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Praeito trečiadienio naktį Ki 
nijos komunistu partijas biuras 
padarė kelis labai svarbius nuta
rimus, liečiančius Kinijos komu
nistų partijos dešinįjį sparną.

vaizdelis kaip John Trumbull pa
sirašo JAV/.Nepriklausomybės 
Deklaraciją. » ‘k -

Kada buvo išaiškinta, kad čiu 
Enlajaus šalininkai organizavo 
□rotesto demonstracijas, tai tre
čiadienį susirinko partijos pe
linis biuras ir padarė šiuo reika
lu labai griežtus nutarimus. Pir- 
mon eilėn, politinis biuras pa
smerkė šitokį protesto būdą. Jie 
turėjo pasitenkinti savo nuomo
nės pareiškimu, bet ne viešosios 
tvarkos ardymu.

Vėsus \ \
Saulė teka 5:22, leidimai

vyr. vedė- 
Schulman 
kaltinimai

New Yorko NEC vadovybė pa
traukė į teismą N ABET uniją, 
kuri atstovauja žinių tarnybos 
rašytojus, filmų gamintojus, in
žinierius ir technikus, prašyda
ma teismo uždrausti ir sustabdy
ti vandalizmą, ir taipgi priteisti 
200 mil. dol. atlyginimo už su
gadintus įrengimus.

NABET unija turi 1,700 na
riu, kurių 200 dirba Čikagoje.

Darys buvo uždary- 
apsaugojant milijoninės 
įrengimus nuo streikuo- 
sabotažnikų ir gadinto-

Kubos diktatorius Fidel Castro, Afrikoje Kubos jaunę vyry pir
štais sovietines, žarijas žarsto, vasario mėnesį buvo nuvykęs į Mask
vą ir pasakė kalbą susirinkusiems Rusijos komunistu partijos atsto
vams. Brežnevas labai atidžiai klausė, kai Castro dėstė rusams, kaip 
jie privalo pravesti "liaudies revoliuciją". Jis pasigyrė, kad tokią 
revoliuciją jis pravedęs pačioje Kuboje, o dabar bando tą patį pa
daryti Angoloje. Iš Angolos jaunos Kubos vyrus Jis rengiasi slysti 

į Mozambiką ir Rodeziją,_________________ 'į. ______ _

Britų premjeras neteko 
daugumos

Buvęs minisLONDONAS.
teris ir iki šiol britų parlamen
to narys John Stonehouse, lauk
damas teismo už vagystes, fal
sifikavimus ir konspiracijas, pa 
galiau atsisakė iš parlamento ir 
valdančiosios* Darbo partijos, tuo 
būdu sugriaudamas naujojo 
premjero James Callaghan vie
no balso daugumą. Darbiečių bal
sai parlamente išsilygino su kon- 
servatyvaisz ir kitais jų šalinin
kais. Bet Callahan galįs būti 
tikras, kad gaus paramą iš ško
tų it velšų nacionalistų.

NEW YORKAS. — Dvidoleri- 
nėš ($2) grįžo apyvarton. Fede- 
ralinio Rezervui Banko New Yor
ke- viceprezidentas Richard A. 
Debs pranešė^ kad jau kovo mė
nesį šis bankas pradėjo paskirs
tyti ir išsiuntinėti dvidolerines 
savo skyriams, o nuo ateinančio 
antradienio — Thomas Jeffer- 
sono gimtadienio — dvidolerinės 
pradės kursuoti apyvartoje.' Vie-

Multimilijonierius, nepaliko
- testamento

to, Izraelio šalininkai kongresmanaiprisipažino pralaimėję kovą 
nepajėgdami užblokuoti šešių C-130 transportinių lėktuvų parda
vimo Egiptui.

Tokia politikos raida rodo, kad 
aukštieji administracijos parei
gūnai, į siekiantieji Jungtinių 
Amerikos • Valstybių ;. politikos 
posūkio arabų pusėn, daro pa
žangą savo argumentu, jog prieš- 
izraeliška nebėra rizikinga.-

Apie Fordo poziciją foreign aid 
pranešė Senato mažumos'vadas 
Hugh Scott (R. Pa.) ir Atsto- 
vų Rūmų'mažumos vadas John 
J. Rhodes (R., Ariz.) po pasikal
bėjimo su prezidentu Baltuosiuo
se Rūmuose.,*.. ,

“Aš neturiu kitos alternatyvos 
kai tik veto”, pareiškęs prezi
dentas Fordas dėl papildomų ekš- 
tra-500 milijonų doleriu Izrae-

rugpiūčio ir rugsėjo mėnesius po 
maždaug 8167 milijonus kiekvie
nam mėnesiui, — laikotarpiui 
nuo šių fiskalinių metų iki se
kančių, prasidėsiančių spalio 1 
dieną. Prezidentas Fordas tvir
tina, kad Izraelio teisėti reika
lai gali būti patenkinti per tuos 
tris mėnesius ir be ekstra $500 
milijonų.. Prezidentas pasakęs 
senatoriui Rhodes ir kongresma- 
nui Scott,_kad .jis drauge su Iz
raelio premjeru Rabinu Yitzha- 
ku,šiam esant Washingtone, pa
tikrinę visą Izraelio reikmenų 
sąrašą pasiekė “visišką supra
timądėl mūsų pagalbos rūšies 
ir kiekio”;

Būdamas sausio mėnesį Ame
rikoje Rabin nusiskundęs grupei 
Izraelio reporterių, kad turįs sun
kumų su Fordu dėl Izraelio kraš
to apsaugos ministęrio Simono 
Pėrės perdaug išpūsto Izraeliui 
reikalingų dalykų sąrašo.

DeŠinŠŲjy komunistų dar .nešaudo, bet 
kairieji gali imtis šių priemonių

HONGKONGAS, Britų kolonija. — JšfPekino ateinančios ži
nios sako, kad šiandien prasidėjo cidehs Kinijos komunistų par
tijos valymas. ‘Ketvirtadienio rytą jau atleisti keli kiniečių ka
riuomenės vadai ir padarytos didelės pakaitos policijos vadovybėje. 
Penktadieni Hua Kofengas sušaukė nepaprastai dideles demons
tracijas Pekine toje pačioje Didvyrių aikštėje, kurioje paskutinė
mis dienomis vyko susirėmimai su policija. Demonstracija buvo 
žymiai didesnė už visas šiomis dienomis vykusias Pekine.

Paaiškėjo, kad demonst"',/'iias 
organizavo partijos dešinysis 
sparnas, buvusio premjero čiu 
Enlajaus šalininkai. Pradžioje 
atrodė, kad Mao Cetungas ėjo 
kartu su čiu Enlajum bet dabar 
aiškėja, kad jis buvo nepatenkin
tas ne tik buvusiu premjeru, 
bet jam nepatiko ir premjero pa
reigas einąs vicepremjeras Teng 
Hsiopingas. Pastarasis retkar
čiais aptardavo pagrindinius 
valstybės ir partijos valdymo rei
kalus, bet šiaip jis labai? retai 
pas Mao Cetungą užeidavo ir su 
juo nesutardavo.

Tengas buvo toks tikras, kad 
jis bus paskirtas Kinijos prem
jeru, kad nerado reikalo tartis 
su kitais partijos pareigūnais. 
Tengas pas Mao nenueidavo, bet 
kiti partijos nariai užsukdavo 
gana dažnai ir jam pataikančia-

Fidelis Castro būdamas Maskvoje pažadėjęs savo 
"visišką paramą ir simpatiją" Irano "draugams"

TEHERANAS. — Iranas praeitą trečiadienį1 nutraukė diplo
matinius santykius' su Kuba.

Tokį žygį Iranas padarė po to, 
kai .Maskvos radijas .praeitą mė
nesį paskelbė, jog. Kubos prem
jeras Fidel Castro, dalyvauda
mas Sovietų 25-me kongrese 
Maskvoje.priėmė pasikalbėjimui 
uždarytos Irano komunistų par
tijos lyderį Iraj Eskandari. Mas
kvos radijas cituoja Fidelio Cas
tro pareiškimą, jog jis ‘‘pilnai ir 
visapusiškai remia ir simpati
zuoja” Irano nepriklausomybės 
sąjūdžiams ir komunistams”.

SSSR vėl drebėjo žemė

Stiprus žemės drebėjimas vė
lai ketvirtadienį įvyko Centrinė
je Azijoje prie Sovietų Sąjungos 
pasienio su Iranu.

Apie tą drebėjimą pranešė 
Jungti nių Valstybių Žemės Dre
bėjimų, Informacijų įstaiga, 
esanti Golden,. Colorado. Drebė
jimas,, kurs siekė. 6.9 laipsnius 
pagal Richtėrib lentelę, *buvo ga
nėtinai smarkus pridaryti didelių 
nuostolių žmonių apgyventose 
srityse. Nors BU Sovietų pusės 
paaiškinimų negauta, bet minė
tos įstaigos nustatyta, kad dre
bėjimas buvo Aškabado miesto 
srityje, kuri, jau 1949 metais 
smarkiai nukentėjo nuo žemės 
drebėjimo.

Politinis biuras, Mao Cėtungui 
pasiūlius, atleido Tengą iš pir
mojo. vicepremjero pareigų, at
leido . iš komunistų partijos cen
tro komiteto vicepirmininko pa
reigų ir, — svarbiausia atleido 
iš kiniečiu kariuomenės štabo 
viršininko pareigų. Iki praeito 
ketvirtadienio Tengas ėjo Kini
jos kariuomenės štabo viršininko 
oareigas, nors apie tai niekur ne
buvo skelbiama. Jis priklausė 
dešiniajam komunistų partijos 
sparnui ir retkarčiai pakritikuo
davo patį Mao Cetungą, o jo žmo
nos politikos nemėgdavo. Ket
virtadienį ir penktadienį buvo 
atleisti keli Kinijos karo apy
gardų vadai, o masiniame mi
tinge buvo pasmerktas Tengas 
už šiomis dienomis vykusius Pe
kine neramumus. Pasirodo, kad 
čiu Enlajaus šalininkai keliose 
Pekino vietose susirėmė su poli
cija, sudegino didoką policijos 
automobilių skaičių, o vieną po
licijos nuovadą, esančią visai prie 
Didvyrių aikštės, išdaužė ir do
kumentus sudegino. Nauju prem
jeru ir pirmuoju komunistų par
tijos vicepirmininku paskirtas 
Hua Kofengas, dažnai landžiojęs 
pas Mao Cetungą.

Prezidentai Fordas susirūpinęs ar
tėjančiais rinkimais. Jis pajėgia įti
kinti respublikonus, kad jis gali, su
rinkti daugiau balsu, negu pralaimė
jęs gubernatorius Ronald Reagan, bet 
kai jis pasipūri į demokraty gauna
mus balsus, tai turi rimtai susirūpin
ti. Jo laimė, >kad tuo tarpu demokratu 
tarpe nesimato nei vieno rimto vals 
tyblninko, RWcyrut Henry Jackson.

remia tyrinėjimą
NEW YORKAS. — Dr. G. M. 

Edelman. 1972 m. Nobelio pre
mijos laureatas, sako, kad tuos 
■*33 mil. čol.. kuriuos kongre- 
«as skiria Iciaulinės slogos skie
pų gamybai, reikėtų pavesti slo
gus ligos bei jos bacilų tyrinėji- 
mtri. Pasak daktaro, slogos baci
los nuolatos keičiasi ir įgyja vis 
naują atsarumą. Kiekvieną kar
tą, kai surandama prieš juos 
vaistai, jie pasireiškia vėl kitoje 
formoje.

Kitas Australijos medicinos 
tyrinėjimų instituto dr. G. J. V. 
Nošsal sako, kad skiepai tegalės 
padėti 50%. Jis manąs, jog ge
riau būtų iš tų pinigų 100 mili
jonų dol. Išleisti tyrinėjimams, 
geriau tais pinigais pasistengti 
surasti geresnius skiepus.

Ginklų prekyba
WASHINGTONAS. — Ginklų 

prekyba nuolat didėja. Amerika 
1962 m. pardavė ginklų už 2 bil. 
dol. ir 1975 m. jau už 9.1 bil. dol. 
Tokiomis sumomis ginklų užsie
niui pardavė JAV gynybos de- 
:p3rtamentas-.^rivačk>gi-preky- 
bininkų, kurių ginklų pardavi
mas turi būti patvirtintas vals
tybės departamento, ginklų pre
kyba nėra mažesnėmis sumomis.

Iki šiol, pradedant antrojo pa
saulinio karo pabaiga, JAV už
sieniui'ginklų jau yra pardavu- 
sios daugiau kaip už 30 bil. dol. 
Tenka paįmėžti, kad. visas gin
klų pardavimas vykdomas Į kre.- 
dita.

Kisingerio nuomonė
WASHINGTONAS. — CBS 

korespondentas Schorr yra pa
skelbęs New Yorko laikraštyje 
Village Voice slaptą dokumentą, 
kurį buvo gavęs iš senato ko
miteto, tyrinėjančio FBI ir ČIA 
veiklą.-

Korespondentas Schorr, paga
vęs progą vienų pietų metu Wa
shingtone, užklausė Kisingerio, 
ką jis manąs tuo reikalu? Ki- 
singeris atsakęs, kad slapto do
kumento turinys-jau buvo pra
sisunkęs prieš jį paskelbiant. 
Kaltė turi kristi ant toj kas jį 
išdavė, - bet ne kas - ji paskelbė. 
Esą, Kisingeris daugiau susi
rūpinęs jo turiniu, bet ne jo pa
skelbimu.

——— rericaical
Price Washington

Spaudos laisvė
ORANJESTADT, Aruba. 

Spaudos laisvės komiteto — 
PA — suruoštame ,3 dienų 
važiavime spaudos laisvės 
kalais, Costa Ricos pilietis Gui
do Fernandes pabrėžė, kad vy
riausybės kairiojo ir dešiniojo 
sparno naudoja įmantrias prie
mones spaudos laisvei suvaržyti. 
Esą vyriausybės dažnai, tikslu 
priversti spaudą pakeisti nuomo
nę, vartoja ekonomines spaudi
mo priemones, nutraukdamas 
valdiškų įmonių skelbimus.

Fernandes priminė, kad JAV, 
Kanada, Dominikonų Respubli
ka, Jamaika, Costa Rica, Co
lombia ir Venecuela yra demo
kratijos pavyzdžiai tiems kraš
tams, kur spaudos laisvės tėra 
tik šešėliai. Jis .priminė Jung
tinių Tautų UNESCO organiza
cijos norus įvesti didesnę spau
dos priežiūrą.

reiškę^ .kad tokį Izraelio reikala
vimąparėmęs Henty A; Kissin
ger, tai šalpos biliusJ buvo svar
stomas Senato Ežsiėhirų Santykių
•ir

Federalinis cenzas kas 5 metai

WASHINGTONAS: — Atsto
vų Rūmai trečiadienį nubalsavo 
federalinį cenzą (JAV gyvento
jų surašymą) daryti kas penkeri 
metai. Surašymas buvo pradė
tas 179(5 metais ir daromas kas 
dešimt metų. Sekantis surašy
mas bus 1985 metais ir po to kas 
penkti metai.

JAV protestuoja -
Maskvos valdovai, pamėgdžio

dami kelis žydus-New Yorke, te
rorizuoja Amerikos pasiuntiny 
bės tarnautojus Maskvoje. Vie
nas tarnautojas buvo net sumuš
tas Maskvos gatvėje. Be to, ne
siliauna švytinti Amerikos pa
siuntinybę spinduliais. Ne pa
slaptis, kad tokie “darbeliai” at
liekami su Sovietų vyriausybės 
pritarimu.

JAV net tris kartu pareiškė 
protestą Maskvoje, Sovietų už
sienių reikalų ministerijoje. Ra
dijo žiniomis, tretysis protestas 
buvo įteiktas formaliai raštu.

Čikagos miesto 
rezoliucija

ČIKAGA. — Čikagos miesto 
taryba priėmė rezoliuciją, ku
rioje pasmerkiama National 
Broadcasting Co., kad. ji užsida
rė ir neįsileido streikuojančių tar 
nautojų. Pasak mero Daley, 
toks kompanijos elgesys prime
na 19 šimamečio elgesį darbda
vių su darbininkais.

Vicepresidentas ir 
jas WMAQ-TV Lee 
oareiškė, kad mesti 
žinių tarnybai yra nepagrįsti 
neteisingi 
tos tik 
vertės 
jančių

- ■ Neaiški grūdų 
prekyba

WASHINGTONAS. — Sena
torius Frank Church kaltina JAV 
vyriausybę, kad ji nežinanti ir 
neturinti jokių davinių dėl 1975 
m. grūdų prekybos su Sovietais.

Esą Amerikos vyriausybė ne
turinti reikiamų žinių apie So
vietų javų derlių, grūdų sandė
lių pajėgumą, jų atsargas ir jų 
išvežimą; taipgi kiek daug ir ko
kiems tikslams rusai pirks grū 
dus Amerikoje ir kituose kraš
tuose 1976-77. metais.
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PREZIDENTAS FORDAS ŽADĖJO VETUOTI j 
EKSTRA $500 MILIJONU IZRAELIUI

Izrcsšlis pateikęfeišpūstą šalpos reikalavimą sąrašą
: i^^SHINGT^ilS. — Nepaisydamas, kad šie metai yra rin- 

. ........ " lėtai į j^|dentas Fohias trečiadienį pareiškė, kąd ve- 
svetimomš- valstybėms šelpti (foreign-aid) bilių, jei

Mirties bausmė.
WASHINGTONAS. — Kaiku- 

rie senatoriai, John McClellan ir 
Roman Hruska, buvo įnešę Kri- 
minalinio įstatymo pataisų pro
jektą. Pagal jį .buvb norėta kai- 
kuriais atvejais atgaivinti mir
ties bausmę.’ Tačiau paskutiniu 
laiku jie atsisakė minties įgy
vendinti mirties bausmę. f

Jie taipgi sutiko padaryti sa
vo įneštame kriminalinio įstaty
mo projekto kitų nuolaidų, spau
džiant liberališkai nusiteiku
siems senatoriams, kaip sen. 
Philip Hart, Edward Kennedy ir 
•lames Abourezk. Bet ir to ne 
pakanka, senatoriai liberalai 
spaudžia ir nori padaryti, kad 
iŠ to naujo kriminalinio įstatymo noje $2 banknoto pusėje yra Jef 
tepftliktų tik “švelni vilna”. fersono atvaizdas, o Jdtoje —

SAN FRANCISKO. — .Miru
siojo . bilijoriieriaus Howard 
Hughes artimųjų tvirtinimu, jis 
nepaliko jokio testamento, pa
gal kuri būtų galima patvarky
ti jo paliktus didžiulius turtus. 
Hughes, vadintas “keistuoliu”, 
eilę metų gyveno pasislėpęs už
sieniuose, daugiausiai Meksiko
je, mirė pakeliui į ligoninę Hou- 
stone, Tex., kur ir palaidotas. Į 
kapus jį palydėjo tik apie 20 
asmenų. Jį palydėjęs kunigas 
pasakėm “Mes.„nieko neatsineša- 
me ateidami i šį pasauli ir nega-

Maisto produktų kainų 
nusitovėjimas

WASHINGTONAS. — Agri
kultūros departamento ekono
mistas Don. Paarlbėrg tvirtina, 
kad mėsos tiekimui žymiai pa
didėjus ir kainoms šiek tiek su
mažėjus,. tai atsiliepė ir į kitų 
produktų • kainas. ■
. Rezultate maisto produktų kai
nos per pirmąjį šių metų pusme
tį būsiančios tik 4 iki .5-nuošim 
čiais aukštesnės kaip buvo per
nai. Kainų kilimas šiais metais 
numatomas mažiausias keturių 
metų bėgyje. Praėjusiais 1975 
metais kainos pakilo 8.5 nuošim
čiais aukščiau ilž 1974, o J974 
metais pakilo. 14.5% aukščiau 
kaip pėr dvejus metus prieš tai.

Argentinoj nušautą 12 žmonių

BUENOS AIRES; — Trečia
dienį policijos rasti dvylikos 
žmonių lavonai padidino nužudy-t 
tųjų skaičių po nekruvino kari
nio perversmo prieš pora savai
čių iki 94. Devynių nužudytųjų 
lavonai rasti kulkomis suvarsty
ti Ar apdengti, o trys kairiaspar- 
niai partizanai žuvo susišaudy
me su kareiviais Kordoboje.
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Mirusio bilijonieriaus Howard 
Hughes turtas siekia nemažiau 
2 bil. dol. Jis mirė nustojus veik
ti jo inkstams. '

Praktiški patarimai 
kitokie dalykai

CHICAGO, ILLINOIS 6060$

Phone t Virginia 7*7747

Thuri 9-6 S»t. 9-1

KAM PRIKLAUSYS
BILIJONAI

savuo- 
nedėkin- 

neišsimo- 
mus, vai-

• Riešutu- sviestas yra gera 
priemonė- nuimti'kramtomą gu
mą, prilipusią prie grindų arba 
baldų. Guma vėl pasidaro elas
tinga -ir nuvaloma nepažeidžiant 
varnišo, politūros arba dažų.- La
bai sudžiūvusią ir prilipusią gu
mą- tepti tuo sviestu“ pakartoti
nai.

Ameriko 
susidomėjimo Pabaltij u Sandaros veikėjas, pirmininkas 

. ir sėkmingas veiklos vadovas.
Į Nors New .Yorkiečiai nelabai 
mėgsta sukaktis minėti.Lačiau 
bičiuliui Albertui Ošlapui tenka 
šia proga visų vardu palinkėti 
daug sveikų ir darbingų veiklos 
metu.

(Iš “Varpo’, 1965 m 
6- Bus daugiau)

EDAGUOJA L. VALSTIEČIŲ LIAUDININKŲ SĄJUNGOS 
PREZIDIUMO REDAKCINĖ KOLEGIJA

Taip pat ir sekančiame 
rezidiumo biuletenyje..

S Liaudininkų Chicagos kuopa 
per trumpą laiką, dėl nelauktos 
mirties, nustojo dviejų savo na
rių: buv. kuopos pirm. Vaclovo 
Dalinkevičiaus, kuris buvo taip 
pat -“Naujiem-“ ir “Sandaros” 
rėmėjas, ir žinomo šachmatinin
ko Vlado Karpuškos.

RIMTA- KNYGA— GERIAUSIA DOVANA
- - - - » _

NaujiknoM galima g«utt puikių knygy, kurios papuoi bar kolcht

6. Vairuojant automobilį am
žių sutrumpins nuo dešimties iki 
12 mėnesių. M. Miškinytė

Dabar daug kas suka galvą, 
kas tuos bilijonus pasisavins. Bi
lijonieriaus advokatas, niujor
kietis Chester Davis, ir ki^i bi
lijonieriaus nuosavybių' direkto
riai bei vedėjai taipgi negali tokį

Išvalius šaldytuvą, sienas 
lentynas bei daržovėms sky-

and

Quarterly
OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO 4%

td rem: G. J. Lazauskas, 208 West Natoma Avenue. 
Addison, Illinois 60101

moteru.net' 10-čia smūgių’, nes 
moterų širdys yra mažesnės.

© Iš visų laukinių žvėrių bei 
gyvulių zebrai labiausiai, mėgs-' 
ta laisvę. Jie tik labai išimtinais 
atvejais veisiasi zoologijos so
duose ar. cirkuose. . \.

Gyvenimo trumpinto jai
“Dental Abstracts” žurnalas 

suminėjo . priežastis, kurios su
trumpinta žmogaus amžių. x.; “

1. Nutukimas, padidinąs svo
ri 10%,-nuo mūsų amžiaus riu- 
trauks 1: ar 2 metusi ' . ''

2> Kasdieninis cigarečių rūky
mas amžių sutrumpina nuo K iki 
10 mėtų, i .. '££■" :i.

3. Gyvenimas dideliuose mies
tuose, o ne mažesniuose miestu
kuose arba ūkiuose amžių su
trumpins nuo 4 iki'6 metų.

4. Pasiliekant nevedusiu, am
žių. sutrumpins nuo keturių iki 
pmetų.. ■

5. Vyrai trumpiau už mote
ris gyvena nuo dviejų iki S me-

o Vyriausiojo Lietuvos Išlais- 
:'mo Komiteto reikalų vedėju 
? i’gametis Vliko darbuotojas 
c as Audėnas.
a LVLS-gos Prezidiumas Įjau
dink u atstovu į Vyriausio Lie- 
• os Išlaisvinimo Komiteto Ta- 

ą paskyrė Juozą Audėną ir 
' įninku Vytautą Macį iš Wor- 
ter. Mass.
« Eltos pranešimu

1739 s. HalMerf St.. Chicago, III. 60608. — Tel. HA 1-6100

: čekį arba MF; G L? a ;
DRAUGIJOS

universiteto bibliotekai. ■ , . . . - į
Didesniąją knygos dalį sudaro ankstyvesnio Kodet gyveni

mo Europoje ir Sibire aprašymas, autorės sudarytas iš-vyro pa
sakojimų. Gaudamas JAV pilietybę,’jis savo pavardę iš Kodet 
pakeitė j Martin. Knygoj paaiškinama, kodėl jis taip padarė. Jo 
gyvenimo būta tikrai audringo ir jis nusitęsė net per, tris konti
nentus. ' , .

Kilęs iš didžiulės ir tautybių atžvilgiu kiek mišrios šeimos, 
pimiojo'pasaulinio karo metu jis buvo mobilizuotąjį Austrijos 
armiją. Baigęs karo mokyklą ir gavęs leitenanto laipsnį, netru
kus frontė jis pateko į rusų nelaisvę ir atsidūrė Sibire. Ten jam 
po bolševikinės revoliucijos teko patirti'.ypač daug vargo ir bado, 
koŲ pagaliau, pasisekė pasiekti Japoniją ir iš ten su kitais čekų 
legionieriais laivu pasiekti jau nepriklausomą Čekoslovakiją, kur 
jis jau buvo apraudotas kaip žuvęs. Kodetai giminiavosi su gar
siąja čekų šeima Masarykais, tad jo karjerai kliūčių tėvynėje 
nebuvo.... Beveik 2*0 metų jis tarnavo Prahos žandarmerijoj, bū
damas jos komendantu. Už gerą pareigų ėjimą, jis’buvo apdo
vanotas daugeliu ordinų ir medalių. Nuo 1938 m. rudens prasi
dėjo didėli čekų tautos vargai ir viena po kitos sekusios okupacijos. 
Būdamas didis čekų patriotas, jis tuose sunkmečiuose stengėsi 
padėti ne tik savo tautiečiams, bet ir kitų tautų padoriems žmo
nėms." Knygoj Įdėta ir keletas dokumentų, kurie, rodo tą jo hu
manistinę. veiklą; Savo tėvynėj jis išgyveno 'iki 1948 m., kol Če
koslovakija galutinai1 buvo susovietinta. Tais metais jis slapsty
damasis pasitraukė į Vakarų Vokietiją, o iš ten atvyko į JAV.

Tai, be abejo, pirmoji autorės-'parašyta knyga ir gal todėl 
neišvengta kai kurių trūkumų. Sunkoka patikėti ir vienu. kitu 
knygoje aprašytu, faktu, šiaip gi knyga išleista labai gražiai, 
gerame popieriuje, iliustruota visa eile nuotraukų. A. M.

I. Steponas Kairys pirmose Lietuvos 
žadintojų ir kūrėjų eilėse-—

,DR.^. PAJAUJIS jjTfl

Su velioniu Vladu turėjau lai 
mės arčiau susipažinti tik trem
tyje. Tačiau apie jo gyvenimą ii

“Mums, lietuviškojo kaimo 
vaikams, bendrąsias savybes 
neišdildomai diegė ta aplinka, 
kurioje augome. Daug kas mū 
są, išėjusių mokslus, yra lin
kę galtoti, kad jo asmuo pra
dėjo formuotis nuo to momen
to, kai jis ant drobinių moti
nos austų kelnių užsimovė ge
lumbines. Daug kam toks gal
vojimas buvo pateisinamu pa
grindų, kad nugara atsisuktų 
į gimtąją, kaimą .ir net 
sius. Nedovanotinas 
gumas. Mes esame 
kantys skolininkai 
kus, supusiai aplinkai-. Nuosta
biai jautri ■ vaiko . siela- godžiai 
gaudo pirmuosius - vaizdus - bei 
patirtus įspūdžius, juos dedasi 
į pasąmonę ir rūpestingai sau
go. Dažnas mūsų, patys to neį
vertindami, išsinešame gyve
nimo kelionėn vaikystės die
nomis laimėtas brangenybes, 
jas saugome, ir tik kartais, pa
likę patys vieni, su laiminga 
šypsena jas perdėliojame at
mintyje, kaipj brangiausį tur
tą. Juo mus apdovanojo mūsų 
savieji ir mūsų gimtasis kai
mas. .

siautėjo iš okupanto pusės nuo
latiniai ir dideli pavojai, velionis 
Vladas įsijungia į pogrindžio 
veiklą, imasi rizikingo darbo, 

ina. medžiagiškai remia 
ir platina pogrindyje leidžiamą 
liaudininkų, plačiai okupacijos 
metu Lietuvoje skaitomą, laik
raštį “Nepriklausoma Lietuva”. 
Išgyveno daug pavojingų mo
mentų.

Pasitraukęs į vakarus, remia 
patriotinę Lietuvos išlaisvinimo 
siekiančią spaudą ir organizaci-

g ’Šį šeštadieni, balandžio 10 ; <-
dieną, 2 vai. po pietų šaukiamas • 
liaudininkų kuopos informacinis I 
susiriiik'imas Evangelikų-Refor- : 
matų parapijos salėje, 5230 So. Į 
Artesian Ave., įėjimas iš šono. ! 
Kviečiami visi nariai ir prijau
čiantieji, kurie norėtų įstoti į 
kuopą.

® Albertui Ošlapui, gyv. Rego į 
Park N. Y., šiomis dienomis su- I 
ėjo garbinga 80 metų amžiaus į 

is yra įžymus ir ii-!

/. Įvadinis posmas
Kiekvienam, bent kiek susi

pažinusiam su naujosios Lie
tuvos istorija, yra žinoma, kad 
Steponas Kairys buvo vienas 
pačių įžymiausių lietuvių švie
suolių, vadovavusių tautiniam 
atgimimui, revoliuciniam lais
vės sąjūdžiui, valstybės atkū
rimui ir, pagaliau, rezistenci
jai naujai rusų okupacijai. Jo 
tauri asmenybė, ryžtingas atsi
dėjimas visuomenės darbui, jo 
aukšta moralė ir didelė ištver
mė" galės eiti šviečiančiu pavyz 
džiu jaunosioms lietuvių kar
toms. Jo gyvenimas apėmė itin 
svarbų naujosios Lietuvos is
torijos laikotarpį: “Aušros’’ ir 
“Varpo” gadynę, tautos atgi
mimo suklestėjimą, revoliuci
nį 1905 m. sąjūdį, nepriklau
somos Lietuvos valstybės atsi
kūrimą po pirmojo pasaulinio 
karo audros ir, pagaliau, jos 
žlugimą antrojo pasaulinio ka
ro metu. Tad jojo tikrai gyven
ta tarp “Aušros” ir dviejų ka-" 
rų audrų. Ir per visą tą laiko
tarpį, pradedant nuo gimnazis
tinių dienų Šiauliuose (1894- 
1898), Steponas buvo ne' tik 
aktyvus- visuomeninio vyksmo 
dalyvis, bet dažnai jam tekda
vo ir vadovaująs vaidmuo. Tad 
apie Steponą Kairį turėtų būti 
parašyta plati ir išsaffii mono
grafija. Bet emigracijos sąly
gomis tai nėra lengvas dalykas. 
Kol tatai nors galės. būti pa-' 
daryta, mes ryžtamės patiekti 
“Varpe” šį memoralinį straips 
nių rinkinį, nušviečiantį Ste
pono Kairio asmenį bent kai 
kuriais' po' -ilgiais arba kai ku, 
risis reikšmingais istoriniais 
momentais.

ŠĮ darbą- mųnis^fa gerok&i 
palengvinęs pats Steponas, pa- 
i likdamas du savo atsiminimų 
Joniu: “Lietuva Budo” (1957) 
f ir “Tau, Lietuva” (1964). Tie- 
; sa, iš savo aktyvaus visuome- 
j ainio gyvenimo apie sep,tynęs- 
Į dešimties metų jis spėjo apra- 
j šyli vien tik laikotarpį iki 1919 
■ metų. Sunki liga ir negailestin 
; ga mirtis neleido jam pratęsti 
; savo atsiminimų, apimant ne- 
’ priklausomybės laikus. Jis bu
vo pasiryžęs tai padaryti tre
čiame tome, kiek man teko pa
tirti iš artimo bendradarbiavi
mo su juo. pagelbstint telkti 
atsiminimų medžiagą. Pasku- Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygą rinkbjef 

i. CHICAGOS- LIETUVIŲ ISTORIJĄ 
j....  j a ’ ? Ą L . w /' ' . . ‘

Alekso Abrose knyga apraianti paskutinių 90 (1869-1959) metų 
I Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų attiktus > darbus 664 psh Kaina 

$10. Išleido Amerikos lietuvių Istorijos Draugija.
Knygoje aprašyta pirmas Chleagori atvaaavęs lietuvis, pirmos 

, lietuvių kolonijos,- jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija," 48 

J pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biogfafi- 
. jos. Duoti dokumentai katalikišku, sccarlistimų, ISisvamaniškų^it 

kitų organizacijų atlikti darbai, Įsteigtos mokyklos, skaityklos 
kai ir kt. - - ' -

Norintieji šią Įmygą Įsigyti, prašomi paras 
■ Orderį

; _ AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOJ
vardu ir‘pasiųsti:

1739 So. Halsfsd SL, Chicago, IK 60608

veiklą daug buvau girdėjęs iš jo 
vienminčių ir bendradarbių.

Jis buvo 1941-m. sukilimo ak-
Vladu 'tyvus dalyvis. Vėliau, kada lie-

Stfeponas- KaĮfevs^ įžengė į 
29-jį šimtmetį, eidamas dvide
šimt antruosius, savo amžiaus 

mietus? tXa.d_ jis ;ai^o‘ir Brendo 
per paskutinį 19-^0 siinhnečio 
ketvirtį, kaip tik tuo me th, ka
da lietimų tauta st6jd;į tauti
nio atgimimo ir sąmonėjimo 
kelią. Jis buvo gyvas liudyto
jas. tą atgimimo sąjūdį gyve
nęs ir pats aktyviai į jį įsitrau
kęs. “Esu ■ vienas jau nedauge
lio tų, kuriems te.ko matyti Lie
tuvą bundant' 
pats. Tokią tad'ir Antraštę da
vė pirmąj ai "savuŲ aTsiminitnų 
knygai: “Lietuva Hudo”. 1958 
m. balandžio mėnesį- Nek Yor 
ke buvo surengtas mėsas ir ga
na gausingas tos knygos išlei
dimo paminėjimas,- kuriame vie 
nas iš kalbėtojų, rašytojas Juo
zas Petrėnas, tarp kita ko, pa
reiškė šias įsidėmėtinas min
tis; “Tuo metu, kada Stepono 
Kairio aprašoma JLietuva bu
do, jos šviesuomenė gyveno 
nusiminime.. . Atrodė, kad Lie 
tuva tamsi ir juokia. Taip lū
kesčio suimti sake ir' poetai. 
Bet visa taip atrodė tik iš pa
viršiaus žvelgianti Gi lietūvių 
gyvenimo gelmėsecėjo net jau
niems poetams sunkiai sučium 
pamas atbudimas!- Atbudimas, 
skatinamas niekados" neužmirš 
tanių valstybingumo tradicijų. 
Tas nuostabus lietuviškojo kai 
mo atbudimas įvairiomis kryp 
timis šakojosi, vis įgaudamas 
ryškesnes formas.! artimą gy
venimui turinį. Dainose, pasa
kose. mįslėse, neLmėdžio rai
žiniuose ir statyboje slypėjo 
metai iš metų sukaupia ir kau
piama atsarga tolimesniam dar 
bul”. Ir Steponas Khityš gau
siai sėmėsi dvasinid gajumo 
syvų ii tos liaudyje sukauptos 
atsargos. Kaip ir-daugelis iš 
kaimo išėjusiųjų -ličluvių m-

Š. m. kovo 29 d. Marquette ko
plyčioje Chicagoje, įvyko visuo
menės atsisveikinimas su pagar
sėjusiu šachmatininku
Karmiška, staiga mirusiu kovo'tuvių tautą prislėgė klaiki prie- 
27 d. Palaidotas Lietuvių Tauti-1 spaudos sutema, kada aplink 
nėse kapinėse.

Atsisveikinimo žodį šachmati
ninkų vardu tarė p. Zujus. senų 
laikų draugas p. Skeivys patei
kė prisiminimų, kada jis kartu Spausd 
su velioniu buvo sanitarais ne
priklausomos Lietuvos kariuome
nėje. Prof. -Mečys Mackevičius 
atsisveikino liaudininkų vardu 
Jo tartą žodį čia spausdiname

“Skaudaus paskutinio
atsisveikinimo dalvvės-iai!

tiniuose savd laiškuose 
jis, tarp kith ko, rašė (1964 
birželio 26 <L) r “Paskaitęs, 
esu parašęs- “Tau, Lietuva”, 
pajutau labai nusivykęs — 
taigi tėra mano atsiminimų 
lik dalis. Nėra . visai pavaiz
duota. gyventųjųJ įvykių labai 
svarbus laikotarpiai, kaip de-j tyfojuj iškils prieš akis’jo paties pjimiejLkėleri metai šiame
mokestinių Seimų ir vadizmo, krašte. Ir šen ir ten Martinams dažnai tekdavo susidurti su 
bei įvykiai -ašitrojo pasaulinio JAV senaisiais if- naujaisiais čekais, fiėkų tautinė grupė JAV 
karo metu. Esu pasiryžęs tą dL j yra žymiai "didesnė negu lietuvių, bet iš knygos sprendžiant, čekų 
dėlę savo atsiminiirrų spragą - tarpusavis sugyvenimas vis dėlto yra apgailėtinas. Tad nenuo- 

ėliau (1964 ( stabu,.kad čekas Kodetas labai savo tautiečiais nusivylė. Lietu? 
viai jam pasidarė žymiai artimesni ir jis mirdamas testamentu

tačiau-jis hįėkad “nesuinieste- 
-jb", 'fiėišrpve šaknų iš' gimtojo 
kaimo. Jis pats tai gražiausiai 
nusako.

užpildyti
m. liepos' 14 čtjif “Mielas Kole
ga, Labai Jūras3 dėkoju už Jū
sų paskutinį laišką. Aš . ir pats 
labai noriu baigti savo atsi
minimus, paimant demokrati
nių Seimų ir “tautos vado‘’ Iai- 
kotarpį, kad ur esu'atkalbamas 
ką rašyti apie Wautos vadą?. 
Ryž tuosi dar ir ■ dėlto, kad su 
“vadu” teko gyvenime ilgokai 
bendrauti... Dėkoju Jums už 
pasižadėjimą reikale man gel
bėti ir už leidimą pakamuoti 
Jus įvairiais ~pak lausimais; 
Mielai luo leidimu naudojuo
si. Jūsų — Steponas Kairys”.

Deja, likimo "buvo lemta nie
kad jam nebaigti šios savo at
siminimą- dalieji' šiame memo 
Haliniame rmkfiiy, greta- pa
ties velionies'- aisiminimų bei 
įvairios dokumetinės medžia
gos, Stepono Kario asmeniui 
nušviesti tepatafhaus ir keleto 
jo jaunesniųjų 1 bendradarbių 
pasisakymaij.liėčią tą ar kitą 
gyvenimo pusę ar istorinį mo
mentą. ' • ’

2212 WEST CERMAK ROAD

Prrxi Kaxanavskxi, Pretūleia

HOURS t Mon. Tae.Fr 1.9-4SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

$2.00
$550

relį šluostyti citrinos sunkos 
skiedinyje pamirkytu rankšluos
čiu arba pusiau drėgna kempine. 
Šaldytuvas bus Švaresnis ir pa
naikins n epageidanjamą kvapą. 
Tokiu pat skiediniu užbaigti plo
vimą virtuvės liekanų dėžės.

e Po žiemos šalčių ir pavasa
rinio lietaus langų bei durų alu- 
minijaus juodas dėmes galima 
pašalinti arba sumažinti valant 
žibalu. ; \

e. Nuplautus teniso’ batukus 
purkšti prosijimo krakmolu. Ba
tai geriau atrodys, ilgiau bus 
švarūs ir gr< 
juoš nuvalyti.

e Rašalu, dažais, derva ar
ba kitokiomis slinkiai nuplauna
momis medžiagomis suteptas 
rankas pirmiausiai tepti vazali- 
nu ar alyva, gerai atmirkyti ir 
nušluostyti, o tik po to plauti 
įprastu būdu. Tiems dalykams 
naudojama taip pat mechaniku 
muilo mostis, milteliai arbS lava 
muilas. //:: T e L ’ f

S RašaltrMėmės iš '■staltiesės 
arba marškinių galima išimti ’ su 
moterų prą^afhš purks^č'^

e i Marškinius, dra’bkž<i,iis’'!ir 
užvalkalus- plhuti išviiksčltl^'kad 
geroji arba: viršutinė pūšė ma
žiau susidėtetų ir atrodytų nau
jesnė. . ■;

q Smunkančias vyriškas ko
jines ir. palaidus megztukų ran
kogalius, siaurinti pervedant po
ra eilių tįstančiu siūlu. " vy

S Mažiausiai limpama vyrams 
liga yra raupai.

vietų Sąjungą nepripažinimo 
JAV politiką. Mes tebepripažįs- 
tame ir tebepalaikome Lietuvos 
teisę į nepriklausomybę. šios 
pozicijos visai nepakeitė nei Eu
ropos Saugumo ir Bendradar
biavimo Konferencijos rezulta
tai, nei Konferencijos Galutinio 
Akto bet kokia sovietinė inter
pretacija”.

Vliko- © Jurgio Krikščiūno, Felicijos 
ka JA.V Valstybės Departs-1 Bortkevičienės ir kt. monogra- 
ritui dėl JAV jaunųjų politi-'fijų leidimo reikalu sekantį kar- 
■p.rybos vizito Lietuvoj, paly- tą bus pateikta daugiau infor- 
t amerikiečių pareigūnams, j macijų 
:tybėš sekretoriui Kisirigeriui. LVLS ; 
edus, gautas toks atsakymas:
Mes manome, kad abiejų — 
»" ir lietuvių tautos — inte
rese yra pabrėžti mūsų bu- 
:ą tame tradiciniai pro-ame- 
ietiškame krašte ir įjungti 
tuvą, taip pat Estiją ir Lat- 
p, į mūsų kultūrines ir infor- 
eines programas. JAV Gene
ric Konsulato Leningrade na
rūnų veikla, nuo jo 1973”me- 

vqis įsteigimo, pavaizdavo mūsų 
norą išvengti diskriminacijos 
prieš estu, latviu ir lietuvių tau
tas kur ir kiek tai liečia konsu
lą-irius ir kultūrinius reikalus. 
P 7... kelios JAV artistų grupės 
lankėsi Pabaltij os kraštuose.
Vi'itai, kaip anksčiau paminėto
sios grupės, -papildo Voice of 
J merica transliacijas ir priside-(sukaktis 
da prie Amerikos santykiavimo ; gametis vietos bendruomenės ir į 
i" jos 
principo pademonstravimo ir pa
brėžimo.

Tuo pačiu mes nelaikome,"kad 
vizitai kaip anksčiau paminėti ir 
kiti, kurie gali kartas nuo karto 
pasitaikyti, pakeistų priversti
nės-Lietuvos inkorporacijos i So

le Biwlinh, PENKTreJi ■ METAI; gražiai priSta, 592 psL
K. aieHni*,- O1ETMOJANT, gražiai įrižta, 4B4 psLr _____ _

Kaiyi Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, fl tomas, 
žials viršeliais. 336 psl. Kaina $6.00. Minl-ttaic virį

Prot V»ei; Biržiška, SENŲJŲ LlETUVHKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, 1 dalis. 208 psl, įrišta — SS.OO. minkšuis vir
šeliais— $2,00; n dalis, 225 psl,. įrišta $3,00. tnint.Ą 
Uis viršeliais --- ----------------------------- - -----------------

Piof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai Įrišta, 416 psL
Kipras Bl.finis, GANA TO JUNGO, 492 psl., minkštais vir

šeliais. / _ _—--------- ---- --------■ „ ._______ ; .
Juoias LiMžius, RAŠTAI, 250 psL..... .... ...... ..............
P. Liūdžiuvianž, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

^6 pSl, ..Z .į',, v.—i  - -.................... . - -- » -;■

Janina NarOna, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminims I
170 psl. ,....... ...........   į

M. Gudalit, POVILAS MILERIS,.' biografijas bruožai 2M 
puslapiai —— - ------ __________________ v. Įšna

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.

■-' -..j

saulėžiūrinių įsitikinimų niekam 
neprimesdavo. Jis buvo sau žmo
gus, gilus ir nuoseklus toleran- 
tas kitaip galvojančių atžvilgiu. 
Toji jo visuomeninė dorybė, ku
ri jau ne taip dažnai sutinkama 
pasaulėžiūriniame žmonių ben
dravime. Kiekvieną, jį pažinusį, 
rišo, saistė su juo pagalbos ir 
tikros draugystės jausmais.

Velionis buvo su visais manda
gus. švelnus, taktiškas. Visa sa
vo esybe nusiteikęs artimui pa
dėti, daryti gera. Turėjo subti
lią meninę sielą, intelektualinį 
imlumą ir švelnaus humoro. Tas 

į jo būdo savybes lydėjo nedirbti- 
nas paprastumas ir kuklumas. 
Todėl jo perankstyva ir netikė
ta mirtis yra skaudus smūgis vi
siems, kurie tik jj-pažino.

Liaudininkų S-gos Prezidiu
mo, Tarybos ir Likagus-skyriaus 
vardu, o taip pat savo ir savo 
žmonos — prašau skaudžiausiai 
mirties nuskriaustus? didžiai 
gerbiamą Ponią, ištikimą velio
nio gyvenimo draugę, dukrą, sū-, 
nų. brolius, seseris ir artimuo-"1 
sius, priimti gilios, nuoširdžios (tc,i"cnN (neiškiriaht ir lielu- 
užuojautos žodžius, kaip visų v’ll kmnunistų vadų), jis bu- 
vienminčių gilų liūdesį. • vo kilęs iš pasiturinčiaiūkinin

Brangaus Vlado paliktas švie- kuriuos (tokio-nat'ūkinin- 
sus prisiminimas ir gražaus gy- sūnus) Mickevičiūs-Kapsu- 
venirpo pavyzdys, kuris sielos kas vėliau ėmė prtftarrižiuoli klausimą.iŠryikintL 
gelmėse niekad neišblės, teguo- “buožfinis**;' Ntirs'Stp. '' _ ■ -____ •? ’ ______
cPra J’to ir apšviečia jūsų gyve^ Kairys atsidėjo dairgkfilšfM Lie •NAUJI’F^OS* 
" kelią iki susitikimo su juo tuvos darbininkų (tad daugu-

mž.nyuėje". moje miestiečių) reikalams, BAKŠTI

i , Lietuvės knyga apie Čeką
j Bronė Martin — “PRAHOS KOMENDANTAS KODET”, — 
244 psl., 1976 m., spausdinta ViVi Printing Co., Chicago. ne
seniai iįieista knyga — tai gražus paminklas, sukurtas lietuvės 
žmonos savo nurusiam vyrui čekui. • . . ’

Knygos autorė ir leidėja Bronė Taujenytė-Martin po ilgesnės 
pažinties 1956 m. Čikagoje ištekėjo už čeko Jaroslavo Martino 
Kodeto. Abu jie buvo naujieji ateiviai,- atvykę į JAV apie 1950 m. 
Ji turėjo drabužių valyklą, o jis dirbo fabrike. Vedę, jie prie 
valyklos dar įsteigė ir siuntinių į Europą kontorą “Patria”. Vė
liau jie persikėlė gyventi į Hot Springs, Ark., kur įsigijo didžiulį 
4 aukštų viešbutį. Deja, šeimos laime autorė tegalėjo džiaugtis 
tik 15 metų, nes jos vyras mirė 1971 m., sulaukęs 76 m.

Mažesnę knygos dalį ir sudaro to jų bendro gyvenimo Čika
goje ir Hot Springs aprašymas: kokiose sąlygose ir aplinkoje 
jie kūrėsE naujajanr krašte. " Skaitant kbygą, me vienam skai-
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patalpoje. M i-Los Angeles, Cal.
Jaunimas rengiasi pavasario šventei

publikai cento Altui m-aukoju, tik pra- <ias kitas komcnlanis pridėtas t jo girt 
vakarienė, bei kas jnenorės, šo jų piuigu> persiųsti kitoms yra korespondento darbus. Ben- jėiau ašarojančių moterų ir 

ir organizacijoms. Įdra aukų susna yra <’.
| Dar ilgas yra sąrašas, auko- doleriai, kaip minėta iš jų ten- 
jusių nuo 2d iki vieno dolerio, ka Altui $3,939.95, Tautos Fonj 
Ppe progos ir juos paminėsiu.1 dui arba Vlikui 355 doleriai ir 
čia skelbiamus sąrašas nėra Bendruomenei 165 dol. 
oficialus A11<> valdybos prane
šimas. Žinios surinktos ir vie-

Po programos bus

Ronald Reagan veik visur pralaimi, 
bet jis iš kovos lauko nesitraukia, nes 
jis tikisi turėti pakankamai jėgų pa
kenkti prezidentui Fordui respubli
konu partijos konvencijoje. Jis mano, 
kad Fordas bus priverstas daryti nuo
laidu.

Įdra aukų suma yra 4,469.95 . rų.
Atsisveikinimą pravedi Vy

tautas Albraitis. Apibūdinęs 
velionio veiklą, reiškė šeiniai 
užuojautą. Lietuvos gen. Kon
sulas Anicetas Simutis, apibū
dinęs velionio gyvenimą, pas- 
lebėjo, kad velionis buvo prin
cipo žmogus. Gindamas Lie
tuvos laisvę, negailėjo nei lė
šų, nei laisvesnio laik.

Lietuvių Gydytojų korpora- 
Lithuanica 

pulk. dr. 
Lietuvių

galės bilietą pirkti tik šokių 
dainų programai.

Aukos Amerikos Lietuvių 
Tarybos skyriui

Vasario Kitą minint Los An
geles ir apylinkių lietuviai Ame

Kovo 20 d. šv. Kazimiero pa- Tad ir paklausiau ansamblio 
rapijos salėje, filmo Sala rody- vadovės — kaip tai yra? 
mo belaukiant, prakalbino' ma
nę Ona Razutienė, Jaunimo an- bet paaiškinąs. Los Angelės - - . - ,
samblio vyriausioji vadovė —-Jaunimo Ansambl s esąs atski- _r*\ aO ai sūrėjo
šokių ir dainų mokytoja, kvjes- ras vienetas, Bendruomenei pinigų. . u onus u i-
dama į posėdį HoUvwood Pal-Į duodąs varda, o Bendruomenė tokis pajamomis susidarė J,- 
ladium name. Posėdžiaujama ateinanti pagalbiniais darbais į 
būsijį apie pavasarinę Jaunimo talką. Tai esąs dviejų atskirų 
ansamblio šokių ir dainų šven- • organizacijų ijendradarbiavi- 
tęt kuri būdanti birželio mene- mas.

' sjį didžiulėje Hollywood Palla- j —- Mes dirbame, mes šoka- 
di u m salėje. j me, — kalbėjo vadovė, — ką

Hollywepd palladium audito-’ uždirbame, tą ir tuiTme. Nese- 
rija žinoma ne tik vietiniams, niai buvome į San Francisco 
bet ir kitij miestui gyventojams, nuvažiavę ir ten šokiais paįvai- 
kurię nors retkarčiais pasižiūri rinonie Vasario 16 minėjimą, 
televizijos programų. Čia būda- Ir šokome taip gerai, kad net 
vo garsiųjų oskarų filmų žvai-j ten pairusio šokių ratelio na- 
gždėms įteikmo iškilmės, čia riai 
ir dabar dar mažesniųjų oska- vėl ten šokiams susiburti. Gal 
rų įteikimo vakarai, konvenci
jos ir kitokios programos tebe- 
rengianujs. Ir lietuviai čia (be
ne pirmą kartą) yra įžengę 
1974 metais, kai Jaunimo an
samblis minėjo 25 metų veik
los sukaktuves. Turėjo ir svečių 
šokėjų: Čikagos Grandis, Det
roito šilainė ir San Francisco 
Vakarų vaikai sutartinai ar at
skirai, kaip ,svečiai, šokdami 
paįvairino programą .
^Prieš* aną^ jūbilrėjihę šventę

. kaip tai yra?
Atsakymas buvo netrumpas,

į 939.95 dolerių suma.
' j Didžiausių auka

pasidžiaugė ir susigundė

J. Klauseikis

DR. VACLOVUI PAPROCKUI MIRUS
12 d. dr! sj ok. Lietuvoje tėvelį, nioks- 

Long Beach' Lietuvių Klubas,> Vaclovas Paprockas blogai pa- lo draugus ir
s. Po 109 avie ir rengėsi važiuoti į ligo riems lietuviškiems reikalams 

tūkstančius dolerių išaukojo.. ,

pasi reiškė I 
r Kliihix I

S. nt kovo mėli.
gimines.

KLsųĮjraukti tiek- publikos, kad 
^įm^pmokėti gana brangią 
^fės’įnuomą, orkestrą ir’kitas 
plmdas? Publikos gausumu pa- 
šisekė ne tik išlaidas apmokėti, 
beUdar ir pelno liko.'
Į.Santykiai su ^Bendruomene
į Išgirdęs, jog ir šįmet jauni
mo* šventei išnuomota Holly
wood Palladium salė,, lyg sua
bejojau ir nustebimą išreiš- 
reiškiau annsamblio vadovei 
klausimu:

— Ir vėl ten, Į Hollywood 
Palladium?...

— O kaip manai! — atsakė 
Rązutienė, — šįmet latviai . ir 
estai su mumis šoks! Manai, 
kacį mums užteks parapijos 
kiemo!

Drąsi ir energinga moteris 
ta ansamblio vadovė. Nepabi- 
jpjau ir aš dar vieną klausimą 
iškdti;-1974" metais reklamos 
sakė, jog Liet.1 Bemduomenės 
Los Angeles Jaunimo Ansanib- 
Ks,.'minėdamas 25 metų sukak
tuvės, rengia iškilmę Hollywop- 
do Palladium auditorijoje, bet 
vėtiąu:. buvau girdėjęs, jog- po 
gęrb: pasisekimo ir po nemažo 
pelno to' renginio pinigai neper- 
dubti ' į .Bendruomenės kasą.

jie-į mūsų šventė atvažiuos. 
Turime pinigų, galėsime rude- 
nįričlkągon nuvažiuoti ir di
džiojoje šokių šventėje šokti. 
Jei pinigus atiduotume Bend
ruomenei, tai tiek iš jos ir be- 
gautumėm... .L

Ansamblio vedėja Ona Razu- 
tienė yra veikli ir darbšti narė 
Bendruomenės valdybos kaden
cijų • kadencijose.. ’ Žinoma, jog 
Bendruomenė, kaip organizaci- 
■ • » ■ , Z, : 1 ' 'j ' -

ja, kuri' vos apie porą šimtų te- 
šurenka .naricTarbą solidartfhtif- 
mokesčio, nedaug ką gali ir pa
daryti. Tačiau lošangeliškė vi
suomenė labai nuoširdžiai re
mia Jaunimo- ansamblį, kurs, 
kaip dabar paaiškėjo, veikia at
skirai. nuo. Bendruomenės savo 
nuosavais planais ir savo atski
ru iždu. '. L- 
. Baigdama pokalbį Ona Ra- 
žutienė dar pridėjo:

— 0 kas būtų apmokėjęs iš
laidas, jei 1974 metų šventės 
pajamos nebūtų padengusios 
išlaidų ir būtų likusi skola? Ar 
Bendruomenė? Mes rizikavo
me, mes padarėme...

Pabaltiečių diena
Šįmet jaunimas šoks ir dai

nuos birželio 13 dieną, Hollyo- 
wood Palladium auditorijoje. 
Programos pradžia" 4:30 vai. Vi
są rengimo - naštą'yra paėmęs 
lietuvių ansamblis, pasikvies
damas svečiais programos da
lyviais latvius ir estus. Bus šo
kių ir dainų. .

Parengimas angliškai pava
dintas Baltic Folks Song and 
Dance Festival, o lietuviškai 
vadinsis Pabaltiečių šokių ir 
daimj šventė. Esą kviečiami 
visų trijų pabaltiečių tautų su- Jodelė. 
augusiųjų chorai, bet dar neži
nia ar visi dalyvaus.

įteikęs 221.60 dolerius. t
dolerių aukojo: Santa Monica į ninę pasitikrinti. Nuėjęs į sa- 
Uctovių Klubas^ dr. 51. ir A Jvo kabinetą, i........ . .......
Deveniai, E. ir J. Sinkiai, A. jpismūgio mirė. . _

; Velionis d r. Vaclovas Paproc 
- kas gimęs 1905 m. rugsėjo 29 
d. Zarasų aps. Degučių vis. Za- 
blaiškių k. Porą gimnazijos 
klasių buvo gaigęs Maskvoje. 
1919 m.- grįžo j Lietuvą. 1921 
m. baigė Zarasuose progimna
ziją. 1927 m. baigė Zarasuose 
mokytojų t kursus. Kurį 
mokytojavo Zarasų aps. 
savu dvare.

1929 m. baigė Simano Dau- 
___ j mokytojų seminariją 
Kaune. Netraukė mokytojo pro 
fesija. Pradėjo mediciną stu
dijuoti. Gydytojo diplomą įsi
gijo 1936 m. Buvo Kaune vai
kų klinikos asistentu ir kito
se pareigose. Dirbo Vytauto Di 
džiojo uniyersitete chirurginėje 
klinikoje kaip prof. Kuzmos 
asistentas. Medicinos žurnale 
parašė 7 mokslinius straips
nius. Studijų tikslais 1943 me
tais lankėsi Vokietijoje ir Aus 
trijoje. 1944 m. artinantis ru
sams su žmona Birute ir duk
rele Kristina pasitraukė iš Lie
tuvos į Austriją.

Austrijoje buvo paskirtas 
Voecklabrucko aps. vyr. gydy
toju chirurgu. Tuo laiku teko 
-vokiškuose laikraščiuose skai- 
tytięv geriausius atsiliepimus, 
apie Vaclovą Paprocką, kaip 
gerą gydytoją ir chirurgą.

1947 m. pasiekė Ameriką. 
Iki 1951 m. buvo ligoninėje 
rezidentu. Sakėsi, kad tai bu-

L. Tumai, šimtą -^dolerių Alto 
iždininkui įteikė ir R. A. Nelsai, 
bet auką jie prašė suskaldyti: 
50 dolerių Altui, 25 dol. Tautos 
Fondui ir 25 dol. Liet. Bendruo
menei.

Buvo ir daugiau asmenų, ku
rie Alto iždininkui įteiktą ar at
siųstą auką prašė suskaldyti ir 
persiųsti kitoms organizaci
joms, pvz., V. ir A. Pažiūrai jų 
60 dol. prašė suskirstyti šitaip: 
25 dol. Altui, 25 dol. Tautos ukanto 
Fondui ir 10 dolerių Rezoliuci
joms Remti Komitetui. f i .

Po 50.00 dolerių aukojo: 
Prel. J. Kučingis, A. ir V. Mar- 
kevičįai, H. ir M. jPasker, G- 
Kazlauskas, E: ir H. Badenas, 
S. ir J. Kvečai, dr^. Ji^gįlas,
O. Gustienė, A. Škiriuš, ir\f. 

' čėk^hWsk^^^f^Sifeįl|Luk- 
šienė -ir šeima '50 
skirsto: 25 dol. 
Tautos Fondui, 
šimt dolerių yra auko^^es^ar 
dvi šeimos, bet (nė vieną jų 
Altui nė persiuntimo^ išlaidoms 
nepridėjusi) prašo’ jų <auką per
siųsti, kitai organizacijai. -

Po 30 dolerių aukojo: J. Bal
trūnas, J. ’Prusmskas, V. .irt V. 
Kazlauskai. P. ir M. .Grušai savo 
auką skirsto: 15 ^16L .Altui ir 
15 dol. Tautos Fondui. Vj ir H. 
Vidugiriai: 15 dol. Altui ir, 15 
dol. L. Bendruomenei. '.

Po 25 dolerius aukojo: R', ir 
L Bužėnai, E. ir I. Vilkai, Tau
tiniai Namai, J. ir O. Motiejų--’yg jam sunkiausi metai. Rei- 
nai, LST-Korp. Neo Lithuania, įėjo išlaikyti pakartotini val-
P. ir R. Praniai, A. ir E. Anibra- stybinįąi gydytojo egzaminai, 
ziūnai, dr$ 4;:ir G. -Gudauskai, Nugalėjo*’irusią kliūtį.
J. ir D. Mitkai, B. ir A. Seliu-Į';----  ' * ■'
kai, P. ir R. Šakai, Lietuvių 
Tautinė Sąjunga, L. ir -I. Oksai, 
A. Mažeika, J. ir J. Petroniai, 
A. ir M. Maskaliūnai, dr; dr. _____ 
R. ir D. Giedraičiai, J. Černius, teisę g^’dytojo" praktika
Susivienijimo Lietuvių" Ameri- " * - 1-- '
koje 75 kuopa, V. Jasiulionis, 
A. Galdikas, J. ir M. Ukšai,1 A., 
Sabaliauskas, L. Reivydaš,- J.

s, J. ir I. Rauti naičiai! Ir 
po 25 dolerius aukojusių 'są
raše yra penki aukotojai,' nė

ATtį£ 
Po^^^de-

ištiktas širdies Rasdavo dar atliekamo laiko 
ir lietuviškoje spaudoje ben
dradarbiauti?

Skaudžiai pergyvendavo lie
tuvių bendravimą ar bendra
darbiavimą su Lietuvos oku
pantu ar jo pastatytais pakali
kais. Sakydavo, kad išeivijos 
lietuvių bendravimas ar ben
dradarbiavimas naudingas tik 
okupantui, skaldyti išeivijoje 
lietuvius ir silpninti kovą Lie
tuvai laisvę atgauti. Ameriko
je išgyveno 29 metus. Kartą 
paklaustas, ar jis, atgavus Lie
tuvai laisvę, grįžtu į ją? — Kad 
ir į vargingiausią Lietuvą, vis
ką pametęs grįžčiau, nes ten 
mano tėvynė ir aš jai priklau
sau, — atsakė.

Su daktaru Vaclovu Paproc- 
ku kovo 15 d. Richmond Hill, 
N. Ym Garšvos Haven Hill ko
plyčioje, atsisveikinti susirin
ko minia lietuvių ir jo buvu
sių pacientų. Koplyčioje žmo
nės nebetilpo. Dauguma stovė-

laiką
Vien-

1951 m. vasario 2 -d. išlaikė 
egzaminus ir gavo teisę verstis 
New Yorke gydytojo praktika. 
Tuo laiku jis buvo pirmasis 
iš Lietuvos atvykęs gydytojas,

L1 ETLVIAI ]
SVEIKINAME 
AMERIKĄ

AMERIKOS
BICENTENNIAL MINĖJIMAS

Z*

McCORMICK ARI E CROWN THEATRE 
š/rii. Balandžio mėn.25d. 2 vai; p-p- 

VIENINTĖLĖ PROGA DALYVAUTI!
VLADO JAKUBENO SIMFONINE MUZIKA^ATLIKS CHICAGOS SIMFONIJOS ORKESTRAS

• VĖLIAVŲ PARADAS • CHORAI
• SVEIKINIMAI . • TAUTINIAI ŠOKIAI
.SOLISTAI .IŠRAIŠKOS ŠOKIS IR
•\ ŠREINERIU ORKESTRAS

BILIETAI PARDUODAMI: BRAZDŽIONIO KRAUTUVĖJE 2646 W. 71«t. TEL. PR8-53ik

ARIE CROWN THEATRE KASOJE IR
T1CKETRON 30-TYJE shopping center.

BILIETU KAINOS: 4, 3 IR 2 DOL.

PO MINĖJIMO BANKETAS. ASMENIUI: 12.50 DOL.
* TELEFONAS: 436 - 7»78

atlikinėti. Antidare Brobklyrie 
savo kabinėtą.' Greit tapo po- 

’puliariu, kaip gydytojas ir chi 
rurgas. Lankėsi pas jį’ kaip- 
gydytoją nė tik lietuviai gy
venantieji New Yorke, bet ir 
įvairių tautu žmonės. Būnant 
laidotuvėse teko girdėti didėlį 
apagilestavimą, dėl jo mirties 
lietuvių, lenkų, vokiečių, rusų 
ir kitų tautybių žmonių.

Gyvendamas -Amerikoje ne
buvo užsidaręs vien gydymo 
praktika. Gyvai reiškėsi lietu
viškoje veikloje. Nemaža strai- 
spnių rašė Medicinos žurnale. 
Savo lėšomis išleido veikaliu- 
ką, apie pirmąjį New Yorke 
apsigyvenusį gydytoją ir mo
kytoją Aleksandrą Kuršių (Len 
kai pasisavinti norėjo-nepasi- 
siekė). Jo pastangomis prie gy
dytojo Kuršiaus gyveno namo 
buvo prikalta memorialinė lėn 
ta. Entuziastiškai džiaugėsi dėl 
išsleistos knygos “Lithuania 
700 years”, šios knygos prista
tyme pasakė jautrią kalbą.

Buvo kurą laiką Lietuvių 
Gydytojų Draugijos pirminin
ku. Savo lėšoms atspausdino 
keliolika tūkstančių nu t vokų 
klijuoti ženkliukų. , ženkliuke 
atvaizduota tautiniais rubais 
aprengta ir retežiai sukausty 
lietuvaitė su užrašu “Lithua
nia iš under colonial Bondage 
of the USSR since W. AV. 11”. 
Suorganizavo Birželio trėmi
mo sukakčiai teksto ir melodi
jos konkursą (Laimėjo Birutė 
Pukelevičiūtė) .

Retas lietuvių didesnis Su
būrimas praėjo, kuriame fife- 
dalyvavautų ir dr. Vaclovas 
Paprockas. Gausiai rėmė siun
tiniais dar kelis ifitettts

cijos Fraternitas 
vardu atsisveikino 
Vladas Ingelevičius. 
Gydytojų Draugijos vardu-dr.
Benediktas Jankauskas, Bend
ruomenės- Česlovas Janusas. 
Atsisveikinimas baigtas kuni
go Pikturnos malda.

Kovo 16 d. Angelų Karalie
nės bažnyčioje keturiems ku
nigams atlaikius pamaldas, bu 
vo nulydėtas į Cypres Mill ka
pines. Nežiūrint į smarkoką lie 
tų ir šlapdribą ir čia susirinko 
daug žmonių palydėti daktarą 
Vaclovą Paprocką į amžinybę. 
Prie kapo atsisveikinimo kal
bą pasakė ir pasimeldė kun. 
Pikturna. Sugiedotas Lietuvos 
himnas, i

Dėl šeimos didelės širdgėlos | 
ir liūdesio laiduotuvių direk
toriaus patvarkymu buvo pa
laidotas bendroje sekcijoje. 
Ant rytojaus žmona vyrą, vai
kai tėvelį, įdėjus į karstą sau
ją Lietuvos žemelės ir gintaro, 
perkėlė tose pačiose kapinėse 
į lįetuviij sekciją.:

Pasiliko giliame liūdesyje 
žmona Birutė, dukrelė Kristi
na, sūnus Vytautas, trys anū 
kai. Sesuo dr. Konstancija Ši
maitienė su vyru Juliu, sesuo 
Aleksandra Matekūnienė su 
vyru Petru, brolis Petras ir ki
ti giminės.
Mielas Vaclovai tebūnie Tau, 

kad ir svetinga, bet vis tiek sve 
įima Amerikos, lengva žemelė. 
Žmonai, vaikams seserims ir 
broliui giliausia užuojauta.

Stasys Juškėnas
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Nuosmukiu nuvedusi vidutinybė
Al. B. (arenas)), pirmas pradėjęs klibinti L. Šimučio 

Drauge stipriai stovėjusią koją, kad pats galėtų ten stip
riai atsistoti, dar ir šiandien pokalbiuose primena, kad 
jis tokios ar kitokios žinios negalįs dėti, nes jo kojai 
Drauge susidarytų pavojus. Jokio pavojaus jam ten nė
ra ir niekas jam nenori pakenktu

Bet reikia pripažinti, kad Al. B. yra truputį drą
sesnis, jis mato toliau savo nosies, retkarčiais užsuka ir 
Į opozicijos susirinkimus, pasiklauso jų argumentų, pati
ria apie vartojamą prievartą ir geram savo bičiuliui pa
taria stpraipsnį nunešti į Naujienas, nes Draugas bent 
dabartiniu metu tokius klausimus keliančio straipsnio 
nedės.

Jis tai žinąs iš patirties ir, norėdamas tavo bičiuliui 
gero ir išvengti bereikalingo nemalonumo, pataria visai 
negaišinti laiko ir dabartiniems Draugo redaktoriams 
minėto rašinio nenešti

Vakarykščiame Drauge Al. B. įžanginiame prašne
ko apie lietuviškąjį meną, to meno faktus, to meno vidu
tinybę ir bendrai apie lietuvišką gyvenimą. Jis: primena 
savo laiku paskelbtą kultūrinino mūsų gyvenimo nuos
mukio manifestą, kalba apie mėgėjų teatrą, apie meni
ninkų nepajėgumą prasikalti iš vidutiniškumo. Užsime
na apie leidžiamas antologigijas, į kurias pateko nelėraš- 
čiai vaikams, užsimena apie premijuotas knygas, kurių 
mažai kas teskaito ir apie poeziją, kurios niekas nenori 
deklamuoti. Neskaito ir nedeklamuoja, nes tie kūriniai 
yra vidutinybė, silpni, ne sukę noro jais gėrėtis, nes juo- 
senėra dvasinio grožio. Geram klausimui nagrinėti pas
kyręs įžangini, jis jį baigia:

“Ir kyla klausimas, kas galėtų taip atrinkti, kad 
visi kūriniai būtų išskirtinai geri ir norom nenorom 
tenka paklausti, ar geriau tegu gyvuoja, kad ir nelavai 

vykęs mūsų kultūrinis pasaulis, ar tegu miršta, jei negali 
būti tobulas.” Draugas 1976 m. bal. 8 d., 3 psl.)

Šiandien kiekvienam aišku, kad tie, kurie iki šio me
to skelbė konkursus rinko iš mažiau nusimanančių kon
kursinei komedijai reikalingus pinigus, nieko vertinges
nio neatrinko. Kas iki šio meto padaryta yra vidutiny 
bė, kurią kiekvienas metas labiau blukina. Tai žino kiek
vienas protaujantis lietuvis. Ši tiesa aiškėja kiedyienam,

mas premijas laimėjusius mūsų veikalus.
AL B., prisipažinęs, kad iki šio meto **kūrta” tiktai 

abejotinos vertės vidutinybe, kelia kitą klausimą: ar ge
riau, kad ta vidutinybė gyvuotų, ar geriau, kad ji mir
tų. Mums atrodo, kad šį klausimą redaktorius kelia be 
reikalo. Ne jam teks šį klausimą spręsti. Jj nuspręs pats 
gyvenimas.

Jį gyvenimas jau išsprendė. Jį išspręsti padėjo pats 
Al. B., bandydamas nuslėpti gyvenimo faktus. Jį spren
dė visi tie Al. B. bendradarbiai, kurie, išstūmę L. Šimu
tį, pradėjo nesiskaityti su gyvenimo faktais, o gyvenimo 
tikrovę stengėsi nuslėpti nuo žmonių, kurie tuos faktus 
turėtų žinoti. Savo rašinio pavadinime AL B. kalba apie 
gyvenimą ir apie faktus, bet apie faktus neužsimena. 
Jis kalba apie nuosmukį į vidutinybę, bet jis nemini tų 
faktų, kurie ton vidutinybėn nuvedė. Gyvenimo faktus- 
visi Al. B. bendradarbiai pradėjo slėpti prieš dešimtme
tį,- o šiandien jiems patiems jau tenka svarstyti problemą 
apie nuosmukį, vidutinybę arba net mirtį ‘

Nesigilindami į tolimą praeitį, imkime visuomeninio 
ir kultūrinio mūsų gyvenimo nuosmukiu vedantį f akta: 
Naujienas skaitantis Amerikos lietuvis žinojo, kad Simo 
Kudirkos išlaisvinimo reikalais j daugiausia rūpinosi 
Amerikos Lietuvių Taryba, ypač josios pirmininkas Dr. 
Kazys Bobelis. Visos didesnės lietuvių organizacijos ži
nojo, kad ALTAS pasiuntė pinigus Kudirkos šeimos ke
lionei apmokėti. Kas nežinojo, tai vėliau Naujienose skai
tė ALTO duotą šių pastangų atskaitą.' Tuo tarpu AL. B. 
bendradarbiai Drauge tris kartus paskelbę kad JAV LB 
pirmininkas rūpinosi Kudirkų šeima ir apmokėjo kelio
nę į Ameriką. Tiktai vasario mėnesį Ą. Gečys Los Ange-. 
les lietuviams viešai pripažino, kad ALTAS- Kudirkos ke
lionę finansavo. Bet tas pats AL B. nesinteikė per du me 
tus šiuo reikalu skelbto melo atitaisyti Kas^kitokio laik
raščio nebeskaito, tai tas ir šiandien tiki Drauge paskel
btu melu apie Kudirkų šeimos kelionę į Ameriką. Al. B. 
turėtų žinoti, kad skelbiamas melas veda į nuosmukį. Kas 
to melo nepatikslina', tai nuosmukį dar lalnau gilina.

■ , - V" f-r y

Naujienos neišeina tokios geros,' kokių N. leidėjai 
norėtų. Jose pasitaiko korektūros klaidų, jose ne visuo 
met kalba išlyginta. Jos turi ir kitų trūkumų; Bet Nau
jienos yra pats seniausias ir plačiausiai skaitomas 'Ame
rikos lietuvių dienraštis. Kai lietuviškos kultūros “mo
dernūs puoselėtojai”, -sudarinėdami lietuviškų laikraš 
čių sąrašą, nutarė į jį Naujienų neįtraukti, _ tai padarė 
didelį nusikaltimą. Galima nesutikti su Naujienoms, gali
ma nepritarti jų teikiamai informacijai, bet negalima pa
neigti, kad jos išeiną^ Nei AL. B., nei bet kuris kitas jo 
bendradarbis;- susirūpinęs nelemta vidutinybe) netūrėjo 
drąsos pasakyti, kad šitoks gyvenimo faktų paneigimas 
yra aršiau, negu vidutinybė, tai yra nusikaltimas, kurį 
turėtų smerkti kiekvienas lietuvis inteligentas, besisie
lojus bandymais prasimušti iš vidutinybės.

Kol lietuviškas kultūrinis gyvenimas nebus parem
tas šiandieninio mūsų gyvenimo faktais, kol neturėsime 
drąsos pasisakyti prieš pagrindinių piliečio ir organiza
cijų teisių miųdžiojimą, tai mes iš vidutinybęs nepakil
sime. Jei nepakeisime būdo kultūriniam gyvenimui ver
tinti, tai smuksime dar giliau purvą Nedrąsių straipsne
lių rašymas iš vidutinybės neišgelbės. jj- j

ANTROJI MOBILIZACIJA
Buvo graži, saulėta ir šilta 

1939 ni., rugsėjo mėnesio ant
roji diena. Grįžęs iš tarnybos 
su draugu V. V., kuris gyveno 
netoli manęs, išėjome pasivaikš 
čioti. Taip sau bevaikštinėda- 
mi ir šnekučiuodami, sausu, 
tyru ir puikiu rudens oru kvė
puodami, nuklydome į JPanemu 
nes pušyną.

Nepaprastas gamtos grožis, 
sausas ir švarus oras, švelnus 
•pušų ošimas ir jų malonus gai
vinantis kvapas, persunktas sa 
kųį rudens gėlių ir žolių aro
matu, užlaikė mus iki sutemų: 
Braidėm po vešlius paparty
nus, vaikščiojom minkštų sa
manų ir žolių išklotu kilimu, 
rinkome gurgučius ir klajojo
me- po pušyną, kaip maži vai
kai, atrodo,, nerasdami kur iš 
jo išeitie Toks nuotaikingas ir 
ramus po -Panemunės pušyną 
pasivaikščiojimas — buvo pas 
kutinis. Dabar, atrodo, kad bu 
vo -tik sapnas.

Tuo metu Europos padangė 
buvo apsiniaukusi. Karo šmėk 
la siautėjo Lietuvos pašonėj; 
patrankos,' bombos ir kulkos- 
vaindžiai dundėjo lenkų že
mėj, vokiečių armijos trauks 
kino lenkų kariuomenę ir ver
žėsi į Lenkiją. Berods, tą die
ną, spėjamas, vokiečių vienas 
lėktuvas atskridęs, apskrido 
Kauno geležinkelis stotį ir su
kėlė kauniečiams įvairių kal
bų ir nemaža baimės.

Grįžau iš Panemunės'pušyno 
labai išvergęs ir išalkęs. Sesuo 
papasakojo, kad jau keletą sy
kių-buvo polieninkas ir ieško
jo manęs. Esu šaukiamas į ka
riuomenę. Turėjo šaukimo lape 
lį ir įspėjo, kad grįžęs iš pasi
vaikščiojimo turiu tučtuojau 
vykti į Radviliškį.. ,

Perserengęs ir, susi dėstęs kas 
kelionėj reikalinga, atsisveiki
nau su artimaisiais ir išvykau, 
į geležinkelio, stotį vykau auto
busu. Autobusas- buvo pilnas 
keleivių, man- teko prie auto
buso durų- ant laiptelių stovė
ti. Neilgai reikėjo laukti trau
kinio. Geležinkelio stoty judė
jimas buvo nemažas, o vagone- 
spūtis.

Pasiekiau Radviliškį. Stoty 
judėjimas buvo mažesnis, veik 
visi pašauktieji į kariuomenę. 
Čia sutikau vieną draugą j. 
Įeit. B. E., kuris budėjo rinkti
nės štabe ir atėjo į stotį susitik 
ti pažįstamų. Su juo neilgai 
kalbėjaus, nes kariškas sunk
vežimis jau laukė prie stoties, 
susėdome į sunkvežimį ir mus 
nuvežė į kareivines. Atsargos 
knygutę ir mobilizacijos lapelį

įteikiau tankų kuopos raštinei 
ir gavau nurodymą, kur atsar
giniams paskirtas kambarys. 
Viskas jau buvo paruošta, tik 
reikėjo pasirinkti vieną iš tri
jų aukštų lovą.
J Aušo gražus, bet šiek tiek 
ūkanotas sekmadienio rytas. 
Tą dieną netik maisto, bet ir 
kavos negavome. Sekančią die 
ną buvo išduota kariška apran 
ga. Palengva ir nuobodžiai slin 
ko pirmosios kariuomenėj die 
nos. Rikiuotes ir tarnybos nė
jome. Turėjome rytinius pasi
vaikščiojimus, užsiėmimus prie 
tankų ir paskaitas klasėje.

Praėjo dvi savaitės, kai ku
riuos atsarginius pradėjo pa
leidinėti į atsargą. Tų laimin
gųjų tarpe patekau ir aš. Rug 
sėjo 15 <1., penktadienį, gavau' 
iš rinktinės štabo atsargos kny
gutę ir mobotizacijos lapelį. 
Atsargos knygutėje buvo įra
šyta, kad atlikau dviejų savai 
eių pakartojimą.

Iš rinktinės išvykęs užsukau 
į tėviškę, pasisvečiuoti. Po po
ros dienų,, rugsėjo 17 d., išvy
kau į Kauną; įstotą važiuojant 
prie telefonų stulpų pastebėjau 
priklijuotus raudonus skelbi
mus. Perskaičiau-skelbiama vi 
suotin. atsarginių mobilizacija. 
Lyg neįtikėtina, bet nutariau 
vykti į Kauną ir sužinoti kokia 
yra ten tikroji padėtis. Kauną 
pasiekiau vėlai vakare. Miestas 
skendo nykioje tamsoje. Tirš
tas rūkas ir migla gaubė aplin 
ką. Juodo debesio apniaukti 
plotai alsavo- Lslegiančia tvai
ką; Labai smarkiai lijo.' Van
dens klanai tekiojo gatvėse, 
šaligatviuose ir patvoriuose.

Iš stoties į žaliąjį kalną vy
kau autobusu. Vytauto pros
pekto ir Laisvės Alėjos kryž
kelėje reikėjo persėsti, bet. kur 
suojančįo autobuso į žaliąjį kai 
ną, nesulaukiau. Keliavau pės
čią. Visur pątyinę, tamsų, 
švilpė žvarbus vėjas, lietus pylė 
kaip iš kibiro. Grįžau visas šla
pias,, nei vienos siūlės nebuvo 
sausos, o pusbačiai buvo pilni 
vandens. '

Tik man parvykus- sužino
jau, kad jau ir vėl manęs ieš
ko. policininkas. Jų žiniomis, 
,aš prieš dvi dienas esu išvykęs 
iš dalinio, o. Kaune dar nepasi 
rodžiau. Komendanto įsakymu 
tuč tuojau turiu vykti į Radvi
liškį.

Persirengiau sausais drabu
žiais ir avaline ir kol sesuo pa
ruošė valgyti, atsiguliau ant so
fos pasilsėti. Užvalgęs vėl iš 
vykau į Radviliškį. Kaune suži
nojau, kad viešai mobilizacija
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Sveikatos sekretorius David Mat
thews įspėja kongreso atstovus, kad 
visuotinas skiepiįknas neapsaugo visy 
žmoni y. Daugelį skiepai neveikia, o 
kai kuriems jie gali pakenkti. Skiepi
jimas turėtu būti visuotinas jauni
mui, ne vyresniesiems. -

nebuvo skelbta, tik po namus 
išnešiojami šaukimai. Tie prie 
telefonų stulpų matyti niobi- 
lizacijos skeLbimai, buvo prik 
lijuoti per nesusipratimą ar 
per neapdairumą. - /

Stotyje buvo didele spūstis. 
Lietus dar nebuvo sustojęs lyti 
bet jau gerokai sumažėjęs. 
Traukinio reikėjo laukti apie 
pusvalandį. Atėjus traukiniui 
aš šiaip taip įlipau į vagoną ir < 
dundant vagonų ratais ir gar
vežiui- ritmiškai pukšnojąnt, ūš 
vykau į Radviliškį. ;

Tarp'. Kauno ir Jonavos, su 
maža- žibalinę lempute,: atėjo 
traukinio konduktorius filrrin 
ti bilietų. Priėjo ir . mąpo.-ei
lė. Išėmęs iškišenės padaviau 
jam atsargos, knygutę ir pa
sakiau,' kad esu mobilizuotas 
ir vykstu Į Radviliškį. ■

Kondukfoniis iš manęs- pa
reikalavo bilieto, arba aš turė
siu Janavoję išlipti...Jam atsa
kiau: “Bilieto nepirksiUi P jei- 
gu jis už- mano, nelaiką nuvy
kimą į dalinį atsakingas, aš Jo 
navoje išlipsiu. “Konduktorius 
paėmęs mano atsargos knygų-" 
tę nusinešė; Netoli Jonavos jis 
grąžino man ajsargos knygu
tę ir pastebėjo, kad daugiau ~ 
be bilieto nevažiuočiau. “Jei
gu nebus mobilizaoijos,tainę- 
važiuosiu.” atsakiau jam.

Į Radviliškį- nuvykau be jo
kių kitokių'trugdimų. Judėji
mas di dęlis, stotis pįlpa atsar 
girnų,. vienį kitų ieško, klausi
nėją, kur yra kareivinės, nes 
jos buvo tik prieš keletą' mėtų 
pastatytos ir nevisi jas žinojo. 
Aš jas žinojau, nes jau nepir- z ■ 
mą sykį čia lankausi

(Bus daugliau)

į? -

RAŠO DAN KURAITIS

Pavasaris eina Karpatų kalnais
Visi trokšta laisvės

Belą Kūnas gryžo į Vengriją ir 1919 metų ko
vo pradžioje pagrobė Vengrijos valdžią ir pas
kelbė “proletariato diktatūrą”, o pats pasiskelbė 
diktatorium. Budapšte kraujas liejosi upeliais. 
Tais metais jis parašę brošiurėluę “Ko komunis
tai nori?”, kurios buvo atmuštos kelios laidos 
Vengrijos gyventojams pavyko komunistų atsi
kratyti, o Belą Kun turėjo bėgti į Rusiją. Stali- 
nas ilgus metus laikė Belą Kūną Kominterne ir 
jį gerai šėrė, o kai šis vengras įgriso gruzinui, tai 
1937 metais jį sušaudė kartu su kitais “pasiutu
siais šunimis”, kaip oficialus sprendimas tada 
sakė.

Po 1937 metų nei vengrai, nei rasai Belą Ku- 
nos nenori net paminėti Vengrai jo nemėgsta del 
to, ką jis Vengrijoje padarė, o rusai nenori pri
minti, kad skaitytojai neprisimintų, ką jie pada
re. Vengrijoje Belą Kūną prisimena tiktai seni 
žmonės, kentėję dėl jo teroro.

KADARAS LIPO PER NAGIO LAVONĄ
Karo metu ir tuojau po karo, atsimenu, skaiteni 

įvairiausių žinių mūsų laikraščiuose apie Vengriją. 
Lenkiją. Rumuniją, Jugoslaviją ir kitus kraštus. Apie 
juos plačiai rašė ne tik angliški, liet lietuviški mūsų 
laikraščiai.

Bet reikalai vienaip atrodo iš tolo, sakykim, iš Chi- 
cagos, o visai kitaip jie atrodo vietoje, pačioje Veng
rijoje. Budapešte. Aš atsimenu labai gerai, kaip Ame

rikos ir lietuviu laikraščiai aprašinėjo vengrų prem-Į 
jero Imre Nagy tragišką likimą, kaip Chicagos laik
raščiuose buvo aprašinėjamas paskutinės premjero 
Nagy dienos. Jis gynėsi su Vengrijos kariais pačiame 
Budapešte. Buvo aprašinėjama kaip jis su kariome- 
nės likučiais, netekusiais štabo ir karo vadovvbės, bu- 
vo pagautas nedideliame miškelyje, rusų iš visų pu
sių apsutame. Budepešte man net trys žmonės tvir
tino, kad premjeras Negy buvo suimtas pačiame Bu
dapešte.

Irnre Nagy priklausė Vengrijos socialistų partijai, 
kuri norėjo demokratinių rinkimų, pilietinių teisų ir 
teisingesnės santvarkos. A dm. Horty diktarūra buvo 
gera po Belą Kūno siautėjimo, bet vėliau ji buvo ne
paprastai žiauri. Vengrams buvo labai sunku duoną 
užsidirbti, nes žemės savininkai turėjo nepaprastai 
dideles teises. Jie viešpatavo ne tik dideliuose dvaruo
se. bet ir miestuose. Komunistų vengrai nenorėjo, nes 
jie prisiminė Belą Kūną. Bet rusų karo jėgoms užėmus 
Vengriją, apie jokį kitokį veikimą negalėjo būti jo
kios kalbos, 

i
Imrc Nagy turėjo įstoti į Vengrijos komunistų par

tiją. Patys komunistai skelbė, kad jis yra socialistas, 
kad galėtų patraukti į partiją ir kitus socir’istus, bet 
jis jau turėjo komunistuoti. Jis stengėsi nebūti žiau
rus. bet jis negalėjo suvaldyti Vengrijoje pradėjusių 
siausti čekistų. Budapešte nustačiau, kad Nagys buvo 
suimtas ne kokiame kaimelyje ar miškelyje, bet pa
čiame Budapešte. Nagys, negalėdamas pasislėpti ir ne
turėdamas laiko kitur pabėgti pasislėpė Jugoslavijos 
ambasadoje pačiame Budapešte. Nagys manė, kad Ti
to ji apginsiąs. Bet buvo ir yra savotiškas. Jis imasi 
ginti tiktai tuo atveju, jeigu jam yra koks išrokavi- 
mas. Nagio Tito negynė. Jį atidavė rusams čekistams.

Jis biiyo suimtas, gerokai patardytas, gal dar kiek pa
kankintas, kad “pasakytų visą teisybę”, o vėliau pa
čiame Budapešte, čekos namuose, likviduotas. Taip 
man pasakojo patys vengrai, kurie tuo metu gyveno 
Budapešte. ■ /

Besikalbant Dunojaus pakraščiuose su besišildan
čiais saulėje vyresnio amžiaus vengrais, patyriau, kad 
sovietų maršalas Žukovas daug- prisidėjo prie Nagio 
valdžios likvidavimo. Visas reikalas prasidėjo Len
kijoj, o iš ten tuojau persimetė-į Vengriją.

Kaip prisimename, 1956 metų pradžioje Nikita 
Chruščiovas Maskvoje pasakė kalbą, kurioje nuvaini
kavo Staliną ir pagyrė sovietų karo vadus. ' Jis aiš
kiai, pasakė, kad karą laimėjo gabūs sovietų marša
lai, bet. garbę nusinešė Stalinas.

1956 metais neramumai prasidėjo ir Lenkijoje. 
Poznaniuje, kur tais laikais vyriausiu vadukų buvo 
Gierekas, prasidėjo streikai. Darbininkai reikdavo 
didesnio atlyginimo, kad jie galėtų kiek geriau pagy
venti. Gomulka buyo susirūpinęs; nežinojo kokių prie
monių imtis. Be visas reikalas buvo pavestas Giere- 
kui. Jis mokėjo ne tik likviduoti Poznaniaus sukilmą, 
bet apraminti darbininkus. Gierekas jau buvo Lenki
jos komunistų didvyris, padėjęs Gomulkai išvengti 
komunistams labai jau nemalonis padėties. Gomulka 
buvo pasiruošęs panaudoti lenkų karo jėgas, bet Gei- 
rekas apsiėjo be kareivių ir kraujo praliejimo.

Tų pačių metų birželio mėnesį Gomulka buvo su
šaukęs komunistų partijos centro komiteto posėdį. Ten- 
buvo savrstoma susidariusi .padėtis. Komunistai jau
tė. kad reikta imtis priemonių, jeigu nenori dar ant
rą kartą gyventi tas pačias neramias ir nemalonias va
landas. Lenkijos darbininkai jau nebenorėjo toliau
kentėtL Jta matė, kad komunistų vadai ir vadukai, /

——————■—
sekdami rusus, gavo dideles ' privilėgias, tuo tarpu 
darbininkai privalėjo gyventi tiktai pažadais.

. Sovietų Valdžia, norėdama paveikti lenkus, į Go- 
mulkos sukviesta plenumą, nieko iš anksto neprane- 
šusi, pasiuntė maršalą Žukovą ir vicepremjerą Bulga- 
niną. Jiedu atėjo' tiesiai į partijos centro komitetą 
ir pareiškė noro dalyvauti posėdžiuose. Gomulka pa
siuto. Jis pasipriešino. Jis pasakė pačiam maršalui- Žu- 

jfcoyui, kad nelesiąs ne tik jam, bet ir Bulganinui da
lyvauti lenkų komunistų partijos centro komiteto pa
sitarime. Jis leis Žukovui pasveikinti posėdžiaujsta.- 
čius, bet neleis posėdžiuose sėdėti ir įsikišti į 'svarsty^ 
mus. Žukovas rodinėjo Gomulkai, kad ir jis esąs po
litinio biuro narys, kadLapie komunistinę Santvarką 
jis turįs gerą supratimą; bet Gomulka užsispyrė ir ne
leido Žukovui kištis į lenkų vidaus reikalus.

Tų pačių metų rudenį Gomulka išvarė maršalą 
Rokosovskį, kuris oficialiai skaitėti lenkų karo jėgų 
viršininku. Visi įtakingesnieji lenkų karininkai būtų 
nepaklausę Rokosovskio. Jie būtų stoję kpvon prieš 
raudonarmiečius. Rusams būtų reikėję siųsti soviety 
divizijas prieš lenkų karius, bet rusai tuo metu dar 
nebuvo pasiruošę tokiam žygiui, todėl Gomulka įąjB- 
mėjo šiokią tokią nepriklausomybę.

Žukovas tuo metu buvo Legnicoje, kur buvo- so
vietų karo jėgų štabas. Žukovas buvo linkęs siųsti so
vietų karius ir likviduoti besipriešinančius lenkus, 
bet maršalas Rokosovskis patarė Chruščiovui tuo tar
pų tokio žingsnio nesiimti, nes galėjo -pąsiprještai- 
mas praplisti ir kituose kraštuose. Laimėji Rokosovs
kis, bet Žukovas buvo labai nepatenkintas.

&gs daugiau) . . ?
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< AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 1 

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Madical Building). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

i

DR. K. G. DALUKAS

- & DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKU 

a S ČHIRŪRGUA
* .< ‘ Talei. 695-0533

Fex Valley Med ice I. Center
• 860 SUMMIT STREET 

'ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

TELEF. PR R-3229
DR. ANNA BALIONAS 

AKIŲ. AUSŲ, NOSIES .x 
m GERKLĖS LIGOS j 
2858 W. 6 3rd Street

Valandos pagal susitarimą.

“ninfu; atstovaują 
asmenys iškėlė bylą daugumos 

į remiamai ajyrimkei”. Tiesiog 
per akis meluoja, naudoja ko- 

imunistų takiiką-nieluok, o ko
kie nors šiaudadūšiai tikrai 

j patikės.

Priumenu .jdar Vokietijoj, 
krikščionių’ demokratų konfe
rencijoj, preL M. Krupavičius 
kalbėjo “Ar jOs norėsit, ar ne
norėsit, Lietuva atgavus lais
vę,--neiš jungs religinio prado 
iš religijos”. Tai ’ buvo -jo 
pranašiška mintis, kurios mums 
reiktų laikytisl

SUSIRINKIMU Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENA DIENA BOTINI KRIKŠČIONIUI

UETUVIV MOTERŲ DRAUGUOS 
APfiVIETOS eilinis narių susirinki
mas įvyks šeštadienį, balandžio 16, 
d. 230 vaL po pietų, 2549 W. 71sti 
St. Narės kviečiamos atsilankyti, nes4 _------------- t
laikas užsimokėti savo duokles ir malonei padedant mes susipažinom su daugeliu dalykų, i 
bus daug kitų svarstymų. Bus ir vai- buvo paslaptimis. Mes sužino jom kas yra tikroji bažnyčia 
šės. ____Rožė Didžsalvts, rašt.

Išmintingie]! wprai". — Dan, 12:10.

Brangus broliai, Dievas leido mums gėrėtis stebėtinais dalykais. Dievo 
* • ” ’ —« - ■— ^urje musų tėvams

i ir kad jai susivie-

T

PERKRAUSTYMAI

* Leidimai — Pilna apdraudė . 
ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS
|i Tel. WA 5-8063

nijus su Kristumi jo karalystėje, ateis pažadėtasis “visų žemes tautų palai
minimas“. Mes matome išpranašautąjį “bėginėjimą šen, ir ten ir žinojimo 
pa d ^ngėj imą” Toliau pranašo pasakyta, kad bus didelis tautų “suspaudi
mas” ir kad ^^mintingieji supras”. O iš kur tas jų supratimas? Jų suprati- 

, kurios jie

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 7Ht STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

388-2Z331' .

r. U 1OFISO V ALANDOS: r" 
Pirmadieniais ir ketvirtaini—7 vaL, 
antract. penktadienį nuo 1—5. tree, 

'ttįfięštaė- tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DAUGIS 
, •’ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS • 

v Westchester Community klinikos 
. .^ Medicinos direktorius.

; 1938 Š. Manheim Rd., Westchester, IH.

,j VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 
kas antrą šeštadienį 8—3 vai.
TėL: 562-2727 arba 562-2728

RKZ«: GI 8-0873 -

DR. W. EšSiN - EISIMAS 
\AKUŠERUA IR MOTERŲ LIGOS , 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
y sUi^pta, skambinti Mi 3-0601.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
CHIRURGIJA k

TEL. — BE 3-5893 . ,

DR. A. B. GLEVECKAS
ODOS LIGOS

SPECIALYBĖ AKIU LIGOS 
3907 West 103rd Street : 

'-Valandos pagal susitarimą.

aB K. A. X JUČAS,
•TeL: 5614605 <r 4894441 “ _t

OF I S AI : • 
1002 N. WESTERN AVE. ' 

1/5214 hL WESTERN AVE.
' Valandos' pagab susitarimą.

Ofiso tek: HE 4-1818 ;
Aezidenciįos: PR 6-98GI

DR. J. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais-5 ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vaL- popiet" 

-. Tik susitarus.
^ Trečiadieniais uždaryta“

DR; FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST  AS: \ '

KALBĄ LIETUVIŠKAI
2618-Ws 71st St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”. '
^al. pagal susitarimą.? Uždaryta - tree.

" DR.. LEONAS SEIBUTIS-
INKSTŲ, PŪSLĖS IR

PROSTATOS CHIRURGIJA. ' 
2656 WEST 63rd STREET 

VaLrAB&d. nuo 4—4 '146 pietų 
ketvirtad. nuo 5—7-val. vak.

'^ O|iso telef.: 776-2880 
Naujas rei. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

r'C’

V

Morris Udall taip pat nori būti JAV prezidentas. Iki šio meto 
jis snaudė, bet praeitą savaitę važinėjo į Wisconsin^, ieškodamas 
šalininkę, jo -nesamai politikai. - . -- > •

VELNIO NJSTI IR PAMESTI
Alano geras1 bičiulis a. a.\ V. 

Bičiūnas mėgdavo' man pasa
koti iš kur,- kaip ir kada susi
darė užuomazga frontininkų 
sąjūdžio. > ' g. ' -s-ty . ‘

- -r >.'-.4. v. ■-

Kiek vėliau Dr. P. Karvelis 
dar -TCvų< jėzuitų.^ namuose, 
Paulina gatvėje, ąusikviėtęs' 

•virs 40 krikšč. demokratų na
rių nušvietėi .pasakyčiau, ant
rą jų etapą. Jis pasakojo: Fron 
tininkų atstovu Vlike Europo
je buvo prof. J. Brazaitis. Jo: 
pareiga - bu vo ei tį; j o užsienio 
reikalams atstovo ir Reprezen
tanto pareigas. Viename posė
dy pulk, šovayištrakė rąstą ir 
perskaitė, kad prof. J, Brazai
tis priklausąs ■ J. Amerikos Vai 
stybių tam tikroms justitfci- 
joriis. .. ,' -
:" Ęs^Iįjeigų jūs to- rašto, ne- 
atšąuksit, mes, s frontininkai,’
išstojanr iš Vliko, iš: Lietuvos “Pasaulio 
išIaišvjįnimG. A^.toKątt-KybaT-! vasario mėn. įsidėjo Saudargo 
tų negalėsiu-nuvažitioti. (Ir i§į straipsnį “Vatikanas^ Penkto- 
štojo. Po kiek metų grįžo į Vii- ’* ” '* 
ką^ti&Itt1

To sąjūdžio propagandistai 
važiuoja netik patys, bet ir sa
vo atžalyną siunčia į okupuo
tą Lietuvą; , ;>‘

Tik pasiskaitykit' paskutiniu. 
Akiračius, ir patys įsitikinsite. 
Girdėjome prof. J.l Bieliausko 
paskaitą apie kultūrinį bend
radarbiavimą. Visi užtai, kad 
siųsti lietuvius studentus į Vil
nių lietuvių kalbos pasimoky
ti. Iš patyrimo žinom, kad ko
munistu tikslas-indoktrinūoti 
pasimetusius jaunuolius, arba- 
bent nuvest j klystkelius. Iš ke 
lių laidų atsirado- vos-"vienas 
dudentas, kurs atvirai ir nuo
širdžiai pasisakė-apie “Vęfiriš-

Maskvos planą. Didi ■ garbė 
ir pagarba tani jaunuoliui”. 
Patriotinė visuoinenė didžiuo
jasi- tokiu' j anriūoliu.
C J "a \ - '• .. ■, " v

“Qausu žinių, kaip jaunimas 
patriotiškai nsiteikęs okupuo
toje Lietuvoje. Jie tiesiog deg 
tė dega tėvynės meile! Jie, kaip 
niekas sielojasi Tėvynės ir Tau
tos ateitimi 1 'Jų visos viltys su
dėtos į muš i

R. Kalanta liepsnose šaukė: 
“Lietuvai'laisvės”. Kun.Zdebs- 
kio, Sadūnaitės ir kitų pareiš
kimai tiesig širdį veria.

Vienok mūs frontininkams 
tas nieko nesako! Jie už bend
radarbiavimą su okupantu ir 
tiek! O Naujienos — piestu sto 
ja prieš bendradarbiavimą. 
Draugas, paviliodamas kvalifi
kuotus darbininkus jau nurašė 
Naujienas... Nežiūrint tos di
dėlės'šventvagystės, jie nori su 
naikinti Naujiena!

Tėvas Vaišnys neabejpjąs, 
kad Bendruomene sulikviduos 
ALTą ir A’LIKą. Vienok norė
čiau pasakyti, kol saulės pate
kės. — rasa ir akis išės!

K. Zauka

Apdraustas per kraustymas 
ii {vairiy atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Telu FRontier 6-1882

rCRADINSKAS
1976 METŲ

TELEVIZIJA

Lietuvis 20 nr.

A-

. A. a. L. Simutis viename pa- 
sitarinme pasakojo, ’kad prof. 
X Brazaičio tarpininkavimo dė 
ką pavyko ai ai L. Prapuoleniui 
gauti vizą aplankyti Norvegi
joj ar kitoj vietoj pabėgusią 
iš rusų eksursijos .geografijos 
.mokytoją. Jis buvo vieninte
lis lietūvisją aplankęs; Kadan
gi mokytoj a nei abai noriai da
vėsi tardoma, tai gręsė pavo
jus išduoti rusam. Tuo kritiš- ^Lto

j i -Kolona”; Tai kažkas -baisaus! 
.Sūiidir^s^gĖffėjo'^aršŠyti, bet, 
gink Dieve, “Pasaulio Lietu
vis” to-negalėjo ’dėti' savo'dff? 
cijoze.

-T • -A ■ ■ x 1 ‘

8 slaugių žudiką?
SPRINGFIELD, Ill. — Astuo

nių slaugių Chicagoje 1966 me
tais žudikas-Richard Spėk buvo 
nuteistas | ■ ,ekletros kėdę, bet 
JAV Aukščiausiam Teismui mir- 

J -r • ....

kū momentu ją išgelbėjo Ah 
tas. ■

: ■ ' T ” ’-t*. -■ .. '

Berods prieš 16 mt. atsidan- 
kė į mūsų butą L D. Žodis po 
žodžię-iprię'vaišių stalo' 'kilo 
karštas pašnekesys. dėl krikš- 
čįoniiį demokratų atplaišos- 
frontiiiinkų. Tas mūsų svečias-. 
Adenas, iš frontinink^ rabinų, 
susumavo .‘xmusų pašnekesį: 
“Mums nepakeliui su katali
kais, kadangi traukia į Romą; 
bet; mums. lygiai nepakeliui sn 
komunistais, kadangi traukia 
į Maskvą”. Šuvirš 16 inf mūs 

- ------- .^frontininkų ideologai gerokai 
Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos nukrypo nuo Romos, pašuko 

priešinga > linkmė

Į

Ofisa»> 2652 WEST 59th STREET
, į TeL: PR 8-1223

OFISO vaL.: pirm.. antrad, trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. ‘ Šeštadie
niais 2-4 .vaL po piety ir kitu laiku 

pagal susitarimą.'v v

V. Tumcsonis, .M. D., S. C 
CH I R U R G A S 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiio feloū: HEmlock 4-2123

V Rozid. telef.: Glbson 8-6195 
Priima ligonius pagal susitarimą. . 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepiu tai telef. Gi 84195.

p. Šileikis, o. p.
ORJftOPEDAS-PROTEZISTAS

V mas arba išmanymas ateina į juos nuo dieviškosios išminties, 
’ gauna nuolankiai priimdami Dievo žodi. Šventąjį Raštą, kuris buvo parašy

tas jų pamokymui- ir suteikimui jiems tikrosios išminties.

VW žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliažia kiekvieną. Bet kur yra ml 
rurieji? 1 tą klausimą atsako knyputė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykit*:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629. 

ŽV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

2512 W. 47 ST. • FR 6-1998.

Atid. 9—6; pirm, ir ketv. 12—8,~ 
Sekm. ir trež. uždaryta.

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly/ Hills

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

Linksmumo arba liūdesio valandom 
(PUTRAMENTAS) 

gražiausios gėlės ir - vainikai antka
piu papuošimui ir sezoninės 
7 kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525‘So;Hėrkm-Avė. — 586-1220

i Ki

J

TĖVAS K SŪNUS

Laidotuvių Direktoriai

PETKUS
2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehill 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ tūtomobiliams pastatyti J

HB-COKDrnONED KOPLYČIOS

KBpcMte T-8«M
TORTĄ

BEpnbEe T-8S04

Frontininkai ypatingai Gai
la, iki įkyrumo tvirtino spau
doje ir susirinkimuose, kad jie 
iškvietę S>. Kudirką su šeima ir 
apmokėją jam kelionę. Altas 
dokumbentaliai į?odė jų . klas
tąir melą? Lietuviška patarlė 
sako: “Geros akys dūmų nė- 

Kovo 22 d. Naujienose 
J. .Klanseikis rašo,- pagaliau 
At Gečys Kalifornijoj prisipa
žino? .kad Kudirkų kelionė'ap
mokytai Alto, pinigais.

Pagalvokit, ištisus metus 
spaudoje ir Susirinkimuose tę
sėsi šis beprasmis ginčas.' Varg 
šas tas Simas toj spūsty beveik 
-visiškai pasiitietė.. Gaila jo- 
'jo! Susipras ir jis, kad reikia 
ko atokiau laikvtis nuo fronti- 
ninku. Xoriu pastebėti, kad vi- 
sai priešingai ir labai kietai lai 
kosi 16 mėtų išbuvęs Sibire ka- 
cetininkas J. Kreivėnas.

bausmė buvo pakeista 8 kartais 
po 50-150 (nuo 400 iki 1,200) 
metų kalėjimo. Už. “bėrą elgesį” 
Illinois tParolių ir Pardonų Ta
ryba leido Spekui, .34 metų am
žiaus, po 9 metų .kalėjimo atei
nantį rugsėjo mėnesį prašyti 
bausmės dovanojimo (parolės).

Illinois seimas antradienį pri
ėmė rezoliuciją, kuria minėtoji 
taryba prašoma masiniam žmog
žudžiui Spekui neleisti išeiti į 
laisvę. ':*■

' - Taškente drebėjo žemė
MASKVA. — Sovietų radijo 

pranešė, kad Rusijoje, Taškento 
apylinkėje labai smarkiai drebė
jo'žemė. Kokios:’paliko žemės 
drebėjimo pasekmės — Maskva 
nutyli

Mokinys užpuolė
-.4--

Austin kolegijos 16 metų tu
rįs mokinys partrenkė žemėn 75 
metų moterų Ann Ryson ir at- ■ 
ėmė iš jos rankinuką. Pertrenk- 
tajai pradėjus rėkti, netoliese 
buvę du' vežikai, Earnest Peak 
ir Allen Hayward, užpuoliką, pra
de j o vytis-ir jį sugavę perdavė 
policijai.

y SUIMTI PLĖŠIKAI
Balandžio 6 FBI agentai, pa

dedant Schilerio ir Franklino 
Parku polici j ai, suėmė R; Hi Wil- 
soną ir S'. Mi Berry, kurie' 1975 
m. apiplėšė ■ St: Luise prekybos 
centre'banką ir kurie plėšikavo 
Oklahoma? City, sužėisdanri' vie
na policininką.

EUDEIKUGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

MODERNIšKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE,

Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių 
Associacijos

Drauge kovo 23'd.,' nežiū
rint df. Šidlausko pareiškimo 
apie bylą pinigų reikalų? tvirti- KNYGA — GERIAUSIA DOVANA

Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- , 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtas knygas -galima užsisakyti Naujienose.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 Soc LITUANICA' AVENUE. Phone: YArds 7-3401

V 6 (Arch Support!) ir t 4. r.’
VtL: 9—4 ir 6—8- šeštadieniais 9—1. 
2850 W«» 63rd St, Chicapo «L 60629 

T.lrf-: PRoW*ct 4-5004

—-

Gyveno 4000 South Tairnan - Avcnoe *- >

; .Mirė 1976 m. balandžio 8 dietųį-7^3 vai. ryto, sulaokęs senatvės. 
Gimęs Lietuvoje, Panevėžio apa, Gasparėlių kaime, g L,

- Amerikoje išgyveno 65 metus. ■ ■ '
.. - Paliko nuliūdę: žmona Stefani, gimusi Wremskis, duktė Bernice 

jos vyras Gilbert. 6 anūkai, daug kitų gimini^WMlgu bei 
pažįrtamų. z . -s; • T

' PViklausė Dariaus-Girėno Amerikos Legiono Postai 271'
Kūnas pašarvotas Petto BtettaAy ktipljasje, 434B S. California Av. 
Seštad^ri, bOUnfib 10 dieną, 9:00 vaUryto bus lydimas iš kop 

lyčios j Nekalto Prasidėjimo Panelės Švenčiausios parapijos bažnyčią, 
o PO gedulingų pamaldų bos laidojamas šv. Karimiero lietuvių kapL

. k.^tttano Kaminsko #m!nėsv<MutaFtt pažl^Mt’aPaštt-
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir sateikti jam paskiitini paUrna-

SKAITYK PATŠ IR PARAGINK 
KITŪS-SKtoYTI \

' Hu j ims

Nuliūdę lieka: ’’*• / * ;
, > Įmena, duktė ir giminės.

Laidttatftf Direktoriau Petras BieWrml Ttf. LV 33372.

vių 
Čia

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

Juozas KapaČinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota, 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETĖS JSPŪDilAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

D Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU | VILNIŲ. Kelionė* į Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psL $3.00.

„ D. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. s Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
ūžmaskavimaL Abi. knygos parašytas lengvu, gražiu stiliumi

Vincas žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ. KLAUSIMAIS. 
3 istoriniai žemėlapiai. 106 psL Kaina $2.00.

Vincas žemartH. LIUBLINtf* UNIJOS SUKAkTJES PARAŠTĖJE, 
. 84 psL Kaina $150.

Šie ir kiti tettafat yra gaunami

NAUJIENOSE, 17J9 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60601

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paiNf -prModaot* 
Ūki ar piniginę parlaldą.

>

BUTKUS - VASAITIS
1446 So.' 50th AVe^ Cicero, III. Phone: OLympic 2-1003

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpablie 7-1213
2314 WEST 23rd PEACE Virginia 7-6672
M028 SOUTHWEST HIGHWAY- Palos Hills, ffl. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

5 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILI-------FRIDAY, APRIL ft. 1976
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Detroitietis A. Miškinis, Juzė Kriščiūnienė, A. Rudins- 
kas, buvęs NAUJIENŲ direktorius ir ilgametis dienraščio 
spaustuvės darbininkas, ir Kristina Austin, Naujienų admi
nistratorė ilsisi Floridoje, Miami pakraštyje, dažnai užsuk
dami į Miami Lietuviu Klubą pasižmonėti ir lietuvišku val
giu užkąsti. Visi gražiai nudegė saule ir pailsėjo.

Nieko nauja lietuviškame pasaulyje
P. Venclova

(kovo 31 d.) mums pasakoja: 
‘"Tenka girdėti, kad organizuo
jasi grupė, kždanti steigti trecią 
Bendruomene, nuo nieko ne
priklausomą ir tuo baigti visą 
bendruomeninį kermošių. Yra 
norinčių organizuoti atskirą 
jaunuomenė bendruomene kiti 
— bendradarbiai!tojų. Atrodo, 
juokai, bet tuo keliu einama”.

Savo metu, Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje seniesiems 
Amerikos lietuviams, buvo kuo 
šiandien naujiesiems yra Ben 
druomenė. Susivienijimo isto
rikas, Tarnas Astramskas, 1916 
metais išleistoje 
joj” pasakoja:

“Naujienose”

«« SLA Istori-

“1897 metų pabaigoje įvai
riose vietose Susivienijimo 
priešininkai sujudo savus su
sivienijimus Įvarti. ‘Vienybė’ 
norėjo antro, tautiško susivie
nijimo; ‘Kardas’ norėjo susi
vienijimo radikališko, antika- 
talikiško, o Chicagos draugijos 
vėl nešiojosi mintimi tvarti lie
tuvių parapijų ir lietuvių kata
likų draugijų susivienijimą. 
Visiems įtikti buvo sunku, bet, 
turint gerą norą padaryti Su
sivienijimą grynai tautiška įs
taiga, visgi, buvo galima. Rei
kėjo tik Susivienijimo vadams 
atsisakyti nuo visokio party vis 
kūmo patiems, kad Susivieniji
mo priešininkų norai neįvyko

vietose

licis.Mskuhirh Susu icmjmius 
į kelias dalis, reikia padėkoti ( 

p i r m ininkui į 
(kum Jonui Žilinskui - žiliui)? ' 
kuris, pats stengdamas būti rie 
partinis, priešininkus nugink
lavo.” (pusi. 126)

Švento Rašto Pamokslininko 
skyriuje sakoma; “Kas buvo, 
tas vėl bus; kas įvyksta, turi 
įvykti; tokiu būdu, pasaulyje 
nėra nieko naujo.” (Ecclesias
tes 1 — anglų kalba ‘The
thing that hath been, it is that 
which shall be; and that which 
is done is that which shall be 
done; and there is no 
thing (under the sun.”)

Tokiu būdu, senieji Ameri
kos lietuviai tik šypsosi, maty
dami, kad nepriklausomos Lie
tuvos 
riais diplomais

Susivienijimo

new

‘-s

p

V

4 —

4*^ 

i trumpai i

— jiardąuskas- Bar
sezono 
Peters-

HELF WANTED — MA L E-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

'S.-.OJ

don. iš Pensyivenijos 
metu groja fleita St. 
burgo pučiamųjų orkestre. Or 
kestras groja 4 vakarus savai
tėje Williams parke. Lietu
viams buvo staigmena, kai or
kestro vedėjas pristatė lietuvį 
orkestrantą publikai, o susi
pažinimui ,su lietuviška muzi
ka pagrojo Lietuvos himną įr 
Jonušo mars£

— Daili K. Žoromskio darbų
paroda bus Chicagos Jaunimo
centre. Atidarymas įvyks ha- 

v *"t 5VS“-

— Jęno Žuko vargonų niuzi 
ko.s koncertai bus gegužės ’2 

naujieji lietuviai mina pėdas, d, Marquette-* Parko Lietuvių

niškiųdrtre^a.
—•. Anton 'Shakenis iš Daga

landžio 30 d., tęsis iki gegu
žės 9 d.

’ MEN and ’WOMEN
AGES 17(/2 TO 38 

Want a part time job that pays 
$3.00 an hour? and no expe
rience required! and ąll train
ing furnished at NO COST TO 
YOU! If you do, then contact 
305th PSYOP BN.U^. ARMY 

v RESERVE. V
We have position-openings' in 
Printing, Radio, Graphic Arts. 
It is desirable if you can speak, 

read, write Lithuanian.
Call 

691-3031, Ex£2353 or 2553 
After 5 P. M. 691-3015

REAL ESTATE.
. REAL ESTATE FOR , SALE

Namai,, žarna — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR 2EMALS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKĖJIMA1S

. 1 DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

Ii lilie

MUTU At FEDERAL.SAVIN.GS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas v '

*2212 W. Cer.-nak Road. Chicago, Ill. Virginia 1-1147

į

VISŲ LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS UŽ TA ŪTOS LA I S V Ę r

THE LITHUANIAN DAILY NEWSl

G r.

Chicago, ID. — šeštadieniu Bilandis-April 10 d., 1976 m. NO. 86VOL. LXI Prk
M

M_<■ 4--M
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REAL ESTATE CQe SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

HAy market 1-6100

Over One Mdlutn Lithuanian 
hi The United Statei

uf Congress
D’.visicn

t?
r

TTbrary
Periodical
Washington, D. C. 20M0

mokyklas išėję ir jvai- 
a p s i k aišę

■-ŠV

kurias senieji Amerikos lietu-,parapijos šaleje* Ruošia švkš-
viai mynė 1897 metais prieš — 
79 metus, kažkas sakė, kad žmo 
gui lemta tą pačią istoriją iš
gyventi dusyk: vieną sykį kaip 
tragediją, antrusyk kaip ko
mediją. Vyt. Sirvydas

Parko apylinkės lankėsi Nau-
j ienose ir paramai įteigė

—mm     •
Siuntiniai į Lietuvą

. ir kitus kraštus ' 
P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Avg 
Chicago, HL 60632. Tat. Y A 7-5980

- ------------------------ \ J/'MJį."'—V""z.,:..’—7-r

L A D IBS -A JT B 2f TLĖM.O
Hair formula JIB is Pateaied-<xt^ržiiteed in Switzerland and1 is’ 

| Registered in USA, Cazifixi^ It cures Dandruff FaUiag
į| Hair, Itching’ scalp, Splitting ends, strengthening HAIR, Root
g growth, and re^oring NATOBAX. SA1R COLOR. Using JIB you 

Druggist Red-Blue Book. Diruė’s-CheBaist Order STRAIGHT 
JIB LAB.: S-& S, 2557 W. SSth SL, 1640 W. 47th St., So. 50t& 
Ave. & 14th St^ Cicero, HL, 1117 X. AshkiBd Are., 2S34 No. 
Milwaukee Ave., Chicago, IE. JIB Medictae Liquid 8 ox, 
16 week supply — $6.00. Money Order, postpaid. Send Today:

JIB LABORATORY, 1437 So. 4Sth. Are^ CICEBO, ILL. 60650

H

will never^ be BALZD or GRKX. 10S% Guaranteed. Listed in 

TEB LAB.: J ^,J557 Wė W. 4701 St., So. 50ta

Milwaukee Ave., Chicago, 32. J LB Medicine Liquid 8 ox,

Cicero miesto' 
rinkimai

Cicero miesto rinkimai praėjo 
visišku respublikonų partijos lai
mėjimu. Išrinkta šeši respubli
konai j įvairias miesto pareigas.

Ilgametis Cicero respublikonų 
partijos prezidentas John Kim-, 
barkas nugalėjo demokratų par
tijos kandidatą F. A. Rusnaką 
14,397 balsais prie 5,122.

Cicero miestelis nuo seno yra 
žinomas kaip respublikonų tvir
tovė; tuo tarpu jo kaimynas Ber- 
wynas, kuriame daugumoje gy
vena čekoslovakai ir bohemai, 
sudaro demokratų partijos pilį.

Kodėl taip yra?

Matyti, kad Cicero ir Berwy- 
no gyventojų jausmus, nuomo
nes, simpatijas ir kitus reikalus 
suglostė daugelio metų įvykių

penkinę. Ponią L. Mikalajū
nienė įteikė $4. Tos apylinkės 
tautietis užsisakė Naujienas 
vieneriems metams, bet pavar 
dės prašė neminėti. Dėkui už

. ' . «, *) ■ ; ... .

dės prašė neminėti. Dėkui 
paramą ir už dėmesį.paramą ir uz dėmesį.

— Stasys Mari inkus iš Brįg 
hton Parko, apylinkės, pratęs- 
damas be raginimo savo pre-
numeratą -įteikė Naujienų.pa-
namai .penlrihę. Tos apylinkės
tautietis tinkąmešhiam susipa

' a * rJ _ . _ _ z *

žinimui užsisekė Naujienas 3 
mėnesiams.

— Vincas jį^skanta ir J. Liut 
kėnis iš Brigtoū Parko apylin-
kės lankėsi’vairiais reikalais
Naujienose.,'Jie abu yrą geri
bičiuliai. Viskanta yra senas 
bitininkas, turi ūkį Knox, .In
diana, apylinkėje. Ten jis išvyks
gegužės pradžioje apžiūrėti bi-

=/

i ’ ’ 5 . ”

HOMEOWNERS POLICY

Call Frank Zapolis 
3208y2' W.95th St.

GA 4-8654
- . . , V

Chicago, nil

< B U T Ų NUO M A VI M AS' -f
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS; —

> 7 t v * .NOTARIATAS— VERTIMAI.
f | RCSIŲ DRAUDIMO AGENTCRA~[

J. BACEVIČIUS — BELL. REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Avė. A- 778-2233

KINIJOS AVIACIJA REMIA PAVARYTA TENGA
~ ' r * _ -.S : T* . . * ■**—._ . ’’Mu

i

PARDUODAMAS 3 miegamųjų mū-
rinis " bungalow su Įrengtu beisman- x__ _ y._ v* _ » t • •- tu. ąžuolinėmis durimi^ centriniu

r f

w  * X .*Z- - *•

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St., Chicago, Bl. 60629 * Tel. WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairiu prekię.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIU.

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

=

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 ct„ Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 
V. VALANTINAS

BBT 11 ■! ■—" ■ <u» i uajuu Jti.. —„ ilij i j j    .» ■ ....

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namp 
oaskolp reikalus visos mū
šy apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.
Sąskaitos apdraustos iki

$40,000

8929 So. HARLEM AVE., 
Bridgeview, Illinois 60455 

Tel. 598-9400

Jll
MIDLAND 
SAVINGS 
AMO LOAM AJ8SOC1ATKW
« A YEMUt

OOCACG, MJJHOiS 
PH0M& 25M4M

A

Minint Amerikos*200 metu nepriklausomybes sukaktį, išvelka
mi seni daiktai, namai ir senos mašinos, Paveflcsie-matome filmuo
to ją, 1920 metais dirbusį laikraščiams ir filmu pramonei. Dabar jam• •• • ’ • .* *.V. . t 1* _ . ■ ■ 'jau nereikia vežiotis dėžiy ir keliy aparatu. Nuotraukas padaro ne- 
kJ . I . ■ « A .H ... < ~ A, _ . -

Humphrey gydomas 
vaistais nuo vėžio 
WAStHNGTONAS. — Mi

nesotos senatorius demokratas 
Hubert H. Humphrey jau per

KINIEČIAI NESUPRANTA, KURIAM 
TIKSLUI VERČIA DEMONSTRUOTI 

Partijos centras įsakė-visam kraštui

TREČIADIENIO KALB| J. CARTER 
KEIČIA IŠTAISO KETVIRTADIENI

IM
aIR GYVENKIME ČIA .

6 būtu'iškilaus-grožio gelsvas mū- 

jums, Marquette Parke. 266,000. X
- . —------ - • - '■ ---------------------- -

2 butų puikus mūras, atskiri šildy-

/ v;> ■
tai visą laiką jį bara, load aiškiai nepasisako aktualiais klausimais.
v 1 v v" • ' ‘ - - -——'^■W—? - - - - • e ■ - - --- ■

Denjokratų kandidato j prezidentus Jimmy-Carter kOnkuren-

Kalbėdamas South Bend, Mich., jis pasisakė ir rezultate sekančią
oro vėsinimu ir 2 masinu mūriniu

1 garažu. Gera vieta ir apylinkė neto-

$43,500. Tel. 284-7470.
IMTI »>M ■

INSURANT

Slatfe Farm. Fire and Casualty Company

Ruošia SLA Seimo 
programos knygą

Šiais metais SLA švenčia sa-

ir 2 masinu mūriniu

Ii 70-tos Į vakarus nuo Pulaski. ' r* Ae\ m.?-, ao a

ras. 4 auto/ mūro .garažas. -Patiks ir
,Jf A

SAVININKAS PARDUODA 10 kam- 
bariu rezidenciją su 6 miegamaisiais, 

šys/ karšto vandens šilimą^ garažas. 
Gera .vieta 55-tos ir Troy apylinkėje 
—arti mokyklų, bažnyčios ir arti vi- 

’. / _ .. Kaina______/__
skubiam pardavimui Tel. 737-8916.

10 BUTU mūras i vakarus nuo Ci-

kilimais ir užuolaidomis. Pilnas rū- 

Gera .yieta 55-to$;ir Troy apylinkėje 

sumažintašokio patogumo.

cero Ąve. Virs $19.000 pajamų, žemi

GERAI IŠLAIKYTAS 4 puošniu bu- 

finansuoja. _ v

mokesčiai. Puikus investavimas.vo veiklos 90 metų sukaktį ir - (_ ______
ruošiamasi 59-tam seimui, ku- tų mūras. Geros pajamos^Savirdrias 
rį suvažiuos ’ Amerikos ir Ka-, ....... 
nados delegatai. Suvažiavimas ’ butas 1-me auląste ir 2 kamb. viršuje 
įvyks liepos - July u-6-7-8 die
nomis Chicagoje, Pick Con
gress viešbutyje.

NAUJASIS MŪRO BUNG. 4 kamb,
_ _____ _ __ JL

Mūro garažas./Į vakarus nuo Kedzie.

mai. 2 auto garažas. Marquette Par
ke. Arti mūsų. $27,900.ke. Arti musu. $27,900. >

ARTI 73 — California < 20 metu

2 auto mūro garažas. Labai patrauk-.

J _ ___ _ ___
puikus 6 kamb.. 2 aukštu mūras ir 

lūs gyventi. $23,300.

r SAVISTOVIAM profesionalui ar 
kiekvienam žmogui galima gerai pir-

piUJJeSlUIiaitU 3T 
kiekvienam žmogui galima gerai pir
kti 2 aukštų mūro narna’ luksus 6
kamb. butas ir modernus biznis. Na-
mas^prieš 18 metu statytas beveik.

dieną' jįsgęadėjo pliektoje tik priešai, bet ir draugai ir net jis pats.
x*-r V ‘ *

* Carteęatsakydamasų paklaū- į = 
sima dėt? ar>«i<rvvpnin®v - Zhnns-/ simą dėtį apšigyveiunj-D (hous
ing) problemų, pavartojo tik dvi 
trumpašė frazes “etninis tyru-

IŠ VISO PASAULIO

vasario ir kovo mėnesius ima 
plačiai pradėtus vartoti naujus
varttis —= chemikalą vad. thio-

I mas” ir^'syetimu (alien) gru-
piu įsibriovimas”, ir dabar pats

siusti sveikinimus premjerui Hua Kofengui
TAIPEI, Formozos sala. — Pranešimai iš Kinijos sako, kad 

kad valdžios priešakiu būtų sugrąžintas Teng Hsiaoping. Pačia
me Pekine demonstracijos buvo taikios, jeigu neskaityti išdaužy
tos vienos policijos nuovados. Bet žinios iš kitų provincijų sako, 
kad įvyko keli labai dideli sabotažo veiksmai Shantungo, Hopei, 
Kansu ir Honan provincijose. Vietomis nutrauktas susisiekimas 
geležinkeliais.

•visame krašte prasidėjo neramumai. Kinijos aviacija reikalauja,

tepa, kurs menamai sustabdo 
nuo išsivystymo j piktybines vė
žio celes pradžioje buvusias ne
pavojingas celes.

Nuo 1961 metų sen. Humph
rey yrą egzaminuojamas ir gy
domas nuo kroniško pūslės n e- 
galavimo, kur viencįe vietoje 
esą susimetę celės, vadinamos 
“carcinoma in situ”, kas ištver
tus reikštų “vėžys vietoje”.

Daugumas medikų -tokią pa
dėtį vadina “pereinamąja”, tai 
yra, kad tos celės kartais gali 
išvirsti “ 
senatoriaus, buvusio viceprezi
dento ir numatomo kandidato į 
prezidentus padėtis skaitoma

x Kaip pabėgėlis atsirado 
Sovietų ambasadoje?

HAGA,- Olandija. — Sovietųgailisi ištaręs tuos “nelemtus žo
džius”. Žodis ne paukštis : pa
leisi— nebesugausi”. Cairter

žodis ne paukštis: pa. 
nebesugausi”

sako, kad tie nelemtižodžiai ne
buvo ištarti neigiamą prasme,

Atrodo, kad galutiną žodį tars 
Kinijos karo jėgos. Komunistų 
atleistas Teng Hsiaopingas buvo 
karys, Kinijos karo jėgų štabo 
viršininkas. Jis buvo pažįsta
mas visų ginklų kariams, kaip 
geras kariškis, visai-be T'asrrin- 
do nukentėjęs nuo “kultūrinės 
revoliucijos” šalininkų. Kinijos 
karo vadai neleis partijai niekin
ti karių.

Ketvirtadienį Pekine buvo su
varyti keli tūkstančiai/ žmonių 
į miesto centrą, kad išklausytų 
geriausių kalbėtojų patarimo 
pagerbti naujo komunistų par
tijos viceprezidentą ir Kinijos 
premjerą Hue Kofengą.____ _

I masinę demonstraciją buvo 
varomi visi partijos nariai ir 
dirbtuvių darbininkai. Daugelis 
nesuprato, kuriems tikslams jie 
varomi, jiems buvo neaiškios ir 
kalbos. Jie tiktai žino, kad vi
soje Kinijoje yra didelis nepasi
tenkinimas padarytomis pakai
tomis. Nepatenkinta karo Va
dovybė, nepatenkinti ir krašto 
gyventojų dauguma.

Džiaugiasi, kad nėra žudynių

Vicepremjeras Teng Hsiaopin
gas atleistas iš premjero ir ka
riuomenės štabo viršininko pa
reigų, bet jis paliktas komurfis- 
tų partijos nariu.

Panašiai pataręs pasielgti 
pats Mao Cetungas. Paprastai 
po tokių pakaitų suimami “di
džiausieji nusikaltėliai” ir bau
džiami, bet šį kartą neatrodo, 
kad mirties bausmė bus taiko
ma atleisti tiems valstybės pa
reigūnams.

Mao Cetungas parašė žiaurų 
laišką centro komiteto nariams, 
bet jis nepataria imtis griežtų 
priemonių prieš atskalūnus. Jei
gu Tengas būtų organizavęs pa- 
siprieširimą, tai tada policija ji 
gal ir būtų suėmusi.

pareigūnas, veterinarijos gydy
tojas Konstantin Russini papra
šė, olandų valdžios suteikti jam 
politinio pabėgėlio globą- fr, ma-

Komunistų šnipas \
norėjo JAV darbo
WASHINGTONAS. — Rytų 

Vokietijos komunistas šnipas 
jaunas 37 metų amžiaus vokie
tukas, gabus ir apsukrus pernai 
bemažko negavo JAV Kongreso 
įstaigose tarnybą, kuriai yra 
prieinami griežtai, slapti doku
mentai. .

Sattler, 37 metų amžiaus, iš 
profesijos pasivadinęs politiniu 
mokslininku, kovo 23 dieną.už
siregistravo Teisingumo depar-

prieš Marquette Parką/ S33t000.

9 kambariŲ kaip naujas ranch/2 

Arti Brighton Parko. Galite greit liž- 
imti. $36,500/ ' x

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

MODERNUS 4. BUTU mūras ir 2 
auto mūro garažas. Atskiri šildymai. 
Cent, air cond-^Arti Maria High. —

kadangi jis tikįs teise žmonėms, tyti, gavo, nes pranešime paša-
« • H -t ‘ i » ■ ' w < n • - - •. 'virtuves. 2^ volios, nauji karpetai. 

u* **
imti. $36,5007 > pasirinkti gyventi, kur kas no- kyta, kad antradienį išėjo iš “sa

vo^ namo, bet daugiau nebegrį-
" -’’- L i

f t 
lri ir kad jis pats .yrą priešingas

V. . . t-,--

‘ -y .*'’ '• T3.

nį mišinį pačios valdžios intere
sams. ■ /

Atstovas Morris' K. Udall (de
mokratas iš Arizonos) Carterio

ŠIMAITIS REALTY 
' Insurance. Income Tax 

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

garažu. Atskiri šildymai. Rami, graži valdžios pastangoms daryti etni
-V'

žo. Olandijos teisingumo minis
terijai paklausus’ Sovietų amba
sada atsakė- kad dr. Russini yra

♦ j
ž ri f

4 L
.1 f

SLA nuo pat įsikūrimo pra
džios rūpinosi svarbiais lietu- 

Jis buvo 
veikloos 

i- 
jos 90-ties metų gyvavimo su- 

su šios 
šalies (JAV) 200 metų sukak-y 
timi — Bicentennial minėjimu.

‘piktybinėmis”, šiaip

yių tautos-reikalais, 
r .lietuviųtes-, kurios kiėkvienais metais _______ __

sunesa daug medaus. Juo ap- centru. Minint šios organizaci
didžiuoju

rūpina savo ąrimiūdšiūš ir Nau ‘ 
jienų tarnautojus. Atsisvęiki- kaktį, kuri sutampa■M3*

nant jis įteikę/dešimkę, o Liut 
istorij? net**sraoje "'Europį kenjs penkinęAĮėaujienų-para-
Mat, čekai, slovakai ir bohemai 
iš seno buvo terorizuojami ger
manų. Jie tad simpatijas ir nu
kreipė rusų link, kurie pasišovė 
būti jų gynėjais;

Pirmojo pasaulinio karo me
tu net ištisos čekų divizijos'ka
riavo rusų caro .armijoje prieš 
vokiečius. O irjšio paskut^iiojo
karo, metu panašiai buvo^’ .

. Antra vertus,. Roosevęltas, 
Trumanas ir kiti demokratų.par
ti jos buvę Amerikos prezidentai, 
ypatingu būdu bičiuliaudavai su 
Maskva, savaime šiltai 'glostė 
Bervyno čekoslovakų ir. bohemų. 
Įgytas rusų link simpatijas.' Ci
cero gi daugumos gyventojų is
torinė gyvenimo patirtis yra 
priešinga. Jų senąsias tėvynes 
niokojo Maskvos burlokai, tad 
jie negali būti demokratų parti
jos šalininkais.

BŪRINIS LAIVAS ČIKAGOJE

Norvegijos mokomasis būrinis 
laivas Christian Radich rugpiū- 
čio 1-5 dienomis lankysis Čika
goje. Visuomenė jį galės apžiū
rėti.

Minėtas Norvegijos laivas yra 
laimėjęs kėlės tarptautinių bū
rinių laivų lenktynes. Jis daly
vaus liepos 3-7 dienomis New 
Yorke ruošiamoje būrinių laivų 
regatoje, atžymint Amerikos 
valstybės 200 metų sukaktį.

SKAITYK IR KITAM PAT4RK

SKAITYTI ’NAUJIENAS’

r,

mai. ' ■/ . tųfŠ p-įiv- ' ■ -
— Aušra ir i enters Jurašai at

vyks į Torontą balandžio 10 
d., o sekančią ^ėšnį-4 vai. pa
sakos apie padeįį'i'įLietųvoje 
Anapilio sąįėjėjr Taip pat ten 
bus smuikininkg;*Dąįnc>s ir Ju-
rio Mazurkevičiųfįohcėrtas.

— Marijus žipiiįįą ■'išrinktas 

bb pirmininku.^Klubas, rengia
Bastonp Lietuvi^;stu0nių'klu- 

.jaunimui šokius*Velykų.sekma 
dienį.■* "V .■ /. -/ •.' ?

— Kar. 'A. juĮnapavičiaus 
Šiaulių kuopa ruO^ą ; paskai
tą. š/Nl- balandžio.'£i d. 4 vai

timi — Bicentennial minėjimu, ' 
ruošiama Išleisti - gražus- leidi
nys — Seimo įifbgramos kny
ga, kuriame^iiumatoma talpin
ti daug įvairių aprašymų apie 
lietuvių veiklą ir veikėjus Ame-“ 
rikoje.

• Daugelio organizacijų—kuo- j

=' -----—, 1 1 r

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
' 1490 rL A. M.

auto mūro garažas. Atskiri šildymai. 
^45.500. • "‘°- ~

Seimo įlfSgramos kny- Lietuviu kalba: '■fsdien nuo pirma- 
44,4 i~. - —Ti4 - -

lr00 v. popiety

PU ir. įvairių profesijų žmonės 
— jau prisiuntė sveikinimus, 
žinias, skelbimus^ bet dar daug 

i. Todėl 
narius, bet 

šio

vienio iki penktadienio 12:30— 

sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto. ’• .- -
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MATLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

- šeštadieni ir

■L

VALDIS REAL ESTATE -
* - ■ ■ • ' ' 1 a • ’

"i- - ■. •

2625 West 7Įšt St TeL RE 7-7200

RUDS REAL ESTATE
PARDUOSTT — 

rVAIRŲŠ^DRATOIMAI 

Maloniai’jums patarnaut

PIRKSIT
- : NUOMOSIT.

BALYS BUDRAITIS

Į. '

i
.i

į

pastabas pavadino “silpnai te-
pridengta rasių divizijos politi
ka’, nurodydamas, kad Carter
kiekvienu klausimu nori .stovėti
iš abiejų -pusių tikėdamas iu°- 
būdu patraukti prie -šavęs Ala- 
bąmosgubernatoriausGęorge’C,
> ' ■ /• ■*'

- -Sen..Henry M. Jackson pasa-

iš abiejų -pusių

ambasadoje. Ministerijai papra
šius leidinio su Russini pasikal
bėti jokio atsakymo negauta.

Ispanija skelbia kara \ • ■ • - z. ■ *?
baskų teroristams

. DRĮDASL. -rį Aukštas^ Isį 
panijos valdžios' pareigūnas, "vi-

. e

Wallace šalininkų balsus. 
t j”
kė, kad Carterio. žodžiai jį “nu
stebino” ir kad Carter , “ilgą lai-

dideliu moderniu foto aparatu.
t

TEISĖJAS LAUKIA J. GAILOS
BENDRUOMENĖS SPRENDIMO

P ropaga nd i šiai skuba paskelbti jiems .

IM M
puikiausia. varyti keli tūkstančiai/ žmonių

❖ •' * - ; 
J----------

galėtume, jų talpinti

■*369 ARCHER AVĖ.. CHICAGOJE 
Tel. 254-5551

LEMONTO APYLTNKĖ.TE 
135-TA IR ARCHER AVĖ.

Tel. 257-5861 •f

f l_ . 1?:____J9 ėL. T_\.

Jką turės aiškintis'

Italijos raudonieji » . . •
ROMA, Premjero Aldo Moro 

krikščionių, demokratų partija

f it

rropaganaisiai skubo pasKei^T! perns _ 
’ naūdmgaš žinias, bet tikrovėJyta^ fetbkicH aejon . tamente, pasigirdamas esąs aš-A,

Praeitą ketvirtadienį vien tiktai Gailos Bendruomenei tarnau-

Vaičiūno vadovautos apylinkės., paaiškinimus, patvirtinęs anksty-

J5! 
fdaus reikalų rhinistėris ir kara

liaus JuanCaTlos “dešinioji ran
ka” Manuęl Fraga Iribarne pa
grasino .baskų (vaškų) teroris
tams kad jie “gausoko, nori” — 
jei nori karo

janti radijo valandėlė paskelbė, kad teisėjas S. Epštein, atmetęs
niuo, kurs turįs žinojimo ir pa
tirties žvalgavimo — šnipinė
jimo srityje, bet pasirodė; kad 
FBI apie jo “profesiją” 
anksčiau n egu jis pasigyrė.

Kongresmanas Paul Findley, 
kurs yra Atstovų Rūmų Tarp
tautinio Santykių saugumo sub- 
komisijos narys, pasakė tiek bu
vęs Sattlerio sužavėtas, kad jau 
planavęs jį samdyti, bet FBI 
pasirodė bežinanti visą jo “vei
klą”. FBI agentai pranešė kas 
yra tas asmuo per paukštis, 
kurs jau ilgesnį laiką perduodąs 
informacijas specialiam Rytų 
Europos agentui.

Sattler staiga dingo iš JAV 
horizontų. Turima žinių, kad 
pabėgo į Meksiką.

atmetė komunistų-socialistų rei
kalavimą .leisti jiems dalyvauti 
Italijos ekonominio planavimo 
politikoje. ’ ;

Politikų spėliojimu,. Aldo -Mo-

žinojoyesnį teisėjo paskelbtą sprendimą. Ketvirtadienio posėdžio metu 
paaiškėjo,-kad ne tik suinteresuotieji, bet net ir bylos advokatai

- - _
■ gaus karą. Bas

kų teroristai buvo pagrobę ispa
nų industralistą Angel Beraza
di, už kurio paleidimą reikalavo

ką turės aiškintis”.
' Sdptyjni negrai demokratai 
Kongrese, įskaitant ir Carterio 
rėmėją atst. Andrew Young (D., 
Ga.) pasiųstoje buvusiam Geot- , *-N. . VC. / ' i

priptrėnkti”, ka-

teisėjo nesuprato įr jo paskelbtas instrukcijas neteisingai inter- f ii 
įpretavo. Radijo propagandisto paskelbta skubi žinią, sukėlusi 

džiaugsmo Barzduko Bendruomenės -šalininkams; yra -netiksli. 
Jokio patvirtinimo teisėjas Epštein nepaskelbė/'7^ .

ro mažumos valdžia netversianti,
dėlto teksią birželio mėnesi

- r -t ■ . • — ,Jokio patvirtinimo teisėjas Epstein nepaskelbė, 

Teisėjas nori išsiaiškinti/ ką
§3 milijonus, bet išpirkimo ne
gavę jį nužudė. Berazadi, 56 me-

skelbti naujus rinkimus, kuriuo
se komunistai tikisi daugiau lai
mėti.* . . * - ' " ' ' •

Komunistų-socialistų reikalą-

gijos gubernatoriui telegramoje 
pasisakė esą

jkyiečiartiė ne tik 
visus lietuvius prisidėti prie 
istorinio leidinio išleidimo, 
t r; ,".5. -č.f ■ 

. Komisijai knygai išleisti su> 
įdaro šie nariai:

K Mącke-Mačiukas, S. Molis, 
P. Vilkelis,: X Kapačihskas, J. 
Derviriskas, Ai Vysther. .

Sveikinimus ir nuotraukas 
hialonėkite siųsti žemiau duotu 
adresu: p , ;
Mr. K. Macke, 2549 West 71st 
Street, Chicago, Ill. 60629., Tel. 
7/6-3140. (pr.)

r I’

Lietuvių-' žemutinėje* - s-a-lėje
Juozapavičiaus šaulių - kuopa
ruošia Dr. Pautiėnraūs paskai
tą “Pasaulinis pęrgreitas gy
ventojų prietuglįs1 ir 
problema”. ?

Po paskaitos įvyks šaulių 
kuopos svarbus 'susirinkimas, 
bus renkami atstovai į Š. Sąjįin 
gos suvažiavimą; šaulių daly
vavimas vra būtinas.

“ ‘i.
Kad išvengus trijų parengi-

maisto

•. T E a R A
Brangenybė*. Laikrodžiai, Dovano* 

vi tom* progom*.
3227 WEST ttrd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660

< • Ą . • -

a1^, s1 . ... ....

M. A. ŠIMKUS
Real Estate. Notary Public. 

INCOME TAX SERVICE

' V
INCOME TAX SERVICE 

*259 S. MapIewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiy

3 — Dail. tA. Petrikonio tapj^

mų tą pat dieną, būtų labai
naudinga, kad drganizacijos 
savus parengimus skelbų laik-
raščio parengimo kalendoriu
je- 1 . .. K.

FIGHT HEART DISEASE 

o

LGIVE heart fund

5^x5^

X . - - . v*- - 'A

dangi jų įsitikinimu, žmonės ne th* amžiaus, rastas netoli baskų

Didžiausias kailių
iškvietimai, pildomi pilietybės pra- 

, ?Jymai ir kitoki blankai.Symai ir kitoki blankai. ■MMBEWT

pasirinkimas
pas vieninteli

BUILDERS AND CONTRACTORS

ft «Uetuyį kailirrfnlrą 7^ 
Chicagoje ------

.NORMANĄ
liial

Namų Statyba |r Remontas

Visi namo ir perstatymo darbai
Kambariu „pristatymas, porčiau iak

* * i 
bos darbų paroda atdara 7 die
nas savaitėje nuo 10 ryto iki 
6 vai. vakaro, o pirmadieniais 
ir ketvirtadieniais nuo 10 ryto 
iki 9 vai. vąk. Marquette Meno 
Galerijoje, 3215 W. 63rd St., 
prie Kedzie Avė. Tel. 43(>2112. 
Visi kviečiami atsilankyti, (pr.)

BURŠTEINA
^Tel.263-5826 
Sfc (įttaigo*) ir

677-8489' 
(buto)

185 North W*b**b Avenue
2nd Floor Chicago, Hl. 6060)

</

J X

Jcambana1, rūsys, maudynės, 
’’’tekamieji, sumušimas. 

Matam konfraktoriui reikia darbo.
SKAMBINKITE 5454)478.

• Z'’- - - • fg’.’-Z.-
HEATING CONTRACTOR

rengiu mieste* fr užmiesty naujus fr 
jerstatau menus Tisu rūšių namo ap- 
uldymo pečius, afr-eonditfoning van- 
lens boilerius fr stogu rinas (gutters) 
nrbu greit sąžiningai ir garantuotai 

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So WESTERN AVE.

Chicago. UI 60609. TeL VI 7-3447

virtuvės miegamieji,

nldymq^ pečiu*, air-conditioning, van-

turi Įgimto palinkimo gyventi 
rasiniai ’skirtingomis bendruo
menėmis, kaip Carter norįs įti- 

. kinti. . ' •
Net pats prezidentas Fordas 

pastebėjo ąr Carter yra ganėti
nai atviras. “Negali žinoti, kur 
jis stovi”, pareiškė prezidentas, 
pridurdamas, kad jis ateinantį 
lapkričio mėnesi oponentu ver
čiau norėtų turėti Hbbertą H. 
Humphrėy (demokratą iš Minne- 
sotos).

Darbo unijos pančiai pasi
sakė, : Humphrey nors. .Pennsyl- 
Vanijoje . ne kandidates, bet 
AFL-CIO konvencijoje Pitts- 
burge darbo .lyderių buvo Šil
čiausiai ■ priimtas. Jis Jcaltina 
respublikonus, kad jų adminis
tracija “verčiau stato musų vai
kams kalėjimus, negu kad vykdo 
darbo korpusų programą”.

miesto Elgoibar nužudytas - vie
nu šūviu j galvą. Nuo 1970 me
tų - lapkričio mėn. baskų teroris-
tai pagrobė penkis.įmones,’bet 
Berazadi yra pirmas, kurį jie 
nužudė.

padarys Connecticut valstijoje 
Įregistruotos Bendruomenės pir
mininkas. Kada gaus minėtos 
pirmininko nutarimą, tai tada 
jis patyrinės, ar tas nutarimas 
padarytas pagal tuo metu veikū-

- sias taisykles.

Už du amerikiečius reikalauja

S3 milijonus

BEIRUTAS. — Eritrėjos riau-
šininkai pakartojo savo grasi
nimą, kad du pagrobti amerikie-

. * • ' č - - - A

Kinijosaviacija
nepatenkinta

TAIPEI, Formoža. — Aiškiai

i I11
f I

vimas buvo atmestas sekančią 
dieną po to, kaip komunistai su
kėlė gatvėse riaušes ir padega
momis bombomis atakavo Krik?-’ 
čionių Demokratų partijos būs
tinę ir Teisingumo ministeriją.

nustatyta, kad Kinijos aviacija 
•jau seniai buvo nepatenkinta 
Mao Cetungo vedama kairaus 
komunizmo politika. Pats Mao 
Cetungas niekad viešai negynė 
žmonos vadovaujamų “kairiojo 
sparno” komunistų, bet kai ji 
patekdavo kuriame nors parti
jos pasitarime bėdon, tai jis vis 
dėlto ją išgelbėdavo.

Jau vasario viduryje Kinijos 
lakūnai pareikalavo padaryti

Teisėjas parodė noro nusta
tyti, ar tas susirinkimas, kuria
me buvo sutrempta legaliai rink
to pirmininko nustatyta dieno
tvarkė, ir koki buvo tolimesni 
žingsniai.

Iki šio meto teisėjui aiškino 
tiktai barzdukinės bendruome
nės šalininkai, o dabar žodis pri
klausys Jonui Vaičiūnui, tuo 
metu buvusiam Marquette Par
ko apylinkės pirmininkui. Teisė
jas yra pasiryžęs išklausyti ir 
antrąją pusę, patikrinti taisyk-

■T*

Aukšta vieta
sukilusiam generoluičiai bus sušaudyti, jti iki balan

džio 30 dienos nebus jiems, su
mokėta reiklalai^jamoji,. išpirki
mo suma. Tie amerikiečiai yra 
James Harrel iš Milwaukee ir 
Stove Campbell ^iš San Lean
dro, Calif., abudu technikai, tar
nautojai JAV komunikacijų "ba
zėj e Kagnew netoli Eritrėjos 
sostinės Asmara, Etiopijos pro
vincijoje. Jiedu buvo pagrobti

rencijoje, 
mas

kad

BENESUDRAUS TELEVIZIJOJ 
RODYTI SMURTĄ IR “SEKSĄ”

CHICAGO. — Miesto meras 
Daley pareiškė spaudos konfe- 

tėvų šauks-
apsaugoti jų vaikus nuo 

tvirkinančių ir nužmoginančių 
filmų kino teatruose ir TV ska
tina jį paveikti Miesto Valdybą, 
kad imtųsi priemonių.

BUENOS AIRES, Argentina. 
— Prezidentas Videla pakvietė 
aukšton tarnybon aviacijos ge
nerolą Jesus Orlando Capelini. 
Jo vadovaujamos aviacijos dali
nys sukilo prieš Izabelę Peronie- 
nę, bet jis buvo sulaikytas, su
imtas, teistas ir padėtas į ka
lėjimą. Gen. Capelini buvo at
vykęs į kariuomenės štabą ir 
tarėsi su valdžios atstovais dėl 
aviacijos maišto.

Lakūnai reikalavo, kad Pero- 
nienė pasitrauktų, nes ji nesu
pranta ir negali valdyti krašto. 
Vėliau Capelini buvo suimtas, 
teistas ir padėtas į kalėjimą už 
sukilimą.prieš Peronienę. Prieš 
dvi savaites Argentinos karo va
dovybė padarė perversmą, išsiun
tė Peronienę ir ėmėsi žingsnių 
krašto ūkiui pertvarkyti. Da
bar prezidentas Videla panaiki
no gen. Capelini uždėtą bausmę 
ir paskyrė aviacijos inspekto
riaus pareigas.

Nauja Argentinos vyriausybė 
ėmėsi priemonių žudynėms su- 

i stabdyti, bet be gyventojų pri-

Tengą Hsiaopingą pilnu premje
ru, bet Mao Cetūngo- klausantis 
politinis biuras tuo metu pali
ko jį tiktai laikinai premjero pa
reigas einančiu politiku. Pasi
rodo, kad jau nuo to meto Kini
jos kairieji pradėjo organizuotis 
prieš Tengą. Vakar ir šiandien 
keli Kinijos garnizonai pareika
lavo, kad Tengas būtų paskir
tas pilnu Kinijos premjeru.

les ir tiktai tada padaryti , spren
dimą.

Tuo tarpu jokio sprendimo nė
ra. Teisėjas Epstein pradėjo tik
tai dabar gilintis į F. Bendruo
menės vedamą darbą ir Ameri
kon gyvenimam bandomus įnešti 
metodus. Jis nori patirti, kaip 
Amerikos lietuviai anksčiau 
tvarkė organizacinį savo gyve
nimą ir kokias naujoves Ameri
kos lietuvių gyvenimam bando 
primesti naujo fronto riteriai,. 
Byla bus ilga, nes teisėjas ne
darys sprendimo ' kol jis nenu
statys visų duomenų.

Nerimstanti žemė 
Pietų Kalifornijoj 
LOS ANGELES. Lėtas, ban

guojantis žemės drebėjimas Pie
tų Kalifornijoje praeito ketvir
tadienio rytą prikėlė ir išgąs
dino daugelio vietovių žmones, 
bet apie kokius nuostolius nie
ko nepranešta. Drebėjimas pa
gal Richterį buvo tik 4.7 iki 4.9 
stiprumo ir jo centras buvo apie. 
30 mylių nuo Ix>s Angeles mies
to centro.

Gyventojai nuo Los Angeles 
iki Santa Barbarą užvertė poli
cijos ir TV stotis paklausimais. 
Drebėjimas prasidėjo 7:20 vai. 
ryto ir truko keletą minučių.

— Naujienas galima užsisa 
kyti telefonu, skambinant ad— Ona Konkulevičienė T .——   -  

Bronius Zabukas, Ramunės de- ministracijai darbo valandomis 
likatesų krautuvės savininkai, Taip pat kviečiama' skambinti 
2547 W. 69 St., tel. 925-4254, arba rašyti prašant siųsti susi- 
jau yra pasiruošę šv. Velykų pažinimui. , Platinimo vajaus
2547 W. 69 St.,

ir.

., . . .^nPlatihimo
stalui aprūpinti Gerb. klientus proga Naujienos yra siunčia-

praeitų metų liepos 14 dieną ‘re
voliucionieriams” užpuolus Kag
new’; Tie revoliucionieriai yra 
globojami Eritrėjos Išlaisvinimo 
Fronto, kurs siekia Eritrėjai ne
priklausomybės nuo Etiopijos.

KAS BUS PADARYTA SU 
HOWARD HUGHES TURTU

Ilgametis paslapčių pjlnas

"j DOMESIO
?2—«O M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui aufomebillo 
Liability apdraudimas pensininkam*.

Kreiptis:
A. L A U R A I T I 3 

4545 So. ASHLAND AVĖ. 
523^775

D t M E S I O
L

JAV multimilijonierius  ̂tikriau 
sakant bilijonierius Howard R. 
Hughes, staiga miTė j širdies 12 mokinių žuvus 

atsiminė ženklus
SPRINGFIELD, Hl. — Dlinois 

Komercijos Komisija įsakė pa
statyti automatiškus žiburiuo
jančius signalus prie Beckeme
yer kaimo geležinkelio ir plen
to sankryžos, kur iki šiol jokių 
perspėjimo ženklų nebuvo ir dėl
to praeito vasario 7 dieną mo
kyklos autobusui vežant moki
nius į kokį parengimą Baltimore 
Ohio prekinis* traukinys užmu
šė 12 vaikų.n;*’

smūgiu^ nepalikdamas- jbkio žen
klo ar yra palikęs kokį testamen
tą. Iš giminių JAV jis turėjo 
tik vieną tetą. Hughes turtai 
vertinami nuo pusantro iki dvie
jų bilijonų dolerių. Bus įdomu

visokais jų pageidaujamais vai- mos susipažinimui 2 savaites 
giais. Pasirinkimas labai įvai- nemokamai pagal gautus pagei- 
rus. Su užsakymais prašoma davimus ir galimų skaitytojų

Libija uždarė Tripolio 

universitetą

CAIRO. — Egipto Vidurinių 
Rytų žinių agentūros praneši
mu, Tripolio universiteto stu-

4 NAUJOS KNYGOS * - • •
% Angliška'i:
j LITHUANIANS IN AMERICA, Dr. A. Kučas •

THE BROTHERS DOMEIKA, Novel. L. Dmyįifcs $6.—

< LiejtuviJkai:
4 PASAKYTA PARAŠYTA, Prez. A. Smetonos kaitos $10.—į ATSPINDŽIAI ŪKANOSE,
4 novelių rinkinys, V. Alantas ...................

» Visos šios knygos gaunamos pas visus platininiu*

(<! Tel. 268-7730,' vakarais — 28^^759

... ^6.—-
riesivėluoti. čia taip pat veikia adresus.

C
L

gausus valgiais restoranas. At-1 
data kasdien nuo 8 ryto iki 8 - 
vai, vakaro. Pirmadieniais už-į- 
daryta. (Pr.) L*
r— - j ■■

■

REMKITE TUOS BiZNIERIUS.
KLME GARSINASI

(Pr).

-A

— i. i n / i ■ 1.1 i n

A. TVER AS 
LAIKRODŽIAI |R BRANGENYBK 

Pirdavimaa ir Talaymaa
UAi WEST 69th STREIT 

T»fofj REpublU 7.1M1

kIi tsekti, kai prasidės dėl tokio tur- tentams sukėlus politines riau-1/4a/ /o
Pastbook Savings. 

All accounts com- 
pounded daily —. 

paid quarterly.

to varžybos.

„ $6.-—

ir

7
4 Y»«r» Lvingi 

C«rtific«fo 
(Minimum 55,000).

NAUJIENOS. CHICAGO 8. H.L. — FRIDAY. APRIL 9. 1976 ~
395 W. BROADWAY, SO. BISTON, MASS. 02127

BUYIL1 
SAVINGS 
BONOS

1M9WM ¥011 BAM; 0| WQM,
V.

PIRKIT! JAV TAUPYMO BONUS

V

V
SįMOR-ASgaJ

’Šiltesnis : .
Saulė teka 5:21, leidžiasi 6:24

šes ir sudeginus to universiteto 
laboratorijas, Libijos valdžia 
univęrsitetą uždarė. Susirėmi
muose tarp pulkininko Moam- 
mer Khadafy valdžios šalininkų 
Ir tos valdžios priešininkų apie 
250 studentų rimtai sužeista.

— Karaliaus valdžiai atsisa
kius sumokėti 3 milijonus pese
tų už pagrobtą biznierių Angelą 
Berazadi, vaškai sušaudė val
džiai pranešinėjusį prekybinin
ką.

V.

S«n*foriu* Frank Church, iš*ig«r»i- 
nf« kongrese vedamais tyrinėjimai*,
dabar Įsu nori gauti demokratu par-
Hj^.k.ndWHen Prexid.nto P—'-. terimo-jie neRah daug padaryti. i

■>
B/L




