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Tikrins nusikaltimus

Atomo

Mirė Kazys Kasakaitis

ORAS

Kanada ir Amerika jau už
draudė išvežti į V. oVkietiją ir 
kitas Europos valstybes urani-

'aturday, April 9 197?

mirė šv. Kryžiaus ligo- 
Jis gatvėje buvo gavęs 
smūgj ir nepajėgė atsi-

NEW YORK. — Naujai iškep 
tas Amerifeęs._ diplomatas prie; 
JT Andrei Young vėl Įsišoko 
savo nediplomatiškais pareiški
mais pasakytais Britanijos am
basadoriui Ivor Richard.

Teisininkas Kazys Kasakai 
tis, Jurgio brolis, praeitą penk
tadienį 
ninėje. 
širdies 
gauti.

The First arui Greatest y
Lithuanian Dailų tn America

CAPE TOWN. — JAV, Ang
lijos, Kanados, .Prancūzijos ir 
Vakaru Vokietijos pasiuntiniai 
Pietų Afrikoje įteikė P. Afrikos 
vyriausybei notas, reikalaujant 
Namibijos teritorijoje balsavi
mo keliu atsiklausti gyventojų 
ir tuo būdu išspręsti Namibijos 
nepriklausomybės klausimas. Į 
tai P. Afrikos ministeris pirmi
ninkas Vorster atsakė: “<Mes 
noriai diskutuosime su kiekvier 
na vyriausybe. Ir jeigu .tos pen
kios vyriausybės nori au iflunfe 
kalbėtis, kad surasti išeitį Na
mibijos ateities klausimuose; 
tuomet mes esame pasiruošę tat 
tis ir kalbėti. < V ' <

NEW DELHI. — Indijos vi
daus reikalų ministeris Charan 
Singh pasakė Indijos įstatymų 
leidėjams ir vykdytojams, kad 
Indijos vyriausybė sudarys ko
misiją, kuri patikrins buvusios 
Indira Gandhi sudarytos vyriau 
sybės pareigūnų nusikaltimus, 
Indiros Gandhi išimties stovio 
paskelbtame laikotarpyje.

Vidaus reikalų ministeris pa
sakė, kad visi, nuo aukščiausio 
iki žemiausio, bus teisiami, jei 
tik bus rasta nusikaltus.

•N’DJAMENA. — Astuoni ka
reiviai ir vienas civilis buvo su
šaudyti. apkaltinus juos buvus 
svarbiausiais* dalyviais pučo 
prieš prezidentą Felix Mallouni, 
kurio metu žuvo armijos vadas 
Ali Dabio.

susisiekimą, triukšmavo, mėtė numatyta pradėti Ženevoje, 
kiaušiniais ir priešinosi polici
jos įsakymams.

Suimtiesiems
įmėkėjus po 25 dolerius užsta 
to, mokytojai buvo paleisti. -

• Manoma, kad' motociklu va- 
žiavę teroristai lyties atžvilgiu 
bus buvusios moterys. Taip 
bent, sako mačiusieji liudinin
kai. Kiti liudininkai sako, jog te 
roristai geroką valandą laukė 
vienoje benzino stotyje prava- 
važiuojančio prokuroro. .

Vokietijos policija jau žino 
teroristų motociklo numerį, bet 
'iki šiol teroristai dar nėra su
prasti. Vokietijos vyriausybe pas 
kyrė 85.000 dolerių atlyginimo 
tam, kas praneš ar padės suras
ti teroristtis. Visi Vokietijos 
kėliai užblokuoti ir stipriai sau
gomi, tikrinant pravažiuojan
čius keleivius. ■ >

Trumpai po įvykio, Vakarų 
Vokietijos žinių agentūra DPA 
gavo telefoninį pranešimą, ku
riuo buvo pasakyta, kad proku
rorą Bubachą nušovė Ulrike 
Meinhof aktyvioji gtupė.

Prokuroras Bubaeh balapdžio 
4 spaudai^buvo^pareiškęs/ kad 
Vakarų Vokietijos miesto ^tero
ristų grupė yra maža, bet akty
vi, gali kiekvienu laiku pasirei
kšti ir kad ji nesiskaito su žmo
nių gyvybėmis. Baader-Meinhof 
grupė, kuri atsirado studentų 
neramumų metu, 1960 m., yra. 
atsakinga-dėl buvusių Vakarų 
Vokietijoje teroristinių veiks-

jerojčako Rabino griežtas ir galutinas atsistatydinimas iš prem
jero pareigų -ir pasitraukimas iš politikos. Izraelyje jau prieš dvi 
savaites brendo skandalas, kuris privertė gabų politiką, neseniai 
laimėjusį Izraelio darbo partijos pasitikėjimą, atsistatydinti. 
Kartais mažas kupstas didelį vežimą apverčia.

WASHINGTON 
žaliavų ir jėgainių priežiūros ko
misija savo taisyklėmis, paskelb 
tomis 1977 m., visiškai atleido 
Ą-jėgainių ir atomo žaliavų ap
saugos varžtus. Dabar, esą, dau- 
gėlis A-jėgainių vietų yra ne
apsaugotos ir atviros teroris
tams bei sabotažo mėgėjams.

Sušaudyti 9 Chad 
valstybėje

SARASOTA. — Katalikų 
dicinos centro dr. I. Djerassi Fi
ladelfijoje išdirbo naują metodą 
baltųjų kraujo- rutuliukų trans- 
fuzijai, kuris gaili daug padėti 
gydant įsigalėjusį žmogaus or
ganizme vėžį.

Antras vėžio ligos srityje ti
krinimo patobulinimas, surasta 
Atlanta Emory universiteto bio 
chemiko R. Chawla.

Jis pastebėjo, kad sergančių
jų vėžiu asmenų šlapume yra 
proteino, kurio sveikųjų šlapu- 
me nėra.

Biochemikas Chawla tikrinęs 
2.000 vėžių sergančių pacientų 
ir tuo metodu nustatė, kai jie tu

Vakarų stebėtojai Maskvoje 
mano, kai Bražnevo-Arafato su 

mok ytojams į sitikimas yra ženklas rusų di
desnio susidomėjimo ir veiklos 
Mažojoje Azijoje.

viename Wa

Praeitą pirmadienį valstybės sekretorius Cyrus R. Vance pasitiko Egipto prezidentą 
Anwar Sadatą Washington© aerodrome. Egipto valstybės galvą sutiko kariškiu 
garbės sargyba, o vėliau Sa datas buvo nuvežtas į Baltuosius Rūmus. Egipto prezi

dentas nori gauti ginklu krašto apsaugai."

Rūpinasi Namibijos 
ateitimi

SLAPTA TAUPYMO SĄSKAITA IŠVERTĖ 
APSUKRU ŽYDU POLITIKĄ 
Griežti įstatymai gali atimti žvdams 

šiam momentui reikalinqq politiką
Jeruzale, Izraeli’. — Ne tik Izraelio gyventojus, bet ir Arti-

Diplomatas Young yra pasa
kęs Anglijos žinių agentūrai, 
kad Britams - reikalinga tvirtes
nių nugarkaulio kaulų tvarkant 
rasines problemas namuose ir
Afrikos pietuose.

Vėliau US diplomatas pasiun
tė Britanijos ambasadoriui Ri
chard atsiprašymo laišką.

Izraelyje veikia įstatymas, 
kuris draudžia Izraelio pilie
čiams laikyti santaupas užsie
nio banguose. Ičakas Rabin, bū
damas Izraelio ■ ambasadorius 

rei-

PROKURORĄ
'rumpai jau buvo rašyta, kad V. Vokie

tijoje motociklu važiavę teroristai iš automato nušovė prokuro
rą Siegfriedą Bubachą, kuris vedė kvotas ir ruošė bylas jirieš 
teroristų gengę vadinamą Baader-Meinhof grupe.

Ne toks šaltas

Saulė teka 5:20, leidžiasi 6:22
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valdyti ministerijas, priimant 
dėmesin, kad komunistų parti
jos balsai Italijos parlamente 
nusveria balsavimo rezultatus 
ir palaiko krikščionių demokra
tų sulipdytą vyriausybę..

Italijos komunistai davė mi- 
nisteriui pirmininkui Andreotti 
8 mėnesius apsigalvoti — priim 
ti ar atmesti reikalavimus. Mi
nisteris pirmininkas lyg ir lin
kės sutikti su komunistu reika
lavimais, bet krikščionių parti
jos delegatai suvažiavime griež 
tai pasipriešino. Komunistų už
mačioms priešinasi ir Italijos 
studentai, .kurie gatvėse iškabi
no plakatus su komunistų parti 
jos gen. sekretoriaus ir Italijos 
ministerio pirmininko karikatū
romis. Plakatuose užrašyta: “par 
siduoda Berlinguer ir Andreot-

Turi patys savimi 
rūpintis

NEW DELHI. — Indijos mi
nisteris pirmininkas Desai ba
landžio 7 ' pareiškė trečiojo pa
saulio valstybėms, kad jos savo 
ekonomine ir politine ateitimi 
turi pačios rūpintis, vietoje kad 
kaitinus turtingas šalis.

Ministeris pirmininkas Desai 
priminė, kad jo vadovaujama vy 
riąusybe pasiliks savistovi ir 
nepriklausoma. Jis tai sakė tu
rėdamasomenyje Indiros Gand
hi draugystę su Maskva.
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Prezidentas prašo
WASHINGTON. — Prez. Car- 

teris mano prašyti kongreso nes 
kirti lėšų bei subsidijų atomo 
žaliavų paruošimo bei perdirbi
mo .įmonių statybai ir plutoni- 
jaus gamybai, kuris lengvai ga
li būti panaudotas Atominių bom 
bų gamybai. Prezidentas tuo nori 
duoti pavyzdi kitoms valstybėm, 
ypač V. Vokietijai, kuri stato 
Brazilijoje uranijaus apdirbi
mo įmonę. Vienok, prez. Carte- 
rio gerų norų geste šuo pakas
tas yra tame, kad tas įmones ir 
toliau galės statyti privačios 
bendrovės.

Suėmė 2 prievartautojus
Čikaga. — Policija yra suėmu 

si du prievartautojus ir jieško 
trečio. Jaunuoliai balandžio 1 d. 
3300 N. Halsted gatvėje grasin
dami ginklu įsisodino banko se
kretorę ir nusivežę į apleistą na
mą ją sumušė ir daugelį kartų 
išprievartavo. Vėliau jie davė 
jai vieną dolerį, kad ji nuvažiuo 
tų į banką in jiems atvežtų 800 
doleriu.

Kai premjeras patyrė kad tei
singumo hnnisteris nutarė pri
vesti apklausinėjimą, ir reikalą 
pavedė paprastam prokuroro pa
dėjėjui, tai Rabin nutarė visiš
kai pasitraukti iš politikos.’ Jis 
bus traukiamas teisman ne 
tik už laikymą santaupų užsie
nio bankuose, bet ir už neteisu 
bės paskelbimą. Premjeras yri 
įsitikinęs, kad jam pačiam, dar
bo partijai ir Izraeliui bus daug 
geriau, jeigu jis dėl šio skan
dalo pasitrauks visai iš politikos, 
neis į parlamentą ir nesieks vie 
tos vyriausybėje.

šis premjero pasitraukimas 
paraližavo Izraelio karo jėgas.

užmiršo.
Izraelį, būtų 

alėtų 
ramiai ir toliau tvarkyti Izrae
lio reikalus, bet jis to nepadarė. 
Didesnę klaidą padarė jo žmona, 
paskutiniu metu atlydėjusi sa
vo vyrą į Washingtoną, ten pa
dėjo kelis sutaupytus dolerius.
-^--^ĖįŠiĖps«p&Ė^is-^Izra^io -Jaa- 
kraštininkas patyrė apie šią 
premjero taupymo sąskaitą ir 
pranešė Izraelio laikraščiams. 
Amerikiečiai į tokią žinią būtų 
nekreipę jokio dėmesįo, nes 
Amerikos piliečiai gali taupyti 
pinigus, kur tik jie nori. Pana
šiai gali elgtis ir daugelio kitų 
valstybių piliečiai, bet Izraeliui 
toks darbas yra nusikaltimas. Iz
raelio spauda viską išpūtė į ne
patikimas proporcijas. Premje
ras būtų galėjęs ir šį spaudimą 
atlaikyti, jeigu jis nebūtų pada
ręs kitos klaidos. Jis pareiškė, 
kad apie tą sąskaitą, kurioje bu
vo apie £2,000, jis buvo užmir
šęs. Tam pačiam laikraštininkui 
pavyko gauti visas Rabino sąs
kaitos transakcijas. Pasirodo, 
kad dar neseniai šioje sąskaito
je būta 18,000 dolerių, bet pas
kutinėmis dienomis* iš jos buvo 
išimta S10.000.

Italjos komunistai
ROMA. — Italijos komunistų 

partija nejučiomis stengiasi vis 
•stipriau įsitvirtinti valdžioje. Washingtone, bėgamiesiems 
Pasak Meksikos laikraščio “Ex- kalams savo ir savo žmonos var 
celsior”, Italijos komunistų par du buvo atidaręs 
tijos gen. sekr. Enrico Berlin- chingtono banke taupymo sąs 
guer atsisakė remti ministerio kaitą, kurią vėliau 
pirmininko Giulio Andreotti vy- Jeigu jis, grįžęs 
riausybę, jei ji nesutiks priimti sąskaitą baigęs, tai jis 
komunistų partijos reikalavi
mų. O tie reikalavimai yra to
kie, kad Andreotti vyriausybė 
turi suteikti komunistams vado
vaujamus postus va&tybės ad
ministracijoje ir valstybės ban-

Arafatas Maskvoje
MASKVA. — Palestinai iš

laisvinti organizacijos PLO va
das. Arafatias šiomis dienopųs 
lankėsi Maskvoje, ieškodamas 
pagalbos ir ,užtarimo.

Atvykusį' Arafatą į Maskvą 
aerodrome sutiko - komunistų 
centralinio komiteto komisaras

| V. Zagladinas.
Balandžio 5 Arafatas Mask

vos televizijos kanale išgarbino 
‘Brežnevą ir labai griežtai pasi
sakė palestiniečių reikalais.

Balandžio 7 Arąfatas buvo 
priimtas Brežnevo, kuris jam 
užtikrino Sovietų pagalbą spren- 

I džiant palestiniečių reikalus.
I Pasak žinių agentūros Tass, 
PLO pelestiniečių organizacija 

KANSAS CITY. — Kansas j turėtų dalyvauti arabų-Izraelio 
City miesto policija balandžio 7 . taikos konferencijoje. Izraelis, 
suėmė 128 streikuojančius mo-' kaip žinia, su tuo nesutinka,

Atstato demokratiją
NEW [DELHI. -L' Janatos 

žmonių partija ir j’os lyderis In
dijos ministeris pirmininkas De
sai buvo pažadėjęs i rinkiminės 
kampanijos metu atstatyti Indi
joje demokratiją, Indiros Gan
dhi sužalotą įvedus išimties sto
vį.' Dabar ministeris pirminin
kas Desai balandžio 7- Indijos 
parlamente; pasiūlė priimti įs
tatymą, kuriuo būtų užtikrinta 
ir atstatyta .Indijoje demokrati-



VELYKOS
Jau Kristus kelis. Aleliuja!

Svarbiausia ar tai religijos, ar tautos ar, paskiro as

GrafikaAugius

OURS & RAVEL

§829

§1199

Eina medžiotojas, miško taku 
ir mato žmogų, žiūrintį į dangų. 
Dangus 'buvo giedras, tenai nie
ko nesimatė,.bet žmogus vis žiū 
rėjd j neaprėpiamas dangaus pla 

‘tybes.. i’’ '■-•■r . . r-

Dabar medžiotojas, vėl klau
są, Kodėl jis žiūrį į aukštybes, 
jeigu, ten nieko nematyti.

Tas žmogus, vardu Mykolas,

kelia visuotiną gamtos ir žmonių džiaugsmą įr tuo nuos
tabiai džiugina pasaulį. Kiekvienas augalas, nors ii* man 
žiausias žolytės daigelis, nusimetęs šalčio apkaustalą, 
atgavęs laisvę, atgyjęs, stiebiasi į saulę, į šviesą, į šilimą. 
Juo labiau žmogus, jieško šilimos, šviesos, grožio, gėrio, 
damos ir tiesos. Gražu kai gamta atbunda ir žengia ža
liais gėlėtais pavasario išpuoštais laukais ir miškais į vil-

žmo’gus ftyli. Tik pakaušį pasi- 
kasės atsakė: . č ,

Po. valandėlės žmogus nulei 
do akis jr atsiduso. • ■*. l-’A

Balandžio 14-21 d;
Gegužės 5-12 d.
Gegužės 12-19-i \

rą po pagalvę padėdavo, kad būtų gerai į stalą patiektų 
margučių nevalgydavo, jie būdavo tik stalui papuošti

išplakti š5Vo draugų^ (es). 
Ne aš mušu, verba muša, 'tolei 

Dėl ta niekas nepykdavo, nes juk tuo bū
du buvo linkima tik gero. Buvo, sakoma, kad kai verbų 
dieną jaunas jauną muša, tai gražu, o kai senas'seną — 
tai laimingi. Dzūkuose ypač buvo mėgiama paplakti vai-

bent po kapą gražiai — meniškai nudažytų, išskutinėtų 
margučių — tai jų kelių nedamiegotų naktų darbo vai
dus, kuriais labai džiaugdavosi apdovanotieji ne tik vai

tai ir pradžiai paminėti šventės — yra svarbiausia. Vely
tos mini Kristaus iš numirusiųjų prisikėlimą, o prisikė-

14.1 LINDEN STREET, WELLESLEY, MASS. 02181 (617) 237-5502

nesnio, kas jautriau ir aukščiau pakilėtų žmogaus jaus
mus — širdį, kaip* nuoširdžiai pergyventas Velykų ryto 
Didysis Prisikėlimas!... O juk žmogus nieko daugiau ir 
netrokšta, kaip džiaugsmo, nes gyvenimas be džiaugsimo

— Ji už miesto ant akmens 
laukia manęs sugrįžtant.

Nebuvo ką daryti — policija, 
pirklys ir nuėjo, kur nuvedė My
kolas. Ji sėdėjo ant akmens už 
miesto. Ir ten tuojau visi paži
no karalaitę. Ji buvo vienintelė 
karaliaus duktė.

tavo žmonos. Tu juos pavogei !
— Tai mano žmonos, — kar

tojo driskius. Tai labai užpyk- 
iė pirklį. Jis pakvietė policiją 
ir policijai girdint' pakąstojo, 
kad, jis atiduosiąs visą savo tur- 
tą,^jeigu, driskius.kad 
tai jo žmonos drabužiai/ 

. -— Kurgi yra tavd. pa;ti ?

’’Kodėl aš nieko neturiu?”
! Tain beeidamas, jįš pasiekė 
didelį miestą. Mieste buvo labai 
daug žmonių, net ir Mykolui at 
sibodo klausinėti sutiktuosius 
ta patį: “Kodėl aš nieko netu-

I£ Liudo Dovydėno originalių 
pasakų, koygoą “Karaliai ir ĘuL I 
vės”. Knygoje yrą 25 autoriaus 
įd«Miiiai stilizuotos pasakos, bū
tent : Pasąla., sugrįžk,, kur 
tu. buvai buvusį. Laumė ir pa
parčio. žiedas. Kodėl aš nieko ną 
turiu (’Autoriui, maloniai lėkius 
čia perspausdinama). Mažas 
žmogus Povilas. Vienintelis va
gis. Eglė žalčių karalienė. Kara
lius ir teisybė. Vyras, pati ir 
geležinis kaminas. Ponas ir dak 
taras. Žemdirbys ir ponaitis. 
Meška vestuvėse. Katinas ir vė
žys. Atsiskyrėlis. Tinginių tin
ginys. Svetingas barsiukas. Ka
raliai ir bulvės. Mokytojas ir 
mokinys. Viena linelius raunu. 
Karalius, ir trys sūnūs. Vieno žo 
džio trūksta Petruk Valdovai 
po sausu medžių. Kai karalius 
pašaukia. Angelo akiniai. Raš
tingas tėvas. Varinis pypkės 
važtųvėlis.

NAUJIENOS, CHICAGO t, ILL. '—Satarday,

Kristaus iš numirusiųjų prisikėlimo mi
nėjimo šventė, viena seniausiųjų ir svarbiausiųjų bažny
čios švenčių. Jos pradžia siekia apaštalų laikus. Ųž tat tai 
didžiai šventei žmonės — katalikai taip iš anksto ir-taip 
uoliai ruošiasi Neminėdami čia bažnytinių apeigų ad-

Iš senų senovės laikų Velykų simboliu laikoma kiau
šinis, iš kurio atrodo, negyvo, išsirita gyvygė, kaip iš ne
gyvo kapo išėjo Kristus... Kristus pažino žmogaus Sielos

Vienos savaitės kelionė i Lietuva 
Dviejij savaičių kelionės į:

lykas bažnyčios nariams privalomų religinių apeigų, 
trumpai tepaminėsime šiai didžiai šventei pasiruošimą.

f

Velykų, švenčių ciklas prasideda Verbų sekmadienį,- 
kada stropūs tėvai anksti rytą prikelia vaikus paplakda
mi juos kadugio šakele. Pagal iš senų, senovės' “įsipilieti- 
nųsj” prietarą, ;tai turėtų suteikti vaikams sveikatoj 
grožio ir laimės. Kannyninių kiemų'jaųnjmas^skubė^ą^i 
anksčiau už kitus atsikelti
Plakdami sakydavo 
muš kol suluš

— Kam jūs varginat* šitą 
žmogų, tai mano vyras.

Nuleido nosį pirklys, nes tu
rėjo turtus atiduoti vargšui ir 
jo žmonai.

Persikėlė vargšas ir karalai
tė į pirklio namus, užsikūrė pe
čių pasišildyti prie savos ugnies. 
Sėdi abu prie ugniakuro ir kal
basi, kaip pradėti gyvenimą. 
Visko yra pirklio namuose, net 
-dideli seifai pinigams laikyti, 
bet, matyt, pirklys išėjo su nu
leista nosimi ir nusvirusiais ki- 
šeniais, seifai buvo tušti.

VENOS SAVAITĖS KELIONĖ Į LIETUVĄ firŠIOS NAKTYS VILNIUJ, 1-NA DIENA KAUNI
Rugsėjo L6.-23 d.  .............§829
Rugsėjo 27—spalio 4 d- $.-29

\ Spalio. 64a d. ...........  §829

Ir daužo dangų džiaugsmo kūjai 
Jisai jau kėlės. Aleliuja!

įnu“
Pasiekęs miesto sodą, mato 

.Mykolas karalių ir karalienę, 
vaikščiojančius po sodą. Priei
na jis prie karaliaus ir klausia:

— Kodėl aš nieko neturiu?
— Ar moki skaityti, ar moki 

rašyti? O gal moki kokį amatų?
— Ne, aš nemoku.
— Iš kurgi tu turėsi ką nors, 

jeigu tu.nieko nemoki? — atsa;

di. Jis eina ir prie karaliaus 
dukters ir klausia, “Kodėl aš 
nieko neturiu?”

— Ar tu jau vedęs,
— Ne, aš dar nevedęs.
— Vesk, ir turėsi, — atsakė 

karalaitė, —
Nusijuokė vargšas ir nuėjo.
Karalius matė vargšo juoką 

ir panoro patirti, ką jam paša 
kė karalaitė.

— Kągi tu jam pasakei, ka^ 
uis taip juokėsi?

■ — Jis manęs paklausė, kodėl 
yjis nieko neturįs.
r — Ką tu jam atsakei?

— šito tai aš neatsakysiu,— 
/’atsakė karaliui karalaitė.

Nors ir labai spyrėsi karalius 
sužinoti, bet dukra neatsakė. Py

—•. Tai mano pačios.
— Prisipažink, kad pavogei! 

t — Tai mano- pačios-
Taip jiems besiginčijant, pri

sirinko daugiau pirklių. Pirklys 
už pirklį, kaip varnas už varną, 
visada užstoja. Taip ir dabar, — 
visi ėmė tvirtinti, kad tai vogta 
juosta, nors vargšas vis karto-

Kaip sutarė prie židinio, karatai 
tė nuaudė juosta, išsiuvinėjo' 
brangiais alonenimis ir liepė 
vargšui parduoti turguje.

Mykolas užrišo ant ilgos laz
dos juostą (mat, prastas žmo
gus), eina per turgų, viršum 
galvos iškėlę^ juostą, ir šaukia:

— Parduodu juostą, parduo
du juostą!

Taip bevaikščiodamas po mįes 
tą su juosta, vargšas sutiko pirk 
lį, kuris vienintelis visam mies
te pardavinėjo tokias juostas.

— Iš kur tu gavai tokią juos

jo ir gana. Tada karalius įsakė 
urasti tą žmogų. jSurado varg

šą ir atvedė pas karalių, kuris 
tuojau paklausė:,'

— Ko tu klaupei karalaitės?
— Kodėl aš nieko neturiu ?
— Kągi tau karalaitė atsakė?
— Vesk, ir turėsi.
Ir tai labai užpykdė karalių. 

Karalius liepė Atvesti dukterį 
ir visų akyse užpuolė barti • — 
Kaip gi taip! Jis nevedęs, var
gingai gyvena, q kas su juo bus, 
kai vaikų susilauks ? Tu/ kuri 
tokį kvailą patarimą, jam davei, 
ūk su juo ir gyvenk!

Ir išvarė karalius savo duk
terį su vargšu, žmogum, kuris 
jau nebegalėjo klausti ir klaus- 
i. kodėl jis niekO'neturi — tu
rėjo ’karalaitę.

Nuėjo abu į kitą miestą. Ka
ralaitė dabar sako vargšui:

— Aš apsirengsiu kitais dra
bužiais, o tu mano karališkus

kydąyo, jog kas verbų sekmadienį nueina, bažnyčion be 
•verbos, tam velnias į ranką įgųuka savo, uodegą palaikyti

Prisikėlimo šventei žmonės rūpęstingai ruošdavos 
per visą didžiąją savaitę. Vyrai baigdųyo! darbus skiedry
nuose, aptvarkydavo, apšvarindavo sodybą^,, o. didžiajam

smai jautrios žmogaus sielos pilnai nepatenkina: joje 
greitai pajuntama kaž kokia tuštuma ir šaltis. Velykos 
šalia žemiškojo turi ir dangiškąjį džiaugsme tik tada 
žmogus jaučiasi pilnai patenkintas, laimingas.

Velykos
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sekę pagauti labai gražią paukš 
tę. Joą galva žibėjusi auksu, 
dunksnos mėlynos ir raudonos. 
O jau giedojusi paukštė, kaip 
jaunas angelas. Mykolas norė
jęs nešti paukštę į miestą par- 
parduoti. Gal net į karaliaus 
dvarą. Bet jis Įsidėjęs paukš- 
teę į kiaurą kišenių. Aišku, kė karalius.
paukštė išlėkė ir nunėrė į j Eina jis toliau ir mato: prie 
dausaus mėlynę, štai jau daug; dvaro jrūmą karaliaus duktė sė- 
dięnų bus praėję, balaukiant 
paukštės grįžtant iš dangaus.

Medžiotojas ramino:
Ką tu, žmogau, dėl, kokio 

paukštelio stovėsi metų metus! 
Yra pasaulyje visokio gero ir be 
paukštės,

_ Kad aš nieko kita.-neturė
jau, tik tą vieną paukštę pasi
sekė. sugauti.

Medžiotojo patartas, Mykolas 
apsirengė savo geriausiais skar
malais ir išėjo į pasaulį. Sutikęs; 
kokį žmogų, Mykolas ir klausia s 

_Kodėl aš nieko neturiu? :
— Ar fū turi kokį darbą?
— Nė, aš darbo neturiu.* . •
_ Jeigu tu darbo neturi, iš' 

kur tu* ką nors turėsi?
Ir vėl ieina vargšas Mykolas, 

dažną .-^sutiktą klausinėdamas: valdovas, tačiau duktė tylė-

kur mano tėvas visados perka
li.. Parduok už du -šimtu mušti
nų, o jeigu pirklys paklaus, kie 
no tie drabužiai, .tų .atsakyk, 
<ad tai tavo pačios.

Vargšas Mykolas, taip ir pa
darė. Ihrklys, pamatęs karalai
tės drabužius, labai -nustebo:

— Kur tu gavaktųps. drabu
žius ?

— Tai mano pačiose '' "
Pirklys visaip teiravosi, ta- 

Hau- vargšas vis kartojo, kad tai 
jo pačios drabužiai,^- ■''

— Aš- tau atiduosiu yisą-savo,

davo “alchemija”. Iš indo indąn; laiętę (pilstė-)) . įvairius 
sjūritinius gėrimus. Užpildavo, “zubrinę”; “šermukšni
nę”, “imberinę”, “trejus, devynerius”; “slyvinę ir kitokius 
“antpilus”., Turėdavo,, aiškų, ir tauriosios valstybinės du 
syk valytos skaidriosios, bet neapsieidavo, ir be savo nąr 
minės “samagonu” vadinamos. Ypač gausi įvairių , “pa
gerintų” “trunku” pramonė būdavo ten, kur būdavo lau- 
kiaina. šventėms iš. sostinės atvykstant kariūnai, karinin
kai, studentai, referantai ir kt. “mokytieji” žmonės, nors 
jie ir nelabai jau noriai tą “pramonę”palaikydavo, bet... 
išgerdavo po burnelę. Moterys jau nuo penktadienio ga- 

I m'ndavo savo skanėstus. Jau būdavo prikepta įvairiau
siais pavadinimais tortų, babkų, pyragų, pyragaičių sau- 
sainiųir tt. Kiaušiniai būbavo dažomi šeštadienį, mote
rims iš pirties grįžus. Du didelius puodus kiaušinių vie
ną su svogūnų lukštais, kitą su sausais beržo lapais pas
tatydavo ant “trikojų” virti. Abiejuose puoduose kiau-



MIAMI, FLORIDA
i Petereburgiečiai atvyko

' Pensininkai iš šiaurės paskli
do ir tebesisklaido Floridoj vis 
besigirdami nutūptos vietovės, 
kuriuo nors pranašumu. Miami 
atbaidė didelis susigrūdimas ir, 
gal daugiausiai, Nuosavybių bran 
gurnas. Taip, kad čia ir visas 
lietuviškas judrumas besisemia 
nuolatiniais sezoniniais svečiais.

St. Petersburg© vietovė yra vi
sai priešiška Miami. Ten ne tik Į 
gausiai susispietė (sakoma, kad 
jau priskaitoma arti 1,000), bet 
dar ir su ryžtu nepasiduoti sau
lėlydžio žiovuliui. Ir ta:p ma
tosi,* kad nepritrūksta žmonių 
ne tik gausiui, bedygstančioins 
organizacijoms, dar gi energin
gai tarpusavy besivaržančioms. 
Bet svarbiaus’a, kad parodo verž
lumo ir vairiuose kultūriniuose 
pasireiškimuose. Taip jie betu
rį ir šokių ratelių, dainos seks
tetus, oktetus; dar gi ir chortis. 
O pastangos dažniausiai duoda 
ir geras pasekmes.

t Prieš metus Miami sulaukė 
pętersburgiečius' su daina ir šo
kiais. Miamiečiai ir svečiai iš 
šiaurės klausėsi ir žiūrėjo į pro
gramos pildytojus su pagarbiai 
santūriu dėmesiu. Petersburgie- 
čiai nenuleido rankų ir toliau 
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dirbo sū kietu ryžtumu. Ir at- j gailėta gausių plojimų,. bet ir 
siekė siekto tikslo kiek įma- (įspūdžiais besidalinant reikšta 
noma puikaus lygio. Apie tai gausūs pagyrimai. Net ir taūti. 
užgirdus Miami klubo parengi- ,njų šokių švenčių iškili moky
mų vadovė K. Kodatienė ir su- toja sakėsi nustebusi taip geru 
sikalbėjo, kad ir šiais metais vėl pasirodymu.
atvyktų jų klubo dainų'ir šo- Miami klubo pirmininkas, dė- 
Kiij grupė į Miami kovo 20 d., kodamas už puikią programą, 
vadovaujama A. Karnienės ip džiaugėsi reikšdamas pagarbą, 
E. Rūkštelienės, talkininkaujant kad dar tębeužsilikusius talen-

da- 
už

ku

Pirmiausiai (tautiniais rūbais 
išsipuošusios) moterų oktetas, 
vadovaujamas (ir akomponuo- 
jant) Rūkštelienės padainavo 
eilę lietuviškų tautinių 
sulaukdamas, apie virš 250 
Įyvių, gražaus priėmimo ir 
gyrimo gausiais plojimais, 
kė keletas tautinių šokių,
rjuos išpildė bene aštūonios |x>- 
rOs ūgtelėjusių “jaunuolių”, su
laukusių taip pat gražaus žiūro
vų pritarimo.

Susidariusią pertrauką p. Kar
lienė užpildė puikiai paskaly
dama prozos kūrinį apie sen
bernį, klausytojų priimtą su 
džiaugsmingu juoku ir gaus'ais 
plojimais.

Ir vėl išeina tos paė:os okteto 
njoterys, žaviai havajieliškaf 
spalvingai pasipuošusios, ir 
pasisekimu padainavo eilę dainų 
užbaigdamos nuotaikingai skam 
bėjusiu “Nemunėliu”.

Per antrą pertrauką p. A. Kau
nienė vėl patiekė pluoštą skaiti
nių irgi su dideliu klausytojų 
pritarimu, h- užbaigai pašokama 
keletas tautinių šokių.

Jei abejingu pakantumu buvo 
lūkuriuojama programos iš
pildyme iškilumo, tai su kaupu 
nuostabos klausytojai reiškė 
vo pasigėrėjimą. Ne tik nesi-

ilių vadovė K. Kodatienė ir su loja sakėsi nustebusi taip geru

kodamas už puikią programą,

muzikui P. Armonui akordeonu. įus neužmetė, gražiai miamie- 
i_ Svečiai autobusu keliavę 7 vai.1 čius nuteikė, o kaip girdėti, ir 

su pasisekimu pasirodo plačiajai 
t. Petersburg© visuomenei.

vos pora valandų pailsėję. 4 vai. 
p. p. pradėjo klausytojus links
minti gerai išbalansuota pusant
ros valandos programa. Kovo 27 d. klubas paminėjo

$3.00

$3.00r - - - - - -- -------------------------------------------------

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidoms.
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RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Na ui Imtom galima gauti pvIklY knygų, kurie? papucS bet kokią 

knygv aplntg ar lentyną.
AMoandraa PakalnISds, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dieną 

S aWmiatniai Ir Įvyktą bei vietą aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psL Kaina ' /

K PakatnOda. METAI PRAEITYJE. Netolimą Įvyktą prisimini, 
ir laiko {vykią Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti Į 12 dalią. 296 psL. kaina $5.

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas. Gra
žiais viršeliais. 336 psL Kaina $6.00. Minkštais virš. $5.00

Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL, Įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; H dalis. 225 psL, įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais _ ;______________ ;______ '■_________ $2.00

Hanrikas Tomas — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalnės ir Labguvos.apskritys su {domiais aprašymais, fliu-

. stacijomis Ir dokumentacija. 336 psl., kaina $8.
P. KasIOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 

partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.
Janina- NarOnš, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminima  J 

170 psL ___ ;--------------------------------------------------------
M. Gudelis, POVILAS MILERIS- biografijoe braižai 233 

puslapiai --- ----------------------------------------------------------

1739 S. Halsted St, Chicago, I1L 60608. — TeĮ. HA 1-6100

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

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

Joatat Kapažlnskss, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplel- 
džiaut Lietuva, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

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

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuosė Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
KJaipė<foje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalins gurdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat. 
Išversta | anglų kalbą.

M. ZoUanko. SATYRINIS NOVELES. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių. 199 pusi., kaina $2.

D. Kuralria, KELIONE | ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaikavimaL Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi

Prof. P. Pskarklls, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apis prūsų likimą. 
Kaina S& .

VlncM ŽMMlfls. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
M psL Kaina $1-50.

tie Ir kiti leidiniai yra gaunami
t^UJIlNOSR, 1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL <060E

•MlsAkaM darbo valandomis arba užsakant paltu Ir pridedant 
iak| ar plnlglng perlaidą.

kokio mainymosi ir nosių aukš
tyn kėlimą; taip pat 85% prieš 
9% už uždraudimą kabineto na
riams naudotis brangiais val
džios limuzinais;73/< prieš 13'/< 
už viešą administracijos veiki
mą. Kai kurie prezidento darbai 
kad ir ne tiek daug gerųjų pa-

Pliusu spaudoje (pradžios 1939 
'1945 m. žuvo 

Pripažįsta, kad tik Amerikos i -
Lietuvių .Taryba neklydo

Pasaulinio karo' 
m. iki pabaigt!s 
3.579,090 priešo 

' kareivių. Sąjunginink i: per (ą lai 
i ką karo reikalams išleido 800 
Į bilijonų dojer ų. la;gi vieno prie-

Dirvos politinis apžvalginin
kas Vytautas Meškauskas to lai j oqq <jojer 

14 n v orvia Va!vin_' ■ • i • igyvybe buvo ve 
iššauto švino svori i.

žymii/ gavo, tačiau visvien apie kraščio 14 nr. rašo apie Helsin- karjy 
triskart daugiau teigiamų įver- kio pamoka musų politinei ir vi 
tinimų, pavyzdžiui, už moterų suomeninei veiklai, 
skyrimą aukštom pareigom 60% 
nuošimčių prieš 25% neigiamų; 
65% prieš 19% dauguma “už 
gerus santykius su Kongresu, 
63 prieš 24 už pastangas mažin 
ti federalir.es išlaidas ir 63 prieš 

už pastangas saugoti pasau
lio taiką.

1-me kare priešo

*
“■U 

stygos yra'"’* 
’ Irumpesuč; už vyrų. Todėl jos’1’’* 
turi ska.rdesnj balsą, be (o, jos!1“’ 
gal: daugiau kalbėti sunaudixla- ' 

mos mažiau energijos. '

Prisiminęs apie Vliko ir Pa- J 
šaulio Lietuvių Jaunimo Sąjun-■ 
gos seminarą bei jo komenta
rus, taip pat apie pavėluotai su
darytą žmogaus teisių komisiją, 
V. Meškauskas apgailestavo mū
sų veiksniuose, visuomenėje ir 
spaudoje vyraujančią ’pažiūrą 

| Helsinkio susitarimų pasirašy- 
I mo metu. Jis džiaugiasi buvusia 

prosvaište apsiniaukusiame lie
tuvių politiniame danguje. Dėl 
tos prošvaistės daugelis liedavo 
ašaras, kaltindami Altą ir jos 
vadovus visai be reikalo:

Portugalijos premjeras Mario Soares 
stengiasi atgaivinti karo metu aparT 
dytą portugalu ūki. Jis taip pat 
pertvarkyti karo jėgas, kad jos būtu**33* 
ištikimos demokratinei santvarkai. Ka
riams uždrausta politikuoti stoti Į par
tijas ir vesti propagandą kareiviu 
tarpe. Užkirstas kelias komunistams 
ir fašistams. Portugalija nori Įstoti į 
Europos bendrąją rinka ir vesti pre? 

kybą.

Plešiky žmogžudžiu 1 
drąsumas vis didėja

Chicagos kriminalistai įsitiki
no, kad negyvas liudininkas-yra 
jiems geresnis negu gyvas, vis 
dažniau pradėjo savo apiplėštą 
ar kitaip nuskriaustą auką nu
žudyti, žinodami 'kad mirties 
bausmė Illinojuj panaikinta ir 
neatstatyta, dėlto jei ir už žmo
gaus nužudymą nuteistų, nieko 
daugiau negautų kaip kalėjimą 
“su patogumais”.
• Chicagos policijos superinten-, 
dentas James Rochford, kurs 
daro ką galėdamas, kad žmog-

■ žudžiams būtų grąžinta mirties
■ bausmė pareiškė, kad per gin
kluotą apiplėšimą, tapti nužui-

bet kims ki- dytam galimybės pasibaisėtinai 
į tas prezidentas naujaisiais lai- padidėjo. Dar 1963 metais buvo 
kais, parodė Harriso anketa, su- nužudyta kiekviena 3.58 apiplė- 
daryta apklaųsinėjus 1,549 su- §imo auka, o šiandien jau nužu- 
augusius piliečius įvairiose JAV domas vienas iš kiekvienų 87 
vietose: 75 nuošimčiai - prieš apiplėšiamųjų.
15% išreiškė pasitenkinimą pre į minois Iegiįatūros (seimo) na 
zidėnto šeimininkavimu, kuo- ; Roman Kossinski iš Chica- 
met prezidentai Nixon ir John- gQS atstovų bute
son savo -paskutinėmis dieno- pjįe§ 4^ sėkmingai pravedė mir 
mis ofise beturėjo 23% pasiti- ties bausmės grąžinimo bilių, 

j - . tik valstijos senatas tebesimai-
Bėndrai prezidento darbą ir > vo. Gubernatorius Thomson pa

veikią aukštai vertina 67 nuo- reiškė, kad jis bilių nedelsdamas 
šimčiai prieš 21%. Ypač didžiau pasirašys, jei tik bus jam padė- 

85% prieš 9% tas ant stalo.
Kaip veteranas policininkas,

Kauno bazilika

50 m. sukaktį nuo Dr. Jono Ba- kelėlė 
sanavičiaus mirties’.

J. Daugėla su akademiniu įsi
jautimu nušvietė J.. Basanavi
čiaus, reikšmę mūsų tautos atbu
dime ir Nepriklausomybės at
statyme.

Muzikas ,B. Perkasz •. iškiįfai 
paskambino pora muzikinių kū
rinių.

Užbaigiant S. šeputienei va-, 
dovaujant visų pagiedota “Lie- kėjimo. 
tuva brangi”. ' P. šilas

Žmonės patenkinti
prezidentu

labiau negu

— Visų pirma turime pasi
džiaugti, kad esame suskilę. Tik 
Įsivaizduokime, kas būtų, jei tu
rėtume tik vieną, griežtą ir 
drausmingą bendruomenę ir, ži- 
nema, tik vieną laikraštį. Iki 
šios dienos vaikščiotumėm gal
vas pelenais pasibarstę, gedėda
mi dėl to Akto. Dabartinėje sant 
varkoje galėjom išgirsti ir blai
vesnių nuomonių ne tik iš neor
ganizuotos visuomenės, bet ir 
iš bent vieno veiksnio — Altos 
— pirmininko. .. ,

F

Neklydo Amerikos Lietuvių 
Taryba ir jos pirm. dr. Kazys 
^Bobelis, neklydo ir kitų neklai
dino taip pat Naujienos.

. K. Petrokaitis

;rys Roman Kossinski iš Chica- 
. gos atstovų bute 119 balsais 
prieš 41 sėkmingai pravedė mir SKAMBINKITE DABAR 

ĮVERTINTI

Prezidentas Jimmy Carter pa-p 
sitijkėjimą Baltaisiais Rūmais se paprastumą ir pašalinimą bet

šia dauguma
pripažįsta jam įgerus pažymius
už įvestą Baltuosiuose Rūmuo-j kurio mieste kriminalistai pra-

j • • • • .• v j • J

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H, TAMAŠAUSKO

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo 
gyventojus ir gamtą. 1,200 lietuviškę ^vietovardžiu 
kaina $6.00, minkšti virbeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 eentu.
/

Pamarį/senos {o 
sąrašas. Knygoj

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutiniu 90 (1869-1958) metv 

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 bai 
nyčios. Įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai. 9 bažnytiniai Ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentęi katalikiškų, socailistimų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos. Mn- 
kaiirkt. ...

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čckj arba Mnney 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
' vardu ir pasiųsti:

J73S So. Halsted SL Chicago. III. 60608

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Da u pa ra s. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis- 
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da
liu: žiemės ūkio Švietimo problemos ūkininku krašte, n dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuviu’ tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusiu Lietuvos politinių, ekonomi- 
nių ir kultūriniu laimėjimu, šiandiena, 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 oa- 
saulj išblaškytų lietuviu absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai. arba ūkininkų valkai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta. Jrad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: "Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynę! Lietuvai”.

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

Čeki arba Money Orderi dusti tokiu adresu:

į NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, nAINOIS 60608 

O»rę pinigu, toojan knygą padiptlrM, '' .

ėjusiais metais nužudė 814 žmo 
nių, o užpernai 818 mano, kad 
mirties' bausmės įvedimas nusi
kaltimų gal nesumažinš, bet žmo 
nių žudymą tikrai sumažins ir 
daug nekaltų gyvybių apsaugos.

JŪSŲ NAMĄ
ERWIN J.

MICHAĘU5 
4637 So. Archer iv^ 

(Prie 47-ios)

1

member mes TAIP f AT PARDUODAME VI-
R F Į SUS CHICAGOS PRIEMIESČIUS IR
i l U- W 7>000 MJESTŲ jav-se per r e L o
ster-City Relocation Service

pasėmus

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės
neša

Pas mus taupomi jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimąjimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

.Išduodami Certifikatai, kurie ne
iki

sąskaitos

UN IV
S A V l,N G S & LOAN

1800 So. Halsted St.

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 
Įsteigta 1923 metais.

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

Chicago, III. 60608

TURINTI DIDELES ATSARGAS
Tek 421-3070
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JA V-Sovietų derybos

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO. ILLINOIS

15 cents per copy

iaus derybos su rusais jau pa

tų nėra L.B-nės. griovimas, bet

»oo 
W.00

$74»
$2^0

baj giliai įsiskolinę vakarams. 
Vien tik Jt A. Valstybėms: Mas
kva 1976 m. buvo skolinga 10. 
bil, dpi, Iš viso. Sovietai- Ameri-

Sen. H. M. Jackson paprašė 
prez-. Carterio administracijos 
kad. ji padarytų Sovietų.: skolų 
klausimu tyrinėjin)ųą if.-. reikia^

trim g mėnesiams 
vienam mėnesiui

Faktas, kad šis S. Jonynienės 
parašytas vadovėlis yra išleis 
tas L. B-nės. Kodėl šie slapu-

SALT sutarties derybų dele
gacija, kuri tais, reikalais yaįįr. 
nėjo į Maskvą, pasitarime su 
Dobryninu nedalyvavo. SALT 
derybų delegatų pirmininkas P.

kurie tokius faktus atskleidžia, 
yra grynas: pasitarnavimas oku
pantui. - i j

Published Daily Exept Sunday by The Lithuanian News Pub, Co.,
1739 So. Hoisted Strett, Chicago, HI. 60608, Telephon* 421-6100

guose jis gali gražiai pakalbėti, o klausytojai dažnai jam 
ploja. Jis ir Lietuvos reikalus gana gerai pažįsta. Ne vie
ną kartą jis yra kalbėjęs lietuvių susirinkimuose. Sakė jis 
kalbas ir Washingtone. Kalbėti jis moka, bet nepajėgia 
klausytojų įtikinti. Jeigu kalbėtojas nepajėgia klausyto
jų įtik’nti, tai jis tik žirnius į sieną beria. Pucinskis jau 
vienam terminui buvo išrinktas į kongresą, bet kai kan
didatavo kartą, tai pralaimėjo, Illinois gyventojų jis ne
įtikino, nors mitingus gana dažna; organizavo. •

Pucinskis yra demokratas. Chicagoje turi daug drau
gų demokratų, bet kai reikėjo įtikint; Chįcagos deųiųkra- 
tų partijos vadovybę, tai Pucinskis nepajėgė jų įtikinti. 
Jis kalbėjo pasėdžiuose,šūkavo mitinguose, bet partijos 
rinktų atstovų nepatraukė savo pusėn. Kas daugelį poli
tikų nustebino, kad jis net ir lenkų, esančių demokratų 
partijos vadovybėje, neįtikino. Demokratų partijos Cent 
ro Komitete buvusieji lenkai už Pucinskj nebalsavo. Jei
gu Pucinskis pačių lenkų neįtikino, tai jam bus sunku įti-
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Nąujienoe eiiu xaadieu tfekirUnt 
sekmadienius. Iridžio Naujiena Ben
drovė. 1739 So. Halrted St.. Chicago 
m. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

mokyklų vaikų vežimo į pionie
rių stovyklas (Bostono įvykis), 
jaunimo vykimo į Kapsuką uni
versitetą. Vilniun. Jie nėra pasi-. 
sakę prieš okupantą siųstuosius 
TUAm-ninkn-s, suruošti išeivijai 
koncertus, nei pagaliau bolševi
kinių filmų rodymą J. Centre. 
Priešingai, Stį. Barzdukąs, “Pa- 
šaulio lietuvyje rašo kadjisnie 
ko blogo, nemato, del tokiąfil- 
mų rodymo. Todėl L. B-je iški
lo del tokių faktų sveika ir nau
dinga reakcija, bet kuri yra ne
naudinga okupantui Todėl rei
kalaujama L. B-je reformų? De’ 
ja, šie bevardžiai puola tuos, 
būk jie užpuolė L.B-nę. Man ro-.

atiškai kalbėjo. Kalboje pastebėjo, kad kroatai, kaip ir 
lietuviai, yra pavergti Europoje. Jis stengiasi išlaisvinti 
kroatus, kad jie galėtų nepriklausomai ir savarankiškai 
valdyti savo kraštą. Jis yra pasiryžęs ir lietuviams padė
tį tų pačijį užsimojimų.

Michael Bilandic yra lietuvių draugas. Iš'attiktų-dar 
bų jau turėjome progos pamatyti, kad jis geras adminis
tratorius, todėl balandžio 19 dieną siūlome balsuoti už jį.

mas, kai lituanistinėms mokyk
loms buvo L, B-nės paruoštas 
vadovėlis su prokomunistine

sisakę kritiškai seni mūsų ve
teranai — pedagogai, dideli mą- 
8ų tautos patriotai, kad vadovė
lyje “Tėvų nameliai brangūs“ 
yra privelta prokomunistinės 
propagandos, kuri suniekina mū 
sų nepriklausomos Lietuvos gy-

Niekas nepuola Lietuvių 
Bendruomenės

Demokratų partija pasirinko Bridgeporte gimusį 
kroatų kilmės Michael Bilandiką. Jam teko kartu su lie- 
tuviais eiti į parapijines mokyklas, kartų su jais dalyvau- 
tidemokratų partijos rinkiminėse ir administracijos ko
vose. Artimiausieji jo kaimynai ir šiandien yrą lietuviai. 
Jis matė, kaip meras Daley gražiai sugyveno su lietu
viais, palaiko gerus su jais santykius ir Bilandikas. Jis 
dalyvavo Vasario 16 - tos dienos sukaktis minėjime ir pa
sakė turiningą kalbą,. Jis prisipažino, kad kartu su lietu-

UmJ>M<Z3 Wat Maia Strew. Phono 627 1140
D$wwn Giwr. 5100 Forest Avenue. Pine: 983-1140 £ rtfr

WASHINGTON. — Amerikos 
ivlalgyba yra nustačiusi, kad

Ufe help your money 
put on more weight.

okupantas skelbia, kuriems yra _
tiesa tos okupanto 'pilamos pa-' vadovįio’ kritika 
mazgos ant mūsų tautos didžių

Ateinantį antradienį,. baL 19 dieną, patariame vi
siems mūsų skaitytojams atiduoti savo balsą demokra
tų partijos, kąndįdątųi Michael Bilandikui. Antradienį 
bus demokratų partijos, pirminiai rinkimai. Chicagoje 
yra kelį: vyrai,, kurią nori būti demokratų partijos kandi-

rės progos -pasisakyti,, kuris kandidatas jiems atrodo 
pats geriausias.

Sovietų Sąjungoje ir okupuotoje Lietuvoje pirmi
nių rinkimų nėra. Iš viso, apie jokįus laisvus ir demokra
tinius rinkimus Sovietų Sąjungoje negalima kalbėti Vi
soje Sovietų Sąjungoje kandidatus parenka komunistų 
partijos sekretoriai. Jie net ir nesako, kad kandidatus rin 
ktų, bet jie sako, kad kandidatus bet kokioms pareigoms 
“iškelia”. 0 tas “iškėlimas” vyksta profesinių sąjungų, 
dirbtuvių ar partijos kuopų susirinkimuose. Ten komu
nistai pasiūlo kandidatą, o susirinkusieji “vienbalsiai” jį 
jau “iškelia”. Kai kandidatas “iškeltas”, jis pagiriamas

8.17% 
7%%~~“’ 7.90% 
6%%~HT 7.08% 
6%%~~~ 631% 
5%%=5ėE: 539%

Rašo, puolama L. B-nė. Tai 
yra gryna netiesa! Niekas Ben
druomenės nepuola ir jos. ne
griauna. Daromi priekaištai tik 
jos vadams, kurie ją JAV nu
kreipė nuo jos tikslų, ir ją nu
vedė suskilimo keliu.,Norima ją 
-atstatyti j jai skirtas vėžes. Bet 
tokie priekaištai ir kritiškos 
pastabos yrą daromos ne vien 
tik Naujienose, bėt ir-kituose 
laikraščiuose; Ir tai nė bendry
bėmis, o faktais.

Ar tai sakysim, prasimany-. dos, kad iškėlimas aikštėn fąk>

pimasis Į minią yra ne kas kita 
kaip noras klaidinti ir kurstyti 
minios jausmus. • ,

Be to, ši jų brošiūra yra dide
lis pasitarnavimas okupantui ir 
jo talkininkams, nes brošiūroje 
surašyti melai -bolševikinei span 
dai bus šaltinis teršti ir- juodin
ti išeivijos veikėjus. Juk tik 
riausiai šių slapukų ’skelbiama 
netiesa pasinaudos okupanto ra
šeivos taip kaip jie pasinaudojo 
VI. Ramojaus paskelbtu Drauge 
šmeižiančiu reportažu apie Chi
cagoje užpultą kun. R. Kezį prie 
altoriaus (žiūr. “Gimtasis kraš
tas“, Vilnius, 1977 d. laidoje).

šie bevaržiai brošiūroje sura
šytą netiesą, šmeižtus palieka 
įvertinti ir padaryti Išvadas skai

$31.00
$18.00
$4.00

$30.00
$16.00

$3.00

kelbus Drauge apie ją gryną ne
tiesą. Kai nebuvo leista- Drauge 
net- apmokėtais skelbimais pa
garsinti Amerikos 200 metų ne
priklausomybės jubiliejaus pro
ga, Chicagos organizacijų, su
ruošto McCormick salėje iškil
mingo paminėjimo; Neleidžiant 
Altai, laisvinimo institucijai pa
skelbti informacijos apie jos 
veiklą. Kai rinkimuose imta da
ryti sukčiavimus, Vasario 16- 
sios šventės proga, L. B-nės va
dai ėmė grobstyti Altos renka
mas aukas laisvinimo veiklai. 
Kai lituanistinėms mokykloms 
buvo išleisti vadovėliai su pro- 
bolševikine propaganda. Tokie 
ir panašūs reiškiniai dažnai pa- 
sikartojantieji mūsų išeivijoje 
buvo spaudoje sutikti kritiškais . JI 
pasisakymais bei kritiškomis 
pastaboms.

Užsieniuofieę 
metams -------
pusei metų -----
vienam mėnesiui

interest you want to earn and which Standard 
Federal account is right for you.
WATCH YOUR MONEY FATTEN UB Onco 
you’ve opened a passbook savings or certificate 
account at Standard Federal, just sit back and 
watch your money grow. We give your, monęy 
tbe Interest it needs to’really put op weight 
The interest you can count on to make your 
financial picture brighter and more secure.
STMH-RIGHT NOW. Stop by the Standard 
Federal office nearest you and open tn 
aatount.thątjiKęs.y(HLhigher-th4p-bank 
interest, rates wi. la; mflpey,- Us tip, Ult 
easiest ,
make thin, money ^5^-^ 
put on weight in a 
tainy.

Diwrličio kalno*:

Chicagoje ir priemiesčiuose;
metais
puseį metų ’ _■■■■ ■___
trims ._____ J
vienam mėnoaim ----------

Subscription Ratos:
m Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
six month. $8.50 per 3 months. In 
other USA localities $26.00 per year. 
$14.00 per six montns. $7.00 per 
chree months. Canada $30.00 per year; 
>ther countries $31.00 per year.

Kitose JĄV vietoje:, 
metams . :

puseį metų __

Kanadoje: 
metams ---------

pusei metu -----
vienam mėnesiui

STANDARD FEDERAL SAUNOS JP* A^$»<fcwnw — Mi 0
Hmm OOIcm 4102 Archer A>ma. 0471MB Ammm J01MM G0bs.*Mtev«A Otam; 0V-1 l<V 
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WASHINGTON, 
terio administracija balandžio 
7 patylomis pca4$o R
SovUW ffinNų apribojimo n? 
SALT H sutarties 
reikalo, šį kartą detrybos pradė 
toa slaptai.

Amerikos vlastybėe sekt. Van 
ce prie uždarų durų tylomis kai 
bėjosi su Maskvos ambasado
riumi Dobryninu. Ką jie sutarė 
— nieks nežino. Viena tik aiš
ku, kad jie tarėsi ginklų apri> 
bojimo klausimais. > '

Pennsylvanijos valstija buvo įsteigta 1701 metais, bet paveiksle matomi vals
tijos rūmai buvo pastatyti 1904 metais, šiuose rūmuose iškilmingai buvo 
pamisėta JAV 200 mėty laisvės ir nepriklausomybės sukaktis. Pennsylvanija 
yra vienintelė valstija, kurituri įsteigusi efektingą informacija apie valstijos 

istoriją ir šiandieninę valstijos ir gyventoją būklę.

;iau slaptas derybų stilius, pa
siliko ilgesniam laikui.

Gegužės mėnesyje, valstybės 
ekr. Vance susitiks su Sovietų 

užsienio reikalų mįnįsterių A.
1. Gromyka.

mas prieš komunistinę propa
gandą yra užpuolimas? Juk jie 
tuo bando mulkinti skaitytojus- 
Ar gi lietuvių patriotų protestą, 
prieš tokį vadovėlį nuskriaudė 
lituanistines mokyklas ir ar tuo 
buvo užpulti šie bevardžiai sla
pukai?

tytojams. Aišku, jei skaitytojai
bus žemos moralės, jei jie bus Kodėl šie slapukai neparašė 
nepajėgūs atskirti melo nuo tie- brošiūroje, kad šis vadovėlis bu 
sos; kaip moraliai sukritę šios vo sutiktas su didele kritika ir 
brošiūros rašėjai, tai jiems ne- dėl jis buvo kritikuojamas? 
tiesa bus tiesa

-Bet ačiū Dievui, tokių išeivi
joje esama dar labai mažas skai

Įžanginės pastabos
Jau kūris metas, kai JAV lie

tuviškoje išeivijoje vyksta ne
lemti vienybę ardą reiškiniai. 
Jiems pradžią davė “tiltų” sta
tytojai bendradarbiauti su oku
pantu bei su jo talkininkais. 
Mestas šūkis: “Veidu į dabar
tinę Lietuvą” (neminint žodžio 
okupauota) okupantui pradėjus 
siųsti menininkus, kurie ruoštų 
išeiviams lietuviams koncertus, 
pradėjus mūsų kultūrininkams 
keliauti į okupuotą Lietuvą ir 
liaupsinti ten aukštą ir ekono
miškai iškilusią sukolchozintą 
Lietuvą; pradėjus vaikus vežti 
i pionierių stovyklas, siųsti jau
nimą neva pagilinti lituanisti
kos į Kapsuko universitetą Vil
niun; pagaliau ėmus agentams 
gabenti bolševikinius filmus ir 
juos žūt būt rodyti lietuvių pat
riotų pastatytame Jaunimo Cent 
re, kun. A. Keziui jiems davus 
leidimą.

Be to, frontininkų užgožtoje 
spaudoje, kai apšmeižtiesiems 
nebuvo, leista pasiteisinti, pavz., 
delegacy ai apsilankiusiai pas

Sakysim, būtų paminėję mūsų 
didžią lietuvę Juozę Vaičiūnie
nę, jos išsamų dėl šio vadovėlic 
pasisakymą. Jei jau kas galėjo 
siųsti dėl tokių kritiškų pasta
bų, tai tik okupantas, mes šio 
__ -____ _____ , atskleidė jo 
jo kėslus įbrukti savo propagan 
da ir į lituanistines mokyklas, 

vojo ir kovoja prieš okupaciją 
Okupantas puola juos bendry
bėmis, nepatiekdamas faktų, ly- <jar ir del to, kad jie nėra aiš- 
giai taip, kaip ir šie minėtos kiai 1 pasisakę del lituanistinių 
anonimiškos brošiūrėlėj rašei
vos . ,

UŽ PINIGUS PUTINAMA OKUPANTO 
PROPAGANDA <<

Slapukai išleido minią 
kūrstančiąją brošiūrą

Lel spaudoje kritiškų pasisa
kymų prieš tuos nelemtus, ar
dančius vienybę reiškinius, be
vardžių slapukų grupelė išleido 
brošiūrą, kurioje ypač yra kalti
namas Naujienos, būk jos už
puolė daugybę organizacijų ir 
net- 120 veikėjų. Ją paskaičius 
atrodo, kad šios brošiūros rašei
vos ją rašė, degdami pykčio ais-^ 
trą. O tokiais atvejais protas 
nebeveikia. Tai rodo ir mūsų 
okupanto parašyti pamfletai 
apie mūsų buvusius ir esamus 
tautos laisvės gynėjus.

Paskaičius, šį pamfletą aiš
kiai matosi, kad. slapukai siekią 
suniekinti antikomunistinę spau 
dą, o kartu ir tūos, kurie kelia 
aikštėn bendradarbiavimui “til
tų” statytojus, tuos, kurie šau
kia prieš vaikų vežimą į pio
nierių stovyklas, jaunimo siun
timą į Kapsuko universitetą, ne
va gilinti lituanistikos.

“Kankinių"’ sąrašas
Brošiūroje paskelbtas “kanki

nių” sąrašas. Tuo šie bevardžiai 
norėjo save-pasiteisinti prieš 
minią ir iš jos pusės būti už
jaustais. Jie šaukia, kad buvo, 
užpulti, bet'nutyli- del ko ir už

YOUR MONEY IS DIFFERENT THAN YOU. The 
more weight it puts on the better. The fatter 
it gets the healthier it is. But it doesn't get 
that way all by itself. You have to plan ahead 
to make it grow. And that's where we can help, 
—with our higher-than-bank interest rates.

LOOK WHAT IT CAN DO! The chart at left 
shows all the 
higher-than- 
bank interest 
rate accounts 
we have to 
offer. You 
decide how 
much. you. 
want to save, 
how much

didato-“iškėlimas” yra lygus išrinkimui, nes jie “‘iškelia” 
tik vieną kandidatą. Jis vienas ir tebėra “rinkiminiuose” 
sąrašuose. Komunistų “iškeltas” kandidatas “išrenka
mas”, nes balsuotojams nėra kito, pasirinkimo.

Demokratinėse valstybėse finkimai ne taip tvarkomi. 
Krašto gyventojai pirma pasisako už geriausios partijos 
kandidatus, o vėliau eina rinkiminė kova tarp skirtingas 
politines platformas turinčių partijų, žmonės turi pro
gos pasiklausyti kandidatų pažiūrų įvairiais klausimais 
ir pasirinkti patį geriausią Gaila, kad šį kartą Cbikagos 
respublikonai turi tiktai vieną kandidatą. Respubliko
nai turi gabių ir gerų politikų, bet nei vienas jų neturėjo 
reikalingos drąsos būti kandidatu Chicagos mero parei
goms. Buvusiam gubernatoriui Ogilvie buvo pasiūlyta 
kandidatūra respublikonų sąraše, bet jis, net jttkinanęiąį 
nepasiaiškinęs, atsisakė kandidatuoti.

Tuo’tarpu demokratai turi net kelis kandidatus Chi
cagos mero pareigoms. Be Michael Bilandic, kandidatuo
ti nori Roman Pucinskis, Edvard Hanrahan ir dar keli. 
Hanrahan ir Pucinskis lietuviams, yra pažįstami. Jie at
simena, kaip Hanrahan ėmėsi priemonių Chicagos naiki
nimui sustabdyti. Visa tai buvo labai gerai, bet kandida
tas Hanrahan nemoka organizuoti politinės kampanijos. 
Cchicaga yra milijoninis, miestas. Čia. ir balsuaja milijo
nai. Rinkiminei kovai laimėti — reikia daug energijos. 
Harahan tik paskutinėmis dienomis pareiškė, kad jis no
ri būti partijos kandidatu, bet demokratų partija jau bu
vo pasirinkusi Bilandįką, Partija yra pasiryžusi remti 
Bilandiką, o Hanrahanui būtų sunku vienam laimėti rin 
kimus. Jis savo kampaniją vėlai pradėjo, nerodo energi
jos jai organizuoti, todėl jam nėra jokios galimybės rin
kimus laimėti.

Lietuviams yra pažįstamas lenkų kilmės politikas

- - • v ; 1 v. K:. V Sį ■:#



DR. K. G. BALUKAS 
' tKUrtKUKA IR MOTEBŲ LIGOS 

GINEKC LOGJNR CMIRURG'JA 
6449 Są, Pufoiki Rd. ICrąjvford

Med-Ml LuiMinoL T«L LU 5-6446 
Priima ligonius pagal sus*uruM 

ei neatsiliepia, skambinti 3768^04

DR C K. BORAIS 
INKSTŲ IR iLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Taki 695-0533

Valley Medical Center 
8f0 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

DR. PAUL V. CARGSS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS* 

Waitehaster Community klinikos 
Medicinos direktorius.

i938 S Manheim Rd Westchester, HI 
VALANDOS; 3—9 darbo dienomis r 

kas antra šeštadieni «—3 vai 
Tet- 562-2727 arba 562-2728 prist

igti skoloms mo- 
# B ___ _______________ r7__________ pramonei. Gio-

rokas tikė josi, kad Jam pavyks sudaryti reikalingas pinigu sumas bet jis 
priverstas išleisti daug pinrgy krašto gyventojams maitinti.

Edward** Gierekas, lenkę* - komunistų partijos pirmasis sekretorius, 
skolinę* l*ba\ dsug vakaruose, bet dabar jau nebeturi piųig 
keti. Jis prisipirko įvairiu mašinų, bet ne visos tinko lenkę

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENA DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Palaiminti, Įkuria nematė ir įtikėjo". — Jono 20:29.
Dabar dar tamsu, kol dar neužtekėjo Teisingumo Saulė, kuri apšvies ir 

savo spinduliais išgydys pasauli ir pašalins risas abejones, baimę ir nesu
sipratimus. Todėl dabar Viešpats reikalauja tikėjimo ir žada atlyginimą ir 
palaiminimus tik tfons, kurie gerais darbais parodo savo tikėjimą. Mes gy
vename tikėjimu, o ne regėjimu ir stengiamės laimėti aukštąjį atlyginimą, 
kurį matome tik tikėjimu akimis. Mes -esame paklusnūs Tam. kuris kalba iš 
dangaus, ku|N> dk nedaugelis girdi. Bet tie. kurie dabar yra'
paklusnūs m eina M Bėdomis, gauna didesniu ir gausesniu palaimą, o neto-1

dalyvaus su pagarbintuoju Kristumi jo karalystėje.
Viąį.&IMk, ka4į W»«t*» yra fiaur, u (Mhešia kiekvieną. Bet kur yra ml ’ 

.■vsiaįi? 1 WamiiRM •tveke knyputė "Vilti* pa įpirtias**, kuria pau«l**- I

TBVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 
Ąt» 2533 W. 71st Street 

*> Telef.: GRovehiU 6-2345-6

** 1410 So, 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

REZu GI 8-0873
DR.W.EISfN-EISINAF
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

GINEKOLOGINE CHIHURGUA 
6132 So. Koduo Avo^ WA 5-2670

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

Talaf. BE 3-5893

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

3907 West 103rd Street 
v-Jjw^ds pagal susitarimą

0k. K. A V. JUČAS 
489-4441 5614605

ODOS LIGOS CHIRURGU* 
1002 M* WESTERN AVR. 
5214 w WESTERN AVE 

Telefonas atsakomas 12 vat

PlfCKAS
CXPTOMETRISTAS

UU w 7tst SL — Tel. 737.5)« 
aids. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”

OAžiu au^itanmą. Uždaryta tree

/ SiL tfWAS SHBUTĮS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGU  A 
’654 WEST 63rd STREET

O«ic*- 776-2880
*&**« hm, Mąž.: 448-5545 "

cFriri. TAOTAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Sandra praktika, *p»c. MOTERŲ iige
Ofisas; 2652 WEST 59th STREET

TąU PR 8-1223
OFISO V AL.: pirm., mtrad.. trečiad 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie 
aiais 2-4 raL po pietų'ir kitu laik 

ragai susitarimą .

sakymą ir Įsakymą iš Maskvos. 
,Tai jTa barzdukinės L. Bendruo- 
i menės politinis veidas.
Į Antra, R. R. Lietuvių Bend
ruomenė yra aiškiai patriotinė, 
tvirtai stovi tautinės ištikimy
bės sargyboje, pasisako prieš 
Lietuvos okupanto užmačias 
per tautinį švietimą pasitelkti 
jaunimą komunistinei ideologi
jai : atmeta prokomunistinės pro.

•«.-nok«(Mj. Rašykit*:
< IAVIS1 V«5 WEST wti* BTRtfET CHICAGO. ILL 60629

/ iV RAKTO TVWINRTOJA

Kodėl ai nieko neturiu?
Atkelta iš 2 psl.)

— Tai mano jiaeios.
Sudėjo pirkliai du tūkstančiu 

auksinių ir pasakė:
— Jeigu tu įrodysi, kad tai 

tavo pačios juosta, du tūkstan
čiai auksinių tavo. Jeigu tu me
luoji, nukirsim tau galvą.

Kada vargšas nuvedė pirklius 
pas karalaitę, jinai ir sako:

— Kam gi jūs mano vyrą var

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
UKSIE TUT0M0B1L1AMS PASTATYTI

Lietuvių Bendruomenė suskaldy 
tą. Atsakymas J. Vaičiūnui, sie
kiančiam paneigti L. Bendruo
menės suskaldymo faktą.

Klek yra Bendruomenių?
— klausia—-. Vaičiūnas ilgame ______ ___________
savb rašinyje, spausdintame lia^ndw^VadwZiu^^rS 
Naujienose kovo mėn. paskuti-' jauniino siuntimą į Vilniaus 
nėmis dienomis ir balandžio enkavedistų organizuojamus kur 
mėn. I d. laidoje. I šį jo klausi- sus ir t_ t Tai Keg_ Lietuvių 
ma ir ątsakomat.'. . . Bendruomenės politinės ideolo

gijos veidas, kuris diametreliai 
skiriasi nuo barzdukinės Ben
druomenės turimos, vedamos 
politikos. R. L. Bendruomenė 
aiškiai, griežtai pasisako ir prieš 
barzdukinės- Bendruomenės žmo

na ir atsakoma.
Autorius serijinio straipsnio 

įžangoje pateikia gana apsčiai 
minčių, kuriomis aiškiai jis 
kviečia būti atlaidiems; už pa-

Nusigando pirkliai ir atidavė 
pinigus ir sugrįžo nameliai,_ it 
šunį lupę, . '

Dabar buvo visko gana. Ži
dinyje'kūrenosi ugnis, seife bu
vo pinigų. Gyvena vargšas ir ka
ralaitė laimingais

Netrukus atsiunčia karalius 
tarnus pirkti tiek ir tiek, tokių 
ir. tokių pirkimų.

— Tegu pats karalius atva
žiuoja, — sako' karalaitė, — ki
taip neduosime pirkinių.

Sugrįžę tarnai ir sako, kad 
taip ir taip, pirkjnius duos tik 
pačiam karaliui.

— Kaip?'Ar pats karalius tu 
ri važiuoti? Gerai, pakinkykit 
arklius! »

Pakinkė. Ir išvažiavo kara
lius. O karalaitė gerai žinojo tė
vo pyktį, tai ji po viršutiniais 
drabužiais pasivilk o šarvus iš 

Kas suskaldė ir kaip suskaldė' ^e^o plieno, kietesnio už kara- 
L. Bendruomen jau buvo šaky- ^aus širdį.
ta, rašyta po šimtą ir viedą kar4 Ątvažiavo kardins, iššoko m 
/tą. Reikiaztik atsiminti gėdingą- karietos ir tiesiai prie karalai- 
jį Verbų sekmadienį Cicero, kur — -- .. r=~=?
frontininkai surengė mitingą ir’suiaukęs pačios išeivijos prita- 
Ji Gaila, -tuometinis L.B-nės C.. rimo ir didelės pagarbos...
v. pirmininkas, specialiai'atvy-| Reikia žinoti, atsiminti, jog

ŠILEIKIS Ck P-
2 OfcTHOP£n^PROT£ZISTAS
3 Aparatai ? Pr?tezaL Med. Bar 

dfizai- Sp^craJi pagalba kojoms
1 (Arch Support) ir t t

atleisti. Bet kaip galima kalbėti 
apie kaltės atleidimą, kada nie
kas neapgailestauja klaidos ir ne 
>rašo dovanojimo? Toliau, strai 
nsnio eigoje autorius išsitiesia 
;r aiškiai pasisako už vieningą, 
ieną ir patriotinę. L.- Bendruo-

- nenę, ko mes, visi trokšte trokš
tame ir šito, siekiame. Tai svei
kintinas pasisakymas! • 
-..Bet kada ąutbrius pasišauna 
rodyti, kad L. B-nė yra nesuski 
usi, jis aiškiai Įpuola- į kontra- 
■ersijos liūną... Su Šitokiu jo 
teigimu negalima nei, sutikti, 
aei tylėti, nes tai yra netiesa.
Nenoromis tenka gaišti laižą ir kęs iš rytų, pagal vietos fronti-. padaryta klaida yra amžinai ne- 
rikuoti faktus pries šitokį netei- ninku prašymą^ drąsiai be tau- paslepi;
-.dągą,pasisakymą, ' ' ■ ' ’ •

L. -Bendruomenė yra sųskal-

Netenka abejoti, jog šią skau 
džią realybę žino ir pats J. Vai
čiūnas, tik neaišku, kokiais su
metimais jis ėmėsi Įrodinėti, kad 
L. Bendruomenę jau buvo saky- 
kad yra viena,?...

tės. Kad duos kardu per pečius! 
Kardas atšoko. Dabar karalius 
iš pykčio atsikvošėjo ir pažino 
savo dukterį. Negalėjo jis atsis
tebėti.

— Kaip tu čionai patekai ?
Taip ir taip, tas ir tas. Apsa

kė karalaitė, kaip ji pateko, kaip 
viskas atsitiko. Ir sakys-kara
laitė: '

— Juk negali būti mūsų kara
lijoje žmogaus, kuris nieko ne
turėtų.

— Tavo tiesa, dukra.
Ir grįžo karalius,- vežinas pre

kėmis, kokių buvo užsakęs.
Netrukus pas vargšą ir kara

laitę atvyko karaliaus pasiunti- ; _ 
niai pasakyti, kad karalius pu- 
sę savo karalijos užrašė dukrai 
ir jos vyruk > .

Ir susėdo vargšas ir karalai
tė į auksu ir sidabru tviskančią 
karietą. Dvylika arklių, karčius į 
vėjuje kedendami, Lėgo risčia. Į 
Karieta, didelė, tai aš maniau, * 
kad ir man bus vietos ganą. Aš j p 
atsitūpiau užpakalyje ant ašies, 
nors kiek vargingai, bet gi ka- L 
rališkoj karietoj nukeliavau Į Į 
Į karališkus rūmus. Ten jau bu- į 
vo paruoštos sutiktuvės, ten jau * 
grojo muzikantai, nes tai buvo, j 
vargšo ir karalaitės vestuvės. Į
Aš viską girdėjau, mačiau ir su
rašiau.

lytą, padalinta Ljįvi skirtingai gius L. Bendruomenei...
galvojančias, atskirai veikian
čias Bendruomenes. Bęndruomę-

jiama, — isada“ laikas ją- 
tinio solidakūmo atsakomybės atskleidžia, o neapgailėta nuo- 

1 kirto pirmuosius skaldymo smū.dėmė — neatleidžiama... Jei no- 
' . ! rimą siekti taikos, būtina klai-

Tad ir tariu, ponas J. Vaičių- das atitaisyti, nuodėmes apgai- 
nai, jei Pats būtumei ėmęsis lestauti — tautinę sąžinę apsi-

2850 Waat 63ntSt.I Chicago. IN. 6O6> 
Talaf.: PRospąct 8-5084

(Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HitLS GĖUNYČIA

2443 WEST 63rd, STREE1
Telefonai: PR ir °R MB3*

Taipj>at naujoji Barbaros bf 
Gene Driship krautuvė

THE DAISY CTORF
9913 Southwest Hwy, Oak Lawn,

i ‘ Tel. 499-kmS

nę suskaldė frontininkų akty- uždavinio belstis į tautinę sąži- valyti. Tai yra gili psichologinė 
zas, Šviesos — Santaros* žmonių nė šitų žmonių, kurie iš tikrų- tiesa ir krikščionybės įsakymo 
talkinamas. Na, ir šių žmonių jų suskaldė L. B-nę, būtum juos 
grupė L. B-nės skylimą . didina, pakvietęs išsitraukti strėles ir mas. 
•-kleidžia pataikavimą nuolaidžia kulipkaš pačių paleistas ir te- 
-imą okupantui aiškiai, veikia- besančias brolių sesių širdyje; . 
ni prieš išeivijos daugumos Įsi- būtum jiems pasiūlęs atsisaky- 
ikinimą ir valią. Patys veikios ti pataikavimo, nuolaidžiavimo 
netodai yra nemoralūs^ nępatei į Lietuvos okupantui, pasiūlęs at
einami, kas dar prisideda prie sisakyti ALTOS griovimo dar- 
monių erzinimo ir jų skaldymo, bo; pasiūlęs prisipažinti prie 
ulaip neatsakingai yra alinte klaidų ir pakvietęs padaryti tau- 
ilinama išeivija, tarsi pagal už- tinę atgailą, tai, tikrai, būtum - t

teisingas ir gerbtinas reikalą vi-
A. Beržienė čius mitus.

10 KLAIDINGI' PASAKŲ 
APIE MAISTO PRODUKTUS

Didelė daugybė teigimų ir pa
sakojimą apie kai kurių produk
tą naudą arba žalą yra senesni 
net už senu moterų pasakos, 
skelbia du žymūs mitybos eks
pertai. v

Mityba Nutrition) yra relaty- 
viai dar jaunas mokslas, pareiš
kė Dr. Philip L. Whrite, Ameri
kos Mediku Asociacijos maisto 
ir mitybos departamento direk
torius. Tebėra daug faktą iš
kraipymo ir visokiu mitą.

Dr. Emory Thurston, Mitybos 
Tyrimų Instituto pirmininkas,! 
pritarė Dr. White pareiškimui 
išblaškydamas tuos klaidinau-

Mažeika Evans

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

Laidotuvių .Direktoriai

DEIKI
GAIDAS - DAIMIE

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1305-0-7 So. HERMITAGE AVENUE
- ' TeL: YArds-7r1741 - 1742

4330-34 So, CALIFORNIA AVENl
Telefonas: LAfayette 3-044H

MOP KŪNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos.
Lietuvių
’-aidotuvių
Direktorių 
a asociacijos

> TURIME 
KOPLYČIAS

' VISOSE MIESTU
DALYSE.

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 So,. UTUAN1CA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

t HĖfcKRAUSTYMAl,

M 0 V ,1 MG
Leidimai — Pilna apdrauda

ŽEMA KAINA

T«l. WA 5-8063

Apdraustai perkrausimas 
iš iairv atstumų.

ANTANAS VILIMAS

Tek 376-1882 arba 376-5996

Loan AsseciatioiCRANE SAVINGS
i(Lay the pineapple on its 
iSlDE.WITH A LARGE, SHARP 
KNIFE CUT LENGTHWISE FROM 
THE BOTOM THROUGH TH ECROWN.
I /

GfloW THAT A PLUMP AND FRESH-' 

LOCKING PINEAPPLE HAS FOUND 
A HOME IN YOUR KITCHEN, YOU 
MAY WONDER ABOUT THE 
EASIEST WAYTOCUTAND SERVE 
THIS DELICACY.WELL,ITTOULPNl 
BE EASIER.

TO-*—-'«B-. 1

Tfb REMOVE THE FRU IT, 

INSERT A CURVED KNIFE. 
CLOSE TO IKE SHELL ANO 
CUT ALL THE W AROUHtt

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

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

GEORGE F. RUDiMINAS
3359 So. L1TUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Rfr pubHc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY- Palos Hills, Ill. S74-441rJ

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

SOPHIE BARČUS 
RADIJO IEIMOS VALANDOS 

Vitos programos ii W0PA, 

1490 kll. A. M.

Lletuwlg kalbat kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
-r 1:00 vai popet — Šeštadienį 
Ir sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30

B. R. PIETKIEWICZ. Pre*.

47 and Rockwell Street.
NEMOKAMAI VIETA

Menama 4 mėty 
yį) CertiRkaUmt.

Maita utie $5,00C 
ar daugiau.

Tel. LAfayette 3-IO83 
AUTOMOBILIAMS

/yr Mokama. T mėty

Mažiausia $1,000 
ar daugiau.

Tėbta&t HEtnlodc.

7159> fcK MAPUIWOOO, AVE.

CHKMQO, ILL. 606»

K1/1 0/ ON INVESTMENT 
y /O ACCOUNTS

Taupmenos padėtos į reguliarias taupymo sąskaitas iki mėnesio 
10-to* dienos duoda pelno dividendą ui visą mėnesį.

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI

VAIANDOS: Pipnąd. ir kelvirt. 9.D0 ryto — 8:00 rak.; 
Antrad. ir penktadien; 9:08 ryto — 5:00 vakare, šešta- 
draųtąM, 9:0Q ryto 12:00 dienos. Trečiadieniaia už
daryta.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJ’ENGai GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI {DOMIUS GYDYTO

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

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 
mpinimą- _ __ ___ ---------- —

Or. A. J. Gusson — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir groži*. 
Kietais, viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik----
Minkštais viršeliais tik ... ---------

Dr. A. J. GvsMn — AUKŠTA KULT0RA — ŽIAURUS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą. įspūdžiai. Dabar tik . ——-------

$8.00

$3.00
$X00

GSEMOVE THE PIHEAFPLE FROM BOTH SHELLS. HALVE 
FRUIT LENGTHWISE. SLICE OFF COKE (TOP PORTWH) 
OF EACH QUARTER. CHUNK FKlMT. PUT BACK NTH 
SHEU----- IT MAKES AH ATTRACTIVE 53HN& MSH

$2.00
. Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba money ordart prie 

nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo Išlaidom*.

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60608

S NAUJIENOS, CHICAGO 8, ux._ Saturday, April 9 1977



S. L. A. 6-to Apskrities su-

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOK ĖJIMAIS

\ I

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I

Namai, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Praeitais metais Guatemaloje buvo didelis žemės drq^eijmas. Amerikiečiai 
suorganizavo draugiją Hope - Viltis, kuri jabai daug padėjo. Jaunas guafe- 

malietiš dziagiasi amerikiečiu suteikta parama.

1878 m. valdybą; į kurią įeina 
pirm. Blanche Kezienė, vice- 
pirni. Elenora Kąiauskieoė, Syl
via Wenckuvienė ir I^eontina 
Dargienė, ižd. Agnes IMisienė, 

•sekr. Eleonora Zapolienė ir An
na Paprotienė, patarėja — Margi 
Mankienė. Vienkartinė stipendi
ja bus įteikta gabiai muzikos ar 
meno studentei. Viešnios kvie
čiamos dalyvauti. Dėl informa
cijos skambinti M. Mankienei 
telef. 776-0848.

j sirinkiiiias įvyks šeštadienį, ba- 
landžiu 16 d., Cliicagos Savings

• ir Loan patal|M>se, 6245 S. West- 
|vcii Avė. 3 vai. p. p. Kviečiame 
visu kuopų atstovus’ dalyvauti..

C. Austin, sek r.

Illinois valstijos loterijos 
baiand. i<> 7 d. Bonanza traukime 
laimėjo 211 ir 5714, spalva 
žalia, (hand Prix traukime lai-

— Bostono lietuviai turės pro- ’ 
g-; pamatyti rež. Elenos Daugu- 
v elytės-Kudabienės vadovauja- | 
iii.į Hamiltono teatralų grupę 
‘ Aukuras” vaidinant Balio Sruo
gos dramų Pavasario giesmė lxt- 
];t..d.< o d. Piliečių salėje*. Vai- 

D. Joniką tė. 1.
valvaitytė, I. Ku- -’nėjo 17. 05, 17, 0968 ir 14238, 

spalva raudona.

— Pranas Adomaitis iš 
quette Parko apylinkės, pratęs
damas prenumeratą ir ta proga 
siųsdamas gerus linkėjimus, pa
rėmė Naujienų leidimą $39 au
ka Dėkui. Taip pat dėkui tos 
apylinkės tautiečiui, užsisakiu
siam Naujienas vienerienis me
tams ir atsiuntusiam penkinę 
Mašinų fondui. Visi lietuviai 
kviečiami susipažinti su Naujie
nomis ir jas užsisakyti. Platini
nio vajaus proga jos-yra siunčia
mos susipaižniinui 2 savaites 
nemokamai.

(has akto;

žviBėkailė, A. Stanevičius ir A. 
l’Ibinas. Gegužės 20 d. šiuo vei
kalu bus pradėtas IV Lietuviu 
festivalis Toronte.

— Karolina ir Vytautas La
zauskai, gyv. Marquette Parko 
apylinkėj, prieš pat Velykas su
laukė sūnaus, kurį pakrikštijo 
Teodoro Vincento vardais.

-— Vilius Neimantas su žmo
na grįžo gyventi į Bridgeporto 
apylinkę, kurioje ilgų laika tu
rėjo biznį. P. MiciuJLs, praleidęs 
žiema Floridoje, grįžo į CalumeT 
Clly/lll.

— A. a. Kazimieras Tildžius, 
Liet u v i >s k a ri uom enės k u rėj as 
savanoris • ir pulkininkas, mirė 
vasario 21 d. Manilos mieste, Fi
lipinuose. Liko liūdėti žmona 
na, dukros — Margarita ir Vio
leta, taip pat sūnus Romualdas, 
pas kurį praleido paskutines die
nas, atvykęs iš Washingtono. Ve
lionis buvo gimęs 1891 m. Ko- jokite rašyti tiesą ’ ir kelti ne- 
varsko miestelyje.

— Ponia \E1. Strasevičius iš 
Marquette Parko tarp kita taip 
tašo: “Tamstų laikraštis yra la
bai domus, pilnas informacinių 
naujienų, domių ir naudingų 
straipsnių, o svarbiausia— Nau
jienos yra didelė rakštis mūsų 
pa vergėjų pataikūnams. Nebi-

ir ištvermės nepavargti. Linkiu X ance yra 17-to Gintaro baliaus 
visiems linksmų Velykų". I komiteto pirm.

— Ponia Stasė Alinauskas, • — Lietuvių Valstiečių Liaudi- 
Rockford, Ilk, ilgamečio skaity- ninku susirinkimas vyks balan- 
tojo ir. lėmėjo Petro, mirusio džio 17 d. 2 vai. p. p. Evangeli- 
1976 m. liepos 31 d., našlė, pra- j kų-Reformatų salėje, 5230 So. 
tęsdama prenumerata, atsiuntė'Artesian Avę. Kviečiami ir pri- 
penkinę Mašinų fondui. Tos jauią. Po susirinkimo bus ka- 
apylinkės J. Bubelis atsiuntė $4. ^vutė. l_ % 
Dėkui.

geroves. Linkiu geros sveikatos

— Juozas Skeivys iš Marquette 
Parko apylinkės, lietuviškų or
ganizacijų veikėjas ir bendrų 
darbų aktyvus dalyvis, už nuo
pelnus miestui ir apylinkei pa
kviestas garbingųjų piliečių Hali 
of Fame nariu. Pagerbimas bus 

riomr vra būtinai rdkaTi“fi-1 28 (L .South Sh,OTe!
nansinė parama, gali kreiptis Į Count5 kIube’ 0 jų nuotraukos

— Chicagos Lietuviu Moterų 
klubas kasmet skiria Gintaro 
baliaus pelno stipendijas lietu
vaitėms studentėm, lankančiom 
universitetus, akademijas ar spe- i 
cialias mokyklas. Studentės, ku-i

KELIONĖS Į
bus iškabintos žymiųjų miesto 
asmenų salėje.

— Balzeko Lietuvių Kultūros

klubo stipendijų komiteto pir
mininkę Lorettą Raman, pasiun- 
ėiant jai prašymą šiuo adresu:
673-1 So. Maplewood Ave., Chi- į Muziejaus Moterų Vieneto prieš- 
cago, III. 60629. Paskirtos sti-1 piečiai ir madų paroda įvyks ba- 
pendijos bus teiktos Gintaro ba- landžio 30 d., šeštadienį, 11 vai. 
Jaus metu, birželio mėn. 19 d., Niko’s restorane, 7600 So. Har- 
Conrad Hilton viešbutyje. Jean lem Avė. Bus pristatyta 1977-

— Chicagos Lietuviu Moterų 
Klubo pasiryžimas kelti Nijolės 
Sadūnaitės išlaisvinimo klausi
mų neša gražius rezultatus. Pe
ticijų komitetas — Adele Kut-
chins, Stasė Semėnienė ir Jėan 
Vance — su klubo narių pagelba 
išplatino didelį skaičių peticijų 
po JĄ. V ir Canadą. Užpildyti pa
rašų lapai jau pradeda grįžti at
gal. Chicagos Lietuvių. Moterų 
klubas kviečia visus tautiečius 
nelaukti kvietimų ar paragini
mų ir savanoriškai jungtis i šį 
vajų. Norintieji gauti peticijų 
lapų, gali kreiptis tel. 865-1456 
arba 631-5832.

DOVANŲ PREKĖS BET KU
RIAI PROGAI — kristalas, por- 
celanas, sidabras, gintaras, auk
so papuošalai ir brangenybės. 
Didelis 14 ir 18 kt. aukso gran
dinėlių pasijinkimas. TERRA 

ątidara 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. •

PETRAS K AZ AN AU SKA S, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill Vlrginia 7-7747

GEGUŽĖS 5 IKI GEGUŽIS 8 — 5 995.00 
LIEPOS 25 IKI RUGPIOCIO 4 — $1089.00 
RUGPIŪČIO 25 IKI RUGSĖJO 3 — 51059.00

Liepos ir rugpiūčio. mėn. kelionėse galima atsiskirti nuo grupės ir 
pasilikti Europoje iki dviejų savaičių be jokio atskiro 
primokėjimo.
į kaina Įeina visa transporracija iš Chicagos, ir viešbuičai (po du 
kambaryje), pervežimai ir maistas.

* Kovojant prieš nusikaltimus 
FBI pataria: 1) šalink aplinky
bes, kurios padeda nusikaltėliui. 
2) Padėk vietos policijai aiškin
ti nusikaltimus. 3) Neveng stoti 
liudininku teisme. 4) Visais ga
limais būdais padėk nukentėju
siam ir ragink visus prisidėti 
prien uusikaltimų sumažinimo.

PUIKUS 8 butu mūrinis, arti §v. 
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- 
i!jos prįe 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. I14 vonios. $26,000.

2 'AUKŠTŲ namas ant plataus skly
po prie Marquette parko už Kedzje. 
Virš $5.500 lengvu pajamų metams. 
Paveldėjimas ir šeimos turto padali
nimas. Užteks įmokėti $7,000.

2 AUKŠTŲ MŪRAS, du po 6 kam
barius butai, dvi naujos šildymo sis
temos gazu. 2 mašinų ' garažas Mar
quette Parke. $36,000t

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

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

70 IR TALMAN — puikus 2 butų 
mūras, po 3 mieg. Atskiri šildymai, 
garažas. 33.90Q.

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

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

BUDRAITIS REALTY

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

PLATUS LOTAS arti §v. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

3 GRAŽUS BUTAI IR BIZNIS. 2 
aukštu 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 if Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

TeL 927-3559

, įvairi apdrauda — INSURANCE . Į 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel, 767-0600.Jeigu įdomauja tės 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, EL. 33706

Tel. 813—367-1791 dieną arba 813—360-9744 vakare.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

['

Air fares subject to change and government approval

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti ple- 
relė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
risur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrime. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. Šeštoko knygele, 
kuri vadinasi __

6557 So. Tolman Ave. 
Chicago, III. 60629 

312-434-9655 
— arba —

BRIDGEPORT'S išnuomojamas nau- 
iai 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.

TAVERNOS SU NAMU BARGENAS 
6810 So. Western Ave. Nuosavybė turi 
būtį greitai parduota. 2 aukštų niū
ras su pilnai įrengta taverna ir 6 
kambarių butu 2-me aukšte. Pilnas 
beistmantas., 2% mašinų garažas. Prašo 
tik $39,900. Kreiptis Michaels Realty.

TeL 254-8500

TAISAU NAMUS
IR VISKĄ NAME 

Telef onuoti: / 
476-7727 arba 523-9367

RESORT FOR SALE 
Parduodama Vasarvietė

GORDON TRAVEL SERVICE 
Prudential Plaza 

Chicago, III. 60601 
312-644-3003

uHitftiftiittiiiitMttuittrfirrMttirrtrtttiTTti

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
XAUJIENOKS šiemet jraėjo 60 Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 

Amerikos lietuviu dienraščio steigėju* bei lieturižkos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas imtinam lietuvybės liliklmui skel- 
bLunaa Naujienų platinimo vajus,

?TAUJIE2<OS tvirtai stori Ir-kovoja už Lietuvos Ir pavergtu lietuviu laisvę, 
n^idkmo* ir neiidėdamofi 1 sandėrius ra okupantais tr Ju Įgalio
tiniais,

NAUJIENOS palaiko Tisas lietuvių demokratines grupes, jų bendras institib 
d j ag ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus. <

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

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
delbdama platinimo' vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
jpaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, riekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renes>v»^
KMNUOJA: ChlcigoĮe Ir Kan«do|« metami — $30.00, pusei rrwfy — SH.00, 

trims mėn. — $850, vienam mėn. $3.00. K Hose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei mėty — S14XX1, vienam mėn, — $2-50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamaL

Prašoma naudoti žemiau esančiu atkarpą ✓

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St. 
Chicago, Hl. 60608

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

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

PAVARDE. DR VARDAS

cDRESAS

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69rh St., Chicago, HI. 6062/. — Tel. WA 5-2737 
$333 5o. Hslstsd ct., Chicago, III. 60603. — TeL 254-3320

MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUT.4S ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 

nid»II» pasirinkimas geros rūsier Įvairių preldv.
MAISTAS IŠ EUROPOS SANDŽLIu. ‘

SODYBŲ PIEVELES |

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

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali 
arba Money Orderį, o mes anygelę jam pasiųsime, 
siųsti tokiu adresu:

ui $1,25. Jeigu 
atsiusti $150 čekį 

Pinigus prašome

1739 So. BAKSTEI) ST-, CHICAGO, ILL. 60608

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. laiminai, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų irtotynrfų nuotykių 

aprašymai, paimti Iš gyvenimo. Lengvai rtlliua, gyva kalba, graftal išleista 
150 psL Kaina $2.50. į -' , 4

Dr. Juomi B. Končiui, HISTORY OF LITHUANIA. Uetuvoa iMoriJO* 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
psL, kainuoja $2.00.

Dr. Juoki B. Končiui, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jot kaimynų istorija 
211 psk Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00,

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atritintu* čeki ar 
pinigine perlaidą.

173$ South Halried Street, Chicago, ŪL WWS

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

• * *

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa-
/riošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

PARDUODAMAS gražus vasarna
mis su atskiru sklypu prie smėlėto 
ežero. Sister Lakes, Mich., apie 2,5 
vai. nuo Čikagos. Teirautis tel. (312) 
430-1192.

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas- pensininkams

Kreiptis

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

TESTAMENTAI
Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna- 

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legališko- 
tnis formomis — $3.50.

\ r 4 '

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

FLORIDA'S MACKLE BROS, INC. 

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

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771*8200
ANNA DOCHES 

Lithuanian Representative
■r

1

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS

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

&
M. ŠIMKUS 

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra-

Myrna j ir kitokį blankai

— 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.

— Kiekvienas lietuvis gali ap
sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
$10,000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams pigi TERM apdrauda: 
$1,000 tik už 3 dol. metams. 
Jiems yra ir Taupomoji — En 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apdraudę organizacijų na
riams — tik $2 už $1,000 ap
draudę. Dėl šių ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi
nai Austin % 
Tel. 421-6100.

DAŽYTOJAS
4612 S. Paulina Št

(Town of Lika)

Dažo namus U lauko Ir B vidaus. 
Darbas garantuotas.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

Didžiausiai kailiu 
pasirinkimai 

pas vietdnteU 
betari kailininką į 

Chicago)*

NORMANĄ 
URŠTEINĄ

TeL 263-5826 
(įstaigos) ir 
677-34AC

185 North Wabuh Aww»

• žaliasis drugelis yra pats 
Naujienos žvaliausias vabzdys. Neveltui jis

♦ (Pr)a turi 5 akis.

MAtMiAxot, CMICAOQ a, iu---- Saturday, April 9 1977

i PERRY PLAZA ^lOTEL 
1007 Park Ave., Hot Springs^ Ark. 

Albertas ir KastVtė Rozenal, Sav. 
Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV, šildomas maudymo-' 

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

BEST THINGS IH UFE5
•• ■'  2—: *   - - - ■ 

l^ail Frank Zapoli* 
32081/2 W. 95th St.

GA 4-8654

STATI VAtM

INSVAAMCff

i .Stattf Farm uy«Įns>rancė<Įorirp^i'

FIGHT HEART DISEASE

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

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

' nary i —es i>—i—


