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ITALIJOS KOMUNISTAI PRARANDA 
GYVENTO JU PASITIKĖJIMĄ

Savivaldybių rinkimuose krikščionys ir 
socialistai gavo žymiai daugiau baisų

ROMA, Italija. —• Italijos krikščionys demokratai ir socia- 
. listaį gavo žymiai daugiau, balsų keliose savivaldybių rinkimuose, 

negu komunistai. Atrodo, kad Italijos gyventojai pradeda nusi
vilti komunistų naudojamais metodais ir tuščiomis kritikomis.

t Prieš rinkimus į parlamentą 
komunistų agitatoriai prižadėjo 
labai daug italams, bet kai juos 
išrinko, tai jie parodė, kad 
ko nesugeba padaryti.

Italai: grąžtą prie 
demokratinių metodų

Praeitą sekmadienį pravestuo 
se savivaldybių rinkimuose kri
kščionys demokratai gavo 30.2 
balsų. Vietomis jų balsų skai
čius padidėjo nuo 1.3% iki 14%. 
Panašiai padidėjo ir socialistų 
demokratų gauti balsai. Tuo 
tarpu komunistai šiuose savi- 

. valdybių rinkimuose nustojo 9% 
balsų Parlamento rinkimų me
tu jie gavo 37.7,% balsų, o sa
vivaldybių rinkimų metų jie ga-

nie-

Italai prisiklausė komunistų 
partijos agitatorių. Jiems užten 
ka kalbų, jie nori darbo ir didės 
nio atlyginimo, ko komunistai 
negali duoti.

Iki šio meto pačių krikščio
nių aštriai kritikuotas premje
ras Giulio Andreotti pradeda at
sigauti. Jis yra tikras, kad atei
nančiuose rinkimuose komunis
tams bus suduotas dar stipres
nis smūgis. Andreotti yra Įsi
tikinęs kad italams,reikalingas 
gilus politinio auklėjimo kursas.

Zairės kariai kerta Įsiveržėliams
KINŠASA, Zairę. — Zairės 

karo jėgos pirmadienį ir antra
dienį kirto dar kelis smarkius 
smūgius Įsiveržėliams iš Ango
los. Keliose Kolwazi provincijos 
vietose Įsiveržėliai buvo privers 
ti palikti ginklus, kad tik suspė
tų toliau pabėgti.

Zairės gyventojus stebina so
vietų komunistų partijos sekre
toriaus Brežnevo drąsa Įsakinė 
ti pracūzams marokiečiams ne
sikišti Į Zairės kovas. Tai esąs 
pačių Zairęs gyventojų reikalas.

Brežnevas užmiršo, kad lega
lios Zairės vyriausybės preziden 
tas Mobutu. Seko kreipėsį Pran
cūziją ir Maroką padėti suval
dyti įsiveržėlius iš Angolos.

Maskva nori pinigu už lėktuvą
TOKIJO, Japonija. — Sovietų 

vyriausybė pareikalavo, kad ja
ponai sumokėtų Maskvai-dešimt 
milijonų dolerių už karo lėktu
vą, kurį sovietų lakūnas Viktor 
Betenka nuskrisdino į Japoniją.

Japonai leido saviems ir Ame I stems deryboms. Ambasadorius 
rikos specialistams išnarstyti ir*Voung važinėjo po Pietų Afri- 
patikrinti lėktuvą. Jis buvo ati- (ką, bet prezidentas patarė jam 
duotas rusams, bet jie sako, kad klausityti viceprezidento Mon- 
japonai, teisdami specialistams | dale instrukcijų kiekviename 
jį apžiūrėti, gerokai apgadino, žingsnyje.

Japonų užsienio ministeris ne Diplomatai mano, kad vicepre-' 
tik atsisakė rusams mokėti de- zidentas pajėgs sudėtingesnius 
šimt milijonų dolerių, bet šiuo klausimus greičiau išspręsti, nes 
reikalu jis atsisakė net kalbėti kartais pajėgia perkristi Gordi- 
su rusais. ’jaus mazgą.

Patricija prisipažino
LOS ANGELES. — Multimili

jonieriaus laikraštininko Hears 
to duktė Pat (Patricija), 23, pir 
madienį dviejų advokatų lydi
ma, atvykusi Į Superior teismą 
vos girdimu balsu-pasakė teisė
jui Talbot Callister “nolo con
tendere” (nesiginčiju, reiškia 
prisipažįstu). Ji buvo kaltinama 
dalyvavusi dviejų bankų apiplė
šime ir už abudu nusikaltimus 
galėjo gauti dukart kalėjimo vi 
sam amžiui.

Teisėjas Callister tuč tuojau 
jos prisipažinimą priėmė ir ją 
pačią pripažino kaltą. Ji bus nu
teista gegužės 9 dieną.

banko apiplėšima jau buvo nu
teista 7 metams kalėjimo, bet 
iki apeliacijos teismo buvo pa
leista Į laisvę už $1.25 milijono 
užstatą. ,

Dabar ji gali gauti nuo 10 
metų iki visam amžiui bet spė 
jama, kad' užteks probacijos.

Rumunijoje muša 
už radijo klausymą 

ZURICH, Šveicarija. — švei
carų religinė grupė Glaube Zwei 
te Welt pranešė, kad Rumunijo
je buvo suimti ir sumušti šeši 
rumunai protestonai, kadangi 
jų nusiskundimai dėl religinių' 
persekiojimų buvo pertransliuo
ti, per Laisvos Europos Radiją.

Suimtieji pirmomis dienomis 
po jų suėmimo balandžio 3 die
ną, kasdien buvo tardomi, su
mušami ir paleidžiami, bet kai 
buvo sūimti pei' Vetlykų savait- 
.gali, jų niekas daugiau nebema
tė.

Mondale vadovaus 
Afrikos deryboms

WASHINGTON, D. C. — Iki 
šio meto 'JAV ambasadorius 
Jungtinėse Tautose Andrew 

| Young darė svarbiausius pareiš 
kimus Pietų Afrikos taikos klau 
simais. Bet kai jis prisipažino, 
kad labai dažnai jis praveria 
burną daugiau negu turėtų, o 
vėliau yra priverstas atsipraši
nėti, tai prezidentas paskyrė vi
ceprezidentą Mondale vadovauti 

. visoms einančioms ir nutrūko-

Prezidentas Jimmy Carter pirmadienį prašė visus "krašto^gyventojus suma
žinti gazolino naudojimą 10%, ieškoti priem^ “ ’ * 1 ‘

Itngai nenaudotu duju, aliejaus arba anglies.

Prezidentas Jimmy Carter pirmadienį prašė visus Vrašto gyventoius suma- Brazilijos kavos augintojams 
žinti gazolino naudojimą 10%, ieškoti priemonių daugiau degalų pasigaminti v . . ... .. T
Amerikoje, izoliuoti ir apsikamšyti namus šalčiu metu, kad pečiai bereika-. užsimanius pasipinigauti, Izrae- 

Ifrigai nenaudotu duju, aliejaus arba anglies. - Hio vyriausybė neleidžia naudoti
svetimos valiutos kavai pirkti. 
Prie kavos pripratę izraelitai su
tiktų Ttiokėti stambias sumas,Brežnevas suramino,.

Sirijos prezidentą
MASKVA. —■ Sovietų bosas 

Leonidas Brežnevas per savo pir
mąjį pasimatymą su Sirijos pre
zidentu Hafez Assadu, primi
nė jam jo neklusnumą. Po to, kai 
Sirija prieš sovietų norą pada
rė intervenciją Libane, drau
gingumo santykiai tarp Sirijos 
ir Sovietų buvo “ataušę”. Assa- 
dui padarius “kelionę į Kanosą”, 
asmeniškai atvykus į Kremlių, 
Brežnevas užtikrino, kad. dabar 
santykiai “gerės ir stiprės”.

Praėjusių metų birželio mė
nesį Siriją lankė pats sovietų 
ministeris pirmininkas Aleksei 
Kosyginas ir jam beviešint Bag 
dade, Sirijos prezidentas pasiun 
tė savo tankus į Libaną, nepai
sydamas sovietų šaukimo nesi
kišti į tą knfliktą.

Sirijos prezidentas 
išvyko Maskvon

JERUZALE. Izraelis. — Siri-. 
jos prezidentas slaptai nuvyko 
į Maskvą, kad galėtų pasitarti 
su Brežnevu Artimųjų Rytų ir 
kitais taikos klausimais. Oficia
laus pranešimo dar nėra, bet 
tvirtinama, kad Brežnevas pa
drąsinęs Asadą, pataradamas 
jam atkakliau ginti Sirijos ir ki. 
tus Artimųjų Rytų reikalus.

Prezidentas Asadas buvo ne
patenkintas Egipto nutarimu 
siekti taikos su Izraeliu. Sirijos 
prezidentas nori išsiderėti kelias 
strategines pozicijas Artimuose 
Rytuose. Sirija nori, kad Sovie
tų Sąjunga remtų* Sirijos pozi
cijas Ženevoje. Raudonosios ar
mijos dalinys pagerbė atskridusį 
Sirijos prezidentą.

Šiltas
Saulė teka 5:05, leidžiasi 6:36

Pataria angliškai 
kalbcftstfems nebėgti

OTTAWA, Can. — Premje
ras. Pierre Trudeau, praleidęs 
dvi savaites Floridoje, pasakė Ibrangiai kavai pirkti, prasidėjo 

•kavos šmugelis. Sukti preky
bininkai, slaptai pardavinėdami 
nelegaliai Įvežtą, ..kavą, bandė 
pasipinigauti, kaip-ir Brazilijos 
pirkliai. ; • - / į -

■;"Tuo-tarpu Izraelio vyriausybė 
pradėjo auginti kavą pačiame 
Izraely j e. Jau prieš kelis m etus 
pradėtos auginti kavos pupelės. 
Jos gražiai auga ir turi žymiai 
mažiau kafejino.

Kai kulkos pigios
CHICAGO. — Pirmadienio va 

karą du banditai miesto pietinė
je dalyje užėję į maisto krautu
vę peršovė savininką, 49, ir jo 
sūnų, 17, ir nieko nespėję pa
grobti pabėgo.

Krautuvės 147 W. 112 street, 
savininkas Hassan Hamideh, gy 
venantis 2812 W. Marquette Rd. 
ir jo sūnus YamaL abudu Rose- 
lando ligoninėje labai rimtoje 

Turėjo būti teismas už josios pa! padėtyje. Tėvas dukart peršau- 
grobimą bet ta byla panaikinta, tas per vidurius ir kartą į kairį 
Bus teisiami josios grobikai. 
Teisėjas E. Talbot Calister šio
mis dienomis paskirs jai bausmė.

svarbią kalbą Que^eco provin
cijos gyventojams. Pirmpn eL 
lėn jis patarė Quebeco provinci
joje gyvenantiems anglams ne
bėgti iš provincijos. Jis žino, 
kad Quebeco provincijoje s yra 
apie milijonas angliškai kalban
čių kanadiečių, besiverčiančių 
bizniu, pramone ir prekyba. Jis 
pasakė, kad provincijoje yra žy
miai didesnis skaičius prancū
ziškai, kalbančių žmonių. Jis pa
tarė angliškai kalbantiems pri
sitaikyti prie daugumos, bet jo 
kiu būdu nebėgti. Angliškai kai 
bantieji yra pirmos rūšies pilie
čiai, niekas neturi teisės privers 
ti jų bėgti.

i

— Patricijos Hearst advoka
tai patarė jai prisipažinti prie 
nusikaltimo. Teisėjas tuojau at
metė devynis kaltinimus ir pali
ko tiktai du, už kuriuos jis pas
kirs jaunai moteriškei bausmę.

Sirijos prozidonfas Atadac, niokam niako nepaskelbęs, pirmadienį pateko į Maskvą. 
Aerodrome || pas'Hko ne aukičiausjas tarybos pirmininkas fPodpornas, bet pats 
Brežnevas. Asadą Maskvon nulydėjo ytenas jo asmens sargas, kuris Sirijos 
prezidentą lydi ir soviety armijos kariy pagerbimo metu. (Brežnevas, nekreip
damas cMmosio į Asado paslaptingumą, paskelbė soviety spaudoje iią Sirijos 

' > prezidento atvykimo nuotrajeą. —

I Sionistus departavo
> MASKVA. — Sovietų valdžia 

deoortavo amerikiečių porą, ku
ri atvykus i Maskvą buvo sulai
kyta ir a-ka'tinta bandymu iš-

1 r-‘o pranešimu,1 
AT-j-' d Silvers iš 

'i -re: ‘ant per mui- 
ė<>’”'‘4 »"-r)Se įr ranki- 
rneta “šūsnys antiso- 
r'šinėj'ni'į atsišaukiu

TEKS SUMAŽINTI DEGALU VARTOJIMU
BENT DEŠIMČIA NUOŠIMČIU
Prašo kasti daugiau cnęl’es, naudoti 
saulės energiją, insuliuoti pastatus

WASHINGTON, D. C. — Prezicėntas Jimmy Carter pirma
dienio vakarą pranešė visiems krašto gyventojams, kad ameri
kiečiai yra priversti taupyti energiją. Jis yra įsitikinęs, kad visi 
privalo taupyti, nes iki meto amerikiečiai buvo patys didžiausie
ji energijos naudotojai.

šmugeliuoti “anlisovietinę sionis 
‘u 1 te ar
Mr. ir "r
Pens'i’'?
tine, j u 
unkw»~e 

: vietinių
mų lapukų pui v;.nų šmeižtų ir 
praslmanvm” a”i? žydų perse- 
Vū'iimą SSSR, ir kitokių absur-

Sovietų vaid i a nustačiusi,
kad Silversai yra nariai Ameri
koje veikiančiu ‘’United Jewish 

Į Appeal ir Sovietų žydų Tary- 
‘ į g

Izraelio bando 
šmugeliuoti kavą

delį' tikros<kavos.
Įvedus griežtus suvaržymus

šoną; sūnus dukart per vidu
rius. Antras sūnus Ibrahim 15 
metų pabėgo nepašautas.

Baisus nusikaltimas f
I BERLYNAS. — Vakarų Vo
kietijos Žmogaus Teisių Draugi
ja pranešė kad . vienas Rytų 
(komunistų) Vokietijos disiden
tas Dr. Helmut Nitche ir jo žmo 
na Ursula areštuoti Rytų Ber
lyne už tai, kad parašė JAV pre
zidentui Carteriui laišką apie sa
vo padėtį. Laiškas persiųstas ko 
vo 1 d. per Amerikos general, 
konsulatą Berlyne, bet spaudai 
perduota laiško kopija.

“Nors perpektyvos mums gy
viems ištrūkti (iš šio komunistų 
režimo mažai tėra, bet galite 
būti tikras, kad mūsų politinė 
atsakomybė-ir sąžinė niekados 
nebus nutildyta” laiške parašy-

Jokios^žinios nėra, kas dabar 
globoja jų vaikus, 10 ir 11 metų 
amžiaus, kurie liko vieni abudu 
tėvus suareštavus.

Mokesčiai 
už triukšmą .

WASHINGTON. — Geriausias 
būdas sumažinti triukšmą ap
link didžiuosius aerodromus — 
skirti pabaudas lėktuvams, nu
tarė Algų ir Kainų pastovumo 
taryba. Pabaudos pasiūlytos nuo 
lėktuvo ir jo keliamo triukšmo 
didumo; pavyzdžiui už lėktuvo 
707 nutūpimą dienos metu $434, 
bet už tylesnio ir mažiau triukš 
maujančio L-1011, gabenančio 
dvigubai daugiau keleivių tik 
$62. Didysis greitesnis už gar
są anglų-prancūzų transporti
nis- Concorde už pakilimą nak
ties metu “turėtų mokėt beveik

Concorde ne tik yra triukš- 
mmgesnis už visus kitus lėktu
vus ,bet-ir nėra vilties jo triukš 
mą sumažinti, kaip britų val
džios bandymai parodė. Dėlto | monę grįžt prie šio brangaus 
studija reikalauja supersoni- 
hiams lėktuvams skraidymą nak 
timis visiškai uždrausti.

Šiais metais dar galima apsi- 
(eiti, bet reikia turėti galvoj ė, kad 
sekančiais ir kitais metais šis 
klausimas bus dar kritiškesnis 
nes degalų pareil šlavimas didė
ja, o atsargos ne tokios jau di
delės. — , •

Savo kalboje preside- tąs pri
minė, kad šiomis dienomis, grei
čiausiai trečiadienį vyriausybės 
bus paskelbtos taisyklės, kokių 
žingsnių gyventojai turėtų im
tis gazolinui, elektrai, aliejui ir 
kitoms enegi jos priemonėms tau 
pyti. Prezidentas tiktai iškėlė 
energijos taupymo būtinumą, o 
vyriausybės pareigūnai nurodys 
kankrečius žingsnius.

•/'Prezidentas Carteris nori, kad 

amerikiečiai sumažintų degalų 
nąudojimą 10%. šis nuostatas 
turi eiti visiems automobilis
tams, pramonininkams, namų 
savininkams ir visiems, naudo
jantiems energiją. Jis nori, kad 
kiekvienas pramoninkas, plėsda 
mas savo Įmonę, turėtų galvo
je gazolino taupymą. Amerikos 
pramonė kiekvieną metą auga 
ir plečiasi. Augimui kiekvieną 
metą ji sunaudoja 4.5% dau
giau gazolino, negu naudojo 
ankstyvesniais metais. Preziden 
tas prašo gerą, biznį darančius 
pramonininkus taip sutvarkyti 
augimą, kad jis sunaudotų žy
miai mažiau gazolino. Vietoj da 
bar sunaudojamo kiekio, jis pa
geidautų, kad jie sunaudotų tik
tai 2% daugiau gazolino.

Prezidentas yra įsitikinęs, 
kad namų savninkai galės sutau
pyti daug energijos, jeigu jie 
laiku izoliuos savo namus, šal
čiams atėjus, reikės žymiai ma 
žiau dujų ar kitokios medžiagos 
butams apšildyti. Tuo pačiu me
tu prezidentas prašo anglių pra- 

akmens kasimo. Savo laiku ame
rikiečiai naudojo anglis namams 
apšildyti, garvežiams eiti ir pra 
monės mašinoms judinti, šian
dien anglių kasimas gerokai su
mažintas. Jis nori, kad anglių 
kasirr.33 padidėtų bet dviem 
trečdaliais.

Be to, prezidentas nurodė, 
kad kraštas privalo sudaryti rei
kalingas gazolino atsargas. Jis 
nori, kad būtų sudarytas bent 

/vieno bilijono statinių atsarga. 
Tai nedidelė atsarga, ji galiotų 
šešiems mėnesiams, bet kraštas 
privalo ją sudaryti. Geriausia 
būtų, jei JAV galėtų per pusę 
sumažinti gazolino importą iš 
užsienio. Dabar užsienyje perka 
me 16 milijonų statinių kiekvie
ną dieną, o reikėtų šį skaičių 
sumažinti iki 6 milijonų stati
nių.



komandavo tetulė

ftūo draugo

Lietuvos

Magaryčios

rus gėriau kaip baltasis. Mitas 
Cukrus yra cukrus-rūdas -ar bal-

-Pbffiefgė viena priemenėj 
piemenį spaudžia karštai. 
Tojąunis raišą piemenę 
virkdo patapisy *slaptaf.

is pyra
600 mi

yra Jos oda. Klaida. Bulvės odo
je kai tik bendrai nėra jokių ver 
tingų maisto dalykų.

+ špinatai puikus geležies šal 
tinis. Netiesa. Nors špinatuose 
geležies kiekis yra aukštokas, 
bet jis yra nesorbuojamoj for
moje. ; :

ji turėtą 
ar aš rtė 
vau j’os iri

Kii pavasarį afėtira, 
Paukiciai gieda $aVt 
Rodosi nauji vafrdli 
Ir vaidai .m »

Nutricijos Tyrinėjimų Instituto* 
prezidentas, pareiškė; kad nau
jieji tyrimai parodė, jog daugu
mas pasakojimų apie maistą 
yra niekas daugiau kaip mitai; 
štai 10 pavyzdžių:

♦ Daug cukraus vartojimas 
yra svarbiausioji diabetes (cuk
rinės) priežastis.

♦ Nesaugu karštą gėrimą da 
ryti su karštu vandeniu iš kran- 
no. Karštas vanduo iš krano ga
li atrodyti ne toks “skanus”, bet 
jame nėra jokių nešvarumų iš 
vandens kaitinimo tanko.Atviras pokalbis

— Mūsų Aldutei nėra ko sku
bėti. Ji yra jauna ir turi daug 
laiko pasirinkti i 
są iš geriausių, 
Motina

tai greitai sužinojo visas mies
tas. Į ligoninę atėjo vietinio laik 
raščio korespondentas ir foto
grafas. Ja'unoji motina buvo

Laisvė tukkfuoue Ir rytiiose
Vo, Helsinkio susitarimų pa- 

iiraiymo Amerikos spaudos ko- 
resporidėntks “nuvyko j Sovietų 
Sąjungą ir, suradęs darbininkų 
grupę, klausinėjo, jų, ar dabar 
jie jau turi daugiau žodžio ir 
spaudo® laisvės, ar gali kritikuo 
ti valdžią? Kad geriau klausimą 
suprastų, korespondentas sakė:

— Pavyzdžiui, pas mus Ame
rikoje, ksi kas nors negerai, tai 
mes tuojau rėkiame ant' prezi
dento Fordo...

-Da, u nas toža,

ne dėl bendros gerovės, bet dėl 
geriau arba dėl blogiau.
♦ Dolerio vertė liko ta pati 

kaip ir. seniau: jis duoda tik 
tiek naudos, kiek už jį dirba.

jauną burtininkę atspėti ateitį' 
:r mintis. Ateitį atspėjo, bet. 
oradėjus skaityti mintis, kažko 
supyko ir,'tvojus ranka tier vei-i 
dą, pasišalino.

Gyventi praeitimi naudin-! 
ga; anksčiau buvb Viskas pigiau.

kraują. Netiesa. Actas, (vinegar) 
yra sveika substanciją, ypač 
obuolinis cider, kuriame, yra ace- 
tinės rūgšties natūralinėje for
moje, o acetine rūgštis trukdo 
kenksmingoms bakterijoms veią 
tfs gleivių meribranųose,

10 nesąmonių apie 
maistą

>iais yir* 
k mlnKJU

atsiliepė 
vienas rusas, o kitas patvirtino 
ir paaiškino :

— Taip, pas mus taip pat. Kai 
tik pas mus kas nors yra nege
rai, tai ir mes tuoj rėkiam ant 
prezidento Fordo,..

Girdėjo , ir'' užrašė Kukutis
Karo tikslai

PAl/ERGTbj LIETUVOJ. 
io6e. Kstnte, Naudeliuose. 
Ii, ką Ji ten matė, kokias 
i psL $1.50. Yra taip pat

vaisių sunkos, laikomos šaldytu 
ve, prarandančios vitaminą C. 
Pasaka. Vitaminas C yra stebė
tinai patvarus ir pastoviai lai
kosi stikluose laikant šaldytu
vuose.

žviegė armonika veseiijbp 
staugė 'girti svečiai, 
atsirėmusi į ddveriją, 
verkė jalinoj i karščiai.
Jaunasis senai -jau nuvirto, 
laukia eilės ir svočia, - 
piršliui .kojas ’pakirto,

rasti, kodėl b 
kaio tik anglai (Beatles,) kurie 
pradėjo kultūrinę revoliuciją pa 
?raščiausiu būdu — tik užsiau
gindami keliais‘coliais ilgėšmus, 
plaukais.

Viščiukai nekalti
. — Tamošiau, torgiriai, kSd ry* 

’toj mūšų vėdybi^25 mėti} šii-
>, — sakė teta Darata. Ta-

,'liks pečius, tvartas ir, srutos —< 
jaunystė tenai pasibags...

Arėjaš Vitkhuskas;

O Wp
Iš visų '39 JAV prezidentui 

27-tasfs William Hotvkrd Taft. 
gyvenęs 1857-1930 iii-i priezidfeti 
tavęs 1*900-1918 m., būvo pats 
storikiisias ir sunkiausias, 'svė
ręs arti <00 švarų. 1900 m., ktii 
-jiš dar tebebuvo tešfejas, JAV 
vyriaušybč pasiuntė' -jįį naujai 
iš Ispanijos paimtus Filipinus, 
kad jis suorganizuotų vietinę 
civilinę vyriausybę. Tafto bičiu
lei, kurių jis nemaža Vašingto- 
fie turėjo, pradėjo . rūpintis jo 
šVeikata. D0bai tuo reikalu tei 
rtVosi phš tiibifletinį gynybos!

kartą neiškentęs ir užklausė tele| 
Ttrftą, khip tas ten šilta-! 

ftte klitnštė jatfčias.
— *0 aš jšdČluosF neblogai.')

— 0 kaip jaučiasi kr klys? — 
j«im Vft ’tele^rkfavo Root.

Nesusikalbėjo^,
Stažo miesto ligoninėje jauna 

motinb įfejfrfiffe trejetuką. Apie

karna, bet mažiausiai skaitoma 
knyga. Blogos knygos, kaip ir 
blogi žmonės — nustelbia ge
ruosius. - i

dešrelės ir užkandžių (luncheon) 
mėsa yra menkavertė ' (junk) 
mėsa. Netiesa. Tai yra gera mė- 
sa-puikiausia proteinų, geležies,

I© dialogas? 
ipaskka)
mirtį. Stalinas

Nekask duobe po kojų artymo 
savo, nes pats m ją fhpūlsi
(Iš “Pamokslai Iszmihties ir

Teisybės” 3-čios laidos 1906 m.)

lar greičiau užmigo.
Tuo tkrpū, jpiems jau riusriū- 

iūs, ir Dievas atėjo. Jis užlipo 
int ant asilo ir davė Ženklą ei
ti, bet asilas nė krust. Stalinas 
-radėjo juoktis iš DfeVo:

— Ot draūgkš! Nė vieno asi-i 
lo negali suvaldyti. Aš gi vai-- 
dau 200 milijonų rusų ir neturiu’ 
jokios problemos...

• “Kai, ni'ė®, vokiečiai, kariau
jami garbingai — dėl garbės 
tai .tamsta — vien dėl aukso;, 
kitaip sakant, vien dėl pinigų 
ir.tai, ^ėt kuria kaina”.

Napoleonas pataisė savo kusi- 
jaųdfinasį priešą ir sakė:

“jifkt, kiekvienas kariaujame 
Mėl tokių 'dalykų, kurių mums 
labfetši’Jai trūksta”.

ir rasime -beįidrą kalbą, hės Tu 
— mylėjai elgetas, o aš štai vi
są rusų tautą (200 milijoinų) 
elgetom paverčiau. Tai ir valdyk 
Tu dangų, o aš žemę.

Draugiškai jūsų — Josif Džu 
gašvill-Stalin.

Atsakymo — negauta, bet rie-' 
ilgai trūko ir. Dievas pats tikrai 
atvyko. Jie tuoj ir Užsidkrė vie
nu 'du SU S tolinu už Kremliaus

Napolebpą*' savo audringoj e 
jaunystėje yra vedęs eilę mūšių 
prieš Vokiečidsf nes .Vokietijoje 
tada yra buvę riet vienuolika vi 
sai savarankiškų karalių, dažnai 
it torpusaVy.'bešipešusių.

Po vieno .tokio mūšio prieš jį 
buvo atvėstas vokiečių genero
las, kuris net ir būdamas belais
vis — įžūliai šoko prieš prancū
zą, imdamas sau didelę riziką 
— . maišyti į purvą pranzūzų 
iarbę:. b

6 ką jie teir'd^ėfrkalb^jb, iflfe- 
k&s ir šiandien fiėžirid. KM bed-, 
yė it išėjo į kietrią, Staliflaš bū-, 
vo rūstus. ŠvėriUi grįžti nSnio 
užrėkė tuoj paduoti asilą, ku~ 
riam ėišavedtstai Užmiršo per
pietes paduoti gero šieno, nes 
batys tada . poilsiavo, o miegui 
nuvaikyti gėrė samagono, todėl

MOM UOKA IR MAGARYČIOS
DtBto Mmaš fataftAvfcius '

• Atvyk į Kremlių — išgerri- 
įPė. Tu mūno pats didžiausias 
priešas, tai tiesa įį (bet, berods, 
sakei, kad reikią mylėti prie-

struota. 300 psl. Kaina 7 doL
ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMU 

Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Dni 
Khfpėdofe Ir Palangoje. Vairiu® 4 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pass 
isver*ta i Anglu kalba. , - '■ , -

M. ZoWenko, SATYRINIS KOVtLfS. Genialaus rusu rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusk, kaina $2.

D. Kurattft, KELIOM* | ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intunisto ir agitptopo propaganda bei 
uunaaKavunai. Abi knygos paradyto* lengvu, gražiu suliumi.

Prof. P. Pafcarklls, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES /SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 PSL ddkutnentuota istorikė Studija apie prūsu Ūkimą. 
'Kaina ^2. .

VM0t Ž»teklM». LIUBLINO UNIJOS ‘SUKAKTIES PARJUW&, 
84 paL Kama Si.S0. x .

Rie ir kiu leidiniai yra gaunami ,

Priežastingumo ryšys
— Kodėl tbip greitai fiuįSi- 

k« jūsų galva?
— Nuo rūpesčio.

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA '
kiekvienas lie tuvis, \uriam rūpi gimtinio krašto" laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo sūsipažinti su žemiau iš vardintomis knygomis, 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas KapaŽinskas, SIAiIbINGOŠ DliENOŠ. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų, ir gyvenimą tremtinių Stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai Išeivio Dalia

klemsus būsi vyriškesnis, , Mi
tas, Klemsai ir aųstręs turi, sa
vyje žymes jodino ir. mineralų 
nuo. kurių bendrai gerėja svei
kata, bet tai ir viskas. /

— Tai kas iš to? Dabar jau 
nieko nepakeisi.
-----Koks tu strampas, Tamo
šiau, kad tau dar reikia aiškin
ti, kas turėtų ta proga būti ? Tuo 
jau pagauk du gaidukus ir juos 
užmušk, 
'Dėlė jai atsakė:

— Ko dabar tie vargšeliai gai 
dūkai nusikalto dėl nelaimės, ku 
ri įvyko prieš 25 metus?

Degtinė ir vaistai
— Ar Tamstos vyras tinka-' 

mai priiminėja vaistus, kuriuos
• aš jam nesenai prirašiau? Tai 
buvo maža piliutė ir taurelė deg 
tinės prieš valgi, — teiravosi gy
dytojas žmoną. Žmona atsakė:

— Gal keliom piliulėm jis yra 
atsilikęs, bet degtinės ■ išgėrė 
bent pusmečiu pirmyn.

Liūtas ligoje, žvėrelei, 
Vilkas ir Lapė

Kad liūtas apsirgo, visi žvėre- 
ei susirinko atlankyti karalių 

sergantį; lapė nepribuvo. Liū
tas stebėjosi, kas per priežastis 
būtų, kad lapė neatėjo po aplan
kyti. Vilkas tai girdėdamas sto- 
•ai praszneko: lapė ant patyczių 
tai padarė! Tai girdėdamas Rū
tos užsirūstino ir paketino lapę 
lambkintr. "Paskalba pasiekė aii- 
-.is lapės, kąd jjŠ vilkas' katafiui 
skundė; la^fė šukf&o-Hrišzfoa 

kszt pas liūtą. Karklius paklab- 
?ė, dėlko teip pasivėlinai? Lapė, 
atsakė: szviesiausias karaliau! 
isz bėginėjau pas daktarus, jiėsz 
tojau liekarstų ir per tai užtru
kau. — 0 kokias Tiekarstaš liepė 
man daktarai vartoti ?
liūtas. — Jūsų niyfistai, szvie
siausias ‘
skrandą dėvėti, atsakė Tapė': 'ju- 
sų mytista labai nuszalai, fez to 
ir sergi. Liūtas tai fszgirdęs liė- 
oė nuimti meszkai nuo vilko nu
garos kailinius. Mesžkri tuojau! 
szpildė prisakymą karaliaus ir į 
liūtą užklojo. j

Niekhm rieverta Tszihintiiiges. 
nį už savę užkabinti, jis pats bui 
Mambs kkltū, tavę dar kaltesnių Paskandins tave, sese, tos 
įdarys. *0 IkbjktiSdi tie "ne ge- tos,
T^i daro-, kaffe išz s&VO Hėtikū- kol šauni veselija sv^fgSj — 
mo kitą nori nelaimingu pada-

tfamlBO* rfboflBvfno ir niacino 
versmė.

< Druska vidutiniško ajneri- 
Du žymūs Amerikos Medikų kiečio dietoje yrt hypertensijos 

Draugijos (AMA) nariai mity- priežastis. Netiesa.* ®et kokio 
bos (Nutrition) ekspertai Dr. pusėtinai sveiko Asinens orga- 
Philip L. White, AMA nutrici- nizmas pajėgia -pašalinti jei 
jos mitybos departamento direk maiste susidarytų perdaug so-

Mk^iktai retas da-
. yra vienas

įkartų...

paMausė kaimo vargSiehės sesers!
Jos dienas ‘su Šliūtm suvystė 

karaRau, prisakė šriftą j kaip kaulus per tvprh išbers.
Aldin Pat 'pasmirdusią trobą 
žtritffla jafma prižnfrėb, 
vĮtss tirrės ‘^>ždlą "bobą”, 

'' -kam kaiti vanot -ftfrėš.iH _ - . .
Švfegih. armonika, įSj&ia 
gnybiąnla girta, merga, 
jatmasis po skobnių stftnykia, 
■Bėga pėr skobnį putą., . -

Seniau mūsų žmonės sakyda
vo, kad gerais norais yra'ir pri
geriąs grįstas.

S. Pašilytė
Dieve, saugok karalių!

Londono universiteto Medici
nos mokyklos profesorius buvo 
pakeltas į galbės daktarus Bu
ckingham© karališkuose rūmuo 
se. Profesorius tuo paskyrimu 
labai didžiavosi ir liepė iška
binti žinią informacijų lentoje. 
Studentai po tos žinios padarė 
prierašą:

— God save the king — Die
ve, saugok karalių!

Paslaugus gydytojas
Trečią valandą ryto pasientas 

telefonuoja savo gydytojui ir 
?ako:

— Daktare, gelbėk. Aš nega
lų užmigti.

— Turėk kantrybės ir laikyk 
prie ausies telefono regelį. Aš 
3inu pakviesti savo vaikų auklę: 
i padainuos tau lopšinę, — at
sakė pyktį suvaldęs gydytojas 
ir padėjo telefono ragelį.

Avelės ir jų vilnos
Audyklos savininkas negalėjo 

lakti užmigti ir kreipėsi į gydy
toją. Gydytojas jam patarė škai 
tyti aveles. Rytojaus dieną fa- 
orikantas vėl atėjo pas gydyto
ją ir sakė:

— Aš išbandžiau jūsų patari
mą, bet jis rie tik nepagelbėjo. 
>et dar pablogino. Kai suskai- 
*iaū iki 20,000 avelių, tai turė
jau apskaičiuoti, kad iš jų vil
nų būtų galima išausti 10,00€ 
kostiumų medžiagos. Bet tai ne 
problema. Likusią nakties dal; 
iš galvojau, iš kur gauti tokiam 
kaičiui painušalo?
Kultūrinės revoUucljos pradžia

Draugo 39 nr. ‘^Moterų Gyve
limb” puslapyje Rima Briėdyfė 
įprašė saVo Įspūdžius apie Lon- 
toria ir jo gyventojus, teigia

’ v J ,

pad amerikonų išgarsinti ketur 
Anglijos ’ vaikėzai pradėjo kul
tūrinę ’revoliuciją:

— Atvykusiai iš Amerikos, 
teip dar jauno m nesivadovau
jančio tradicijomis kfrišto, mar 
pasirodė visa tai nė tik žaismin
ga ir juokingu, bet ir. simboliš
ka jai Vištrorhėnėi, kuriai, pagal 
tradiciją, klasė ar visuomeninė 
vadėtis buvo ir yra kur kas svar 
b'eądėj.negu pats asmuo, kur 

’kiękęnenąs turi vaidinti labai 
b-ęrii auibreŽtą- rdlę. Tai ir yra 
dalis vaidiiiimo. p aplankiusi

Š su
iuvo rie kas kitas.

:— KSid ifairu ntįjRkti. -
Spaudoje ir gyvenime

Driaūgo ‘81 lir. Mokslo, Pfėhi 
Ir Hteratorefe priėdę Leonas 'G’a- 
Rrift YecWaVb ^io BūdriVt 
Ybtoririą ,,!BuriWto’t Ta Pūto 
piėtė romėne triip riia'faktėrizūc 
išimto:

O. ...........X------ ,
Romano pagrindinė veikėja 

Amelija Arminaitė, atvykusi Į 
Ameriką, darbavosi fabrike. Kas, 
žinoma, nebuvo lengvą. Triciau, j 
būdam* gerokąi ’^Hayinųsi, su- 
gebėjo Įtikti vienąm iš. įmonės! 
vadovui v®irių ištekėti, jį ,’numac tondonri, dabar galiū puikia 
rinti paveldėti apsčiai pinigų, 
žodžių, europietė padarė taip,Į 
kaip čia Amerikoje ne kartą pa
daroma amerikiečių , moterų, lm| 
rios teką ir .skiriasi, Ėurbpiėtėši 
yyitoš mirė, TTėt jei nebūtų mi4 
res,-atrodo,, kad Amelija būtų! 
ieskojurii skyfybų, nes ji. neno~; 
re j o- prarasti savo sūžacfėtinio1 
Gedimino, kurį: apgaudinėjo, bet 
taip, kad, likdama ištikima, pra- kaktis 
turte tų, ir paskui abiems būtų možius jai visai abejingu balsu 
geriau.* atsakė:

RIMTA KM G A - GEKiAUSlA DOVANI J 
*^iirnV Munot papuoš tMT \

<nysv spintą er tenryn^. -
Aleksandras Pakalniškis,/MES GRjtTAML įdomite Jauną dienų 

atiminimai.Į įvykiu oei rielą apr^^jiną I&kriomi Kaip rv- jį 
niMttfiS, ,30/ pril. Kalrift » J s4_.

-A. Pakainiškts. METAI PRAEITYJE. 'Netoiuaų įvykių ;pnsimini- |‘ 
> ir„ laiko įvykių Lietuvoje Ir Vokietijoje aprašymai, suskira- T 
' Yytt t-12 W 296 psL; kSflHs. *-v -Xį 
Or. K-izV* fermiu*, ATSIMlWlMAl MINTYS.- H - tomas!' Ura- | 

tiais viršeliais. 330 psų karna $«.uu. . MinkSuus-vira, to-ok'.
Prot. v«cl. OięztSK«., ŠENVJŲ LIETUVIUKŲ "KNYGU lSTO- ,

kŪA, ' 1 Ualis. 2U3 psi., jnsu -^.43,01 
senais — >2,W, ii dalis, *229 Writ 
Uis viršeliais .. —^4---—

Xaririkas Tomei — r«mato<iska», ųiĘTUyiSKĄSIS; . PAMARYS. 
Pakalnes ir Labguvos .apskrityj šu įdoihiars aprašymais, iliu- 
^traciĮomis ir dokumentacija.. 338,'psL. kaina 56,... ;;

>. toesiūnaš, TARP TALSVŲ ------------------ -------
partizanų buities- romana

Janina, Na runa, IKY5- IR VI
TTO ft»L ---<■>.»<-__ --- r.-tg ■ >3.00

?SL ?oVila;s ftfLERIŠ. biograrijos briiotoi Za T . .
puslapiai $3.00

Knykks ‘liž&kitnt i%dėtt 23 cL yašto išlaidoms. -
N a

%. -Sfe, ViL %06db. — Wl AX WML

t — naujienos, CHICAGO », iLi------ Wednesday, April 20, 197g , Į



me
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N KETA Taupykite dabar
pas mus

Evergreen Park. Illinois

UNIVERSAL
1800 So. Hoisted St

Tel. 421-3070

dies ligoms yra dukart mažiau 
kaip Ikad - yra bendra rata JAV-

Chicagos miesto sveikatos de
partamento pranešimu, mirimai 
širdies ligomis per praeituosius 
16 metu nuolat mažėjo. Mirimai 
nuo širdies ligų pradedant 1960 
•metais sumažėję 16 nuošimčių, 
širdžių ekspertai sako, jei svei
katos komisionieriaus statistika

bjaurias žaidas

girioje,kėjosi grobio. Manė, jog teks

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.Martinique Restorane

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančius 1905

NAUJIENOS, CHICAGO t, ILL. — Wednesday, April 20, 1977

Širdies ligomis 
mirimai sumažėję

Xian pačiai keletą kartų norė
josi parinkti prenumeratas, vie
nam ar kitam laikraščiui ar žur
nalui, ir vis gaudavau tą patį 
atsakymą. “Nenoriu 6 mėnesių 
senumo spaudos”. Kiti sakyda
vo: anksčiau prenumeravau ke
letą laikraščių, bet atsisakiau, 
peš arba spauda ateina vėlai, ar 
daugelis numerių visai dingsta, 
šiuo momentu gavome pereitų 
metų rugpiūčio mėn. spaudą. Ne
manau, kad daug kas gali domė
tis lietuviška “archyvine” spau-

Ir taip įvyko, žmogžudžio 
sūnus negesekė atsivertusio 
savo tėvo elgesio pėdomis, bet 
gyveno nedorą, nusikalstamą
jį gyvenimą, draugavo su plė
šikais žmogžudžiais, latrais ir 
paleistuviais, skriaudė žmo
nes, visai nekreipdamas dėme 
šio nei į tėvų, nei į kitu gerų 
žmonių perspėjimus bei pata
rimus ir pamokymus. Pagaliau 
už visus savo nusikaltimus kar 
<ą valdžios pareigūnų buvo su 
imtas, teistas, ir, taip atsitiko, 
, og kartu su Kristumi Golgo
toje tapo nukryžiuotas*.

Nuo kryžiaus į Kristų žiūrė 
damas jis tarė 
savo gyvenimu šią bausmę pil 
nai esu nusipelnęs, bet šis žmo 
gus — ir parodėį Kristų, — ti
krai yra nekaltas! — už ką, 
ta t jis pasmerkta* kenčia T ~

žudžio žmona, o mano vyras, 
grįžęs iš miško, tikriausiai jus 
visus tris nugalabys!

Tačiau šv. Pana Marija ją 
nuramino, patardama nesirū
pinti jais, nes Dievas esąs su 
jais. Prieš atsigulant poilsio, 
panoro išmaudyti Jčzulį 
nelėje už 'pešiaus bemaudyda- 
ma, pastebėjo žmogžudžio 
žmoną kaž kaip nepaprastai 
įdėmiai ir gailiai žiūrin
čią ' į lopšelyje gulintį 
savąjį vaiką, ferė jai: ’‘Gali kvepiančių gėlių 
kartu išmaudyti 
guldyk, štai čia, vonelėn, šalia 
manoje!”... ,

te* Wk« eteptusdintą Ir galima gauti knygų rinkoje

LAHORE, Pakistanas. — Mi- 
nisteris pirmininkas Zalfikar 
Ali Bhutto sekmadienį bandė 
baigti Pakistano — ir pats savo 
poririkiminę krizę, paskelbda
mas eilę didesnių nuolaidų savo 
politikos priešams, bet Pakista
no Tautinės Sąjungos įtakingas 
lyderis pareiškė, kad Bhutto mė
ginimas “pirkti laiką” bus ryž
tingai atmestas.

Bhutto pasakė, kad jis atsis
tatydinti, ko opozicija būtinai 
reikalauja, nesutinka, bet siūlo 
naujus rinkimus, kurie būtų pra 
vesti net opozicijos reikalauja
moje griežtoje kariuomenės ir

Ir kaip neišpasakytai raup
suotojo motina" nustebo!—kur 
tik ant jos žaizduotojo vaiko 
užtiško vanduo^ ten tuojau ebe 
žiūrint žaizdos užgijo, išnyko 
raupsai ir taip kuogražiausiai 
su kūdikėliu Kristumi išmau
dytas raupsuotasai bandito vai 
kas visai pagijo, buvusių jo 
kūno paviršiuje žaizdų nė 
pėdsako neliko. Tada žmogžu
dys ir jo žmona suprato ste
buklą ir< prabudo žmogžudžio 
sąžinė. Auksu ir sidabru no
rėjo jis mokėti už tokį išgydy
mą sūnaus; klūpodamas, su 
graudžiomis ašaromis dėkojo 
šv. Dievo Motinai, bet galiau
siai pastebėjo ir suprato, jog 
visi žemės lobiai — niekis 
prieš Dievo galybę ir, kad su 
Dievo valia reikia kitaip atsi
skaityti. Savo sielą iš. nuodė
mių reikia apvalyti ir paauko
ti ją Vaikeliui, kuris atėjo į 
šį pasaulį iš biaurių nuodė
mių —? sielos raupsų pasaulio 
žmonijai išlaisvinti. Ir nutarė 
jis pradėti atgailą. Jėzus gi, 
nuo švenčiausios savo Moti
nos rankų, išgydytajam tarė: 
“Kartu mes maudėmės, ateis 
diena — kartu ir mirsime”...

Pietų Amerikos lietuviams, ta kelyje, nes paštas senus ir su- 
lietuviška spauda yra labai svar- plyšusius laikraščius išmeta, gi 
bus mūsų gyvenimo klausimas, svarbu ir nuostolinga, kai skai- 
Skaitytojų būtų gaHnemažai, bet tai straipsnį, kur. būna parašyta, 
didelė dalis lietuvių visai neskai-ljog tęsinys tęsis sekančiame mi
to lietuvių spaudos, o kita dalis .neryje, o to numerio niekad ne
mažai skaito. Priežast's tame: begauni.
gauname lietuvių spaudą tik po 
penkių, šešių mėnesių, ir net |>o 
8 mėnesių. Aišku, didelė dalis 
skaitytojų nubyra.

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

Tokiu budo, svarlurniis lie
tuvių gyvenimo įvykius ar nau- 
jiepas sužinome tik per pažįsta
mus, ar laiškų formoje. Žinoma, 
tai vargingas lietuvių spaudos li
kimas. Pageidautume, kad spau
dos administracijos mums toli 
atskirtiems nuo lietuviško išeivi
jos kamieno padėtų išspręsti šį 
opų spaudos klausimą. Supran
tame, kad amerikos lietuviams 
šis klausimas neaktualus, aktua
lus betgi mums Pietų Amerikoje. 
O gal Lietuvių žurnalistų Sąjun
ga ateitų mums į talką. Patarki
te ką daryti? Ir padėkite.<

Aleksandra Vaisiūnienė

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki. '

i Tąmsįoje ošiančioje
siautėjo: žiaurių plėšikų gau-1 kokį keleivį nugalabyti. Ir 
jįa, kuri, giria keliaujančius už į štai, staiga pajuto, kad jam 
^kildinėdavo, aplplėšdavo, o ne ( ant pečių, jo, žmonių krauju 

nusidažniusi buožė,taip neapsa 
komai pasunkėjo, kad vos-vos 
begalėjo ją panešti. Žvilgterė
jus priekiri, pasirodė nepapra 

įsižiūrėjęs 
pastebėjo vielą, kur šventoji 
šeima ilsėjosi ir aiškiausiai 
pamatė ten Jyg tris mėnulius 
bešviesiančius Tarp .krūmų 
pastebėjo šv. Mariją sū Kūdi
kiu ir šv. Juozapą šlapius ir 
nuo žvarbaus vėjo, susisupu
sius į savo- apsiaustus, bet be_ 
'drebančiuą. Norėjo paklausti 
iš kur, kas jie, kaip čia' atsi
rado ir į kur bekeliauja?... Ta 
čiau neįstengė praverti bur
nos, lūpos buvo kaip sustingu
sios ir negalėjo žodžio ištarti. 
Nejauku pasidarė plėšikui, 
murmėjo tik -kaž kaip neaiš
kiai kaip koks laukinis, neti
kėtai užkluptas žvėris ir nė 
žingsnio neįstengė iš vietos 
len žengti. Neįsivaizduojamo
ji jėga pagavo jį ir tartum be
ste įbedė žemėn, atitinkama- 
mamę nuotalyje stovėti nuo 
Dieviškojo Kūdikio, kaip ne
vertam priartėti prie Jo šven
tojo Majestoto.

TącĮa plėšikas suprato, jog 
nei moters, nei kūdikio, nei se

dėtai nužudydavo i uos. 
šventoji Aeima bėgdama Eg 
Ętąp, keliavo per tą girią, čia 
be gaujos pėšikų buvo ir plė 
štilį‘žvėrįų. Todėl šv. šeimai! sta šviesa, kurion 
ftuvo ’ nejauku, baugu. Giria 
čįo du keliai: vienas į kairę, 
kitas į dešinę Dešinysis kelias 
xe<)ė per, tankų mišką, pro plė 
Šįkii gaujos vado gyvenvietę, 
kairysis gi — pėr'tankumynus 

juo keliaujant lengva buvo
pasiklysti.
į įy; Juozapas ir Marija su 
kūdikėliu Jėzūmi, kuriuo ke- 
Ku .^riaū eiti, atsidavė Dievo 
■^ajiar, nuėjo dešiniuoju keliu 
į.tankumynus. Miške jau te- 
moir žėmė a t vesdama geravo 
vėsumą.'. Dieviškajam Kūdi- 
^ui'įyifyo šalta, ir Jis glausda- 
toaąįa- prie ifotinos. krūtinės 
^ėrkšįęno. Tada šv. Marija Pa.' 
JĖįą atsisėdo po medžiu pape
nėti kūdikį. Girioje slankiojo 
tąnįšūš šešėliai, apsinakvoti' 
čįA nė lik nejauku, bet ir pa- 
^pjįz^a.

KrūnįĮjose pasislėpęs prie 
ketib- tykojęs plėšikas, išgir
dęs tąnktųjiyn^ žmonių baL 
sus, kąip plėšrus yžėris, krū- 
įnaįs ■ prisėlino pasižiūrėti. Ti-

— “Deja, td'negaliu darytį, 
giliai atsidususį atsakė šv. Ma 
rijai plėšiko žmona. Mano sū
nelis serga raupsais,visame kū 
nęlyje turi
Jo negalima maudyti su to
kiu gražiu, sveiku vaiku, už
krėst jį.;.Vienok-Dievo Motiną 
liepė paduoti - Jai žaiduotąj 
kūdikį, kurį įtati panardino 
vonelėn šalia savo sūnelio Jė
zaus. 4:

— “Gal kaltas, jeigu nutei
stas ir kariamas”, — atsakė iš 
kairės kabojęs latras.

Tada Jėzus pagręžęs galvą 
į žmogžudžio sūnaus pusę, ta
rė — “Iš tiesų sakau tau, dar 

su manim tu būsi

DAINOS 
SVEIKINIMAI 
VAKARIENĖ

Kita blogybė yra: kad, dauge
lis laikraščių ateina supakuoti 
banderolės formoje, perjuosti 
mažu popieriaus gabaliuku per 
vidurį laikraščio. Laikraščiai 
ateina purvini/pirmasis lapas su- 
plyšęs ir sulamdytas, žinoma, ga
vęs tokį laikraštį, nei pats nori 
skaityti, nei kitam parodyti. Gal 
yra galimybė užsienio spaudos 
skaitytojams surasti kokią išim
tį, ir siųsti laikraščius įdėtus į vo
kus? Gal galima prašyti pašto 
administracijos, papiginti spau
dos tarifą, kad mes Pietų Ameri
koje gautume spaudą oro paštu 
bent po poros savaičių? Bėda 
ir tame, kad gal koks ketvirta
dalis siunčiamų laikraščių dings- teismo priežiūroje,

il< kBtyią įilgyti, pražiHiii parašyti čekį arba Money 
X?;-l-'-'V' -f.

A11ERK0S LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
vardu ir pasiųsti:

BąliĮted St, HL «0«08 ,

Ahrose Įmyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 
' gyvšnfają ir jų atliktus darbus 664 psL Kaina 

Amėrikųą Lietuvių Istorijos Draugija. . ___
TV. j - ■’

»rsžyia pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
Iii suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž- 

:ti*&&ra£ia]/ kurių; viso buvo 121, 41 teatro draugija, 48 
ęapgfc-il bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi- 

doKHBenįtf ■ kątalikiskų, socailistinių, laisvamaniškų ir 
trijų ktatti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban

delio paliesti jam nepavyks, kais Marijai tarė: — “Gerieji 
nes kažin kokia jų tarpe esanti/ žmonės, skubėkite iš čia, kol 
jėga prilaikanti jį tani tikroje dar nevėlu, nenakvokite šiuo- 
nuo jų distancijoje neleidžia! se namuose!_ Aš esu žmog-
priartėti, o tie trys “mėnuliai” 
.. .virš jų galvų sakyte jam sa
ke, jog tai nepaprasti žmonės, 
nes prieš juos ir jo buožė be
jėgė....

Praėjo plėšikui pyktis ii\ 
nors iš padilbių žiūrėdamas, 
lyg savo silpnumo susigėdęs, 
iš'visų jėgų tarė: — “Kaipgi, 
tokiu biauriumetu norite apsi 
nakvoti miške? — Pagaliau, 
storesniu balsu paklausė ir, 
nelaukdamas atsakymo vėl ta
rė: — “Čia, mat, netoli.už alk
snyno, yra mano namai už
eikite ten ir patogiai apsinak
vokite, pailsėsite”....

švenčiausioji šeimynėlė, įžen 
gė tada banditų, vado pasto
gėn, kur šeimininkė droviai 
pasveikino juos,, bet viešnagės 
neatsakė. Kūdikėlio prie Mo
tinos krūties<šaizdas sujaudi
no ją ir jos širdyje sužadino 
gailestį, nes ip pati juk buvo 
motina. Suprato betgi kad jos 
vyras tuos pakeleiviųis tyčia 
iš girios į namus atsiuntė,kad 
nekliudomas galėtų visus tris 
nugalabyti.-Tad pritaikiusi pa 
togesnę. akimirką, nuoširdžiai 
gero jiems linkėdama, patyliu

Sekmad., š. m. gegužės

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
Įsteigta 1923 metais.

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastiatyti

x Vietas prašome rezervuoti iš anksto raštu
HĄLSTED STREET, CHICAGO^ ILLINOIS 60668

arba telefonu HA 1 - 6100

Dr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI/
metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
rūpinimą. ---------------------------- -- --------------------------------------

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grrais.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik-----------------
Minkštais viršeliais tik *. — ------------------- - ■■■■■•■——-

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

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

šiandien 
danguje.

Iš bendros Jėzaus ir plėšiko 
sūnaus —raupsuotojo maudyk 

vo lės, paliko toks atsiminimas: 
darželyje, kur sekančią dieną 
žmogžudžio žmona išpylė iš 
vonelės vandenį, kuriame Kū
dikėlis Jėzus buvo maldytas, 
išaugo labai gražių,.-maloniai 

rožių krū- 
savo vaiką,|mas,.iš kurių, sekančios trys 

Marijos padarę aliejų ir tepė 
juo nuimto uuo kryžiaus, prieš 
padėjimą į grabą, Kristaus kū 
ną. Be to, rožės visada-,gražiai 
žydi, mielai kvepia ir visų 
miamos. ,

i j

a š J
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čikagiečiai riša didžiausią mįslę
Prieš tris savaites Chicagoje pasirodė niekieno nepa

sirašytas paškvils “Gyvosios lietuvybės griovėjai”. To pas 
kvilio spaustuvė neturėjo drąsos padėti savo adreso, kaip 
to reikalauja Amerikos spaudos įstatymai. Chicagoje yra 
keli lietuviai) kurie žino kas minėtą paškvilį parašė ir ku
rioje spaustuvėje js buvo atspausdintas, bet iki šio meto 
je tyli.

Aiškiai nustatyta, kad minėto paskvilio platinimo cen 
tras buvo Chicagos jėzuitų centras. Ten jis buvo pardavi
nėjamas, iš ten .ir lietuviški karabelninkai galėdavo gau
ti pakankama jų kiekį handeliavimui. Pradžioje jėzuitai 
net iš karabelninkų norėjo gauti po dolerį, . bet vėliau 
jems padarė nuolaidą ir leido pardavinėti sutartos ko
misijos pagrindu. Jėzuitai, atrodo, viską gaudavo tiesiai 
iš spaustuvės, kuri minėtą paškvilį spausdino.

Pirmasis, viešai apie šį paškvilį prašneko kum Ani
cetas Tamošaitis, dažnai pagalbos reikalingas jėzuitas. 
Jis ryžosi tą Algimanto Kezio redaguojamose Mūsų 
Žiniose padaryti minėto paskvilio vertinimą. Jis parašė 
nnet pusantro minėto laikraščio puslapio, bet paminėti 
atsiųsto paškvilio vertintojas net nepastebėjo, kad minė
tas pąškvilis neturi autoriaus ir niekur nepažymėta, kas 
jį spausdino.

Visiems lietuviams plačiai^ pažįstamas pamokslinin
kas kanauninkas Vaclovas Zakarauskas, susipažinęs su 
paškviliu ir atidžiai perskaitęs kuri. Tamošaičio paskelb
tą to pamfleto vertinimą, be visos eilės pastabų, taikomų 
gerbiamam jėzuitų kum Tamošaičiui, dabartiniu metu 
jėzuitų vardu per radijo valandas darančiam pareiški
mus, rado reikalą viešai paklausti šitokį klausimą?

“Su dideliu apgailestavimu turiu Jums štai ką 
pareiškti: Mane stebina, kad Jūs, kunigas ir dar'vie
nuolis, radote reikalo vertinti Jūsų vienuolyno biu- 
letėniyje įhinėtą paškvilį, jį pristatote skaitytojanžs, 
kaip “tiesos šaltinį’ ir kartojate netiesą, surašytą 
minėtame p’aškvilyje.

“Mielas kunige, ar reikėjo Jums jį Žinių skai
tytojams pristatyti, kol visuomenei neaišku, kas jo 
autoriai, kas jį rėmė pinigais ir kokioje spaustuvėje 
jis biiVo spausdiriariias? Juk ir nenoroms reikia įtar
ti, kad jis buvo parašytas Maskvos agentų ir kad at
spausdintas he J. A. V. Reikia tik apgailestauti, kad 
šis paskvilis yra sukrautas Jaunimo Centre ir Chi
cagos lietuviai jėzuitai ėmėsi šį anoniihą už pinigus 
platinti.“ (Naujienos, 1977 m. bal. 16 d., 4 psL) 
Kol rieįgys pilietinės drąsos nei vienas

kvilio autorius ir nepasakys, kodėl jie minėtus šmeižtus 
rašė, tai turime pagrindo manyti, kad jie yra padaryti 
Maskvos agentų. Ypatingai, kad minėto paskvilio atkak
liausieji platintojai yra žmonės, kurie mielu noru priim
davo iš pavergtos Lietuvos rusų atvežtas įvairių meni
ninkų ir žurnalistų grupes, pravažiuojaričias pro Chica- 
gą ir reikalirigas papraščiausų informacijų apie šią
Amerikos lietuvių sostinę. Kur susitkdavo Chicagon at- lengvatikius tokius dalykus ruošti ir net pardavinėti, 
klydusieji dainiriinkai ir pavergtos Lietuvos žurnalų re- Kiekvienam aišku, kad paskvilyje keliamos .idėjos 
daktoriai, ten pardavinėjamas ir “Gyvosios lietuvybės vargino, paskvilio autorius dėl padarytų didelių klaidų 
griovėjų“ pąškvilis. j jr nepaprastai didelio nemokšiškumo. Vietoj prisipažin-

Specialiai po miestą siuntinėjamų agentų pąškvilis ti prie klaidos, pasimokyti ir pasižadėti daugiau" taip 
buvo siūlomas visai eilei prekybininkų, bet dauguma, ne-' nedaryti, paškvilio autoriai, pasirinko žemesnį kelą — 
radusi spaustuvės vardo ir pastebėjusi autorių nešimą, ’ ........... ' • • ••• •»-
atsisakė minėtą paškvilį pardavinėti, bet komunistų pro
pagandą skelbiantieji nekreipė dėmesio į paškvilio nela- 
galų pasirodymą, jį dar ir šiandien siūlo savo klientams.

šmeižtų kelią. Bet šmeižtas: ne visiems prilimpa. Negali
ma apšmeižti žmonių, kurių gyvenimas yra atvira kny
ga* šmeižtas, kaip ir melas, turi'trumpas kojas. Kai rei
kia šmeižtus įrodyti, pagrįsti faktais, tai prasideda sun- 

Paškvilį pasmerkė jau kelios lietuvių organizacijos kūmai. Autariai manė, kad jie’, islėidę Šmeižtas anonimo 
ir visa eilė paskirų asmenų. Naujienos ir jų redaktorius būdu, laimės, bet dabar aiškiai mato, kad Šitas kelias 
gavo visą eilę laiškų, kuriuose smerkiama tokia komuni- jiems patiems kerikia. šiandien jie jau gėdisi šitaip pa
sting taktika, padedama jėzuito Tamošaičio ir Mūsų žinių sįelgę. /
redaktoriaus, didelio jaunimo vadovo ir daugelio gerbia- Gėdos jausmas gal palies sąžinę ir vers juos pasa- 
mo kuriigb A gimanto Kezio. Privačiuose laiškuose visa kytį teisybę. Kol klausimas nepaaiškės, tai čikagieeiai 
eilė žmonių raUria redaktoriui kreiptis į teismą tf štr spėlioja 
stabdyti skleidžiamą žmeižtą. Redaktorius lūkuriuoja. . .. . ___________ -J . •» NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL._ Wednesday, April 20, 1977i—r a • -
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Rako miškas

TEO AITIS ’ - iMŪSŲ PREKYBININKO ODISĖJA IŠEIVIJOJE
Kai Atlantis B-vės prekybos 

apyvarta pasiekė pirmąjį ketvir 
tį milijono dol. per palyginti ga
na trumpą laiką, kartu su sėkme 
išaugo netikėtas, nepateisina
mas pavydas kai kuriu direkto
rių, įsigijusių tik po vieną ki
tą akciją,' davusią-teisę būti ren 
kamam į valdybą.

1957 m. gruodžio 17 d. kai ku
rie Atlantis B-vės direktoriai- 
tarnautojai pasirašė Province of 
Ontario Petters Patent Incorpo
rating “Liton of Canada Limi
ted” (Private Company) . kaip 
tos : b-vės steigėjai-savininkai 
Jonas Matulionis, Juozas Sen
kus, Jurgis Preikšaitis, Kęstutis 
Grigaitis ir Wiliam Cuthburt.

(Dipl. teis. K. Motušio deimantinio jubiliejaus proga) 
(Tęsinys)

kiečių firmos, patyrusios apie 
minėtų direktorių nesąžiningu
mą, siūlė jubilioatui,. "kaip savo 
atstovui, nesąžiningus direkto
rius .patraukti teismo atsakomy 
bėn. Bet jubiliatas^ nuo siūlo
mos akcijos atsisakė, pasiten
kindamas jųjų atleidimu iš eina 
mų pareigų.

Į AtlantisxB-vės minėtų direk 
torių parodytą nesąžiningumą, 
griaunantį bei žlugdantį lietu
vių pastangas Įsikurti prekybo
je, labai jautriai reagavo finan 
siniai pajėgus statybos kontrak 
torius - prekybininkas, žinomas 
visuomeninkas; Jurgis Strazdas, 
buv. Pieno Centro Kauneexpor- 
to direktorius-. Jis pareiškė no
rą įstoti į Atiantis B-vę dalinin
ku pradžioje su .10,000 ddl. ak
cijų įnašu ir kiek vėliau su kita 
tokia pat suma, kad išlaikius 
b-vę finansiniai pajėgią ir ak
tyvią. Šis Jurgio Strazdo paro
dytas nuoširdus lietuviškos vie
nybės reikalo supratimas buvo 
Atlantis B-vės dalininkų. šiltai 
priimtas ir lietuvių-bendruome
nės labai teigiamai Įvertintas.

1958 m. liepos' 28 d.,’ išstoju
siu direktorių vieton, nepaprašo 
tas visuotinis akcininkų susirin 
kimas išrinko naują valdybą iš 
šių dalininkų: K Motušio, Dr. 
E. Jasevičiūtės, Geoerge W. 
Carr, K. Ožalo ir Br. Tamulio- 
nio. ši valdyba ėjo pareigas iki 
sekančio metinio visuotinio ak
cininkų susirinkimo 1958 m.

. 19o8 ni. gruodžio 6 d. meti
niame visuotiniame akcininkų

6 mėn. visai slaptai. Pirmos ži
nios apie minėtų Atlantis B-vės 
direktorių Įsteigtą' naują slaptą 
b-vę atėjo iš jubiliato atstovau
jamos Vokietijoje firmos “Koer 
ting”, kuri apie Įvykį painfor
mavo savo Įgaliotą atstovą K. 
Motušį ir paprašė refereneijų,- 
nes naujoji b-vė paprašė atleisti 
prekių ne Atlantis B-vei, bet Lf- 
torr of Canada Ltd. Tuo būdu šis 
slaptas reikalas iškilo viešu
mon. Atlantis B-vės vyriausiąs 
pardavėjas, kuris toms pačioms 
pareigoms buvo pakviestas kaip 
Liton of Canada Lad. vienas iš 
steigėjų, spėjo labai greitai nu
kopijuoti-nuo Atlantis B-vės 
apie 100,000 dol. vertės pirkėjų 
duotų užsakymų, prekybinius-ry 
sius užsienyje ir vidaus rinkoje, 
b-vės veikimo sistemą etc. Vo-

Jis mano, kad šmeižtus turėtu sustabdyti tie/ kurie juos 
paskelbė. Jis kręptųsi į teisiną tiktai tuo atveju, jeigu 
šmeižtus parašiusio žumalsto sąžinę nepradės graužti 
ir šviesą ir tiesą turinčio nešti kunigo vidujinis balsas 
nepatars jam pirma ištirti kaitinimus, o vėliau kaltinti.

Turint galvoje visus šiuos sudėtingus ir getokai su
minėto pas- pintus klausimus, Chicaga spėlioja, kurie Maskvos agen

tai galėjo parašyti nepagrįstų, šmeižtų paskvilį# ir ku
riais numetimais jėzuitai tokį dalyką būtų pardavinėję. 
Galintes daiktas, kad sekančiame Mūsų žinių numeryje 
pats gerb. kunigas Tamošaitis daugiau papasakos apie 
visą šį reikalą. Jeigu ne rusų atsiųstų agentų plunksna, 
tai parašė ir ne rusai jį spausdino, tai tada teks aiškin-

Kiekvienam aišku, kad paskvilyje keliamos , idėjos

k

in PU Kongresas su melo propaganda
ARGENTINA. IH-fias PU 

Kongresas, turimomis žiniomis 
ir laikraščių rašymu, buvo skai 
tlingas. Kokia-jo nauda jau. 
nimui? Sunku atsakyti. Tiks
liai sakant, gal neperdidžiau- 
sią.

Kad jaunuolių susibūrimas 
buvo skaitlingas, to neužtenka. 
Buvo laukiama, kad. jaunuolia 
ms būtų duotas tikras suprati
mas apie tikrą Lietuvos praei
tį. Kad ji buvo virš 120 metų 
rusų-caro pavergime, kad buvo 
uždrausta lietuviška spauda. 
Už jos skaitymą ir mokymą 
grėsė kalėjimai ir Sibiro kan. 
čioš. Bet motinos lietuvės ne- 

atsekimą. Pirmąsias premijas 
gavo Liėfūvos fotografų nuot
raukos. Nors Lietuva fiziškai 
nebuvo atstovaujama, bet sto
vyklautojai labaj domėjosi pra 
nešimais apie Lietuvą?

Be abejonės, toks propagan
dos darymas labai patenkinę 
ne vien “Balso” leidėją,o ir ki
tus kaipo okupanto tarnus.'

greso vadovybė nepajėgė pasa
kyti, parodyti kokie sunkūs 
žiaurumai buvo nuo pavergi
mo rusų-komunistų ir kokie yra 
ir šiandieną. PL Bendruome
nės vicepirm. G. lankydama
sis 1975m. pabaigoje Buenos 
Aires per ALOST posėdį, kur 
buvo du ar trys jaunuoliai, pa-

su dabartine (pavergta) Lietu
va. Ir kam? Kad būtų daugiau

susirinkime buvo išrinkti šie b- 
vės dalininkai: Kazimieras Mo
tasis — prezidentu ir direkto
rium, Jonas Mažeika — vice pre 
zidentu r direkt., Jurgis Straz
das — Secretary Treasurer ir 
direkt. ir George William Carr 
v-bos direktorium. Šiai B-vės 
Valdybai teko daug dalykų nau
jai pertvarkyti, peroganizuoti, 
kad išlaikius rinkos padidėjusią 
konkurenciją su kitomis pana
šios branžos firmomis Kanadoje 
ir Amerikoje. Tuo tikslų prekės, 
kaip tai muzikos kabinetai bei 
radio aparatai, buvo užsakomi 
užsienyje, daugiausia vakarų ir 
rytų Vokietijoje, atskiromis da
limis, kurių galutini sumontavi
mai (assembling) buvo atlikti 
savoje b-vėje, Toronte. Tuo rei
kalu rūpinosi Canadian Hi-Fi 
Distributing Co. Ltd. ši pastaro 
ji atliko ir daliną prekių pas
kirstymą detalinėms krautu
vėms.

Tačiau ir Atlantis B-vės Val
dybai teko išgyventi nelauktai 
sunkius finansinius sukrėtimus, 
sukeltus pasiturinčių žydų tau
tybės urmininkų, kurie, grei
čiausiai,. nepakęsdami Atlantis 
B-vės, kaip išskirtinio Kanados 
rinkai tiekėjo, užpirko didesnė
mis sumomis dvi urmo preky
bos prekių iš Atlantis B-vės 30 
dienų kreditan ir po to greitai 
bankrutavo, sudarydamos At
lantis B-vei apie 120,000 dol. 
nuostolių.

Nors Atlantis B-vė turėjo pa
tyrusi finansų bei kreditų tvar
kytoją, Jurgį Strazdą, tačiau' ir 
jam kartais, nepavykdavo iš
vengti nesąžiningų prekybos fir 
mų, kaip tai: Trans-Canada 
Wholesalers and Importers, Can 
American Industries Ltd. jos pre 
ridentas William Cinegri pris
tatė. savo firrfią kaip finansiniai 
pajėgią su pusės milijono dol-j 
rių grynais pinigais kapitalu. . . , , v . _
rrt .. , , __ „ l jo paimtas prekes, žemiau jų savoji nurodyta suma atatinkamų ’ 
kredito Įstaigų buvo patikrinta 
ir rasta teisinga. Ši urmo pre
kyba užsakė prekių Atlantis 
B-vėje už 16,000. — dol. 30 die
nų kreditan. Jurgis Strazdas, 
B-vės finansų ir kreditų tvar
kytojas, gavo banko praneši
mą, kad pirkėjo kreditingumas 
geras, prašomai. sumai prekes 
.atleido 30 dienų kreditan. Pir-

vaikus lietuviško žodžio ir iaš 
to, prie ratelių verpdamos, i uo 
būdu išliko lietuvių tauta gyva, 
su lietuvišku žodžiu ir raštu.
Be to, motinos savo vaikams _ 
įkvėpė meilę gimtajam tėvų riuolius? Tegul duoda laisvą 
kraštui, Lietuvai.

Lietuvai .atgavus Nepriklau
somybę 1918. 2. 16d. reikėjo ją 
apginti nuo priešų: lenkų,-vo- 
kiečių, bermotininkų ir kitų. 
Ją apgynė sūnūs tų ' motinų, 
kurios įkvėpė meilę gimtajam 
kraštui Lietuvai. Tų motinų 
sūnūs į savanorių eiles stojo, 
kad ginti savo tėvų numylėtą 
žemę.

Reikia, kad jaunimas supras 
tų ir žinotų, kokia sunki yra 
Lietuvos padėtis esant rusų-ko 
munistų pavergime. Kad jau
nimas turėtų meilę Lietuvai ir 
kovotų už jos laisvę.

Argt Liet Balso Nri 1490, 
sausio 8d. l’976m., rašo sekan
čiai: '- -. i

“Stovykoje vyko susipažini
mai, "paskaitos, simpoziumai,' 
diskusijos. Kaip kurie" studen
tai dalyvavę jau ankstyvesnė
se stovyklose, atsivežė įdomių 
pranešimų. Ypatingai tie jau
nuoliai, kurie dalyvavo Lietu
voje lituanistikos kursuose, tu 
tėjo ko papasakoti ir painfor
muoti savo kolegas. Jaunesnie 
ji su didžiausiu susidomėjimu 
klausėsi pranešimų,- žiūrėjo 
skaidres, o tą pasenusį filmą, 

si pamatysime ten esančius 
. į

žiaurumus ir mūsų brolių kan

jaus Ragažinsko pranešimo, 
taį visai nenorėjo žiūrėti. Jau 
nemažas skaičius jaunuolių bu- 

tė kaip atrodo Lietuva šian
dien, jiems pasenęs dalykas 
visai buvo nepriimtinas.

Foto parodaj beveik išimti
nai pateikta dabartinės Lietu
vos fotografų, turėjo gerą pa.

“Balse” rašo, kad jaunuolia
ms labai'.patiko rodomos skaL 
drės- Stebėtina, kodėl nebuvo 
jaunimui parodyta, kad rusa
ms pavergus Lietuvą, tūkstan 
čiai mūsų tėvų, motinų,'bro
lių ir sesių su mažučiais .vai
kais, kur motinos turėjo duo
ti maisto savo krūtimi vau 
kams, ir tuos vežė į Sibiro šal
čius prekiniuose traukiniuose. 
Vežė ir 70-80 metų amžiaus se 
nelius mirčiai į Sibirą. Kodėl 
neparodė Sibire esančių dar
bo stovyklų- koncentracijų? Ko 
dėl neparodo kalėjimų, kur lie 
tuviai be kalčių kalinami? Ko
dėl neparodo sušaudytų lietu- 
.vių lavonų? Taip pat neparo
dė tų bepročių namų kur lietu 
viaj už lietuvybės palaikymą 
yra kankinami. Kodėl neparo
dė, nepapasakojo kokiose są
lygose nuvežtieji lietuviai ir ki 
ti svetimtaučiai turėjo gyveru 
ti Sibiro šalčiuose.?

“Baisas” rašo, kad jaunimas 
visai nenorėjęs prėL. Ragažins 
ko rodomų filmų žiūrėti. Tai 
jau tikrai perdaug nudailinta 
Gal dalis ir buvo pataikūnai 
okiipantižų Ek jau ne visi. “Bal 
so” leidėjui atrodo, kad visas 
jaunimas eina su propagandise 
tais, bet taip nėra. Yra jauni
mo, kurie geriausiai žino da
bartines (pavergtos) Lietuvos 
likimą ir aukojasi, dirba jos

kėjas 25 dienų laikotarpy spė- 

vikainos parduoti, o patsai b-vės 
prezidentas William Člnegzi, pa 
sigrobęs už gautas prekes pini
gus, slaptai lėktuvu pabėgo į Iz
raelį. Detektyvams nepavyko 

tuvą.
Gaila, kad PL Bendruome

nės vadovybė nepajėgė salai- 
kyti tą melagystės propagandą,

Argi tais PL Bendruomenės su 
taupytais pinigais dabartinė 
fadovyfeė numatė leijflL (fele- 
fidš be teisingai pfobaifeŽEdai ir

į ieškojimo darbą buvo įsijun
gusios kai kurios žydų organi-Į 
zaeijos Amerikoje ir Kanadoje. I "

(Bus daugiau) __ _J» B-.S.

Laikas suprasti, laikas dirb- 
ti tėvynės Lietuvos laisvei ir



DR. K. G. BALŲRAS , 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS Į 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGaJA 

6449 So. Pula Ai Rd. (Crowford į
Medical Building). Tel. LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą.
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004, <

^PR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
- Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAULV. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
. Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd„ Westchester, III.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis jr 

kas antrą šeštadieni 8—3 vai.
Tel: 562-2727 arba 562-2728 

, -r %

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIN-EISIN AS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia,- skambinti Ml 3-0001.

TEL. — BE 3-5893

DR. Ar B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą

DR. K. A. V. JUČAS
489-4441- 561-4605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1002 N. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE.

. Telefonas atsakomas^i2 vai.

PR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir '

“contact lenses”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 JWEST 63rd STREET

Vai. antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirta d. nuo 5—1 vai. vak.

* t Ofiso telef.: 776-2880 
r Naujas rez. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas 2652 WEST 59th STREET 

Tel. PR 8-1223
. OFISO VAL.: pirnk, antrad., trečiad, 

ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

ORTHOPEDAS-PROtEZISTAS 
Aparatai -Protezai. Mėd. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms. 
(Arčh Supports) ir t t.

Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1
2850 West 63rd St., Chicago.' III. 6062$ 

Telef.: PRospect 6-5084

. ■■ r.oP.i- ■■r w.w„l,>.lTW , T»-.

Gėlės visoms prbgoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYčlA 

2443 WEST 63rd STREET
Telefone!: PR 8-0833 ir PR 8-0834

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Drishių krautuvė

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwyz Oak Lawn.

Tel. 499-1318

PERKRAUSTYMAi

M 0 VI N G 
Xliidin&i —■ ’Pilna apdreūd*

ŽEMA KAINA 
R. i E R fe N A * 

Tol. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas p.rkrau*tyma* 

ii j va irtu atstūmę.
. ANTANAS VILIMAS

Tai. 376-1882 arba 376-5996

mino

Kostas Karoblis

GAIDAS
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NtiHūdę: Tėvai ir seserys.

Laid/ direkt Evans ir -Sūnūs, tel. 737-8600.

ligonis pradėjo atsigauti. Atvy
kusius lankytojus jis pažino, su

Lietuvių 
Laidotuvių 
DireKtorių 
Associacijoi

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTĮ.

(LAY THE PINEAPPLE ON tV5 

I51DE.WITH A LARGE, SHARP 
KNIFE CUT LENGTHWISE FROM 
THE BOTTOM THROUGH THECROWN.

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

TRYS MODERNIŠKOS' KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

nas Lakavįčius ir jo sūnūs, šeš
tadieni velionis jau "buvo pašar
votas Ridiko šermeninėje, o sek- 
ipadienio vakarą įvyko atsisvei
kinimas.

^?O REMOVE THE FRUIT, 

INSERT A CURVED KNIFE. 
CLOSE TO THE SNELL AND 
CUT ALL THE W AROUND-

Balandžio 15 dieną teko tvar
kyti laidotuves, kuriomis rūpi
nosi Povilas Ridikas, bet visus

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Lietuvių šaulių Sąjungos 
Tremtyje vardu kalbėjo panevė
žietis Tomkus. Jam tuko pažin
ti Kostą Kardrtį, kai jis dar ne
tarnavo Lietuvos kariuomenėje, 
bet vedė kovą M bermontinin
kais, įsiveržusiais komunistais ir

TĖVAS IR SUNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME 
1 ' 2533 W. 71st Street

Telrf,: GRovehai 6-2345-S

TOMAS IB LAURYNAS LABANAUSKAS
S307 So. LITUAN1CA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

Lietuviška radijo programa 
LIETUVOS AIDAI

yra kiekvieną penktadienio vakarą nuo 9:30 iki 11-tos vai.
iš W0PA stoties 1490 AM banga.
Sekmadieninė programa iš WJOB 1230 AM stoties, Hammond, Ind.r
būna nuo. 9:30 iki 10 vai. ryto gerai grrdima Illinois ir Indiana valstijose

Gegužės 7 d. 8710 vai. vak. i§ WLNR - FM 106.3 stoties prasidės 
sestadieninės programos.

Programos vedeja Kazė Brazdzionytė, 2646 W. 71 St., 
Chicago. Ill. 60629. Tel. 778-5374.

G9oW THATA PLUMP AND FREStH 

LOOKING PINEAPPLE HAS FOUND 
AH0ME INYOURKnčHEN.YOU 
MAY WONDER ABOUT THE 
EASIEST WAYia CUT AND SERVE 
THIS TELICACY.WEIX.ITCOULPN'I 
BE EASIER.

EŪGteNIJUS ICRIAUCELIŪNAS
Gyveno 12500 Pawnee, Palos Park, (Illinois.

1605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741-1742

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

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

jas su visais Lietuves priešais. 
Jis išstojo iš Lietuvos kariuome
nės, rečiau lankėsi j šaulių susi
rinkimus. Bet jis niekad nesi
skyrė su šautuvu. Jis turėjo šau
tuvą Lietuvoje, dar prieš nepri
klausomybės paskelbimų; jis tu
rėjo šautuvą ir Amerikoje. Čia 
jis turėjo visus reikatingus lei
dimus ginklams laikyti. Kostui 
ginklas visą laiką buvo reikalin
gas. Jeigu jis nebūtų ginklo pa
žinęs, tai jis ir gimtiniaftn kraštui 
nebūtų buvęs toks naudingas. 
Kostas pažino Lietuvos girias, 
jos žvėrelius bei paukščius.

Reporteris
i ko užeiti pas Kostą į namus ir 
I prisiminti nepriklausomybės 
pradžioje lietuvių tautos vestas 
kovas. Kostas tais laikais veikė 

įVabalninkų apylinkėje, o Tom
kui teko organizuoti pasiprieši
nimą prieš įsi vorelius -Pasvalio- 

'srityje. Jiems tekdavo susitikti 
ir pasitarti įvairiais klausimais.

j Tomkus mėgo tą, kas parodė 
! drąsą ir greitą lietuviškų reika- 
lų supratimą ir gynimą.

Jausmingą ir turiningą kalbą 
pasakė medžiotojų draugijos at- 

j stovas VI. Brazas. Velionis buvo 
šaulys, savanoris kūrėjas, Lietu

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

Mirė bal. 17 d., 1977, 2:04 vai* ryto, sulaukęs 19 m. amžiaus 
Gimė Lemont, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime: tėvai dr. Leonas ir Irena Kriauče- 

liūnai. 2 seserys Vida ir Jolita, kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 S. Western Ave.
Laidotuvės įvyks tree., bal. 20 d. is koplyčios 10 vaL ryto bus at

lydėtas į Svę.14. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines.

Vietoje gėliįr prašome aukoti Cancer Research.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines,, draugus ir pažįstamus daly

vauti šiose laidotuvėse.

Žemaičių Kultūros klubo nariu su
sirinkimas Įvyks trečiadienį, balandžio 
20 d.. 1:00 vai. po pietų, šauliu na
muose. 2417 W. 43 St. Nariai kvie
čiami atsilankyti, nes yra svarbių rei
kalu aptarti ir laikas užsimokėti duok
les, kad neiktumėte suspenduoti

Bus ir vai§ės.
•’bžė Didžgalvis, rast

BUTKUS - VASAITIS
144C So. 50th Ave„ "Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

"Bet Dievas, kuris yra turtingas gailestingumu, dėl begalinės sava 
meilės, kuria jis mus mylėjo, kai mes buvome mirę nuodėmėse, atgai
vino mus drauge tu Kristumi". Jono 3:14-16.
Kaip labai didi ir stebėtina šita Dievo ir Kristaus meilė- Atrodo ne

galima pasiekti jos aukštumą ir gilumą, ilgumą ir platumą. Kurie priėmė 
Viešpatį kaip savo Atpirkėją ir padarė sandorą su juo pašvęsdami jam visa, 
ką jie turi, tie gavo jo palaiminimus. Kuomet juos trukdo kūno silpnybės 
arba kitų pasipriešinimas, jie turi atsiminti didžiąją mūsų dangiškojo 
Tėvo meilę ir jo Sūnaus meilę, kuria jis mylėjo nusidėjėlius. Jei tik pa
siliksime ištikimi ir paklusnūs jam, tai iš tikrųjų dalyvausime su Kristumi 
jo garbėje ir šlovėje.

Visi žino, kad mirtis yra Žlaun Ir palieki, kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th 5TRĖET, CHICAGO, ItU 60629
ŠV. RAITO TYRINĖTOJAI

atsisveikindamas, o balandžio 
14- dieną atrodė, kadKjis dar 
atsigaus. Tuo tarpu balandžio 
14 dienos vakarą amžinai už
merkė akis.

Lietuvos kariuomenės savano 
ris kūrėjas, medžiotojas ir ge
ras naujienietis Kostas Karob
lis mirė Central Community li
gonėje šių metų balandžio 14 
dienos vakarą.

/ 79 metus sulaukusi kari kan
kino kelios ligos. Jam daug 
skausmų sukeldavo paskutiniais 
trini metais gana aštrioje formo 
j e pasireiškęs artritas, skausmin
gi viduriai, išnarintas petys ir 
nepaj ėgumas tinkamai virškinti 
maisto. Bet Karoblis mirė nuo 
plaučių uždegimo.

Šių metų balandžio dienos hak 
ti Karobtį pradėjo kankinti di
leli skausmai. Negalėjo jų pa
kęsti, šaukėsi pagalbos. Kartu 
su Kostu gyvenęs Antanas Kly
nas, negalėdamas su ligoniu su
sikalbėti, naktį pašaukė Dr. Vy
tautą Taūrą, kuris nakties me
tu atvyko pas ligonį. Daktaras 
Tauras ligonį apžiūrėjo, nusta
tė jo dešiniajame plautyje atsi
radusį uždegimą, ėmėsi priemo
nių sergančiam^ padėti. Jis matė 
kad. ligonis kartais atgauna są
monę ir kalba, o- kartais nebe
girdi ir neatsako į klausimus. 
Tis nutarė ligonį išvežti į ligo
ninę, kur yra geresnės Sąlygos 
suteikti ligoniui pagalbą.

Klypas pašaukė ambulansą ir 
:švežė ligonį į Central Commu
nity ligoninę, kur yra keli gy- 
1 y toj ai specialistai įvairioms li
roms. Karobliui buvo sutrikta 
Pagalba. Ligoninėje nustatyta, 
tad jo organizmas buvo nusil- 
'ęs, negaudavęs pakankamai rei 
ralingo maisto. ligonis pradė
tas maitinti venomis ir jam duo- 
;a reikalingų vaistų.

Balandžio 12 ir 13 dienomis

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

Daugelio nustebimui, prisirin
ko pilna Ridiko šermeninė, daug 
giąu šimto žmonių. -Genovaitė 
Giedraitienėj pagiedojo “Man 
liūdna” ir sugrojo kelias laido- 
turių melodijas. M. Gudelis trum 
pai paminėjo velionies gyvenimo 
svarbesnius bruožus ir paprašė 
kan. Vaclovą Zakarauską atneš 
ti ramybes velionies sielai.

Kan. Zakarauskas, tūrėjęs pro 
gos -pažinti velionies giminai
čius nepriklausomoje Lietuvoje, 
o su kaikuriais net tą pačią mo
kyklą lankęs, sukalbėjo laidotu
vėms pritaškytas maldas, b vė^ 
įiaiu jis pats kariu giedojo gresrrię 
“Mariją, Marija...” visus 'susi
rinkusius Įtraukė.

’Pirmiausia trifmpą kalbą •pa
sakė savanoris kūrėjas A. Ta- 
tntrlįs. Jis, pacitavęs porą para- 
grafij iš eilėraščio, kalbančio 
apie kario pareigas, baigė TrtnYi- 
pafe Kosto Khrublid žygdarbių 
bruožais Lietuvos kariūoiriertėje. 
Kalba buvo trumpa, jautriai pa
sakyta ir baigta prižadu neuž
miršti Košto tiirėtų tikšiltj.

NAUJIENOSE GALIMA GALT] H. TAMAŠAUSKO

LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ
336 puslapiais su žemėlapių Ir pa\/eik'$!aiš apraše VimS'rL 1o 
gyventojus ir gamtf. 1r2uO lietuviškų vietovardžių sąraše 
kaina £6.00, minkšti virŠefiaL

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų

NAUJIENOS
IT39 So. Hąlrted SU. Chlrmrb th. fiOGOfi

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI!
1. J. Auguslaičio ANTANAS SMETONA ir jo veikla. 156 ^1.

minkšti viršeliai ---------- -—---------- __________ „....-._.$2.50
2. J. Augušlaički V. VARDYS IR ŠOVA APIE RAŠTIKIO AT

SIMINIMI S. 36 »psl.. -minkšti virilėltsi ___ __ ______61.50
3. Vincas >mn»itiš, LIETUVIŲ fcTMNFŲ SIENŲ 'KLAUSI

MAIS, 104 psUkn žemėlapiu, minkšti viršeliai __ ..^2.00
4. Vincas žemaitis, PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS,

minkšti viršeliai, 52 l(Mi. --— --------------------_______ $1.00

N A U i t E N O S

• »> < 'HaMH Chitifefa, riftnhla G060Š

Andrius j’dfiHhdčius kalbėjo vos kariuomenės virlflfe, kovoto- 
ramovėnų vwdu. Jis taip pat 
prisiminė- Lietuvos nepriklau
somybės pradžios laikus ir pri
minė Karolio indėli į vestas ko
vas. Juškevičius prižadėjo pa-

WaiOVE THE PINEAPPLE FROM BOTH SHELLS. HALVE - 
mirt LENGTHWISE. 6UCE OFF CORE (TOP PORTTOM j A 
4F EACH QUArTEC. CHUNK FK1MT. PUT BACK IN THE JZ 
SHELL H MAKES AN ATTEALTNE SERVING WSH -»

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Rbpubl'c 74213
2314 WEST 23rd PLACE Vlrginh 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, UI. $74*4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArdi 74M1
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HfcLPVANTED — FfcrnALi 
Du’btnink'V reikia

_ a*——i Speak Up, Box 272, Station Bi
f TRUMPAI | Toronto. Ont . M5T

— “Pelkių žiburėlio” litera
tūrinėje valandėlėj^, girdimoje

- Torontiškis G lianas Urbo- ,radi^.lanLZf 1
nas L AS Kanados vietinmkijos ls sl®toe?/J*1 J*?1 f 
valdybos narvs, prieš porą melų ketvu tadien) balandzu.
įvykdė daugelio Amerikos ir Ka- 21 akl; Vytautas \ abukas^km- 
nados lietuvių bei kitų pavergtų ^^his.aus rury >ą.
tautų veikėjų svajonę išleisMla-l _ z, juškevičienė patikslina, 
mas anglų kalba la.kraštį “Speak ka(J , B f jcero apylinkės ruošia. 
l p”, informuojantį apie komu- jnas Jaunųjų Įalentų vakara&

__'L. Juškevičienė patikslina,

r
i s X.
r ?
r

l’p”, informuojant} apie komu- " -
nizmą ir jo kėslus, keliantį pa- į^s ^fį/žėJ la’ dTšv. Antano 
vengtų tautų ir jų gyventojų, a«r jj(,; salėje. Varžvbose kvie^ 
prieštaraujanti prieš komunistų 
bei jų bendradarbių įtaką lais
vuose kraštuose. Užpraeitą sa
vaitę to laikraščio kovo nr. atė- j 
jo JAV skaitytojams. Jame rašo 
lietuvių kilmės kolumnislė Pa
tricia Young, dr. P. T. Bilaniuk, 
Alice AVadeneč, Eberhard Ma- 
tuschka, Janos Belay ir dauge
lis kitų, įsijungusių į kovą už 
tautų nepriklausomybę ir as
mens laisvę. Yra platus Religi
nės Žinių Tarnybos aprašymas 
apie Bažnyčios persekiojimą 
okup. Lietuvoje, lietuvių rezis
tenciją ir leidžiamą Kroniką.
Kainą metams’7.50. Adresas: jyra gyvos, įdomios ir tarnauja

čiaini dalyvauti jaunuoliai nuo 
7 iki 19 m. ir prašomi užsiregis

truoti pas Z. Juškevičienę, 1616 
į So. 19 Ct., Cicero. III. 60650.

— Kazė Brazdžionytė vėl pra
plėtė savo įdomias ir naudingas 
Lietuvos Aidų radijo programas. 
Be dabar esamų penktadienių va
karais iš W0PI-AM 1490 Oak 
Parke ir sekmadieniais iš WJOB 
AM 1230 Hammond, Ind., gegu
žės 7 d. 8:00—10:00 vai. vak. 
pradedamos šeštadieninės pro
gramos iš galingos WLNR-FM 
106.3 stoties. Visos programos

Senasis Karo muziejus

MAIDS
We seek experienced maids to work 
tor Chicago's lead ng hotel. Cood 
wages and benefits. Excellent working 
environment. »

Apply in person
O'HARE HILTON HOTEL 

♦ 
O'Hare Airport 

Chicago. Ill.
Equal Opportunity Employer M/F

REAL ESTATE
N«mai, Žemė — Pardavimui . 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

^PASKOLOS' PERKANT NAMUS,* DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 

(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS .
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPUS I

PRIVAČIAI PARDUODAMA medžio 
apdirbimo mašinos ir įrankiai. Kreip
tis ketvirtadieni, -penktadieni ir šešta
dienį iki 3 vai. 2844 W. 38 St,

MISCELLANOUS FOR SALE 
(vairūs uelykal

PETRAS KAZANAUSKAS, Plezdentas

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

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
.• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvu, traukinių, laivų kelio

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

• 8 dienų lietuvių ekskursija i tris Havajų salas rengiama balandžio 
15 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 šįv. Antano Taupymo Bendrovėje Cicero, UI, TeL 652-5707,

Amerikos lietuviams bei jų or- d. 12 vai. Jaunimo Centre 104 
ganizacijoms, todėl susilaukė .vi-j kamb. Visus Dzūkų Draugijos na 
sudtinio dėmesio, pritarimo ir • rius ir norinčius r ją įstoti, valdy- 
paramos. Tokios pat paramos ti- ba kviečia atsilankyti, 
kiši sulaukti naujai programai 
komunikacijos mokslus baigusi 
K. Brazdžionytė, pasiryžusi dirb
ti Lietuvai ir lietuviams. Progra 
mų, pranešimų ir skelbimų rei
kalais kreiptis į K. Brazdžionytę, 
2646 W. 71 St., Chicago, ’iL 
60629. Tel. 778-5374.

— Ponia Anna Rakauskas grį
žo iš atostogų Miami, Floridoje, 
sutikti pavasari žaviose Beverly 
Shores apylinkėse. Juozas Ule-į
vičius pirmąsias pavasario savai-.r _v^as Sa^mai veikiau grupe
les praleido betvarkydamas savo1 m’s ar^a pavieniai rezervuoti tin 
vasarvietę South Haven, Mich. ’ Ramesniam planavimui ir geres-

— šv. Kryžiaus ligoninė savo 
patalpose iškabino draudžiančius 
rūkyti skelbimus lietuvių, anglų 
ir ispanų kalbomis. Vadovauja
ma sės. M. Almaritos, ligoninė 
tapo viena iš moderniausių Chi- 
cagoje.

— Naujienų 63 m. sukakties 
banketas bus gegužės 1 d. 5 vai. 
popiet Martinique restorane.; 
Rengėjai kviečia visus dalyvauti

AR JAU i’ASIDARfilE
SAVO TESTAMENTĄ?

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

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Su legąliškotnis 'formomis
Knyga su formomis gauna 

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3„’?u legališko 
mis formomis — 53JX).

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujiepns", 1739 S. 
Halsted St., Chicago 11L 60608

PUIKUS 8 butų mūrinis, arti šv. 
Kryžiaus ligoninės. Virš S19.000 pa
jamų. Palikimas — nupirkite.

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

TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW. 3 
mieg. ir valgomasis. Labai, patogus 
susisiekimas I vakarūs nuo Califor- 
uijos prie 63-ėios.

ŠIMAITIS REALTY |

JOSŲ GEROVEI!

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

2 AUKŠTŲ namas ant plataus skly
po prie Marquette parko už Kedzje. 
Virš $5.500 lengvų pajamų metams. 
Paveldėjimas ir šeimos turto padali
nimas. Užteks įmokėti $7.000.

i 2 BUTŲ gražus mūras Marquette 
. Parke. Du atskiri šildymai gazu, įreng
tas beismantas, garažas. $32.000

Notary Public 

Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS OKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių: Žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. II dalis: Žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimai 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūrinių laimėjimii. 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 atbodo rik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa
saulį išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus 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, kains tik $5.00. 
Gaunama Naujienose.

čeki arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasfųsfme.

PUTĘ

Jis išsikėlė į naują butą toje pat 
Marquette Parko apylinkėje.

— Young Americans for Free
dom Vidurvakarių rajono kon
ferencija bus gegužės 6-8 d.Hyatt 
Regency viešbutyje, Indianapo
lis, Ind. Kalbėtojais pakviesti 
sen. Richard Lugar, kongreso at
stovai Phillip Crane ir John Ash
brook, taip pat žurnalistas ir kny
gų autorius M. Stanton Evans. 
Registruotis YAF centre-, Wood
land Road, Sterling, VA 22170. >

— Dzūkų Draugijos susirin
kimas Įvyks š." m. balandžio 24 tel. 434-4660,

niam svečių priėmimui. Bus pro
grama, vakarienė su šampanu 
ir šokiai. Kaina $12.50 asmeniui.

DOVANŲ PREKES 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 vai. vak. Šventadie
niais uždaryta. Adresas—Terra, 
3235-37 W. 63 St, Chicago, HL,

4 <
70 IR LAUNDALE — 4 kamb. me

dinis. Rūsys, garažas, platus lotas. 
$25,000.

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

70 IR TALMAN — puikus 2 butų 
mūras, po 3 mieg. Atskiri šildymai, 
garažas. 33,900.

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.

BUDRAITIS REALTY

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

PLATUS LOTAS .aru §v. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

3 GRAŽŪS BUTAI IR BIZNIS. 2 
aukštų mūras, gazu šildomas. Garažas, 
platus sklypas, arti parko. $40,000. 
$4QOOO.

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Nam v Statyba ir Remontas

*

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 Sc. Halsted Ft., Chicago, 111. 60608. — TeL 254-3320

PEGGY DAVIDAUSKAS
....Gaivalinga lietuvaitė, veikli keli v 
lietuvių klubu narė. Peggy Davidaus- 
kas, 64 metų amžiaus, rankoje laiko 
dvi pirmos eilės Blue Ribbons juostas, 
kurias ji laimėjo plaukiojimo lenkty
nėse Indiana Boundary Y. M. C. A„ 
'Downers' Grove šiy 1977 metų kovo 
27 dieną įvykusiame A./A. U. Masters 
-Swiming k on te st e. ,k u r ji laimėjo pir
mąją vietą 50 jardų laisvo stiliaus 
plaukime, ir taip pat pirmąją vietą 50 
jardų ant nugaros — backstroke. Peg
gy dalyvaują daugelio lietuviškų klu
bų veikloje. Ji su savo ’vyru Jonu, 
kurs yra per metų metus jos instruk
torius, gyvena 4316 So. Artesian Ave., 
Chicago. Pirmaisiais metais Peggy 

yra laimėjusi daug premijų.

i

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
MAOJIENOflS Hemet ruėjo 50 metą. Klnlnt tą įskaktL ferbtaat pirštoje 

Amerika* lietnvtą dienražčio steigėją* bei lletnvflkos spaudo* pirmū
nui ir atliekant b&tinas pareigas amžtoaia lietuvybė* lilitlrmn akei- 

* bismu Naujieną platinimo vajus.
KAUJUMOS tvirtai stovi Ir kovoja nž Lietuvos ir pavergtą Uetavtą liim, 

neidama* ir neaidėdazao* į sandėrius ra okupantai* ar ją.lSiHo- 
tiniai*. . j

NAUJIENOS palaiko visas Betuvią demokratines grupes. Ją bendras institu
cijas ir remia visą lietuviu bendruosltu darbui bei tikslu*.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuviu daugumą - Kals pasimetimo, reto
rikos ir poltinią Iliuziją laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
Ir reikalingo*, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujieną vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metą proga 
arribdama platinimo vają 'kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviSkos 
spaudos pirmūną 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 reikalą renesma*. - -
KMNUOJA: Chicago]* Ir Kanadoj* rrxtama — $30.00, pv**l mrtp — fILOO, 

trim* m«n. — $6-50, vl*fiam mėn. $3.00. Kito** JAV virto** mrtam* 
— $26.00, pu<*( mrty — $14-00, riarum mėn. $230. Užsl*nlo»- 
M — $31.00 mrtama. Susipažinimui tlunHama savaitę Bemokamai

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

t

.SIUNTINIAI I LIETUVA
MARIA NOREIKIENt — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th SU Chicago, DL 60629 • TeL WA 5-2787
Did«H> Mtlrlnkimis geros rūšie; {veirly proldy, 

MAISTAS Ii EUROPOS SANDĖLIŲ.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. JasmhMt, A KISS IN THE DARK. Pikantišką ir'intymių nuotykiu 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengva* stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psL Kaina S2.50. x

Dr. Juozas B. Končių*, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorija 
jantrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
canto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istorija 
211 psl. Kaina S3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas h 
ritas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ai 
piniginę perlaidą.

1739 South HsJned Street Chicago, UL M6M

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 

Chicago, HL 60608

į—Į Siunčiu -_________dot Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajau* proga paremdama* lietuvišką spaudą. *

□ Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių J^ipareigojimų.

PAVAROS m VARDAS

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.

yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A Šeštoko knygele, 
kuri vadinasi

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

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižlūrėtL Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu: ‘ ’

ADRESAS
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

įvairi apdrauda — INSURANCE 
►UTŲ 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-

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-8200
ANNA DOCHES 

Lithuanian Representative

-x ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel. 927-3569

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

Patartina pamatyti
Ryšium su Egipto iaraono re

formatoriaus Tutanchamono pa
rodos Chicgoje atidarymu, pra
nešama, kad šiandien, trečiadie
nį, balandžio 20 d. 7 valandą var 
karo bus rodomas' visą valan
dą trunkantis CBS-TV filmąs 
channel 2 — “Didžiosios Pira
midės Misterijos”. Be to, priedo 
parodys filmą, kaip buvo rastas 
ir atidarytas Tntanchamono ka
pas, išsaugotas piramidėje per 
5,000 metų.

Perdaug šviesos
WASHINGTONAS. — Pagar

sėjęs vartotojų interesų gynėjas 
— advokatas Ralph Nader pa
reiškė, kad šviesos Inžinerijos 
Draugijos dominuojama šviesos 
priemonių industrija tiek aukš
tus nustatė šviesos standartus, 
kad jie piliečiams kaštuoja po 
3.5 bilijonus pervirš išlaidų už 
elektrų, be reikalo aikvojant 
elektros energiją. Liudydamas 
Senato komisijoje Nader pasa
kė, kad tos draugijos mokyk
loms, bibliotekoms ir įstaigoms 
šviesos normos yra “juokingai 
aukštos”, kad gali net akims pa
kenkti.

Jis dar pridūrė, kad 57 nuo
šimčiai tos šviesos Inžinerijos 
Draugijos narių yra šviesos įren
gimams reikmenų pardavėjai 
arba įrengimų mechanikai.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė.
Chicago, III. 60632. Tel. Y A 7-5980

Didžiausios kailių 
pasirinkimas

pas YlenintsU
lletavt kalUnixik% jį

Chicagoje " R'

NORMANĄ
JJURŠTEfNA

TeL 263-5826 
(įstaigos) ir 
677-8485

t

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523*8775

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Telef.: REpublic 7-1941

M. š I M K U S 
Notary Public 

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

185 North Wabesh Areno* 
2nd Floor HL 60601

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

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

* Pasakyti tiesą šiais laikais’/ baseinas, telefonas, vaikams žaidi- 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon
frontacijos, nors dabar daug 
:<as nori įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, • paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems ...

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją 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.

mo aikštelė. Galima rezervuoti feL 
501-623-9814.
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