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ijiunistų programos.

Visi blogai izoliuoti namai pa 
gal prez. Carterio energijos pro
gramą turės būti pagerinti. Na
mų izoliavimai •gali tęstis 10 me

tas komunalinių bei viešųjų Įmo 
nių arba pačių namų savininkų, 
suteikiant jiems mokesčių kre-

— Kairiau nusistatę 
nesutinkant Prancū-

reikalavimas pasaulyje didėja, 
ypač, kai sužinota, kad jos turi 
proteinų ir gali pakeisti mėsą. 
Tais sumetimais sojos pupelių 
auginimas vis didėja, bet, ma
tyti, dar ne patenkina kaip rei
kiant rinkos reikalavimų, nes jų 
kaina nuolat kyla, šiais 1977 m. 
sojus pupelių vienas bušelis esą 
karštuos 9 dolerius.

rėje buvo 2,000 ginkluotų vyrų, 
bet jie. nebuvo paruošti karo 
veiksmams, neturėjo modernių 
kovos priemonių. Nėra ko stebė
tis, kad Zairės pasienį saugo
jusieji kariai traukėsi, kai iš 
Angolos Įsiveržė gerai organi
zuoti daliniai, turį naujus auto
matiškus ginklus. Zairės lėktu-

NEW YORK 
birža New Yorke

Chicago, Hl. —Pirmadienis,

liųs. Ekspediciją suorganizavę 
Katangos tremtiniai, kurie nori 
grįžti į savo provinciją ir tvarky
ti visus vietos reikalus. Komunis 
tai tokią priedangą vartojo įsi
veržimams i svetimas žemes. •-

NEW YORK 
pasiuntinys prie J. Tautų And
rew Young pataria visiems bū
ti šaltais ir nesijaudinti Afri-

Vak. Vokietija neparduotų Brazilijai 4.7 bil. dolerių vertės te
chnologinių atomo įrengimų. Kad paspaudus vokiečius, Ameri
ka ir Kanada net uždraudė išvežti

Kinšasa,. Zaire. — Iš Pietų Afrikos ateinančios žinios sa
ko, kad vyriausybė yra nutarusi patenkinti Zairės prezidento 
prašymą ir padėti Zairės vyriausybei išstumti iš Angolos Įsi
veržusias karo jėgas. Zairės prezidentas, matydamas, kad Zai
rės' kariuomenė nepajėgs išvyti gerai ginkluotų ir organizuotų 
įsiveržėlių iš Angolos, nutarė kreiptis į Afrikos valstybes pa
galbos.

BOGOTA. — Kolumbijos vals 
tybės statistikos biuras paskel-

KINSHASA. — Balandžio 7 
Zairo vyriausybė pranešė, kad 
Marokas, ir kita Afrikos vals
tybė (spėjama bus Egiptas) 
siunčia kariuomenę į Zairą. Ma 
roko kariai jau pasiekė Zairo 
sostinę. Jie padės Zairo kariams 
kariauti su įsiveržusiais iš An
golos daliniais Katangos provin 
cijbje vario rūdos apylinkėse. 
Būk tai Maroko ir Egiptas pa
žadėjęs atsiųsti Į Zairą po 1.500 
karių. •

Kitos žinios sako, kad Kinija

WASHINGTON. — Nėštumui 
išvengti vartojamos kapsulės 
gali iššaukti moters kūne vėžio 
ligai palankius auglius, kraujo 
takų užkišimūs ir net širdįes. 
priepuolius sulaukus 40 m. am
žiaus. •

Amerikos vaistų priežiūros 
administracija todėl ir įsakė 
visiems nėštumo apsaugos kap
sulių gamintojams, įpakuojant 
vaistus, pridėti lapelį, kuriame 
būtų įspėjimas, išvardinant kap 
šulių vartojimo pasekmes.

je rinkoje trūksta pieno, ryžių, 
miltų, mėsos, vaisių ir daržovių. 
Būk tai tuos produktus speku
liantai paslėpė sandėliuose par
duodami tik spekuliacinėmis kai 
nomis. <

Amerikos sojos pupelių, au
gintojų sąjunga pranašauja, kad 
JAV sojos pupelėmis užsiėt-o 
ploto-padidės 10% iki 55,7 mil. 
akrų. Sojos pupelių derlius, ži
noma, labai, priklauso nuo oro 
sąlygų. Vidutiniškai iš vieno 
akro gaunama 26,6 bušeliai so
jos pupelių.

Energijos administratorius 
O’Ieary sako, kad administraci
ja 1978 m. paprašys 465 
dol. namų pagerinimui, 
gali būti apie 460.000.

Pirmiausia teigiamai atsakė 
Maroko vyriausybė. Ji nutarė 
oasiųsti 3,000 karių į Zaire, kad- 
galėtų padėti išstumti Katan
gos provincijon įsiveržusias gin? 
kluotas grupes. Pusantro šim
to Maroko karių jau atskrido į 
Zaire, kad paruoštų dirvą ki
tiems daliniams. Marokiečiai pa
ruošė kareivines, reikalingas 
apsaugas ir laukia daugiau ka
rių. Egipto- prezidentas Anwar 
Sadat taip pat yra pasiruošęs 
pasiųsti į Zaire tris tūkstančius 
karių, bet egiptiečių ekspedici
ja dar kiek užtruks, kol:daliniai 
bus paruošti skridimui.

Zaire, tikra to žodžio prasme,

šymasis Afrikoj neduoda pagrin 
do panikai, nes prez Carterio iš
keltas žmogaus teisių klausimas 
laimėjo visame pasaulyje pris
paustų' žmonių širdis." "

(Pasak Young, taip vadinamos 
marksistinės Afrikos valstybės, 
kurias tik ką aplankė Sovietijos 
prez. N. V. Podgorny ir Kubos 
prez. Fidel Castro, nenutraukė 
ryšių su vakarų pasauliu, su va
kariečių bendrovėmis ar su Pie
tų Afrika. Young pažymėjo, kad 
parėmus . savo' .išvedžiojimus, 
prez. Podgorny apsilankius Mo
zambike, tas kraštas pasirašė su 
rusais gynybos sutartį ir taipgi 
atnaujino su P. Afrika elektros 
srovės pardavimo sutartį.

TEISINA TENGA
PEKING. — Pekine leidžia

mas Valstiečių Dienraštis balan 
džio 8 viename straipsnyje pra
dėjo ginti buvusį vicepremjerą 
Teng Hsiao-ping, jo asmenį ir 
jo ekonominę politiką.

Prieš metus taip vadinama 
keturių gengė, vadovaujama 
mirusio Kinijos lyderio Mao Tse 
tungo žmonos, buvo labai apkal 
tinę minėtą vicepremjerą.

Vertybės po
pierių birža iNew Y ork e — New 
York Stock Exchange —ir Čika
gos — American Stock Exchan
ge — žada susijungti į vieną ben
drą vertybės popierių prekybos 
bendrovę, šios abi vertybės po

pierių biržos'yra gerai žinomos 
visame pasaulyje, todėl dabar tų 

| bendrovių vadovybė turi galvo- 
sūkj: kokiu vardu pavadinti su
sijungusias bendreves? .

Piety Afrikos vyriausybe nutarė padėti 
Zairei išstumti įsiveržėlius

WASHINGTON. — Žemės 
ūkio departamento pranešimu, 
šiais metais apelsinų bei oran-| 
džių derlius yra 5% geresnis už 
pereitus metus, šiais metais nu
matoma pririnkti 255.6 milijo
nus dėžių su apelsinais. Tačiau 
apelsinų sunkos krautuvėse bus 
mažiau, nežiūrint didesnio der
liaus, todėl sunkos kainos bus 
aukštesnės!

Susijungia akcijų 
biržos

Pirmas infliacijos 
ženklas

Fondai mažumų 
bankuose

So jos pupelės
Sojos pupelės pasidarė pa

grindiniu žmogaus maistu, kaip 
ryžiai kad Azijoje ar kitur pie-

Nesutaria gaulistai
PARISKelias dienas popiežius Paulius VI blo

gai jautėsi, karičiavo ir |į krėtė dre
bulys, bet paskutinėmis dienomis i Is 
pasitaisė ir priima lankytojus. Praeita 
mėnesį buvo pasklidas gandas, kad 
79 mefv popiežius atsistatydintas, b*t 

tos gandas aHauktaa

lėktuvu jau pasiuntusi 30 tonų 
amunicijos bei ginklų. Didesni 
ginklų kiekiai bus pasiųsti lai
vais. Manoma, kad Kinija at
siųs sunkiosios artilerijos ir šar
vuočių.' ' ' '

V

. Gerai paruošti Mariko ir 
Egipto kariai pakeis Katangoje 
padėtį Zairo naudai, kuri dabar 
yra labai palanki įsiveržėliams.

Radijo pranešimu, įsiveržė
lių į Zairą karių tarpe yra daug 
įsimaišiusių rusų ir kubiečių.

WASHINGTON. — Kovo mė
nesyje visos prekės Amerikoje 
pabrango 1,1%. Tai jau nema
žas pabrangimo procentas. Ame
rikos ekonomistai mano, kad tai' gaulistai 
ženklas atgyjančios infliacijos. į zi jos prezidentui d’Estaing, nu

V. Vokietijos užsienių reika
lų ministerijos pareigūnas Klaus 
Terfloth sako, kad prez. Ca ete
riui buvo atsakyta, jog Vokie
tija visdėlto yra apsisprendusi 
parduoti Brazilijai atominių ža
liavų paruošimo ir perdirbimo 
įmonę. Esą, Brazilijoje atomo 
žaliavų paruošimo įrengimai bus 
pilnai prieinamai .tikrinti tarp
tautinės atomo kontrolės komi
sijai. • •

Brazilija teritorijos plotu ir 
gyventojų skaičiumi yra didžiau 
šia Pietų Amerikoje valstybė. 
Jos teritorijoje yra daug žemės 
turtų, kurie nėra ištirti ir iš
naudojami. Jos žemėje yra taip
gi pakankamai uranijaus, kurio 
išnaudojimui vokiečiai ir stato 
uranijaus apdirbimo įmonę.

_________ Library uf Congress Gr
— Periodical Division 
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nėšyje pragyvenimas pabrango 
4%; per ištisus metus pragyve
nimas tuomet būtų brangesnis 
mažiausiai 50%.

- Kolumbijos darbininkų są
junga — La Confederacion Sin- 
dical dė Travachadores deCo- I 
lombia (CSTC) — Įspėja vyriau | 
sybę ir visuomenę-kad žymiai 
gyvenimui brangstant ir nega
lint žmonėms rasti darbo Ko
lumbijoje gali prasidėti; nera
mumai ir riaušės. Esą neturtin
gieji jau dabar badauja, netu
rėdami pinigų nusipirkti mais
to.

Darbininkų sąjunga CSTC kai 
tina vyriausybę, kad ji .neatsi
žvelgia palai
ko spekuliantus. Vyriausybė, 
esą, kalba apie infliacijos suma
žinimą, bet tuo/ pačiu, padidina 
pagrindinių maisto produktų 
kainas, pavyzdžiui kakavai net

vai išmetė kelias bombas Į įsi
veržėlių centrus, bet tai negalė
jo jiems daug pakenkti.

Iš Pietų Afrikos ateinančios 
žinios, sako, kad vyriausybė yra 
nutarusi .pasiųsti pagalbą Zai
rės vyriausybei. Prašo 1č~?j;- vy
riausybė, todėl Pietų Afrikos 
vyriausybė ir nutarė padėti. Iš 
Pekino ateinančios žinios sako, 
kad Kinijos vyriausybė lėktuvu 
pasiuntė 30 tonų vaistų ir karo 
medžiagos. Laivais ji žadėjo pa
siųsti artilerijos, 'kulkosvaidžių 
jr kelis tankus.

. - t ■

. Kubos premjeras Castro pa
reiškė, kad dabartiniu metu Zai- 
jĖj'ęnČra.nęiviwioKuboskąr«.- 
vio ar. karo patarėjo. Kubos S- 
nių agentūra kalba apie Angolo-

Prez. Carterio pas
tangos neleisti kitoms 'valsty
bėms perdirbti uranijų, panau-| 
doti jį medicinos ir energijos 
gamybos reikalams ir net pasi
gaminti plutoniju, perdirbant 
atominių jėgainių atmatas, susi
laukia pasipriešinimo iš V. Vo
kietijos, Brazilijos, Prancūzijos 
ir net iš Japonijos.

V. Vokietija uranijaus perdįr 
bimo įmonę stato Brazilijoje, 
Prancūzija, atrodo, jau turi pas 
’save įsirengusi, o Japonijos už
sienio reikalų ministeris IcJyi-1 
yo Hatoyama ’ sako, kad prez. y 
Carterio pastangos nepaktis Ja
ponijos vyriausybės plano įsi
rengti atomo žaliavų apdirbimo 
įmonę savo reikalams.

WASHINGTON. — Prez. J. 
Cartęris balandžio 8 ragino vals
tybės įstaigas atliekamus arba 
atsargu fondus pasidėti mažu
mų (minority) bankuose, kurie 
sąžiningai vedami.

Valstybės iždas numato šių 
metų, pabaigoje mažumų ban
kuose pasidėti 100 mil. dol.

Antras Amerikoje didumu 
Seaway National Bank, kuris 
skaitomas mažumų, yra Čikago-

Išvogė ginklus
TEXAS

’kratų partijos sen. L. M. Bentsen 
Įsako, kad iš Pentagono sandė
lių dingo apie 20.000 kariuome
nės ginklų. Senatorius įtaria, 

|kad tie ginklai atsirado Meksi- 
ikos teroristų rankose.

Japonai sutvarkys 
eksportą

Japonai balan
džio 7'pranešė Amerikos preky
bos atstovui, kad Japonija ma
nanti spalvotiems TV apara
tams, išvežamiems j JAV, įves
ti išvežimo kvotas. Prekybos 
smulkmenos bus aptartos Japo
nijos prekybos ir pramonės vi- 
ceministeriui -Minoru Masuda 
atvažiavus Į J. A. Valstybes. didesnio kainų pakilimo.

Šiltesnis

oaulė teka 5:20, leidžiasi &23f

Europą uranijaus žaliavas

Prie neramumų 
slenksčio

Blogaiizoliuoti 
Amerikos namai
WASHINGTON. — Federa

linis energijos administratorius 
J. O’Leary sako, kad 1/3 Ame
rikos narnų yra. visiškai neizo
liuoti ir kitas 1/3 blogai izoliuo-

VOKIEČIAI ATMETA JAV REIKALAVIMUS
- BONĄ. — Prez. Cartęris, po priedanga, kad Brazilija galės

Naujas CIA direktorius Stansfield Tur
ner labai nepatenknta$ paskelbtomis 
žiniomis apie užsieniečiams išmokėtas 
sumas. Jis yra pasiryžus imtis prie- 
monfy, kad panalGs dalykai nepasi

kartotu

Meksika kelia baisa
C

MEXICO CITY. — Meksikos 
ir J. A. Valstybių atstovai susi
tiko Meksikos sostinėje aptarti 
bendrus abi šalis liečiančius 
klausimus. Tarp kitų klausimų 
svarbiausią vietą užima abiem 
šalim rūpimi ekonominiai klau
simai. Meksikos prekybos balan 
sas su JAV rodo 2 bilijonų do
lerių nuostolio Meksikos nenau
dai, todėl meksikiečiai ir norė
tų, kad JAV laisvai leistų Mek
sikoje gamintoms prekėms, be 
muito ir kvotų, patekti į JAV 
rinką. Meksikiečiai paremia tuo, 
kad daugiau gaminant prekių 
Meksikoje, daugiau žmonių tur
tėtu darbo ir jie taip nesiverž
tų į JAV. Kitaip sakant, meksi
kiečiai norėtų, kad JAV-Meksi- 
kos siena būtų atvira ir nevar
žoma ne tik keleiviams, bet ir 
gaminiams.



ARIJAS VITKAUSKAS Jonas Buteika

VELYKOS

. v--:. a,-,c 'on<»US i«udtVerJ
bė į vidų saulutė ir žaidžia ži
bančiomis, besikaitaliojančiomis 
ore, dulkių kibirkštėlėmis, it ma: 
žomis žvaigždelėmis. Plūktinės 
grindys naujai išbertos šviesiu 
geltonu smėliu. Suolai pagal sie- 

. nas ir skobnis tarpe jų, kampe.
tik vakar dar nubrūžinti drožlė
mis ir vandeniu ir švariai bliz
ga. Išbaltinta krosnis ir mūrinė 
sienelė baltučiai baltos.

Ant lovos, tik vakar pamainy
tais šiaudais ir užtiestos nąuja 
švaria paklode, užsiklojęs šiur 
kštoka marginta antklode guli 
senis 'Kremblys. Viskas jam šian 
die atrodo nauja ir gražu, nors 
jTs jau Vfąą žiemą toj pačioj lo
voj ir toj pačioj grįčioj guli. j 
(i rasi ai kvepia jam ir ta pati 
nkujai išplauta paklodė ir ku
tena nosį grasus truputį aitro
kas kąlkių 'kvapas, kuriomis bal 
tai inJvariai nudažyta krosnis. 
Parėjo vaikai' ir įnešė į grįčią 
malonų pavasario kvapą. Skais
čios dukters'''sijono spalvos ir 
įspindęs pro-Bjangą spindulys, 
taip'j^rienžEjąm vos pakilusią: 
ir įvafriomis.'gėlėmis išmargin
tą lanką darJ-nepilnai išdžiūvus 
šioj Ir'suŠųHiąioj žemėj.^Senis

V’ro įki- ’Walėio jfs va'ks ioti, nes Is
li jąu rėr vi«ą kun? buvo si . 
na. O dabšr jis pasijuto iš sy 
to toks sv*’k«s ir tvirtas io 

beyeik nuoširdžiai pasigailėjo, 
kodėl jis kartu su vaikais į ank* 
tybąsias mišias nenuėjo, nes vis 
tiek nebūtų nuo vaikų atsilikęs. 
O kai parnešė vaikai gryną ir 
grasų pavasario laukų orą, tai 
senis Kremblys ir visai pasijuto 
begėdžiu — tokioj dienoj, lyg 
koks ligonis, lovoj gulėti. Prie 

[lovos stovėjo naujai padarytas 
kriukis, kurio dar jis nevįąrtpjo. 
Laukė kol visai pagys ir bus 
jau visai sustiprėjęs. Bet dabar 
jis visai kaip tik toks yra.

Norėjo keltis ir eiti, bęt žmo- 
la, nustebus, jį sulaikė.

— Kuritu?.. Ką veiksi, ką ma 
nai,daryti, gulėk! — subarė ji 
jį ir atgal į lovą atsodino. •

— žinai, bobos, — pamąstė 
sau Kremblys ir sutiko; — Jos 
tau pajudėti neduos, kad tik tu 
vis kaip kelmas kempsotum...

Bet širdy toks noras kilo at
sistoti ant kojų, išmėgint jėgas 
ir išeiti į lauką — ne tik po grį
šią, pasivaikštinėti. Kad ir su 
kriukiu. Juk saulutė tokia ma
loni ir taip gražiai kviečia pa
metus lovą išsijudinti ir pakvė
puoti jos atgaivintu oru. Jis 
vistiek nueis šiandien pavaikš
tinėti,' kad tik tos bobos kaip 
nors prasišalins su savo ištižė- 
lų receptais — ir jam pačiam 
bus datfg sveikiau ir greičiau 
galės .pradėti pavasario darbus.

Po pietų, vaikai išėjo vienas 
bo kito 4 kaimynus ir pasiliko; 
grįčioj vien .motina su ligoniu. 
Bet ir toji greit, pasišėrus gyvu
lius, į kaimynę išėjo, Įbarus se
nį iš lovos nesijudinti ir ramiai 
gidėti; — ji už valandėlės pa
reisianti.

Pavasaris ateina

I

«e^r*

Jau Kristus kėlės. Aleliuja! 
Varpai siūbuoja auksokalbiai. 
Ir daužo dangų džiaugsmo kūjai, 
Jisai jau kėlės, Aleliuja! * -

(Tęsinys)

kinti senis. Bet senoji, įgrąsinus i ir su kriukiu galėjo kur norėjokinti senis. Bet senoji, jgrąsinusiir su ktiukiu gmejo aur norėjų via ^uiu
jį nejudėti, paliko grįčioj vieną. Įeiti. Buvo dar mažiau nedrąsu-j— viršum senio galvos, kilo ir 

Nesmagu ir neramu pasidarė . mas kojose ir lyg šiurpuly s leng- apibėrė jį, lyg pirty vandeniu, 
j vai nuėjo nuo kojų per nugarą, skambančio sidabro lietumi.
bet tai tik nuo ilgo gulėjimo, Taip maloniai dabar skambėjo

K'ųt. 11. Vailkus

• ffu’ užteko svogūno, lukštais dažytų. Mataičiai,, ku- 
ie graz'd merginų išskutinėti, būdavo saugomi sękan- 
em? metams, kaipo merginų — menininkių pasididžia- 
imas. Jaunimas su kiaušiniais žaidė — ritinėjo juos ir 

daužė, bandė kieno stipresnis; kieno kiaušinis smūgio 
neatlaikydavo, tas skaitėsi pralošęs ir tą kiaušinį privalė 
jo atiduoti išlošiusiam. Ridinėdami taip pat vieni pra
lošdavo, kiti išlošdavo, tai priklausė nuo to kaip kas mo
kėjo kiaušinį paridenti. Velykų margučiai teikė džiaug
smą ne tik vaikams, bet ir močiutėms ir Jotiems, kurie 
juos dabina, dažo ir kurie jais žeidžia. Tai senas liaudies 
menas Įr paprotis, kuris šiandieną nei kaime nei mieste 
nėra išėjęs iš “mados” bet dėl valdžios draudimo nėra 
praktikuojamas žeisti. Viską, kas gražu' ir prasminga bol 
šėrikai įvairiais būdais draudžia, naikina, su šaknimis 
rauna. Velykų, kaip tokių, dabar Lietuvoje visai nešven
čiamą, ryšy su tuo žmonės neteko daug labai gražių pras.. 
mingų progų malonia*, gražiai pasivaišinti, pasilinksmin 
ji, maloniai ir naudingai praleisti laiką —šventes.s .

Lietuviai mėgsta grožį ir tvarką. Tai matome staty- 
ooje, liaudies išdirbiniuose ,namų apyvokoje ir visame- 
kame. Verta buvo matyti, kaip pas garą lietuvę šeiminin
kė budavoparuoštas Velykų stalas; čia netruko nei gra
žių tinkamų indų, nei servetėlių, nei gėliį... 0 nuo vely-. 
kinių patiekalų Įvairumo, kaip sakoma, stalai linko... Bet 
jau mmėtdš “alchemijos” produktų jia buvo ir gero, ska-- 
naus ir sveiko naminio alaus. Linksmą ir vaišingą šeimi-

seniui Krembliui grįčioj vienam, 
ir jis, pasivartaliojęs lovoje ir 
niekaip negalėdamas atitikti pa
togios padėties gulėjimo ir sėdė
jimo, pasirėmė ant rankų ir nu
leido žemėn kojas.

Tuščia ir nejauku buvo grį
stoje vienam, ypatingai, kad lau.j kur stovėjo motinos liuobiamie 

ji klumpiai, ir į juos įsispyrė. 
Ir visai kaip vyras, — ko čia tos 
bobos varlinasi, -sakydamos, jog 
jam reikia dar pagulėti, kol ko
jos visai atsigaus;

Ant medinio vilko kabėjo bur- 
nosas ir Kremblys jį apsivilko. 
Taip gera būti ' visai syeikam 
žmogui ir kaip dideliam visur 
vaikščioti!1 Čį .

Presklendęs į viršų durą lai
kiklį ir peržengęs aukštą slenks 
tį, išėjo jis į priemenę.

Tuoj kas kita'— ir oras gy
vumo pilnesnis ir pro duris įei
nąs spindulių kupstas tikresnis, 
tirštesnis ir labiau vyliojantis.

Išeinant pro duris Kremblio 
krūtinę apdavė grasus oras, ir 
lyg vėjeliu pro šonus pakuteno. 
Drobiniai marškiniai, lyg patys 
grasumu susižavėję, jį savo at
lapais sugavo. Malonų taip pasi
darė, ir panoro-senis pereiti to
liau— kiemelį, pržreiti pro var
telius', apsukti kluonelį..,-'.

VAVJV • ,------- -- ------------ ------ .

kė ištirpusi saulė viską apsėmė 
ir''veržėsi pro siauryčius grįčios 
langelius Į vidų, kaip kokia gy
vybės pilna srovė.

Dzingėjo Krembliui nuo tuš
čios grįčios glūdumos ausyse ir 
temo sunkiai akys, kai jis pažiū 
rėdavo Į langus.

IJe, jis grįčioj pasilikti vienas 
ntgali, kai ore taip meiliai pi
nasi saulės spindėjimas -su anks 
tybųjų paukštelių garsais ir kai 
žemė lyg skambėdama auga ir 
pučias^ norėdama greitai prap
liupti savo žaliaisiais gražu
mais. Negali, ne ! - ’

Atsistojo, Įsirėmęs lovos, pa
siėmė kriukį, pamėgino jį į plū
ktinę įrėmęs, atsistojo vienas ir

dos ^Žniat&pkM jis ėihą basas 
dar' nevisai 'tpatąrėiųtu'' taku per 
ją, ir •’^ttsJV^ffeifėliszlięčia iš- 
sisunkdąmias<^>. Iro jas;! Padėjo 
dukie. ant Wg^i» maldaknygę 
sū įvoštą Irūtų šžktie^ ir^ seniui 
vfiai p^vąs^s/fbūšv^o; Taip 
sjnagusrrigefaj^sidarė.y 'i 
ĮJis kirio, įšalus žemei,, 
miško m'į^- Ąfjkiiimė ton savo 
SBją. Tuoj. po/^> jis nebegalėjo 
®>jbs mė pajudinti, taip ji vi&" 
išbrinko ir ištino; bet daba'r- 

•jgu gėli jis ją judinti ir beveik 
jau visai jos nebeškauda. Bet
gulėti jam per.žiemą įjrįčidj la-’) — Motin, duok būmosą, — viduje savęs pasigardžiavo. Jis 
Sai-nusibodo, tik vistiek iki Šiol ir aš risiu... — norėjo staiga įti- jau, beabejo,, galėįjo vaikščioti

4 - > f n * 4 y
1t was enough we had td fight the Britwi ft XfS^nca back then, and you know how Ūk stoty 

for dbr freedom. But on top of that, we hltd tb'figHt 
die Readier, too.- . ‘

ftcfc nearly enough food,‘and 
ammunition. U ,

It Was an army long on courage; 
but sheet on money.
, And then the Money <ame. 
■Some $27000,000 from the 
'pockets dfhew Americans.

Thw’i ho* peorie took stock

r___Nowadays, people arc still helping America stay
- Strong and self-sufficient. And they're helping thera- 

SJVes tbkafe, dependable savings. By taking stock in 
America with the Payroll Savings Han.

Buy United States Savings Bonds. 
They won’t leave you out in 

the cold.

žinoma. Tuoj tas ir praeis...

— Ata-ta kojelės’.. — nusi- 
gardžiavo Kremblys, lyg kartu 
paskatindamas jas jo klausyti, 
ii basinyčia pftėjo-prie krosnies,

jo balselis senio ausyse, kad ro
dos jis niekuomet jo nebuvo gir
dėjęs.

— čir — vir — rir — vir — 
vir... čir-vir-vir... — liejosi jo 
ręaldelė ir skambėjo pačiame se
nio smagenyne jo atbalsis, atsi
mušdamas į dūšią.

Senis ėjo į kluonelį, kriukiu 
pasiramčiuodamas ir pasistovė
damas. jo- sieloj darėsi tikras 
pavasaris ir jis gėdinosi ikišiol 
save ligoniu esant Aianęs. Taip 
viskas puiku aplink buvo ir taip 
sveikai jis save jautėsi.

Kur tau: jis dabar nebebus 
namie, kai paukšteliai lauke gie 
da, nebesėdės ant tos įgrisusios 
lovos, kaip koks ligonis ir nebe- 

įsivartys ant paklode užklotų 
šiaudų, kai viskas jį laukan 
kviečia!

O darbo bus daug: čia pūdy
mas reiks arti, čia akėti, o ten ir 
kiti pavasario darbai ateina. Ir 
kaip jam, senam kelmui pirma 
tas nebuvo atėję į galvą, kad 
jau reikia pabūklus išanksto vi
sus susidoroti, nes ne laikas bus 
šunes lakinti, kuomet reikės ei- 
i medžioti.

Cx'ukelta į 5 psl.) x:~

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to savejegdariy!

r
see us for

act

Paid and'

X® a 11 e rj y 
OUR SAVINGS - 

.CERTIFICATE , , 
EARN UP TQ,^

AT OUR lOW

INSURED

2212 WEST CERMAK ROAD

I**!!* K*ZA.vtt$£AS, Pretident

IxjUPS: Monlrtie.Fr 1.9-4

SERVING CHICRGO AND SUBURBS SINCE 1905

CHICAGO, HUNOIS 60Č08

Phone: Vl-gfala 7-7747
Thur.9-8 Sat. 9-1

4AV arnbasidorius Jungfimte Tautose Andrew Young paroiiko, 
visuomet primins pagrindines žmogaus teises tiem* valdovams, kurie 
Taisės trepiena. Jis prisipažino, kad turi labai didelg burn^, bet pastebėjo, 

kad jis rengiasi vtM I*’M Uikyti pravirą.

kad

venimo eleksyro” bevaišindamas mielus, svetelius. - “Ne-i 
sirūpink, žmonele, aš artilerijoj tarnavau, žinaU'tvarką, 
nepadaūginriū”. .0 čia iš dešinės kaimynas, buvęs dragū
nas, — na, tai išgerkim po vieną. Po viehą — reikia. Išge
ria. Išgerkim, pokitą, nes ir lafetas dviem ratais, ar ne?"
— 0 taip, na taigi. Po kelių minučių :“išgerkim po tre
čią”, nes Dievas “Trejybę myli”. Išgeria. Dar po minutės:. .
— “išgerkim dar po vieną, nes patranka,sū šovinių..dėžė

' ' ' " ®
su savo dragūnu jau bučiuojasi jr |aų$a.
Paskui ‘Dinkšma. diena inūm& nušvyfb’2. ir ’ 
į mišką”... Aleliuja... Ir padaryk jiems ką nori.-Žmonės 
savo valstybėje, savo, ūkiuose, sveria, sotūs^-gerai gyven
dami, nieko nebijodami, Savo valdžią vieni girdami, kiti 
peikdami, skaniai, švariai ir sočiai žmonių" pagamintus 
valgius pasiskanėdami valgė ir gėrė .ir, sulaukę didžiųjų 
švenčių giedojo ir dainavo bei vieni kitiems pamokslavo....

Ir bažnyčioje, ir namie, velykinėje maldoje džiaugė-

ja” veržėki iš jų krūtinių ir jo aidas skimS^'d . sodžiuje, 
vienkiemiuose ir laukuose, susiliedamas su paukščių gies
me, su bendru gamtos Sutvėrėjui-giedamu himnu.

Dabar, deja, mūsų tėvynėje viskas pasikeitė blogo- 
jon pusėn. Ne tik giesmės užgiedoti, bet ir linksmos clra- 
gūniškps ar artilenškos dainelės, uždainuoti mūsų žmo
nės nedrįsta. Juos iš visų pusių dieną ir naktį seka įvai
rūs KGB apmokami ir instruktuoti agentai, už vieną ne-

gaūti 10 metų ^griežto režimo kaęetd. 0 žmones yistiėk pa
silieka žmonės ir bus žmonėmis1.. < ‘‘ten” ir “čia”, -kol šir
dis krūtinėje plaks. Todėl visai nenūostabu, kad mūsų ra
šytojas Paulius Jurkūs treihties Velykas štai kaip per
gyvena:

“O leisk su 
nyčią, įsupti 
jūra ir kalnais, su

tris kartus baž> 
vandeniu, stf .

Tau Aleliuja!”...jūra ir kalnais, su medžiais ir kaimais Tau Aleliuja!”...

Kristaus prisikėlimo šventės testiprina mūsų religi
nius ir tautinius jausmus, malonės, artimo meilės, gėrio 
ir grožio bei tisos prisipildė mūsų širdys ilgoje kovoje 
su okupantu dėl pavergtos tėvynės laisvės teneišsenka.

To paties linkime ir savo artimiesiems ir kitiems 
tautiečiams; nušinlžiai sveikindami juos Velykų švenčių 
proga. o

(Pabaiga)
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TIK MIGLOTI AIŠKINIMAI NEREIKALINGI
• “Laisvoje Lietuvoje” kovo 
3 d., buvo patalpintas K. Radvi
los laiškas, kuris užvardintas 
^Tolimesni aiškinimai nereika
lingi”, atseit, buvusieji nelemti 
įvykiai su jėzuitais Jaunimo 
Centre, turėtų būti baigti. De
ja taip nėra, nes per daug melo 
ir nesąžiningumo parodyta iš 
jėzuitų pusės.

Sutikim, kad dėl minėtų įvy
kių “aiškinimai” ir nebereika
lingi,. bet rašiny pareikštoms 
mintims paaiškinimas labai rei
kalingas, mes be jo visai neaiš
ku, kas konkrečiai norima pa
sakyti irvkuria intencija jis yra Atrodo, kad dėka panašių mig- 
parašytas, kadangi jame išve- lotų aiškinimų ir mūsų “karei- 
džiojimai prieštarauja vienas 
kitam.

Bet tuo pačiu apgailestauja,; 
kad taip ilgai užsitęsė įrodinėji-' 
mas spaudoje, kas teisus dėl mi-. 
nėto konflikto su jėzuitais, čia 
jau nėra jokios abejonės, kad 
rašantis gerai žino arba turėjo 
iš patikimų šaltinių sužinoti kon ' 
flikto priežastį ir kas to viso 
yra kaltininkas,JTodėl drąsiai ir.’ 
atvirai, nesiremiant jokiais spau 
dos “barometrais”, galėjo savo 
autoritetingą žodį pasakyti ra
šinyje, tai tikriausiai tolimesni 
aiškinimai nebūtų reikalingi. 
Na, o iš tuščių išvedžiojimų nau i 
da maža, nes jie gana migluoti.

vos” pirmieji iškėlė rankas...
Dėl dalyvių skaičiaus ir pasi- 

, Ten stebimasi, kad dar vis gir'sekimo autorius lyg ir abejoja, 
disi šnekant apie buvusias de- mes'rašo: “Jeigu Chicagoje bū- 
monstracijas ir net pokalbiuose j tų tik tiek prieštaraujančių ap- 
akcentuojama — pasigiriama, gailėtinam Jėzuitų paslydimui, 
jog demonstravo per 200 žmo- (tai galima būtų sakyti antibol- 
riių. Dėl šito tenka pasakyti, jei: ševikinės rezidencijos pabaigą”, 
buvusieji įvykiai dar tebeko- j Į tai tenka pasakyti, kad ir toks 
men tuojami, tai tas parodo, kad dalyvių skaičius Maskvos ponus 
reikalas buvo nemenkas ir taip gerokai sukrėtė, nes per “Gim- 
lėngvai nelįkviduojamas. Net ir’t^jj Kraštą” pareiškė jėzuitams 
pats K. Radvila spaudoje iške-1 užuojautą, o tas parodo, kad oku 
lia tariamas “šnekas”, matyti panto kėslams labaį pakenkė ir 
rado reikalinga ir net naudinga jėzuitai nelauktai susikompri- 
prisiminti. Į mitavo, kuriems patriotinė vi-

lia tariamas “šnekas”, matyti panto kėslams labaj pakenkė ir

' Hl t i. ■* i ■ —* ,

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
1. J. Augustaieio ANTANAS SMETONA ir jo veikla. 156 psl. '

’ minkšti viršeliai  -------------------........-------.........—.$2.50
2. J Augustaičio V- VARDYS IR. ŠOVA APIE RAŠTIKIO AT-

'■ SĮMINIMUS, 36 psl., minkšti viršeliai ...-----------------$1.50’
3. Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSI-

• MAIS, 104 psl., su žemėlapiu,-minkšti viršeliai ..„.*.....$2.00 
; 4. Vincas Žemaitis, PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS,

minkšti viršeliai, 52 psl. —-______ -----------------------$1.00

N A U JI E N O S
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

V ' r

:: NsdIletMM galima gauti pulkly knysy, kurios papuoš bet kokią t 
spintą ir .

Aleksandras Pakalniškis, MES-GRĮŽTAME. Įdomūs Jaunų dienų 
atiminimai Ir įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip n> 

, - - - omas. 987 psL Kaina $5. <
; A. MalitiBda. METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prisimini- :

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

DrZKam Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas, Gra-
. : ; . žbds viršeliais. 336 psL Kaina $6.00. Minkštais virš. $5.00 
, Prof. Vacį. BIrBška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO-

RUA, I dalis. 208 psL, įrišta — $3,00, minkštais vir-
" i d Misis $2,00: H dalis, 235 psL, įrišta — $3,00. minki
' ‘ ' tais viršeliais..............................................  tt-00

Henrika* Tomas — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS. 
Pakalnės ir Labguvos.apskritys su įdomiais aprašymais, iliu- 
stacijomis ir dokumentacija. 338 psl., kaina SB.

f . P. KttHJnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
7 partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.

Janina Narūne, .TRYS IR VIENA,, jaunystės atsiminima  J
: -170 psL 33-06 

jįM Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai- 235 
.c:’.."' -pntlaplri ’ ' $3.06

?. KnygM už—k»nt reikia pridėti 25 et pašto išlaidoms.

1789 S. Hal8ted.SU Chicago, HL 60608, -r TeL HA 1-6100

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA '
Kiekvienas lietuvį*, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- I 

rių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. Į 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Joon* Kapačlntkas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų Ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL. kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Jvosa* Kapačlntkas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio Ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

eiKAOlBTES ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Antesė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir-Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat , 
Šventa | anglų kalną.

M. ZoMenko, SATYRINES NOVėLtS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 push, kaina $2.

D. Kuraitis, KELIONE | ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. An- 
torlaus paatabuma neapgauna Intmdsto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimaL Abi knygos parašytos lengvu, granu stiliumi.

Prof. P. Palarklls, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuot* istorinė stadija apie prūsų likimą. 
Kaina 31

Vines* žemaiti*. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE.
' M lĄ Kaina $1 JO. x

Ele ir kiti leidiniai yra gaunami

NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED CT., CHICAGO, ILL ėOMŪ
. s

aMUnkof valtMomh arba vhalranf paltu (r pridedant 
ar plfilflnf perlaida,

..Ii..

Restauruotieji Perkūno namai Kaune dabar

Lauko pusėje abiejose anga-

bus be kalo.

Baisūs vaizdai aerodrome

už kun. Kezio veiksmą, tuo la-
suomenė su 'demonstravimu iš- < syta probolševikinėje spaudoje 
reiškė visišką nepasitikėjimą.

Prie to tenka'pasakyti, jei ne biau parodoma, kad jis yra atsa 
toks didelis šaltis ir būtų skel- komingas už sukeltas intrygas”. 
bta viešai bei ’ raginta demons-1 Tas teisingai pasakyta, ypač 
truoti, tai būtų buvę ne 

Chicago Tribune koresponden 
tas iš Tenerife praneša: Artėja
me prie angaro, kuriame nuo 
sienos iki sienos visos milžiniš
ko pastato grindys nuklotas ne
apmatomu plotu žmonių lavo
nais., didžiausios pasaulyje avia 
cijos katastrofos aukomis. Sta
tistika čia baigiasi ir baisumas 
užima vietą. Virš 570 buvusių

200, bet j sveikintina už sugretinimą fron da vietos apakintiems pasisa- 
kelių tūkstančių minia. Toji į tininkų spaudos su pro bolševi- įęytį bei objektyviai parašytus 
spontaniška demonstracija, apie kine, nes šiuo atžvilgiu vieni ir straipsnius neatsisako • įdėti, 
kurią tik vienas nuo kito suži- kiti '“gieda” tą pačią giesmę,. Bendrai patartina, neplauti Ža
noj o, parodė ne antibolševikinės j tesindami bei remdami kun. Ke- įos anį kurios sėdime.

J. Tijūnas
nojo, parodė ne antibolševikinės j tesindami bei remdami kun. Ke

zio veiksmus. Gi toks jų patai
kaujančiai “didvyriškas” dar
bas yra lygus sugedusios žu
vies plaukimui pavandeniui.

Pagaliau K. Radvila labai ne
patenkintas “Naujienomis”, kad 
dėl neva menko dalykėlio taip j 
ilgai polemizuojama ir užtai iro
niškai siūlo “Nobilio premiją”. 
Atrodo, kad čia turima omeny
je dėl dedamų laikraštyje teisin
gų pasisakymų apie Jaunimo 
Centre vydomus kun. Kezio’, 
“darbelius”, skiriamus lietuvy-

rezistencijos pabaigą, bet jos 
pradžią. Tai buvo tylios visuo
menės ir tikrų patriotų pasisa
kymas prieš Chicagos jėzuitus, 
kurie nori į Jaunimo Centrą Įsi
leisti okupanto agentus.

Toliau rašinyje mini, kad ir 
“Draugo” pastogėje yra nepri
tariančių jėzuitų. “pragaištin
giems” darbams, bet apie to
kius “patriotus”, nors jų būtų 
ir 4000, kurie nedrįsta viešai 
pareikšti savo nuomonės, neten
ka nei užsiminti, nes apie bai
lius ir’dvasios-ubagus spaudoje 
nekalbama.

Dar rašoma: “Kuo daugiau gi 
namosios medžiagos yra prira-

Jei jau taip lengva su premi-
j u dalinimu^ tai reikėjo nepa-|* 
miršti ir kitos spaudos kuri duo- 9

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

/ -

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo Pamarį, I© 
Knygosgyventojus ir gamtą. 1,260 lietuvišky vietovardžiu sąrašas.

kaina $6.00, minkšti viršeliai. ■<“'

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentų

1739 So; Halsted St, Chicago, UL 60608

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje 

į. CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA 
i Alekso Abrose knyga aprašanti paskutiniu 90 (1869-1959) raetų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psL Kaina 
. $10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija. ,

Knygoje aprašyto pirmas Chlcagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
1 lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž

nyčios, įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
i pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi

jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistimų, laisvamaniškų ir 
; kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklas__ Mu

kai ir kt * i

Norintieji žlą knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money ; 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
i. - vardu^ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 69608 
a nW's i........ .

PUTEI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juorat Daupara*. ŽEMĖS OKIO ŠVIETIMAS. Studija. Ulei* 
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da
liu: Sėmės ūkio švietimo problemos ūkininku krašte, n dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

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

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuviu tautos dauguma (88.12%) buvo Ūkininkai Ir po na- 
saulj išblaškytu lietuviu absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininku 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 puslapiu su daug vaizdeliu ir lentelių, kaina tik $5.00. 
Gaunama Naujienose.

Čeki arba Money Orderi siusti tokiu adresu:

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 
G*rę ptnlrua, tuojau knygą paburta*.

mwei

LĖKTUVŲ NELAIMĖJ ŽUVO 576

Jumbo sprausminioms

Praėjusio kovo 27 dieną San- žmonių liekanų, apdegusių, ap- 
ta Cruz de Tenerife aerodrome, ■ kepusių ir apdraskytų Dvi po 
Kanarų salose dviem milžininš- 
kiems
žmonių pilniems lėktuvams su
sidūrus ir beregint gaisro lieps
noms abudu lėktuvus apsupus 
gyvi sudegė 576 žmonės ir dar 
tik pirmieji nelaimėje žuvusio 

J ako u bėk iš Kaliforni

daugiau kaip 50 metrų ilgumo 
eilės lavonų makabriškai vienas 
prie kito ant angaro grindinio 
suguldytų pajuodavusių, apan
glėjusių kūno dalių, nežinia kam 
priklaususių. Kieno nervai iš
laikys, kol tuos šimtus buvusių 
žmonių liekanų sutvarkys kuo-

jos giminės iškėlė teisme bylą net tokj giltinės derlių neįma- 
prieš Pan American World Air-; noma akimis apmatyti. Lavonai 
vvays ir KLM Royal DutchAir-1 visaip susilankstę, išsikraipę, 
lines, ir jų vyresnius pareigu-1 nenaturalinėse pozose. Nakties 
nūs, reikalaudami $6 milijonų, šiurpas, kokio negalima nė įsi- 
Ęyla iškelta Chicagoje, kadan- vaizduoti.

■ gi abidvi linijos ir kiti kaltina
mieji čia turi savo ofisus. Apie 
kitas bylas dar negirdėti, o jų ro pusėse ispanų valdžios pasta

tyti du ilgi stalai, prie kurių 
triūsia baltais kiteliais apsivil
kę ir plastikinėmis pirštinėmis 
apsimovęs vyrai, besistengią 
identifikuoti žmonių palaikus.

Vienoje pusėje olandų lėktuvo 
aukos, antroje amerikoniškojo 
jumbo negyvi keleiviai. Atsar
giai lavonus kelia nuo angaro 
grindų ir verčia ant stalų. Po 
pieriniuose maišeliuose sudėti 
rastieji dalykai, kurie, spėjama, 
priklausė kuriam keleiviui ir iš 
juose randamų daiktų stengia
masi nustatyti žuvusiojo asme
nybė. Tai atlikus lavonai sude
dami plastikos maišus, o mažiau 
sužalotieji į rausva spalva dažy
tus karstus, kurie kaip bana
nams pakuoti dėžės eilėmis sus-

Po 33 metų žemėje 
8 bilijonų gyventojų 
CHICAGO (1). P.). — Praėju

siais metais žmonių skaičius jau j 
prašoko 4 bil. (milijardus). Jei) 
žmonija ir toliau tokiu greitu, 
laiku taip sparčiai veisis — ir ki> . 
dėl, jai nesiveisti — tai po dar; 
vienos generacijos žmonių buss 
dukart daugiau kaip dabar, L' 
y. 8 .bilijonai galvų. Kaip tada’ 
bus, kai žmonėms tik stovėti be-c 
liks vietos žemėje. Ijabartinis' 
žmonių prieauglio nuošimtis- 
“normaliai” yra 1.9% per metus, 
ir tai per vieną gentkartę žmo
nija padvigubėja,' bet gi skur
džiuose kraštuose metinis prie
auglis yra žymiai didesnis. P%-a 
vyzdžui, iš Afrikos 47 valstybių, 
prieauglis 10 valstybėse žymia; 
prašoksta 2%. Viena viltis, kad 
žmonija ne taip greit nuskęs pa-, 
čios savo tvane, yra ta, kad Afri
kos čiabuvių amžius vidutiniš
kai nesiekia nei 10 metų.- Tai., 
tik trąša skurdžiai žemei.

■o Norint nuraminti čiaudulį^ 
reikia patrinti piršto šonu viršu
tinę lūpą prie pat nosies, čiau-; 
dant visuomet užsimerkia akys. 
Pabandykit čiaudėti atvirocJR 
akimis. - . j

tatyti vieną prie kiekvieno W 
vono.

Darbas nešvarus ir koktus, į 
kuri neįpranta 20 asmenų eki
pa, nors dirba kelinta diena po 
12 valandų paroje... J- Pr-

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

poeto ir šeimos paveikslai, 266 psl., minkšti viršeliai..........—....... $8-00
2. Jurgio Jašinsko, MELAGINGAS MIKASĖS LAIŠKAS, 72 psl.,

minkšti viršeliai '.--- ------- -—-------—--------------- -—----------------- .$1.50
3. A. Pakalniškio,’ METAI PRAEITYJE, PRISIMINIMAI,- 

296 psl., minkšti viršeliai $5.00 •

$4.00.166 psL, minkšti viršeliai  ---------------------- <—'------- -----

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

orderį tokiu antrašu:

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

Taupykite dabar 
pasfmus

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

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

j******

£.■ Wo
palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos
neša

5y4%

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Hoisted St. Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais. ... Tai. 431-3070

Įstaigas pietuose kiemas automobiliams pastatyti. 
t _ _ _ _ _ __ _ ___ _ _ __ _ _ _——s. —

_ z—~
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Tevui Tamošaičiui reikėjo patikrinti
Jėzuitas A. Tamošaitis, norėdamas pagelbėti ne la

bai jau malonion padėtin patekusiam tėvui Algimantui 
Keziui, stengiasi visą nelemto jėzuitų nesusipratimo su 
Chicagon lietuviais permesti Naujienos. Keikia pripa 
žinti, kad planas buvo gudrus. Jetigu tėvas Tamošaitis 
žinti, kad planas buvo gudrus. Jeigu tėvas Tamošaitis 
patikrinęs ir tie duomenys būtų buvę tikri, tai gal šis 
gudrus planas jiems būtų ir pavykęs. i

neskaito objektyvios spaudos. 
Juk tiek kartų apie ją buvo ri~ 
Syta ir aiškinta, del ko bankas 
šią bylą iškėlė. Pagaliau turint 
geros valios, vengiant melą kar 
toti galėjo vienas kuris iš šių

ALTOS INFORMACIJA ,
Siekti Helsinky garantuotųjųMiami lietuvių balsas 

Washingtone

Kongresmanas Claude Pepper 
(dem., Fla.) pasirūpino, kad 
Miami lietuvių rezoliucija, pri
imta Nepriklausomybės atkūri
mo minėjime, būtų išspausdin
ta “Congressional Record” kovo 
8 d. laidoje. Miami Amerikos 
Lietuvių Tarybai vadovauja pir
mininkas P. Šilas, vicep. K. Ko- 
datienė, sekr. A. Stongvilienė,, 
ižd. J. Jankienė, garbės pirm, 
yra A. D. Kaulakis.

Knyga apie Sibiro lietuvius
Knygą apie lietuvius tremti

nius ir kalinius Sibire paruošė 
kun. J. Prunskis ir atidavė spau
da/. Surinkti buvusių Sibiro 
tremtinių atsiminimai, laiškų iš
traukos ir daugiau kaip 200 Si
bire imtų nuotraukų.

Lietuvių politinis centras
i

Amerikos Lietuvių Taryba la
bai palankiomis sąlygomis-įsi
gijo nuosavą būstinę 2606 W. 
63rd Street, Chicagoje. Per kele
tą metų iš nuomų"grįš buvusi 
reikalinga įmokėti suma. Atlikus 
papildomą remontą, čia galės 
susidaryti lietuvių politinis cen
tras, kurio įkūrimą paremian- 
tiems aukomis Altą bus dėkinga.

Lietuvių ryžtas — įkvėpimas 
kitiems ' -

Senatorius Harrison A. Wil
liams, Jr. (dem., N. J.), Ameri
kos Lietuvių Tarybos pirm. dr. 
K. Bobeliui atsiuntė nuorašą sa
vo kalbos, pasakytos minint Lie- 

xxxv tuvos nepriklausomybę senate,
marijonai, neturėdami jokios nuovokos apie- komumsti- jis apgaiIestavo, kad tę- 
nę .propagandą, minėtą garsinimą ne vieną, bet kelis/siama toliau tironija okupuo

toje Lietuvoje. Toliau jis pa
brėžė, kad lietuvių tauta .te
bėra persįėmusi laisvės idėja ir

Žalgirio mūšio paminklas

Jojusiam Petrui Bernotui rodyti 1975 metų Dainų ir
Bet tėvas Tamošaitis pražiūrėjo šį svarbų dalyką. Tautinių šokių šventę Vilniuje. Ta dainų ir šokių šven- 

Jis paraše, straipsnį “Leidinys, atskleidžiantis, ką slepia tė buvo suorganizuota 1975 metais, o -tėvas Tamošaitis. 
Naujienos”, o jokių paslapčių neatidehgė. Jis tiktai, pa- kalba apie filmus, suktus dar prieš 1959’metus. Naujie- 
rodė, ką iki šio meto slėpė jėzuitai ir kas iš tikrųjų yra nos, žinodamos propagandinę 197g metų Dainų ir šokių 
viso šio neemto nesupratimo- priežastimi

. Pirmiausia reikia pasakyti, kad Naujienos jokių 
paslapčių neturi ir joms nieko nereikia slėpti Naujienų 

t vedamas darbas visiems Amerikos lietuviams yra žino
mas. Patys naujieniečiai keliais atvejais papasakojo 
kurie lietuviško gyvenimo veiksniai privertė tiesos ieš
kančius lietuvius steigti Naujienas; papasakojo, kuriais 
principais steigėjai vadovavosi, ir kiekvienas skaityto
jas žino, kad Naujienos stengiasi tų pagrindinių prin
cipų šiandien laikytis. Naujienos nori, kad Amerikos 
lietuviai, o jeigu galima, tai ir visi lietuviai pažintų gy-

šventės reikime, Bernoto garsinimo nedėjo. Tuo tarpu- 
marijonai, neturėdami jokios nuovokos apie-.komunisti-

Senatorius Richard S. Schwei- 
ker (resp^ Pa.), atsiuntė Altos 
pinu. dr. K. Bobeliui raštą, ku
riame džiaugiasi parama Rytų 
Europos tautoms h* susirūpini
mu, kad Helsinkio susitarimu 
garantuotos laisvės būtų įgyven
dinamos. Senatorius pasižada 
remti laisvo apsisprend’mo tei
sę Rytų Europos ir Sovietų Są 
jungos tautoms.

Jaunimas domisi Belgradu
Lietuvių Jaunimo Sąjungos 

pirm. B. Zdanytė atsiuntė raštą 
Altos pirm. dr. K. Bobeliui, pa
reikšdama lietuvių jaunimo no. 
rą prisidėti prie bendros išeivi
jos veiklos Belgrado konferen
cijos reikalu. Prašo tuo reikalu 
informacijų.

Lietuvis respublikonas* 
apie Carterį

De Kalb dienraštis “The Daily 
Chronicle” išspausdino eilės 
skaitytojų atsiliepimus apie prez. 
-Carterį. Išspausdino pasisakym? 
bei nuotrauką Amerikos Lietu
vių respublikonų federacijos pir
mininko J. Talandžio. Carteriui 
taip ryžtingai ginant pavergtų 
žmonių teises, J. Talandis pa
reiškė, kad jis gerbia ir mėgsta 
Carterį, nors pats yra respubli
konas. Carterį jis gerbia už ge
ras pastangas.

Kalantos sukaktis
- Gegužės 14 d. sueiš 5 m. su

kaktis, kaip Romas Kalanta, 19

dovui ir paklausti, kas kėlė by
lą Matyti kad šie slapukai yra

jie neskaito “Naujienų”, ir toks 
jiems atsiklausimas būtų sun
kiai prieinamas.

(Rus daugiau)

Pėrės pakeis Rabin’"
JERUZALEM. — Darbo par

tijos centralinis komitetas, susi
rinkęs balandžio 10, greičiausiai 
ofėcialiai pakeis Izraelio minis
ter} pirmininką Rabin. Jo vie
tą užims dabartinis Izraelio gy
nybos ministeris Shimon Peres.

Balandžio 7 dienos naktį, kal
boje, kurį Izraelyje sukėlė poli
tinę audrą, ministeris pirminin
kas Rabin pasakęs, jog jis nesis
tengs būti perrinktų dėl finan
sinio skandalo. .

Kaip žinia, Rabih bendrai su 
žmona turėjo einamąją sąskai
tą viename Vašingtono banke, 
nusikalsiant Izraelio įstatyma
ms, kurie tai draudžia. .

Yra galimybė, kad dabartinį 
minister} pirmininką pakeis už
sienių reikalų ministeris Yigal 
AUon arba teisingumo ministe
ris Hairn Zadon.

Kun-. Kezys, pats mišioms nepasiruošęs-Jr vadina
moje Čiurlionio galerijoje altoriaus dar neparuošęs, su- kad lietuvių ryžtas prtospaudoj7 
tiko 15 minučių pasikalbėti su atvykusiais organizacijų 
atstovais. Jis buvo paklaustas, ar, jam yra žinomas gar
sinamas ir planuojamas jėzuitų centre rodyti 1975 metų 
Dainų ir šokių šventės filmas. Kai kun. Kezys atsakęs,

___  _ __ kad nežinomas. Tada vienas atstovas jam paaiškino, kad 
venimo faktus, kad žinotų teisybę. Ta teisybė gali būti okupantas tą filmą paskyrė Pergalės 30-meciui ir tary- 
kartais karti, bet geriau žinoti ją tokią, kokia ji yra, 
negu save apgaudinėtu Save apgeudinėjantis žmogus 
žengia tiesiai Į didelį nusiminimą, save apgaudinėjanti ėjo apie 1975 metais suktą filmą, specialiai pagamin- 
tauta patenka į akligatvį.

Naujienos teisybę sakė pirmame savo numeryje, 
jos stengiasi tą teisibę pasakyti ir šiandien. Naujai pri
imamiems redakcijos nariams Dr. Pijus Grigaitis paša- tas, būtų pasakęs, kad jis šitą reikalą dar pasvarstys, 
kydavo, kad visuomet reikia stengtis rašyti teisybę;, nie-'ar pasitars su savo'bendradarbiais, tai nuėjusieji būtų 
ko neslėpti, kad žinia būtų tiksli ir kiekvienam skaityti patikėję jo gera valia ir klausimą užmiršę. Bet kun. Ke- 
jui naudinga. Jis net patardavo nedaryti komentariį.' zys atvykusioms nieko neprižadėjo. Atstovai žinojo 
Kiekvienas skaitytojas turi savo nuomonę, jis pats gali skirtumą tarp1975 m; dainų šventės” filmo ir “Šimt- 
interpretuoti skaitomą žinią. Jis žinojo, kad Naujienų mečių godų” bei “Kol nevėlų” filmų. Kiekvienas lietuvis, 
skaitytojai yra inteligentiški žmonės, mokantieji savo kuris seka okupanto planus paveikti Amerikos lietuvius 
galvą naudoti, todėl svarbu — dubti jiems tikras ir tei- jiems naudinga kryptimi, žino šiuos okupanto pasikėsi- 
singaš žinias. Kad žibia būtų teisinga, nieko nereikia urmus. Iki šio meto okupantas “1975 m. Dainų šventės” 
slėpti. fihnūš bandė rodyti “Mildoje”, kol joje dar galėjo filmus

- ■ ... . , '' rodyti, bet niekas ten neidavo ir filmo nematė. Okupan-
Nei tėvas Tamošaitis, nei. ‘ Gyvosios lietuvybės grio- pasiuntė Bernotą, kad jis išsiderėtą iš tėvo Kezio 

vėjai jokių paslapčių apie Naujienas neatskleidė, nes centrą tokiai stipriai komunistinei propagandai. 
Naujienose jokių paslapčių nėra. Naujienos yra Amen- Tėvaį Krays> neturėdamas laiko skaivti lietuviškos 
kos lietuvių laikraštis, nepriklausąs jokiai kitoje vals- Spai,doš> 3r kuriais kitai5 sumetimais, ‘pažadėjo leisti 
tybėje esančiai grupei. Joks užsienyje esantis ordinas B„rnotln rodyti g; jį,, jė2uitų centre. 
Naujienų redaktoriaus neskiria, jokių instrukcijų Nau
jienų redaktoriams neduoda. Daugelis lietuvių, savo 
mintis dėsčiusių kituose lietuviškose laikraščiuose, atė
jo į Naujienas, kai savo laikraščiuose negalėjo šavo min
čių laisvai dėstyti. Naujienos straipsnių nežaloja, žo
džių iškdldimais minčių neiškraipo. Naujiėnoš >spausdi 
na straipsn’us, priešingus Naujienų užimtai lietuviška 
linijai. Naujienos autorių nepuola, bet tiktai nurodo jų 
minties klaidas, vedančias lietuviams nenaudingais ke
liais. • . j

Kun. Tamošaitis, vindamas neapginamą Gyvosios 
lietuvybės griovėjų paruoštą paskvilį, be visos eilės kitų 
dalykų, šitaip rašo: . į

“Paskutiniuoju metu ypač intensyviai pultas 
lietuvių jėzuitų Jaunimo Centras ir jo d’rektorius 
kun. A. Kezys. Naujienų objektyvumo stoką skaity
tojas matys iŠ pateiktų fotostatinių kopijų, prie
žastį puolimui pasirinko Lietuvoje gamintus filmus, 
kuriuos pačios Naujienos prieš keliolika metų šil
tai rekorrifehdavo savo skaitytojams žiūf^i.^ |Mū- 
sų žinios, 1977 m. kovo 27 d., 105 psl.) • į
Chicagos lietuviškų oFgatrižacijų atstovai nfiėjo pra-' 

syti tėvo A Kez’o, kad jis uždraustų iš Kanados atsibala-

bu Lietuvos 35-oms metinėms švęsti. Visas reikalas su
kosi ne apie filmus,- suktus dar prieš 1959 metus, bet kai

tą Lietuvos prijungimui prie Sovietų Sąjungos ir raudo
nosios armijos 30 metų pergalėms paminėti.

Jeigu tėvas Kezys, kada jam buvo reikalas išaiškin-

Tėvas Kezys nežinojo, bet, atrodo, kad ir1 tėvas Ta
mošaitis nežinojo Skirtumo tarp šių filmų. Jėzuitų tarpe 
turėjo šis klausimas kilti.. Tėvas BoreviČius žinojo skir
tumą ir savo nuomonės neslėpė. Tėvas Tamošaitis neži
nojo. Šį savo nnežinojnną, iki šio meto laikytą paslapty
je, tėvas Tamošaitis atidengė. Naujienoms tai nebuvo 
paslaptimi, užtat jos Bernoto garsinimo ir nedėjo.

.-g-Tr?-

ir tikėjimas į ateisiantį išlaisvį- 
nimą yra Įkvėpimas visoms lais
vę mylinčioms tautoms.

“Laisvės JJetuvai”. Jo parody
ta gili Lietuvos meilė uždegė tė
vynės ir išeivijos lietuvių jauni
mą pasišvęsti Lietuvos laisvini
mo reikalams. R. Kalantos mir- 
ties sukaktis bus minima Chica
go j e, ir reikia tikėtis, bus mini
ma visose kitose lietuvių išeivijos 
kolonijose. . '

K. STRfiVA ■ ĮimO

UŽ PINIGUS PLATINAMA OKUPANTO 
PROPAGANDA

(Tęsinys)
J. A. V. 200 metų nepriklauso

mybės paminėjimas
Netiesa, kad JAV 200 metų 

nepriklausomybės paminėjimas 
buvo pastangos pakenkti šokių 
šventei. Paminėjimą rengė Chi. 
cagos lietuvių organizacijos, o 
Šokių šventę viso laisvojo pa
saulio lietuviai. Kodėl Chicagos 
lietuviai šio paminėjimo nega
lėjo surengti?

Slapukai skelbia, kad ji nepa
vykusi. Tai tik piktos valios 
pliauškalas. Tiesa, kad šį rengi
nį boikatavo L. B-nės vadai, jie 
atkalbinėjo ir grasino Chicagos 
meno vienetams joje dalyvauti. 
Tiesa kad Draugo redaktoriai, 
net apmokėtų skelbimų netalpi
no, o vis tik tokiu L B-nės bei 
Draugo antiamerikiniu sabota
žu nepavyko šio minėjimo su
ardyti. McCormick salė buvo 
pripildyta. Dalyvavo apie 5000 
žmonių. Jų tarpe buvo nemažai 
prominentinių amerikiečių.

Juk tai buvo ruošiama ame- ___ , ____
rikiėčiams, jiems .parodyti, kad menė iškėlė teisme bylą. Ją iŠ- 
čikagiškiai - lietuviai pagerbia kėlė bankas. Bet slapukai matyt

Didžiąją Amerikos laisvės šven

O vis tik lieka neaiškumas, 
kodėl L. B-nės ir Draugo redak 
toriai parodė tokį antiainerikin} 
nusistatymą? Juk nepaisant tą 
dieną buvusio blogo oro ir sabo
tažo,' tai buvo vienas iš geriau
siai pavykusių renginių Aineri- 

'kos laisvei pagerbti. Minėjiihas 
praėjo be jokių skandalingų in
cidentų, be ko neagsiėjo šokių 
šventės metu, kai būrys šokėjų 
išėjo demonstruoti prieš JAV 
prezidentą ir jo ponią. Ir kai 
Draugo vienas redaktorių rado 
reikalą juos net pateisimi.

Tat, dar kartą norių paklaus
ti, ar tai buvo nusikaltimai to
kią šventę suruošti? Ir kas ga
lėtų čikagiškius už Šį renginį 
peikti ar juos smerkti, nebent 
Amerikos priešai, tie, kurie min 
ta jos duona ir naudojasi jos 
gėrybėmis?

Kas,iškėlė bylą?
> *' i ‘f *

Netiesa, kad R: L. Bendruo-

Lėktuvų nelaimės 
priežastis

WASHINGTON. — Ratikri-
nūš Vašingtone Sudužusių lėk
tuvų Kanarėlių saloje radijo šių 
-stuvus ir priimtuvus; paaiškėjo 
kad Royal Dutch Airlines lakū
nai, greičiausiai, lėktuvų kont
rolės bokšto įsakymo pilnai ne
užgirdo. Bokšto įsakymas buvęs 
toks: “Okej, būkite pasiruošę 
kilti. Aš pranešiu.” Paskutinio 
“Aš pranešiu” lakūnai greičiau
siai nebus; išgirdę todėl- pra^c " 
dėjo lėktuvu kflti, kas ir prive-. 
dė prie nelaimės.

Meksikos , dienraštis “Excel
sior” praneša kad. netolimoje 
ateityje Meksikoje lankysis Va
karų Vokietijos prezidentas Wal 
tėr SchėeL V. Vokietijos prezi
dento apsilankymo tikslas, esą; 
yra praplėsti ir sustiprinti abejų 
šalių santykius ir pasikeisti idė
jomis.

Jau dabar Meksikoje lankosi 
Vakarų Vokietijos vyriausias 
spaudos ir infomtad jos departa
mento direktorius dr.- Joseph? 
Thomas. Jis Meksikoje paruoš 
dirvą pręz. Sheel apsilankymui.

Dr. J. Thbmaš Meksikos spau
dai pareiškė, kad Rytų ir Vakarų 
Vokietijos negalėsiančios susi
jungti šiame šimtmetyje, nors 
ta kryptimi yra abejų Vokietijų 
nukreiptos pastangos. Pasak dr. 
Thomas; pasaulyje yra daug ir 
galingų jėgų, kurios nedaleidžia 
Vokfttijonis susijungti. “Tuo tar-

geležinės uždangos esančiom šei
mom bei giminėms padėti sueiti 
į krūvą, stengiamės palengvinti 
perėjimą sienos, kuri dalo Vo-t 
kietiją”, sakė dr. Thomas.

Palestiniečiu pastangos
KHIAM, Libanas. — Kariau

jančių palestiniečių štabas sako, 
kad palestiniečiai pradėjo ka
riauti su krikščionių jėgomis to^ 
dėl, kAd jie horf Suardyti tžr&e- 
tro gynybos juostą Libano pie^ 
tuose, kurią yra sudaręs Izrae
lis padedant LSbftnd krikSčfoi 
nims.

Sirijai, jau siUaužiuftoą Iz^ z 
raeho gynboš juostą. Sirijos ma
nymu, minėta gynybos juosti 
silpnina arabų poziciją taikos 
derybose su Izraeliu.
čhį kšrių btiVUnKš Izraelio 
sienos Libane, pasak Sirijos, si> 
stiprins arabų padėlį zenevol 
derybose. .j'

Kubos diktatorius FMel Castro, pabuvęs Angoloje ir aplankys kalias kitas Pioty At riko* valstyboa, nuskrido t Maskvy, kad 
galoty duoti atskaitą Rusijos diktatoriui Brežnevui apie atliktą Afrikos ardomąjį darbą. II kairės j deiiny matome Kubos 
politinio biuro narį Carles R. Rodriguez, ii Afrikos sugrįžusį tarybos pirmininką N. Podgorny, Brežnevo bevardį sargą, ko- 
munisty partijos sokretorry L. Brežnevą ir Kubos diktatorių Fidel Castro. Kubos karo jėgos, ii Angolos jau įsiveržė į Zairą 

ir užėmė dali Katangos provlneios.
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DR. K. G. BALUKAS 
MiUjEKUKA IR MOTERŲ LIGOS 
ginekologini chirurgua 
6449 S«. PulMki Rd. (Cr.wford

M«d;c«l building). T»l. L U 5-6446 
Priimu ligonius pagal rarunuu 

ei neatsiliepia. skambinti 374-8OG4

DR. C. K. B0RF1IS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
T.laf 6954533 

e.V V.II.V Medical C-nt.r 
SfO. SUMMIT STREET • 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

DR. PALI V. DAP.G.S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

cheater Community klinikos 
Medicinos direktorių*.

i938 S.Manhehn Rd., Westchester, III.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ii 

kas antra šeštadieni .8—3 vai.
‘ Tai.? 562-2727 arba 562-2728

RBZ.: GI 8-0873

DR.W.EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA ui MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIHU2GIJA 
6132 So. Kedzre Ave., WA 5-2670

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

Tolof. SE 3-5893

PR. Ą. B. G1JEVECKAS 
GYDYTOJAS !R CHIRURGAS 
SPECIĄLYBS AKIU LIGOS

3907 Was! 103rd Street
V-Ja^os patai susitarimą

DK. K. A. V. JUČAS
489-4441 361-4605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
HJ02 N. WESTERN A VS ~ 
5*2’* N. WESTERN AVE. 

-Telefonai etsakeme* .12 v*l. 

B. FRA8K HKKAS 
ODTOMETRJSTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
W St — Tol. 737-5U9 

"ri trine akis. Pritaiko akiniua ir 
"ccntect lenses”

'l. angai susitaruna. Uždaryta tret

G7J. Lfdb’AS SEI0UTIS
■’tNKSTU, PŪSLĖS 1R 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
?4S4 WEST «3rd STREET

vaJ nuo 1—4 po pietų
ke’rir^d. nuo 5—? vak vak

Oiisį tefofu 776-238G .
Maurai rez. 448-55^5

UR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS• v 

ėe^dre praktika, spec, MOTERŲ Ilge
Ofise*: 2652 WEST 59th STREET

T«Ls PR 3-1223
OFISO V AL.: pirm., an trad., trečiad
Ir penkt. 2-4 ir 6-8 veL vak. Seštadie 
olai* 2-4 vaL jio pieta ir kitu laik- 

, pagal srtsitarima. ,

Gamtos -stebuklai

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Dievas yra dvasia ir jo garbintojai turi garbinti įj dvasia ir 
tiesa*'. — Jano 4:24.
Reikia nuolat atsiminti, kad Dievas, kurio akivaizdoje mes esame, yra 

dvasinė esybė, turinti neribotą galybę. Jis pažįsta mūsų mintis ir visus 
širdie sumanymus; Udėl tikras ir jam patinkamas garbinimas turi būti 
darytas iš tikros Urdies, dvasioje ir tiesoje. Esamuoju laiku nėra daug * 
tokių, kurie taip daro. Ateityje, Tūkstantmetiniame amžiuje, kuomet Dievo 
pažinimas bus visuotinas ir kuomet visa žmonija bus išgelbėta U nuodėmės • 
ir palaiminti* pradini- Dievo meilės įstatymas bus vėl parašytas Žmogaus i 
širdyje. Tačiau vertai ir tinkamais gauti amžinąjį gyvenimą bus pripa- t 
žinti tik tie. kurie klausys ir garbins Dievą dvasioje ir tiesoje.

Vim imo, <«O ffHitu Uaur* u p^iieci* kiekvieną. kur yra <nl *
rvMji? | Klausime auka knygute A/Utii po mirtlaa", kuris gausit* I 
•e<TWkamat. Rašykite;

• 4AVIS1 4/15 /VESI totb STREET CHICAGO. ILL 60629 - Į
iV RAŠTO TTRINtTOJA <

LIEUVIO DVASIA
Atkelta iš 2 psi.)

— Et, tai begėdis?.. — susigė 
dinopats save senis Kremblis ir 
nuėjo prie užkūtės galo, kame 
ūkio padargai buvo sustatyti.

čia žagrė — užpernai tik pirk 
ta, gerai verčia velėną, o ten akė 
čibs — spyruoklinės dargi: .se
niau tokiomis nęakėdavo. Kito
kios būdavo: iš karklyno ir ą- 
:uolo supintos. Šit dar vienos ir 
stovi, tik jau keleri njetai kai 
Kremblys jų nebęyartoja... Et, 
mainosi laikai.

be. savo maitintojos žemės gy
venti, ir jam nyku be jos, ir to
dėl jis veržiasi džiaugsmo ir nau 
jos jėgos kupinas į ją, kai vos 
tik spėja pirmi pavasario prajo- 
vai visiems skelbti apie naują 
gamtos gyvenimo laikotarpį, 
skirtą ugdyti, maitinti, gimdy
ti ir vaisiaus duoti.

Grįčia lietuviui yra kalėjimas

FEVAS IR SŪNUS
M ARQUETTE FUNERAL HOME
I,/ 2533 W. 71st Street
H *>» Telef.: GRovehiD 6-2345-8

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOwnhaD 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKSI® TUTOM0BIL1AMS pastatyti

nės laisvę praeityje bei asmeni
nę jų sunkią buitį, ypatingai at
žymėdamas mūsų tautos didvy
rius kun. Tumą-Vaižgantą, Mai- 
roųį, Dr. Vincą Kudirką, Dr. Ba
sanavičių ir mūsų bendrinės kal
bos tėvą Joną Jablonskį.

Prelegentui susirinkimas at
siteisė gausiu rankų plojimu.

Pirmininkas dail. A. Rūkštelė, 
padėkojęs prelegentui už įdomią 
paskaitą, nuodugniai apsakytas 
musų keturių didvyrių biografi
jas, pakvietė dalyvius prie vaisių 

. nlanas j stajo> kuris taip gausiai ir pui
kiai buvo aprūpintas mūsų darb
ščių šeimininkių p. Valauskienės 
ir p. Miliauskienės. Joms tenka 
didis susirinkimo dalyvių aaū.

Mažeika & Evans
ST. PETtRSBURG. FLA.

Už tėvynės laisvę

Vieningai ir solidariai veikda
mi, kalnus darbu nuverst galė
sime; tėvynės meilės dvasia su- 
sistiprinę, padėsime broliams ir 
sesėms priešo retežius sutrau
kyti ir tėvynę laisvą išvysti.

Trečiadienį, bal. 6 d. 1977 m. 
Lietuvių Klubo ‘puikioje salėje 
įvyko gausaus Alto St. Peters- 
burgo skyriaus narių susirinki
mas, dalyvaujant ir svečiams.

Pirmininkas /SLi 1.
Rūkštelė, apibūdinęs susirinki
mo tikslą ir padaręs pranešimą 
iš valdybos darbuotės, pakvietė 
gerb. kun. Gasiūną tarti žodį.

Tauta, turinti nenuilstančių ir 
gabių veikėjų gretas, nežūsta ir
niekad negali žūti, nežiūrint prie
šo Sūdriausių kėslų ir ryžto, 
laišvėš pragiedrulio spinduliai 
trykšta orizohle — tėvynė bus 
laisva. -

per žiemą, tikro darbo jis nega- !' ^un: Gas’°na^ savo jspūdin- 
li joje dirbti, o žemės motutės g°je, aiškioje kalboje teikėsi su- 
rūpestėliai ir jos sunkūs reikalą- pažindinti dalyvius su mūsų did- 
vimai'taip artimi jo sielai, nors vyrių — patriarkų biografijo- 
ir pri'simeha nuolat varginantis rūfs, jų kovos bruožais už tėvy- 
skausmas nugaroje, rankų nu- - —k, .-i/Ll, .-. j— ,-------—

— Tai kad nieko, motin, taip 
gerai jaučiuosi... išėjau pasi
vaikščioti, ir padargais apsidoro 
ti, štai, juk jau reikia... ■— at
sako senis gyvai, bet dirbtinai. 
—^ESnū-tūdj, einu.!.. — greit pri
deda jis. -

viskas kyla, ir tirpimas ir gausus prakaitas, 
jats jau žilo plauko sulaukė — kurį jis į 'auką savo numylėti- 
zisko matė... O dabar tai imsis, nei — žemei kasmetą paaukok 
larbo smarkiai: visą žiemą iš- ja. Ir geriausia tai jo laimė, kad 
gulėjo, pasilsėjo gerai, tai rei-. jis sveikas ir jėgų krūtinėje ku- 
’da praleistą‘darbą atyarsnotiz.pinas gali su savo maitintoja že 
Ir jis atvątsnos jį I Netoks jau me mylėtis ir jai savo galią už 
:is ištižęs, kaip tos bobos Bako,- brangų grūdą atiduoti...
r mokės save pasistatyti ant Gera būti sveikam!.. Ir darbo Seniui Krembliui nebeteko 
kojų gerai, kaip geram ūkinin-. daug kasdienio' ir sunkaus nu- nei taisytį nei ž^nės
kui pridera. Tik dabar dar tru- matai, ir visgi laimingas dėl to arti ir pasėlio vaisių laukti..Gil- 
,outį žemė pradžius, daugiau vė-‘ jautiesi! Gerai, kad taip P«i- tinei nepatiko perdidelis jo uo-

Gera būti sveikam!.. It darbo

Laidotuvių Direktoriai

i

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

. IR NAKTĮ.

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

s •

Illinojui 127 daktarai 
neišlaike patikrinimo
Oficialiai pranešta, kad 127 

gydytojai, praktikuojantieji Illi
nois valstybinėse proto ligoninė
se, neišlaikė patikrinamųjų eg-. 
zaminų ir būtų tuč tuojau atleisti 
iš pareigų, bet gubernatorius 
Thompson pratęsė jiems terminą ; 
iki ateinančių metų kovo mė- ' 
nėšio pasiruošti ir išlaikyti eg- J 
zaminus pilnų daktarų teisėms 
gauti. Sveikatos departamento 
žiniomis, pilnoms daktaro tei- 
sėms Chicagoje gauti, gali lai
kyti egzaminus ateinančio bir
želio mėn. nuo 14 iki 16 ir gruo
džio nuo 6 iki 8 d.

<■ Bitės, rinkdamos medų, ap
vaisina žiedus virs 100,000 įvai-

jelis drėgnumą jos ištruks, o (kiai pavasarinis vėjelis žmogių lumas ir jo darbštumas. Ji paši-’rių vaisią, daržovių, uogų, javu
tuo tarpu jis — senis Kremblys, gaivina — be jo Krembliui gal 
ir paskutinius šiurpulius iš kojų kiek ir būtų pasidarę silpna, 
švarys ir bus visai gerai, ir ims Žiūri Kremblys Į padargus, 
žingsniuoti jis vėl rinitai dir- mintyje jau taiso ir naujina 
voje, “vagą!” primindamas, ir juos, kur reikalinga ir jau ina- 
gerėsis vakarais per dieną atlik to save sveiką ir drūtą lauke, 
tu darbu, ilgu rėžiu žibančiu že- ’ paskui žagrę einantį, arba su 
mės atvartų, kurių, visų jo žag žirgu spindinčių vagų eilėmis 
•ės noragas bus prisilietėjęs ir besigėrintį. |
er jo Ir per paties artojo ran-f — Vagą, vagą!.. — n'ejunta- 

prisijungimą su močia že- mai ištaria Sau Kremblys ir at- 
mę tokias gražias ir žibančias sipeikėja:’ , • !
Irėgnos ir pasiruošusios gimdy- — Tėvai, ar tu iš proto Sėjai; 
ii žemės virves po platų lauką eik į grįčia!.. 
išvarę. ' ‘ -

Iš tiesų, jūk lietuvis negali dinta.

kvietė jį pas save tenai, iš kur 
niekas nebegrįžta.,

Senis Kremblys mirė nuo per
šalimo.

4805-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeLr YArds 7-1741-1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TURIME . 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU
DALYSE.

ir kitokių valgomų ir nevalgo- i 
mų augalų. Jų darbas yra daug Į 
kartų vertesnis už surinktą me- Į 
du.

N ARI AI:
Chicagos 
Lietuvių 
^aidotuvių 
'zirektorių
Associacijos

xU

rtKftKAUSTYMAl

/r* 5». *Ve.

Apdraustas p«rkr»ustyma> 
pair’v atatumv.

ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996

TeMfmif — PHri* spdriuda 
ČEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tek WA 5-8063

5 ORTHOPEDAS-PROTEZISTAJ 
C5 Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
W* daLaL Speciali pagalba ko jonu

4 (Arch Supports) V11.

SOPHIE BARČUS i 
RADIJO SEIMOS VALANDOS į 
Vi*6» programos Ii WOPA, > 

1490 kiL A. j

Lietuvi? kalba: kasdien nuo pir-| 
nūdienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 9*1 pdpet — Šeštadieni 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 8:30

7850 West 63rd St., Cttictęc III, 606> 
Ttlefa PRwpuet

Gėlės visoms progoms
BEVERLY HILLS GĖLlNYČIA 

2443 sWEST o3rd STREET 
Telefonai; PR 8-C833Jr PR 8-0834

Taip pat naujoji Barbaros ir
Gene DrishfV krautuvė
Y TMP
y?l8 'Southwest Hwy, Oak Lawn, 

Tel. 499-141’8

. — šaukia motina
iš kaimynės, parėjusi ir išgąs-

!

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

5307 So.'liTUANiČA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - JASAITIS
14AC So. 50th Avė, Cicero, I1L Ptrorie: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINaS
3319 Sd. LITUAN1CA A VE. TėL: YArds 7-1138-1139

The home pictured above 
doesn't appear much different 
than any typical suburban 
home. But it incorporates en- 

: erry-saving features in de
sign, materials, and appli
ances which can cut energy 
needs by up -to 50 percent It 
has two heat-circulating 
^Heatilator Fireplaces (right), 
designed to draw roon\ air in 
through the lower vents, 
warm. Jt and then re-jfirect 
the heated air back into the

The more effective use of. 
.erierfcy-Kaving design, materi
als and appliances can well 
save up to one half the cost of 
heating and cooling our homes. 
This claim is being proven by 
HeW York's Long Island Sav
ings Bank. Its “Centenergy 
"76“ house was built to demon
strate the many practical ways 
of conserving energy. The to
tal additional cost of these 
Improvements was approxi
mately $4.000 , projected to
be amortised within 4 to 6 
years through reduced at-

sulation within walls and cefl- 
ing as weU as in earthen berms 
around the foundation, orien
tation to seasonal sun atti
tudes, energy-saving appli
ances and fireplaces.

The two Fire
places re-circulate heated air 
back into the room. This fea
ture alone reverses tho usual 
heat loss characteristic of most 
fireplaces, according to the de
signers of “Centenergy "TO."

TM JtoaptocM wtn sMppBed 
by ffoau CrafU, !•&. Floral 
Park, New York. HeatUaior 
Fireplace, 1 DMtian. of Vega 
Industries, Inc., located ta Mt

The all-American frankfurter adapts easily and tastefully to 
this economical, sure-to-please family dinner. Olive-Frank
furter Skillet Supper is an excellent choice for a low-cost, all- 
in-one dinner dish, because it costs only about 50# per serving 
for a family of five.

California ripe olives add a pleasing taste and texture, along 
with tomatoes and green onions simmered in a golden sauce. 
Cook it all in one skillet and serve it over mounds of thin spag
hetti with fresh crusty rolls and butter. For only pennies this 
dish provides both meat and vegetables for a tasty dinner that 
goes together quickly and easily.

Choose canned California ripe olives in one of the smaller, 
pitted sizes for this dish (there are nine sizes to choose from— 
all the way up to Super Colossal).

OLIVE-FRANKFURTER SKILLET SUPPER 
(Makes 4 to 5 acrvingi)

1% ranncd ’pitted
California ripe olives

1 (14b.) package 
frankfurters

^4 cup tlicei green onions

1 (10% oz.) can condensed 
chicken broth

1 am all Lay leaf, crumbled 
Izį teaspoon basil, crumbled 
% teaspoon uh
% teaspoon pepper 

tablespoons cornstarek
1 (14b.) cat! tomato wedges * Thin spaghetti 

t
Cut olivet in wedges, cut franks in 1-inch diagonal aliceu. 

Saute olive wedges, franks and onion in oil slowly for five 
minutes. Add tomatoes, broth, bay leaf, basil, salt and pepper; 
Bring to boil, lower heat and simmer, uncovered, five min- 
titee. Blend cornstarch with 2 tablespoons cold water. Stir 
Into the hot mixture and cook, stirring until mixture thicken*

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET lU-poMlc 7-1213
2314 W7EST 23rd PLACE . Vlrginii 7-667J
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, I1L S74-441Q

P. J. RIDIKAS
3354 So. įlALSTED STREET Phone: YArds 71911

■ WWW MULU »IMU 1 W

R

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJ'ENbsč GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI JDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Or. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančius 1905 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dieiiss ir 
rūpinimą.----------- ------------------------- ,------ - --------““

Or. A. J. Guwen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir groti*.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik

* Minkštais viršeliais tik - —
Or. A. J. Gussan — AUKfTA KULTŪRA — ŽIAURČS ŽAAONĖS.

Kelionės po Europą įspūdžiai Dabar tik -----------------

$8.00

$3.00
$2.00

Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik ----------------- $2.00
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čeki arba money drderb prie 

nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo Išlaidoms.

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60608
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»_____ tuvių .Moterų klubo paved tntj,
j išsiuntinėjo daugeliui lietuviš- 
j kų organizacijų ir institucijų pa-

— John Bachunas, Geneva, reigūnams peticijų lapus, prašy
li!., kiekviena proga paremia dama rinkti parašus ir neatidė- 
Naujicnų leidimą. Dėkui už plotinai siųsti atgal. Lape telpa 
sveikinimus ir už atsiųstą de-^5 parašai. Norį prisidėti prie 
Šimkę. Taip pat dėkui F. Mackevi šio sąjūdžio, prašomi rašyti p. 
ėiui už ankstybą prenumeratos į Adelei arki skambinti tel. 865- 
pritepsimą ir ta jiroga atsiųstus J 1;>6 631-5832. Lapus grąžin
ai Mašinų fondui.

— William Rush-Rušinskas, 
žiemos šalcįus praleidęs Miami 
Springs, Floridoje, grįžo į na
mus Bridgeporto apylinkėje.

— Chicagos aukšt. lituanisti
nės mokyklos Tėvų komitetas 
ruošia los mokyklos direktoriaus 
Juozo Masilionio pagerbimą 25 
m. darbo toje mokykloje proga. 
Pagerbimas bus balandžio 24 d. 
Jaunimo centre. 1-938 m. J. Ma- 
silionis baigė humanitarinius 
mokslus Vytauto Didžiojo uni
versitete. Sekančiais metais bai
gė aspirantų kursus Karo mo
kykloje ir pradėjo mokyti Jo
niškio gimnazijoj. Pedagoginio 
darbo nenutraukė nė Vokietijoj, 
mokydamas JRegensburgo ir 
Scheinfeldo mokyklose, taip pat 
parašė lietuvių literatūros vado
vėlį. Amerikoje, be tiesioginio 
pedagoginio darbo, aktyviai da
lyvauja mokytojų kursuose, 
jiems vadovaujant ir skaitant 
paskaitas.

ti iki š. m. gegužės 25 d.

— Rinkimų Tarybos pirmi
ninkas John H. Hanley praneša, 
kad šiuo metu dar trūksta 1,020 
teisėjų balandžio 19 d. pirmi
niams rinkimams. Didžiausias 
trūkumas yra respublikonų tei
sėjų — net 871. Teisėjams moka
ma o jei jie yra baigę spe
cialius kursus, tai gauna dar 
•$10 priedo. Suinteresuoti prašo
mi kreiptis i Rinkimų komisijų 
tel. 269-7900. Chicagoje 3,085 
precinktų rinkimines būstines 
aptarnauja 15,425 teisėjai.

— Stanislova Sirokas, Petras 
Miliauskas ir Audrey Vozniak iš 
Chicagos pietvakarių gavo Ame
rikos pilietybę.

— Adelė Kutchins, 21 Spinn
ing Wheel Rd., Apt. 16A, Hins
dale, II. 60521, N. Sadūnaitės

— Kristijono Donelaičio litu
anistinių mokyklų Tėvų komite
tas išleistus mokytinius marški
nėlius galima įsigyti šeštadie
niais nuo 9:00 vai. ryto iki 1:00 
vai. p. p. Kr. Donelaičio mokyk
lų patalpose, kampas 69-tos gat
vės ir Fairfield Avenue. Visi mo
kiniai yra kviečiami, šiais marš
kinėliais pasipuošti tradicinėje 
Kr. Donelaičio mokyklų pavasa-

rio šventėje, kuri įvyks š. m. ge
gužės 22 d. Jonynų sodyboje, 
CJiesterlon, Indiana. ' 1

Kanados LB išleido 5-sios 
Dainų šventės re|x?rtuariį ir jį 
išsiuntinėjo Amerikos ir Kana
dos lietuvių chorų vadovams. 
Jame yra 17 dainų, kurias su
kūrė kompozitoriai: L. Abarius, 
D. Andrulis, K. V. Banaitis, A. i 
Budriūnas, K., AL Čiurlionis, J.į 
Dambrauskas, J. Gaidelis, S. 
Gailevičius, V. Jakubėnas, B. Jo
nušas, J. Karosas, A. Mikulskis, 
J. Naujalis, M. Petrauskas, S. So
deika, S. Šimkus, J. Zdanius ir 
J. Žileičius. 5-ji Dainų šventė 
bus 1978 m. liepos 2 d. Toronte.

— Zigmas Račiūnas iš Stay- 
ner, Ont., baigęs teisės mokslus 
Toronto universitete, — priimtas 
į advokatų, sąjungą.

— J. Kran-Kranauskas, Free- 
soil, Alich., žiemą praleidęs Flo
ridoje, grižo į namus. Keisdamas 
adresą, atsiuntė penkinę Naujie
nų paramai. Dėkui.

— Dail. Viesulo darbų paroda 
bus Toronto Prisikėlimo parapi
jos salėje balandžio 23 ir 24 d. 
Ruošia KLK Moterų D-ja. Dail. 
Dagio kūrybos paroda Klevelan- 
do Nekalto Prasidėjimo parapi- j 
jos salėje tomis pat dienomis. 
Ruošia DLK Birutės Draugija.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

Kino article Julia Christie vaidino 
įvairiose rolėse, bet niekur ji taip 
geimai nesuvaidino baimės apimtos mo
ters, kaip tai padarė "Velnio sėklos** 

filme.

maintenance mechanics
For plant in heavy w z

* metals industry.
Applicants must have well

ground rpeehanical background of 
coaveyor systems, overhead eraneą 

hydraulic systems and other 
plant machinery.•

Weldipg experience also required.

R. LAVIN & SONS, INC.
3426 S. KEDZIE AVE. x

(E3ual Opportunity Employer)

Fąr plant in heavy metals 
industry.

Steady employment with all 
company benefits. 

MUST BE EXPERIENCED
MUST READ. WRITE AND SPEAK 

ENGLISH.

R. LAVIN & SONS, INC.
3426 S. KEDZIE AVE 

(Equal Opportunity Employer)

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

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

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra pigt nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimas savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono doleriy kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairiu klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $16,000,00.

SLA — Jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudę - Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai. *

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

SLA — AKCIDENTALfi APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugijų na
riams. $1,000.00 aktidentalės apdraudos mokestis $2.00 
I metus.

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysi!:

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

Vėl “Pirmieji Žingsniai”
Ar čia seniai minėjome Done

laičio Lituanistinių mokyklų’pa- 
girtiną mokinių laikraštėlį, kaip 
jau ir sekančioji laidą (1977 m. 
balandžio 2 d. Nr. 2 (71) ant 
stalo! Numeris sklidinai pilnas 
pradžios mokyklos ir Aukštes
niosios visų skyrių ir klasių mo
linių ir studentų originale kūry
ba visų trijų menų — piešinio, 
rašinio ir eilėraščio darbeliais 
ir šį sykį ko ne daugumas kon
kursiniai ! Ir gražaus būrio kon
kurso laimėtojų būta — pradi
nės mokyklos IV, V ir VI skyrių, 
o aukštesniosios mokyklos visų 
klasių dalyvauta ir konkursus 
bei premijas laimėta. Piniginių 
dovanų mecenatas — mokyklų 
Tėvų komitetas, o dovanų kny
gomis mecenatas
tuvės savininkai p. Civinškai,

Beje, šis “Pirmųjų žingsnių” 
nr. yra velykinis ir šio 36 pus-> 
lapių leidinėlio frontinis (pir
mas) puslapis padabintas vely
kinių lelijų iliustracija ir svei
kinimu- “Linksmų Velykų”.

Po to seka nuo 2 iki 11 pusla
pio, o toliau jau paskiruose pus
lapiuose kdiikuilsiniąi dovanas 
laimėjusiųjų gurinėliai — eilu
tės, straipsneliai ir piešinėliai; 
kurie yra padarę pastebėtiną pa
žangą.

šiame numeryje jau daugiau 
pačių mokinių prirašytos kroni
kos ir vaizdelių iš pačių mokinių 
kultūrinės veiklos ir pagaliau 
magaryčioms humoro ištisi 3 
.puslapiai.

žodžiu, Kr.’Konelaičio abidvi 
Lituanistikos mokyklos ir pa
vyzdingai veikia ir kultūringai 
pasigarsina ir šių mokyklų pir
mosios vietos lietuviškame pri
augančios kartos švietime jokia 
kita lituanistinė mokykla ne- 
kontestavo. Neilstančios sėkmės!

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMkiNl'Ą?

Tuo reikalu Jums gali dau>. 
padėti teisininko Prano šulo pa 
ruošta, teisėjo Alphonse Welk 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI - 
TES1AMENTA1

Su legališkomis formomis
Knyga su" formomis gauna 

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legališko
mis formomis — £3.50.

Užsakvmus su Money orde
riu siusti:v“NaujieDos”, 1739 S. 
Halsted St. Chicago Bl. 60608.

♦ Borneo saloje yra labai 
gražių paukštelių rūšis. Juos 
žmonės vadina medicinos paukš
čiais. Vietiniai ligų šaptūnai ti
ki, kad sergą "vaikai pagyja, kai 

Terra krau- tik pamato tuos nepaprasto gro
žio ir spalvingumo paukštelius.

— Naujienose galima įsigyti 
Algirdo J- Kasulsžčio 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.

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69rh St., Chicago, IlL 60627. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Hritfod ct., Chicago, III. 60608. — T*L 254-3320

Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

karnai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

DĖL VISŲ INFORMACLHJ KRE1FHS l

~ PETRAS KAZAN AUSKAS, Prezdentas

2212 W; Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

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

GERAI TELAIKYTAS mūrinis, 2x5 
ir veikiantis biznis Arti 63-čios ir 
CampbelL Virš $500 pajamų mėne
siui ' 4

TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW. 3 
mieg. ir valgomasis. . Labai patogus 
susisiekimas J vakarus nuo Calif or
ui jos prie"63-cios.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

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

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

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

70 IR TALMAN — puikus 2 butu 
mūras, po 3 mieg. Atskiri šildymai.

72 IR CHRISTIANA
1 _ 
išlaikyta. 
$26.900.

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

BUDRAITIS REALTY

72 IR CHRISTIANA — 20 metu 3 
miegamųjų mūrinė*rezidencija, gerai 

A . Pilnas rūsys, garažas.

, įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

JŪSŲ GEROVEI!

6 KAMBARIŲ tvirta mūrinė rezi
dencija prieš parką. Labai dideli kam
bariai. 1’6 vonios. $26,000.

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

2 AUKŠTŲ MŪRAS, du po 6 kam
barius butai, dvi naujos šildymo sis
temos gazu. 2 mašinų garažas Mar
quette Parke. $36,000,

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

PLATUS LOTAS arti §v. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

3 g'rAŽCS BUTAI IR BIZNIS. 2 
aukštų mūras, gazu šildomas. Garažas, 
platus sklypas sklypas, arti parko. 
S4QOOO.

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos-miesto leidimą,! 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga-1 
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS
4358 So. Washtenaw Ave. |

Tel. 927-3559 <
. ■ . _ j . ----- —- - r

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet raėjo 83 metų.' Minint tą cikaktĮ, gerbiint pirmoj 

Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū 
bus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel 
bUmas Naujienų platinimo vajus. ?

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos Ir pavergtų Uetirvių laisvę 
neidamo* ir nesidėdamof 1 sandėrius su okupantais ar Jų Igallo 
tlniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes. Jų bendru Institu
cijų ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
delbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos; 
4>audos pirmūnų pav^zAiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti' 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos Išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietines ir jos žmonių gerovei, riekiant visuotino tie 
airiškų reikalų renesmm.
KAINUOJA: Chicago!* Ir Kanadoj* m*tarr» — $30.00, pus*1 m*fy — Įld-OO, 

trims mėn. — $830, vienam man. $3.00. Kitos* JAV vl*fos* metami 
— $26.00, pus*l matų — I16ZX?, vl*nam mėn. — $230. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

MARIA NOREIKIENŽ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th SL, Chicago, in. 60629 • TeL WA 5-2787 

Didelis nesirinkimas geros rCiier (vairiu prekig.
MAISTAS Ii EUROPOS SANDĖLIŲ.

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

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

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

už $1,25. Jeigu 
atsiųsti S 1.50 četq 

Pinigus prašome

1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL. 60608

NAUJIENOS, 
1739 South Halsted SL 

Chicago, HL 60608,

Siunčiu <5oL Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio 
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudu

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

?AVARDft IR VARDAS

ADRESAS

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. A KISS IH THE DARK. Plk.otiiki| Ir tatyml, Daotykli.

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

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

Dr. Juozas B. Končiui, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto, bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybei ir jot kaimynų istorija 
211 pat Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4-00.

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

1739 South H&lftM StrMž, CMcmto, H <0M8

★ Pasakyti tiesą, šiais. 1'ūkais, 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon
frontacijos, nors dabar daug 
kas nori įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais .konfrontacija pavergtie
siems ... •

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negalį toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
įvairių tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.

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

TAVERNOS SU NAMU BARGENAS 
6810 Sa Western Ave. Nuosavybė turi 
būti greitai parduota. 2 aukštų mū
ras su pilnai įrengta taverna ir 6 
kambarių butu 2-me aukšte. Pilnas 
beisttnantas.. 2% masinu garažas. Prašo 
tik $39,900. Kreiptis Michaels Realty.

Tel, 254-8500

RESORT FOR SALE 
Parduodama Vasarvietė

TAISAU NAMUS 
IR VISKĄ NAME 

Telefonuoti: 
476-7727 arba 523-9367 

ALEKSAS

PARDUtfoAMAS gražus vasarna
mis su atskiru sklypu prie smėlėto 
ežero. Sister Lakes. Mich., apie 2.5 
vat ■■ nuo Čikagos. Teirautis tel. (312) 
430-1192. j

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

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiai automobilio 
Liability apdraudimas ' pensininkams 

Kreiptis

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523*8775

LAIKRODŽIAI fr BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Telef.: REpublie 7-1941

JAV-KUBOS DERYBOS
Washington. — Prasidėjusius 

neoficialius Amerikos-Kubos ■ po 
kalbius ar derybas norima pra
plėsti: iš pokalbių žvejybos rei
kalais, Washingtonas nori kal
bėtis kalinių klausimu ir gal būt 
bus užkliudytas ir santykių 
klausimas.

Didžiausios kailių

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

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

pa« vieninteli J-SCįL 
lletarį kailininką

CMeagoje • ”

NORMANĄ

JeL 263^1263-5326

677-848T 
(buio>

185 North W*be*h Arenu*

Perkelti fondus

PERRY PLAZA WiOTEL 
T007 Park Ave., Hot Springs, Ark. 

Albertas ir Kastutė Rožėnai, Sa v. 
Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV, šildomas maudymo-

Isi baseinas, telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galim* rezervuoti teL 
501-623-9814.

WASHINGTON — Federalinė 
valstijų komisija pataria Ame
rikos administracijai dalį fon
dų, kurie dabar stipriai eikvoja
mi Amerikos vakaruose ir pie
tuose, perkelti į vidurio ir šiau
rės rytus, kur valstijų išlaidos 
ir mokesčiai yra dideli ir vis di
dinami.

Komisija rado, kad Ulinojaus 
mokesčiai yra dideli ir vis di
dėja.

naujumo*, Chicago o, iu.— Monday, April 11, 1977

BESTTHINGS1H1IFE
l.atl Fronk Zapolis

GA 4-8654 INSU»ANCf ■ ež/

State Parin';LKc;Ms^ari<;eJCnrnj>any'|

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av». 
Chicago, III. 60632. Tol. YA 7-5980

FIGHT HEART DISEASE ___________t

FE HEART FUND


