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MOKSLININKAI PRAKTIŠKAI SVARSTO 
KAIP Iš ATMATŲ PAGAMINTI MAISTU

Jungtinės Valstybės vienos pagamina 
:60 nuošimčių visam pasauliui maisto

NEW YORKAS. — čia įvykusioje Amerikos Chemikų Drau
gijos konvencijoje viena svarbiausių dienotvarkės temų buvo žmo
nių; daugėjimo ir mitybos problemos, maisto srities mokslininkai 
išreiškė viltį, kad mokslas in nauja politika- gali apsaugoti žmo- 
nfją riuo'kolizijos.sų badu.

“Pasaulis turi galimybę išmis-1 ....... . •
ti žmoniją nuo kolizijos su badu Į 4$ VISO PASAULIO 
JAV-bių įstaigos Food for Peace «« 
(Maistas už Taiką). J

“AKs turime neapsakomą dau
gybę naujos informacijos,' gau
namosiš tyrinėjimą ir eksperi- 
men tų rezultatų. Pradėjus tas 
informacijas panaudoti, jau da
bar galime kai kurių pasėlių der
lių jau dabar padvigubinti”, op
timistiškai nuteikė Dr. RalphW. 
Hardy iš DuPont Co. /

Kita daug žadantį sritis yra 
panaudoti mikroorganizmus, ku
rie kietas atmatas perdirba J 
proteinus, pasakė Dean A. E. 
Humphrey iš Pensilvanijos uni
versiteto ~ Inžinerijos ir pietai-Į jo s 
komų mokslų kolegijos.

HUA KOFENGAS - PILNAS KINIJOS 
MLNISTEREIS PIRMININKAS .

Teng Hsiaopingas atleistas iš vicepremjero 
pareigų, bet paliktas komunistų partijoje

TOKIJO, Japonija. — Iš Pekino ateinančios radijo žinios sako, 
kad sostinėje prasidėjusios riaušės baigėsi visišku vicepremjero 
Tengo Hsiaopingo pralaimėjimu. Pats Mao Cetungas pasiūlė ko
munistų partijos vadovybei dabartini vicepremjerą Hua Kofengą 
padaryti nuolatiniu Kinijos premjeru, o dabartinį vicepremjerą 
Tengą Hsiaopingą atleisti iš vicepremjero pareigų ir iš visų kitų 
valstybinių komisijų.

gamina ir išmeta visą bilijoną 
. ' tonų solidžių atmatų'(solid was- 

,tes) iš gyvulių maitinimo tvar
tų, municipalini^, agrikultūros 
ir girių ūkio ir kt. Dabar yra ras
ti ir toliau tiriami' būdai, kaip 
mikroskopiniai vienos: celės or
ganizmai visa tai-paverčia aukš
tos rūšies' moteinų medžiaga.

Be abejo, yra'problema kaip 
(iš atmatų maistą) Įsavinti, .bet' 
tokius proteinus įmaišant į'javu, 
Į mėsos substitutus ir kt., atro
dys gražiai ir bus gardu valgyti. 
“Kad mes galėtume panaudoti 
ką mes jau žinome, netrukus 
pradėtume padvigubinti produk
ciją visame pasaulyje, tvirtino 
Rockefellerio Fundacijos buy: 
prezidentas Dr. J. Harrar, pri-- 
durdamas, kad tautos pirmiau
siai turi išmokti vengti politinių 
įtampų ir ginkluotų konfliktų, 
kurie suardo produkciją.

Jungtinės Valstybės dabar pa
tiekia iš 60 viso pasaulio mais
to, bet turi eksportuoti ne vien 
tik maistą ir šalpą, bet ir mokė- 
jinią kaip gerinti agrikultūrą ki
tuose kraštuse. Duodami ki
tiems kraštams,. mes perkame 
laiką, tikėdami kad tie kraštai 
pradėSjpatys pasigaminti'ir užsi
auginti.

Sugaudyti pabėgę
- Vaškai

MADRIDAS. — Apie 40 my- 
’ lių į šiaurę nuo Madrido,' iš Se- 

govijos kalėjimo pabėgo 29 ka
liniai. Daugumoje jų separatis- 

,ttai vaškai, kurie stengiasi atsis
kirti nuo Ispanijos ir sukurti sa
van nepriklausomą'' Vaškų vals
tybę.

Jie iš kalėjimo pabėgo išsikasę 
tunėlį iki kanalizacijos. Už mie
sto jų jau laukė sunkvežimis su 
gfnkWfe’

Policija helikopteriais ir su 
Šunimis juos surado Prancūzi
jos pasienyje. Įvyko šešias va
landas užtrukęs x susišaudymas, 

- Pabėgusių kalinių 21 pasidavė 
> policijai, kiti dar tsbeiaštamL

Ligos trukdo sovietų 
■: ‘‘teisingumui”

MASKVA. !— Turėjęs prasi
dėti antradienį dviejų disidentų 
teismas buvo atidėtas neribotam 
laikui.— dėl ligų.

Omsko apygardos teisėjas ati
dėjo Krymo totorių nacionalisto 
Mustafos Djemilevo teismą ka
dangi dėl silpnos sveikatos tei
siamasis esąs laikomas karanti- 
noje. Djemilevas, kaltinamas 
“priešsovietine veikla”, nuo. pat 
jo suėmimo praeitų metų birže- 

. Ho mėnesį tęsia bado streiką; ir 
fra maitinamas per prievartą.

ęjaua. 
Tverdochlebovo teismas. Jis kal
tinamas . “valstybės • šmeižimu”. 
Teismo atidėjimo priežastis ta, 
kad teisėjas, apsirgo’.

Kambodijos valdžia rezignavo

BANGKOK. — Trečiadienį 
Kambodijos valdžia yisu sąstatu 
atsistatydino norėdama: tuo bū
du leisti naujai išrinktam “liau
dies seimui” sudaryti savo val
džią. Seimas (asamblėja) su
sideda iš 150 valstiečių, 50 dar
bininkų ir 50 kareivių. Phnom 
Pęnn radiju pranešimu, tas sei
mas šaukiamas naujai valdžiai 
išrinkti. ?
' ; ' -v-
v Afrikoje buvę priešai 

pradeda tartis

CAPE TOWN, Pietų Afrika— 
Pietų Afrika padaųą.pirmą “tai
kos meto” kontaktą su Kubos ir 
Sovietų, pastatyta Angolos val
džia, lead galėtų" greičiau atnau
jinti'didžiulės elektros jėgainės 
statybą pietinėje Angoloje. Ste
bėtojai mano, kad prasidėję pa
sitarimai atidaro dori3 platesnės 
svarbos deryboms tarp Šių dvie
jų kaimynų kraštų, kurie per vi
są Angolos naminį karą buvo 
priešai. Ypač skatina skubiau 
susitarti statomo? $270 milijonų 
kaštuosiantis vandens jėgainės 
ir irigacijos projektas, labai rei
kalingas abiem kaimyninėms ša
lims. . - '
P. Afrikos — Izraelio santykiai

JERUZALĖ. — Izraelio prem
jero Yitzhak Rabino kvietimu 
atvyksta keturioms dienoms Iz
raelio vizituoti Pietų Afrikos 
premjeras'Hohn Vorster, kurio 
valdžia nuo pat Izraelio valsty
bes prieš 28 metus įkūrimo pa
siliko Izraeliui drauginga.

Kipre atakuojama JV ambasada

NIKOZIJA, Kipras. — Apie 
2,000 Kipro gyventojų graikų 
jaunuolių akmenimis ir padegan
čiais pagaliais atakavo Jungtinių 
Valstybių ambasadą, protestuo
dami prieš JAV ir Turkijos san
tykių gerinimą, z

Abraham Lincoln, sulaukęs 32 metu amžiaus, vedė Mary Todd, įsigijo čia matomą namą ir 
rengėsi visuomeniniam darbui. Šitas namas dar ir šiandien tebestovi Springfield, Ilf mieste, 
įdomu, kad Lilcolnui nutarus kandidatuoti JAV: prezidento pareigoms, jis neturėjo rinkiminei 
kampanijai reikalingu pinigy. Lincolno draugai surinko $200.00 ir patarė jam pačiam organizuoti 
rinkiminę kampaniją'. Jis važiavo iš vieno susi rinkimo į kitą, pats,kalbėjo 4r atsakinėjo į klau
simus. Rinkiminės kampanijos pabaigoje, savo bičiuliams Lincolnas grąžino $199.25, o kampani
jai išleido tiktai 75 centus, šiandien kandidatai išleidžia milijonus.
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WISCONSINO PIRMINIUOSE RINKIMUOSE, Karaliaus Huseino
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- Jacksori laimėjo New Yorke, bet Wisconsine 
liko ketvirtoje vietoje

Arizonos kongręsmanas Morris K. Udail ir buvęs Georgijus 
gubernatorius. Jimmy Carter Wiskonsino demokratų . pirminiuose- 
rinkimuose antradienį rungtyniavo;beveik lygiomis; 'Washingtono 
senatorius Henry. M. Jackson,--Neyr Yorke,, laimėjo nežymia'per
svara, o prezidentas ;Fordas Wiskonsine laimėjo beveik visus tos 
valstijos delegatus: \ '

New Yorkas.Trečiadienį 
balsus dar nebaigus skaityti, at
rodė, kad Udall ir Carter abudu 
tebekabo prie prarajos krašto, 
ir tik betrūksta kelių balsų vie
nam iŠ jų nugarmėti bedugnėn.

Udall antradienio naktį jau 
buvo buvo beveik' tikras savo 
pergale, bet prieš galą Carter, 
pradėjo kilti ir net nežymiai pra
lenkti Udall yra skaitomas ‘'vie
ninteliu likusiu liberalu” demo
kratų prezidentinėse lenktynėse.

Senatorius Henry M. Jackson 
laimėjo New Yorko demokratų 
delegatų balsų dangumą, bet nu
sivylė nelaimėjęs absoliutės dau
gumos kaip tikėjosi, o Wisconsi
ne pasiliko ketvirtuoju eilėįje, 
kur Alabamos gubernatorius 
George Wallace paėmė demokra
tų treciąją vietą. ,

Prezidentas Fordas Wisconsi- 
no respublikonų balsų laimėjo 
daugiausiai. 5; .>■ ,■

Iki trečiadienio iš Winsconsino 
pirminių rinkimų 88 x nuošimčių 
balsų gauti, sekantieji, nors dar 
ne galutinieji duomenys: '

Demokratai - Carter ' 244,816 
balsus, arba 37%; Udall 243,584 
arba 37% ; Wallace 83,953 arba 
18%; Jackson 43,484 arba 6%.

Respublikonai; Fordas 296,- 
126 - balsus arba 55%; Reagan 
237,596 arba 44%.

Belfaste kaip Beirute
BELFASTAS, S. Airija: — Du 

tėroristai vieną krautuvės šar
vininką protestoną peršovė še
šiais šūviais, o krautuvėje bu
vusį pirkėją 5-kiais šūviais. Abu
du sunkiai sužeisti nugabentai

Suvalstybina įmones i'r -' ’.J? ; ■
; CARACAS. — Venecuelos vy
riausybė praneša,~kad suvalsty
biną visas III i no j aus Owens ben
drovei priklausančias įmones, su
sidedančias iš keturių stiklo fa
briku. /

Venecuelos vyriausybė savo 
sprendimą parėmia tuo, kad 
Owens bendrovė ' paskelbė po
grindyje veikiančių bandolėrų 
užsienio spaudoje' pranešimą, 
prieš 39 dienas pagrobto Owens 
bendrovės Venecūeloje veikian
čių- Įmonių direktoriaus reikalu. 
Toks veiksmą^ esą, pažeidžia 
Venecuelos valstybės orumą ir 
jos konstituciją.

Arabų taikos sąlygos
Karalius, pareiškė, kad Mažo

joje Azijoje taika įsiviešpatau
tų, jei Izraelis pasitrauktų iš 
1967 m. okupuotų arabų žemių ir 
kad butų suteikta teisė palesti
niečiams spręsti ir tvarkyti rei
kalus, kad jie galėtų įsikurti sa
vo nepriklausomą valstybę, kad 
visi Palestinos pabėgėliai būtų 
grąžinti į savo gimtines ir kad 
tame regijone būtų pripažintos 
ir garantuotos valstybių sienos, 
įskaitant ir Izraelio. Tokios yra, 
pasak'karaliaus, arabų taikos są
lygos.

vininko 8 matų dukrolė.
Belfasto vakarinėje dalyje po

licija rašydama tikėtą neleisti
nai pastatytą sunkvežimiui, ra
do jame šauti parueėtea

LOS ANGELES. — Jordani
jos karalius Huseinas pareiškė 
Kalifornijos -spaudai, kad dery
bos pirkti! Amerikoje 14 Hawk 
ir 100;’Vlėan tipo raketų bei 
priešlėktuvinių kitų ginklų pa
sibaigė x visišku nepasisekimu, 
kadangi Saudi Arabija atsisakė 
remti Jordaną finansiniai. Kara
lius tiki,' jog .šis reikalas buvo 
vėliau išspręstas 1-

JAV kongresas buvo sutikęs 
parduoti Jordanui ginklų už 350 
mil.' dol. Jordanas dar turi 12 
mil.'.nesumokėtų ankstyvesnių 
skolų.

Karalius įvertina 
Henry Kisingeri

Jordano karalius Huseinas pa
gyrė Kisingerį, sakydamas, kad 
dr. Kisingeris yra labai gabus 
žmogus, kuris bandė išspręsti 
Viduriniųjų Rytų politinius ir 
militarinius ginčus eidamas ting
esnis po žingsnio, bet toks jo me
todas yra priėjęs pabaigą.

“Aš nemanau, sako karalius, 
— kad klausimas suktųsi apie 
Kisingerio asmenį, bet dėl pačios 
Amerikos. Ar Amerika gali kal
bėti vienbalsiai?”

Indija “gins” okeaną 
nuo JAV-biu ir SSSR

NEW DELHI. -^Indijos kraš
to apsaugos ministeris Bansi Lai 
pranešė, kad Indija pradės spar
čiau didinti savo laivyną, kad 
galėtų, anot jo, “pasirodyti” 
prieš 'Pakistano, JAV-bių ir So
vietų karo laivus Indijos okeane. 
Bansi Lai susirūpinęs, kad Pa
kistanas, kurį Indija nugalėjo 
1971 metų kare, kai nuo Pakis
tano atsiskyrė Bengalija (Ban- 
gladeš), paskutiniu metu įtemp
tai ginkluojasi, ypač gausiai 
ginklų pagalbos gaudamas iš Ki-

■' I

I Vicepremjeras Tengas dviėjus 
(metus ėjo premjero pareigas ir 
daugelis manė, kad jis taps Kini
jos premjeru, kai mirs tikrasis 
premjeras čiu Enlajus. Bet ko
munistų partijos reikalai Kini
joje yra kitaip tvarkomi. Parti
jos centro komitetas, politinio 
biuro patartas, laikinai premje
ro pareigas pavedė tuometiniam 
vidaus reikalų ministeriui Hua 
Kofengui. Daugelis mano, kad 
tai yra tiktai laikinas dalykas, 
bet netrukus premjero parei
goms bus pakviestas Tengas Hsi
aopingas; Iki šio meto niekas 
negalėjo aiškiai ir tiksliai pasa
kyti, kas pasiūlė Hua Kofengą 
premj ero. ^pareigoms. Teisybė, 

__ . -jis-buvo-paskirtas tiktai laikinai 
eiti premjero pareigas. Vėliau 
paaiškėjo, kad prieš Tengą labai 
griežtai pasisakė dabartinė Mao 
Cetungo žmona, “kultūrinės re
voliucijos” šalininkė. Ne taip jau 
labai, atrodo, jį mėgo ir pats Mao 
Cetungas.

Kaip jau žinome, nuo praeito 
penktadienio Pekine prasidėjo 
neramumai. Kai miesto valyto
jai nunešė visus vainikus, padė
tus Didvyrių aikštėje čiu Enla- 
jui pagerbti. Juo daugiau valy
tojai vežė vainikų iš aikštės, tuo 
sostinės gyventojai daugiau jų 
nešė. Pekino policija tuojau pa
matė, kad ji viena nepajėgs su
valdyti į miesto centrą einančių 

,minių, kurios jau reikalavo grą
žinti Tengą premjero pareigoms. 
Tai busiąs pats didžiausias čiu 
Enlajaus pagerbimas.

Kinijos karo vadovybė atsiun
tė pulką kareivių Didvyrių aikš
tei saugoti. Kariai žmonėms nie
ko nedarė, bet neleido jiems il
giau aikštėje pasilikti. Buvo pa
skleista žinių, kad kariuomenės 
vadovybė reikalavo grąžinti Ten
gą premjero pareigoms. Mao Ce
tungas sukvietė partijos centro 
komitetą susidariusiai padėčiai 
aptarti. Posėdyje buvo aptartos 
kelios galimybės, bet pats Mao 
Cetungas pasiūlė Hua padaryti 
pilnu premjeru, o Tengą atleis
ti iš visų pareigų. Buvo kilusi 
mintis išmesti jį iš komunistų 
partijos, be‘ pats Mao Cetungas 
pasiūlė palikti jį partijoje, kad 
būtų galima stebėti, ką jis da
rys, ar laikysis partijos nutarimų 

Visoje Kinijoje politinė įtam
pa labai didelė. Kinijos gyven
tojų daugumai jau įgrįso Mao 
Cetungo žmonos organizuojama 
“kultūrinė revoliucija”, pasireiš
kianti labai jau nekultūringais 
plakatais aikštėse. Ne vienas 
partijos narys nežino, ar prieš 
jį nebus paruoštas ir aikštėje iš
kabintas įžeidžiantis plakatas.

Fordas vetavo bilių 
dėl vaikų darželių 
WASHINGTONAS. — Prezi

dentas Fordas antradienį veta
vo bilių, kuriuo buvo numatyti 
skirti $125,000,000 lėšų vaikų 
dienos metų globos darželiams. 
Bilius nebūtų padaręs tokius 
darželius prieinamus didesniam 
vaikų skaičiui, o tik būtų padi
dinęs mokesčių mokėtojams naš
tą, pareiškė prezidentas. Tai bu
vo prezidento Fordo jau 48 veto.

Pasėdžiaus Libano. 
parlamentas

BEIRUTAS. — Ilgai “atosto
gavęs “Libano parlamentas ba
landžio! 10 d. susirinks posėdžiui 
ir pirmoje eilėje svarstys civi
linio karo reikalus, kaip jį su
stabdyti. Numatoma, kad Li
bano parlamentas keis konstitu
cijos 73 paragrafą, kad būtų ga
lima- dabar, dar prieš pasibai
giant dabartinio prezidento Fran- 
jieh kadencijai, išrinkti kitą as
menį prezidentu.

Libano parlamentas posė
džiaus Esseily rūmuose, bet vos 
tik paskelbus žinią, tame sek
toriuje prasidėjo aršūs mūšiai 
krikščionių su musulmonais. Iki 
šiol krikščionių-musulmonų peš
tynėse žuvo virš 16 tūkstančių 
asmenų.

Abortai verčia
Italijos valdžią

ROMA. —• Socialistai pagrasi
no nuversti nepilnus du mėne
sius amžiaus krikščionių demo
kratų valdžią, kuri nori “patai
syti” abortų Įstatymą leidžiant 
abortus daryti tik smurtingo iš
prievartavimo ir terapeutikos 
(gydymo) atvejais. Tuo būdu 
esą socialistai palengvintų ko
munistams duoti vietą valdžio
je (Dėl Italijos svarbios strate
ginės pozicijos Nato organiza
cijoje, J. A. V. yra priešingos 
komunistų įsileidimui į Italijos 
valdžią).

Socialistai kurie sudaro tre- 
9 

čiąją narių skaičiumi partiją 
Italijoje, gali dabartinę valdžią 
nuversti ir skelbti visuotinus rin
kimus.

Italijos krikščionys demokra
tai, Vatikano kurstomi, susidėjo 
su dešiniųjų sparnu, vad. Itali
jos socialinio Sąjūdžio partija, 
su kuria drauge tikisi seime pra
vesti įstatymo papildymą, suvar
žantį abortus. Prieš tą krikde
mų kėslą praeitą savaitgalį įvy
ko daugiau kaip 50,000 feminis
čių demonstracija prieš Aldo Mo
ro valdžią ir Vatikaną.

šiltesnis
Saulė-teka 5:26, leidžiasi 6:21
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MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
' Dėsto RIMAS NERDUVIčIUS

Tokią dainelę sudainavo prieš desėtką mį^Ef^nasiMlūitėta*
(gaida pagaI “Ateis nedėlios dienu.”). * z jį

[awĮbj

[negana.
Kas ir kaip kelio ja Kauną? >>

žinovai
Tiksliai, be boselio giros, 
Iš savo galvelės geros 
žinovai pasako visiems... 
Kaip viskas atrodo akliems.

Plunksnelė.
Gal pradėti

Gal pradėti jau dažyti 
Kiaušinėlių visą šimtą, 
žirnių, pupų priaižyti, 
Kad sutikti šventę rimtą...

T. Arty čia ’
Barzduomenės ožiai

Draugo 80 nr. priede įdėta ra
šytojo Juozo Kralikausko kalba J 
sakyta Įteikiant premiją už ro-

Sonnenfekito mainai

Paskutiniu metu išlindo kaip 
y!a iš maišo Valst. sekr. Kisin- 
gerio tautietis ir jo ekspertas 
Sev. Sąjungos reikalams, paskel-i 
bęs nepalankią Pabaltijo kraš
tams evoliuciją.

American Security Council or
ganizacijos leidžiamas informa- 
ū’-is biuletenis vasario mėn. ap
rašo tokius Sonnenfeldto su L. 
Brežnevu mainus:

Įsidėmėtinas nuotykis atsiti
ko nėr paskutini Kisingerio vizi- 
t-’ Maskvoje. Jis buvo lydimas 
State departamente patarėjo 
Helmuto Sonnenfeldt. Kaip vir
šūnėje esantis sovietų ekspertas
jis dažnai lydėdavo Kissingeri Į maną apie Martyną Mažvydą. 
Maskvą, todėl yra nesvetimas i Lietuvybės išlaikymo užuomino- 
komunistų partijos bosui Brež-įse autorius taip rašo: 
■nevui ’ ! — Begu galėjom Wiesbadene,

T aike iškilmingo pobūvio L. Hanau ar Augsburge taip bai-l 
Brežnevas pasiekė per stalą Son- * singai susapnuoti? Sakykite, Kad į 
nenfeldto ranka ir šaltai nuėmė [ brolis n eims lietuviškos knygos j 
n>ro jos auksinį laikrodėlį, o už--i rankas?! Kad sūnėnų šeimos j 
'’ė o pigų metalini. Sonnenfeld- 
fi mandagiai protestuojant dėl 
nelygių mainų, Brežnevas parašė 
rnt gabalėlio popįerio, kad. jiedu 
Haityje susitiks ir tada galės, 
vii pasikeisti laikrodėliais. '

Mainai charakteringi visoms 
deryboms su sovietais: jie ima 
mūsų auksą, o duoda paprastą, 
metalą. K. Petrokaitis

Integracija, be priekaištų
Naujienų 80 nr.. 1-mo psl. ži- 

n i tėję- apie Haiti-respublikos vai
rią tarp kitako.taip rašoma:
— Kadaise Haiti, sala priklau

pė Prancūzijai ir todėl dabar sa
los gyventojai kalba prancūziš
kai. Įdomu, jog imperatorius 
Napoleonas buvo atsiuntęs Į sa
lą igulą, kurią sudarė tik lenkų 
i” lietuvių kilmės kareiviai. Na
poleonui mirus, jie taip.ir pasili-. 
ko saloje, susimaišydami su sa
los gyventojais juodukais.
IŠ T, ARTYČIOS. SEKLYČIOS.

Ką parvešim
Kai sugrįšim, steigsim sodą
Gyvulėlių ir gėlių.
Užauginsim ten rasodą
Užsieninių augalų, 

"arsivešim mes žvėrelių 
Negirdėtų dar kraštų. 
Užrašysim ant narvelių 
Pavadinimus raštu.

Gausim liūtą ir hieną, 
Tik babuno nereikės, — 
Smart misiūtę — mūsų vieną. 
Jo narvelių ten padės.

ne lietuviškai šnekės?! Sakyk, j 
kad dukterėčios Raseinių Mag-i 
dėm užaugs?! Kad anūkėliai kai ’ 
kur jau spalvoti bus?! Kad anū
kėlės. nemokės -lietuviškai, kaip 

\ ir jų didžiaakės lėlės ? Jeigu sto
vyklose būtų kana kas šitokias. 
votis ir gangrenas papranaša
vęs, tikriausiai būtų buvęs ap
šauktas pamišėliu ar agentu...

_  Dvylikos brolių juodvar
niais laksčiusių likimas man gū
di mįslė. Bet dar šiurpesnė mįs
lė,: kad daugel- mūsų brolių vėl; 
— kaio anie šlėktos,- vėl kaip anie 
krankliai — juodvarniais išle
kia...

Visa tai reikia laikyti atvirkš
čių . komplimentu • S. Barzdukui, 
Gailai, Kamantai, Nainiui, Ge- 
čiųi ir kitiems Barzduomenės a-r 
ba- Frontininkų Bendruomenės 
vadams, y > ■ -

Prie t J. Krulikaų^o. pasakotų ’,^ 
tautosakos dalykų .ir dalykėlių

Nors tėviškė ir liko toli už didžio- prūdo, 
bet tai juk-negadina lietuvio kieto būdo._ . 
Iš nuosmukio išlindę moderninanr kultūtą, 
nors kai kas mano, kad tai tiktai chaltūra

Oi, daug pufkių dalykų -tėvynei ines ketinan., 
ar trijų aukštų, namą, arjfabriką Martiąi...
Kiti tėvynėn žada parlėkt savu lėktuvu, ' 
ir kitatautę marčią parvežt lauktuvių^.. "

Parvešim į tėvynę idėjų visą toną, 1 v 
kaip tavernas praplėsti, kaip rinkti milijoną... 
Kaip išguldyti tiesą iš pliotkų nepagrįstų, 
kaip savo oponentą apšaukti komunistu^

O jei kas sugalvotų, negrįžti Į tėvynę, J?*; 
nekaltinkim per daug jų — čia minkštą patalynė... 
čia doleriai ant medžių ir stogai auksu Moti, 
kas gali jiems kitaip dar išdrįsti išsižioti...

Bet jie iš savo pusės gimtinės neburnoja, 
ir pagal supratimą jai duoklę atmieruoja...
Kai beismantus įruošia, tai net už širdies- ima: 
jie taip reprezentuoja,mūs pogrindžio veikimą...

O jau salionai mūsų s—vien tik kristalai žvilgsi, 
nei pas prezidentą nėra geresnės markės Brinkau 
Tai kas, kad nesimato tų knygų nelabųjn,.
su jomis neatpirks! tautos iš raudonųjų.,.

Ir perbėgus Čikagą, mums kyla abejonė, 
dėl “Draugo”nr “Naujienų” kartojamų'dejonių..: 
Argi nėra veikimo, argi liuosos vadelės, ’r 
argi vis nestorąja mūs bankiškos knygelės, ■

Tada tas vyrų kvintetas po kiekvięno posmo kartojo;

ti, vumba tumba tuiiiba-— valio nauja tėvynę!* 
Ei, tumba. tumba ^tumba— ta? dolerio gimtinė!

Bet dabar po.kiekvieno posmo reikėtų šitaip dainuoti: 
; ..... . . . \ :

Ei, tumba. tumba4tuniba;— suskilus Bendruomenė
Ei, tumba. tumba? tumba — apgauta^ Visuomenė!-

i

akėčiom -pąsisukus po Cicero, Miroses Parką^. 
ten rastame taip pa^ tą.pačią tvarką;., ' > -f; ’ 
Jau- ten-akėčių neužtektų, .
bet “drapaką iihti tektų, '
norint dirvąjaip.-paruošti, '
vienybės ženlęlu pąsipuošti. ‘;Wr Ka AfisiS;

e Vilkas ožio balso nebijo, bet: 
ruporą

1 A '
Tiesa, Beg. BendruoMa^ 

griežtai pasisako 
su okupantu ar jo pakalikais " 
bendradarbiavimą. Tuo tarpu 
Bendruomenei tokie asmenys 
toleruotini. Štai, kad ir tą pa
tį Joną Kauną Indreikos vado- 
vaujama Marquette parke Ben 
druomenė išsirinko uęt j.. vąl- > 
dybą- . , j

Tas pats Jonas Kaunas- bęnd 
radarbiauja Vienybėje ir mie
lai jo rašiniai talpinami tįaįčL 
“barzdukinės” Bendruomenės , 
organe Drauge. Tiesa kai ka
da, taip jau mežymiai irDrau- 
gas Vienybei “gnybtelėja”. Bet 
vėl" susitikęs Draugo redakto
rius su Vienybės redaktore-fo- 
tografuojasi. Gi Vienybė įside
da foto nuotrauką. Tiesa Vie
nybė ir- šiame numeryje rągi-

4 nr. rašoma, kad - mokytojui 
Jonui Kaunui, antrukart iš tė- 
vy-nės grįžus, kuris essąs Vieny
bės bendradarbis ir tik už tai, 
kaip sugestijonuoja savo skai
tytojus esą “Kaunas susilaukia 
daug puolimų iš gudelinės-da- 
nileviėinės bendruomenės pu
sės, kurios atstovai Naujienose 
išsijuosę šį tautietį kolioja”

1 . Naujienose man ir dar vie- 
, _ nam tuo klausimu teko rašyti. 
(H*) Dar kartą perskaičiau savo ra

šinį 1975 lapkričio 26 d. Nag- 
jieuose ir ten neradau jokio 
koliojimbsi žodžio. -; i'

Ten tik parašyta, kad Jonas 
Kaunas,, nuvykęs j ok./Lietuvą, 
uoliai, talkininkavo, okupanto 
pastatytam pakalikui Viliui Bal 
trėnut Pa v. Baltrūnas sako, kad 
bažnyčiose mažai žmonių . lan- na savo skaitytojus būtinai bal D 
kosi. Kaunas papūgiškai jaūi šudti už “barzdukinės” Bend

ruomenės išslatvtus F kandida
tus.' '

Gi- užbaigai’ norisi Vienybėj 
pakaušti: kas ir kada' Naujie
nose jų bendradarbį Joną Kaų- 
ną Loliojo? Stanys’J/iškertas

[leidety

' [neką žinaty.
Dpn Pilotas

■ri Mažai apšviesta

— Šte čkdiasf'viSidar tebėra 
blogai apšviestas, — sako vyras 
žmonaL':' 4- . d

—- Bet kai mes dar nevedę bu
vome, šis- kelias /tau buvo, per
daug apšviestas’, — atsiliepė 
žmona

Vienam škotui dantų gydyto
jas patikrino dantis ir sakė:

— Vieną krūminį dantį rei
kės ištraukti. Neišsigąskite — 
prieš traukiant aš užšaldysiu. 
Jūs nieko, nejausite.

škotas tuojau išsitraukė savo 
piniginę ir pradėję, skaičiuoti pi
nigus. ; . *

— Betgi, — sako, daktaras, — 
jūs, neprivalote- tuojau mokėti. 
Galėsite sumokėti ir dantį ištrau
kus.

— Aš visiškai nemanau mo
kėti, — atsiliepė škotas. — Aš 
tik-noriu pinigus patikrinti prieš 
mane užsaldant. (vp.)

pritaria. Girdi, jis buvęs.: ūž
ėjęs į šv. Onos,- šv. Petro ir iv. 
intelegauciją. Viskas ten jąin 
Povilo bažnyčios ir jos bnyu;k 
sios tušęiosi -Aišku, nesant pa
maldų. jos būna tuščios.:

Ten jam paliko- aukštas 
mokslo lygis,' kurie dvelkiąs 
jntėlėgėnciją. Viskas ten jam 
patiko? ffiktąi pasisakė prieš 
tą spaudą, knri neigiamai rašo 

-- - , . . „. r , anie dabartini ok. Lietuvos gv-
kaip;tdlrdoleris ema. Rūpinasi,; .T .U;. .““ ■-'!£,, .| vęmnią. Pasizadcjo, grįžęs į

1 Ameriką; “Užsirašiau viską ir 
'mūsų spaudoj e- parašysiu-tei- 
siamai” Gaila nepasakė, ko
kioje-spaudoje jis parašys.

'y 7 \ ' X’\ >. "įšrįžU

Tai prie ko čia R. Bendruo
menė? Juk tą reg. Bendruo
menę "užtektinai Vienybė “va-

Magaryčios
g-. Dabar -niekas nesirūpina,

, JAPONIJOS PREMJERAS . - 
DAR NE ATSISTATYDINS/

: sali taisyklė, kį^viėųm-'spausta- 
12;fjįyrtųf sudaro;.-l 

reikėtų pridurti pasakėlę apie ' A ^^e^en^ą, o ^MWose ’emsą, 6 punktii
niekam netikusi ^ar^e pakinktai skamba. Į arba namparelę, 72 punktai = 
. ą?Su^inka/kąip kinds su ak-, apie vieną coly Wž.irtnR'iž ^j.dė-

ir nereikalingus tmeniu, ir bičiuljuojasi, kaip, dvi yra a punktų, oį didfiausibs-i'ki- 
------—-y- , 110 colių. Be to, yra-kitos-išmie-

O. Akmuo su akmeniu, ir tai ros? linija, agatas ir t,:ti Uetu- 
sueina, o bendruomenės ožiai ne- -viškų laikraščių^ standartinės-

nepataisomą ir 
ožį, kuriam supykęs' senelis už' 
melagystes ir ---------- „
skundus išpėrė kaili ir išginė į. bendruomenes, 
keturis vėjus. Taip reikia pada-Į 
ryti Frontininkų Bendruomenės : 
vadams, o kitiems vietoj rinki- ■ 
mų prisijungti prie naujosios 
Lietuvių Bendruomenės.

’S. Bukis

gali sueiti: skiltys sudarytos iš 13 emsų, 12

kad< j issilgiau;pasiliktų.
į- -jIjš Gailestingas Samarietis 
šiandien-gautų1 protokolą už ju
dėjimo; trukdymą, t
? > '.Blogybė :su«greitkeliais yra 
ta, kad ’kai nėra trukdymo ir ma
šinas greitai lekia, /tai yra sun
itu - Į- greitkeli Įvažiuoti, o kai ... 
judėjimas- yra .lėtas,- tai sunku.jnojo?? talpindama; neigiamus 
išvaduoti.;. ??-- ■' ........ . ....

®-Nevadoje-daug4engviau iš- Bet ir tokia kvaila proga, tai 
siskirti ar.'..apsivesti, nei pinigų 
išlošti.-.(S. šurkus)- 

' ? Hatfield, Mass., kapinėse 
yra antkapis .su tokiu eiliuota 
įrašu: — Po šiuo akmeniu ilsisi 
•Arabela Young, kuri gegužės 21 
nustojo į judinti . savo- liežuvį.

Ant.dantų gydytojo kapo:

ir net melais paremtus rašinius.

TOKIO. — Premjeras Takeo 
Miki pareiškė, kad jis dar neat- 
sistatydins, kol nebus baigta by
la dėl tariamu stambiu kyšiu,, 
kuriuos Lockheed ir-GIA esą da
vė- japonų politikieriams. “Aš 
Į_ to klausinio išaiškinimą dedu- 
visą savo politinį gyvenimą irąš 
nepaleisiu parlamento, kol, to 
skandalo tiesa bus-pilnai iškelta \ 
į šviesą; .taip pat aš šiuo metu 
nežadu trauktis, iš pareigų”, pą- 
sake-jis. ' . x - ?J/

nors ir tiek, “krimstelėjo”

Per. visą savaitę galėjai savo žmo^ 
nai kailį lupti kiek: norėjai, bet 
sekmadienūreikėjp.pasilsėti.Jųk- 
ir Dievas, suvėręs pasaulį, sep
tintą dieną paskelbė poilsio die
na. ' ■ •_

: • Dabar Amerikoje moterys 
turi lygias teises su vyrais, tai 

, galėtų savo vyrams 'atsilyginti 
tuo pačiu. Bet Įstatymai drau
džia mušti vaikus ir gyvulius, 
tuomet ir vyrus apsaugo nuo 

'žmonos kočioto... Don. Pilotas

— Praeivi ! Prisimink su slegian
čia širdimi, kad. čia šiame sklype 
John. Brown . užpildė paskutinę 
■kiaurymę-, " \

• 'Labaiseniai Amerikoje bu
vo įstatymas, kuris draudė, sa
vo žmoną mušti sekmadieniais.^0, Frontininkų protu . netoli, punktų .liejim^^feaįaščio sMl- 

---- — tys turi 91 ems^-bpluš 6-linijos, 
(Parinko Magaryčių j^urids-skiria skiltis po 6*punk- 

tautosakininkai) ^us = emsai, t; y. laikraščio 
plotis.- -• ■ 5ž.\ ‘ ’ j

Be to, spaustuvininkas, turi 
Kartą vienas jaunas kompozi- mokėti skaityti atvirkščias rai- 

;:des ir rankraščiu^, kokių tik yra 
šiame margame pasaulyje. Jis. 
turi žinoti visokius spaudos dar
bus -ir formatus?'net"popieriaus 
kokybę, jo išmieras ip dar dau- 
gėlą dalykų^ Jei ne visiems ka
reiviams reikėjo ' mokėti sudės
tyti gana sudėtihgą-kulkosvai- 
džio spyną, tai spaustuvininkas 
turi mokėti išardyti'ir ,vėl sudėti 
linotipą, sudėtingą,; kaip; kulkos
vaidžio spyną... ■-

Caro ir bolševikų laikais at- 
sakomingiausiu pareigūnu gele- 
žinkeliuose buvo idršininkai, bet 
iešmininkas. Jamibūdavo.-suver
čiamas visos kaltas už traukinių 
katastrofas ir kitas nelaimes, bei 
neapsižiūrėjimus. Panaši' padė
tis yra dabar korektoriaus. Jis 
atsako už redaktorių, bendradar
bių ir rinkėjų klaidas.

Teko patirti, kad.kai kurieskai- 
tytojąi .skaito laikraštį, bet ne
seka, kas yra parašyta, o. skai
čiuoja, kiek korektorius pralei- 
doklaidų, Tokių utaJenumui duo
du pirmąjį lietuvišką-eilėraštį, 
atspausdintą Martyno Mažvydo 
katekizme vietoje įvado-arba 
prakalbos: .. ”

Knigieles pačias bylą 
Letuvniknmp ir? žemaičiump

Bralei, seseris, inilriet rnani ir

.lt tatai skaitidan^’lŠerifianiMet.! ’ 
Diena ir nakti įrt^sayes mani i *

Jr nekada manes nog iusu 
[neatmeskiet.

eiti, jei savo neturėsi.

Vietos kaip dvare
Viename laive atviroje jūroje ' Okupuotos Lietuvos teatre 

Įvyko gaisras. Keleiviai labai iš
sigandę pradėjo grūstis į laive
lius. viens kitą stumdydami. Ka- ■ 
pitonas, norėdamas tvarką Įves
ti. pradėjo šaukti:

Mano ponai' Nesigrūskite! 
Vandenyje yra pakankamai vi
siem" vietos.

Mįslės ir priežodžiai

Prierašas poetui
P. Vaičiūno miniatiūrų rinki

nėlyje radau tokias dvi eilutes:
Geriau nepalūžus kaip žaibui

[užgęsti.
Nei. kritus ant kelių, gyvenimą ____ _

[tęstiJ e Susikalbėjo, kaip Arinas su 
, i žąsinu, ir susitarė kaip dvi ben- ju nežinomos rankos; aruemenes.

e Lapė ir miegodama vištas 
skaito, kodėl frontininkams tik 

[ nebešvies!.: savo vištų balsus neskaityti?
ant kelių, ir vėl 1 c, ,

[atsitiesi! kietis, skaitydamas savo draugo 
A. B. ištraukas.

O virš
prierašą:
— Užgesęs, bičiuli, daugiau

galime

Oip Gnntvi, 
•i. > rvliais

2 ’**

L *odi*v»

- J VA. JTk r

torius sako teatro direktoriui:}:
— Man rodos, jūs esate prieš 

mane nusistatęs.
— Iš kur tai ištraukia!? — 

klausia direktorius.
— Jūs grojate mano kūrinius, 

kai teatras esti tuščias.
Volteras ir parūkai

Kartą pas vieną Paryžiaus - 
magnatą ir Volterio gerbėją, at
silankęs Volteras pamatė daug 
perukų.

— Keista istorija, — sušuko 
nustebęs Volteras. — Tiek peru- 

O Maivosi, kaip vienas suval- .fcų pas žmogų, neturintį galvos!
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(vp)
Spauda ir matematika

Spaudos draudimo laikais vys. 
į kūpąs A. Baranauskas parašė to
kį eiliuotą skundą:J

Anei druko, anei rašto 
Mums turėt nedudda.
Tegul, sako, bus Lietuva 
Ir tamsi, ir juoda.

i Mūsų žmonas tada labai mylė- 
>5 jo spausdintą žodį ir jį vadinda-
11 vo Dievo raštu. Tik vėliau ne 
X vienas stebėjosi, kad maldakny* 
X gės buvo spausdinamos ne dan- 
x gujet o Tilžėje pas Otto von 
b Mauderodę, kad ne šventieji Yai- 
« dės rinko, bet paprasti mirtin- 
« gieji linotipininkai arba spaus
ti tuvininkai.
«Į Geras spaustuvininkas turi bū- 
S ti.jj.eras matematikąs.. Juk_bė 
« matematikos ši profesija nei iš 
i< vietos! Reikia žinoti, kokias di*

mesijas, charakterius bei pava-
, fiininius turi raidės, kurių yra Jei kursai mane nog savės

{<
'■i^i&tMW ■-"'

ii’SwSlf^i ■% ^'S^:,

1739 So. Halsted Street Chicago, Ill. 60608
I — NAUJIENOS, CHICAGO*. IU-— THURSDAY, APRIL ą 1876



Išeiba. kad svyruoja pama-( VIRIAĮUSYBĖ REMIA 
tai tvirtinitoo būk yra lygiagre-J ŽEMĖS ŪK j
tumus tarp Šių dienų incdiei-; 
nos mokslo ir Naujam .Tesla-

turėli dviejų Ciurliono galeri- 
jų, nebūtume taiia save žemi
nę save kilų akyse. Tikrumoje, 
gera valia yra žmogaus teigia
ma dvasin: jėga ■— asiuęnylif^ 
branda i— ji atsiekiama tik la 
bai sutikiu darbu: tinkamu 
nuo mažens žmogaus auklėji
mu, visų sutelktiniu teigiamu 
pavyzdžiu ir atsakančiomis pri 

‘gįuUuiuU savybėmis, šitokios 
• liesos nuneigimas yra blogiau 

Kelkis ir keliauk, tavo tikėjimas tave pagydė.!siųs savo artimui pasitarnavi- 
. • • Lukas 17. 19 mus. Nestebėtina, kad dabarti-

/ niams tūliems dvasiškianųs taip
ar panašūs apsigarsinimai da- ^iedva«iškaiz besielgiant, žmo- 
bartinių tikėjimu gydančiųjų, nija riedėfe rieda bedievybės 
— daugeliui darosi nepagirti-' duobėn. Tik nesiprientuojan- 
ni. ; ' ; t tieji -žmoniškoje veikloje gali
... .. , ... _ ..1. toliau remti taip nežmoniškąKuno'ir dvasios instymus ryšiai ... v._ . . . - - • ,. - i veiklą, nežiūrint kurioje ker-

Daugeliui Šių dienų žmonių,' toje ji reikštųsi. Pabusti savo- 
įskaitant ineilieinos atstovus, Į miš asmenybėmis dieviškos ir 
aiškus yra tamprus Tišys tarp žmogiškos Jiesos priėmimui 
žmogaus kūno ir jo" dvasinių ir savo gyvenimo pagal tas tie- 
jėgų (proto, .jausmų-asmenyĄsas vairavimui turime kiekvie 
bes body-and mind). Jšai ku
riais- ‘ atvejais yra aišku, kad 
paciento nusiteikimai turi di
delės įtakos jo pasveikimui. Be 
veik visuotonai medicinoje yra 
priimta, kad kai kurie susir
gimai gali būti psichosomati
niai (tai yra, kūno pakitimai 
atsiradę jausmų-nusiteikiinų 
pasėkoje). Tada tokie kūno pa 
kitimai negalimi pagydyti, pirm 
nepakeitus psichologiškus' nes
klandumus. - . - '

šitą žmogaus kūno ir dva
sios (mind) santikiavimą kai 
kurie religiniai mąstytojai pa
naudojo Naujo Testamento su
derinimui su šių laikų medici
na. Jie tvirtina, kad Jėzaus gy
domoji jėga gavosi iš jo turi
mų neįtikėtinai stiprių psicho
loginių ar dvasinių jėgų. Pas
tarosios buvusios taip stiprios, 
kad suteikė Jo dvasiai neįpras 
tą jėgą virš kūno, ar Jis sėk
mingai gydė virš minėtus psi
chosomatinius nesklandumus.

Dvasinė jėga, negali' atstoti 
fizinio gydymo

„Aišku; kad virš minėtas gal 
vojimas apie dvasios ir -kūno 
veiklos santikiavimą yra labai- .. . ,x . . tiesos stoką.—teigiamas.'-Dabartme medicina. , , ., _ , ,° v. , . . ' zmk mums-taikų, ramvbę, linkspripažįsta paciento nusiteiki-, - '

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas

Kūno, proto ir jausmų damos pagrindai 
L ' ■ JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 

ŠIANDIENINIS GALVOJIMAS APIE

STEBUKLINGĄ GYDYMĄ

Riešuty augintojams sunio-j
, . ka milijonus doleriu Krizes lai- , . -menk* stebuklingų gvdvmų ap . . , .T kote, . ‘ t ,.r kais, 1930 metais, Amerikos' /

Gavėnios metas — tinkamas 
laikas pasvarstyti atsiųstą šiam 
skyriui iš -Californijos prelato 
klebono Kučingio laišką, kuria
me jis teigia stebuklų faktišku- 
mą; ir pastebi, kad šis skyrius 
nuvertiną stebuklingą gydymą. 
Naudinga skaitytojams bus susi
pažinti su šių., dienų galvojimų 
aĘię stebuklingą gydymą. .
J Daugeliui tikinčiųjų šiandien 
(įskaitant ir.tikinčiajam šio sky
riaus tvarkytojui) daug galvo
sūkio sukelia kai kurios Bibli
jos vietos, Įskaitant ir pasakoji
mus — aprašymus apie “stebuk
lingus gydymus”, pagal Bibliją 
atliktus Jėzaus; Pagal tuos ap
rašymus; liguistumai aklų ir luo
šų pranykdavo'Jėzui tuos ligo- 
.niuš’-palietus, ' Pagal Jo įsaky- 
m% luošieji — .paraližuotieji 
vaikščiodavo, raupsuotieji apsi
valydavo. Aprašoma, kad Jis at
statė sudžiuvusius rankos rau- 
mėnis ir net mirusį Lozorių pri
kėlė savo n eišaiškinama jėga.
’ - Ar tikrai tokie dalykai dėjosi - 
Jėzaus laikais daugelis* žmo
nių- klausia savo lūpomis ir sava 
šiiįfmL' O jei'tokių dalykų ne
buvo, tai tokia reikšmė' yra visų 
tų pasakojimų. 1 ' z -
'Daugeliui ’ tikinciųj ų per visą 

krikščionybės gyvavimą, įskai
tant ir gerą tikinčiųjų skaičių 
šiandien, .minėti- Biblijos pasa
ko ji m ai buvo svarbūs ar yrasda 
bar reikšmingi, nes jie mini įvy- 
ki_us> ku^ .tikrumoj e buvo įvy
kę; šitaip žiūrint, stebuklai pa
tvirtina Jėzų turėjus išimtiną 
charakterį — buvus “Dievo Sū- 
num*.' Kitaip sakant, Jo “virš- 
gamtiška” “jėga’’ buvo įrodymas 
JęLdįįyiSųimo. :

' '• JGtięm^. .tikintiesiems krikš
čionims Biblijos pasakojimai yra 
reikšmingi dėl to, kad jie pertei- 
Jda-g^įjinybę ir jėgą gydant ti- 
kėjimif— tokią jėgą esant nors 
'Jėzus '^ų^u. nesiranda ant že- 
Julęv /p^kutjhiais
^iĮps^skiąi?psųg^sėjo domė-

- .ttitejįmu;. Ta
jega, tikima, ap- 

■4^Tto'pw..yi^tinjg^i dvasinius 
.j:žįnon^Į per'’ pasėkas bendrinės 

mšidbs'.'ir domėjimąsi tais daly-

: - GalvojantiejLišuka galvas

* .'Nors' Biblija aprašo stebuklin
gus' gydymus- pagijimus, pa
našiai kaip ir dabar pranešama 

aprašoma apie tokius pagiji- 
hiiiš - Cfait-healings), vis vienne- 
apramina daugelį dabartinių ti
ki učių j ų,ypač sveikatos srityje 
dirbančiųjų. Sveikatos srityje 
dirbą, vyrai ir moterys gerai 
supranta; kokius pakitimus su 
tėįkė dabartinis mokslas svei
katos irįiguištumo srityse. Dau 
gelis šiųx laikų žmonių žino, 
kad liga ir silpnumas savo pa- 
grindubšę yra paseka mokslo 
susektuose-fiziniuose negalavi- 
mųošę-pastarię|i negali būti 
prašalinami dvasinėmis prie- 
nionėmis. Iš čia seka, kad Bib 
lijos-pasakojimai apie Jėzaus 
gydymą žodžiu; bei prisilietimu
- -t - .4
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rašymo, šių dienų medikui tie 
aprašymai -ii nefaktiški. 
Naujausi; lyriniai Naujo Testa
mento irgi |ųeša šviesos 
reikalu.^*

Biblijos tyrinėtojai 
abejoja stebuklais

Naujausi' bibliniai moksli
ninkai yra-Įsitikinę, kad Nau
jame'Testamente aprašyti ste
buklingi gydymai — pagijimai 
nėra istoriškai patikimi. Jie iš
kelia sekančius faktus. Svar
biausios knygos Biblijos .yra 
parašytos Mato, Morkaus, Lu
ko ir Jono žymiai vėliau negu 
tas lajkas kada Jėzus gyveno. 
Tai nebuvo gyvi liudininkai Jė
zaus žodžių ir darbų. Toliau 
tie Biblijos tyrinėtojai tvirtina, 
kad Biblijos rašyme pagrindi
nis dalykas buvo ne istorihis, 
bet religinis, t Tikslas rašymo 
buvo ne įvykius registruoti, bet 
iškelti nepajyginamą svarbą 
Jėzaus jauhai.:krikščionių bend 
ruomenei pirmame ir antrame 
šimtmetyje .po Kristaus. • Tos 
bendruomenės nariai tikėjo 
Jėzų esant Kristum-Išganyto
ju —todėl pasakojimai apie 
jo stebuklingas jėgas lengvai 
plito po Jo mirties. Vaizdingi 
pasakojimai' dramatizavo Jo 
nėpaiyginamumą. Trumpai ta
riant, minėtu pasakojitiiai buvo 
ne įrodymas bei pagrindas 
krikščionių tikėjimui, bet jau 
turimo nusistatymo išraiška. 
Nepaimrština, kad Naujo Tš- 
tamento knygų rašytojai nebu
vo istorikai, jie buvo kąlbeto- 
j ai -.tikintiesiems.

■Biblijos tyrinėto jai '
gydymai naudingi žmonėms

Nors tyrinėtojai ir abejoja 
Biblijos aprašymų istorišku
mu, .vienog7 jų nereikia nunėig

nas — aš, tamsta, ir,'žinoma, 
kiekvienas kitas, įskaitant ^as- 
"menybę’ savo nekontroliuojan
tį dvasiškį, kad ir giliai į 
Laiškai Lietuviams niekam nau 
dos neteikiančius puslapius įsi 
vynijusį. Mat, yra žmonių sa
ve ir kitue žudančių ir besita
riančių Dievui tarnaują, arti
mui gerą darą. Su tokiu;kiek- 
kvienu mums nė vienam nepa
keliui. Ne visi Jokie yra specia
listų priežiūroje-tuli jų atsa
kingose vietose esti tol, kol su
sipratusi liaudis juos į jiems 
tinkamą vietą patalpina.
Yra žūt būt ginančiųjų savo 

neteisingą darbą
^Kaip minėti mūsų visuome

nėje asmenys gina savo, teisy
bės neturinčią veiklą, taip yra 
žūt būt besistengiančių netiesą 
užmesti kitam medicinos sri
tyje ir Jėzaus, darbuotėje. Vie
ni jų, su dabartiniais dvasiš
kais, stengiasi visą gerą darbą 
pavesti kitam (šventai Dva
siai, Dievui...) dėl taikos, gė-
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rybės, sveikatos atsiekime. Tik tuos aprašymus reikia priim 
įsigilinkime į dabartines tikin

ančiųjų maldas — ir aiškiai pas
tebėsite jose vpsichologiškos

“Tu; Dieve, gra-

^vyriausybė pradėjo pinigine 
parama remti ūkininkus, primo 
Kcdama žemės ūkio gaminių šiuo. . ... ... . .įkainos skirtumų uz išaugintus 

; kviečius, medvilnę, pašarinius 
grūdus, žemės riešutus ir lt., 
kad nesugriūtų žemės ūkis ir 
kad ūkininkai turėtų pragyve
nimų. O I960 m. buvo pradėta 
primokėti ūkininkams tam tik 
rą sumų pinig ais už kiekvie
nų dirvonuojant akrą, jei ūki
ninkas atsisako auginti kvie
čius.

Palaikant žemės riešutų au
ginimų bei jų pramonę, vyriau 
sybė riešutų augintojams sumo
ka mokesčių mokėtojų pinigais 
apie 150 mil. dol. į metus, iman,t 
pagrindai! visoje Amerikoje 
riešutais užimtą žemės plotą, 
kurio dvdis vra vvriausvbės 
ir negali būti didesnis kaip 1,6 
mil. akrų. Tačiau riešutų au
gintojams subsidijos bei para
ma išmokama ne nuo akro, bet 
nuo- išauginto riešutų svaro. 
Riešutų augintojai, tuo pasinau 
dodami, kasmet iš to paties, že
mės ploto priaugina riešutų vis 
daugiau ir daugiau. Jiems že
mės ūkio pažanga. Pavyzdžiui, 
1965 m. 6 mil. akrų žemės plo 
te buvo gauta 2,4 bil. svarrų, 
o 1975'm. — 3,37 bil. svaru.

Pašalpos išmokėjimo dėsnis 
žemės riešutų augintojams

gali laisvai riešutus parduoti 
rinkoje, kurių viena lona pa
saulio rinkoje kaštuoja 2(M) do
lerių, o Amerikos vidaus rin- 

l(J0 dolerių. Jei augin
tojas laisvoje rinkoje neštu ati
da riešutų pirkėjo, tuomet jam 
“dėdė Samas” suteikia paramą 
paskolos pavidale, kuria au
gintojas, vėliau jau pardavęs 
riešutus, turi “dėdei” grąžinti 
su paskolos nuošimčiais.

Jei riešutų augintojas, paė
męs valdžios paskolą, neranda 
riešutų pirkėjo ir nesitiki su
rasti, tuo atveju riešutų augin
tojas pasilieka sau visą pasko
los sumą, o vyriausybė, tas ge
rasis “dėdė Samas”, — riešu
tus. Tokių riešutų atsargoje, 
“dėdės Šamo” sandėliuose, 1975 
m. derliaus yra apie l,l-l mil. 
svarų.

Dabar “dėdė Samas” moka 
riešutų augintojui 20 centų už 
svarą, kas sudaro 75'? rinkos 
kainos, kuri yra 27,4 centai sva 
rui.

CICERO
(Cicero lietusių darbai

Balandžio 3 d. įvyko Ci- 
rero apylinkės (r) valdybos 
postais. Daugiausiai kalbėta 
apie balandžio 11 d. parapijos 
salėje įvykstantį Cicero ir a py 
linkių lietuvių inlorinacinį su
sirinkimų, kuriame numatoma, 
kad dalyvaus ir kalbės ne vien 
Illinois, bet atvykę ir is kitur 
tautiečiai, iešky kelių išvesti 
LB iš dabartinių klampynių.

Nutarta balandžio mėn. 25 
d. 2 vai. p. Mc Connick teatro- 
salėje įvykstančio JAV Bicen- 
tenial minėjimo programoje 
paimti LB informacijai visų 
puslapį ir šiam tikslui įmokėta 
50 dol., o vakare baliui paimti 
visų stalą. Taip pat 50 dol. įneš 
ta centro 
pamokėti 
sąskaitas.

Birželio
Įėję nutarta dalyvauti ALTos 
rengiamame birželio išvežimų 
minėjime.

Tautos šventės minėjimui 
senai buvo paimta parapijos 
salė rugsėjo mėn. 5 d., bet pa
aiškėjus, kad tą dieną įvyks 
tautinių šokių šventė, nutarta 

I Tautos šventės ininėjinią Cice- 
roje, nukelti savaitę ar dvi vė
liau, kada bus laisva parapijos 
salė.

Lapkričio mėn. 20 d. parapi
jos salėje surengti metinį ba
lių. Po posėdžio 
Irena

Kas angina tuos riešutus
. Stambių riešuty augintojų, 

atrodo, nėra jau taip daug. 
Daugiausia juos augina Ameri 
kos pietose smulkūs juodieji 
ūkininkai, kurie iš savo smul
kių ūkių.padaro j metus 15 — 
20.000 dolerių.

■NAUJIENOS’ KIEKVIENO'
LIETUVIO
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valdybai ir nutarta 
visas kitas turimas

13 d. parapijos sa-

o posėdžio šeimininkė 
Pranskevičiene-Aasuš da- 
pavaisinę. & P.

iš
THERMAL antklodė jums dovana, jei 
įnešite dabar $500 ar daugiau j jūsų esą-', 

sąskaitą! ' V

ti kaip religinius, o ne istori
nius bei mediciniškus. Taip su
prasta Jėžatlš nėišaiškinaina 
jėga tampa simboline išraiška 
krikšėioniti^ii^^jinio:' kad 'Jė
zus buvo ypatingas, nes per Jį 
dievybės pobūdis ir tikslas bu 
vo atidengtas. * /
; Sugretinimas įneš aiškumo.
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pnpazįsia . . 1 mybę. .k” Kada tikrumoje tu-
mų (jo psi opginiij'- vasinių:r^tume pielstis patys iš savęs 
jėgų) svai ą jo pagijimui, e rej].aiau<janii pastangų, Dievui 
tes ar ”eS; a pasines talkinant, visų darbų sau arti^
f.S1,C. -5e?°S T aSx° niui naudingi] atlikimui. JokstKHtSjonvs "ali ^netikėti kadti .tinkamą fizinį-gydymą Cia- n. . ., __ ,. , ., „JAriKscionjs gan netikeu, xaa
daro baisią klaidą tūli religi- 
ninkai, įkalbėdami žmonėms 
daugelį netiesos: nereikalingu
mą kraujo perpilimo; operaci
jų.(Christian Science) Jar ge
ros .valios lengvą apturėjimą 
jos neturintiems' (Laiškai Lie
tuviams). Tokie religininkai 
prisistato nėgalvojantiems sa- v. . _ , . .kv,; , . , j- kmanciuose. Gyvenimo faktaiviskiams kaip didžiausi bedi e- mimu.

aįZ Dievas taikos negali. suteikti jėzaus gimimas įyko Biblijoj į 
ms asmenybe netaikingai nu si t ei- aprašytomis apystovoiiiis (an-

kusiajam. Kol šitos tiesos be- 
simeldžiantieji neprisilaikys — 
tol asmenybe brandūs bedie-I - i^čiuSkin- 
viai bus pavyzdingesni gyveni- tysis gali iaikytfe bibliško ap- 
me už visus tolinėtai “besimel-. rašvmo^: vien dėl religinės svar 
džiančiuosius” - tikrumoje tik bo; (nors -r nebhtu is{oriškai 
šėtonui (blogiui) aukas smil- tikra) surislfOsW'Jėzaus gi-

visKiams Kaip mažiausi oeaie- v. v j
vybės skleidėjai, nes jie Dievo sią ^esą patvirtina: kur dau-j panašiai krikščionys yra ne 
vardu mulkina saviškius (mė- Pslcholo«neJe tamsybe- reikalingi istorinės tiesos dėl 
gina galvoti.už negalvojančiuo- s ’^s anu iev.^ ran stabuklingo gydymo, kad tuo
sius, patys nepajėgdami galvo- gaudo-ten. nezmomskumas ^ša- se apra§ymu0Se matytų simbo- 
ti-šių dienų psichologijos pa- ko.ia' ^P0]3 Ir baisiai karčius svarbą Jėzaus asmenybės, 
grindų pasisavinti.) Juk suau- vaisius veda. nri Die
gusiam blogavaliui įsigyti ge
ros valios yra sunkiau, negu . v . ... _
drambliui pralysti pro adatos ga? zmo^ems pasitarnauja ir me, kad sav0 veikla talkintu- 
skylę. Juk tik dėl tokio sunku
mo žmonija turi dvi Korėjas, 
du Vietnamus, dvi Vokietijas, 
o mes dvi Čiurlionio Galerijas, 
dvi Bendruomenes. Kad taip 
lengva būtų blogavaliui rody
ti gerą valią, kaip teigia Laiš
kai Lietuviams, tai "tokią valią 
būtų senai parodžiusi 'pačių 
Laiškai Lietuviams pastogė-ta- 
da nebūtų reikėję liatuviamš 
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gely giedojimas? piemenims, 
speciali žvaigždę, pasiųsta ly-
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Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA .
Alekso Aferose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metą 

Chicago* lietuvių gyvenimų ir jų atliktus darbus 664 psL Kaina 
$10. Eleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Me aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 

pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografl- 
Jm- Duoti dokumentai katalikiškų, rocailistimų, laisvamaniškų ir 
kitu organizacijų atlikti darbai, Įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban- 
S^fr kt :

Norintieji šių knygA įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderi ii

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
; . - 7 vardu ir pasiųsti:

' / 1739 So. Halsted SL, Chicago, HL 60608

----- ; -I Išvada. Atsisakykime nei Dįė-
Kaip niekam naudos nęneša yyj, neį žmogui nereikalingų 

tikinčios -“davatkos”, taip blo- prjedų savo gyvenime. Dirbki- 

-taip vadinamos “bedievybės sau jr artimui subręsti į tik- 
davatkos”. Jos visus Jėzaus ‘ ’ v ' <1
darbus gydymo srityje priski
ria, psichosomatiniam darbui. 
Tokie tvirtina netiesą, būk Jė- 
zus_ gydęs-išgydęs daugelį vi
sokiomis negerovėmis vargi
nančiųjų dėl to, kad jie nega
lavo psichosomatinėmis ligo
mis. Toks išaiškinimas yra sa
vo neteisingos pozicijos gini
mas žūt būt išsilaikyti savo pa
žiūrose, nors jos ir visai netei
singos būtų. (Taip elgiasi dau
gelis mūsiškių iš kairės ir de
šinės).

Juk, raupsai nėra psichoso
matinė liga, o panašios į džio- 
tą bakterijos sukelta negero
ve, nuo kurios Jėzaus laikais 
neturėta- vaistų. Tai chroniška, 
labai sunkiai užsikrečiama 
liga. Taip pat ar paralyžius ar 
nuritusių raumenų ranka nė
ra phichosomatinės negerovės, 

' neskaitant mirusio Lozoriaus 
iŠ mirties prikėlimas. Mirusy
sis nesti įtakojamas kad ir stip
riausios asmenybės žmogus-jė-

rus asmenis —; žmogaus vardo 
vertus tvarinius. Tik tada, Tvė 
rėjo mums suteiktas jėgas mes 
pajėgsime panaudoti Dievo gar 
bei ir žmogaus naudai. Visomis 
nereikšmingomis smulkmeno
mis visose srityse mes- atsikra
tykime dar šiandien, kaip pri
lipusių senų lapų šiandien at
sikratome pavasariui aukštant. 
Nustosime mes višur įžiūrėti 
stebuklus tik tada, kai savomis 
asmenybėmis tapsime tikrais 
žmonėmis. Tada ir be stebuk
lo mes pajėgsime geriausiu bū
du .Tvėrėjui tarnauti ir arti
mui reikiamą pagalbą teikti. 
To iš mūsų Dangus ir žemė 
reikalauja-nieko kito. Pasis
kaityti. Internist Reporter —• 
Volume I, Nr. 2 August 1975 
(Theologic Therapy.)
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kimas buvo netiksliai suprastas, kad jis i eiškia pa-. ANDRIUI MIRONAS 
kaitas JAV politikoje dęl i Maskvos santykių su Ry
tų Europos (pavergtaisiais)., satelitais. Londono 
pasitarimuose “organinių santykių” sąvoka buvo 
naudojama kaip'kontrastas politikai, paremti tole
rancija, palyginus su dabartine Rytų Europas 
“neorganiška, nenatūraliais santykiais su Sovietų 
Sąjunga, paremta totalitarine galios, jėgos perse
kiojimų politika. Mano duodamą prasmė, ir musų 
politikos prasmę buvo ta, kad mes turėtume" drąsin
ti jau pasireiškiančią Rytų Europos politiką į auto
nomiją ir nepriklausomybę, kaip ji nustatyta įvai
riuose mūsų pranešimuose ir prezidento pareiški
muose”, ’— jis pareiškė. (Chicago Sun Times, 1976 
m. bal. 7 d., 59 psl.) •’ Am.-

Iš šio paties Sonnenfeldto padaryto pareiškimo aiš
kiai matyti, kad tarnautojas, perdavęs pasikalbėjimo' su 
diplomatais santrauką, tikrai tiksliai svarbiausių min

čių neperdavė. Jam galėjo svarbiomis atrodyti vie
nos mintys, bet didelei Rytų Europos kilmės ameri
kiečius svarbiomis buvo tos mmtys,kur iasjisoficialiame 
pranešime praleido. ' ''

Bet lietuviams, lenkams ir kitems Rytų Europos kil
mės amerikiečiams dar svarbesnis yrą tolimesni to pa
ties Sonnenfelto ir prezidento sekretoriaus Ron Nessen 
pareiškimai tuo pačiu klausimu. Valstybės departamen
to patarėjas pareiškė: - 1

“Mes raginame tuos kraštus siekti nepriklau
somybės. Mes niekad nesutikome su mintimi, kad so
vietai turikokią išskirtinę įtakos sferą toje pasau
lio vietoje”, tt-pareiškė: Sonnenfeldt C

Prezidento spaudos sekretorius Ron Nesseen Bal 
tųjū Rūmų konferencijoje pareiškė, kad šios vyriau
sybės politika visą laiką buvo siekti nepriklausomy
bės, normalaus gyvenimo ir normalių tarptautinių 
santykių šiems kraštams”. Ten pat)
Manome, kad šis valstybės Departamento pata

rėjo H. Sonnenfeldto. ir prezidento spaudos sekretoriaus 
Neseeno pareiškimai galutinai išaiškina ne tik dabartį-., 
nęs administracijos Rytų Euro jos politiką, bet ir visų. 
JAV. Čia" aiškiai pasakyta, kad Sovietų Sąjunga neturi 
išskirtinų teisių Rytų Europoje, kaip ten nėra ir įtakos 
sferų. Sovietų propagandos agentai nuolat skelbia, kad 
rusai turi specialias teises sauveliauti Rytų Europoje, bet 
dabar patys Valstybės Departamento pareigūnai paneigė 
sovietinės propagandos pretenzijas. .

Sovietų valdžia tuojau po karo pasižadėjo siekti tai
kos, bet ji tos taikos nenori. Jeigu rusai norėtų taikos, 
tai jie seniai Europos taikos sutartį būtų galėję pasirą
žyti. Bet taikos sutarti būtų privertusi rusus trauktis iš 
karo metu pagrobtų Rytų Europos valstybių. Pagrobtų 
žemių rusai nenori atiduoti, todėl jie -ir taikos, negali pa
sirašyti. Stalinas tuojau po karo pats vienas nustatė Ry
tų Europos valstybių sienas, visai neatsiklausdamas są
jungininkų. Jis pats pasigrobė didelius Rytų'Lenkijos 
plotus, jis sauyališkai. apkarpė Rytų Vokietiją ir atidavė 
Lenkijai, kada visus šiuos klausimus reikėtų aptarti tai 
kos konferencijoje.

Ne tik patarėjas Sonnenfeldtas, bet ir prezidento 
Fordo administracija nepripažįsta jokios rusams nau
dingos “organinės politikos”, bet ragina pavergtas tau-

f VA

Helmutas Sonnenfeldt aiškinasi
Visi jau skaitėme reporterių R. Evans R. Novak 

straipsnį, nuaidėjusi visoje amerikiečių spaudoje, apie 
Valstybės Depariament opatarėio Helmuto Sonnenfel- 
dto pranešimų, apie praeitų metų pabaigoje padarytą 
Londonan sukviestiems Amerikos diplomatams, veikian
tiems įvairiose Europos valstybėse. Skaitėme ir apie sek
retoriaus Henry Kisingerio padarytą pareiškimą atsto
vų rūmų užsienio komitetui.

Sekretorius Kisingeris gana ilgai kalbėjo komiteto 
nariams, bet viską taip išaiškino, kad įtakingas resbub- 
likonų partijos vadas Edward J. Derwinskis, išėjęs iš 
minėto posėdžio, viešai pareiškė, kad jis nebetiki sekre
toriaus padarytais oficialiais pareiškimais. Atstovas Der
winskis reikalavo, kad jeigu ne Valstybės Departamen
tas ar pats sekretorius, tai prezidentas Fordas privalo 
šiuo klausimu padaryti aiškius, visiems suprantamus ir 
kitaip interpretuoti negalimus pareiškimus. Panašių pa
aiškinimu, ir Amerikos Lietuvių Taryba, pasiųsdama 
laiškus Valstybės Departamentui ir pačiam prezidentui 
Fordui-. _ ;

Nei vieno aiškaus pareiškimo dar neturime. Matyt, 
kad jo neturi ir atstovas Derwinskis, jeigu jis būtų ga
vęs iš prezidento arba kurio Valstybės Departamento pa
reigūno, tai tas pareiškimas visam kraštui jau būtų žino
mas. Atstovas Derwinskis tokias žinias tuojau praneša 
suinteresuotiems žmonėms, šiuo atveju ne tik lietuviai, 
bet latviai, estai, lenkai, ukrainiečiai, gudai ir net gru
zinai labai atidžiai laukė aiškios ir visiems suprantamos 
amerikiečių poziijos.

Prašyti atsakingi pareigūnai tyli, bet pats Sonnen- 
feldtas praeitą antradieni padarė gana svarbius ir aiš
kius pareikimus. Didžiosios žinių agentūros trečiadienį 
jau išsiuntinėjo po visą kraštą tokį Sonnenfeldto par- 
reiškimą: - E

“Iš Valstybės Departamento prasprukusi Son
nenfeldto pranešimo, padaryto JAV ambasadoriams 
Europoje gruodžio mėnesį, santrauka praneša, kad 
jis, tolimesnei JAV politikai, pataręs puoselėti la- tas siekti laisvės ir nepriklausomybės. Džiugų, kad Ame- 
biau “natūralius ir organiškus” santykius su So- rikos, kur yra laisvas spauda ir laisvas žodis, žmonės .^a-

.ww
vizija meluotų. Peršasi išvada: 
argi aš mirsiu steigia mirtimi? 
įpranta, kad dabar Imtuvo- . 
je augantis jaunimas susilauks
naujos laisyęajir valstybės ne
priklausomybės ir viskas, kas 
buvo griaujania, bus atstatyta.,

Pranašystės, išgyventos vieno asmens 
/ i kelių metų laikotarpyje

* '. '-A " -- ‘ \ "J ’

“Brangus drauge, sujprask
‘Tąskui matau save _Ęayąre4 J/*de^asakJ[iįLietuva kursis ant buvusiųjų 

mano sapnus ar regėjimus? istorinių pamatų ir sayo išsi- 
Daugetis pasakys, kad kvailio
ju arba miegojau girtas, nors 
aš visiškai negeriu alkoholio. 
Galiu būti apspjaudytas spau
doje, šią viziją regėdamas, ži
nojau, jog mano sodyba Lietu
voje b.ųvo sąveika, n,et žinojau 
gyvenančių pavardes. Apie še- 
šeris metus po to sodyba nebu
vo paliesta. Todėl, aiškindama
sis, pats' savo sapną, turėjau 
abejonių—jeigu būtų buvęs 
karas, tai turėjo likti sodyboje 
pelenai ar bent apgriuvę pama 
tai, nes ypač mano tvartai tu
rėjo storus mūrinius pamatus. 
Man neaišku buvo kodėl mano 
žemė tapo padengta aukšta žo
le, o taip pat kodėl paklydau 
tarp tvorų, kurių anksčiau'rie- 
buvo. M

ūgio vyras. Visi susirinkusieji'
paprastai apsirengę. Girdžiu nri VaU d-delę nuotrą^ ,«t uzra- 
mininko baisa, ir aš sunratan., W ^9.^

ūkis. Nuotraukoje perą ne zen- 
kįo mano sodybos, yjsajęęme 
išlyginta ir paversta nuolat ąu- 
ginti pašarinėms žolėms. Visur 
tik žolė. . . Xftn, kur sapne bu- 

.vau įsipainiojęs į tvoras, toliau 
matyti paųjai įsteigtas kolūkis 
ir kolūkiečių daržai.

“ši nuotrauką, -mąne .trenkė 
smarkiau, kaip perkūnija.- Juk 
šį ųųptrąuka .atitiko
Jy^ą'ąapne viziją, Įąigj, jątęi- 
tięš iiĮmaj nors pamažu, bet su? 
kosi! Viziją penieląy,° 1

^Tuoj pat parašiau svainiui 
laišką, kįąųsdapias ąx- .Kąyars 
ka išgrjaujasJa^aj^Į^Štas gelž 
betoninis paminklinis kryžius^ 
Gavau netrukus atsakymą, jog 
visi tiętuviškieji-kryžiai miesr 
telyjė išgriauti, o jų buvo du. 
Bet šį paminklinį kryžių nur 
griauti parėdymas buvęs duo
tas pernai, kadangi jis gadinęs 
bolševikams vaizdą.. .

‘Turiu pridurti, kad pasku
tinėj e rizijoję jutau, lyg man 
kas sakytų: žiūrėk kiek žings 
nių liko, kad savo akimis galė
tum pamatyti Kavarską. Ar 
žingsniai tikrumoje" reiškia me 
tus — nežinau. Tik tada jutau,

(Tęsinys)

ko miestelyje, kuris išlikęs ne-- 
jsjuiaikįptas. Lauke šilta, atro
do, pavasaris. Pergyvenu vi
sos aplinkumos nepaprastą 
džiaugsmą. Dingę visi raudo
nieji pareigūnai, bet ir savps 
policijos nematau. Nėrąjjė Lie
tuvos yęliavų, nes žųponės $ar 
nespėju Jų pasigaminti, ka
dangi tai pirmoji laisvės dįe- 
na. žmonių gatvėse beveik ne
matyti, fpės .risi susirinkę sa- 
lęn,kur jau prasidėjęs susirip- 
kimas. Kavarske kadaise žino
jau tiek daug žmonių, o dabar, 
nors labai atidžiai stebiu, bet 
nematau nė vieno pažįstamo 
veido! Taip pat niekas nepas
tebėjo mąųe įėjus, nes aš vis 
dar esu dyasįs. x
" -'T . '--.r'" /■_ ’ -y

“Susirinkimui pirmininkan- 
ja vidutinio amžiaus, stambaus 
sudėjimo, bet ne per aukšto-

minint o balsą, ir aš supratau, 
jog-sapne buvau'nuvykęs į atei 
ti parnešti šį svarbų šakinį, ku 
ris nusako būsimo įvykio nuo
taikas. Pirmininkas kalbėjo: 
‘Kaip žinote, *■ buvusiai laisvei 
paminėti kryžįųs' bjivo nugriau 
tas. Mes turime jį atstatyti. Bet 
ką mes turėsumė ant jo užra-

vadąvimą laikys istoriniu ste
buklu. Ar visa tai. tikrumoje 
gali įvykti? Palieku Tau, bran
gus .draugė, spręsti ar patvir
tinti. Tik žinau, jog strateginis 
atominėmis bombomis bombar 
davimas Lietuvos nepalies, nes 
juk ten nėra ypatingų strate
ginių taikinių. Be to, ar sovie
tai bombarduotų savo belais
vių'buveines?

' Jonas.” . ..

“ P. S. Noriu paaiškinti, ko
dėl rašau ‘vizija’. Jeigu laiky
čiau tuos regėjimus sapnais; tai 
neatitiktų paprastų sapnų api 
brėžimo. Viso trys vizijos bu
vo tokios sukrečiančiai aiškius, 
o kiekvieno pranašavimo raidė 
tokia išmintimi dvelkė, kad 
kiekvienas regėjimas labai daug 
pasako. Tunu pabrėžti, kad 
pirmąją viziją supratau tik ka
drui pąsibaigus. Ką rėjšk.ė į. ke- 
Jurįąs ; ir.| Jciyi dalis sukapojį- 
mas,tą,da neanoją^į^ visjems 
sakiau, kad Vokietija bus gaišti 
nai sunaikinta.”

Šiuo it baigiasi mano drau-

,“Įš salės nebuvo jokių pą- 
siūlymų, Tada aš priėjau prie 
čia pat stovinčios mokyklinės 
lentos ir su kreida pradėjau 
rašyti žodžius, kurie vėliau 
bus užrašyti. Jaučiu, kad neži
nau tų žodžių, bet ranka pati 
rašo. Kai pabaigiau rašyti, 
perskaičiau, kas užrašyta,. Štai, 
žodžiai, * kurie man niekad ne
buvo girdėti: . - '

‘Per J ezų Kristų įr tiktai per 
'Jį, į laisvę -išėjom kruvinam 
tautų kely’.,..

“Vizija baigėsi. Tamsiame 
kambaryje mano atmerktos 
akys dar mato šį sakinį. Kiek
viena raidė ugnimi, p gąl fos
foru, degte dega. Užmerkiau 
akis, bet užrašas aiškiai mątp- 
mas. Atmerkęs akis — yėl ma
čiau. Visa tai tęsėsi mažiausia 
apie dvi minutes. Pradėjau -kad jei ne staigi mirtis, lai iį- 
baimintis, kad jeigu ųgnjnės giau išgyvenęs, galėsiu sulauk- 
rąidės neišnyks, tai aš ąpąk- tį Lietuvos atstatymo. :
sju. Bet sakįųys sįąiga pati ^Priešielis metus esu turė- 
pranyko. jęs sunkią operaciją, bet nenu-

b.ąmą apie; pądąJinįpiųs, kurie 
tikrumoje įvyko, Vokietijai pa 
tekus amerikiečĮų, susąlu tiery 
bų stalą. ¥įsi-' J#i;^^ų vaiz
dai labai aiškiai. mums kalba. 

z žinomą, .risi mes siejojamės 
savo pavergtosios tėvynės ;ąiei 
timi ir gal ne vienas sapnuoja 
apįe tai, bet Jpųo<sapnai yra 
ypatingi, nes jie ryškaus ir pra 
nešingi. šia proga noriri pa
brėžti dar , jog paprastas sap- 
nas nuo vizijos labai skiriasi. 
Pats Jonas> kukliai kratesi ri- 
zijos lemtino, ries nelaiko- sa- 
vęs nei dideliu
ypatingos dvasinęs Struktūros 
asmenybe.. 0s nėra joks pra- 
našasar politikas, įžvalgiai 
pramatąs vingiuotus pasąuiįo 
poli tiku Rimtis. Jis paprastas 
Ūkininkas, kiek prasįmbkstinęs 
Lietuvos aukštosiose mokyklo
se, o išęiyiįęje taip pat. nep.ą- 
sižymėj gs .nęt .yciklą jtiętuyjį»ės 
dp^pnuose. Tftčįąu jaučiu jo sįe 
Ipjįiųąsį, sąyęs^sodybos likimų. 
Kiekvieno Lietuvos | ūkininko ? 
rūpesčiai siejami su visos mū 
sų tėvynės, reikalais.' Kiek pa
žįstu jis nėra net per daug jaut

:mu.

vietų Sąjunga. Sonnenfeldtas tvirtina kad jo pareis- Ii Situos reikalus issiaiskmti. Jeigu kuns patarėjas.p.ą.^ą- tokį patarėją galima paprašyk pąsią<int£ ’ ’■ ^^Tį 5‘psL

RAŠO DAN KURAITIS

Pavasaris eina Karpatų kalnais
Visi trokšta laisvės

Paskutiniais metais pradėjo lenktyniavimą. Prieš 
lenktyniavimą pasisakė kiekvienas senas socialistas, 
nes tai yra pats žiauriausias darbininko išnaudojimas, 
koki galima įsivaizduoti. Bet lenktvniavimas netenki- 
na Kremliaus. Nikita, pabuvęs keliose Amerikos far
inose. pareiškė partijos centro komitetui, kad rcika 
imtis kitų metodų, jeigu norime turėti kukuruzų ir ru
gių. Vienas Amerikos farmeris padaro daugiau, negu 
keli kolchozų direktoriai, agronomai ir kontrolieriai 
kartu sudėjus. Brežnevui ir Suslovui nepatiko Niki
tos skelbtos mintys, pati Nikitą jie pavarė iš partijos 
vadovybes, bet jo parvežtos idėjos Rusijoje pasiliko.

Kremliaus žemes ūkio planuotojai, negalėdami pa
sitikėti savais mokslininkais, leido Kadarui pavartoti 
jo priemones. Jis padaru žymiai daugiau, negu kiti 
Maskvos bandyti metodai. Vengrija iš viso buvo tur
tingesnė, negu Lenkija. Gudija ar kiti rusų pavergti 
kraštai, bet vis dėlto bė Kadaro jie nieko nebūtų pada
rę. Ne pats Kadaras čia svarbu, bet Kadaro taikomi 
valdymo metodai. Ukraina taip pat yra turtinga ir 
derlinga, bet per 50 melų komunistai nepajėgia suda- 
rvfi ukrainiečiams leintcsnių gyvenimo sąlygų.

Dabar kyla klausimas, ar Maskva pasinaudos Ka
daro metodais ir bandys juos taikvti kituose krsatuo- 
se, ar ji pasmerks tuos meto<lus ir Vengrija pavers to
kia pat ubagų žeme, kaip šiandien yra Gudija, pati 
Rusija ir prie jų vedama Lietuvą. Latviją ir Estiją, 
šiandien niekam ne paslaptis, kad rusai nekelia bu-. 
vusio Lietuvos standarto, bet stengiasi ją sulyginti su , 
rusiškuoju. I

Iš pasikalbėjimų su įvairiais vengrais, sutiktais 
viešbutyje ir Dunojaus pakraštyje, man atrodo, kad 
vengrams kelio atgal jau nėra. Jeigu vengrams reikė
tų grįžti prie senų laikų, kai krašte siautė žiaurioji 
sauvalė, jau neįmanoma. Pats Kadaras priešintųsi. 
Jam pritartų didelė dabartinių komunistų, l. y, naujų 
milijonierių klase.

— Vengrijon negrįš Belą Kunos laikai, — tvirtina 
patys komunistai.

— O kas tas Bela Kuna buvo? — jūs paklausite. 
O tai buvo žiaurus valdovas. Mano laikais, kai aš bu
vau 25-30 metų tai Bele Kunos vardas kiekvieną die
ną buvo linksniuojamas Bridgepnrte leidžiamoje Vil
nyje. To laikotarpio lietuviai apie Belą Kuna gana pla
čiai rašė. Vincui Andriuliui Belą Kuna buvo Duno
jaus didvyris, tuo tarpu jau tada, atsimenu, Dr Gri-Z 
gailis tą Belą Kūną išrengdavo ir parodydavo kiks 
jis yra.

Belą Kuna buvo paprastas Vengrijos karjeristas, 
kuris prasikalė Rusijoje, Rusijoje ir baigė savo die
nas. Jis gimė ir augo Ąąsbęwengrijos imperijoje. Kai 
prasidėjo pirmasis Pasaulio karas, tai Belą Kuna bu
vo mobilizuotas ir paimtas ^Austrijos Vengrijos karuo- 
menčn. Jis kalbėjo gerai vokiškai ir karo metu pradė
jo rašinėti. Kovotojas iš jo buvo ne koks, nes jis pir
ma pasitaikiusia proga iškėlė rankas ir pasidavė ru
sų nelaisvėn. Nelaisvėje jis pramoko rusiškai. Tai ne
buvo toks sunkus dalykas, nes jo protėviai buvo kilę 
iš Galicijos ir kalbėjo pusiau lenkiškai ir pusiau ru
siškai.

Lenino pasiuntiniai — caro kari uogienės karininkai 
ieškojo belaisvių tarpe žmonių, kurie galėtų būti 

naudingi Leninui ir Trockini. Jie tuojau išaiškino, kad 
Belą Kun buvo pasiruošęs bendradarbįauti. Jis norėjo

įštiVktf iš nelaisvės ir grįžti į Budapeštą, bet jam taip. 
ne?Xs?Lė. Caro kąrięipkams išaiškinuSj kęd 

Belą Kuu yrą pasiruošęs bendradarbiauti, jį tuojau 
išskyrę iš kitų belaisvių. ir padare vengrų bęląisvįų

Jis pasakydavo jiems kalbas, rągino priešintis 
Vengrijos valdžiai ir koyąti prieš tuos, kurie vępgrus 
sjųntę į karą kovoti prieš rusus. • '■

Prasidėjus Rusijoje perversmui lapkričio mėnesio 
pęryęrspiųi, Belą Kun tapo šio perversmo šaliniękąs. 
Jjs Juoj^ų bųyo įkinkytas, į vadinamus trijų dienų kur
sus, kųiąuose kalbės sakė jie tik Leninas, bet ir TųockiSj 
jo tarptautinės revoliucijos mintimis ir pradėjo rųpė- 
tįs sudaryti vengrų raudonosios .armijos branduolį, ,nu- 
žygiupti į Vengriją ir paskelbti proletariato diktątų.-

Kol jis .pasiruošė, Trockis davė jam reikąlįpgus- 
įgąlįpjįiftųs važinėti po kraštą, ieškoti venerų, juos or- 
gąnizuoti ir vežti į Vengriją revoliucijai kelti. Visi 
Rusijoje tyjv# belaisviai buvo įtraukti į Belą Kun 
vadovaujamą batalijoną. Jam pavyko įtikinti vie- 
ųą kitą Maskvoje gyvenusį čigoną prisidėti prie 
jQ(Wgąnjzųojamos armijos ir ruoštis žygiui į JBų- 
dapeštą. Tuo metu ’Leninas ir Trockis ruošė žy
gius ne vien į Budapeštą, bet į visą Europą, žy- 
guti j Vokietiją vadovavo Michailas ■Tu shačevskis 
ir Vytautas Putna. Pastarasis buvo pirmojo šta
bo viršininkas. ' '

Maskvoje Belą Kun turėjo gerai paruoštą ba- 
talijona. Kai gyventojai badavo, jo suvaryti belais
viai gaudavo gerą maistą. Jie buvo ruošiami ko
voms pačioje Vengrijoje, bet Maskvoj jie jnieko 
neveikė- Tuo metū pairieji soaąltetai i*evobucio- 
njeriai, išaiškinu, kad vokiečiai davė milijonines 
šUmas Leninui,'kad jis užfrontėje organizuotų jė
gas karui baigti ir perversmui, nutarė pasikėsinti

prieš vokiečius. Jie nušovė kaizerio atsovą grafą 
Miri»ęįą jr^padaįė pėrvęęsmą pačioje Mįį^kypje.

ęyėn'įs reųgęsi sušįąuęlyti Dzęžįąsįų^kurįs jąjį 
jpra<įėjo; orgąnįjĮįioti pinnųętilįs jįkisįą 
ė^ė PzeĮ^n^į. ir jnjpJė byją

^įįkvpję tuo metu
het jie ųętui^je jėgų tai valdai gižjį Ąteirįdo

je ir rankas trynė bet kokiai akcijai. Trockis įti
kino Belą Kūną, kad jis mestusi bolševikams į pą-

Bela Kun su būriu Maskvos čigonų įsiveržė 
į Lubianką ir suėmė perversmo organizatorių 
Aleksandrovą. Belą Kun išgelbėjo Dzežinskį, ku
ri patys nisąi rengėsi sušaudyti. Jeigu taip būtų 
atsitikę, tai riša Rusijos revoliucija bjūtįų nuėjusi 
kita kryptimi Belą Kun ginkluota gauja Alek- 
sandrrovą suė^.Jbet nedrįso jo šaudyti. Jį 
šaukė latviai, stoję Trockini ir bolševikams į pa
galbą. , .

Gerai ginkluoti Vacečio latviai įr Belą Kunos . 
vengrai padėjo numalšinti Maskvoje prieš JwŽe- 
vikus suruoštą sukilimą ir padėjo jierps priipesr 
ti komunistinę valdžią. Jeigu ne latviai sų ^ąng- 
rąis, Ui vargu Leninas būtų pajėgęs sistiprintl 
Po Maskvos įvykių, Belą Kun tapo bolševikų-did
vyriu. Jį kviesdavo j visus posėdžius, pats Leni
nas su juo tardavosi ir ruošė jį Vengrijos okupa? 
cijai.
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DR. ANNA BALIONAS

2858 W. 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
St . . • v '

6449 Sc. Pulaski Rd. (Crawford
' Medical Buildinąk TaL LŲ 54446 .
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 3743004

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Tuluf. 6954)533 ./■' 

Fox Valluy Medical Contur 
- 850 SUMMIT STP£ET 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

Ir

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON

2434 WEST 71st STREET
Ofisas: H Em lock 4-5849 

Rezik: 388-2233
OFISO VALANDOS; '

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaJU 
antrad.1 penktadieni nuo 1—5, irec. 

ir šesiad; UKiai susitarus.

UK. PAUL V. OAiiGlS 
gydytojas IR CHIRUKUaS 

WestchesterCommunityklinikos 
Atedicinps direktorius.

1938 S. Manheim Rd., Westchester, 11L 
vaLzAiNJl)OS? 3—9 darbo dienomis ir 

kas anU^LSestadiėnį 8—vaį 
TeL: 562-2727 arba 562-2728

KEZ.; Gi 8^0873

DR. W. E1S1N -EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

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

smepia, skambinti Ml 3-OC01.

nreu — be 34893 ■

Cit Ai B. GiiVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ‘ 

z pops ligos — Chirurgija 
spečialybė akių ligos

3907 . West 103rd street
Valandos, pagal susitarimą.

J .I—. C.rx i'

OR.: K. A. V, JUČAS
Tel.: 561-46C5 ir 489-4441

• OFISAI:’- ;
1002 N.-WESTERN AVE. : 
5214 N. WESTERN AVE.

Valandos ’ pagal susitarimą.

Ofiso tek: HE 4-1818
Rezidencijos:. PR 6-98G1

DR. J. MESKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, anttadie-
• niais. ketvirtadieniais ir penkta

dieniais nuo 3 iki 7 vaL popiet 
. g Tik susitarus.;

. - Trečiadieniais uždaryta.' ■'

DR. FRANK PLECKAS
* * OPTOMETRISTAS T ’

< KALBA LIETUVIŠKAI
2618 "We 7Tst.SC — Tel.-737-5l49 --
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir

Yra žmonių, kurie . girdėtą, 
matytą ar skaitytą* įvykį ki
tiems atpasakoja, ar net,' strai
psnį parašo apie tą įyykį .visai 
iš priešingos puses, - tyčia su
keisdami ir./ iškreipdami fak
tus. Tokie žmonės, kitų yra 
vadinami suvedžiotojais, kiiš 
šintojais, pliolkininkais, ar tie 
siog melagiais. Tokiomis sa-? 
vybėmis dažniausiai pasižymi 
mažo -išauklėjimo ir menkos 
inteligencijos žmonės. Bet bū
na ir išimčių, kariais tokių pa-. ■' ■ -X'
sitaiko ir inteligentų tarpe, ku
rie moraliai yra visai nusmukę.

'C'.”'' ■ ’• 7 t -C-

f-1976 m. kovo 22 d. “Drauge”, 
straipsnyje “Atgija Broliai Do
meikos” b.-kv. (iklys) šitaip? 
-rašo: “Ligi - tribunolo”, rodosi, 
žada eiti ir “Draugo” kovo 13 
d.; trumpai aprašyta byla. Ji 
iškilo 1974 metais, kai Liet. 
Bendruomenės .Marųųetie Par
ko apylinkės susirinkime ma
žuma narių nepanoro .paklusti 
daugumos norui- ir is -susirinki
mo demonstratyviai- išėjo. Su
sidarė dvi LB. apylinkės vieno- 
jevietoje. Na, ^aL gulėją, ir- jos 
abidvi tygitigreaai1 veiktu bet 
inąžumą atstovaują' astiienyš 
iškėlė byl0daugumos remiam 
mos apylinkes vadams. (Mano 
pabraukta A.- PI.): Ginčytasi 
dėl iš esmės labai j au mažo 
apylinkės valdyboj iždo. Mi
nėto teisėjo sprendime minty 
ma tik 257; dolerių suma.i . 
Kiek .--viena, ity kitą pusė.'turty- 
jo teismo išlaidų —- neskelbia? 
ma}’, <_ * ■■’c <

Dabar pažiūrėkime,ką b; ky. 
nurodytas “Draugas” kovo 13 
d. apie tą bylą rašo. Straipsnfe- 
liš pavadintas ‘Tranešimas LB 
Marquette -Parko- Apylinkes Rei 
kalur* (Tas pats straipsnis - ir 
tuo pačiu pavadinimu yra įdė? 
tas ir “Pasaulio Lietuvyje’’ va- 
sario im Tame straipsnelyje'ra 
šom : “J? Vaičiūtia«-^tipė, nė-. 
prip ažiridamž • susirinkimo daa 
gumos valios, bandė reikalau
ti? kad LB - Marquette^ - Parko 
apylinkės iždo pinigai, laiko
mi Chicago Savings and Loan 
Assoc;, būtų perleisti jo vado
vaujamai grupei. Chicago Sa
vings and Loan Assoc., nežino 
dama, kain. tas iždašk teisėtai!quette Parko parapijos salėje 
priklauso, kreipėsi į teismą^Liet, Bendr. (R) metiniame su-

: .C, --3. _____-fe- Z.- __ *:-------------- :-----------------—___________________ -i

■ .. : ■ ■ • g< ■ • 5 ? r. v-.- .

išaijūtipti”. (Mą 
no pabrąjjktaz Ą, PL) ~ 
HkTaigi to paties b. kv. nnrody- 
ttys šaltinis “Draugas” 2. IX sa 
ko, kad j teismą kreipėsi Chi
cago Savings and Loan Assoc., 
o ne kad bylą teisme iškėlė ma 
žumą atstovaują asmenys. Kam 
tas faktų iškraipymas, . suve
džiojimas ir . melas? Juk toks 
darbas yra žemos moralės spau 
dos darbininko elgesys ir vie
nos lietuvių .organizacijos kir- 
šimmas prieš kitą. Ar šitokiu 
savo elgesiu b. kv. neįsijungia 
į “Brolių Domeikų” eiles? Ši- 
taip elgiasi tik bolševikų^pa
pirkti * agentai, kurie prisiden- 
gęt-' patriotizmu, iškraipytais 
faktais, suvedžiojimais, kirši-! 
-ainiais ir melu stengiasi, ardy
ti’ lietuvių vieningumą ir silp-

Gaunasi įspūdis, kad; ty kv. 
ąįipnai teseka ir lietuvišką spau 
dą. Kaip spaudos darbininkas; 
jis- turėtų , sekti? žymiai-stro
piau, bent katalikiškąją spau 
dą. Liet -Bendruomenės pasam 
dj’tas krašto valdybos pirminin
kas J. Gailą-1975. 8. 22. “Dar
bininke”, ; straipsnyje/ “Kodėl 
Nesitarta” šitaip rašo j “Č. J>B 
krašto valdybai teko samdyti 
advokatą ginti į ąmeri^ėčių 
teismą patrauktus SB darbuo
to j u s. LB-n ei tai atsiėjo- jau 
iodOndoleriu”. Kiek man teko 
girdėti, tada buvo pasamdytas 
adv? Navašaitiš ar. Novositis’ 
jr matyt, -kad- iki 1975? 8; 21. 
jam jau-buvo J. Gaila iš LB 
kasos išmokėjęs, 1000 dol. To
jisuma yra pažymėta ir meti
nėje LB apyskaitoje, kurios b. 
Ovmatyt neskaitė. ‘Dabar 
jtyra--pasamdytas -kitas-^advr V. 
Bylaitis. Reilrią,mąjiyti,-kad ir 
j am- nemažiau;r sumokė  jo, kaip 
ir^pn-mająm. Kaip- matome to
ji byla . barzdukinei LB jau 
kainoje apie 2000/dol. Jei tikė-

2618 W. 7Tst SC -

contact lenses^r\ >r.Wx.'.- 
Vai. pa^al susitarimą Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖJ IR- .

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: an.z’ad. nuo L-M po.pįetų, 
ketvirtad. 'n no* 5—7 vai. vak.

Ofiso tefef.: 775^.8^0
Naujas. rez. tė1eE: 448*5545

Ofc VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra .praktika, spec. MOTERŲ Jigos 
‘ XJfiwi 2652 WEST 59fiv STREET 

Tel.: PR 8-1223
OFISO V AL.: pirm.,, an trad.. trečiad> 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Seštadie- 
oiais 2-4 vai. po^pietu ir kitu laiku 

pagaL stisiUrimą,

_ Tumasoms; M* ft, S. C
C H I RTJ

2454 WEST 71ft STREET 
Ofiso teloh: HEmlock 4-2123 

RaiM. x Glbson 84195
Priima li^ootus pagal susitarimu T>el 
valandos skambinti telel HE’ 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telefv GI JB-6W5.

P. SilEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
Aparatai - Protezai. Med.. Ban 
dažai. Speciali pagalba Loįoms 

t (^MLSupport*) ir L L

* 2850 Watt 63rd St, Chfceęo UI. 60629
Telef.: PRospect 550*4 
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SKAITYK PATS tyRPARAGINK
KITUS SKAITYTI

sirinkimė, kasininko G. Mali- —Vidos K rišto laity tės ir Vai- 
šausko metinė* apyskaitos pra-ldoe šiugždaitės - Fitzpatrick 

kad iškeltos parodos Jaunimo centre. Šiugž- 
bylos gynimo reikalu i advoka-'dailė buvo išstačiusi 114 gam- 

Itovaizdžių ir gėlių natiurmor- 
Jtų. Jos natiurmortai- geri trum- 
Ipų lipdytinių potepių, bet pei- 

1 sažai* atrodo, kaip ne to paties 
ąutoriaus. Jos paroda pasibaigė 
bal. 4 d. Krištolaitytės paroda 
tęsis iki šio sekmadienio. Iššsta- 
-tyta 67 tapybos darbai — vy- 

I rauja abstraktas, bet dalis tik
rai gyvybingų, gamtoje tapytų 
etiudų ir natiurmortų pasigė
rėtini. Patartina jos parodą pa
matyti. Kor.

sumokėta 3Q0 dolerių.
Tai šitokie ginčo rezultatai. 

A. PI.

lietuvooB Laisvės . . .
. (Atkeitii is 4 psl.)

> Bet iš kur eiliniam žmogui 
atsiranda tokio masto vizijos? 
Juk vizija vadinama regėjimas, 
ateities numatymas. Paprastai 
vizija- įvyksta: staiga, pačiam 
regėtojui nepasiruošus. Visa 
tai atitinka ir-Jono atvejį. To
dėl ja regėjimai reikia laikyti: 
vizijomis, o, nė’-sapnais.

Nesiimu spręsti Jono v aiži jų 
antgamtinio-'pobūdžio, dieviš- 
kosjar-v ciniškos kilmės, bet ma 
nau, jog.- jo vizijas galima pris 
kirti' prie; vaizduotinių vizijų, 
pasitaikančių; sapnuose. Jeigu 
Jonas budį nuolat galvojęs apie 
savo ūkio ateitį, tai jame ga
lėjo susiformuoti intelektualinė 
vizija, atseit, kilusi iš sampro- 
tavimų ar svarstymų, sudėtų su 
fantaziją. Bet jo vizijos neati
tinka . intelektualinės vizijos 
charakteristiką. Taip paLnega 
Įima Jono vizijų laikyti Dievo 
įtaigojamomis, nes religiją, jos 
mažai ■ teliečia^tik pasako^ jog

objektas tesiekia tik 257 dol., 
'ts^;E3Hnušamdyti*'Vada'i bris 
padarę “puikų bizni”. Taip jie 
švaistosi visuomenes pinigais, 
ždairi , ’ . • .

Tuo tarpu priešingoji pusė, 
pagal š. m. Kovo 28 d.' Mar

*

ONAI BUTKUTELMALIšAUSKIENEl^ <
: . . . įnirus; ..-r.'“ - -

■ joS vyrui,GaudenUii, dukcorns —i Rimai ir Aldonai su šėi-: 
mOmis, -anūkams, Kleyelande-gyvenančioms — brolienei. 
Pranei Bulkiėriep^i šeima ir AJddnaii- švediener smšeimą^. 

.gilaus.' liudcsio valandoje reiškiame-nuoširdžia- užuojautą
' - ir kartu liūdime -

J. BAGDŽIUS 
§IDLAUSKXSs>

Li HOFMANIENĖ;' 
. E, SMILGYŠ;’CW^^
K. POVILAITIS. ■ ;
V. KOŽICA ' •
S. KAULENIENĖ ’ 
ST. -GRIGARAVIČIUS

A

D; TRICIENĖ-
B. SEBASTIJONAS 
j; KAVALIAUSKAS 
NAUSĖDAI’

K; MILKOVAITIS
V: ŠIMAITIS

Buvusio Nepriklausomos Į^ietuvoserPoIitijoSTvado Vinco

Remeikio žmonai

■ • % - ' " įnirus^ T* ,
Libertyville^- TJlineis,

, jos vyrui Vipcuv.tiuu&ir giminėms gįlią. užuojautą^

. irifitytyt liŪdihiĖb> »

; 4 ■ Miš e' va 4
jOiilŽ talakas

»
STASY$ JTJšKžNAS SU šEIMA^

/ >

♦-■rvrre-r.,- -m.-.-j . ; m r -r—r — r—---mrrrryrr-.Trf r

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Jai kas mana mylį laikysią mano žodžio ir mano Tėvas H mylia, nas pas 
H ateisima ir apsigyvensima", v— Jono 14:23.

Ar girdėjai Jėzaus beldimą? Jis juk sako: “štai aš stoviu prie durų ir 
beldžitų jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir va
karieniausiu su juo”. (Apr. 3:20) Ar esi pabudęs ir atidaręs jam savo šir
dies duris ir leidęs* įeiti? Apaštalas sako, kad tie, kurie miega, miega nak
tį bet mes juk esame dienos vaikai ir šviesos vaikai, ^odėl kaip dieną 
elgkimės, padoriai. Naktis praėjo, o diena priartėjo. Todėl meskime šalin 
tamsybės darbus ir apsivilkime Šviesos šarvais”. (Rom. 13:12) Ar esi ap
dengtas Kristaus brangiausiojo kraujo nuopelnais ir apsivilkęs teisingumo 
rūbais? Ar laikai šituos rūbus balius ir nesuteptus šiuo pasauliu?

VHi žlno/kad mirtis yri žiauri |r paliačia klakvlan,. B«t kur yra mL 
rualap? i t« klausinif atsaku knyąutu "Vlltii pu mirtia*-, kuri* ąa«MH» 
numokamaL Rašykite:

F. ZAVIST, 371S WEST 66th STREET,
. J CHICAGO, ILLINOIS 60629.

ŽV. RAŠTO tyrinėtojai
SUSIRINKIMŲ 

PRANEŠIMAI
LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGUOS 
APŠVIETOS eilinis narių susirinki
mas Įvyks šeštadienį balandžio 10 
d. 2^0 vai. po pietų, 2549 W. 71st 
St. Narės kviečiamos atsilankyti, nes 
laikas užsimokėti savo duoklė ir 
bus daug kitų svarstymų. Bus ir vai
šės. _—Rožė Didžgalvis, raft.

1

FKU
TĖVAS IR SONUS

PERKRAUSTYMAI

9 M 0 V I N G-
- Leidimai — Pilna apdrauda^-

X ŽEMA KAINA 
r; š e r ė n a s 

1 Tel. WA 5-8063

MARQUETTE FUNERAL HOME 
V,I,/ 2533 W. 71st Street
y ft. ■> . Tele!.: GRovehiU 6-2345-6

1410 So. 50th Ave«, Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TOTOMOBIL1AMS PASTATYTI

Jį”;Liėtuya atgausianti laisvę.
' ' '■ *

Jono laiškas* mane patį labai 
sukrėtė, nes jo vizijose matau 
mūsų mielojo krašto išsilaisvi- 
nimo* yittįi Jeigu mokalinės ar 
religinės reikšmės Jono vizijos 
ir neturėtų,-'.Ui jos bent- gali 
sukelti mumyse didesni įsitiki
nimą mūsų Tėvynės laisve atei 
tyje. Kada- toji laisvė iš ‘tik
rųjų ateis —--sunku numatyti, 
bet pagalyJono ■ vizijose mini
mus-“žingsnius’’; kiek vien as mū 
sų-galime spėlioti jau nebe taip 
tolima-, ateitimi. Laikau mano 
mielo draugo regėjimus prana- 
šyste; apie-mūšų krašto laisvę, 
todėl; neabejodamas sėdau ra
šyti - šį rašinį spaudai. Tikiu, 
kad ateitis/ parodys Jono vizi- 
jų' -tikrumą ir išsipildymą ar
ba neišsipildymą. Linkstu ma
nyti, kad pasaulinė politinė pa
dėtis dabar nėra palanki mūsų 
krašto išlaisvinimui, bet net ir 
geriausieji politikai negali pra 
matyti ateities įvykių tripspal- 
vė vėliava suplevestios visuose 
tkrašto bokštuose.

t Miss Lithuania
Sąryšy su CMcagoje ruošia

ma“ Tarptautinė- Prekybos ir 
Pramonės Paroda kiekvienas pa
rodoje-dalyvaujantis-kraštas iš
rinks mergaitę —> Miss, kuri at
stovaus savo tautybę parodos 
pietų. Vėliau iš visu kraštų at
stovaujančių mergaičių bus pa
rinkta viena Miss International 
Exposition. Laimėjusi pirmą 
vietą gaus $1,000 dovaną ir da
lyvaus madų parodose. Antros 
vietos laimėtojai bus išmokėta 
$500.' Chicago Association of 
Commerce and Industry paskel
bė’ kandidatėms - šias sąlygas: 
mergaitė turi būti’netekėjusi, 18- 
25 mėtų amžiaus; uBent vienas tė
vų turi būti gimęs krašte,- kurį 
kandidatės nori -atstovauti. Be 
to, ji turi mokėti.to krašto kal
bą.. Konkurse norinčios dalyvau
ti turi tarp balandžio 6 ir gegu
žės 16 dienos užsiregistruoti ir 
užpildyti specialų blanką. Miss 
International Exposition preli
minariai rinkimai įvyks birželio 
mėn. 5 dieną ir galutini — liepos 
$ dieną.
? Registracijos blankus ir papil- 
dbųtas informacijas galima gau
ti Lietuvos Paviljono Komitete, 
6455 So. Kedzie Ave., Chicago. 
UI. 60629. Tel. PR 8-2233. A. B.

n pnrrne taupomo romus 
...—........ ..—

Apdraustas perkraustymas- 
15 įvairi p atstūmę.

ANTANAS VILIMAS
823 West 34 Place

i Direktoriai

F Rentier- 6-1882

' 1976 METŲ
TELEVIZIJA

į TIK $89.95
2512 W. 47ST. • F R 6-1998

Atid. 9—6;- pirm.irketv. 12—8. 
Sekm; ir'trei. uždaryta.

£— - • —. —5_________

J—1 1 . |" |
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

• Beverly Hills
G f LI N Y C I A 

2443J WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 i

Linksmumo arba liūdesio valandom 
(PUTRAMENTAS) 

gražiausios gėlės iri vainikai» antka
piu papuošimui ir sezoninės h 

kapams gėlės.
ROY1 R? PETRO “(PUTRAMENTAS) .| 

5525 So. Harlem Avė.“ — 586-1220J

Parka apy t valdyba
Šių metų balandžio 3 diena, 7, 

valandą vakaro, St. Grigaravi
čiaus bute įvyko JAV Lietuvių . 
Bendruomenės Marquette Parko 
Apylinkės valdybos posėdis, ku
riame naujai išrinktoji valdyba 
šitaip pasiskirstė pareigomis: 
Pirmininkas — J. Bagdžius 
Vicepirmininkas —J. Šidlauskas - 
Sekretorius — L. Hofmanienė 
Kasininkas — G. Mališauskas 
Finan, sekretorius — E. Smilgys 
Šviet. reik, vicep.—S. Kaulėnienė 
Kult. reik, vicep. —

St. Grigaravičius 
Fareng. vicep. — D. Tricienė ir 

B. Sebestijonas 
Spaudos vicep- — Js Kreivėnas 
Org- reik, vicep;—K' MHkovaitis 

Valdyba, be pasiskirstymo pa
reigomis, susipažino-su pirminin
ko patiektu veikimo planu.* Jis 
priimtas ir bus paskelbtas kiek 
vėliau.

Posėdy dalyvavo Reg. Lietu
vių B-nės Tarybos narys kan. 
V. Zakarauskas, sveikino naujai 
išrinktą valdybą ir linkėjo viso
keriopos sėkmės.

Po posėdžio- St Grigaravičių 
valdybos nariai sveikino su jo 
gimtadieniu ir sugiedojo Ilgiau
sių Metų. JZ Kreivėnas

Pasveikink-a avg draugui 
per ’Naujtonas’

I ■ ............ . ' "*

EUDEIKIS
: GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
» - .....

Chicagos \
Lietuvių S
Laidotuvių 
.Direktorių ijri 
Associacijos y

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ. 
★ 

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

j ANTANAS M. PHILLIPS
ty TOMAS IR’ LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

: BUTKUS- VASAITIS
* 144G'So» 50th Avė., Cicero, HI. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel: YArds 7-1138-1139

1 STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

* 2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
. 2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY Palos Hills, Hl. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3334 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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Detroito naujienos
LB opyl'nkės metinis 

susirinkimas
Metinis susirinkimas įvyko kovo 
mėn. 28 d. Kultūriniame centre. 
Susirinkimą pradėjo apylinkės 
pirm. Jaunutis Gilvydis. Susirin
kimui pirmininkauti pakvietė 
Jurgi Mikailą, sekretoriauti Ja
niną Udrienę. Mandatų komisi
ją sudarė: Kazys Ražauskas, J. 
Skiotys ir Nerimantas Udrys.

Pereito metinio susirinkimo 
13 lapų protokolą perskaitė Mar
tynas Stonys. Protokolo prira
šė ir tokių žinių, kurios įvyko po 
metinio susirinkimo, kas neside
rina su laiku. Prirašė daug savo 
nuomonių. Protokolas buvo iš
klausytas su didele kantrybe ir 
priimtas su pastaba, kad i proto
kolus ateityje savo nuomonių ne
rašytų.

Pranešimą padarė apie metinę 
veiklą pirm. J. Gilvydis, praneš
damas, kad pereitais metais apy
linkės valdyba persitvarkė, J. 
Urbonui pasitraukus iš valdy
bos darbas ėjo daug sklandžiau 
ir be intrigų.

Buvo suruošta daug parengi
mų, iš kurių gauta daug pelno. 
Stipriai finansiškai paremta Li
tuanistinė mokykla. Baigdamas 
išvardino visus mokytojus ir pa
dėkojo už atliktą darbą.

Kasininkas Sigitas Viskantas 
padarė pranešimą apie kasos sto
vi. šiuo metu apylinkės kasoje 
yra 760 dol.

Revizijos komisijos aktą per-

! skaitė I ranas Zaranka. Rado raš
tuose prierašų, kurie įleidžia tą 
asmenį, keno buvo parašytas raš
tas, tai J. Urbono, buvusio pir
mininko, darbas.

P. Zaranka pastebėjo, kad to
kie užrašai jam pačiam garbės 
nedaro, baigė pranešimą.

Revizijos Komisijos aktas su 
kasos užrašais sutinka. Toliau se
kė pririnkimas šešių asmenų į 
apylinkės valdybą. Už pasiūly
tus kandidatus buvo balsuojama 
visai slaptai.

Kol mandatų komisija suskai
čiavo balsus, klausimuose suma
nomuose vyko karštos diskusijos.

J. Urbonas dėl tvarkos. Algis 
Rugienius pasiprašė balso ir pra
dėjo skaityti iš pirm. J. Gilvy- 
džio rašyto pernai uždaram su
važiavimui Čikagoje raportą. Pu
blika pradėjo ūžti, pirmininkau
jantis skaitymą nutraukė. Tokie 
pasiteisinimai rodo, kad pačioje 
LB yra nesutarimas ir vis dides
nis skilimas.

Sekantis pasiprašė balso kie
tas frontininkas Dr. V. Majaus
kas. Pateisindamas, atsinešė ma
no straipsni iš “Naujienų”, kaip 
frontininkai organizavo didesnį 
lietuvių skaičių transportuoti iš 
Detroito Į Kanados Windsora, 
kad tik nedalyvautų Vasario 16- 
sios iškilmingame minėjime.

Kiekvienas blaiviai galvoda
mas pasakys, jog tas darbas ne- i 
švarus. Mielas Dr. V. Majaus-I 
kai, iš patikimų žmonių sužino
jau, kad Jūsų ideologijos organi-

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, BL 60629 • TeL WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

MOVING — Apdraustas per kraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST., CHICAGO; ILL. 60636. Tel. WA 5-9209

n ■ "Tl—Jg.a""- " • „ — 11 ■ 1 ,. _■ "■ ■ ■   UJg» 111 1 ’ U MĮ.JI1. ■ . I .K

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737

3333 So. Halsted et., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320
V. VALANTINAS

JUBILIEJINIŲ METU
v W SKAITYTOJU VAJUS<

naujienoms šiemet suėio 60 metu Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Nauiienu platinimo vajus.

m \UJTENOS tvirtai ^ovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuviu laisve 
neiriamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar ju įgalio
tiniais

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes ju bendras institu
cijas ir remia visu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

N \Ųj IENOS atstovauja tyliąją lietuviu daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pinnūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio. bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicagofe Ir Kanadoje metams — $50.00, pusei metu — $16.00 

trims mėn. — $850, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančiu atkarpą.

NAUJIENOS,
1 39 So. Halsted St. 
Chicago, IU. 60608

Q Siunčiu _______  dol. Naujienų prenumeratai. Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

PJ Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS ________________________________

ADRESAS
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i zaci jos narys posėdyje iškėlė 
i klausimą, kad visi inkorpore nei
tų į Dloco ruošiamą Vasario- 16 
iškihningą minėjimą.

Jūs teisinatės, kad nedarėte 
purvino darbo. Visi mes trau
kiame į savo ideologines organi
zacijas jaunimą. Pereitais me
tais paprašiau jaunuolį iš atei
tininkų, kad įeitų į Dloco valdy
bą ir štai ką jis man atsakė: 
Girdi, Dr. V. Majauskas, jam, 
tam jaunuoliui, pasakė: Nekišk 
pirštų į tą purvą.

Frontininkai nebūtų fronti
ninkai. Po vieno fronto bičiulių 
susirinkimo “Dainavoje”, vienas' 
bičiulių bičiulis parašė straipsnį' 
“Drauge”, girdi, mažas organi
zacijas reikia ignoruoti, tai yra 
neiti į jų ruošiamus parengimus.' 
Ar čia tai frontininkų švarus; 
darbelis? Prieš porą metų Jūs, 
mielas daktare, parašėte “Drau
ge” straipsnį, kad jaunuolis, pra
tęsdamas Vasario 16-sios pro-i 
gramą, tarė netiksliai galūnes, 
bet ar pagalvojate, kaip Jūsų 
.prieauglis prieš auditoriją ištar
tų galūnes ? Nespiauk į vandenį, 
kurį pats geri.

žinau kad nemieli mano žo- 
džiai Jums, bet tiesą turėjau pa- 
rakyti, o jei reikės ir dar dau
giau pasakysiu.

Pirmininkaujantis J. Mikaila 
nebeleido pabaigti skaityti ma
no straipsnio ir pavarė nuo pie- 
destalo. Frontininkai, nors jų 
ir nedaug, bet kovingi, jie kovo
ja prieš savuosius, bet n e prieš 

j bendrą lietuvių tautai priešą. Ir 
kuo lietuvis prieš lietuvį tą kovą 

i baigs, sunku pasakyti.
Po triukšmingo klausimuose 

sumanymuose pasisakymo, kurie 
niekam jokios naudos nedavė, 
pirmininkaujantis J. Mikaila per
skaitė pririnktųjų Į vaidybą pa
vardes. Išrinkti: Dr. Algis Ba
rauskas, Eleonora Grigaitienė, 
Alfonsas Juška, Dana Mačiūnie
nė, Jonas 'Gaižutis ir Janina Ud- 
rienė. Tuo ir baigėsi triukšmin
gas susirinkimas. Susirinkime 
dalyvavo per 80 žmonių.

Detroito Lietuviu 
namŲ reikalai

Balandžio ketvirto sekmadienį 
popietę turėdamas laiko užsu
kau pasidairyti. į kadaise pilnus 
visokių parengimų Lietuvių na
mus ir į Dariaus Girėno klubo 
svetainę. Radau svetainėje ke
liolika klubą mylinčių draugų: 
Justą Pusdešrį, Viktorą Permi
ną, Antaną Norų, P. Vitasą, Jo
ną Atkočaitį su ponia, Juozą Rin
čių, Stepą Lūngį, Feliksą Blauz- 
dį, Vincą Lorencą, belosiantį bi
lijardą teisininką Marijoną šna- 
pštį ir kitus.

Sušnekau su ‘Alkos” meno ko
lektyvo režisoriu J: <Pusdešriu, 
kuris buvo nesenai grįžęs’iš Flo- 

, ridos. Užklausiau jo, ar pla
nuoja persikelti į Floridą? At
sakė, ten būtų neblogai, oras vi
sada šiltas, jau daug yra ten gy
venančių detroitiečių, bet tai dar 
ateities planai.

Užsimezgė kalbos apie ištuš
tėjusius Lietuvių namus. Gir
di jau mažai kas Lietuvių na
muose ir susirinkimus bešau
kia, jei taip toliau bus, reikės 
netiktai mamus, bet ir Dariaus 
Girėno vardu klubą uždaryti. 
Šiais metai valdyba abejoms or
ganizacijoms šiaip taip buvo su
lipdytos ir vėl iširo.

Pirmininkas buvo išrinktas 
windsorietis Mykolas Kizys. Iš 
tikro keista, kad nei neatsirado 
vieno iš Detroito, kuris valdytų 
dvi sudėtingas organizacijas. Ar 
šiaip ar taip galvokime, bet tų 
dviejų sudėtingų organizacijų 
pirmininku reikėtų išrinkti šios 
valstybės žmogų. Juk reikia su
sidurti su Amerikos valdžios pa
reigūnais. Kanadoje gyvenan
čiam sunkiau susigaudyti su 
Amerikos įstatymais.

Terika dalyvauti ir teismuose. 
Neužtenka žinoti, kas dedasi lie
tuvių namuose ar Dariaus Girė
no klube, bet reikia žinoti, kas 
dedasi už jų sienų. Būti geru ad
ministratoriumi ir valdyti dvi 
organizacijas reikia ir patyrimo.

štai, šaukia susirinkimą vie
ną, nesulipdo subyrėjusios val
dybos ir vėl šaukia antrą.

Pirmininkas, šaukdamas susi
rinkimą, nepasiklausia vedančio

- V Indas. Ų- Pranė Slapon- 
Steponamcu^ Winnipeg, Man., 
Canada, užąfsake Nauienas 6 
mėnesiams j&er mūsų bend
radarbį-1 ir korespondentą 
Beniušį — Seną naujienietį. 
Naujieji, mūsų skaitytojai yra 
ilgamečiai ’ lietuviškos . veiklos 
veteranai, žinomi ir gerbiami 
plačioje apylinkėje. Nesęnai 
jie atšventė 50 in. laimingo ve
dybinio gyvenimo sukaktį. lį- 
kilmėse ^Xlaj^vavo apylinkės 
lietuviai bei organizacijų atsto
vai. Steponavičių sūnus Nor
manas yra išrinktas Winnipe- 
go miestų tarybos nariu — al- 
dermanu. ''Utkui Steponavi
čiams už'dėmesį dėkui K. Be- 
niušiui už Naujienų platinimą 
ir bendradarbiavimą.

— Aleksas Jankūnas iš Cice
ro apylinkės, Lietuvių respub
likonų organizacijos veikėjas, 
kandidatuojąžį Morton aukšt 
mokyklos Patikėtinių tarybą.

— Vilija K'erelytė iš Marque 
tte Parko apylinkės studijuoja 
biologiją St. Xavier kolegijoje. 
Jos pastangomis bei kitų lietu
vių studentų ;darbu' ir kolegi
jos vadovybės pritarimu, ba
landžio 5-ji buvo paskelbta 
Lietuvių diena.. Ta proga buvo 
pakviesta programai Giedrės 
Čepaitytė ir Dainės- Narutytės 
tautinių šokių- grupė “švytu
rys”. Po programos stud. Vili
ja ir jos mamytė svečius vaiši
no lietuviškais skanumynais. 
Kolegijos_ lietuviai studentai 
steigia savo klubą. Psichologi
jos katedroj dėsto dr. A; Nor
vilas. ' / . . ■

— Akt. Vrfališ Žukauskai 
pakviestas dalyvauti Kalifor
nijos Lietuvių Radio Klubo 
banketo programoje balandžio 
24 d. 7 vaLiLos Angeles lietu
vių šv. Kazimiero parap. salė
je. Bilietus platina Danute Kaš 
kelienė,7 Juozafe/Mitkus ir kiti 
valdvbos nariai. > .

— Petro Būgailiškio darbų 
paroda ruošiama Hamiltono 
Lietuvių parapijos galėję ba
landžio 9 ir lOLd. Nesenai įvy
kusi paroda Chicagos Lietuvių 
namuose buvo 'Sfekrninga. Ją ap 
lankė daug žrftonių, nupirko 

. daug paveiksiu.*1 / ‘ J'
—. HamilionS. ‘Aidučių. meti 

nis koncertas- rf/tjanketas /ruo
šiamas gegužės. /jį/d/ Hamilto
no Jaunimo centre/ I rudšbs 
darbus įsitraukė Tėvų komite
tas ir choro rėmėjai.

. — Lilija Ze^ęVįčtūtė'įšrjnk 
ta Toronto universiteto-fLietu
viu studentų klubo pirminin
ke, Andrius Rasįūlis — vice
pirm., Vida Javaitė — sekr.-, Ra 
sa Draugelytė-— ižd.,< Neris 
Zulytė — parengimams. Į klu
bą priimami Erindale campus 
ir kitų univedsijętų bei kolegi
jų studentai.

— Dail. A. TamOš'aičio pa
gerbimo banketėToronto mies
te kilo mintis steigti A. Tamo
šaičio Tautodailės institutą. 
Idėja rado gyvą pritarimą, stu
dijuojama bei svarstoma ■ ins
tituto organizacinė forma, 
apimtis ir programos.

— N. Banelienė, dr. B. Jonie
nė, dr. J. čiupfinskienė, D. 
Kalendra ir A‘.**Sukys įeina į 
Toronto Lituanistikos. mokyk
los mokinių iškalbingumo kon 
kurso teisėjų bei premijų, ko
misijas. Konkursas prasidėjo 
balandžio 3 d. ir bus tęsiamas 
grupėmis balandžio 10 d.

HELP WANTED — MALE-FE^LE 

D«rbininkq ik Darbbdnkiv \

' MEN and WOMEN

Want a part time job that pays 
$3.0(1 an hour?., and no expe
rience required! and all train- 
ing furnished at NO COST TO 
YOU! If you . do, then contact 
305th PSYOP BN.U.S. ARMY 

RESERVE.
We have position-openings in 
Printing, Radio, Graphic Arts. 
It is desirable if you can spėak, 

read, write Lithuanian.
Call

694-3031, Ex. 2353' pr 2553
- After 5 P. M. 694-3045

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių reikia

Drabužių taisymams
Patyrimas suknelių taisyme pageidau
jamas. Nuolatinis darbas, pilnas lai
kas. Geras atlyginimas, įvairūs prie
dai ir tarnautojams nuolaida nuo per

kamų prelaų.
NEREIKIA KALBĖTI ANGLIŠKAI

36 So. STATE ST. 
13-1ąs aukštas

• TEL. 855-2160

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS MIEGAMAS kam
barys su virtuvės privilegija vyrui 
arba moteriai, dirbantiems arba pen
sininkams. Teirautis tel. WA 5-6742.

-r. •. '■
: Siuntiniai į Lietuvą
’ir kitus kraštus
K NEDZ1NSKAS. 4065 Archer Aya 
Chicago, <11. 80632. TaL Y A 7-5TO0

HOMEOWNERS POLICY
STATI FARMCall prank Zapolis 

3208ya W.95th St.

State Farm Fire ar4 Casualty Company

ESTATERE
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, žarna — Pardavimui
REAL ESTAT€ cpft SALE 

" Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
C IR ŽEMALS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKĖJ1MAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

- PETRAS KĄZANAUSKASįPrezidtntaa
2212 W. Cer<nak Road. - Chicago, Ill. Virginia 7-7747

BUTŲ NUO M A V IMA S
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

L; . į NOTARIATAS — VERTIMAI.

I VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 .So. Kedzie Ave. — 778-2233
PARDUODAMAS -3 miegamųjų mū- -IR GYVENKIME ČIA 
rinis bungalow su įrengtu beisman- 
tu,- ąžuolinėmis durimis, centriniu 
oro vėsinimu ir 2 mašinų mūriniu 
garažu. Gera vieta ir apylinkė neto
li; 70-tos i vakarus nuo Pulaski. 
$43,500. Tel. 284-7470: -

SAVININKAS PARDUODA 10 kam
barių rezidenciją su G miegamaisiais, 
kilimais ir užuolaidomis. Pilnas rū
sys, karšto ..vandens i šilima, garažas. 
Gera vieta 55-tos-ir Troy apylinkėje

■ arti mokyklų, bažnyčios ir arti vi
sokio patogumo. Kaina . sumažinta 
skubiam, pardavimui Tel. 737-8916.

6 butų iškilaus grožio gelsvas mū
ras. 4 auto mūro garažas. Patiks ir 
jums. Marquette Parke. S£6,000.

2 butų puikus mūras, ■ atskiri šildy
mai, 2 auto garažas. Marquette Par
ke. Arti mūsų. $27,900.

10 BUTU mūras i vakarus nuo Ci
cero Avė. Virš $19.000 pajamų, žemi 
mokesčiai. Puikus investavimas.

GERAI IŠLAIKYTAS 4 puošnių bu
tu mūras. Geros pajamos. Savininkas 
finansuoja. . S -

.NAUJASIS MŪRO BUNG. 4 kamb. 
butas. 1-mė aukšte ir 2 kamb. viršuje. 
Mūro garažas. Į vakarus nuo Kedzie.

ARTI 73 — California 20 metu 
puikus 6 kamb., 2 aukštų mūras ir 
2 auto mūro garažas. Labai patrauk
lus gyventi. $23,300. x

SAVISTOVLAM profesionalui ar 
kiekvienam žmogui galima gerai pir
kti 2 aukštų mūro narna, luksus 6 
kamb. butas ir modernus biznis: -Na
mas prieš 18 metu statytas beveik 
prieš Marquette Parką. $38.000.

Insurance. Income Tax
2951 W. 63rd St. Tel. 436.7878

- -L -— Čikagos liaudininkų snsi- 
rifrikimas įvyks šeštadienį — 
balandžio mėn. 10 d. 2 vai. p. 
p.- EvangelikųReformatų 
salėje 5230 So. Artesian Avė. 
Įęjimaš TŠ šono. ,'j

'' Stasys Paulauskas, skau-> < ■ . t J
tas vytis,- baigęs Cicero Aukšt 
Lituanistikos '< mokyklą, daug 
fnetų žilvyty_ \šokęs tautinius' 
šokius, Yiętnanro karo vetera I 
has, apdovanotas šešiais medą-j 
lia'iš,.-dabar -tarnaująs penktos, 
armijos, 416 inžinerijos atštar- 
gos komandoje, balandžio 4 d. 
buvo pakeltas į kapitono laips
ni- 1

— Cicero ir apylinkės lietu
vių informacinis susirinkimas 
įvyks balandžio mėn. 11 d: 11 
.vai. 30 min. parapijos salėje. 
Kalbės Dr. A. Palaitis, Dr. V. 
Dargis, Dr. Plioplys, teisininkas 
Stravinskas ir kiti.

susirinkimų kalendorių, ar tą 
dieną nėra kitų stambesnių su
sirinkimų. Kiek girdėjau dabar 
užplanuotas susirinkimas balan
džio 11 d. Tą dieną yra du su
sirinkimai : DLOC ir Lietuviš
ko kaimo ir dar kažkokie pietūs 
Dievo Apvaizdos parapijoje. Ma
no ir kitų supratimu, reikia su
rasti toms dviems organizaci
joms pirmininką^ detroitietį, o 
vicepirm. gali būti jr windsorie- 
tis.

S 0 P HIE B A R ČU S 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490fcVA.M.

Lietuvi ykaina: ^sdien nuo pirma-* 
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 v. popiet — šeštadieni ir 

■ sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai 
ryto; - ■ ■* • < '■

1 Telef;: HEmlock 4-2413
;. ’ •' ’ ... 'į' 'i 1

i. 7159 So. Maplewood ąve.

; - CHICAGO, ILL. 60629 (

9 kambarių kaip naujas ranch, 2 
virtuvės. 2 vonios, nauji . karpetai. 
Arti Brighton Parko. Galite greit už- 
imti. $36,500.

2 BUTU modemus mūro namas su 
garažu. Atskiri šildymai. Rami, graži 
gatvė Marquete Parke. t $36,600.

MODERNUS 4 BUTU mūras ir 2 
*uto mūro garažas. \ Atskiri šildymai. 
Cent, air condr- Arti Maria High. — 
$45,500.

VALDIS REAL ESTATE
2625 West 71st St. Tel W 7-7200

BUD’$ REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSTT. -
, ĮVAIRUS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaut
BALYS BUDRAITIS

•»369 ARCHER AVE.. CHICAGO.TE
Tel. 254-5551

REMONTO APYLINKĖJE
135-TA IR ARCHER AVĖ.

Tel. 257-5861

Branq«nyb«s, Laikrodžiai, Dovanot 
visom* progoms. ,

J237 WEST «rd ST., CHICAGO 1
Triet 4344660 % (

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

P618 vienintelį
■f lietuvį tad įninką
M *\. Chicagoje z  “

NORMANĄ
<&jgGkBURŠTEINĄ 
WEjSSj&tJ*1* 263-5828 

¥k<>UB '3w|(įstaigos) ir 
jSSR/iįu 6774439

L. T. V. nariy susirinkimas
Lietuvių Televizijos rėmėjų 

metinis susirinkimas įvyks ba
landžio 11 d., 2 vai. po pietų. 
L.T.V. patalpoje 5845 So. Oakley 
Ave. Bus renkama 1976 metų 
valdyba. Dalyviai bus supažin
dinti su liet, televizijos veikla.

Prašomi visi dalyviai. Po su-' nūnistracijai darbo valandomis, 
sirinknno bus vaišės, kurias pa
rūpinti pažadėjo L.T.V. paren
gimų šeimininkė Eleonora Lu- 
kienė. Stasys Patlaba

(buto)

185 North Wabash Avenue 
2nd Floor Chicago, DI. 60601

—■ Naujienas įgalima 'užsisa
kyti telefonu, ^skambinant ad-

Taip pat kviečiama skambinto 
arba rašyti prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
proga Naujienos -, yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites

— Ona Konkulevičienė-. ir. nemokamai pagal gautus pagei- 
Bronius Zabukas, Ramunės de- irimus ir galimų skaitytojų
likatesų krautuvės savininkai, 
2547 W. 69 St., tel. 925-4254, 
jau yra pasiruošę šv. Velykų 
stalui aprūpinti Gerb. klientus 
visokais jų pageidaujamais val
giais. Pasirinkimas labai įvai-. 
rus. Su užsakymais prašoma 
nesivėluoti. čia taip pat veikia 
gąusus valgiais restoranas. At- 
dira kasdien nuo 8 ryto iki 8 
yąl. vakaro. Pirmadieniais už
daryta. (Pt-)J

adresus.
(Pr).

A. TVER A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBRS 

Pardavimu ir Taisymas 
2M6' WEST 69Hi STREET 

Tel.tj REpublle 7-1M1
" ----- . -»

PIRKIT! )AV TAUPYMO BONUI

M. A. ŠIMKUS
Real Estate. Notary Public.
X INCOME TAX SERVICE

4259 S> Maplewood. Tel. 254-7450
'■ ■ ■ '■ - - r- *

-Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra-.
< - šymai ir kitoki blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

Visi namo ir perstatymo darbai 
Kambariu pristatymas, porčiai, žai
dimų kambariai, rūsys, maudynės, 
virtuvės miegamieji, apmušimas. 
Mažam kontraktoriui reikia darbo.

SKAMBINKITE 545-0478,

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste Ir užmiesty naujus Ir 
oerstatau menus rišu rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning. van
dens boilerius ir stogu rinas (gutters) 
Oirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. HL 60609. Tel VI 7-3447

DĖMESIO 
«—«0 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui, automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams. 

Kreiptis:
A. L A U R A I T I S,. 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

REMKITE TUOS BiZNIERIUS, 
KORDE GARSINASI




