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FILIPINŲ MUSULMONAI, PAGROBĘ % Kongresas nusileido PREZIDENTAS ATMETA DOMINACIJA!

’ /Vyriausybė nenori leisti teroristams 
pasilikti Libijoje, pataria išskristi

BENGAkI, Libija. — Filipinų salose pagrobtas keleivinis lėk- 
ivas trečiadienio ryte pasiekė šį aerodromą, bet įgula ir lėktuvo 
•obikai nustebo pasitiktais kariais. Pasirodo, kad Libijos vy- 
ausybė yra davusi Įsakymą nieko neišleisti iš lėktuvo ir su nieku 
‘sitarti. . ‘

IS VISO PASAULIO

fflWASHINGTONAS. v- Fordo 
' .^administracijai užtikrinus, kad 
l Čkelių Transportinių lėktuvų par- 

davynaš Egiptui nereiškia, kad 
bus p^rdupfįami ir ginklai, Kon
gresas. padėjo į gįlųjį stalčių 
savo.pradėtą svarstyti bilių, ku
riuo. * bu veri siekiama sutrukdyti 
tų lėktuvų pardavimui. Egipto 
prezidentas Sadat pasakė, kad 

prašys parduoti U. SL F-54 ko- 
, vos lėktuvų Tr “sohstikuotų” 

prieštankinų ginklų, bet kada 
nors vėliau.

Lėktuvas turėjo didelės bę- 
>s Pietų Azijoje, nes teko ap
rišti, kelias valstybes, kol pa 
ekė Pakistaną. Ten prisipil- 
i benzino atsargas ir išskri- 
) tiesiai į Libiją. Pakistanas 
morėjo priimti, teroristų.

Libijos prezidentas _ 
. . % nenori kalbėtis

Lėktuvą pagrobę teroristai 
istebo, kai įsitikino, kad jie 
ituri teisės išlipti ir pasilikti 
bijoję. Teroristų vadas pa- 
iškė noro pasikalbėti su Libi- 
s prezidentu, bet preziden- 
s nerodo jokio nęro su- jais 
ilbėtis. Tada jie prašė; kad 
tos bent išleistų iš lėktuvo, 
:t jr šis prašymas iftfVo ąTm^S;

•—-S --

Tada atskridušių musulmo- 
j vadas .pradėjo pasakoti 
ausančiam valdininkui, kad 
s atstovauja 'Filipinų salų1 
usulmonus, kovojančius prieš 
įbartinį Filipinų, salų prezi- 
mtą Marcos. Musulmonai, ko- 
>ję prieš ispanus Filipinų ša
še, vedę kovą prieš amen- 
ečius, jie tęsia ktfvą ir šiari- 
en.

Jeigu Libija jų nepriimsian- 
tai jie neturėsią kur skristi, 

e sutinka Atiduoti Libijai 
ktuvą ir perleisti visą įgulą, 
uo. reikalu buvo vedami pasi- 
irimai, kai laikrašti reikėjo 
jausdinti.

darbo įstatymą
WASHINGTONAS. — Vasa- 

o 13 d. Atstovu Rūmai buvo 
’iėmę darbo įstatymo projek- 
i 6.1 bil. dol. sumoje, kurį prez. 
ordas nepasirašė. Balandžio 13 
serialas vėl priėmė panašų įs- 

itymo projektą, bet šį kartą 
k 5.3 bil. dol.- sumoje.

Respublikonai sako, kad ir šį 
artą prezidentas darbo įstaty
to projektą nepatvirtinsiąs, ka- 
angi jis yra,nemažiau infliaci- 
is už pirmąjį.
Įstatymo rėmėjai mano, kad 

mint 7.5% bedariau, visa 5.3 
ii. dol. suma negalės būti iš- 
ikvota. Minėtą sumą galima 
ūtų išleisti, jei bedarbių skal
ius visą laiką būtų 9%.
Priimtas Atstovų Rūmų dar- 

o įstatymo projektas, jai pre- 
identas jį patvirtins, suteiks 
iešojo darbo kokiems 100,000 
arbininkų.

iltesnis
Įetilė teka 5:18, leidžiasi 6:80

Delfinai apmokomi karo 
tikslams?

MASKVĄ. — Sovietų armijos 
laikraštis “Krasnaja Zviezda” 
(Raudonoji žvaigždė) iškėlę 
kaltinimą JAV-bių' laivynui, 
kad jis treniruojąs dolfinus at
likti japoniškos rūšies kamikaze 
būdu kariškus uždavinius, tai yra 
tokius, kuriems atlikti tenka sa
ve paaukoti. Laikraštis nurodo 
ir kur delfinai yra apmokomi, 
būtent Laivyno povandeniu ty
rinėjimo San Diego Centre.

Dolfinai ten apmokomi prie 
pelekų pritvirtintais peiliais pul
ti ts narūnus”^ 

iimn? 'tuose to centro departamentuose 
dolfinai. esą-' apmokomi sprog
dinti priešo laivus ir submari- 

t nūs (povandeninius laivus) del
finams pritvirtinta sprogstamą
ja medžiaga, v

Sovietų praktikoje senai žino
ma, kad jie kitus kaltina kuo 
nors, ką patys slaptai daro.

Milijoniniai ’ kyšiai Anglijoje

LONDONAS. — Daily Mail 
trečiadienį paskelbė, kad norė
dami gauti britų kariuomenei už
sakymus, Amerikos, britų ir kt. 
ginklus gaminančios firmos su
moka dideles sumas britų Ap
saugos miriisterijos valdinin
kams. Laikraštis tvirtina, kad 
britų Scotland Yard baigė dve
jus metus trukusį tyrinėjimą 
ir greičiausiu laiku paskelbta 
“sensaciją”. Scotland Yardas 
tyrimus daręs glaudžiai bendra-, 
darbiaudamas su Amerikos FBI. 
Bet kuriuo momentu esą galima 
laukti sensacingų areštų.

Viena valanda be elektros 
Bavarijoje

MIUNCHENAS. — Vakarų 
Vokietijos pietinėje dalyje (Ba
varijoje) ir didžiausioje dalyje 
Austrijos' elektros laidams nu- 
trūkus,v tūkstančiai žmonių pa
sijuto įkalinti elevatoriuose, po
žemiuose traukiniuose, kabe
liais į kalnus keliamuose keltu
vuose ir kt.. Vienas darbininkas 
buvo mirtinai nutrenktas ir trys 
rimtai sužeisti kranui užgavus 
aukštos įtampos elektros laidą 
Mittenwald Forest girioje Aus
trijos pasienyje.**

Pasikėsinimas prieš Čado 
prezidentą

N’Djamena, 
tro milijono negrų gyventojų 
buvusi prancūzų kolonija į šiau
rę nuo Nigerijos), ^ėr pasikė
sinimą prieš prezidento Felix 
Malloum gyvybę parado metu 
trims bomboms sprogus prezi
dentas išliko nesužeistas, bet 4 
žmonės buvo užmušti ir 72 su
žaisti. Sužeistųjų tarpe yra

čadas (pusan

Įtakingas demokratę partijos vadas Hubert H. Humphrey pra
si iė j o važinėti po konferencijas ir sakyti paruoštas kalbas. Jis ma
no, kad jam pavyks įtikinti. demokratu partijos konvenciją, kad jį 
paskirtu kandidatu prezidento pareigoms. ' -~ y -

HELSINKIS. — Prieš 4 mė
nesius. Lapų vietovėje buvo 
pastatyta amunicijos įmonė, 
kurioje Buvo gailinami. šovi
niai' Ir dirbo joje 80 darbinin
kų. ' ’ |

Balandžio 13 d. minėta amu
nicijos įmonė,' buvusi. Suomi
jos saugumo ministerijos žinid 
j e, sprogo. Iki 45 asmenų žuvo 
ir daugiau, kaip 20 buvo sun
kiai sužeisti. 1 . .

Sprogimo metu įmonėje bu
vo apie 40 svarų sprogstamos 
medžiagos. Sprogimas buvę 
toks stiprus, jog iš visos.įmo
nės tik pamatai tepaliko.

Rinkimų ginčas | Rinkimai Izraelyje
.JERUZALĖ. — Izraelio oku

puotoje arabų teritorijoje, va
karinėje Jordano upės dalyje, 
anksčiau priklausiusioje Jor
dano valstybei, balandžio 13 d. 
įvyko rinkimai. Iš 191 politi
nės vietos, 1-13 vietas laimėjo 
arabų nationalistai simpatikai 
arba1 net ir priklausantieji Pa
lestinos, išlaisvinimo organiza
cijai. , .. ' ■ ,

Vakarinė Jordano upės oku
puota teritorija yra Izraelio 
kairinės vadovybės -žinioje ir 
jos administracijoje, šios pa
dėties rinkimai, nepakeis. Se
kantieji rinkimai, sakoma, bus 
1980 m.

ČIKAGA. — Demokratų kan 
didatas J. A. Dooley pasiskun
dė, kad 429 rinkiminių apylin
kių balsavimo lapeliai yra ne
teisėtai-suskaičiuoti ir. kad jie 
nėra apsaugomi. Apylinkės tei 
sėjas H. G. Comėrford skundą 
patvirtino ir įsakė balsavimo 
davinius reikiamai,-saugoti.

Čikagos rinkimų -komisijos 
taryba praneša, kad rinkimų da
viniai ir visi skundai, susiję su 
rinkimais yra tikrinami ir bal
sai skaičiuojami.i

Pieno pramonė gavo 
$7.9 mp. sąskaitą 
WASHINGTONAS. — Paja

mų Mokesčių Įstaiga (IRS) pa
siuntė didžiausiam Amerikoje 
pieno gaminimo kooperatyvui 
— Associated Milk Producers, 
Inc. nesumokėtų už 1972 ir'1973 
metus pajamų mokesčių ir pa
baudų 7.9 milijonų dolerių sąs
kaitą. Bendrai, federalinė val
džia iš Ampi (American Milk 
Produce, Ine.) reikalauja dau
giau kaip $16 milijonų.

vienas čada valdančios Aukš
čiausios Karinės Tarybos narys, 
ir vienas prezidento kūnsargis 
užmuštas. Trys granatos parado 
metu iš minios buvo mestos į 
paradą priimančių aukštų as
menybių platformą^ •

WASHINGTONAS. — JAV 
ir Graikija įtineipiniai susitarė 
dėl karinių bazių. Graikai sutin
ka leisti AnŽerikai laikyti 4 ka- 
rijies -bazes.'X&tQdjo& teritorijo
je 4 metus:, vieną aviacijos ba
zę, dvi elektronines stotis ir 
vieną jūros bazę.

■ ■ -Principinį susitarimą pasira
šys sekr. Kisingeris ir Graikijos 
užsienių .reikahį.. ministeris ba
landžio 15 d. Washingtone. Su
tarties smulkmenos bus išdirb

ėtos tolimesnėse derybose.
Amerika, atsilygindama, su

teiks Graikijai karinę paramą 
ginklais, kurių overtėsieks apie 
700 mil. dol.

Uždaroma mokykla
LIMA. — Oklahomos Wyc

liffe Biblijos Vertėjų Sąjunga 
1945 m. buvo įsteigusi Perų val
stybėje, P. Amerikoje, kalbų 
mokyklą. Dabar Peru karinė vy
riausybė kaltina, kad ši mokyk
la yra JAV slaptosios žvalgy
bos žinioje. -

Mokyklos arba instituto direk
torius Donald Lindholm sako, 
kad švietimo .ministerijos pa
skirta 10 asmenų komisija re
komenduoja šį institutą šiais 
1976 m. uždaryti. Taip institu
tui, esą pranešė švietimo minis
terija. Pati švietimo ministerija 
šią instituto direktoriaus pa- 
skelbtą žinią paneigia.

Sovietų rabinai

CHICAGA. — Kai Chicogs žy
dų bendruomenė ateinantį trečia
dienio vakarą pradės švęsti savo 
didžiąją “Passove?’ šventę, 
jiems asistuos du jauni rabinai 
imigrantai iš Sovietų Sąjungos. 
Jiedu yra išrusiškai kalbančių 
rabinų grupės, kuriuos žydų or
todoksų Lubivitch Sąjūdis siun
tinėja po visas JAV-bes praves
ti Passover (žydų velykų, pabė
gimo iš Egipto vergijos) šven
tes specialiai iš- Sovietų .Sajun- 
gos Į JAV atvykusioms ' žydų 
imigrantams.

Sacharovas suimtas
Nobelio, jyrernijps _ laureatas 

ir kovotojas .Rusijoje, už žmo
nių laisvę fizikas. A. Sacharo
vas Maskvoj milicijos buvo su- 
imtasjr4kalintas. 'šeima-ir ar
timieji tuo tarpu-nieko apie jį 
nežino! c

Jis buvo suimtas kai Mas
kvoje sėdo į lėktuvą, norėda
mas išskristi į provinciją ir 

prie ten ruošiamoprisidėti 
protesto.

BEIRUTAS. — čia gautas 
pranešimas, kad Eritrėjos Išlais
vinimo Frontas savo pagrobtus 
du amerikiečius perduos kariš
kam teismui, jei Jungtinės Vals
tybės iki balandžio pabaigos ne
sumokės Eritrėjos 'civiliams 
“kompensaciją”. Praeitų metų 
liepos mėnesį Eritrėjos parti
zanai pagrobė JAV komunikaci
jų bazėje dirbusius amerikiečius 
Steven Campbell iš Kalifornijos 
ir Jim Harrel iš Milwaukee, Wis.

1905 Jitaki garvežiai vežio
jo ' traukiniu* Amerikos geležinke
liai*. Paveikslas trauktas Baltimore- 
Ohio stotyje, o p»ts garvežys tebesto
vi muziejuje. Kiti penalus garvežiai 
sulieti kartu su kitu geležies ir ipi- 
Žo levžus ‘T“ ■' 7 ■ •, __

Visiems Ryty Europos vadams pataria 
siekti nepriklausomybės, autonomijos

Amerikos Lietuvių Tarybos Informacijos Biuras atsiimi 
J tęki pranešimą apie prezidento 
tautas liečiantį pranešimą:

Sovietai išleido
Fedorovos motina 

i?

MASKVA.^.— Buvusi žymi 
Sovietų artistė Zoja Federova, 
kurios meilė Amerikos karinin
kui kaštavo jai 8Į4 metus ka
lėjimo, gavo leidimą aplankyti 
savo eilės vaisių — dukrą Vik
toriją, gimusią prieš 29 metus 
Maskvoje, kurios tėvas buvo 
Jungtinių Valstybių karo laivy
no kapitonas Jackson R. Ta te, 
dabar 78 metų amžiaus į pensiją 
išėjęs admirolas, sargaliojantis 
ir gyvenantis Orange Parke, Flo
ridoje.

.Tate susitiko Viktoriją Fedo
rova viename bankete Maskvo
je, II Pasaulionio karo metu, 
kur Tate buvo attache JAV am
basadoje jrvVUčtori ja,'bavo pa- 
sižymėj usi aktorė artistė.

Kap. Tate už savo meilės vai
sių buvo ištremtas, o Ms. Fedo
rova, ką tik kūdikiui gimus, bu
vo areštuota ir Stalino įsakymu 
už “šnipinėjimą’ nuteista mir
ties bausme, bet ekzekucija bu
vo pakeista 25 metų kalėjimu 
ir tik po 8V2 metų Stalinui mi
rus buvo paleista iš kalėjimo.

“Detentei” prasidėjus, Vikto
rija buvo išleista į JAV aplan
kyti savo tėvą, Tate, ir neilgai 
trukus ištekėjo už JAV lakūno 
Fred Pouy, su kuriuo pirmojo 
vaiko laukia gegužės 12 dienai. 
Viktorijos motina tikisi iki to 
laiko būti pas dukrą.

Suėmimai Laose
BANGKOKAS. — Kur tik ko

munistai perima valdžią į savo 
rankas, ten, tuojau prasideda 
krašto “valymas” pagal* su
kirptą Maskvos modelį: prasi
deda areštai, 
mai.

suėmimai, žudv-

iš tolimosios 
mums praneša.

Ateinančios 
Azijos žinios 
kad Laoso spalinėje Vientiane 
vyksta plačiu iftastu suėmimai, 
žodžiu, kraštas “valosi" 
čiau buvę dešiniųjų ; 
karininkai yra visi 
išsiunčiami i Don 4.
Nam Ngum upėje, 
ten daro — nieks 
kalbama, kad jie len “perauk- 
lėjami”.

Laoso kaiminvstčje Kombo- 
dijoje panašus “valymas” bu
vo daug ankščiau pradėtas ir 
daug žiauresniu būdu: stebė
tojai mano, kad Kombodijoje 
jau yra išžudyta ištisais kai
mais šimtai tūkstančiu žmonių. 
Ištisi kaimai ir miesteliai yra 
sunaikinti su visais gyvento
jais. Sakoma, kad Kombodija 
nespėja žmones šaudyti, tad su 
meta gyvus į duobes ir buldo- kytu šuliniu gręžimo priežiū 
zerių pagalba užverčia žemė- ir pačiam šuliniu gręžimui vi 

denynu dugne.

Ankš 
a rmijos 

suimami ir 
Ling sala 
Ką su jais 
nežino, tik

mis.

Fordo Mihvaukėje Kytų Europe

Baltųjų Rūmų spaudos sei 
retoriato įstaiga balandžio mė 
2’ d. data praneša iš Milwa 
kės, kad ten kalbėdamas etn 
nių grupių organizacijom 
prez. Fordas pažymėjo. j< 
JAV politika Rytų Europos g 
žvilgiu yra pilnai ir aiškiai d 
kumentuota, kaip tai buvo p 
reikšta estų, lietuvių, ukraini 
čių, latvių kilmės ameriki 
čiams: JAV stipriai remia la 
tų laisvės, tautinės neprikh 
somybės siekimus visur, įsk: 
tanf ir Rytų Europą.

Prezidentas kalbėjo: “Aš 1 
Tciausi tos politikos savo vi; 
tuose Rytų Europoje ir susi 
kiniuose su Rytų Europoje 
susitikimuose su Rytų Eur 
pos vadais čia ir užjūry. Mū 

| politika — jokiu —-> būdu, p 
rbrėžiii tai;'jokim-būdu nep 
imti Rytų Europoje Sovietų ! 
jungos dominavimo ar koki 
nors organiškos vienybės.

Taip pat mūsų politikoje n 
ra linkimo priimti tokio dori 
navimo konsolidacijos. Prieš 
gai, JAV siekia paremti ir ki< 
atsakingai paskatinti Rytų E 
ropos siekimus didesnės <iul 
nomijos, nepriklausomybės 
normalesnių santykių su kil 
mis pasaulio šalimis.

Tai politika, kurią aš tęs 
kantriai, tvirtai ir patvariai, 
politika dėl kurios JAV nes\ 
ruoš”, — pabrėžė prezident;

Komisija sekti Sovietų
nusikaltimus

Senato Užsienio reikalų 1 
mitetui svarstant sudaryti k 
misiją, kuri sektų Helsinl 
susitarimų laužymą, Amerik 
Lietuvių Taryba pasiuntė te 
gramas visiems senato komi 
to nariams, skatindama šik 
komitetą sudaryti, nes lai į 
dėtų apsaugoti žmonių ir ts 
tų teises.

WASHINGTONAS. — I 
skelbta Amerikos Atstovų F 
mų bibliotekos studija nunx 
kad alyvos šuliniai. įrengti vt 
rienynuose JAV pakraščiais, y 
mažiau gamtai pavojingi ir n 
žiau užteršia vandenį už aly 
vežančius tanklaivius. Stud 
sako, kad žemės alyvos šulin 
maždaug 1.3 užteršia vandeny 
pakraščius, kita gi tarša gaut 
si iš tanklaivių, prekybos lai 
ir iš pakraščiuose esančių įn 
nių.

Atstovų Rūmai, susipažinę 
bibliotekos minėta studija, nei 
sipriešina įstatymui, kuris tv,



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto "RIMAS NERIMĄ YRIUS ’ I

Kirvis ir kapliukai

“Tėviškės žiburių” 15 nr. ve-; 
durnajame “Savieji kirviai” tarp) 
kita ko taip rašoma:

Bet, atrodo, kad rinkėjams arba
i balsuotojams padų kutenimas 
j nieko nereiškia. Praeitą penk- 
j tadienį paaiškėjo, kad nei Ben- 
I druomenė, nei visuomenė tais

- Pozityvioje veikloje atsi- rinkimais visai nesidomi. Drau
da negatyvioji, kuriai atsto- gas ir FB užperėtas Margutis 
ja irgi aktyvūs žmonės, bet skelbė ir reklamavo kandidatų 

jau kaip savieji kirviai. Jie ka- susitikimą su visuomene, bet 
po ja tuos žmones, kurie nuošir-i nieko gero iš to neišėjo. Atėjus 
džiai dirba, bet kaikuriais mos- susirinkimo laikui, Jaunimo cen- 

nepatinka vienas ar kitam tro žemutinėj salėj buvo, ne dau- 
leniui, tai ar kitai grupei, giau, kaip 45 asmenys.

Magaryčių bendradarbis siūlo 
išspręsti, kiek ten buvo asmenų 
iš bendruomenės ir visuomenės, i 
jei turėjo būti 39 kandidatai?

K. Petrokaitis
, f

Carter ir vyšnia

Washingtone apįie preziden
tini kandidatą Jimmy Carteri 
pasakojama senas, tik atnaujin
tas, anekdotas:

Jimmy Carteris savo vaikys
tėje nukirto vyšnios medį. Tė
vas klausė:

— Jimmy, ar tu nukirtai tą 
vyšnią?

Mažasis Jimmy pažiūrėjo te
ntui tiesiai Į akis ir atsakė: 

■ — Gal būt nukirtau, o gal 
ne...

-- Vyskupas juokiasi

Draugo 83 nr. priede Vincas 
Maciūnas užbaigė studiją “žvel
giant, i Motiejų Valančių po šim-

r e

tais 
a 
‘ tsirahda “kritika”, kuri iš ma

žo trupinėlio padaro centnerius. 
Tai ypač matyti susirinkimuose 
kuriuose dalyvauja įvairių nu
siteikimų žmonės. *

‘ utorius rašo tarytum buvęs 
L-ZVS Ramovė Chicagos sky
riaus narių susirinkime. Jame 
buvęs Karo mokyklos kariūnas, 
ko’egų vadinamas kirviu, pasi
priešino tai organizacijai įeiti į 
bendrą lietuvių komitetą, ruo-1 
š'anti Amerikos nepriklausomy
bes 200 m. sukakties minėjimą 
balandžio 25 d. McCormick Place 
Arie Crown teatre. Kirvį pa
laikė du kapliukai. S. Bukis .

?'ei Bendruomenė, nei visuomenė

Caro laikais Rusijos bajorai, 
vaizbūnai ir pinigingi urėdai 
samdydavo žmones padams ka- 
s’ ti, nes tai suteikia malonumą, 
c kartais ir juoką sukelia. Sam- . 
ch ti žmonės kartais kasinėdavo i 
padus ir atvykusiems svečiams, to mėtų” ir pabaigoje atkreipė

Prieš FB rinkimus Drauge at- dėmesį į humorą jo raštuose: 
sirado panašiems reikalams sky 
re" is ‘Bendruomenė, visuomenė”

ir

— Valančius aiškiai mėgsta 
juoką, ir jo humoras kartais -gi

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linkime

pacientams, draugams ir pažįstamiems

DR. P: ATKOČIŪNAS; , 
DENTIST’ ; •

1405 So. 49th Ct Cicero, III. 60659s-
Tel.: OL 2-4276

liai sieKią, j ra subtilesnis, kaip 
tik noras pasiekti komiško efek
to. štai aprašo Valančius šv. 
Liutgerą, pradėjusį garsėti ste
buklais: “Kažikuomet žmonės, 
išsigirdę aklą ubagą padoriai 
gyvenant, nuvedė aną pas vys
kupą ir tarė: “o Mylestale, tas 
ubagas dailesniai elgias už ba
jorą, gražesniai gied už gaidį: 
atidaryk jam akis”. Žmonės, at
vedę akląjį1 ubagą pas šventąjį, 
neturi nė minties pašiepti nere- 

’ gi; kaip tik atvirkščiai — no- 
1 ri ji pagirti. Betgi giedojimo 
: palyginimas su gaidžiu — men

kas pagyrimas. Tad kas gi čia juo 
kias? O gi pats Valančius. Pa
sakodamas šventųjų gyvenimus, 
Valančius pats lyg ir apsimeta 
kaimiečiu, kuris toks paprastas, 
ne kartą gal naivus, — ir rim- 

i tai suspaustos seno vyskupo lū
pos iš lėto šiepias.

Valančiaus humoras iškyla kar
tais ir ligi autoirOnijos, t. y., li
gi lengvo pasišaipymo’ ’iš savo 
paties darbų, štai kaip baigia
mas devintasis “Palangos‘"Juzės” 

’ vakaras: “Taip- ilgai.:ęian be
pasakojant, pradėjo j^ųs^tojai 
garr-garr knarkti, ką;ašj įregė
damas, cypt tyliai užgesę.žva
kę ir ėjau gulti. Pakirdę, kaži 
kuomet namiškiai lygia dalia 
sugulė. Tikiu ir skaitytojus 

. knarksiant. Todėl tegul įskaito 
i negalintys kitaip užmigti”.

Tenka pridurti-, kad dėl to, hu- 
i moro vysk. Valančiu mylėjo- ne 
tik žemaičiai, bet ir visi lietu- 
viai. O ir ši skyrių rašo rimtos 
moterys ir vyrai. Kviečiu rašy
ti, kad iš mūsų bendruomenės ir 
visuomenės dingtų pikčiurnos.

Rimas Nerimavičius

Detroitiečiai mėgsta-juokauti

Maždaug prieš dvejus metus 
girdėjau pasakojimą,-kad Bend
ruomenėje netvarką daro grupė 
žmonių. Minėjo ir skaičių, ne
siekianti nė keturiasdešimt.'

Kai nesakė nei vietos, nei pa
vardžių, tai taip ir neaišku bu
vo, kur ta grupė yra. ■ G- ! 
^žtodliaigiędėtii&jįo, kuris ręiš- 
kiasi IBęndTūom^^"veikloj e i ir 
kuris taip . rūpestingai, Simui 

‘ Kudirkai pirmą kartą lankantis 
Detroite,-laikė ant jo pečių už
dėjęs rankas — tai vieną tai ki
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tą. 'Gaila "buO urėti į snnl^os 
rankos pėrkreijią 'Šimą/^turė
jusį vaikščioti,lisveikintis, kal
bėti ir linksmąAeidą rėdyti. At
rodė, kad’jis tik iš vieno gula
go perkeltas į kitą —^ frontinin
kų gulagą. Tikėkime, kad su 
Jurašais taip neatsitiks, .rudenį 
lankantis jiems Detroite.

• Minint š. m. Vasario 16-tąją, 
kaip ir išryškėjo, kas tą netvar
ką daranti -grupė yra ir kur ji 
yra-zun- .- U. - -t.

Pajutę kažkokį pavojų išorėn-. 
giamO/ Vasario J.6-tosios minėji
mo Detroite, atsargumo. dėįiai,. 
jiepasišalino-į-Kanadą. r

Žipfųųa, Švedijos krantų,.
Vietname kaip dezertyrai,. jie 
n epasi ekė, bet pirma pri e glauda 
pasinaudojo kaipiyninėje valsty
bėje. Ir čia tas skaičius labai 
artimas į tą, toųjendruomeninin- 
ko minimą, >—'.netvarką'daran
čių grupę... K/~ : t

Kad - frohtimprkai, pajutę pa- 
voj ų, locmano -įfcuvo nuplukdyti 
į kitą upės: krintą, tai ‘dar ga
lima patrišffiti,4bėt 'kaip 7 į tą 
baržą pateko/šu fr6ntihipkm'5f 
nieko bendro neturintieji/far čia 
didelis klaustukas. Nebent toli 
pramatahtiėji," jau "dabar šfiėfa-- 
si prie bendradarbiautojų, kai 
susidarius aplinkybėms -galėtų 
pasakyti, kad-irias toje baržoje' 
buvau... »=■

Locmanas visų, vardu .atsilie
pė per s, m. kovo.mėn. 28 jd. Į)e- 
troito L. B. Apylinkės -susirin- 
kimą .skaitant Įiškarpą iš Nau
jienų Nr»*^ ’ č“ u . ■,; /

- • - Kadangi ne ; susįnnMmo

tyje parašė, todėl susirinkimui 
pirmininkaujančio nebuvo leds- 
ta jam užbaigti. ' Pasirodo, 'kad 
frorltininkai Naujienas skaito, 

tik jų neplatina ir nenori, kad 
kad Įriti skaitytų/.; '(dp)

MAGARYČIOS

Naujienų Banketo 
maršas • ’ ■
šoksim, plosim -A—baliavosim* 
Ir dainelių padainuosim, 
Kad hęt salėję skajubės^.
Kolei saulė patekės...

Ir prie stalo ir prię*'baro< 
Visko bus, kas tiktai gero, 
Tai ne bet koks -banketėlis, 
Bet Naujienų žiburėlis,

Ruošią;"Banketą didingą. \ 
Dėl svečių labai garbingų,( 
Kurie rašo į Naujienas, i 
Kurię^sIPaito jas' kasdieną..

‘ U Don MIoUs 
Jxfoi.- žt -i’- '• o«v » 
.-'M'yaaiienų banketas Įvyksu’bife-

• Protingasis pradeda plikti 
nuo kaktos," mergininkas — nuo 
pakaušio, gi plinkantis nuo kak
tos ir' nuo pakaušio galvoja,,kad 
visos moterys jį- myli (kinų iš
mintis!. '

• Viename Vokietijos viešbu
tyje yra tokia Iškaba: “Mes pri
imame šunis, nes" niekuomet čia 
nebuvo šunies, rūkančio lovoje 
ir deginančio patalynę, nėra pa
vogęs rankšluosčių, nepasigeria 
.ir netrukšmauja. Jei jūsų šuo

, jūs rekomenduoja, tai ar jūs 
esą te .kviečiamas.

• Kinijos paštas sumuša vi- 
Įsųs pašte? Rekordus, praneša “To

ronto . Globe Record”. Kinijos 
paštas ,^irl?ą 7 dienas savaitėj e. 
Įmestus.,(aiškus priešpiet, išne
šioja tą pačią dieną popiet. Laiš
kus nešidja tris kartus per dieną, 
Mūsų paštas tūri. ’elektroninius 
įrengimus, mašinas laiškams 
skirstyti, o mes dienraščius, ne
retai ir ląi&ųs, gauname kar
tais net trečią dieną. Kadaise 
New Yorko politikieriai svajojoj 
sulyginti kapitalistinę ir rusiš
ko komunizmo sistemas. .Atro
do, kad paštas jau susilygino, 
bet nenumatė kiniečių progreso.

e Japonai yra didėli gemblei 
riai. 12 bilijonų dolerių išleidžia 
legaliam - gembleriavimųi. Tos 
sumos operuojamos valdžios lo- 
terijoj/tafp, kaip IHinojuje.

G Lietuvoje buvo arkliavagių, 
bet jų yrą ir Amerikoje. Vagia 
arklius ir. parduoda mėsinin
kams. Svaras arklio steiko.kai- 
nuo j a $2. Texas valstijoj e bu-' 
yo pavogtas vienas geriausių bė
gimų ir .Arkliava
giais galima lžiikjH;i automobiliu 
vagis. , Don Pilotas

Sovietų armija 
(aprūpinta dubomis

NEW Y0RKA6. — Newsweek 
skelbia, kad Jungtinių Valsty
bių karinė žvalgyba pranešė, jog 
susekta, kad sovietų kariuomenė 
Centro Europoje' yra apginkluo
ta nuodingas dujas šaųdąhčiaąr- 
tilerija. ir mortarais.

Nuodingu dujų Šoviniai su
dėti bunkeriuose"bendrai su kon
venciniais (paprastais) ginklais. 
Newsweek dar praneša, kad iki 
pat 1974 metų -tuose pačiuose 
bunkeriuose sovietai laikė ir 
masinio 'žudymo bakterijų šo
vinius.

ta
FIGHT HEART DISEASE

GIVE HEART FUND
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Krikščionis
Iš viso' pasauly tik vienas krikščionis 
Gyveno senovėj bendruomenėj savo. 
Bet meilės skelbėją pasaulio pagonis 

Ant kalno tarp latrų žiauriai nukryžiavo.

Kiškis piškis

Bėga kiškis per kelmyną, 
Neša Vytui daug kiaušinių.
— Kiški .piški, čia sustok, 
Kiaušinėlius atiduok...

Bus margučiu pilnas bliūdas. 
Juoksis Vytas kaip pablūdęs. 
—-TCiški piški, kur gavai 
Nudažytų net gelsvai?...

G. \ . y -
Bėga kiškis per dirvoną
Be kelnyčių, be žiupono...

— Kiški piški, jko lakstai, 
Ar nuo karščio pasiutai?

Šuoliais šoka per laukelį 
Be kepurės, be švarkelio.
— Kiški piški, buš blogai, 
Juoksis bobos ir vaikai.

Pilkas kiškis greitai striksi, 
Uodegėlė šviesiai blyksi. 
—Kiški piški, paklausyk, 
Apsivilktum vienąsyk...

Poetės

Mūsų ponios tai poetės, 
Talentingos visada. > 
Joms nereikia jokio tėtės, 
Čia šeimyna ne mada.

Jos dėlioja Į eilutę 
Įvairiausius žodelius. .....
Sako: “Taip negali būti, 
Kad dabočiau vaikelius...

Reikia ieškot Įkvėpimo 
.Idealui pavaizduot, 
.O vyrelis, rimto rimo
Man negali vienas duot...”

Jei .sutiksit kur;bobutę, 
Pasipuošusią keistai, . 
Tai poetė7gali būti, .
Ir jos “menas” — jai švaistai.

į.

Linksmų Pavasario Švenčių
4 i linki .visiems lietuviams /R;

POVILAS IR MARIJONA DAUBARAI 
ir jų sūnus ROY PETRO

• i. ■ ' • - '•

Telefonai 586 1888 ir 586-1220

Jeigu... 
1

Jeigu kitą iškoliosiu
Ar išniekinsiu kitaip, X
Tai kiekvieną įgaliosiu • >
Dar užpulti jį savaip.

Jeigu duosiu kam per ausį. 
Ir apspiaudysiu riebiai, 
Nesakykit, kad1 elgiausi - £ 
Aš nežmoniškai grubiai.

Bet jei kitas plauką mano 
Tik iš tolo kiek palies, — . 
Dėkit štampą chuliganui 
Išdaviko šios šalies...

Idioto, pavojingo
Garbei musų sąjungos, 
Ir sakykit, kad nestinga 
Tam įrodyti medžiagos.

Tri Artyčia

POLICIJA KONFISKAVO 
$600,000 NARKOTIKŲ

CHICAGA. —zPolici ja: pirma
dienį ’ miesto :pietinėje .'dalyje 
konfiskavo $600 tūkstančių .ver
tės narkotikų ir suėmė .du agen
tus Antonio Valencia, .21,.ir. jo 
žmoną Juanįtą Mendozą, 19. Jų 
apartmėnte, 2801 S. Kostnėr šti, 
rado ir konfiskavo du svarus 
Meksikos heroino, kurio parda
vimo kaina gatvėje vertinama į 
$400,000. Taip pat ten rado 
$200,000 vertės 28 uncijas ko
kaino. . t

: Suimtųjų teismas bus šio ba- 
; landžio - 21- diepą^ e § /

- -z

SKAITYK Lb KITĄ,: FAĮARK
■ ‘ ■ ■' ' •*. *

at enkaai . r r tiNkš’

6245

AND LOAN ASSOCIATION
So. WESTERN AVENUE CHICAGO. ILL. 60636
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GRovehill 6-7575 ,

'• Wall Street elgeta turėjo 
ant savo krutinės-lentelę su to
kiu užrašu: “"Pamiršau savo sąs
kaitos numerį Šveicarijos ban
ke”.

. o Airijos mmišteris pirmi-' 
ninkas 'lankėsi Amerikoje ir Šv.. 
Patriko dienos proga pareiškė 
senatoriams bei atstovams JAV" 
kongrese: “Irlandijoje mes ga
miname gėrimą, žinoma airiškos
degtinės vardu. Ji žadina protą 
ir skatina veikti”. Senatorial ir 
kongresmanai jam 'ilgai plojo.

• San Francisco mieste įsi
steigė nauja organizacija —
Hippie Anonymous. Jie tui vi
sas hipių savybes, tik dėvi šva
rius marškinius. ’
'• Vienas amerikietis pareiš- 

kėį kad buvo išvokęs' į Ižraelį 
rinkti pinigų Amerikai. Jo pa
reiškimas’ buvo išspausdintas 
j upkų skyreliuose.' ’

Georgijos 'vrištijoj •’m.t- 
k Jaunikis vedė Rf Tn.^sdhąJipMe-’ 
daus mėnesį jiedu paleido au
tomobilyje.

I
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VELYKŲ APEIGOS ISPANIJOJE
Generalissimo Fran cisco 

Franco šiek tiek pakeitė Ispa
nijos persenusį veidą, bet per 
Velykas ten visa žiloji senovė 
kasmet prisikęlia iš naujo.

Karalius savo rūmuose pa
vargėliams, luošiams ir elge
toms kojų .nebemazgoja. Per 
šimtus metų karaliai kasmet 
per didįjį Ketvirtadienį viešai 
prieš publiką numazgodavo 
nešvariausias visoje Ispanijo
je kojas, bet Franco tą purvi
ną paprotį nutraukė ir dabar
tinis karalius nebeturės reikalo 
teršti savo baltas rankas.

Adonio kulto palikimas _

Madrii^e .kasmet p'er Vely- 
. kas: įmanomai realistiškiau su

vaidinama iš priešistorinės ga
dynės kruvinoji dievo-žmogaus 
paaukojimo drama, kuriai vai
dinti jau krikščioniškoje versi
joje daug ceremonijų, bei pa
pročių buvo perimta iš augme
nijos dievo Adonio (Adonis) 
ritualo, mažiausiai tepakeisto 
Europos poetinėje dalyje-Si- 

^cilijoje, Kalabrijoje. Sardinijo
je ir kt. . 1

“Per visą Didįjį Penktadie
nį iš vaško nulieta mirusio 
•Kristaus figūra yra paguldyta 
bažnyčios viduje ant katafal- 
ko, kur melancholingai bažny- 

. čių varpams gandint minios 
apsupę Kristaus figūrą karštai 
bučiuoja jo kojas, o vakare su 
temus prasideda procesija, ku
rioje gėlėmis papuoštą figūrą 
kunigams nešant, minios giedo 
damos, paparčius (bažnytines 
vėliavas), nešinos apeina pro
cesijoje visą miestelį. Kas dar 
atsimena Velykų ceremonijas,

ypač Prisikėlimo ir procesijos 
momentus Lietuvoje, tiems ne
bereikia pasakoti.

“Turint galvoje, kaip dažnai 
ir sėkmingai Bažnyčia sugebė
jo pasėti naujojo tikėjimo sėk’ 
lą į seną pagonišką dirvą, ga-' 
Įima gauti supratimą kaip mi-’ 
rūsio ir prisikėlusio Kristaus 
Velykų celebracija buvo pa
įvairinta panašia mirusio ir 
prisikėlusio Adonio celebraci
ja. Graikų menininkų sukus
ia sopulingos, dievaitės skulp
tūra su ant jos rankų mirštan
čių jos sunumi primena ir at
rodo buvo paimta modeliu krikš 
čionių Pietai, nekaltai mergai
tei su jos dieviškojo sūnaus 
negyvu kūnu ant jos kelių. Tą 
skulptūrą matome tobuliausia
me Michael Angelo kūrinyje 
Šv. Petro bazilikoje, rašo Sir 
James George Frazier knygoje 
“The Golden Baugh”.

Adonio festivaliuose, kurie 
buvo švenčiami Vakarų Azijo
je ir Graikijos žemėse, dievo 
mirimas būdavo ypač moterų 
kasmet apraudojamas.

Artimiausiai Adonio festiva
liams Europoje tebeprisilaiko 
Ispanija su Velykų apeigomis, 
kurių net Ispanijos nevainikuo 
tasis karalius^ Francesco Fran
ko neįstengė -“sumoderninti^’, 
išskiriant pavargėliam kojų 
mazgojimą per Didįjį Ketvir
tadienį. 

- - ’ - *
Madonos velykiniai papuošalai

Reportaže’ iš Madrido Miss 
Eleanor Earlv rašo:

Didįjį Penktadienį Kristaus 
figūra velkama (dragged) gat 
vėmis ir ant aukščiausios kai-

vos nukryžiuojama, šeštadie
nio naktį laiminama ir uždega
mą 20 pėdų aukšta Velykų žva
kė. Perplėšiama uždanga, ku
ria buvo uždengtas altorius. 
Velykų Sekmadienio rytą cele 
bruojamas Jo prisikėlimas ly
giai taip, kaip prieš arti 2,000 
metų. Savo spalvomis, švitėji
mu ir drama joks religinis fes
tivalis visame pasaulyje negali 
lygintis- su šventąją Savaite Is
panijoje. Nes šiame agnostikų 
pasaulyje Ispanija tebepasilie- 
ka religingiausia šalis visoje že 
mėje. -

šventosios Savaitės dienomis 
kiekvieno kaimo ir miestelio
gyventojai y i ga vcmis ne- mano kenčiamos žaizdos; 
šioj amą Nekaltos Mergeles g maQ0
(Madonos) stovy: ą. | ju^os mano desperacija”...

Karalienių Karalienės Nekalt _
los Mergelės stovia Sevilijos', T°kia spontaniška liaud.es

į moterų kalėjimą Sevilijoje, 
ten įkalintoms moterims pa
guosti. Ištisą naktį žmonės Ją 
lydėjo nešamą gatvėmis ir tik 
auštant pasiekė kalėjimo apt
varą. Kalinės moterys, susis
paudusios prie geležinių var
tų, neatitraukdamos akių nuo 
Madonos pradėjo giedoti' savo 
improvizuotas giesmės. Viena, 
neteista visam amžiui už savo 
meilužio nužudymą, per gele
žinius savo celės virbalus ran
kas į Madoną tiesdama giėdo- 
jo savo sukurtą giesmę, kurios 
turinį užsirašė kalėjimo sargai 
ir .perleido įamžinti folklorui:

1 prieš civilinį karą karalius AI-( 
jlon.Mi ir karalienė Viktorija di-j 
, dėlę ceremoniją dūrė iš skur-l 
džiausiu Madrido pavargėlių 
kojų mazgojimo-. Elgetos ligo
ti, purvini ir apsileidę būdavo' 
surenkami iš gatvių ir nuvaro
mi į rūmus . Karalius su kara
lienė pasirūpindavo, kad jie ne 
sivaržytų. Dvariškiai susodin
davo juos į pliušinius fotelius 
didžiojoje salėje; atnešdavo šil 
to vandens sidabriniuose dube 
niuose, bonkutes kvepiančios 
alyvos ir švelnius Rankšluos
čius. Karalius su karaliene at
siklaupę ant kelių numazgoda
vo visiems pavargėliams kojas, 
mizeriškas, iškrypusias, nu
braižytas ir žaizduotas ir dėl 
nebaigiamų vaikščiojimų pa
vargusias kojas.

Sevilijoje tą pat darė vysku
pas. Visoje Ispanijoje bažny
čios kilmingieji dignitoriai ir 
aukšti* bajorai atlikdavo tokį 
pat nusižeminimo ir atgailos 
aktą. Bet šiandien elgetų pa
vargėlių mažai bėra likę ir šie
met niekas jiems kojų nėbe- 
mazgos.'. _ ž t ’

Senieji "papročiai Ispanijoje 
ilgai nemiršta ir nors civiline 
valdžia 2 “raukosi.” matydama 
tokias' -religines ekstra vaga nci- 
jąs, ispanai-viduramžių tradi-. 
cijos tebesilaiko. Per visą šven 
tąją .Sayaite.*riteriais persiren
gę berniukai susirenka katedrą.

bokštais galėtu sta- 
pereiti navos p ra ė-

visais savo 
čia laisvai 
jiinu.

liuli savo ranka* anT raudono 
tuniką sudėjęs nusikvatojo it 
pasakė, kad tie berniukai savo 
ceremonija* tegul tęsia tol, kol 
nusidėvės tie drabužiai, ku
riais tą dieną buvo apsirengę. 
Sevilijos piliečiai išgirdė po
piežiaus dekretą irgi nusijuo
kė ir nuo to laiko siuvėjos kas
met atnaujina po keletą labiau 
šiai nusidėvėjusių drabužių 
taip kad jie niekuomet pilnai 
nenusidėvės! J. Pr.

Imkime mūsų klientams, draugams 
pažįstamiems

ir

------ •
Moterų Rūbų Krautuve

katedroje yra Prancūzijos ka
raliaus švento Liudviko dova-

kūryba ten vadinama “strėlė
mis” ir daugelis jų išreiškia gi

» Ispanijos karaliui Ferdinan lius Pagyvenimus.
dui. Jos galvos plaukai yra iš Sevilijoje yra pastatas, vadi- 
sidabro siūlų. Ji ant savo gal- namas Piloto Trobelė (-Casa 
vos turi deimantų karūną, ant'de Pilato. Ją pastatė prieš arti

dui. Jos galvos plaukai yra iš Sevilijoje yra pastatas, vadi-

kaklo perlų grandinę ir eme-
■I raidai ant abiejų ranki] pirš- 
1 fn / .

■ 2438 W, 63rd St. " Tel.: HEmlock 4-4321 S

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
' * ■■■ ■' imkime

mūsų klientams, draugams ir pažįstamiems

FRANK’S TAVERN
į Savininkai — VERONIKA ir. PRANAS ŠATAI

2659 W. 43rd St., Chicago, III Tel. VI 7-8935

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
visiems savo kostumeriams ir draugams linki

MR. ir SŪNUS PAUL PUTRIM
BUCERNĖ ir GROSERNĖ

1446 South 49th Ct Cicero, Ill. 60650
:'V Phone: OLympic 2-7529

f ----------------

LINKSMŲ VELYKŲ, ŠVENČIŲ 

linkiu visiems savo klientams, draugams 
ii* pažįstamiems

COMPLETE AUTO SERVICE
STASYS DAPKUS, Savin.

AUTOMOBILIŲ TAISYMO DIRBTUVE

4542 So. Western Ave. CLiffside 4-2241

Smuikų muzikai pradėjus 
švelniai prislopintai griežti ber 
niukai ilgoms kepurių plunnks 
noms linguojant pradeda šok
ti, giedodami kokią naują mis
tišką giesmę. Iš užaltoriaus oro 
bangomis atslenka prislopin
tas būgnų dunksėjimas. Prieš 
du šimtus metų Sevilija turėjo 
labai griežtą ark ivyskupo 
kurs nustebo .pamatęs tokias 
keistas ceremonijas ir ryžosi 
jas uždrausti. Jis pasakė, kad 
tos ceremonijos yra negarbin
gos ir Dievui jokios garbės ne
daro. Bet žmonės savo senoviš 
kas ceremonijas labai mylėjo 
ir atsišaukė į patį popiežių. Po
piežius nepaprastai žingeidu
mo pagautas pašaukė, visus 
tuos berniukus pas save, norė
damas pats pamatyti ir spręsti 
kuo yra nepadorūs tų vaikų 
šokimai ir giedojimai, ir ilgai 

. netrukus iš Sevilos. į Vatikaną

“PROFESIONALŲ” DARBAS
NEW YORKAS. — Trys už

simaskavę ir nutrumpintu šau
tuvu bei dviem revolveriais gin
kluoti plėšikai pirmadienio ry
tą, palaukė kol atvykę į tarny
bą New Amsterdam teatro tar
nautojai atidarė duris, tarnau
tojus “mandagiai” suraišioję už
darė moterų toilete ir palaukę 
kol atvažiavo šarvuotas pinigams 
gabenti automobilis (‘‘purolato- 
rius”), keturiais šūviais nušo
vė abudu ginkluotus pinigų, 
transporto palydovus, bet patys 
savo keturių šūvių garso pa
būgę pabėgo nieko nepasigrobę.

Lygiai per keletą blokų atstu 
I savaitę anksčiau panašūs ar tie 
patys banditai iš panašaus šar
vuočio nieko nesužeisdami pa
grobė $851,000.

OUO11 viirva rvuivui. u . Lieu UA.UO 1.0 » dlirvail^J

je, kur per atlieka religinių nak j buvo atgabentas visas tas ber-: 
tinių'. šokėjų .pareigas. Pati’niūkų choras ir jiems įsakyta 
kateefrafyra- tokia 'didelė, kad’pagiedoti ir pašokti Jo švente- 
visa -Notre- Dame bažnyčia su nybęi.

"NAUJIENOS1 KIEKVIENO

LIETUVIO.

DRAUGAS IR BIČIULIS

iš UNIVERSALgraži 72x90
THERMAL antklodė "jums dovana, "jei 
įnešite dabar $500 ar daugiau į jūsų esa
mą taupymo; sąskaitą’: < T ; - ■
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500 metų Tarifą markizas grį
žęs iš keliones į Jeruzalę. Mar
kizas parsigabeno iš šventosios 
žemės menininkus, kurie su
projektavo “Trobelei” sienas 
if maurų stiliaus arkas (skįiaus 
tas). Kalbama, kad vienam

tų.
Jos 

tai)/kiekvieną4 dieną keičia
mos per šitis'uš metus, buvo 
pasiūtos Sevilijos sinjorių, sin- . 
joričių. Senoji karalienė Vik- kambariui įrengti buvo panau-

365 mantijos (apsiaus-

torija padirbo satino šliurėles, 
kuriomis yra apaugtos Kūdikė
lio Jėzaus kojytės, o princesė 
išsiuvinėjo Jo Motinos apati
nius sijonus. . < !
f Kiekvieną šeštadienį ir švėh 
čių dienomis per ištisus metus 
Nekaltos Mergelės Gildijos po
nios keičia Jos puošnius apati
nius, o per šventąją Savaitę 
papuošia brangenybėmis ir ap 
rėdo kaip Dangaus Karalienę. 
Per Velykas Jos rankos yrą 
pilnos rožių ir tas dienas ji dė 
vi visas savo brangenybes.

Alfonsui ir Viktorijai apsi- 
vedus. tūlas anarchistas metė 
bombą, kuri užmušė 98 žmo
nes ir suterorizavo visas (vedy
bų iškilmes. Viktorijos apsi
austas buvo aptaškytas žmonių 
krauju, ir kadangi G pati iš
liko gyva, ji visas savo bran
genybes padovanojo Madrido 
Madonai, kuri tais laikais buvo 
karališkosios giminės patrone 
globėja. Viktorija padovanojo 
Madonai ir savo sutuoktuvinį 
apsiaustą bei nuometą.

Palaimintosios Mergelės sto
vyklos Ispanijoje nedėvi ap
siaustų (mantijų) arba dažytų 
drabužių, bet pačius gražiau
sius rūbus iš šilko ir satino. 
Tais laikais daugumą Jos dra
bužių kiekvienais metais buvo 
siuvama garsiausių siuvėjų vi
soje Europoje. Tik vėlesniais 
laikais nebebuvo pastebėta jo
du naujų fasonų velykiniame 
Nekaliau Mergelių parade.

Stovylas nešiojant gatvėmis, 
aistringas nuotaikų pakilimas 
pagauna visus procesijos daly
vius, kurie kūrybinio įkvėpimo 
pagauti Madonos garbei gieda 
mas giesmes paįvairina savo 
spontaoniškai sukurtais pos
mais.

dota milijonas čerpių, kiekvie 
na kitokia, ir kad tuo būdu Pi
loto Trobelėje yra surinkti gra
žiausių čerpių (tiles pavyz-j 
džių kolekcija visame pasau-l 
lyje-

Iki neseniai svarbiausios! 
Savaitės ceremonijos prasidė-Į 
davo nuo Poritijauš Piloto na? Į 
mo. Iš jo kiemo kiekvienų me-1 
tų Didįjį Penktadienį atrink
tas labiausiai šventas žmogus 
visame Sevilijos mieste didelį! 
kryžių nešinas pradėdavo žy-Į 
gį į Kalvarija pavadintą kal
vą, kur. jis būdavo priraišioja- 
mas prie tų žiauriausio tipo 
kartuvių, rašo Miss Early.

S šiemet tokios impersonin- 
kacijos nebebus, bet gyvų Dra
mos aktorių vietoje stovylos iš 
.gipso ir alabastro tebebus kaip 
gyvęs. Prie kryžiaus tempia
mo Kristaus veidas tebebus 
kruvinas ir jo galvos plaukai 
bus sudrėkinti tikru žmogaus 
krauju...
. Trečiadienį, tai yra dvi die
nos prieš nukryžiavimą, bus su 
vaidintas “šventovės šydo (už 
laidos) perpiešimas. Iš 150 pė
dų aukšto didžiojo altoriaus 
viršūnės iki grindų nukris bal 
ta milžiniško didumo drobulė.

Kunigams ir altoriaus ber
niukams ties uždanga sustojus 
nutilusioje katedroje staiga pa 
sigirsta skardus balsas:

Buvo veik šešta valanda ir 
tamsybė nusileido ant visos že 
mės ir šventovės uždanga pu
siau perplyšo “...Pasigirsta 
perkūno griausmas ir didžiulė 
balta uždanga plyšta pusiau 
nuo viršaus iki grindų ir yra 
nutraukiama šalin’ kaip koks 
vėjo blaškomas debesis.

Trečiadienį ir penktadienį
•L I € j IPrieš keletą dešimtų metų religinis įkarštis pasiekia savo į 
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Ragina siekti Lietuvai laisves
Prezidentas Fordas, norėdamas išryškinti savo pa

žiūras etninių grupių reikalu, pareiškė, kad jam nepatin-1 
ka terminas “etninis grynumas”, bet jis mėgsta vartoti 
“etninis paveldėjimas”. Grynumas gali būti abejotinos 
vertės, bet kiekvienos tautos Amerikai paliktas paveldėji
mas yra didelis. Jis rado reikalo šį klausimą išryškinti, 
nes demokratų partijos kandidatas į prezidentus Jimmy 
Carteris, kalbėdamas apie miestų ir miestelių apylinkes, 
labai jau džiaugėsi tų apylinkių “etniniu grynumu.”

Nei vienoje tautoje negalima kalbėti apie etninį gry
numą, nes nuo Babelio laikų tautos maišosi. Naciai buvo 
gryniausio kraujo šalininkai, bet kai pradėjo tą grynumą 
taikyti praktiškame vokiečių gyvenime, tai turėjo jį nus
tatinėti nuošimčiais. Vienur nebuvo grynas motinos krau
jas, o kitur tėvo bobutė turėjo kažkokių priemaišų. Kaja 
teko įvesti nuošimčius, tai kiekvienam buvo aišku, kad tik
rai gryno vokiečio ir pačioje Vokietijoje nebuvo. Didžiau
sių karų metu jauni vyrai pamildavo jaunas mergaites, li
ne visuomet klausdavo, kuriai tautai ji priklausė. Nuo tų 
laikų net ir nuošimčiais sunku nustatyti etninis grynu
mas. Pagrindinės žmogaus teisės yra tikslesnė priemonė 
santykiams nustatyti, negu Carterio vartojamas “etninis 
grynumas”.

Bet prezidentas Fordas lietuviams padarė ir kitus 
labai reikšmingus pareiškimus, šiandien pirmame dien 
raščio puslapyje spausdinate prezidento Fordo Milaukee 
mieste padarytus pareiškimus apie Rytų Europos etnines 
grupes. Jis pareiškė ir pakartojo, kad JAV užsienio poli
tika keliais svarbiais nutarimais ir paskelbtais dokumen
tais yra nustatyta: “JAV stipriai remia tautų laisvę, tau
tinės nepriklausomybės siekimo visur, įsakitant ir Rytų 
Europą.”'

JAV siekdamos tautų laisvės, atidavė savivaldą fili- 
piniečiams. Japonai buvo užkariavę filipinų salas, bet ame
rikiečiai, veikdami kartu sukovotojais filipiniečiais,, japo 
nūs sumušė, salas išlaisvino ir leido patiems filipiniečiams 
savo kraštą valdyti. Amerikiečiai labai lengvai nuo japo
nų atimtas salas būtų galėję pasilikti, bet Amerikos nus
tatyta politika sako, kad kiekviena tauta geriau tarpsta, 
kai ji yra laisva ir pati gali savo reikalus laisvai tvarkyti.

DEMONSTRACIJA PRUS KATALIKŲ 
BAŽNYČIOS HIERARCHŲ SĄŽINĘ

J. Pr. (Juozas Prunskis) 
Drauge kovo mėn. 19 dienos 
laidoje, sąvo vedamajame pa
rašė apie protesto demonstra- 
ciją-LKB Kronikos sukūry. Ra
šo, kad ši demonstracija vyk
sianti Chicagoje prie šv. Var
do katedros durų. Demonstran 
tai pasistatys kryžių ir' 46 vai. 
be pertraukos dieną ir naktį 
bus skaitoma praeiviams kro
nika anglų kalba, bus dalinami 
laperiai, rodant užuojautą per
sekiojamiems, reikalaujant iš
laisvinti įkalintus, raginant ti- 
kičiuosius rodyti daugiau at
jautimo. Mat, tuo bus atkreip
tas dėmesys laikraščių ir tele
vizijos.

Tikrai pagirtina ir remtina 
idėja; Reikia rėkti ir šaukti į 
laisvojo pašalio žmonių sąži
nę, kad jie' atkreiptų dėmesį, 
kas šiandien vyksta pavergto
je Lietuvoje.

Tik deja,, J. Pr., rašydamas 
apie šią.rdemonstraciją, . nuty
lėjo jos tikrąjį tikslą. Ji buvo 
nukreipta^ne-į laisvojo pasau- 

. tip žmonių sąžinę, o į Katalikų 
bręžiu, — jokiu būdų negali priimti Sovietų Sąjungos Bažnyčios hierarchų sąžinę, 
dominacijos ar kokios organiškos vienybės Rytų Eū- štai, Draugo š. m. kovo mėn.

Anksčiau Amerika davė laisvę ir Kubai. Prezidentas For- K- STRŽVĄ 
das JAV istoriją žino ir jam yra aiški .JAV užsienio poli-, 
tika. Jis žino, kad visos JAV administracijos siekė laisvės 
ir Rytų Europos tautoms. Jos siekia laisvės ir paverg
toms Papaltijo tautoms. Prezidentas pabrėžė, kad jis,

J susitikti amas su estų, lietuvių, ukrainiečių ir latvių atsto
vais Amerikoje ir užsienyje, jiems pataria siekti laisvės ir 
nepriklausomybės.

Ką prezidentas F ordas pasakė Dr. Kaziui Bobeliui ir 
SLA prezidentui Povilui P. Dargini, mes visi jau žinome, 
nes jie patys keliais atvejais apie tai kalbėjo ir rašė. Buvo 
pasklidusios žinios, kad prezidentas Fordas, iš Helsinkio 
konferencijos patraukęs į Rytų Europą, ne vien rumu
nams, bet lenkams, jugoslavams pasakojo apie reikalą 
siekti laisvės ir nepriklausomybės. Jugoslavai su rumu
nais jau buvo išsikovoję tam tikrą nepriklausomybę nuo 
Maskvos, bet toks patarimas Gierekui sukėlė džiaugsmo. 
Jis žinojo, kad Helsinkyje buvo palaidota Brežnevo dok
trina, kuri sovietų valdžiai leido' kištis į bet kurios Rytų 
Europos valstybės vidaus reikalus, tuo tarpu pats Brež
nevas, pasirašydamas Helsinkio aktus, pasižadėjo nesi
kišti į kitų Europos valdybių reikalus. Jeigu Maskva pa
našų dalyką bandytų daryti, tai lenkai galėtų bent tarp
tautiniam teismui pasiskųsti. ...•

O apie paskutinėmis dienomis paskleistas “organines 
doktrinas” ir “sovietinę dominaciją” prezidentas Fordas 
nedviprasmiškai pasakė tokį dalyką: , \

“Aš laikausi tos politikos savo vizituose Rytų 
Europoje ir susitikimuose su Rytų Europos vadais, 
čia ir užjūryje. Mūsų politika — jokiu, būdu, ir tai.pa-

ropoje. Taip pat mūsų politika iiėra linkusi priimti 
tokio dominavimo konsolidacijos. Priešingai, JAV 
stengiasi paremti ir kiek galima atsakingai paskatin
ti Rytų Europos (tatų) pastangas siekti didesnės au
tonomijos, nepriklausomybės ir normalesnių santy
kių su kitomis pasaulio šalimis. Tai politika, kurią 
aš kantriai, patvariai ir tvirtai tęsiu; politika, dėl ku
rios JAV nesvyruos.”
Jeigu prezidentas Fordas, žinodamas tarptautinę 

įtampą, sovietų prievartą Angoloje, artėjančias strategi
nių ginklų derybas ir milijonines sumas, leidžiamas so
vietinei propagandai Prancūzijoje, Italijoje ir kituose 
kraštuose, vis dėlto turi drąsos viešai pasakyti savo nuo
monę apie sovietų dominaciją Rytų Europoje ir paskuti
niu metu keliais atvejais kartotą ir auškmtąlSonnenfeldto 
“organinę doktriną”, kuri yra gryniausias sovietinės pro
pagandos išmislas. Sovietų karo jėgos nepajėgė vokiečių 
sustabdyti Antrojo Karo metu, nors tada rdsai’jau bu
vo užėmę dalį Lenkijos ir Pabaltijo kraštus. Rusai ne tik 
nesustabdė vokiečių šiose žemėse, bet jų net hepristabdė, 
kai vokiečių tankai priartėjo prie sovietų karo jėgų išti
są 50 metų laikytas sritis. “Organiška vienybė” Maskvai 
nepadėjo, nors ji tą vienybę “stiprino” kelis dešimtmečius.

Turint galvoje šiuos prezidento Fordo pareiškimus, 
ir žinant jo duodamas instrukcijas" valstybės pareigū
nams, tenka rausti, kai pagalvoji, kad kurie mūsų tautie
čiai nesupranta JAV galios kovoje už gimtinio savo kraš
to laisvę. Vietoj padėkos, mes bandėme nuvertinti JAV 
politinę poziciją, o tą patį prezidentą apšaukėm išdavi
ku, pasiėmusiu Judo sidabrinius.

GARBINKIT ĖS NAUJIENOSE

ti, koks turėjo būti klebono 
; nustebimas, kai šis pasisakė 

esąs katalikų organizacijos na 
rys. Tai tau lietuvių katalikų 
jaunimas pasišovė demonstruo 
ti prieš popiežių! Todėl jis 
ėmė teirautis pas kaikuriuos 
Chicagos lietuvių parapijų kle 
bonus, ką jie žino apie tokią 
katalikų jaunimo organizaci
ją, kuri ruošiasi tokiam žygiui.

Tiesą, Draugo kultūrinio 
priedo redak tori a us- atspaus
dintame atsišaukime lyg trupu 
tį sušvelninta, nutylint popie
žiaus vardą, o rašoma, kad 
bus demonstruojama prieš Ka
talikų Bažnyčios hierarchus 
bus kreipiamasis jų sąžinę. 
Esmėje, koks gi skirtumas ar 
prieš popiežių ar Bažnyčios 
hierachus.

Tai šitokia demonstracija no 
reta atkreipti spaudos, bei te- 
lezijos tiėme&į. Gerai, kad šios 
demonstracijos tikslas buvo pa 
skelbtas tik lietuviškame Drau 
ge, o ne amerikoniškoje'spau
doje. Tikrai tada būtų atkreip
tas dėmesys spaudos ir televi
zijos, tik žinoma, ne del.perse
kiojamųjų okupuotoje Lietu
voje, bet kad lietuviai katali
kai demonstruoja prieš savo 
aukščiausius dvasinius autori
tetus del jų sąžinės nejautru
mo; Bet ar tai nebūt' lietu
viams katalikams padaryta ge 
da prieš visus pasaulio katali
kus? ' “ /

įdomu, kas tokią mintį paki 
šo ateitininkams? Ir -kas už jos 
pasekmes yra atsakingas? Tie
sa, šios demonstracijos rehgė- 

,< jai randa jai pritarimą vysk. 
:i Vincento Brizgio asmenyje, ku 

ris anot jų skelbimo tokiai bu
dėjimo demonstracijai savo pa 
laiminimą davė vyskupas. ’

Sunku patikėti, kad vyskir- 
atsišaukimas, įžeidžiantis Ka-.pas užgauliu nukreipi 
i i-i t> * J t. . , o prieš Bažnyčios hierarchus de-taliku Baznvmos hierarchus? ■ , .-.J . ė . ,monstraciją laimintų, pats bū

damas hierarchų. čia yra kaž 
kas netaip.

Reikia laukti, kad vyskupas 
V. Brizgys painformuos Ghfca- 
gos pasipiktinusius katalikus 
šios -demonstracijos tikslųNRei, 
kia manyti, kad prie tokio šu- 
klaidinimo vyskupo pasitar
navo ir J. Pr. vedamasis. O 
vis tik organizatorių yra dide
lis nusikaltimas — nejausti at
sakomybės, įveliant /vyskupą į 
labai nemalonią padėtį. Jei 
vyskupas tikrai anot Drauge 
K. Brandūno atspausdinto at
sišaukimo, yra davęs tokį' pa-

20 dienos kultūrinio priedo 
vedamajame aiškiai atskleista 
prieš ką ši demonstracija yra 
ruošiama. Reik manyti, kad šio 
vedamojo autorius yra pats K. 
Bradūnas, kuris be jokių ko
mentarų savo vedamajame ats
pausdino jaunimo jam atsiųs
tąjį atsišaukimą: “Katalikų 
Bažnyčios hieraehija ne visada 
rodo tinkamą jautrumą ir rū
pestį pavergtų tikinčiųjų pro
blemom. šis gavėninis būdėji-! 
m as lauke yra kriepimasis į 
Bažnyčios hierarchijos vadų 
sąžinę, kad nepamirštų lietu
vių tautos”.

Ar gi nereikia apgailestauti, 
kad Drauge galėjo tilpti toks

talikų Bažnyčios hierarchus? 
Ir dar daugiau apggailestauti, 
kad tokią demonstraciją ruo
šė ateitininkai. Tokiu tikslu 
ruošiama demonstracija lietu
viams katalikams nėra kuo di- 
žiuotis, nes ji nukreipta prieš 
Bažnyčios hierarchus. Tikrai 
reikia apgailestauti, kad kata
likai ateitininkai šios demons 
tracijos organizavime aktyviai 
dalyvavo.

Vienas iš ateitininkų buvo 
nuvykęs pas minėtos karedros 
kleboną -ir atvirai jam pareiš
kė, kad jaunimas ruošiasi de
monstruoti prie katedros' durų 
prieš popiežių. Galima supras-

laiminimą, nereiktų nustebti, 
kad jis iš katalikų pusė* nesu
silauktų protesto.

Sutikim, kad jaunimas spon 
taniškai be nekieno žinios pa
sišovė demonstruoti prieš Ka
talikų Bažnyčios hierachijos 
sąžinę, tai kur gi -buvo jų va
dai? Kur gi buvopjų vadinama
sis ateitininkų fedaracijos- va
das, kuris' turėtų dabar atsiliep 
ti į paskelbtąjį atsišaukimą ku 
riuo į vėlė vyskupą į nemalo
nią padėtį.

Pagaliau, ar ši suruoštoji de
monstracija atkreipė amerikie
čių spaudą bei televiziją? 
Draugi įdėtos nuotraukėlės liū 
dija, kad ji buvusi labai neįs
pūdinga ir ja nesidomėjo nei K 
reporteriai, nei televizija. Iki 
šios dienos neteko užtikti ame 
rikiečių sapudoje nei mažiau
sio priminimo, kad tokia de
monstracija vyko Chicago j prie 
šv. Vardo katedros durų. Jei 
tik toks buvo ja susidomėji
mas, apie, kurį rašo J. Prons
kis, tai tikri juokai Būk kad 
kaž koks vienas įkaušęs praei
vis klausinėjo,-kas čia vyksta? 
Tai bankrotas! Tai tik farsas!

Pas mus kažkas negerai. Kaž 
kas mūsų lietuyiškos visuome
nės-bei'jos jaunimo dėmesį, 
bando nukreipti nuo tikrojo 
kaltininko — okupanto į tuos, 
kurie.. dar pavergtaisiais rūpi-. 
naši. Bandoma juos prieš muš 
nuteikti, juos mūsų akyse -su
niekinti, nužeminti jų autori
tetą. Tik prisiminkime Šimo 
Kudirkos atvejį. Buvo rengia
mos demonstracijos, net rašo
mos dramos ne prieš okupan
tą — rusą, bet jaunimasxbuvo 
išsiunčiamasįjjfiįesfd'aĮEsfes 
ir gatves, demonstruoti ' prieš 
Ameriką. O kks gi, pagaliau 
Simą ’ Kudirką rišlaisvino ?

Šiandien dar turime paspir
ties, užuojautos ir iš Vatikano. 
Iš ten per radija kasdien yra 
kaŽhaihh^ į^žvėrgtuosius, jie 
guodžiami ir jų dvasia stipri
nama. Hęisinkio deklaracija, 
kurią pąsutašė virš 30 valsty
bių vyriausybių galvos ir Vati
kano atstovas. Šios dekliarati- 
jos kai kurie "punktai/aiskiai 
yra SygliaTnuErei^i priemokų 
pantą. Juk Vatikanas bando 
kiek galima padėti pavergtie
siems, bent šį tą laimėti paverg 
tųjų palengvinimui. Vatikanas 
neturi fizinės galybės. Jo galia 
tik moraliniai ginklai, todėl 
jis jais ir kovoja. Net ir jo (ti
žiausi - priešai oficialiai jo ne
niekina, o Stengiasi varstyti 
jo duris. Mesrgi, lietuviai, sten
giamės jas užsitrenkti.

(Bus daugiau)

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

RAŠO DAN KURAITIS

Pavasaris eina Karpatų kalnais
Vz.sz trokšta laisvės

joje. Trockis reikalavo, kad bent partijoje būtų pri
silaikoma demokratijos, bet jis pats reikalavo, kad 
tuose komitetuose, kuriuose jis buvo, būtų daromos 
išimtys, kad tie komitetai turėtų daugiau teisių, negu 
centro komitetas. — samprotavo Istvanas. Tuchačevs- 
kio išvedžiojimai buvo teisingesni, gyvenimiški...

— Kaži, ar jis prieš mirtį nepakeitė savo nuomo
nės? — jo paklausiau. - _

— Kas gali žinot? — jis man atsakė. — Jis pats ne
turėjo progos niekam pasakyti arba užrašyti. — Kas 
jį mirtin siuntė, taip pat neturėjo progos apie pasku
tines jo dienas papasakoti, nes jie neturėjo progos ir 
apie save ką pasakyti.

Bet. man matos, kad paskutinės jo dienos buvo 
labai karčios. — pastebėjau aš. pertraukdamas Istvaną.

— Negali žinoti, gal jis buvo nužudytas visai neti
kėtai. Juk niekas jam nepasakė, kad jis bus žudo
mas. . . Jam buvo liepta išvažiuoti į kitą armijos apy
gardų. Pakeliuje jis buvo suimtas ir nušautas... Nie
kas jo netardė. Niekas negirdėjo, kad jis būtų tardy
tas. . . Aš labai atidžiai sekiau visas žinias apie Tu- 
( hacevskį. nes po Lenino aš jį skaičiau pačiu didžiau
siu rusų revoliucijos veikėju. Be jo. revoliucija būtų 
subliuškusi. Juk jis vienas pajėgė paveikti caro gene
rolus ir karininkus stoti raudonojon armijon ir pa
dėti liolševikams išsilaikyti valdžioje ir kovoti prieš 
komunistinės ifempos priešus. Trockis tiek -nepajėgė 
pa<iar\ti. kirk Tuchačev^kis padarė. Ar manole, kad 
moicKi xrldzia be pagrindo išleido jo raštus ir kelias 
/ biografija^*’ Jeigu jo įtaka į sovietų karo jėgas bū

tų buvusi menkutė, tai niekas apie jį šiandien nebe
kalbėtų. Rusijoje buvo ir kitų karo vadų, garsių pilie
tinio karo maršalu, bet Tuchačevskis visa galva už 
juos aukščiau stovėjo ir stovi.

— Bet jam tą galvą nupiovė žmogelis, kuris visais 
atvejais žemiau stovėjo už Tuchačevskį ir patį Trockį. 
— jam pastebėjau. '■’>

— Tas žmogelis buvo specialistas galvoms pjauti, 
tuo tarpu Tuchačevskis padėjo Leninui išsilaikyti val
džioje ir primesti visai Rusijai tokią sistemą, kuri pa
sižadėjo viską duoti raudonajai armijai... Tucha
čevskis nieko sau nereikalavo, bet raudonarmiečiams. 
Jis mokė rusų maršalus, jis aiškino sovietų genero
lams, jis dėstė ir jaunesniems karininkams, kaip ap
ginti sovietinę valdžią, ginti sienas ir planuoti visą 
pasaulį pavergti.

— Bet jam nepavyko, jis pralaimėjo, — pastebė
jo. — pastebėjau.

— Jis nepralaimėjo, — man aiškino Istvanas. — Jis 
laimėjo, nes jo paskelbtais karininkams dėsniais va
dovavosi Stalinas. Žukovas, ir kiti sovietų karo vadai 
ir valstybės valdovai... Jis buvo nužudytas, bet šian
dien jis kiekvieno sovietų kario minimas labai pagar
biai. Be karo mokyklų vargu rusai būtų laimėję mū
šius prieš vokiečių generolus.

— Vis dėlto labai žiauru, kai tave nužudo tavo 
draugas, su kuriuo tu buvai vienoje partijoje ir ku
riam padėjai atsistoti valdžios priešakyje.

— Tuchačevskis nepadėjo Stalinui pasiekti •val
džios viršūnės,,— man aiškino Istvanas.

Jeigu ne Tuchačevskis, lai rusą revoliucija bū
tų nuėjusi visai kitais kėliais. Leninas būtų prakišęs, 
Stalinas būtų nieko nereiškęs, o Trockini nebūtų jo
kio reikalo bėkti į Meksiką ir žūti nuo čekisto.

— 'šia prasme gal tamsta ir teisus, — pripažino Ist
vanas.

Man patinka kalbėti su žmogumi, kuris žino ką 
šneka. Aš tuojau įsitikinau, kad jis savo laiku buvo 
pats susižavėjęs komunizmu,. bet vėliau, kai pamatė' 
tikrovę, tai nuo jo galėjo nusisukti. Bet jis žinojo, ką 
kalbėjo.’Aš jam pasakiau, kad man buvo labai malo
nu juo pasikalbėti, o jis man pasakė, kad jam skanu 
pavarkieniiioti kartu su mani. Klausimas kilo, ar mu
du dar kada nors susitiksim? ' '

— Aš atvažiavau į Budapeštą, tai dabar tu atva
žiuok į Chicagą. Tau nereikės jokio viešbučio samdy
ti, pas mane galėsi gyventi. Esu našlys, turiu didelį 
namą, bus tau pakankamai vietos.

— Aš negaliu išvažiuoti., — jis man paaiškino. — 
Iš Vengrijos gali išvažiuoti tik nauji “milijonieriai”. 
Aš nieko netariu ir nieko neturėsiu. Kad gautaum 
leidimą išvažiuoti, tai turi valdžiai parodyti, kad turi 
susitaupęs pinigų, kad galėsi ne tik kenionę apmokėti, 
bet turėsi pinigo ir sugrįžti. Jie sako, kad užsienyje 
“dabartinei -Vengrijai nepadarytum gėdos”. Komuniz
mas buvo sugalvotas padėti neturtingiesiems, o da
bar, jeigu neturi pinigų, tai skaitosi gėda..

— Aš labai būčiau norėjęs išvažiuoti ir pasaulį pa
matyti. Man. būtų labai patikę kurį laiką pabūti Vo
kietijoje, Prancūzijoje ir pamatyti didžiąją Ameriką, 
bet jos aš jau nematysiu. Aš džiaugiuosi, kad dar esu 
gyvas ir galiu šiek tiek užsidirbti duonai ir kamba
riui apmokėti. Aš taip pat esu vienas. Ne vienas mano 
draugąs žuvo Belą Kūno laikais. Aš pervėlai grįžau 
iš Rusijos, tai prie manęs jis negalėjo prisikabinti, 
bet vėliau Stalinas ir jį patvarkė. Džiaugiausi, kad li
kau gyvas adm. Horty laikais, o dar įsunkiau buvo iš
sisukti vokiečių ir visokio fašistinio elemento laiko-

‘ • ■' t. ■— — * f
parpiu. Dabar džiaugiuosi, kad turiu šiokį tokį dar
belį, kuris man duoda duonos. O mano džiaugsmui 
nėra galo, kai susitinku su žmogumi kaip- jūs- ir galiu 
laisvai pasikalbėti ne tik apie praeitį, bet ir dabartį. 
Bet kas žino, ar‘taĮ gerai... fie vienas neteko "§yvy- 
bęs, besikalbėdamas su užsieniečiais... 4—

— Manim galite pasitikėti, — aš jam pasakiau. ' ,
— Man -taip atrodo, bet ir kitiems taip atrodė, o 

vėliau tie užsieniečiai buvo liudininkai teismuose... |
— Bet toki tie ir teismai buvo, — aš'jam pasa

kiau. j '
— žinai, pfrnia policija nusprehdžia, o vėliau ruo

šia teismą... \ 4‘į. 4%.., m į
— Siekti reikia laisvės ir-demokratijos, — aF Jam 

pasakiau. — Man atrodo, jog taoi yra pati gesš^ttisioji 
valdymo forma.

— Tuo tarpu neikas geresnės neišgalvojo, bet ji la
bai lėtai žingsniuoja, — jis man pareiškė.

. — Žingsniai,lėti, bet tikri,.— aš jam .atsakiau ir 
paspaudžiau ranką. t L. »

Ilgai galvojau apie senuką Istvaną. Kai kurias jd 
mintis užsirašiau į savo dienyną, o dabar ku j ūmi m 
jomis pasidalinau..

SEPTYNI ŠMCtKAI
1938 metais mudu su Della iš nepriklausomos Lie* 

tuvos Buicku vėžiavome į Romą ir buvome sukloję Bu
dapešte. Tada, aišku, buvo visai kitoks miestas. Abie* , 
jose Dunojaus pusėse naktimis žėrėjo įvairiausi vieš 
bučiai, o patys upės krantai, arba. teisingiau kranti
nės, buvo gėlėse paskendusios. Galėjai gauti tokių 
gėlių, kokių tik tai norėjai. Matyt, kad vengrai yra 
geri gėlininkai, moka puikias gėles auginti.

(Bus daugiau)
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TELEF. PR 8-3Ž2I

DR. ANNA BALIONAS 
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES 
K GERKLES LIG0S 
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

Detroito naujienos

DR. G K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ < 

CHIRURGIJA
Telef. 69S0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE-58~ELGIN. ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

RexicU 388-2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vaL, 
antracL. penktadienį nuo 1—5. treč 

ir šescad. tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S. Manheim Rd., Westchester, 111. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
Tek: 562-2727 arba 562-2728

REZ.: GI 8-0873

DR. W. E1SIN - E1S1NAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

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

siliepia. skambinti Ml 3-0OGI.

TEL. — BE3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ODOS LIGOS —. CHIRURGIJA 

SPECIALYBĘ AKIU LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimu

DR. K. A. V. JUČAS
F, 5614605 ir 4894441.

’ ’ * O F I SA 1'7 ' ■'
' ’ 1002 N. WESTERN AVĖ. 

5214 N. WESTERN AVE. 
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso teL: HE 4-1818
Rezidencijos: P R 6-98G1

' DR. J. MESKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS x 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vaL popiet 
Tik susitarus.

/Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK FLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ/'PŪSLĖS IR 

"PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

-Vai.: aruzacL nuo-1-^-4• po Tietu. 
ketvirtad. nuo 5—7. vai. vak.

Ofiso telef.: 776-2880 
Naujas rez, telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL: PR 8-1223 .
OFISO VAL: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V. Tumasonis, M. D., S. C
CHIRURGAS

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso HEmlock 4-2123 

>\ Rnid. telef.: Glbson 8-6195 
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tad telef. GI 8-6195.

p. Šileikis, o. p.
>3 ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
XS Aparatai - Protezai. Med. _Ban- 

dažai. Speciali pagalba kojoms
4 (Arch Supports) ir L t.

VaL: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago 111. 60629 

Talaf-s PRospect 6-5084

SKAITYK PATS IR PARAGINU

KITUS SKAITYTI

S A U JI E ii A S

Interviu su Jonu Jonynu
J. Jonynas 7a metų sukaktį 

praleido kukliai, niekam nieko 
nesakęs. Kartą sutikęs jį pa
prašiau žinių apie prabėgtą jo 
gyvenimo laikotarpį. Jis man 
atsakė: Nenorįs perdaug save 
ofišuotis, tebūnie kitam kartui.

Balandžio 4 d. J. Jonyną ap
lankiau Provindence ligoninėje. 
J. Jonynui kažkodėl suskaudo 
viena akis, buvo paguldytas li
goninėn ir padaryta operacija. 
Dabar yra tos ligoninės dakta
ro priežiūroje, čia norėčiau 
skaitytojus supažindinti, kas 
buvo J. Jonynas. Nagi štai gi
męs 1899 mt. spalio 23 d., Ūd
rijos km. ir valsčiuje, Alytaus 
apskrityje.- Vėliau persikėlė į 
Lauckių km. Kybartų valsčiuje. 
J. Jonynas Lietuvoje buvo veik
lus ir aktyvus ūkininkas, stei
gėjas devynių kooperatyvų, 
Lauckaimio pieno perdirbimo 
bendrovės 15 metų pirmininkas, 
Naumiesčio koopęratyvo bendro
vės pirmininkas, Galvijų Kon
trolės ratelio valdybos narys, 
Vilkaviškio Ūkininkų banko val
dybos narys ir Kybartų supirki
nėjimo javu draugijos narys.

IŠ visų davinių matome, kad 
J. Jonynas buvo ne eilinis ūki
ninkas, bet pažangus ir veiklus 
Lietuvos ūkininkas. J. Jonynas 
192*6 in. lapkričio mėn. sukūrė 
šeimą su mokytoja Antanina Jo
naityte, kilusia iš Norvaišių k. 
šakių valse. Užaugino ir išmoks
lino du sūnūs: Titą ir Joną.

Jo brolis Vytautas Jonynas 
yra garsus grafikos menininkas.

Trumpais bruožais prabėgomis 
toks buvo .Lietuvoje jo gyveni
mas. Antrą kartą artinantis ru
sams okupantams prie Lietuvos 
rubežiaus, J. Jonynas su šeima 
pasitraukė iš Lietuvos Į Vokieti
ją 1944 m. trumpai gyveno Ryt
prūsiuose Gumbinėje, vėliau Sak
sonijoje, Kasler, Ezler, Hanau, 
o 1949 m; atvyko į Ameriką, Mi
chigan," dirbo' pas ūkininkus, vė
liau persikėlė j Detroitą.

Dirbo General Motors diezel 
kompanijoje 15 metų. Dabar lei- 
džia pensininko dienas.

J. ir A. JonynaFyra įsijungę 
Į lietuVišką veiklą ir yra dosnūs 
aukotojai lietuviškiems * reika
lams. Lietuvių Fondo nariai, 

Wayne State Universiteto kam
bario rėmėjai, ALT rėmėjai. J. 
Jonynas sielojasi dėl lietuvių tar
pusavio nesutarimų. Linkiu mie
lam prieteliui greito pasveiki-

PERKRAUSTYMAK

M 0 V I N G
Leidimai —■ Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA 
R. š E R Ė N A S 

Tel. WA 5-8063

M 0 V I N G i
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumy.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place
* TeL: F Rentier 6-1882

O ........................  !■■ ■■- ■ III 7

RADIN®
ATPIGINTI : 

vokiški 
i RADIJAI

2512 W. 47 ST. • FR 6-1998 

j Atid. 9—6; pirm. Ir ketv. 12—8.
Sekm. iv tree, uždaryta. ( 

L— —

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills 
GĖLINYCI A 

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

*j_------ - - - -- - x -

G E L i N I N K AS
Linksmumo arba liūdesio valandom 

(FUTRAMENTAS) - 
gražiau®-?

0tu papuošimui h* sezoninės 
kapams gėlės. x '

ROY R. PETRO (PUT**OS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220 

mo ir vėl įsijungti į lietuvišką 
veiklu.

Detroito LOC valdyba
. Š. m. balandžio mėn. 11d. šv. 

Antano parapijos patalpose vi
suotiname metiuiame atstovų 
susirinkime išrinkta nauja 1976 
-7 metų valdyba, bet dar parei
gomis nepasiskirsčiusi; inž Ber
nardas Brizgys. Dr. Algis Ba
rauskas, inž. kaulius Kaimelis, 
.Dr. ^Kęstutis Keblys, Alfredas 
Kulikauskas, Jonas Maršalkovi- 
čius, Elzbieta Paurazienė, teis. 
Stasys šimuliūnąs, adv. Rimas 
Sukauskas-Sakis, Antanas Bu
kauskas, pavardės prašė ne
skelbti ir kandidatas Petras Buk- 
šnys. Revizijos Komisiją suda
ro: teis. Marijonas šnapštys, 
Juozas Lesčinskas ir teis. Kazys 
Saudargas. Susirinkimo apra
šymas bus paskelbtas sekantį 

kartą.

Detroito Birutininkiy 
nauja valdyba

Kovo mėn. 28 d. Jorio ir Anta- ~ 
ninos Jonynų rezidencijoj 18712 
Faust St. susirinkimo metu bu
vo išrinkta 1976 m. valdyba se
kančios sudėties: Kristina Daug- 
vydienė pirm., Ona Pusdešrienė 
vicepirm., Metą šepetienė, kasi
ninkė, Genovaitė- Vilkienė sekr. r 
Antanina Jonynienė riarė. Revi- 
zijos komisija: Cicilija Balsie- * 
nė, Julija Rutkauskienė ir Sta- 
sė Šimuliūnienė. Įstojo nauja na- ; 
rė Danutė Petronienė.

— JAV Detroito 18 distrik-;! 
to respublikonų kandidatas j 
JAV Kongresą Algis Zaparec-S 
kas dar kol kas . nėra oficialiai į 
patvirtintas, laukiame ir tiki
mės greito patvirtinimo.

— Dariaus-Girėno klubo su
sirinkime balandžio 11 d. buvo į & 
pririnkti trys valdybos nariai: 
Justas Pusdesris, Marijonas 
/šnapštys ir Antanas Vaitiekus. £

— Detroito Tautinių šokių ;’l 
“Šilainės’ . ansamblio balius su i 
programa-įvyks-balandžio-24 d. | 
Kultūriniame centre. -|

A. Sukauskas I

—_

v.' k\'-

Ronald Reagan nori gauti respublikonu partijos nominaciją 
JAV prezidento pareigoms, bet jam nesiseka. Jis keliais atvejais 
neteisingai kaltino prezidentą Fordą, bet pasta ra isis jo argumen
tas labai lengvai sugriauna ir gauna daugiau balsy. Kartu su Rea- 
ganu važinėja ir jo žmona Nancy.

draugams ir visiems lietuviams

Vytautas P. Galskis, Sav.

Westwood Drive
Elmwood Park, Hl. 60635 TeL 456-0563

Naujienų Redaktorių

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BOTINl KRIKŠČIONIUI

"Aš gyvasis, as buvau numirgs ir Štai asu gyvas per arrdiy amžius*.
Apr. 1:18.

Svarbiausias Evangelijos mokslas yra mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus 
prisikėlimas iš numirusių. Jėzaus mirtis parodo mums didžią jo ir jo Tėvo 
meilę. Tačiau dieviškojo plano įvykdymui ir visos žmonijos palaiminimui 
reikėjo, kad Jėzus atsikeltų iš numirusių ir pasidarytų mūsų išganymo Vadu 
ir visos žmonijos Atpirkėju. Dėlto Jėzaus pasakyta: “Aš esu gy\as ir jūs bū
site gyvi”. (Jono 14:19). Tokie šventraščio pareiškimai palinksmina mūsų šir
dis, atgaivina ir sustiprina mus, nes matome, kad jau arti prisikėlimo rytas 
ir ilgai lauktoji Tūkstantmetinė diena, kurioje Viešpats palaimins visus ir nu
šluostys visas ašaras nuo kiekvieno jam pasidavusio ir jo klausančio žmogaus.

Virt žino, kad mirtis yra žiauri ir paiio&a kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? Į tą klausimą atsako knygutė "Viltii po mirties*, kurią gausite 
nemokamaL Rašykite:

-ŽAVIST, 3715 WEST 66th STREET, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629. 

iV. RAITO TYRINĖTOJAI

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
J// 2533 W. 71st Street
n. Telef.: GRovehill 6-2345-6
M 1410 So. 50th Ave., Cicero
W Telef.: TOwnhaH 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
ATK^Tk TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

COMMUNITY PRESS SERVICE

Publicity— Advertising — Public 
Relations.

- s

JUOZĄ PRONSKŲ,

liūdintį broliui JONUI mirus, nuoširdžiai
;> užjaučiame

EUDEIKGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Jordanijos karalius Huseijinas su 
karaliene Alia buvo atskridę į Wa
sh i ngtoną ir tarėsi su prezidentu For
du įvairiais Artimųjų Ryty taikos 
reikalais. Jis tikėjosi nusipirkti A- 
menkoje^ paciv naujausiy lėktuvy, 
bet nepavyko gauti didelės paskolos. 
Jis pritaria Izraelio ir Egipto taikai.

CL. < -

1 1 ‘ . ■

M ~ A. + A. . '
JULYTEI TAMOLIŪNIENEI 
y (NAUJOKAITYTEI)

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
^DALYSE.

E. V. Mackevičiūtės
A. Ramanauskas

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

mirus, užuojauta reiškia jos vyrui Zigmui, sūnūrils ir sese- į 
riąi Birutei su vyru Juozu Ališauskams * f

• Z. ir T. 3IIŠAUSKA1
Union Pier, Mich.

N ATI IA I:
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

3 easy ways
Zip Codes

people 
you

ROBERTAS' SAIKUS,

3

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

BUTKUS - VASAIT1S
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. -Phone: OLympic 2-1003

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

When you receive a letter, 
aote the Zip in the return 
address and add if to you** 
address book.
Call your local Port Office 
or oee their National Zip 
Directory.
Local Zips can be found 
on the Zip Map tn the 
business pages of your 
phone book.

MfWd m • sebHc seMes U 
wetioa wit> TM MMrthtac ChitM

Paskutiniu“ Ineta gyvenęs Floridoje, Orange Parke, Moose 
pensioną tė«

Mirė 1976 m. kovo .29 d. Gimęs Lietuvoje.
Palaidotas Floridoje, Mooschaven kapinėse.
Amerikoje išgyveno 70 metų.
Palikto nuliūdę: žmona Vincenta, pusbrolis Niek Ma

tulis ir kili draugai, giminės ir pažįstami. Lietuvoje liko se
suo Mėlynienė ir josios šeima

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

Priklausė Loyal Order of Moose, Chicago Lodge No. 3. 
Ixii Inina tau lengva šios laisvos salios žemelė.
Mielas Robertai ilsėkis ramiai. Neužilgo ir aš pas Tave 

ateisiu, t*'■

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 .WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, Hl. 974-4410

P. J. RIDIKAS
BIZNIERIAI. KURTE GARSINASI 

"NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIA 
PASISEKIMĄ BIZNYJE

Nuliūdus žmona Vincenta. 3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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VISI VYKSTAME J JAV 200 METU 
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMĄ

Bilietai j minėjimą kainuos $2.00, ir $4.00, kas nori 
bilietų iš anksto gauti, tai gali gauti šiose vietose:

WAN VED — HALI
J)*rbininkjįi

1. Arie Crown Theater kasoje ir per Ticketronn.
2. Lithuanian Bicentennial Committee 29’1 West 63rd St.

COOK and GRILL MEN
Turi būti patyręs darbe", ir kalbėti 
angliškai. Pradinis atlyginimas yra 
virš $200 per savaite. Dvi pamainos. 
Kreiptis nuo vidudienio iki 9 v. vak. 
arba nuo 9 vai. vak. iki 6 vai. ryto.

7740 NO. MILWAUKEE AVE.

REAL ESTATE
Chicago, 111., 60629.

3. Naujienos 1739 S. Haisted St.
1. B. Brazdžionis (krautuvė) 2646 West 71 St. Tel. PR 8-5344.
5. J. Bagdžius 7243 S. Richmond St. Tel. HE 4-3713.
6. S. Pranskevicius (Cicero) 1516 So. 51 Ct. Tel. 656-2550.
7. Kazys Rutkauskas 710-Highview Ave. Hockford, Ill. 61107.

Kitos informacijos bus spaudoje. Naujienos teiks jas kasdien, 
kiekvienoje savo laidoje.

—ber departmenio 20 studenčių 
darbų parodę Balzeko Lietu- 
vių kultūros muziejuj. Paro
da tęsis iki gegužės 1 d. Vely-

Kvietimas Amerikos 
lietuviams

Chicagos lietuviai mini Ame 
rikos 200 metu nepriklausomy
bės sukaktį šių metų balandžio 
25 dieną, sekmadienį. Minėji
mo rengėjai išsiuntinėjo 4.000 
Chicagos lietuviams laiškų, 
kviečiančių juos atsilankyti į 
minėjimą. Ten nurodytos ir bi- 
letų į minėjimą pardavinėji
mo vietos. Laiškus gaus tik da-

džio 25 d.) Chicagos Marquette 
I Parko parapijos bažnyčioje.
šv. mišias atnašaus J. E. Vys
kupas V. Brizgys.

Vainikas prie Amžinosios 
Ugnies žuvusieins už Amerikos 
laisvę McCormick aikštėje bus 
padėtas visų Chicagos lietuvių 
vardu po pamaldų Marquette 
parapijos bažnyčioje.

Bušai į minėjimą iš Marque 
tte Parko ir kitų Chicagos He

lis Chicagos lietuvių, bet į mi- tuvių tirščiau apgyventi] viefo- 
nėjimą kviečiami visi. Atvyks-jvių bus pateikti vykstančiųjįą 
tantieji prašomi atsivesti ir sa-ljį patogumui. Tuo pasirūpins
vo draugus amerikiečius bei 
kaimynus.

Iškilmingos pamaldos už 
Amerikos laisvę bus atlaikytos 
minėjimo dieną (š. m. balan-

minėjimo rengėjai.
Sekite informacijas apie mi

nėjimą sekančiuose Naujienų 
numeriuose. Jų duosim kiek
vieną dieną.

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
gausiems savo pažįstamiems ir bendradarbiams

linki

GEORGE J. JONIKAS

7058 So. Fairfield Ave. RE 7-0017
-

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linkime mūsų klientams, draugams ir 

pažįstamiems

ROYAL BLUE STORE
A. VALAVIČIUS, A. ČEPĖNAS, K. BRENCIUS 

4358 S. Campbell Ave. Chicago, m. 60632 
Tel. BI 7-9475

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linki visiems geros valios lietuviams

— Inž. Raimondas Misauskas 
Stone Park Ill., tapo Naujienų 
sakitytoju jas užsisakydamas 
vieneriems metams. Naujasis 
mūsų skaitytojas p. Ališauskas 
yra baigęs specialią elektros 
inžinerijos šaką — neono švie
timą ir įvairias neono šviesų 
sritis. Dirbdamas jau senaįjšio- 
se srityse, jis per savo darbo
vietę yra užpatentavęs 15 iš
radimų bei patobulinimų, ku
rie yra pritaikyti dekoracijose, 
apšvietimo sistemose ir rekla
mose. Atvykęs Amerikbn, jis 
tarnavo paratruperių Haliniuo 
se ir tai yra aprašęs lietuviško
je spaudoje. Ir dabar tebeve
da užrašus iš JAV bei -Ameri
kos lietuvių gyvenimo, ypatin
gai užkulisių. Dalyvauja'ap
linkos veikloje, išrinktas'1 LB 
Melrose Parko apyl. Revizijos 
komisijom Reikia tikėti;kad 
skaitytojai turės progos jį pa
žinti iš raštų bei minčių, o tuo 
tarpu tenka padėkoti už dėme
sį Naujienoms.

— Paulius Bubnis iš Toron
to atsiuntė tokį laišką: “Neser 
nai teko skaityti Jūsų leidžia
mą laikraštį Naujienas. Jis man 
labai patiko. Norėčiau gauti 
keletą numerių tinkamiau su
sipažinti. Aš manau, kad ga
lėsiu užsisakyti, nors esu Ka
nados pensininkas ir gaunu 
virš 188 dol. s'enatvės pensijos 
per mėnesį. Gyvenimas nėra 
perdaug lengvas, bet geram 
laikraščiui užteks”. Dėkui p. 
Bubniui už dėmesį. Ta proga 
pranešame, kad Naujienos yra 
siunčiamos dvi savaites susi
pažinimui nemokamai.

— Ona Sudeikie,nė iš šiauri
nės miesto apylinkės mus ap
lankė pratęsti prenumeratą ir 
palinkėti linksmų Velykų. Dė
kui jai už vizitą, gerus linkė
jimus ir už penkinę Naujienų 
paramai. '

— Ponia Julia Sačauskas iš 
Marquette Parko apylinkės, 
Lietuvių Joniškiečių klubo pir 
mininkė ir daugelio organiza- 
cijų valdybos bei įvairių komi
tetų, narė, prie reikalų laiško 
pridėjo ^5 Naujienų paramai? 
Tos apylinkės tautietis užsisa
kė Naujienas 6 mėn., bet pa
vardės prašė neminėti. Dėkui 
už paramą ir už dėmesį.

— Ponia Anna Rakauskas iš 
Beverly Shores, Ind., žiemą 
praleido Miami Beach, Fla. 
Ten sutikusi administratorę 
Kristiną Austin, įteikė dešimkę 
Naujienų paramai, o visiems 
•naujieniečiams palinkėjo links 
mų Velykų kurias ji phaleis 
pas žentą ir uošvį Mr. Stevfens, 
gy\-. Okeechobee, Fla.

— Dail. Janina Kinka suruo
šė Chicagos Meno instituto Fi-

ziejuj bus Romo Kinkbs pa
skaita apie lietuvių velykinius 
papročius bei tradicijas. Syę,- 
čiai bus vaišinami velykiniu 
pyragu. įėjimo auka $1. R. Kin 
ka yra lietuvių kalbos lekto
rius Southwest kolegijoje.

— Internal Revenue Service 
praneša, kad šiandien, balan
džio 15 d., iki vidurnakčio rei
kia užpildyti ir Jšsiųsti savo pa 
jamų'mokesčių blankus.“ Nega
li iki duoto termino užpidytij 
prašomi kreiptis į artimiausią 
mokesčių- įstaigą tą terminą 
pratęsti --
la/EY • -.' HE J

Dubčeko žmones - 
priima pąrtijpn

• PRAGA, .Čekoslovakija. ^įKai. 
Aleksandras Dubčekas buvo, su
imtas ir sovietų.;karo jėgos Če-. 
koslovakijai primetė naują val
džią, tai iš čekų komunistų par-, 
tijos buvo išmesta pusė milijo
no čekų. Dubčekas priėmė par- 
tijon kiekvieną čeką, kuris už-, 
ėmė atsakingą vietą pramonėje,, 
kasyklose, mokslo įstaigose ar
ba prekyboje. Dubčekas galė
jo daug pasiekti,-nes patys ener
gingiausi čekai buvo partijos na
riai.

Dabartinis partijos pirmasis 
sekretorius Gustav Husak yra 
pasiryžęs priimti parti j on 167,- 
000 anksčiau pašalintų iš “ par
tijos čekų.

Jis pridėjo įsitikinimo, kad 
be jų jis negalės pagerinti ga
mybos ir prekybos. Gamybos 
vadai privalo būti' partijos na
riai, jeigu norinia‘ daugiau ir 
geresnių ptėkių pagaminti. Hu- 
sakas pasiūlė' pabijos plenumui 
priimti jo pasiūlymą ir grą
žinti komunistų partiją išmes
tuosius. ■ . ė ■ ■“' •

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago. HI. 60609 Teel. VI 7-3447J i

Teroras Argentinoje
BUENOS AIRES. — Ekono

mijos ministeris Jose Martinez 
de Hoz praeitu pirmadienį susi
kvietęs daugiau kaiį> 500 komu
nistų atstovus aiškino jiems nau
josios- valdžios naują politiką 
kainų klausimu.

Jūrininkų Valdžia praeito ko- 
vo mėn. perėmusi valdžią iš pre
zidentės Izabelės Peronienės, pir
muoju : žygiu 'panaikino kainų 
kontrolę, kurią buvo įvedusi Iza
belė. ‘Per paskutinius 12 mėne
sių kainos Brazilijoje pakilo 566 v» X* * * - t

Vienas, britų biznierius, Ri
chard Whitecros išbuvęs Argen-X 
tinos kalėjime perT38 dienas su 
savo argentiniete žmona atvyko

nuošimčiai^ r

gentines^policija-yra “kankinto
jai; žudikai,. nežmoniški -žmo
nės’’. Jis buvo pagaliau paleis
tas, kuomet kankintojai buvo 
galutinai- įtikinti, kad yra ne
kaltas ir jokioje revoliucinėje 
veikloje J nedalyvavo, šiaip, Ar
gentinos policija valdo teroru: 
vyrai daugiausiai dingsta, o mo
terys.- išprievartaujamos.

— Ona Konkulevičienė ir 
Bronius -Zabukas, Ramunės de
likatesų krautuvės savininkai, 
2547 W. 69 St., ' tel; 925-4254, 
jau yra pasiruošę 'švi Velykų 
stalui aprūpinti Gerb. klientus 
visokąis jų pageidaujamais val
giais. Pasirinkimas. labai įvai
rus. Su“ užsakymais prašoma 
nesivėluoti. Čia taip pat veikia 
gausus valgiais restoranas. At
darą kasdien nuo 8 ryto iki 8 
vaL vakaro. Pirmadieniais, už
daryta. \ l \ (Pr.)

Dėl dvidolerinių banknotų ;
WASHINiGTdSAS. — Val

džia,^ prieš ,10 metų nustojusi 
spausdinti $2 banknotus, žada 
vėl pradėti spausdinti su Tho
mas . Jėffėrsono atvaizdų, tikė
dama, kad . naujos, jdvidolerinėš 
ryšium su;, dviejų •šimtų/metų 
Amerikos sukaktuvėmis bus pu
blikos su didesniu noru priima^ 
mos. 'Nutarta dvidolėfinių-kjek- 
vienais metais spausdinti 400- 
000,000 dolerių sumai.

— Suomijoje, Lapna mieste
lyje, sprogo didelis.parako san
dėlis ir užmušė 37 suomius. Su
žeistų skaičius žymiai didesnis, 
ligoninės pilnos. Sprogo 2,000 
svarųįj||aJ"’ako. V" jf

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žem* — Pardavimui

REAL ESTATE coe SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
“ PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidtntas

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

E

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
ų NOTARIATAS — VERTIMAI

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA j .
J. BACĖyiCIUS — BELL REALTY

INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — .778-2233

10 BUTŲ mūras į vakarus nuo Ci
cero Aye. Virš $19,000 pajamų, žemi 
mokesčiai. Puikus investavimas. .

GERAI IŠLAIKYTAS 4 puošnių bu
tų mūras. Geros pajamos. Savininkas 
finansuoja. x

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

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

IR GYVENKIME ČIA

6 butu iškilaus grožio gelsvas mū
ras. 4 auto mūro garažas. Patiks ir 
jums, Marquette Parke. £66,000.

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

Mr. John G. Evans ir šeima
Mr. and Mrs. John G. Evans jr. ir šeima

Mr. and Mrs. Stanley P. Evans
Mr. and Mrs. Stanley P. Evans ir šeima

Mrs. Agnes Mažeika
6845 So. Western Ave. Chicago, Ill

> . __ _.......
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SIUNTINIAI Į LIETUVA - 
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, DL 60629 • Tel WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies ivairiy prekių.

’NAlrffEtfoS" BČLSEVliMks

YRA RAKŠTIS JŲ AKYSE
i .t-

-i J-L1LK.jli

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

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69fh St., Chk*go, III. 60629. — Tel. WA 5-2717 

3333 Se. Hslsted et.r Chic*go, IIL 6060S. — Tel. 2544390 
V. V A L A N T I N A S

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,
1490 ta. A. M.

Lietuvių kalba: bssdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 v. popiet.''— šeštadieni ir 

z sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai.

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

SAVISTOVIAM profesionalui ar 
kiekvienam žmogui galima gerai pir
kti . 2 aukštų mūro narna, luksus 6 
kamb. butas ir modernus biznis. Na
mas prieš 18 metu statytas beveik 
prieš Marquette Parką. $38,000.

Telef.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

9. kambariu kaip naujas ranch, 2 
virtuvės. 2 vonios, nauii karpetai. 
Arti Brighton Parko. Galite greit už
imti. S36.500.

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

MODERNUS 4 BŪTU mūras ir 2 
into mūro garažas. Atskiri šildymai. 
Cent, air cond. Arti Maria High. — 
>45,500.

CHICAGO, ILL. 6062S

Brangenybės, Laikrodllal,' Dovanot 
ylsome progoinu. *

3227 WEST 63rd ST^ CHICAGO 

Tekt. 434-4680z — Laikrodininkas A. Šerkš
nys taiso laikrodžius ir gintaro, » 
išdirbinius.. -^Dąrą.1. gintarinius _

Didžiausias kailiu 
pasirinkimas

hetuvį kailininką 7^ 
7/^’ \ Chicago je —

‘^MsLnormaną 
J^g^URŠTEINA 
!'263-5826 

(įstaigai) ir 
/MTT/ifir 677-8489

senus laikrodžius ir kitokias se
nienas — antiques. ; - - J

6637 So. Rockwell Street
: teL.’778-09(20Y. V: <pr.)

boost rau hurt

185 North W*b**h Avenue 
2nd Floor Chicago, Hl. 606Q1 ■

A. T V E R A S ' 
.AIKROD1IA1 IR BRANOEHYBRS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Telefj REpublte 7-1 Ml

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS. 4065 Arch.r Av« 
Chicago, III. 60631 Tol. YA 7-5780

HOMEOWNERS POLICY
Call Frank Zapolis

GA 4-8654 IMSUtANCI

State Farm Fire and CawaHy Company

•NAUJIENOS- BOLŠEVIKAMS 
YRA FAKSUS .TŲ AKYSE

VALDIS REAL ESTATE
2625 West 71st St. TeL RE 7-7200

tfTWREAL ESTATE į'
PIRKSIT _ PARDUOSIT — 

NUOMOSI?
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaut
i BALYS BUDRAITIS

•369 ARCHER AVE. CRICAGOJE 
Tel. 254-5551 ,

LEMONTO APYT.PJKĖ.TE
135-TA IR ARCHER AVĖ.

Tel. 257-5861

Real Estate. Notary Public.
INCOME TAX SERVICE 

<259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybes pra- 

šymai ir kitoki blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba. |r Remontas_ ___ __ _ _ ____

Visi namo ir perstatymo darbai 
Kambariu Dris^atymas, porčiai. žai
dimu kambariai, rūsys, maudynės, 
virtuvės mieoamieii, aomušimas. 
Mažam kontraktoriui reikia darbo.

SKAMBINKITE 545-0478.

HEATING CONTRACTOR
^rengiu mieste Ir užm^sty naujus Ir 
nerstatau menus visų rūšių namo sp- 
šildymo pečius, air-conditioning. van
dens boilerius ir stogu rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So WESTERN AVE.

Chicago. HL 60609. TeL VI 7-3447

DĖMESIO
62—-SO M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-5775

BUY U.S.
SAVINGS
BONDS

lWIMM YOV bank O* WOW)
SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI -NAUJIENAS■




