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Nesezoninė

Kenijoje 20 prigėrė

Jordanijos karalius Huseinas

CYRUS VANCE 
Secretary of State

sklido kalbos -apie skraSSytimo- 
kantį- karalių ir gerą^gidę*.; *•v'

i enoaica
Washing!

NAIROBI, Afrika,!.— .Nepa
prastai smarkiose sožono liū
tyse mažiausiai 20 .žmonių pot 
vyniuose prigėrė /ir daugiau 
kaip 40,000 liko be pastogės 
Lietūs prasidėjo Nairobi sek
madienio naktį, ir per mažiau 
kaip 12 valandų prilijo 6 iričus 
vandens. Liūtys įvairiose Ke
nijos dalyse, tebesitęsė ir ant
radienį. Viename Kenijos kai
me perkūno žaibas sudegino 
namą su visais 6 gyventojais.

pu sovietų valdžia nieko nenori 
tartis, jeigu nedėdami pagrin- 
dan Vladivostoke padaryti susi
tarimai, Dabartinė strateginių 
.ginklų, sutartis baigiasi spalio 
pradžioje. Jeigu iki to meto ne
pavyks susitarti, tai tada kiek
viena valstybės gamins tokius 
naujus ginklus, koki joms atro
dys patys galingiausi.
pareiškė, kad JAV gali grįžti ir 
prie Vladivostoko susitarimo pa
grindų, be jos reikalauja geres
nio aptarimo ir nori, kad būtų 
siekiama taikos, o ne atominės 
rivalizacijos. Prezidentas Car- 
teris pasiūlė sovietų valdžiai 
siekti taikos ir sumažinti stra
teginių ginklų gamybą, bet Brež
nevas atmetė prezidento pasiū
lymą, o dabar sovietų valdžios 
atstovai vis dėlto reikalauja, kad 
būtų susitarta strateginių gink
lu klausimais.

Kolumbijoje, Antkjkijos miestelyje sena Ispanų bažnyčia, kurią naudojo lietuviai 
,• ; y&em tiniai

šiltesnis
Saulė teka 5:38, leidžiasi

Dar daugiau sniego — iki. 13 
inčų’prisnigo New Yorko vals
tijoje. Lengvesnis sniegas sie- 
tė netNew/ersey.

tais metais žuvo HėTikopterio .ne
laimė j e. Gidė, ąprodžiųsi. parką 
karaliui ir karalaitei, pakvietė 
svečią pietums į namus.
v -Pasirodo,, kad . ji yra gana sėk
mingo realestatininkoduktė; Ka
raliui. buvo suruošti G karališki 
pietūs, o po pietų ’nėjtikj..Orląno

nėra radioaktyvi” ir “esanti ge- 
roj formoj”. Sterilizacijos pro
cedūras pradėjo taikyti prieš sep- 
tynius metus, kad sulaikytų iri
mą meno objektų.

Ramzis II-valdė Egiptą 66 me
tus, nuo 1298 iki-1232 prieš Kris
tų. Jis šlovinamas už beproce- 
dentinį Egipto suklestėjimą, sa
vo įtakos išplėtimą Sirijoj, im
portuotų vergų panaudojimą. 
Ramsis-II turėjo 70 žmonų hare
mą, tačiau mylėjo gražiausiąją 
Nefertitį, kurios garbei pastatė 
dvi šventyklas Luxore.

Parke vaikščiojo visi .trys

~ Gidės Honey . Rex sutiko dar 
kartą - pavedžioti Jordani j os • ka
ralių po didžiulį' Disney parką 
ir parodyti janL-dat nematytas 
vietas. Karaliaus žmona praei-1 Rhode Island drėgno* sniego 

iškrito 8'InČm.”*Tai''ketvirtas 
kartas šimtmetyje, kad gegu
žės mėnesį buyo sniego audra.

Pėdos storumo sniego dan
ga nuklojo Connecticut,-kur su 
naikino- iki 90% apklotų, ku
riais buvo apsaugoti tabako 
augalai Connecticut Valley ta
bako laukuose. Tabako pramo 
nei pridaryta 91.5 milijono 
nuostoliu.

šiaurės priemiesty’ Vernon 
Hill praeitais metais buvo pas
tatytas namas su saulės apšil
dymu? šio bandomojo, saulės 
energijos, panaudojimo n'amų 
apšildy’mui 'statybininkai paša 
kė, kad žiauri žiema padėjo 
jiems patobulinti sprendimus 
saulės apšildymo sistemai.

R. Fronmmer, United Deve
lopment Co., pareiškė, kad fir 
ma patenkinta pirmo bandy
mo rezultatais ir ruošiasi pas
tatyti Čikagoje dar .5 namus 
su saulės apšildymu. Sekančių 
metų tikslas stebėti išlaidų ap
šildymui. skirtumą Firma ne
siruošia atsisakvti savo bandv 
mų net nesėkmingo rezultato 
atvejui, tik tada teks ieškoti 
kitų mechaninių principų sau
lės apšildymui.

Floridoje jis buvo Disney par
ko lankyti, bet jam labiau pati
ko ne Disney paruoštos figūros, 
o 23 metų gidė -Honey Rex. Ji 
pirmą kartą taip gražiai jį"ve
džiojo ir -viską , suprantamai aiš
kino, ji tiek pasilikę jo. savimi, 
kad karaliui ji labai patiko: '

Jis, nieko nesakęs, išskrido į 
Jordaniją, bet neiškentė., ir,'sė
dęs Į.'savo sprausminį.. lėktuvą, 
atskrido tiesiai į Floridą ir atsi
vežė savo trijų metų dukrelę 
Abir. ... - -

Grįžta Ibarruri
MADRIDAS, -r- Ispanijos ži

nių' agentūra praneša, kad is
panų komunistų partijos pir
mininkei Dolores Ibarruri bus 
duotas pasportas, kuriuo po 
38 metų tremties, galės grįžti, 
į ispanija Ibarruri. 81 motų 
amžiaus, vadovaujanti komu
nistų tikėtai birželio 15 dienos 
visuotiniuose rinkimuose Asta 
rijos provoncijoje, ji bus Mad
ride šios savaitės gale,

Vandalų nuostoliai
Sanitarinio Distrikto darbi

ninkai antradienį pradėjo’ dė
ti naujus vamzdžius vietoje 
tų, kuriuos sjitriuškino -“van
dalai”, traktoriais sujaugę pur 
vo-dųmblo skleidimo^'/įtengi-: 
mus Fui ton apskrities f arinė-; 
je. “Vandalai”, panaudodami' 
tos fanhos vieną didžiulį ir pen
kis mažesnius'traktorius, važi
nėdami per įrengimus ir su
krautus kanalizacijos vamz
džius, juos žymia dalimi sutru 
pino ir pačius traktorius pali
ko giliai įvažiavę į purvą. Dis- 
trikto užpirkimų agentas Tho
mas Moore apskaičiuoja, kad 
vien tų traktorių ištrau
kimas iš purvo ir jų išvalymas 
ir nupoliravimas kaštuos apie 
8250,000! Vienas traktorius, 
skaitytas pavogtu, pirmadienį 
rastas įvažiuotas ir vandenyje 
panarintas. Distrikto farma 
turi 16,000 akrų plotą.

Sovietų valdžia 
pardavinės plutonijų

SALZBURG. Viena. ‘— Susi- 
rinkušiems'sŽtomo 'energijos at-

Terorizmas auga
WASHINGTON. — Valsty

bės departamentas pranešė, kad 
tarptautinis terorizmas auga ir 
kad Libija. Irakas, Somalija bei 
Jemenas ypatingai pasižymėjo, 
teikiant teroristams pagalbą.

“Mes turime pasiruošti su
tikti atakas prieš JAV piliečius 
ir jų įrengimus užsienyje”, — 
įspėja departamentas.

Sen. J. Javits,, kurio pagalbi
ninkas H. Rosenthal praeitą rug
pjūtį Stambule buvo užmuštas, 
teroristams atakuojant aerodro
mą. ‘ *» '

Prezidentas Jimmy . Carter, 
baigęs Londono konferenciją, 
nakti išskrido i Amerika. Britų 
premjeras Callahan pareiškė, kad 
prezidentas Carteris sustipri
no Vakarų Europos valstybių va 
dus. Jie įsitikino, kad naujas 
Amerikos prezidentas’ sukalba^ 
maš. išklauso kritikas ir taria 
si įvairiais-ateities klausimais. 
% Sekretorius Vance, gana ilgai 
antradienį Londone tarėsi su Iz
raelio užsienio reikalų ministe- 
riu. Izraelis norėtų palaukti, kol 
bus pravesti rinkimai, bet tai
kos reikalai nelaukia. Izraelio 
užsienio ministeris nesitikėjo už
girsti kelis kietus faktus iš se- 
kretoriars Vance. Izraelis bus 
priverstas priimti kelis nuosta
tus, vedančius Į Artimųjų Rytų 
taika.

Carterio planui- nepardavinėti 
plutonijaus. . ? J ;

JAV pasiūlė^ nepardavinėti ki
toms valstybėms plutonijaus, ku
ris reikalingas atomo bomboms 
gaminti. Sovietų atstovas Vla
dimir Schmidt. pareiškė, kad 
sovietų valdžia, beskabyda
ma -atomą, pasigamina žymiai 
dams 'atomą,.pasigamina žymiai 
daugiau plutonijaus, negu gali 
sunaudoti ir visai nesirengia už
drausti jo pardavinėjimo. Nei 
Vokietija, nei kitos valstybės ne
sirengia sekti prezidento Carte
rio. Jos pareiškė, kad pardavi
nės plutonijų.

Kiekvienam aišku, kad šių die 
nų pasitarimuose bus svarstomi 
antraeiliai klausimai, kurių yra 
didelė daugybė, bet pagrindinai 
klausimai bus sprendžiami tiktai 
ateinančią savaitę. Trečiadienį 
Į Ženevą atskrenda Valstybės se? 
kretorius Cyrus R. Vance ir so
vietų užsienio ministras Andrei 
Gromyka.

Iki šio meto nepavyko susitar
ti dėl ruošiamos strateginių ato
mo ginklų sutarties. JAV norė
tų aptarti pagrindinius strate
ginių ginklų paskirties klausi-

rupesciai
KAIRAS.— Faraono Ramzio 

H mumija, turinti 3,2-12 metų 
amžiaus, antradienį sugrįžo iš 
Paryžiaus, kur tikima buvo sėk
mingai gydoma radiacijos pagal
ba nuo 60 rūšių grybelių ir vabz
džių, sukėlusių dvi deformacijas.

Mokslininkai planuoja praleis
ti apie 10 dienų, studijuodami 
prancūzų radiacijos efektu Ram
zis II gavo 1.8 milijonų radijų, 
tai pakanka užmušti gĮvą žmo
gų 4,500 kartų. Prancūzai po ra
diacijos Saclay branduoliniams 
centre,.Ą%’aryžiaus prięmiestis,

Sacharino “misterja”
OTTAVA, Ont. — Kanados 

mokslininkai, kurių tyrinėji
mų, duomenys paskatino JAV 
Maisto ir Vaistu Administraci
ją uždrausti sachariną vartoti 
maistui, dabar praneša negalį 
rasti sacharine “kaltininko”,. 
dėl kurio sacharinas pripažin
tas pavojingu žmonių sveika
tai. Dr. Morrison, Kanados svei 
katos apsaugos įstaigos virši
ninkas, mano, kad salharinas 
savyje turi kokį nors nešvaru
mą, kurs gali sukelti vėžį, ir 
pataria pramonei ta nešvaru
mą surasti ir iš sacharino pa
šalinti, bet tai trūksta mažiau
siai 4 ar 5 metus.

Gili žiema 
Naujoj Anglijoj 

į BOSTONAS
sniego audra nusiaubė JAV- 
bių šiaurės . rytus, palikdama 
be elektros energijos pusę mi
lijono namų ir biznių Massachu
setts valstijoje ir padėtis gali 
dar labiau pablogėti. Tai 
įvyko ' dėl o, kad audra 
sunkiu šlapiu sniegu apkrovę 
ir apledėjo elektros laidų vie
las ko ne visoje Naujoje Ang
lijoje ir Verminte. Audra skai 
tomą pikčiausia visame, praė- 
jusiarhe .dešimtmetyje.

Uždarytas stambus 
šveįęarų bankas -

ŽENEVA, Šveicarija. — Stam 
bus Šveicarijos bankas Leclerc 
& Co. prarado šimtus milijonų 
dolerių, investuodamas atsargos 
kapitalus į suktą italų žemės 
pardavimo bendrovę.

Šveicarijos bankų komisija, 
ištyrusi nelemtą Leclerc banko 
padėtį, leido jiems nemokėti sa-' 
vo įsipareigojimų, kol jie ats^ 
griebs nuo didelių italų padary
tų nuostolių.

Pasirodo, kad Leclerc bankas 
paskolinęs švencarų Credit ban
kui didelę sumą pinigų, o pasta
rąjį • sukčiai apgavo 400 mili
jonų dolerių sumai.

Pavojingas piktadaris 
pašalintas ilgam laikui
Priemiesčio Markham, Chi- 

cagos pietiniame gale, Circuit 
teismas nuteisė nuo 75 iki 225 
metų kalėjimo tūlą John Ross, 
24, gyvenusį 16317 S. Ashland, 
kurs pasigrobęs į mokyklą ei
nančią 8 metų mergaitę peiliu 
grasindamas ją nusivedė į lau
kus tarp 161 st if Ashland avė., 
ją išprievartavo ir- liepė eiti 
namo neątsigręžus ir niekam 
nesakyti, bet mergaitė netik 
pasakė motinai, bet ir teisme 
pati liudijo. i

Teisėjas pareiškė skiriąs pik 
tadariui ilgus metus kalėjimo, 
kad įmanomai ilgiau nepasiro
dytų gatvėse.

Illinojaus įstatymais, Roos 
turės teisę po 11 metų ir 6 mė
nesių prašyti parolės.

Savaitė be žmogžudystės
Visa savaitė lie žmogžudys

tės šaunamu ginklu Chicagoje 
baigėsi antradienio naktį, kai 
ties 6800 So. Winchester buvo 
nušautas prie savo namų š,ali 
galvyje, stovėjęs 19-metis Da
vid Harris.

įVĮenoje Ghicagos pietryčių 
dalyje. Area 2, per 2 savaites 
nebebuvo nė vieno nužudymo 
šaunamu ginklu.

/JORDANIJOS KARALIUI PATINKA
FLORIDOS PARKŲ GIDĖS

AntradienĮ atskrido f Floridą, kad galėtų
- - jį dar kąrtą pavedžioti 23 metų girė

■ ■ ' • ' • ’ ' - ✓- ,

ORLANDO, Florida, -r- Jordanijos karalius Husejinas, pra
leidęs ištisą savaitę Waslirngtone ir su prezidentu Cartęriu aptaręs 
visą eilę Artimųjų Rytų taikos klausimų, vakar atskrido į Floridą.

CYRUS R. VANCE IR A. GROMYKA 
ATSKRENDA ATEINANČIĄ SAVAITĘ

Prezidentas, baigęs Londono konferenciją, 
‘ praeitą naktį grįžo į Washingtonq

LONDONAS, Anglija. — Šveicarijoje, Ženevoje trečiadienį 
prasidėjo pasitarimai taip JAV atstovybės ir įpareigotų sovietų 
valdžios specialistų. Amerikos delegacijai vadovauja Paul Warr.ke, 
o sovietų delegacijai vadovauja Vladimir Semionov.

Chicago, IH. — Kelvirtad’ente— Thursday, May 12, 1277
-o^gress G- .................... —

Leis Kubai pirkti 
Amerikos vaistus

WASHINGTON, D. C. — Se
nato užsienio komitete, išklau
sius liudininkų, prasidėjo ginčai 
dėl prekybos su diktatoriaus Cas
tro valdoma Kuba.

Nutarta leisti Kubos valdžiai 
Amerikoje pirkti vaistus, trąšas 
ir maistą, bet uždrausta dikta
toriui pardavinėti Amerikoje Ku
bos cukrų. Toks komiteto nuta
rimas pravestas 10 balsų prieš

Senatoriai nori, kad Kubos dik
tatorius pasižadėtų nesiųsti gin
klų į Pietų Ameriką, sutvarky
tų pagrobto turto atskaitomybę 
ir sutiktų pasirašyti laisvajam 
pasauliui priimtiną prekybos su
tartį.

Šnipai Vokietijoje
KARLSRUHE, Vakarų Vokie

tija. — Penki Mtnenys, jų tar
pe viena sekreTOrė kanclerio 
Helmut Schmidto ofise, suimti 
ir kaltinami šnipinėjimu Rytų 
Vokietijos komunistų valdžios 
naudai. Kiti keturi — viena 
moteris iš Frankfurto, likusie
ji trys Rytų Vokietijos vokie
čiai, tarnavo komunistams kaip 
agentai kurjeriai, apmokant 
tai sekretorei už slaptus <to-j vadovas jau praėjus mėnesį 
kumentus apie Eufopos politi-lnusmerktas mirties bausme, o 
ką. 4 kiti visame-amžiui’kalėjimo.
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Lenkijoje užmušė 
studentą disidentą
VARŠUVA. — Lenkijos di

sidentų pranešimu, Krokuvo
je apartmente rastas užmuš
tas universiteto studentas, ben
dradarbiavęs su disidentų gru 
pe. Darbininkų Gynimo Komi
tetas paskelbė, kad studentas 
Stanislav Pyjas, 23, šeštadienį 
mirė nuo galvos sužeidimų. 
Komiteto narys Jacek Kuron 
sako, kad studento galva buvo 
sudaužyta kažkokiu kietu įran. 
kiu. Pyjas buvo rėmėjas dar
bininkų, suimtų praėjusių me
tų vasarą už streiką prieš mais 
to kainų kėlimą. Darbininkų 
gynimo komitetas reikalauja, 
kad valdžia pasiaiškintų ir per 
duotų teismui naujojo krinv- 
nalo kaltininkus.

Bausmės Tailande
BANGKOK. — Už nepasise

kusį kariškiams vadovaujant 
kovo 26 dienos perversmą ka
riuomenės teismo nubausti 20 
asmenų nuo 5 metų iki gyvos 
galvos kalėjimo. Pasikėsinimų



ČECHOVAS, POVILAS ANDREJEVIČIUS £

kaimynai

ČIKAGOS JŪRŲ ŠAULIŲ POBŪVIS

Martūmkįc^ėB, L, Litviiiię&jfc 
S. Aleksandravfcieiiės, G. Kuz 
rnienės, Z. Mikenienės, B. 
Pumputienės, L. Kluujeuės.

Nepriklausomos Lietuvos karo laivas “Antanas Smetona

nė, negalima nepaminė^ vUa| maloniai sutiko, priėmė, auro* H kaĘ)M vmrfa Jono Valaifio 
eilė» Gęju T JMnkan.tų jfcrų* |Mj|

A. Tverą, LŠST Moterų va
dovę S. Cecevičienę, LSS Seserį 
jos vidurio rajono vadovę ir 
v. s. A- Gasnerienę su vyru, 
Vytauto Didžiojo šaulių rink
tinės pirmininką V. Išganaitį, 
LŠS Brolijos jūrų skautų sky
riaus vedėją j. s. Kupcikevičių 
ir daug kitų, kurių visų išvar

Čikagos Gen. T. Daukanto 
jūrų šaulių kuopa kasmet, tra 
dicinį plaukiojimo sezono ati

darymą atžymi pavasariniu 
kuopos narių ir svečiu pasi
linksminimu. Taip ir šiais me
tais, pradedant 1977 mt. Gen. 
T. Daukanto kuopos laivu 
plaukiojimo užsiėmimus, š. m. 
balandžio m. 30 d., šaulių Na-[dinti ir neįmanoma, 
muose, surengė smagų pobū
vį, kuris praėjo su dideliu vi
sokeriopu pasisekimu.

Tą vakarą puošnioje šaulių

Pristatydamas susirinkusiems 
garbės svečius ir tardamas 

Patrijotišką eilėraštj “Ilgiuosi 
Tavęs”, žodž. A. Skirkos, jaus
mingai padeklamavo jaunoji 
kuopos jūrų šaulė Vida Zinku- 
tė. Programai baigianti ir visa 
salė buvo įtraukta į dainavi
mą. Mepinės programos daly- 
wiai susilaukė daug aplodis
mentų Dainininkei akompona 
vo j. š. A. Markauskas.

Po meninės programos sekė 
vaišės ir j. š. A./Markausko or
kestrui grojant šokiai. Veikė 
gausus gėrimais -baras, kurį

iškilminga nuotaika. Prie kal
bamos nuotaikos jūriniai šau- 
liško iškihningumo, gražiai de 
rinosi parengimo tarnybos pa
reigūnų ir jūrų šaulių, su bal
ta kepure, dėvimos “adnū ro
jiškos” išeiginės uniformos ir 
scenoje žaliame fone didingai 
kabąs mėlynai sidabrinis jūrų 
šaulių ženklas. '

Perpildytoje salėje garbingų 
Gen. T. Daukanto jūrų-šaulių 
kuopos svečių tarpe matėme 
LŠST Pirmininką K. Milkovai 
tį su ponia, LKVS "Ramovė” Či
kagos Skyriaus pirmininką pik.

sveikinimo žodį, pobūvį pra- vikriai,aptarnavo jūrų šauliai 
dėjo Gen. T. Daukanto jūrų n. Martiakus, H. Martinkienė 
šaulių kuopos pirmininkas Ed. ir A. Abaravičius. Svečiai turė- 
Vengianskas. Kuopos pirminiu jo progos išbandyti savo laimę 
kas, dėkodamas visiems škait-j dovanų paskirstyme kurį pra
lindai atsilankiusiems už mod 
ralinę paramą šauliu veiklai,! 
palinkėjo linksmos bei džiaug 
smingos nuolaikos ir meninę 
programai pravesti pakvietė 
kuopos jaunųjų šaulių vadovę 
j. š. B. Pumputienę.

Trumpoje meninėje vakaro . 
programoje, Cicero 
doš” ; _
tė j. š. Ireną Petrauskienė nuo 
taikingai padainavo: “Neišeik 
tu iš sodžiaus”, “Pavasarėlis” metu buvo patiekti skanūs šal 
ir dzūkų dainą “šių nakceli”. ti užkandžiai ir šilta vakarie- 

vedė j. š. B. Anįulis ir j. š. K. 
Vidžius. Ūžė salė, skambėjo 
šokių muzika, sukosi poros 
smagios polkutės, svajingo tan 
go bei rožių valso metu. Ai
dėjo linksmos lietuviškos dai
nos jūrų šaulių ir svečių dai
nuojamos. Visi tą vakarą ja,u- 

' “Klaipė- Į ^i didžiulės LšS-gos ir 
jūrų šaulių kuopos sotis- pen- T. Daukanto jūrų šaulių 

kuopos šeimos nariais.
Kalbant apie vaišes, kurių
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Liberation’s woman.
- -• < - - w-'. ~-t • -r. v. » * t

A.
Savings Plan at work, alitde is set aside fioimeA1

-X

w

So much sp, that when he went into battle

your future. And in America s» too.

‘Iddavwheu its time to take

kflled by a British bullet.
Molly knew the time had come tr 

*ujA ia hėroouuu.jįt Sb she picked up

erica
A

pė jiem? vietą* ir pr įžiūrėjo 
tvarką parengimo metu.

Baigiant, galimą tik pasi
džiaugti Čikagos jūrų šaulių 
gražia veikla, rodomu organi
zuotumu ir jų prasmingais bei 
pavyzdingais pare ilgimais, 
bent kelis kart metuose suren- 
giamais. Linkima Gen. T. Dau 
kanto jūrų šaulių kuopai ge
riausios sėkmės 1977 metų 
plaukiojimo sezono melų, ku
ris š. m. balandžio m. 30 d. bu- 
ivO pradėtas smagių bei džiaug 
snūngu ir visais adžvilg^dis 
pasiseku su jūriniai šaulišku 
pobūviu. Tad sėkmės jūrų šau
liams! I. A

niškar papuošė stalus ir juos, 
gausiai apsėdus svečiams, po
būvio meūį s* šąuliška šypse
ną aptarnavo. .

NępamirštMU -ir šio paren
gimo tarnyba-pareigūnai V. 
Zinkus, Pr. Litvinas, J. Ulevi
čius ir E. Holtzas, kurie atvyks 
tanaius į parengimą svečius

OKUPANTO PATAIKŪNAS UŽSTOJO
SAVO BENDRADARBIUS

iš pavergtos-dabartinės Lietu-

pranta. Komunistai nėra to
kie blogi, kaip jūs manote.

ARGENTINA.- UeL Balsas
i Nr. 15m kavų Vd- patalpino 1 vis filmus, visai meko nesu- 
čikagos lietuvio -Vlado Ramo
jaus ilgą koresjMMKiencįją, til
pusią Tėviškes Žiburiu š. m. 
nr. Į, apie įvykį Čikagos lietu- taikanti jiems, tai. ir jie bus 
vių tarpe, pavadintą “LetuvisImunos geresni, duos geresnes 

sąlygas. 0 dabar mes Rusijąprięš lietuvį”.

tote» mieli lietuviai, koks buvo

ao nepa^sesm^rouyi* iumw> akupantui.
K pavergtos petuvos. Vm P*,Nįtai_Mi. t™ ku„ Grigaičiui

okupantui žiuft. kad. jto ptun 
yra misstate ^es U,tuyiską ; nusista.

tiesia, kad iš pavergtos Lietu
vos. melagingi su komunistine 

** propaganda filmai -nebūtų ro
domi.

Nors filmai buvo rodomi 
Het. parapijoje, galbūt tėvų 
marijonų Argentinoje atsako
mybe, bet ne propagandiniai, 
kaip kun. Grigaičio buvo no
rėta. Buvo parodyta š. A. lie
tuvių kolonijų organizacinis

kimą. Bet, kim. Kezio elgesį 
jįs užgiria. Matomai, kad jam 
gal daugiau rūpi ne lietuviško
ji, ne katalikiškoji veikla. Ge
ro kunigo pareiga, būti lietu
viu, dirbti ir aukotis lietuvy
bei, kovoti už Lietuvos, laisvę 
ir išlaikyti kąį&likybę, jung- 
giant lietuvius. į. vienybę, Kų- 

kuris linkęs, tarnauti Lietuvos 
okupantui ir rodyti gautus, is 
okupuotos Lietuvos filmus?

'Sakoina, katJ^as Lnedirba, 
tas neklysta. Gal ir'kunigo Ke- 
zio pirmuose^žingsniuose bu- 

prąšj’ta, kad’ kun. Kezys at
šauktų komunistinių filmų ro
dymą. Kun. Kezys nuolaidos 

jo klaida, ir filmas'nebus ro
domos. Jis matė Čikagos lietu
vių rimtą susirūpinimą, kad 
Čikagos lietuviai nebūtų teršia 
mi komunistų filmais. Užsis
pyręs jis nemanė daryti nuo- 

> laidos į- tuo būdu pats prive
dė prie to nelaukto įvykio, iš
vada ta, kad kun. įcezys kuni
gystės pareigas Paiko mažoje 
yertėje, ir religingąs kųnigąs 
to nepadarytų, ką kuu.
'Kezys.

Lietuviškoji spaudą tąęnąu- 
jauti okupantui, kaip tai Vie-

ųa kun. K,ezio elgesį,^nusista
tymą. Bet lietuviškoji patrijo- 
tinė spauda, orgaąjzacijos ir 
pavieniai asmenys piktinasi 
kuu. Kezio elgesių, aekųnigiš- 
ku užsispyrųnu. , -

Be to, okupanto, pataikūnas 
■ Ožinskas minėtame Ą. L. Bal
so N r. 1504 rašo, kad prieš po
rą melų kup. Grigaičiui atvy
kus iš Kanados į Argentiną, 
buvo noęčta rodyti filmą aš 
okupuotos . Lietuvps, ir kad 
lietuvių buvo pranešta polici- 
jaL Taip! Kun. Grigaitis su 
pasidžiavimu norėja rodyti, fil 
mus iš. pavergtos Lietuvos, ko 
kia tęų esanti pažanga. Ta 
propaganda buvo daroma nc- 
v(įen laikraštyje, bet ir pasi
kalbėjimuose su w lietuviais. 
Daugelis kun. Grigaičio noru 
rodyti f i lipus stebėjosi. Pasi
kalbėjime su lietuviais liet pa 
rapijoje, daugelis stebėjosi ir 
perspėjo kun. Grigąitį, kad ne
tinka rėdyti fihnus iš paverg
tos. Lietuvos Argeht bet ko
lonijoje, ir dargi kunigui. Bet 
kuu. Grigaitis maždaug taip 
atsakę: k% darau. Tie,
kurie sako, kad neverta rodyti

dos lietuvių veikimas, laisvo
sios Lietuvos miestai, mieste
liai, kaimai, kaip lię tuviai 
laisvai dirbo savo tėvynėje ir 
t t. Kun. Grigaitis, buvo šusl- 
j'ąudinęst nepasisekimu, nega
lėdamas padaryti propagan
dos okupanto naudai, tėvynės 
Lietuvos pavergėjui.

Be to, 5 ar 6> metai atgal oku
pantą pataikūnas Ožinskas pa 
Boro .parodyti iš rusą pasiuntį- 
pybės ar kitur gautus filmus 
apie “dabartinėje” Lietuvoje 
esančią pažangą- Tuo laiku 
Liet. Centro valdyba būva pa
lanki Ožįnskui ir užleido Lįet 
CenL'O, salioną. Ožįnskas dir
bto išsijuosęs, darė propagan
dą, kad/lietuviai, nepraleistų 
progos pamatyti “dabartinėje” 
Lietuvoje turimą pažangą ir 
visokeriopas, laisves^
Liek kolonijo-je girdėjosi ne- 

priiarintas b? pageidavimas, 
kad minėti filmai nebūtų rodo 
mi. Artėjant A. L. Balse nuro
dytai .dienaį, atrodė, kad 
Ožinskas 'laimės iję atsieks sa
vo tikslą. Bet.. Policijos, parei
gūnai sužinojo, kad bus daro
ma propaganda pataikauti pa 
vergėjui — komunistui ir pri- 
vęrlč tą “kilnų” Ožinsko dar
bą sulaikyti.. Ožinskas savo 
šlanište-Balsc lik skundėd lie
tuvių nesusipratimu, bijoda
mas ką nors daugiau pasakyti.

Tuo būdu nėra ko stebėtis, 
kad ir, dabar Ožinskas savo 
Balse Nr. 1504 užstoja savo 
bendradarbi us-kun. Kezį ir 
kun. Grigaitį.

Gaila, kad žmonės, esantie
ji duotose pareigose, nesugeba 
būti ištikimais. Žinome, kad 
kupigo šventa pareiga būtį išti 
kimu Dievui, būti maldingu, 
šventai atlikti skirtas kunigo 
pareigas, o be to-būti lietuviu 
būti artimo t meilėje, atjausti 
lietuvius buvusius ir esančius 
rusų pavergime. Atjausti, kiek 
mūsų brolių lietuvių išžudė 
žiaurus msų elgesys, kiek mi
rė Sibiro šalčiuose, kalėjimuo

(Nukelta į 5 psLj

Petras Mykoličius Ivašinas buvo gerokai ne ūpe, 
jo'sesuo, mergina, nuėjo pas Vlasičių, vedusį žmogų, 
kad kaip nors atsipalaidotų

Atsipalaidotų nuo sunkios paniūros' nuotaikos, kuri 
jo nepaleisdavo nei namie, nei lauke, jis šaukėsi į pagal
bą teisingumą, savus teisingus, gerus įsitikinimus — 
juk jis visados buvo laisvos meilės šalininkas! ■— bet ši
tai negelbėjo ir jis kiekvieną kartą šalia valios prieida
vo tokį sprendimą, kaip kvailoji auklė, būtent,, kad sesuo 
pasielgė blogai, o Vlasičįus seserį pavogė. Ir tai jį kanki
no. * v

Motina visą dieną neišeidavo iš savo, kambario, auk 
lė kalbėjo pašnibždom ir vis dūsavo, teta kiekvieną die- • 
na ruošėsi išvykti ir jos čemodanus čia išnešdavo į priešė' ’ 
kambarį, čia vėl grąžindavo į kambarį. Name, kieme ir . 
sodose buvo tyla, panaši į tai, tarsimame būtų numirėlis. 
Teta, tarnaites ir net kaimiečiai rodėsi Petrui Mykoli- 
čiui paslaptingi su nepasitikėjimu į jį žiūrintieji, tarsi 
norėtų pasakyti: “Tąyo seserį suvedžiojo, kodėl tu rtevei 
ki?” Ir jis save smerkė dėl neveiklumOj nors ir nežinojo, ? 
kuris iš tikrųjų turėtų būti jo veiklumas. .- .,

Taip praėjo dienų šešetas. Septintąją — tai buvo J . 
sekmadienio popietė — reitelis atnešė laišką. Adresas 
buvo parašytas pažįstama moteriška rašysena: Jos Di- 
den. Onai Nikolajėvnai Ivašinai. Petrui Mykoličiui kaž
kodėl pasirodė, kad laiško voke, ir rašysenoje; ir' nebaig-: 
tam žodyj “Diden”. buvo kažkas įtartino, įžūlaus, libe
ralaus. 0 moteinį libęęalūmas, atkaklus, nenumaldomas, 
žiaurus... , r '

“Jį verčiau sutiktų. mirti, negu sutiktų-su nuolaida 
nelaimongai motinai, prašyti ją dovanbjnrib’’,\ — pagal Į 
vojo Petras. Mykoličius, eidamas pas motiną šū laišku.

—. . r. ’ . • • ; J -- i %- - - - - ‘ ’ t*5.,’..

Motina gilėjo. lovoje, ąpsar^gusL. Paąną^iŲsį sūnų, 
jinai staigiai pakilo ir, taisydama žilus plaukus, išdri
busius iš jo kepuraitės, greitai- paklausė:- - - - ; •*

l
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— Ątsiuųtė... —pasakė, sūnus, duodamas jai. laišką, j 
Zinos, vardas ir net žodis “jinai”.nebuvo ištariama t' 

namie; apie Ziną kalbėjo bevardžiu būdu: “atsiuntė”, ; 
“išėjo”... Motina pažino diūcters rašyseną, ir jos veidas : 
virto negražiu, nemaloniu, ir ąįlięji plaukai vėl išdribo Iš į 
pa kepuraitės; „ ; ' ..‘ ’

— Ne! — pasakė jinai, dalydama b^nkomis taip; tar 
si laiškas jai būtų nudeginęs piištus. — Ne, ne,'nieka
dos! Nieku būdu!

Motiną isteriškai pravirko, dęį kartelio, ir gėdos;-jį, .-i * - -_— f

Petras Mykulieius suprato, J^ad jam pačiam būtų reikėję 
atidaryti laišką ir jį garsiai perskaityti, bet jį staiga nu
galėjo pyktis, kurio jis anksčiau niekados nepatirdavo; 
jis išbėgo į kiemą ir šūktelėjo. reiteĮįui; - : - -

. — Pasakyk, kad atsakymo nebus!-Nebus atsakymo!
Tąip .ir pasakyk* W&! ’ f |; d :

Įr ląįšką sūčįrąąkė;- po tp jo akys pasriuvo ašaromis, 
ir, jausdamasis žiauriu, kaltu ir nelaimingu, -jistnūėjo į 
lauką. : 

■?

't

buvo, skaras* Yįfeėjp sęąyvaįs piaSąis ir erdviais drabu- > ■ 
žiais- ir kentėjo dėl ' dusulii^tunoi Jame jau buvo seno 

apie vedybas negalvojo ir Įnylėjo tiktai mėtiiią,. seserį, 
auklę, sodininką Vasiįjičių, mėgo, gerai pavalgyti, po pie 
tų pamiegotu palbėti ąpie politiką, ir apie didžiąsias 
rpatėvijas... Savu laiku jis baigė universiteto kursą, bet 
dabar jis į tai žiūrėjo taip, tarsi būtų atlikęs prievolę, 
neišvengtiną nuo 18 iki 25 metų jaunuoliams;, kraštuti
niu atveju mintys, kurios dabar kiekvieną dieną klhidžio 
ja jo galvoje, neturėjo nieko bendro- bu universitetu ir 
su tais mokslais, kuriuos jis ėjo.

Laukuos buvo karšta ir tylu, kaip prieš Ketų. Miške ga 
ravo, ir sklido kvapnus, sunkus, pušų ir lapų pūVen^ pri-'' 
tvinkęs oras. Petras Mykoličius dažnai sustodavo ir 
braukė šlapią kaktą. Jis apžiūrinėjo, savo žiemkenčius ir 
vasarojų, apėjo dobilų lauką ir apie dvejetą kartų . pa

f

■h

1

galvoja apie tai, kad ši nepakeliama padėtis negali tęstis 
amžinai ir kad reikia ją šiaip ar taip baigti. Baigti kaip 
nors paikai, nežmoniškai, bet būtinai baigti.

* >*“ f." ■ ' ' *5 ’ _ T ♦ T ‘ <F y ’ *

— Bet k^’gt? Ką gi padaryti! — Klausė jį savęs ir
11 • • V T 1 **. 1 • »

šytų jų pagalbos. . ’ x ;-i
Bet dangus ir medžiai tylėjo. Teisingi įsitikinimai 

nepadėdavo, o sveikas protas patarinėjo, kad kanlcinan- 
tį klausimą gahma išspręsti ne kitaip, kaip paikai, ir kad 
šios dienos scena su raiteliu šios rūšies nėra paskutinieji* 
Kas dąr bus — baisu pagalvoti!.

' l

(Bus daugiau) -*■ -v* y?
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NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

lamomis kalbomis (pa v. lietu-

17X5 South Haluted Street. Chleazo. Pl. W6M

fft'iywyr

$».o©

1800 So. Hoisted St Chicago, 111. 60608$3.00
$2.00

prieš 25 metus — 
lengvas uždavinys

me gyvenime iš bendradarbia
vimo Antano Vanagaičio valan
dėlėje Čikagoje (Br. Gediminas, 
^imęs Amerikoje ir su tėvais 
grįžęs Lietuvon, kaip Amerikos 
pilietis Amerikon grįžo 1936 m. 
V. B.) apie tokią valandėlę gal
vojau ir čia persikėlęs Kalifor- 
nijon (1946 m. V. B.), tai dis
kutavau su kitu čikagiškiu —

Taupykite dabar. •
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos".

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki . ' . ?

1$4 peĮl*ptal< su žemėlapiu Ir paveikslais 
eyvenjofus ir pamt,. 1,200 Iletuvižky vietovardžiu sąrašas 
k»ina$00, minkšti vlrielial. .

y ■. . r 1. - ■ ♦ • ■> • •• 4- ----- - - _ . A

■-^ ę^iiHnUairui paštu reikia pridėti dar 50 tentą.

JAUNIMO MENO TALENTŲ
PASIRODYMAS CICERE

grįžęs iš ligoninės — po sunkios

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.

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos' 
neša

ko geresnėje 
dimoje stotyje po beveik 16-kos 
metų lietuviškoji valandėlė čia 
(Los Angeles, V- B.) nutilo.

Naudodamasis šia proga — aš 
dėkoju Kalifornijos 7 
Radijo Klubo vadovybei už šio 
svarbaus įvykio prisiminimą, 
taip pat visiems mano buvu
siems bendradarbiams ir rėmė
jams įgalinusiems mane valan
dėlę išlaikyti pirmuosius (be
veik) šešiolika metų.

Buvau, esu ir būsiu įsitikinęs, 
kad lietuviška spauda ir radijas 
yra lyg tiltas lietuviškumo pa
laikyme tarp. tėvynės Lietuvos 
ir musų, čia gyvenančių, tarpe.

— Sveikinu visus dabartinės 
valandėlės darbuotojus ir linkiu, 
kad jų darbai ir rūpesčiai, lie
tuvišką radijo Valandėlę čia iš
laikytų gyvą dar ilgus metus”.

Tokie, buvo įvadiniai (jubilie
jinės valandėlės) žodžiai Bro
niaus Gedimino^čią jau 30 metų 
žinomo tautininkų aktyvaus vei 
kėjo ir radijo valandėlės (vieno) 
steigėjų ir jos .puoselėtojo bei 
dabartinio rėmėjo, pasakyti ju
biliejaus proga,..nežiūrint, kad

ĄMERIKOSLIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
t-' ■ ' Lr-? . vardu ir pasiųsti:

Halited St, Chicago, HL 80608

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

minkšti viršeliai____ ______________ .....— --------32.50
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._.______z___ .....----------- $1.00

Lietuviški garsai Pacifiko erdvėj
- ' L <Ž5 metu sukakties proga) 

(Tęsinys)

ĮVYKS ŠĮ SEKMADIENĮ, 
gegužės mėn. 15 d., 2 vai. p. p., 
parapijos salėje, (15 St. ir 49 

Ct. kampas).
Muzikos kūrinius, instrumen- 

talią programą atliks paaugliai 
ir jaunimas.

Po programos vaišės
Visi, kam rūpi lietuviškojo 

jaunimo tautinis likiminis reika
las, tejaučia pareigą šioje po
pietėje dalyvauti — pasidžiaug
ti savoje jaunimo kultūrinėmis 
pastangomis ir laimėjimu.

Visi kviečiami, visi laukiami 
dalyvauti šioje meno puotoje.

Rengia. •.
Cicero Apylinkės valdyba 

(R.) Lietuvių Bendruomenė

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI ŠIAS NAUJAS KNYGAS:
1. Jurgio Jašinsko, JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius,

poeto ir šeimos paveikslai, 266" psL, minkšti viršeliaį ..----- -------- $8-00
2. Jurgio Jašinsko, MELAGINGAS MIKASĖS LAIŠKAS, 72 psl.,

minkšti viršeliai ____ —------ ----------------------------------—------ $1.50
3. A. Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PRISIMINIMAI,

296 psl., minkšti viršeliai ------------------------------------------
4. A. Pakalniškis, ŽEMAIČIAI, ETNOGRAFIJA.

'166 psl., minkšti viršeliai ——----- ------------ ------------------
Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzempliorįuį.

Knygas galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį arba Money
orderį tokiu antrašu: . .. . • . r .

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais. Tel. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

aprašo PamyL senus I® 
Knygos

$xoo
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čakį arba money erdert prie 

nurodytas kainos pridedant 50c. persiuntimo lUaldoms.

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

JO, VISUOMENES VEIKtJO IR RĄŽYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 250 psl., liečiančiu/ 1908 

metą įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienu ir rą£ 
. rūpinimą. .. _______ .___________________ ________ “ “

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, ją priežiūra, sveiksts ir grožis. 
Kietais virbeliais, vietoje $4.00 dabar tik ---
Minkštais viršeliais tik - --------- -----

Dr. A. J. Gussen — A U KITA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONIS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik —--------- -—

: PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dir. JuMs* Deuparas. ŽEMIS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Qleis- 
%i<3<oje 1988 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da- 
•uau ūkio Švietimo problemos ūkininką krašte, n dalis: Žemės 

” Lietuvoje.

t. uyo žodyje rašo: wJel liūdnas lietuviu tautos likimas 
ikdes Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtą su
lai uaugurių ir suklestėjusią Lietuvos politinių, ekonomi- 
rtalų lalmėtimą, šiandiena, drąsiai galima sakyti, lietuviu 
didsiUotis ir emflgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 

Moms iškiliosioms Europos tautoms”.
apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
tuviu tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po oa- 
yta Hetavią absoliuti dauguma yra arba patys buvę flki- 
ttktalnką vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso- 

ač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
is skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
šiais žodžiai*: "Dėkingas sūnus — myli-

****" Kbytes 300 pttshpiu cu daug vaizdelių Ir lentelių,' kaina tik $8.00. 
Gannaina NtarfieiMaa.
< M4 art* Money Orderi siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS
BAL8TED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

. (levų ptirigua, toojn knygą pastųebM.

į ligoninę — lemiamai Širdies 
operacijai..

Radijo Klubo pirmininkas* J. 
Mitkus fir vienas pagrindinių 
valandėlės steigėjų ir vienintelis

išlaikytojas per penkiolika te būti liudininkais, radau rim- 
puse mėty Bronius Gedijni- tą radijo pusvalandžio reikalų 
— taip kalbėjo dabar, va- Į pritarėją.

Laiko, teirautis radijo stotyse 
lietuviškam pusvalandžiui, abu
du neturėjome, tai vis toji kas
dieninė duona neleido, bet sura
dome ir :’mogų, tai l os .Angeles 
jryvenanlį čikagietį, buvusį ‘‘Mar 
gučio” rt^bo narį M". Cearg Ru
delį, kuris mudviem daug tuo 
re kalu padėjo ir už tai tesame 
jam labai dėkingi.

(Bus daugiau)

nas 
landėlės įsteigimo 25 metų su
kakties proga.

Betgi dabar paskaitykime is
toriją (tos valandėlės), kurią 
savo puslapiuose a'tskleidžia pir
mosios valandėlės (1952 m. ge
gužės mėn. 24 d.) redaktorius 
ir pranešėjas (taip pat vienas 
iš pagrindinių valandėlės stei
gimo iniciatorių) Jonas Užda
vinys, bei sveikintojai: kunigas 
Jonas Kučingis, garbės konsu
las Julius Bielskis ir prof. My
kolas Biržiška.

Jonas Uždavinys, tada čia Ka
lifornijoje plačiai reiškėsi vos 
beaugančioje lietuvių kolonijoje, 
buvo vienas vadovaujančių as
menų patriotinėje veikloje, savo 
(radi ja valandėlės įsteigimo 
proga — pirmojoje programoje 
prieš 25 metus) kalbėjo į klau
sytojus kreipėsi šitaip (kalbą 
čia paduodu ištisai, nieko joje 
netaisydamas — nei trumpinda
mas. V. B.):

“Brangūs Lietuviai.' Mūsų 
tautos malda ir gyvas lietuviš- 

kiek toliau gir- lietuviškam darbui — būtų, tur-’kas žodis šios iaisvės šalies ra- 
būt, geriausia paminėti Bronių Į ^įjo bangomis__ tai buvo poros
Gediminą: mano ankstesnę ra- ijgįuvjų nemiegotų valandų nus- 
dįjo valandėlę jis rekordavo'lys‘ vienas iš ju — rimtas šios 
(kaip ir visas — be atlyginimo) k(jionijos lietuvis' Bruno Gedimi-

Jis taip pat bendradarbiavo lie
tuviškų radijo valandėlių srity
je Čikagoje (jam karo metu bu
vo pavesta, sekti — “monitor- 

‘Kalbėti apie tai, kas buvo ing” — karinė cenzūra visų lie- 
nėra jau toks tuviškų radijo valandėlių pro- 

Bet vis tiek grama Čikagoje ir apylinkėse, 
stengsiuosi' paminėti bent porą , V. B.) ir taip pat iš ten buvo 
^svarbesnių bruožų, iš lietuvis-: persikėlęs Kalifornijon. Bet kai 
kosios radijo valandėlės pradžios ’čia iš seniau gyvenantis, plačiai 
pri jos tplesnės veiklos, kiek tai lietuviškoje veikloje žinomas Jo- 
map atiteko ja, rūpintis. Painė- nas Uždavinys pareiškė man puo- 
gęs radijo įyalapdėlės darbą ir selėjąs tokią pat, radijo valan-

KNYGOS ANGLŲ KALBA
4. Jumlnu, A KISS IN THE DARK. PikastHkq It tatymhl trootyklq 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengva* ztilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL t Kaina $2 JO.

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Istorijos | 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
psL, kainuoja S2.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas gadma įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki 
piniginę perlaidą. . Ae»-

i ? Dabar " verskane puslaps supratęs jos reikšmę lietuviška 
įx) puslapio, šios istorijos, kurią ‘ 
Tiebuvo įmahopia (per 30 mi
nučių) viKą ištisai perduoti mū- 
®ų klausytojams balandžio 30 
įd., nes, per radiją galėjau per
duot (tik paskiras ištraukas pir
mosios valandėlės (1952 m. ge- 
^rttžės mėn.. 24 d.) kalbų.

Pirmas puslapis priklauso vie
nam tos valandėlės steigėjų ir 
S'ieninteliam jos išlaikytojai per Georg Rudeliu 

’įį5"su puse mėtų—Broniui Ge- 
diminuį, kuris valandėlės įsteigi
mą dabar šitaip (po 25 rnetų)

WTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA 
yjįjąjįįiįaMi-.tynae ąauti puikiu knygų, kuries papusi bet kokią

: Rtafnfflde, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų 
ąglmlnimai ir Įvyktų bei riebį aprašymai, skaitomi kaip ro- 

: 'Kaina $^ 
Ju PekrifliBcft. METAI PRAEITYJE. Netolimų Įvykių prisimini. 
•< fr liiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs- 

: lyti I 12 dalių. 296 psL\ kaina $8. •
■ Pri itazyz Grinluą ATSIMINIMAI IR MINTYS. D tomas, Gra-

- .Hali viriellals. 836 paL Kaina $6.00. Minkštai virš. $5.00 
"MEžVaei. BIrfHka, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 1STO-

■ RUA, I dalis. 208 psL įrišta — $3,00, minkštais vir-
• ’ Misis — $2,00; n dalis, 225 psl, įrišta — $3,00. minkš-
* ; tais viršeliais _____ _______________________ ;_________ $2.06
Nentfltos Temas — Tamošauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.

Pakalnės ir Labguvos.apskritys su įdomiais aprašymais. Iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psl.. kaina $6.

P. Keri»n*s, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų .dalių Li 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3. 1 

Jonini Norūnš, TRYS IR VIENA, jaunystės atsimini m si 
170 poL . • ____________________

M. Gudelis, POVILAS MILERIS- biografijos bruožai 
v .. puslapiai , _________________
Knytta užsakant reikta pridėti 23 ct pašto išlaidoms.

NAUJIENOS.

Lietuvių*vos dvi valandas prieš išeidamas > w ir Tojj mintis gimė
'• |[į ligoninę — lemiamai širdies senokai ir per tą laiką mė

ginta ne vienam išsitarti, bet 
nelabai sekėsi ir tiek.

Pįrieš 3-4 mėnesius -sutikau 
Gediminą, paminėjau ir gali-

ir sudėtingos širdies operacijos, 
kėjo eiti ir maldauti į kitą, kol Jei kam reikėtų lietuviško pasi- 

24 d. pirmą kartą Ame- galiausiai negavus tinkamo lai- šventimo pavyzdžio speciafiniam

dėlės steigimo, mintį — tuoj pat vių, V. B.) iš vienos stoties rei- 
ėmėmės darbo ir 1952 m. gegu 
žės mėn 
rikos Vakarų erdvėję pasigirdo 
lietuviškas žodis Jono Uždavi
nio lūpomis. Jis tos valandėlės 
(pirmosios, V. B.) buvo ir re- 
daĮktorius ir pranešėjas;. Sve
čiais kalbėtojais —- su sveikini
mais — toje, pirmojoje, valan
dėlėje buvo: Klebonas Jonas Ku
čingis, garbės konsulas Julius 
Bielskis ir profesorius Mykolas 
Biržiška. i .

Kad valandėlės įsteigimas la
bai atitiko to laiko dvasią ir lie
tuviškosios publikos nuotaikas 
— rodė tai, kad tuoj pat'pradėjo 
plaukti aukos (piniginės, V. B.), 
gauta labai šiltų ir skatinančių 
atsiliepimų, o valandėlės paren
gimai salėse ir parkuose buvo 
pilni entuziastingos publikos. 
Tuoj pat atsirado naujų ir pa
tyrusių bendradarbių, kurie pa
lengvino sunkius pirmuosius va
landėlės žingsniui, juo labiau, 
kai nuo pat pradžios visi išlaiky
mo (valandėlės) ekonominiai rū
pesčiai atiteko man vienam. 
' Darbas ir atsakomybė nebuvo 
lengva našta, juo labiau kai di
desnėm (galingesnėm) radijo 
stotim nenorint savo programose
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Lietuviai nebus sovietų vergai
Dr. Kazys Bobelis, kalbėdamas Amerikos Lietuvių 

Tarybos ir estų bei latvių organizacijų vardu sudarytai 
senato, atstovų rūmų ir vyriausybės Europos saugumo 
ir bendradarbiavimo komisijai, be jau minėtų kelių klau
simų, prašė prezidentą Belgrado konferencijoje kelti , 
net tik sovietų valdžios vedamą pagrindinių- žmogaus 
teisių trempimą, bet patarė atkreipti dėmesį ir į rusų 
pavergtų tautų likimą. Jis nurodė, kad kiekviena tauta, 
kaip ir kiekvienas žmogus turi teisę apsispręsti savo 
likimą. Kaip okupantas neturi teisės sutrempti paverg
tų gyventojų pagrindinių teisių, taip jis neturi teisės 
tremti ir tautos teisių.

Dr. Bobelis savo pranešime komiteto nariams nuro
dė, kad Sovietų Sąjunga nori geresnių santykių šu Va
karų valstybėmis. Jeigu pas sovietų imperijos valdovus 
yra toks pageidavimas, tai ’tegu jis padeda .pagrindai! 
jų pačių pasirašytus Helsinkio aktus, jų. prisilaiko ir sie
kia glaudesnio bendradarbiavimo finansų, prekybos ir 
kultūrinėse srityse Jeigu rusai nenorės keisti savo po
zicijos pagrindinių žmogaus teisių atžvilgiu, tai rusai 
privalo turėti' galvoje, kad jie niekad nepajėgs Įveikti 
buvusių laisvų tautų. Jis priminė komitetui vergijos 
problemą šiaisxžodžiais: . . Vx. . z

‘‘Pabaltijo valstybės niekad nesutiks -priimti So
vietų Sąjungos primestos vergijos. (Laisvė ir ne
priklausomybė Estijai, .'Latvijai ir Lietuvai lieka 
pats svarbiausias Pabaltijo tautų tikslas. Atstaty
mas laisvės ir nepriklausomybės gimtiniuose jų kraš 
tuose yra pats pagrindinis tikslas milijono estų, lat
vių ir lietuvių kilmės amerikiečių, gyvenančių Jung
tinėse Amerikos Valstybėse”. (Memorandumas Eu
ropos saugumo ir bendradarbiavimo komisijai, 
7 psl.) '
Visos JAV vyriausybės pripažįsta tautų apsispren

dimo principą. Jis buvo mestas JAV prezidento Wood
row Wilsono, Tas principas dar ir šiandien yra tolimas 
siekimas visai eilei pavergtų tautų. Lietuviai pasinau
dojo šiuo principu, pasiskelbė nepriklausomais ir suor
ganizavo savo valstybę, atsiskyrusią nuo Rusijos ir nuo 
josios paveldėtojos Sonetų Sąjungos, čičerinas ir Leni
nas sovietų valdžios vardų atsisakė nuo bet kokių rusų 
pretenzijų į Lietuvos teritoriją, josios turtus ir bet ko
kias anksčiau primestas privilegijas.

Iki šio meto buvusios Amerikos administracijos ne
pripažino sovietų pravesto Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
Įjungimo Į Sovietų Sąjungą, JAV vyriausybės, kongresas 
ir didelė krašto gyventojų dauguma žino, kad tas “Įjun
gimas” buvo prievartinis. Sovietų karo jėgos ir policija, 
laužydama pasirašytus susitarimus su Lietuva, Latviją 
ir Estija, prievarta Įsiveržė i minėtus kraštus, suėmė 
tūkstančius Įtakingesnių visuomenės veikėjų, išardė ad
ministraciją ir padarė dideles pakaitas ne tik teisinėje 
valstybės santvarkoje, bet išgriovė visus kitus teisėtumo 
ir nuosavybės santykius. Okupantui tas buvo reikalinga, 
kad galėtų laisviau išvežti nuo lietuvių atimtą turtą, mais 
tą ir santaupas.

Amerikos, prancūzų, britų, Kanados ir kitos karo jė
gos karo pabaigoje pasitraukė iš karo iųetu užimtų te
ritorijų. Nepasitraukė tiktai Sovietų Sąjungos karo jė
gos, Įsiveržusiog Į Įvairias Rytų Europos valstybės. So
vietu karo jėgos nepasitraukė iš Vokietijos, nors sovietų 
vyriausybė buvo pasižadėjusi negriebti svetimų teritori
jų Antroje Pasaulinio karo pabaigoje. Užimtuose kraš
tuose sovietų valdžia primetė Maskvai ištikimus kvislin- 
gus ir 'sudarė sovietų imperializmui prielankias vyriau
sybes. ,

Sovietų valdžia karo pradžioje šimtais žudė pavergtų 
tartų įtakingesniųs žmones, o kurių nesugaudė kalėjimuo
se, prievartos darbo stovyklose arba pakeliuje j Rusijos 
šiaurėje esančias stovyklas, tai vėliau jūQ3 numarino bą- 
du arba leido dideliems speigams susargdinti ir numarin
ti. Lietuvių tauta atsimena šią sovietų valdžios prievartą,

Šv. Kazimiero baroko stiliaus bažnyčia

V. KAROSAS /

JĖGŲ KONFRONTACIJA
(Tęsinys)

įtikėjusiems j neišvengiamą nalistas negali remtis vien prie- 
komunizmo pergalę visame pa-J šo agentų veikla, aiškinant vyks 
šaulyje ir ieškantiems prisitai
kymo prie sovietinės santvarkos 
— nėra ir negali būti vietos lais
vės kovotojų gretose. Išsiskyri
mas vienų nuo kitų yra morali
nė ir istorinė būtinybė, be ku
rios tolimesnė kova už lietuvių 
tautos laisvę taptų neįmanoma.

Visos kalbos apie lietuvių išei- r 
vijos vienybę tapo palaidotos 
konfrontacijoje prie Jaunimo 
Centro ir nuo to laiko išeivija 
Įžengė į kietos vidujinės kovos 
laikotarpi, kurios eigoje galuti
nai išsikristalizuos dvi priešingos 
stovyklos.

Kaip minėta pradžioj e į šią ko 
va yra Įsijungęs Lietuvos pogrin 
dis, kuris tiesioginiai per savo 
spaudą r netiesioginiai per atvy
kusius disidentus, pareiškė sa
vo nusistatymą.

Turėsime sugrįžti prie bendra 
darbiautojų ir tiltų statytojų po* šiai suformulavo bendrądar 
litinės veiklos aptarimo. Niekuo-i biavimo su Lietuvos komunis? 
paet joks rimtas politikas ar žur'iais būtinumą: “štai kodėl mes

taptį skilimą lietuvių išeivijpje. 
Visu pirma turi susidaryti visuo
menėje atatinkamos nuotaikos 
ir. Įsi tikinimą^-' kurių veikiama 
pasiduoda peršamų idėjų įtaigo- 
jimui.

Net tokie išeivijos stulpai, 
kaip raŠĄtojai-V. Alantas ir J. 
Kralikauskas ar teolegas-filo- , 
sofas F. Jucevičius pasisakė 
už suartėjimą su Lietuvos ko
munistais, jau nekalbant apie 
Vienybės, Metmenų ar ypačiai 
Akiračių žurnalų redakcijų 
nusistatymą* Jų visų tvirtini
mų, .lietuviai komtmistai, iš
skyrus pavienių atvejų, nėra 
parsidavę Maskvai ir esamo
se sąlygose atsidūrė pirmose 
kovos linijose gindami lietuvy 
be.

Dr. Jucevičius bene geriau-

pridengtą “teisingesnės” santvarkos skraiste. Nei caro 
laikais pavergtuose Pabaltijo kraštuose nebuvo tokios 
didelės prievartos, kokia buvo pirmais sovietų okupaci
jos metais. Ji buvo darjiaurešžiė, kai sovietų karo jėgos 
antrą kartą įsiveržė į Pabaltijo valstybes. '

Okupantas mėgsta pasigirti naujai - i vesta komunis
tine santvarka, “duodančia”-vietos gyventojams geres
nes gyvenimo sąlygas ir “aukštesnę kultūrą'CSovietų sam 
dyti agentai tokius gandus skleidžia net ir Jungtinių Tau
tų komisijose, bet rusai neleidžia užsieniečiams pamatyti 
to “gerbūvio” savo akimis ir pasižiūrėti Į tos “aukštesnęs 
kultūros” pasekmes. Lietuvių išvežimai buvo pradėti tuo
jau po antrosios sovietų okupacijos. Jie tęsiami ir šian
dien. Pačios Lietuvos kalėjimai pilni vietos gyventojų, 
o jaunimas vežamas į Sibirą prievartos darbams.

Dr. Bobelis ne tik pranešė sudarytai komisijai, kad 
lietuviai niekad nepriims sovietų primestos vergijos, bet 
jis prašė komisiją Lietuvos, Latvijos ir Estijos pavergi
mo klausimą kelti artimiausioje Helsinkio aktus tikrinan 
čioje konferencijoje. Jau Helsinkyje buvo nutarta už dvie 
jų metų susirinkti Belgrade ir patikrinti, kaip pagrindi
nių žmogaus teisių vykdymas taikomas visose valstybė
se. Dabar aiškėja, kad pirmas pasitarimas privalės būti 
Vienoje, kur teks nustatyti Belgrado konferencijos die
notvarkė ir nustatyti’ metodai, kaip tą konferenciją vesti.

Sovietų Sąjunga ir sovietų karo jėgų primestos vy
riausybės yra pasiryžusios boikotuoti Belgrado konfe
renciją. Galimas daiktas, kad jos bandys kliudyti ir pa- 
ruošiamajai konferencijai. Dr. Bobelis prašė, kad iš anks 
to būtų imamos priemonės sovietų sauvalei sustabdyti 
Jeigu sovietų atstovai kliudytų Belgrado konferencijai, 
tai reikia iš anksto klausimą aptarti ir imtis'priemonių 
sovietų sauvalei sustabdytu

‘ . — maujienos, CHICAGO t, HJ__ _ Thursday, May

negali. Tėra brukta, Ifafofb 
niai promaskvinis komuniz
mas” (TŽ.1977. IIJ. |).

Toliau V. žilius, atmetęs 
diplomatinį mandągumą, tie
siog kirviu kerta bendradar- r 
biautojų ir tiltų statytojų su
kurtą ideologiją: “Lie.uvos, 
kompartijai reikalingas yra 
naivus išeivijos patikluųias. 
Vąkąrai tylės — ramiai bus

bažnyčios išvaikytų jaunimą... 
kad vaikučiams būtų kalbama 
apie Dievą, kokio iš tikrųjų 
nėra, kokį piešia mūsų aplin
kos spaudai ir radi j a”. Štai ką 
reiškia mūsų aplinkoj* taikus 
bendradarbiavimas su • ateiz
mu, ko niekaip. negali supras
ti užsienyje gyveną tikintieji 

■ (LKB Kronika No 1).
Atvykę 'Jurašai patvirtino 

okupantų taikomą panašų me galima naikinti nepatenki®- 
lodą lietuvybei naikinti: “Gre tuosius 'sovietizmu ir rusifika- 
tu visų kitų nutautinimo, nu- eija Lietuvoje. O jei pavyksta 
kalbinimo ir dvasios pavergi- išeiviją sukiršinti, tuo geriau 
mo aspektų aš norėčiau sus- (t. p,), 
loti prie vieno iš klastingiau
sių.., jeigu dar šiandien lietu- 
viams Matam, turėd savo' 
kalbi, lesamos knygos, spėk kursus y
- T,enuI‘,ksl“ T. kandaus iodžio: “šiandien 

vių-kalbos pagalba gročiau ir , i.h._
efektingiau įdiegti svetimą gal , 
voseną, komunistinę ideologi
ją, palaipsniuį pakeisti taųti-
nę sąmonę, vis, žmogaus dva- UeĮ|ĮVQję rusina

Jistemą, ir galu- kieUk etąpas. etąpOi j,et 
(užtat šviesia, lietuvybe gaivi
na “tarybinės - liaudies išdavi
kų” jaunimą Vilniaus kursuo
se. Gal ir nereikia būti perdi- 
c'eliu gudročium, kad suvok
tum tų “pasitobulinimo” kur
sų organizatorių tikslus” (tpj

Maskva lietuvių tautos atž
vilgiu nepakeitė savo genoci
dinio nusistatymo, tik anot ži-’ 
liaus: “Masinio naikinimo lai-s 
kas yra lyg praeityje, bet tai 
yra pakeista masinio, nutauti
nimo . siekimu ir pavieniais 
nužudymais” (t p.).

Dęl taikingo sugyvenimo su 
okupantais ir jų lietuviškais^ 
agentais žilius pasisako' aiš
kiai ir kietai: ‘"Tiesiog griau- 
dus savo naiviu nuoširdumu 
jTa tauraus žmogaus, huma
nisto, rašytojo Juozo Krali- 
kausko kreipinys į okupuotą 
Lietuvą: “Meskim šalin karo 
kirvius’’... Jie kiekvieną išeivį, 
jeigu tas nepanašus į poną

turime noromis ar nenoromis 
sutikti, kad mūsų tautos iatori 
nę eigą šiuo metu apsprendžia 

ūsų komunistų elitas... Kaip 
visos Rytų Europos tautos, 
taip ir lietuviai išgyvena vieną 
iš didžiausių istorinių pervers 
rnų. Mūsų tautus struktūra ra
dikaliai pasikeitę. Visa tai at
siliepi* į mūsų tautos būdą ir 
galvoseną* (Dr. F. Jucevičius, 
“Tauta tikrovės ij mito žais
me” psl. 133).

Toliau dr. Jucevičius daro 
labai būdingą visiems bepdra- 
darbiautojams ir tiltų statyto
jams politinę išvadą: *Kad 
VLIKas neturi teisės kalbėti 
tautos vardu, jam labai aiš
kiai priminė Anglijos vyriau
sybė savo atsakymu į jo pa
siųstą laišką mūsų aukso reika 
lu.VLIKą sudarančios partijos 
yra išmirusių ar mirsiančių 
lietuvių partijų, o ne partijos 
lietuvių, kuriais laikosi gyva 
šiandien mūsų tauta. Tai ne
reiškia, kad mes turime atmes-. 
Ii VLLKą kaip principą. 1— 
esame reikalingi vyriausio vei 
ksnio, kuri| koordinuotų mū
sų išeivijos politinį darbą. Bet ■- ---- —
^ veiksnys turi būti dabartį- Į tyVeSmu A. Jurašienės' pasisa- 
uių lietuvių valios išraiška kymu . dėl vykstančio išguji- 
(L p. psl 136). mo Hetuviškos dvasios ir min

įsidėmėtina, kad šie Jucęvi- lies iš meno kūrinių, vykdo- 
čiaus žodžiai buvo ■ rašomi pačių lietuviškų poli trukų 
prieš 1970 metus, kai dar nei (rankomis, galutinai išblaško 
LKB Kronikos, nei kitos lie
tuviškos pogrindžio spaudos 
nebuvo. Anuomet “dabartinę’ 
Lietuvą •atstovavo “mūsų ko 
munistų elitas”, kuris išeivi
joje turėtų būti atstovaujamas gjau informacinį pobūdį, no- 

vyriausio veiksnio ’ ‘kuris rint išeivijai nušviesti tikrovę, 
koordinuotų mūsų išeivijos po vėliau atvykę iš Lietuvos 
litinį darbą”, kovotojai jau kritiškai pasisa-

Visąi panašius samprotavi- ko dėl išeivijoje susidariusių- 
mus sutinkame Vienybėje, Met J1! nuomonių, 
menyse, Į Laisvę ir Akiračių Dail. V. Žilius, savo pasa- 
žurnąlųose, nors jų pasitaiko lytoje Toronte Vasario 16 pro 
apsčiai ir platesnėje liętuvįš- ga Vaihnjp^ jau kietai pasisa- 

hkoję spaudoje, Kaip “vyriausi 
organą” ryžosi sukurti frouti- _  _____ ___ _ _ _
ninkai, sulikvidavę ar pajun- ką? “Teko Jau čia ^rdėti, 
gę savo kontrolėn VLĮKą ir idealistinį kaiknrtn lietuvių 
ĄLTą.

Pagal šį politinį samprota- hivoje egzistuojąs ar bent ga
vimą, atsipalaidavus nuo at
gyventų prolitinių partijų, dar 
siekiančių “tarpkarinės” Lie
tuvos atstatymo,, galima bus 
surasti bendrą kalbą su “mū
sų komunistais”, remiant jų 
siekius, iškovoti didesnį sava 
rankumą statant komunistinę 
santvarką ir tuo pačiu per 
“bendradarbiavimą su kraš
tu” atlaikyti lietuvybės pozi- 
Jas išeivijoje.

Save laiku, daug kąs stebė- 
josi, kaip K. Škirpa su savo 
bendraminčiais, gyvendami ir 
turėdami aukštus postus Bert 
lyne, nepermanę Hitlerio tiks
lų sudarė savo fantastinius 
planu^. Jie tikėjosi bendradar
biaudami Su atatinkamais Tre 
Jiojo Reicho organais ir pasi
siūlydami stoti bendrom ko
von prieš kimunizmą, galėsią 
atstatyti Lietuvos nepriklauso
mybę, bet jau ant visai kitĮj. 
pagrindų. •

Pasirodo, kad “jaunosios 
kartos” intelektualai ir politi
kai nenutolo “nuo obelies”, 
ves. vietoje nacių pasikliovė 
“mūsų komunistais” ir jų ben 
drakeleiviais — tikslu iškovo
ti lietuvių tautai laisvę ir už
tikrinti lietuviškos kultūros su 
klestėjimą tėvynėje ir išeivijo 
je. • ' t •

Ant tokių iliuzijų pastatyta 
bendradarbiautojų ir tiltų sta 
lytojų ideologija ėmė- braškėti 
visais kraštais kai iš Uetuvos 
atklydo pogrindžio spauda ir 
disidentai. Jau pačiame pir
mame LKB Kronikos numery
je knn. J. Zdebskio pasakyto
je'teisme kalboje buvo nusa
kyta ką reiškia bendradarbia
vimas . su komunistine vai- sujungti ? 
diia— kad kunigas užimtų sa- — Galim, ir tai nebūty taip jau sunku . 
vo pareigas, bet nebūtų pavo- — Kokia būdu?
jingas režimui“kad pats iš — Reikėtų tiktai pakeisti Midland SartagB užraktus...

0 dėl sukeltų ilgiausių gin
čų išvykti aj nevykti jaunimui

(męs matome “jautrų” Lietu
vos enkavedistų susirūpinimą 
Amerikos ir kitų kraštų lietu
vių “dipukų” vaikų lįetųviš-

__  tinis šios politikos tikslas yra 
yiesJ sunaikinti individą ir tautą, su

Į liedinti žmogų su bedvasia 
banda” (Draugas, 1977.III.8).

Tuo pareiškimu, kaip anks-

mo lietuviškos dvasios ir min

susidariusias iliuzijas apie 
“mūsų komunistu elitą’’.

Jei ankstyvesnieji pareiškia 
mai, pradedant LKB Kronika 
ir Simu Kudirka, turėjo daų-

ko prieš bendra darbiau tojų ir 
tiltų statytojų: varomą politi-

išeivių samprotavimą, esą Lie

lįs egzistuoti “tautinis komu-

siduoti generolų kvailinimui, 
oficialia jų termiųųiogija va
dina tik “buržuazine atmata”^ 
arba “reakcionieriumi”... Ben
dradarbiavimą jie supranta,

nizmas”... Tai netiesa, klysta-, viena kryptimi: Maskva mul- 
ma giliai ir pavojingai: jokio kiną — Vakarai tiki. Be korfl- ‘ 
a la itališkojo ar prancūziš- promisų” (t p.). . 
kojo “tautinio komunizmo”. .
formos Lietuvoje nėra ir būti* (Bus daugiau)*
kojo “tautinio komunizmo

I O

— Kodėl Jūs Chicagoje vis dar turite dvi 
Man girdėtos konflikto orie^Mtys, bet



būti gėda už iškraipy

L. DU ui*uki<'nė

į-
DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ uMrDb 
GINEK0LQ6INA CHIRURGU J A 

6449 So. PvUski Rd. (Crowford 
Medical Guddiog). Tol. LU 5-644c

Priima ligonius pagal sus.Varima 
Jei nęauiiicpia. skambinti 374-8004

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorįus t 

1938 S. Manheim Rd., Westchester, III. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis i> 

kas antra šeštadieni 8—3 vai. 
Tol.: 562-2727 arba 562-2728

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTU IK ŠLAPUAU TAKŲ 

CrilROiGUA 
Telef. 695-35.3 

Eon VeUey Medical Center 
860 SUMMtT STREET 

ROUTE 53, FLGLN, ILLINOIS

P. Vytautui Jasinevičiui, 
jeigu jis dar turi kiek sąžinės 
turėtų 
mus.

Edvardas Krause Kriaučiūnas,

Mažeika & hvans

-- tLV-

£USlRW!Mt

Laidotuvių Direktoriai

Prie Vijnįaus katedros dabar paverstos į meno paveikslų, galerijos

ir retušavimu
KtkKtiAUSTYAUi

Toh WA 5-AG6a

K

priminti, kad 
plakatan saki- 
for Lithuania’*

Rez.: GI 8-0873

DX W. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIŲ 
6132 So. Kedzle Ave^ WA 5 2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
siiiep;a, skambinti Ml 3-OOOL

INKSTŲ, PŪSLĖS IR ' 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Vai. i'aatrad. nuo' 1—4 po pietų, 
rketvirtad. $v6^-7rval. vak_ į| 

— Orisc' telef.r-776-2380 '
Naujas r^z. telef^ 448-5545

CPTOA’ET RISTAS 
KALBA LIETUVIŠKAI 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"contact lenses”

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 
3907, West W3rd Street 

Valandos pagal susitarimą

U, ORTHOPEDAS-PROTEZISTAi 
Aparatai-Protezai, Med. Ban 
dažai. Speciali pagalba kojoms- 

CTV (Arch Supports/ ir t t.
Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—: 
2853 West 63rd Sfi, Chicago. JU. 6062$

Telef.} PRospecf 6-5064

Leidimą* — Pttn* apdrauda 
ŽEMA KAINA

DR. K. A. V. JUČAS 
489-4441; 561-4605 

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA,.
1002 N, WESTERN AVE. 
5214 N. .WESTERN AVE. 

-Telefonas atsakomas 12 vai.

DR. VYT. TAURAS 
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

Bendrą prąkŲka, spec. MOTERŲ ligot 
Ofisas 2652 WEST 59th STREET

Tei. PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrai, trečiad, 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vąL vak. šeštadie
niais 2-4 yąL popiet , ir z kitu laiku 

pagal susitarimą.

Gėlės-visoms progoms
BEV ERL Y ufcM.n i C1A :

2«-»3 WEST 63rd SIREE1 
relefonar: PR 847833 ir PR kO834 

lĮ Taip pat naujoji Barbaro* b 
•an* Driskio- krauluvė

THE OAISV STOPP 
’918 Southwest Hwy, Oak Lawn, 

b T*<- 499-«3t» Jimai įrašyta ta svastika, bet 
(ta r pacHdmba 

f i$rvškinta.'

j MOVING
Apdraustai p*rlceav<fyfn>» 

1 H jvrirty atstumu.
ANTANAS VILIMAS |

Tol. 376-1882 arba 376-5996

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Viaoa programa* ii. WOPA,. * 

1490 kIL A. M.
; Lietuviu kalba: kasdien nuo pir-

I madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai popet. — Šeštadieni 
ir sekmadienį nuo &30 iki 8.30 
v*L ryto.

Valetu H.Emlock 44413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
cwcaoo, ai.

MO BERNIŠKOS AIR-CONDITIONED ROPLYČiOS

i

i

Phone: YArd* 74M13354 So. HALSTED STREET

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

BUTKUS - VASA1TIS
144u So. bum Ave, Cicero, 1h. Phone: ULympic 2-1003

Happy Hour Mushrooms, a prize-winning recipe at the State 
Fair of Texas, will star at any party. Crushed Fritos brand corn 
chips, wine and other tasty ingredients combine in a staffing 
for fresh mushroom caps to make a unique hot hors d’oeuvre. t

Happv Hour Mushrooms marched away with the "Best of 
Show” award at the State Fair of Texas, and they are sure ta 
get equal billing at your party table!

This prize-winning recipe combines Fritos brand corn chips 
and Frito-Lay brand dip mix with cheese, seasoning and just the 
right amount of wine for a tasty mixture to top fresh mushroom 
caps. Flashed under the broiler until brown and served bubbly 
hot. these stuffed mushrooms will be the star attraction at any 
festive occasion.
. Happy Hour Mushrooms may be made In advance and refrlg* 
erated until party time. Brush the mushroom caps with lemon 
juice or white Wine before stuffing and they will retain their 
light color during-cookiną.

HAPPY HOUR MUSHROOMS
Fresh mushrooms
Melted butter
Butter, softened
Garlic, minced or mashed
Grated Monterey Jack cheese
Red wine
Soy sauce
Frito-Lay brand toasted onion dip mix
Finely crashed Fritos brand com chips

GEOKGE F. KUDMINAS 
33i9; So. L1TUAN1CA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

M medlnm-stad 
I tablespoon* 
Ištiek 
1 elov* 

94 eep
J tablespoon* 
9 tablespoon* 
1 packacs

DIRECTIOXSt
Remove stem* from mushrooms. Wash cap* and brush with 

melted butter.
Combine softened butter, garlic, and grated cheese; mix veil. 

Add vine, aor sauce, dip mix and crushed corn ehip* te make 
APMte. ■»*. I

MH mushroom e*p* with mixture. Place on baklnc sheet and

PETKAS BIELIŪNAS
4348 So. CALlFOtCSTA AVE. Phone: LAfayetle 3-3572

> AMBULANCE 
PATARNAVI- 

£ MAS PIENĄ 
IR NAKTĮ.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAW1CZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DL S74-441A

DALMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

s _ NAUJIENOS, CHICAGO «, IL1------ Thursday, May 11 1»7T
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OKUPĄNTO PATAIKŪNAS IŠLINDO YLA Iš MAIŠO
* (Atkelta iš 2-ro psl.) 
se ir t. t... O čia kai kurie, 
prisidengę esą kunigais — Die 
vo tarnais daro pataikavimą 
akupacipai ir dar savo daro
ma propagandą nori suvilioti 
Titus, kad ir jie tarnautų žiau- 
-lam mūsų- pavergėjui. . ,

Visi patrijotinio nusistaly- 
no lietuviai turėtume džiaug
us, didžiuotis, kad. 1918 m. Lie 
uvaį atgąvųs laisvę, Lietuvos 
vyriausybė sugebėjo atstatyti 
•ugriautus miestus, miestelius. 
Buvo laisvė, gerbūvis, plėtėsi 
mok^Sj pa^ggą ir vilas tan
ios 'gerove.’ Kūt U? progresai 
pavergtoje LieljUVoje, jei vis
kas, nuo lietuvjo atįųiUu sunai 
kinta, kas jain buvo miela ir 
brangu? Gyvenimas visų, yra 
baimingas, nėra laisvo žodžio, 
laisvo įvažiavimo neleistinas 
laisvas lankymas savųjų, h? t. 
Manau ir Lie įmnigai žūnu, kas 
en yrą daloma. Įę ko<Iėl ne-i 
pasakyti teisybės? Vis^ kuni- mesį pJata^ 

douiinuojajięiai matosi toje 
nuolraukoje.Nuostabu,, kad ma 

“? t ik> lAakate matosi tik dviefu ei m . . . ' - .. tfu įrašau pirmoje eilėje — 
i“Dqwh'*1, ir trečioje — “Com
munist1 Filin”; Gi antros ir kel 
virtos eik’-s įrašų nesimato.

“Draugas” Nr. 99-tas 1977 
bl. balandžio įnėn. 28 dieną, 
skelbia Vytauto Jąsinevičiaus 
laišką: “Del fotografijų tikru
mo”. J.is sako:

— Mūsų spaudoje (žiūr. 
“Dirva” balandžio 21 <L) jra 
skelbiama, kad nuotraukojė 
.apie demonstracijas prieš Jau 
uiino dentrą yra įpaišyta na- 
,ęių svastika. Kadangi tą nuot
rauką dariau aš tvirtinu,- kad 
s va stika nėra įpaišyta, bet tik 
raj. dalyvavo deruonstracijo-:

Vytauto. JasineAičiaiis tvirti 
uimai atrodytu teisingi, beito
se denūns-tpacijose dalyvavau 
aš įr turėjau privilegiją būti 
ęufotigcafuotas su mano ne
šamu plakatu tai žinau. Tą fo- 
įogrąfiją, pakartvtinai buvo 

u’ skelbta jėzuitų “Mūsų Žiniose” 
'x niąriioAų, r “Drauge”. “Tėviš. 

kės žiburiuose'^ ir kitoj kata
likiškoj bei prokumunistinėj 

en yra u^vu^. XV oy • spautloj visur atkreipiant dė

gų ir lietuvių pareiga kovoti 
už Lietuvos laisvę, nepalai
kau Ii ip.Ū.ąii tėvynęs,. pąvergę- 
:ui. Garbe kunigams, kurie tin 
kainai eina savo pareigas, dir
ia artimo meilėje. Garbė tiems 
kunigams.ir lietuviams, kurie 
ugeba eiti dirbti tėvyn™ Me- Ten 1)uv() įra4vht;: ie
„vos laisvei. Garbė spauiko,. je _ q keh.irtoj<, _

kuri dirba patrijoluų darbą, -j.-rce(|ol!1 fol. Ulhuania-. Tal. 
-cda ovą uz mūsų tesu H : jeigu buvo išbraut a iš plaka 
-roicvių žemę. ■ , ((o antros in ketvirtos eilės įra-

Laukiu, kad be vis, paku-(iai lai s,vairae tad bu. 
kavima., o ypatingai kunigu. spe;.iaUsto Fanka, M uk 4a. 
kurių pataikavimas okupau-lm ‘ 
pač piktina visus tikinti uo

dus, baigtųsi. Vauskimė^ es^l 
’ięttiviais, sūnūs ir dukros mo-j 
imf, kurios nesibijodamos karĮ Karlu norisi 

• ėjimų ir Sibiro kančių vedė įmano įrašytas 
' ■ gyvenimą,' nys: “Freedom

I nėra priimtinas nei komunis-
-kovę už Lietuvos į,„ _  ..
už kalbos išlaikymų. Dirbkime | 
r eikime tuo keliu, kurį mūsų i tams, nei mūsų katalikiškai 
didvyriai Lietuvės laisvės ko- spaudai, kuri daugeliu atvejų 
votojai nurodė, iki laisvės lai- pritaria InMidradarbiaulojauis 
•tiėjimo Lietuvai!

Nieku nėra grateaaio apie narvus Uhuojanu
teie liclmma cuuziumjmm pievelę. Amerikoje oe
fipm entfiss p*rv*‘^ lAauvinti Reikia patynmc

yra išėjusi ne<bdeM 40 puslapiu agrommo A Seštnko anygek
kurt vadinau js

SODYBŲ ITEVK1.RS
Knygelėje viską*, kad lieču pieveles Apr«syu kaip

tolt uŽBUgintl kaip lem* trėsti U priturėti Nmn<*n«s *»P Knygek- 
pardavinėja. Uėvvbavaėlėjk gali kriygelę įsigyti ož $1.25 Jeigu 
kas toliau gyvena ark* nenori utvaiiuo*, tat atstųMS M 38 taki 
•rba Monty Orderi, o ae» knygelę JamZ pastele ?v»<ua pratome 
liūsti tokiu adresu:

Sw. HAJ STKU ST, CHWAWM tkjk

. Lietuvių Mftėrų Draugija 
“Apšvieta” rengia 70 metų ju
biliejinį banketu sekmudiedį, 
gegužės 15 d., parkos West, 
6301 W. 63rd St, pradžia 1:00 
vai. p. p., auką >8.50. Bilietus 
galima įsigyti iš pirm. S. Kau- 
lakis 225-3016, arba rast. R. 

Didžgalvis 927-8660 ir bus ga
lima gauti prie įėjimo. Kviečia
ma visuomenė (atsilankyti ir- 
kartu paminėti šį jubiliejų kar
tu su narėm. Kniečia valdyba 
ir narės.

SteHa Kauiakis, pirm.

Notre Lame universiteto Spor
to direktorius yra vienas iš žino
miausių Amerikos lietuvių spor
tinėje bei organizacinėje veik
loje. Jis visuomet padėjo ir pa
deda mokslo siekiančiam jauni
mui, todėl mielai sutiko būti gar
bės svečiu įietųyįų Prekybos 
Rūmų tradiciniame Stipendijų 

. bankete gegužės 15 d. Martinique

Lietuvių Suvalkiečių Draugi
jos piknikas įvyks gegužės 15 
Vyčių sode ir salėj, 2455 W. 47 
St. Gros smągus A. Ramonio, 
orkestras. Veiks bufetas, už- restorane. Pradžia 5 vai. Ean- 
kandinė, laimės šulinys. Pagerb- keto įr pirm yra Vincas 
sim mamytes ir močiutes. Pra- .. . , .
džia vidudienį, kviečiam visus Į^amosKa. Rezervacijom? e . 
dalyvauti. Valdyba

MIELAM PRIE"' ELI U1^ VLADUI MINGĖLAI
mirus,

žmonai LIDIJAI ir šeimai reiškiame nuoširdžią
' .” užuojautą ir kartu liūdime.

Teofilė ir Zigmas Mišauskai

Mylimam tėvui ir seneliui,

VYTAUTUI VALEIŠAI
i. \ • f - : • ' ' .r . -<

įnirus* dukterį Aldoną Brusokienę ir anūkę 
Danutę šioje liūdnoje valandoje nuoširdžiai 
užjąuęįa ir .kartu.liūdi " s

JAV LB (R) Vakaru Apygardos Valdyba
7Dr. Balčiūno vadovauta

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Dievas yra dvasia Ir jo garbintojai turi garbinti jį dvasia ir
tiesa". — Jono 4:24.
Reikia nuolat atsiminti, kad Dievas, kurio akivaizdoje mes esame, yra 

dvasinė esybė, turinti neribotą galybę. Jis pažįsta mūsų mintis ir visus 
širdie sumanymus; todėl tikras ir jam patinkamas garbinimas turi būti 
darytas iŠ tikros širdies, dvasioje ir tiesoje. Esamuoju laiku nėra daug 
tokių, kurie taip daro. Ateityje, Tūkstantmetiniame amžiuje, kuomet Dievo 
pažibi n ra s bus visuotinas ir kuomet visa žmonija bus išgelbėta iš nuodėmės 
ir palaminta pradinis Dievo meilės įstatymas bus vėl parašytas žmogaus 
širdyje. Tačiau vertais ir tinkamais gauti amžinąjį gyvenimą bus pripa
žinti tik tie, kurie klausys ir garbins Dievą dvasioje ir tiesoje.

Vist tno, yra town u palieči* kiekvieną tHf kur yra mt
rudeli? J tą klausim* atwko knygutė "ViltH po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

R ZAYIST 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILU 6O62¥
IV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

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

:»ig-v7 So. HERMITAGE AVENUE
Tek: YAzas T-1741 -1742

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

MARQUETTE FUNERAL HOME 
2533 W. 71st Street 
Telef,; GRovehill 6-2345-S 

1410 So. 50th Ave., Cicero 
Telef.: TO we hall 3-2108-3

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE tutomobiliams pastatyti

Lietuvą 

Laidotu vi ų 
UUreKtorių 

Associacijos

AxYTaNAS AL PHILLIPS 
tUjlAd 1K LaUKINaS LABAiXAbbKAS

33U7 bo. LllUAiMCA AVENbE. Phone: YArda 7-34Ū1



biliejų. Angelė $inickaitė pa
lesta. redaguoti jubiliejini lei

dinį. Sekmadieninės mokyklos 
Tėvų komitetan išrinkta Irena 
Kleinaitienė, Ema Morovienė, 
Raimūnas Buntinas, Ervydas, 
Naujokas ir ViĮjus Trumpjonas

— Mokyt. Jadvyga Reginienė, 
padedama Danutės Krokytės, 
sėkmingai vadovauja Rodiesle* 
rio lietuvių tautinių šokių gru
pei “Lazdynas”.
nj suorganizuota jaunųjų gru-jmo centre. Rus paminėta poeto 
pė iš lituanistinės mokyklos vy-Įo. V. Milašiaus 100 m. gimimo 
resnių mokinių. Tėvų komitetą sukaktis. Paskaitą skaitys rašyt, 
sudaro Marija Stankienė, Aldo- ą. Vaičiulaitis.
na Olienė, Nijolė Pierce, Glori
ja Zlatkuvienė. Kostas Mačiu
lis, Raimundas Tamošiūnas i. 
Juozas Laukaitis.

Poezijos Dienos ruošiamos
Praeitą rude- gegužės 27-29 Chicagos Jauni

j — Kazimieras G. Oksas is- u- Į. ' rinktas VII Respublikonų Orga-
nizacijos Tautinių Grupių Tary
bos bei atstovų konvencijos pri
ėmimo komiteto pirmininku, Ro-, 
bertas Mačiulis spaudos ir vi
suomeniniu reikalų pirmininku, 
o Elena Jurgėlą — raštinės rei
kalų .koordinatore. Konvencija 
bus gegužės 20-22 .d. Blackstone

— Liuda Ruzgaitė iš Gary, 
Ind., dalyvaus Lietuvių Prek^ 
bos Rūmų tradicinio Stipend! 
jų banketo programoje gegužės 
15 d. Martinique restorane. Pro 
gramoje taip pat dalyvaus pa
saulinio masto šokėjai Elena ir viešbutyje, Čikagos mieste. Jai 
Juozas Vieraičiai, laimėję kon- vadovaus kongreso atstovas E. 
kursuose daug premijų. Banke ĮDervinsgi. Garbės svečiais bus 
tą praves. Juozas Jerome. V. Še- sen. R. Dole, gub. Jim Thomp-

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

ir,

pa-

' PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
' IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAlŠ

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I

PETRAS KAZANAUSKAS, Plezdentas

2212 W. Cermak Road Chicago, II), Virginia 7-7747

ma.šką yra LPR prezidentas ir 
banketo pirmininkas.

— Izabelės Motekaitienės dai 
navimo studijas kursantų koncer 
tas bus šį penktadieni, gegužės 
13 d., 7 'vai. vak. Jaunimo cen
tre. Visuomenė kviečiama. Po 
koncerto kursantų tėvai ruošia 
vaišes.

son, sen. W. Brock;- sen. Richard 
Lugiar, Cleveland© miesto me
ras Ralph Perk ir kiti. Didžia
jam bankete kalbės sen. Dole.

Kazūnleras G. Oksas
buvęs Chicagos Lietuvių Tarybos pirmininkas, žinomas respubli
konų organizacijos veikėjas, pakviestas tos partijos Tautinių 
grupių tarybos ir atstovų konvencijos Priėmimų komiteto pirmi
ninku. Konvencija bus gegužės 20-22 d. Blackstone viešbutyje, 
Chicagos nriese.

— Spaudos Klubo narių ir pri 
jaučiančių susirinkimas bus ši 
penktadienĮ, gegužės 13 d., 7:30 
vai. vak. šaulių namuose, 2417 
W. 43 St; (Pr.)

— V. Verikaičio vadovauja
mas Hamiltono lietuvaičių cho
ras “Aidas” rugpiūčio 6 d. iš
vyksta koncertams Į Pietų Ame
riką. Koncertuos Argentinoje, 
Brazilijoje, Kolumbijoje, Uru
gvajuje ir Venecueloje. DalĮ ke
lionės išlaidų apmoka Kanados 
valdžia, o likusias telkia Tėvų 
komitetas, pirm. J. Pleinys.

— Liet. Ev. Tėviškės parapi
ja ruošiasi švęsti 25 metų jo

— SLA 134-tos Moterų kuo
pos susirinkimas Įvyks šeštadie
nį gegužės 14 d., Chicagos Sav
ings ir Loan patalpose, 6245 So. 
Western Ave., 1:00 vai. p. p. 
Visos narės malonėkite daly
vauti. Valdyba

so papuošalai if brangenybės, dradarbiavimas su sovietais yrą 
Didelis 14 ir 18 kt. aukso gran- patriotinis aktas, paliekant su 
dinėlių pasirinkimas. TERRA jais konfrontaciją pavergtie- 
atidara kasdien iki 5 vai., pirm.,

ir ketv. iki 8 vai. vak. Šventadie
niais uždaryta. Adresas—Terra, *
3235-37 W. 63 St., Chicago, Hl., 
tel. 434-4660.

DOVANŲ PREKĖS BET KU
RIAI PROGAI — kristalas, por- 
celanas, sidabras, gintaras, auk-

siems ... '-gg
Naujienos buvo ir yra už de

mokratiją ir toleranciją. Deja; 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos, tolerantų ir palikti 
Įvairių-rtipų bendradarbiauto jus 
visiškoje laisvėje. 5

Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Naųijenos yra 
būtinos kiekvienam . Hetuviui. 

ruomet nebijojo ir nebijo kon« Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
rontacijos, nors dabar daug padvigubinti. Naujienų skaity
tas nori Įvesti madą, kad ben* tojus.

* Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
Jūtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie-

frontaciios.

STRAIPSNIO 
KONKURSAS

Lietuvos šaulių Sąjungos 
Tremtyje centro valdyba skel
bia konkursą už straipsnį, ku
riame būtų gvildenama; šau
lių idėja, jos reikšmė ir prilai
kymas svetimuose kraštuose 
gyvenantiems lietuviams, Sau
lių organizacijos įnašas tauti
nei gyvybei išlaikyti ir kovai 
už Lietuvos išlaisvinimą 
šaulių organizacijos vieta 
tuvių tautinėje veikioje.

Straipsnio pavadinimą 
sirenka pats putorius. ,

Tas pats autorius konkurse 
gali dalyvauti tik su vienu 
straipsniu, i 1

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

Premijuoti straipsniai 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 payar- 
dę, 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 
— ji 150.00 dol ’ II — ji 100.00 
ir III— jį 75.00..

Konkursui straipsnių Įteiki 
mo data? 1977m. birželio mėn. 
1 <L (pašto antspaudas). Straip 
snius siųsti adresu: Jonas Ja
saitis, 7217 Sb. Francisco Avė., 
Chicago, Ill., 60629/ T * . - - ’

LŠST centro valdyba

ŠEŠIŲ apartmentų puikus mūrinis. 
Arti Šv. Kryžiaus ligoninės. $17,000 
pajamų.

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

3 BUTAI ir biznis, gera trąnspor- 
tadja, arti bažnyčios.

TAVERNA ir 6 kambarių butas vir- 

pašiūlymus.
2 BUTŲ medinis. $12,000.

ŠIMAITIS REALTY

Jeigu Įdomaujatės Įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamo tur
to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakušovienės, 
Realtor, vadovaujama lietuviška Įstaiga- -

6705 Gulf Blvd., St Petersburg Beach, EE 33706 
TeL 813-367-1791 dieną arba 813—360-0744 vakare.

LIETW0S AIDAI
Penkt. 9:30 - J 1:00 v. v. - 1490 AM 

;Šešt. 8:od- 10:00 v. V.z- 106.3 FM 

Sekmad. 9:30 - 10:00 v. r. - 1230 AM

Veda K. BRAZDZIONYTT
2646 W. 7Išt Street, Chicago, iMinois 60629 

Telef. - 778-5374

HELP WANTED — MALE 
Darbfninky Reikia

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 80608

f.

Išėjusi iš spaudos ir, galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIU POLITIKA
. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan

gas daryti Įtakos Į krašto politiką. 102 psL 'Kaina 81.50.

Knygos bus išsiųstos, jei 81-50 čekis arba Money Orderis 
■ " ' f - r i

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

. i Didelis pasirinkimas garo* rOilac Įvairi? preHfe.
MAISTAS Ii • EUROPOS SANDtLIŲ.

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, IIL 60629. — Tai. WA S4737 
3333 So. Halstad Chicago, 111. 60608. — TaL 254-3328

MAINTENANCE MECHANICS
■ For plant in heavy 

metals industry.
Applicants must have well 

rounded mechanical“'background of 
conveyor systems. ‘Overhead cranes, 

hydraulic systems and other 
. plant ^machinery.

Welding experience also required.
R. LAVING SONS, INC.

3426 S. KEDZIE AVE. 
(Equal Opportunity Employer)

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy reikia

REIKALINGA MOTERIS padėti vir
tuvėje ir prie baro-5 dienas savaitė
je. Teirautis nuo 1 iki 6 vai. popiet 
Tel. 944-9741. ■ /

Reikalingos nuolatiniam ir 
daliniam laikui (tarnautojos 
(Tellers) su patyrimu ar be. Rei
kia mokėti lietuvių ir anglų kal
bas. TeL 254-4470.

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
MAūJTEMOMS Kemet nėjo 00 metą. Enint tą sukaktį, ferUant pintoje 

Amerikos lieturhj dienraščio steigėjus bei lietuvlžkos spaudos pinnfl- 
aus Ir atliekant būtinas pareigas amžinm lietu sybėg ižUfrlmui skel
biamai Nanjienq platinimo rajui. .

RAUJECTOS tvirtai ztcrri ir kovoja ui Ltetaros fr pavergtą Uetrrfą laisvę, 
neidamo* ir neridėdaaoa 1 sandėrius su okupantais ir jq Kalio-

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

NAUJIENOS atstovauja tyliąją Beturiu daugumą ilsis pasimetimo, reto-

nas yn mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.
Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu meto proga 

skelbdama platinimo vajų kreipiasi | visus lietuvius pasekti lietuviško® 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos fr jos Žmonių gerovei, siekiant visuotino lie- 
tuviškų reikalų renessBBB.
KAINUOJA: Chicago!* Ir Kanadoj nwtanw — 83OJO, poMl mHų — flUE, 

trims mėn. — MJ0, vlanam mėn. $X00. KHo«o JAV riste** mofama 
— $26.00, pusol moty — $14-00, vienam mėn, — UžtaonJuo- 
v» — 131.00 motame. Susipažinimui slunžiama savaftt eemoicamaL

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St.

Chicago, HL 8060§

Siunčiu --------------o dot Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio

l~~| Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių Įsipareigojimų.

PAVARD® IR VARDAS _

ADRESAS

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

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

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

Jociai Kaminskas, SIAUBINGOS DIENOS: Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk-

Juozai Kapa^imkaig IžEIVIO DALIA. Atsiminimai. Šelvio Dalia 
m natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje, bėjai- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens Istorija. Knyga taukiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
Urenta J anglų kalba.

M. ZoUanko. SATYRINtS NOVtLtS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių. 199 pusi., kaina S2.

O. Kuraitis, KELIONt Į ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Au
toriaus partabumą neapgauna Intmdsto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai Abi knygos paradytos lengvu, gražiu stiliumi.

Prof. P. Pakarklls, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBtS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psl. dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina S2.

Vincai famalMt. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIM PARAiTtJl.

ftie ir kiti leidiniai yra gaunami <
NAUJIENOSE, 17S? Se. HALSTED ST^ CHICAGO, ILU «SOS 

rHiUnlaM darbe valandemlf arba užsakant paihf lt GfWa4aat 
feak| ar pinlflRf parUMą.

MISS SONYA
Gifted Spiritualist 

Consultant — Healer & Adviser 
Will help you no .matter What your 
problems are.

1037 West Irving Pk..-Chdago, Hl. 
For appointment call 871-6528

AR JAU PASIDARĖTE.
SAVO TESTAMENTĄ?

• >

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

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma Naujienų' administracijoj 
Knygos kaina 83.. Su legaližko- 
nais formomis — 83.50.

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

rl ,HT HEA»T DISIASI

GIVE HEART FUN

skelbimas
6 KAMBARIŲ tvirta mūrinė rezi

dencija prieš parką. Labai dideli kam
bariai. 1* vonios, $26,000.

2 BUTŲ gražus mūras Marquette 
Parke. Du atskiri šildymai gazu, įreng
tas beismantas, garažas. $32000

IŠTAISYTAS 4 butų, mūras. Atski- 

pas. 2l auto mūro garažas, Marquette 
Parke. $43,900.

TVARKINGAS 3 butų mūras. Nau
jas gazu šildymas, 3 auto mūro gara- . 
žas. didelis sklypas. Gage Parke. 
$38,600.

GRAŽIAI APKALTAS^ su nauju 
stogu, didelis. 2 apkštų namas. Nau
jas gazu šildymas, nauja elektra, dvi
gubai platus sklypas, labair pelnin
gas. Marquette Parko vakaruose. 
$25,900.

šuje.. Reikia greit parduoti. Duokite ,ri nauji gazu šildymai, platus skly-

’ Notary Public
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St. TeL 436-7878

TRŪKSTA NAMŲ PARDAVIMUI

Namai pardavimui: \
MARQUETTE PARKE 4 miegamų 

mūrinis, arti bažnyčios, mokyklos. 2

6 MIEGAMŲ mūrinė rezidencija su 
valgomu. 2 masinu mūrinis, garažas. 
Apyl. 66 ir Mozart.

1% AUKŠTO mūrinis. 5% kamb. 
apačioj. 4% kamb. viršuj. Įrengtas rū
sys. Mūrinis garažas. 62 ir Kolin.
I 8 MODERNŪS butai — labai gerai 
išlaikytas namas. Visi butai po 4 kamb. 
Prie 55 ir Kedzie.
{ BRIGHTON PARKO pyl. geras in
vestavimas. 3 mūriniai namai “po 2 
butus $20,0000 kiekvenas. Pardavėjas 
pageidauja parduoti visus namus vie
nam pirkėjui.

60 AKRŲ farma į pietų vakarus nuo 
Lemonto. Galimybė išdalyti sklypais. 
Kaina $5,500 už akrą. _

BUDRAITIS REALTY
, įvairi apdrauda — INSURANCE.
BUTŲ' NUOMAVIMAS — parenkant

4243 W. 63rd St., Chicago
Tel. 767-0600.

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 

A famous name in Southern Building 

Regionai Office Cameo Tower Build
ing

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635

Area Code 312 771-8200 

'ANNA DOCHE§
Lithuanian Representative

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

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

1 —— -■^<■■1^

Didžiausios kailių 
pasirinkimas 

pas vieninteli 
lietuvį tail 11 įtinką 

Chicago  je

263-5826 
(jstaigoe) ir 
677-8489 

(buto)

185 North W»hs*h Areno*

RANGE 
RREIS 
WILDFIRE

MAIMIBNQI, CMIGA40 R, ILL.— Thursday, May 12, 1977

REAL ESTATE \
2625 WEST 71 STREET 

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
, Namg Statyba Ir Remontas

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

- . Tel. 927-3559

TAISAU NAMUS
Telefonuoti: 

476-7727 arba 523-9367

D 1 M E S I O
52—S0 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523^8775

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBES

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

M. i I M K U S 
Notary Public 

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

PERRY PLAZA MOTEL 
1007 Pirk Av«^ Hot Springs, Ark. 

Albertas Ir Kęstuti Roženal, Sav. 
t Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV, šildomas’ maudymo

si baseinas, telefonas, valkams žaidi- * 
mo aikštelė. Galima rezervuoti tai 
501-673-9814.

BEST THINGS IN UFE
liafl Frank Zapollc

GA 4-8454

Slate Farm Life Insurance Company

— Naujienose galima įsigyti 
Algirdo J. Kasulaičio anglišką 
knygą “Lithuanian Christian 
Democracy”. 244 psl., minkšti 
viršeliai, 84.00. Persiuntimas 
paštu kainuoja dar 50 centų- 
Knygoje yra daug geros lietu
viškos visuomeninio gyvenimo 
informacijos.

"NAUJIENOS' KIEKVIENO 
.LIETUVIO

DRAUGAS IR BIČIULIS


