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SIMON PERES NEKEIS VIENUOLiKA PRANCŪZIJOS KARO
LĖKTUVŲ PERMETĖ MAROKIEČIUS

Egiptiečiai ir Piety Afrikęs karo vadovybė 
siunčia daugiau pagalbos Zairei

Kinšasa, Zaire, — Didieji prancūzų karo lėktuvai šeštadie
nio naktį ir sekmadienio rytą permetė į Zairę 3,000 karo veiks
mams pasiruošusių kareivių. Maroko karalius, gavęs prezidento 
prašymą padėti apsiginti nuo Įsiveržėlių iš Angolos, nutarė tuo
jau pasiųsti reikalįngą pagalbą. Jis savais lėktuvais pasiuntė į 
Zairę 300 karių apsaugoti nusileidimo rietas didesniam arabų 
kontigentui.

TEL AVIV; — Balandžio 10 Izraelio darbo partija bal 
dauguma patvirtino Izraelio gynybos minister! šimon Peres n 
nisteriu pirmininku. Darbo. partijos centrinio komiteto 816-k 
narių daugumos tik 8 balsavo prieš ir 18 susilaikė, renkant i 
raelio ministerį pirmininką.

Naujai išrinktas ministeris 
pirmininkas šimon Peres tuoj 
užtikrino, kad Izraelio politika 
nesikeis ir kad Izraelis rimtai 
Stengsis sudaryti su arabais tai
ką, jei jis gegužio mėnesyje bus 
išrinktas.

(Peres nenumato karo su ara
bais. Jis stengsis ir toliau derė
tis su arabais, kad’ suradus tai- 
]<ą. Bet naujam ministeriui pir
mininkui sudaro. sunkumų besi- 
Itraukianti partija. Mapam ren
giasi pasitraukti iš koalicinės 
vyriausybės, nes ji mano, kad 
ministeris pirmininkas Peres 
yra kietas, linkęs į karus.

Buvęs užsienio reikalų'minis
teris Yigal Ąllon bus gynybos 
ministeriu, o užsienio reikalų 
ministeriu būti bus pakviestas 
Abba Eban, prityręs diplomatas 
ir anksčiau buvęs užsienio rei-

T _ į ‘ • nęs-dideliuTpavojumi. išeinančiu
Žiaurus banko

apiplėšimas
KODAK TENN. — Tennesie 

valstijoje, maždaug 4 mylios nuo 
Sevieryville, vietovės, įvyko žiau
rus banko apiplėšimas: <trys 
banko tarnautojai ir vienas 
klientas Sūriais į pakaušį buvo 
nužudyti..

Banko apiplėšimas buvo pada
rytas balandžio, 9 o jau balandžio 
10 policija suėmė du jaunuo
lius, kurie apiplėšė banką ir nu
žudė 4 asmenis.

skoli-

Taupymo bendrovių 
protestas

Amerikos taupymo ir
nimo bendrovių sąjunga pareiš
kė Amerikos rezervų tarybai pro 
testą, kad ji pavėlino Individual 
Retirement Accounts — IRAS 
— ir Kelough Plan Accounts pa
kelti nuošimęius iki 73/4, iki 
to paties nuošimčių dydžio, ko- 
kiusr moka taupymo-skolinimo 
bendrovės.

Šiltesnis

Margarita Trudeau, 28 matu* einanti 
Kanados premjero žmona, nepanoro 
toliau gyventi su 57 mėty seniu. Ji 
nutarė M dienu pagyventi skyriom, 
vien tu vaikai*, kad (aitikintv, ar 

&ulė teka 5:20, leidžiasi 6^ |StaSį-l **"

Religija laimėjo
MASKVA. — Kremliaus po

nai, kad atitraukti piliečius Ve
lykų metu nuo bažnytinių apei
gų, • radijo ir TV kanalais sklei
dė laisvojo pasaulio muziką, šo
kius ir kitas programas. Mask
vos teatrai tą dieną rodė užsie
nietiškus filmus. Tačiau mask
viškė ir kitų vietovių publika 
nesusižavėjo Kremliaus ponų 
programomis, bet daugumoje bu 
vo susirinkusi bažnyčiose iš- 

’ .klausyti pamaldų.

reikalu
10 Irane prasidėjo 41 valstybė 
atstovui atomo reikalais konf< 
rencija. Svarbiausias konferen 
rijos klausimas bus kokiu būd 
įkinkyti atomo energiją, nepa 
naudojus jos griaunamos jėgos.

■ . Prez. Carteris pasiuntė į Ira
ną telegramą, sveikindamas kon 
ferenciją ir ragindamas būti at 
sakingiems, sprendžiant atomo 
energijos panaudojimą žmonijos 
taikingiems reikalams,

Irano šachas R. S. Pahlėvi pa
sakė atidarydamas konferenci
ją, kad jis sutinka su prez. Car- 
terio rūpesčiu, kas liečia ato- 

iš atomo energijos, panaudojimo.
Irano šachas pažymėjo, kad 

Iranas stengsis įsirengti iki 
1983 m. atominę jėgainnę 35- 
000 megavatų stiprumo.

įteisino komunistų 
partiją

MADRID. — Ispanijos vy
riausybė paskelbė, kad vyriau
sias Ispanijos prokuroras nera
do įstatymo, kuris draustų ko
munistų partijai legaliai užsire
gistruoti ir veikti viešai.

Ispanijos komunistų partija 
tai išgirdusi tuoj įsiregistravo, 
o jos nariai pasipylė gatvėse iš
kėlę raudonas vėliavas ir švilp
dami automobilių sirenomis.

Komunistų partija jau spėjo 
paskelbti, kad partįjos prezi
dentė, kuri gyvena dabar Mas
kvoje ir yra sulaukusi 81 m. am
žiaus, Dolores Imarruri (La Pa- 
siniaria) tuojau grįšiant Ispani
joj

^Arfrr Vąioez

Iš šiaurės Aliaskos, degalai rudeni atplauks į Va lesei uostą, kur |au baigiam* statyti didžiausi tankai degalui 
laikyti. Iš Valdez paveiksle matomais vandens keliais dideli tankeriat degalus veš į Kaliforniją ir kitus uostus.

Suimtas universiteto FBI direktorius I .Nušautas buvęs

MADISON. WIS. — Vskanse- 
no universiteto vienas sprogdin
tojų, Dght Alan Armstrong, 
beveik % metus slapstęsis Kana
doje, buvo-policijos suimtas To
rontebalandžio 9 dienos naktį.

Jo brolis Karieton'-Armstrong 
buvo suimtas taipgi Toronte 
1973 m. Davit S. Fine buvo su
imtas 1975 m. Kalifornijoje. Po
licija dar paieško Leo F. Burt, 
kuris tebesišlapsto.
• Jie visi keturi 1970 m. rugpiū 
čio 24 išsprogdino Viskanseno 
universitete įrengtą armijos ma 
tematikos tyrinėjimų laborato
riją,. Sprogimo metu buvo už
muštas fizikas R. E. Fassnachb.

Kaltas sen. Jackson
MASKVA. — Sovietų Sąjun

ga kaltina sen. Jackson, kad jis 
kartu su ginklų fabrikantais ir 
pentagonu trukdo ginklų apribo
jimo derybas. Komunistų parti
jos laikraštis Pravda rašo, kad 
vis daugiau ir daugiau aiškėja, 
jog ginklų apribojimo derybas 
trukdąs sen. Jackson. Tokį se
natoriui kaltinimą Jravda mes
dama, pastebi, kad- derybų pa- 
sisieskimas priklauso nuo Va
šingtono.

Svetimoteriavimas 
kaltas

STORRS, CONN. — Ameri
kos vedybų ir'šeimų patarėjų 
sąjunga yra patyrusi, kad di
džiausias Amerikos šeimų nesu 
gyvenimd ir' skyrybų kaltinin
kas yra svetimoteriavimas. Sky
rybų 46% yra svetimoteriavimo 
pasekmė. Bet, pasak sąjungos, 
22% kaltės priskiriama mote
rims ir tik 8% vyrams.

ĮTAKINGIAUSIAS ASMUO 
' Washington. — U.* S. News 

And World Report žurnalas, pa
tyrinėjęs klausimą, rado, kad 
įtakingiausias šiandie Ameriko
je asmuo yra prez. Carteris. Ant 
ras įtakingas asmuo skaitomas 
rezervų tarybos pirmininkas A. 
F. Burns, toliau eina Vyr. teis
mo pirmininkas W. E. Burger ir 
ketvirtoje eilėje — AFI-CIO 
prezidehtas Meany. ‘'

WASHINGTON. — šių metų 
gale FBI direktorius C. M. Kel
ley pasitraukia į pensiją. Suras
ti asmenį Je vieton prez. Carte-, 
ris paskyrė !) asmenų komisijai 
Komisija peržiūrėjusi 41 as
mens kandidatų į FBI direkto
rius sąrašą, kuriame nebuvo 
neiviėnosUfbte^s, nerado tinka
mo. ’.

Prezidentas prašė komisijos 
iki gegužio 11 d. surasti tinkamą 
asmenj būti FBI direktoriumi.

ėjo Jemene vyriausio teismo 
pirmininko padėjėjo pareigas. 
Į Londoną jis buvo atvykęs su 
šeima praleisti atotogas.

Tikro nužudymo priežasties
■ manoma, kad 

nužudė kairieji, neš Al-Hajri 
priešinosi sujungti šiaurės Je
meną su pietų Jemenu, kurį vai 
do marksitai. ■

t •> • j *1 Tikro nužudysLibane nėra taikos • nežinoma, bet •
BEIRUTAS. — Balandžio 10 

palestiniečiai užpuolė krikščio
nių stovyklą Marjayoun pietų Li 
bane Užpuolimo metu žuvo 12. 
asmenų.'

Libano bažnyčios patriarchas 
Antonius Khreish kreipėsi į ko
vojančius, kviesdamas mesti gin
klus ir gyventi taikoje. Bet, ma
tyti, kovos tebeeina, kad Sirija 
pradėjo diplomatišką veiklą sus
tabdyti peštynes palei Izraelio i 
sieną. 7

— 4------

Sacharinas
BALTIMORE. — Johns Hop

kins universitetas, patyrinėjęs 
sacharino klausimą, sako, kad | tyrinėja.
sacharinas neturi didelės reikš
mės išsivysiant vėžiui šlapimo 
pūslėje. Dr. I. I. Kessler, sako, 
jog buvo ištirta 1.803 asmenys, 
kurie vartoja daug sacharino, 
bet jų šlapimo pūslėse nerasta 
vėžio ligos. Kaikurie vėžį be
tyrinėję gydytojai nerado, ry
šio tarp vėžio ligos ir suvartoto 
sacharino kiekio.

Nužudyti 4 kulto
asmenys

NEW YORK — Keturi Va 
karų Indijos narkotikų kulto as
menys buvo rasti nužudyti vie
name New Yorko apartmante. 
Visi keturi yra nužudyti šūviais 
į pakaušį.

Apartmentą pakračius, poli
cija rado paraphemaiios narko
tikų ir daugiau kaip svarą ma- 
rijuanos. Policija sako, kad nu
žudytieji greičiausiai priklausė 
Rastafari jų smurto grupei, ku
rie garbino Etijopijos imperato
rių Haile Selassie.

LONDON. — Balandžio 
Londone'buvo nušautas buvęs 
šįaurės Jemeno ministeris pir
mininkas AI Qadi Abdullah 
AH Al-Hajri, žmona ir auto vai
ruotojas. j

10

Jūrų augalai
;NEW- VORK — Žurnalo 

“Chemical Engineering” rašo, 
kad pasaulyje vis daigiau 
kreipiamas dėmesys į jūrų au
galus, kurie gali būti pavartoti 
kaip maistas arba kaip energi
jos žaliava.

J. A Valstybės, Sovietų Są
junga, Argentina, Danija, I&- 
ihelis, Norvegijajir Japonija 
yra tos • valstybės, kurios įdo
maujasi jūrų augalais ir juos

Vaškų protestas
VITORIA, ISP. — šiaurės Is

panijoje, Vaškų provincijoje 
vaškai suruošė demonstracijas 
švęsdami vaškų tėviškės dieną. 
Jie. reikalavo pilnos amnestijos 
ir laisvės visiems politiniams 
kaliniams, partijoms ir autono
mijos Vaškų’ teritorijai.

Policija demonstrantus vaikė 
vartodama vėzdus ir šaudydama 
guninėmis kulkomis.

Popiežius kreipėsi 
i jaunuolius '

VATIKANAS. — šv. Petro 
aikštėje šv. Velykų rytą buvo 
prisirinkusių maldininkų apie 
250.000, kuriuos popiežius Po
vilas VI laimirto. Popiežius savo 
kalboje, pasakytoje maldinin
kams, kreipėsi į pasaulio jaunuo 
liūs katalikus, kad jiez gyvenime 
remtųsi Kristaus pamokymais.

Šimon Peres.
TEL AVIV. — Naujai išrink

tas Izraelio ministeris pirminin
kas šimon Peres yrą gimęs .Len
kijoje. Sako, kad jis myli pran
cūzišką kultūrą ir amerikonišką 
technologiją. Mokslus ėjo Ame
rikos universitetuose. Studijavo 
ir administratyrius mokslus?

Jo> pavardė buvo Fersky, kai 
1923 m. gimė Lenkijoje-. Izraely 
je atsirado turėdamas 11 metų 
amžiaus. Jis dirbo Izraelio kol
chozuose — Kibbutze.

Politinę karjerą pradėjo prie 
ministerio pirmininko David 
Ben-Gurion gynybos ministeri
jas direktoriaus -pavaduotoju. Jši 
niekad netarnavo- kariuomenėje, 
bet buvo išrinktas gynybos mi
nisteriu ir yra kietai nusistatęs 
prieš arabus. Jį labai rėmė ir 
vertino buvęs anksčiau gynybos 
ministeriu Moshe Dayan.

Izraelio vyriausybės kabineto 
nariu tapo 1969 m. prie ministe- 
rės pirmininkės Meir.

Trudeau ir skyrybos
ANAHELM. CALIF. — Kana

dos ministeris pirmininkas P. 
E. Trudeau balandžio 10 vienas 
lankėsi Floridos Disneylande. 
Žurnalistų klausiamas apie gan
dus, kad jis išsiskiria su žmona, 
atsakė: “Tai mano privatus gy
venimas”.

Ponios Trudeau draugė pasa
kiusi, kad ministeris pirminin
kas susitarė su žmona išsiskir
ti 90-čiai dienų ir pažiūrėti kaip 
jie jausis, kad būtų lengviau iš
spręsti skyrybų klausimas 
Ministeris pirmininkas jau yra 

sulaukęs 57 m. amžiaus, o jo 
žmona dar tik 28.

JAV biudžeto direktorius Bert Lance 
gerokai apkarpė valstybės bereikalin
gai dalinamas sumas. Prezidentas J. 
Carteris juo pasitiki ir pritaria jo 

vedamam darbui.

Prancūzijos prezidentas pana
šiai galvoja, kaip ir Maroko kara
lius. Gavęs Zairės prezidento pra
šymą pagalbos prieš įsiveržėlius 
iš Angolos, jis be jokių abejoji
mų tuojau sutiko įsakyti Prancū 
zijos tramsporto lėktuvams per
mesti Maroko koro jėgas. Pran
cūzijos prezidentas yra įsitiki
nęs, kad jam nereikia atsiklaus
ti jokio tarptautinio organo, nes 
invazija į Zairę padaryta iš už
sienio.

Prancūzijoš transporto lėktu
vus aptarnavo prancūzų karo la
kūnai. Llėktuvai turėjo .visus 
Prancūzijos karo simbolius. Pa
prastai panašiais atvejais sveti
miems kariams permesti karo lėk 
tavai nudažomi kita spalva/bet 
prezidentas įsakė lėktuvų neda
žyti. Prancūzai turi teisę teikti 
pagalbą užpultai Zaire. Be to, 
Prancūzija gerai sugyvena su 
Maroko vyriausybe, todėl ir ne
abejoja apie reikalą marokie- 
čiams padėti.

Marokiečiai buvo iškėlę gink
lų klausimą. Maroko kariai yra 
apginkluoti Amerikos ginklais. 
Marokiečiąi yra pasižadėję ne
naudoti Amerikos ginklų užsie
niuose. Klausimas buvo iškeltas 
Washingtone. Prezidento Car- 
terio vyriausybė leido marokie- 
čiams naudoti JAV ginklus Zai
re j e.

Egiptas taip pat pažadėjo pa
siųsti geroką karių dalinį į Zai
rę. Bet prezidentas Sadatas su
siduria su transporto ir ginklų 
problemomis. Atrodo, kad Pietų 
Afrikos vyriausybė pradėjo or
ganizuoti reikalingus batali jo
nus siųsti į Zairę, kad galėtų ap
ginti nuo komunistų Katangos 
procincijos, dabar vadinamos Ša 
bos provincijos dideles vario ka
syklas.

Prancūzai permetė 3,000 ma
rokiečių viena naktimi. Vienas 
karių transportas buvo nuveža
mas į Zairę paskui kitą. Zairės 
karo vadai mokosi iš marokie
čių, kaip sudaryti kovingus ko
vos dalinius.

Suėmė rusu laivu
L

CALHOUN, GA. — Kaikurie 
kongreso atstovai jau spėjo pri 
kišti prez. Carterio administra
cijai, kad ji neprižiūrinti žuvi- 
ninkavimo taisyklių 200 mylių 
ploto ruože. Gal todėl preziden
tas jau įspėjo Sovietų pasiunti
nybę, kad Amerika ilgiau nepa
kęs rusų žvejų nesiskaitymo su 
Amerikos įstatymais: visi lai
vai žvejojantieji Amerikos van
denyse 200 mylių pločio ruože 
bus sulaikomi ir nepaleidžiami. 
Pirmas prezidento įsakymu bu
vo suimtas rusų žvejų laivas 
balandžio 9 d. .



PATYS GRIAUNA, PATYS RĖKIA K. Petrauskai

KERŠTAS
Nors Kristaus pamoksle nuo kalno pasakyta: uAš gi 

jums sakau: Nesipriešinkite piktam, bet jei kas kirto tau 
į dešinį skruostą, atsuk jam ir kitą. Ir jei kas nori su ta
vimi bylinėtis teisme ir atimti tavo jupą, palik jam ir ap
siaustą”. — K -

Tačiau gyvenime yra kitaip. Nėra, berods, pasaulyje 
nė vieno Dievo sutvėrimo, mąstančio, girdinčio ir ma
tančio, kuriam nebūtų įgimtas už patirtas nuoskaudas 
keršto jausmas. Tad ir gyvenama taipgi pagal šventraš
tyje skelbiamą principą: “Akis už akį, dantis už dantį”.

Ir ištiktųjų, man, pasenusiam, begyvenant su žmo
nėmis ir dažnai dalyvavusiam įvairiuose žmonių ginčų 
reikalų derinimuose, niekada neteko nei paŪrti, nei gir
dėti, kad pavyzdžiui Nikodemas gavęs iš Eduardo, arba 
atvirkščiai, smūgį į dešinį skruostą, nuolankiai atsuktų k 
jam smūgiui ir kairijį... Arba— teisme pralošęs jupą, ge- . 
ruoju priešininkui paliktų ir apsiaustą, . .

Be daugybės tuo reikalu kiekvienam mūsų žinomų- 
gyvenimiškų pavyzdžių, prisiminkime rašytojo Liudo 
Dovydėno, savo metu, meistriškai į literatūrinį rūbą įvil
ktąjį ūkininkų — brolių Domeikų ginčą, prasidėjusį dėl 
menkniekio...

Šviesaus atminimo mano Motiną buvo labai geras 
žmogus/ didžiai religinga, pamaldi ir labdarė moteris. 
Pamaldumo ir dorumo dvasioje ji auklėjo ir mus, saVo 
vaikus. Vaikams su draugais susikivirčijus1, .ji visada .hep 
davo “nusileisti’ sakydama: “Būkite protingesni, nesigin
čykite, nesipeškite, žinokite, kad ir šventame rašte pasa
kyta,kad užgautas per dešinį skruostą, turi atsukti ir ki- 
4-7. — 4- <■’> ' . .

druomenės tikslas tuos visus rai 
y tautai žalingus veiksmus pa- -

NAUJA POLITINĖ DRAUGIJA

Jie’kovoja, ne del tuščios gar-

Švento Kazimiero baroko stiliaus bažnyčia

Filmos administratprius. ir pi

įaį

tiek j lankas, kad pradėjo net 
per spaudą skleisti idėją bendra
darbiauti ir draugystės tiltus 
statyti, kas pavergtai musų tau
tai ir kraštui yra kenksminga.

Kad būtų aišku ir neabejinga,

tiekė Amerikos lietuvių gyveni
me. Kas tas paplavas išlaistė ir 
kam jos šiandien yra pilamos

vų ? O tik dėl to, kad jie yra pat- 
riotai-lietuviai, žengią tikru lie
tuvišku tautos gynimo ir nepri
klausomos Lietuvos atstatymo 
keliu.

rodo, kad lietuviai lankys Žala- 
kevičių, kaip jie lankė ir šokių 
šventę. čikagietiš

srovėj “patriotai elgiasS-n* var
žosi 'dęi aukštų:Ijostu. .jiems rei- 
kalipg^i pabęni ’ _ ~
to agentais,', n
tus geresnei draugyste?, ir ben- 
dradąrbiawįnuj fsu įpaęfiį okupan

norėjo rodyti Jėzuitų Centro lan 
Rytojams 1976 metų Dainųšven 
tės šokėjus, rusų suvarytus links 
mintis, kai laisva ir nepriklauso
ma Lietuva buvo Įjungta j Šovie 
tų Sąjungą. Pranešimai padary
ti su tomis pačiomis klaidomis.

Šj kartą net ir marijonų or
ganas neįdėjo pranešfmo apie 
filmą, bet organizatoriai lindo 
i lenkišką Zgodą. kurią dar skai
to lietuviškieji bajorai, išvažia
vę iš Lietuvos rreyriidatasomybės 
'pradžioje. Lenkiškame praneši
me padarytos tos pačios klaidos, 
kurias darę iš Kanados atsęliū- 
kinęs -rusiškos propagandos aklei 
dejas.

Tas pats propagandistas, ne
gavęs jokio leidimo, kaišiojo 
savo nelietuvišką garsinimą epe

eisinti ir kaltes sumesti lięior 
nootai Bendruomenei,

Kai kurie senbs’os Bendrui
Čikagoje pasirodė 20 pusią- nori irodvti 

pių brošiūra be jokių parašų ir ar pasyviems 
spaustuvės antrašo. Jos pavadi
nimas ; “Gyvosios lietuvybės 
griovėjai Čikagoje ir kitur“. Pa 
varčius brošiūros puslapius ir 
paskaičius jos turinį, gaunasi iš
vada, kad brošiūros autoriai yra 
“subonkrutavę patriotai veikė
jai”, nes pačios brošiūros stilius 
ir brošiūroje pažymėti faktai 
neprilygsta intel ektualinio 
spaudos lygio ir etikos reikalavi 
maras.

Brošiūroje surinktos visos lie
tuvių išeivijos sąšlavos ir pap-

Yincąs Kačinskas yra šios 
naujos draugijos ąpaudos atsto
vas, o josios pirmininkas yra 
jau pradedąs gąrsęti Algis Ba- 
rakauskas. Advokatas ir demo
kratas Charles P. Kal yra šios 
politinės draugijos tarybos pir
mininkas. Praktiškus reikalus 
tvarko Kazimieras Oksas, o dar 
bus atlieka Mindaugas Stakėnas. 
Juozas Bagdžius tvarko visus 
arbitracijos reikalus.

Politikas

'Jie reikalauja, kad kandidatas 
4 i miesto merą pasisakytų už 
mirties bausmės -sugrąžinimą 
Illinois valstijoje; kad teisinė 
sistema netarnautų kriminalis- 
tams<bet krašto gyventojams ir 
kad'būtu baigtas vaikų važioji 
įl^įkitų rajonų mokyklas.

Be to? jie nori kad Chicagos 
namų statybos įstaiga būtų pa
naikinta, nes ji kenkia visam 
miestui ir nori, kad'būtų panai- 
kinti pirminiąi rinkimai, kuriuo, 
se balsuotojas privalo pasisaky
ti, kuriai politinei partijai’ jis 
priklauso. Jiems taip pat atro-

pravedami sekmadieniais, o ne ronnuvykusiems-lietuviams. At- 
darbo dienomis. Dabartinės siste 
mos reformatoriai nori, kad bū 
tų žymiai sumažinti mokesčiai

Vincas Kačinskas, prieš iš
vykdamas į Arizoną, pranešė, 
kad Chicagojė sudaryta nauja 
lietuvių politinė draugija, kuri 
nori, aktyviai dalyvauti miesto 
mero rinkimuose ir kituose po
litikos darbuose. Jiems nesvar
bi, kuriai politinei partijai kan
didatas' priklauso, bet svarbu,

pasitąšytT^kadJtik būtį drąsiau 
savo broli .lietuvį apjuodinti ir 
sumaišytf-šų'pačiais šlykščiau
siais puryąią, kaip darę okupuo
toje Lietė flkujĮanto ‘ agentai
su ta^ lięteyijdsj, jkui^ neklus
nūs okupaM'ui." O paikiau hžd^.- 
ro j bėrįr^&^ųa^uš’ar lišoĖg- 
nes. Brešiūrds.-^toriai, tjei tu
rėję tiek galybesir biručių na- 

juoBy^k^ai'.pabaudotų 
opozicijai nutildyti. į

Dabar pažvelkime, kuri poli- žiiije tokių pastatų tavo, kuo 
tinė srovė prądėjb griovimo dar kaltas nepriklausomos Lietuvos 
bus, kaip ta. bevardė brošiūrai gyvenimo/ laikotarpis ? O ten- do, kad rinkimai .privalėtų būti

AVAŠINCTON- — Prez. Car- 
teris, vardan žmogaus teirių. 
stengiasi mažinti -ginklų par
davimą Pietų Amerikoje, arba 
ir pačios P. Amerikos valstybės, 
ūžsigavusios iškeltų žmogaus 
teisių klausimu, kaip Brazilija, 
atsisako nuo JAV-tybių pagal
bos. Susidaro tam tikra tuštu
ma, kurią stengiasi užpildyti So 
vietai, parduodami PI Amerikos 
valstybėms ginklus, prisiųsda- 
mos net karinių patarėjų.

Prez. Carteris prašo Krem
liaus ponus sustabdyti ginklų 
pardavimą į tp. Ameriką, bet tai 
lygu šauksmui prieš vėją

n psusivokentieru-' 
lietuviams. Pir

miausia barzdukinės bendruome 
nės veikėjai ryžosi atimti iš Al
to pačias pagrindines pajamas- 
Vasario 16-tos renkamas auka^ 
kad Altas negalėtų toliau egzis
tuoti. Tai kas Aitą griauna?

To dar maža, barzdukinės ben 
druomenės vadai tylėjo kai tė
vai organizavo mokyklinio . am
žiaus vaikus ir pasiuntė į okup. 
Lietuvą, pionierių stovyklas, kad 
išmoktų gerai saliutuoti pake
liant okupanto raudonąją vėlia
vą ir giedoti Lenino-Stalino him 
nūs, propoguoti komunistų lo
zungus sugrįžus į namus. Toliau 
tos pat bendruomenės vadovai 
neregėtai verbavo ir organi
zavo jaunimą-studentus j Vil
niaus litųanistinius-politrukų kur 
sus, Kapsuko universitetą, neva 
lietuvių kalbos tobulintis, o iš 
tikrųjų, tai komunistinės indo- 
ktrinacijos parvežti ir išeivijo
je skleisti. Tai vis barzdukinės 
B-nės nuopelaani; kad jri/nerado 
pavojingu veiksmu ten ^studen
tus siųsti ir pęi- spauda tokius 
tus siųsti, ir pęr spaudą tokius 
kursų lankymus pasraerkti. Ji 
to nepadarė. Kai kuriejįbendruo- 
menininkai net per fjžraugą”’ 
ginčijosi su patriotine grupe, įro 
dinėdami, kad? kursai naudingi.? 
Galį-gale barzdukinės B-nės kai 
kurie veikėjai sugalvojo išleisti 
net-Lituanistinėm'rtiokyklofn lie; 
.tuviškus vadovėlius, kurie žemi 
na nepriklausomos Lietuvos gy
venimo “lygį, kultūrą ir ekono
minę krašto padėti prikimšdami 
vadovėlių puslapius 1.8-19 am
žiaus pastatų ir žemės ūkio Iran 
kių nuotraukoms, to. nėra buvę 
nepriklausomos, Lietuvos pasku
tinį dešimtmetį, o kad. 18-19 am

šj pivaMrf Amerikot mokslininkams pavyko nustatyti, kad Uranas turi 
por ekvatorių einanti dėdelį žiedą, susidedantį iš penkiy žiedu. Paveiks- 
las rodo, kaip amerikiečiai nustatė penkis Urano žiedus. Jy teleskopai 
buvo nukreipti j tolumoje esaniię žvaigžde. Uranas aptemdydavo 
žvaigžde, bet jis parodė Urano žiedus. Mokslininkai mano, kad žie
dus sudaro^magnefo laukai, grupuojantieji apie Urena skraidžiusias 
mažas medžiagos dalelytes. Amerikos mokslininkai pranešė kitiems 
mokslininkams savo atradime Ir prašė žinias patikrinti ir rezultatus 
visiems pranešti, iki įHo mato manyta, kad tiktai Saturnas turi žiedus.

matosi Vilniuje leidžiamame 
“Gimtajame Krašte“ ir Ar
gentinos “Balse”, kurį redaguo
ja Ožinskis. Dalis tų pačių šmeiš 
tų, kurie parašyti brošiūroje, 
yra paskelbti ir minėtuose laik
raščiuose. Manau Jums dabar 
aišku, kas bevardės brošiūros 
Įrangai ir jos leidėjai.

J. Kreivėnas

ATŠAUDAMI SARGAI
WASHINGTON. — FBI prane 

ša, kad»prez. Carterio parėdymu 
atšaukiami asmens sargai ir to
liau jau nebebus saugomi prezi
dentas Kordas ir Ponia, ir vice
prezidentas N. Rockefeleer, bet 
buvusį valst. sekretorių Kisin- 
gerį “angelai sargai” dar sau
gos vieną mėnesį ilgiau. Mat, 

i kaip Meksikos dienraštis “Exce 
IsTor” rašo, buvęs valstybės sekr. 
Kisingeris su savo stiliaus poli
tika yra tiek“priviręs košės”, 
jog patį “politikos virėją” reikės 
tur būt saugoti visą laiką.

Paskutinėmis žiniomis, pasi
traukus nuo buvusio sekreto
riaus FBI apsaugai, Kisingeris 
savo lėšomis samdosi privačius 
asmenis', kurie jį saugos. Apie 
tai rašo The New York Times.

; ; LIEKAS NENORI MIRTI
Okupantas paruošė filmą, ku

rioje rodo kaip žmonės patekę į 
prievartos darbo stovyklas ir gu 
lagus nenori mirti. Filmą suko 
pagarsėjęs komunistas. V. žala- 
vevičius. _

stock“^
1 America

jam atsuksiu ir kitą, o jis sušers ir per kitą, tai ką aš ta- : 
da,Mamyte,.turiu daryti?—-kartą paklausė motiną ma
no vyresnysis brolis. .
— .Tada, vaikeli, bėk, — atsakė motina. ■ ’ ;
— Tai dėl ko gi, mamyte,^ užpulti žmonės ginasi, bet ne
pasiduoda užpuolėjams be pasipriešinimo? Juk ir pats 
Dievas (kunigas sakė) ^Jam pasipriešinusius7 (nepaklus- . 
niuosius) angelus jėga-varu iš dangaus nutrenkė praga
ran; vadinasi, nubaudė, jėga atsiteisė, atsikeršijo... Kaip 

įgimtą keršto jausmą ir savo kenkėjams priešininkams 
kaip išgalėdami keršija. Gužutis < starkus)r pavyzdžiui, ■ 
jeigu sugadinsi, išardysi ant tavp. namo stogo'esantį jo. ljz. < 
dą, per kaminą i gryčią primes tau gyvačių ir kitokių šliū. 
žų' varna, jeigU'-paimsi iš jos Uždo kiaušinius arba var- . 
niūkūs — naikins tavo.naminius -paukštėPus: viščiukus f

Mūsų kaimyno paauglys sūnus ilgą laiką erzino gaidį, f 
Kartą, kai berniukas ramiai sau žaidė daržįnės pasiehyje, 
Įpykęs gaidys^ iš užpakalio užšoko jam aht' būi^ros^ir į 
snapu sukapojo jam galvą taip, kad1 daugiau 'mėnesio už
truko kol užgijo žaizdos, o randai pakaušyje visam am- p 
žiui pasiliko. Užpykintas iki iš kantrybės išvedimo kupra, i 
nugarissavo glyčiomis seilėmis gausiai ir biauriaisavo er 
zintoją apspiaudo. paprastas naminis ožys Įerzintas — 
labai nepadoriai 'atsikeršija savo erzintojui. Naf o ar- 
kiys_—- ar labai kerštingas? žinoma, arklys, kaip irjtiek- 
rienas gyvulys turi savotišką charakteri- Vienas lėtas ’ 
nepiktas,, ji nelengva ir Įpykinti, bet yra ir kitokių cha
rakterių arklių; yra ambicingų, piktų in., kerštingų. 
Apie vieną tokį aš Čia ir noriu papasakoti istoriją, atsiti- i 
kusią su mano kaimynu ūkininkaičiu, universiteto stu
dentu. ■ -D ' - -

Studento tėvas buvo pasiturįs ūkininkas.. Tarpe kelių 
kitų arklių turėjo kumelę, vardu “SpartaU, Iš paviršiaus 
“Sparta” nebuvo graži; Kaž kokio" l<nešvariąus” pilkai ru
do ar rudai pilko, lyg purvinomis dėmėmis, plauko, pa
kaušyje turėjo susivėlusių karčių, vadinamą ‘^koltuną’7, ( 
buvo prakaulė, uodegą laikydavo "“ant šalies”, buvo vidu
tinio didumo, bet jau risčią turėjo!-. Joks apylinkės “ri- 
sokas”-jai neprilygdavo. Kai įsibėgėdavo... tai tik kibir
kštys iš po ratų eidavo— Ir taip vienodai, dideliu greičiu 
be jokio sustojimo nepailsusi nubėgdavo net kelioliką ki
lometrų. Už tat ūkyje buvo labai vertinama ir, tenka pa
sakyti, jog ji savo vertę žinojo. . . * -

Studentas Florijonas turėjo nelemtą įprotį “Spartą” 
pajuokti. Tai uodegą jai pasukdavo, tai ant kuodo kokią > 
seną vyrišką ar moterišką skrybelęužvoždavo ir taip ro- - 
dydamas ją pirštu kitiems, drauge juokdavosi iš jos. ,0 čia, 
mat moteriška ambicija. Ji viską imdavo giliai- širdin. 
Studentas, kada tik būdavo tėvo ūkyje^'visada koki nors 
nemalonų jai pokštą iškrėsdavo. Nebūtų, mat, moteriškas • 
padaras — buvo jautri ir ambicinga ir dėl tų įvairių' iš
daigų, aiškiai studento Florijono nemėgo ir, jei tik galė
jo, visada nuo jo nueidavo į šalį ir, be to, kaupdama sa
vyje pyktį, laukė patogios progos atsikeršyti jam. x‘ 1 ■ < w

(Bus daugiau)
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Taupykite dabar

Pas mus taupomi Jūsų pinigai at-

UNIVERSAL
1800 So. Halsted St

PamarĮ, ienos |o 
sąrašas. Knygos

Prašome iškirpti ir prisiųsti 

su virš nurodytu 

prenumeratos 

mokesčiu.

Taupykite dabar.
:'. . . •

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

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

deda Jums pasiekti asmeniskus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ill— Tuesday, April 12, 1977

bendradarbiavimu su pavergtos 
Lietuvos- Maskvos patikėtiniais, 
tai nėra bendradarbiavimas, o 
besąlyginis talkinimas komunis
tams, Nežinau nė vieno atvejo, 
kur buvo bendradarbiauta kaip 
lygus su lygiu, kur būtų respek
tuojami mūsų pageidavimai.

t C

Lietuvos komunistai parsida
vę Maskvai, aiškiai ir nedvipras
miškai yra pasakę, kad jie pri
pažįsta tik jų sąlygomis bendra
darbiavimą. Ojų sąlygomis ben
dradarbiavimas reiškia, jei nori 
bendradarbiauti, eik ir dirbk kar 
tu su komunistais, ruošk komu-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

Chicago, III. 60608

(Reguliari prenumerata — $10.00)

Bendradarbiavimas
Berfdradarbiavinią supranta

me kaip pagrįstą lygybės princi
pu vyksmą, kur respektuojami 
vienų ir kitų pageidavimai, tei
sės, siekiai. Tai laisvos abijusis

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
i. J. Augustaičio ANTANAS SMETONA ir jo veikla. 156 psl.

minkšti viršeliai----------------------- .—......________ $2.50
2,1. Augustaičio V- VARDYS IR ŠOVA APIE RAŠTIKIO AT

SIMINIMUS, 36 psk, minkšti viršeliai _______ :____ SI .50
3. Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSI

MAIS, 104 psl,, su žemėlapiu, minkšti viršeliai__ .'....$2.00
4. Vincas Žemaitis, PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS,

L minkšti viršeliai, 52 psl. ............. ...... . ........ $1.00
7722 George Sf.

La SsIIe, PQ.Z Montreal 690, 
Canada

k Au- 
x> propaganda bei 
lu rtilimni.

Rrtrf. P. Pakirki lt, KRYŽIUOSIU VALSTYBES SANTVARKOS 
SJOŽAI. 17« psL dokumentuote istorinė studija apie prūsu likimą.

na ’
VlMM žimiltte. LIUBLINO UNIJOS, SUKAKTIES PARAITOJĘ. 

M paL Kaina $U0.

tie ir kiti leidiniai yra gaunam!
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. AMO* 

afalteetaef darbe yalandomla arba uiaikant piHu Ir pridedant 
čeki ar piniginę perlaida.

Bendradarbiavimas gal vyks
ta kaip lygus su lygiu, tik tada, 
kada mūsų bendradarbiautojai 
vaišina, girdo visokiais gėrimais 
pavergėjo atsiųstus Lietuvos iš
gamas — parsidavėlius rusams.

Na, kai mūšų bendradarbiau
tojai nuvyksta pavergton Lietu
von, ten juos, už padarytas pa
slaugas Amerikoj, stengiasi gra
žiai sutikti. Žymieji rusų tar

iau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Abrose .knyga aprašanti paskutinių 90 (180-1959) metų 

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

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių;, viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
?>asaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biograS- 

os. Duoti dokumentai katalikiškų, socaili stirnų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos ban- 
kaiirkt. * ■ * ^STKĮSS

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čekj arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardo ir pasiųsti: ■

1739 So. Halsted St, Chicago, ffl. 60608

susi
tikti su artimaisiais. Visa blogy
bė, kad Lietuvos pavergėjas to
kius turistus įsileidžia apiplėši
mu dolerių medžiojimo tiks’ais. 
Ten atvykusius Amerikos lietu
vius apstato sekliais. Giminės, 
atvežti į Vilnių, bijo ką nors vie

nai parsidavę rusams lietuviai, 
paima juos savu globon, vaiši
na, girdo, visur vežioja, jų gal
vas kvailina stebuklingais nely
tais atsiek irnais. Reikia žinoti, 
kad naujai komuitistų aristo
kratijai pinigų netrūksta, mat, 
š.miltingoji ir šlovingoji komu
nistų partija tokioms vaišėms, tuvių patriotą v 
tuščiai propagandai 
atvykusiųjų kvailinimui pinigų 
negaili.

Bendradarbiautojai ir kai ku-Į 
rie mūsų menininkai, sužavėti j najs 
jiems priskirtų globėjų (seklių) “ 
draugiškumu jų vaišingu, neju
čiomis “atsistyguoja”, na, ir pra
deda gėrėtis naujais pastalytais 
namais, nors juose gyvena ru
sai (lietuviai butą gauna tik po 
8-10 metų laukimo), girti pa
vergtos Lietuvos menininkams, 
rašytojams sudarytas puikias 
darbo sąlygas, nors, žinoma, tik 
tiems, kurie savo lietuvišką “dū
šią” užrašė Lietuvos pavergė
jams, o kitiems Lietuvos rašyto
jams, menininkams, mokslinin
kams, kurie neklaupia prieš IJet. 
pavergėją ant kelių, suteikiamos 
sąlygos kalėjimuose, Sibire, ar 
nuskandindami upėje (inoksl. 
Kazlauskas ir kt.).

Kalbant apie bendradarbiavi
mą, reikia skirti dvi pavergtos 
Lietuvos komunistų rūšies. Pir
mieji tai fanatikai komunistai, 
aklai parsidavę rusams; Jiems 
Lietuvos išligimas nerūpi. Jų vi
sas rūpestis, kaip greičiau suru
sinti Lietuva.

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

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

Jum Kspačlnslus, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuva, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapačlnskas, liEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
na natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kurtenčio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija.. Knyga gausiai iUu- 
struota. 300 psL Kaina 7 dot |

eiKAGIITES ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Anterė tavo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune. Nau'dakiuose. 
KtapėdMe ir Palangoje. Vaizdus aprašymai ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai Žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
tžnnte i a&gln kalbą.

M. ZMtako SATYRINIS NOVtLtS. genialaus rusų rašytojo 
00 satyrinių novelių, 190 pust, kaina $2.

O. KursINs, KELIONE | ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS, 
tariaus pastabumą neapgauna Inturisto ir sgitpro; 
ažmaskrrimaL Abi knygos parašytos lengvu, graž

Jie kUstoųa Lietuvos istori
ją ir kordaugiau Lietuvą su
rusina, savo darbą skaito sėk
mingesnių. Jiems Lietuvos pa
vergėjas patikėjęs atsakingas pa
reigas. Jie dažnai lankosi Ame
rikoje. Jų lankymosi tik,lai įvai
rūs, bet v'si nukreipti prieš lie-r 

ieško 
melui ir j lietuvių tarpe talkininkų, kurie 

savomis raiškomis gr milų mūsų 
lietuvių organizacijų veiklą. Pa
grindinis jų noras — padaryti 

ikos lietuvius Maskvos tar
kų rie dirbtų Maskvai nau

dingą darbą (kaip kad dirba 
“Vilnies” progresyvieji).

Antrąją komunistų grupę su
daro nuosaikūs komunistai, daž
nai partijon atsidūrę tik gyveni
mo aplinkybių verčiami. Su jais 
bendrą kalbą galima rasti; jie 
supranta mus, o mes juos. Bet 
jais Lietuvos pavargėjas nepa
sitiki ir jų' nesiuntinėja Ameri
kon su komunistų “misijomis”. 
O visokį reimeriai.laurinčiukai, 
juškiai, senkevičiai, kazakevičiai 
ir kiti lankęsi Amerikoj yra akli 
Maskvos tarnai ir su jais jokio 
bendradarbiavimo negatj būtį. 
Ką gavo mūsų bendradarbiau
tojai už rūpestingą talkinimą 
jiems? Tiesa, mūsų bendradar-, 
biautojams, lankydamiesi jie 
Amerikoj, davė pūsti j atvežtą iš 
Maskvos ožio ragą, kiti dar ir 
šiandien tebepučia į Maskvos 
ožio ragą.

Tai viskas. -

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-------- 1—---------- ------ -—
4. A. Pakalniškis, ŽEMAIČIAI, ETNOGRAFIJA.

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

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzempliorįui.
- Knygas galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį arba MoneyA'

orderį tokiu antrašu:

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

Amerikiečiai visai eilei banginiu pritaisė elektronines siunčiamas stoteles ir paleido į Atlanto vandenis. Ban
ginio stotelės siunčiamus signalus pagauna kaikurios pakraščiu stotys ir satelitai. Pagal besikeičiančias 
signal? siuntimo vietas specialistai nustato, kur yra banginis. Vėliau mokslininkai nustato, kuriais'van- 
desiimis koki banginiai labiausiai mėgsta plaukioti. Signalus siunčiamu banginiu negalima' naikinti.

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1928 metais. Tel. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

nistų koncertus, propagandinių 
filmų rodymą, ordanizuok jauni
mą į pionierių stovyklos, platink 
komunistinę skaudą, trukdyk lie
tuvių organizacijų laisvinimo 
darbą, niekink jų vadovus ir t. t. 
Tai tik toks buvo vykdomas ben
dradarbiavimas — besąlyginis 
talkinimas komunistams.

_______ ___  ____________ $2.06
Tamažauskas, LIETUV1ŽKASIS PAMARYS.

“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” naujam, skaitytojui 
tik už $5.00 metams!,

eikimas, pagrįstas laisva valia, 
tokios teisingumu. Bendradarbiavimas 

su pavergta Lietuva, be aukščiau 
minėto ryšių palaikymo, būtų 
lyg aukštesnė pakopa mūsų ry
šių palaikymo — suartėjimo su 
pavergtos Lietuvos žmonėmis.

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

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

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentu

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA į 
Naulieac— filme gauti putelę knygų, kuriat ptpuač bot kokią | 

pSnlni&fe MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų i 

atrimintmal Ir Įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro- . 
Bianas. 367 psL Kaina $5. į

A. PaketoSlds. METAI PRAEITYJE. Netolimų Įvykių prisimini- < 
ir laiko Įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai,’ suskirs
tyti Į 12 dailų. 296 psL kaina $5. 

Dr. Kam Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas, 
fiala virieliais. 336 psL Kaina $6.00. Minkštais virš. 

' Prof. VacL BlrKtea, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO- 
< ri RUA, I dalis. 208 psL, Įrišta — $3,00, minkštais vir- 

, jJeiiais — $2,00; H dalis, 225 psL, Įrišta — $3,00. minki- 
: ' : . tais virieliais ----------------- ;----------- ------------—- ------ -—
.r-; Henrikas Tomas — *7___ , - _____________ _____
r' > Pakalnės ir Labguvos.apskritys su Įdomiais aprašymais, Hiu- 

r~ ' stradjoimis ir dokumentacija. 336 psl., kaina $6. 
. P. KsriOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 

f . J i partizanų buities romanas 292. puslapių. Kaina $3. 
Janina. NsrOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai 

1TO psL ------ - --------- įj-----------------------------------$3.06
- M. Guddls, POVILAS MILERIS- biografijos bruožai 232 
,v j: poslapiai-----------------------------------------------------------------------$3.06

KnjrgMUžsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidoms. 

N A U J IE N O S,

Dr. Juozas Dauporss. ŽEMES ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Qlete- 
j ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da

lių: Sėmės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte, n dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: "Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su- 

i griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo Žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai Ir po na- 
saulį išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę flkl- 

: ninkal, arba ūkininkų vaikai,-, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso- 
liūčiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: "Dėkingas sūnus — myb- 

, mai Tėvynei Lietuvai’’.
Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. 

Gaunama Naujienose.
čekj arba Money Orderi siusti tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 80608 

Gavę pinigus, tuojau knygą paslųsIzM,

I Kiekvienas iš mūsų turime pa- smerkti ten ‘ vykstančiųjų 
likę Lietuvoj giminių, artimųjų 
ir pažįstamų. Mes stengiamės 
vienokiu ar kitokiu būdu palai
kyti su jais, o jie su mumis, ar- 
timiausios ryšius Lietuvos pa
vergėjas neleidžia mums palai
kyti normalių ryšių. Daugiau
sia tuos ryšius palaikome susi- šai kalbėti, nes žino, kad 
rašioėdami laiškais, bet dėl laiš-1 bučio sienose yra paslėptos ko
kų tikrinimo pasilikę tėvynėje niunistų “ausys”. ' 
negali nieko svarbesnio parašyti. 
Tiesa, kartais prasprūsta vienas 
kitas laiškas ir nepatekęs komu
nistų cenzūron ir gana įdomio
mis žiniomis iš pavergtos Lie
tuvos gyvenimo. O mūsų laiš
kai, kurių turinys nepatinka pa
vergėjui, nepasiekia adresato.

Taip pat Amerikos lietuviai i leistų laisvai lankyti gimines. 1 
siunčia savo artimiesiems siun-j Pats geriausias būdas yra pa- 
t in i as. Bet ir čia Lietuvos pa- sikviesti iš pavergtos Lietuvos 
vergėjas apiplėšia Ąmerikos be-'gimines paviešėti Amerikoj. Bet, Į 
tuvius neužmoniškai dideliais deja, pavergėjas tik vieną kitą sų brokais lietuviai^ yra 
muito mokesčiais. Negana, kad išleidžia į tokias keliones. Pa 
Lietuvos pavergėjas apvagia lie-' vergtoj Lietuvoj vykimas į ki 
tuvius ^Lietuvoj, bet begėdiškai, tus kraštus priklauso til> komu-' atėmė iš lietuvių 
apiplėšia ir Amerikos lietuvius, nistų naujai aristokratijai, ku-’ žmogaus teises —

. Giminių lankymas 
pavergtoj Lietuvoj

'• Giminių lankymas Lietuvoje partiniai rašytojai, menininkai, 
yra kiekvieno privatus reikalas šnipų šnipai bei Kreivėnų, Za- 
ir nieks negali to drausti, ar.latorių ir kitų mulkintojai. O

j Taigi tokių kelionių vykdy
tinas, tik gerokai patuština vyks
tančiųjų kišenes ir vargu apsi
moka jas vykdyti. Jei Ameri
kos lietuviai kokį metą nevyk
tų pavergton Lietuvon lankyti 

.savųjų — pavergėjas, išalkęs 
dolerių, panaikintų varžtus ir . . .. . . . .* 1 v padoriam lietuviui, kuris negar

bina Lietuvos pavergėj 
kelionės yra sunkiai įmanomos.

Taigi ryšių palaikymas su niū- 
labai 

varganas. Lietuvos okupantas 
pagrobė mūsų gimtąją- žemę ir 

prigimtines 
laisvę, o vie- 

rią sudaro įvairūs kom. partijos toj laisvės — užkorė musų (au- 
pareigūnai, visokį parsidavėliai i kii negirdėtą priespaudą, perse- 
rusams — Lietuvos išgamos, klojimus, vergiją ir lietuvių tau

tos naikinimą. Tai istorinė šių 
dienų gėda — prieš kitų tautų 
valią primesti tautoms visų ne
kenčiamą laukinę komunistų 
santvarka.

įVERSAt
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Jau saulelė vėl į mus atkopdama budino svietą 
Ir žiemos šaltos triūsus pargriaudama juokias. 
Šalčio pramonė su ledais sugaišti pagavo 
Ir putodama sniegas visut- i nieką pavirto.

- * . K. Donelaitis

Rusams savo silkių neužtenka
Sovietų valdžia turi didžiausius vandenynų ir jūrų 

pakraščius, iš kurių sovietų žvejų ekspedicijos gali plauk 
ti j jūras ir gaudyti žuvis. .Rusai kontroliuoja visų šiau
rės vandenyną, kuriame jie gali prisigaudyti didelių žuvų 
ir maitinti ne tik karius, belaisvius, bet ir patys maitintis. 
Rusai turi Kaspijos, Juodosios ir Baltijos jūrų vandenis, 
kuriuose tūkstančiai žvejų žiema ir vasarą gaudo žuvis. 
Be to, jie kontroliuoja didžiausius. ežerus ir žuvingas 
upes, bet, atrodo, kad pagautos žuvies jiems neužtenka.

Jau kelintas metas sovietų žvejų ląivai, plaukia j 

do amerikiečiams reikalingas silkes ir Įvairias žuvis bei 
žuveles. Dešimtmečius rusų žvejų laivai nesirodydavo 
šiaurės Atlante ir neartėdavo prie Amerikos krantų, bet 
paskutiniais metais be Amerikos vandenyse esančių silkių 
sovietų valdžia negali apsieiti.

Jeigu rusai gaudytų silkes, kaip jas gaudo Ameri
kos ir Kanados žvejai, tai niekas jiems nieko nesakytų. 
Bet sovietų žvejai nesilaiko nustatytų papročių ir vei
kiančių taisyklių. Amerikos ir Kanados žvejai mažas žu
veles vėl paleisdavo Į vandenyną, kad jos per metus už
augtų ir ateinantį metą būtų didesnės. Tuo tarpu rusai 
nepaleisdavo mažų žuvelių. Jas versdavo Į savo laivo luo
bą, veždavo Į pakučiuose, esančias žuvies, apdirbimo dirb
tuvėlės ir maitindavo išalkusių burnas. Rusai pasiimda
vo ne tik šių metų žuvies derlių, bet jie, išsiveždami ma
žas žuveles, išsiveždavo ir ateinančių metų žuvų darlių.

Bet sovietų žvejai elgėsi dar aršiau. Jie sunaikinda
vo Amerikos ir Kanados žvejų ištiestus tinklus. Ameri
kiečiai visuomet respektuodavo jūroje ištiestą tinklą, tuo 
tarpu sovietų laivai rastus tinklus supiaustydavo, plūdžių 
nerespektuodavo. Amerikiečiai, žvejai ne tik žuvies ne
rasdavo, bet netekdavo vertingų tinklų. Viskas būdavo 
supiaustyta,' susukta, o kartais ir nusivilkta. 1970 metų 
lapkričio 23 dieną sovietų žvejų laivas “Sovieckaja Lit- 
va” atplaukė Į Amerikos vandenis, kad galėtų pasitarti 
su Amerikos žvejų atstovais ir negadintų amerikiečių 
tinklų. Simas Kudirka, minėto laivo telegrafistas, pasi
naudojo šia proga ir is “Sovieckaja Litva” nušoko į Ame 
rikos pakraščių laivą “Vigilante”, prašydamas duoti jam 
tremtinio teises. Bet vėliau pagarsėjęs prezidento Nikso- 
no patarėjas John Dean valstybės departamento vardu 
Įsakė pakraščių sargyboms Kudirką suimti ir atiduoti ru
sams. Pakraščių sargybos viršininkai, nepažindami.rusų 
ir negalėdami suprasti, kaip jie gali per aids meluoti, ne
silaikyti susitarimų, leido rusams bėgioti “Vigilantes” 
deniais ir kajutėmis, kol pagaliau jį pagavo, gerokai ap
daužė, susirišo ir išsivežė į “Soviecskąją Litva”.Koks toli
mesnis Kudirkos likimas — visi žinome. Amerikiečiams 
lietuviams teko gerokai pasitempti, kol jie Įtikino prezi
dentą Niksoną ir prezidentą Fordą, kad leistų Kudirkai} 
atvykti į Ameriką. -

JAV, įsitikinusios, kad su sovietų žvejais joks su
sitarimas negalimas, 200 jūrų pakraštį paskelbė savo van
denimis. JAV visam pasauliui pranešė, kad žvejų laivai, 
norintieji žvejoti Amerikos vandenyse turės gauti leidi
mus. Britų, prancūzų ir sovietų žvejų, laivai gavo reika
lingus leidimus, bet sovietų laivai iki šio meto nesilaiko 
nustatytų taisyklių. Leidimo žvejoti Amerikos valdeny- 
se neužtenka, reikia neprisiversti žuvies daugiau, negu 
nustatyta norma. ’Rusai nustatytų taisyklių jiesilaiko, 
gaudo daugiau, negu jiems leista.

Iki šio meto Amerikos pakraščių laivai gana ati
džiai patruliuoja 200 mylių ruožą. Jie jau sustabdė ir įs
pėjo 60 sovietų žvejų laivų. Bet amerikiečiai Įsitikino, __
kąd Įspėjimai nieko nereiškia. Jie nekreipia jokio dėme- tinklams pjaustyti laivą pavadino “Sovieckaja Litva
rio Į nusatytas normas. Praeitą šeštadiennio popietę so
viet žvejų laivas “Taras Ševčenka” priplaukė veik prie ____ _  ________  __ ______________ ____
Amerikos pakraščių, peržengdamas nustatytą sieną 150 Rusai amerikiečių silkes vagia, prisidengę lietuvių ir
mylių, prisigaudę žymiai daugiau žuvies, negu tokiam 
laivui leidžiama. Pakraščių laivai sustabdė “T. ševčen-

K STRĖVA

UŽ PINIGUS PLATINAMA OKUPANTO
• PROPAGANDA

(Tęsinys) . A

Niekas nepuolė jaunimo 
del budėjimo

Netiesa, kad' jaunimas^ buvo 
puolams del budėjimo prie ka
tedros Chicagoje. Ne del budė
jimo buvo spaudoje pasisakyta, 
bet prieš Drauge paskelbtąjį

Vadu užpuolimas

Rašo, kad buvo puolami skau
tu vadai ir dr. P. Kisielius. Bet 
jei buvo puolami, tai šios bro
šiūrėlės skaitytojai turėtu žino
ti už ką? Toki kaltinimo meto
dą, kaip ir šie bevardžiai slapu
kai naudoja okupantas prieš mū 
su tautos laisvės kovotojus. Jis 
juos puola išvadina parsidavė
liais agentais, banditais, bet ne
rašo kodėl jie tokie. Alums yra 
aišku kodėl jis nenori atskleis
ti, kad jie kovoja už savo tautos 
laisvę’. Kaltinti užpuolimu ne
pasakant už ką, reiškia naudo
tis okupanto metodu.

Nejaugi, šiems bevardžiams 
slapukams bolševikinis meto
das yra toks artimas jų širdžiai, 
kad jį naudoja 'mūsų išeivijos 
mulkinimui. Kodėl šie slapukai 
nepaminėjo nė-vieno, fakto, už 
ką skautų vadai bei dr, P. Kisie-1 vergtųjų tautų dienos demons- 
lius buvo puolami? tracijoje? Kodėl? Kodėl jis ne-

pasirodo milijoninei Chicagos 
žmonių migiai protesto eisieno- 
je Chicagos vidurmiestyje? Ko
dėl 'tą dieną jis išvežamas iš 
Chicagos j stovyklas ? Ar nebūt 
galima jo išvežti po demonstra
cijos? Ir dar kartą kodėl?

Suktu būdu užvaldyta
R. K. Federacija

Ar gi netiesa, kad frontinin
kai suktu būdu perėmė RK Fe
deraciją Tai galėjo" pastebėti 
kiekvienas seime dalyvavęs at
stovas. Iki šiol jie ja nesidomė-

budėjimo tikslą. Draugo vedama jo, beit pastaruoju laiku ėmėsi 
sis skelbė, kad jaunimas de- iniciatyvos ją perimti į savo 
monstruos prieš katalikų vys- rankas. Ir tai tik tam, kad galė- 
kupų sąžine Tai štai del ko! (tų pakeisti Altos valdybos sąs-

'. ... . . itatą, kad galėtų atšaukti dabar-Fagal.au kotas menka ir dr K
efektinga buvo si demonstraci
ja, budėjo 2-3 jaunuoliai, ar gi 
Ghicagoje tik tiek yra jauni
mo? Tikslas kurį skelbė Draugo 
redaktorius lietuviams katali
kams gėda ir mūšų bylai nenau
dingas, gi priešingai jis naudin
gas tik okupantui.

Bet kodėl šie- slapukai nuty
lėjo labai liūdną faktą, kad mū
sų jaunimas nedalyvauja Pa-

ką”, patikrino sugautą žuvį ir Įsakė sovietų laivui plauk
ti Į Bostno. uostą. Tuo tarpu pakraščių sargai susiži
nojo su savo, viršininkais ir buvo pranešta Prezidentui 
Jimmy Carteriūi.

Prezidentas, išklausęs pranešimo, pareiškė, kad ra
sai turėjo progos susipažinti su Amerikoje peikiančiais 
Įstatymais, rusams buvo parodytas didelis nuolaidumas, 
bet jie nežino ribos. Pakraščių sargams teko Įsakyti 
laivui plaukti Į Bostono uostą, kad veikiančių .Įstatymų 
laužytojams būtų paskirta bausmė.

Bostono uostan atplaukęs sovietų laivas privalės 
laukti teismo sprendimo. Prokuratūra tyrinėja šioje sri
tyje veikiančius Įstatymus,- kad žinotų, kurią bausmę 
tąikyti Įstatymą laužančiam kapitonui ir laivui. Pasiro
do, kad teismas gali konfiskuoti laivą, jame esančias žu
vis. ir visus Įrankius. Jis taip pat gali uždėti stambią 
bausmę laivo kapitonui, nesilaikiusiam Įspėjimų. Pati 
lengvinusioji bausmė galėtų būti $25,000 baudą už lau
žymą Įstatymų ir žvejojimą Amerikos vandenyse. Prezi
dentas Carteris šeštadienį pareiškė, kad Įspėjimais ir 
nuolaidomis sovietų valdžios atstovų negalima Įtikinti. 
Reikia imtis priemonų Įstatymams vykdyti.*

\ Sovietų ambasados pareigūnas Washingtone,, Juri 
Znamensky, kuris tvarko sovietų laivų padarytus nusi
žengimus veikiantiems Įstatymas, pareiškė, "kad jis ne
suprantąs, kas šalia Bostono galėjo atsitikti. Jis tvirti
na, kad kiekvienas sovietų žvejų laivas p-a informuo- ( 
tas apie veikiančias žvejojimo taisykles ir gavo Įsakymą 
šių .taisyklių laikytis. Znamesky sekmadierų išskubėjo 
Į Bostoną, kad galėtų pasimatyti su kapitonu ir išaiškin- ’ 
ti, kaip jis patekęs Į amerikiečių vandenis ir kaip jis ga
lėjęs pagauti žymiai daugiau žuvies negu leista. Iki šio 
meto laužydavo taisykles, kurias pasižadėdavo gerbti, 
bet Znamesky nesupranta, kaip jis galėjęs dar ir dabar 
panašiai pasielgti. Jis jokių pareiškimų napadarys, nepa
sikalbėjęs su laivo kapitonu.

Amerikos silkėms gaudyti, tinklams pjaustyti' ir 
plūdėms vogti jie duoda nerusiškus vardus. 1970 metais

* ' ° 

dabar tokiems; patiems nusikaltimams laivą pavadino 
garbingo ukrainiečių rašytojo Taras Ševčenkos vardu.

nuk-

vie-

- 1 y __

Bet patyrę, kad del šios jų 
machinacijos gali suskilti Fe
deracija, kol kas tokių reformų, 
nedrįso daryti, bet’j ei jie tai 
bandys, Federacija suskils. Tat, 
teisingai ~kun. Zakarauskas yra 
pareiškęs, kad.. Federacija yra 
blogoje bkjėje. Bet bevardžiai 
rašeivos už tai rado reikalo jį 
Šmeižti, darydami tamsią užuo
miną, kad jam pavesta ją sus
kaldyti. Bet toks jų manevras 
yra bandymas nuo savęs 
reipti dėmesį kur kitur.

Ar tikrai v puolamos 
vienuolijos?

Netiesa, kad puolamos
huolijos ir kad jas puola Naujie
nos. Jei kas- savo rašiny prisimė 
na vieną ar kitą vienuoliją, tai 
toks prisiminimas yra tik atsi
tiktinis del jos vieno ar kito -na
rio padarytų netaktų. O kad to
kių netaktų paskiri vienuoliai 
yra pridarę tai paneigti negali-* 
ma. Aš neminėsiu jų netaktų, 
j uos .plačioj i visuomenė žino. Tik 
gaila, kad del tokių pavienių vie 
nuolių netaktų nukenčia* ir viso 
vienuolyno garbė. Ypač kai vie
nuolyno viršininkai nemato rei
kalo nuo tokių atsiriboti. Saky
sim, kun. A. Kezio atvejis del 
bolševikinių filmų rodymo J

ukrainiečių vardais.
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Centre. Juk jo viršininkai vi- vikiniams rašeivoms reikšti už- 
suomenei nepareiškė, kad to-j uojautą Chicagos jėzuitams. ■ 
kiam jo užmojui nepritaria.

O jei puolami Draugo ar Dar 
bininko redaktoriai, nors jie ne 
visi vienuoliai, bet jie yra vie
nuolyno samdyti. Ir jei jie tal
pina šmeižtus ar neleidžia apš
meižtiesiems pasiteisinti, ar su
niekina JAV aukštuosius val
džios pareigūnus, jei paskelbia 
ir tokias užuominas, kad popie-

slapukai įkinkė į “nukentėjusių 
jų” sąrašą kad sudarytų Įspūdį 
naiviam skaitytojui. Va, Sūrė
kite koks didelis skaičius “nu
kentėjusiųjų”, bet tai pastan
gos tų, kurie tiesia ranką oku
pantui.

Jų paskelbtasis sąrašas yra 
ženklas moralinio nuosmukio. Ne 
jaugi demokratinėje santvarko
je negalima betkokia kritika, ne
galima pakritikuoti net šokių 
ansamblio, rašytojo rašančio 
“medinius” eilėraščius. Juk jų 
paskelbtame saraše yra ir tokių' 
vardų, kuriuos turėtų kiekvie
nas patriotas lietuvis pasmerk
ti, kurie dviliriki lankstoti prieš 
pavergėją, kelia į padanges oku
panto atneštą Lietuvon '‘kultū
rą”. Yra ir tokių kurie rašė, kad 

i Romas Kalanta buvo išprotėjęs.

Slapukai savo brošiūroje išra
šė visą “litaniją” asmenų neva 
“nukentėjusiųjų“ nuo Naujie
nų, Altos ir Evilonio. šis sąra
šas yra demagogija miltinai kurs 
tyti. Už ką gi jie nukentėjo? 
Slapukai nerašo. Paskelbtame 
sąraše yra tokių vardų, kurie 

žius yra gavę 30 judošiaus ‘si- yra uolūs “tiltų” statytojai ben- 
dabrinių už'Helsinkio deklara- dradarbiauti su okupantu. Bets 
cijos pasirašymą* tokie panašūs yra ir-tokių, prieš kuriuos nie> 
pasisakymai daro gėlą ir visai kas. nėra pasisakęs. Bet juos, 
vienuolijai, nes vienuolijos yra 
atsakingos už tokią redaktorių 
vedamą liniją. Be to, tokie skel 
biami įtarinėjimai prieš Bažny
čios vadovus, bei' valstybės aukš 
tuosius pareigūnus yra naudin
gi ir mūsų okupantui.

O ką bekalbėti apie jėzuitų lei
džiamus “Laiškus lietuviams”? 
Kiek juose jų redaktorius yra 
prirašęs rašinių, kuriais jis silp
nino išeivių kovinį nusiteikimą 
prieš okupantą!

Ar tokiems redaktoriams pa
darytos kritiškos pastabos, bei 
daromi priekaištai yra nusiskal- 
timas? Nusikaltimu gali laikyti 
tik okupantas, kodėl -lietuviai 
netyli užčiaupę burną. Juk ne
aišku Jkodėl minėtų laikraščių 
redaktoriai neleidžia jų redagūo 
jamoje spaudoje paskelbti kri- 

’tiškų pastabų? Tikrai; reikia 
Dievui dėkoti, kad išeivija dar 
turi Naujienas ir Laisvąją Lie
tuvą, kuriuose lietuvis gali lais
vai pasisakyti prieš tokius vie
nuolių samdytus redaktorius ir 
minėtos brošiūros rašeivas.

Kas mus skaldo?

Argi puolamas Jaunimo
Centras?

■ v . •

Ne tiesa, kad buvo puolamas 
Centras, kuris buvo pastaty

tas geraširdžių, patriotų lietu
vių sunkiai uždirbtais doleriais. 
Aukotoj ai-tikėjosi, kad J. Cent
ras būsiąs lietuviškas, jaunimui 
dvasinės ir tautinės atgaivos 
vieta. Buvo* demonstruojama ne 
prieš J. Centrą, bet’prieš kun. 
A Kezį ir prieš tuos, kurie jam 
pritarė, kad bolševikiniai filmai 
būtų rodomi. 1

Tai gryna demagogija, kai 
šie slapukai nutyli demonstra
cijos tikslą. Demonstruota tik 
dėl to, kad J. Centras nevirstų 
bolševikinės propagandos pery- 
kla ir jame nebūt muUanina- 
mas mūsų jaunimas, neva oku
panto atneštąja aukšta ja “kul
tūra”.

Tiesa, reikia pasakyti, kad ši 
demonstracija buvo nenaudinga 
okupantui. Reikia stebėtis, kad 
vienuolių samdytas redaktorius 
K. Bradūnas rado reikalo pik
tai pasityčioti iš demonstrantų 
Draugo kultūrinio priedo pirma 
me puslapyje, juos apvilkęs ko
munistų bei nacių uniformomis. 
Tokiu būdu šių bevardžių bro
šiūra K Bradūno karikatūra ir 
VI. Ramojąus reportažas davė 
progos “Gimtojo krašto” bolše-

, «•

Lietuviškąją išeiviją skaldo, 
tik tokie tamsūs bevardžiai —i 
slapukai, Ket jie-šaukia, kad taE 
daro kiti. Skaldo mus tie, kurie: 
gina vaiką vežimą į pior^riąį 
stovyklas - skaldo tie, kurie šiun 
Šia ir kūne išrašo-rekomendaci-; 
jas mūsų jaunimui vykstančiam 
i Kapsuko universitetą, Vilniun. 
Skaldo mus tie, kurie žūt būt- 
nori rodyti J. Centre bolševiki
nius filmus, kurie niekina pa-' 
reiškusius protestą prieš tokių

stos šventes'proga renkamas AL 
tos' aukas skiriamas vadavimui.
Skaldo tie kurie spausdina bro 
šiūras ne objektyviai tiesai 
skleisti, o melui, ir jas pardavi- 
nėjakad pasipelnytų. ,u- ... S,

(Bus daugiau). -

• .♦ Guminius batus išrado Amą 
zonės slėnio .indėnai rinkdami 
skystus gumos sakus iš kaučukcr 
medžio. Jie pastebėjo, kad ant 
kojų letenų užbėgusi guma su- 
kietėja ir duodasi nuhnama, 
taip pat nenustoja elastingumo. 
Jie pradėjo gamintis- guminius 
batelius su-įvairaus dydžio auliu
kais. 1820 m. tokių batų pirmoje 
pora buvo parduota Bostone už 
$5. Laike 10 metų pareikalavi
mas padidėjo iki 30,000 porų. * 
^Kadangi ameriki ečių kojos buvo 
skirtingo didumo,-tai guminių, 
batų gamybai buvo pag aminti 
ir nusiųsti į Braziliją kurpaliai.

Kauno pilis

Fagal.au
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DR. PAUL V. DARGIS uiunojAį ir chikvk^ms
W •stchester Conwnumry klinikos 

Medicinos direktorius.
i?3# SXsnb«im Rd_,W<£tchot#»rr <11
VALANDOS; 3—$ daibo dienomis u

DR. K. G. BALUKAS 
KKWERUKA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKLLOGINt CHIRURGIJA 6449 So. PumAI Rd. (CrowFord 

MtodMal building). TU. LU 6-6446 
pnima ligonius pagal sus'utuim 

p neatsiliepia. skambiau 374^%H

DR. C. K. BOBELIS 
• inkstų ir šlapimo takų 

CHIRURGIJA 
Fatef. 695-0533 

►om Vallay Medical Cmrter 
g-o Summit street 

ROUTE 54. ELGIN. ILLINOIS
i t

Princess Sora ya

Rašo Dr. A. J. (rusenąs

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

“Pasirenk pasitikti savo Diavg". — Amoso 4:12.
Tikrasis būdas pasirengti pasitikti Dievą ir klausyti jo nutarimo apie 

amžinąjį žmogaos likimą nėra, kaip paprastai manoma, pradėjimas pasi
rodyti gerais ir šventais tik tada, kai žmogus pasensta arba suserga ir 
pamato besiartinančią mirti arba' kokią kitą nelaimę- Prisirengimas pa- 
sitikti Dievą turi prasidėti nuo tos valandos, kai mes nusiginėme nuo nuo
dėmės ir pasidarėme tikinčiais Nes tuokart mes esame prašomi prista- f 
tyti savo kūnus Dievui kaip gyvas ir šventas ir jam patinkamas aukas ? 
Po to mes gauname jo dvasios ir pasidarome jo mokytiniais ir per visą U- J 
kusį gyvenimą esame prirengiami dalyvauti su savo Atpirkėju jo garbin-; 
goję karalystėje. •

Vim Ema, kad mirth yr« thun 1, paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml 
rusiaįi? | tą klausim, «nakd knygutė "Vilti* po mirties", kurią gausite ] 
n.fnokamaL Raiykits:

-•R ŽAVISI 3715 WEST 641h STReET CHICAGO, ILL. 60629
iV. RAITO TT k IN ETOJ A

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
TeleL: GRovehill 6-2345-8

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-210S-8.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBDLIAMS PASTATYTI

l«U 562-2727 Mka 562-2728 
„ » I 1 I —I ■ IIW ■ IH» *

RBZu Gi LW1

DR. VV .KlSUSi -uaSUN Afr 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CH1HURGUA 
6132 So. Kadžio Avo. WA 5-2670 

Valandos pafial susitarimą. Jei neat 
siuepia. skambinti Mi 3-000).

Tuiul. BE 3-5393 ’ 

uit a. b: gleveckas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
S PSCIAL Y BE AKIŲ LIGOS - 

' West IO3rd Street 
Vr'jAMns peąal susitarimą

DR. K. A V. JUČAS 
48*4441 56Į-4M8

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
HKT2 n. western a V u 
5214 n. western A v e. 

T etefotus atsakomas 12 vai.

PR. FRANK KECKAS
OPTUMETRISTAS 

' >AAi-iA LIETUVIŠKAI 
ta i a w Hat St. — T*l. 737-5149 
ritmu akis! Pritaiko akinius ir 

contact ’
įli. Pčišui čusi tarimą. Uždaryta tre^

ĮŠOKĄS SEIBUTiS 
HVNsrv, pūslės ir 

!-ROS1 ATOS CHIRURGIJA 
WEST 63rd STREET

VIDINIS KŪNO APNUODYMAS
Žmogaus kūnas didžiausioji Manding, būtų daug sveikiau, 

ir moderniškiausioj i laborato- jei mes daugiau ir rimčiau pa
riją — kurioj beperstojimo) galvotume apie savo mitybos 
vyksta įvirių cheminių pasi-' gerąsias ir blogąsias puses, 
keitimų, medžiagų kaitos veik-l Gi nuėję į maisto krautuvę 
snių. , | pirktume mažiau maisto skar-

Kol maisto-deriniai į mažu? dinėse, bet daugiau natūralų, 
gabalėlius susiskaldo, veikiant 
skirtingiems vidurių syvams, o 
iš tų ištirpintų maisto veiks
nių susimontuoja ląstelių pro
toplazma, Jcdri vėliau iš įvai
rių medžiagų pasigamina ener
gijos ir šilumos.

Trys pagrindinės mitybos rū 
šys: proteidai, angįiavandžaai 
ir riebalai teikia žmogaus kū
nui žaliosios medžiagos, kurią 
vidurių aparatas perdirba ir 
gauna reikiamų gaminių kiekį 

Svarbiausias veiksnys, kuris 
turi daug neigiamos įtakos 
medžiagų kaitą, tai netinka
mas, sugadyto maisto pasirin
kimas, ų o darkymas, gadinimas 
ir, kas svarbiausia, įvairių nrai 
sto derinių krūvon maišymas.

nušovęs savo šunį pats persišo
vė.

Velykų programa buvo pradė
ta rekorduoti televizijoje, bet 
kol keistasis žmogus įlipo į sa
kyklą, TV buvo spėta išjungti. 
Taigi, savireklama savižudžiui 
nepavyko.

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

FIGHT HEAP! DISEASE

BILOXI, Miss. — Pirmojoje 
baptistų bažnyčioje ką tik pra
dedant Velykų pamaldas pro už

matytas žmogus šuniu vedinas 
ir šautuvą nešinas ir paleido šū-

augmeninės kilmės. Tuomet 
būtume daug sveikesni ir lin
ksmesni šioje ašarų planetoje!

Kad tik keisčiau
Nusišovė per prisikėlimą

dininkai panikoje išsislapstė įto 
klaupkomis, tas žmogus pasili- 
pęs į sakyklą kažką pamurmėjo ’ 
apie Kristaus “aptrą atėjimą” ir

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

BALDO DIREKTORIUI IR CENTRO VALDYBOS 
VICEPIRMININKUI

' GIVE HEART FUND
Daktarai prieš 

advokatus
ANCHORAGE. — Aliaskoje

praktikuojantieji daktarai atsi- 
rako gydyti advokatus ir jų šei
mas, kurie vedė bylas, prieš ne- 
atidžius ar nerūpestingus gydy
tojus. Tokių advokatų susirgęs 
šeimos narys turi būti vežamas 
gydyti ■ tolimesnio miesto ligo
ninę.

Aliaskos valstijos prokuroras 
pradėjo šį reikalą tyrinėti. Jis 
nori nustatyti ar daktarų atsj-

Fol. WA 5-8OČ3

Z£50 WMt 63ra St., Chfcago UI. 8061 
ToloK:. PRospoct S-SCS4

P. ŠILEIKIS, 0. P.
. > ORTHQKEDA»-PRbT£2lSTA: 
25 Aparatai - Protezai, Med. Ban 
įA dažu. Speciali pagalba kolonu
4 <Arcb Supports) ir 1.1.

Kwtviriud. cub vai. vak_ 
Gfico-tciaL: -J?6<28W

Nauj«« rca. retofu 448-5545 '

LT.. VTT. TAURAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ser.dra praktika, spec. MOTERŲ ligo 
Ofisas; 2652 WEST S^hJSTREET 

_ TaU PR 8-1223
3F1SO VAU: pirm., aatrad.. trečiac 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie 
aiaia 24 vai. po piety ir kitu laik 

pag^ susitarimą.

Gėtės visoms progoms 
BEVERLY RILLS GtLiNYČlA 

z443 WES1 bUC&fel
Telefonai: PR £-0833 tr -PR M33A 

'Ęaip pat naujoji Barbaros. b 
Genfe Drishių krautuvė

THE DAfSV ST^Pc 
9918 Southwest Hwy, Oak Lawn, 

* io*. 499»w<8

Apdraustas p*rkr»vstyma> 
M <v*.r*v stotom v.

ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996

randyje buna if. gamina nuo
dingas rūgštis, kurios per žar
nų sieneles susigeria į kraujo 
apytaką ip sugadina visų or
ganų gaivumą, o kartu ir vi
sas -ląsteles nusilpnina.

Blogai sumalti žarnose pro- 
ieidai pagamina nuodingas rūg 
štiš, kurios patenka Į kraujo 
srovę ir vidurinuose sukelia 
iaūg įvairių ligų. Todėl būtina ^ 
žinoti, jog nuo maisto, nuo jo 
suinalimo laipsnio, gana daug 
žmogaus sveikata priklauso.

O kur gi dar sugedę, apipu
vę, visaip konservuoti ir ap
nuodyti valgiai? Kur gi dar be 
prasmis visokių prieskonių 
maišymas, kad tik gomuriui 
skanu būtų ir liežuvio galą 
sujaudintų, bet visai dėmesio 
nekreipiama į vargšą skrandį, 
<ą jis turės daryti su tokia 
inaišaliene? .
Tiesa, nūdien bakterijų naiki- 
jimas, -limpamų ligų mažini
mas dalimi apvaldytas ,pasko
miu keletos dešimčių metų 

laikotarpyj. Bet užtat daug at
gal nužengta maisto gadinimo 
sritv. V

Šiandien didžioj amės, kad 
maliarija, cholera, raupai ir ki 
tos tos srities pabaisos, kurios 
net kaimus, miestelius išpiau- 
:iav<v tapo veik visiškai sukon
troliuotos, bet tuo pačiu., mo
mentu ašaras liejame, sieloj a- 
nčs,jog vėžio ir kitų piktųjų 
auglių skaičius gausėja, kad 
iirdies ligos virto > lyg epidemi 
jomis, jog reumatas, artritas, 
iklerozė, tulžies ir inkstų ligos 
ris labiau žmones kankina.

Kasdieną tūkstančiai žmonių 
pasiduoda didėjančiai chirur
go peilio galybei. Kiti tūkstan 
žiai vargšų raitosi skausmuo
se, belaukdami, kad greičiau 
giltinė padarytų .ja kančioms

mas yra civilinis ar kriminalinis 
įvykis.

Tegul vištos pačios 
dažo savo kiaušinius

CHARLTON*, Alas. Kai risi 
kiti dažo Velykų kiaušinius, Je- 
ian LaVergne šeima palieka tą 
-oareigą pačioms vištoms.... La- 
Vergne šeima augina Araukana 
veislės vištas, kurio? natūraliai 
deda auksinės, meslvos, alyvi
nes, -žalios’ir. rttžavos spalvos. 
kiaušinius, šeima laiko18 tokiu 
rištu, vadinamų Velykų kiauši
niu dedėklėmis. Nėra išaiškin
ta/ kaip jos tai padaro, bet spė
jama, kad jų pramotės kada nors 
poravosi su tokiais paukščiais, 
kurie komofliažo sumetimais 
keisdavo savo kiaušinių spalvas.

Araucana veislės rištų kiauši
niai ne vien garsūs savo gražu
mu het ir- skanumu ir turi labai 
mažai čholesterolo,. o proteinų 
turi 20% daugiau, kaip kitų riš 
tų kiaušiniai

EUDEIKIS

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

MAGDELENA ANDERSON
... >*■*■' . ■ : •. y

X? Oyv. Cicero, Illinois

Mirė 1977 m. balandžio 10 d., 3:30 vaL ryto 'Gimusi Lietuvoje'

Paliko nuliūdę: sūnus Edward, marti Aldona ir kiti giminės, 
draugai bei pažįstami.

Priklausė Sopulingos Dievo Motinos draugijai, buvo amžina narė 
Tėvų Marijonų ir šv. Kazimiero seselių Rėmėjų organizacijos.

Kūnas pašarvotas Vasaitis-Butkus koplyčioje, 1446 So. 50 Ave-, 
Cicero, HL .

Gėlių prašoma nesiųsti.
Trečiadienį, balandžio 13 dieną 8:36 vai ryte bus lydima iš kop

lyčios i šv. Antano parapijos bažnyčią o po gedulingų pamaldų bus 
laidojama ^$v. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Magdelenos Anderson giminės draugai ir pažįstami 
nucžirdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

( Nuliūdę lieka; sūnus, marti, giminės.
Laidotuvių direktoriai Vasaitis ir. Butkus. TeL OL 2-1003.

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA - 1

? netikėtai mus palikus, 
seseris — Marytę Kasakaityte ir Oną Nakienę su vyru Antanu, 

brolį Jurgį ir visus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime;

BALFO CENTRO VALDYBA IR 1805-07 So. HERMITAGE AVENUE-
TeL: YArds 7-1741-1742

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

M0!>ERM5KVS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI;

Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTj.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

't k KRAUSTYMAI

M 0 V i N G 
Leidhoart — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA

PRANEŠAME GIMINĖMS, DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS, KAD

ARCHITEKTAS JONAS KOVA - KOVALSKIS

K

Lithuanian National Democratic 
klubo susirinkimas įvyks trečiadienį, 
balandžio 13 <L. 7v*L vok. šauliu na
muose. 2417 W. 43rd SL

Nariai ir svečiai nori prisirašyti j 
klubą, kviečiami dalyvauti. Turim 
daug reikalu aptarti Po wsirinkiino 
bua “vaiSte. P- ©wldauakas

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60608 
. ..................— ■ -te - —

i

144C So. 501h Avė., Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
. 3319 -So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

SUSIRiNKIMŲ 
PRANEŠI M A )

ištiktas širdies smūgio mirė Londone, Anglijoje, Westminster ligoninėje, 
1977 metais balandžio 7 dieną 6 valandą vakaro Londono laiku.

Jo palaikai bus parvežti į Chicagą ir palaidoti Lietuvių Tautinėse 
kapinėse.

Giliai nuliūdę patiko: žmona Bronė, sūnus Jonas, marti Jurgita, anūkai 
— Vida ir Rita.

Australijoj paliko brolio žmona Gražina, brolio sūnūs Algis ir 
Jūras su šeimomis, ir brolio duktė Guoda Bliekas su šeima.

Amerikoj paliko pusbroliai — Dr. Petras Vileišis su šeima jr Dr. 
Kazys Vileišis su šėima, pusseserės— Alena Deveniene su šeima, Rita 
Bagdonienė su šeima ir Sofija Plechavičienė su šeima, pusbrolis A. Ta- 
maršauskas, kiti giminės ir daug labai artimų draugų.

Nuliūdę: a i

žmona, sūnus ir jo šeima

STEPONAS G. LACK IK SŪNŪS
' (LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET R* publ’c 74213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7’-667J

11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, I1L $74-4419

P. J. RIDIKAS
3354.So. HALSfED STREET Phone: YArrif 7-1911

DR. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI
ŠALIMA GAUTI NEPAPRASTA! ĮOOM1US GYDYTO

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

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio JanMg dienu ir Riwi- 
rupinimą.------------------------------- --------- •M

Or. A. J. Gusxo — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožil.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ----------- —
Minkytais viršeliais tik---------------------- ---------------------

Dr. A. J. Guisa* — AUKtTA KULTORA — tIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik -----------------

Galima taip pat ažsiMkyti paltu, atsiuntei čekj arba morwy ordarL prie 
nurodytos kainos pridodant SOc, parsiuntimo liiaidoma. 

m®*

$8.00

5X00 
sxoo

$ZO0
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— Agustinas Pocius iš Rock- 
fordo be raginimo pratęsė sao 
prenumerata ir ta proga parėmė 
Naujienų leidimą $7 auka, skir
damas ja Mašinų fondui. Dėkui 
už laišką, nnuolatinj bendradar
biavimu, c

‘fondui Linkiu jums visiems ge
ros sveikatos, ištvermės ir sėk
mės”. Malonu girdėti, kad visų 

•skaitytojų mėgstamo bendra
darbio S. sinkaus regėjimas vis 
taisosi. Visi bukime pilnai jį 
atgauti gėrėtis įdomių ir gra
žių vietų vaizdais, kurie ta p 
ryškiai būdavo perduodanti pen-- 
sininkų ekskursijos reportažuo
se. Dėkui už laiškų ir už $6 
auką.

— Emilija B. Zubrickienė, 
Ii!., grįžo iš atostogų Floridoje. 
Dėkui už ankstybą prenumera
tos pratęsimą ir už ta proga at
siųstą penkinę Naujienų para
mai.

— Antanas Urbaitis, E. Chica
go, Ind., pratęsė be raginimo pre
numeratą, o savo gerus linkėji
mus atlydėjo $9 auka Mašinų 
fondui. Laišką jis taip užbaigė: 
“Aš esu labai patenkintas Nau
jienomis. Tik jas skaitydamas 
sužinai, kokį pragaištingą darbą 
dirba pasimetę bendradarbiau- 
tojai ir apsimetę patriotais me
lagiai. Linkiu Naujienomis ir 
jų bendradarbiams geriausios 
sėkmės”.

— S. šurkus, 40 So. 12 St.; 
San Jose, Cal.. 95112, mūsų mie
las bendradarbis, atsiuntė tokį 
laišką: “Gerieji! Siunčiu antro
jo pusmečio prenumeratos mo
kestį su kukliu priedu mašinų

— Marija Krauchūnienė, lie
tuvių tautodailės žinovė ir di- 
džai nusipelniusi Lietuvos reika
lų propagavimui, bendradarbiau 
dama su Balzeko Lietuvių Kul
tūros muziejum, suruošė lietu
viškų margučių parodą šv. Kry
žiaus ligoninės Maternity sky
riuje naujosioms motinoms. La
bai graži ir įspūdinga įvykio nuo
trauka, 7x5 colių dydžio, kartu 
su išsamiu aprašymu tilpo Chi
cago Daily News Didžiojo penk
tadienio laidoje. -

— Sol. Prauriinė Ragienė, akt. 
Henrikas Kačinskas ir kompoz. 
Jeronimas Kačinskas dalyvaus 
radijo valandos “Laisvės Var
pas” renginio programoje balan
džio 17 d. 3 vai. South Bostono 
PįjlieĄių draugijos salėje. Lie
tuviškų radijo programų.“Lais
vės Varpas” vedėjas Petras Viš
činis.

— Onos Ivaškiėnės vadovauja

-- ji t- ii t—~~ ~~ ‘ ~ r~ į ri m
HLLP WANTED — MAL< 

Darblninky Reikia

MAINTENANCE MECHANICS
For plant in heavy 

metals industry.
Applicants mutt have well 

ground mechanical background of 
conveyer systems, oveihead eraneą 

hydraulic systems and other 
plant machinery.

Welding experience also required.

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

(Equal Opportunity Employer)

ELECTRICIAN

For 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 AVĖ. 

(Equal Opportunity Employer)
* - K -

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Perdavimui į 
REAL ESTATE FOR SALE

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

1 PETRAS KAZANAUSKAS. Prez’den tas

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

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE
' SPECIALUS VAJUS

• šio vajaus sąlygomis gali- jums duos užpildyti ir pasira- 
ma apsidrausti tik Class V-2 — 
tai yra viso amžiaus apdrauda,
kuriai mokesčiai mokami per 
20. metų. Apraudos dydis — 
$2,000 arba SI ,000.

•Apsidrausti gali visi nuo 1 
iki 70 metų amžiaus.

• Sveikatos .‘patikrinti nerei
kia. ' - - '

• Šio vajaus'metu apsidraudė 
gauna 45% nuolaidą nuo pir
mųjų metų mokesčių ir 10% 
nuolaidą nuo sekančių 19-kos 
metų mokėjimų.

• Po trijų metų garantuoja
ma paliudymų piniginė vertė 
(Cash Surrender Value) ir ap
mokėta apdrauda (Paid up va
lue).

• Šia apdrauda turi teisę pa
sinaudoti SLA nariai, jų šei
mos, taip pat ir jų prieteliai — 
lietuvių draugai.

• Norint apsidrausti, reikia 
kreiptis į bet kurios kuopos Fi
nansų sekretorių arba organi
zatorių telefonu ar laišku. Jis

syti Non-Medical pareiškimą 
taip pat sumokėti mėnesinius 
arba metinius mokesčius.

• Įsirašyti į SLA. yra dabar 
geriausias laikas, nes Specia
lusis vajus tęsis tik 6 mėnesius 
ir specialūs pasiūlymai nebus 
pakartoti, todėl jais,pasinaudo
kite dabar.

• Mums reikia didesnės gyvy
bės apdraudos, kadangi viskas 
brangsta.

• Apdrauda pradės galioti 
nuo sekančio mėnesio pirmo
sios dienos, kai SLA Cėntras 
jūsų aplikaciją bus aprobavęs 
ir gaus jūsų pirmuosius mėne
sinius arba metinius mokes
čius

• Jei Finansų sekretoriaus ar
ba organizatorius adreso netu
rite ir jei jūsų artimoje aplin
koje SLA kuopos nėra, prašo
ma kreiptis Į SLA sekretorę:

MBs. G. MEILIŪNAS
307 W._ 30 Street

New York, N. Y, 10001

mas Bostono lietuvių tautinių šo
kių sambūris dalyvaus 33-me 
tradiciniame Naujosios Anglijos 
tautybių festivalyje balandžio 
22-24 d. Natick aukšt. mokykloj. 
Mūsiškių pasirodymas bus bal. 
23 d. Į šventės programą įeina 
ne tik tautiniai šokiai,, bet ir Įvai
rių tautybių maisto gaminiai 
ir tautodailės bei kultūrinių ver
tybių parodos. Sambūrio paren
gimas bus gegužės 14 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių salėje.

— Amerikos Lietuvių Taryba, 
2606 W. 63 St., Chicago, HL 
60629, tel. (312) 778-6900, ’yra 
sudariusi paskaitininkų grupę 
beturiu ir anglų kalbomis, Įvai
riomis temomis. Siūloma pasi
naudoti organizacijoms, klu
bams ir jaunimui, ne tik savo, 
bet ir svetimųjų informacijai.

—' Akt. Juozas Palubinskas iš 
Baltimorės pakviestas atlikti 
programą LMKFederacijos New 
Yorko klubo ruošiamam Atvely
kio pobūvyje balandžio 17 d.

• Kultūros židinyje. Klubo pirmi
ninkė yra dr. Marija Žukauskie
nė. f ,■

— MontTealiečio Prano Bal- 
tuonio skulptūros darbų parodą 
bus balandžio 23 ir 24 d. N'ewar- 
ko lietuvių parapijos salėje. Joi 
darbai yra žinomi pasauliniuose 
to meno srities centruose. Dail- 
P. Baltuonis yra pajėgus Įžvelgti 
charakteringose medžio šakose 
ir šaknyse ką nors naujo, gyvo 
in realaus.

— Akt. Laimos Rastenytės-La- 
pinskienės sukurtas Chicagos lė
lių teatras bus rodomas balan
džio 24 d. 2 vai. popiet New Yor-i 
ko beturiu Kultūros židinyje.: 
Bus vaidinama 4 pasakos ir pa-: 
sikalbėjimaį'kuriuos praves va-; 
dovė taip pat teatro dalyviai — 
Rasa Kaminskaitė, Audrius Vik
torą ir Aras. Lapinskas. Balan
džio 23 d. 6 v. v. to teatro se
ansas bus Philadelphijos lietuvių 
namuose. Ruošia V. Krėvės li
tuanistinė mokykla.

AR. JA U PASIDARĖ1E
SAVO -TESTAMENT

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

KAIP SUDAROMI .
TESTAMENTAI
* - '

Su legališkortiiš formomis
Knyga su formomis gauna 

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legališko- 
mis formomis — $3^0.

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

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

Atskleisekoniminę

JUBILIEJINIU METŲ 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

MAOTEEJTOMS Hemet suėjo 00 metų. Minint tą suksktt ferbisnt pirmoje 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos ptantt- 
aus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės ižllklmui xkel 
biunif Naujieną platinimo rajui,

tCAUJZKMOS tvirtai stori Ir keroja nž Lletnroa ir pavergtu Hstirri* liisrę. 
neidama* Ir uealdėdamoi į sandėriui su okupantai! ar Ju {galio 
tirdala.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratinei grupes, Ju bendru Institu- 
d]u Ir remia visą lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuviu daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltinixj iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie- 
naSjyra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujiem? vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
orelbdama platinimo vaju kreipiasi J visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu 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
tuvišku reikalu renes^m.
KV1NUOJA: Chlore Ir Kanadoje nwfimi — $30.00, putai mėty,— $11.00, 

trims min. — $830, vienam min, $100. Kitose JAV rlefese matams 
— $26.00, putei maty — $14-00, vienam mtn, *— $2-50. Util tn luo
tą — $31.00 metami. Sūri pažinimu! siunčiama savaitę nemolcamal.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS, 
1739 South Halsted St 
Chicago, HL 60608

f] Siunčiu doL Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajau* proga paremdama* lietuvišką spaudą.

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

PAVARD® IR VARDAS

ADRESAS

SIUNTIMAI Į LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp^ 

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

3333 So. Halstad «t., Chicago, 111. 60608. — Tab 254-3320 
V. V A L A N T I N A S u

; SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENE — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th SU Chicago, HL 60629 • Tel. WA 5-2787
Didelis si rinkime s geros rūiltr Įvalriy prekfy.

MAISTAS Ii EUROPOS SANDĖLIŲ. i
» _ - ■ - ----------------- ---------------

SODYBŲ PIEVELES!
Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie

velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrime 

i Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A šeštoko knygele, 
kuri vadinasi < r

SODYBŲ PIEVELĖS ;
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pievelrg. Aprašyta kaip 

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
I pardavinėja; Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 

kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $130 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

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

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmln««, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir Intymių nuotykli. 

Aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengva* stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 pat Kaina $2^0.

Dr. Juozai B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorija 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
psL, kainuoja $2.00.
x Dr. Juoim B. Končiui, VYTAUTAS THE GREAT, storiniai DLK Vj 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybes ir jos kaimynų istorija 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

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

O S
1739 South BalaUri Street, Chicago, m

WASHINGTON. — Baltųjų 
Rūmų spaudos sekr. Jody Po
well balandžio 8 pranešė, kad 
prez. Carteris atidengs ekonomi 
nes programos paslaptį ateinan
čią savaitę. spaudos konferenci- 
joje. .

Baltųjų Rūmų spaudos sek
retorius nepasakė programos 
smulkmenų. Jis tik pareiškė, 
kad administracija jau daug sa
vaičių dirbanti prie ekonominės 
programos.

Atšaukite prekybos
■ ♦ t

draudimai
HAVANA. — Sen. McGovern 

palošęs krepšinį su Kubos dikta 
tori ūmi Castro Havanoje, nus
prendė reikalauti, kad Amerika 
greit atšauktų draudimą prekiau 
ti su Kuba. Draudimas, pasak 
senatoriaus, turi būti nedelsiant 
atšauktas, nes Fidel Castro bro
lis Raul sen. McGovern pasakęs, 
kad atšaukus prekybos draudi
mą, bus atidarytas kelias visie
ms kitiems klausimams išsprę
sti.

Sen.McGovern nuomone, drau 
dimas prekiauti su Kuba tik vi
siems kenkia. “Jei prekiaujama 
su Maskva ir Pekingu, tai ko
dėl negalima prekiauti su Hava
na? — klausia senatorius.

JŪSŲ GEROVEI!

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

2 AUKŠTŲ namas ant plataus skly
po prie Marquette parko už Kedzje. 
Virš $5.500 lengvu pajamų metams.

Labai patogus nimas. Užteks įmokėti $7,000. -
\ 2 AUKŠTŲ MŪRAS, dų po 6 kam
barius butai, dvi naujos šildymo sis
temos gazu. 2 mašinų garažas Mar
quette Parke. $36,000,

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

PLATUS LOTAS arti §v. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

3 GRAŽŪS BUTAI IR BIZNIS. 2 
aukštų mūras, gazu šildomas. Garažas, 
platus sklypas sklypas, arti parko. 
$40.,000.

PUIKUS 8 butu mūrinis, arti šv 
Kryžiaus ligoninės. Virš SI9,000 pa
jamų. Paliįdmas — nupirkite.

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

TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW. 3 Paveldėjimas ir šeimos turto padali- 
mieg. ir valgomasis. ’ _ . \ _
susisiekimas I vakarus nuo Califor- 
nijos prie 63-čios.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

lusurance, Income Tax 
2951 W. 63rd St TeL 436-7878

70 IR LAUNDALE — 4 kairib. 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. 33,900.

72 IR CHRISTIANA — 20 metų 3 
miegamųjų mūrinė rezidencija, gerai 
išlaikyta. Pilnas rūsys, garažas. 
$26.900.

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

, Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BOTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 

A famous name in Southern Building 

Regional Office Cameo Tower Build
ing

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635

Area Code 312 771-8200
* - i

ANNA DOCHES 
Lithuanian Representative

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

P^fc vieninteli

Chicagoje

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- 
rantirMai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559
- — - .-------- -v

TAISAU NAMUS
IR VISKĄ NAME 

Telefonuoti:
, 476-7727 arba 523-9367

, DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775 '

i

NORMANĄ (
8URŠTEINA
|&JeL 263-5S26

(jataifoa) ir

sW (buto)

185 North Wabash Avanw
2nd Floor Qr irų go, HL 60601

LAIKRODŽIAI k BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Telef^ REpublic 7-1941

M. i I M K U S 
Notary. Public 

: v INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pTa-

Į šymai ir kitoki blankai

PERRY PLAZA MOTEL 
Hot Springs, Ark. 

Albertas ir Kastutė Rožėnai, Sav. 
vienetai.

★ Pasakyti tiesą šiais laikais
yra pats svarbiausias reikalas ir 1007 Park Ave. 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie- Kambariai ir kitchenette 
Kuomet nebijojo ir nebijo kon- Spalvota TV, šildomas maudymo-

irontacijos, nors dabar daug gį baseinas, telefonas, vaikams žaidi- . 
'<as nori įvesti madą, kad ben-’mo aikštelė. Galime rezervuoti teL 
iradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
įais konfrontaciją pavergtie
siems >. .

mo aikštelė.
501-623-9814.

BESTTHINGSINIIFE

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

•EAUJILNOS" BOLŠEVIKAM?
YRA RAKŠTIS .TŲ AKYSE

— MAUJIfMOZ, CMICA<M> », IU_ Tuesday, April 12, 1977

l^ail Frank Zapolis 
3208% W. 95th St.

GA 4-S654

Stat?. Faft* Life V\^ranrCeLZ2onnpany

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

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

FIGHT HEART DISEASE 
»V

GIVE HEART FUND

5


