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neisdaukė iš Bostono,

Atominės jėgainės -

Piktadarių aukoms

Mira laimėjo

leido moterims balsuoti rinkimu me

ai

išaiškino; Nablus miestelio- ara-

Kontrolės Centras 
Raporte rūkymas 
svarbiausiu kalti- 
ligų, kaip plaučių,

kimūs/.bęf ojozidjos .’grupes ne
sitenkini jb' pareiškimu.

Griežtai nubausti
“priešatomininkai”
CONCORD, N, H. — Suimtie

ji 1,400 prieš- branduolinės jė-

Ziono evangeliku liuteronų dainininkės ii kairės Į dešinę pirmoje ėiiėįė: pirmininkė 
Liucija Š5kšnienėz pagerbta Lietuvos generalinė konsule Juzė Daužvardienė, solistė Ema 
Juozupaitienė ir Ema Žcbrienė. Antroj eilei: Dr. Vai. BylartiSj/kun. Jonas Juozu pa it is ir mu
zikas Verneris čėsna. \ .. į

Atsargiau bepaleis 
pavojingus bepročius 

«
j SPRINGFIELD, BĮ. — Legisla 

’’j tūra pradėjo svarstyti priemo-

. Jis turės aiškintis,.kuriais su
metimais jis ryžosi organizuotai 
vykti i Nablus-miestelį, kada 
jam tai buvo uždrausta daryti.

šeim^ i įauginusi ir rsamy ruožos 
darbais basirūpinanH šveicarė Elitą- . 
bath Blunschiy išrinkta j šveicary fa-1 nes, khd silpnapročiai teismo 
rybą. Prieš šešerius metus šveicarai Mstj sunkjai- krimjnališkai nu- 
leido moterims balsuoti rinkimy me* .
tu, o 54 metu amžiaus našlė ..pirmoji Sikaltę, nebūtu IŠ vaistybmiŲ 
prisaikdinta aukštoms pareigogoms. proįo ligoninių paleidžiami b» 
Paveiksle matome seimininkę Blun- [. . .
achly, ruošiančią vaikams pietus. r teiSėJO pnt&nniO.

New Yorko policija ir teismai nepajė- 
■gė suvaldyti pagerėjusio Izraelitų rabino Meir Kahano. bet Izraelio 
policija penktadienį padėjo jį už grotų.
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IZRAELIO POLICIJA SUĖMĖ
RABINĄ MEIR KAHANĄ

■Atsisakė JAV pilietybės, kandidatuoja į 
. . knesetą, nori karo prieš arabus

JERUZALĖ, Izraelis

Pasirodo, kad rabinas Kahane, 
.Izraelyje atsisakė.JAV piliety
bės, tapo Izraelio piliečių ir kan- 

\ didątūoja Į Izraelio parlamentą.
Jis tikisi laimėti, nes įsitiki- 

‘nęs, kad dabartiniu metu Izrae
lis gali duoti smarkų smūgį ara- 

-bams ir primesti savo taikos są- 
. lygas visiems kaimynams.

Buvo uždrausta vykti į. Nąblus

Izraelio. vyriausybė, - kol tarp-

.draudė žydams vykti į kairiųjų 
Jordano upės pusę ir ten smeigti 
savo kolonijas. Rabinas Kahane 
žinojo apie Izraelio valduos už
draudimų, bet jis vis dėlto ten 
nuvyko. Nuvyko ^ne vienas, bet 
geros žydų jaunuolių grupės ly
dimas. . ‘ ,
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Opozicija nori 
nuversti Bhutto

ISLAMABADAS, Pakistanas. 
— Premjerui "Bhutto pavyko su
sitarti su opozicijos vadais pra
vesti naujus rinkimus,' bet opo- 
zicija ■nemirimsta; - ‘

• " - - X ■ f- -- -

Lahore, miestu kaip ir kituose 
centruose,' uždraustos bet: ko

kios žmonių demonstracijos, bet 
didoka minia fanatikų rengėsi 
žygiuoti miesto centro gatvė
mis, reikalaudamos naujų rin
kimų.

Tvarką palaikantieji kariai 
sustabdė demonstrantus ir liepė 
išsiskirstyti. Bet demonstraci-

į si segsię Kruvinęs ir • sause. 
i “šaukite į inaneKaro vadas 
pakartojo f įsakymą, skirstytis, 
bet kai nepaklausė, .tai paleido 
■kelis..t šūvius J demonstrantus. 
Sužeisti krito vietoj^'o-kiti de- 
monstrantar išsiskirstė J ' i -

Demonstrantai; sako, kad ko
vo mėnesį kvykusieji rinkimai bu-

simmas Izraelio.planams.

Norėjo išsprogdinti arabų centra

Izraelio policija. patyrė, kad 
neramus rabinas Meir Kahane 
pasiryžo -išsprogdinti ..'Nablus 
miestelio'arabų centrą. 'Premje
ro pareigas einantis šimpn Pe- - . - -
;res, patyręs apie rabino Kahane i- įdaštati :Premjeras - Bhutto 
planus, įsakė poliėijm tiaojau jį paraškę,;- 37a 
suimti ir pasodinti ųž- grotų.: F pasiruošusi pravesti naujus rin-

Švedų auto 
gamintojai jungiasi 
STOCKHOLM. — Dviejų di

džiausių švedų auto gamintojų 
kompanijų tarybos nutarė su
sijungti. “Volvo” ir “Saab” pra
eitais metais pardavė savo ma
šinų 35.84 milijonų sumai. “Vol
vo” indėlis — $3.6 bilijonai. 
Kompanija bus pavadinta “Vol-

♦ vo-Saab-Srania AB”.

Nutarimas dar bus tarybų 
tvirtinamas, kai pasiūlymas 
gaus akcininkų ir profsąjungos 
narių pritarimą. Būsima firma 
turės 100,000 darbininkų. • *".

NEW DELHI. — Buvusios In
dijos ministerės pirmininkės In- 
diros Gandhi Kongreso partijos 
jėgos penktadienį įvykusiuose 
pirmininko rinkimuose išlaikė 
savo rankose partijos kontrolę. 
Visos Indijos Kongreso Komite
tas, sprendžiamoii organizacija, 
pirmininku išrinko Kasu Brah- 
mandandą, 68, buvusį vidaus rei
kalų ministerį Indiros kabine
te, iš 317 balsų gavusi 160 bal
sus

Indira Gandhi
Vėsus
Saulė teka Z-Ai, leidžiasi 7:66

BRIUSELIS. —*■ Jūroje pa
slaptingai “dings” su 200 tono
mis uranijaus laivas, kaip iš
aiškinta, buvo vokiečių laivas, 
registruotas Scheersberg, iš 
Hamburgo, kurio kapitonu buvo 
anglas.
Nors slepiama, bet spėjama, kad 

. uranijus atsidūręs Izraelyje. Lai 
vas “dingo” tarp Antverpeno, 
Belgijos įr Genoa, Italijoje 1968 
metų lapkričio mėnesį.

ji turi .pasilikti kalėjime iki jų 
teismo už kriminališką prasižen
gimą, kaip nusprendė New^Hap- 
shire aukščiausias teismas pra
ėjusį penktadienį. Jie buvo areš
tuoti gegužės 1 dieną už okupa
vimą Seabrooko atominės Jėgai
nės konstrukcijos per "24 valan
das.

Septyniolika demonstrantų 
jau ketvirtadienį buvo nuteisti 
po 15 'dienų sunkaus darbo ka
lėjimo ir gubernatorius Meldrim 
Thomson žadėjo sulaikyti wel
fare, nedarbo kompensaciją ir 
maisto korteles visiems protes
tantams, kurie tokias gauna.

Sąžininga moteris
Atidavė visus raštus 831,000

Mrs. Polly Cooper iš Barring
ton su dukra važiuodamos į Ar
lington Heigths pastebėjo ant 
plento pamestą, kas jai pasiro
dė panašu į kišeninę knygą, per 
kurią du ar trys automobiliai 
pervažiavo. Ji sustabdžiusi sa
vo automobilį tą paketą paėmė 
ir padavusi dukterei toliau va
žiavo. Paketas buvo pilnas de
šimtinių ir šimtinių dolerių, viso 
331,000. Bijodama radinį ilgai 
pas save laikyti, ji ko greičiau 
jį nugabeno policijai ir iš Apy
linkės teismo teisėjo Joseph 
Schneider gavo pagyrimą už pa
vyzdingą sąžiningumą. Jei per 
metus laiko niekas neatsišauks, 
radinys taps jos nuosavybe.

Rūkorių žala sau. 
ir nerūkantiems

SOVIETU ŽVEJU LAIVO KAPITONAS 
NUBAUSTAS $10,000 BAUDA

"Jaras Ševčenka
kol.Maskva nesumokėjo paskirtos bausmės
BOSTONAS, Mass. —■ JAV kongresas priėmė įstatymą, ku

ris dvieju šimtų mylių jūrų ruožą paskelbė Amerikos vandenimis. 
Tas Įstatymas, prezidento Jimmy Carterio pasirašytas, įsigaliojo 
nuo šių metų kovo 1 dienas. Washingtone zujantieji sovietų; šni
pai sekė kongreso vykusius debatus, žinojo, kad Įstatymas priimtas 
ir prezidento pasirašytas. Be to, Valstybės Departamentas ofi
cialiai pranešė sovietų valdžiai, kad 200 mylių vandens ruožas nuo 
Amerikos pakraščių skaitomas Amerikos vandenimis.

WASHINGTONAS. — India
nos Kopkalnių vietovės Bailey 
gyventojai, biznieriai ir gamtos 
švaros (aplinkos) gynėjų orga
nizacijos Įteikė federalinei ato
minio reguliavimo

Valstybės Departamentas taip 
pranešė, kad užsienio žvejų lai
vai, norintieji žvejoti minėtuose 
vandenyse, privalo gauti JAV 
leidimą. Visiems laivams, kurie 
praeityje žvejojo minėtuose van
denyse, lengvai duodavo leidi
mus. Sovietu valdžiai iš anksto 
gavo reikalingus leidimus žve
joti Amerikos vandenyse. Bet so-

Sovietą - Etiopijos 
formali sąjunga

MASKVA.'— Sovietų Sąjun
ga:ir Etiopija penktadienį su
darė' formalią- sąjungą, pasira
šydamos Kremliuje draugingu
mo ir technikinę bei ekonomi
nę sutartis, kuriomis buvo ap
vainikuotos Etiopijos karinio ly
derio. - pik. Itn.- Mengustu' Haile 
Mariam trijų dienų vizitas.

Ilgus, metus buvusi Jungti
nių Valstybių paremiama Etio
pija persimetė į .glaudesnius 
santykius su Sovietais. Tų su
tarčių pasirašymas simbolizuo-, 
ja, kad Maskva pasiėmė naštą 
remti Addis Ababos režimą, kurs 
yra pagarsėjęs vidaus sukilimais 
ir perversmais bei kivirčais su 
kaimynais. -- <

Smurtas Pakistane
LAHORE, Pakistanas, — 

Penktadienį’ kareiviai pradėję 
šaudyti į žygiuojančią ir prieš 
valdžią šūkaujančią minią tris

tuziną areštavo. Apie 2,000 žmo
nių minia Lahore centre išėję 
iš maldyklos per turgaus ^aikš
tę nužygiavo prieš linijoje sto
vėjusius, pusiau automatiškais 
ginklais ginkluotus kareivius, 
kurie pareikalavo trauktis, bet 
miniai nepaklausius paleido apie 
10 šūvių. Demonstracija buvo 
Tautinės Pakistano sąjungos su
ruošta kaip Kankinių Dienos mi
nėjimas, siekiant nuversti mi
nister} pirmininką Zulfikar Ali 
Bhutto.

. komisijai valdžia bandė žaisti dvil>’“ 
prašymą’uždrausti'statyti ato- 
minę jėgainę Indianos Kopų na
cionalinio parko pašonėje ’__
jėgainės statybos sumanymas 
buvo dvejus metus uždrausta, 
bet vėl leistas ir statyba nuo;
praeitos žiemos pradėta/'^’

Vidaus
CecS D. Ahdrus pranešė Atšto-^ 
vu ūmų. komisijai, kad jo šta
bas tuo reikalu ruošia raštą ir 
kad jis tuo klausimu pasisakys 
šio gegužės 15 dieną.

siėmė leidimus, o iš antros pusės 
Tasv^ žvejų laivų kapitonams įsakė 

'.laužyti amerikiečių nustatytas 
taisykles ir tyčiotis iš leidimų.

Amerikiečiai, duodami rusams 
iri kitiems užsieniečiams leidi- 

_ L. ' “

vienas žvejys. Amerikos žvejai 
patys nustatė taisykles ir jų lai
kėsi, kitų valstybių žvejai nu
statytų taisyklių laikosi, bet so
vietų valdžia Įsakė tas taisykles 
laužyti. JAV patvarkymai drau
džia žvejams gadinti pastatytus 
tinklus, gaudyti mažas žuveles, 
o kai kurias retas žuvis uždraudė 
iš viso gaudyti.

Sovietu ginklai Zairėj
KINŠASA, Zaire, Afrika. — 

Zairės ir Moroko karinės pajė
gos penktadienį auštant užėmė 
Kavajongo geležinkelio .kaimą, 
kur rado sovietinių priešlėktu
vinių sviedintių dėžę, pranešė 
Zairės oficiali žinių agentūra 

. AZAP. Tai buvo pirmas val
džios pajėgų pasistūmėjimas sa
vaitės bėgyje. Kavajongo yra 
er 130 mylių atstu nuo Angolos 
sienos. Rastuosius ginklus AZ
AP vadina “Sovietų gamybos 
SAM 6 sviediniai”. Bet Morojco 
kariuomenės karininkas tvirti
na, kad tie sviediniai yra į ba- 
zukas panašūs nuo peties šau
domi ginklai, vadinami "Strė- 
los”, mažesnės ir no tiek “sofis- 

itikuotos” kaip sunkvežimiuose 
Įmontuojamos SAM raketos.

ATLANTA, Ga. — Rūkymo 
kontrolė daugiau pagerintų gy
ventojų sveikatą ir pailginti} 
žmonių amžių negu bet kokia 

• kita preventyvinės medicinos ak- 
I ei ja, 'pareiškė' Pasaulinė Svei
katos Organizacija raporte, ku
rį šį penktadienį išleido Nacio-

General Motors 
atšaukė 2 mil auto
DETROITAS. — General Mo

tors, didžiausioji automobilių 
gamykla, atšaukė didžiausią savo 
1976 metų g amybos — 2.2 mi
lijonų automobilių skaičių. At
šaukimas liečia Chevrolets, Pon- 

Itiacs, Oldsmobiles, Buicks, Ca- 
dilliacs ir GMC sunkvežimius. 
Esą reikia pataisyti kažkokius 
filtrus. Pavojus galimas tik žie
mos metu važiuojant kai tempe
ratūra nukrinta. iki 0 Fahren
heit© ar dar žemiau.

Nacionalė Vieškelių Trafiko 
Saugumo Administracija trūku
mą radusi GM, Ford Motor Co 
ir Volkswagen automobiliuose 
GM pasiskelbė pirmoji.

WASHINGTONAS. — Atsto
vų Rūmų teisių subkomisija pri
ėmė bilių, kuriuo federalinė val
džia pasižada primokėti valsti
joms iki 350,000 kompensacijos 
nukentėjusiems nuo krimina
listų smurto — 330,000 daugiau 
negu prašė Carterio administra- 
Hja. Valdžia primokėtų valsti
joms 50 nuošimčių kompensaci
jos apmokėti nukentėjusiųjų 
sąskaitas ligoninėms ir kitokias 
išlaidas, bet ne už asmeninius 
nukentėjimus ir nuosavybės 
nuostolius.

nalis Ligų 
Atlantoje, 
pripažintas 
ninku tokių 
gerklės vamzdžių, kurie burnos
ir nosies praėjimus sieja su ryk
le, skilvio, kasos ir pūslės vė
žys Negana to, rūkoriai daž
niausiai gauna ir širdies prie
puolius. Pripažinta, kad rūkorių 
iškvėpuotas '-oras ■ kenkia ir ne
rūkantiems.

30 dienų už meiluži 
ir dar nepatenkinta

GLENWOOD SPRINGS, Colo. 
— Teisėjas penktadienį atmetė 
solistės Claudine Longrett pra
šymą paleisti ją anksčiau, iš ka
lėjimo, kad galėtų būti su savo 
trimis vaikais per Motinų Dieną.

Miss Longree nušovė savo mei 
lūžį ir gavo 30 dienų kalėjimo.

Teisėjas jos nepaleido, bet lei
do, kad jos vaikai gali aplanky
ti ir su ja kalėjime praleisti Mo- 

jtinų dieną.

Amerikos, pakraščių sargybos 
laivai, pastebėję sovietų žvejų 
laivų kapitonų. elgesį, Įteikė 60 
Įspėjimų sovietų žvejų laivams. 
Pakraščių sargai sustabdydavo 
sovietų žvejų laivą, užlipdavo ir 
kapitonui Įteikdavo įspėjimą raš
tu. Kai sovietų kapitonai visai 
nekreipdavo dėmesio Į įspėjimus, 
tai prezidentas Jimmy Carter 
Įsakė atvilkti labiausiai nusikal
tusius laivus Į Bostono uostą. 
Taip buvo atvilkti “Taras šev- 

j čenka” ir “Antanas Snečkųs”.
't

I “A. Snečkus” dokumentai ro
dė, kad didžiausias nusikaltėlis 

I buvo “Taras Ševčenka”, jis gau- 
| dė ir i “A. Snečkų” vežė uždraus- 
j tas gaudyti žuvis. Teisėjas nu- 
; baudė “Antaną Snečku” 325,000.
Kapitonas sumokėjo • baudą "ir 
balandžiol5 dieną išplaukė. Tas 
pats teisėją?, paskyrė 3240.000 
baudą “Taras ševčeko” savinin
kui---- sovietų valdžiai, o laivo

(kapitoną nubaudė 310,000. Pra- 
! eitą ketvirtadienį sovietų valdžia 
1 sumokėjo 5250,000 baudą, o “Ta
ras Ševčenka” išplaukė iš Bos
tono uosto penktadienį. (



ARtJAS VITKAUSKAS

Menas ir duona

Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

GėlėsA Petrikonis

Dailininkas Petras Tarabilda 
Lietuvoj mirė 1977 m. kovo 5 d. 
Jį atmenu dėl jo žmonos, kuri 
moka piešti kūdikius taip kaip 
niekas kitas pasauly, (o aš esu 
daug visokių- leidinių per akis 
perleidęs, kur vaizduojami kū
dikiai) ! — Tarabaldienės kūdi
kiai" yra neginčijami kūdikiš- 
kiausi!

Kai, būdavo, susirinkdavome 
pas Tarabildus jų viename kam
bary netoli Meno Mokyklos Kau
ne, visi žinojom, kad tai yra Ta
rabilda su seserim.... tik iš po- 
okupacinės’spaudos Lietuvoj su
žinojau, kad tai būta vyro ir 
žmonos... Tur būt, jie išvengė 
bažnytinių apeigų dėl įsitikini

mo.
Tarabilda vertėsi pripuola

mais darbais knygas iliustruoti, 
ir dažnai namuose trūko duo
nos... Nekartą Tarabildienė anks
ti rytą pabelsdavo į mano lan
gą, (aš gyvenau netoliese), ir 
man pradarius “fortką”, tyliai 
klausė ar negalėčiau duot duo
nos... Nekartą daviau ir kiauši
nių, kurių buvau apsipirkęs tu
zinais iš šeimininkės, kuri, vyrui 
sergant protu (jis Įsidėdavo du- 
tris šaukštukus druskos į arba
tą ir gerdamas riesiraukė), ėjo 
j kaimą sviesto ir kiaušinių, ku
riuos Kauno turgui netoli Prezi
dentūros pardavinėdavo...

Ėsu ir litą kitą, Tarabildienei 
prašant, skolinęs, (nors pats 
sunkiai verčiausi iš rašto dar
bo). Kai manęs nebuvo namie, 
šeimininkė karta sako man: “Jū
sų klausė kokia mergaitė, sakė 
pavardė Eflitarda...” Mat, pa
vardė nepaprasta —nelengva at
siminti... O Tarabildienė tikrai 
atrodė kaip jauna (labai malo
ni), mergaitė. ' ' ; - <

Kartą, atsmenu, jos vyrąs ga- 
vo 400 litų už koki ten darbą — 
ir, kągi: jis nusipirko puikų 
“kostiumą”, ( o žmonelė kaip tik 
man badškino į langą, “ar ne
galėčiau ”). Aš gi tokios rūbų, 
eilutės neįstengčiau nuspirkti — 
mano buvo pirktą aname (kiau
šinių,sviesto) turguje: šiurkš
toka medžiaga, visai nešauniai

pasiūta... . . T
Nėra ko, dėl vargo, girtis, bet 

užrašau kas tikrai buvo...
(O ta nelaiminga šeimininkė, 

kaimynų paklausta, kaip vis
kas yra, atsakė, “Kai pradėjau 
priekiais verstis — dabar pusė 
bėdos!”... Mat, žodis “prekės” 
buvo naujas seniems Kauno gy
ventojams — jie sakė “tavo- 
ras”... Gi paprastai palikti vie
ni namuose, jų siaurame kam
barėlyje, nes didesnis kambarys 
buvo išnuomotas man, mažyčiai 
vaikučiai iš nuobodumo žaidžian
čiai mane erzindavo: pribėga 
prie durų 2-3 metų mergytė, šuk
teli į mane, “Ar nori gauti per 
subinę”, ir nubėga pas vyres
niuosius, kurie ją siuntė...).

Sėkminga paroda
Čiurlionio Galerijoje, Ine. 4038 

Archer Avė., vykusi dailininkų 
Barboros Morkūnienės ir Miko 
Šileikio tapybos paroda bal. 15- 
30, buvo sėkminga. Į atidarymą 
atvyko daug meno bičiulių. Pa
rodą lankė kasdien ir kai kas 
Įsigijo kūrinių. Parodą globojo 
Amerikos Lietuviu Dailininkų 
Sąjunga.

Laukiama naujos parodos
Čiurlionio Galerija, Ine. 

skiria premiją
Čiurlionio Galerijos, Ine. val

dyba rengia kolektyvinę meno 
parodą š. m. birželio 4 d. Čiur
lionio Galerijoje, Ine. 4038 Ar
cher Avė Už tautinę temą ski
riama SI,000 premija. Keli dai
lininkai jau prisiuntė spalvotas 
nuotraukas. Laukiama daugiau.

Lietuviai dailininkai kviečia
mi paskubėti prisiųsti skaidres 
arba spalvotas nuotraukas. Chi4 
ęagps ir. apylinkės dailininkai 
vietoj skaidrių -gali pristatyti 
pačius kūrinius ne vėliau gegu
žės 21 d. Parodai galima siūlyti 
iki 10 kūrinių. Jury komisija: 
prof. Adomas Varnas, Janis 
Strods, Juozas Mieliiilis.ir. Povi
las Kaupas." ši komisija atrinks 
kūrinius parodai ir skirs Čiurlio
nio -Galerijos, Ine. $1,O(XL pre- Chicago, Hl. 60632.

JONAS A. SARKUS, PH. D. f;

Kas čia dabar darosi?
Bendradarbiautojai siekia visuotino dominavimo. Ki

nų siena ir geležinė uždanga. Kaip atrodą patiltės?
Bendra darbiau to j ams ir til- tojai vengia kalbėti, nes tai 

-tų su sovietais statytjams! yra moderniųjų laikų gėda, 
dirbant viršlaikiais ir vis ver
žiantis į organizacijų viršūnes 
bei siekiant visuotino'domina
vimo, tenka artimiau žvelgti į 
tų tiltų patiltes ir ten esančius 
spąstus. Paskutiniu metu išrys 
kėjo, kad tos statybos dailides 
ir jų padėjėjai sugeba praves
ti savo propagandą net veiks
nių sueigose ir biuleteniuose.

Tiltai su sonetais pradėti 
statvti 1965 m. Jie vra vienos w v
krypties. Jie statomi« ne per 
upes ar kalnų tarpeklius ir 
prarajas, bet per komunistinės, 
vergų imperijos sienas. Wins- 
-tonas čiurčilis, kalbėdamas 
1946 m. FųĮtono kolegijoje, ją. 
pavadino geležine uždanga.-; 
Apie ją, kaip ir apie bambu-- 
kinę uždangą, bendradarbiau-,

1 Prieš geležinės uždangos apim 
tį ir jrengimosj nublunka gar
sioji Kinų- sieną. Apie ją Lietu
vių Enciklopedijos XI tome 
taip rašoma: j-

— Kinų sieną, didžiausia pa 
šaulyje mūro siena, pradėta 
statyti 213 m. prieš Kristų im
peratoriaus šį-^uan-di įsaky
mu apsisaugoti nuo būnu įsi
veržimo; XIV-XVI a. iš naujo 
atstatyta ir praįlgintą'. Ji nu
tiesta nuo Kaušo ties Sočou, 
vingiais per klonius ir kalnus, 
ligi Sungario - upės, iš vise 
2450 km- .ilgio. Aukštis ligi 11

miją už'geriausią kūrinį tautine 
tema. Taip pat atrinks ir prisiųs
tas skaidres beispal. paveikslų 
nuotraukas. Adresas: Čiurlionio 
Galerija. Ine., 4038 Archer Avė.,

ryta is dviejų Ivgįagrečių aą- 
niemmų ar plytinių mųrų, ku
rių tarpas pripildytas žemės ir 
žvyro. Mąždaug kas 200 m, yra 
keturkampis bokštas. Vartai 
ties Pekinu pastatyti 1345 m.’

Vengrijos laisvės kovotojas 
Janos Belay, matęs geležinę 
uždangą iš abiejų .pusių, apra
šo ją torontiškio^ Urbono ir 
bendrovės leidžiamame. ‘Speak

▼entojai ir jų lankytojai turi 
gauti specialius pasus, atnau
jinamus kas 3 mėnesiai kartu 
su specialiu pažymėjimu. Jie 
duodami tik patikimiems gy
ventojams. Pasienio zoną ap
tarnauja civiliai saugumiečiai 
ir.skaitlingi jų informatoriai.

25 mylių geležinės uždangos 
ruožą saugoja batalionas iš 
apie 400 pasieniečių, priklau
sančių Vidaus reikalų komisa- 
riątui arba KGB. Jų karininkai 
ir puskarininkiai yra neabejo 
lino lojalumo savanoriai, jiems 
padeda žinių tarnybos viene
tai. - *

Vakarinė geležinė uždanga 
yra apie 2200 mylių ilgio. Ji 
saugoja ir laiko imperijos ka
liniais lenkus, vokiečius čekus, 
vengrus, rumunus, bulgarus, 
ukrainiečius ir įvairias kitas 
tautas. Ypatingai yra saugoja
mi vokiečių ir čekoslovakų pa 
sieniai. I

Rytinė geležinė uždanga yra 
apie 3200 mylių ilgio. Ji prasi
deda ties Ledinuotu vandeny
nu į vakarus nuo Murmansko. 
Ji saugo nuo pabėgimo, lapius, 
karelus bei suomius ir pabal- 
tiečius. Jod rezginys arba ma
žoji geležinė uždanga yra tarp 
okupuotų Bei satelitinių kraš-

Iš rusų kalbos versta Jono Valaičio .
ČECHOVAS, POVILAS ANDREJEVIČIUS 

1895m.
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(Tęsinys)

— Tai suvalgys virtuvėje.

tai į siųstas pelėms, o jinai pradėdavo karštai įrodinė
ti, kad vyrai šeimininkavime nieko neišmano, kad tar
naičių nieku nenustebinsi, pasiųsk joms į virtuvę nors 
tris užkandos pūdus, ir jis sutikdavo ir su džiaugsmu 
jų apkabindavo. Tatai, kas jos žodžiuose buvo teisin,- 
ga, jam rodėsi nepaprasta, nuostabu; tatai’ gi, kas sky
rėsi nuo jo įsitikinimų, buvo, jo manymu, naivu ir p^- 
sigėrėtina.

. Kai kada jį pagaudavo filosofijos posmas, įr jis - > 
pradėdavo svarstyti kurią nors atitrauktinę temą, o. ji 
klausydavo ir žiūrėdavo jam į veidą su dėmesiu. • <

— Aš be galo laiminga su tavim, mano džiaugsme, 
kalbėjo jis, perinkdamas jos pirštelius arba išpinda-

tarsi iš dangaus. Šita laimė — reiškinys pilnai, netūra-,/ 
lūs, nuoseklus, logiškai tikras. Aš tikiu į:tai, kad žmo- . 
gus yra savo laimės kūrėjas ir dabar aš imu būtent tai, -'

Pamatyti geležinę uždangą 
yrą saugu tik Berlyne ir kai 
kuriuose Vokietijos ir Austrijos 
pasieniuose. Kitur reikalingi, 
net būtini palydovai. Vengri
jos pasienyje ties ^perėjimo 
paktais bei prie geležinkelio 
linijų tos baisios tvoros yra 
panaikintos. Vietoj jų yra sus 
tįprintos slapukų, patrulių ir 
šunų sargybos.

Geležinę uždangą aplanko 
tūkstančiai turistų. Jos aky- 
vaizdoj jų veidai surimtėja, 
juokai ir kalbos nutyla, dauge
lis prisimena Hitlerio koncen- 
racijps stovykla. Skrendant 
sprausminiais lėktuvais į So
vietų Potiomkino kaimus ge
ležinės uždangos nesimato.

mę sukūriau ir naudojuos ja pagal teisę. Tu žinai ma-’^ 
no praeitį. Našlaitybė, neturtas, nelaiminga vaikystė, 
ilgesinga jaunystė, — visa tai kova, šitei kelias; ‘jdirįį'J 
aš tiesiau į laimę... - '

Spalio mėn. gimnazija pergyveno sunkų, nuostolį.’ < 
Ipolitas Ipolitičius apsirgo galvos rože ir pasimirė. Pas- | 
kutinės dvi dienas prieš mirtį jis buvo be sąmonės ir 
klajojo, bet ir klajodamas jis kalbėjo tiktai, kas visiems 
žinoma r - * į • ■_ į?

— Volga Įteka į Kaspijaus jūrą... Arkliai ėda avi- ? 
žas ir šieną_

Tą dieną, kai jį laidojo, gimnazijoj'pamokų nebu- « 
vo. Draugai ir mokiniąi nešė karstų dangtį; ir gim
nazijos choras visą kelią iki kapinių giedojo- “Šventas f 
Dieve”. Procesijoje dalyvavo trys šventikai, du)dijako- 
nai, visa vyrų gimnazija ir archijerejaus 'choTa&''Jpara4'

_s
4
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tvata beviltiškai propaguoja-, 
mam. ausipratiinųį. peį ląįs-yąųr 
įnformąęijos pasikęįtųmųi įarp 
iytų ir vakarų. Prie§- geležinę 
uždangą Didžioji c kinų siena 
yra tik nykštukas. x

Geležinės uždangos projek
tai pagaminti Maskvoje ir yra 
jos kontrolėj. Palei pat Sbv. 
Sąjungos bei jos okupuotų 
kraštų sienas yra dviguba spyg 
liuotų’vienų tvora, S^pėdų aukš 
lamo Toliau eina irfinų lau
kas, o už jo tokia pat vielų 
tvora ir vėl minų laukas. Palei 
šiuos dvigubus įrengimus yrą 
išvestas sargybiniams ir šu
ninis patruliavimo takas, o už 
jo išartas ir akėjamas plotas 
pabėgėlių pėdsakam^

Nuolat akėjamą dirvos ruo
žą seka apšviesti spygliuotų ir 
įelektrintų vielų labirintai. Ali 
tinkamose labirintų . vietose 
yra apie 30 pėdų aukščio sar
gybos bokštai su< paruoštais 
šaudyti kulkosvaidžiais, radi
jo ir telefono, aparatais, p kai 
kur radaro detektoriais. Bokš 
tuose nuolatos budi sargybi
niai ir palaįko akies ryąį. La
birintų iy sargybos' bokštų ra
jonas baigiasi keliu, motorizuo 
tiems sargybiniams^ bei patru
liams. {rengimų plątųmas bei 
gilumas yrą derinamas su že
mės. paviršiunii-terenu.

■Prie pasienio įrenginių ir rę 
žimo priklauso 6-10 mylių pla 
tuma pasienio zona. Zonos uąms. >

■■ . > ,7) - r-. ■ . J’

Australijoje atrastas 
dinosaurų ‘‘karo laukas*
SYDNEY, Australija. —Ge

ologai atrądo pėdsakus dino- 
šaurų tarpusavės kovos prieš 
100 milijonų metų, įvykusios 
Australijos vakariniame Que 
ęnsląnde.

Queenslapdo muziejaus Bris, 
bane direktorius pasakė, kad 
tas “karo laukas” laikomas, 
paslaptyje apsaugoti nuo paša 
•'Ėėčių randasisi ant akmeninės 
kalvos vienoje gyvulių rančo-. 
je 760 mylių į šiaurės vakarus 
nuo Brisbane.

Iš Okupuotos Lietuvos
Tarp Palangos ir šventosios 

buvusiame Vanagupęą kaime 
pastatyti dideli poilsio narnai 
“Guboją”, kur 'veikia užkandi
nė ir restoranas. Prie Palan
gos buvusi grafo Tyskevičiaus 
Vflimiškės dvaro plytinė užda
ryta, nes pasibaigė molis. Da
bar teu įrengta karčiama.

Rumunijoje įvykęs žemės 
.drebėjimas buvo stipriai jau
čiamas ir Lietuvoje. Buvo vė
lus vakaras ir daugelis šoko iš 
lovų, aiškinti kas čia vyksta, 
bene jau karas?

tuves, sutinkami praeiviai. žengnojosi ir kalbėjo-: *
— Dieve,, duok kiekvienam, taip - numit^k - m ,
“Šiuomet nuleido į kapą Ipolitį Ipbličių 
“Ramybė tavo dūkiems, kuklus daruotojaul. _-Ma- 

nia, Varią; ir visos buvusios laidojv^pmoterys, *nuj£ | 
širdžiai verkė, gal būti,, todėl, į
maus užūitoatnbgaūs nieka^^^^Įė^'S^tv^ą |
tefįšr Ą^Morėjąū ant draugo kapo pasakyti šfltą' zodį, į • 
bet mane įspėjo, kad tai gali nepatikti direktoriui, nes f 
jis velionio nemėgo. Po vedybų tai rodėsi, pirmoji die- | 
na, kai man taip nelengva dvasioje. ?

Po to visą mokslo sezonu nebuvo nei kokių ypatin
gų įvykių. .......... i

Žiema buvo nesmarki, be šalčių, su šlapiu sniegu:- 
Kalėdomis, pavyzdžiui, vėjas graudingai " staugė rude- 'ė 
nįskąį, ir varvėjo tpųb stpįų, o iš lyto vandens švęittžni- | 
mo metu policija nieko neleido prie upės, nęs, kalbėjo., ’ 
ledas išsipūtė ir patamsėjo. Į5et nepaisant bĮogo oro, f 
Nikitino gyventa |aip pat Įąąąingąį, 'įąįp vasarą. Dar . 
net prisidėjo vienas bereikalingas malosūnias: jis iš-|’ 
moko lošti vintą. Tiktai vįena re|į£’ąreiaįs irs rodėsi, | - 
kliudė jam būti pilnai laimingam: tai katės ir šunys, 
guriuos, apturėjo, kraičio. Kambariuos visados, ypač 
rytais, kvepėjo kaip žvėryne, ir šio kvapo niekaip ne
galima buvo nuslopinti; katės dąznąi riejosi šu -šuni 
mis. ■ . .

(Bus daugiau)

PASSBOOK
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Aplankė amerikiečius 
Kubos kalėjimuose

WASHINGTON AS. — Du 
JAV djplomatai, Fidelio Cas
tro valdžiai leidus, turėjo pa
sikalbėjimus ne tik su Kubo
je gyvenančiais bet ir su kalė
jimuose laikomais amerikie- 
čiasi apie ten esamas sąlygas 
įr savaitės gale grižę į Was- 
hingtoną parašys raportą, pra 
nešė ValsL departamentas. 
Tįedu diplomatai Frank Wil
lis, ir Wayne Smith, Kubos rei- 
kal žinovai, buvo nuvykę su 
amerikiečių ddlegacjja tartis 
žvejybos reikalais, delegacijai 
grįžus, pasiliko pasikalbėji-(

SAVINOS
CERTIFICATES 

EARN UP TO 7%%

the best way to 
5/4%

see us for 

financing.
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Zvejy uostas

Knygos

Taupykite dabar
pas mus

173? South Balded Street. Chlcnxe. IU. <0<0*

$xeo

sąskaitos

UNIVERSAL
1800 So. Halsted St$3.00 

$100

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

' < -

Išduodami Certifikatai, kurie ne-

NL Gudelis, POVILAS MILERIS.- biografijos bruožai 235

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.

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI
Įsteigta 1923 metais.

Įstaigos pietuose kiemas, automobiliams pastatyti.

DIDELES ATSARGAS
TeL 421-3070

Studentiškas jaunimas buvo 
visuomet radikalus. Manau,

NAUJIENOS, CHICAGO a, ill.— Monday, May 9t 1977

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
1. 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 ........ ....$1.50
3. Vincas žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSI

MAIS, 104 psl., su žemėlapiu, minkšti viršeliai____ $2.00
4. Vincas Žemaitis, PAVĖLUOTAS LIETUS'OS KRIKŠTAS,

minkšti viršeliai, 52 psl._______________ —-_____$1.00

INŽ. SPERAUSKO KALBA 
BENDRUOMENEI

visuomenės veikėjus, 
ijomis, kursais vilioja 
• ° jų pasekėjai įrodi

nėja okupanto pasikėlimą, pa 
ra nuostabu, nes 

man atrodo, kad visu tuo oku
panto melu dairg yra sužavėtu 
lietuviu išeivijoje. Sakoma, 
jog ten vyksta kultūra, pramo
nė, statyba. Tikrai, vyksta, bet 
visa tai kreipiama ne lietuviš-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės
neša

įf Inžinierius: A.v Sperauskas akis prabėgantieji vaizdai, pa- 
1977 metų gegužės 30 dienos daro žmogų pasimetusi Liko 
yakarųJAV Uetuvių Bendruo-| tėkmėje. Žmogus pradeda gy- 
menės
Lietūkiu Tautiniuose Na nuošė 
Gfoicagoje, pasako sią kalbą: 
5 Jei plačiau , sekame spaudą, 
tai lengva pastebėti, kad laiko 
brgmėje, ids..didesni toliai pra 
deda skirtį,jaunimą nuo seni- 
mo, o talp?pat skirti išeivijoje 
gimusias . jaunuolius nuo tų, 
kurie dar gimę nepriklausomo 
jė tėvynėje.

.- Tas;vyksmas ėjo ir eina, ne
žiūrint ar.’mums tas patiko ar 
ne. Tėvai kūrėsi, o vaikai au
gom." ii- .plepiuosius gyvenimo 
žingsnius • išmokę žengti, dė- 
jom pagrindus ant kurių to- 
iiau. jau patys, savo valia ir 
noru, vystam savo kultūros rū
mus.' Žmogus turi teisę ir pa
reigą .prisitaikyti naujoms sa- 
jėgom*, bet jis neturi teisės 
prarasti są^ęs.

Šioje žemėje išvystyta techni
kė, radijo, televizijų reklamos, Į gyvendamas laisvuose, kad ii 
bei greitu 'terripu ■ pro mūsų svetimuose kraštuose, jaus pa

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

poeto ir šeimos paveikslai, 2S6 psl., minkšti viršeliai ..........$8 00
2. Jurgio Jašinsko, MELAGINGAS MIKASĖS LAIŠKAS, 71

minkšti viršeliai ______ ------------------ ----- ------ ------------
3. A. Pakalniškio, METAI PRAEITYJE PRISIMINIMAI,

296 psL, minkšti viršeliai ---------------- ....................... .........
4. A. Pakalniškis, ŽEMAIČIAI, ETNOGRAFIJA.

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

• Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzempliorjui
Knygas galima gauti. Naujienose arba pasiunčiant čekį arba Money

orderį tokiu antrašu:

‘ J NAUJIENOS
į „1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI JDOMIUS GYDYTO- 
JO, VISUOMENtS VEIKtJO IR RAiYTOJO ATSIMINIMUS

Dr. A. J. Gu*s*n — MINTYS IR DARBAI, 250 psL, liečiančius 1906 
metų įvykius, Jablonskio Ir Totoraičio jaunas dienas tr ju«L 
rapinimą.___________________________ -

Dr. A. J. Gvaten — DANTYS, jų priežiūra, svaikau ir tračia. 
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ---
Minkštais viršeliais tik _________ -________________

Dr. A. J. — AUKŠTA KULTO RA — tl AUROS ŽMONtS.
. Kelionės po Europa įspūdžiai. Dabar tik __________

vykti į Į tas “puikias” dienas Nepriklau 
ruošia-.1 somoje Lietuvoje, kai “eidavo 

te į gatvę” savo nepasitenkini 
mus parodyti. Gerai atsimenu 
ir savo studentiškais dienas šia 
me krašte, kai ir mano gene
racija buvo palyginant radi
kali. Norėjome greitai viską 
keist, tvarkyt ir mažai kantry
bės turėjome. Jau tada klaidin

(Nukelta į 5 psl.)

j savo kilmės T-me koncertus, parodas, su- 
nepriklausomy važiavimus bei kitus didesnio 

masto renginius. Valdybos pir 
mininkas, būdamas tautinės • • - * • flasUngų, minties žmogus, gerai supkato 

i kokia yra jLįtfkuvių Bendruo
menės paskirtis ir kokie uždą-j 

buvo jos steigėjų jai 
skirtL-Tad neturėjome jokių 
nesusipratimų su kitomis or
ganizacijomis. ■>

Kurį’ laiką, tarnybos reika
lais buvau nukeltas, su šeimą, 
toli nuo visų lietuviškų kolo
nijų ir 'neturėjau progos pats 
dalyvauti ir kitų veiklą sekli 
platesne prasme. Po keletos 
metų, kai sugrįžau, įsijungiau 
atgal į aktyvią visuomeninę 
veiklą. Pamačiau didelį skirtu 
mą, kaip lietuviškoji veikla 
prieš-Lietuvos okupantą išei
vijoje sušvelnėjo, o tėvynėje 
priešas neatsisakė savo griež
tai vykdomos priespaudos pa
lengvinti. , .'

Priešas jau virš 30 metų mū
sų tėvynėje vykdo terorą ir 
rusifikaciją. Kas ne rusiška, 
apšaukia antikomunistiška, kai
tų naikinama tautinė per mo
kyklos vadovėlius, netiesiogi
niu smurtu per jaunimo orga
nizacijas, ; per spaudą, paskai
tas, parodas, teatrus, kino fil
mus. Ir štai skaitome 1977 me
tų kovo 22 dieną “Vilniaus 
Tiesoje”: “Šimtai, tūkstančiai 
tarybinių žmonių šiandien dir
ba broliškose' respublikose la
bai- svarbius projektus vykdy
dami...” arba toliau: “Tary
bų šalies profsąjungos, susikū
rusios vykstant klasiniams mū 
šiams prieš buržuazinę ir dva

KNYGOS ANGLŲ KALBA

J. Jasmlnw, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 
aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvaa stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kaina $2.50. • -

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijom 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
psl., kainuoja $2.00. . N-p

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

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidų. -

lemai paradyta, kad t
butorUus skiriama ui
Md Tėvynei Uetnvai"

daunama NaųfianaM/
Otk| arba Money Orderi ahuti tokiu adresu:

NAUJIENOS
1TH Šk BAISTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

, Gavę ptatfui, toojan knygų psatųstme.

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

t>. Jvocaa Davperas. ŽEMtS OKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis
ta Chleagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da- 
ttą: Imms Akto švietimo problemos ūkininkų krašte. H dalis: žemės 
ttto Metimas Lietuvoje.
y Autorius Mvo fodyje rašo: "Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
aėMtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su- 
griovęs jaukiai Uaugurin ir suklestėjusiu Lietuvos politinių, ekonomi
nių Ir kultūrinių tolmėjunu, Mandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis Ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
Ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ilki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
naoUUtl lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai Ir po pa- 

iškyto lietuviu absoliuti dauguma yra arba patys buvę aki- 
rba ūkininku valkai, reiškia, kad M knyga bus brangi abso- 

ič kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
« skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 

_ _____ šiais žodžiais: "Dėkingas sūnus — myli
nei Lietuvai“.
'M 300 poslapių su daug vaizdeliu ir lentelių, kaina tik $3.00.

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO 
LIETUVIŠKĄJĮ pamarį 

puslapiais w žemėlapiu Ir paveikslais aprašo Pam^rf, senus |o 
mrventohts Ir ptintį. 1,200 lietuvišky vietovardžiu s^rasas 
kalni $€.00, mlnkfH viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentų.

$100 
Galima taip pat užsisakyti paltu, atsiuntus ček| arba momy ordert pHe 

nurodytos kainos pridedant 50c. poraiuntlmo lUaldems.
IĮ

bankete, vykusiame-venti prabėgančių nuotykių 
momentais, be- susikaupimo, 
be gilesnio susidomėjimo ir be 
vertingo tikslo.

Kad lietuvis jaunuolis nelik
tų vien bedvasis kūnas, jis tu
ri rasti laiko tame* tempo pa
saulyje, ^labtelėti, žvelgti at
gal, ką jo tėvai ir protėviai 
nuveikė, kokia jo kilmė, jo tau 
Jos praeitis, kad žinotų, kas 
dar jų nesuspėta atlikti, ir ko
kie darbai dar laukia jo gene- 

' racijos įrrašo. Tuo žvilgiu, jis 
I pamatys, kad jo tauta turi pra 
eitį, istoriją, turi savp kultū
rą, o jam belieka svarbiausias 
uždavinys tas vertybes pratęs
ti, papildyti kultūrą teigiamais 
pradais ir paskleisti plačiame 
pasaulyje'.

Jaunimas, būdamas susipa
žinęs 'su savo kilmės istorija, 
bei kultūrinėmis vertybėmis,’ daug esame girdėję iš tėvų. Iš 

mūsų spaudos, organizacijtj ir 
kitur. Ir tai yra sunkus klau
simas tiems, kurie nėra susi
pažinę su Lietuvos priedo ko
munistine praeitim, ir neseka 
dabarties.

čia, svetimam krašte, dar 
studentu būdamas, įsijungiau 
ir brendau neo-lifuanų korpo
racijos eilėse, nes ji laikosi 
kriščioniškos moralės princi
pų, kuria tautinę kuMūrą, va

los reikšmė, vis svaresnis ' jų 
indėlis \ystant tarybinės vi
suomenės gamybines jėgas, to 
huHnant socialistinius visuo
meninius santykius auklėjant 
naują žmogų”.

Taigi, dirba ir mūsų broliaiI 
lietuviai, ne savo tėvynėje, bet 
“broliškose šalyse”, ypatingai 
Sibire. Ir ne savo noru, o prie
varta vežami, be skaičiaus dar 
bo valandų, skursdami, badau 
darni. Tą ypač matome skaity
dami “Lietuvių Katalikų Baž
nyčios Kronikas”, sekdami šių 
dienų atvykstančių desidentų 
pasakojimus bei aprašymus. 
Okupantai stengiasi ir tebesis- 
tengia mūsų tautą palaužti fi
ziškai ir moraliai, susilpninti 
jos valią ir ryžtą kovoti, kadi 
net nedrįstų svajoti apie ne- lietuviai 
priklausomą ateitį, 
išauklėti komunistinį, robotą 
“naują žmogų”. j”

Ne gana to, okupantai viso-Įsąmonę. Deja, jų jau grįžo 
kiais būdais vilioja ir stengia- 60, o mes dar nepastebėjome 
si sunaikinti išeiviją. Gudriai nei vieno grįžusio ir labiau ne

gu prieš išvykstant, sųaktyvtjii^ 
šio jaumiplio. O tai juk tikrai-3 
yra stebėtina, kad jaunimas pa - 
matęs savo tėvų žemę, pajutęs' 
gyvą, pulsuojančią tautą ir jos 
kančias okupanto ve.'gijojeM 
gi'.ž.-s nerpdo jokio riituzias- 
mo, jokio tėvynės mede užsi-' 
degimo ir net negirdime iš jų 
pasisakvjnu prieš okupinlo da 
romas skriaudas rnū-u tautai. 
O gal ir nereikia stebėti, štai 
1970 meti! ko\o 16 d. “Chica
go l’iibune”, buvo atspausdin
ta iš slaptu komunistų instruk 
eijų ištraukos, būtent: “Denio* 
ralizuokite jaunimą, atitrauki 
te jį nuo religijos, naikinkite 
jų atsparumą ir nukreipkite 
gyventojų dėmesį nuo valsty
binių reikalų, stengkitės pe
rimti savo kontrolėn nusista
tymų formavimą. Naikinkite 
žmonių pasitikėjimą savo va
dais, skleisdami jų panieką, 
juos išjuokdami, naikindami

reigų kovoti 
krašto laisvę 
bę. Sugebės pats pasirinkti tin 
kainas kovos priemones, suge 
bės išvengti priešo 
vilionių.

Tokiems viliojimams . prie
šas stengiasi išnaudoti visas'viniai 
progas. Pradžioje tai buvo lyg 
tai nekalto bendradarbiavimo 
puoselėjimas su kraštu. Apie 
šią bendradarbiavimo pra
džių, tie kurie įdomaujamės,

kas tradicijas. IJuo būdu, mes 
palaikome ryšį su seneliais, tė
viške, ryšį su praeitim ir da
barties tęsimą į ateitį. Taigi, 
brendau tos korporacijos dva
sioje, kurios pasiryžimas, anot 
Tumo Vaižganto “statyti 
ti, bet niekam, neardyti”.

Įstojau į Lietuvių Bendruo
menę, nes tada atrodė kad ten 
telpa visff. Tikėjau jos idėja 
ir ateitim. Pradžioje, ėjau vi
sokias pareigas skyriuose,-o vė
liau, buvau išrinktas ir į Lietu
vių Bendruomenės New Yor- 
ko Apygardos valdybą, vice
pirmininku. Viskas ėjo vieniu 
gu, darniu visų organizacijų 
bendradarbiavimo keliu. Ru<j {rininkišką santvarką, prieš

su formų išnaudojimą ir engi kiršina 
mą... Pastovus, neatskiria-. Eksklu
inas ryšys su Komunistų Parti- lankyti 
ja, ištikimybė marksizmo, le- 
lunizmo idėjoms ir energinga gerėjimų 
kova už jų įgyvendinimą bū
dinga mūsų profsąjungų veik
lai visais istorijos etapais. Da
bar ‘išsivysčiusio socializmo są 
lygomis, dar labiau didėja pro 

. fesininių sąjungų, kaip valdy- 
i ino mokyklos, ūkininkavimo kai sąmonei palaikyti, liet jai 
i mokyklos, 'komunizmo mokyk smaugti. Visa spauda didžiau

siam laisvės žlugdymui pajun 
gla, ir tai sėkmingiausias rusi
nimo kelias. Vyksta statyba, 
bet šeimynos gyvena viename 
kambaryje, o gi kiti laukia bu 
to keletą metų.

Tad matome, kaip ir toliau 
okupantas kankina mūsų tau
tų, o laisvoj išeivijoj daug bu
vusių užsispyrusių kovotojų 
palinko nuo am’žiaus naštos. 
Kiti prisitaikyti pradėjo, dar 
kiti pesimistais liko, netikėda
mi į geresnę ateitį. Pradėta or jų moralę 
ganizuoti vaikų kelionės į oku 
panto stovyklas pavergtoje Lie 
tuvoje. Dar kiti, pradėjo raginį kad daug kas iš jūsų atsimenat 
ti išeivijos jaunuolius 
Kapsuko Universiteto 
mus specialius kursus.

Kursais sužavėti, išeivijos 
bando įtikinti, kad 

Stengiasi tuose kursuose dalyvaudami 
jaunuoliai, užsidegs tėvynės 
meile, sustiprins savo tautinę 

virš

; >V-.Alekto'Aferose knyga aprašanti paskutinių-00 (1869-1959) metų 
Ckięagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl. Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

. kąygoiė aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
Beturiu kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž- 

• viso buvo 121, 41 teatro draugija, 48 
ii ir 314 veiklesnių žmonių biografi- 

_ _______ škų, socaifistinių, laisvamaniškų ir
drgnisadjų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban- 
’ kL . . . ---ž

fpriatie^ ŠU knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba

J^i^EKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

RJMtJL KNYGA — GERIAUSIA DOVANA f 

'k HekUNrito aelhna šauti pulklp knyųy, kuriat papuoš bet kokią < 
Itoyati ir lentyną. ]

FakalnlBds, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų, dienų u 
C'-į^flthnlriml- ir. įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro- 
6 - .'AaėBas;.S67 psL Kaina $5. c

- FMtelnBkh. METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prisimini. (< 
A:. -fe'Įtiko.įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, sutidra- i

t# į u dalių. 296 psL, kaina $5.
;:/'.' Dr. Xezy» Griniuj, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas, Gra- J
; Bris viršeliais. 336 psl. Kaina $6.00. Minkštais viri. $5.00 
T Pref. Ved. BlržSka, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 1STO- į 
*>: -ė. RUJk, I dalis. 208 psL, įrišta — S3.00, minkštais vir

šeliais — $2.00; II dalis, 225 psL, įrišta — $3,00. minki- 
/ tols tilteliais -------------------------------------------------------------- $2.06 (

Henrikee Temas — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
' Pakalnės ir Labguvos.apskritys su įdomiais aprašymais, iliu

stracijomis ir dokumentacija, 336 psl., kaina $8.
P. KasiOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos

4 partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3. , 
’ Janina NarOni, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminlmaJ
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STASYS JL'SKEN AS '

50Qi studentų, prap

3'?/

*sistų grupei užėmus valdžią
.•

i

Altas prašo skubios pagalbos

trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

$7.50 
$£50

gumas nužudytųjų lavoną su
versta į. vieną bendra kapą, 
bet sostinės priemiesčiuose vis.’ 
tebeaptnkamos lavonų krūvas.
Karinė kairiųjų valdžia, gink 

luotų, sukilimų. provincijose ir.

bilizuoja kovai prieš musui 
monus. išėmėt Addis Ababoje 
jau nužudyti keli, tūkstančiai 
“ko n t rrevoliucionieriu”, bet 
dar daugiau kontrrevoliucionie, 
rių žūsta provincijoje, prane
ša UPL ' .

Paskutinė -studentų -skerdy- 
nė prasidėjo, praėjusios savai-

Marksistu valdžia Etiopijoj 
paskerdė apięt studentų

ADDIS ABAJBA. — Etiopijos 
kariuomenės daliniai su “vais

tė apie 
. United -

vičius papasakojo, apie apylin 
-kės narių prisidėjimą prie pi- 
kietų, pikietuojant lietuviškai 
kalbančius poiitrukus ir prie 
Jaunimo Centro, dėl komunis-

■ tinių filmų demonstravimo.
Marquette parko pirminin- 

i kas J. Bagdžius tarp kitko pra
■ nešė, kad gegužės 15 d. šaulių 
namuose įvyks paskaita.

Iš Rockfordo P. šernas pra
nešė, kad jų skyrius' didelės 

I veiklos neparodė. Bet L.- B. pa 
! rėmimui atvežė 200 dol. sumai
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JAV LB (R) APYGARDOS 
ATSTOVĄ SUVAŽIAVIMAS

(Tęsinys).
Cicero apylinkės S. Pranske. noruoja. Pasidavė.rusiškų agen-2 rrefi® luiEruauDnai. rxa^wa

- -■ t tų suvedžiojimams. Jau ir Vaiisav^Wl° skerdyne skaitoma
Subscription Ratasx

in Chicago $30.00 per year. $16.00 per |
iix month. $8.50 per 3 months. In!'*
ither USA localities $26.00 per year. Kanadoje:
514.00 per six montas. $7.00 per 
Jiree months. Canada 530.00 per year; 
juher countries $31.00 per year.

metams-----------------------
pusei metu -----------------
vienam mėnesiui---------

_ $30.00
— $16.00
___$3.00

15 cents per copy________________ Užsieniuose;
Dienraižio kainai:

Chicagoje ir priemiesčiuose:
metams -
pusei metu --------------------
trims mėnesiams -------------
vienam mėnesiui -------------

. $30.00

. $16.00

. $8.00
$3.00

meta m n ---------------------
pusei metu___________
vienam mėnesiui ---------

---- $31.00
_ $18.00
_ $4.00

Naujienos eina tasdieu lUdriant 
sekmadienius. laidžia Naujiena Ben
drovė, 1739 So. Halsied SC Chicago 
HL 60608. TelefJ HAymarkęt 1-6100.

Pinigus reikia dusti pašto Moner
Kitose JAV vietose: 

metams _______________ . $26.00
pudei metij______________ Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIKNŲ r&auue ataan, kasdien. Išskyrus sekmadieniui*
& vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12. tmL

Prašome Amerikos lietuvius tuojau kreiptis Į sena
torius, užsienio komiteto narius, kad jie balsuotų, už se
natoriaus Charles H. Percy paruoštą Įstatymo projektą, 
kuris Amerikos Balsą (Voice of America) iš valstybi
nės Įstaigos padarytų privačia teisingų žinių tiekimo įs
taiga.

Iki šio meto šis klausimas buvo • svarstomas senato 
užsienio komitete. Buvo kviečiami liudininkai, išklau
somi jų pranešimai, ir ruošiamas Įstatymo tekstas. Da
bar visi klausinėjimai jau baigti ir antradienį užsienio 
komitetas klausimą galutinai spręs. Svarbu, kad dar 
prieš antradieni užsienio komiteto nariai gautų lietuvių, 
Įvairių jų organizacijų telegramas, kurios prašytų ko
miteto narius priimti sen. Percy paruoštą Įstatymo pro
jektą ir nepanaikintų Voice of America.

Jeigu kas nesuskubtų arba nepajėgtų paruošti ang
liškų telegramų (laiškais žinios perduoti jau nebus lai
ko), tai prašome kreiptis i Amerikos Lietuvių Tarybą 
Chicagoje tokiu telefonu: 778-6900. Raštinė bus- atdara 
šeštadienį, sekmadieni ir net pirmadienį. Iš jos galėsite 
gauti telegramų tekstus ir adresus telegramoms pasiųsti.

Lietuvių vedamai laisvės kovai labai svarbu, kad 
Amerikos Balsas nebūtų užgniaužtas.,'Reikia, kad jis ir 
toliau teiktų teisingas ir. tikras žinias pavergtiems mūsų 
tautiečiams. i

i Iš anksto dėkojame už'talką. .
Amerikos Lietuvių Taryba

Prezidentas kirto Maskvai per kišenę
Prezidentas Jimmy Carter, Įsakęs sauvaliaujančius 

sovietų žvejų laivus atvilkti. į Bostono uostą ir atiduoti, 
teismui, smarkiai kirto Maskvai per kišenę. Sovietų val
džia, didžiausio žvejų laivyno savininkė, privalėjo sumo
kėti už “Antaną Snečkų” $25,000.00, už “Taras Ševčenką” 
— $240,000,00, b pastarojo laivo kapitonas Aleksander 
Gupalov turėjo sumokėti $10,000.00. Mokėjo, žinoma, ne 
jis, bet sovietų valdžia. Joks sovietų laivo kapitonas, vi
są gyvenimą dirbdamas, $10,000.0Q nesutaupys, kad ga
lėtų savais pinigais sumokėti, teismo uždėtą baudą.

Sovietų valdžia buvo labai, gerai informuota apie 
JAV kongreso priimtą ir prezidento pasirašytą įstaty
mą, kuris dviejų šimtų, mylių vandens ruožą paskelbė 
Amerikos vandenimis. Ne JAV išgalvojo, šitokią zoną.į 
Amerikos žvejai kelis metus mokėjo šimtus tūkstančių 
dolerių, Peru, Ecuadoro, Meksikos vyriausybėms už žve
jojimą paskelbtuose jų vandenyse.

Sovietų valdžia turi patį didžiausią žvejų laivyną/ pitonui išaiškinus, kad jis pats žuvų negaudė^ o ėmė tik 
pasaulyje. Niekas neturi tiek daug ir tokių didelių laivui kitų, atvežtą žuvį, tai jis nubaustas tik $15.000.00 bauda 
kokius turi sovietų valdžia. Tuojau po pervesmo, sovietų į; jam, leista išplaukti, išvertus uždraustą gaudyti žuvį, 
valdžia nusavino visus Rusijos žveju laivus> Vėliau ji. nu- ’ m . , . .. . 4<rr ’ . , „ .. . „ . . U- i -j- ; Teismaų buvo, pasauktas “Taras Ševčenkos” kapito-savino visas sovietu žuvis. Be sovietų valdžios leidimo. j . .. ,, • . .
niekas negalėjo meškerioti ir žvejoti. Kai sovietų, dirbtu-v33' ^VĮ . e^eJas J° Pękiajise^ ar. jam
ves pradėjo statyti žvejų laivus, tai rusai, leidosi žvejoti , ..l ’ . , ... ,, . , . . .. !
kituose vandenyse. Rusai turi; didžiausius žvejojimo plor- .. i,u ■ j _ .

tus šiaurėje, rytuose ir vakaruose, bet svarbiausią sąvo. j.® 
dėmesį paskutiniais metais rusai kreipėų šiaurės Atlan
to žvejojimo plotus. Jiems labiausiai patiko Amerikos f 
pakraščiai. Norvegai ir vokiečiai plaukė žvejoti į Pietų 
Antarktiką, o rusai gaudė žuvis šiaurės Atlante, visaip 
prie Amerikos pakraščių.

Sovietų žvejai ir jų laivų kapitonai, ilgus metus ne- dą, o kapitoną nubaudė $10,000.00. 
drisę nosies iškišti į platesnius vandenis, elgėsi labai žiau
riai su kitais žvęjotojąis. Išplaukę į šiaurės Atlantą ir paskirtos bausmės, sovietų laivai negalėjo išplaukti iš 
pasiekę žvejojimo plotus, jie elgėsi kaip laukiniai. Jie nėr Bostono uosto. Įmokėjus $25,000.00 — išplaukė “A Sneč- 
kreinė jokio dėmesio Į amerikiečių ir kanadiečių ištiestus kus”, o dabar Įmokėjus $250,000.00. — išplaukė ir “Taras 
tinklus. Sovietų laįvai juos ipąustė ir ųai|dnp.. Tose pa- Ševčenka.” Turint galvoje, kaip sovietų valdžips'agentai 
čiose vietose jie vilko savo tinklus ir gaudė žuvis. Jie ver- gaudo ir lupą dolerius iš užsieniečių Amerikos teismo 
tė į savo laivus ne tik suaugusias silkes, bet gąųcįė ir jau- paskirtos bausmės buvo didelė našta sovietų valdžiai. At- 
nutes, dar nespėjusias užaugti. Amerikos‘žvejai keliais "■ " “

Į Seabrook, N. H., statomą atomo -energijos dirbtuvę įsiveržė apie 
pusantro tūkstančio gerai organizuotu protestuotoju, nenorinčiy toje 
apylinkėje, atomo energijos dirbtuvės. Nacionalinės gvardijos kariams 
teko vilkti kelis-tvarkos ardytojus. Paveiksle matome vieną tokį Įstaty
mu laužytoją, velkamą į sunkvežimį. Nei vienas triukšmadarys neišlei
džiamas be S500.C0 užstato. Teisėjas pareiškė, kad bus nubaustas kiek
vienas, raginęs ardyti'ftrarką.

atvejais skundėsi, reikalavo sumokėti padarytus’ nuosto
lius, bet nieko negalėjo padaryti. Rusai griebė, ką. galė
jo, Į kitus žvejus nekreipdami jokio dėmesio.

Simas Kudirka pasinaudojo vienu ’ tokiu momentu, 
kai sovietų žvejai buvo priversti atplaukti į Bostono van
denis ir tartis su Amerikos žvejais, kad nenaikintų ame
rikiečių tinklų ir negadintų ateinančių metų silkių der
liaus. Kudirka pajėgė nušokti nuo lietuvišką vardą turė
jusio sovietų laivo, bet rusai jį atsiėmė,. Amerikiečiai ne
žinojo, ką daryti. Jie stovėjo ir. žiūrė j 6, .kaip rusai Ku
dirką, kaip žuvį, gaudė. John Dean iš Valstybės Departa 
mento Amerikos admirolams protus maišė. Patarėjas 
Dean buvo iš Washington© išmestas ir Į kalėjimą Įkištas, 
b Kudirką Amerikos lietuviams reikėjo iš.soviętų valdžios 
išlupti. 'A . ..

Prezidentas yra įpareigotas daboti, kad kongreso 
priimti Įstatymai būtų vykdomi. Jeigu jau paskelbta, 200 
mylių Amerikos vandenų ruožas, tai reikia žiūrėti, kad 
ir kiti ji respektuotų. Sovietų valdžia buvo- oficialiai in
formuota apie kongreso nutarimą ir Įspėja apie to nuta
rimo pasekmes. Sovietų, žvejams pasižadėtšF leisti žvejo
ti Amerikos vandenyse, bet jie- privalės nepiaustyti Ame
rikos žvejų tinklų ir be reikalo nenaikinti žuvies. Kelios 
žuvų rūšys uždraustos gaudyti, o visos jaunutės žuvytės 
privalės būti vėl paleistos p jūras. Rusai gavo žvejojimui

tis nustatytų žvejojimo teisyklių.
Kai kilo, klausimas, kas daryti su sovietų žvejais, ne

silaikančiais, nuostatų, tai reikalas priėjo prie paties pre
zidento. Jis apsvarstęs reikalą, Įsakė labiausiai- nusikal- 

(tusius laivus atlydėti Į Bostono uostą. Balandžio 10 dieną 
i įuostąbhyo atlydėtas sovietų žvejų laivas “Taras Ševčen
ka”, o bah 14 d. čia atvilktas ir “Antanas Snečkus”. Pas
kutinis laivas buvo laivas — šaldytuvas, o kiti laivai tik
tai gaudę žuvis ir vertė Į “A. Snečkų.” “A Sniečkaus” ka-

pasakė, kad jis Kaliningrade turi žmoną ir vaikus.
jinasi, uždirbti j’Įęms duoną. Tai, aišku, ne atsaky

mas. į klausimą, bet prašymas pasigailėti. Bylą nagrinė
jantis teisėjas, pakartotinai negavęs iš kapitono atsaky
mo, buvo priverstas bausti ne tik laivo sayipinką, beT 
ir patį, kapitoną. “Taras Ševčenkos” savininkė buvo ir 
yra sovietų valdžia. Teisėjas paskyrė jai $240»000.00 bau-

Kol sovietų ambasada nepadėjo į teismo sąskaitą

— naujienos, CHICAGO i, iLi— Monday, May 9, 1977
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kučius siuntinėja komunis- didžiausia iš. visų iki šiol Ra-, 
tams auklėti. daryk«ininkų, mark-

Okupanlas jau sugebėjo sa- po ta kai. buvo nuverstas impz 
vo agenjus infiltruoti į įvai-iratoriūs. Haile Salassie. 
rias orgąnizaęijas ir net baž
nytines instrukcijas. Baigda
ma savp jautrią kalbą sakė: 
Kaipr jie galėtų pasiaiškinti, 
tiems lietuviams amžinai ilsin 
tiems kazimierinėse bei tauti-Į 
nąsg kapinėse, kurie būdamai 
bemoliai. mUijonua laatuvaij
bukojo ir kovojo už Lietuvos,so^uėje grasinama, ėmėsi vi-. 

nepriklausomybg.”| suotino opozicijos naikinimo 
Planuoja steigti “laudies ar-.

; . ■ miją” kovai.- su separatistais, 
laisvės. ^Publika gausiai, gąu- mBsuimonais Eritrėjoje, kurie.

siekia tą pajūrio . provinciją

Melrose Parko — A. Repšie 
nė pranešė, kad jų kolonija la
bai mažėja. Kokia nors pažy
mėtina veikla nepasižymėjo. 
Narių turima 16. Yra nemažai 
prijaučiančių.

Gage parko — p. Gabalienė 
papasakojo, kad toje apylinkė 
je, naujos apylinkės steigimas 
yra tik organizacinėje stadijo
je. Labai jautriai papasakojo 
iš senųjų ateivių veiklos. Jie 
buvo-visi vieningi Lietuvos ne 
priklausomybės atstatymo rei
kalu. Lietuvos reikalams au
kojo milijonus dolerių. Pirko 
laisvės varpą. Nuliedino geni 
Žukauskui aukso kardų ir jai 
teko jį. nuvežtu

194ft m, rusams > okupavus. 
Lietuvą, išskyrus keliolikos 
bimbininkų, visi, lietuviai, vie
ningai, veikė ir darė pastangas 
kad Ąmeri kos. valdžia rusiško 
sios okupacijos nepripažintų, 
kas ir buvo atlikta.-. Naujieji 
ateiyi ai p abęgę . nuo, rusiškoj p 
siaubo - jau pasimetė. ' Bėgą į 
okupantų, atsiųstus, solistų kon 
cerius, šimtai bėga, jųf filmą 
žiūrėtu Senuosius, ateivius ig-,

šiai paplojo.
Mokytojas I. Serapinas skal- j atskirti, nuo Etiopijos. Etiopi- 

tė paskaitą. Sakė tylėti toliau-i05 valstiečiai yra krikščionys, 
nevalia; pertoli jau nueita. ir marksistų valdžia juos mo.-, 
au penktą*kartą organizuoja- 
ni mūsų vaikai vykti į- Vilnių 
praėjimui politrukams skirtų 
kursų. Vaikai kritiškam gren
dimui neparuošti. Kalbininkai, 
žurnalistai, rašytojai, dailinin
kai, muzikai okupuotos Lietu
vos spaudoje liaupsina jų tvar 
ką. Okupantas mūsų tarpe vei 
kia patylomis atsargiai^ prade- tės penktadienį, kai kariški da 
dant. solistais, nežymių filmų Jiniai su ginldnnfų kaimiečių, 
.demonstravimu iki filmų ku-|valstiečių pagalba apsupo apie; 
riose garbinama Lietuvos par- 50Q studentų, kaltinančių pla-Į 
tizano kovojusio už Lifetnaaosi fjiianb atsišaukimus prieš val- 
laisvę, duktė įskundusi savo džią. Diplomatų ir korespon-, 
tėvą enkavedistams. Ir. tų. fil- dentų pranešimais priemies- 
mų žiūrėti jau šimtais lekia. “ **-«-^* -
Tai mūsų tautos kančių baisus

tinani atsišaukimus prieš vai-

į

ti okupartpuota, bet tik dabar
tine. Lietuva.

(Bus daugiau)

šaudymai Daug lavoną renką 
išdavimas. Stebėjosi, kad vie-Ima be. rankų ar.be kojų, neži
nąs vienuolis savame žurnale nia ar sužaloti prieš ar po sū- 
primygtinaį rašo, kad nerašy- šaudymo. Viena motina rado, 

savo sūnaus lavoną viršuje 
apie šimtą lavonų krūvos. Ka
reiviai jai pasakė, Weltui del;
jo išaikvojome: kulką”.-- 7 
Liudininkų pranešimais, prie 

Meneliko* ligoninės buvo 170. 
nužudytųjų lavonų ir ajrie 30, 
prie prancūzų ambasados. Nu
žudytųjų giminėms valdžią už
draudė dėvėti gedulo ' kaspi
nus. ‘ 2-

rodo, kad dabar sovietų laivai laikysis nustatytų taisyk
lių žvejojimui Amerikos vandenyse, Jeigu jų kapitonai 
ir ateityje nesilaikys nuostatų, tai bausmės bus dar dides
nės. ... ’■

Atrodo, kad prezidentas Jimmy Carter sovietų val
dovus gana gerai pažįsta. Jis moka.kirsti jiems į pačią 
skaudžiausią vietą. Pasiryždamas ginti pagrindines žmo
gaus teisęs pačioje Rusijoje, jis palietė skaudžiausią so
vietų valdžios vieta. Uždedamas dideles pinigines bausmes 
sovietų žvejų laivams, jis kirto Maskvai per kišenę. Jam

KOREKTŪROS KLAIDA - -
Naujienų šeštadienio, m.. 10ą 

“Mūsų spaudoje” 4 ir ^dĮųtėge. 
iš viršaus sakinys turi būti: 

. , - Quebec ir Lietuva: Thrieju kon-
suprantamos priemones sovietų sauvalei suvaldyti. Kad federacijų, (ne ’ imnfąBencijų) 
tiktai prezidentas turėtų, kantrybės, ii patvarumo,



DR. K. G. BALUKAS 
AKUiEtUA IR MOTERŲ UėOS 
GINEKGLO6IN* CHIRURGU* 

6449 So. Puladfi *d. (Cr«wf*rd 
Medical BvU0n|L T«L LU S-644<

Priima ligonius pagal sus.taruną. 
Jei neatsiliepia, skambinti 314-8004

INKSTŲ IR. ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Telef. 6>5X5c3 
Fox Valley Medical Center 

840 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, FLGIN, ILLINOIS

Inž. Sperauska kalba 'X
(Atk^U 3 8 pel.).

<ai sakėuie, kad išeivijoje lie- 
uvių partijų nereikia ir šiule
nę viską suplakti į vienų or
ganizaciją. “Reikalovome” iš 
,-yrespiųjy aukų Jaunimo Kon 
iresaius, siuvykloms bei ki- 
iems renginiams, nors patys 
ų ruošoje tingiai dirbome. Ma 
ai skiriasi ir šių dienų mūsų! 
šeivijos studentiška generaci-, 
a. šiai, prieš kelias savaites,

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Coaimuuny klinikos 
Med.dnos direktorius

1938 S. Manheim RcL Westchester, III 
VALANDOS: 3—3 darbo dienorpls L 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai.
TeL: 562-2727 arba 562-2728

cijų. Dirba ir mūsų veiksniai Į 
— Diplomatinė Tarnyba, AL-' 
TAS, VLIKAS. Turime savo 
pastoges — Tautinius Namus,' 
Kultūros Židinius, Jaunimo 
Centrus. Ir tai vyksta ne vien 
tik lietuviškoje Čikagoje, bet 

.ir Los Angelu HąiuĮltone, To 
ronfę, Bustoje, Bbjią^elpkijo- 

jje ir vįjįpr kitur, Kur tik dau- 
1 giau lietuvių yra .

Ir jūs čia suvažiavote. Suva- 
.’ienu tiippozijuino metu, jau- žiąvįiuaą juk tai yra naujų pa- 
luolis gal ir ąeąpgajvotaį pą-1 siryžimų švęntė. Jūs čia pla- 
klausė, •‘Kodėl nevažiuoti į Vnlnuosite, dalinsitės darbais,

VSWAVWVVV^MVWWVVVW^AAAAM^m^WWWW^WWVU

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kądzie Ave^ WĄ 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
siliep.a, skambinti Ml 3;0001.

, . ' . T£L. — Be 3-58^3

c- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Į SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS .
• ;/ 3907 West 103rd Street

Valandos pagal susitarimą

DR, k: A. Ve JUČAS
' A 489-4441; 561-4605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA
J002 N. WESTERN AVE.
5214 N. WESTERN AVE.

Telefonas atsakomas 12 vai.

FR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR|STAS '

KALBA LIETUVIŠKAI ’ .
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir-

"contact lenses”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS ČHIRURGŪA 
2455 WEST 63rd STREET

Vai. antrsd. nuo 1—4 po pietų, 
kętvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

Of:so telef.:- 776-2580
'Naujas rez. telef.: 448-5545 ' ■

pB, y¥T. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

-Tel. PR 8-1223
OFISO VAK: pirm., antratL, trečiad, 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

liaus kursus jei viską dar ap
uoką?” Nejaugi jis ąesu-pran- : 
ta, kad visa ta kelionė yęa ąp- 1 
□mokama vergų kruvinu pra

kaitu uždirbtais pinigais. Kaip 
gali jaunuolis, jani duodaipų 
tokį duonos kąsnį neužsprin- 
ijęs nuryti? Toliau,- šių dienų 
jaunimas, kad ir to pačio sim 
pozijumo ųiętu, sako kad išei
vijoje partijos yra bereikšmės. 
Jaunuoliai turėtų pagalvoti ko 
kį didelį įnašą tos partijos duo
da .vien tik spausdinant įvai
rius ląikrąščįus, žurnalus, kny
gas. 0 kiek gi kitų darbų jos 
atlieka.

Nereikia žiūrėti į šių dienų 
mūsų jaunini^ pesiųiistiškai. 
Vyresniųjų pareigą yrą, se
miantis žinias, iš sąvp patirties, 
jaunimui rodyti teisingą kelią 
ir aiškinti to kelio reikalingu
mą. 0 gi, kai jię baigs moks
lus, subręs, kurs šeimas, gaus 
tarnybas, tai ir jie patys pama 
tys teisingą kelią ir jo tikslą.

Aifodo, yra daug blogybių 
musų lietuviškame išeivijo gy-, 
vehiiiie. Bet pažvelgus į pilną 
vaizdą, matelius, kad tos blo
gybės paskęsta teigiamybių jū 

i roję, P«k pagaivuĮumer kiek 
i kiekvienais metais išeivijoje iš.

leidžiama laikraščiu, knygų, 
žurnalų, -plokštelių. Kiek su- 
rengiam’a koncertų, "laidinių 
šokių švenčių, suvažiavimų, 
parodų paskaitų sporto rung
tynių ir net operos spektaklių. 
Turime lietuviškąs radijo ir te 
Revizijos programas. Veikia 
skautai, neo-lituanai Studen

svarstysite, ginčys itės, kelsite 
savo rūpesčius. Ištikrujų, tai 
bus lyg tai nąująs ląpas jūsų 
gyvenimo knygoje. Ir paga
liau skirsitės nąnto, su paki
lia nuotaika, su augštai pakel
ta galva, su naujais pasiryži
mais, nes viską taį aukosite 
šviesesni ai ĮJętųvos ateičiai, 
jos gerovei.

CICERO

tu ORTHOPEDASPBOTEZISTAS
Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
dažai. Spsciali pagal&a koioms. 
(Arch Supports) ir t. t-

Val.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1
2s50 West 63rd St, Chicago. HI. 60625

Tefef.; F Respect 6-$004

i 
j 
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Gėlės visoms progoms 
BEVERLY riiuLo vzeuioiČIA 

<443 WEST 63rd STREtr ‘
Teteforitir PJ? ?y c» 3-083* 

Taip pat naujoji Barbaros Ir 
Gpnp o-ishiu krautuvė

THF JPAM^V
9918 Southwest Hwy, Oak Lawn, 

TeL 499-1318

2ekkKAUŠTTMA’i

Leidimą* — Filną *pdr<uda 
ĘAINA 

R i FC I MA I 
TsL WA 5-3063

Apdraustas pwrkraustyman 
U •Yfjrį* atstumu. 

ANTA MAS VILIMAS

TeL 376-1882 arba 376-5996

i SOPHĮE BARČUS
i RĄOIJO 4EIM9S VALĄNPOS 

prosf«m«s |i W0PA, 

M90 kjl. Ą. M.

Lietuviu k«U>«: kasdien nuo pir- 
msdieiuo iki penktadienio Ū^0 
— 1:00 vai, popeL — šeštadieni 
ir sekmadienį nuo -8:30 iki Bi30 
rak ryto.

Teief.; HEmtock 4-2413

HJ9 So. MAPLfWOOQ AVĖ.

CHICAGO, ILL.

i
i

"Dievas yra šviesybė ir jame nėra lekios tamsybės" — Jono 1:5.
Kaip dangiškasis Tėvas, taip ir jo Sūnus. Viešpats Jėzus Kristus yra “ti

kroji šviesa*’. Todėl j savo pasekėjus Jėzus yra pasakęs: “Jūs esate pasau
lio šviesa. Taip tešviečia jūsų šviesa, kad žmonės matytų jūsų gerus dar
bus ir garbintų jūsų Tėvą, esantį danguje”, šventasis Raštas, gyvojo Die
vo Žodis, kuris parašytas šventosios dvasios įkvėpimu, yra taip pat vadi
nius žiburiu, kuris šviečia mūsų kelyje, kaip parašyta: “Tavo žodis yra ži
burys mano kojai ir šviesa mano takui”. Todėl pranašas meldėsi sakyda
mas: "Siųsk savo šviesą ir tiesą. Jos tevadovauja man ir tenuveda mane į 
tavo šventąjį kalną ir į tavo buveines”. (Tsalmė"43:3). šventasis Dievo kal
nas yra dangiškosios karalystės simbolis.

Virt lino, kad mirtis yra žlaun Ir paliečiu kiekvieną. Bet k v r yra mL 
rusi e j i? | tą klausimą anako knygute "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th $TR1*ET, CHICAGO, ILL. 60629
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJA*

BENDRO.MENĖS NUTARIMAI
JAV Lietuvių Bendruome- senai pasirodžiusio, okupantui 

nės, Ine. Vakarų Apygardos tarnaujančio anonimo leidėjus 
ir jo platintojus.

6. Su ypatingu susirūpinimu 
suvažiavimas nutarė įspėti lie
tuvius tėvus, neleisti savo vai
kų į bolševikinius kursus ir jų 
stovyklas. Lulumbos, Kapsuko 
ir kiti okupanto universitetai 
nėra lietuvybei stiprinti ar lie 
tu\ių kalbai pramokti. Taip 
pat primenama, kad pionierių 
stovyklos yra ne kam kitam, 
bet bolševikiniam elitui au
ginti

Tėvai taip pat raginami bu
dėti ir neįsileisti 'okupanto 
ageptų nei jų peršamų vadovė
lių į šio krašto lituanistines mo 
kvklas.

7. šio krašto išeivijos orga-Į 
nizacijos, kurios ir sudaro or
ganizuotą bendruomenę, kvie
čiamos jungtis vietovėse fede
raciniu pagrindu. Toks ryšys 
nekliudo organizacijos pasiri’n1 
ktiems tikslams, bet sustiprinai 
jos įnašą bendrajai lietuvybės j 
išlaikymo ir kultūrinei veik-| 
lak

Atstovi] Suv’ažiaviino, įvyku
sio 1977 m. balandžio 30 d. Či
kagoje.

Minėsim birželio išvežimus

Birželio 5 d. 3 vai. p. p. šv. 
Antano parapijos salėje bus 
minimi birželio įvykiai — So
vietų Sąjungos daromas lietu
vių tautos naikinimas. Bus 
kun. Dr. J Prunskio paskaita. 
’ .Meninėje dalyje muziko Juo 
zo Grimskia' vadovaujamas 
“Lietuvių Moterų’Klubo Kvar
tetas”, kuriame dainuoja: Ida 
Tamulėnienė, Ona Kažeme- 
kaitienė, Bronė Nekrušienė ir 
Stasė Petrušailienė. Pianinu 
palydės Viktorija Kleinotaitė. 
Pasirodys ir Cicero jaunimas.

_ ‘ S. P.

$ Ispanijoj, Coruna mieste,’ 
jaunimo poroms mėgsta susitik
ti miesto aikštėje prie obelisko 
su 4 laikrodžiais. Tie laikrodžiai 
rodo, skirtingą laiką ir padeda 
išspręsti taįįdrĮgai ginčus dėl 
pavėlavimo į pasimatymą.

$ Netiesa, kad amerikiečiai 
labiausiai mėgsta šunis: jų yra 
tik apie 23,000,000. Kačių yra 
i milijonais daugiau..

Nieku/ nerb gražesniu apie uamus kaip gražiai žaliuojanti pie
nele. -Kiekvienai Lietuvis didžiuojasi savo pievele*. Amerikoje ne 
risur galima gražias sodybų pieveles išaugintu Reikia patyrime 
0&5<xt yra išėjusi nedidelė 40 'puslapių agronomo A Šeštoko knygele 
kuri vadinasi ! ' \ .ū

SOnYBV P1EX El.ęs
Knygeteje surašyta viskas, ka£ liečia pieveleą. Aprašyta kaip 

-ulę lizciu^luu. Kaip u pJ Ū’Urėti. .Naujienos šią* Knygelį
/dtdavinėja Užvažiavusieji gali ktfygete' l»gyb * S1.25 Jėigu
<as ’oltaų gy^<ną aT^ą nęnori ’J7v??ri»»nti tai esh etsvisn S.Į fįf ęek 
<rba Money Orderi o mes xnygeie jaut pasiųsime Pinigus .prašome 
siusti tokiu adresu: . ’

’ ■-*-*-* Jį" - 5 .

1739 So. HALTED ST-. CHICAGO. ILL. WOT

The home pictured above 
doesn’t appear much different 

| than any typical suburban 
home. But It incorporates en
ergy-saving features In de
sign, materials^ and appli
ances which can cut ęnergy 
needs by up to~60 percent It 
has two heat-circulating 
HeatiUtor Fhrplacės ’WW, 
designed ‘to draw room air in 
through the lower vents, 
vrarm It and then re-dnect 
the heated back Into the 
Yoqm.

The more effective use of 
energy-saving dėsign> materi
als and appliances ęan well 
save up to bfie half the co^t of 
heating and cooling our homes. 
This claim is being proven by 
New TdriTs Long Island Sav
ings Bank. Its "Centenergy 

house was built to demon- 
•Irate the mahy practice ways 
of consenong energy. The to-energy. The to-

sulation within walls and cefl- 
infc as'Well as Tn earthen beYms \

UĮdes, energy-saVinfc appH? 
ances and fireplaces.

The two Heatilator Fire
places re-circūlate heated air 
back into the rootn. This fea
ture alone revėHes the usual 
heat loss characteristic of most 
fireplaces, according io the de- 
signerę qf "CentefienHT <6.”

The fireplaces were supplied 
bi Home Crafts. Inc^ Floral 
Park, New York. Heatilator 
Ftretxaoe, a DMston oy 
Industries, Inc., located in ML 
Pleasant, Iowa, manufactures 
a complete line of built-in, 
freestanding and wall* 
mounted fireplaces • • . pax.

1. Su širdgėla ii' susirūpini
mu suvažiavimą) dalyviai iš
klausė pranešimą apie ELTOS 
paskelbtą) šališką Kapsuko 
universiteto kursų pristatymą, 
ryšium su VLIKo suruoštu se
minaru jaunimui. Sa važi avi
mas nutarė prašyti VLIKą šiuo 
reikalu aiškia? pasisakyti.

2. Suvažiavimas su apgailės 
(avimų konstatavo neapgąlvo-J 
tą VLIKo ^antykiavnnų su vos 
kelis 'tūkstančius lietuvhj ats
tovaujančios JAV L. B-nės va
dovybe, pasišovusia g r i auti 
Amerikos Lietuvių Taiybą ir 
šio krašto išeivijos veiklą.

3. Suvajjiavimas nutarė iš
reikšti-padėką Amerikos Lie
tuvių Tarybai ir ypač jos Pir
mininkui Dr. Kaziui Bobeliui 
už energingą ^ sėkmingą lietu 
vių bei pavergto krašto atsto
vavimą. •

4. Suvažiavimo dalyviai su 
dėkingumu ąyeikina organiza
cijų atstovus ir asmenis, daly
vavusius delegacijoj, o vėliau 
demonstracijoj-r sulaikyti bol
ševikinių filmų, rodymą Jauni
mo Centre. Jūs' atlikite visų 
lietuvių pareigą priešintis oku 
panto propagandai ir išeivijos 
veiklos ardymui.-

5. Suvažiavimo Ylalyviai reiš 
kia padėką tai spaudai, kuri 
teisingai įspėja visuomenę dėi 
klaidinančios okupanto pro 
pagandos pavojų, tačiau suva
žiavimas griežtai smerkia ne-

Chieagos kalėjimo 
viršininko teismas

CHICAGOS Kriminai. — teis 
me trečiadienį prasidėjo teis-r 
mas buvusio Cook apskrities; 
kalėjimo viršininko Winston. 
Moore ir penki buvusių jo asis 
lentų byla, kaltinant kad jįe 
mušdavo kalinius ir melavo; 
apie padėtį jų valdomame ka
lėjime. Moorei gresia 10 metų 
kalėjimo bausmė, o kiek jisf 
spyrėsi, nepasiduodamas at
sėsti iš pareigų, teisindamasi,: 
kad jis persekiojamas 
iniais” sumetimais.

Happy Hour Mushrooms, a prize-winning recipe at the State 
Fair of Texas, will star at any party. Crushed Fritos brand com 
chips, wine and other tasty ingredients combine in a stuffing 
for fresh mushroom caps to make a unique hot hors d’oeuvre.

Happy Hour Mushrooms marched away with the ‘'Best of 
Show” award at the State Fair of Texas, and they are sure to 
get equal billing at your party table I

This prize-winning recipe combines Fritos brand com chip* 
and Frito-Lay brand dip mix with cheese, seasoning and just the 
Tight amount of wine for a tasty mixture to top fresh mushroom 
caps. Flashed under the broiler until brown and served bubbly 
hot, these stuffed mushrooms will be the star attraction at any 
festive occasion.

Happy Hour Mushrooms may be made In advance and refrig
erated until party time. Brash the mushroom caps with lemon 
juice or white wine before stuffing and they will retam their 
light color during cooking.

HAPPY HOUR MUSHROOMS
Fresh mushroom*
Melted butter
Batter, softened
Garlic, minced or mashed
Grated Monterey Jack cheese
Red wine
Soy sauce <
Frito-Lay brand toasted onion dip mix
Finely crushed Fritos brand corn chips

>6 medlum-«tad
1 tablespoon*
1 stick
1 clov«

M eup
2 tablespoons 
t tablespoons 
1 packa^o

M eup

DlRECTiqXSt
Remove stems from mushrooms. Wash caps and brush with 

Sielted butter.
Combine softened butter, garlic, and crated cheese; mix well. 

Add wine, soy sauce, dip mix and crushed corn chips to make 
a paste. ' ‘

HU mushroom caps with mixture. Place on bakinc sheet and 
broil far. 3 minutes, or until bubbly and llshŪy browned.

"rasis- '

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE.

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinomš Vieta
TeL 737-8600
TeL 737-8601

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGĄ

1605-07 Sa HERMITAGE AVENUE
TeL: YArfo 7-1741 - 1742

4330-34 So. CALIFORNIA^ AVENUE
Tętefnna^: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKUS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

T!VAS 1R SONUS 
MARQliETTE FUNERAL 
,|(/ 2533 W. 71st
* Tele!.: GRovehlll 6-2345-B

HOME
Street

Telef.: TOwnhaU 3-2108-3

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBILĮAMS PASTATYTI

ANTANAS M.THILLIPS • 
-TUMASi IK LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LlTUA-^lCA AVENUE. Phone: YArds 7-3401
— - -— -- - . — ■ ---------------------------------------------- ■ . - --------- ---------------- ...I I 1_ _

BUTKUS ■ VASAlTlS
14tv So. 5Uth Axe., Cicero, ill. Phone: OLympic 2-1093

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

Yr naktl 
*■ 

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

♦

NARIAI:
Chicagos
Lietpv»u 
Laidotuvių 
’^rsKtonu
Associacijos

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

j r GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. L1TUAN1CA AYE. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET R1 publ'c 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667S
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, Ill. S74-4410

P. J, RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1S11
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RACINE, WIS

11 PM & 11 PM

Racinetis V.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

REAL ESTATE

labai gerai

TeL 775-3175

2625 WEST 71 STREET
Tel. 737-7200 arba 737-8534

JAUNIMO TALENTŲ 
PASIRODYMO POPIETĖ

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St.
Chicago, HL 60608

REIKALINGA MOTERIS padėti vir
tuvėje ir prie baro 5 dienas savaitė
je. Teirautis nuo 1 iki 6 vai. popiet. 
TeL 944-9741.

ŠEŠIŲ apartmentų puikus mūrinis. 
Arti šv. Kryžiaus ligoninės. $17,000 
pajamų.

ERDVŪS mūro bungalow, 3 miega
mieji ir valgomasis. Arti mūsų raštinės.

3 BUTAI ir biznis, gera transpor- 
tacija, arti bažnyčios.

TAVERNA ir 6 kambarių butas vir
šuje. Reikia greit parduoti. Duokite 
pasiūlymus.

2 BUTŲ medinis. $12,000.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

xas
Palos Hills, Ill

NAUJIENOS’ KIEKVIENO

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

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635

Area Code 312 771-8200 /
ANNA DOCHES 

Lithuanian Representative

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisyihas 
2646 WEST 69th STREET

Telef.: REpubllc 7-1941

I |j«il Frank Zipoli* 

|208Va W.vSth St.
GA 4-8654

dradarbiavimes su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems ... ^ ■_ ' V

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži 
urmui nemokamai ir be jokių jidpstreigojiinų.

. ;• .Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
įvairių tipų: bendradarbiauto  jus 
visiškoje laisvėje.

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

M. i f M K U S 
Notary Public 

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

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE.

ma apsidrausti tik Class V-2 — 
tai yra viso amžiaus apdrauda, 
kuriai mokesčiai mokami per 
20 metų. Apraudos dydis — 
$2,000 arba $1,000.

•Apsidrausti gali visi nuo 1 
iki 70 metų amžiaus.

• Sveikatos patikrinti nerei-

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 

A famous name in Southern Building 

Regional Office Cameo Tower Build-

MAINTENANCE MECHANICS 
For plant in heavy 

metals industry.. 
Applicants must have well 

rounded mechanical background of 
conveyor systems, overhead craneą 

hydraulic systems and other 
plant machinery. * ♦

Welding experience also required,
* R. LAVIN & SONS, INC. 

3426 S. KEDZIE AVE.
' (Equal Opportunity Employer)

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

TRŪKSTA NAMŲ PARDAVIMUI
Namai pardavimui: u

MARQUETTE PARKE 4 miegamų 
mūrinis, arti bažnyčios, mokyklos. 2 
mašinų garažas. Nebrangus.

6 MIEGAMŲ mūrinė rezidencija su 
valgomu. 2 masinu mūrinis garažas. 
Apyl. 66 Ir Mozart.

AUKŠTO mūrinis. 5^ kamb.j 
apačioj. 4^ kamb. viršuj. Įrengtas rū
sys. Mūrinis garažas. 62 ir Kolin.

8 MODERNŪS butai 
išlaikytas namas. Visi butai po 4 kamb. 
Prie 55 ir Kedzie.

BRIGHTON PARKO pyl. geras in- 
! vestavimas. 3 mūriniai namai po 2 
butus $20,0000 kiekvėnas. Pardavėjas 
pageidauja parduoti visus namus vie
nam pirkėjui.

60 AKRŲ farma'į pietų vakarus nuo 
Lemonto. Galimybė išdalyti sklypais. 
Kaina $5,500 už akrą.

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

TeL 927-3559

viršeliai, $4.00, Persiuntimas 
paštu kainuoja dar 50 centų- 
Knygoje yra daug geros lietu- 
viSkos visuomeninio gyvenimo 
informacijos. •

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

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

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu: v

NAUJIENOS, --

— Cicero Lietuvių jaunimo 
būrelis dalyvaus Lietuvių teat
ro festivalyje Toronte. Gegužės 
28 d. Lietuvių namuose jie vai-

MARIA NOREIKIENŽ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
2608 West 69th St, Chicago, UL 60629 * TeL WA 5-27§7 

Dideli*.pasirinkimas garas rOilar Ivitrių prakhL
MAISTAS Iš EUROPOS SANDtLIŲ^. ?

PETRAS KAZANAUSKAS, Plezdentas

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

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

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

PERRY PLAZA MOTEL 
1007 Perk Av«J Hot Springs, Ark. 

Albertas ir Kartoti Rožinei, Sav. 

Kambariai Ir kitchenette vienetai 
Spalvota TV, Šildomas maudymo

si baseinas, telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galime rezervuoti tai 
501-623-9814.

— Naujienose galima įsigyti 
Algirdo J. Kasulaičio anglišku 
knygų “Lithuanian Christian

— William Mustaikis iš Mon 
tague išvyko j Scottville, Mich. 
P. Pocius išsikėlė į Gulfport 
apylinkę, Floridoje. Pranas 
Sekmokas iš Marquette Parko 
laikinai išvyko į Houston, Tė^

SKELBIMAS*
6 KAMBARIŲ tvirta mūrinė rezi

dencija prieš parką. Labai dideli kam
bariai 1% vonios, $26*000.

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

IŠTAISYTAS 4 butų, mūras. Atski
ri nauji gazu šildymai, platus skly
pas, 2 auto mūro garažas, Marquette 
Parke. $43,900.

TVARKINGAS 3 butų mūras. Nau
jas gazu šildymas/3 auto mūro gara
žas, didelis sklypas. Gage. Parke. 
$38,600. -

GRAŽIAI APKALTAS, su nauju 
stogu, didelis 2 aukštų namas. Nau
jas gazu šildymas, nauja elektra, dvi
gubai platus sklypas, labai pelnin
gas, Marquette Parko vakaruose. 
$25,900.

—, Lietuvių Prekybos Rūmų 
susirinkimas Jmis gegužės 11 d. 
7:30.vai. yak. Dariaus-Girėno 
salėje. V. Bardis rodys kiniečių 
architektūros * skaidres, o M. 
Kiela pasakok apie Sunny HilH* 
ir įsikūrimo sąlygas. Kviečiami 
ir nauji nariai. |

— Petras šturmas pakviestas
_ "*• - * į ■ c : I 

Toronto Liet. Ev. Išganytojo] 
parap. vargonininku, 7 metus j 
tas pareigas ėjo Silvija Šarkutė.i

AR JAU įASIDAHfiTE
SAVO TESTAxMENT^?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa- 

Iruošta, teisėjo Alphonse Wells 
Į peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
f Knyga su formomis gauna 
[ ma *Naujienų’- administracijoj J 
Knygos kaina $3.. Su legaližko-j 
mis formomis — 33^0.

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

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

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

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

— Jonas Laukaitis, praeitą 
antradieni susodinęs j mašiną 
pensininkus Jokūbą Alekną, Sta 
sj Trinka ir Stasį Juškėną, išve- 

[žė i Misissipi upę meškerioti. 
Chicagoje oras buvo gražus.Ten 
nuvažiavus smarkokas lietus su 
trukdė meškeriojimą. Pagavę 
po porą mažų žuvelių grįžo na
mo. Kitą kartą reikia tikėtis bus 
geresnė sėkmė. :

Gal rengėjai ras reikalą ir pas
kelbti kiek iš to baliuko gauto 
pelno paskirta ir lietuviaškiem 
reikalam. Vertėtų lai padaryti, o 
ateityj visokius, lietuviškus pa
rengimus, l>e jokių klapatų su
kviesti per telefonus. .

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICB 
2501 W. 69th St., Chicago, 111. 60627. —Trt. WA M737 

3333 So. Hatetod Ft, Chicago, III. 60608. — TaL. 254-3320 
V. VALANTINAS

—- Motiejus Balčiūnas prane
ša, kad jo pagerintą laužiamos 
ir išlaužiamos' sistemos motorą 
paėmė General Motors korpora
cijos inžmierhis mechanikas 
Gleen Woody už 25% pajamų, 
šio motoro reikalu Balčiūnas 
prašd daugiau f jį nesikreipti.

— Frank Birbilas, 1-jo ir 2-jo 
Pasaulinių karų veteranas, Ame 
rikos Armijos seržantas, gydę- 

Isis Veteranų ligoninėje, nugalė- 
I jo sunkią ligą ir jau grįžo į na
mus. Jis dėkoja mielai sesutei, 

(draugams, giminėms ir kaimy- 
jnams, jį lankiusiems ligoninėje 
ir namuose, linkėjusiems greit 
pasveikti kortelėmis ir gyvu žo
džiu. Mūsų rėmėjas Frank Bir
bilas nepamiršo ir Naujienų, 

į grįžęs iš ligoninės, jis atsiuntė 
$20 jų paramai. Dėkui.

— Albinas Rudinskas, Ro
chester, Mich., pakeliui iš Flo
ridos į namus, buvo sustojęs 
Chicagoje dalyvauti Naujienų 
bankete. Dėkui už ta proga įteik 
tus $20 Mašinų fondui.

HfLP WANTED — nu 
Otrbjtinkv R.ltia

— Augustas Pretkeiis, gyv. 
4539 So. Sawyer Ave., išbuvęs 
porą savaičių šv. Kryžiau.*; ligo
ninėje, grįžo Jį namus.

— Camilie Karlienė, gyv. Ga
ge Parko apyl., praeitą pirma
dienį, pakarę laukiant autobuso 
prie Western ir Pershing Road., 
buvo užpulta vieno juoduko. 
Atėmė rankinuką, kuriame bu
vo apie 15 dol., namų raktai 
kai kurie dokumentai.

FACTORY
WORKERS

We are now accepting applications 
for our 3 PM 
7 AM shifts.

We seek qualified men and women, 
U. S. Citizenship or Green Card re
quired.

Apply in person 8 AM to 11 AM 
or 1 PM to 4 PM.

(Mon.’ thru Fri.)
HOERNER WALDORF
4200 Š. Pulaski

. Chicago, Hl.

K Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet, nebijojo ir nebijo, kon
frontacijos, nors dabar daug

i įvairi apdrauda — INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam

- z.. nuomininkus.
...... 4243.X 63rd St., Chicago .

Tel. 767-0600.. «

Jaunimo Talentų pasirodymo 
popietė rengiama Cicere, š. m. 
gegužės 15 d., 2:00 v. p. p. para
pijos salėj (15 St.—49 Ct. kam
pas).

Programų atliks įvairaus am
žiaus paaugliai ir jaunimas. 
Skambins kanklėmis, gitara pia
ninu, virkdins smuiką ir prog
rama vyks Motinos garbei ir vė 
liausio mūsų tautos didvyrio, 
Romo Kalantos tragiškos mir
ties penkmečio prisiminimui. 
Po programos bus vaišės.

Visi, kam rūpi mūsų jaunimo 
tautinis likiminis reikalas, ren
kimės dalyvauti šioje dvasinės 
atgaivos jaunimo puotoje. Savo 
išeigų kalendoriuje šią dalą ir 
atžymėkime jaunimui.

Rengia
Cicero Apylinkės valdyba 
(R) Lietuvių Bendruomenės

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

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

Juozas Kaminskas, SIAUBINGOS DIENOS. 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 Deivio 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

čIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO! LIETUVOJ, 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose, Kaune. Naudeliuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

M. ZoUanko. SATYRINES NOVŽLŽS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių. 199 pusL, kaina $2.

D. Kuraitis, KELIONt J ANAPUS. GELEŽINIS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai Abi knygos parašytos lengvu, gražiu gtilhunL

Prof. P. Pskarklls, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina $2.

Vincas žamaltls. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIM FARAiTtJI, 
84 p<L Kaina S1JO.

Rie ir kiti leidiniai yra gaunami <
NAUJIBNOSR, 1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO, JUU 

rMUnlranf dsr^e valandomis srbs užsakant prPv Ir prtdadanf 
£ok( ar plnlglnf perlaidą.

------- --------

. /'UI ,

NAMŲ SAVININKAI!
Jei neturite daug pinigų, bet norite 

taisyti arba pagerinti savo namus už 
grynus pinigus ar terminuotus mo
kėjimus. šaukite Mr. GALASINSKĮ.

• Tuckpointing ir siding
• Staliaus darbai
• Dažymas ir dekoravimas -
• Stogų dengimas ir taisymas
• Cemento ir kiti darbai -

PAUL GALASINSKĮ,

Juozas Juraitis išsikėlė įvdins K. Rumno 2 veiksmų dra- 
mą “Laisvės-kaina*^ Festivalyje 
dalyvaus penkios grupės iš Ame 
rikos ir Kanados.

D t M E S I O
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

v Kreiptis
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

TAISAU-NAMUS 
IR'.VISKĄ NAME 

Tdefonuoti: 
476-7727 arba 523-9367 

ALEKSAS ,

Didžiausios kailių 
pasirinkimas

J*’ vieninteli 
Uetari tatlHnlnlų 

Chtatgoje 
^jLNORMANA 
/©jGKPURŠTEINA 

263-5826

677-8489

JUBILIEJINĘ METU
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

JTAUJCEMOXS Hemet suėjo 80 metų. Minint tą lukaktL gerblint ptraojc 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant bGtfnis pareigai amžinam lietuvybės IžlDdmsl skel
biamu Naujienų platinimo vajui.

NAUJIENOS tvirtai stori Ir kovoja už Uetuvos !r pavergtų heterfą hdm. 
neidimot ir nesidėdintoa i - sudėrius su okupantais ar jų IgaHo- 
Uniila.

NAUJIENOS palaiko visu lietuvių demokrattoes grupei, jų bendru lustita- 
efju Ir remia visų lietuvių bendruosius darbui bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių dauguma šiaif pasimetimo, reto
rikos ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems loomids, 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 metu proga 
arelbdama platinimo Yriu kreipiasi 1 visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
Brandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio. bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų reneswm. *
KMNUOJA: Chlcago|a Ir Kanadoje metama — potel mofp — FILM, 

trims mėru — 5150, vienam mAn. 110CL Klfoaa JAV vfeteee metama 
— $26M, puael metų — S14JW, vienam min, — $2J0. UWorrfue- 
m — $31.00 metama. Susipažinimui siunčiama ąrvaftg nemefcamaL

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 
SPECIALUS VAJUS

1 šio vajaus sąlygomis gali- jums duos užpildyti ir pasira- 
- syti Non-Medical, pareiškimą 
, taip pat sumokėti mėnesinius 
• arba metinius mokesčius..

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

• Mums reikia didesnės gyvy
bės apdraudos, kadangi viskas 
brangsta.- 1.

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

• Jei Finansų sekretoriaus ar
ba organizatorius adreso netu
rite ir jei jūsų artimoje aplin
koje SLA kuopos nėra, prašo-

kreiptis į SLA sekretorę: 
MRs. G. METLTfiKAS '

307 W. 30 Street
New York, N. Y. 10001

Iškiliųjų tautiečių balius
Kacincjc, balandžio 23 d., šv. 

Kazimiero par. salėje įvyko sa
votiškas savo sukvietimo būdu 
tik parinktųjų tautiečių, iš Ba
rines, Kenoshos, Waukegano ir 
Milwaukes balius — baliukas. 
.Mat, kviestiniai, po rūpestingo į Į-'| 
patikrinimo buvo pakviečiami at 
vykt ir dalyvauti, lik telefonu. 
Tokio precedento iki šiol čia nė
ra buvę. Kviestiniai svečiai ĘŪpes 
tingai buvo vaišinami skabaput- 
riškais užkandžiais apdulkinant 
•juos rigietiškais kvepalais.

I'clras I.en<n>'max jau iš
vyko i savo vasarvietes, Union 
Pier. Mich. Jo brolis Jonas šią 
savaitę grįžo iš St. Petersburg, 

r taip pat ten išvyko pri
imti savaitgaliais atvykstan
čius svečius, paruošti vilas bei 
kambarius patogiau), svečių 
vasarojimui. Vasaros metu į* 
Union Pier lietuvių vasarvie
tes suvažiuoja vasaroti ne tik 
('.hieagos bei apylinkių lietu
viai, bet ir iš tolimesnių vieto
vių, net iš Kanados.

Farm Insurance Company


