
Nr. 87thrice ISc

Kovos tęsiamos

_WA$HINjEik*

BEIRUTAS, Libanas. — Iš 
Izraelio pasienio ateinančios ži
nios sako kad palestiniečiai ge-

Parazitų apsėsta ( 
medicinos pagalba

J Federalinis prosėkutorius pir- 
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^ GINKLŲ APRIBOJIMO DERYBOS
WASHINGTON. -- Rusų-amerikiečių ginklų apribojimo de

rybos SALT II sutarčiai sudaryti, daugiausiai kliūčių susitarti 
sudaro Amerikos turima naujo tipo raketa ir Sovietų patranko
mis apginkluotas bombonešis, šaudantis į visas puses.

’Koki tai ginklai, kad dėl jų 
. taip ginčijamasi? Amerikos nau

jo tipo raketa yra antrojo pa
saulinio karo raketos V-l proto-1 
tipas, tik žymiai patobulinta ga- Į 

i Įima vartoti leidžiant iš lėktuvų, 
kreiserių, povęndeninių laivų ir 

. nuo žemės arba iš sunkvežimių, 
ši Amerikos raketa gali nulėkti 
virš 2 tūkstančių mylių nuotolį 
ir sveria tik 200 svarų. Ji gali 
būti vairuojama iš lėktuvų, .sa
telitų. Ji gali būti paleista lėkti 
zigzagais aukštumoje ir palei 
žemę ir nunešti tiksliai į numa
tytą tašką atomo, bombą.

Naujo tipo raketos mechaniz-

reiškė, kad' Eugene Ziperstein 
ir jo medicinos klinikų sindika
tas apgaudinėj’o federalinę Me
dicaid programą sistemingai pa 
naudodami planą pateikiant ne
tesingas ir išpūstas sąskaitas 
už nereikalingus medicinos pa
tarnavimus.

Zipersteino advokatas Ray
mond J. Smith atkirto, kad “jo
kios apgaulės nebuvo”.' .

U. S Valst, gyn. Thomas P. 
Johnson pranešė savo įžanginia
me' pareiškime apie jury, ir U. S*.

didžiųjų raketų gamyboje, šios
- amerikiečių pagamintos raketos

7 . technika pralenkia rusus bent _ __ .
penkiais metais, ši raketa yra #Distrikto Teismo teisėjo Hubert 
labai efektyvus .puolamasis gink L. WiH pradėtas byla prieš Zip- 
las; ji gali būti nunešta lėktų- persteiną ir vienuolika jos kom- 
x-ais į Rusijos teritorįją ir pa
leista toliau skristi iki 2.000 my-

lei žemę ir taip greit (400 "my
lių į vai.), kad jokie.radarai ir 
priešraketiniai. pabūklai nega
li jos sugauti.

Rusų į užpakalį šaudantis 
bombonešis gali skristi iki 6.000 
mylių, apdaužyti Amerikos mies 
tus ir grįžti atgal į rusišką bazę 

' arba nusileisti Kuboje. Rusų 
bombonešio greitis yra dvigubai 
didesnis už garso greitį Jis gali 
su savimi nešti 20.000 svarų ato
mines bombas.

Amerika SALT I sutartimi 
yra atsisakiusi nuo apsigynimo 
ralcetų, todėl ji neturi su kuo nu
mušti tuos rusų bombonešius.

Kremliaus ponai tiek bijos 
Amerikos naujo tipo raketos jog 
amerikiečiams neatsisakius ga
minti tąs raketas, rusai atsisako 
pasirašyti SALT II sutartį. Ant 
ra vertus, nišai taipgi nenori at
sisakyti nuo bombąnešio.

. Mapam partijja ' 
pasilieka koalicijoje
TEL AVIV. — Balandžio 11, 

196 balsais prieš 115, Izraelio 
, darbininkų partija Mapam nu
tarė pasilikti koalicijoje su Dar
bo Partija, kuri dabar sudaro 
Izraelio viriausybę. Toks Mapam 
partijos nutarimas įkaitomas 
busimojo Izraelio ministerio pir
mininko Shimon Peres laimėji
mu.

panionų.
Zipersteinas, 34 metų amžiaus 

farmacistas;- ir kiti - kaltinami 
“melžimu'” fededaliniais fondais 
remiamų programų, nuo 1973 m; 
sausio iki praėjusių metų rugsė
jo “išmelžus” milijonus dolerių.

Johnson išdėstė visą bylos 
kompleksą prieš Zipersteino me 

> dicinos* klinikų, apimančių 12 
farmacijų ir 16 medicinos cent
rų, įsteigtų labiausiai skurdžio
se miesto pietinėje ir vakarinė
je dalyse.

“Visi kaltinantieji apiplėšinė
jo Medicaid* iš dviejų dalykų iš 
pinigų irxiš teisės turėti progra-: 
mą, veikiančią sąSningai .ir šva 
riai, laisvą nuo korupcijos, ap
gaulės ir sukčiavimų”, pasakė 
prokuroras. Jis pranešė, kad Zi
persteinas kiekvieną ketvirtadie
nio vakarą su savo leitenantais 
turėjo posėdžius, kuriuose suda
rydavo sekančiai savaitei mini
mum kvotas — kiekvienam pa
cientui mažiausiai po 3 receptus, 
mažiausiai 12 X-ray egzamina- 
cijų per dieną kiekvienoje klini
koje ir rutiną pacientų siuntimo 
pas daktarus ir specialistus vi
sose klinikose, visiškai nepaisant 
ar yra* reikalas ar jokio nėra.

Geri santykiai

1 mil. ieškinys
International Harvester ben

droves plieno gamybos įmonės 
lydymo krosnyje atsiradusios 
dujos nužudė 4 darbininkus. Da 
bar tų darbininkų artimieji iš
kėlė teisme bylą ir reikalauja iš 
bendrovės vieno milijono dole
rių atlyginimo. Byloje nurodo
ma, kad dėl bendrovės apsileidi
mo atsirado dujos, kurios ir nu-

SEOUL. — Prėz. Carterio ad- ^udė darbininkus.
ministracijos pareigūnas R. C. 
Holbrooke, atsilankęs Pietų Ko
rėjoje ir pasikalbėjęs su P. Ko
rėjos užsienio reikalų ministe
rs Park Hong Jin, pareiškė, 
kad Amerikos ir P. Korėjoą tar- 
,pusavid santykiai yra labai geri.

Paklaustas dėl Žmogaus tei
sių P. Korėjoje, Holbrooke at- 

■ sakė, kad tai yra prez. Carterio 
rūpestis apimąs visą pasaulį.

Prezidento planas
WASHINGTON. — Prez. Car 

terio energijos plane numatyta 
pakelti benzino^ mokesčius po 10 
centų už galioną kiekvienais me
tais, iki amerikiečiai nesuma
žins benzino vartojimo 2%, 
imant skaičiavimų pagrindan 
1977 m. benzino suvartojimą.
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Baltijos jūros ir salų vaizdai

sadbriaus automobilyje bombą. Dabar aiškėja, kad ambasadorių 
nužudė vienas buvęs sprogmenų įtaisų €IA agentas E. P. Wilson 
ir trys kubiečiai.

Wilson pasamdė tris kubiečius — ■ - ------ - ■ =
nužudyto Libijos lyderio pulk.
M Kadafi politikos oponentą, ka
dangi Wilson turi su pulk. Kada
fi prekybos sutartą ir pristatinė-i 
ja sprogmenis. Ryšys su Amba
sadoriaus nužudymu yra toks, 
kad sprogusi bomba ambasado
riaus Letelier automobilyje yra 
to paties tipo kaip ir tos, kurias 
Wilson pardavinėja Libijai.

Amerikos prokuroras Ė. M. 
Propper todėl tyrinėja Čilės am
basadoriaus nužudymą ir tardo 
Wilson’a bei tuos tris kubiečius.

Ponia Trudeau 
neklauso premjero 
New York. N. Y. Ponia Tru

deau kartu su savo vaikais ats
krido į New Yorką, kur ji ren
giasi tęsti fotografės amatą. 
Josios vyras, Kanados premjeras 
Pierre Trudeau, buvo nuskridęs 
į Floridą ir nusifotografavo kar
tu su Disney meškiukais, o jo 
žmona New Yorką pasiekė su 
savo vaikais. ' ...

Jiedu negalėjo sugyventi. Jau
nai moteriškei nusibodo 30 metų 
už ją’vyresnis vyras, bet ji jo
kiu budu nesutiko atiduoti jam 
vaikučių. Jie išsiskyrė 90 die
nų, kad vėliau galėtų nutarti^ 
kaip toliau savo Šeimos reikalus 
tvarkys. Margarets Trudeau ne 
nori nieko klausyti apie premje-

MARION, ALAB. — Juodo
sios rasės jaunuoliui baltos ra
sės daktaras stvarstė ir susiu
vo sužeistą ranką, bet jaunuo
liui neturint pinigų atsilyginti 
daktarui, buvo rankas susiuvi
mai išardyti. Reikalas atsidūrė 
teisme, kuris daktarą pripažino 
kaltu ir priteisė sumokėti su
žeistos rankos jaunuoliui 75.000 
dol. " "**.•-*;*

Sprogdina rusų 
įstaigas Paryžiuje 
iParyžras,-Prancūzija. — Ant 

radienio rytą Paryžiuje buvo is- 
progdinfas Prancūzų ir Sovietų 
Sąjungos draugijoš centras. So
vietų valdžia tuojau pasiuntė 

•prancūzams protesto telegramą.
Nespėjo ši telegrama pasiek 

ti Paryžiaus, miesto centre spro 
go ■ didelis sovietinis knygynas. 
Abi bombos padarė rusams nuos 
tolių, bet nei vienas žmogus ne
nukentėjo. Policija labai ati
džiai seka bombų metėjus ir 
gaišro kėlėjus.

Nepažįstamas žmogus telefo- 
navo Paryžiaus policijai ir pra
nešė, kad abi bombas išsprogdi
no Akcijos frontas už Baltijos 
kraštų išlaisvinimą.

Prezidentas Valery Giscard 
turėjo priimti sovietų ambasa
dorių červonenko, bet dėl spro
gimų priėmimas atidėtas iki 
iki ketvirtadienio. Iki šio meto 
policija neišaiškino, kas galėjo 
sukelti gaisrus sovietiniuose 
centruose.

s Premjeras Rabin 
nubaustas $1,500 

Telavivas, Izraelis. — Izrae
lio teismas nagrinėjo premjero 
Rako Rabino bylą ir nubaudę 
jį $1,500.00 bauda. Jis laikė 
Washingtono banke $2,000.00. 
Tuos pinigus jis privalėjo per
vesti į Izraelį prieš tris metus, 
bet jis užmiršo, todėl dabar jam 
uždėta didele piniginė bauda.

Jo žmonos Lejos teismas tę
siamas. Ji tardytojams nepasa
kė teisybės.-Jai gali būti pas
kirta bausmė už melavimą tar
dytojams.

• V

NairobifTCeniią. — Naujai iŠ 
dyges gen. Nathariel MiBumba 
pareiškė špandt’’ atstovams, kad. 
ns nori “'’.kei«t! dabartinę Zai
res vyria',.«-b~. Kovos eina Ka
tonuos provinrr:o->e, bet šio geni 
rikslas ’'ąya’-ybi prezidentą 
Mobirto Seso čeko, ir sudaryti 
“liaudies vyriausybę”. Jis pareiš 
kė; kad jam visai nerūpi vario 
kasyklos, bet jam rūpi pakeisti 
dabartinę Zairės vyriausybę.

Gen. MiBimba pasigyrė, kad 
jo vadovaujami kareiviai užmu 
šė daug Zairės kareivių, kurie 
bandė pastoti jo vadovaujamoms 
kuopoms kelią.

Mimas vietovės. Palestiniečiai 
paleido didoką skaičių artileri
jos šovinių ir privertė krikščio
nis palikti šias pozicijas. Pradžio 
je buvo manyta, kad Sirijos ka
ro jėgos- padeda palestiniečiams, 
bet dabar aiškėja, -kad palestinie 
čiąi vartoja ankščiau turėtą ar
tileriją ir šovinius. Krikščionys 
smarkiai pakenkė palestinie- 
čiam,s, kai užpuolė kalnais ei? 
nahčią jų koloną.

. Brangūs jaguarai 
blogai statyti ,

New York', N. Y. — Ameri
kos automobilių saugumo cent
ras paskelbė, kad brangus bri
tų “jaguaras” labai nesaugus ir 
pavojingas Pati silpniausioji jo 
vieta yra motoras, kuris dažnai 
pradeda šlubuoti ir netinkamai 
suderintas.

9

Centras tvirtina, kad Leyland 
dirbtuvių statomas jaguaras, la
bai sportininkų mėgiamas, ..net
varkingai surinktas. Bendrovei 
teko atšaukti 1975 mėtų jagua
rus ir juos geriau sudėstyti, kad 
pirkėjams būtų mažiau pavo
jaus.

WASHINGTON, D. C. — Sen. 
McGovern buvo nuskridęs j Ha
vaną, kad galėtų pamatyti, kaip 
Amerikos futbolininkai žaidė su 
kubiečiais. Kubos fultbolininkai 
Supliekė amerikiečius, atvyku
sius iš Washington© valstijos.

žaidynėms pasibaigus, dikta
torius Castro padėkojo senato
riui už atvykimą ir patarė jam 
reikalauti atnaujinti prekybą su 
Kuba. Castro nieko jam nesakė 
apie konfiskuotas amerikieičų 
žemes, mašinas ir bankuose bu
vusį auksą

Sen. McGovern mano, kad 
Castro patarimo reikia klausyti, 
pradėti pasitarimus prekybai. 
Jeigu nebus atnaujinta preky
ba, tai Castrp neatnaujins lėk
tuvų grobimo sutarties.

UŽDRAUSTŲ GAUDYTI ŽUVŲ 
Sovietų žvejų sauvale gali pakenkti 

abiejų valstybių santykiams
Boston, Mass. — Praeitą sįekmądienį pakraščių sargybos at

vilko į Bostono uostą sovietų žv^jų laivą “Taras Ševčenka”, o pir
madienio vakare atvilktas lętas rusų laivas, pavadintas “Anta
nas Snečkus”. Amerikos pakraščių sargai įspėjo kelis sovietų lai
vus nežvejoti Amerikos vandenyse, o jeigu kuris gavo leidimą, 
tai neprivalo gaudyti žuvies, kurios mažai yra ir kuri dar priva- 
lo augti.

James E Ray buvo 
nevienas J 

- - - ? J— ' ' — - ‘
Washington, D. C., Richard 

Sprague, buvęs atstovų rūmų 
žudynių komiteto patarėjas, pa? 
reiškė spaudai, kad James Earl 
Ray, Martin Luther King Jr. 
žudikas, buvo ne vienas. Jis tu
rėjo draugų prieš pasikėsinimą; 
jis gavo jų pagalbą. Pasikėsi
nimui praėjus Sprague buvo nu
vykęs į Tennessee valstijos ka
lėjimą ir ten gana ilgai tarėsi 
su nuteistuoju. _ . . v .

. -i -xip.sovietų laivo vardu^Sovietų
Ray, j3111 nepasakė, kas? j am žvejų Įaivąi keHs kartus buvo įs

Ray buvo ne vienas. Kongreso 
komitetas buvo pasiryžęs atnau- 

prezidento John F. Kennedy nu
žudymo bylas, bet komiteto pa
tarėjas Sprague negalėjęs susi
tarti su komiteto pirmininku.

Tuo tarpu teisingumo atsto
vai dar kartą peržiūrėjo bylas 
ir priėjo išvados, kad nėra nau
jų davinių ir bylos atnaujinti 
neapsimoka. '

Rabin nubaustas
TEL AVTV. — Izraelio vyriau 

sias prokuroras įsakė ministe- 
riui pirmininkui Ytzhak Rabin 
pasilikti vyriausybėje iki naujų 
politinių rinkimų, iki gegužio 
17 d. Bet jis, visdėlto, yra nu
baustas 1.500 dolerių bauda už 
laikymą pinigų svetimos valsty
bės banke. Gi ministerio pirmi
ninko žmona Leah Rabin turės 
dėlei pinigų laikymo Amerikos 
banke teisintis Izraelio teisme.

Sausros Haiti 
valstybėje

PORT AU PRINCE. — Haiti 
saloje dabar siaučia jau ilges
nį laiką tokios didelės sausros,
kad nebeužtenka žmonėms geriaįkuje’ 
mo vandens ir visos upės baigia 
išdžiūti. - Hidroelektrinės jėgai
nės neturi vandens turbinoms 
sukti. Hidroelektrinės tegali dir 
bti 4 valandas į parą.

Prašo palikti JAV karius
SEOUL. — Pietų Korėjos opo 

zicinė Naujoji Demokratų par- 
tija kreipėsi j Amerikos vyriau- baudomis.
sybę ir paprašė, kad J. A. Vals-l

rėš ir Pietų Korėjos kariniu jė
gų skirtumas. Atitraukus JAV 
karius, tas skirtumas bus dar 
didesnis.

Pakraščių sargai, patikrinę 
“Antaną Snečkų”, rado jame 50 
tonų žuvies 'daugiau, negu so
vietų laivams išduotas leidimas 
leido. Jie atsiklausė vadovybės, 
ką su “Snečkum” daryti, tai ga
vo įsakymą laivą arėštrrri ir at 
vilkti jį į Bostoną. Rusai Aę- 
tanu Sneškum ” pavadino laivą, 
kuris turi įrengtus šaldytuvus 
kitų laivų pagautom žuvim su
rinkti, įšaldyti ir vežti į sovie
tinius uostus. Rusai, norėdami 
pagerbti buvusį Lietuvos komu
nistų partijos pirmąjį sekreto
rių Antaną’ -Sniečkų, jo vardu 
pavadino Atlante žuvis vagian- ~ < . - L . H 

pakraščių sargų įspėjimo. Gali
mas daiktas, kad Maskva tyčia 
pasiuntė šį laivą Į Amerikos van 
denis, kad jį suimtų ir turėtų 
progos vesti komunistinę propa
gandą Amerikos lietuvių ir uk
rainiečių tarpe.

Washington, D. C. — Valsty
bės Departamentas paprašė So- 
vetų ambasados reikalų vedėją 
Yladilin Vasevą atvykti į.Depar
tamentą, kur sekretoriaus pava
duotojas Warren Christopher 
jam pareiškė, kad sovietų žvejų 
sauvaliavimas gali pakenkti ge
riems abiejų valstybių santy
kiams. Nežiūrint į pakartotinus 
Amerikos pakraščių sargybų įs
pėjimus Atlante esantiems so
vietų žvejų laivams ir oficialų 
pranešimą ‘ sovietų vyriausybei 
apie kongreso priimtą 200 my
lių jūros ruožo įstatymą. Kong
resas įpareigojo vyriausybę įs
tatymą vykdyti. Sovietų žvejų 
laivai gavo leidimus, bet jie ne
prisilaiko nustatytų taisyklių. 
Kaip anksčiau jie įplaukdavo į 
amerikiečių žuvų gaudymo van
denis ir supiaustydavo pastaty
tus tinklus, tai dabar jie gaudo 
jaunas žuvytes, kurios tiktai už 
metų ar dviejų bus tinkamos 
maistui.

i Pakraščių sargai rado “Sneč- 
6 tonas žuvų, kurios iš 

viso uždraustos gaudyti, o pa
čiame laive buvo 50 tonų žuvies 
daugiau negu rusams duoti lei
dimai leido gaudyti. Aiškinimai 
ir įspėjimai sovietų žvejų nepa
veikė, todėl dabar Amerikos 
teismai yra priversti uždėti bau
das sovietų laivams ir kapito
nams. Ne tik “Snečkus”, bet ir 
jo kapitonas gali būti nubaustas

Vėsesnis

lobulė teka 5:20, leidžiasi 6:2?
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Magaryčios

durti
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vas pasakė sūnui tinkamą pamokslą, paguodė jį, davė jam 
pinigų naujam žieminiam paltui Įsigyti ir ^atšaukė savąjį

jis neturėjo pinigų. Tokio keršto nė žmogus nebūtų su
galvojęs, nors ir gyvena pagal .natūralų ir šventraščio

ponas! — 
redaktorius.

yra. opiumas. Chicago j e išėjo vi
sai atvirkščiąi-komunizmas ta
po opiumu: bendradarbiavimo ir 
tiltu statybos su komunistais li
ga susirgo kai kurie kunigai ir 
levitai. . * - ---

medžiaginę paramą. Motinos slaptai remiamas, ir pats 
kiek pamokomis užsidirbdamas, Florijonas universitete 
yrėsi pirmyn, nors pinigų jam dažnai pritrūkdavo.

Kartą ilgai ir kruopščiai taupęs, aišku, ne be motinas 
pagalbos, Florijonas įsigijo sau naują žieminį paltą. Kaip 
tik ir Kalėdų švėntės artėjo. Studentas seniai buvęs na-

gęs ir išsivilkęs sntaną (metus išbuvo kunigų seminarijoj) 
įstojo universitetan fizikos — matematikos studijuoti, tė-

“Sveiki”- ir “ikį pasimai 
Iš vyrų tegirdėjo tetulė

tanti Morzės abėcėlę, pakeitė 
kalbančią papūgą į genį.

į jas k. a. hernia'(trakia), apen- 
denktomija /(akloji žarna), ton- 
dektomija (akloji žarna), ton- 
mas) ir pagalba prie gimdymo.

Kainų skirtumas aiškinamas 
.tuomi, kąd ne visos ligoninės tu
rinčios- tokius “sofistikuptus” 
prietaisus. - . . -

Redaktorius, numetęs mano 
rankraštį ant stalo, kariško muš 
tro eisena, piktai žengė kelis 
žingsnius skersai išilgai kamba
rį, ranka parėmęs smakrą. Ma
tyt, kažką giliai galvojo. Mano 
akys sekiojo jo žingsnius. Vėl 
atsisėdo į savo vietą ir, paėmęs 
mano korespondenciją, abiem 
rankom ištempė, kaip būgną, 
net pamaniau, kad nori perplėš-

nių: visus išperka jaunimas 
mušti kun. Whitehead.

■^Little Lake kapinaitėse, 
Peterborough, Ont., yra toks 
paminklo užrašas: “Jūs silpnieji 
saugokitės — čia ilsisi stipruo
lis, nukentėjęs nuo savo stipru
mo. Jis ;kėl 16 šimtų svarų, o da 
bar čia guli”. .

-ę> Senove] vienas išminčius 
pasakė, kad jis žino, jog nieko 
nežino, o,kiti ir to nežino. Mo
derniuose laikuose kvailiai gal
voja, kad jie viską žino, o pro
tingieji vis tebegalvoja, kad jie 
nieko nežino.

■kinimarns. Nedalyk Jokių spręn 
dimų, nes gali Sutiyšti. Nęvąikš 
jčiok. nes gali parvirsti ir susi
žeisti. ..........

^Kpmunizmas yra -kąip tuš
čia statinė,, apkaustyti geležie 
niais lankais. Numušk lankus 
ir subyrės į visas puses.

Per Velykas su dovanomis bėgiojo kiškučiai, o per 
Atvelykį juos vaizduoja vaikučiai.

doms atvažiuosiąs paviešėti
Rogių kelias buvo geras. J važelį pakinkė “Spartą” ir 

samdinys bernaitis išvažiavo į Subačių parvežti svečią. 
Svečias laimingai į gimtuosius namus atvykęs, linksmas 
ir smagus šokte iššoko iš važelio,-ir kaip nelaimei, . senu 
įpročių, norėdamas pasišidyti, atsidūrė prie “Spartos” 
galvos, šioji čia augusi, iš mažens pažinojo “ponaiti”, 
kursai jai visada įkirėdavo, piktai pažvelgusi į jo naująjį 
paltą įsikibo į jį dantimis taip stipriai, kad palto petis su 
vata ir pamušalu liko jos dantyse. Supratusi kokį didelį 
padarė jaunuoliui nuostolį, pajuto atsikeršijimo malonu
mą ir iš to pasitenkinimo, pakėlusi aukštyn galvą, kad su 
žvengė!... ' . ' ., \

Tėvas, motina ir kiti namiškiai, išgirdę nepaprastai 
klaikų žvenggimą, bėgte išbėgo kieman, kur išvydo sūnelį 
— studentą labai nuliūdusį su žiauriai sužalotų.naujuoju 
žieminiu paltu. Visi suprato, kad tai ^Spartos” savo -er
zintojui sąmoningai įvykdytas keršto aktas, o tas klaikus 
žvengimas pergalės šūkis! Pirmąją viešnagės naktį ir 
cekančias keliąs dienas studentas kaip mažas vaikas ver-

VISUUMENĮNž VEIKLA tri savo taverną, tai ir mus pa
vaišina”.

— Puiku! Aš pats valgiau vi
sokių (įešrų ir kopūstų, tai bio- 
logigipis dalykas. Na, pažiūrėsi
me kas toliau, — pasakė redak
torius.

Aš rangiausi kėdėje jausda
mas, kaip mano kūnas traukia
si į krūvą.

“Mūsų visuomeninio darbo šei 
mininkų rūsyje pobūvis pasibai
gė, bet dar daug neišgerto alu
čio paliko. Mus visus šeiminin
kai išbučiavo ir gcxxLbai pasa-

IJėja santalkai ir santaikai

Amerikoje ir pasaulyję pasklį 
do žinia apie naują krikščioniš
kos meilės išraišką ir apie nau-: 
ją jaunimo sąjūdį lankyti m ak 
dos namus.

W šRggį t

O.- Konfucijus, Platonas ir ki 
ti didieji mokytojai mokė tau
tas iš žmones meilės bei aukštos 
moralės. Kai k is komunizmą lai 
ko religija, o leninę didžiuoju 
mokytoju, kuris skelbė neapy
kantą tarp žmonių ir liepė žu
dyti priešus. Bendradarbiauto- 
jai vykdo jo įsakymus.

< Dail. VI. Vaitiekūnas Laisr 
vojoje Lietuvoje rašo: “Graikų 

„klasikiniame laikotarpy, kai bū 
dąvo dailininkams paskelbtos 
varžybos sukurti kūrinius tau
tine ir valstybine tema, tai šių 
vąržybų kūriniam įvertinti bu
vo kviečiami sveiki ir geros va
lios vaikai, kurie dar nėra pa
veikti įvairių neigiamų įtakų, 
bet sprendžiu dalyką savo svei
ka nuovoka. Ir graikai įsitikino, 
jog tai tikras pinigas”;

Ko čia sielotis dėl mūsų jury 
komisijos kompetentiškumo, jei 
gu gudrieji graikai patikėjo Pe- 
rikiiri spręsti savo tautos reika
lus. bet ne “sveikos nuovokos” 
vaikams. Don Pilotas

Ligoninę^ nesusitarė 
'ųpa-su 420 nuošimčių skirtumu

CHICAGO. — Kdugresma- 
nas" Abner Mikva (D., Chicago) 
?atyrinėjęs šešias ligonines Chi 
jagos šiauriniu pakraščiu, -nusr 
bate, kad už tuos pačius patarna 
vįmus. atlyginimą lupa sų. iki 
420 nuošimčių siekįaančiu skir
tumu, Pąvyzd^įųįi už kambarį 
Holy Family Įįgonįnėje moką-., 
ma “tik” $1 Į5t ųž parą, p Lųtnę- 
rąn cenas - Į5£Į,

Kraujo skaičiavimas Skokie 
Valley ir Lutheran General ligo
ninėse $7, bet Community Hos
pital $17 ir Evenston Hospital) 
11^:50!, Taip pat didelis kainų 
skirtuipas už mažesnes operaci-

niai rėmė sūnų studentą, paskyrė jam jiudlatinę/ koįJĮfo 
kalus baigs ir gaus atatinkamą tawryt^/feubsidij^^ 

(Pabaiga) 'V'

Ką čia dsbar reikia daryti: ieškoti antrą bonką 

ar Įsi rašyt į į Alvudą?

Kun, Randy Whitehead iš 
\Yest Salem, Illinois, paskelbė 
Įniestelįo ir plačios apylinkės 
jaunimui ukažą, kad jaunuo-. 
Ha i, atvedę d augiau savo drau-. 
gų į sekmadieninę bažnyčios mą 
kyklą, galės tėkšti jam į veidą 
su minkštu tešlainiu, žinomu 
pie vardu.

Visą šį dalyką išgarsino As- 
socated Press fotografai, išsiun 
tinėdami laimingą kun. WTiite- 
head veido išraišką pro obuoli
nės košės ir apkepinto mišinį. 
Kol vyksta ši apaštalavimo ir 
artimo meilės akcija, West Sa
lem apylinkės gyventojai negau 
na pirkti tautinio valgio kepi-

KERŠTAS
(Tęsinys)

Galva ir rankena

Du filosofai kalbėjo apie bend
rą pažįstamą. Vienas sakė:

— Jis yra geras vyrąs, tik 
galvą turi, kaip durų rankeną.

~ — Prašau paaišjdntį,. kaip tą 
reikia suprasti? — teiravosi ant 
rasis. Pirmasis atsakė: .

— Visai paprastai: kiekviena 
mergina gali ją atsidaryti ir 
šeimininkauti kiek tik ir kada 
tik nori. ’.

Viskas gerai, tik 2% miško 
’ i tė ų apsivedė 100% moterų, 
tudday.

Tarybinėje \algykloję

— Padavėjau! Aš tų kopūstų 
negaliu valgyti: jie šuniu dvo
kia. įprašau pašaukti valgyklos 

sakė tarybinis pilietis.

— O kokiu būdu taip greit iš
ėjai iš kalėjimo?

— Už- kyšius.

Gervė ir Varna.
Gervė su varna teip susiderė

jo: gervė prižadėjo varną ap
ginti nuo užpuolimo didelių pau- 
kszczių, o varna vėl prižadėjo 
persergėti gervę, jei kada kokia 
lelaimė artintusi ant jos. Po to
kių derybų garvė labai tankei 
ridavo ant dirvos artuojaus ir 

1 -ėjimus rsz szaknių iszlesdavo. 
‘Pamatęs ukinįkas garvę skriau
dą darant szaukė berniuką: vai
ke, vaike! duok man szią akme-, 
nį, asz užmusziu gervę. Varna taf 
iszgirdusi persergėjo gervę, kad' 
saugotus!; gervė pakilo ir nulė
kė; teip daugel sykių atsitiko. 
Ukinįkas numanė, kad tuodu 
paųkszcziu buvo sutarę ji skriaus 
ti; tarė savo berniukui: asz ta- 

,vęs, vaike, praszysiu

Trumpas raportas

Kanados miškuose kompani
ja pasamdė 100 kirtėjų ir dvi 
m ergįnas virėjas. j

J

Savininkas labai sausas ir 
griežtas vyras, prieš grįždamas 
atgal į miestą, pamokė savo 
formaną, kaip tas jąm turės ra
šyti mėnesinius raportus: Rašyk 
trumpai, taupyk ^rašalą, tau
pyk laiką ir popierių, Nepri- 
kįmšk plepalų, bet paduok tik 
skaičius, nes laikas — pinigai.

Jam išvažiavus, pirmasis, mė
nesinis formano raportas skam
bėjo;'

— Cha-cha-cha!... — redak
torius ko nesprogo iš juoko. — 
Nieko sau pobūvis ir tavo ko
respondencija tikrai nemeluoja. 
Tikrą tiesą rašai. O kiek pavar
džių prirašyta, bet aš nė vieno 
“veikėjo”, kurį pažįstu, čia ne
matau. Ar tamsta manai, kad 
mūsų laikraštis ir paskelbs gir
tavimo orgiją? Fui__

Redaktorius atsistojo. Ir aš 
nogėjau stotis, bet vėl greit at- 
isėdo. Ir aš pritūpiau.
— Ar tamsta žinai skirtumą 

tarp visuomeninių darbų ir pri
vačių sueigų ? — jie paklausė.

•

— Kaip tai? Juk ten buvo 
žmonių, gal koks pusšimtis as
menų. Ar tai ne visuomeniška 
veikla ? — aš paklausiau.

— Gerai. O kiek aukų sudė- 
:ote Altui, Balfui, Lituanus žur- 
aalui, ar bent badaujančių spau
dą parėmėte?

— O šito padaryti tai užmir
šome, prisipažįstu ponas redak
toriau, užmiršome. Po šimts 
pypkių, nė vienam nei į galvą 
neatėjo, o, rodos, ne kopūstų 
galvos ten buvo susirinkę.

— Gėda! — atsikvėpė redak
torius, tarytum didelę kovą lai
mėjęs. Sulenkė mano rankrašti 
pusiau ir, lyg pasigailėdamas 
mano darbo, atidavė atgal.

Išeidamas savo rašinį įme
čiau į redaktoriaus gurbą, krepv

urėdą,
Padavėjas jam atsakė:

— Veltui, draugas pilieti, no
ri šaukti vedėją: af žinaji, kad 
ir jis tos sriubos nevalgė ir ne
valgys.

Kapitalistinėje valgykloje

— žinote tamsta, kad pasku
tiniu metu jūsų valgykloje por
cijos žymiai sumažėjo, — sakė 
valgytojas restorano savininkui. 
Savininkas jam taip atsakė:

— Ponas, jums tik taip atro
do. Tai regėjimu apgaulė — iliu
zija. Kai mes savo restoraną pra 
plėtėme ir padidinome, tai .por
cijos atrodo mažesnės... "

Cicero miestelio susiskaldžiu- 
. ių veikėjų pirmosios pusės ant- 
oji pusė esą patarusi tėvui Rė

žiui pasiūlyti visiems šmęištų 
paliestiems susirinkti prie jo 
vadintu altorium staliuko, ir 
tvoti į veidą tokiais pąt-kepi
niais, bet nė vienas nesutinka 
tai daryti ir atsisako imtis bet 
kokių veiksmų, o reikalauja tik 
melus atšaukti ir daugiau tary
binių filmų Jauninto centre ne
rodyti
Jaun. pilstytojo Vyr. padėjėjas 

Liežuvis ir kyšis

Seniau sakydavo, kad liežuvis 
žmogų pakaria ir vėl paleidžia. 
Panašiai yra su kyšiais. Mozai
kos dėstytojas nugirdo tokį pa
sikalbėjimą:

— Už ką patekai į kalėjimą?
Už kyšius.

(Falittwiui) - ,

Renę su gera žinia būsite, 
mandagiai paklausė
— Prašau sėstis 

šičia! — ranka parodė į kėdę 
skersai savo rašomąjį stalą. — 
Na, kas naujo jūsų apylinkėje?

— Dėkui, — sakau. — Ot, vei
kiame, darbuojamės visuomenės 
labui. Korespondencijuką atne
šiau. Žinote, pobūvį turėjome. 
Tik nežinau, ar ponui redakto
riui patiks, — paduodu rankraš
tį ir laukiu iš jo gero žodžio. 
Gal pagirs, manau už mano žur
nalistinius gabumus.

Redaktorius mano rašinį var
to, skaito, bet jo veidas pradėjo 
niauktis nepasitenkinimo šešė
liu ir kaktoje pasirodė kelios 
raukšlelės, čia pat pamačiau 
prie jo stalo prikimštą krepšį 
kažkokiais rašiniais. Autorųatiš 
kai trinktelėjo man į galvą, kad

— Hm.... Klausyk, tautieti, 
— garsiai skaito paragrafą vi
duryje puslapio: “Stalai buvo 
apkrauti gardžiais valgiais, bu
teliais apstatyti su rudu ir rau
donu gėrimėliu. Skaniai valgė
me namie gamintas dešras su ko. 
pūstais ir namie raugintais agur 
kais. Linksminomės visą naktį, 
o šalto alučio išgėrę dainavome 
linksmas daineles, kol pradėjo 
aušti, šeimininkus iki ausų ap
krovėme dovanomis, mat, jie yra šį “kuris badė man akis, 
dideli biznieriai, gera būdo, tu- Don Pilotas

Išmintingas karalius

Prūsijos karalius Fridrichas 
Didysis (1712-1786) pasižymėjo 
išmintimi ir komplikuotų dalykų 
aiškiais sprendimais.

Kartą dvi karaliaus dvaro da
mos susiginčijo, kuri iš jų turi 
teisę žengti pirma pro'duris į 
priėmimų menę ir kuri gali pa
sirinkti vieną, arčiau karaliaus 
stalo. Karalius ją ginčą taip iš
sprendė: ’/

■ — Tą teisę turi ta daina, kuri 
yra negražesnė už kitas...

Tinginio-pat arimai

Nesidaįryk, ‘nes .gali pama
tyti negerų dalykų.. Neklausyk, 
nes galit išgirsti tai, ko nenori 

vęs, vaike, praszysiu gabalai edrdėtį. Negalvok^ nes gali ateį- 
iųonos^.o tu tada paduok akme-Į^ tavo Įsiti-
nį. Atėjo ant sgjimų gervė; ar
tojus liepė sau paduoti duonos, 
bet berniukas jam padavė akme 
nį. Su tuomi akmeniu teip gerai 
gervei suteikė, kad vienu, sykiu 
abi koji sutrupino. Tada gervė 
mirdama - vaitojo: o tu varna, 
varna! kokia tu melagė esi! dėl 
ko manęs nepersergėjai, kaip 
buvai prižadėjus, o manęs tokia 
nelaimė nebūtų sutikus, —r Ne 
asz, ne asz už tai kalta — at
sakė varna: tai padarė rodą dvi 
linkliežuvių žmonių, kurie ki
taip szneka, -o kitaip daro.- Pil
nas svietas tokių gudrybių į rei
kia atsargumo. . -

( IŠ “Pamokslai iszminties ir 
Teisybės” 3-čios laibos 1906 m.)

APIE SENMERGĘ TETĄ 
(Ištrauka iš čaendrašdo)

Ach, ta figūra, skulptūrinę! 
(Ąš čia kalbu apie tetą). 
Dievas ją mūryte murino. — 
Truko tikrai kokį metą.

O tą? jos linijų bangavimas! 
(Kai, būdavo, ji sukosti). 
Kalba-tai Mikaldos pranašavi
mas; j
Taip ji viską visiems išklostė.’

Dorybių pilna. Nusistatymo 
Griežto — kaip popiežių bulė...
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Amerikos Lietuvių Taryba re
prime

one

Roman Pucinski

and
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VERSAL
1800 So. Hoisted St

MB

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.

BROCK ADAMS 
Secretary of Transportation

Taupykite dabar;

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

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša v

WHEREAS, we who take our 
freedom for granted have a so
lemn obligation to assure these 
captive people that they have 
our moral support and encoura
gement in their struggles agai
nst overw helming odds; and

WHEREAS, it is appropriate 
proper to manifest to theDr. Kazys Bobelis,

Amerikos Lietuvių Tarybos Pirmininkas

He ir Utį leidiniai yra gaunami 
NAUJIINOSB, 17W $®. HALSTED FT, CHICAGO, ILL. «0CM 

MdlMtkant darbe valandemh arba uiaakanf paltu Ir pridedant 
Sek| ar piniginę perlaide.

kitko, pateikė ir ,tam tikslui pa
gamintus lietuviškus balandė
lius. Laike pietų, per garsiakal
bį trumpai bet gan nuosekliai ir 
įspūdingai buvo pranešta apie 
buvusią ir dabartį ties Lietuvą 
ir pasidžiaugta kad pirmą kartą 
šiandien Waterburio miesto bur 
mistru yra lietuvis Adolfas čam 
pė ir kad jis čia yra mūsų gar
bės svečiais. Visi atsiliepė gau
siu plojimu. ;

Po dviejų valandų užtrukusių 
pietų, A. Čampė su visais paly-

NAUHENOSE 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,

minkšti viršeliai __________ ______________ ____ __
3. A. Pakąlniškio, METAI PRAEITYJE, PRISIMINIMAI,

296 psl., minkšti viršeliai_____ _—---------- ----- ,------
4. A. Pakalniškis, ŽEMAIČIAI, ETNOGRAFIJA.

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

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJĄ
_ Alekso Abrose knyga aprašanti, paskutinių 90 (1869-1959) mettj 
Chicagos 'lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl. Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistimų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti ‘ darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban- 
kai ir kt. > <« S

Norintieji šią knygą -įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 

vardu ir pasiųsti:
1738 So. Halsted St, Chicago, m. 60608

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

minkšti viršeliai---- -------------------------------- --------§2.50
2. J. Augustaičio V- VARDYS IR ŠOVA APIE RAŠTIKIO AT

SIMINIMUS, 36 psL, minkšti viršeliai  __________S 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

minęs Lietuvos buvusią didybę 
ir dabarties padėtį ir tuoj, kai
no burmistras, pasirašė Water
burio miestui pro klamaciją, 
seklbiant, kad šiandien yra Lie
tuvių Diena. Pasisveikinus su 
aukštaisiais miešto pareigūnais, 
čampė paspaudė ranką kiekvie
nam atsilankiusiam. Po to visi 
dalyviai buvo pavaišinti kavute, 
arbata su pyragaičiais jr kilniai 
siais gėrimais. Dėmesį atkreipė 
ant* stalo padėta didelė gražių 
gėlįų puokštė, kaip Lietuvių Die 
nai pasveikinimas. Nugirsta, ap 
gailestavo nesuradę lietuviškų 
rūtų — tautos gėlę.

Tuo laiku nuolat atvykdavo 
įvairūs pareigūnai bei tarnauto 
jai ir kiti miesto veikėjai pas
veikinti burmistrą ir lietuvius. 
Kelias valandas tęsėsi visų gan 
pakili nuotaika. Iš aukštųjų as
menų girdėjosi daug pagiliančių

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo Pamarį, senus lo 
gyventojus ir gamtą. 1,200 lietuvišku vietovardžiu sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentų.

Rinkiniuose į Chicagos miesto merus yra keletas gerų kan
didatų. Tačiau norime-atkreipti lietuviškos visuomenės dėmesį, 
jog Roman Pucinski, kada buvo kongreso narys, daug prisidėjo, 
kad būtų priimta Katyno reikalu rezoliucija ir pravestos inves- 
tigacijos, jis visada uoliai jungėsi į pavergtų tautų minėjimus, 
atstovų rūmuose ryžtingai užtardavo Lietuvos reikalus Vasario 
16 minėjimų metu, visada mielai dalyvauja lietuvių parengimuose. 
Amerikos Lietuvių Taryba reiškia jam už tai padėką ir tikisi, 
kad ir ateityje jis taip bus aktyvus pavergtųjų laisvės gynėjas. 
ALT remia jo kandidatūrą rinkimuose ir prašo balsuotojus at
kreipti dėmesį į jo pastangas ginant Lietuvos ir kitų pavergtų 
tautų laisve.

,J Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzempliorįuį.
Knygas galima gauti Naujienose arba pasiunčiant'čekį arba Money 

orderį tokiu antrašu: ’ . - •

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

išsireiškimų lietuviams, už jų 
pavyzdingą tvarkingumą bei su
siklausymą, kas pateisina mies
to suteiktoji garbė, skiriant lie
tuvį burmistru.

■Pietum, 12 vai., A. čampę, 
kartu su aukštaisiais miesto 
v-bos asmenimis, su policijos 
eskortu buvo nulydėtai į ELK’s 
klubą, kur apie 10 žymiųjų mies 
to bei įmonių ir kitų įstaigų va
dovaujantys asmenys gražiai pa 
sitiko ir su kiekvfenu asmeniš
kai pasisveikinta. Pietum, tarp

nant Lietuvą.

Vakare, tos dienos burmist
ras A. čampė su palyda buvo nu 
vežtas namo, šis neeilinis įvykis 
džiugina lietuvius, nes tuom pla 
čiai atsiekta reikšmingai Lietu
vos vardo iškėlimas. Nemaža ai DENI 
rių bei italę pareiškė savo šei 
mose turį mišraus 
kraujo.

PROCLAMATION

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

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

Joom KapaSinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juons Kapaėinskas, liEIVIO DALIA. Atiminimai 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

ČIKAGirrtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Antort buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose, Kaune, Rudakiuose. 
Klaipėdoje far Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL SUSO. Yra taip pat 
Brersta t anglų kalba-

M. ZoUsnlco, SATYRINIS NOVtLėS, Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 190 pust, kaina $2.

D. Kuraitis, KELION* | ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. An- 
toriaos pastaboms neapgauna' Intmdsto ir agitpropo propaganda- bei 
nžmaskavimaL Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Praf. P. Pakaridls, KRYŽIUOČIU VALSTYBtS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė stadija apie prūsų likimą. 
Kaina $2.

Vincas žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAiTtJE. VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1928 metais. > Tel. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS OKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da
lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininku krašte, u dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: "Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūriniu laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuviu 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms Iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa
sauli Išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga Imu brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai".

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $8.00. 
Gaunama Naujienose.

čeki arba Money Orderi siusti tokiu adresu: 

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygų paMųsb**,

• i • kovais vė| grįžo i miesto rūmus, 
1 UCillSKĮ kur visą likusią dieną praleido 
__  burmistro kabinete, priimdamas 

sveikinimus asmeniškai atvyku
siųjų bei telefoninius, tarp ku
rių ir radio stotys, tiesiog per
duodant pasikalbėjimus oro ban 
gomis

j Tos dienos įvykius ryškiau pa 
vaizduoti/burmistras Ed. Ber
gin iškvietė iš Hartfordo (3 ka- 

■ ' nalą) televizijos filmotojus, j 
j bet, dėja, jie atvykę pasuko fil
muoti aliarmuojančią mokytojų 
unijos’ konferenciją, kur dera- 

' rnasi dėl atlyginimo sutarties,
.grasindami mokytojų streiku.
Tie filmuotojai nepakluso Ber- 
gino prašymui, bet pasekė, kaip 

v žmonių juokaujama: gera naujie 
na — ne naujiena, bet bloga nau 
j iena, tai gera -nau j iena.

Prisiminimui' dienos įvykį, 
burmistras Ed. Bergin įteikė A. 

j čampei ’dovaną — gražų boka-
lą su miesto herbu ir parašu, o 
kongresmenas Ronald Sarasin, 
per savo atstovą sveikino ir įtei 
kė simbolinę dovaną — peleninę 
su įgraviruotu Amerikos herbu 
ir Sarasino parašu 
atsiuntė gražų laišką, pareikš
damas pasigėrėjimą šiltu lietu
višku draugiškumu ir apgailėda 
mas, kad tą dieną - negalėjo as
meniškai dalyvauti tose iškil
mėse.

Atsidėkojant A. čampė lietu
vių vardu įteikė E. Bergin’ui 
lietuvišką skydą — plaque su 
atatinkamai išgraviruotu įrašu, 
kurį jis pats tuoj pakabino ant | and

būtų ' tą dieną lietuvis miesto 
burmistro pareigose.

Vasario 16* d. išvakarėse mies
to valdyboje kilo mintis pager
bti Lietuvą ir lietuvius ypatin
gu būdu, paskiriant tai dienai 
lietuvį burmistru ir pasirinko 
aktyvų lietuvį, visuomenininką 
Adolfą čampę.

? Waterburiečiai lietuviai per 
trumpą laiką sužinoję šią žinia, 
džiaugsmingai rinkosi* vasario 
16-tos ryta į įvesdinimo apeigas. 
Trispalvė lietuviška vėliava prie 
miesto rūmų jau plevėsavo.

Prieš .9 vai. policijos atlydėtą 
(su sirenom) į miesto v-bos rū
mus, A. čampę pasitiko virš 
iOOJietuvių, tame skaičiuje daug 
lietuvaičių tautiniuos rūbuose. 
Visi miesto pareigūnai tapo la
bai nustebinti tokiu gausiu lie
tuvių atvykimu, kurie užpildė 
visus, burmistro raštinės kam
barius. Lig šiol tik airių šv. Pat 
riko ir, italų Columbo dienomis 
huvo skiriami burmistrais, bet į 
tas iškilmes atvykdavo tik sau-

RIMTA KNYGA —GERIAUSIA DOVANA 
N*«il«new •alime ‘fauti puikią knygų, kurio* papuoš bet kokią 

knygų spintą ar lentyną,
Aleksandras PakalnKids, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų 

atiriTninim/rf tr Įvykį bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaino $5.

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimų Įvykių prisimint 
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs- 

i- ;■ tytl į 12 dalių 296 psL. kaina $5.
Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. ' n tomas. Gra

žiais viršeliais. 336 p«L Kaina $6.00. Minkštais virš. $5.00 
Praf. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO- 
L RUA, I dalis. 208 psL, įrišta — $3,00, minkštais vir

šeliais — $2,00; H dalis, 225psL, įrišta — $3,00. minkŠ-
■ tais viršeliais-------------------------------------------------------------- - $2.00

Henrikas Tomas — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
/ Pakalnės ir Labguvos.apskritys su įdomiais aprašymais, lliu- 

>? Gracijomis ir dokumentacija. 338 psL. kaina S6.
; P. KralOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos
■ .partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.

Janina Nardnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminima i 
-170 psL---------------------------------------------------------------------- $3-06
M. Gudelis, POVILAS MILERIS.- biografijos bruožai 232

puslapiai _—;----------------------- ---------------------------------------$3.86
Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidoms.

NAUJIENOS,

1739 S. Halsted ŠL, Chicago, UI 60608. — TeL HA 1-6106

AMERIKIEČIAI PAGERBIA LIETUVA
t šiemet Vasario 16-sios minė- jelė jų tautiečių 
jimas Waterburyj paminėta ypa
tingu būdu. Turbūt netik Wa- gin savo įvadiniam žodyj pasa- 
terburyj, bet ir kur nors kitam kė, kad pagerbiant Lietuvą, jis 
mieste dar niekad nebuvo girdė-1 dabar į savo kėdę pasodina ir su 
ta, kad Vasario 16 dienos proga' teikia šiai dienai garbės burinis 

tro titulą aktyviam Waterbtirio 
lietuviui Adolfui čampei.

A. čampė padėkojo už suteik-

sianos prie savo rašomojo sta- people <4 Lithuania the support 
lo, pareikšdamas, kad tas skydas j of the people of Waterbury for 
1„.„ ...„„J ------- their just aspirations for free.

uom and national independence;

NOW, THEREFORE, I, Adol 
fas Campe, Honorary Mayor of 
the City of Waterbury, do here
by proclaim February 16, 1977 
as LITHUANIAN INDEPEN-

Y in V'atsrhury and 
call upon cur citizens to join 

lietuviško I with others in observing this 
...J. B. , Day by dedicating their efforts

I and offering prayers that all 
’ tne peoples of Lithuania will 

’• again enjoy fdll liberty and com 
Į plete freedom.

Adolfas Campe
Honorary Mayor

. Dated at Waterbury, Connec- 
1 ticut this 16th day of February, 
1977.

WHEREAS, Lithuania is 
of the oldest nations in 
world whose kingdom was es- 

I tablished in 1251; and

WHEREAS, the peoples of lit- 
huania have been deprived of 
their national independence and 
individual liberties; and

"WHEREAS, there exist many 
historical and cultural ties bet
ween the peoples of Lithuania 
and the citizens of Waterbury 
who are linked by bonds of fa
mily and principle to these peop 

Vėliau jis Į je w}j0 iove freedom and justice;
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Kai įsismagina, tai negalvoja
Marijonų samdyti rašeivos nuvedė jų organizacija 

ir dalį lietuvių į akligatvi. Būtų buvę geriausia, jeigu 
jie būtų besirūpinę savo paskirtimi, o palikę politikos 
ir visuomenės reikalus tiems žmonėms, kurie turi paty
rimo, nusimanymo ir žino. Jie suskaldė įsteigtą Ameri
kos Lietuvių Bendruomenę, katalikų įsteigtus laikraš
čius pavertė vienos partinės grupelės organais, o -didelę 
Amerikos lietuvių krikščioniškai ir demokratiškai nu
siteikusią visuomenę atstūmė nuo katalikų įsteigtos ir 
išpuoselėtos spaudos.

Šiandien didelė katalikų dauguma noriau skaito 
Naujienas, nes jose randa daugiau naudingų informa
cijų ir teisingų žinių, negu katalikų įsteigtoje ir šian
dien frontininkams perleistoj spaudoj, ten nėr nei teisin
gų, nei tikslių žinių. Jeigu Amerikoje lietuvis nori pa
tirti, kas darosi bet kurioje visuomeninio, kultūrinio ar 
politinio gyvenimo srityje, tai skaito Naujienas, o ne 
marijonų leidžiamą laikraštį.

Nemokėdami išeiti iš akligatvio ir neturėdami drą
sos prisipažinti prie padarytų klaidų, jie parašė ir išlei
do “Gyvosios lietuvybės kenkėjų” brošiūrą. Jie neturė
jo drąsas net. savo pavardės pasirašyti pamfleto pra
džioje ar gale, bet jie naudoja tuos pačius argumentus, 
kuriuos, nelaimei, kelis kartus skelbė marijonų samdi
niai. Apkaltinę, Naujienas ir jų redaktorių nebūtais da
lykais, jie Naujienoms pirmeta nepaprastai didelę ga
lią visuomeniniame darbe. Jie tvirtiną, kad Naujienos 
yra kaltas dėl visos eilės nelaimių, paskutinių dešimt
mečiu ištikusių kelias organizacijas ir vadus.

Chicagoje plačiai kalbama, kad minėtą brošiūrėlę 
galėjo išleisti komunistai. K. Strėva Naujienose spaus
dintame straipsnyje turi pagrindoo taip manyti todėl, 
kad autorių metodai yra tie patys, kokius naudojo oku
pantas pačioje Lietuvoje, o jo agentai — užsieniuose. 
Brošiūrą platina tie, kurie noriai susitinka su okupan
to atsiųstais agentais, juos- vaišina ir duoda praktiškiau
sius patarimus laisvai Chicagai pažinti. 0 jeigu atvyku
sieji neturi progos Chicagą pamatyti, tai savo dukras so
dina į automobilius ir liepia atvykusius pavežioti. Yra 
pagrindo tokiai minčiai, bet mums atrodo, jog čia bus 
bereikalingai suaukotus pinigus švaistančių gudragal

vių darbas. Neturėdami drąsos tiksliai suformuluoti 
kaltinimo ir imtis už jį atsakomybę, jie viską leidžia pa
slapčiomis. Jeigu jie bent visuomeninio darbo ir gyve
nimo faktus duotų tikslius, tai gal ir galėtų paveikti 
skaitytojus, bet jų faktai silpnučiai, o argumentavimas 
tiesiog vaikiškas.

Papasakoję apie Naujienų “pastangas” griauti li
tuanistines mokyklas ir bandymus pulti lietuvių* jauni
mo organizacijas, nepateikdami nei vieno tokio “bandy
mo” fakto, jie pagamino skyrių, kuris pavadintas “Sie
kia suniekinti ideologines organizacijas." Be kitų daly
kų tame skyrelyje rašoma:

, “Puolėjams labiausiai užkliuvo ideologinės lie-

“Sūkiai

tuvių organizacijos, nes jos auklėja jaunimą krikš- P*3 b>s ideologinės lietuvių grupės,ka;p jos savo tar- 
čionimis ir lietuviais. Tai, žinoma, priešinga Lietu- Pe nesusitaria ir patarė nekreipti į jas jokio dėmesio, 
vos okupantų interesams. Kodėl tokį puolimai vyk- Barzdukas norėjo, kad tiktai jo vadovaujama grupė bū
domi ir beatodairiškai tęsiami, atsakymą davė pripažinta ir jai suteikta teisė visus svarbesnius 
Draugo dienraščio vedamasis rašinys (1377. Į. 11) J klausimus spręsti. Laimė, kad Amerikos lietuviai nepri- 
kurio ištrauką čia patiekiame:”

visa atnaujinti Kristuje ar Dievui, 
tėvynei 4r artimui — yra ateitininkų ir skautų ide- _ 
alai. Jie yra pagrindas išsilaikyti, koi jų reikės, 'skauhja",’ir ku'J leidžia Uetuvių skau-|
priemone auginti jaunąją kartą, kad ji išeivijoje ^jpnga, o redaguoja skautininkas Balys Vosylius. - 
neliktų be vadų akluose užkampiuose. Katalikų fe-į Kajp Naujienos gali pulti ir niekinti skautus ir tuo 
(.eracija yrą organizacijų veiklos derinio junginys pečiu metu nemokamai surinkti, ir spausdinti “Mūsų - 
— tu; išlaikyti lietuvį kataliką prie savo kamieno Skautiją7? Tokį šmeižtą gali skelbti tiktai jokios gėdde 

orgamzacijos, parapijos, tautinės bendruojne- į. ^vjgarbos neturintieji slapukai 
nės. Visos trys organizacijos yra priešai tautos--------------------- -----------------------------------------------F I - naujienos. CHICAGO «. ILL- Wednesday, April 13, 1977

M. Šileikis Riverview Parkas paliejus)

K STRĖVA

UŽ PINIGUS PLATINAMA OKUPANTO 
PROPAGANDA

(Tęsinys)
Slapukai puola tuos, kurie pa maskviniai agentai agentėliai, 

sirašinėja slapyvardžiais. Slapy
vardžiais pasirašę savo rašiniu, 
tai nėra slapukai, juos žino lai
kraščių redaktoriai. Bet tokią 
slapukų, kurie, sulipdė pripildy
tą šmeižtais brošiūrą, jų niekas 
nežino, nei redakcijos, nei vi
suomenė. Todėl be svyravimų 
reikia Įtarti, kad tokių išdaigų 
meistrai yra okupanto agentai. 
Tokias brošiūras jie spaudina 
okupanto pinigais ir slaptoje, po 
grindžio spaustuvėje. Kas ypač 
lietuviškąją išeiviją stebina, tai 
kad šios okupanto agentų pa
gamintos brošiūros yra sukrau
tos Chicagoje pas jėzuitus — J. 
Centre,.Drauge ir Marquete Par 
ko kažkuriose lietuvių krautuvė
se. Toki įtarimą, kad tai bolše
vikinių agentų darbas reikia lai
kyti su pagrindu kol nepaaiškės, 
kas tokią brošiūrą rašė ir kas 
spausdino. Ją galėjo paruošti tik

bendradarbiavimo puoselėtojai, 
tikslu šmeižti mūsų patriotus ir 
užpilti žibalo ant jau prigęstan- 
žių vienybę ardančių žarijų. Tai 
ne lietuvių patriotų darbas, o 
tiesioginių ar netiesioginių oku
panto talkininkų.

Slapukai puola ' 
pamokslininką

kai aiškiai rodo savo pastangas 
talkininkauti okupantui, nes jie 
savo brošiūra bando suniekinti 
net apmelžti tuos, kad tylėtų ir 
nekeltu viešumon išeivijoje at
sirandančių naudingų okupantui 
negerovių. Tačiau jų pastangos 
veltui, neužčiaups burnos nei 
pamokslininkui, z nei kitiems, 
nors ir kažin kaip jie būtų šmei
žiami ir niekinami. Jų neišgaz- 
dys tie, kurie lankstosi 
mūsų brolių žudiką. -

Išvados

tas. Maskvos agentų ir jos tal
kininkų. Ir kol nepaaiškės kas 
ją rašė ir kas atspausdino, pa
galiau kas jos išleidimą finan
savo, reik manyti, kad ji paga
minta ne J. A. V. Valstybėse, 
šmeižtai joje paskelbti prieš 
tuos, kurie spaudoje pasisako 
del išeivijoje iškylančią negero
vių, del tų, , kurie siekia oku
panto malonės ir giria jo atneš
tą Lietuvon kolchozinę “gerov.”

Iš šios brošiūros išplaukia iš
vada, kad Naujienos ir jų redak 
torius yra didžiausi kliuviniai 
mūsų bendradarbiauto jams. To
dėl šios brošiūros rašėjai kiek 
beįmanydami pila ant- Naujie
nų ir redaktoriaus galvos pamaz 
gas. Tai daro del to, kad jiems 
tiesa akis bado.

šioje brošiūroje nerasi ne vie 
nu žodžiu prisiminta apie tuos 
mūsų tautos budelius, kurie trė
mė sunaikinimui mūsų brolius 
Sibiran; apie tuos, kurie šian
dien terorizuoja mūsų brolius 
pavergtoje Lietuvoje. Jie nepri
simena tų, kurie šiandien talki
ninkauja okupuotoje Lietuvoje 
paverggėjui. Kodėl? Jie tyli, kad 
okupantas mūsų partizanus vą- 
dina kriminalistais, banditais.

Bet būdinga, kodėl šie slapu
kai tiek daug išlieja' neapykan
tos Naujienoms ir jų redakto
riui, pasirodo del to, kad Nau
jienų redaktorius labai aiškiai 
ir atvirai pasisako, o taip pas 
leidžia ir kitiems pasisakyti 
prieš Lietuvos okupantą, prieš 
jo melą ir klastą, prieš tuos, ku
rie talkininkauja okupantui. Šių 
slapukų liejamas šmeižtas yra 
pastangos likviduoti Naujienas 
ir užčiaupti burnas tiems, kurie

Puola jį mi tai, kad jis karts i j 
nuo karto iškelia plintančias iš
eivijos gyvenime negeroves, ku
rios lietuviu nevieni ja, o skal- 
dp. Įspėja klausytojus, kad toks 
skaidymasis yra naudingas pa
vergėjui. Juk. .tai yra kiekvieno- 
lįetuvio šventa?pareiga kelti aik 
štėn tą, kas . visuomenėje atsi
randa neigiamo, kas blogo įsi
gali jaunimo tąi-pe.

Pamokslininkas nekalba už-' . •• ...
ųominomis, bendrybėmis, iške
lia faktus. Šie bevardžiai slapu-

ir 
lie-

priešui, kurie pavergtuosius jau nutildė, o laisvuo- 
lius mėgina išmesti už lietuviškos veiklos ribų.' Ne
nuostabu, kad okupantas ir jo agentai pirmiausia 
kaip tik ir puola, šmeižia, niekina ateitininkus 
skautus bei jų vadus, prikaišiodami svetimybes 
suniekindami jų nuopelnus tautai.” ‘(Gyvosios 
tuvybės griovėjai” 5 psl.). ' ' _.
“Gyvosios lietuvybės griovėjų” autoritfi nepajėgė 

nieko kito .sugalvoti, kaip pacituoti Draugo” rašinį, 
Draugas neturėjo drąsos kaltinti Naujienų ateitininkų 
tarpe vykstančiais nesusipratimais, bet brošiūros auto
riai, nepasirašydami, jau drąsiai sako, kad Naujienos 
niekina ne tik ateitininkus, bet ir skautus.

Norėtume, kad slapukai nurodytų bept vieną fak
tą, bent vieną rašinį, tilpusi Naujienose, kuriame Nau
jienose būtų niekinami ateitininkai Naujienose buvo ra
šinių, parašytų veiklių ateitininkų, kurie buvo nepaten
kinti naujų ateitininkfjos vadų pasirinkta kryptimi. Jie 
bandė tuos klausimus kelti ateitininkų ir frontininkų 
redaguojamoje spaudoje,, bet nepajėgė to padaryti. 
Frontininkų kontroliuojamoje, ateitininkų ir krikščio
nių įsteigtoje ir išaugintoje spaudoje, ateitininkai nega
lėjo pagvildenti kelių, išsklaidyti abejonių* ir pasitarti 
dėl sekančių žingsnių. Savo mintis jie kėlė Naujienose.

Ideologinių organizacijų griovimo mintį įnešė slap
tą paskvilių rašeivų mokytojas Stasys Barzdukas. Jis 
šaukė specialias spaudos ir radijo atstovų konferenci-i 
jas, kvietė gražias moteris “įrodinėti”, kokios netiku-i 

ėmė šios ideologijas naikinančios propozicijos.
O kaip Naujienos skautus puola ir niekina, ■ tai pa

minėsime šį vieną faktą: jau daugiau 20 metų Naujie
nose spausdinamas periodinis škautijos skyrius, kuris 

jose pwisako priež pavergėją, 
prieš “tiltų” statytojus.

Mes jau turime tokių laikraš
čių, neminint grynai raudonųjų, Tokiu kalambūrišku pava- 

diaimu jra vadinama sanitą-

leidžUBMun ‘Cimujam knuStai" ««’ !«*■<» nt
ir Tomo Venclovos liūdymu l, ni« įmones V ans^e kyį- 

pavęs, o kaip žinoma, kvcpu- 
I vimas yra nųolptims oro į pląų 
Ičius pumpavimas, per

žmonės su savimi deguonie 
tankų nesinešmją ir daktarai 
ar sanitarai kiekviename žing 
soyje nepasitaiko, dėlto žmo
gui staiga nus|ojus kvėpuoti, 
vienintelė pagalbos priemonė 
yra iš kurnės į burną kvėpavi

vienas, kurs žino . kaip, nes 
dažniausiais atvejais tokiu kvė 
pavimu į ąpalpusiojo burną, 
jo kvėpavimas atsinaujina, pa 
našiai kaip _ iššėjusį laikrodį 
užvedus. Policija ir Ugniage
siai, ambulansų tarnautojai 
yra resuscitacijos pamokinti 
ir atvejų atvejais savo kvėpavi 
mu į paciento plaučius išgelb-

prieš

je.\

Deja Šie bevardžiai jų nepuo-, gmmį kraujui pristatyti. Tik 
la ir jų nepasmerkia. Kodėl i minučių kraujui .degup 
puolami tik tie, kurie atvirai (nebegavųs, pradeda išmįr 

n— 1, A * ti smegepų pelės, kūrins ypit^ 
mų rodymą kun. A. Kezio vado < prikauspjnos nnp deguo- 
vaujame J. Centre, puolami tie '<0 Ė*****^^ 
kurie išėjo protestuoti del jų 
rodymo. Tam jie sulipdė brošiū
rą. suniekinti Naujienas ir jų 
redaktorių ir visus tuos, kurie 
del to protestavo. Reiškia nepa
vykus J. Centre rodyti bolševi
kinius filmus jame tapo sukrau
tos įr platinamos Maskvos tal
kininkų paruošta brošiūra nie
kinanti mūsų išeivijoje pątrio 
tus.

Paskaičius šį pamfletą plati
namą J. Centre, Drauge, Mar
quette Parke pas kelis lietuvius 
pardavėjus reikia tik nuogąs
tauti, kaip toli pavyko okupan
tui įsiveržti į lietuviškos išeivi
jos gyvenimą. Dabar aiškiai iš
ryškėjo jo pastangos bei prie
monės užčiaupti burną tiems, 
kurie įspėja visuomenę bildėti ir 
savo agentų pagalba pasislėpu
siais slapukais pila žibalą ant 
nesantaikos žarijų.

Ant mano stalo guli dvi kny
gpalaikės : viena prirašyta J. 

■ Aničo ir kita Jakaičio. Abu mū-
Šis bevaržių paskleistas leidi- sų tautos išgamos, okupanto uo- 

nys, reik manyti buvo pagamin-/jūs talkininkai- Pirmoji sunieki
te <; Ma nkvnc noran+n -rr mc tal-4 na jr agentais išvadina VISUS 

tuos kunigus kurie pasiraškė 
prieš okupantą. Kitoji sunieki
na mūsų Vliko veikėjus, juos pa
darant didžiausiais niekšais, išda 
vikais, svetimų valstybių šni
pais. Bet" kas būdinga, kad mi
nėti slapukai naudojasi tuo pa
čiu metodu kaip ir anie okupan
to talkininkai ir šie rašo pamf
letą, naudoja tą patį rašymo 
būdą, būtent suniekinant tuos, ku 
rie aiškiai pasisako prieš oku
panto melą ir klastą, prieš Pet
ronio vadinamąją ‘Tėviškės” 
draugiją. Slappukai pils ant jų 
galvos pamazgas, nes jie Įspėja 
prieš okupanto pastangas išeivi
ją, kad būtų budri, nes jis nes
naudžia.

Pagal šių bevardžių slapukų 
skelbiamą melą, išeina, kad gy
vosios lietuvybės griovėjai yra 
tie, kurie griežtai pasisako prięš 
tuos “tiltų” statytojus bendra
darbiauti su okupantu. Tie kurie 
aiškiai pasisako prieš vaikų ve
žimą į pionierių stovyklas, jau
nimo vykimą į Kapsuko univer
sitetą, Vilniun.. Tie, kurie pasi
sako prieš okupanto rengiamus 
išeivijai koncertus, filmų rody; 
mą J. Centre. Tie kurie griežtai 
pasisako spaudoje prieš kun. A. 
Kezį, davusį leidimą bolševiki
nius filmus rodyti jo vadovauja
me Centre. Tie kurie gina Altą 
nuo pasikęsinimo ją sulikviduo- 
ti, tie kurie reikalauja; kąd X* 
B-nė apjungtų kuo plačiausiąs 
lietuvių mases.

Be to, lietuviškoji visuomenė- 
turėtų labiausiai stebėtis, kad 
minėtoji šmeižtų brošiūra yra

Taigįi, Chicagos Sveikatos 
Departamentas drauge su Chi 
cagos širdies Draugija ruošiu 
plačių programų ko dides
niam asmenų skaičiui šio gy
vybinio meno pamokinti. , |

Aplikacijos formas popnčiy 
stoti j trijų dienų CPR* (Qar- 
diopulmonary Resuscination) 

instruktorių kursus, galimą 
gauti CKicagos širdies Draugi 
joje, 22 West Madison St (tel. 
FI 6-4675) arba skambinti Ms.' 
D. Aubrook, Department of 
Health; 744-3809. ,

Įsakė Vikingui 2 Marse 
per žiemą nieko neveikti

liniukai Jet Propulsion-laborą- 

2 per žiemą nieko neveikti, p 
taupyti sąyp energiją, panaudo
jant ją apsigynimui nuo didžių- 
jų speigų, kad nesužalotų jauį-

Lietuvių televizijos rėmėju 
metinis susirinkimas bus balan
džio 17 d. 2:30 vai. po pietų LTV 
patalpoje 5845 So. -Oakley Ave. 
Bus renkama 1977 metų valdy
ba. Dalyviai bus supažindinti su 
lietuvių televizijos veikla.. Pra
šome visi skaitlingai dalyvauti. 
Po susirinkimo bus vaišės, ku
rias paruošti pažadėjo šeiminiu- • 
kė Eleonora Lukienė.

. St. Patlaba

•Maskvos agentų paruošta ir su
krauta J. Centre ir jėzuitų pla
tinama. Tikrai visuomenė turi 
budėti, nes okupanto agentai 
bei agentėliai ne tik braunasi 
prie Jauflįflao Centro durų, bet 

v jie jau jo viduje pardavinėja už\ 
platinama už pinigus J. Centre, pinigus mūšy patriotus šmeį- 
Tai jau didelis skandalas; jei ji žiancią propagandą.

•-.u* **
> .0
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DR. K. G. BAIUKAS
LKLatkURA IR MOTCtŲ LIGOS
GINEKCLOGIMO CHIRURGU* 
6449 Sa. Mulmfci M. (Crawford

Madxai U6!d>t<). TaL LU 5-6446 I
Priima hgomus pagal twruruiM j 

'e» neatsiliepia, skambinti 374-^*04

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR tLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Teief. 695-0533

Valley Medical Center 
S50 SUMMIT STREET

ROUTE 56, ELGIN. ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

WftsichesNr Community klinikos 
Medicinos diroktorius, 

(935 S-Msnheim Rd.,Wsstchsstwr, HL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis b 

kas antra šeštadieni vai. 
T<U 562-2727 arba 562-272$

RB2L: GI S-OS73 

DR.W.E1S1N-E1S1NAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ UGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIHURGUA 
6132 Se. Kedzie Ave^ WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimu. Jei neaU 
siLėpia. aliamhĮątį Mi 3-0001.

Telef. BE 3-5893

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

3907 West 103rd $tre«t 
VrteMos susitarimą

Puvis de Chavannes Žveję šeima

TRYS MODBŪffiKOS KOPLYČIOS
MKSTt TVraaOBIUAMii PASTATYTI

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

OR. K. A V. JUČAS 
$89-444] 561-4605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
<002 N. WESTERN AVĘ, 
52M N. WESTERN AVE. 

Telefonas atsakoma* 12 vai.

DR. f KAUK PiKKAS 
OPTOMETRISTAS 

KAIJįA LIETUVIŠKAI
UIS W 74«t SL — Tel. 737-5149
Tikrinė akis. Pritaiko akinius ir 

contact lenses”.
/’•L pagal sesitamną. Uždaryta tra

FKVAS IR SUNŪS 
MARQl KTTE FUNERAL HOME 

4533 Ual

I41Q So. 50th Vkero 
teUL; TUvaUU MUM

'"Jėzus Kristus pefydys tave". — Ap. Garb. 9:34.
šituos žodžius pasakė Petras Anėj ui, stabo ištiktam, kuri apaštalas 

rado Lidoje ir pagydė. Faktas, kad jis buvo išgulėjęs patale aštuonerius 
metus liudijo, kad jo pagydymas buvo Dievo galybe padarytas stebuklas. 
Tasai įvykos greit pagarsėjo ir pritraukė prie Viešpaties ir jo bažnyčios 
daugelį. Jokie stebuklai pasiliko tik iki tol, kol gyveno Viešpaties iš
rinktieji apaštalai. Gydymo dovana, o taip pat kitos dovanos, įvykdavo 
tik apaštalų rankų uždėjimu. Viešpaties Jėzaus išrinktų ir įstatytų apaŠ-’ 
talų buvo tik dvylika, ne daigiau, nes Judo Iskarijoto vietą užėmė apašta
las Povilas. Dangiškoji Jeruzalė, kuri buvo regėjime parodyta Jonui Ap- 
reikštojui, turėjo tik dvylika pamatų.

Visi lino, kad mirtis yra Ir palieEU kiekvieną. Bet kur yra mL 
rusi e i i? | tą klausimą atsako knygute "Viltis po mirties", kurią gausHe 
o^nokamal. Rašykite:

F, LA V 1ST, 3715 WEST 66th STREET. CHICAGO. ILL, 60629
IV. RAJTO TTRINtTOJAI

rasės, tėvynė, valstybė, religi
ją, tautiškumas ir žmogaus to 
būtybės. Ąątroji dalis — lie
tuvių tautos individualybė: 
lietuvių papročiai, darbas, lai 
svalaikis, dorinės pažiūros,sa n 
tykiavimo būdas, vyro ir žmo
nos santykiai šeimoje, vaikų 
auklėjimo būdas, valgio kul
tūra, Lietuvių, tautos gyvenvie 
tės ryšium su Arijų rasės kil
mės studijomis, ir apie lietu
vių kalbos senumų, kas yra gy
vas liudytojas apie pačios lie
tuvių tautos senumą, apie ar
klio rolę indoeuropiečių, taigi, 
ir lietuvių gyvenime, mitologi 
joje, ir liaudies dainose (žir
gelis karo ir taikos metu).

Paskaitos baigiamos religi
nėmis tradicijomis, išlikusio
mis iš lietuvių savos religijos 
žiloje senovėje.. j

Knyga, visas V. J. Bagdana- 
: vičiaus paskaitų kursas skaity

tinas visiems lietuviams be 
1 amžiaus ir pažiūrų skirtumo.

Mažeika ū' EvansVytauįku J, ■ įtagdvvtf'.čiut: 
TAUTOS SAMPRATA IR LIE
TUVIŲ TAUTOS INDIVIDU
ALYBĖ. Paskaitų kursas čika 
gos Pedagoginiame Lituanisti
kos Institute. Čikaga, 1977 m. 
Autoriaus leidinys, 11 x 8*4 
nykščių (inčų, coliu), 132 pus 
lapių su apianka knyga, kai
na $3.00. a

Ši knyga yra kursas paskai
tų, autoriaus skaitytu 19G3, 
1966 1969, 1973 ir 1976 metais.

. Rockford, Illinois

I

Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
’JireKtorių 
Associacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

Trudeau skiriasi
OTTAWA, KANADA. — Mi-

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIĄ LAIDOJIMO ĮSTAIGA

3A54 Sa. HALSTED STREET Phone: Y Arda 7-1911

$2.00

$3.00’ 
$2.00

Lithuanian National Democratic 
dubo susirinkimas įvyks trečiadienį, 
balandžio 13 d.. ? vai. vak. šauliu ma
nuose. 2417 W. 43rd SL

Nariai ir svečiai nori prisiraiyti i 
duba, kviečiami dalyvauti. Turim 
daug reikalu aptarti. Po susirinkimo 
bus vaiste. ' P. Oavkkihlm

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69tb STREET R> public 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginis 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Paloa Hills, HL 974-4413

DR. ANTANO J. GUSENO RASTAI 
NAUJ>GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI {DOMIUS GYDYTO

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

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. ---- ------------------------ ------------------- $3.00

Tikrieji šalčiai prasidės 
nuo 1985 metų iki 2000 m.

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE,

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

BOSTONAS. — Ši šaltoji ži7e 
mą buvo tik įžanga į tikrą šal
tą gadynę, kuri prasidės 1985 
metais ir tęsis iki 2000 metų, 
pareiškė Tnetreorologijos profe
sorius Massachusetts Techoncdo 
gijos Institute, Dr. Hurd C. fil
let. Temperatūra 1990 metais 
bus šalčiausia per visus 200 me
tų. Jis pranašauja, kad pasikar
tos 1816 metai, kurie praėjo vi
siškai be vasaros, kai birželio 
mėnesį prisnigo iki pietinio 
Ohio, o šalnos nuniokojo pasė
lius iki Virginijos liepos mėnesį.

Sniegas gali siekti Miami pęr 
ateinančius 25 metus.

Artimiausios trys žiemos grei
čiausia bus tokios kaip buvo Ši 
praėjusioji, nors ateinančioji ga. 
Ii būti truputį šiltesnė. Po 1980 
metų turėsim atadrėkį, trejetą 
ar ketvertą žiemų šiltesnių, bet 
X> to prasidės gilaus šaldytuvo 
temperatūros.

Per tuos 15 metų Dr. Willet 
aumato daug- audrų Atlanto pa
kraščio ir Naujosios Anglijos vai 
’tijose, sausos karštos vasaros, 
ret labai šaltos žiemos pietuose, 
galimos .žiaurios sausros Meksi
kos pasieųįo. valstijose, liūtys 
‘Kornų juostoje” ir apsčiai žiau 
rių audru. Taip pat Kanados pre 
rijoms didelės sausros. -Dar blo
giau Afrikoj, Pietų Azijoj ir In
dijoj---  badas.

Tokie oro kitimo po 180 metų 
ūkiai esą kartoj asi-dėl saulės dė 
mių, kurių magnetiniai laukai 
radiacija bombarduoja žemės at
mosferą. Juo daugiau saulės dė
mių, juo daugiau gauname ra- 
liacijos, pasakė profesorius.

0R. LEOtiAS SEIBUTIS
INK STy, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHfRURGUĄ
WEST 63rd STREET

VttL, nuo 1—4, po pietų
tehTrtad. nuo 5^—7 vai vak 

Ofiso 774-28SG
Naujas ras. 448-5545 x i

VfT, TAURAS
GYDVTDJAS ir CHIRURGAS

Sempra praktika, spec. MOTERŲ iige
* Ofisas: 2652 WEST 59th STREET

Tslu PR 3-1223
£FISO VALu pinu., antraip trečiao 
fr penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak šeštadie 
uiais 2-4 vĮl. po piety ir kitu Įnik 

nagai susitarimą

P. SiLEIKiS, 0. P.
URTHUFEOAS-PROTEZISTA 

Aparatai - Protezai. Med. Ban 
dažai. Speciali pagalba kojom- 
(Arch Supports) ir t t.

«»50 W«» 63rd SL. Cbwago. Ui. 606; 
Telefcs PRęspect 4-5064

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63jd STREEI
PR S-0833 ja PR $4)834 

Taip pat naujoji Barbaros h 
Gene Drishry krautuvė

THE DAISV STHPę > ” 
9918 Southwest Hwy, Oak Lawn, 

Tel. 499-io18

EfcKRAŲSTYMĄl .

L»idim*| — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

Tel. WA 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
ii įvainv atstwnv.

ANTANAS VILIMAS

TaL 376-1882 arb« 376-5996

SOPHIE BARČUS 
radijo Šeimos valandos 

Visa* proįramos ii WOPA»

Ltetwiy kalbas kasdien nuo plr- 

ir Irma dieni nuo 8:30 iki 6:30 
vai. ryto.

7459 So. MAPLEWQOO AVE. 

CHICAGO, ILL, 6O6»

tus. Nors viešurtioje jie pyksta, 
kad oficialiuose leidiniuose su 
atsakingais redaktoriais ir leidė
jais kai kas rašo pasirašydami 
slapyvardžiais, bet tas jų melų 
leidinys net slapyvardžių netu
ri, o yra visiškai bevardis, kaip 
iš pragaro atsiradęs. Mes nori
me savo teises apginti. Jąs ne tik 
apginsime, bet ir iškelsime vie
šumon tuos vienybės ardytojus.

•Ž-

damajamę -Žodyje pasakyta, 
buvot padėti jaunajai Ameri
kos lietuvių-šviesuomenės kai
tai susiorietupti tautiniais 
klauspiąis.

Siekdamas priaugančią jau 
nąją Amerikos lietuvių kartą 
geriau supažindinti su pačia 
lietuviii tauta, autorius savo 
paskaitas stengėsi laviruoti 
“tarp apgauŠn^o nternaciona 
lizmo ir,pavojingai susiaurin
to nacionalizmo” ir kadangi 
pati lietuvių tauta neturi se
nųjų amžų rašytinės istorijos, 
autorius savo paskaitų, kursui 
panaudojo indoeuropiečių ir 
etnologijos studijas, religijų is 
torijos ir archeologijos studi
jas, . ■

Kąyga yrą iš dviejų dalių; 
pirnjoji apie tautos saiųpi ątą, 
pavyzdžiui — tautinės vertyz 
bės: kalba, kultūra, Europos

nisteris pirmininkas Pierre Tru
deau ir jo žmona Margareta su
sitarė po šešerių metu vedybinio 
gyvenimo padaryti 90 dienų 
perskyras. Spėjama, kad toks 
sutarimas buvo padarytas po to 
kai kovo 5 dieną Mrs. Trudeau 
viena išskrido į Toronto dalyvau
ti naktinio klubo '“Rock’J kdncer 
te. Draugės paklausta, Margari
ta atsakiusi “kadangi esu jau- 
na . ♦

EUDEIKI

1605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Teį: YAnįs 7-1741.1742

1330.34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

’ Antanas. Marma

c Apie patarimą neplepėti
Prezidentas Fordas, patarė pire 

zidentui Carteriui mažiau ple
pėti Savo plepėjimu jis esą su
gadinęs sekretoriui Vanęe pokal
bius Maskvoje.

Jęi jau prezidentas Fordas taip 
jąų žinojo visus gerus patari
mus, tąi kodėl jis pralaimėjo 
rinkimus? Gąl todėl* kad visą 
UŽ sięnio politiką vedė nę jis 
pąls, Ket Kisįągeris, kurią patai-

ka vimo rusams žmonės neja- 
mėgo.

O vesti tokią politiką, kuri 
patiktų rusams ir būtų galima 

įsu jais susitarti, o vėliau jie vis- 
viėn tų susitarimų nevykdytų, 
tarAmerikai jokios’naudos iš to I 
nebus.

Ar tik nebūtų geriau, jeigu bu
vęs prezidentas Fordas ir jo se- , gūnaLTie gaisrai sunaikino dau 
krelor-ius Kisingeris nesikištų į Į giau kaip 14 000 skrų žvaiių miš 
prezidento Jimmy Carterio ve- ky ploto, sunaikino penkis žino
dama politiką? njy gyvenamus namus ir 6 au-

Antanas Marma, i tome-bilius. ir gaisre žuvo vie- 
4601 S. Talman nas žmogus.

Padegė 20 mišku
CANDEN. N J. — Mažiausiai 

pusė iš 40 miškų gaisrų, kurie 
prieš savaitę per kelias dienas 
laiko degino daug spygliuočių 
miškelių, buvo arsonistų padeg
ti, kaip spėja New Jersey parei-

Mj\WERiNl$K‘AS ĄIR-CONDĮTIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVP 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
5307 So. L1TUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

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

Gerb. Naujienų Redakcija!
Siunčiu Tamstoms čekį $33, 

les nujaučiu, kad mano prenu- 
ncrata jau baigiasi. Tai jos pra- 
ęsimųi, o likutis Masinu fondui.

Linkiu visiems linksnių pava- 
ario švenčių. Linkiu jums vi- 
iems ir visiems bendradarbiams 
vi rtybės nepalūžti nuo puolimų 
latriotus vaizduojančių bendra- 
larbiautojų ir dar blogesnių. Ne
kreipkite dėmesio į jų niekini- 
nns. bet tvirtai stovėkite tiesos 
r teisybės sargyboje.

Rockfordiečiai yra pasipikti 
ę tokiais bendradarbiautųjų ir 
iltų statytojų veiksmais, j ku
inus negražiai įsivėlė ir susi|e- 

>ė mūsų vienuolynai bei jų spau
da. Labai negražu, kad jie spaus
dina ir platina tuos melų pamfle-

T-Tr*-rr.v T8

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

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

PRANEŠAME GIMINĖMS, DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS, KAD

ARCHITEKTAS JONAS KOVA-KOVALSKIS
išliktas 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 
papinėse.

jGiliąi nuliūdę paliko: žmona Bronė, sūnus Jonas, marti Jurgita, anūkai 
—. Vidą ir Rita.

Australijoj paliko brolio žmoną Gražina, brolio sūnūs — Algis ir 
Jūras su šeimomis, ir brolio duktė Guoda Bl i okas su šeima.

Amerikoj paliko pusbroliai Dr. Petras Vileišis su šeima ir Dr. 
Karys.Vileišis su šeima, pusseserės — Alena Devenienė su šeima, Rita 
Bagdonienė su šehpa ir Sofija Pkchavfčienė su šeima, pusbrolis A. Ta
mašauskas, kiti giminės ir daug labai artimų draugų.

Nuliūdę:

žmona, sūnus ir jo šeima

GEORGE F. RUDMINAS
33.9 So. LITUANICA AVĖ. Tel: YArds 7-1138-1139

rūpinimą. ------------------- :--------- ------------ --------------------
Dr. A* J. Gusmh — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 .dabar tik_________ -
Minkštais viršeliais * tik ___________________________

Dr. A. X Gussan — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONIS.
' kelionės po Europą įspūdžiai Dabar tik__________

GtHma taip pat užrūkyti paštu, atsiuntus čakĮ arba monay orderi, prie
nurodytos kainos pridedant 50c. parsiuntimo Išlaidoms.

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60608
———————
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REAL ESTATE

J

(Bus daugiau)
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1

?

★ Pasakyti tiesą šiais laikais

1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL, 60608 STATI FA*M

IMSUSAMCf

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

1789 South Hahrtxi Streot, ChJcx<8, I1L 60688
c.

BESTTHINGS IN LIFE

Šutė Farm.Lite-tUsusraHoę (SSmįany

GIVE HEART FUND

— Vladė Glosienė iš Marquette 
?arko išrinkta šv. Kryžiaus li
goninės pavyzdingiausia balan-’ 
džio mėn. tarnautoja. Ji dirba 
tos ligoninės motinystės skyriu-

ga prisiuntusiems po $4 už ka
lendorių. Dėkui K. Voveriui iš 
Evergreen Parko, ta pačia pro-

HELP WANTED — MALI 
Darbjiinkv iRrti'i*

už $1,25. Jeigu 
atsiųsti $1.50 čekį

Pinigus prašome

Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE '

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET 

Tel. 737-7200 arba 737-8534

NAUJIENOS, 
1739 South Halsted St

Chicago, HL 60608

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

Lail Frank Zapolit 
320872 W.95th St.

GA 4-8654

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

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

PLATUS LOTAS arti Sv. -Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

3 GRAŽUS BUTAI IR BIZNIS. 2 
aukštų mūras, gazu šildomas. Garažas, 
platus sklypas sklypas, arti parko. 
S4Q000.

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

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

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

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

Notary Public
’ Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878

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

4645 So. ASHLAND AVE. 
523-8775

TAISAU NAMUS 
IR VISKĄ NAME 

Telefonuoti: . 
476-7727 arba 523-9367 **<- * - .

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 Kedzie. 
Virš $5.500 lengvų pajamų metams. 
Paveldėjimas ir šeimos turto padali
nimas. Užteks įmokėti $7,000.

2 AUKŠTŲ MŪRAS, du po 6 kam
barius butai, dvi naujos šildymo sis-

. temps gazu, 2 mašinų garažas Mar- 
Iquette Parke. $36,000,

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto leidimą 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS
' 4358 So. Washtenaw Ave*
z TeL 927-3559

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

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

MARIA NOREIKIENS — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
2608 West 69th SU Chicago, Dl. 60629 • TeL WA .5-2787 

□IdaHs m si rinkimu geros rūšies Įvairių praldp.
MAISTAS !š EUROPOS SANDĖLIŲ. *

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAI 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORM ACH V KREIPTIS l

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

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

70’ IR TALMAN puikus 2 butu 
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 butu mūras su 
2 mašinų garažu. Geros pajamos. 
$54,900. I

BUDRAITIS REALTY

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis

¥ ' . . .nuomininkus
4243 W. 63rd Sh, Chicago

Tel. 767-0600.

PUIKUS 8 butu mūrinis, arti šv. 
Kryžiaus ligoninės. Virš SI9,000 pa
jamų. Palikimas — nupirkite.
. GERAI IŠLAIKYTAS mūrinis. 2x5 
ir veikiantis biznis Arti 63-eios ir 
Campbell Virš $500 pajamų mėne
siui ■ ' ■ \

TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW. 3 
mieg. ir valgomasis. Labai patogus 
susisiekimas I vakarus nuo Califor- 
nijos prie 63-ėios.

, Ivždri apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam

Y:

MAINTENANCE MECHANICS
For plant in heavy 

metals industry.
Applicants must have well 

ground mechanical b^kground of 
conveyor systems, overhead craneą 

hydraulic systems and other 
plant machinery.

Welding experience also required.
Ę. LAVIN & SONS, INC.

3426 SL KEDZIE AVE.
(Equal Opportunity Employer)

FLORIDA'S AAACKLE BROS. INC. 

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

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635

Area Code 312 771-8200
ANNA DOCHES 

Lithuanian Representative 
____________________________ r

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 AVE. 

(Equal Opportunity Employer)

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jumlnat, A KISS IN THE DARK. Pikantktlnj Ir Intynrfu nuotykiu 

aprašymai, paimti ii gyvenimo. Lengva* stilius, gyva kalba, granai iileista 
150 psL Kaina $2-50.

Dr. JuoMf B. Končiui, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Istorijor 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
psL, kainuoja $2.00.

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

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

mokėjusiems savo prenumeratas 
| iš anksto be raginimo ir ta pro-

■NAUJILNOS* BOLŠEVIKAM?
YRA RAKŠTIS .TŲ AKYSE

hauji»no% CNICA9O 8. _ Wednesday, April 18, 1977

Didžiausios kailių 
pasirinkimas 

pas riCElntell 
lietuvi kaillnbiką 

Chic&goje “■

NORMANĄ
8URŠTEINA

TeL 263-582^ 
^(įstaigos) ir ' 
! 677-84«£

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

SODYBŲ PIEVELES J .
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

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

Ryšių palaikymas su pavergta Lietuva
(Tęsinys)

Ką davė mums 
bend radarbiavi mas?

Gal ir buvo, bet aš nežinau, 
kad būlų mūsų menininkai, ra
šytojai ar dainininkai pakviesti 
paverųton Lietuvon, ar kas ten 
jiems būtų ruošę koncertus!

Tiesa, yra vienas kitas tipelis, 
. kuris gavo “teisę” rašyti “Gim

tajam krašte”. Bet kam iš to 
nauda? Tik ne mums.

Nuvažiavo pavergton Lietu
von buvusi “Draugo” bendra- 
dąrbė — S. Narkeliūnaitė. Bet, 
deja, po trumpo pabendradar- 
biaviino su ištikimais rusiško 
rango žurnalistais, rašytojais 
pradėjo “dainuoti” ne iš mūsų 
gaidų.

Po ilgesnio bendradarbiavimo, 
lankymosi pavergtoj Lietuvoj, 
V. Alseika, buvęs Draugo bendra 
darbis, garbingiem tėvam, sūnus 
palaidūnas, užtraukė gėdą — pa
noro bendradarbiauti su Mask
vos ponais. Parsisamdė rusams 
už berną. Rusai davė jam ne
sunkų darbą — šmeižti Ameri
kos lietuvius. Kaiipo žmonės sa
kydavo, kad ir šuo šunį nevisa- 
da puola, bet V. Alseika lietuvį 
puola visomis keturiomis, ypač 
noriai ir piktai kandžioja tuos, 
kurie dirba Lietuvos laisvinimo 
darbą. šmeižiko darbas žemas 
ir niekšingas, bet žmogui, prara
dusiam lietuvio garbę, tai nesvar 
bu. Už tokias dideles paslaugas 
— niekšingo darbo vykdyrųą 
Lietuvos pavergėjas dosniai atsi-1 
lygino: davė V. Alseikai riebiau
sią ir pieningiausią Lenino var
do kolūkio karvę žįsti. Dabar jis, 
tapęs raudonu rusiškuoju komu
nistų veršiu, pasigardžiuodamas 
žinda lenininę karvutę ir šmei
žia, niekina Amerikoj gyvenan
čius lietuvius. O kad Lietuvos 
pavergėjais melą ir šmeižtą, kaip 
neatskiriamą komunizmo dali,

laiko menu, tai greit V. Alseikai 
suteiks inisijielniusio menininko
— šmeižiko vardą.

Taigi, žmogus atrado save ir 
kylą kaip aut mielių komunistų 
rojuj, o kai pakankamai iškils
— bus išmestas kartu su savo 
šmeižtų kūryba j “garbičių”, 
kai]) kad buvo išmesta Salomė
jos Neries poema apie Staliną. 
Sic transit gloria mundi (taip 
praeina pasaulio garbė).

Nuvažiavo į pavergtą Lietuvą 
mūsų žinoma dainininkė t. y. 
viena iš trijų didžiųjų tarpo. Ji 
nepriklauso prie bendradarbiau- 
tojų. Ten jai nieks koncertų ne
ruošė, kaip kad čia ruošia at
siųstiems iš pavergtos Lietuvos 
dainininkams. Nežinau, kieno 
pageidavimu, jai buvo leista pa
dainuoti mažoj konservatorijos 
saliukėj prie uždarų durų, ke
liolikai komunistų klausant.

Mb-Tas pat buvo ir L. Juodytės, 
lankantis pavergtoj Lietuvoj.

Mūsų bendradarbiautojai ir jų 
šatininkai nutarė padaryti di
džiausią žygį i pavergtą Lietuvą
— įsiprašė žaisti krepšinio rung
tynes su pavergtos Lietuvos krep 
šininkais.

Vargais negalais sutiko paten
kinti mūsų bendradarbiautojų 
norą — žaisti krepšinio rungty
nes. šiaip taip sulipdė krepšinio 
komandą. Rinko pinigus'iš lie
tuvių — surinko. . Nuvažiavo 
krepšinio komanda Lietuvon. 
Apie mūsų krepšinio komandos 
atvykimą Lietuvon negarsino ir 
tik vieni ruošėjai žinojo ir labai 
baiminosi, kad tik nepraloštų 
Am. lietuvių krepšinio koman
dai. Deja, nepralpšė. Krepšinio 
varžybų atėjo pasižiūrėti tik tie, 
kurie<buvo pakviesti — komu
nistų patikėtiniai.

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

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

Telef. 312 238-9787
• NemokaTna* patarnavimas užsakant lėktuvu, traukinių, laivų- kelio

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

' • 8 dienų lietuvių ekskursija Į tris Havajų salas rengiama balandžio 
15 d. Kaina $479. *

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

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
XAOTIENOHS šiemet rnėjo 60 metą. Minint t< ankattĮ. gerMint pirmoje 

Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus Ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus,

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų Uetrrių laisvę 
neidamas ir neddedamos 1 sandėrius su okupantais ar jų Įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes, jų bendras inrtltn- 
djas Ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tiksliu.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltinlų 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 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi | visus lietuvius pasekti lietuviškos 
jpaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet Ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos Ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesatae.
KAINUOJA: Chicago]* Ir Kanadofo matams — S30.00, pasai maty — $18.06, 

' trims man. — $830, vlsnam man. $3.00. Kitos* JAV virtos* mrtam*
— $26.00, pus*! mrty — $14.00, vionam mėn. — $250. Užslonlvė
so — $31.00 mrtama. Susipažinimui siunčiama savaite nomekamaL

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpų.

Siunčiu_________ doL Naujienų prenumeratai. Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

Vyt Kasiulis Natų rm ortas

— Sol. Stasys Citvaras iš New ga atsiuntusiam $2. 
Yorko buvo pakviestas gastro
lėms Europoje su kazokų choru.
Dalyvavo 150 koncertų, daugiau
sia Vak. Vokietijoje.

— ‘‘Pelkių žiburėlio” litera
tūrinėje valandėlėje, girdimoje 
per Margučio radiją tarp 7-8 vai. 
ryto iš WNIB stoties 97.1 FM 
banga, šį ketvirtadienį, balandžio 
14 d. bus perteikta Tomo Venc
lovos kūryba. Skaitys pats auto
rius.

— Dėkui Marijai Andrijaus
kienei is Marquette Parko apy
linkės už $6 auką. Dėkui tos 
apylinkės tautiečiui, užsisakiu
siam Naujienas vieneriems me
tams. Dėkui Frank Basčiui iš 
North Chicago, HL, ir J. Andri- 
koniui iš Manchester, Conn., ap-

— Antanas Juzelskis, Dowa
giac, Mich., atsiuntė tokį laišką; 
“Gerbiama administracija! La
bai gaila, kad Naujienų skaityti 
nebegaliu, nes dėl akių susilpnė
jimo nebematau ir prenumeratos 
daugiau fiebepratęsiu. Įdedu $5 
čekį- už kalendorių. Gaila atsi
skirti su Naujienomis, dar gai
liau, kad savo vietoje negalėjau 
surasti naujo skaitytojo. Aš ti
kiu, kad platintojai mano vietoje 
ką nors kitą suras. Linkiu, kad 
Naujienos eitų, linkiu, kad jų. 
skaitytojai didėtų”. Dėkui už il
gametį Naujienų skaitymą. Dė
kui už laišką ir už auką. Linki
me geros sveikatos, labiausiai at
gauti regėjimą ir vėl būti nuo
latiniu Nąujienų skaitytoju.

— Dr. Peter T. Brazis išrink
tas šv. Kryžiaus ligoninės me
dicinos darbuotojų ruošiamo po
kylio su šokiais ruošos, komite
to pirmininku^ j komitetą įeina 
taip pat dr. Jonas J. Simonaitis.

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, 111. 60627. — Tel. WA 5-2737 
3333 Sc. Halsted Ft, Chicago, 111. 60608. — TeL 254-3320 

V. VALANTINAS

AR JAU PASIDAREI E ' 
SAVO TESTAMENTĄ?

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

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI - 

Su legališkomis formomis 
Knyga su formomis įgauna’ 

tna •Naujienų’ administracijoj 
Kpygos kaina $3.. 3u legahško- 
mis formomis — 83.50.

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

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

Pokylis bus Butterfield. Country 
klube balandžiu 16 d.

— Andrius Smolskis, Welland, 
Ont. Canada, pratęsdamas pre
numeratą, savo sveikinimus ir 
gerus linkėjimus atlydėjo $5 au
ką Naujienų paramai. Toronto 
tautietis užsisakė Naujienas vie
neriems metains, bet pavardės 
įrašė neminėti. L. Minginas iš 
lot Springs, Ark., atsiuntė §2 

už kalendorių. Dėkui visiems. 
‘Visi skaitytojai prašomi remti ir 
platinti Naujienas, darant pa
stangas rasti bent po vieną nau- 

’ ją skaitytoją. Visi lietuviai kvie
čiami atkreipti savo asmenišką 
dėmesį Į Naujienas, gerai si jo
nus susipažinti ir pareikšti savo 
asmenišką nuomonę jas užsisa
kant. Naujienos yra siunčiamos 
susipažinimui 2 savaites nemo
kamai.

185 North Wabwh Atwc»DEMOKRATŲ SUSIRINKIMAS
Illinois Lietuvių Demokratų 

Organizacijos susirinkimas įvyks 
šį penktadienį balandžio 15 d. 8
vai. vak. Gintaro svetainės žemu- 'yra pats svarbiausias reikalas ir 
tinėje salėje, 2548 W. 69th Str., 
Čikago, III. Juozas Kulys darys 
pranešimą apie namų įkainavi
mo mokesčius. Visi lietuviai de
mokratai kviečiami dalyvauti.

(Pr.)

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

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

— S. L. A. 6-to Apskrities su
sirinkimas įvyks šeštadienį, ba
landžio 16 d., ęhicagos Savings 
ir Loan patalpose, 6245 S. West
ern Ave. 3 vai. p. p. Kviečiame 
visų kuopų atstovus dalyvauti.

C. Austin, sekr.

būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos hie- 
momet nebijojo ir nebijo kon
frontacijos, nors dabar daug ri baseinas, telefonas, vaikams žaidi
mas nori įvesti madą, kad ben-Įmo aikštelė. Galima rezervuoti tel 

501-623-9814.iradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtiem 
tiems . . .

Naujienos buvo ir yra už de- 
uokratiją 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.

FIGHT HEART DISEASE


