carteris kišasi į 
Maskvos vidaus reikalus. Jeigu jis ir toliau rems sčvietų 
disidentus, tai pakenks geriems abiejų.valstybių santy
kiams. Dar plačiau šį rusišką klausimą sekretoriui aiški
no Andrei Gromyka. Sovietų Sąjungos valdovai mano, 
kad šitas klausimas jau baigtas. Brežnevas pasakė, tai 
taip< ir bus.

Bet taip nėra. Tuojau paaiškėjo, kad už žmogaus tei
ses stoja ne tik senatas, bet ir atstovų rūmai. Pastarieji

DR. VYTAUTO DARGIO KALBA
, Dr. Vytautas P. Dargis,’ Reorganizuotos Amerikos Lietuvių Ben- 
! druomenės centro vallybos pirmininkas, bal. 3 d. Brighton Parko 

apylinkės steigiamajame susirinkime pasakėšią kalbą:

“bičiulių” peršamos. Todėl, ne- 
• priimkime frontininkų vadova
vimo Lietuvių Bendruomenėje 
ir kituose tremties.vadovybes or
gan uose!

i Mieli sesės broliai lietuviai,

brightonparkiečiai!
Taip miela ir džiugu matyti 

jus taip gausiai susirinkusius iri . .. ■ 
paaukojančius visiems taip brau-‘ Niekuo nepagristas,ir nie- 
gu sekmadienio popietį. Nepa- kuo nepateisinamas bendųadar- 
slaptis, susirinkome čia, kad pa- į davimas su pavergtos Lietuvos 

• taisytume reorganizuotume mū-! okupantu ir jo quislingais kelia 
sų šiuo metu esančią nuosmukio mnrnyse pasipiktinimą šita iš- 
stadijoje Lietuvių Bendruome-1 davikiška veiklą^ Kokių priemo
nę. Bringhton Parko lietuviškoji n!M P*®5 užtiknname
bendruomenė irgi turi pasekti Troil^o ‘bičiūliūs , kad tas isdavi- 
aukštesnius ir gražius lietuvis- kiškas bendradarbiavimas bus 
kūmo idealus, atmesdama ben- sustabdytas!
dradarbiautojų su tėvynės oku- 3) P-okomiūdstiškų vadovė- 
pantu politinius kapfyzus ir Rų leidimas (mokytojos Jonynie- 
’“vadizmo” užmačias. Kas mus nės “perlas”) ir siuntimas mūsų 
visus, nepaisant religijos ir poli- Kėluviško akadaminio jaunimo į 
tinių pažiūrų, jungia ir rikiuoja, marksizmo - leninizmo kursus 
į efektingą reorganizacijos veik- Vilniaus universitete turi būti

sustabdytas ir mes, broliai ir se-la?'
1) Lietuviai, esmėje būdami sės brightonparkiečiai turime 

patriotiniai ir demokratiniai nu- ; tuo susirūpinti ’^užkirsti kelią 
sistatę, negali pakęsti jiems pri- • tikriesiems gyvosios lietuvybės 
metamos totalitarinės politinės griovėjams
sistemos, tariamų frontininkų 4) “Kas kuo kvepia — tuo ki-

tybės kištųsi ne tik Į rumunų valstybės, bet -r komunistų 
partijos vedamą politiką.

Kitaip į visą šitą žmogaus teisių klausimą žiūri Len
kijos komunistų vadas Edward Gierek. Gierekas šiomis 
dienomis Zakopanėje susitiko su Čekoslovakijos komu
nistų vadu Husaku. Jie suėjo kitų klausimų aptarti, bet 
tuojau jiems iškilo Helsinkyje pasižadėtos gerbti pagrin
dinės žmogaus teisės, bet Gierakas kitaip galvoja. Jis man0 
valdžios poziciją, bet Gierakas kitaip galvoja. .Jis mano, 
kad reikalas yra rimtesnis, nes sovietų valdžios atstovai 
Helsinkyje pasižadėjo gerbti žmogaus teises. Gierekas no 
retų, kad komunistai šitą klausimą rimčiau svarstytų ir 
rastų kitokią išetį. Viso klausimo nustumimą į kišimą
si į vidaus reikalus”, klausimo neišspręs. Gierekas bijo

nuėjo žymiai toliau, -negu prezidentas Carteris viešai dės įa(j Helsinkyje duoti pažadai, Jeigu jie nebus tinkamai 
te. Jie stebisi kaip galima bet kokių diplomatinių reikalų sprendžiami, ilgiems metams gali pakenkti tarptauti- 
turėti su žmonėmis, kurie skriaudžia savo piliečius, sau- niams santykiams ir visų Rytų valstybių ūkiuL Čekoslo- 
valiauja, pripažįsta pagrindines žmogaus.teises tarptau^ vakijoje.žmogaus teisių klausimas sukėlė daugiau rūpes- 
tinėse sutartyse, bet praktiškame gyvenime visai į tarp-, negu pačioje Rusijoje. Pradžioje Husakas nežinojo 
tautinius pažadus nekreipia jokio dėmesio. Atstovų rū- kaip šitą klausimą spręsti, bet vėliau, sovietų.- patarėjų 
mų nariai yra pasipiktinę Brežnevo pasaka, kad pagrin-( įkalbėtas, jis ryžosi užimti griež tesnę poziciją. Visi žino 
dinių žmogaus teisių kėlimas yra kišimasis į rusų vidaus kad 77čekai pasirašė, manifestą, kuriame reikalavo 
reikalus. Prezidentą Cartcrį remia ir užsienio valstybės, vykdyti Helsinkio aktų nuostatus. Husako policija sue
is Rusijos ateinančios žinios sako, kad prezidentas Car- mė pačius įtakingiausius pasirašiusius čekus ir pasiūlė 
teris Rusijos gyventojams tapęs didžiausiu didvyriu, drĮ jiems patiems išvykti į Australiją, kad nesimaisytų ir ne
susiu viešai pasisakyti už pačių rusų tremplianamas žmo. kliudytų vyriausybei, turinčiai ir šiaip pakankamų bėdų.

Policija pasirašiusius tardė, kjausinėjo, ieškojo “kreivos 
minties” kaltininkų, bet niekur nieko negalėjo rasti. Pro 
kurorams ir tardytojams buvo pakišamas Helsinkio ak
tas ir baigiamas aiškinimas.

Husakas, susitaręs su Austrijos valdžia, pasiūlė kai- 
kuriems teisių reikalaujantiems inteligentams išvažiuoti 
į Austriją. Jis manė, kad šitokiu būdu klausimą galės su
švelninti. Jis nustebo, kai visa eilė inteligentų atsisakė 
vykti į Austriją Jie nutarė pasilikti Čekoslovakijoje ir ko 
voti už teises, kurias pats Husakas Helsinkyje buvo pa
sižadėjęs respektuoti.

Pagrindinių žmogaus teisių klausimas kėlia nerimą, 
visoms Rytų Europos vyriausybėms, vienur tūkstančiai 
nori išvažiuoti, o kitur žmonės reikalauja, kad tos teisės 
būtų pripažintos kiekviename žingsnyje.

- NAUJIEM*, CHICAGO 8, ILL_ Friday) Aprii 8> 1977

gaus teises.
Žmogaus teisių klausimas kelia rūpesčio ir “savaran 

kiškuose” Rytų Europos komunistų kraštuose. Rumuni
jos- komunistų partijos vadas Nikolae Ceausescu rado rei 
kalo pagrindinių žmogaus te'sių klausimu pasakyti kal
bą rumunų “parlamente”. Jam labai nepatinka, kad įvai
riuose kraštuose kalba apie žmonių teisę keliauti į kitas 
valstybes. Dar labiau jam nepatinka, kad kitose vaistybė 
se atsiranda žmonių, kurie daro dokumentus, įrodinėja 
kitoms valstybėms priklausančias pilietybes ir reikalau
ja, kad dabartinė Rumunijos vyriasybė išleistų juos už
sienin. Ceausescu negali pakęsti, kad Rumunijos pilie
čiai stengiasi išvykti į kitas valstybes,turinčias aukštesnį 
pragyvenimo lygį ir geriau išvystytą pramonę. Jis norė- 
tąkad tie žmonės pasiliktų Rumunijoje ir padėtų pakel
ti rumunų ūkį ir gyvenimo lygį. Jis nenori, kad kitos vals

tą tepa’’, sako visiems žinoma 
patarlė. Tikrumoje, patys būda
mi gyvosios lietuvybės griovėjai, 
šita fanatizmo apakinta Machia- 
vellio frontininkų saujelė, vado
vaujama “garbės nario” cleve- 
landiečio Barzduko, arogantiškai 
bruka Amerikos Lietuvių Bend
ruomenei savo vadovavimą, 
ydant vykdytų batlaižiavimą oku 
pantui ir jo lietuviškiesiems quis-

paskelbęs laiško, neteisingai kai 
tinančio delegaciją, gal jo var- 

). das visai būtą buvęs užmirštas. 
Dabai-, “Gimtasis Kraštas” už
stoja filmą rodriną, minėda- ūžiama spauda vadina JAV gy- 
mas ir kun. Kezio vardą. (venančius spaudos darbuotojus 

Kun. Kezj-s, šį kartą tikrai,, grafomanais, tai tepka tik pa- 
be mažiausios abejonės, kuni- dėkoti. Reiškia, tie grafomanai 
gas, nors Uogos valios šūktelė-. eina teisingu kovos prieš smau- 
jimai net ir tą kunigystę nori gikus keliu, 
nuo jo, atimti. Okupantas pasta
to kunigą savą minties pusėje. 
Dalykas rečią rečiausias, beveik 
neįtikėtinas. Pasakyčiau trum
pai : kun. Kezys yra išprovokuo
tas, ir kaip jis apsigins nuo tos 
provokacijos, tai jau net ir šių 
eilučių rašė jui neaišku.

Neužmiršta “Gimtasis Kraš
tas” ir jų vadinamą vaduotojų, 
smogdamas dar vieną nebesą: 
“Apie šį precedento neturinti 
atsitikimą jau buvo rašyta š. m. 
“Gimtojo Krašto” 7-ame nujne- 
ryje. Gangsteriškais “pseudopat 
riotą” išpuoliais pasipiktino net Atsakymas: UŽ pilną sveikatos 

tikrinimą Mayo klinikoj mokėti 
tenka įvairiai, tarp $300 ir $600, 
priklausant nuo tb,/kiek laikot, 
bus reikalinga pilnam fiziniam

nūs suvarys į ožio ragą.
Išvada: kada aneksuotojo lei-

Tikėk, Midas Skaitytojau, 
kaip nepaprastai sunku rašyti ir 
viešai iškalbėti tokius dalykus. 
Iš viso, šnekėti apie žmones, kol- 
dar nuo įvykių nepraslinkę me
tų metai, liūdnoka. Ypač, kai 
tenka paliesti asmenis,, norint 
siekti pagerėjimo ir teisingupo.

KIEK KAŠTUOJA SVEIKATOS 
TIKRINIMAS MAYO KLINIKOJ

Klausimas: Kiek kaštuotų pil- 
'nas sveikatos tikrinimas Mayo. 
klinikoj ir kaip, ten patekti? j

Savo politinėje kriminalinėje 
Lietuvos vadavimo koordinaci
jos akcijoje, šitie nusigyvenę 
bolševikų batlaižiai leidžia net 
anoniminius pamfletus, norėda
mi pakreipti populiarią tykin-’ 
čiosios lietuvių visuomenės opi
niją frontininkams teigiama link 
me! Bet mes esame tikri ir po
zityviai nusistatę, kad šitie ano
niminiai spaudos “perlai” yra 
nevykę politiniai boomerangai, 
kurie atsimuš į pačius “fronto 
bičiulius!”

Jau pats laikas suprasti fron-~ 
to “bičiulių pranašams”, kad jie 
nekalba “ex cathedra” -— ir liau
tis skaldvti ir kovoti su lietuviais

. - - ėir&lCJl ------ auv.;
tremtiniais tarpusavy, o mi- ^ja ir n^ėjoja atstovaują 
kreipti ją pinigu ir rašalo lieji- Uetuvi tautai»„ ’
mą pnes bolševikini okupantą!^ Kad skaitytojas visai supras_ 
Tai yra tikroji fronto “bičiulių”^, norfu paaiškinti> ferpe! 
paskirtis ir tikrasis reszistenci- ■

Kilę is kilniosios "ateitininką Tad, sesės ir broliai bright on- įtaiso sdvo namų sienose. Kai 
kregždės tose nišose nesuka sauį

gi nuosaikesni “vaduotojai”...
Argi tikrai pasipiktino? No

rėčiau pasitikrinti...
Tarpe kitų ištraukų “Gimta

sis Kraštas” duoda ir iš “Vieny
bės”, nuteikdamas “Vienybės” 
aiškinimą teigiama prasme, net 
prikergdamas ir savo sakinį 
(kad būtų sveikiau mums.

. J. V.'.). . :
“Chicago j e” vyksta . koktūs 

reiškiniai: Stravinskai,7 svillo- 
niai, Vaičiūnai ir pan. (Naujienų 
aršieji grafomanai — aut. j ra-

turių dienų. Norint ten patekti, 
reikia gauti priėmimo laiką, rei
kia rašyti arba skambinti adresu,

155901, .telef. 507-282-2511. At
sakymo tenka, laukti kėlėt'’, sa
vaičių ir atsakys te:giąmaį». 
laikas ir sąlygos, bus tame atsa-ž-

nio sąjūdžio uždavinys!

šeimos, nelaimingai degeneravę- 
si fronto “bičiuliai”. turėtų lai
kytis “Viską atnaujinti Kristu
je” šūkio, bet ne “viską atnau
jinti madhiavelyje!” Tikrasis 
machiavelio “II principe” yra 
taurus vadas; bet ne Hipokratas! 
Tad, sesės ir broliai brightonpar
kiečiai, nors ir sunku, bandysi
me frontininkų fanatikus perau
klėti ir nurodyti jiems tikrus lie
tuviškus kelius. Tikrasis lietu
viškas kovos kelias prieš .tėvy
nės okupantą yra bendras dar
bas, bet ne bandymas vadovybę 
pasiglemžti!

5) . Įdomus šmeižtų niuansas 
— tai, kad mus, Reorganizuota 
J. A. V. Lietuvių Bendruomenė 
yra bandoma tendencingai pri-' 
st atyti amerikiečiams, kaip “so
cialistai”! Ypatingai, kada mus, 
remia “Naujienų” dienraštis! 
Tai gudriai suformuluota takti
ka, nes plačioji amerikiečių vi
suomenė netoleruoja socializ
mo!

Marijonų vienuolis ir (Įienraš- 
čio “Draugo” (tarp kitko Lietu
voje komunistai vadinasi “džiu
gais”) vienas iš atministratorių, 
vienuolis Cinikas ciniškai pri
stato R. L. B. kaip socialistus 
amerikiečiui žurnalistui Woz- 
niakin . Ypatingas lietuviškas 
‘ačiū” Dr. VyL Balčiūnui, kurs 
nuolat kovoja, demaskuodamas 
vienuolių Marijonų quislingines 
užmačias! Tegu žino vienuolis 
Cinikas, jėzuitų Vienuolis Kezys 
ir ’’domini canes” domininkonai 
rytuose, kad mes, stipriai tikin
tieji krikščionys, nepakęsime, 
kad Kristaus mokslas butų pikt- 
naudojamas ar po juo slėptųsi 
mėginimai “Kristaūs karalystę” 
paversti marksistiniu Icninisti- 
niu kiaulininku!

0 Apie Velykas paukščių my-f 
{lėtoj ai iškelia inkilėlius. Dourou 
'’apylinkės gyventojai Šudanoi 
respublikoje kregždėms lizdus

parkiečiai, sveikinu jus šį gražu kregždės tose nišose nesuka sau 
Verbų sekmadienį ir linkiu R. lizdiĮ,tainamaslaikomasnesau-' 
J.A.V. Liet. Bendruomenės Cen-1 giu. . . ' 
tro Valdybos vardu sėkmės ir 
eventualaus perėjimo visiį. pozi
tyvių Liet. Bendruomenės funk
cijų! .

Valio Brighton Parko Reorga
nizuota Seniūnija ir Apylinkė.

' ■ - ■ * .• ’ -e' ;

9 Indijoje yra labai gerbiami 
gyvuliai, labiau kaip žemiausio 
luomo — parapiją žmonės. Var-* j 
das pariah reiškia būgnininką 
Jis yra negerbiamas, nes muša

5®

- vj

Dabartine Panamos vyriausybė, nuvertus! par 
reikalauja, kad JAV visiškai pasitrauktu iš Panamos kanalo ir perftMy 
panamiečiams tvarkytį viH kanalą. Tu© tarpu Pajamos gyventojai, 
turĮ darbo kanalo srity ja nenori kad amerikiečiai pasitrauktu, nes tada 
kanalas gali būti uidarytae ir f k neteks nvolatirriy derby. Paveiksle 
matomo kanalo darbininkus, nenorinčius, kad amerikiečiai pasitraėktv«

■v '•

%

i



I 
1

DR. K. G. BALUKAS 
KKUstlhJRA IR MOTEMŲ LIGOS 
GINEKC LOGINS CH1RURGUA 
6449 Sa. PulMtt Rd. (Crawford

Med.«| building). Tai. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal rvrtinrų 

ei neaUlliepia. skambinti 374-PXH

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR šlapimo takų 

CHIRURGIJA 
Talaf. 695-0533 

®a» V»l|«y Medical C*n*ar. 
aro SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

DR. PAUl V. DAUGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W«stch«Kt«r Community klinikos 
M^dicinof direktorius.

<938 S.Manheim RdLWastchostor. Hi
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis r 

kas antra šeštadieni R—vai 
TeL? 582-2727 arba 562-2728

Angolos karo jėgos, įsiveržusio* H Ango
los į Zairę, stumiasi pirmyn dviem krypti
mi. Vieni ginkluoti būriai veržiasi 4. Čikapos 
miestelį, o kiti veržiasi į buvusios Katangos 
provincijos vario kasyklas. Jeigu įsiveržė
liams pavykty užimti vario kasyklas, tai į ko
munistę rankas patekty svarbus žaliavos 
centras. Zairės kariai nepajėgia sustabdyti į 
kasyklas besi veržiančiu gerai ginkluotę da- 
liniy. .

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI j

"Grįžkit* j mane ir ai grįiiu į įua, sako kareivi į ęi Vieipats",
- . Mat 3:7. 1
Atkartotinai šventajame Rašte pasakyta, kad Dievo malonė pasilieka 

per amžius. Esamuoju laiku tik maža dalis pasaulio žmonijos gavo Dievo 
malonės jų isteisiminui ir palaiminimui. Kaip Viešpats pasirodė malonin
gas tiems, kurtuos jis priėmė ir išteisino, atleisdamas jiems nuodėmes, taip 1 
pat jis pasirodo maloningas ir gailestingas, tiems, kurie nusigręžia nuo nuo
dėmių, pasitaiso s^rįžia pas jį. Jis taip pat pasirodo kantrus net ir tiems, 
kuriems trūksta meilė* ir atleidimo dvasios. Tuo mes esame užtikrinti, kad 
tinkamo, jo nustatyta laiku. įvyks visi gerieji Dievo pažadai ir kiekvienas 
turės progos pažinti jį ir visi paklusnieji gaus amžinąjį gyvenimą.

Visi fino, kad aurtii yr« fievn u paliečia kiekvieną. Bet kur yra t * 
rusiefi? | tą kl<u««ns atsake knygutė "Viltis po mirties'^ kurią 1 J
-.•/nokamai- Rašykite:

M ŽAVISI 1715 WEST 6bth STREET CHICAGO. ILL 60629
ŽV. RATTO TYKINĖTOJAI l

CICERO Padidinamos teisės
Washington.

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
J#/ 2533 W. 71st Street
w. Telef,: GRovehill 6-2445-6
& ** 1410 So. 50th Ave., Cicero
g Telef.: TOwnhaU 3-2108-S
J TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
, AIKŠTE TOTOMOBIL1AMS PASTATYTI

RBZ> GI 8-0872 

DR.W.ErSIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIHUSGUA 
6132 So. Kedzio Ave„ WA 5-2670 

Valandos pagal susitari mą. Jei'neat 
siliepia. skambinti Ml 3-0001.

Telef.- BE 3-5893

OR. A. B. GLEVECKAS 
gydytojas ir chirurgas 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
V'-Ja’uJob pe-tal susitarimą

Jūrų šaulių kuopos Klaipėda 
visuotinis narių susirinkimas priėmė įstatymą ir pasiuntė 

’ ' prez. Carteriui pasirašyti, kuris 
praplečia profesinių sąjungų 
kredito teises federalinės admi 
nistracijos priežiūroje. Jos ga
lės platesniems reikalams teik
ti kreditą ir mokėti aukštesnius 
nuošimčius už taupomose' sąs
kaitose gulinčius pinigus.

Kongresas Mažeika Evans

DR K. A. V. JUČAS
<89-4441 561-4605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
>009 N WESTERS! AVE.

M WESTERN AVE 
Telefonai atsakoma* 12 vai.

DR. FRANK PLECKAS 
a’‘T0METRISTAS 

kalba LIETUVIŠKAI
UI* W. Hat St. - TeL 737-5149
Tfknna- akis. Pritaiko akinius ir 

'■'■'nutpct lėlyje”
**l-. oftgai" anai tarimą. Uždaryte tree

tfONAS SSBUTIS 
y inkstų; PŪSLES ir 
PROSTATOS CHIRURGIJA 

WEST R3rd STREET
nuo po pietų- 

irotvirfAtj nilo 5—7 -vtl vak, , 
OFtao folefa 776-2880

rex, Hlef.t 448-5S45 ''

DR. VYT. TAURAS 
nvoYTOJAŠ IR CHiRURGAS 

SeMra^rairtilca, spec. .MOTERŲ ligc 
Ofiw«: 2652 WEST S9fh STREET 

TeU PR 8-1223
OFISO V AL.: pintu antrad.. trečiad 
Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. ‘ Seštadie 
įiMi 24 vaL po pietų ir kitu laik’ 

oasal rasi tarimą.

Bačulio stipendija Bowdoin kolegijai
Brunswick, Maine. — Bow-.tiems ir nusipelniusiems lie- 

doin College-prezidentas Dr. į tuvių kilmės Amerikos pilie- 
Roger Howell Jr. pranešė, kad;čiams arba kitų kraštų studen- 
Concord, Mass., junior studen- tams, kurie ne lietuvių kilmės, 
tas John* Brozowskis gavo An-j Dr. John Bachulus, gimęs 
taniuos Kunigonis - Marčinker I New Britam, Conn, daugiau 
vičius Bachulus stipendiją 1976j kaip 30 metų buvęs Laivyno 
- 19/7 mokslo metams 'Studi-' chirurgas, 1955-metais išėjęs į 
j uoli Bowdoino kolegijoje. 1 pensiją kapitono laipsniu, Avi

Baigęs Concord - Carlisle 
aukštesnę mokyklą šiame se- 
meetre Brozovsis klauso Euro
pos Studijų Institute Vienoje, 
Austrijoje. Anksčau jam sti
pend ją davė Amerikos Komr 
pozitorių, Rašytojų ir Leidėjų 
Draugija. Kaip talentingas var 
goninink&s, Brozovškis akom- O 7
panavo Bowdoin kolegijos ka
meriniam chorui.

Bachulus (Bačiulo) Stipen
dijų Fondą Bowdoine 1966 me 
tais įsteigė Dr.'John M. Bacbu- 
lus iš Brunswick, Bowdoin. ko
legijos 1922 klasės narys, savo 
motinos ir brolio, 1928 metų 
klasės Dr. Mato J. Baehulio 
atminimui.

Pajamos iš to Fondo duoda- tuose kraštuose, 
mos kas met'stipendjoins, ver

Dr. John Bachulus,

įvyks balandžio mėn. 2 d. 2 vaL 
p. p. Teresės ir Jurgio Pečkių 
sveainėje, 1500 So. 19 Ave. 
Ciceroje.

Iš kuopos kasos paskirta Cice 
ro lituanistikos mokykloms, me 
tinio parengimo —balandžio 30 
proga, 125 dol., klebono kun. Jo
no Stankevičiaus 40 metų kuni- 
gstės sukakties proga, 40 dol. 
ir ALTai, Vasario 16 proga 25 
dol. \ ,

Jūrų šaulių iši1užia\-imas į 
gamtą ivyks birželio 26 d. Na
tional Grove — Ale Cormick miš 
ke — pirma Avė. ir 31 gatvė,, 
šiaurės, rytinis kampas, No. Ri-j 
verside. S. Paulauskas

adijos medicinos specialistas,* 
jis Vadovavo pionieriškam au
kšto skridinio problemų tyri
nėjimui. Per eilę metų jis tar
navo- Jungtinių Valstybių ko
ordinacijos ir ryšių vaidinin
ku Baltijos valstybėse ir spe
cializavosi Lietuvos reikaluo
se.

Dr. Bachus buvo vyresnis 
Laivyno aviacijos chirurgasEu 
ropoję kai lėktuvais buvo ap
rūpinamas Berlynas (Berlin 
Airlift), taip pat būvo U. S. 
vyr. koordinatorius Amerikos 
lėktuvais siunčiant Egiptui pa
galbą nuo choleros. Taip pat 
dalyvaw įvairiose Amerikos 
delegacijose bej konferencijose 
ir kongresuose Anglijoje ir ki-

Bowdoin CofHege yra gąrsfi

Gatvėmis vežioja

P. ŠILEIKIS, 0. p.
-^2 ORTHOPEnAS-PROTEZISTA5 

Aparatai - Protezai, Ued. Ban 
dažai. Speciali pagalba kojoms

* (Arch Supports) ir 11
VaL: 
«5<? W*rt 63rd

Talaf^ i
St.. Chicago HL 6062 

PRospect S-5084

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČ1A 

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

Taip pat naujoji Barbaros ii 
Gene Drisbiy krautuvė

THE. DAięv ęrnoc 
9918 Southwest Hwy, Oak Lawn, 
___ Tei, 499-ijj8

^EkARĄUSTYMAi

M 0 V ; N G
Leldim** — «Pdr«ud<

KEMĄ KAINA 
R. i E R 8 N A S 

r<l. WA 5-8063 
......... ................................ ... ■ ' ■■■■ ■■au.aa

moving
Apdraustas parkrauslymas 

»* i*ąir«u atstumy,
ANTANAS VILIMAS

Tai. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos ii tffOPA, 
1490 HL A. M. : į

Lfotuvfo kalba: kasdien nuo pir- ll 
nūdienio iki penktadienio 12:30 Ii 
— 1KX) vai. popet — Šeštadieni'' 
ir sekmadienį nuo 8:30 iki 0:30 
vai. ryto.

TeMa NSmfock 4403

7U9 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO ILL. 60629

LENGVAI GAVO, GREITAI
IŠLEIDO j

San Francisco, Cal. — Dvide-' 
šimt septynių metų Richard 
Rees 1976 m. pavogė iš Brinks 
Co. beveik pusė milijoną dolerių, 

]o kai jį sučiupo tai pas jį rado 
I tiktai $393.00. I

Beveždamas 411,833 į vieną

Rytų Kinijos provincijose nu
sikaltėlius pradėjo vežioti gat
vėmis, rodant juos miniai. Jie 
vežiojami atviruose sunkveži
miuose, surišus užpakalyje ran
kąs.

Vieną tolų vaizdą pavyko nu- 
fotagrafuoti vienam turistui. 
Nuotrauką įsidėjo Chicago Sun- 
Times.

MIDLAND
SAVINGS
AMD LOAN ASSOCIATION

*929 So. HARLEM AVE., 
Bridgeview, Illinois 60455 

Tel. 593-9400

4Mf ARCHER AVEMUI" 
CHICAGO, HXINOIS 

RHONE: t54-M7t

Passbook Savinas
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly.

Certificate 
(Minimum 55,000).

Nuo 
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalas visos taū 
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums' už mums palodyta 
pasitikėjimą. Mes uore 
tume būti Jums naudmgi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$40,000 X '

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE.

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

EUDEIKIS
fenui, kad jis'užeina į restora
ną, kad galėtų nunešti mergi
nai dėžę šampano. Jis nuėjo į 
restoraną ir daugiau nebegrįžo, j

Policija tardė merginą ir šo-' 
ferį, bet Brinks bendrovės tar- 

į nautojo Rees. niekur nerado.
- ' . 1

Jis buvo suimtas tiktai 1976 
metų rudenį. Teisėjui jis pareis 5 
kė: — Pinigai lengvai atėjo, tai ■ 
greitai ir išėjo, plačiai gyve
nant...

Teisėjas paskyrė dešimt me
tų kalėjimo.-

GAIDAS ■■ DAIM1D
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJ 1510 ĮSTAIGA

*605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741-1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

aukštųjų mokslų institucija su 
1.350 studentais iš visti 50 JAV 
valstijų ir daugelio kitų kraš
tų. Ja yra baigę visa eilė gar
sių .amerikiečių, kaip 11 — ta- 
sis JAV - tijų* prezidentas Fran 
klin Pierce, rašytojai Nataniel 
Hawthorne, Henry W. Long
fellow, admirolas Robert E.; prašomi .
Peary, pirmasis žmogus, pasie-

SUSIRINKIMŲ

Našliu. Naš.Iiukiu ir Pavieniu klu-, 
I bas balandžio mėn. 8 d. 7 vai. vak. 
t Vyčiu halėje, 2455 W 47 gatvė turės 
j svarou nariu susirinkimą. Nariai, turi 

| jas atsinešti i susirinkimą.
I Piknikas ivyks birželio 26 d. Vyčius 

kės šiaurės Ašigalį ir kt. Kole_ sode ,ir Taip pat bus aptaria-’ 
. ma visi einamieji klubo reikalai ir 25

gija randasi per 30 mylių nuo į metu klubo veiklos banketas, kuriam
Portland, Me. arti Atlanto pak-1 ^ė^onia Grove išnuomota spa- ’ 110 ^*0 u
raščio ir iš Bostono pasiekia 
ma per 2 valandas.

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

V.Cinka
J. Pr. —-------------- ,-------------- -------

„■A

■

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

TUKKEY A LA KING HUH STUFFING RING 
ekace (6 os.) chicken 3 cups diced cooked tarkeyI package (Sox) chicken 

flavor stuffing mix 
XM cups water

3 packages (10 ox. each) 
E-mtoute—eook frozen 

| sweet green peas

X can (10M ox.) condensed 
cream of mushroom soup 

2 tablespoons puniento strips

or water

Water. Gently press into a greased 4-cup ring maid; keep warm. 
Meanwhile, prepare peas as directed on package; keep warm. 
Combine turkey, aoup, pimiento. wine, andA4 cup of the peas in 
a saucepan. Cook and stir until mixture just cones to a bofl. 
DhrnoJd stuffing onto serving plate; spoon turkey mixture around

r'xaMaaaawMBMNH

NARIAI: 

Chicagos 
I2etuvię 

Laidotavię 
OireKtorii 
A asociacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

< AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS LR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

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

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS '
• (LACKAWICZ) > '

\ 2424 WEST 69th STREET Rfr pnM’c 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Paloa Hi,’Is, Ill. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArda 7-1911

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJ’ENOiė GALIMA GAUTI NEPAPRASTA! ĮDOMIUS GYDYTO- 

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

metų įvykius. Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. -------------- ------- -------------------------- -------

Dr. A J. Guisen— DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik____
Minkštais viršeliais tik ____ . ________ ____ ____

Dr. A J. Gusscn — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik - - .. . . ___

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekĮ arba money orderi, prie 
nurodytos kainos pridedant 50c. parsiuntimo lilaidoma.

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
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$3.00
$2.00

$2.00
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ŠIMAITIS REALTY

susirinkimas priėmė 
kuri bus paskelbta

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Notary Public 

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

PUIKUS 8 butų mūrinis, arti šv. 
Kryžiaus ligoninės. Virš S19.000 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.

JŪSŲ GEROVEI!
6 KAMBARIŲ tvirta mūrinė rezi

dencija prieš parką. Labai dideli kam
bariai, 1* vonios. $26,000.

2 AUKŠTŲ^ namas ant plataus skly
po prie Marquette parko už 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 sūdymo sis
temos gazu. 2 mašinų garažas Mar
quette Parke. $36,000,

Prezidentas Carteris negali suprasti,, 
kaip rusai, norėdami pagerinti savo 
ūkį. nenori mažinti atomo ginklams 
leidžiamy sumų. Panašiai galvoja ir 
prezidentas Sadatas. Jis laiku išprašė 
sovietu karo jėgas iš Egipto. Jeigu to 
nebūty padaręs, tai komunistai būtu 

nuvertę jo vyriausybę.

beikb ttdarbiaviiAą su 
patikėtiniais, vaikų ir 
večimą j pionierių ir 
lituanistinius kursus.

NAUJA JAV (R)LB APYLINKĖ 
BRIGHTON PARKE

1977 m. balandžio 3 d. 2 v. p.p., lietuvius žydų naikinime (“ma- 
Sr. J ų NamUose, Brighton Par-, chine-gunning.”) pačioje Lietu
ke Įvyko steigiamasis tos apy-įvoje ir Baltgudijoje (Belorus- 
linkės (R) LB susirinkimas, j šia), Susirinkusiųjų tarpe, ši-

Su'irinkimą atidarė p. Vale- toks brzd. LB ir dargi centro, 
ri Jonas Pocius. Į susirinkimo, valdybos pasielgimas, iššaukė 
preriditima buvo išrinkti: pirm. 
Ant. Abraitis ir sekr.- Kaz. Ule
vičius. Pagrindinę kalbą pasa
kė JAV (R) LB centro ‘valdy
bos pirm. Dr. Vyt. Dargis. Savo 
parašytą kalbą jis Įteikė susi
rinkimo pirm., kuri atskirai bus 
paskelbta spaudoje.

Po to kalbėjo JAV (R) LB 
Vidurio Vakarų Apygardos Val
dybos vicepirm. teisininkas Dr. I rengiamose meno varžybose, ku 
VI. Šimaitis, paaiškindamas nau rios Įvyks š. m. gegužės 15 d. 
jai priimtus įstatus ir teisinę 
padėtį, kuriant — steigiant nau
jas apylinkes ir apie apylinkių 
valdybų rinkimą. ’

Toliau sekė valdybos ir kont
rolės komisijos rinkimai. Į nau
jos. apylinkės valdybą buvo iš
rinkti šie asmenys: A. Abraitis, 
A. Švitra, V.. Pocius, Iz. Pocie
nė, P. -Fadvaiskas, K. Ulevičius, 
J. Jasiūnas ir J. Paškevičienė 
Į kontrolės komisiją išrinkti Br. 
Ambraziejus, P. Urbonas ir A. 
Kasperas.

Naujai Įsisteigusią (R) LB 
apylinkę Brighton Parke pir
miausia pasveikino Marquette 
Parko (R) LB apylinkės vald. 
pirm. J. Bagdžius ir linkėjo nau 
jajai apylinkei ir jos valdybai 
drąsiai ir nenuilstamai kovoti 
prieš Lietuvos okupantus bolše- 
vikus ir jų bendradarbius.

Vienas iš dalyvių susirinku
siems i .viršų iškėlęs parodė 
brzd. JAV LB centro valdybos, 
1977 m. Bostone, anglų kalba 
išleistą, knygelę pavadintą ‘To
wards an Understanding of Lit
huanian — Jewich Relations”, 
kurios Įžanginiame paaiškinime 
(Introduction) toji valdyba be jo

pasielgimas, iššaukė 
. didelį pasipiktinimą.

Melrose Parko apylinkės var
du sveikino (R) LB centro tary
bos sekretorė ir (R) biuletenio 
redaktorė Antanina Repšienė.

Cicero (R) LB vardu sveiki
no tos/ apylinkės vald. pirm. 
Pranckevičius ir vicepirm. p. 
Juškevičienė ir be to paragino 
jaunuolius dalyvauti jaunuolių

Užsiregistruoti galima iki š. m. 
baland. 15 d.

Ramovininkų (Ramovėnų) 
vardu sveikino Chieagos sky
riaus valdybos sekretorius p. 
Albinas Repšys, be to pažymė
jo, kad Chieagos skyriaus narių 
susirinkimas yra priėmęs nu
tarimą, pasmerkiantį betkokių 
okup. Lietuvoje pagamintų fil
mų rodymą, betkokioje lietuvis 
ko j e institucijoje. Dienraštyje 
“Drauge” paskelbtoji žinutė 
esanti iškreipta ir neteisinga.

Lituanistikos Instituto vardu 
sveikino to instituto lektorius, 
kalbininkas p. Serapinas ir kvie 
tė visus susirinkimo dalyvius 
dalyvauti JAV (R) LB Vidurio 
Vakarų Apygardos atstovų su
važiavime, kuris Įvyks š. m. ba
landžio 30 d. 9 vai. ryto, Lietu
vių Tautiniuose Namuose, 6422 
So. Kedzie. Avė., Chicagoje.

Tame suvažiavime būsią iš
ryškinta JAV’ (R) LB politikos 
kryptis ir nutiestos gairės kie
tos ir nepalaužiamos kovos prieš 
Lietuvos okupantą ir jam par
sidavusius. Ten taippat būsią 
pasisakyta ir prieš brzd. JAV 
LB klystkelius, nukrypimus, pa- 

kio pagrindo ir įrodymų kaltina' simetimus ir nesusigaudymą ko-

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

American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave^ Chicago, UI. 60643

TeleL 312 238-9787 . S
® Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvu, traukinių, laivu kelio

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

' • 8 dienų lietuvių ekskursija i tris Havajų salas rengiama balandžio 
15 ± Kaina $479. ’ .

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

voję už pavergtas Lietuvos Uis- ( 
vę, prieš 
okupanto 
studentų 
politrukų 
ir kita.

Pabaigai 
rezoliuciją, 
spaudoje.

Paskutiniame savo žodyj'e 
pirm. p. A. Abraitis pasakė, kad 
šitas Verbų sekmadienis, lietu
viškame Cicagos ir jos apylin
kių gyvenime, yra istorinis. 
Prieš tris metus, tuometinių 
JAV LB valdybos pirm. Gailos 
ir nario Gečio pastangomis ne
silaikant įstatų buvo sunaikin
ta Cicero" apylinkės LB taikingas 
bendravimas, lietuvio su lietu
viu draugiškas sugyvenimas, 
bendra kova prieš Lietuvos oku
pantą ir pati L. Bendruomenė 
suskaldyta ir Į lietuvių tarpą 
Įnešta nesantaika ir barniai ir 
vienas kito šmeižimas ir nieki
nimas kuris dabar aiškiai atsis
pindi šiomis dienomis slapukų 
išleistame leidinėlyje, kurio au
toriai ir leidėjai gėdisi pasisa
kyti, kas jie yra.

Susirinkimas buvo baigtas 
Tautos. Himnu.

Susirinkusiems dar buvo pa
rodyta skaidrės, kaip “kun. už- 
•uujį refą[ondzn ną
pmĮ ‘oaijĮsrend \tauii[ondzn 'uni[„ 
OABAXpep rą-ed unsĮ ‘efoąXpou 
hijprejfg •oįuąs cųsnadud aud jį 
sreiupĮSJeui npfniĮ n-repiE ‘simuią 
rods saąĮĮAĮSdu snąXpoJud sXzavI 
•um[ jni{ ‘“SnnĮJoąp? aud snąpid 
Keziui dar padėjo apdengti bal 
ta drobule ir parengti mišioms.

Susirinkime, kartu ,su sve
čiais dalyvavo arti 100 asmenų 
Po susirinkimo ' tesėsi vaišės, “ I
pašnekesiai ir juokavimai. Visų 
nuotaika buvo pakili ir ryžtin-

K:
•X'

-^■Teisininkas Kazys Kasakai
tis, Marquette Parke laukdamas 
buso, sunegalavo. Policija tuo
jau nugabeno ji j Šv. Kryžiaus 
ligoninę, kur nustatyta, kad jis 
buvo gavęs stiprų širdies prie
puoli. Kasakaitis yra 348 kam
baryje, 2 lovoje. Juo rūpinasi 
brolis Jurgis Kasakaitis ir gydy
tojai specialistai.

— Algirdas Brazis išrinktas 
SLA 228 Vyrų kuopos Chicago- 
je pirmininku, John W. Evans 
— vicepirm., Vyto Uznys — f in. 
sekr., Jonas Drevin — ižd., Sau
lius Strokes — prot. sekr.,Peter 
Jasaitis ir Vyto Paukštys — pa-

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA
Jeigu Įdomaujatės 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 >

TėL 813-367-1791 dieną arba 813-360-0744 vakare.

i
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

2333 So. Halsted -ct„ Chicago, ill. 60608. — Tel. 254-3320 
V.VALANT1NAS ‘

MARIA N0REIKIEN4 — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ® TeL WA 5-2787 

DidtHs pasirinkimas garos rūsier ivalrly prtkfg.
MAISTAS IŠ EUROPOS SA^DėLlU

tikėtiniais, dr». Vytautas P. Dar 
gis — kvotėju, Bruno Gramon 
tas ir Vyto Kontriiuas — orga
nizatoriais, Stanley Evans — is
toriku. Kuopų ruošia įjobūvį 
balandžio 17 d. 2->6 vai. popiet 
Vlayhouse teatre.

— Sol. Anita Pakalniškytė iš 
Hamiltono pakviesta dalyvauti 
Toronto lietuvių choro “Varpas” 
pavasario koncerte balandžio 16 
d. Lietuvių Namūost. Ten pat 
metinį pavasario koncertą ruo
šia ansamblis ■, “Atžalynas” ba
landžio 23 d. Programoje daly
vaus visos ansamblio grupės taip 
pat Sudburio lietuvių jaunimo 
grupė, šokiams gros Londono 
lietuvių orkestras “Atspindžiai”.

— Jonas Karpis išrinktas To
ronto lietuvių Pensininkų klubo 
pirmininku, Leokadija Česekie- 
nė — sekr., Martynas Račys 
— ižd., Tačilauskienž — mo
terų reikalams, Juozas Jagėla — 
kultūriniams reikalams. * ♦ £

— Mokyt. Elvyra Krausienė 
iš Calgary pakviesta į Albertos 
provincijos Kultūros ministeri
jos sudarytą tarybą tautinių ma
žumų projektams bei reikalams.

s _ ~ 7 - - -

—Hamiltono lietuvaičių choro 
“Aidas” lėšų telkinio išvykai į 
Pietų Ameriką komitetas ruošia 
madų parodą Hąmiltono Jauni
mo centre balandžio 19 d. 8 vai. 
vak. Bus rodomos naujausios eu
ropiečių, amerikiečių ir kanadie
čių mados, modeliuos profesio
nali modistė ir aidulės. Metinis 
aidučių koncertas su šokiais ir 
vaišėmis bus balandžio 23 d. to
je pat salėje.

. ‘ - ■ , į-J . . . J •

Dail. inž. Mykolas Ivanaus
kas yra dabartinis Amerikos Lie
tuvių Dailininkų D-jos pirminin
kas, Mikas Šileikis — sekr., Bar
bora Morkūnienė — ižd. Draugi
jai priklauso dailininkai: A. 
Cooper-Skupas, J. Dagys,\č. Jo
nušas, J. Juodis, A. Kairys, E. 
Krasauskas, L. Labokienė, M. 
Laurinavičienė, seselė M. Mer
cedes, J. Paukštienė, J. Pau- 
tienius, A. Rakštelė, M. B. 
Stankūnienė, L. Šlapelienė, J. 
Tričys, .V Vaičaitis, V. Vaitie- 
kūdas, E. Valaitis, A. Varnas ir 
V. Vijeikis. Draugija ruošia ir 
globoja dail. B. Morkūnienės ir 
M. šileikio darbų parodą balan
džio 15-30 d. Čiurlionio galeri- 
; oj, 4038Archer Avė.

— Algis Eižinas išrinktas To
ronto LSK “Vytis” pirmininku, 
Jonas Nešukaitis — ižd., Vytau
tas .Stočkus — reikalų vedėju, 
Ramunė Underytė — sekr.4 And
rius Klimas — sporto vadovu.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

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

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

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
ER ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

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

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

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

70 IR TALMAN — puikus 2 butų 
niūras, po 3 mieg. Atskiri’ šfltiymai, 
garažas. 33,900. T t

72 IR CHRISTIANA — 20 metų 3 
miegamųjų mūrinė rezidencija, gerai 
išlaikyta. Pilnas rūsys, garažas. 
$26,900.

72 IR MOZART — 4 butų mūras su
2 masinu garažu. Geros pajamos. 
$54,900.

BUDRAITIS REALTY

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. 
$40,000.

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

TeL 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

, įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 

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

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-8200
ANN/. DOCHES 

Lithuanian Representative

Didžšcsusicis kailių 
pasirinkimas

■ pas vieninteli 
liefavj kaili įlinkį,

185 North WbKlsE

Chicago je

NORMANĄ 
BURŠTE1NA

Tat 263-5826 
(įstaigos) ir 
677-8489

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS '
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel. 927-3559H *3 ttTOi

TAISAU NAMUS 
IR VISKĄ NAME 

Telefonuoti: 
476-7727 arba 523-9367 

ALEKSAS

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams

Kreiptis

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

1

LAIKRODŽIAI fr BRANGENYBĖS i -
Pardavimas ir Taisymas

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

M. Š I M K U S 
Notary Public 

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

.. >

1739 So. HALSTED ST_ CHICAGO, ILL. 60608
111 J*

1DKESAS

/Stag .Fa'rrriUleJnsi^in.ce (Jom ?af»y •

FIGHT HEART DISEASE

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch*r Av*.
Chicago, III. 60612. Tol. YA 7-5980

Q Siunčiu_________ dol. Naujienų 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

Frank Zapolis 
32C8V1’ W. 95th St. 

GA 4-8654

KNYGOS ANGLU KALBA
J. Jastnlnas, A KISS IN THE 0ARK< Pikantiškų Jr ^Tntymtų nuotykių 

aprašymai, paimti Iš gyvenimo. Lengva* rtilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psl- Kaina $2-50.

Dr, Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos IMorijot 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 14& 
psL, kainuoja $2.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauro bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ii 
kitas knygas gadma įsigyti atsilankius | Naujienas arba atsiuntus čeki ai 
piniginę perlaida.

17S» South HalMM Stipri, Chicago, m.

PERRY PLAZA MOTEL 
10(J7 Park Avel, Hot Springs, Ark. 

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

si baseinas, telefonas, vaikams žaidi- 
Imo aikštelė. Galimr rezervuoti tel 
501-623-9814.

JUBILIEJINIŲ 1JIETŲ •
NAUJU SKAITYTOJU VAJUS

A* ♦ fc-

XAūJ£ENO35 šiemet nėjo *30 metų. tą sukakti, gerbiant plrzsojt
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirma 
kili ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybėj Išlikimui tkel- 
blamzr Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai Xovi ir kovoja oš Lietuvos tr pavergtų lietuvių Uirrę 
neidamox ir nealdėdamos i sandėriu* ru okupantais ar jų Igalio 
aniali.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratine? grupes, jų bendro inatitu- 
cljas Ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslui.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą Hali pasimetimo, reto 
tikos 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.

*

Tudėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
zrelbdama platinimo vajų kreipiasi j visus lietuvius pasekti lietuviškos 
jpaud-is pirmūnų pavyzdžiais Užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir josf žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų ‘renesas».
KMNUGJA: Chicago)* Ir KmadoĮ* — $30.00, pv**1 rrwtp — $18.00,

rrlmi mėn-. — $830, vl«n«m mėn. $3.00. Kito** JAV vl*to»«
— $26^00, putai m*ty — $14.00, vlanam mėn. — $2-50. Užtl*nluo-

— $31.00 metams. Sutlpažinimui siunčiama uvaltę nemokamai.
Erašorna naudoti žemiau esančią atkarpą.

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

tl, U v
SODYBŲ PIEVELĖS

Knygeleje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 
iolę 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 čeki 
arba Money Orderį, o mes Knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

- NAUJIENOS,
1739 South Halsted St.

Chicago, HL 60608

• AR JAU PASIDARfiTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
jadėti teisininko Prano šulo pa 
'•uošta, teisėjo Alphonse Welk 
>eržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
<nyga —

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

:na ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legališko 
uis formomis — 83.50.

Užsakymus su Money orde 
iu siusti: “Naujienos”, 1739 S 
lalsted St., Chicago Ill. 60608

— Naujienose galima įsigyti 
Algirdo J. Kasulaičio anglišką 

, knygą “Lithuanian Christian 
Democracy”. 244 psL, minkšti 
viršeliai, $4.00. Persiuntimas 
paštu kainuoja dar 50 centų- 
Knygoje yra daug geros lietu
viškos visuomeninio gyvenimo 
informacijos.

★ Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon
frontacijos, nors dabar daug 
<as nori įvesti madą, kad ben-. 
Jradarbiavimas su sovietais yra į 
patriotinis aktas, paliekant su] 
,ais konfrontaciją pavergtie
siems ...

Naujienos buvo ir yra už de- 
nokratiją ir toleranciją. Deja, 

ios negali toleruoti x Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
įvairių tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo ir iliu- 
rijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti [trie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity
tojus.

BESTTHINGSINUre

naujibhoa, Chicago «, iui — Friday, April 8,1977


