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GANDHI PRALAIMĖJO IR ATSISTATYDINO
NEW DELHI. — Indijos ministerė pirmininkė Indira Gandhi 

ir jos partija pralaimėjo generalinius rinkimus. Rinkimus laimė
jo ir daugumą Indijos parlamente sudarys naujai suorganizuota 
Janata (žmonių) Partija. Ji nugalėjo Indiros taip vadinamą Kon
greso Partiją, kuri Indiją valdė 30 metų; nuo pat nepriklausomy
bės atgavimo, anglams pasitraukus.

ŽMOGAUS TEISĖS YRA GRYNAI 
SOVIETU VIDAUS REIKALAS

Višuotiniuose Indijos rinki
muose taipgi skaudžiai pralai- CT fllčll VClrTO
mėio ir komunistu partija, kuri Iki ClLlu OldiiU t Ui LUmėjo ir komunistų partija, kuri 
iš parlamento turėtų 23 vietų ne
teko 16-kos. .. .. .. ___

žinių agentūra Samachar sa
ko, kad Indira Gandhi rinkimus cialistais laimėjo savivaldybių 
pralaimėjo todėl, kad ji griebėsi i rinkimus, surinkdami 52% pa- 
Indiją valdyti kietos rankos pa-Įduotų balsų, turint omenyje, jog 
galba. ' ..Ajj

Indira Gandhi pralaimėjimo teiP Pat ?ali laimėti ir visuoti- 
žinią sutiko ramiai. Ji tuoj nu-lnus Prancūzijoje politinius rin- 
vyko pas prezidentą B. D. Jattį1^mus i parlamentą, 
ir Įteikė atsistatydinimo raštą. 
Vyriausybę sudarys Janata Par
tija. Manoma, kad ministeriu sako, jog jis mano, kad komu- 
pirmininku bus 81 metų amžiaus 
Moror ji Desai, o kongreso pir
mininku bus Jagjivan Ram, 68 
m. amžiaus anksčiau buvęs že
mės ūkio ministeriu.

Prez. Carterio ir
- ‘ _ t

Fukudos pasitarimai
WASHINGTON. — Japonijos 

ministeris pirmininkas Washing
tone buvo sutiktas prez. Carte
rio. Abiejų lyderių pokalbiuose, 
kurie truko dvi dienas, prez. 
Carteris užtikrino Fukudai, kad. 
Amerika pasiliks ir toliau Azi
joje, bet ji norėtų atitraukti sau
sumos kariuomenę, apie 40,000 
vyrų, iš Pietų Korėjos. Korė
joje tebūtų palikta oro jėgų 
dalinys, sudaręs apie 7,000 vy
rų. Tačiau Amerikos kariuome
nės atitraukimas iš Pietų Korė
jos pirma turi, būti aptartas ir 
sutartas su Pietų. Korėjos ir Ja
ponijos vyriausybėmis.

Fukuda nuomone, Pietų ir 
šiaurės Korėjos turi tartis tarpu
savyje ir jų susijungimas turi 
vykti taikiu būdu.

pora
PORT-AUjPBINCE. — čika- 

gos priemiesčio Brookfieldo po
ra, vyras ir žmona, užsimanė 
lėktuvėliu paskraidyti Karibų [ 
jūra. Jie iš Miami nuskrido Į| 
Bahamas, o iš ten skrido Į Ja- 
maicą. Jiems skrendant virš 
Karibų jūros vandenų staiga su
stojo dirbęs lėktuvo motoras. 
Lėktuviukas Cessna 182 tuojau 
nuskendo, o skridusi pora ilges
nį laiką turėjo plūduriuoti gu
minėje valtyje 22 mylios į šiau
rę nuo Haiti. Laimė, kad skri
dęs lėktuvas pastebėjo ir prane
šė pakrančių sargybai, kuri juos 
ir išgelbėjo gerokai apdegusius 
saulėje. \ '

Nuotykių keliautojai dabar 
gydosi saulės nudegimus Port- 
Au-Prince viešbutyje.

šiltesnis
Saul* taką 5:51, ladlioi 6:05

PC C komisijom, nustatančios tai
sykles televizijos žinioms perdavinė
ti, pirmininkas Richard Wiley neno
ri, kad kongresas ar kiti kilty** į jo 
reikalus Ir įMkluėty stotims, kaip 
fee prfvele peryoi^ BnUi,

PARIS. — Paryžiaus biržoje 
stipriai nukrito stakų vertė, pa
aiškėjus, kad komunistai su so-

tuo būdu ateinantį pavasari jie I

nūs Prancūzijoje politinius rin-

Al. Sanguimetti, buvęs anks-Lm.±lC-U Ui j UUVCb |

čiau gaulistų partijos lyderiu, Į

nistai laimėjo rinkimus todėl, 
kadangi jie Įtikino prancūzus 
pasitikėti komunistų partija. 
Esą, jie Įtikino, kad kas vyksta 
už geležinės uždangos, negali 
Įvykti Prancūzijoje.

BRAZZAVILLE. — Kongo 
užsienių reikalų ministerija pra
neša, kad du iš prez. M. Ngouabi 
žudikų yra nušauti ir kad poli
cija ieškanti kitų dviejų, žinio
mis iš Zaire, Kongo policiją ieš
kanti kapitono.B. Kikadidi, ku
ris, ' esą, vadovavęs žudynei.

Kap. Kikadidi vadovavęs pre
zidento Ą, Massamba-Debat lai
kais Kongo armijos kontražval- 
gybai.

NAIROBI, Ken. — Uganda, 
nebeįstengdama suvesti ekono
mijos galų su galais, sustabdė 
keisti krašto pinigus Į svetimą 
valiutą visiems keliautojams.

Ugandos radijo sako, kad fi
nansų ministeris sustabdė pini
gų keitimą, kad užkirtus kelią 
juodajai biržai, kuri iščiulpia 

būtinai kraštui reikalingą sveti
mą valiutą.

Pavasari visi jūreiviai pradeda kelti bures ruošti savo laivus tolimesnėms kelionėms. 
Taip atrodo Michigan ežero pakraščiai, kai jūreiviai ruošiasi vasaros kelionėmis 

ežerais ir upėmis.

Komunistai Afrikoje
Pasak U. S. News and World 

Report žurnalo, komunistai da
bar Afrikoje ieškodr/či upinėja 
minkštas vietas. Geriausias, 
esą, tam Įrodymas, tai diktato
riaus Castro ir prezidento Kosi- 
gino atsilankymas. Yra Įrody
mų, kad Kremlius vis daugiau 
Įsipainioja Afrikos reikaluose.

Komunistams pietinė Afrikos 
dalis yra kraštas auksiniu gali
mybių. Maskvai padedant, Mo
zambikas jau pasiskelbė mark
sistiniu kraštu. Vakaru viltys 
taikingai pervesti juodiesiems 
Rodezijos valdymą yra pavojuje 
neišsipildyti. Juodieji jau bai
gia ar yra pasiruošę karo veiks
mams.

Prez. Podgorny vizitas juodųjų 
valstybėse turi tikslo padrąsin
ti juoduosisus neramumais, re
voliucijomis ir net karu siekti 
savo tikslų, pažadant jiems gin
klų, patarėjų ir ekonominės ’ pa
galbos.

Bet Kremlius visdėlto yra at
sargus. Jam reikia dar laiko 
Įtraukti juodųjų partizanų ir ju
dėjimo lyderius Į komunistinį 
bučių; jis turi turėti laiko su
niekinti vakarus ir nuosaikiuo
sius juodųjų vadus.

Gyvėja namų statyba
WASHINGTON. — Aatėjus 

pavasariui pradėjo atgyti naujų 
namų statyba, kuri paskutinį 
mėnesį pagyvėjo 29.2%.

Amerikos namų statytojų są
jungos ekonomistas pranašauja, 
kad namų statyba šiais metais 
bus didesnė už pereitų 19%. Iš 
viso šiais metais bus pastatyta 
1,8000,000 naujų namų. Bet, pa
brangus kreditui, ateinančiais 
1978 m. naujų namų statyba 
gali kiek ir sumažėti.

Castro ginasi
DAR ES SALAAM. — .Kubos 

diktatorius Castro pareiškė Tan
zanijos žurnalistams, jog Kubos 
kariai, stovintieji Angoloje ne
turi nieko bendro su Invaziją į 
Zairę. Pasak Castro, Kuba Įsi
veržėlių Į Zairę nemokė ir ne
ginklavo. .

Popierio gamintojų 
suvažiavimas

- Popierio-^ąmybos atstovai su
važiavę'New Yorke kovo mėne
syje, sukviesti Amerikos popie
rio -instituto, numato, kad pp- 
pierio gamyba laike būsimų tri
jų metų turės būti vidutiniškai 
kiekvienais metais padidinta 
2.2%.

Pereitais metais popierio ben
drovės išleido 1.8 bil. dol. nau
jų Įmonių statybai. Vienas treč
dalis tų pinigų buvo išeikvota 
taršą reguliuojantiems įrengi
mams.

Taikos ateitis tamsi
Mažosios Azijos taikos ateitis 

yra tamsi ir net juoda.

Kaire, Palestinai išlaisvinti or
ganizacijos — PLO tautinė ta
ryba reiškiasi karingai. PLO at
sisakė sumažinti savo reikalavi
mus Izraelio atžvilgiu. Ji ir to
liau pasilieka prie savo tikslų 
— sunaikinti Izraelį. Ji užpylė 
šalto vandens ant arabų-Izraelio 
derybų. Ji kviečia arabų valsty
bes suardyti Amerikos pastan
gas parduoti palestiniečius.

irLO organizacija pasiryžusi 
atnaujinti plačiu mastu teroriz
mą, jei Izraeliui pavyktų atsiek
ti taiką su arabais.

Podgorny pakeliui
i Afrika v i.

MASKVA. — Sovietų im
perijos prez. N. V. Podgorny, 
skrisdamas į Afriką, kovo 21 
jau buvo Taškente. Afrikoje jis 
aplankys Tanzaniją, Zambiją ir 
Mozambiką, taip vadinamas fron
to valstybes, kurios remia juo
dųjų nacionalistų veiksmus Ro- 
dezijoje ir Pietų Afrikoje.

Kubos diktatorius Castro taip
gi trankosi po Afriką. Jis iš Tan
zanijos išvyko lankyti Zambiją, 
Mozambiką ir ir Angolą. Nėra ži
nių, kad Podgorny susitiks su 
Castru, bet galimas daiktas, kad 
jie gali susitikti.

Kisingerį siūlo j 
senatorius

WASHINGTON. — Buvusio 
sekr. Kisingerio draugai, ĮskaP 
tant Nelsoną Rockfellerį, ragi
na buvusi valstybės sekretorių 
būti respublikonų partijos kan
didatu Į senatą 1980 m., atsto
vauti New Yorką ir jo apylinkę, 
jei sen. Jacob Javits pasitrauk
tų į pensiją.

Pastorėjo čekiai
WASHINGTON. — Darbda

viai kiek padidino pereitą mė
nesi darbininkų uždarbį ir pa
storino čekius, suteikdami dau
giau viršvalandžių. Bet tuo pa
čiu pabrangino ir pragyvenimas, 
šviežių daržovių kainos padidė
jo 21%. Taipgi pabrango vai
siai,dujos, alyva. Ir tai neviskas: 
ateity pragyvenimas dar brangs.

Amnestija neteisėtai
Įvažiavusiems

WASHINGTON. — Prez. Car- 
terio administracijoje vis labiau 
isigali nuomonė, kad neteisėtai 
įvažiavusiems ar atbėgusiems 
reikia suteikti “amnestiją” ir 
juos palikti gyventi J. A. Vals
tybėse, bet bausti tuos darbda-' 
viu.s, kurie juos priima ar aprū
pina darbais.

Protestas Meksikai
WASHINGTON. — Niekas’ ne

atkreipė dėmesio, kad Amerikos 
valstybės sekr. Vance pasiuntė 
Meksikos prezidentui Jose Lo
pez Portillo notą, kurioj nurodo
ma, kad Meksika suimtiems ame
rikiečiams neteisėtai atima teisę 
skųstis ir skriaudžia juos fizi
niai.

WASHINGTON^- Amerikos 
įmonės ištraukia apdulkėjusius, 
planus numatytus didinti gamy
bą ir plėsti pačias įmones. Įmo- 

Inių vedėjų entuziazmą atšaldo 
brangokas kreditas ir pabrangu- 
sios mašinos bei medžiagos rei
kalingos gamybai padidinti.

Brežnevas nori, kad prezidentas pagyvintu 
sustingusius JAV - sovietų santykius j

MASKVA, Rusija. — Normalių santykių tarp JAV ir Sovie
tų Sąjungos negali būti, jei prezidentas Jimmy Carteris ir toliau 
viešai rems Rusijos d’siJentus, — profesinių sąjungų suvažiavu
siems atstovams pareiškė pirmasis sovietų komunistų partijos 
sekretorius Leonidas Brežnevas. Jam labai nepatiko prezidento 
Carterio kalba, praeitą savaitę pasakyta Jungtinių Tautų atsto
vams New Yorke.

Prekyba vaikais
WASHINGTON. _ Sun-Times 

reporteris P. Zekman, liudyda
mas kongreso komitete, pasakęs, 
kad reikalinga išleisti griežti 
įstatymai, kurie užkirstų kelią 
nelegaliai prekybai vaikais, žur
nalistas Zekman liudijo parem
damas atstovo H. J. Hyde iš Illi- 
nojaus įneštą įstatymo projektą.

Illinojus yra tapęs prekybos 
vaikais centru, kuris susitaria su 
nėščia jauna moteriške, o vėliau, 
vaikui gimus, ji parduoda Į ki
tas valstijas ar net valstybes, 
gaudamas už tai 10-15 —r ar net 
25 tūkstančius doleriu.
-■’■J*—" AMžfc-

Įstatymo projektas numato 
prekiautojus vaikais bausti pen
kių metu arba 10-ties tūkstan
čių bauda, arba abiejomis bau
domis kartu.

Dvi valandas kalbėjęs Brežne
vas vis dėlto pridėjo, kad šiomis 
dienomis į Maskvą atvažiuojąs 
sekretorius Cyrus R. Vance. 

Herrera sako, kad apytikriai į ™5rėstae’ 'k?Jis 
200,000 asmenų laukia progos ~ Pleiske Br^nevas.

| Jis čia pat pridėjo, kad pats svar
biausias abiejų valstybių reika
las šiandie yra sumažinimas 
atominių ginklų gamybos. Brež
nevas labai norėtų, kad šioje sri
tyje būtų padarytas progresas.

— Vakariečiai, bandydami pa
dėti disidentams, stengiasi su
silpninti dabartinę socialistinę 
sistemą, — pareiškė profesinių 
sąjungų atstovams Brežnevas. 
— Jis turėjo galvoje kelių JAV 
vyriausybės pareigūnų pareiš
kimus apie pagrindines žmogaus 
teises, apie artėjančią Belgrado 

, konferenciją ir britų užsienio

Brežnevas juokdarys rįkal(" ™niferio p?1*™* pt J J zidento Carterio užimtai pozici-
MASKVA. — Svetimų valsty- jai.

bių diplomatai, sėdintieji Mas- . . .
■kvoje, Sbyietų lyderio Brežnevo ‘ 
grasinimus laiko juokdario dar-į 
bu, kai jis žada detentę sutrinti 
į dulkes, jei prez. Carteris ne
nustos gynęs disidentų ir reika
lavęs atsižvelgti i žmogaus tei
ses, ir vienkart pildyti paties 
Brežnevo pasirašytą Helsinkio 
aktą. Pasak diplomatų, tai tik 
juokdarys gali priešintis ir ne
siskaityti • su viso pasaulio opi-

Masės prie JV sienos
TIJUANA, Meks. — Meksikos 

policijos viršininkas J. V. F.

prašliaužti ar perbėgti Meksikos 
— JAV sieną. Pasak viršinin
ko, ne visi yra meksikiečiai; di
delė jų dalis yra iš kitų Pietų 
Amerikos kraštų. Daugelis jų 
yra kriminalistai, narkotikų 
šmugleriai ir panašiai.

Juos per sieną po 200 asmenų 
grupėmis perveda specialūs pri
tyrę “vadovai”, kurie kokius 20- 
30 asmenų, einančius per sieną, 
leidžia sienos sargybiniams su
gauti, kad galėtų pervesti liku
sius.

nija.

Kaltina prez. Fordą
WASHINGTON. — Drew 

Days III, teisingumo ministeri
jos civilinio skyriaus vedėjas, 
sako, kad prez. Fordo adminis
tracija nevykdžiusi teismo nu
tarimų ir neprižiūrėjusi mokinių 
vežiojimo rasiniais sumetimais 
iš mokyklos įmokykla; ji tik žai
dė vieną ir tą pat}.

Brežnevas nepatenkintas, kad 
j prezidentas Carter nieko neda
ręs sustingusiems Sovietų Są
jungos-JAV santykiams išju
dinti, bet jis visai be reikalo ki
šasi Į Sovietų vidaus reikalus. 
“Mes netoleruosime nieko, kas 
bandytų kištis Į mūsų vidaus.’ 
reikalus bet kokiais sumetimais. 
Normalūs santykiai prie tokių 
pretenzijų, aišku, negalimi,”, pa
reiškė susirinkusiems Brežnevas.

Iki šio meto pats Brežnevas 
viešai nelietė žmogaus teisių, 
bet ši kartą jis parodė savo ne
pasitenkinimą ir pareiškė, kad 
sovietų vyriausybė prezidento 
Carterio poziciją laikanti kiši
musi Į sovietų vidaus reikalus. 
Užsienio 'diplomatai, susipažinę 
su Brežnevo kalbos tekstu, aiš
kiai mato, kad dabartiniai So
vietų Sąjungos valdovai nesi
rengia vykdyti Helsinkyje duo
tų pažadų.

PAUL WARNKE 
Chief Disarmament 
Negotiator /

Paul Warnke buvo prezidento pa
skirtas ir senato patvirtintas nusi
ginklavimo deryboms vesti. Senato
riai gana griežtai kritikavo kai kurias 
Warnkes pozicijas, bet jie vis dėlto 
leido jam vadovauti ginklu mažinimo 
daryboms, vykstančiomis su ruMis^



(Tęsinys)

(Dedikacija)

r* -

Kukutis

ėjo prie buliaus, pašnibždėjo* kurs manosi žinantis tiek, kiek

Kviečiai ir šienas

O Senas kinu priežodis: Ego
istas yra toks bukaprotis asmuo

Lietuvių savijauta pasidarė nekokia.. Parėjęs namo 
atsukau Kauno radijo stotį. Girdėjosi tik lengva plokš
telių muzika. Nė vienu žodžiu niekas neprasitarė apie

Per kaimą sutemus keleiviai keliavo
Ir meiliai tarp savęs visi šnekučiavo. ‘5?^ 
Tik štai iš po vartų sulojo šunytis
Ir lodams tuoj ėmė keleivius tuos vytis.

Ir antras ir trečias prie to prisidėjo, 
Ir lodami garsiai keleivius lydėjo. " 
Jau akmeni sviesti keleivis viens kėlė,1 
Bet draugas pamatęs jam ranką nutvėrė 

“Palauki”, jam sako, “tu pratęs tikėti, 
Kad akmenų šunį priversi tylėti. 
Eime, nebūk kvailas: nusibos jiems loti,. 
Matys, kad nebijom, ir turės nustoti”, ■'

Ir tiesą pasakė: vos galą nutolo, .=■' 
Tuoj šunės aptilo, beveik nebelojo, 
O kai varstą visą draugai nukeliavo,. 
Jau šunės gulėjo ir sunkiai alsavo.
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Sklido gandai kad Wermachto daliniai, perėję Lui- 
Zės tiltu Nemuną, jau žygiuoja Klaipėdos kryptimi. Kaip 
vėliau psirodė, tai buvo tik gandas lituviams ir žydams 
pagąsdinti. Vokiečių kariuomenė ir pats Hitleris Klai
pėdoje buvo tik sekančią dieną.

Okupuotoje Lietuvoj torwi p*r»»tkįnh 
koĮcbMininkfrs ttefuri kur ¥*iivsti. Jii 

moKykfy vadervhams.

Ka5 kurie šoka ir kitus šokdina, n® 
žinodami ir" (nekreipdami dėmesio, 
kas jiems groja.

Kadaise Šiaulių miesto garsu
sis advokatas Venslauckis sakė 
kalbą socialdemokratų naudai, 
kad reikia daugiau auginti kvie
čių — žmonių' maistui. -

— 0 šieno ar nereikalinga ?— 
bandė trukdyti vienas klausyto-

© Televizijos komerciniuose 
skelbimuose taip gerai šunis še
ria, kad net žmonėms, ypač no
rintiems suplonėti, sukelia šu
nišką apetitą.

• Seniau Bridgeport© apylin
kėj vyravo nuomonė, jei Valpa
raiso universitete neskutai bul
vių, tai nesi inteligentas, o jei 
nebuvai menininkų skaistykloje 
— Paryžiuje, tai nesi tikras dai
lininkas. Lietuviai turėjo geres
nį priežodį: “Kiaulių neganęs, 
ponu nebūsi”. ‘ :

• Rytuose, jei moteris eina 
paskui savo vyrą, reiškia, kad 
ji jį garbia. Amerikoje jei mo
teris eina paskui vyrą reiškia, 
kad jį seka.

• Diplomatija reiškia, kad sa
vo bosą reikia vadinti atvirai 
kalbančiu, o ne, kad galva pil
na kiaurymių.

M A LAŽU A. — Muzikantas 
grįžo vėlai naktį iš koncerto į na
mus. Pakelyje pamatė, kad va- j 
gis atstūmė vilos duris ir jau 
rengėsi žengti vidun. Muzikan-1 
tas pridėjo prie lūpų trimitą ir; 
užgrojo, norėdamas prižadinti 
savininką. Savininkas pabudo, 
sutiko nusigandusį vagį tarp
duryje ir klausė:

— Ar matei tą kvailą muzikan
tą, grojant trimitu vidurnaktį?

Klaipėdos miesto gatvių vaizdai pasikeitė per pus
valandį. Iš kiekvieno, vokiečių apgyvendinto namo, kyšo
jo raudonos su juoda svastika vėliavos, arba išstatyti Hit 
lerio paveikslai. Nors gyventojai buvo pripratę, matyti 
senus ir jaunus vokiečius žygiuojant rudoje SA -arba juo
doje Kulturverband’o uniformomis nešant nacių vėlia
vas, bet tokia daugybė vokiškų vėliavų ir Hitlerio pa
veikslų tikrai ne viena nustebino. Tuo labiau, kad ’tos 
vėliavos kyšio jo net iš tariamų lietuvių, ‘‘šyibni^d^bia- 
mų žinoma ne.iš visų; Vienas mano kaimynų, vietos lietu 
vis, buvo Klaipdos muitinės valdininkas. Praeidamas jo 
namus pamačiau, kad ir jo- langas “papuoštas” vėliava 
su svastika.

kažką jam Į ausi, o bulius pa
kratė galvą ir sumykė. Raganius 
paaiškino valdžios atstovams:

— Bulius sako, kad-jis čia bu
vo siųstas tik patarėjų.,,

Simfonijos orkestras ruošiasi operos Romeo ir Julija pastaty 
mans. Ruoškimės visi šį savaitgalį ir balandžio 3 d, dalyvauti.

Nepasitikėdami vieni kitais, 
jie sutarė susirinkti be ginklų. 
Bet pradėjus konferenciją, pa
sigirdo vilkų staugimas. Visi 
dalyviai vienbalsiai nusprendė iš 
čia skubiai nešdintis.

Bėgti per sniegą buvo sunku 
ir jie greit pamatė vilkų gaują, 
artėjančią prie jų. Vienas už-j 
dusęs rusas, jau negalėdamas 
pabėgti, tarė:

_  Draugai, aš vis tiek neiš
bėgsiu, nes jau negaliu pabėgti, 
todėl pasilieku vilkams ir pasi
aukosiu jūsų visų labui, kad tik 
jūs sveiki išbėgtumėte. Palai
dokite mano kaulelius Kremliu
je, netoli Stalino.

Likusieji bėgo tolyn, bet ne
užilgo pamatė, kad vilkai ir vėl 
juos vejasi. Dabar pailso ir 
antrasis rusas. Jis taip pat tu
rėjo pasilikti, bet, vaizduodamas 
didvyrį, prašė pastatyti pamink- 
ą Raudonojoj aikštėj, netoli Le
nino.

Po kurio laiko vilkų gauja vėl 
lipo ant kulnų. Šį kartą nusil- 
30 vokietis ir prašė, kad likusieji 
jam pastatytų paminklą Berly
ne, prie pat Brandenburgo var-

Likusieji, kiek pabėgėję, visi 
austojo. Prisiartinus vilkams, 
lenkas išsitraukė iš po kailinių 
automatą ir visus vilkus išklo
jo. Nustebęs vengras ir bulga
ras kalbėjo:

— Drauguži, kodėl tu tai ne- 
aadarei anksčiau?

_ Juk mes paaukavome tris 
geriausius idėjos draugus...

Lenkas šyptelėjo, atsegė Švar
ką ir iš jos apatinės kišenės iš
traukęs degtinės bonką tarė:

— Draugai, manau, kad būtų 
buvę neišmintinga atidaryti tą 
dalyką vokiečio ir net dviejų 
-ūsų akyvaizdoje.

Vengras ištraukė iš užančio 
geriausio vengrų vyno bonką ir 
ą. iškėlė už idėjų vienybę, o bul
garas išėmė iš kišenės sūrio ga

balą ir padalino •visiems už ko
munizmo stiprybę...

Girdėjo ir užrašė

Visai nesenai, tik praėjusią 
gemą, susirinko slaptom konfe
rencijom Varšuvos pakto vals
tybių valdančios komunistų par
tijos patys patikimiausi Įgalio
ti n tai — bulgaras, vengras, len
kas ir vokietis. Žinoma buvo ir 
du rusai, nes jie toje konferen
cijoje turi dvigubą balsą.

f i ai slaptai konferencijai bu
vo parinkta paslaptinga vieta 
Karpatų kalnų papėdės miške, 
nes buvo tariamai, kaip sutvar
kyti Rumuniją ir ją paWupdyti, 
kaip paklupdė Čekoslovakiją.

— Na. kaip, — bet, juk, rei
kia gi žinoti pašte, kur laišką 
pristatyti! — aiškino uolus raš
tininkas. o kietagalvis kareivis 
nuoširdžiai negalėjo suprasti — 
kaip galėtų kas nors pašalinis 
kištis j jo asmeniškus reikalus:

— Taip, tai taio, bet — kas 
kam darbo, pagaliau! Kas tur 
žinoti kam aš laiškus siuntinė
ju!?... Aš žinau, kam siunčii 
— ir tai mano dalykas, o paš
tas turi pristatyti, be pašalinio 
kišimosi j mano reikalus!...

Ir tikrai, aš užtikrinu, tiek 
tejudėjo smegenys tame naivia
me pilietyje.

Tai — švento Įsitikinimo pa 
vyzdys!

MaiMosi, Vai p čikjiailkrat "rez’ 
darni kitus Jim*ūdyti_

-

Paveiksle mato-* 
pozuoja iletvijci

Išvirkščiais kalnieriais bendradarbiautojai ir kai kurie at- 
virkščiais kalnieriais jų klapčiukai Čikagoje tęsia patriotų pa- 
gromus brošiūromis. Tų brošiūrų autoriams, spausdinto j airis bei 
leidėjams ir platintojams Magaryčių pilstytojai skiria Petro Ar
mino eilėraštį “Keleiviai-ir šunys”: -Pj; ?

Teikafinga šuns rekomendacija

Vienas skundžiasi, sako: Tu
nu šunį — vokiečių aviganių 
veislės — ir sustoju prie vieno 
fotelio, kur prie durų prisegta 
kortelė su įrašu: “šunės mielai 
oriimami, kadangi niekados nėra 
buvę, kad šuo rūkytų lovoje, ar 
sudegintų patalynę. Joks šuo 
dekados nėra pavogęs ranšluos- 
čių. Niekados nematėme šuns 
girto ir keliant triukšmą. Tai
gi, jei jūsų šuo jus rekomenduo
ja, esate mielai prašomas”-

tančių lietuvių. Jiems niekas nepatarė kaip elgtis, palik
ta apsispręsti patiems. j . .
Vokiečių radijo stotys, pasiekiamos Klaipėdoje, be išim
ties tik pylė skambius, ugningus, kariškus maršus ir kas 
penkias minutes skelbdavo specialų pranešimą (Sonder- 
meldung: “Das Memelland ist wieder frei!” Ten pat bu
vo paaiškinta, kad Lietuvai duodama teisė 99 metams 
naudotis tam tikra zona Klaipėdos uoste. Vietos gyven
tojams buvo patariama iš krašto nebėgti, nes vokiečių 
Reich’as visiems garantuojąs darbą ir pragyvenimą.

Tai girdint, dažnam kilo klausimas: kas daryti? 
Ypač sunkus tai buvo klausimas vietoje gimusioms lie
tuviams. Juk niekas savo gimtojo krašto lengvai neišsi
žada. Tačiau ar bus įmanoma gyventi neužkabintam? 
Dar lituviams esant šio krašto šeimininkais vokiečiai vi
są laiką jiems grasino, kas tad bus dabar, kai reikalai pa 
sikeitė? ■ • ’ ‘ ‘ •

Jau laikas pradėti darbą, bet visi, lyg nujausdami 
ką nors nepaprasto delsia, laukia. Tik štai Kuršių marių 
bangomis atūžia Smeltėje esančio Celiulozės fabriko ga
linga, baugi sirena. Tuojau pat prisidėjo antra, trečia, 
ketvirta ir nebesuskaitomas skaičius fabrikų sirenų. 
Vokiečių laivai čia pat uoste taip pat pradėjo staugti. 
Susikalbėti nebeįmanoma. Dar nespėjus apsiraminti su 
tuo baugiu, nepertraukiamu ir rodos niekad nesibaigian
čiu staugimu, kai ausis pasiekė dar kitas, širdį jaudinąs 
gausmas: visų Klaipėdoje esančių bažnyčių varpai gau
dė galingais balsais. ..

Vokiečiai džiūgavo ir garsiai šūkaudami “Heil” ir 
Heil Hitler” sveikinasi, juokiasi. Lietuviai apstulbo, vie-

— Duok man pirmiau sustoti 
prie žmonių maisto, o paskiau 
nes grįšime ir prie tavojo, — pa
šaipiai jį nutildė kalbėtojas.

Tarp s;eru kantiynu

— Atsiprašau, kaimynėli; ma
no višta ištrūko ir iškapstė jūsų 
darželio gėles.

— T£i niek \ nes mano šuo pa
sileido 
gera 1.

— Tikri stebuklai darosi, kai

vo karininkas anglas pasiteiravo kodėl šiandien toks triu 
kšmas, kodėl niekas nepradeda darbą, praeidamas pro 
laivą štaueris Gawehn’as sušuko: - Memel ist wieder 
deutsčh und darum ist heute ein Feiertag. Wer auch ver- 
sucht zu arbaiten, dem schlagen wir den Schaedel eini- 

r

Anglas pakratęs galvą nuėjo. Matyt ir jis nedaugiau 
težinojo už mus, lietuvius.

Mėginant susirišti su ekspedicine firma “Sandėlis” 
paaiškėjo,kad nebeveikė’ telefonas. Mat paštas ir Klai
pėdos radio stotis (Jakuose), o taip pat ir visos svarbes
nės miesto įmonės ir įstaigos jau buvo užimtos vokiečių 
S. A. (Sturm —Abtailung) ir Kultur — Verband’o dalinių.

Arėjas Vitkauskas

KOMUNISTINĖS IDĖJOS IR 
VILKAI

Naujas Vliko pirmininkas

Australijos lietuvis, Kedys, 
viešėdamas Chicagoje, aiškino 
per Margučio ir Lietuvių Radi
jo Forumo programas, kad lai
kas Vlikui reformuotis pagal 
okupuotoje Lietuvoje veikian
čias rezistencines grupes — bu
simąsias partijas.

Magaryčių pilstytojai ir mo
zaikų dėstytojai patyrė, kad Ci
cero miestelyje jau yra numaty
tas naujas reformuoto Vliko pir
mininkas su aukštu patyrimu iri 
stažu. Jis tarnavo nepriklauso
mos Lietuvos saugume, l-sios: 
rusų okupacijos metu buvo aukš
tas NKVD valdininkas, karo me
tu dirbo vokiečių Gestape, turė
jo ryšius su lerikų Ochranka, o 
dabar yra sovietinių graždankų 
karabelninkas ir jaunimo aka
deminės organizacijos garbės 
narys. S. Bukis

ĮSITIKINIMO GALIA
(Iš Lietuvos savanorio 

atsiminimų)

“Palaiminti tie, kurie tiki — 
ir jų yra dangaus karalystė!”

Aš galiu pakartoti ir be kabu
čių. Tikrai, tikėjimo ir įsitiki
nimo galia yra dangiška, nes ji 
verčia žmones daryti “nežemiš
kus” dalykus.

Pažinojau kareivį naujoką, ku
ris sudrožė stambų laišką ir ati
duodamas kuopos raštinėje iš
siųsti Į karo lauko paštą, (daly
kas buvo veikiančioje kariuome
nėje), niekaip negalėjo sutikti 
su raštininko aiškinimu, kad ant 
wko turi būti parašytas adresas 
— be jo laiško išsiųsti negalima

— Kaip tai — negalima? — 
nuoširdžiai piktinosi žmogus. — 
Daleiskime, aš dėl rimtų prie
žasčių nenoriu, kad kas žinotų, 
kam aš laiškus siunčiu!...

— Ko tu išsistatai! Ko kabinė- 
ies-:? Ar nori gauti?!...

Nustebęs klausosi vyrukas;
— O ką tu man?! Juk per ta- 

•o ir mano negirdėt! Kad tuoj 
nusiautum!...

Arėjas Vitkauskas

Atsilygino tuo pačiu

Klaipėdos krašte prie pat Ši
lutės gimęs vokiečių rašytojas 
Hermanas Sudermanas, gyv. 
! 857-=-lS28 kurio -kūryboje 
yra daug lietuviškų motyvų, 
kartą viename kurorte susitiko 
'inomą vokiečių gydytoją Emi- 
!į Fišerį.

— Esu laimingas, galėdamas 
jums padėkoti už nepaprastai 
rerus migdomuosius vaistus, — 
nrabilo Sudermanas. — Jie to
kie geri, kad net nereikia jų ry
ti. užtenka tik padėti juos ant 
naktinio staliuko ir miegas jau 
pradeda apimti mane.~

— Nuostabus sutapimas, — 
atsakė Fišeris. — Kai iriane kan
kina nemiga, paimu kurią jūsų 
knygą, padedu ant staliuko ir be
matant užmiegu...

A*-? 

narė

3 Patarlė: Jei niekas kita 
negelbės, skaityk instrukcijas.

e Kai aš mokiausi anglų kal
bos, tai mano mokytojas pir
miau išmoko lietuvių kalbos, ne
gu aš angliškos.

® Kai aš mokiausi muzikos, 
mano kaimynai pašaukė policiją, 
kad mano šuo staugė garsiau, 
negu mano klarnetas.

9 Aš turėjau tris brolius: Vie
nas buvo tikras brolis, antras 
pusė brolio, o tretysis ketvirtis 
brolio.

® Skulptūros klasėje profeso
rius barė vieną studentę už tai, 
kad ji nulipdė pozuojančio vyro 
vieną per daug didelę kūno da
lį. Jis aiškino: Nežinai anato
mijos! Visada reikia akimis ma
tuoti dimensijas ir skirti svajo
nes nuo tikrovės.

9 Dailininkas, tupėdamas po 
lietsargiu, piešė lauką, kur jame 

sudraskė tą vištą. O ganėsi daug žalmargių. Kur bu
vusios, kur nebuvusios, atėjo dvi 
merginos pasižiūrėti, ką šis da

inynėli. štai važiuoju pas tave ro. Viena iš jų. paklausė dai- 
ir kur buvęs kur nebuvęs tavo lininką: “Kodėl nepieši karvių”, 
tąsi šuo bėgo per kelią ir aš jį i Dailininkas atsakė: “Jeigu pa- 
suvažinėjau. O geras buvo šu-į pozuosite, tai tuoj bus ir karvės”, 
nelis... Don Pilotas

Tolimųjų Rytų anekdotai

INDIJA — Amerikiečiai at
siuntė Į Indiją 20 veislinių kar
vių ir veislinį bulių, pagerinti 
to krašto galvijų veislę. Fo dvie
jų metų toje bandoje tebebuvo 
tos 20 karvių ir tas’ bulius, nors 
buvo gerai šeriamą ir prižiūri
ma. Valdžia klausė/patarimo vi
so pasaulio agrikultūros eksper
tų, bet-veršiukų visfiek nebuvo. 
Pagaliau Indijos vyriausybė nu
tarė kreiptis į raganių ir iš jo 

Tyčia.sužinoti, kas čia dabar darosi? 
Raganius atvyko Į ganyklą, pri-

Sena kinų patirtis

Yra viena labai sena kinų pa
tirtis: Vyras, kuriam priešakyje 
oyra plaukai, yra galvotojas. Vy
ras, prarandantis savo plaukus 
ižpakalyje, yra mylėtojas.. Vy
ras plika galva iš prysakio ir už
pakalio, galvoja esąs mylėtojas.

Per tavo ir mano negirdėt!.—.

Pasisiūdino bernas naujus 
kamašus”. Girgžda, net malo- 
iu. Visi dėmėsi kreipia.

Neapsileido ir kitas 
girgždėjimą užsakė. Paskui du 
lenktyniauto]ai vakaruškose su
sitiko.

Vienas eina per trobą — girgž,t 
girgžt, girgžt; kitas eina — dar 
iauriau giržda. Garbė iš pir

mojo paveržiama! Pavojus!
Prereina pirmasis prie antro- 

o, bumbt į krūtinę:

Prokuroras beprotnamyje

Prokuroras inspektavo bepro
čių ligoninę. Jam reikėjo tele- 
foniLfikembinti į miestą, bet tu
pėjo sunkumų gauti reikiamą 
numerį. Pagaliau jis iššaukė 
telefonistę ir jai piktai pasakė:

— Ar tu žinai, mergele, kas aš 
esu?

— Aš nežinau ir nenoriu žino
ti, kas jūs esate, bet aš labai 
gerai žinau, kur jūs esate, — 
šaltai atsakė telefonistė.



PAŠNEKESYS SU
Tokiu pavadinimu kelis kar

tus buvo skelbta “Drauge”. Pa
šnekesį 1977.3.13, Jaunimo Cen
tre suruošė Santara šviesa ir aki- 
ratininkai. Apie Tomą Venclo
vą, liet, spaudoje, jau anksčiau 
buvo rašyta, kad jis yra Anta
no Venclovos, okupantų bolševi
kų primesto, švietimo komisa
ro .ok. Lietuvoje, sūnus. Jo tė
vą pažinau asmeniniai, kada jis 
mokytojavo Klaipėdoje (1934— 
1939). Buvo paniuręs, nekalbus, 
mėgo elegantiškai rengtis, sam
dė gražų, patogu butą, mėgo iš
taigingai gyventi, kiek leido jo 
pajamos (apie 700 litų mėn. Li
to perkamoji galia buvo žymiai 
aukštesnė už dabartinio rublio). 
Su darbininkija nedraugavo. Į 
visus, kurie savo padėtimi sto
vėjo žemiau- jo, žiūrėjo iš aukš
to, o visų tų, kurie už jį buvo 
iškilę aukščiau, nekentė. Tomas 
yrą gimęs Klaipėdoje 1937 m. 
Kiek liet, spauda rašė, kad sū
nus, nors ir auklėtas bolševiki
nėje dvasioje, suaugęs, būk tai 
atsisakęs eiti tėvo pėdomis ir 
komunistų partijai pareiškęs,

TOMU VENCLOVA , 
mavimu, nuėjau ir aš to pasikal- ! 
bėjimo pasiklausyti. Salėje jau ! 
buvau 5:20 vai. p. p. Pasikalbę- j 
jimas turėjo prasidėti 6 vai., bet 
jau radau kelias dešimtis žmo-; 
nių. Mano numatytoje vietoje, 
arčiau mikrofono, antroje eilė-[ 
je, 6 vietos jau buvo užimtos.; 
Turėjau pasiėmęs rekorderį, kad 
kalbas užrekordavus. Reikėjo1 
sėstis kiek toliau, bet dar neblo- į 
ga vieta. Greta manęs atsisėdo ; 
buvęs Sibiro kalinys Jonas Krei-! 
venas, taip pat su rekorderiu.I 
Užrekordavimas išėjo pusėtinai; 
ne blogas.

Keletą min. po 6 vai. pašne
kesį atidarė Dr. Z. Rekašius, 
kuris tam pokalbiui vadovavo 
ir pristatė T. Venclovą. Apie 
600 vietų salė buvo perpildyta, ’ 
užpakalyje matėsi daug stovin-^ 
čių. Susidomėjimas nemažas. Vi- j 
duryje scenos, prie staliuko su- | 
sėdo K. Girnius, Dr. T. R.emei- 
kis, Dr. Z. Rekašius ir L. Moc- 
kūnas. Visi, tur būt, šviesinin- 
kai ir akiratininkai.

Apie 15 min. užtruko paties 
T. Venclovos pasakojimas apie V. K. Jonynas

iietuvoje yra žinoma apie iš
eivių spaudą — laikraščius ir 
knygas. Nežinia, ką čia paklau
soj ai turėjo galvoje ar tautos 
masę, kamieną, Raudį, ar nau
jąją, darbo žmonių išnaudotojų 
klasę — valdančiosios komunis
tų partijos, grietinėlę, kuriai la
bai ištikimai tarnavo T. Venclo- 
vo tėvas ir kuriai ilgesnį laiką 
priklausė jis pats. Kaip su j*«o 
yra šiandien, dar neaišku. Pa
aiškės vėliau iš jo elgesio, veiks
mų ir raštų .

asmenų bibliotekose. Bet ar pla
čioji ir pavergta lietuvių tautos 
masė, liaudis ka nors žino apie

gą ir lietuvių tautą žeminantį 
darbą, didesnio lietuvių susibu-
rimo akivaizdoje, kaltę už savo 

išeivijoje išleistas ir leidžiamas darbą norėjo suversti vertėjams, 
knygas ir laikraščius, jis nieko Į “Tėviškės žiburiai“ nuo savęs 
nepasako. Gal būti ir jis pats dar pridėjo: “Be to rašinio auto- 
nežino. Jis priklausė privilegi
juotai klasei ir su liaudimi ne-
turėjo jokių reikalų, su ją ne
draugavo.

Dėl rusų disidentų veiklos, 
jis paminėjo keletą jų pavar
džių. kurios ir mums yra gerai 
žinomos. Apie lietuvių disiden-

rius, matyt, daug kur remiasi 
vienašališkais sovietų šaltiniais, 
nes neg. lėju prieiti prie kitų... 
Manome, kad lietuvių visuome
nė t 'rėtu susipa’ inti su šiomis 
T. '. encloses mint mis, nors vie
tomis ir nepagestomis bei klai
dingomis"’.

kad jis ne komunistas. Tomas 
esąs ne blogas poetas, rašyto
jas ir literatūros vertėjas ir 
esąs sudaręs komitetą žmogaus 
teisėms ginti, remiantis Helsin
kio aktu. University of Califor
nia at Berkeley kviečiamas, iš 
ok. Lietuvos išleistas o metams.

Susidomėjęs “Draugo” rekla-

save. Toliau visą valandą skai-
tė savo eilėraščius ir tą skelbtą 
pašnekesį jis pavadino savo lite
ratūros vakaru. Apie tai skelbi
muose nebuvo paminėta. Publi
ka buvo apgauta ir, žinoma, ne
patenkinta. Pusė valandos už
truko akiratininkų paklausimai 
ir T. Venclovos atsakymai. Pu-
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336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo Parmrį senus |o 
gyventojus ir gamta. 1,200 lietuvišky vietovardžiy sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.
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PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozą* Daupara*. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis
ta Odcagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da- 
Ihp žemes ūkio švietimo problemos ūkininku krašte, n dalis: žemės 
Ūkio švietimas Lietuvoje.

I.\: Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuviu tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtu su
griovęs gražiai išaugusiu ir suklestėjusiu Lietuvos politiniu, ekonomi
nių ir-kultūrinių laimėjimu, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuviu 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

: Knygos apie Žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietimu tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa- 
sanlį išblaškyta lietuviu absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki- 
Btam, arba ūkininką vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso- 
ItačM lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”. "

Knygos 300 puslapiu su daug vaizdeliu ir lentelių, kaina tik 33.00. 
Gaunama Naujienose.

• /T Deki arba Money Orderi siusti tokiu adresu:
" N AU'JIEN OS

1733 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608
Gavę pinigus, tuojau knygą pasiusime.

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

ylų gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 1 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jtwxii Kapačinskat, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

Juonį Ki pači niki *, liEIVIO DALIA, Atsiminimai. Išeivio Dalia 
natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 

kuriančio Ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

ėlKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Varmus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL S1.50. Yra taip pat 
Šventa i anglų kalbą.

M. tottonko, SATYRINIS NOVtLtS. Genialaus rusų rašytojo 
30 aatyrinių novelių, pusi., kaina $2.

D. Kuraitis, KELIONt Į ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intuidsto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygas parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Prot. P. Pakarkite, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBtS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina $2.

VlReai tairialtte. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAiTRJE. 
M pat Kaina S1J50.

; tte ir kiti leidiniai yra gaunami

NAUJIINOSI, 173? So. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL «0603

tftll>nk>nf darbo valandonMi arba užsakant paltu Ir pridedant 
čeki ar piniginę perlaidą.

, blikos paklausimams 
skirta tik 15 min.

Tiek iš paties T. Venclovos ir 
į iš akiratininkų pusės, viskas bu
vo suplanudta ir sutvarkyta 
taip, kad publika neturėtų pro- 

igos su juo išsamiau išsiaiškinti 
ir išsikalbėti ok. Lietuvą liečian
čiais ir daugumai išeivių rūpi
mais klausimais.

Kaip eilėraščių skaitytojas, jis 
gana geras meisteris, žodžius ta
ria aiškiai, neskubėdamas, su 
intonacija, užsidegimu, jausmu 
ir t. t. Jų turinio (eilėraščių), 
ką jis ten norėjo pasakyti, tu
riu prisipažinti, aš visdėlto ne
supratau. Gal dėlto, kad ne poe
tas ir ne literatas. 0 tokių kaip 
aš, turbūt, buvo %, salės, gal ir 
daugiau. Mano nuomone, tuos 
eilėraščius lietuviškai jis gali 
paskaityti ir pačiam Brežnevui 
ir prez. Carteriui abu pasakys, 
kad puiku, skaito meistriškai.

Kaip kalbėtojas T. Venclova 
— blogas. Ne dėlto, kad jis ne
sugebėtų išreikšti ir perduoti 
klausytojams savo minčių, bet 
grynai iš tekninės kalbos žodžių 
sakymo ir tarimo pusės. Kalba 
labai skubėdamas, greitai, daug

tebuvo žodžių ištaria neaiškiai, tas yra 
i su visais .greitkalbiais, pusiau 
; kai kuriuos žodžius nukasdamas 
ar prarydamas.

Sakysime, geras kalbėtojas 
visą laiką kalba tuo pačiu grei
čio tempu, žodžius tardamas aiš-

Kiek supratau iš jo atsakymo, 
kad spauda ir knygos komunis- 

, tų partijos viršūnėms yra labai 
gerai žinoma ir toji spauda esan
ti patalpinta spec, fonduose, tai 
yra, po užraktu. Tą mes jau se
nai žinojome. Kas norįs, tos 
spaudos galįs gauti pasiskaityti. 
Reikia gauti iš savo viršininko 
leidimą, nurodant kokiam tiks
lui toji spauda jam reikalinga. 
Pav. lengviau esą gauti pasi
skaityti “Metmenis” ir “Akira
čius“ negu “Aidus”, “Naujienas” 
ar “Draugą”. Nieko sau atesta
cija. Sunkiausiai esą gauti 
“Lietuvių Enciklopediją” ir ga
li pasiskaityti tik tą straipsnį, 
kurį nurodai. Kiti lapai esą su
klijuojami, kad negalėtumėm 
daugiau pasižiūrėti.

Pora romanų — apysakų esą 
išleista ok. Lietuvoje ir išeivių 
rašytojų, Katiliškio ir Almeno. 
Kai kurių išeivijoje išleistų kny
gų esą galima rasti ir privačių

tų pogrindžio veiklą, jis žinąs ne- j 
daug.

Visai einant prie pabaigos, to
je 15 minučių, kurios buvo skir
tos publikos klausimams, vienas 

j iš tos nuošalyje laikytos publi- 
' kos paklausė apie jo metamus 
[.kaltinimus visai lietuvių tautai 
dėl žydų naikinimo Lietuvoje. Į 
šitą klausimą jis atsakė, kad jo 
straipsnis buvęs rašytas rusų 
kalba ir kad vertėjai esą netiks

liai į lietuvių kalbą išvertę.

Vienas vertimas buvo atspaus
dintas “Tėviškės Žiburiuose” 

, Ontario, Kanada, o kitas “Aki
račiuose” Chicagoje, JAV. Nuo- 
į toliai dideli ir manau, kad ver
tėjai nebuvo susitarę ir vertimų 
nesuvienodino. Bet kai aš vieną 
ir kitą vertimą perskaitęs suly
ginau, juodu vienas antram ati
tinka. Išeina, kad išversta tiks
liai ir teisingai.

Atrodo, kad T. Venclova savo 
* neapdairų, pasimetusį, klaidin-

į paskutini Dr. Z. Rekašiaus 
paklausimą, del vaikų vežimo į 
stovyklas Lietuvoje, jis visai ne
atsakė, o atsakymą nukreipė į 
suaugusiųjų važiavimą į ok. Lie
tuvą. Jis pasakė, kad jei kieno 
akys yra pakrypusios į kairę, 
tai pabuvojus ten ilgesnį laiką, 
jos į kairę nebekryps. Važiavi
me į Lietuvą jokio blogio nesą.

Vaikų akelės dar nėra pakry
pusios nei į kairę, nei į dešinę. 

; Jos gali būti tik pakreiptos vie
nokios ar kitokios įdėjos indok- 
trinacijos būdu.

Lietuvių nutautinimas, rusi
fikacija, kolonizacija rusais, po
litinė ir tautinė priespauda, dar
bo žmonių žiaurus išnaudojimas 
ir jų skurdas, tikinčiųjų ir re
ligijos persekiojimas ir bažny
čių uždarymas, tie visi patys 
svarbiausi klausimai, panaudo

jus, tame pokalbyje, politrukiš- 
kus metodus, liko nepaliesti.

A. PL
kiai, garsiai, suprantamai ir be 
abejonės. Kur toks kalbėtojas 
pasako 2-3 žodžius, ten T. Venc
lova per tą patį laiką išpila 10- 
15 žodžių — pertrauka ir vėl 10- 
15 ir daugiau ir taip visą laiką.

Pavyzdžiui toks jo pasakymas, 
kad Helsinkio komitetui priklau
so 5 asmenys: du katalikai, jų 
tarpe vienas kun. jėzuitas, (Ka
žin ar tiesa? Juk visos vienuo
lių brolijos — ordenai yra už
daryti) , vienas-žydas ir juodu du 
ateistai, socialistai, liberalai ar 
kitaip kaip, nesupratau. Nors, 
palyginant, sėdėjau gana arti 
jo — antroje eilėje. Ką jau be
kalbėti apie tuos, kurie sėdėjo 
viduryje ar gale salės. Gal jis 
ir tyčia taip kalbėjo, kad klau
sytojai blogai nugirdę negalėtų 
išsiaiškinti jo pasakymų.

šviesihinkų, akiratininkų klau
simus galima suskirstyti į dvi 
grupes. Vieni klausiniai lietė, ar

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
1. J. Augustaičio ANTANAS SMETONA ir jo veikla. 156 psl.

minkšti viršeliai___ _____________ ______ ________ $2,50
2. J. Augustaičio V. VARDYS IR ŠOVA APIE RAŠTIKIO AT

SIMINIMUS, 36 psl., minkšti viršeliai.... —---------- $1.50
3. Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSI

MAIS, 104 psl., su žemėlapiu, minkšti viršeliai..... $2.00
! 4. Vincas Žemaitis, PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS, 

minkšti viršeliai, 52 psl. —.    $1.00

NAUJIENOS
t?3S So. Halsted Street CFdeago, Illinois 60608

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

| AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA 
j Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos beturiu psstan- 
I gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.

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

j NAUJIENOS,
į 1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chicago? lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl. Kainu 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, (steigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socaitistinių. laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban- 
kai ir kt ' a

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderj

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu Ir pasiųsti:

I73S So. Halsted SC, Chicago, HL 60608

į A new prograin designed to call attention to how easy and safe it is to learn to Sy modern 
tfrplanes is hoing sponsored by Rockwell International and other members of the General 
Avvrffon Manufacturer’s Association. The purpose is to develop 200,000 new pilots in avia® 

jfimi over file next three years. In addition to learning to fly, a participant in the prograin» 
caHed “Takeofi”, will be awarded one of six new, $50,000 private airplanes like the RockweE

112R, pictured above. (Void where prohibited, by law). __ ____ j

TaupyKiti
pas mus

-.'Į

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

'i

1800 So. Halsted St Chicago, UI 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

TEL. 421-3070prteigta 1923 metai*.

Iztalgoc pletuoeę Hemą* automobiliam* pastatyti.

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki
> 
I
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ADOLFAS ANDRULIS

l oirkėjų interesams, o tik žiū-, lima ne tik sklypus, bet ir j bu
savųjų. Jai svarbu kuo grei

čiausia išparduoti sklypus, o 
paskiau sėu žinokitės. Kom
panija naudoja ypatingas prie 
mones sklypams parduoti. 
Kompanijų agentai lėktuvais, 
pusiau veltui, suvežą žmones, 
juos apgyvendina viešbučiuo
se, puikiai maitina ir vaišina

-tir .. s O.-flhš tk<u^ £ėrės- 
nėmis sąlygomis įsigyti.

Nenoriu piršti nei vienos 
vietovės Floridoje. Ta turi pa
tys žmonės apsispręsti. Tašiau 
prieš darydami sprendimą tū
ri gerai pagalvoti, kur geriau
sia praleisti artėjančią senat
vę, nenustojant ir savo sū'n-

ir tik po to gerai išlavinti že- kiai uždirbtų santaupų.
mės pardavimo agentai pris-J ----- - —
loja prie “užinteresuotųjų že- Pollartlifin nQQlHVl
mės pirkti” neatlaidžiai išaiš- vdlldglkU! pddlUKl
kiną “geriausias” puses, gerai Į LONDON___Anglijos minis-
nuteikia ir atvykę, neatlaikę teris pirmininkas Callaghan ne- 
agentų spaudimo, jausdami ir j pameta optimizmo. Jis, pasi-
lyg įsipareigoję už vaišes atsi
dėkoti, negalvodami nuperka 
sklypą. O už visas tas vaišes su-: 
moka pirkėjai sklypų kaino
se. Jr Sunny Hills tokiu būdu 
sklypus įsigija ir nemažas 
skaičių lietuvių.

kalbėjęs su liberalų lyderiais ir 
Ulsterio unijomis, įsitikino, kad 
negavus parlamente pasitikėji
mo kovo 23 d., vis dėlto visuo
tinuose rinkimuose į parlamen
tą jo vadovaujama darbo par
tija išeitų laimėtoju.

Naujienos nepuola be pagrindo

Taigi Sunny Hills visais at
vejais, nei gyvenimo nei inves
tavimo, lietuviams nepriimtina

Nori 3 bil. dol.
HANOJUS. — Hanojus

keletas mažesnių ežerų, prie ku
rių ir pastatyti pirmieji namai. 
Iš pastatytų namų daugelis jau 

: parduodami ir kompanijos at- 
Praėjusią vasarą visoje lie-bers statybos kompanijos šiau-! stovas negalėjo paaiškinti, ko

Illinois valstijoje neregistruoto ir nelegalaus Lietu
vių Informacijos Komiteto išleistas šmeižtų paskvilis, 
“Gyvosios lietuvybės griovėjai Čikagoj ir kitur”, nei vie
no atsakingo žmogaus nepasirašytas ir slaptai spausdin
tas, tvirtina, kad Naujienos užpuola organizacijas ir 
paskirus asmenis. Autoriai Naujienų užpultų organiza
cijų nesuskaičiavo, bet savo kurinio priešakyje tvirtina, 
kad Naujienos paskutiniais trim metais yra užpuolusios 
nemažiau kaip 120 lietuvių “visuomenininkų, kultūri
ninkų, vadovaujančių asmenų, spaudos darbuotojų”.

Kiekvienam, paskvilį paskaičiusiam žmogui kyla 
klausimas, kodėl tokie išmokslinti žmonės, sugebėję su-' 
rašyti ir iš kitos spaudos surankioti net 20 puslapių, ne
pasirašė savo pavardės. Jeigu jau net komitetas yra Su
darytas, tai reikėjo paskelbti bent to komiteto atsakin
gų žmonių pavardės, kad skatantieji žinotų,kas yra atsa
kingas už surankiotas ir atspausdintas žinias. Tą pati 
turėjo padaryti ir spaustuvė, spausdinusioji pasirašyti 
bijojusių raštą. Bet spaustuvė pasielgė lygiai taip, kaip 
ir paškvilio autoriai

Kyla klausimas, ko jie bijotų? Jeigu jie butų.parašę 
teisybę, tai jiems nieko nereikėtų bijoti. Visi teisybę ra
šantieji spaudos darbininkai nieko nebijo. Teisybės nori 
skaitytojai Skaitytojai ieško tokių laikraščių, kurie tei
sybę drįsta parašyti. Bijoti galėtų tiktai melą parašiu
sieji. Vienas galėtų jų pačių sąžinė graužti, o kitiems bū
tų labai nepatogu, kai susitiktu su pažįstamais, žinan
čiais teisybę. Treti gali bijoti ir teismo. Amerikoj vis dėl
to veikia nepriklausomas teismas, kuris ne visuomet, bet 
labai dažnai bylas teisingai išspreidžia. Jeigu parašė ne
teisybę, tai teisme jiems tektų aiškintis, bet kai nepasi
rašę, tai atsakingas bus paškvilio leidėjas. Užtat labai 
svarbu nustatyti, kas tą paskvilį išleido, kas jo pardavi
nėjimą organizuoja, kas surenka pinigus už parduotus 
egzempliorius.

Savo paškvilyje “Gyvosios lietuvybės” gynėjai sako, 
kad Naujienos užpuolė kelias lietuviškas organizacijas ir 
asmenis. Kad visi suprastume, ką jie norėjo pasakyti, 
pasiėmėm geriausią lituanistą daugelio lituanistų moky
toją J. Balčikonį. Jis žino, kad “užpulti” turi net ketu
rias prasmes. Kalbininkas Balčikonis žodį “užpulti”, sa
vo žodyne šitaip aiškina: “1. pulti. 2. šokti ant ko norint 
sunaikinti, pakenkti. Pav. Kraštą užpuolė priešai. Kir
mėlės daržus užpuolė. Liga užpuolė. Bėdos užpuolė. 3. 
užklupti. .Naktis užpuolė. 4. Užsikimšti. Ausys užpuolę ”

Turime pasirinkti vieną šrų prasmių. Galime pasa
kyti, kad Naujienos nieko nepuolė su tikslu ką nors su- naudingi, tai juos paminės ir pagirs, o jeigu darbai lie- 
naikinti ar kam pakenkti. Jos puolė organizacijas ir as- tuviams bus kenksmingi, tai nurodys, kuo jie kenks- 
menis, kai buvo netikėtai užkluptos. Kai jos paskelbė, mingi.
netiesą, kai išsigalvoja nebūtą dalyką. Kai žino, kad 
skelbia netiesą, bet užsispiria ir tą netiesą kartoja. Nau
jienos, sakykim, užpuolė Juozą Gailą, kai jis, norėdamas 
pasigirti, paskelbė, kad jo vadovaujama organizacija 
apmokėjo Kudirkų šeimos kelionę iš pavergtos Lietuvos į 
Chicagą. Naujienos išaiškino, kad tą kelionę sumokėjo 
Amerikos Lietuvių Taryba; jos pabrėžė, kad joms būtų 
parodytas gražintas čekis, o kai tą medžiagą savo ran
kose turėjo, tai paskelbė ne tik teisybę apie kelionės su-1 
mokėjimą, bet padarė gražinto čekio klišę ir paskelbė/ 
kad visi skaitytojai savo akimis matytų.

tuviškoje spaudoje pasirodė 
labai gražūs aprašymai apie 
šiaurinėje Floridoje esančią 
Sunny Hills vietovę, kurioje 
bandoma įkurti naują lietu
vių koloniją. Iš aprašymų su
sidarė vaizdas, kad ši vietovė 
tai tikras rojaus kampelis — 
pati tinkamiausia rietą lietu
viams kurtis ir praleisti liku
sią amžiaus dalį, ramiai gyven 
ti sulaukus senatvės.

Net sudarytas specialus ko
mitetas ir korporacija lietu
viams įkurdinti Sunny Hills 
vietovėje. Teoriškai skamba 
labaj patraukliai. Juk laiko sa 
vartoje, keičiantis sąlygoms, 
daug lietuvių paliko didmies
čius, pramonės centrus, kelsis į 
tokias vietoves, kur klimatas 
švelnesnis, kur gyventi sąlygos 
geresnės. O lietuviai, sulaukę 
pensininko amžiaus, vistiek no 
rėš gyventi savųjų tarpe, kur 
daugiau susiburia savųjų tau
tiečių.

Turėjome progos arčiau pa
žinti ir Sunny Hills vietovę. 
Apie ją pareikšiu ir savo nuo
monę.

Prieš seseris metus milžiniš
kos Deltona ir Nlackle Brot-

rinėje Floridoje, netoli Alaba- dėl žmonės iš čia nori išsikelti.
-i Vieta parinkta aukštesnė, aug- 

[ pį_ meni ja įvairi, dauguma maža- 
Šios ūgiai krūmokšniai.

j Sklypų kainą kompanija nus- 
turi*net T^km bandoma’įktur-! Įačiusi pigiausias sklypas 
ti taip vadinami nauji 
lai. Sunny Hills yra skurdžių 
gyventojų apylinkėje, kur mai 
šosi ir juodoji rasė. Toli nuo

mos valstijos, prie siauro 77 
kelio nupirko 20.000akrų pi
giomis kainomis žemės . ___
kompanijos panašias vietoves

tthacJ kaštuoja 4195, — dol. Sklypų dy 
dis 80x125. Vertinant visas ap
linkybes, sklypų kainos yra la
bai aukštos. Žemės kainos čia

didesnių miestų. I Panamų O- F*“ "J* įsisije sklyI™ 
c ' iii rn nn bnlofnc mofii -nncralcxQ

ty yra 35 mylios . Apylinkėje 
nėra jokių prekybos centrų. 
Pačioje Sunny Hiils tik pradėta 
statybos. 20.000 akrų padalinta 
i 35.000 sklypus, ant kurių per 
tą laiką tepastatyta tik 180 gyve
namųjų namų.

Deltonos kompanija šioje vie
tovėje yra pravedusi taip vadi
namas miškuose gatves. Įrengu
si 9 skylių golfo lauką su nedide
liu klubu. Pastatydinusi ir bai
gia Įrengti katalikams ir kitai 
tikybai dvi bažnytėles. Veikia 
labai mažytė maisto krautuvėlė, 
gazolino pompa, yra teniso aikš
telė, gaisrininkams garažas ir 
inažitis namelis vietos gyvento
jams susirinkti papramogauti. 
Atsimintina, kad tie dalykai yra 
būtini ir privalomi kompani
joms, kad bent kas pirktų žemės 
sklypus. Yra vienas didesnis ir

ir priminė, kad jis neteisybę atitaisytų. Tai būtų buvę 
geriau pačiam Gailai ir tam laikraščiui, kuris skelbė 
Gailos sugalvotą, ar šiaip sau j galvą atėjusią neteisybę. 
Visi žinotume Gailą, kaip teisybę mėgstantį ir savo pa
žįstamiems ją skelbiantį žmogų. Gaila to nepadarė, to
dėl jis ir pasiliko daugelio žmonių akyse nepatikimas 
žmogus. Tai suprato ir bendruomenininkai, jo jau nepa
liko organizacijos priešakyje.

Naujienos niekad nepuolė nei vieno žmogaus. Jos 
nenori nei vienam žmogui pakenkti. Paškvilio autoriai 
suminėjo 120 asmenų skaičių, keliolika asmenų išvardi
jo, bet Naujienos neužpuolė nei vieno žmogaus, jeigu jis 
nepadarė netikslaus, jam pačiam ir visiems lietuviams 
kenkiančio dalyko.- Naujienos kėlė, kelia ir kels blogus 
žmonių daromus darbus. Jeigu darbai lietuviams bus

jų ir po keletos metų negalės 
parduoti už mokėta kainą. Žiū
rint į investavimą, po keletos me 

, tų pirkėjui tokie sklypai atseis 
dvigubai. Taigi investavimo at
vejis labai blagas. 0 jeigu kas 
pasistatydins namus ir vėliau 
juos norėtų parduoti, negaus sa
vo kainos.

Sunny Hills nėra apsipirks 
mo centro, nėra, kas būtina 
senesniems žmonėms; -dakta
rų bankų, medicinos pagalbos, 
nėra arti ligoninių. Vietovė dar 
negreit pradės augti, nes tam 
nėra nei mažiausių galimybių 
ir po kokio dvidešimtmečio 
dar bus maža gyvenvietė.

Klimato sąlygos taip pat ne
palankios. Vasaros karštos. 
Daug praeina audrų, žiemos 
šaltos, iškrenta sniego, anks
tyvi rudens. V

Vietovė užkampyje, toli nuo 
betkokiu kultūrinių centrų, 
čia apgyvendinti žmonės iš 
karto pajus vienišumą, hubs- 
talgiją ir susidurs su gyveni
mo tikrove — neturės pakan
kamai gerų gyvenimo sąlygų: 
ligos atvejais susidurs su dide
liais sunkumais, apsipirkti 
teks važiuoti į tolimas vietas, 
o juk kasdieniniam gyvenime 
dažnai ir visko prireiks. To
dėl tie žmonės, kurie taip įky
riai propaguoja Sunny Hills 
vietovę, kaip pačią geriausią 
lietuviams gyventi, daro dide
lę klaidą.

Atsimintina, kad komponi- 
jos niekada nerodė ir nerodys 
širdies pirkėjui. Ji netarnauja

Jeigu Naujienos be pagrindo būtų užpuolusios toki 
žmonių skaičių, kaip pagerbti mūsų žurnalistai slapti
mis sako, tai šiandien Naujienų niekas neskaitytų. Jeigu 
jos taip žmones užpuldinėtų, tai teisybė niekad pavir
šiun negalėtų išplaukti. Niekas netvirtina, kad Naujie
nos klaidų nepadaro. Jos gali netikslų dalykų paskelbti 
ir apie vieną kitą veikėją. Jeigu taip atsitinka, tai as 

Į “užpultasis” visuomet turi progos teisybę paskelbti, ne- 
į tikslumą patikslinti. Naujienos visuomet skelbia visą 
raštą, kai aiškinamas koks svarbus dalykas arba netiks
lumas. Naujienos straipsnių nebrauko, jų nekarpo. Jos 

Kai tas buvo padaryta, tai Naujienos paprašė Drau- nepasirenką tas vietas, kurios redaktoriui tuo metu ne- 
go redaktorių, kad jis, anksčiau net du kartu paskelbęs tinka, o iškerpa tuos skirsnius, kurie yra priešingi jo 
neteisybę sakiusio Gailos, tą neteisybę patikslintų, savo politikai. Naujienos paskelbia net ir tų autorių laiškus, 
skaitytojams paskelbtų, kad Amerikos Lietuvių Taryba kuriuos kiti redaktoriai iškarpo.
sumokėjo Kudirkų kelionę. Ar galima sakyti, kaip tai Tvirtinti, kad Naujienos žmones užpuldinėja, ' bet 
daro anoniminio pamfleto autoriai, kad Naujienos už- nepasakyti kada, kur ir ką užpuolė, tai yra pilstymas iš 
puolė Gailą. Jos Gailos nepuolė, jam pakenkti nenorėjo, tuščio į nepilną. Naujienos niekad taip -nedarė ir nesi-
Galima sakyti, kad jos užklupo Gailą, sakantį neteisybę, rengia daryti.
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“apdovanojęs” prez. Čarterio pa
siųstą delegaciją į Vietnamą 
karstais su dvylika žuvustių 
Amerikos lakūnų lavonais, dabar 
žvelgia Į Washingtoną ir hori 
gauti tris bilijonus dolerių kraš
tui atstatyti, kuriuos, esą, paža- 
dėjęs sekr. Kisingeris. — “U. S.

Tai turime gerai ir šaltai pa
galvoti investuodami pinigus 
į žemes.

Palyginimui duosiu pavyz
dį. Prieš penkioliką metų tos 
pačios kompanijos įkūrė Del
tonos miestelį. Po penkiolikos I 
metų visi sklypai — irgi de
šimtys tūkstančių ■— jau iš
parduoti. Miestelyje jau gyve
na apie 15.000 gyventojų. Ta-, 
čiau daugybę sklypų savinin
kai parduoda patys, prašyda
mi 2500 3000, — dol. Palygi-' 
nūs Sunny Hills ir Deltonos’ 
vietoves, nėra panašumo. Jei-į; 
gu toks komitetas ar Kompa-' 
nija rūpintųsi Deltonoje įkur
dinti lietuvius, sakyčiau gal ir 
gerai, nes ši vietovė turi visą, \ 
kas žmogui reikalinga — ban
kus, bažnyčias, medicinos cen
trus, prekybos centrus, netoli 
didžiųjų miestų, auganti rie_ 
tovė, gražiai išplanuota, rami 
ir gyventojais daug gausesnė. 
Netoli pramogų centrai, kaip 
Disney World, Orlando jud
rus miestas, prie didžiųjų ke- r'kos energijos reikalus, Prezidentas 
i- n • a n 1-10 i* t pasitiki Schlesingerio administraci- hų. Iki Atlanto 18 mylių. Ir ga gabumais, 5VT-R

SLA

- 51 ’ iLiNiJlivlAS 
LIETUVIU ' 
\ ! ERIKOJ į.

SLA

SLA

SLA

SLA

James Schlesrng’ėrtvarkovisus Amė- ;

JAMES SCHLESINGER
Federal Energy
Administrator _

I
i
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g ja aeva^cų viiuuiueiic* u 
giau Kaip bKPTYNHJS MILIJONUS dolerio 
tiems nanams.
didžiausia lietuvių iraternaUne organizacija 
bės apdraudę ir ligoje pašant, kun yra ptg> 
NULMAS neieško pelno, o te kia patarnavimu> 
pagalbos pagrindu. z
jau tun daugiau, kaip tris su puse milijono doleriu
tad jo apdraudė tikra ir saugi Kiekvienas fifctims čia gab 
gauti įvairių klasių reikalingiausias a pd ra ūda s hdo S100.00 
iki $10,000,00
jaunimui duoda gerą Taupomai© Apdraudę enaowmem >< 
su rance, kad jaunuolis gautų pinigus auksiujo mokslo stud) 
joms ir gyvenimo pradžiai.

— duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią PERM apdraudę 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams. 4 _

— AKCIDENTALR APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme 
nims, rekomenduojama netuvilky KLUBŲ ir ^raūgTifv 
rfams. Už SI,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
i metus.

— kuopos yra daugumoje Betūviį ki^iomją. Kreipkitės i Kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus

Gausite spausdintai fnforrrtAdja^. fėiku parašvsif

Lithuanian alliance, ovWeri
307 WEST 30 STREET. n1w YORK, N. t. 1000]

(bYuVK'ejC U'a..
<avo apcinni*

duoda gyvy 
aes SUblVlfcr: 

savitarpinėm

New Yorko juodžiai Harleme Įsteigė Arthur AAitchall šokio teatrą atvirame ore. 
Matome juody lokėj y grupę, šokančią "dogfąM/ UMt bus rodomės tefevMiM*/



uK. K. G. DALUKAS 
Ikb^BKiJRA IR MOTERŲ LIGOS 
ginekcloginė chirurgua 
6449 S®. Pul«»ki Rd. (Crawiord

Medical Luildins). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal sus'iarima 

ei neatsiliepi*, skambinti 374^*04

DR. C. K. EORFIIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKU 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical C-nter 
850 SUMMIT STREET 

ROUTE 58. ELGIN. ILLINOIS 

TF PAUL V. DARGJS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius, 

f 938 S .Manheim Rd.,Westchester, HL 
VALANDOS: &—9 darbo dienomis i' 

kas antra šeštadieni R—3 vaL 
Tek: 562-2727 arb4 562-2728

REX: GI 8-0873 
DR.W.EISIN-EISINA9 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIHURGIJA 
6132 So. Kedxia Ave.. WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. skambinti MI 3-0001.

Telef. BE 3-5393

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103 rd Street 
V^j^ios psaal susitarimą

0^. K. A. V Jtof
489-4441 561-4605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
i(W) n WESTERN AVĖ. 

M WESTFRN AVĖ 
Telefonas ■ atsakoma* 12 va!.

RUW PLECKAS 
APTOMFYSISTAs 

r A T. R Ą TJTOTTVTSKAT 
?6U W TT$t Sf. — tel. 737-51 <9 
"^brinė eki« Pritaiko akiniu* ir 

**l. pigai susitanma. Užriarvte tre?

8IL UOMAS SABUTIS 
'M^STU pŪSLĖ^ IR 

3POCTATOS CHIRURGIJA 
WFCT STREET 
?sd nuo 1—4 po pietų. 

VFhnrtjui nuo 5—7 vai. vak.

tMel.f 448-5545 

ek VYT. TAURAS 
GYDVTOJAS IR CHIRURGAS 

praktika, spec, MOTERŲ ligos 
Ofisai: 2652 WEST 59th STREET 

TeL: PR 84223 
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad 
(r ijenkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie 
□iria 2-4 vai, po pietų ir kitu laiki 

nagai susitarime

P. ŠILEIKIS, 0. P.
V? ORTriOPEDAS-PROTEZiSTAS 

Aparatai - Protezai. Med. Bar 
dažai. Speciali pagalba kojoms 

i {Arch Supports) ir 11
Yri.: 9—4 ir 8—8. šeštadieniais 9—1 
2M50 West 63rd St., Chicago III. 6062 

Telef.; PRospect 5-5084

Carolus VerhaerenLietuvaitė
Aliejus 28"x32"
Modeliavo Weneta Grybas Childs

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Neapleiskite savo susi rinkimu". — Ebr. 10:23.
Sūnaus pasekėjai, turiihe laikytu kuo arčiausiai prie mūsų dangiškojo Tėvo 

Kaip Dovydas norėjo buri vis arčiau prie padangtės (senobinės mal
dyklos) ir arti prie tikrojo jr gyvojo Dievo, taip ir mes, Dievo mylimojo 
ir mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus. O tai darydami mes norėsime būti arti ' 
prie ir draugauti su brokais ir seserimis, ir kuo dažniau dalyvauti šventųjų . 
draugystėje. Kurie stengiasi būti arti prie Viešpaties ir draugauja su jo 
išrinktaisiais ir mylimais, tie taip pat norės skelbti Ir kuo plačiausiai ga- 
sinti gerąsias Dievo karalystės žinias. O taip pat darydami jie parodys bro- 
ir kitų padrąsinto jais.
liams savo gyvą tikėjimą, meilę ir paklusnumą ir bus gerais pavyzdžiais 
joj. Jiems bus suteiktos gėrybės už esamojo laiko blogybes.

Vtsi lino, kad yra u paliečt* kiekvieną. Bet kur yra mk ♦
zusiaji? i klausima atkako knygutė "Viltis po mirties", kurią geusHa ■ 
^•mokamai- Rašykite; |

ŽAVISI 3715 WES7 66th STRBET. CHICAGO, ILL 60629
iv. RAiTO TYRINĖTOJAI

iTVAS IR. SŪNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOiME 

2533 W. 71st Street 
Telef,: GRovehill 6-2345-8 

1410 So. 50th Avė., Cicero 
Telef.: TOwnhaU 3-2108-S

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

MCSy SPAUDOJE
Nesąmoningi rūpinasi kitų są- tencijos 
moningumu ir nori žarstyti ža- stymo 

rijas svetimomis rankomis

LTS pirmininkas ir atstovas 
Vliko Taryboje inž. Algis Spe- 
rauskas kartu su R. Žymantai
te ir A. Sabaliu tyrinėjo išeivi
jos lietuvių jaunimo siuntinėji
mą j Kapsuko universiteto kur- ' 
sus Vilniuje. Studiją paruošė A. 
Sperauskas ir ją skaitė Vliko 
posėdyje. Galutinoje išvadoj re
komenduojama, kad Vlikas ir 
visos išeivijos aktyvas nedvipra
smiškai pasisakytų prieš tą siun 
tinėjimą, tai laikant kolabora- , 
vinių su priešu ■— tėvynės išda- 
vimu.

Keturių skirsnių studija buvo 
atspausdinta Dirvos 9 N r. ir 
Naujienų 67 nr. Be abejo ji bu
vo pasiųsta ir Draugui, bet jo 
redaktoriai iki šiol nesiteikė at
spausdinti. Vieton tos rimtos 
ir išsamias studijos jie išlandino 
kaip Pilypą iš kanapių nerimtą 
Henriko Brazaičio atvira laiška 
A. Sperauskui. Jame demagogi-

tikrumoje žarijų žar- 
svetimoniis rankomis, 

pseudopolitiką, kurią H. Brazai 
tis siūlo visiems veiksniams:

i

• Paslaptingiausias gyvulys vešlios blakstienos saugoja jas 
net veterinarams yra kupranu-' nuo saulės spindulių. Jis gali 
garis. Jis turi dantis ir pilvą' taip suspausti savo šnerves, kad 
panašias į pelės, kojas j dramb- 1 į jas nepatektų audros nešio- 
lio, kraują.} paukščio, bet kūno i jamas smėlis. Jo pilve ir nuga- 
temperatūra yra panaši Į šliužo, roję yra vandens atsargos kiau- 
gi kaklas j gulbės. Jis visai ne- rymės. Nežiūrint savo tvirtumo 
turi tulžies. Kupranugaris gali • ir pajėgumo, kupranugariai yra 
matyti užmerktomis akimis, o! nepikti ir paklusnūs gyvuliai.

Mažeika Evans

SI

Pranešame giminėm ir * pažįstamiems, 
kad š. m. kovo 12 dieną mirė

STASYS AŽUBALIS.

-II

“Su vienu Jūsų pranešime 
teiginiu visiškai sutnku, kad 
jau praėjo trys detados nuo' 
pabėgimo (pabrėžiu - pabėgi- ■ 
nio) iš Lietuvos, o kai kurių ; 
mūsų galvosena nėra pasikei-i 
tusi ir prisitaikius prie gyve- ■ 
namo laiko sąlygų, anot prof. 
V. Bieliausko, “dar vis gyve
name nepasukę sustojusio lai 
krodžio iš 1944 metų
1977 metus. Jei Lietuva kada T| 
atgaus laisvę, tai ne mūsų “bė I 
glių” triukšmavimu, o paverg 1 
tos tautos didvyrių pastango- % 
mis, darbais, atkaklumu ir * 
pasiryžimu. Todėl visi veiks
niai (Bendruomenė, Vlikas ir E

i Altą) turi aiškiai apsispręs- g 
ti, kad santykiai su kraštu ir g 
pavergtu lietuviu, ypač mūsų | 
jaunuomenės, vra būtini lie-ja 
luvybės išlaikymui kaip gini- j g 
tajame krašte, taip ir išeivi- : | 

į joje, o taip pat ir laisvės šie- |

Apskritai, frontininkų ir ki- | 
tų pseudorezistentų politiką ga- i 

suvesti Į vaikų dainelės |

škais argumenlais .paneigiamos kianis skatinti; 
tos studijos duomenys ir išva
dos.

Kreipinyje Į A. Sperauską H. Įinia
Brazaitis teigia, kad nedera mū- nuotrupas:
sų jaunimui drausti:

“geriau pramokti beturiu kai
bos ir gyvai susipažint su da
bartiniu Lietuvos gyvenimu 

bei lietuvišku jaunimu, nėra
jokios abojėnės, lietuviškes
nių už mus visus čia išeivi jo
je—senus, vidurinio amžiaus
ir jaunus.”
Laiško autorius yra tiek pa-

Tupi vilkas už tvoros. 
Aš 
Su 
Su

to vilko nebijau;
kaėerga pavijau.
kačerga pabaidysi u, 
žarstekliu pažarstysiu...

K. Perokaitis..

Palaidotas Šv. Jono Lietuvių kapinėse Anapi
lyje kovo 15 dieną. Velionis buvo Biržietis, 75 
metų amžiaus.

Nuliūdę liko: Žmona, vaikai ir anūkai

Dvieju Metų Mirties Sukaktis

Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID,
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

I į 
4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE I

Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERMŠKUS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS į

j—--------------------ii- --im.1 EL~rr t ■ ii m iiiih^

J Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

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

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Drishiy krautuvė 

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 

Tel. 499-1318 t
- L - _ . ..

r-— -T- " - —- - -    S-------- T*T. ■" ~ ■

s r^KKRAUSTYMAli‘

i MOVING
Letdttnkl — Pilna endrauda 

HEMĄ KAINA 
R.iERĖNAf

Tel. WA 5-8063
—Į 1 W NI ■ II'

i i nwi i a ■! iNB in* b—

MOVING j
Apdraustas perkraustymac 

is jvainv atstumų,

ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996
» _ Į HI II—WRi I ■■ 1 «l—

I SOPHIE BARČUS

@ Lėčiausias gyvūnas yra 
sraigė. Ji nusliuogia mylią per 
tris savaites. Greičiausia iš ke- 

mftetęs, kad dar nenudžiūvus ; turkojų yra leopardo patelė, ga- 
rašalui nuo virš minėtų žodžių, j Hhti nubėgti 70 mylių per va- 
visai priešingai pamokslauja, j landą. Tiek pat nuplaukia grei- 
klaidindamas visa visuomene: 

“Dalyvaudamas mūsų veik
snių politiniame darbe, turi
te susigyventi su realybe, kad 
Lietuvos laisvės greit nesu
lauksime (nebent koks stebu
klas įvyktų), todėl turime ren 
gt?s ilgai psichologinei kovai, 
6 tam yra būtinas ryšys -su pa 
vergto krašto žmonėmis, jų 
nuolaikai ir atsparumui sti- 
priiniti bei laisvės idėjomis pa 
teikti. Daug lengviau laisva
jam lietuviui sukelti laisvės 
troškimą pavergtam broliui, 
Uogų pavergtam įskiepyti ne 
laisvės idėjas laisvėje gyve
nančiajam. Ta prasme ir tu
rime veikti galimybių ribose 
ir jas išnaudoti savo tks- 

iams?’ i
Draugo redaktoriai nusižen

gė skaitytojams ne tik nespaus
dindami minima studiją, bet ir 
skelbdami frontininku ‘‘rėžis*

' čiausia žuvis — sailfish, žmo
gus gali nubėgti 23 mylias per 
valandą.

PAULINA ŠLEIKIENĖ.
Pagal tėvus JATULEVIČIŪTĖ.

1975 metais kovo 23 d. po sunkios ligos mirė mano my
limoji žmona Paulina.

Gimė Lietuvoje, Biržų apskr., Vabalninko mieste.
Palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Ūko dideliame liūdesy vyras Mikas. Lietuvoje liko jos

5 krolis Juozas ir brolienė Jatuleviciai ir jų vaikai — dukra 
į Paulina Vareikienė, jos vyras, ir brolis Povilas bei jų šei- 
| Inos. Taip pat Lietuvoje liko mano giminės — dvi seserys: 
§ Vršuiė Miškinienė, Elena Juškėnienė ir jų šeimos; mirusio 
| brolio Juozo šileikio ir mirusios sesers Anelės Mieželienės 
I vaikai bei kiti giminės.

Mes Tavęs, mūsų mylimoji Paulinyte, niekuomet ne- 
| tižmiršime. Tu pas mus nesugrįši, bet mes pas Tave anks- 
I čiąu ar vėliau ateisime.

Ilsėkis ramybėje mano mylimoji gyvenimo palydove!: 
Tik laisvas laukų vėjas 

f Lankys mūsų eitas pėdas,
Dabar Tavęs ten neberas ...

| Liūdintis vyras Mikas ir visi giminės Lietuvoje

FEDERAL OUTLAY TRENDS
Fiscal Year

" 1974,

NET INTEREST

WDMpiiMS *į y lL.

' OTHER \ 
FEDERAL LG RANTS TO STATES

/ OPERATIONS , . AND LOCALITIES

’ Fiscal Year X
' 1978 1

_ (Estimated)

NET INTEREST

-■■v ■

DIRECT BENEFIT 
PAYMENTS TO 

’ INDIVIDUALS

11

15%

NATIONAL 
DEFENSE

OTHER 
FEDERAL 
OPERATIONS

GRANTS TO STATES 
AND LOCALITIES

Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
•OireKtorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Ards 7-344)1

BUTKUS - VASAITIS
144C So. 50th Ave^ Cicero, UL Phone: OLympic 2-1003

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

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

STEPONAS C. LACK IPv SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Rf public 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virgin:! 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, Ill. $74-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 71911

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS j 

Visos programos iš W0PA,

1490 kil.-A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30' 
— 1:00 vai. pope t. — Šeštadienį! 
ir sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 

į vai. ryto.
Tėhf.: HEmlock 4-2413

i 7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

k 
t - ______ .

SUSIRINKIMŲ
P R A N E Š1 M A J

’T- —  * ~ - V~   —1.r*

LIETUVIŲ ŽAGARĖS KLUBO eili
nis nariu susirinkimas įvyks šeštadie
nį, kovo 26 d., naujoje vietoje. Šauliu 
namuose. 2417 West 43 St. Nariai 
kviečiami atsilankyti. Yra daug svar
bių reikalų aptarti ir laikas užsimo
kėti klubo duokles. Bus ir vaišės,

Rožė Didžgalvis, rašt.

This chart graphically portrays a percentage comparison of federal outlays for major programs 
in Fiscal Years 1974 and 1978. Direct benefit payments to individuals continued to be the domi
nant element of the federal budget

The Fiscal Year 1978 budget message noted the significant shift ip the distribution of federal 

resources:
^Nondefense spending on payments to individuals and grants to state and local governments 

rose on an average 9.5 percent per year, and a total of more than 500 percent even when ad
justed for inflation, over the 20-year period ending in 1976. Before adjustment for inflation, the 
increase was almost 14 percent per year, or over 1,000 percent. The largest increases were far 
direct nondefense payments to individuals, for programs such as social security and medicare.

^During the same period, spending for defense with a'comparable adjustment for inflation 
decUnsd a total of 11 percent, although it increased 126 percent before adjustment for inflatka.*.

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

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečiančius 1905 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. S8.00

Dr. A. J. Gu*$en — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik--------------- S3.0C
Minkštais viršeliais tik S2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik ---------------- $2.00

GaTlrha taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus Čekį arba money orderL prie
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo Išlaidoms.

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

> i . —— ............................—<
S — NAUJIENOS, CHICAGO S, ILI-------Wednesday, March 23, 197?



Ii N'aujienieė'ai ! Siunčiu $40 už j 
uianu pienurnerata ir $14 jūsų 
niasiUŲ fondui. Dalis mūsų apy 
bakes lietuvių, įkrito į fronti
ninkų bučių ir suardė buvusia 
seiklą. Mums reikia visiems su 
aktyvėti, kad demokratinės or
ganizacijos nebūtų nustelbtos.

_  (Ina Deveikienė, Cicero.
Ill., musų liendradarbio ir vi

ii. a. Kazio P.
gavo velykinę Linkiu jums gerus sėkmės dar

be. Linkiu nepavargti dirbant 
Lietuvos laisvei ir išeivijos ge- 

Jirku, rovei naudingą darbu".Dėkui už 
laiškų ir už auka.

— Ponia Lucy Sukuris iš Ga
ge Parko apylinkės, pratęsda- 

p. O. Deveikie-ina prenurneratą, savo gerus tin 
j k ėjimus atlydėjo $5 auka Nau
jienų paramai. Dėkui.

I >< \ eikio našlė, 
dnvaną — metinę Naujienų pre 
fidineraią nuo savo mielos duk
ters ir žento Roberto 
gyv. Clearing apylinkėje. Dėko
dami už toki dovanos parinki-* 
mą, kartu su jais sveikiname jų; 
miela mainvtę
1H?- • -i

—A. Pautienis, Euclid, Ohio, Į 
pratęsdamas prenumeratą, at- Į 
siuntė 
rainai, 
užsisakė 
metams,

—A. a. Kostas Kanauka, Long-dešimkę Naujienų pa-
Tautietė iš CIevelando meadow, Mass., ilgametis Nau-
Na u j ienas vieneriems

bet pavardės prašė ne-
jienų skaitytojas, mirė 1976 m.

I lapkričio mėn. 7 d. Gerbdama 
minėti. Dėkui už auka ir už dė-’j0 ahnintj, žmona Marija pra
mosi. Visi lietuviai kviečiami prenumerata ir atsiuntė $4 
atkreipti savo asmeniška <iėme-įuž kalendorių. Reikšdami apgai 
si j Naujienas, gerai su jomis 1 litavimą ir užuojautą, dėkoja- 
siisipa/.inti ir pareikšti savo as-Įine auką.
meniška nuomonę jas užsisa-i — Tomas Miglinas, St. Peters 
kant. burg Beach, Fla., iš anksto be

— V. Kaltūnas, East Chicago, raginimo pratęsė prenumeratą, 
Ind.. atsiuntė toki laišką: “Mie- taip pat atsiuntė $6 auką Nau-

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės Į Lietuviu Įstaigą:

r-—, A American Travel Service Bureau 
9727 S. Western Ave., Chicago, Ill. 60643

Telef. 312 238-9787
® Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio

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

o 8 dienu beturiu ekskursija i tris Havajų salas rengiama balandžio 
15 d. Kaina $479.

• Registruojami ekskursantai PLB organizuojamai kelionei į Angliją, 
Lietuvių studijų savaitės proga liepos pabaigoje. Kelionė iš Chicagos ir at
gal kainuoja S355. Informacijos taip pat teikiamos agentūros skyriuj, esan
čioj Antano Taupymo Bendrovėje Cicero, III, Tel. 652-5707,

ft

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA i
Naujienose galims siūti puikiu knygy7 kuries papuos bst kokią = 

knygp spintą ar lentyną. <
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų j 

a įsiminimai ir įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro- j; 
manas. 367 psl. Kaina $5. < J

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prisimini* ji 
ir laiko Įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs- i, 
lyti į 12 dalių. 296 psl.. kaina $5.

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS.
fcais viršeliais.

Grs*H tomas,
33a psL Kaina $6.00. Minkštais virš.

Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO-
RIJA, I dalis. 208 psL, Įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; II dalis, 225 psL, Įrišta — $3,00. mink*- 
tais viršeliais__________________________________

Henrikas Tomes — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalnės ir Labguvos .apskritys su Įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psL, kaina $6.

P. Kesiūnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ.' Trijų dalių Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina S3.

Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystes atsiminimad
170 psL----------------------------------------------------------$XČC

M. Gudelis, POVILAS MILERIŲ biografijos bruožai 232 
puslapiai----------------------------------------------------53.0C

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidoms.

$2.06

1733 S. Halsted St, Chicago, IIL 60608. — TeL HA 1-510C

JUBILIEJINIŲ METŲ

TAUJDENOSS šiemet rnėjo 30 metų. Minint tą rukaktĮ, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėju? bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtina? pareigas amžinant lietuvybės išlikimui zkel 
biimi; Naujienų platininio vijus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvei tr pavergtų Uetirrtų Uirrę 
neidamd* ir neridėdamoa i sandėrius su okupantais ar jų Igalio 
tinlaix

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, ju bendras institu
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
delbdama platinimo vajų kreipiasi | visus lietuvius pasekti lietuviškos 
-pandos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, riekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesaam.
KMNUOJA: Chicago)* Ir Kanadoj* metama — $30.00, metų —

frlms mėn. — $8-50, vienam mėn. $3.00. Kitos* JAV vltfose metami 
— $26.00, pusei mėty ■— $14JX, vienam mėn. — $230. Užrionlue- 
M — $31.00 metam*. Susipažinimui siunčiama aavaltf nemokamai

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St.
Chicago, D]. 60608

] Siunčiu dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio 
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą^

□ Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDfl IR VARDAS

ADRESAS

STANSFIELD TURNER ‘
CIA Director -

Adm, Stanfield Turner dabar tvar
ko visus ČIA reikalus, Adm, Turner i

klu Gage Park< apylinkėje į 
\o metinius pa;engimu* kviečia 
žymiuosius mūsų menininkus, j 
šiuose jtorengiinuošė čikagie- MAINTENANCE MECHANIKAI 
čiai turėjo proųos gėrėtis piani-| 
stų Andriaus Kuprevičiaus i“ 
Antano Smetonos aukšto meni
ni lygio koncertais. Toks kon
certas šiemet bus balandžio 3 d, 
1 vai. popiet Jaunimb oėtiim Jo 
programoje,,Jjus lp*WA^tėĮmBteif 
monda Apeikytė iš Los Ange
les, . L

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų R* 1^1*

rt

v n,
— Vytautas Beleck^?J 

Yorko lietuvę komiftto1 
dėl Suhiųt Hills,’Florida — 
thuanian UiiĮty (k>rp. prezidenj 
tas, atvykęs į Chicagą ir ’ kovo

, Sunkiosios pramonės metalo ap- 
H* dirbimo įmonėj reikalingi priežiūros 

ir pataisymų specialstai.
Kandidatai turi būti gerai susipaži. 

nę su konvejerio sistema, kabančiais 
keltuvais, hidrauline sistema ir kito
mis dirbtuvės mašinomis.

Patyrmas nitavime taip pat 
lingas.

Reikia suprasti angliškai.

R. LAVIN & SONS, LNC.
3426 So. Kedzie Avė. 

(Visiems lygių galimybių darbdavys)

reika-

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

’ DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

ko viius rei^diu>z Mum, T
teks gerokai padirbėti, kol atstatysjJl d., ketvirtudjei^k J
paskutiniu metu susilpnėjusius siosj nįnio Centro kavinėje duos pra4 
įstaigos santykius su spauda ir uz-‘ v. . . j
sienfeciais, Iškelta viešumon visa eilė t nešimą apie ateities planus IlOj 
netiksliu žinių apie ČIA vadovybes pintiems įsikurti Sunny Hills

~ _________________ mieste. Dėl Informacijų Chicai
~ goję skambinkite M. Kielai, 3124

. - ’ 434-9655.

vesta politiką

jienų reikalams ir už kalendo
rių. A. ir E. Bacevičius atsiun
tė $4- Tautietė iš St. Petersbur- 
go apylinkės užsisakė Naujie
nas 3 mėn., tinkamesniam susi
pažinimui. Dėkui visiems. Pla
tinimo vajaus proga Naujienos 
yra siunčiamos 2 savaites susi
pažinimui nemokamai.

— Kanados Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga ir KLB Calgary apylin
kė organizuoja lietuvių jauni- 313-549-6873. 
nio (16—30 m.) stovyklą liepos 
1—9 d. Kviečiami dalyvauti ir 
JAV jaunuoliai. Informacijas 
teikia A. Vyšniauskas, 1027 No.
Mount Dr. NW, Calgary, 
ta, Canada, T2L OB6.

Alber-

— Arėjas Vitkauskas, 
City, N. J., World-Wide 
biuro direktorius, pakviestas po 
rai dienų apsilankyti žinomam 
Chicagos The Drake viešbutyje, 
susipažinti su vadovybe, teikia
mais patarnavimais bei sve
čiams teikiamais patogumais. 
Kovo 25—26 d. tame viešbutyje 
bus Heritage Foundation konfe 
rencija apie privačias ir val
džios programas, tikslu suma
žinti bedarbių skaičių. Konfe
renciją remia ir ja domisi— 
Young American for Freedom 
organizacija.

— J. Plačo vadovaujama Da-1 
riaus-Girėno lituanistinė moky-1

Jersey
News

■'■ > • ■' M
REIKALINGAS ELEKTRIKAS 

sunkaus metalo apdirbimo įmonėje.
Nuolatinis darbas su visais bendro

vės duodamais priedais.
TURI BŪTI PATYRĘS. REIKIA KAL
BĖTI, SKAITYTI, IR RAŠYTI ANG
LIŠKAI. - -

R. LAVIN & SONS, INC..
3426 So. Kedzie Avė.

(Visiems lygių galimybių darbdąvys)

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’dentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ilk Virginia 7-7747

Grįždamas iš Chicagos Vy-į 
tautas Beleckas sustos Detroite 
ir balandžio 4 d., pirmadienį 7 
v. vai. p. Jono Vyšniausko rezi-‘ 
dencijoje, 21735 Carleton St., 
Southfield, Mich., duos Detroi
to apylinkės lietuviams praneši
mą, apie Sunny Hills, Florida. 
Šiuo reikalu dėl informacijų 

(skambinkite p; D. Dulaičiui —

Balandžio 5 d., antradienį, 7 
v. vak. Vytautas Beleckas duos 
pranešima apie Sunny Hils lie
tuvių kolonijos ateities planus 
CIevelando apylinkės lietuviams: 
— naujosios parapijos viršuti-d 
nėj salėj, Neff Rd., Cleveland, 
Ohio. • •

Smulkesnes informacijas Cle- j 
velande galimą^gauti skambi
nanti p. Juozui Mikoliui 216-1 
531-2190. (Pr).

— Čikagos Lietuvių Meške
riotojų - Medžiotojų klubo me
dinis narių susirinkimas Įvyks 
šeštadienį, kovo 26 d. 7 vai. vak. 
šauliu namuose. 2417 West 43 
St Bus valdybos ir komisijų 
pranešimai, ir rinkimai. Prašo
me turėti nario knygutes. Po 
susirinkimo kavutė.

Klubo vaidyba..

MARIA N0REIKTEN2 — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ’ TeL WA 5-2787 

o*slrlnklm»s gėrės rūšler Ivalrly prskly. 
MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIU.

Cosmos Parcels Express Corp, 
MARQUE“e GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chicago, IH. 6062?. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted Ft., Chicago, III. 60608. - 

V. VALANTINAS
T.l. 254-3320

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmines, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykį 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengva* stilius, gyva kalba, gražiai išleisti 
150 psL Kaina S250.

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorija 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
psL, kainuoja $2.00.

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

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas b 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki fu 
piniginę perlaidą. t

173? Sooth Halsted Street, Chicago, BL 60608

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie
velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrime 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A Šeštoko knygele, 
kuri vadinasi

SODYBŲ PIEVELĖS
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pievelrg. Aprašyta kaip 

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

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

MAINTENANCE
Machinery — Plumbing’ — 

General Mechanics

Please do not phone. Come in per
son.

English speaking.
DRISCHOLL & COMPANY
Employment Office on Troy 

3145 W. Grand Avenue, 
Ask for MURPHY

PUIKUS 8 butų mūrinis, arti šv. 
Kryžiaus ligoninės. Virš $19,000 pa
jamų. Palikimas — nupirkite.

GERAI IŠLAIKYTAS mūrinis. 2x5 
ir veikiantis biznis Arti 63-čios if 
Campbell Virš $500 pajamų mėne
siui >

TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW. 3 
mieg. ir valgomasis. Labai patogus 
susisiekimas Į vakarus nuo Califor- 
nijos prie 63-čios. j

ŠIMAITIS REALTY

JŪSŲ GEROVEI!
6 KAMBARIŲ tvirta mūrinė rezi

dencija prieš parką. Labai dideli kam
bariai, 1& vonios. £26,000.

2 AUKŠTŲ namas aut plataus skly
po prie Marquette parko už Kedzje. 
Virš $5.500 lengvų pajamų metams. 
Paveldėjimas ir šeimos turto padali
nimas. Užteks įmokėti $7,000.

2 AUKŠTŲ MŪRAS, du po 6 kam
barius butai, dvi naujos šildymo sis
temos gazu. 2 mašinų garažas Mar
quette Parke. $36,000,

Notary Public
Insurance, Income Tax

2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

MARQUETTE PARKE išnuomoja
mas 3 kambarių butas beismante už 
$100 mėnesiui

Tel. GR 6-3327

IŠNUOMOJAMAS kambarys su vir
tuve ir atskiru Įėjimu subrendusiam 
vyrui arba moteriai Tel, 436-1776 ar
ba 776-3727,

PERSONAL
Asmenų Ieško

IEŠKAU MOTERS daboti vaiką 
mūsų namuose nuo pirmadienio iki 
penktadienio be nakvynės.

Tel. 424-5597.

MISCELLANEOUS
Įvairūs Dalykai

MRS. WELLS
CHARACTER READER & ADVISOR
ADVICE GIVEN ON ALL PROBLEMS 
OF LIFE; SUCH AS LOVE, MAR
RIAGE. BUSINESS, ETC. ALSO 
CARD READINGS.

POLSKA WRUSKA
ALL RADINGS VERY REASON

ABLE
CALL FOR APPOINTMET

471-0196

HOURS: DAILY 9;00 a.m. to 8:00 p.m,

AR JAU PASIDARŽTE .
SAVO TESTAMENTĄ?

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

KAIP SUDAROMI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legaližko- 
uis formomis — 83.50.

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

★ Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon
frontacijos, nors dabar daug 
kas nori įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems . . .

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
įvairių tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.

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

66 IR MOZART — 3 mieg. mūrinis 
bungalow. $22.500.

66 IR WASHTENAW 6 kamb. mū
ras labai gerame stovyje su oro vė
sinimu. $29,900.

72 IR SAWYER — 6 kamb., gali
mas praplėsti mūrinis. Dideli miega
mieji įrengtas rūsys, garažas. $37,000.

60 IR NARRAGANSET — 6 kamb. 
Ranch stiliaus namas su garažu. 
$39,500.

69 IR LAWNDALE—3 mieg. mūrinė, 
rezidencija, rūsys, garažas. $42,700.

67 IR HOMAN — 1% aukšto mū
ras. 5 kamb. apačioj. 6 viršuj, įreng
tas rūsys, platus sklypas, garažas 
$36,500.

72 IR MOZART — 20 metų mūras 
2 aukštų po 4 kamb.. rūsys, garažas 
$43,500.

72 IR FRANCISCO — 4 butų mū
ras, naitja šilima gazu. $54,900.

57 IR SACRAMENTO — 8 butų 
mūras geram stovyje. $75.000,

66 IR FRANCISCO — 10 . butų, vis; 
po 3 kamb. $75,000.

42 IR WESTERN BLVD.— 12 butų 
$20,000 metinių pajamų. Tik $72,000

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

PLATUS LOTAS am Sv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

4 BUTŲ MŪRAS ir 3 auto mūro 
garažas iš gerų rankų priešais parką. 
Naujas gazo šildymas ir nauja elekt
ra. $8,500 pajamų. Vertas $50,000.

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagosv mieste leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS
4358 So. Washtenaw Ave. 

TeL 927-3559

BUDRAITIS REALTY
, įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkan 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 

A famous name in Southern Building 
Regional Office Cameo Tower Build 
ing

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-3200
ANNA DOCHES 

Lithuanian Representative

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

— Naujier/ose galima įsigyti 
Algirdo J. Kasulaičio anglišką 
knygą “Lithuanian Christian 
Democracy’”. 244 psL, minkšti,i 
viršeliai, 84.00. Persiuntimas | 
paštu kainuoja dar 50 centų- 
Knygoje yra daug geros lietu
viškos visuomeninio gyvenimo 
informacijos.

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

vieninteli 
llatuvį kaili ainką

Chicago je

NORMANĄ

263-582£ 
(i> tai go*) ir. 
677-84AS 

(buto)

185 North W»b**h Arem*

• — maujiomos, CHiCAeo i, Wednesday, March 23, 1977

TAISAU NAMUS 
IR VISKĄ NAME 

Telef onuoti: 
476-7727 arba 523-9367

DĖMESIO
.2—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
liability apdraudimas pensininkams

Kreiptis

4645 So. ASHLAND AVE. 
523-3775

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Telef.: REpuHic 7-194]

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
S. Maplewood. Tel. 254-74504259

Taip pat daromi vertimai, giminiy 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitoki blankai

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

Albertas ir Kastutė Rozenai, Sav.
Kambariai ir kitchenette vienetai, 

i* Spalvota TV, šildomas maudymo- 

J si baseinas, telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti tel 
501-623-9814.

BEST THINGS IN UFE

Ijall Frank Zapolis 
320872 W.95th St 

GA 4-8654
State Farm Lite

CAREFUL!
FUASt

Only you

forest fir**!


