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aikštėn iškėlė Libijos politiniai

ministerį Rodezifoje, besikalbantį Mimba rūmuose su valstybės pareigūnais.

laisvu laiku

metų dukters motina.

Jungtinių Tautų duomenys bu 
vo surinkti praeitais metais lie
pos mėnesį, o jie paskelbti tiktai
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žmonijai 
visam šim

duomenys 
tuo tarpu

Izraelį valdo karo 
ministras Peres

Libijos valdovui 
suokalbis nepavyko 
KAIRO, Egiptas. Libijos dik

tatorius Muammar Kadafi, kurs 
praėjusią savaitę pats vos išli
ko nenugalabytas, kaip paaiškė
jo, pats šu pagarsėjusio teroris
to “Carlos” pagalba, planavo 
vienu sykiu nužudyti šešis Jun
ginių Valstybių ir Vakarų vals 
tybių ambasadorius Arabų sos
tinėse, kaip Egipto spauda pas
kelbė praėjusį sekmadienį. Suo
kalbis įvairyti kylį tarp Arabu 
pasaulio ir Vakarų esą nepavy-

Ta pačią diena, grįžę į Chica- 
gą, jie padarys pranešimus Al
tos šaukiamoje spaudos konfe
rencijoje, kuri įvyks balandžio 
27 d. 7:30' vai. vak. Lietuvių 
Tautiniuose namuose, 6422 -So. 
Kedzie Ave. I konferenciją taip 
pat kviečiami organizacijų ats
tovai.

TELAVIVAS, — Izraelis. — 
Izraelio karo ministeria Peres 
nuo praeito penktadienio perė
mė Izraelio valdymą, kai buvęs 
premjeras Ičakas Rabin pasiė
mė atostogas.

Prieš įstatymus yra atsakin
gas premjeras Rabin, bet jis 
panoro paimti atostogas ir pa
ilsėti. Paaiškėjo, kad kelių tūks 
tančių dolerių laikymas Ameri
kos bankuose jį gerokai sukrėtė. 
Tos santaupos pagadino politinę 
jo karjerą ir sukėlė nerimą vi
same Izraelyje. Patys Izraelio 
politikai jaučiasi labai blogai, 
nes palestiniečiai vėl nori kelti 
galvas Libane.

Karalius ruošiasi dvi dienas 
tartis su prezidentu . Carteriu, 
kad galėtų aptarti pačius pa
grindinius Artimųjų Rytų tai
kos planus.

Jordanijos karalius, beskris- 
damas į Washingtoiia' buvo 
sustojęs Londone, kur turėjo 
progos pasitarti su atsakingais 
pareigūnais padėti Artimuose 
Rytuose ir pasitarimus su pre
zidentu Carteriu. Karalius Hu- 
sejinas Londone pareiškė, kad 
Artimųjų "Rytų taika bus gana 
sunki. Yra visa eilė problemų, 
kurias teks išspręsti, bet jam 
neatrodo, kad tos problemos jau 
būti] paruoštos sprendimui.

Jis mano, kad pats Izraelis dar 
nėra pasiruošęs nuolatinei tai-

Ij, paleidžiamas sąlyginiai, tai 
yra “nat probacijos” (išbandy
mui) ' : . t . {

Praktikoje patirta tų gerų in
tencijų silpna vieta. Probacijas 
duoda ne viena valstybinė instan 
cija, ojriekvienas apskritis ats
kirai, ir tą probacijų įvairumą 
nusikaltėliai panaudoja prasilen 
kimams su drausmės nuostatais.

Tam reikalui sutvarkyti, Illi
nois' General Assembly ((sei
mas) pradėjo svarstyti visą ei
lę reformų, nustatyti visų aps
kričių probacijų pareigūnams ir 
probacijų departamentams vieno 
das kvalifikacijas, apmokymą ir 
rekordų tvarką, ir probacijų vai 
dininkus iš-apskričių padaryti 
valstijos valdininkais su padidin 
tomis vienodomis algomis. ’

“Probacija yra teikiama teisė
jo, kurs gali ją be kuriuo mo
mentu atšaukti”, pasakė vienas 
reformos plano sumanytojų atst. 
Michael Geety. “Probacijos val
dininkas turėtų būt teisėjo de
šinioji ranka”. Tuo tarpu kaiku 
rie apskričiai probacijos valdi
ninko visai neturėjo, kituose tas 
pareigas atlikdavo teismo re
porteris, šerifo deputatas arba 
koks viešosios pagalbos darbinin 
kas

New York, N. Y. — Jungti
nių Tautų paskelbti statistikos 
duomenys sako, kad 
užteks degalų ir dujų 
tui metų.

Jungtinių Tautų 
liečia visą pasaulį, 
prezidentas Jimmy Carter, skel 
bdamas nedideles degalų atsar-1 dabar, kai prezidentas Carteris 
gas, tūrėjo galvoje Ameriką. parodė susirūpinimo.

turėjoaUiktFVehecudos teroris 
tas Carlo, kurs prieš 16 mėne
sių vadovavo atakai prieš šešio
likes Aliejų Eksportuojančių 

.'Valstybių vyriausią būstinę Vie 
no j e.

Pirmiausia, patys ■ izraelitai 
tarp savęs nusitaria,. jie' ne- 
nori daryti jokių nuolaidų, neno
ri gražinti pagrobtų žemių. žgį

Prezidentas .Carteris jau tarė
si su Izraelio pręmjeru Ičaku 
Rabinu ir gąna ilgai aiškinosi 
su atvykusiu Egipto prezidentu 
Sadatu. Jis jau turi progos už
girsti Jordanijos karaliaus nuo- 
manę įvairiais Artimųjų Rytų 
taikos klausimais. Jam dar lie
ka pasimatyti su Sirijos prezi
dentu Hafez Asadu, bet su juo 
susitiks Ženevoje gegužės mė
nesį.

Prezidentas yra įsitikinęs, 
kad taika galima Artimuose Ry 
tuose, bet reikia ilgų pasitarimų 
sudėtingiems klausimams išaiš
kinti. Paskutinių savaičių įvy
kiai Izraelyje nieko nežada ga
limai taikai Artimuose Rytuose. 

Jordanijos karaliui atrodo, kad 
klausimas susikomplikavo po 
paskutinio arabų vadų pasitari
mo. į'.; .

D-RAI BOBELIS IR ŠIDLAUSKAS
LIUDIJA KONGRESO KOMITETUI

Dr. K. Bobelis ir dr. K. Sidlauskas balandžio 27 d. 
shingtone Atstovų Rūmų Helsinkio komisijoje lietuvių, latvių 
ir estų vardu liudys apie Helsinkio susitarimų-laužymus-Lie-, 
tūvoje. . . . . . ■■

's- - Maskva siekia 
ryšių ir Izraeliu

TELAVIVAS, Izraelis. — So
vietų Sąjunga, netekusi įtakos 
arabų tarpe vėl ieško kelių san
tykiams atnaujinti su Izraeliu.

Prieš didžiąją arabų ofensyvą 
Sovietų Sąjunga teikė ginklus 
Egiptui ir kitoms arabų valsty
bėms. Dauguma tų ginklų pate
ko į Izraelio rankas.

Izraelis pataisė sugedusius 
sovietų tankus ir šiandien yra 
pasiruošę naudoti juos prieš ara 
bus, jeigu jie kartą bandytų pul 
ti Izraelį. Egiptas, netekęs so- 
,vietų ginklų, negauna už juos pi 
nigų. t

MAPUTO, Mozambikas.. — 
Jau prieš porą mėnesių į šį uos
tą pradėjo plaukti modernūs so
vietų ginklai. ? i

Vietos spaudoje jau paskel
bta, kad atvežtos priešlėktuvi
nės patrankos, kurios turės ne
utralizuoti Rodezijos aviaciją. 
Dabartiniu metu Rodezijos laku 
nai be baimės gali pulti įsiver
žusius partizanus ir apšaudyti 
didesnius partizanų telkinius 
Mozambiko teritorijoje/bet ne
toli Rodezijos'sienos.

ko nesugadintas, kai penktadie- 
juo naktų vamzdžiui  ̂sprogus 180 pabėgėliai, 
pėdų aukštumo aliejaus geizeris 
iššovė į viršų ir užliejo aliejumi 
jurą aplinkui. Specialistai nus
tatė, kad sprogimas buvo dalinis 
ir kad povandeninis atsargos 
vožtuvas dalį aliejaus prilaikė 
nuo išsiliejimo.. . . ą ' - * - ‘ - ’- ' - - - - ’ ‘

Phillips spėjimu, pataisymo 
operacijos truks nuo vienos iki 
trijų dienų. Jis dar pridūrė, kad 
išsiliejimo vietoje gręžiamas ki
tas šulinys, kad atpalaiduotų 
spaudimą, kurs dabar išspaudžia 
į vandenį po 49,000 galionų alie
jaus per valandą.

Pareigūnai aptaria planus 
kaip nuvalyti aliejaus lataką, 
kurs jau pasidarė nuo 2 iki 5 
mylių platumo. Sekmadienį bu
vo apskaičiuota, kad išsiliejusio 
aliejaus yra iki 2.2 milijonų ga
lionų. Norvegai pirmadięnį.pra
dėjo aliejų semti nuo.vandens 
specialiais prietaisais. Jei to ne
užteks, galbūt kad latakas bus 
apšvirkštamas specialiais che
mikalais, nors chemikalų bus ven 
giama, kad nepakenkus žuvims.
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Jam teko dalyvauti tuose ara
bų vadų pasitarimuose. Jis aiš
kiai žino, kad šiandien bus sun
kiau su sitarti del taikos Arti
muose Rytuose, negu tai buvo 
prieš kelis metus.

Prezidentas Carteris supran
ta, kad reikia leisti palestinie
čiams tvarkyti savo reikalus, 
bet dąbartinė Izraelio vadovybė 
nenori nieko apie tai klausytis. 
Izraelitai tarsis su palestinie
čiais atstovais, kai šie atsisakys 
teroro tartis. Be to, palestinie
čių vadai privalo pripažinti Iz
raelį. Jeigu jie ir toliau planuo
ja užpuldinėti Izraelio lėktuvus, 
grobti Izraelio piliečius ir nepri 
pažinti Izraelio, tai su jais ne
gali būti jokių pasitarimų. Savo 
laiku Jordanijos karalius įsakė 
palestitniečiams išsikraustyti, 
bet dabar jis norėtų leisti pales 
tiniečiams sudaryti savo valsty-

Ciklistų teroras
OKEENE, Okla. — imtai 

motociklistų, kai kurie girti, be 
atodairos 1 e n ktinųodami šio 
1,500 gyventojų miestelio gatvė
mis, visiškai suterorizavo na
miškius ir svečius, suvažiavu
sius metinės barškalinių gyvačių 
gaudymo savaitgaliui.

Gatvėmis siautėjo apie 500 
motociklų, o po pietų dar du šim 
tai jų atvažiavo, ir pradėjo- “už
imti miestą”. ■ -v

Policija suėmė 64 motociklis- 
tus, daugumą už važinėjimą gir 
tame stovyje, už marijuanos rū 
kyrną ir kitokius narkotikus, vie 
ša girtuokliavimą ir bandymą 
nepasiduoti policijai. Dvi iš Kan 
sas su motociklistais atvažiąvu 
sios merginos sumuštos ir nuga
bentos į ligoninę, bet kaltinin
kai nesusekti.

Vandalai būvi įsilaužę į vie
tos aukšt. mokyklą, bet žalos 
nedaug tepadaryta.

šiltesnis
Saulė teka 5:00, leidžiasi 6:38

įsakė nuginkluoti
- palestiniečius
BEIRUTAS, Libanas. — Si

rijos karo vadovybė įsakė nu
ginkluoti visus palestiniečius, 
kur jie bebūtų ir kokius ginklus 
jie teturėtų. Tokių nutarimą pa 
skelbė Sirijos karo yadas, tai 
praeitą penktadienį palestinie
čiai nušovė du Sirijos karius.

Arafatas aiškinanasi,; kad jis 
nebuvo įveltas į Sirijos karių nu
šovimą, bet jis taip pat turės 
atiduoti visus ginklus.

Arafato žmonės sučiupo du 
palestiniečius, nušovusius Siri
jos karius. Pasirodo, kad jie pri 
klausė Irako advokato vadovau
jamai palestiniečių kairiųjų 
pelei.

KARALIUS ŽINO, KAD BUS SUNKU ĮVESTI 
TAIKA ARTIMUOSE RYTUOSE 

Izraelis dar nepasiruošęs tikrai taikai, 
neišspręstas palestiniečiy klausimas

WASHINGTON, D C. — Jordanijos karalius Husejinas sek
madienio popietę atskrido į Washingtona, kur buvo tuojau nuly
dėtas į Rautuosius. Rūmus.

MILIJONAI GALIONŲ ALIEJAUS 
IŠSILIEJO I ŠIAURĖS JŪRA

Aliejaus latakas viršum vandens 
siekė 12 myliy ilgumo ir 5 platumo

STAVANGER, Norvegijai. — Jungtinių Valstybių eksper
tai pirmadienį pradėjo pastangas užvožti sugedusį aliejaus šuli
nį, kurs spėjo paleisti j šiaurės Jūra daugiau kaip milijoną ga- 
lion'ų nevalyto aliejaus (naftos).

Autoritetų tvirtinimu, dvyli
kos mylių ilgumo aliejaus lata
kas pora dienų truks, kol . pa
sieks jūros pakraštį ir tą laiką 
išnaudos taršai valyti laivai kad 
spėtų nuvalyti nuo vandens ko 
daugiausiai to aliejaus, kol. jis 
nepasiekę Danijos ir Norvegijos 
paplūdymius.

Philips Petroleum Co. prane
šė, kad nutarimas sustabdyti ir 
uždaryti naftos tekėjimą iš grę
žimo platformos Bravo buvo pa
darytas sekmadienį po to, kai 
specialistai iš Houston kompa
nijos buvo helikopteriu nusiųsti 
prie aliejumi aptekusio Bravo 
bokšto jūros viduryje. Nustaty-

Probacijų reforma
SPRINGFIELD, HE— -Proba 

cija vadinama Amerikos teis- 
darystės praktikas kur asmuo, 

teismo pripažintas nusikaltusiu,’ 
bet nuteisiamas sąlyginiai, tai 
yra nesiunčiamas į kalėjimą, jei 
per nustatytą laiką nebenusikals

Cereškova vizituoja
NEW YORKAS. — Valentina 

Cereškova, sovietų kosmonaute 
ir vienintelė. moteris orbitoje 
apskridusi aplinkui Žemę, sek
madienį atvyko dviejų savaičių 
vizitui į Jungtines Valstybes. Ji 
atskridusi sovietų Aerofloto lėk
tuvu nusileido Kennedy aerodro 
me. • .

- X

Amerikoje ji stebėsianti JAV 
moterų organizacijų veiklą. Tass 
pranešimu, jos vizitą Jungtinė
se Valstybėse, kurs yra jau tre
čias, globėja Good Housekeeping 
žurnalas. Cereškova, kuri 1963 
metais pilotavo sovietų erdvėlai 
vį Vostok 3, yra Sovietų Mote-

Nauji rusų ginklai 
karui Afrikoj kelti

WASHINGTONAS. — New 
York Times praneša, kad So
vietai šiomis savaitėmis atga
beno į Mozambiką ginklus, ku
riais pirmą kartą esą bus galima 
nėitralizuoti Rodezijos apsaugą 
iš oro. NYT žiniomis, dabar bū
sią galima priešorinės apsaugos 
ginklais ir artilerija sutrukdy
ti Rodezįjai iš lėktuvų kontrata
kuoti partizanų lizdus Mozambi
ko pasieniais.

' Pirmasis sovietinių ginklų 
transportas, gautas jau prieš 
tris mėnesius, bet nauji ginklų 
transportai paskutiniu laiku žy
mia' padaugėjo! Maputo uostan 
prieš paskutinę savaitę su gink
lais atplaukę sovietų laivai. Vals
tybės departamentas žinios ne
patvirtino ir nepaneigė.

ruoniukų žudymas
ST. J OHNS, Niufouldlendas. 

— Jaunų ruoniukų, dar vadina
mų jūros šuniukų žudymas baig 
tas praeitą, šeštadienį. Kanados 
ir Norvegijos laivai * išplaukė 
dar-prieš šeštadienį.

Norvegai anksčiau išplaukė 
mukų.’ 500 daugiau, negu jų kvo 
fa šakė. Kanadiečiai užmušė 
56,700. Jie galėjo dar 2,000 už
mušti, bet jiems jau įgrįso iš vi
sų pasaulio kampų ateinantieji 
protestai dėl jaunų ruoniukų žu 
dymo. Specialistai apskaičiavo, 
kad toks skaičius turi būti išžu
dytas, jeigu nenori, kad ruoniai 
išgaudytų pačias geriausias žu
vis. • - - - ' '

Ar ruoninukai bus mušami 
ateinančiais metais, tėkš aiškin-

Beirute taikos i 
daliniai užmušė 50 
BEIRUTAS, Libanas — Siri

jos rajonus, mūšiuose ar už
ėmė rajonus, esančius palesti
niečių kontrolėia. Palestiniečiai 
to nesitikėto iš cirijos kariuo
menės, esamo* ’.ibane taikos 
tikslai. Įvyko, jiems buvo staig-1 
men;» 50 žmonių bu
vo užmušta a’bi sužeista. Siri- 
jiečiai taųkb-rr šarvuočių pagal
ba sumušę "alestinos partiza
nus vakarų Beiruto rajonuose, 
Palestinas “atmetimo fronto” 
ir libaniečių ginkluotu kairiųjų 
tvirtoves užėmė palestiniečių 
Sabra-Shatila sostinės stovyklą.

Palestinos Išlaisvinimo orga
nizacija viešai pareiškė protes- 1 
tą. Nuo Sirijos kariuomenės 
įžengimo į Beirutą praeitą lap
kritį šie mūšiai buvo didžiausi.'

Arabų taikos pajėgų lyga pas 
kelbė pareiškimą, teisindama 
malšinimo akciją tuo, kad reikė
jo nubausti keturis kolaboran
tus, padėjusius nužudyti du Si
rijos karius. Palestiniečiai aiš
kinasi, kad jie bandė kontaktuo
ti Sirijos kariuomenės vadovybę

Library jf Congress 1
Periodical Division
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Kaip veliąs virę aaąlą
Mūsų skaitytoja. Frances Mi- 

tuzienė iš Connecticut valstijos 
atsiuntė ilgą eilėraštį, kaip vel
nias norėjo virti smalą praga
rui ir ieškojo bendradarbiauto- 
jų, bet vis nesėkmingai, nes visi 
atsisakė prisidėti prie šio nege
ro darbo. Tos dainos paskutinis 
vieningumo posmas buvo toks: 
Neina šlėga akmens trupyt, 
Neina akmuo peilį šipyt, 
Neina peilis jaučio piauti, 
Neina jautis vandens gęrti, 
Neina vanduo ugnį gesti, 
Neina ugnis smalos degti — 
Velnio puodas tuščias...

Bet velnias, kaip tie bendra
darbiauto jai ir tiltų su sovietais 
statytojai, rado tamsų elemen- 
tą-žemę ir prašė, kad ji šl'ėgą 
užkastu, šlėga paklauso ir vis
kas pradėjo eįtį velnio naudai: 
Eina žemė šlėgą kasti, , 
Eina šlėga akmens trupyt, 
Eina akmuo peilį šipyt, 
Eina peilis jautį piauti, 
Ęįną japtįg. vandens gerti, 
Eina vaųdųo'.ugnį gest, 
Eina ugnis smalą degt — 
Vęįnįo .puodas pilnas.^

. Gyvosios lietuvybės “gynė
jai” Chicago j e, maišydami su 
žeme Naujienas ir jų darbuoto
jus, manė, kąd atsitiks, kaip pas 
kutiniame posme, bet Amerikos 
ir išeivijos lietuvių neapgavo, 
tik patys išsismalayo.
* ■ ' lietuvių dvikova

— Gal malonėsit man kvote- 
riūką kavutei f — kreipėsi vai? 
katą į praeivį. Praeivis piktai at 
sakė:

— Kodėl tu nerandi darbo sa? 
» vo pragyvenimui Tur būt tau 

trūksta ne pinigų, bet smegenų
— Ąš prašiau tamtos tik to? 

kio dalyko, kurio pats, atrodo, 
daugiau turi.

Vyskupas ir Gubernatorius

Vyskupas Valančius mylėjo 
savo žmones — žemaičius, mokė 
juos iškaityti ir rašyti, draudė 
gerti degtinę, pelningiausią Ru- 
sijos produktą. Tai nepatiko ru? 
sų valdininkams ir jie išękojo 
progų prie jo prikibti.

Neilgai trukus Įvyko garsu
sis 1863 m. sukilimas, kur lie 

. tuviai ir lenkai mušė rusus, no? 
rėdami juos išvaryti iš savo 
kraštų. Norėdami atgauti lais
vę, žemaičiai irgi greit prisijun? 
gė ir kelis kart sumušė mažės? 
nes rusų armijas. Rusai, nors ii 
neturėdami aiškių Įrodymų tuo; 
įtarė vyskupą .Motiejų Valančių

Yuskupo tardyti ir areštuoti 
į Varnius atvyko pats gubęrna? 
torius su 1Q0 žandarų ir kazokų 
būrių.

i ; • Matin* projektu

Vos pravėrė duris į vyskupo 
rūmus, gubernatorius išsižiojo- 
kaltinti, kad Valančiaus vysku- 
oijoje, o ne kur kitur es% didie
ji sukilimo centrai, dėl to jis 
klausius dabar atvirai— kodėl? 
Papūtę barzdas rusai stovėjo ir 
rūsčiai laukė. ....

Atsakymui į tai, Valančius iš
sitraukė mažą kišeninį peiliuką, 
atsiraitė rankoves ir nustebu
siems rusams godžiai ryjant aki
mis, tarė: “Žiūrėkit, jeigu ca
ras, plačiosios Rusijos, su savo 
puikiai ginkluota kariuomene ne 
pajėgia sumušti sukilėlius, ką gi 
tada gali padaryti žemaičių vys
kupas. neturėdamas kito gink
lo, kaip šį mažą peiliuką”.

Rusai jautėsi dabar sugėdin
ti, logiškai nugalėti ir nešdinosi 
lauk, nieko nepešę.

Guvus Vincė pas tardytoją

Žemaituką Vince egzaminavo 
tardytojas ir klausė:

— Kas buvo tavo motina prieš 
vedybas? < JA'

— Aš tokios visai neturėjau 
prieš tai, kol ji buvo netekėjusi, 
— atsakė guvus Vincė.

Nepavyko susikalbėti

Vakaruškose.jaunuolis norėjo 
susipažinti gražią mergaitę ir, 
nerasdamas tinkamesnių žodžių 
klausė: . 3 .

— Ar nebuvome mes kažkur 
anksčiau susitikę, panele?

— Aš manau, kad susitikome: 
aš dažnai ten būnu, — atsakė ji.

Premijuotas anekdotas

Medžiotojai premijavo toki 
meškeriotojo pasakojimą klubo 
usi rinkime:

— Aš atvykau į šį miestą, ma
ro ponai, būdamas visai mažas, 
e batų, be marškinių, be cento 

kišenėje... 0 dabar-tik pažvel
kite į mane! — gyrėsi meškerio
tojas. Vienas medžiotojas abe- 
ojo:

Bet ansčiąu tamstą saky- 
Įąvąį, kad esi čia gimęs.

— Taip tikrumoje ir buvo. Ar 
ri mano pareiškimas tam daly-. 
qii norą kiek prieštarauja? — 
•ąkė meškeriotojas.

Tikslai ir priežastys

Taksi šoferis vežė tris mete
is iš Bingo žaidimų. Jis klausė:

— Ar jūs išlošiate daug pini- 
ju? -

— Niekuomet I Bet tai yra ge- 
•a priežastis išeiti iš namų, — 
itsakė visos kartu, o vėliau aiš
kinosi pavieniai. Viena sakė:

— Aš turiu rasti poilsį nuo 
ąikų. \
— Aš turiu bent kiek pasi

traukti nuo savo seno vyro, — 
aiškinosi antroji, Trečioji sakė:

(Tęsinys)

CHINA

rai.

Modernus patriotas

Patyręs vairuotojas
Magaryčios

Dievas ir du latrai

per

Biznio karjera

?raradęs tėvynę, 
špūtęs krūtinę, 

pilvelį atstatęs, 
tvirtai nusistatęs 
neduoti nė cento

Sykį jam būnant svečiu pas 
rusų, carą Maskvoje, ypač krito 
į ’akį, kad apie paties Dievo pa
veikslą centre, didžiojoj salėję 
buvo iš abiejų pusių sukabinta 
•karaliaus ir jo sūnaus fotogra? 
fijos, tuo byloj ant rusųstautaį 
apie karalių neklaidingumą. Kom 
tonacija taip patiko, kad vos grį 
žęs namo į Paryžių Napoleonas

— Kad aš ir sesuo važinėjame dviračių, niekam dėl 
dtmėra reikalo! — pasakė Kovąlenkas ir tamsiai parau
donavo. 0 kas kišasi į mano namų ir šeimos-reikalus, tą
jį aš šunų.pasiųsiu. ‘ 
£ — Bielikovas nublanko r atsistojo.

— Jeigu jūs man kalbate tokiu.topų, tai aš negaliu 
įsivaizduoti, — pasakė jis.—-Ir prašau jus niekalas taip 
nesireikšti mano akyvąizdoje apie viršininkus. Jūstuii- 
te yaldžjom pagarbą reikšti, ' ‘

— Argi aš bloga kalbėjau apie valdžias?
Būkit malonus

seną mes jau sermėgėlę: 
puikiai pasipuoš!
Tuo priSnamą kreditą 
sau pasigamins, J A < 
ir gyvenimą jau kitą 
rūbais prasiskins!
Kai turės knygutę banke 
kai ji bus pilną, 
atsiras jau savaranki 
sankrova nauja, *

eauga procentai — 
reik žmonai mink-paltui. 
\š tautą myliu: 
on tiltus statau, 

Lietuvos bylą 
kolchozninkams kelt prašau.

COMMUNIST 
PEACE 

CONFERENCE

■♦Kai jaunuolis viena ranka 
laiko mašinos vairą, o kita ap
kabina mergaitę, dažniausiai bū 
na nelaimė: įvažiuoja į bažnyčią.

♦ Vedybos yra nevykusios, jei 
saldūs sapnai ir svajonės tampa 
pragaru.

♦ Apie vyrą sprendžia, ko? 
kipj draugijoj jis būna, q ąpįe 
moterį kaip vėlai ji iš drąp-.

Vairuotojas kreipėsi į Taksi 
kompaniją ir prašė" priimti šo- 
*eriu. Bosaą jį.klausė, ar turi 
patyrimo tame darbe? Vairuoto 
as atsakė:

viską padarys... r •
Ir ties didžio tyiukšmįų strytu 
namas — Mister Vaks, - 
iš naujų brangiausių plytų, — 
to dar nepakaksi;
Skyriai bus atidaryti 
jo. visur po U. S. A: 
kad -galėtų pristatyti 
prekių jis gana... sų sesutę, tai. mano, akyse sudrumzlėjo. Moteris ar. mei*j 

gina ant dviračio — tai baisu f ■ /'
— Ko gi pagaliau jums reikia?

Prąnctūzų karąlifts. Napoleo
nas III labai aistringai ieškojo 
sau garbės, bet neturėjome kris
lo savo didžiojo giminaičio gabu
mu. *

nime. Ir nepietavo. 0 vakarop šilčiau apsivilko, nors 
lauke buvo pilnai vasarinis oras, ir nuvėžliojo pas Kova- 
lenkus. Varenko& nemie nebus, trado tiktai brolį.

— Sėskit, labai prašau, — pratarė Kovalenkas šal
tai ir suraukė antakius; jo veidas buvo mieguistas, jis 
vos tiktai ilsėjosi po pietų ir buvo gerokai ne ūpe.

Bieliko.vas minučių penkiolika* pasėdėjo ir pradėjo:
—Aš pas jus atėjau, kad palengvėtų sieloje. Man 

labai, labai sunku. Kažkuris paskvilantas nupiešė juo
kingo pavidalo mane ir dar vieną .^asmenybę,: mudviem 
abiem artimą. Laikau pareigą jus' įtikinti, kad aš, čia 
nieku dėtas... Aš neteikiau nei kokios progos tokiai pa
juokai, — priešingai gi visą laiką elgiausi kaip pilnai pa
dorus, žmogus.

Kovalenkąs gedėjo, pasipūtės,, ir tylėjo. Bięįikovąs 
truputį palaukė ir tyliai tęsė liūdnu balsu: - _

prisirinkęs centų krūvą, 
jis — bra — nžfidhuos-.. 
Bėgti jam pačiam gatvėmis, 
rėkti 
tuo pelnu jis pasirėmęs, 
krautuvę-įsteigs- 1 
■Resą sakant, nedidutę, — 
ponai, juk pradžia 
Taip, ir kUs jis. po truputį, 
vaksundamas čia... 
Įsisteigęs krautuvėlę,

— Aš neturiu nei vaikų, nei 
vyro: man reikia išeiti ir pabu
voti su žmonėmis...

Iš rusų kalbos versta Jono Valaičio
ČECHOVAS, POVILAS ANDREJEVIČIUS 

¥ 1895 m.

Laikraščiai dabar — kultūra, 
jis nešioja juos;

be to, nuolatos vaikščiojat gatvėje- su kažkuriomis kny- 
gomis, o dabar štai dar dviratis. Apie tai, kad ^^rrjū^ 
sų sesutė važinėjate dviračiu, .sužinos direktorius, vė-

nauju, jūs gi'savo tarnybą tiktai pradedate, ir as laikau 
pareigą, kaip vyresnis draugas, jus Įspėti. Jūs, važinė
jate dviračiu,-© šis žaidimas visiškai nepritinka jaunam 
auklėtojui, ' ■

— Kodėlgi? — bosu paklausė Kovalenkas.
— Na-argi čia dar reikia aiškinti, Mykolai Savičiau, 

argi tai nesuprantama? Jeigu mokytojas važiuoja dvi
račiu, tai kas belieka mokiniąms? Jiems lieka tiktąi gal- 
vomis vaikščioti! Ir 'jeigu šio neleista

jukę iškabinti ir savo priėmimų 
salėje, tikėdamasis ■ pritrenkti 
prancūzų tautą savo naudai.

Deja, įvyko visai priešingai, 
nes kaip priežody srkoma 
daug druskos visai sugadina ko
šę. Ma:, prancūzai, tai ne rusai! 
Įtūžęs karalius jau pirmojo ba
liaus metu, matydamas, kad sve 
čiai šnairomis apeina aplink, ne
rodydami net ir mažiausio dė
mesio, ne tik visiškai be pagar-

Kąi turės kelius jau skyrius, 
ir pro vaksą eis jii'- . 
vaiką’ sau ramiai paspyręs, 
eis savais keliais... ■ r .
Ir,- bendrai, jau jis stebėsis 
tuo įkyrumu, 
kad vaikičgalis “padvėsęs” 
lenda su vaksu!.. - 5 .

Arėjas Vitkauskas

— Pavalysim, ponas, prašomi •
žiūri jis aukštyn — —
bet nueina su kamašais 
ponas sau tolyn...
— Pavalysim, ponas!.. Reikia... 
Bus tuomet geriau-
— Tu atstok nuo manęs, vaike! 
girdi jis dažniau...
Vaksas, skarmalas, dėžutė, — 
amatas platus, 
jūs palaukite truputį — 
jis turtuolis bus!...

kabįną ant riępps.
Reklamuoja vaistus teigda

mi, kad vaistai stiprūs. Reikia 
stiprioa sveikatos, kad atlaiky
tum tą stiprumą. .

■♦ Vyro tragedija, kai u? žmo
nos suknelę sumoka $1,000 tik 
vienam viešam pasirodymui, o 
pats nešioja vis tą patį?šliūbinį.

♦ Gazolino kainos sparčiai ky
la, todėl didelių mašinų savinin
kai turės mokėti taksus. Taip 
pat turės mokėti taksus ir už 
mažas mašinas, kuriose netilps 
šeima. Ko gero, gali dar ateiti 
toks laikas, kad reikės taksus 
mokėti per didelio ir per mažo 
ūgio žmonėms, Gal tik arklių 
gadynė sugrįžus visas bėdas iš
lygins? Don Pilotas

žiurkė įsigraužė į duonos ke- 
oalą ir "tenai paėdusi atsigulė jr 
miegojo. Po .valandai girdi per 
miegą, kas czionai iszlauko kre
bžda! Atsikėl, iszėjb per duris ir 
■dūri — sztai peliukė "trupinė
lius aplinkui slankiodama szniu 
gždena.

— O tu tingine, tu dykūne, af 
tu negali eiti sau Į laukus, pasi
rankioti pabirusių grūdelių, o ne 
czionai svetima procę maįtin? 
tiesi ? ar tai dėl tavęs tasai duo
nos kepalas? Taip besibardama 
pasivijo peliukę ir labai skau? 
Ižei įkando.

Peliukė ~ alpdama iszšprudusi 
:sz dantų žiurkės, įsmuko į savo 
urvelį ir ten vaitodama teip sau 
mislijo: tai tokia teisybė ant 
svieto! toji netikėlė žiurkė už- 
bonavojo svetimą duonos kepa
lą,- nieko nedirba, ėda tiktai ir 
kepale miega, o manę teip labai 
iszkoliojo ir teip skaudžei įkan
do! O, tu neteisingas sviete!

(Iš' “Pamokslai Iszminties ir 
Teisybės” 3-čios laidos 1906 m.)

. ♦ Medaus mėnuo praeina, kai 
vyras, anksčiau šnibždėjęs sal
džius niekučius, nieko saldaus 
nesako. -

’-««• t-ijn paveikslų kombinaci
jai (jo ir sūnaus fotografiio- 
aplink Dievo paveikslą) staiga 
liepė pertraukti linksminimusi? 
ir nebežinodamas pats dabar nuo 
ko pradėti, nustebintai publikai 
pradėjo kurčiu balsu nuo savo 
karo ministario:

“Ar gi tamsta nematai, kas 
čia per paveikslai?” griaudė'jis 
šiam mirtinai tylint.

“Kas yra vidury?
“Dievas”.

“O kas iš šonų?”
Šisai apsimetė, kad jau per

daug išgėrė vyno ir sakė: “Tai, 
tur būt, du latrai kurie buvo ant 
Alyvų kalno kartu nukryžiuo
ti“, stengėsi jis, neva, atspėti iš 
atminties.

Taip karaliui tas biznis ir ne
išdegė, ant rytojaus kvatojo vi
sas Paryžius, gi karalius užsida
rė vienumoje trims savaitėms, 
o po to liepė visus tris paveiks
lus sudeginti ir daugiau, kol gy
vas, tokių šposų nebekartojo.

Pas gydytoją
Į gydytojo kabinėtą atėjo .vy

ras ir guodėsi senarių skausmu. 
Gydytojas klausė:

— Kurioje vietoje tamsta pir
miausiai pajutai skausmą?

-Š-i Marquette 'Parke vienoje 
tavernoje, esančioje 69-je gat- 
vėje.Z.

— Atleiskite, kas gi čia toks? — paklausė jis. —Ar 
gaU būti, mane apgaudinėja regėjimas? Nejaugi gim 
nazijos mokytojams ir moterims pritinka važiuoti dvi 
račių?

— Kas gi čia nepritinkamo 
tegu važinėja sau 1 sveikatą.

— Bet kaipgi galima? - 
ramybe. ■— Ką jūs kalbate?!

Ir buvo jis taip pritrenktas, kad toliau eiti nepano- 
norėjo ir grįžo namo.

— O, aš turiu labai gera pa- 
:vrimą: aš galiu atnešti glėbį 
jabąudu, kurias esu sumokėjęs.

žiurkė ir Peliukė

se Kovalenkas, piktai į jį žiūrėdamas.
palikti mane ramybėje. Aš teisingas žmogus ir su tokių 
ponu, kaip jūs nenoriu kalbėti. Aš nemėgstu fiskaĮų. -y,

Bielinkovas nervingai sujudo ir ėmė skubiai vilktis^ 
su didžia baime veide. Juk pirmą kartą gyvenime girdė
jo jis tokias stačiokybes.

-r~ Galite kalbėti, kas jums patinka, — pasakė jis, iš
eidamas iš prieškambario į laiptų aikštelę.— Aš priva
lau tiktai įspėti jus: gali būti, kas nors mus . girdėjo, ir 
kad neperkeitinėtų mudviejų pokalbio ir ko nors nenutik
tų, aš turėsiu pranešti ponuį direktoriui mudviejų po
kalbio turinį... bendrais bruožais. Aš privalau tai pa
daryti.

— Pranešti? Eik pranešinėki...
z Kovalenkas suėmė iš užpakalio už apykaklės ir stum

telėjo, Bielikovas nusirito laiptais, žemyn, belodamas savo 
kaliošais. Laiptai buvo aukšti, statūs, bet jis nusirito že
myn laimingai, atsistojo ir piratais pajudino savo nosį: 
ar sveiki akiniai? Bet lyginai tuo pat metu, kai js ritosi 
laiptais, įėjo Varenka ir su ja dvi damos; jos stoyėjo apa
čioj ir žiūrėjo. Tatai Bieiikoyui buvo baisiau visa ko. Ge
riau, rodoši, butų nulaužti sau sprandą, atidvi kojas, ne
gu tapti pajuoka: juk dabar sužinos visas miestas, nueis 
iki direktoriaus, globėjų, — ach, kad ko nors nenutiktų!

(Bus daugiau) y
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PERMINĄS

UETUVIU NAMAI KRITIŠKOJE PADĖTYJE
Lietuvybės Išlaikymo centras- tą šunybę padarę. Daugiausia 

tai ĮJętuvių Namai Detroite. Jau! atbaidė publiką, tai mūsų žur- 
15 metų kaip jie neša tą HetuviŠ- nalistai, prirašę apie L Namus 
kkmo žyburj. Garbė įkūrėjams, j nebūtų pasakų... Apie Parapi- 
^arbė tiems, kurie juos lanko; | jos Centrą jie tyli, lyg kas būtų 
-kurią, juos išlaiko... ) vandens bumas pripylęs... Ten

įvyksta gražesnių vaidinimų, bet i 
jiems kaž-kas verčia laikyti bur- Į 
nas uždaras.

Nors L. Namų valdytojai vi-j 
sai nesenai gyrėsi, kad namai' 
niekad nebuvo tokiame gerame 
finsiniame stovyje, kaip dabar. 
Bet tai yra tik įpučiama milai 
560 dolerių išmokėjimui priden-' 
gti. Piniginis stovis šiandien la
bai apverktinoje padėtyje. Jei 
šitoks atktyvumas L. Namuose j 
bus kaip dabar, reikėtų skaityti, 
kad tai paskutinieji, ar prieš- 
paskutieji metai. Dabar buvo 
Dr. J. Basanavičiaus minėjimas, 
kalendorius ęumato dar šv. An
tano parapijos pikniką po sto
gu ir tai viskas, o ateina vasa
ra pajamų nėmą^yti.. Išlaidos 
kiek mažesnės, bet remontai, 
elektra, šildymas, mokesčiai.. Vi
si pabėgo į Kultūros Centrą, net 
buvę ištikimiausi namų klijen- 
tai, kaip bepartyvinės organiza
cijos ; iš ko gi reikih tokiam mil 
žinui gyventi... Išvada pati siū
losi : arba turėtų sugryžti lanky
tojai, arba, namus reikia atiduo
ti pardavimui, ir atiduoti kol 
dar ne vėlu, kol dar yra šiek- 
tiek pinigų...

' T ’ j

Išlaikymo pagrindinis viene
tas tai Dariaus-Girėno Klubas, 
įtaiku tini uoj u metu jis sumo
kėdavo Į metus po 7200 do
lerių, namų išlaikymui, o anks
tau jis mokėjo daug daugiau. 
Tai priklausė nuo ąpyvartos- 
Ipek padarė pelno, viskas ėjo na
gams. Tokį viešą pasižadėjimą 
buvo deklaravęs D. G. Klubas 
jferkant Lietuvių Namus, ir tai 
15 mėtų ištęsėjo.

Ir taip gyvenimas ėjo, kol iš 
įj-ijų Detroito parapijų viena 
pasistatė po vienu stogu su baž
nyčia didesnę salę. Ją vadina 
kultūros Centru, o kai kas tie- 
šjog-Parapijos Centru.
’. Organizacijos pradėjo rengti 
parengimus naujoje vietoje, tai 
ląbai pakenkė L. Namų ekono
minei būklei. Priėjo iki to, kad 
liet du namų metiniai susirinki- 
^ai nepajėgė išrinkti nemams 
valdžios. Kyla klausimas kodėl? 
Atsakymas būtų trumpas: nie
kas benori būti lietuviškumo iš- 
ląikyrpb paskutiniuoju viršinin-

Detroito Lietuviu namai pačiame žydėjime. 1964 metais VHko suvažiavimas ‘Detroite vyko Lietuviy 
Namuose, sporto salėje. z

demokratų partijos.. Pranešime-grafavo j Londoną, ragindamas 
sakoma, kad keletą savaičių užs. reikalų minister) perspėti

# padėtį labai pablogino 
juodžių paaugliai išmušdami au- 
Įompbiliams langus, ar kokią ki-

Jta tart* Uitas stspausdintą ir galima gauti knygų4 rinkoje

, <:: AWfeia Aferose knyga aprašanti paskutiniu 90 (18f»-1959) metą 
valcagos lietuvių gyvenimą Ir jų atliktus darbus • 664 psl. Kaina 
f to. fetieido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

. Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
•"gyiil^ketanlįoą; jų/suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž-

-.dotamentai katalikiškų, socailistinių, laisvamaniškų ir 
> tMtaiįtciJų atlikti darbai, Įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban- 
- tai ir ta

fayft Ulgyti, prifomi parašyti čeki arba Money
Wwrl \ / ; /. ' \ 5 '

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
: vardu ir pasiųsti:

Vienas iš pagrindinių L. Bend 
ruomenės uždavinių yra lietuvy
bės išlaikymas; tai ji turėtų pa
laikyti L. Namus, bet taip nėra- 

’ į ir apie tai Bendruomenės va
dovybė gerai žino. Kalbama apie 
Didžiosios Lietuvos atstatymą. 
Pagalvokime pirmiausia apie Lie 
tuvių Namų ■ nepražudymą. Į 
juos sudėjo pinigus ir katalikai, 
ir protfestantai, ir muzulmonai 
ir visai be tikėjimo lietuviai, žiū 
rėkime, kad jų sudėtos viltys 
ir pinigai nežūtų...

Kai reikia pinigų, parašų 
kitokių dalykų, organizacijos 
pavieniai asmenys suranda 
Namus ir Dariaus-Girėno Klu
bą, visai nekreipdami dėmesio, 
ar ten juodžių yra, ar nėra, bet 
kai savo dalyvavimu reikia pa
remti šias organizacijas-tai jie 
atsuka nugaras.

Kviečiami L. Namų nariai ir 
visų organizacijų atstovai daly
vauti š. m. gegužės m. 1 d. vi-, 
suotiniame L. Namų susirinki
me. čia galėsite pasisakyti, ar 
norite Lietuvių Namų, ar ne
norite. Jei norite, kad namai gy 
vuotų-ateikite, atvažiuokite; bus 
judėjimas-namai gyvens, nebusj 
judėjimas ?namai gyvena,, nebus 
prikaištraukite, kaip tai šiandien 
daroma seniesiems ateiviams, 
kad jie kadaise Detroite Lietu
vių Namus pardavė ispanams už 
nesumokėtus mokesčius.

ARCHYVAI KALBA

ir

GRUODŽIO 17TOJI 
ANGLŲ AKIMIS

Lietuvos istorijos tyrinėtojas 
suras kada nors D. Eritanijos 
užsienio reikalų ministerijos ar
chyve viena iš turtingiausių do
kumentų rinkinių nepriklauso
mos Lietuvos praeičiai nušvies
ti. Kiekvienu klausimu medžia
ga yra surinkta iš daugelio šal
tinių : diplomatinių pranešimų, 
įvairių kraštų vyriausybių pa
reiškimų, spaudos informacijųj 
ir 1.1. Pačių anglų politinės ana
lizės, kaip atrodo, buvo objekty
vios ir palankios Baltijos kraštų 
nepriklausomybei, bent kol tos 
valstybės buvo nepriklausomos.

Beveik per visą Baltijos res
publikų nepriklausomybės laiko
tarpį D. Britanija turėjo bend
rą pasiuntinį visoms trims vals
tybėms. Jo būstinė buvo Rygo
je, o Kaune ir Taline buvo tik 
konsulai. 1926 metais, kada Įvy 
ko garsuss sukilimas, D. Brita
nijos pasiuntiniu Lietuvai, Lat
vijai ir Estijai buvo sir T. Vaug 
han. Apie sukilimą Lietuvoje 
gruodžio 17 d.' jis gavo žinių iš 
Latvijos užs. reik, ministerijos, 
ir tuoj pat išskubėjo į- Kauną 
įvykių ištirti. Į -Lietuvos laiki
nąją sostinę jis atvyko gruodžio

tikrino man Sidzikauskas (ar 
kaip ten jo pavardė, tur būt 
klaidingai užrašiau), kad naujo
ji vyriausybė bus liberališka”, 

i (Nors Sidzikausko pavardė tei
singai užrašyta, bet tuo laiku 
Lietuvos pasiuntiniu Londone 
buvo E. Galvanauskas. Matyti, 
Sidzikauskas tuo laiku buvo pla
čiau žinomas diplomatiniuose 
sluoksniuose. J. V.).
Dokumentuose pateikiamos iš

traukos iš Lietuvos dešiniųjų 
partijų spaudos rodo, kad suki- 

llimo išvakarėse piktus straips
nius prieš liaudininkų-socialde- 
mokratų vyriausybę spausdino 
“Tautos Valia”, “Rytas” ir “Lie
tuva”. Ši pastaroji 1926.m. lap
kričio 14 d. Įdėjo vedamąjį, ku
rį vėliau pacitavo Maskvoj lei
džiamas “Komunistų Interna
cionalas”,'Nr.. 16. Jame buvo 
puolamas Sov. Sąjungos-Laetu- 
vos nepuolimo paktas, pasirašy
tas Maskvoje 1926 m. rugsėjo. 
18 d. Straipsnyje, tarp- kitko,

;rieš sukilimą LSDP konfėren- 
:ija priėmė rezoliuciją, pagal ku ; 
•ią turėtų būti pradėtos dery- 
)os su lenkais, pagal Lenkijos 

priimtas 1925 m. sąlygas, sie
kiant atidaryti geležinkelio ir 
vandens kelio tranzitą per L;e- 
tuvą, ir priimti Lenkijos konsu- 
larinį atstovą. Sukilimo išvaka
rėse Sleževičius jau ruošėsi pra
dėti tas derybas. Per sukilimą į 
Sleževičiui buvę grasinta kalė- • 
jimu ir mirtimi, jeigu jis nepa
sirašytų atsistatydinimo pareiš- 

įkimo. '
Ankstyvesniame pranešime sir 

T. Vaughan nagrinėja naujosios 
Lietuvos vyriausybės legalumą. 
Pagal Lietuvos konstitucijos 41 
str., Respusblikos Prezidentui iš 
rinkti reikia Seimo atstovų ab
soliutinės daugumos. Tuo tarpu 
Smetona buvęs išrinktas 38 bal
sais iš 41 dalyvavusių. Liaudinin
kams ir socialdemokratams ne
dalyvaujant posėdyje, iš 85 Sei
mo atstovų tik 38 balsavę už 
Smetoną. Tad respublikos prezi
dentas buvęs išrinktas neteisė
tai. Sukilimo priežastis buvusi 
ne krašto saugumas, kaip aiški
na sukilėliai, bet fmansat Krikš 
čionių demokratų partija, kuri 
prisidėjo prie sukilimo, esanti 
geriausiai organizuota, bet są
žiningumo atžvilgiu ji negalinti 
prilygti nuverstąją! vyriausybei.

Sovietų spauda dėl suklimo 
Lietuvoje kaltino lenkus, vokie
čius ir anglus. Tai buvęs sąmo
kslas^ siekiąs sudrumsti rusų 
lietuvių santykius, pasirašius ne 
puolimo paktą. Po‘ gruodžio 27 
d., kada Kaune buvo sušaudyti 
4 komunistai, ^Maskva pradėjo 
pulti ir naująją Lietuvos vyriau
sybę. Tada Britų pasiuntinys Lietuvos vyriausybę pripažino. 
Maskvoje sir R. Hodgson tele« J. V.

Lietuvos vyriausybę dėl galimų 
pasekmių, jeigu komunistai bus 
ir toliau teisiami. Sir A. Cham- 
berlaino nuomonė betgi ^buvusi, 
kad į Lietuvos vidaus reikalus 
nedera kištis.

Blogą įspūdi I on J me radare 
pulk. G’^v^pVįo “i’sMapt’a”. ku- 
rią is 'šdavė Švedijos pasiunti- ••*- 

į niui Hohngrenui. Jis s'apt a pa- 
i sakęs, kad I ietuvą valdę ne nau 
jo i vyriausybė, o karinis komi- - 
tetas. Anglų nuomone, Glovackis - 
tai pasakęs būdamas “ribotos' iš 
minties ir linkęs prie alkoholio” 
Bet tokie gandai rodą, kad Lie- -Z 
tuva eina diktatūros linkme, kas . 
Britų vyriausybei buvo visai ne .7 
prie širdies. Tuos gandus išda- 
lies patvirtino straipsnis “Lietu
voje”, kuriame buvo siūloma pa 
keisti konstituciją. Britanijos 
užsienio reikalų ministerijoje 
pradėta galvoti, kad Lietuvoj pa- . ‘ 
dėtis yra nepatenkinama, ir kad 
naujas min. pirm. Voldemaras 
yra nepatikimas asmuo. t

Dėl keturių komunistų sušau
dymo Maskvos reakcija buvusi 
labai silpna. Kaip pranešė Britų 
pasiuntinys Maskvoje sir R. M. .. 
Hodgson, rusai nenorėję gadinti 
santykių su Lietuva. Griežtesni 
protestai būtų galėję nustumti 
Lietuvą Į vokiečių, anglų ar len
kų glėbį. Taip pat joks komunis
tų sukilimas Lietuvoje negalė
jęs būti planuotas iš Maskvos, 
nes, jam nepavykus, būtų pa
kenkta sovietų santykiams su 
Lenkija ir Vokietija.

Pirmomis po sukilimo dieno
mis D. Britanijos vyriausybė 
laikėsi (santykiuose su Lietuva) 
rezervuotai. Bet praėjus vienam 
mėnesiui, nenoromis naująją ...;

KVIEČIAME Į NAUJIENŲ 63 METŲ

SUKAKTIES

aprašo, Kauno stotyje jį pasiti
ko Lietuvos karininkas, kuris 
automobiliu nuvežė į jo butą. 
Sukilimas Įvykęs gruodžio 17 d.

sveikiau, jeigu mūsų vyriausybė 
orientuotusi . ne į Rytus,bet į 
Vakarus, ir Įsijungtų į tų vals
tybių grupę, kuri, Anglijai va
dovaujant, ruošiasi jungtinėmis 
jėgomis nukirsti raudonajam bol 
ševizmo slibinui galvą”.

1918 m. gruodžio 30 d. sir T. 
Vaughan pranešė savo užs. reik, 
ministeriui, kad Latvijos užs. 
ministeris (socialdemokratas) [ 
gavęs žinių iš Lietuvos social

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

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

metą įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas 'jlienas ir susi
rūpinimą. -------------------- -------------- -----------— $8.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 f'dabar tik ------------- --

1 Minkštai* viršeliais tik . ....Li------------------------------
$3.00

. . . _______ _ $2.00
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.

$2.00Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik
Galime taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba money orderi, pri« 

nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo Klaidoms. _ '
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Vietas prašome rezervuoti iš anksto rastu
SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu HA 1 - 6100
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linių vadai buvo suvažiavę Į 
ną pasveikinti prez. Grinių j< 
60 metų sukakties, proga. Suki
limui vadovavęs maj.
čius, karininkai. Skorupskis ir
Petraitis, užnugaryje buvęs 
pulk. Daukantas. Nuvertus Sle
ževičiaus vyriausybę, gruodžio 
17 d. buvo sudarytas naujas min. 
kabinetas: Voldemaras — min. 
pirm, ir užs reik, ministeris, 
Merkys — krašto aps. min., Kar 
velis — finansų minsteris, Bist
ras — Švietimo ministeris.

Pagal sir T. Vaughan praves
tus tyrinėjimus, buvusios kelios 
sukilimo priežastys: a) sunki 
krašto ekonominė padėtis; b) 
prof. Čepinskio mokyklų įstaty
mo projektas, leidžiąs Lieuvoje 

[atdaryti 60 lenkų mokyklų; c) 
nepasitenkinimas pasirašytu 
Sov. Sąjungos — Lietuvos ne
puolimo paktu; d) sumažinimas 
karinio biudžeto, kuris reikštų [ 
atleidimą daugelio karininkų ir 
sumažinimą algų likusiems ir 
pagaliau e) vyriausybės politi
nė linija dvasiškuos atžvilgiu. 
Sleževičiaus vyriausybė ketino 

•nuo 1927 m. sustabdyti algas 
kunigams, o socialdemokratai 
reikalavo sumažinti 25% kraš
to apsaugos biudžetą. Britų pa
siuntinys žiūrėjo skeptiškai į 
laikinosios karinės valdžios tvir- 
tinimą, kad vyriausybė buvo nu 
versta, nes ji “ruošėsi parduo

ki mūsų tėvynę bolševikams ir 
I svetimtaučiams”.
, Pasklidus gandams, kai Lietu 
voje gali kilti represijos prieš 

j tautines mažumas — vokiečius, 
žydus ir lenkus, pats Britanijos 

į užs. reik, ministeris sir Austen 
Chamberlain pasiteiravo pas Lie 

■ tuvos pasiuntinį Londone apie 
’padėtį Lietuvoje. Po to jis pa- 
{darė užrašą: 'Tikiuosi, kaip ui-

pas mus
Pas mus taupomi jūsų pinigai at

lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėne
sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

1VERSAL Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

UNIVERSAL
1800 So. Hahted St. Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1928 metais. Tel. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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Kylanti saulė pačioje šiaurėje jau pradėjo leisti ledus ir ruošti laukus ir pašlaites artėjančiam pavasariui

/ (R) L. B-nės darbui labai daug 
padėjo netikėtai atsiradusi gaus* 

j talką. Mėginimas Vasario 16 d 
Iminėjimų metų surinktas aukas 
| nukreipti kur tai kitur, jas ati- 
j mauk b Altos, parodė, ias yra 
I tie, kurie »pri visiems vadovąu- 
| ti. Jie elgiasi: ‘Tu turi, aš nęriu, 
Į atiduok”.

Mielas skaitytojau, kaip pava- 
I dintum tokius žmones ?

Mėginimas Lietuvių Jaunimo 
Centrą įjungti į sovietinės pro
pogandos tinklą davė progą pla
čiai padėtį išdiskutuoti ir verty
bes bei pareigas peržiūrėti. Iš to

Tomas Venclovą 
buvo Chicago j

Liętųvių visuomeoč neseęąi B 
okupuotos Lietuves atvykusio 
Tomo VęącJovD pareiškimą gif- 
dįjo Jautimo centre, kovo 13 
d. Bę tą, ką jis pasakė daug kas 
žipo iš spaudom Dar turėjo trum 
pus susitikimus su Draugo kai 
kuriais redaktoriais ir Naujienų 
redaktorium M. Gudeliu.

Helsinkio aktų sėkmė X
Dr. Kazys Bobelis, Amerikos Lietuvių Tarybos pir

mininkas, ir Dr. Kazys Šidlauskas, tos pačios organiza
cijos vicepirmininkas, išskrido į WashigtonU, kad trečia
dienį, baL 27, galėtų liudyti atstovu rūmų komitetui apie 
sovietų valdžios nusikaltimus viešai pasirašytiems ir vi
sos Europos galvų akivaizdaje pasižadėjusiems Sovietų 
Sąjungos atstovams vykdyti Helsinkio aktus. Jie nuva
žiavo ne tuščiomis, bet nusivežė didokų pluoštų faktų apie 
okupanto pagrindinių žmogaus teisių laužymą ne tik Lie 
tuvoje, bet Latvijoje ir Estijoje.

Dr. Kazys Bobelis ir Povilas P. Dargis, Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje prezidentas,, prieš prezidento 
Fordo išskridimą į Helsinkį, buvo pakviesti į . Baltuosius 
Rūmus, jiems aiškinta Helsinkio aktų pagrindiniai dės- 
nai ir pats tuometinis prezidentas užtikrino didžiausių 
Amerikos lietuvių organizacijų atstovams, kad "Helsin
kyje nebus nuskriaustos trijų Raitijos valstybių teisės. 
Prezidentas buvo įsakęs Amerikos diplomatams, ruošiu- 
siems Helsinkio aktus, nepraleisti nei vieno paragrafo, 
kuris siaurintų-Lietuvos teises. Baltuose Rūmuose buvu
sieji lietuvių atstovai padėkojo prezidentui, o vėliau per 
Laisvės Balsą pranešė pavergtos Lietuvos gyventojams 
prezidento pažadą ir artėjančios. Helsinkio konferencijos 
tikrąją prasmę. J *

Prieš -Helsinkio susitarimus lietuvių tarpe nebuvo 
vienybės. Didelė Amerikos lietuvių dauguma, visos Ame
rikos Lietuvių Tarybą sudarančios organizacijos, visi 
ALTo atstovai, gavę pirmininko Dr. Bobelio informaci
jas, džiaugėsi, kad galų gale Amerikos diplomatai pajė
gė priversti rusus pripažinti kelias pagrindines žmogaus 
teises. Tuo tarpu marijonų pasamdyti politikai piestu sto
jo prieš Helsinkį.'Mari jonų samdniai nepatikėjo Dr. Bo
belio skelbtomis mintimis, bet patikėjo sovietų propa
ganda. Jie paskelbė, kad Europos valstybių vadai, įskai
tant prezidentą Fordą ir popiežiaus Pauliaus šeštojo at
stovą Helsinkio konferencijoje, Helsinkyje pardavė, ga
vo Judo grašius už nuskriaustas Pabaltijo valstybes.

Panašiai galvojo kažkurie karštakošiai Latvijos ir 
Estijos atstovai. Jie organizavo protestus, piketavo ir 
reikalavo nepatvirtinti Pabaltijo valstybių įjungimo į 
Sovietų Sąjungą.. Dabar, kai reikia liudyti kongrese, tai 
protestuotojams nepatogu. Dabar jie prašė, kad Dr. Bo
belis atstovautų ne tik lietuvius, bet ir kitas dvi Pabalti
jo valstybes ir kongreso komitetui įteiktų faktus apie 
Helsinkio aktų laužymą. . \

Marijonų samdytas redaktorius tuo metu ne tik pa
smerkė Dr. Bobelį, tuo metu taip pat pirmininkavusį 
Amerikos Lietuvių Tarybai, bet jie niekino ir Naujienas, 
patarusias lietuviams į Įvykius žiūrėti ne pro komunisti
nės propagandos žiūronus, bet gyvenimo faktais parem
ta tikrove. Kad klausimas būtų aiškesnis ir dalis kelia
mos neapykantos būtų suprantamesnė, pacituosime veik 
prieš dvejus metus Naujienų įžanginio ištrauką. Ji taip 
skamba:

<«■

žurnalistus katalikus nustūmus į šalį ir priešakin 
padėjus tikrai ne lietuviškos’ orientacijos žmogų, 
marijonų lietuvams leidžiamajame Drauge randa
me tokį politnės “išminties” perlą: “Imkime, kad ir 
Helsinkio konferencijos atvejį. Prieš konferencijos 
nutarimus protestuoja visa eilė įvairių pasaulio kra-!
štų valstybininkų, kultūrininkų, jų tarpe visa eilė. ir.Naujenų. Naujienos skelbė teisybę preiŠ du metu, j

REORGANIZUOTOS JAV. L. B-NĖS
• SUVAŽIAVIMlJI ARTĖJANT

t - . -**

Už kelių dienų pykstančio su
važiavimo proga yra naudinga 
prisiminti, kas padaryta ir koki 
ateities planai. Bendrai tariant, 
tai padaugėjome, sustiprėjome 
ir įsitvirtinome.

Prieš metus (R) L. B-nės pa
dėtis buvo nelengva. Daug kas 
j ją žiūrėjo su nepasitikėjimu, 
nesuprato ar nepilnai suprato jos 
užsimojimų, o susirūpinti Ame
rikos lietuvių likimu buvo labai 
gyvas reikalas. Nėra jokios abe
jonės, kad sovietams pakeitus 
propagandos metodus, daug kas 
patikėjo jais ir pasuko tiesiai į 
Ivano glėbį.

Kol Lietuvos okupantas viešai 
žudė ir trėmė ok. Lietuvos gy
ventojus, o laisvame pasaulyje 
gyvenantiems grasino sunaikini
mu, tol mums veiklos kryptis ir 
metodai buvo aiškūs.

Lietuvos okupantas pakeitė 
savo taktiką. Ištiesė mums taria
mą draugiškumo ranką ir prisi-. 
spyręs siūlė platu kultūrinį ben
dradarbiavimą, bet klastingą, 
vienašališką.

Mums veltui siunčia laikraš
čius, knygas, dainininkus, kino norus, tarnaujame tautai. (Koks 
filmas, apmoka vaikams pionie- neįtikėtinas, absurdas)^To paše
riu stovyklas, studentams Mark- koj ir buvo paskelbta, kad Altą 
sizmo-Leninizmo.kursus (Įitua- ir Vlikas yra pasenę, atgyvenę ir

nistikos kursus) Vilniuje, bet ne
leidžia įvežti į ok. Lietuvą mūsų 
laikraščių, knygų, net daug as
meniškų laiškų nepraleidžia. Be
silankančiam ok. Lietuvoj ek
skursantui, viskas apribojama, o 
žodį “Nepriklausomybė” laiko 
tarptautinio masto nusikaltimu.

Sunku patikėti, kad žmonės iš
mokslinti, asmeniškai pažinę ko
munistinę diktatūrą ir džiaugęsi 
Nepriklausomos Lietuvos gyve
nimu leistųsi taip lengvai apgau
nami.
■ Iš kitos pusės žinome, kad iš- , 
simokslinimąs ir išmintis nebū
tinai turi eiti .kartu, o dažnai ir 
neina, žmogus gali turėti iškil
mingus ųiokslo laipsnius, bet 
apgavikas ir melagis ar net už 
pinigus išduoti tėvynę. Pavyz
džių turime daug. Gali būti ma
žamokslis, bet labai protingas 
žmogus, taurus patriotas.

Atsirado, planingas sovietinės 
propagandos plitimas Amerikos 
lietuvių tarpe tiltų statymo ir 
bendradarbiavimo formoje.

Kažkas norėjo mus įtikinti, 
kad vykdant Lietuvos okupanto

bando nuo skaitytojų nuslėpti karčią tiesą,nevykusių 
būdu bandydami įrodinėti,, kad juoda yra balta.”, 
(Bronius Kviklys, 1975 m. rugp. 18 d., 3 psl,)

“Vienintelis laikraštis,. kuris nekvietė lietuvių 
protestuoti buvo Naujienos,. Esame tikri, kad (b, 
kv.), darydamas pastabas apie “atsiradusį lietuviu 
laikraštį” turėjo galvoje’ Naujienas, nors jis nedrį
so vardo paminėti. Tokia yra “modernių”- žurnalis
tų etika taikyti akmenį, bet nepasakyti, kam jis bu
vo taikomas. Taip. Naujienos buvo vienintelis laik
raštis, nekvietęs protestuoti, nes nežinojo dėl ko pro
testuoti Naujienoms atrodė labai negražu siųsti pre
zidentui protesto telegramas, kad tas prezidentas 
padarė patį gražiausią pareiškimą apie pavergtą 
Lietuvą.” (Naujienos, 1975 m. rugs. 30 d. 4 psl.) 

' Tas Kviklio minimas “vienas veiksnys”, buvo Ame
rikos Lietuvių Taryba ir visos ši junginį sudarančios 
Amerikos lietuvių organizacijos. 0 tas laikraštis buvo 
Naujienos. Padarėme šią ilgoką citatą, kad skaitytojas 
suprastų, kas buVo prarijęs komunstinės propagandos 
slieką,, bet iki šios dienos nenori prisipažinti. Vietoje 
puoširdaus ir atviro žodžio, prisipažinimo prie klaidos,tę- 

Marijonų pusgeneroliui gabiausius lietuvius s^a neapykantą prieš Ąmerikoš Lietuvių Tarybą ir Nau- 
-------- x.-_------ . - - i Jjienas. , _

Lietuvos reikalais nesirūpinanatieji politikai norėjo 
sugriauti Amerikos Lietuvių Tarybą ir gupfekinti Dr. 
Bobelį, bet jiems nepavyko. Dabar jie visą savo neapy
kantą nukreipė prieš Naujienas ir jų redaktorių. Galime 
šiandien jiems pasakyti, kad jiems nepavyks sunaiknti 

. « - T jir.Naujenų. Naujienos skelbė teisybę preiš du metu, jos
JAV kongresmanų, senatorių, laikraščių redakto- fceis viegumOn klaidas ir šmeižtą, daromą prieš Amerikos 
rių. Amerikos spauda pilna kritiškų, vertinimo pas-į]ietuvių pastangas padėti vergijon- patekusiai lietuvių 
tabu, jr apgailestavimų, užuojautų pabaltečiams, tautai. -
Peikiami politikai, kurie prie Helsinkio dokumento. Neapykantą reikia kreipti prieš patį didžiausią jie- 
privedė, Tuo tarpu mūsų pačių vienas veiksnys, tuvftf fžuloš priešą — okupantą, bet ne prieš tuos, kurie 
užuot garbingai protestavęs, — skatina rašyti JAV’,|cejj^ okupanto išnaudojimą ir skriaudas viešumon, vel- 
politikamš įvykio kaltininkams padėkos laiškus tarptautinėn arenom 
ir siųsti telegramas. Atsiranda ir laikraščių, kurie i-—■ -7—r .z—2------------ -—----------------------------
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nereikalingi. Keista žmonių gru
pė (kai keno vadinami netikin
čiais katalikais) pasisiūlė vi
siems vadovauti _ir visus visur 
atstovauti.

Kaip matote, įkurti Reorgani
zuotą JAV B-nę buvo būtinas rei
kalas,/ nes reikėjo užkirsti kelią 
sovietinės propogandos plitimui, 
reikėjo pašalinti pavojų mums 
visiems pasidarytu sovietų tar- 
Aais laisvoje Amerikoje. Reikėjo 
priešintis Altos ir Vliko griovi
mui.

Per šiuos metus daug pasiek
ta. Sovietinės propogandos pli
timas lietuvių tarpe pristabdy
tas. žmonės pakankamai pain
formuoti apie apgaulingą ben
dradarbiavimą su Lietuvos oku
pantu. Altą tokį bendradarbia
vimą griežtai pasmerkė. Pa
smerkė ir Vlikas pavadindamas 
ti (cituoju):

z ■ -
“Nepriklausomos Lietuvos tęs- 

tinumo atsisakymu’’, kas, kitais 
žodžiaią tarianti lygu Tėvynės iš
davimui. .

Jeigu ir dabar dar kas nors 
mėgintų bendradarbiauti su Lie
tuvos okupanto įstaigom ar or
ganizacijom, ar organizuotų sto
vyklas bęį kursus, tai tokį asme
nį galėtume visai drąsiai paklaus
ti: “Prieteliau, kiek už tai gau
ni?’’ Mūsų, Amerikos lietuvių 
tikslas nėra pataikavimas paver
gėjui, beb Nepriklausoma Lietu
va.

Turim būti labai dėkingi “Nau
jienoms” “Dirvai” ir keliems ki
tiems laikraščiams. Be jų tvir
to nusistatymo kelti patriotizmą 
ir smerkti vergiją būtų buvę ne
įmanoma apsieiti. Ačiū jiems.

Tiesa sakant, dar ir dabar kai 
kas nemato skirtumo tarp va
žiavimo Lietuvon per “Inturist” 
ir būti nuvežtiem “Tėviškės” 
draugijos globoj ir palaimoj. 
Skirtumas tarp sąvokų nuva-. 
žiuoti ir būti nuvežtam yra labai 
didelis. Juk nesakome: “Veršiai 
nuvažiavo į skerdyklą”. Bet sa
kome: “Veršius nuvežė į skerdy-

mininku dr. K. Bobeliu ir kitais 
nariais. Dr. kun. J. Prunskhu 

_ tarpininkaujant, lankėsi ir Chi-
daug 'itaįo’TRrC Lai- “S05 T"’
mtj- tikrai daug. buue redakcijoje. Kovo 15 d. Šia-

me dienraštyje buvo įdėtas jo 
Pagaliau šmeižtų pamfletas pareiškimas. Jam labai norėjo- 

galutinai parodė, kas yra tie žmo si susirinkti su rašytojai ir kir 
nės, kurie taip smerkia (R) L. 
B-nę. Primelavo tiek, kad net 
nedrįso pasirašyti. Net spaustu
vė savo vardą nuslėpė. Kaip rei
kėtų vadinti tuos, kurie tuos 
šmeižtus platina?

Artėjant suvažiarimui primin
ima, kad (R) L. B-nė nepajudi
namai stovi už:

bųne redakcijoje. Kovo 15 d. šia-

bota Chicagoje viešnagė to ne
leido. Trumpą pasikalbėjimą tu
rėjo tik su poetu K. Bradūnu.

Tomas pas gimines iš aerodro

mis yra būtinas.
2) Rėmimas AJtos ir Vliko yra 

būtinas.
3) Bendradarbiavimas su Lie

tuvos okupanto įstaigom ar or
ganizacijom yra nusikaltimas. •

4) Bendradarbiavimas su pa
vergtos tautos žmonėmis yra bū
tinas.

5) JAV L. B-nė organizuoj am a 
fęderaliniais pagrindais.

Reiškia, kad visos partijos, or- 
ganizacijos, klubai ir t. t. yrą 
lygūs ir pilnateisiai nariai. Tuo 
padaroma vienos partij os ar gim

mu dalyku. -Nė viena partija 
ar grupė nėra pakankamai gera 
vadovauti, nes negali apjungti 
visų lietuvių.

Neteikiama pirmenybė jokiai 
religijai, ir jokia religiją nėra 
ignoruojama. Pas mus lietuvius 
dažnai yra, kad jei vienas eina j 
mūrinę, o kitas j medinę bažny-

yra neteisingą. Kiekvienas gali 
būti (R) L'. B-nės nariu, jei jis 
nėra komunistas ar jų talkinin-

Artimiausiu ateities uždavinių 
reikią laikyti Amerikos lietuvių 
suvienijmą. Negali būti dviejų 
JAV L. B-nių. Tai netikslų' ir 
nuostolinga. Bus mėginama pri
eiti. prie vienos L. B-ųęs,.. Būti
nai reikalinga steigti naujas (R) 
L. B-nės apylinkes ir seniūnijas, 
kur dar jų nėra.

Mięlas skaitytojau, jeigu Tavo 
gyvenamoj vietoj yra galimybė 
įsteigti (R) L. B-nės apylinkę 
ar seniūniją, skubiai parašyk 
trumpą informacinį laišką (R) 
L. B-nės centro valdybos pirmi
ninkui Dp. V. Dargįųi Westches
ter Community ęiįpic 1938 So. 
Westchester, Illinois. Būtų gerai, 
kad laiškai būtų gauti dar šią 
savaitę.

Iki pasimatymo suvažiavime.
Dr. Vai. Plioplys,

(R) JAV L. B-nės Tarybos

tus pavalgęs nuėjo truputį atsi
kvėpti, n es 6 vai. jau turėjo bū-, 
ti Jaunimo centre. ,

Jo viešnagė Chicagoje buvo tik 
pirmadienis ir antradienis. Tre
čiadieni jau išvyko į Detroitą, 
kur taip pat turėjo įsipareigoji
mus. Apgailestavo, kad laikąs 
neleido jam pasimatyti su dau
geliu mielų tautiečių, kurie no
rėjo asmeniškai su juo pasikal
bėti. Net į daugelį telefoninių 
paskambinimų negalėjo atsį? 
liepti.

Su vienu savo draugu porai va
landų buvo išvykęs pasidairyti ir 
po Chicagą. Chicaga jam pada
rė neblogą įspūdį. O ypač jam 
malonų įspūdį padarė Chicagos 
lietuviu visuomenė taip gausiai 
susirinkusi išklausyti jo prane
šimo. Jis pilnai supranta lietu- 
yių išeivių rūpesti, savo paverg
tos tėvynės likimu. Gyventi ir 
dirbti Tomas pasilieka JAV.

Bhutto neleis 
ardyti tvarkos 

" * ' /t - • 9 ’
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Dabartinis. premjeras Zulfikar

kyęi į _ _ ____ ___ ____ ___ _______
imti. 48 politikus, pasiryžusius 
kelti nerimą ir protestus. A

Ęrąšte yrą teismai, kuriems 
įsakyta ištirti rinkiminius nenor 
malųmus, bet vyriausybė nega
li leisti veikti organizacijai, no- - 
rinčiai daryti sprendimus be-' 
kiudijimų ir teismą proceso. Kai 
premjeras patyrę, kąd yra suda
ryta opozicinė grupė, kuri pra
dėjo kalbinti kąjiuępenės va
dus nerimui plėętį, tęi premje
ras įsakė suimti pačius veikliau 
sius opozicijos vadų?. Jie . bus 
tardomi ir atiduoti teisinau, Ne- 
ramunai jąu eina šešios savai
tes. ’ <

SU-.
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DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 So. 'Pulaski Rd. (Crowford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004,

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SU8AMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd_ Westchester III. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai.
TeU 562-2727 arba 562-27)8

&&&

Vladas Rasčiauskas keliauja po pasaulį Ir Naujienose aprašinėja įdomesnius savo Įspūdžius

Pati aukščiausioji maldyklose . 
navė yra ketursienė. Virius 
smailas, panašus į statų stogą. O 
vėliau sienps ėjo tiesiai žemyn.1 
Kiti trys pastatai yra trečdaliu 

į žemesni. Jų sienos eina tiesiai 
žemyn, o viršus ne toks lygus, ' 
kaip pačios aukščiausjos. Kiek- manė esą teisingais ir priėmė tik ramiuosius ir nuolankiuosius. Tik nuže- 
vienas pastatas turi po keltas akis mintos širdies tikrieji Jėzaus Kristaus pasekėjai yra mokomi jo mokykloje. 
_ didelius langus, o viduriniai Kaip Viešpats priėmė ir myli žemos kilmės žmones, taip ir mes turime juos 

mylėti, ne dėlto kad jie nėra aukštos kilmės, bet todėl, kad jų širdys palin
kusias prie Dievo ir prie teisingumo. Jei jie myli teisybę ir nekenčia pik- 

! ta, tai turime juos mylėti ir visais galimais būdais gelbėti jiems pasirody
ti tikrais ir ištikimais Kristaus pasekėjais ir padaryti savo pašaukimą ir iš
rinkimą tikrą.

Visi fino, k»d mirtis yra fiaurUir paliečia kiekvieną. Bot kur yra mA 
Tusieji? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite: ,

F ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL 60629
IV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

turi po vieną. Rytuose skyrium 
du bokštai visai langų neturi.

Prieš tūkstančius metų nus
tatyta, kad Ager Jim tari pože- 

į mines landynes. Karščių metu 
! vietos gyventojai ir iš kitur at
plaukę maldininkai gali pože- 

i miuose pasimelsti ir atsigauti

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Žiūrėkite, broliai, | mvo palaukim*, kad nedaug yra išmintingų kO- 
ny, nedaug galingų, nedaug aukštos kilmė* yra pašaukta" — 1 Kor. 1:26. 
Keista, ar ne? Bet atsimename, kad pats Viešpats pralenkė tuos, kurie

Rez.: Gl 8-0873

DR. W.EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal-susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-0001.

SENIAUSIA EUROPOS MALDYKLA

TEL. —' BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

_ 489-4441; 561-46G5 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

1002 N. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE.

Telefonas atsakomas 12 vaL

a / OPTOMETRI5TAS
KALBA LIETUVIŠKAI

. Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR.LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR' 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
265= WEST 63ra STREET 

VaL antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vaL vak. 

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

D3. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra prąMĮką, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas 2652 WEST 59fh STREET 

Tel. PR 8-1223
OFISO VĄL.: pirm., antrad., treeiad, 
ir penkt 2-4 ir GBĮval. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

oil

‘G/ ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Sry Aparatai - Protezai. Med. Ban- 

dažai. Speciali pagalba ko joins.
* (Arch Supports) ir t. t.

Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1
2850 West 63rd St., Chicago, ill. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

Rašo Vladas Rasčiauskas
Maltos vežikas mane privežė 

prie seniausios Maltos maldyk
los, pasakė, jog tai esanti mano 
norėta pamatyti maldykla ir bai 
gė visas savo šnekas._.Aš atsis
tojęs prieš seniausią Europos 
architektūros stebuklą, jo ii- 
iriomis negalėjau tenkintis Man- 
reikėjo rasti žmogų, kuris ga- 
'ėtų daugiau pasakyti. x

Maltos salų istorija rišama su 
finikiečiais. Praeities žinovai ga 
Ii pasakyti, kada finikiečiai apsi
gyveno Maltoje, ką jie Čia pa
darė, kaip įrengė uostus ir ką 
paliko saloje. Bet finikiečiai jau 
rado žmones, prieš juos gyvenu
sius šioje saloj. Kas tie žmonės 
buvo,Atokia kalba jie kalbėjo, ko 
kiais amatais duona užsidirb
davo, finikiečiai nieko nesakė. 
Apie save jie mažai paliko, o- 

•apie žmones, gyvenusius Maltos 
salose dar prieš juos — nieko.

Istorikai nustatė, kad Ager 
Jim buvo pastatyti kelis šimtus 
metų dar prieš finikiečių atsira
dimą. Dabar jau nustatyta, kad 
tai Ągef Jim buvo pastatytas 
dviem tūkstančiais keturiais 
šimtais metų prieš Kristaus gi
mimą? Galėjo kokį šimtą mg tų 
r anksčiau būtį pastatyti, bet 
atpleišėjusios akmenų 'skeveld
ros mokslininkams sako; kad ji

- buvo pastatyta prieš puspenkto 
tūkstančio metų. Patys istorikai 
tvirtina, kad^šimtas metų gali 
būti vienon ar kiton pusėn. Bet 
jeigu turėsime' galvoje, kad to
kiai maldyklai pastatyti galėjo 
reikėti apie- šimtą metų, tai klai

. da negali būti didelė.
’ Visi maltiečiai šią maldyklą 
■ vadina Ager Jim, bet ką šie žo

džiai reiškia -^-tiksliai pet ir ge- 
' riausieji kalbininkai dar nenus-

tatė. Dėl pirmo žodžio nėra jo
kios abejonės. Ager finikietiš- 
kai vadinasi akmuo, kieta uola. 
Bet kokia' kalba yra Jim — tai 
geriausieji finikiečių kalbinin
kai tiksliai nepasako. Vieni tvir
tina, kad tai esą “vartai į dan
gų’’. Kiti sako, kad tai.gali būti 
tiesiog- “dangus”. Tretieji ma
no, jog tai yra vieta, kuria se
novėje -mirusiųjų sielos eidavo 
į sielų pasaulį.

Nežinau, ar tai yra laimė, ar 
nelaimė, bet mes visi norime gy 
venti ilgiau, negu mums skirta. 
Kiekvienas mūsų nori gyventi ir 
po mirties, reikia manyti, kad ir 
šios maldyklos statytojai turėjo 
tokius pačius norus. Jie, ko gero, 
gyveno trumpiau negu mes, ir 
matė žymiai mažiau, negu mes, 
bet jie, norėdami gyventi ir po 
mirties, pasistatę pačią patva
riausią Europos maldyklą.

Niekąpj n^pąsląpUs, kad Mal
tos salas iškėlė vulkanai. Kada 
tai buvo —. niekas neprisimeną, 
bet mokslininkai tvirtina, kad 
tai galėjo būti.prieš du milijonus 
metų. Vandšiai iškelta ne tik pa
čios Maltos saįa bet Gozo ir Co- 
mino. Greičiausia, kad panašiai 
buvo iškelta Sicilijos ir'Sardi- 
nijos sala. Kada vulkanai, vers
dami lavą, tas salas iškišo virš 
vandens — niekas nežino. Itali
joje vulkanai dar ne taip seniai 

■lavą vertė. Mums pasakoja, kad

maldyklos sienas, bet vietos gy
ventojai turėjo jas nudailinti. 
Visa Ager Jim maldykla turi 
septynis didelis uolos stulpus. 
Aukščiausias stulpas yra Vaka
ruose, keturi stulpai yra josios 
viduryje, o rytuose stovi atkirs
ti du milžiniški Maltos ■ akmens 
stulpai.

Nespėjus mums apsistoti, tuo
jau prie mūsų prisistatė minė
tos maldyklos^prižiūrėtojas. Jis 
užklausė maltįškąi, o kai įsiti
kino, kad buvau “anglas”, tai 
tuojau laužyta angliška kalba 
ųian pradėjo aiškinti ne tik apie 
maldyklą, bet ir apie save. Jis 
man pasisiūlė maldyklą aprody 
ti ir papasakoti vieną kitą daly
ką iš josios praeities.

Kas ir kada tą maldyklą statė 
— niekas nežino. Niekur jokio 
rašto nėra, nepaliktas joks lai
ko ženklas.

— Ager Jim gali būti tokio

lead nešalta, tai nuo šalčio nie
kas maldykloje nesislepia.

Pro siauras maldyklos angas, 
neturinčias jokių durų ar užrak 
tų, mane pavedžiojo Ager Jim 
urvais, salėmis ir švenčiausiom 
vietom.

Aplankęs Ager Jim įsitikinau, 
kad gamta ir žmonės stebuklus 
padaro. Jei nebūčiau matęs, tai 
niekad nebūčiau tikėjęs, kad ga
li būti tokia sena maldykla.

(Bus daugiau)

Piliečių Lygos veikla
Amerikos lietuvių Piliečių Pa

šalpos klubo mėnesinis susirin
kimas įvyko kovo 20 d. Chicago 
Savings and Loan Association 
name, esančiame 6245 So. West
ern ave. - .

Pirm. Paul Masilionis pradėjo 
susirinkimą. Sveikino narius 
gausiai atsilankiusius ir prašė 
prie tvarkos.

Raštininkės protokolas per
skaitytas ir valdybos narių ra
portai vienbalsiai .priimti.-

ATa 2 klubo ligoniai Emilija 
Dagis ir Mary Andrijauskas, o

! 

1

Mažeika S/Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKi:GAIDAS - DAIM1D
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREE1
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 

Taip pat naujoji ^Barbaros ir 
Gene Drishių krautuvė

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Oak Lawn, 

Tel. 499-1318

PERKRAUS TYMA,

MOVING 
Leidime! —- Pilna apdraudė 

ŽEMA. KAINA

MOVING
Apdraustai perkrvustymai 

ii įvtiritf atstumų.
ANTANAS VILIMAS

Tek 376*1882 arba 376-5996

amžiaus,kaip ir Malta, — paste- teipgi galiu pasidžiaugti, kad bu
bėjo aiškintojas ■ ir maldyklos vo sudaryta komisija jis Bernice 
prižiūrėtojas: -

Maldykla turi nepaprastai 
stiprius pamatus, to paties ak
mens, .kaip ir pati maldykla. Pa
mato akmens yra labiau suskilę, 
negu pačios maldyklos sienos. 
Mau susidarė įspūdis, kad mal- 
lyklą pastatė vulkanas. Vėliau, 
kai vietos gyventojai išmoko sta 
tyti sienas, taj jmeistram teko 
sienas išmatuoti, o šimtam dar
bininkų jas iškirsti; Atrodo kad 
nuo nustatyto aukščio nutarta 
nuolaidžia vulkarioiškelto baza- 
ro sienas kirsti tiesiai žemyn.

fžemgulis, Bernicse Wilkas ir 
Ben Jurėnas, kurie paieškos sa
lės klubo 55 metų jubiliejui. At
rodo, paranksti, bet kol v:ską su
randi, greit prieina ir laikas. Se
kančiam susirinkime, birželio 
mėnesį 19 d. praneš. Tai bus 
priešpusmetinis susirinkimas 
aukščiau minėtoje salėje.

> Vėliau sekė vaišės ir malonus 
pobūvis. Ponia Jennie Povilaitis 
visus skaniai ir gražiai pavaiši- 

. no. Buvo pasveikinti Juozapai 
ir Juozapinės vardo dienos pro
ga. Rožė Didžgalvis, korp.

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

4330-34 Sa CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

1739 So. Halsted SU, Chicago, HL 60608

T«l. WA 5-8063

Telef.: HEmlock- 4-2413 - 

7159 So. MAPLEWOOD AVE- 

CHICAGO, ILL. 60629

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO 
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais aprašo Pamarį, senus jo 
gyventojus ir gamtą.,-1,260 lietuviškų- vietovardžiu sąrašas. v Knygos 
kaina S6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentų

SOPHIE BARČUS Į 
RAOUO iEIMOS VALANDOS į

Vitos programos Iš W0PA,
. 1490 kiL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien duo pir
madienio iki penktadienio 12^0 
— 1:00 vai. popet — Šeštadieni 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 0:30

IVUV

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArdz 7-1J11
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WEMOVE THE PINEAPPLE FROM BOTH SHELLS. HALVE 
FKlHTLEMGTHWKe. SLICE OFF CORE (TOP PORTION) 
CF EACH QUARTER. CHUNK FRUIT. PUT BACK IN THE 
SHELL IT M ĄTTCACnVE SB3ANG 91SH -■

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas Ueiūvis. kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

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

Juozas KapAČinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą. Degimą nuo Dohevikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk 
lose Vokietijoje. 273 psL, kiemais drobes viršeliais kaina 4 dol

y Juozas Kapaėinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kurianėio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psl Kaina 7 dol.

ČIKAGIETES ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autore buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose. Kaune. Naudaktuose 
Klaipeuoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmones pasakė 95 p$J. $150 Yra taip pat 
įversta i anglų kalbą.

M. Zošėanko, SATYRINĖS NO VĖL ES. .Genialaus rusų rašytojo 
GO satyrinių novelių, 199 pusi., kaina $2.

O. Kuraitis, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au> 
tonaus pastabumą neapgauna Inturvsto u agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi

Prof. P. Pakarklis. KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psl. dokumentuota istorine studija apie prūsų likimą. 
Kaina $2.

Vincas tomaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAJTEJE. 
84 pai Kaina Sh50.

8ie ir kiu leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60601 

at%ll«nkanf darbo ratandomla arba užsakam paštu Ir pridedant 
ėakj ar pinigine porlaldą.

2319 So. LITUAN1CA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET RfrpubPc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE • Virginia 7-€87S
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Mills, DI. S74-4419

prieš tūkstantį ar daugiau metų 
Pompėjaus miestelis buvo už
verstas su visais gyventojais, me 
no paveikslais, pirtimis ir kito
mis to laikotarpio liekanomis.

Seniems Maltos gyventojams 
akmeninius vartus i įaugu pas
tatė vulkanai, verčią lavą iš že
mės vidurio. Vulkanai pastate

HOW TO CUT AND SERVE FRESH PINEAPPLE

G9oW THAT A PLUMP AND FRBW- 

L00K1N6 PINEAPPLE HAS FOUND 
AHQME W YOUR KITCHEN,YOU 
MAY WONDER ABOUT THE 
EASIEST WAYTS CUTAND SERVE 
THIS t€UCACr’.WELL,IT<Z)ULpN,1

I

i (LAY THE PINEAPPLE ON ITS 

SIDE.Wrm A LARGE, SHARP 
KNIFE CUT LENGTHWISE FROM 

:THE BOTTOM THROUGH IHECKOWN.

5?O remove the fruit, 
INSERT A CURVED KNIFE. 
CLOSE TO THE SHELL ANO 
OJTALLTWE WAROUHtt

IEVAS IR SŪNŪS

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

Telef.: TOwnhall 3-2108-8

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTj.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

TUMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 So. L1TUAN1CA AVENUE. Phone: YArds 7-34411

. BUTKUS - VASAITIS
144v So. 50th Ave^ Cicero, 1IL Phone: OLympic 2-1003

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



rimus, kurie įrodo, 4cad jis yra 
** lrienas iš nedaugelio intelektua- 

I lą. kurie tinkamai supranta d •- 
— j bortinio laiko dvasiu ir žmogaus

Jis ne t k savo raitais, bet ir 
praktiška veikla tai įrodė.

A. ir A. Repšiai ir ’Bellwood 
apgaileslaudami sa-

— Philomena D. Pakel, Chi
cago Taupymo ir Skolinimo 
B-vės prezidentė, dalyvaus kartu apylinkės, 
su los bendrovės direktoriais ir | vanorio kūrėjoa. a. Kosto Karob- 

velionio pageidavimu 
vietoje gėlių įteikė dešimkę Ma
šinų fondui. Melrose Parito apy
linkės tautietis, pisidėdaihas prje 
Naujieną palaikymo ir platini
mo vajaus, užsisakė dienraštį 6 
mėnesiams, bet pavardės prašė 
neskelbti. Dėkui už paramą ir 
už dėmesį.

— Petras Plestys iš Marquette 
Parko apylinkės lankėsi Naujie
nose pratęsti prenumeratą. Ta 
proga jis įteikė $2 už kalendorių, 
penkinę mašinų fondui ir $10 
prašė nusiųsti Amerikos Lietuvių 
Tarybai. Jis pareiškė, kad pa
irus tvarkai ir tarpusavio susi
klausymui, tenka savąsias insti
tucijas remti visą laiką ir kiek
viena proga. Dėkui už aukas ir 
už pareiškimą, taip pat už anks-' 
fjybą prenumeratos pratęsimą. 
Dėkui tos apylinkės tautiečiui, 
užsisakiusiam Naujienas trijų 
mėn. bandomajam lailjotarpiui.

skyrių vedėjais Naujienų ban-j|j() mirti, 
kete gegužės 1 d.Marluiique res
torane. Dėkui jai ir jos artinu
siems bei bendradarbiams už 
lyvavimų ir ankstybą vietų re
zervacija. Pažymėtina, kad Chi- 
cagoje yra trys Amerikos lietu
vaitės, vadovaujančios daugia
milijoninėms institucijoms: sės. 
M. Almarita, vadovaujanti šv. 
Kryžiaus ligoninei, aukščiau mi
nima Philomena D. Pakel ir Olga 
Rypkus-Ripkevičiulė, vadovau
janti Universal Taupymo ir Sko
linimo bendrovei. Dvi iš jų paža
dėjo dalyvauti Naujienų banke
te. V isi lietuviai maloniai kvie
čiami atsilankyti ir prašomi re
zervuoti vietas grupėmis ar pa
vieniai Naujienų adniinistracijo- 
>•

— Dr. Jonas Adomavičius įtei-' 
kė .dešimkę Naujienų Mašinų 
fondui. Dėkui už auką, taip pat 
dėkui už skaitytojų mėgiamus

7831 W. Lawrence, Norridge, IL

GUARDS 
SECURITY 
OFFICERS

HELP WANTED — MALt 
Darbininku R**M«

BAKERS FULL TIME 
No experience necessary. 

Will train. Apply in person
DINKIN DOUGHNUTS

REAL ESTATE. s
Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
CK ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I

straipsnius bei naudingus pata- Platininio vajaus proga Naujie-

“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA’’" naujam skaitytojui 
tik už 85.00 metams!

(Reguliari prenumerata — $10.00)

7722 George St.
La Salle, PQ., Montreal 690, 

Canada

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
prenumeratos 
mokesčiu.

(Pavardė ir vardas)

(Tikslus adresas)

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naulitncss jillm* gauti pulkly knygy, kuries papuež bet koklį t 

knygų »plnt, *r lentyną. ' .
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jauną dienų J 

atsiminimai ir Įvykių bei vietų apraSymii, skaitomi kaip ro- ‘ 
manas. 367 psL Kaina S3. i

A. Pakalniškis, METAI PRAEITYJE. Netolimi; Įvykių prisimini. ( 
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskils- ! 
tyti. į 12 dalių. 296 psL. kaina $3.

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, 
žiais viršeliais. 336 psL Kaina $6.00. Minkštais viri.

Prof. Vacį. Biržiška, SENWJV LIETUVliKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, 1 dalis 208 psL, Įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais — S2.00; n dalis, 225 psL, Įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais--------------------------------------------------

nos yra siunčiamos susipažini
mui 2 savaites nemokamai.

— Naujosios Anglijos lietuviai 
turės retą progą dalyvauti kom
pozitoriaus Alfonso Mikulskio 
vadovaujamame Čiurlionio an
samblio koncerte' balandžio 30 
d. 3 vai. Veteranų salėje, Provi
dence, RI. Programoje bus miš-Į 
rus choras, liaudies instrumentų 
orkestras ir tautinių šokių gru
pė. 10 vai. ryto ansamblis gie
dos A. Mikulskio sukurtas lie-/ 
tuviškas mišias lietuvių parapi
jos bažnyčioje, 550 Smith St.

— Laimos Rastenytės Lapins
kienės sukurtas Lėliu teatras 
gastroliuos Bostono Lietuvių Pi
liečių salėje gegužės 1 d. 2:30 vai. 
popiet. Vaidinimų bei vaizdelių 
temos yra lietuviškos. Gegužės 
14 d. toje pat salėje bus Bostono 
Tautinių šokių Sambūrio banke
tas. Pradžioje bus Romo Kalan
tos prisiminimas dr. Algirdo Bu- 
dreckio paruoštu montažu, o vė
liau bus vakarienė, Uitos. Kup
činskienės diriguojamas etno
grafinių dainų ansamblis ir Onos 
Ivaškienės vadovaujami tauti
niai šokiai. Programos vedėjas 
Julius Špakevičius, vietas rezer
vuoja Roma štuopienė ir Vytau
tas Jurgėla.

— Illinois Universiteto Agrį- 
cultūros katedra kviečia atsilan
kyti į Consumer Call-In centro 
atidarymą gegužės 4, 5 ir 6" d. 
nuo 1 ryto iki vai. popiet 5106 į 
So. Western Ave., Čikagoje. Pa
roda taip pat liečia namų ekono
miją. /

! — Ed. Vengianskas prašė pa- 
[ tikslinti netikslumą žinutėje apie 
naują LTV valdybą. Jis nedaly
vavo LTV rėmėjų susirinkime 
balandžio 17 d. ir niekam neda
vė sutikimo būti renkamu į val
dybą.

— J. Šiąučiulis iš Montrealio 
išrinktas Kanados Šiaulių Rink
tinės pirmininku, o L Petrauskas 
— vicepirm. Balandžio 16 d. Ha
miltone įvykęs atstovų suvažia
vimas jiems pavedė sudaryti val
dybą. '

— Aplankysime Sunny Hills,' 
Floridoje. Skrendame gegužės 
28, grįžtame gegužės 30 d. Dėl 
informacijų teirautis : Chicago- 
je (312) 434-9655, Detroite (313) 
549-6878, Klevelande (216) 531- 
2190. (Pr.)

STRAIPSNIO
KONKURSAS

Lietuvos, šaulių Sąjungos 
Tremtyje centro valdyba skel
bia konkursą už straipsnį, ku
riame būtų gvildenama: sau-' 
lių idėja, jos'reikšmė ir pritai
kymas svetimuose kraštuose 
gyvenantiems lietuviams, šau- 

užsienio tarnybos studijas Geor-I lių organizacijos įnašas tautį- 
getown universitete ir dirbo Tur- nei gy vybei išlaikyti ir kovai 
kijoje Peace Corp programose. Į už Lietuvos išlaisvinimą ir,

— Adv. Jūra Strimaitytė, 
Lynn, Mass., prieš porą metų 
baigusi teisės mokslus Bostono 
universitete, dirba U. A. Moren 
teisių Įstaigoje. Gyvendama su 
tėvais Elizabeth, N. J., ji baigė

__ $2.00
Henrikas Tomas — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.

Pakalnės ir Labguvos .apskritys su Įdomiais aprašymais, iHu- 
stracijomis ir dokumentacija. 336 psL, kaina $8.

P. Kesiūnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų daliu Lietuvos 
partivanu buities romanas 292 puslapiu. Kaina $3.

Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai 
170 psL , ___ ;------------------------------------------------ S3J0

M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 233 
puslapiai ------------------- - ----------------------------------

'Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidoms.

I
1739 S. Halsted St, Chicago, M 60608. — TeL HA 1-510®

JUBILIEJINIU
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS Hemet raėjo 80 -metą. Minint tą rakaktĮ, xerMint plraoK 
Amerikos lieturin dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos plrmfi 
bus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui sko
biamas Naujieną platintmn vijus.

XAUJIESOS tvirtai stovi ir kovoja už Liettrroe ir pavergt? Betariu laisvę 
sėdamo# ir nesidėdamas Į sandėrius su okupantais c jq įgaHo- 
tlnUis. • i e-f

NAUJIENOS palaiko risas HetuvTti demokratines grupes, ja bendras Institu
cijas ir remia risq Beturiu bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją Beturiu daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltiniq Hiuzljq 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 Naujieną vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
ttelbdama platinimo vaju kreipiasi į visus Hetuvius pasekti Ketuviškos 
-•pandos pirmūnu 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 Ue- 
turiškų reikalą renesaam.
KMNUOJA: Chicago]* Ir Kanadoj* matams — $30.00, putai rr»fv — $18.08, 

trim* mėn. — $8.50, vl*nam m*n. $3.00. Kitos* JAV vl*to»a m*tams 
— S26.00, putai m*tv — $14^)0, vtenam mėn. — 12-50. Už*l*nlu»- 
m — $31.00 mtfams. -Susipažinimui slunkiam* lavatty namokamaL

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

GrS'

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
5333 So. Halsted .«t„ Chicago, III. 60608. — TeL 254-3320

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
MARIA NOREIKlENt _ VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787
Ord.il. a«sirinktm«s geros rūš!«r (Ya)rlv« prcldy.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIU.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
L Jasmfnas, A KISS (N THE 0ARJG Pikantiškų ir intymių nuotyki!, 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengva* stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psl. Kaina $2.50.

Dr. Juozai B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorija 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 141 
jsL, 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 S4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas b 
kitas knygas galima Įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki u 
pinigine perlaidą.

173T South Bilrted Street, Chlouro, IU. MfOS

NAUJIENOS, 
1739 South Halsted St 
Chicago, HL 60608

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie
velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi gavo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrime 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A šeštoko knygele, 
kuri vadinasi 1 -r

f~] Siunčiu doL Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajam proga paremdama* lietuvišką spaudą.

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

PAVAROS IR VARDAS

SODYBŲ PIETOLES
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia plevelra. Aprašyta kaip 

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naūjienos šię knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $U0 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę Jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

ADRESAS
1739 So* HALSTED ST., CHICAGO, ILL. W«0S

Nationwide firm; Top Pay; AU 
uniforms provided; accrued paid 
vacation; no dues of any kind; 
scheduled pay increases and full 
40 hour work week. 
Locations throughout Chicago 
and suburbs.

ALLIED SECURITY
11*30 Garfield, Oak Park 

622-3311

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy reikia

REIKALINGA ateinanti moteris pri
žiūrėti mažą vaiką dienomis nuo pir
madienio iki penktadienio.

Tel. 424-5597

RENTING IN GENERAL 
N u o m o *

MARQUETTE PARKE 2-me aukšte 
išnuomojamas 5 kambarių butas su
augusiems be gyvuliuku. Teirautis po 
6 vai. vak. Tel. RE 7-8007.

šaulių organizacijos viela lie
tuvių tautinėje veikloje.

Straipsnio pavadinimą pa
sirenka pats autorius, v

Tas pats autorius konkurse 
gali dalyvauti ;tik su vienu 
straipsniu. . ;

Straipsnis turi būti neilges
nis kaip 12 mašinėle ršytų 
(eilutę praleidžiant) puslapių.

Premijuoti straipsniais bus 
spausdinami Tremties Trimite. 
Vertingi nepremijuoti straip
sniai bus stengiamasi atspaus 
dinti Tremties Trimite ar kito
je lietuvių spaudoje.

Autorius straipsnnį pasirašo 
slapyvarde, o į atskirą užlip
dytą voką įdeda tikrą pavarJ 
dėį, vardą ir adresą.

Konkurso, nelaimėjusių pa
vardės bus laikomos griežtoje 
paslaptyje, bus skelbiamos tik 
laimėjusių.

Straipsnius vertins specia
liai sudaryta komisija (bus 
paskelbta vėliau).

Skiriamos trys premijos: I 
— jiU50.00 dol.' II — ji 100.00 
ir III — ji 75.00.

Konkursui straipsnių įteiki 
mo data:, 1977m. birželio mėn. 
1 d. (pašto antspaudas). Straip 
snius siųsti adresu: Jonas Ja
saitis, 7217 So. Francisco Ave., 
Chicago, Ill., 60629.

LŠST centro valdyba

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas

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

JOSŲ GEROVEI!

6 KAMBARIŲ tvirta mūrinė rezi
dencija prieš parką. Labai dideli kam
bariai, vonios, $26,000.

2 AUKŠTŲ namas ant plataus skly
po prie Marquette parko . UŽ Kedzįe. 
Virš $5.500 lengvų pajamų metams. 
Paveldėjimas ir šeimos turto padali-

ŠEŠIŲ apartmentu puikus mūrinis. 
Arti Sv. Kryžiaus ligonines. $17,000 
pajamų. ’

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

3 BUTAI ir bizniu, gera transpor- 
taeija, arti bažnyčios.

TAVERNA ir 6 kambariu butas vir
šuje. Reikia greit parduoti. Duokitė. nimas. Užteks įmokėti $7,000. 
pasiūlymus.

2 BUTŲ medinis. $12,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878

. 70 IR LAUNDALE — 4 kamb. me
dinis. Rūsys, garažas, platus lotas, 
$25,000.

66 IR WASHTENAW—labai švarus 
Georgian. 2 ‘dideli mieg., TV kamb., 
įrengtas rūsys' centrinis šaldytuvis, 
garažas. $29,900.

70 IR TALMAN — puikus 2 butų 
mūras, po 3 mieg. Atskiri šildymai, 
garažas. 33,900.

72 IR CHRISTIANA — 20 metų 3 
miegamųjų mūrinė rezidencija, gerai 
išlaikyta. Pilnas rūsys, garažas. 
$26.900.

72 IR MOZART
2 mašinų garažu. Geros pajamos. 
$54,900.

BUDRAITIS REALTY

4 butų mūras su

, įvairi apdrauda — INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS — patenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago

Tel. 767-0600.

T

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 

A femous name in Southern Building 

Regional Office Cameo Tower Build
ing

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635

- Area Code 312 771-8200 

•ANNA DOCHES
Lithuanian Representative

■ ‘ 
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Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 
Chicago, UI. 60632. Tel. Y A 7-5980

>______ ' - Į,

rBESTTHlNGS^UEgt

give...
so more win live

I_ail Frank Zapolis 
32O8’/z W.95th St.

GA 4-3654

HEART 
FUND

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali darų 
padėti teisininko Prano šulo pa 
ruošta, teisėjo Alphonse WelJ> 
peržiūrėta, “Sūduvos" išleisti 
xnyga —

TESTAMENTAI
Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma “Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legališko- 
mis formomis — S3J0.

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

* Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie* 
sos ir teisybės Naujienos nie-
• - MAUJI«mq% CHKA0O •. Tuesday, APril 26, 1977

STATI TA1M

!N$U*ANCV

kuomet nebijojo ir nebijo kon
frontacijos, nors dabar daug 
kas nori įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
;ais konfrontaciją pavergtie
siems ...

Naujienos buvo ir yra už de- Į 
nokratiją ir toleranciją. Deja, 
los negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
vairių tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.

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

2 BUTŲ gražus mūras Marquette 
Parke. Du atskiri šildymai gazu, įreng
tas beismantas, garažas. $32,000 •

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

PLATUS LOTAS arti Sv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

3 GRĄŽOS BUTAI IR BIZNIS. 2 
aukštu mūras, gazu šildomas.-Garažas, 
platus sklypas, arti parko. $40,000. 
$40,000,

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namp Statyba ir Remontas

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

. Tel. 927-3559

TAISAU NAMUS - 
IR VISKĄ NAME 

Telefonuoti: 
476-7727 arba 523-9367

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams >

Kreiptis

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523^8775

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET
Teief.: REpublic 7-1941

M. š I M K U S . 
Notary Public 

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

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

Albertas ir Kęstuti Rožėnai, Sav.
Kambariai ir kitchenette vienetai'.
Spalvota TV, šildomas maudymo- 

i si baseinas, telefonas, vaitams žaidi- 
‘įmo aikštelė. Galima rezervu o tl tel 

501-623-9814.

— Naujienose galima įsigyti 
Algirdo J. KasulaiČio anglišką 
knygą “Lithuanian Christian 
De/nocracy”. 244 psl., minkšti 
viršeliai, 54.00. Persiuntimas 
paštu kainuoja dar 50 centų- 
Knygoje yra daug geros lietu
viškos visuomeninio gyvenimo 
informacijos.

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

pM vieninteli 
lietuvį lalHnlnką 

Chlcųoje

NORMANĄ
URŠTEINĄ 

Tel. 263-5826 ' 
(įstaiga*) ir 
677-8489 

(buto)

185 North W»b**h Areno*

NAUJIENOS» KIEKVIENO 
LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS


