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ISPANIJOJ PRASIDĖJO TRIJŲ SAVAIČIŲ
RINKIMINĖ KAMPANIJA Į PARLAMENTĄ

. Moliukiečiai paėmė -įkaitais 16 I rilandą ir 
'reikalauja Moliuky saly nepriklausomybės

MADRIDAS, Ispanija. Praeitą antradienį, geg. 24 d., 
visoje Ispanijoje oficialiai prasidėjo trijų savaičių. rinkiminės 
kampanijos laikotarpis. . Visos politinės ^grupės, užsiregistravu
sios vidaus reikalų ministerijoje, gali agituoti žmones balsuoti 
už jų pastatytus 'kandidatus į naują Ispanijos parlamentą. ~

Daugelis žmonių buvo apimti, 
didelės baimės. ' Jiems atrodė, 
kad rinkiminės kampanijos die
nomis prasidės netvarka, žinių 
agentūros,, laukusi osLdemonstra- 
ciją ir neramumų j; nustebusios 

' paskelbė, kad pirmomis rinkimų 
kampanijos valandomis krašte 
neįvyko meidefitų. , f U'

Vyriausybė pasini^usr
5 palaikyti ’ "

- * \ ‘-r-' v _ -= -» -ę 4. * - x " k -i*. ;

Ispanijos vyriausybė yra pasi
ryžusi palaikyti tvarkąvisą rin
kimų metą, nėleisdarrią sė^sfre- 
mistams sauvaliauti. Ispanijos 
policija, civilinė gvardiją ir ka- 
riuomenės J;ganyąąnaj,.yra pa- 

: ruošti tvarkai palaikytų j

Didelės pensjos
WASHINGTON AS. — Valdžia 

šiemet išleas jaugiau pinigų 
sveikiems žemiau 65 metų mili- 
-tarinio personalo pensininkams 
negu-išleidžią-naujiems Oro Pa? 
jė^ijJčktiirams Jr Laivyno, lai
vams,; pasakė kongr. Les Aspin 
(D.-Wis.) sekmadienį. Jis pra
nešė, kad federalinė valdžia 1977 
metais išmokės apie $6.7 bilijo
nusdėl daugiau kaip 800,000 “iš
ėjusių ,į pensiją”, paleistų be 
mažiausio negalavimo jaunes
nių kaip 65 metų amžiaus. Ei- 
naht įstatymais, karinis perso
nalas gali -jau imti pensiją ati
tarnavęs 20 metų, nepaisant ko-

---- ----- ' . ’<\iš«ne farastę yra 6,000. kandi
datų. Kiekvienas;'laiku Užsire
gistravęs;'-turi įę&ę'ne-tik‘, kan
didatuotų bet jis-s^di artagituoti 
balsuoti, už į^ąvpfą^^^r^ątsto- 
vaujamą.

/į;- * ■ -N «. ■>’•» ■ *.

VaskonijoijėlĮįy^o t.Icėlf susi-.

pirmą. $ agitaci jos - dw visatrie

Septyniųdienų 
karščių rekordas
CHICAGO. — Jei kam dėl to 

vėsiau; praeitą'sekmadįenį 3 va- 
andą popi et Chicago j e buvo šu-

ThuŠtasT^ m etų karštos'sąvąitėš 
^kordas;: Tat buvo /septinta die
na/kai termometrai laikėsi, kad 
ir vienu-kitu, bet? aukščiau 90 
laipsnių. ’ : j

Pirmadienį “Sutinimas” kiek 
atleido temperatūrai pakilus 
“tik” iki 85 laipsnių, bet oro 
spėjikai spėja, kad gaivesnio vė
jo bangai nuėjus į rytus devy
niasdešimtoji temperatūra grįš 
nieko netrukusi. L

Ligšiolinis savaitinis, nepil
nas, o dienų po 90 laipsnių re
kordas buvo iš 1962 metu.

____ kd-;
bas, bet ■&uojąu> Mąiš^įo, kad; 
moteriškė yra-visai' sh&nųsi ir 

r kalbėti jau nebegali. Ji; džiaugė
si, kad galėjo grįžti 4 .Ispaniją 
ir nori, kad jai niekad:-nereikėtų 
iš jos išvažiuoti."/

Moliukiečiai rengiasi 
šaudyti olandus

ASSEN, Qlandija.. — Moliu- 
kiečių teroristų grupė užėmė 
vietos pradžios mokyklą, suė
mė visus mokykloje buvusius 
vaikus ir 6 mokytojus. Prie jų 
pridėjo traukinyj e buvusius ke
leivius. olandus.

Moliukie^tai pranešė Olandi
jos vyriausybei, kad jlė pradės 
šaudyki paimtą 161 įkaitą. Jie 
šaudys po vieną, kol Olandijos 
vyriausybė nutars duoti Moliu
kų saloms laisvę. - ■

Praeitais metais moliukiečiai 
buvo suruošę panašų užpuolimą, 
bet nieko iš to neišėjo. Suiihtieji- 
pradžios mokyklos vaikai neturi 
supratimo, ko tie ginkluoti žmo
nės nori, o mokytojai yra susi
rūpinę.

Wernher von Braun
. sunkiai serga

ALEKSANDRIA, W. V. — 
Aleksandrijos ligoninėje vėžiu 
labai sunkiai serga Dr. Wernher 
von Braun, raketų pionierius Vo
kietijoje ir Amerikoje.:;

Skausmai viduriuose jam bu
vo toki'dideli, kad mokslininkas 
negalėjo jų pakęsti, jam buvo 
padaryta operacija, kad suma
žėtų skausmai, bęt ligoriis ge
rokai susilpnėjo.

|' t - c z.
Mokslininkas ir praktikas mai

tinamas venomis. Geriausieji gy
dytojai priėj<r išvada, kad jie 
nepajėgia ligoniai padėti.
14
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Saulė.tak* 5:24, Iddtiasi 8:11

Mondale karališkoje’ aplinkoje

LONDONAS. — čią’ yra tokia 
Burns detektyvų įstaiga, kurios 
uniformuotas ir žandinuotaš sar-> 
gas saugo vartus- į Winfield 
House, Amerikos ambasadoriaus 
rezedenciją prie švl Jokūbo (Ct. 
-James) Dvaro. Kai JAV vice
prezidentui viešint Londone ir 
užprašius spaudos reporterius'.į 
JAV'ambasadą arbatos, sargai 
pamatė prie vartų' privažiayušj 
autobusą, iš kurio pradėjo, išlip-1 
ti “bonejus” turistų, jis skubiau
siai vartus užtrenkė. ' ‘ ,

Vienuolika žmonų buvo perdaug į

SALT LĄKĖ CITY, Utah.,į- 
Čia s u vjsomiK religinėmis apei
gomis. buvo palaidotas vienas 
murmonų “patriarchas” Dr. Ru- 
lon C. Allerd, kurio laidotuvėse 
dalyvavo riša vienuolika jo žmo
nų ir 36 vaikai ir .1,500 Hūdin- 
čių palydovu Spėjama, kad 
Utah, valstijoje yra dar apie 35,- 
000. mormopų,kurie. prisilaiky- 
dairii tabįjjosįpraktikuoja mo-

Allred buvo dvie-

Ambasadorius’ Young Afrikoje

KHARTOUM,Sudani. — 
Jungtinių Valstybių ambasado
rius prie JT, Andrew Young pa
sitaręs ąu. Zambijos., pr^įdęntu. 
Kenneth Kanada, pirmadienį at
skrido i jSudsnią’tiiįtišs šų1 prezi- 
dehtu Jaafar- Numeiry. Kaun- 
da ’ pasakė, kad iZąmbijos bau-, 
ūžiamos priemonės prieš. Vaka-. 
rų alyvos kompanijas,..nbvyflc- 
džiusiąs' fibdezi jok boikotą, su
kėlė '“paniką”.1- Young be to kal
bėjosi per 30. minučių su Piet
vakarių Afrikos, kitaip vadina
mos Namibia, Liaudies Organi
zacijos lyderiu Sam Nūjoma, 
kurs ‘ vėliau prtilešė,kad buvo 
tartasi apie JĄV-bių pastangas 
priversti Piėtų' Afriką perduoti 
Numibijos valdžia juodųjų dau- 
gumai. * ■ • ■

; Rabinas grįžta į pareigas ..

TEL AVIV. — Izraelio- mirus-* 
teris pirmininkašYitžhak Rabin 
šią savaitę baigia savo “ištrėmi
mo” mėnesį, kai iškilo pinigų 
skandalas,'į kurį buvo įvelta jo 
žmona, ir perims atgal ministe- 
rio pirmininką pareigas, kurias 
per tą mėnesį ėjo Krašto Ap
saugos ministeris Shimn Perez.

Ta«s mato “viltį- protingai” 
susitarti

MASKVA. — Oficiali Sovietų 
žinių agentūra Tass pirmadienį 
paskelbė,' jog praėjusios savaitės 
derybos Genevoje “dar sykį pa
rodė, jog protingas susitarimas 
tarp SSSR ir JAV tokiais klau
simais' kaip strateginių, ginklų 
apribojimas “yra galimas”. Ly
dinant su kovo mėnesio mitingu 
Maskvoje, kai kuri pažanga kai 
kuriose svarbiose problemose 
pastebėta, nors dar teksią pra
eiti ilgą kelią, kadangi “Ame
rika vis dar negali atsisakyti mė
ginimo laimėti sau vienašališkos 
naudos”.

JAV kongresas yrajpaH galingiausiioir įstaiga pasaulyje. Josios privalo 
klausyti krašto gyventojai,- kinieti Jpareigūnaį ir net prezidentai, s Kaį 
Richard M. Nixonas neprisilaikė yęikiancty. įstatymyj į is buvo priverstas 
pasitraukti is prezidentūros. - Kongresas 1 nepripažinoLietuvos įiunginro j 
Soviet? Sąjungą. \

... - ■■.•-.i-- ■

MONDALE IR YOUNG PADARĖ ĮTAKOS
I PIETŲ AFRIKOS VALDOVUS

• r i * -**”*" ”* * »^*^ - - * 1 * -

i Abu atstovai bandė įtikinti Afrikos
.r ,-s-’ vadus apie naują JAV užsienio politiką ?

WASHINGTON, D. C.: 1— Viceprezidentas Walter Mondale, 
praleidęs dešimt dienų Portugalijoje, Ispanijoje,-Vienoje, Belgrade 
ir Afrikoje, pirmadienio vakarą grįžo į Washingtona..

Austrijoje karščių sugadin
tas maistas buvo pakenkęs jo vi
duriams, bet Belgrade jis grei
tai atsigavo ir gana ilgai kalbė
josi su diktatrium Tito.

Viceprezidentas, - vykdyda
mas prezidento instrukcijas, už
tikrino Jugoslavijos vyriausybę, 
kad gaus JAV paramą, kol ban
dys nepriklausomai tvarkyti val
stybės reikalus.

Keičia Afrikos valstybių politiką

Ambasadorius Andrew Young 
yra įsitikinęs, kad jo pokalbiai 
su' juodukų vadais gerokai pa
keitė Afrikos vadų politiką. Iki 
šio meto jie buvo pasiryžę ves
ti kovą prieš JAV, bet dabar jie 
nori viską savarankiškai tvar
kyti, kad galėtų pasekti ameri
kiečių pavyzdį, tarpti ir būti ga
ilingais.

Kelios naujai .suorganizuotos 
Afrikos valstybės buvo linkusios 
krypti i komunistinę sistemą, 
bet paaiškėjo, kad rusai nieko 
Angolai negali duoti.

Kastro kareiviai turi žymiai 
didesnes privilegijas, negu tu
rėjo portugalai, o sovietų diplo
matai pataria Dr. Neto gauti pa
skolas iš Atn'erikos, nes patys 
rasai -nieko jiems - negali duoti.

WASHINGTON, D. C. — Auk
ščiausias- teismas nagrinėjo bu-’ 

.vusio prokįiroro John Mitchell, 
prezidentę.pa tarėjo H. R. Halde- 
mano ir Baltųjų Rūmų štabo vir
šininko'.John Ehrlichman skun
dus Aukščiausiam teismui. Jis 
nurodinėjo, kad teisėjas John 
Sirica padarė kelias klaidas, juos 
taip skaudžiai nubausdamas.

‘ Aukščiausias teismas patvir
tino teisėjo Siriko sprendimą ir 
įsakė nuteistuosius padėti į ka- 
lėjįmą, . kad. atsėdėtų ' ^paskirtą 
baušm^^Ehrii’chmaiiaš-jau te
besėdi, o-John Mitchell netru

ktus- fuYėiSykti .už grotų porai 
metų. Jis žinojo apie Water
gate skandalą ir buvo vyriausias

Prancūzai nedirbo 
visa diena v c .

PARYŽIUS, Prancūzija.—Pre
zidento Valery Giscard vyriau
sybė paruošė planą krašto’ūkiui 
sustiprinti.. Ji ėmėsi visokių 
priemonių, kad būtų gerokai su
mažintos, vaistytu išlaidos. Bet 
Paryžiaus darbininkai, patyrė 
apie valstybės planus taupyti 
kiekvieną centą, paskelbė Vienos 
dienos streiką, šitas streikas 
dar labiau pakenkė prancūzų 
pramonei ir prekybai, nes niekas 
nedirbo, naudingų prekių : nega
mino. 5

r MASKVA, Rusija. — Sovietų 
spauda, džiaugiasi, kad Ženevoje 
pradėti pasitarimai strategi
niams atomo ginklams kontro
liuoti. , - ’ ; ,

Pati. Maskva, pripažino pada
riusi nuolaidas, sumažinusi ra
ketų skaičius, bet ji labai nepa
tenkinta, kad sekretorius Vance 
ir toliau, siūlo mažinti atomo 
ginklų gamybą.

Sovietų spauda tvirtina, kad 
daugiau nuolaidų rusai negalė
sią daryti Amerikai, bet jie nie
ko' nesako apię karo išvengimą 
ir taiką. •. ; ; * >• ;

SOVIETU SPAUDA NIEKINA BRZEZINSKI 
UŽ PATARIMĄ GINTI TAS TEISES

Ryty Vokietija, siekdama prekybos, sutiko 
išleisti apie 60 vokišku šeimų

MASKVA, Rusija. — Zbignev ĮBrezezinskio reikalavimai 
įvesti pilietines teises Sovietų Sąjungoje yra ne tik bevitiški, bet 
jie-yra beprasmiški, — tvirtina sovietų valdžios leidžiami dien
raščiai. Iki šio meta sovietų spauda kritikuodavo prezidento pa
tarėjo dėstomas idėjas, o dabar ji jau kaltina jį asmeniškai.

Viskas sukasi apie profeso
riaus Brzezinskio ’ pareiškimus, 
paskelbtus šios savaitęs U. S. 
New and World Report žurnale. 
Sovietų žinių agentūros jau pir
madienio vakare pasigavo kelių 
Brzezinskio pareiškimų ištrau
kas ir pradėjo jį nuvertinti.

Z. Brzezinskis nėpaiėhkintas 
Amerikos spauda, pilnai neišaiš
kinusia JAV užsienio politikos 
krypties. Jis pakartotinai pa
brėžė, kad prezidento ’Carterio 
užsieno politika yra surišta su 
žmogaus teisių gynimu Ąe tik 
visame pasaulyje, ypatingą dė
mesį kreipiant į Sovietų Sąjun
goje gyvenančių žmonių pagrin-

Kalėjme gaunamas 
brandos atestatas 

‘ t
Pusantrų metų būvyje Cook 

apskrities kalėjimas savo rezi- 
dentams pasiūlė galimybę gauti 
aukštosios mokyklos diplomą 
“ir,-galbūt, išsilaužti iš to už
burto rato, kurs didžiąją,jų da
lį-vis. ir vėl'į šią vietą atveda”, 
viltingai pasakė .underšerifas 
Ross Randolph, vasario mėnesį 
perėmęs šio kalėjimo operacijas 
ir neradęs sąlygų aukštajai mo
kyklai išeiti ir diplomą gauti są
lygų- Naujasis viršininkas ir ki-
tt kalėjimo oficialiai tiki, kad dines teises 
pertvarkius tą apleistą šritį/būk;

"" 'c^t S~'?ieta' bertainĮ prie 
reištrtarp- 5(Hr100 j tracija visai nešitraukia nuo sa

vo griežtos pozicijos, pagrindinių 
žmogaus teisių klausimu Sovietų 
Sąjungoje, — pareiškė patarė
jas Brzezinskis. — šioje srityje eaį&riStL Development) diplotną

žįSogui-yrą. daug, lengviau gauti Sovietų Sąjunga turi su mumis 
darbą? ir'iš \čia išėjus atsistoti —
i "kdją£’4-kalba Ross Randolph.

/

Niksono patarėjai
turės sėdėti ■

bendradarbiauti šioje srityje su 
JAV, arba tapti visai menkaver
te valstybe, kai sprendžiami to
ki svarbūs klausimai.

Sovietų žinių agentūra Tass 
ir rusiškų laikraščių komentato
riai. tvirtina, kad, Brzezinskis 
pataria prezidentui reikalauti 
absurdo. Sovietų spauda pripa
žįsta, kad amerikiečiai, keldami 
Brzezinskio keliamus klausi
mus, taikaus sprendimo nepa
sieks.

Pastebėta, kad sovietų valdžia 
vengia pagrindinių žmogaus tei
sių klausimą spręsti. Brežnevas, 
vos spėjęs pasveikinti Vance, 
tuojau pradėjo ji kritikuoti dėl 
pagrindinių pilietinių teisių. Jis 
pačioje pradžioje pasakė, kad iš 
tos konferencijos nieko neišei
sią,, nes JAV “nėra draugingai” 
nusiteikusios Sovietų Sąjungai. 

, Jeigu ir būtų pasiektas susitari
mas, tai jis negalėtų būti naudin
gas, nes padarytas nedraugingo
je dvasioje.

WASHINGTON, D. C. — Ry
tų Vokietijos ambasada infor
mavo Valstybės Departamentą, 
kad josio; vyriausybė sutikusi 
išleisti 60 vokiečių, norinčių į 
Amėnką ir ten apsigyventi su 
savo giminaičiais.

Rytų Vokietija jau seniai no
rėjo užmegzti prekybos ryšius 
su Amerika, bet nenorėjo pripa
žinti pagrindinių žmogaus tei
sių, Rytų Vokietijos komunisti
nė valžia nenorėjo išleisti šei
mos narių pas savo artimuosius, 
gyvenančius Vakaruose. Visai 

ir kalbėti nenorėjo apie išleidimą 
vykti į Ameriką, o dabar jau 
pranešė, kad sutinka išleisti 60 
žmonių. , ■

prėžTdSnto Niksono kampanijos 
pinigų rinkėjas.



Ne, negaliu,

Vincas Jonikas

Modernioje šeimoje

numykė jis.

Senos liaudies dainos

Pjauna meilė degtinės stiprumo. 
Negali sakramtyt nei praryti, 
Ir išsjauni- kaip gram tomą gumą. 
Nuo žmonų kartais vyrai atskyla,

Laikas lekia naujausiais fordukais. 
Daug mergičkų panelėm išaugo. 
Ne vienam vyrui galvą apsuko, 
Gerdamos coca cola per šiaudą.
Daug rašyti šiandieną norėjau, 
Bet atšalo ir kraujas ir oras, 
Mušas jankiai su kinais Korėjoj 
Na, ir man ką nors mušt ima noras.
Na, baigiu, sveikink prūsę kaimynę. 
Pas kurią vyną gėrėm daug kartų,

Ligi stokjardų stogo pakyla 
Išsiilgusi meilės širdis. |; i 
Fabrikų dulkės galvas- nusėda, 
Karčiamoj šviesūs dūmai linguoja, 
Iš tikrųjų, bičiuli, negėda ■ ......
Klupt; prie naylonu šviečiančių kojų.

Paneriuose kaip nendrė užaugai, 1 
Kaip* serbentus uogelė nunokai — 
Jau pasiilgai tikėtino draugo, 
Kurs žavingai meluoti nemoka.

Parduok žydų stovykloj prie vartų.
Kai pamąstom tikrai buvo rojus, 
Mielas drauge, stovyklą atminę, 
Kai iš Hamburgo silkes vežiojom 
Ir gabenom į Hanau slivynę.
0 dabar skamba laikrodis rytą, • 
Pabundu ir greit vėliai užmiegu. 
Ir sapnuoju, kad glostau Marytę, 
0 ji an ei rėkia nei bėga.
Šeimininkė iš naujo kelt griebia. 
Išdidi ir pilniausia patoso.
Ir pabėga iš glėbio Marytė, 
Ir lekiu išsigandęs pas bosą.
Fabrike geriu dulkes ir dūmus 
Ir nulašinu prakaito lašą.
Vakare kine žiūriu kaip krūmais 
Koks kaubojus merginą sau neša. 
Priešas krinta kaip smuklėj nuo vyno, 
Juos jis spiria, ir duria ir piauna.
Aš iš baimės pabėgu iš kino, 
Ir tris kart ant drąsos nusispjaunu 
Na, o kartais eimf j saliūną 
Padainuot apie jutą ir metą. 
Ar kaip nori numušti Staliūnas 
Dėdei Šamui kepurę žvaigždėtą.

Magaryčios

Velnias turistus gražiausiai sutinka, 
kvailiausius pakinko, 
protelį išplauna... > 
ir... pažangiausi bendradarbį gauna. 
Kas su velniu pradėjo bendradarbiauti, 
lai nebando paliauti: 
velnias bendradarbį tuoj suranda 
ir nusuka sprandą.
Visi bendradarbiai -dreba 
dirbdami darbą nelabą: 
sąžinė neduoda ramybės, 
bijo šėtono galybės... 
o... kančių, kančių begalybės.;.
Velnio bendradarbio, 
kad ir kvailo, 
visgi gailai v
labai gaila...

— Aš tau ausis nusuksiu. — pasakė-karo viršinin
kas patarnautojui, įvesdindamas svečius į tamsų prieš
kambari. — Tūkstantį kartų sakiau tau, niekšui, kad, 
kai prieškambary miegi, visuomet rūkytum kvapsniu po 
pieriuku. Eik, paikše, virdulį kurti ir Irinai pasakyk,kad 
jinai, taigi... atneštų iš rūsio agurkų ir ridikų... Dar pa
valyk silkutę... Svogūnų Į ją pritrupink žaliųjų, ir kra
nelių pabarstysi šitaip... žinai, ir bulvių ritiniukų pri-

riau. nešielvartauk, netark žodžių”. Ir girdėtnenori. “Jau 
nyšteje, mes išmokome”! k; - ’

Įėjo patarnautojas ir, ištiesinęs kaklą, kažką'pašr 
vagždėjo šeimininkui Į ausi. Rebrotiosovas- pakraipė an
takius... ■(i;. '! . C *' £■ ■•*. 'V' -i e’i

— Marksistiniuose kraštuose 
šventės yra tam, kad žmogaus 
būtų labiau verčiamas garbinti 
tironiją, kad jis daugiau džiaug
tųsi vergija, kad jis vis daugiau 

I jaustųsi savo pavergimu paten
kintas. _ .

Kaitant apie kėsinimąsi ro
dyti Jaunimo centre filmą apie 
sukaktuvinę Lietuvos okupaci
jos šventę, Draugo urėdai klūp- 
lėjo ant vieno kelio, o jėzuitai 
net ant abiejų kelių. S. Bukis

Melo trumpos kojos

Apysenė ponia nori pamatyti 
biznio vedėją p. Khisį.

Raštininkas: “Ponas Klusys 
yra čia didelis šiska, nepama
nyk Tamstelė, bet kas ir bet ku
rią valandą gali sau leisti su
trukdyti jį”.

Ponia: “Aš betgi turiu asme
nišką, privatų reikalą, tegaliu 

• šdėstyti tik jam -pačiam ■
Raštininkas: “Visi taip sa

kote. Be to jo šiuo metu kaip 
tik nėraraštinėje. Ponas sKlu- 
>ys nuėjo pietų su savo žmona”.

Ponia Klusienė neva nesupra
tusi reikalo: “Gerai, kai jie grįš, 
ar nepasakysi, kad čia užėjusi 
buvo jo asmens sekretorė”-.

Komunistų šventės ir klapčiukai

Prarają tarp teorijos ir prak
tikos, geriausiai išreiškė Al. B.
Drtu®>117 nr. vedamajame:

Ir visi svečiai(Dante)
• Dėkojame, kad kavos du 

svarai kainuoja $9.69. Dar pusė 
bėdos. Kai aš norėjau nusipirk
ti džiovintų baravykų sriubai pa
skaninti už 25 centus, tai parda
vėjas davė tiktai pauostyti ir 
pasakė: — $45 svarui. Už kvo- 
terį gali tik pauostyti...,

• Lietuvių vienybės griovi
kams reikia įpilti “žydiško krau-' 
jo”, pasakė Floridoj gyvenantis 
Jonas Kairys.'

Sėjau rūtą, sėjau mėtą,
Sėjau lelijėlę,
Dabar mano rankos kruta
Nuo sunkių darbelių...

‘k* *. Don Pilotą*

• Medicinai progresuojant, 
Paryžiuje trumparegiams šu
nims daktarai pritaiko akinius.

• Vienas vyrukas turėjo 61
centimetro plaukus. Taisė au- 
tomobilį. Vėsintuvo sparnai pa
gavo jo ilgus plaukus ir nutrau
kė su oda nuo kaktos iki pakau
šio... Daktarams, reikėjo 17 vai. 
prisiūti. i

• Misionierius eskimams sakė 
pamokslą, gąsdindamas juos pra
garu. Sako, už nuodėmes praga
nė bus labai karšta. Eskimai try
nė rankas ir džiaugėsi, kad bū
sią šilta.

Artėjant vasarai, M. Miškinytė ir 
d r. J. Adomavičius pataria numesti 
svorį, kad atrodytu, J kaip viršuje 
esanti mergytė.

— Aš nevaržau savo žmonos: 
ji visuomet daro, ką tik nori,
— gyrėsi vyras. Vienas klausė:

— O kaip tu?
— Aš taip pat darau, ką nori,

— prisipažino pasakorius.

Neapdairus komisaras

Sovietų ambasados JAV In
formacijos, tikrumoje Agitpro- 
po, komisaras Anatoli Kanda- 
lintsev parašė žinomos prieško- 
munistinių ir konservatyvių 
knygų leidyklos Arlington House 
pirm. Neil McCaffrey oficialų 
raštą, siūlydamas leisti sovie-' 
tinių rašytojų raštus. McCaffrey 
taip į tą raštą atsakė:

“Buvo malonu gauti jūsų laiš
ką. Jau senai aš puoselėjau min
tį ir svajojau išleisti Leonide 
I. Brežnevo atsiminimus. Aš net 
sugalvojau knygai pavadinimą
— Kraujas ant mano rankų. Bet 
tai nėra būtina. Jei Brežnevas 
pageidautų ne išpažinties būdą, 
patarčiau pavadinti — Kelias į 
asmeninį pasisekimą vergu dar-

(Stuitoririn numerus infinitus sunt — Karalius Dovydas)

Mama girta, vakarienė nevirta. 
Šok gėręs, šok negėręs, 
šok mergytę įsitvėręs.
Gėriau dieną gėriau naktį, 
pas Gerulį plikaktį.
Dievas velnio nesukūrė, 
tiktai ugnį jam pakūrė 
po puodais smalos
vietoje giros... ' Don Pilotas

Teorija ir praktika

— Bepigu kiaulei ant svieto 
gyventi: nei jai burna prausti, 
nei poteriai kalbėti. Daug kb iš 
jos galima pasimokyti.

Taip išvedžiojo vienas iš tų, 
kurs dažnai mėgsta išsitraukti- 
degtinės.

— Tu iš jos jau vieną labai 
svarbią pamoką išmokai. r

— Ką aš išmokau?
— Nagi pargriūti į purvyną 

ir išsivolioti.

— Aš, Mašenka, atžvilgiu štai ko... Duok, angelėli, 
raktus ir būk rami.a Sau miegoki Aš pats su jais pasi
rūpinsiu... Duosiu jiems po agurkėli ir daugiau neisiai- 
dinėsiu... Nubausk mane, Dieve! Dvojetočnevas,žinai, 
Pružina-Pružinskis ir dar kai kurie...- .Puikūs iš viso žino 
nės... visuomenės gerbiami. - Pružinskis netgi ketvirto 
laipsnio Vladimirą turi... Jis. taip tave gerbia... .

’ — Tu kurgi šit prisilaižei? ; -
— Na, ot tu jau ir pokštauji... Kokia tu, iš tięsų...
— Duosiu jiems po agurkėlį, .ot ir viskas,.. Ir išeis... 

Aš pats patvarkysiu, o tavęs ir nepatrukdysim.^ Gulėk 
sau, lėlyte... Na, kaip tavo sveikata? Gusinas buvo be 
manęs? Net štai rankutę pabučiuosi 
tave taip gerbia... Dvojetočnevas religingas žmogus, Pru 
žiną, iždininkas, taip pat. visi elgiasi su tavitn taip.;.
r ja, sako, petrovna — tai, sako, ne moteris, o kažk'as, sa
ko, nelengvai perprantamo... Mūsų apskrities šviesulys”.

— Gulk! Gana tau bus svaičioti. Prisilaižei ten klu
be su savo šalabeminkais, o paskui ir burbuliuoja visą 
naktį. Gėdytumies nors. Vaikų turij % , •

- ' (Bus daugiau)'*

Kalbant apie sąlygas, aš neno
rėčiau p. Brežnevą versti pasi
naudoti smunkančio kapitalizmo 
papročiais bei taisyklėmis. Pel
nas-yra išnaudotojų išmislas. Bet 
mes vistiek mokame, nes mo
kestis pas mus pritapęs prie mū
sų sistemos, kaip prie jūsų sis
temos pritapęs nepasisekimas 
per ištisus 60 sausmečių. Tai
gi aš siūlau išeitį: už tuos pini
gus nupirkti džiovintos juodos 
duonos Didžiosios Sovietinio Gu
lago Respublikos piliečiams ir 
ją išdalinti Brežnevo vardu se
kančio Proletarinio Išlaisvinimo 
Festivalio proga.

x Kaip mes tą knygą garsinsi
me? Aš manau, kad TV ir ra
dijo ‘būtų geriausia priemonė. 
Brežnevas suras draugus dau
gelyje stočių, o jūs tai žinote ge
riau už mane. Atkreipiu dėmesį, 
kad mes negalime mokėti už ke
liones tų juodom skrybėlėm po
nų,'su kuriais Brežnevas mėgs
ta keliauti. Aš žinau, kad Ame
rikoje yra daug lenkų, ukrainie
čių, latvių, vokiečių, rumunų, lie
tuvių, vengrų, -žydų, gudų, estų, 
bulgarų, slovakų, čekų, kurie, 
paveikti silpnybės momentų, bu
vo atvilioti čia iš darbininkų ro
jaus. Jie norėtų sutikti Brežne
vą. Jie turi jam kai ką pasaky
ti. Jie pasirūpintų visa trans- 
portacija. Visiškai veltui ir vi
siškai nesvarbu, ar tai būtų vė
lus vakaras, ar tamsi naktis — 
jų mašinos visuomet lauktų.

Ar jūs neglėtumėte šį mano 
laišką įteikti Brežnevui? Ar per
daug yra prašoma iš socialistinio 
herojaus?
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Negaliu ilgjau ken
tėti. Eisiu namo ir pasitenkinsiu. ■Štai ką, ponai eikime 
gi ir jūs pas mane. Dievaži. Išgersim po stikliuką, užką
sim ką Dievas davė. Agurkėlio, dešrelės... virdulėlį pa- 
vaizduosim... A? Užkąsim, apie cholerą pašnekėsim, se
novę prisiminsim... žmona miega, bet mes; jos nekelsi
me... Tylutėliai... Eikime.

Džiaugsmas, su kuriuo šis pasiūlymas buvo priima 
tas, aprašymo nereikalingas. Tiktai pasakysiu, kad nie
kados kitu laiku Rebrotiosovas neturėjo tiek labo linkė
tojų, kaip šią naktį.

Mašaj -žinutėj rūsį ir spintas užrakino dėl. tarnaičių ir 
raktus pasiėmė savo žinion. Reikia nueiti paimti...

Rebrotiosovas atsistojo ant.galupiračių, tyliai ati
darė dūris ir nuėjo pas žmoną... Jo Žmona inįegpjo.

pasakė jis, atsargiai priartėjęs prię— Mašenka!
lovos. — Pabusk, Mašunia, sekundėlei!

— Kas? Tai tu? Ko tau?

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RLMAS NERIMAVIČIUS

H kalbos veista Jono Valaičio ! įi® 
ČECHOVAS,- POVILAS ANDREJEVIČIUS *

18S5m.

Albiono (Anglijos) duktė
(Tęsiny*)

Ir jeigu su paturėjusiais agurkėliais-. — pridėjo 
Rebrotiosobas nuoširdaus dalyvio tonu. — Kai mes Len
kijoje stovėjome, tai, būdavo, šitų pelmenių gabalų de
šimtį vienu kartu į save įgrūsi... Pridėsi jų pilną lėkštę, 
papipirinsi, krapelių su petruškomis pabarstysi ir— nėra 
žodžių išreikšti.

Rebrotiosovas staiga sustojo ir susimąstė. Jis atsi
minė sterlių sriubą, kurią jis 1856 metais valgė Troickoj 
lavroj. Šios sriubos atsiminimas buvo toks skanus, kad

Me$ einam* kla|op po nakt|, ’ 
Dainom svajonių pasakyti, 
Laumutė, auskare. nusegti, - 
Pagauti paša ky‘žuvytes . . . .

■ r_ . Vincas Jonikas

Amerika —vienas galinga^niotorąs-J
Amerika L- grynas benzinibis oras.’ ’
Amerika -7- viena benzininė stotis, 
Amerika — kelias, kaip skobnais, ‘-nuklotas?

Amerika — tūkstančiai 'riedančių ratuke
■ Amerika — daug įvairią aparatų... ą;

Amerika — kur tik mygtuką paspaust,:
Ką nors, už ką nors ir miegodamas gausi 

Amerika — vienas’-dangoraižis didis, 
Kai kas išsižioję gal,, jį tik išvydęs; 
’Amerika — vienas didžiausias skelbimas, 
Amerikatriukšmo gausus sukaupimas

Amerika rūkas-iš viso pasaulio, 
-Jis dienią kažin kur net nukiša saulę.. 
Amerika minta anglim ir aliejų: . 
Plaukia ir trenkia, rieda ir skrieja!...

Anierika — kraštas toks, “mano mažyti” 
Kurįį betgi, plunksna sunku 'aprašyti:
Amerika — tarpe dviejų okeanų — 
Tur būt„ Juos pačius išsipilstyti mano!...

Arėjas Vitkauskas

Rambus arkly*
Vieną žiemą dereszlus užsi

manė, kad tuoj aus jam sauso 
kratinio pundelis persimainytų 

p jauną gražią žolę, o szaltis į 
Isziltą pavasario vėjalį. Norint 
! ne greitai sulaukė pavasario, bet 
'oras atazilo, žolė iszdygo, buvo 
Iko paėsti, vienok podraugei at
sirado ir visokį darbai — laukus 
isadirbti ir užsėti; arkliui vėl 
nusibodo pavasaris kaip ir žie
ma ir iszsižiojęs'laukė vasaros. 
Atėjo ir vasara: dereszius ėda 
kaip ponas,' bet czion szenpjutė, 
rugepjutė užeina; reikia szieną 
ir rugius isz lauko namon vežti, 

{o dal tų isz namų į miestą, o 
I apart to dar ir kiti darbai; .dū
savo ir dejavo arklys, kad ta va
sara per ilgai^traukiasi, o ru
denio sulaukti negali. Atėjo jam telkė purvo, 
bepuryjant sztai ir ruduo; gavo 
ir dobilų, ir vikių, ir grudų, bet 
ir darbų, kuocįaugiauseimie
žius, avižas, žirnius, rapukus isz 
lauko namon vežti, laukus atarti 
ir iszakėti, malkų isz girios par-, 
vežti 
kaito! Pailso dereszius besival
kiodamas, perpyko ant savęs ir 
laukė, idant kuogreičiausei atei- 

t tu žiema.
Daugelis žmonių per visą savo 

gyvenimą nežino patys ko nori: 
aprenka sau vieną luomą — ne
gerai, tą pametė, imasi kito, ir 
vėl negerai — niekada ir niekur 
jiems niekas neįtiks. Pustyjasi, 
niekina žmonis ir gerus daiktus. 
Toki yra be proto. Kožnas lai
kas turi savo apsunkinimus, kož- 
na luomą savo negerumus, kož
nas darbas nukankina žmogų; 
bet kitaip ir būti negali; reikia 
ant svieto gyventi, kaip žmonės 
gyvena, gėrybėmis pasidžiaugti, 
vargą nukentėti. ’- : . :!

(Iš Pamokslai Iszminties ir 
Teisybės ifšguldinėti Galvoczių 
visų amžių dėl Lietuvos vaike- 
lių_^- 3-čios laidos 1906 m.).

žinai ■, ir muštarnos ten... Pipirais iš viršaus papipirin- 
si... Garnyras, vienu žodžiu. Supranti?

Rebrotiosovas pakrutino pirštus, vaizduodamas mi
šinį, ir mimika prie garnyro pridėjo tai, ko. negalėjo pri
dėti žodžiais... Svečiai nusiavė kaliošus ir suėjo į tamsią 
salę. Šeimininkas brūkštelėjo degtuką, pasmardino sie
ra ir apšvietė sienas, išdabintas “Nivos” preupjomis, Ve
necijos vaizdais ir portretais rašytojo Ložečnikovo ir 
kažkurio generolo su labai nustebusiomis akimis.:' . į

Mes tuojau... — sušvagždėjo'-šeimininkas,’tyliai 
pakeldamas stalo sparnus., — Surinksiu statant ’st^log 
ir sėsim... Mano’ Maša šiandien ’ kąžk^^fnsei^^Jau^j^ 
dovanosite.;; Kažkas moteriška/Daktaras G-usinas sako^ 
kad tai dėl sauso maisto... Labai gali Būti. “Dūšąle, sakau,
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Lituanistinės mokyklos 
mokslo metu užbaigimas

tioe

Gra- 
$5.00

apie b 
stiliaus 
užkan-

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki
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Pas mus tauppmi 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.

Agr. Janės Urbonavičiūtės 
šios žemės gyvenime tragiška 
kelionė paskendo žiaurioje Si
biro tremties nežinomybėj 
gal būt tik Sibiro taigos

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidoms.
tNAUJIENOS, ,

■- RbriBtfoP foigyti, prašomi
prtėj . I

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS. DRAUGUOS
.'• vardu ir pasiųsti: /

ir Jurgis Baubliai. D. L. Orga
nizacijų Centras atsiprašo.

' A. Bukauskas

pamrnęci parengimas, kuns jau 
įvyko gegužės 7 d., gerai pavyko. 
DeŠimtįnetj pradėjo ruošti anks
tyvų. pavasarį. Visi kiti kuopos 
darbai, ,kaip tai šaulių “Pilėnų" 
Stovyklos įrengimai, bei kiti dar
bai buvo atidėti į šalį. Norėčiau 
pastebėti, kad šauliai š vyturie- 
ciai turi veiklų ir energingą kuo-

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

minkšti viršeliai ________ _______________________ $2.50
2. J. Augustaičio V. VARDYS IR ŠOVA APIE RAŠTIKIO AT

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

MAIS, 104 psl., su žemėlapiu, minkšti viršeliai____ $2.00
4. Vincas žemaitis, PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS.

minkšti viršeliai, 52 psl._________________ ___ -__ $1.00

Gegužės mėn. 15 d. 12 vai. 
Kultūros Centre įvyko lituani
stinės mokyklos mokslo metų 
užbaigimas ir diplomų įteikimas. 
Iš ryto pamaldos Dievo Apvaiz
dos parapijos bažnyčioje. Po pa
maldų parapijos rajone prie pa
statyto kryžiaus buvo padėtos 
gėlės ir vėliavos pakėlimas.

švyturio jūrų šaulių, veikla
Po- šaltos žięmos atgijus pa

vasariui ir po atšvęsto kuopos 
dešimtmečio kuopos vadovy
bė pirmą karta susirinko 
“Pilėnuose” aptarti tolimesnius 
stovyklos statybos darbus, šią 
vasarą išaugs pastatas ir pa
minklas. šia proga šaulės sesės 
papuošė stovyklą prisodindamos 
apie medalius gėlių,.o vyrai nu
plovė žolę. Po visų darbų sesės 
šaulės paruošė skanius pietus, 
o vyrai gaivinančius gėrimus.

Išganaitis, K. Karuža, A. Sen 
kbs, M. Maskvytis, A. Budrec 
kas ir kiti
užsirašyti. Detroito sveikini
mai; Detroito Lietuvių Organi
zacijų Centro pirm. adv. Rimas 
Sakis - Bukauskas, Ateitininkų 
Sendraugių pirm. Dr. Jonas Mi- 
kulionis, Tautinės Sąjungos sky
riaus pirm. Jonas Švoba, Kultū
ros Klubo pirm. Antanas Mus
teikis ir kiti. Po akademinės da
lies ir sveikinimų sugiedojo Lie
tuvos himną.

Meninę dalį atliko solistė Pru- 
dencija Bičkienė iš Čikagos. Pa
dainavo tris arijas ir penkias 
dainas ir dar vieną pridėjo bi- 
sui. Nors Kultūros Centro salės 
akustika bloga, bet solistės stip
rus
.listė P. Bičkienė su savo gražiui 
balsu pavergė Detroito publiką, 
todėl publika solistei plojo ir plo
jo ir iššaukė dar vieną dainą bi- 
sui. Ponia P. Bičkienė yra gimu
si Šiaulių aps., Meškuičių valse., I 
bet' augusi Radviliškyje. Aš, taip I 
pat iš Radviliškio, todėl man yra I 
labai džiugiu ir turiu didelę gar
bę turėti iš savo parapijos tokią 
puikią solistę: Tariu du kart va
lio P. Bičkienei r

Po koncerto vyko vaišės prie 
stalų. Maistą paruošė vyr.-šei
mininkė Stasė Vičienė su talki
ninkėms ; Ada Teličėniene, Mari
ja Kinčiene ir ir kitomis sesė
mis šaulėmis. Laike vaišių bu
vo šokiai grojant Rimo Kaspučio 
orkestrui “Romantika”.

čikagiečiai šauliai detrbitie- 
čiams padarė didelį siurprizą, at
važiavo su autobusu per 50 
uniformuotu šauliu; Dešimtme
čiui atžymėti buvo išleistas spe
cialus leidinėlis iš 14 lapų. Lei
dinys iliustruotas nuotraukomis,, 
aprašyti per dešimtmetį nuveik
ti darbai. Leidinį redagavo An
tanas Bukauskas, viršelis Mykolo 
Abariaus, spausdino M. Morkūno 
spaustuvė.

Gegužės mėn. 8 d. sekmadie
nį Šv. Antano parapijos baž
nyčioje įvyko iškilmingas pa
maldos. šauliai dalyvavo su vė-

/Detroito švyturio jūrų šaulių
J .’.J l dešimtmetis '*

Nepriklausomoj Lietuvoj ūki
ninkams skirtų laikraščių di- 
dž'ausią įtaką turėjo “Ūkininko 
Patarėjas". Jo tiražas siekė dau 
giau 80,IMK) egzempliorių, no 21 
puslapius kiekvienas. 1935 - 36 
m. Ūkininko Patarėjo redakci
ja, susitarusi su. Žemės Ūkio Rū 
mų vadovybe, paskelbė varžy
bas — konkursą. Varžybų sąly
gos buvo šitokios:

Sugalvoti trumpą . posaki — 
šūkį apie spaudą, kuris skatin
tų žemės ūkyje dirbančius žmo 
nes daugiau laikraščių skaityti, 
šias varžybas laimėjo šūkis: 
“Laukinis žmogus laikraščių 
neskaito”, šio obaLsio autorė bu 
vo agr. Jane ’Urbonavičiūtė, 
1936 m. agr. Ignui Andrašiūnui 
teko garbė, laiminga proga į- 
teikti jai Žemės Ūkio Rūmų 
skirtą .premiją—100 litų.

Tuo būdu agr. Jane Urbona
vičiūtė laimėjo Nepriklausomoj 
Lietuvoj aukščiausią honorarą 
— 25 litus už vieną žodį. Agr. 
Urbonavičiūtė buvo gimusi 1904 
m. IV. 28 d. Plauginėlių dvare, 
Viduklės vai., Raseinių apskr.

Vincas Tiknevičius ir buvęs de- 
troitietis, dosnus lietuviškų rei
kalų rėmėjas Juozas Pranaitis 
ir daug kitų. Minėjimas visais 
atžvilgiais pavyko nežiūrint ma
žų klaidelių, kurios būna neiš- 

balsas viską nugalėjo. So- •- vengiamos.

Taisau klaidą
Vasario 16-sios proga aukų 

lape Amerikos Lietuvių Tary
bai dešimt dolerių skiltyje buvo 
praleisti sekantieji aukotojai: 
Ona ir česys šadeikai ir Elena

Smuikui pagaminti reikia 
je. Ir apie 70 atskirų medinių dalių ir 
viešu- dalelių.

Žvilgsnis metėsi j 
salės išpuošimas, 
įrašas: Detroito švyturio jūrų 
Saulių dešimtmetis 1967— 
metai. Šonuose dvi šviesiai 
yos juostos, išpieštos dobilo la- 
pąis, tai Mykolo Abariaus darbai.

Minėjimą pradėjo su mažu pa
vėlavimu kuopos pirm. inž. Alfas 
jšukys‘.\( Pradžioje pasveikino 
gausiai atsilankiusius, o ypač 
svečius iš Čikagos ir. iš Kanados. 
Po . to sudarė prezidiumą. Pa
kvietė. L. š. Sž T. pirmininką Ka
rolį Milkovąitį, šv. Antano para
pijos kleboną švyturiečių kape
lioną kun. Kazimierą Simaitį, L. 
Š. ŠLT; Garbės Teismo pirm. 
Mari joriį šnapstį, garbės narį 
Vincą Tamošiūną, Klaipėdos jū
rų, Cicero atstovą Antaną Mar
kauską, Vytauto Didžiojo Rink
inės ■ atstovą Petrą Padvalską, 
Vlado Pūtvio šaulių kp. atstovą 
Edmundą- Vengianską, Kanados 
šaulių, kuopų atstovą Povilą Ka
nopą, Baltijos jūrų šaulių kp.

* Bulvių tėvynė yra Pietų A- 
merika. Europos kariauninkai 
jas tik tarp kita, ko parvežė Eu
ropon ir augina kaip gėlę bei 
įdomų augalą. Truko apie 150 
m., kol bulvės įsigalėjo ant au- 
ropiečių stalo ir tapo mada jas 
valgyti, šiais laikais amerikie
čiai suvalgo per metus 
bilijonus svarų French 
bulvių, daugumoje tik 
džiaudami.

' NAUJIENOSE GALIMA GAUTI ŠLAS NAUJAS KNYGAS:
1; Jurgio Jašinsko, JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, 

poeto ir šeimos paveikslai, 266 psl., minkšti viršeliaį ------------- $8-00
2. Jurgių Jašinsko, MELAGINGAS NUKASĖS LAIŠKAS, 72 psl.,

minkšti viršeliai _ ,________________________________________
3. A. Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PRISIMINIMAI,

296 psL, minkšti viršeliai 1------- ---------
4. A. Pakalniškis, ŽEMAIČIAI, ETNOGRAFIJA.

166 psL minkšti viršeliai----------------------------------- -------- -

Persiuntimui paštu reikia.,pridėti 50 c. egzemplioriui.
Knygas galima gauti.Naujienose arba pasiunčiant čekį arba Money

orderį tokiu antrašu:NAUJIENOS
„1739 So. Halsted St., Chicago, Illinois 60608

7 Shrfai žemės flki atrodo 
abmltot! Betwfiu tautos dauguma l 
mdj lietuviu absoliuti <!
uisJrsi. arbi SJdninku vaflod, reižkia, kad 
įhaftal UetwHu daugumai, 
hmi parriyU, kad 
itiWUus skM&m 1 
mil Tėvynei UetuvaT, 

-eL* i _ . .

CekJ atte Mouay

S. Halrted St, Chicago. HL 60608. — TeL HA 1-6100

Ja ir vėjų sukeltoje audroje, jos 
j fizinių ir dvasinių kančių eks
tazėje, jos širdžiai priminė Plau 
ginėiių dvare eglių alėjoje švel 
mus vėjelio ošiančių raudų. Ir 
tai buvo likiminė paguo<ta už 
jos *.ne ie gimlųjai žemdirbių 
tėvvnei — Lietuvai. *

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais. ; Tel. 421-8070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

Gyveno savo dvare 162 ha ir 
vertėsi privačia žemės ūkio pra 
ktika. Turėjo įsteigusi nemažij 
vaisinių medelių medelyną. 
Buvo taikaus ir kuklaus būdo. 
Rūpinosi kaimo žmonių žemės 
ūkio švietimu, aukojo savo dai
lią žemės ūkio kultūrai kelti.

Rusams okupavus Lietuvą, 
1940 m. birželio mėn. 18 d. agr. 
Jane, jos sesuo Ona ir hiolina 
Johana, buvo išvežtos į Sibirą. 
Plaukinėlių dvaro ūkvedys An
tanas Marma yra .padėjęs daug 
darbo ir rūpesčio j minėtos šei
mos paieškojimą. Deja, jo pas
tangos nedavė teigiamų pasek
mių. Tos šeimos likimas tapo 
Jragiškų birželio mėn. įvykių, 
uždangos užskleistas ir paženk
lintas žiurpia nežinomybe... Ta
čiau Janės Urbonavičiūtės su
kurtas obalsis “Laukinis žmo
gus laikraščių neskaito” lieka 
kaip graži ir prasminga mūsų 
Nepriklausomos Lietuvos laik
raščių istorijoje kūrybinė do
vana. Jos vardas lietuvių spau
dos istorijos puslapiuose su di
džia pagarba ir meile amžių 
bėgyje bus minimas.

Gražų ir prasmingą darbą at
liko buvęs Pljugiiičlių dvaro 
ūkvedys Aidai.in Mar.na. Jaus
damas dėkingu.ną ir didžią pa
garbą savo buvusiai darixlaviai 
agr. Janei Urbonavičiūtei, jos 
vardą prasmingai įamžino į 
Lietuvių Fondą su... $100 dole
rių įnašu.. Tai kuklus pamink
las agr. Janei Urbonavičiūtei, 
dingusiai Sibire tremties neži
nomose kančių ir dvasios sopu
lių kryžkelėse prisiminti.

Antanas Marma

liavomis. 'šiuo kartu pasipildė 
dar viena Kūrėjų savanorių vė- 

Gaila, nespėjau visų liava, viso buvo 11 vėliavų. Mi
šias atnašavo ir pritaikintą tai 
dienai pamokslą pasakė tos pat 
parapijos klebonas kun. Kazi
mieras Simaitis. Giesmes giedo
jo iPr. Zaranka. Po iškinlmingų 
pamaldų sesės šaulės paruošė 
užkandžius, o šauliai gaivinan
čius gėrimus. Per vaišes vyko 
su svečiais draugiškas pasikal
bėjimas. Atsirado iš Vokietijos

Uoą
Galima taip pat dhlaakytl paltu, afaluntu* arba mane, artai prie 

nurodyto* kalno* prldodant 50c. poroluntbno Hl*ldaa*c_____

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMU GAUTI NEPAPRASTAI {DOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RA1YTOJO ATS IMI N IMU 
Dr. A J. Guwon — .MINTYS IR DARBAI, 256 pal., UdSančliu" 1908 

metą {vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunai dienu ir raL 
rOpmlmą. ________________________________________ _

Dr. A. J. Gucsan — DANTYS, ją prlefiOrK sveikata ir grofis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik________ —
Minkštais viršeliais tik y ___________ :-------

Dr. A J. Gvtan — AUKŠTA KULTŪRA — tlAURŪS ŽMONES.
Kelionės po Europą {spūdžiai Dabar tik ......

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

UŽ VIENA ŽODI - 25 LITAI
Žemės ūkio spauda turėjo la- Buvo baigusi žemės Ūkio Aka- 

baj didelės įtakos ir reikšmės demiją Dotnuvoje, ągronomės 
profesiniame Lietuvos ūkinin- žemdirbės titulu.
kų, švietimo ir žemės ūkio 
toros kilime.

. Jū. karia laikas atspausdintą ir galima gauti knygą rinkoje -

LIETUVIŲ ISTORIJA
ž'/. Alekso Abrbse knyga aprašanti paskatintą 90 (1869-1959) metą 
CkicagOs Betuvlą gyvenimą ir ją atliktus darbus 664 psl. Kaina 
14$. Bdęido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
nljoį ją suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž- 

“- • - - -go įjUT0 121, 41 teatro-draugija, 48
ir 314 veiklesnių žmonių biografi- 
o, xsocailistiniu, laisvamaniškų ir 
teigtos mokyklos, skaityklos, ban-

MTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA 
-NSpĮTsisosą - tolimi gavN puikią knygų, kurio* papuoš bet kokią 

74^r Pakalnffld*, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų 
,: Uątišmfnlmai ir frykią bei vietą aprašymai, skaitomi kaip ro- 

<- , ttanas. 367 psL Kaina S5.
jį FskainHkU. METAI PRAEITYJE. Netolimų {vykių prisimini- 

‘ ir laiko {vykių Lietuvoje Ir Vokietijoje aprašymai, suskils- 
J ~ tyti į 12 dalių. 296 psl.. kaina $5. •

Dr. Kazys Grinių*, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas, 
s.ilaiš viršeliais. 336 psL Kaina $6.00. Minkštais virš. 
P?įf; Vari. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ 1ST D- 
■,.. RUA, I dafis. 208 psL, įrišta — $3,00, minkštais vir

šeliais — $2.00; 11 dalis, 225 psL. {rista — $3,00. minkš
tais viršeliais ___ 1___________________________

Henrika* Tome* — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalnės Ir Labguvos.apskritys su įdomiais aprašymais, illu- 
stradjomls fr dokumentacija. 336 psl., kaina $6.

P. KeriOnes, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dailų Uetuvos 
partizaną buities romanas 292 puslapią. Kaina $3.

Janina Nertinė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai

naujienos
Toronte atstovą Petrą Joniką ir 
jūrų šaulių būrio Windsore My
kolą Kizį. Vadovaujant šauliui- 
Juozui Kinčiui buvo į salę įneš
tos dešimt vėliavų: Amerikos,1 
Lietuvos, Vytauto Didžiojo Rink
tinės, Švyturio jūrų šaulių kp., 
Baltijos jūrų šaulių kp„ St. But
kaus šaulių kp., L. K.. Algirdo j 
šaulių kp., Daukanto jūrų šaulių 

I kp., Klaipėdos jūrų šaulių kp. 
^ir Vlado Pūtvio šaulių kp. Tnvo- 

pos pirmininką inž. Alfą Šukį, Naciją sukalbėjo kun. K. Siipai- 
nes jis visą savo liuoslaikį pa- ^s* Atsistojimu buvo pagerbti 
skyrė šaulių veiklai. Kaip buvo mirusieji Šauliai. Sveikino L. š. 
skelbta, minėjimas įvyko Kul- T. pirmininkas Karolis Mil- 
tūros Centre. Įėjus į salę pirmas kovaitis, pareikšdamas, kad 
žvilgsnis metėsi į akis scenos ir *mes šauliai nenykstame, bet au- 
5 ” ’r-. Scenos gale ^ame ’r stiprėjame. Jis pareiš

kė, kad už mūsų žygius užaugs 
1977 tvirta tauta, turime vilties ka- 
vėls-l^a nors grįžti į mūs brangią ir 

numylėtą Lietuvą. Pabaigai pa
linkėjo šauliams vienybės, nes 
mūsų tauta žudoma ir naikina
ma.
fPo, centro valdybos pirmlnin-- 

ko sveikinimo žodį tarė visi už 
garbės stalo sėdintieji. Po iš
kilmingo minėjimo buvo pa
kviesti ir apdovanoti už pasi
darbavimą šaulių veikloje, šau
lių žvaigždės medaliu apdova
noti sekantieji šauliai ir šaulės: 
Koste Kirvelaitienė, Antanas Bu
kauskas, Juozas Braziūnas ir 
Julius Rimkūnas. žyminius įtei
kė L. Š. S. T. Pirmininkas K. Mil- 
kovaitis asistuojant Moterų šau
lių vadovei Angelei Šukienei. 
Pirm. A. Šukys perskaitė svei
kinimus raštu* Sveikino iš 
Kanados Jakubickas, A. šati- 
kas, Petruševičius, iš Čikagos V.

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE
: LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dn Juata Daupar**. ŽEMES ŪKIO IVIETIMAS. Stadija. Olėto- 
ti Chicago j* 1966 metilą paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių: S«mė* Aldo ivtetimo problemos ūkininką krašte, n dalis: Žemės 
ttklo rvfottma® Lietuvoje.

Atitartas tavo todyje rašo: “Jei liūdnas lietuviu tautos likimai 
bebūtą Ueturof neprOdiusomybės gyvenimo ir nebūtų

gr^<I liiųcTutą Ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nė fr kultūriniu laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtą mttfiuotis Ir d&ūfauti gavo žemės ūkio kultūros vaisiais 
fo prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms“.

'"T”. . _ žemdirbiams skaityti, kadangi
12%) buvo ūkininkai Ir po pa- 
gama yra arba patys buvę flki- 

_____ . __J ii knyga bus brangi abao- 
kadangl knyga su tokia meile Uetuvos 

_ skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
tetarai Mals žodžiais: “DAlngas sūnus — myli- 
y

KnygaTlŽC piuūpiu su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $8.00.

Orderi siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS
D STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 
rffdgKa, toojm knygą pMtųebM*
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Amerika gina pagrindines žmogaus teises
Kiekvieną kartą, kai Įtakingesnis Amerikos pareigū

nas užsimena apie pagrindines žmogaus teises, tai galin
giausieji Sovietų Sąjungos valdovai pradeda nervuotis. 
Pagrindinių žmogaus teisių klausimas juos tiek pertem
pia, kad jie negali logiškai galvoti. Prezidento Carterio 
pakartoti pareiškimąi apie žmogaus teises Sovietu Sąjun
goje tiek paveikė Brežnevą, kad- jis iš viso su Maskvon 
nuvykusiu -valstybės sekretorium ir kalbėti nenorėjo. Jis 
buvo Įsitikinęs, kad prezidentas Carteris yra Sovietų 
Sąjusios priešas, todėl bet koks susitarimas su juo būtų 
bereikšmis.

Vietoj pasveikinti tartis atvykusi galingiausios vals
tybės atstovą, Brežnevas pradėjo jam aiškinti apie Ame
rikos bandymą kištis Į “sovietų vidaus reikalus”. Prezi
dento Carterio pareiškimai Jungtinėse Tautose Bręžnęvą 
Įtikino, kad su amerikiečiais nevarta tartis. Sovietų už
sienio ministras dar norėjo pastudijuoti sekretoriaus 
Vance atneštus pasiūlymus/ bet Brežnevas nenorėjo jų 
ir klausyti. Jis buvo labai patenkintas, kad pats ga
lėjo pranešti sekretoriui, kad sovietų vyriausybe atmeta 
jo atvežtus prezidento Carterio pasiūlymus.

Atrodo, kad gyvenimo tikrovė yra galingesnė, negu 
Brežnevo ar paties Gromykos pyktis. Brežnevas atmetė 
prez. Carterio pasiūlymą* sumažinti Vladivostoke sutartų 
atomo raketų ir ginklų pabūklų skaičių, o kai praeitą : 
savaitę sovietų užsienio ministeris Gromyka atskrido Į i 
Ženevą, tai jis dali Cyrus R. Vance pasiūlymų priėmė. Jis 
susitiko tartis apie galimybę sumažinti atomo ginklų vie- ; 

. netų skaičių nuo 2,400 iki 1,800. Kas nors labai svarbaus ' 
turėjo įvykti, jeigu Brežnevas išardė Maskvoje buvusius 
pasitarimus, o Ženevoj jau sutiko priimti prez. Carterio 
pasiūlymus. '

Brežnevą ir visus Kremliaus valdovus labai smarkiai 
spaudžia ekonominis krašto pajėgumas. Sovietų valdžia 
yra sukišusi Į atomo ginklus nepaprastai dideles krašto 
turto sumas. Krašto gyventojai nori atvangos. Jiems rei
kia daugiau maisto ir aprangos. Jeigu teks išleisti dideles 
sumas atomo ginklams- gaminti, tai maisto ir aprangos 
klausimą teks dar toliau atidėti Brežnevas atmetė Car
terio pasiūlymus, o už poros mėnesių Vienoje juos priėmė.

Bet Sovietų Sąjungos valdovus labiausiai erzina pre
zidento Carterio pasiryžimas reikalauti gerbti pagrindi
nes žmogaus teises. Jis nori, kad tos teisės būtų gerbia
mos ne tiktai visame laisvajame pasaulyje, bet ir Sovie
tų Sąjungoje. Kiekvieną kartą, kai tuo reikalu padaryda
vo pareiškimą sekretorius Vance arba pats prezidentas 
Carteris, tai Kremliaus valdovai pykčio negalėdavo su
valdyti. Bet antradienį išėjęs savaitinis žurnalas U. S. 
News & World Report Įdėjo prezidento patarėjo Zbigniew 
Brzezinskio pareiškimą apie tą pačią problemą, Šio Lenki
joj gimusio, rusus gerai pažįstančio ir Amerikoje aukštai 
pakopusio lenko nuomonė naujai sukrėtė Kremliaus val
dovus. Vos pirmadienio vakare išėjo, geg. StTdienos minė
to žurnalo numeris Washingtone, antradienio rytą sovie
tų valdžios kontroliuojami dienraščiai jau pylė pamaz
gas ant Brzezinskio.

Prezidento patarėjas Brzezinski buvo paklaustas, ar 
teisybė, kad prezidento Carterio administracija žengė 
kelis žingsnius atgal nuo paskelbtos pagrindinių žmogaus 
teisių pozicijos, liečiančios So v. Sąjungą? Į tai prezidento 
saugumo reikalų patarėjas nedvejodamas Šitaip atsakė:

— Nemanau, kad savo esmėje arba tonu admi
nistracijos pareiškimai apie žmogaus' teises būtų 
bent viena jota pakeisti. Kas pasikeitė, tai spaudoje 
šiam klausimui duota parama. Nuo pirmos inaugu
racijos dienos iki paskutinio Valstybės sekretoriaus’

$7.50
$2J0

$30.00
$16.00

$3.00

$31.00
$18.00

$4.00

šv. Kazimiero baroko stiliaus bažnyčia

-f. ŠARAPNICKAS

“Istorinės” paskaitos •

Kursų tvarkaraštyje Įrašytas 
ir “istorikas” J. Jurginis, užtem
pęs Lietuvos istoriją ant sovie
tinio kurpalio. Jo paskaitos te
ma — “Lietuvos feodalinės vals
tybės bruožai”. Ir čia, kaip sa
vo raštuose, jis dėstė grynaį 
marksistini sovietini požiūri, 
kaip to reikalauja Maskva. Nu
silenkti pastarajai J. Jurginiui 
nebuvo sunku, nes jis jau savo 
'jaunystėje buvo komjaunuoliu 
Ukmergėje, o 1928—1940 iri. 
kompartijos nariu Panevėžyje ir 
Kaune. Suimtas 1929 m. ir nu
teistas ketveriems metams ka
lėjimo, kurį laiką (1939JV-XII) 
yra gyvenęs JAV-se. Sovietinė
je ^okupacijoje yra pagarsėjęs

(Tęsinys)
kaipo Lietuvos istorijos klasto
tojas. Neužmirštas nė istorikas 
doc. Robertas Žiugžda. Jis išei
vijos moksleiviams bei studen
tams kalbėjo tema “1940 metai 
Lietuvoje”. To laikotarpio ne
pergyvenusiems jaunuoliams jis 
tegalėjo kalbėti apie buržuazinį 
nacionalizmą. Ir tai nieko nuo
stabaus! Juk sovietinis dėstyto
jas kitaip kalbėti ir negali.' Be 
to, jis yfa kompartijos narys 
nuo 1946 m., baigęs Sovietų Są
jungos užsienio reikalu ministe
rijos aukštąją diplomatinę mo
kyklą Į9-žį5—1065 m. dirbęs ko
munistų partijos aparate, 1965 
m. iki 1968 m. buvęs “Moscow 
News” korespondentu JAV-še.

Į lituanistikos dėstytojų gr'e-

čius siekia, Todėl jis sąlygoja mūsų santykius.su pa- 
šauliu. Bet šis klausimas nėra sąlyga. specialims 
santykiams ir klausimų specialioms -deryboms.

. Šis klausimas buvo išdėstytas sekretoriaus Vances, 
jis ir šiandien nepasikeitęs lieka. O atsitiko štai kas: 
tam tikrais laikotarpiais šitas klausimas buvo pavers 

'’tas sensacija, bet tokio dalyko nesimatė mūsų pareiš
kimuose” (U. S. News & World Report, 1977 m. geg.

Prisiminimas, kad JAV kovos už pagrindines žmo
gaus'teises'Sovietų. Sąjungoje sukėlė didžiausią nervų 
pertempimą Kremliaus valdovų tarpe. Savo laiku jie aiš
kino, jog tai yra kišimasis Į kitos valstybės vidaus reika
lus”, bet prezidentas Carteris, kalbėdamas Jungtinių 
Tautų atstovam pareiškė kad Helsinkio aktai šį klausimą 
iškėlė iš vienos valstybės “vidaus reikalų” ir padarė tarp
tautiniu klausimu.

Pagal veikiančius sovietų valdžios potvarkius,' bet 
koks pasirašytas tarptautinis dokumentas, kaip Helsin
kio aktas, tampa privalomu ne tik sovietų valdžiai, bet ir 
krašto gyventojams. Helsinkio akte paminėti pagrindi
niai žmogaus teisių nuostatai privalo būti taikomi ne tik 
rusas, bet Visiems Sovietų-Sąjungos piliečiams. Sovietų 
valdžia žmogaus teisių nuostatus Helsinkio akte nenori 
taikyti rusų pavergtiems kraštams, bet tuo tarpu ji nesi
ima jokių priemonių prof. Andrei Sacharovui padėti už 
grotų. Sovietų policija seka prof. Sacharovą, -klauso jo 
pasikalbėjimus telefonu, skaito jo laiškus, registruoja pas 
jį užeinančius žmones, bet bent tuo tarpu jo k&iėjiman dar 
nekiša. Sovietų policija bet kurią minutę gaji sukišti Į ka
lėjimui ne tik Sacharovą, bet visus žmogaus teisių ko
mitetų narius. Ji to nedaro, nes ir sovietiniai teisininkai 
hurodo paties Brežnevo Helsinkyje pasirašytus aktus.

Pagrindinės žmogaus teisės yra didžiausias galvos- 
kaudis ne tik Brežnevui, bet visiems Kremliaus valdo- 

' vams. Jeigu jie dnoda teises krašto gyventojams, tai jie 
Vances kalbos apie žmogaus teises, mes visą laiką nustoja dabar turimų privilegijų. Jie žino, kad pagrindi- 
skeibicme, kad žmogaus teisių klausimas yra mums neg teises gyvusieji komunistų pavergtieji gali patraukti 
Mvarbuš. Tai yra pagrindinis Amerikos Įsitikinimų' juos atsakomybėn už visus.padarytus nusikaltimus prieš 
klausimas, ^ai yra klauseimas, kuris suartina JAV j m$ų tautą ir pavergtus kaimynus.
su idealu, kurio vis didesnis ir didesnis žmonių skai

tąs jrikiuotas ir V. Kazakevi- ruošiami ne moksliniu, bet re
čius, pagarsėjęs komunistinę pro
paganda ^Gimtajame Krašte” 

'ryšių su užsienio lietuviais ko
mitete. Jo tema kursuose: “Kul 
tūriniai Tarybų Lietuvos ryšiai 
su užsienio lietuviais”. Tai sri
tis, -kur paskaitininkas galėjo' lietuvius, kurie kovoja už atga- 
jtiršti vadinamąjį “bendradar- vimą Lietuvai laisvės.
tavim," kreipiamu sovietine Alto nuopelnai Uetpvai ir 
°?1.'' ■ v i( K ■ lietukams
Antra jo paskaita buvo “Už

sienio lietuvių kultūros tyrinė- Kas būtų, jei bebūtų senė
jimai Tarybų Lietuvoje”. Ir Čia sios kartos ateivių patriotų ir 
toji ^‘kultūra” tebuvo daugiau-j čia Amerikoje gimuąįų patrio- 
sia užsienio lietuvių komunis
tų menkaverčiai kūriniai. Taip 
atrodo lituanistinių Vilniaus kur 
sų dalis, skirta sovietinei pro
pagandai. Be to, šalia tų paskai
tų buvo visa eilė renginių, eks
kursijų ir visa tai dvelkia ta pa
čia sovietine propaganda.

Iš pateiktų faktų aiškiai ma
tyti, kad lituanistiniai Vilniaus 
kursai turi neabejotinai stiprią 
propagandinę dozę. Bandžiusie
ji-apskaičiuoti tą dozę valando
mis padarė išvadą, kad iš 227 
valandų, skirtų lituanistiniams 
kursams, tik 57 vai teko litua
nistikai, 170 valandų — propa- 
dinio pobūdžio dalykams. Jonas 
Aušra rašo, “Ar tokie lituanis
tiniai kursai priimtini užsienio 
lietuviams”? Ir atsako: “Jei’tie 
kursai būtų tikrai vien lituanis
tinio pobūdžio, sakytume taip 
net ir dabartinėse okupacijos są
lygose. Deja, tie kursai pirmo
je eilėje siekia-ne mokslinių, o 
propagandinių tikslų. Juose 
dkleidžiami ir sovietiniai nuo
dai, kur jaunoms sieloms gali 
padarytį nepataisomos žalos. Sa
koma, kad iki šiol dar nė vienas 
neapsinuodijo, o priešingai-.— 
sustiprėjo lietuvybėje

Tai paviršutiniškas tvirtini-’ 
mas, kuris nėra pagristas giles
niu duomenų tyrinėjimu. Spren
džiant iš turimų stebėjimo duo
menų,- matyti, kad sovietiniai 
nuodai nepakenkė tiems, kurie 
buvo pakankamai subrendę, kri
tiški ir sugebėjo atskirti pro
pagandą nuo tikrovės. Bet bu
vo ir tokių, kuriems; Vilniaus 
kursai Įpumpavo sovietinių nuo
taikų ir grįžę sakė: “Mums tė
vai melavo — radome kitokią 
Lietuvą”, “Nekritiškos'minties 
kursantai parsivežė raudonosios 
ideologijos minčių apie Lietuvos 
praeitį ir jos dabartį. Perdaug 
būtų tvirtinti, kad per šešias 
savaites kursantų nepaliestų jo
kie sovietiniaj nuodai. Galimas 
dalykas, kai kuriuose lieka ir ga
na*gilios jų žymės, kurių nė vie
nas sugrįžęs kol kas nedrįsta at- 
"skleistį. Ateityje jos gali išrys- ’ 
keti ir išaugti j simpatingą lai- lietuvių kolonijose dar našesnis: 
kyseną sovietinei santvarkai ir 
jos valdžiai Lietuvoje, Jei so
vietiniai valdovai randa agen
tų vyresnėje lietuvių išeivių 
kartoje,, mačiusioje sovietinius 
žiaurumus, tai žymiai lentgviau. tuvos okupacijos ir karui pasi- 
bus jų rasti buvusiuose Vilniaus Į baigus negrąžintų pabėgėlių lie- 
kursžntuose, kuriuose liko įdieg
tas palankumas sovietinei siste
mai ir 1.1.”

Jonas Aušra, atrodo, yra iš 
arti stebėjęs vykusius lituanis
tinius kursus Vilniuje ir priėjo bos delegaciją ir dėka Amerikos 
išvados, kad tie kuršai yra' Lietuvių Tarybos, kuri įtikino

pagaodinių tikslu, kad galėtų įs
kiepyti užsienio lietuviams kpr» 
santaros sovietinės filosofijos 
ir kaip tokius vėliau panaudoti 
sovietinei propagandai išeivijos 
lietuvių tarpe ir terorizuoti tuos

tų lietuvių, kurie vieningai ALT 
sudėtyje veikia ir taip pat lie
tuvių patriotų pabėgėlių nuo so
vietinio komunizmo, kurie vie
ningai su senaisiais kovoja už 
atgavimą Lietuvai laisvės. Visi 
pabėgėliai lietuviai turėtų nuo
širdžiai remti Alto veiklą, nes, 
jei Altą nebūt dėjusi visas pa
stangas, vargu kas kitas būtų 
pastojęs kelią Sovietų Sąjungos 
planui: visus pabėgėlius susi
grąžinti, žinoma, ne į Lietuvą, 
bet į Sibirą vergų darbams ir 
lėtai mirčiai. x

Prisiminkime ir susikaupkime 
minutei tas išgyventas dienas 
pasibaigus 2-ram pasauliniam 
karui esant pabėgėlių stovyklo-

jum, su mintimi, ar nebūsime 
išduoti sovietams. Visų pabėgė
lių viltys- buvo JAV lietuviuo
se. Kodėl taip galvojome, kodėl 
mūšų viltys buvo Amerikos lie
tuviuose? Gį todėl, kad Ame
rikos lietuviai, sovietiniam ko
munizmui 1940 m. okapavus 
Lietuvą, tuojau subruzdo ieš
koti būdų, kaip padėti paverg
tai Lietuvai, ir lietuviams.^; ,

Amerikos lietuviai, nežiūrint 
kokių požiūrių ir Įsitikinimų, 
matydami Lietuvai ištikusią tra
gediją, per trumpą laiką sujun
gė visas savo -jėgas Į vieną ben
drinę organizaciją — Amerikos 
Lietuvių Tarybą ir visą savo 
energiją nukreipė, gelbėti pa
vergtai Lietuvai ir lietuviams.

Kad vyktų našesnis Altos dar
bas, Vykdomasis Komitetas nu
tarė šaukti -Amerikos Lietuvių 
kongresą. Tas kongresas buvo 
sušauktas 1943 m. rugsėjo 2-3 
dienomis Pittsburgh, Pa. Kon
greso sušaukimo pirmininku bu
vo išrinktas sumanus, darbštus, 
patriotas lietuvis Povilas Dan
gis, kuriam talkino: V. Kuličie- 
nė, Dargienė, J. Tamkevičius, P. 
Pivaronas, kun. P. Lųnskis, J. 
Noris, S. Gabaliauskas ir K. H,

Po Amerikos Lietuvių kon
greso Lietuvos laisvinimo dar
bas išsivystė visose Amerikos

Alta ragino skyrius ruošiant 
Lietuvos nepriklausomybės švėn 
tės, minėjimus paruošti rezoliu
cijas ir siųsti JAV vyriausybei 
ir prašyti, kad nepripažintu Lie-

tuvių į sovietų okupuotą Lie
tuvą. . * ,

1946 m. spalio 29 d. JAV pre
zidentas Harry S. Trumanas pri
ėmė. Amerikbs Lietuvių Tary-

BW' >

JAV prezidentą, kad pąbėgė- 
liaį lietuviai grąžinti | Sovietų 
Ruiįjea okupuotą Lietuvą, nebus 
apgyvendinti Lietuvoje, bet bus 
išsiųsti J Sibirą vergo daibams 
ir t. t. šį Altos žygį pas JAV 
prezidentą reikia priįažiūti is
toriniu, nes po šio žygio pradėjo 
įsileisti pabėgėlių lietuvių į JAV. 
Taigi Amerikos lietuvių pastan
goms, JAV Senatas ir Atstovų 
rūmai 1948 m. birželio 18 d. iš
leido svarbų pabėgėliams įstaty.- 
mą, kuris vadinosi Displaced 
Persons Act 774, šis įstatymas 
suteikė teisę JAV vyriausybei 
įsileisti Amerikon 204,000 pa, ' 
bėgėlių. Kiekvienas pabėgėlis 
lietuvis nuo rusiškojo komunis- 
mo turi būti dėkingas Amerikos 
lietuviams, Amerikos Lietuvių 
Tarybai, anais kritiškais metais 
dirbusiems už išgelbėjimą mūsų 
iš pražūties. Jei ne Altą, mes pa
bėgėliai nebūtumėm papsiekę 
laisvę. Nesuprantama^kodėl Pa. 
šaulio Lietuvių Bendruomenė 
pasišovė griauti, trukdyti Altos 
veiklą, kuri ir dabar yra reika- 
lįnga ir nepamainomas autorite
tas, kovojantis už Lietuvos lais
vę Amerikoje. Kodėl PL'B-nė 
nesilaiko susitarimo su Altos 
darbų pasiskirstyme?

Paimkime Altos veikla Čika
goje, kur ten vadovauja Ame, 
rikoje gimusi patriojotė lietu
vaitė Kristina Kriščiūnaitė - 
Austin. Kristina iš pat jaunų 
dienų buvo akdyvi lietuviškoje 
veikloje. Priklausė Pirmyn cho
rui ir 1938 m. su Pirmyn choru, 
vadovujant muzikui K. Stepona
vičiui, buvo. nepriklausomoje 
Lietuvoje ir davę visą eilę kon- 
cęrtą, Kriątipą.;grįžųsi į Ame- 
riką ąavd'tėveliams išreiškė di
delį pasitenkinimą, patirtais įs
pūdžiais ir tuometinės Lietuvos 
lietuvių ' globa. Kristinos j au- 
noje širdelėje dar labiau pašireiŠ- ' 
kė tėvu meilė gimtam kraštui 
— Lietuvai. Kristina buvo dė
kinga savo tėveliams už išmo- 
kymą lietuvių kalbos ir ragino 
savo vaikus lietuviškai kalbėti. 
Ir dabar trečiosios kartos Kris
tinos Austin vaikai moka.lietu
viškai.

Kada 1940 m. Sovietai okupa 
vo Lietuvą, Kristina, kaip ir ki
ti Amerikos patriotai .lietuviai 
labai sunkiai pergyveno ir kar
tu su savo tėveliais aktyviai da
lyvavo Altos veikloje už grąži
nimą Lietuvai laisvės. Paskuti
niais metais Kristina Austin va
dovauja didžiausioje Amerikos 
lietuvių kolonijoje Čikagoje Al
tos veiklai. Ruošia Lietuvos ne-, 
priklausomybės švenčių minė
jimus. Paruošia Amerikos vy
riausybei rezoliucijas, prašant 
nepripažinti Lietuvos okupaci
jos ir 1.1. RuųšĮa . birželio lietu
vių žiauriųjų trėmimų į Sibirą- 
minėjimus ir demonstracijas 
prieš Lietuvos okupantą.

Patriotai lietuviai pabėgėliai 
nuo sovietinio komunizmo yra 
ir bus dėkingi A L. Tarybai, 
Amerikos lietuviams ųž pastau
gs ir įdėtą .darbą kovojant prieš 
Lietuvos okupantą ir kėlimą į 
viešumą Sovietų vykdomo ge
nocido okupuotoje Lietuvoje.

(Bus daugiau)
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Mylimo sūnaus, brolio ir vaikaičio

Jaunuoliui

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Žydinčioje jaunystėje mylimam sunui

MODERNIŠKUS AIR-CONDF1TONED KOPLYČIOS

Centro Valdyba

PADĖKA

LIETUVOS AIDAI
Kazimiero lietuvių

Parduoda-

1490 AM
106.3 FM
1230 AM

gilaus skausmo valandoje tėvus dr. Kazį ir 
Dalią Bobelius, seseris Rūtą, Alenutę, Aldu-

HEART 
FUND

GYDYTOJAS fR CHIRURGAS- 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

Prole 
nėa me<

giliame skausme likusiems — Jo žmonai Li
dijai, dukrai Liucijai, sūnui Šarūnui su šei
momis ir kitiems giminėms reiškiame gilią

' * •. .' ■ j I“'" V - ’ . - ■ ■“ * ~ fe.; ’ < ' . T . ' ♦,

užuojautą ir kartu liūdime.

NARIAI:
Chicagos
Lietnvių 
Laidotu vi ų 
Direktorių
Associacijos

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBILLAMS PASTATYTI

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
'dalyse.

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

MOVING
Apdr«u*t«* p^rkraustymat 

ii jvainv atetumy.
ANTANAS VILIMAS

Tel 376-1882 arba 376-5996

Po dviejų metų 
š. m. balandžio mėn. 
19 mėtų sūnus ir brolis

0. Galvydiene -
E. ir J. Brigaliūnai

St. Petersburg, Fla*

ilgametis patyrimas
Jei ruošiatės keliauti

unkios, skausmingos ir nepagydomos vėžio ligos, 
17 d. mirė mūsų mylimas,, vos gyventi pradėjęs,

ų. laivų kelio- 
nuothaMmd rezervacijas, f_l—Z_ 
keliones į Lietuvą ir kitus kraštus;

DR. K. G. BALUKAS 
AKUiERIJA |R MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

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

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

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GEuiNYČIA 

2443 WEST 63rd STREET
Telefonai; PR 8-0833 If PR 8-0834 

Taip pat naujoji Barbaro* ir 
vene Drlshfy krautuvė

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Oak Lawn.

Tel. 499-1318

P. ŠILEIKIS, O. P.
1 ORTHOPEDAS-PRUTEZISTAS 
jftL Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
SjK dažai. Speciali pagalba kojoms 
C»* (Arch Supports) ir L t.
Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1 
2850 West 63rd St., Chicago. III. 6062S

Telef.; PRospect 6-5084

mirus, jo tėveliams, Dr. Leonui Kriaučeliūnui 
ir jo žmonai Irenai bei artimiesiems nuošir
džią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

- Anna Maggenti

kūno ląsteles. Gautą maistą su 
virškina pačios ląsteles, o jo 
likučius kraujas nuneša į di
džiąją žarną, plaučius ir inks

4505-07 So. HERMITAGE AVENUE 
Teh: YArdj 7-1741-1742

Gili padėka dr. J- Starkui už rūpestingą priežiūrą Palos Commu
nity Hospital. Ačiū dr. P. žliobai už pagalbą Geniukui skausmo va
landose. 7 .

Nuoširdžiai dėkojame ir laidotuvių direktoriams Whitey ir Stan
ley Evans už rūpestingą patarnavimą Geniuko paskutinėje, žemiško
je kelionėje . >

Dar karia visiems nuoširdus Kriaučeliūnų šeimos ačiū.
Nuliūdę lieka:

i r feną, Vida, Jelka ir Leonai Kriaute liūnai

PEkKRAUSTYMAJ

MOVING
Leidimai —- Pilno apdraudė

ŽEMA KAINA
R. t E R * N Al 

TaL WA 5-8063

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

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

TEL. — BE 3-5893

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

liūdintiems poniai Daliai ir dr. Kaziui Bobe
liams bei visiems artimiesiems, nuoširdžią 
užuojautą .reiškia ir kartu liūdi

(jįjį Penkt. 9:30 - 11:00 v. v, 
Šeši. 3:00 - 10:00 v. v..
Sekmad. 9:30 - 10:00 v. r
Veda K. 8RAZDŽ10NYTĖ

2646 W. 71st Street, Chicago, Illinois 60629
Telef. 778-5374

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

S307 Se. LfTUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

4^0-34 So. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas: LAfayette 3-0440

"AŠ padarysiu ii tavęs didelę tautą ir palaiminsiu tave Ir tu būsi 
palaiminimas". — 1 A6ozės 12:2.
šitais Viešpaties žodžiais yra patvirtintas pareiškimas, “kad per dau

gelį sielvartų mums reikia įeiti į Dievo karalystę”. Taip nėra dėlto, kad 
Dievo galybė negali apsaugoti mus nuo vargų ir sielvartų, arba kad Vieš
pats nesirūpina mūsų reikalais. Taip darosi dėlto, kad Dievo bažnyčia yra 
pastatyta aštriausiems ištyrimams, auklėjama, lavinama ir mokoma, kad iš
tyrimuose parodytų savo paklusnumą, ištvermingumą ir ištikimumą Viešpa
čiui. Ištyrimais Dievas mėgina mūsų tikėjimą, kantrumą, pasišventimą, at
sidavimą jam ir mylėjimą Dievo ir tų, kurie yra jo. O dangiškasis atlygi
nimas žadamas tik nugalėtojams.

Visi žino, kad mirti* yra biun Ir prtieču kiekvieną. Bet kur yri mL 
ruv«|i? j tą klausimą enoko knygute "Vilti* po mirtie*", kurią ęautltv 
nemokame!. Rašykite:

F. ŽAVI ST, 3715 WEST 66th S^RtfET, CHICAGO, ILL, 60629
IV, RAITO TYRINĖTOJAI

DR.LE0NAS SĖIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Vai. aiitrad. nuo I—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. va k-,

Ofise telef.: .776-2880
' Naujas ret felėf.: 448-5545

Dažnai mes girdime kalbant 
apie praleidus, lietuviškai va
dinamus — baltymus, bet ne 
M'si žinome, kas jie yra. Kolų 
vaidmenį jie vaidina kasdienė 
je žmogaus mityboje? Musų 
mitybos pagrindiniai dėsniai 
yra- praleidai, kurie nustato 
sveikatos ir gyvybės išlaikymą. 
Žodis praleidai yra kilęs iš 
graikų kalbos žodžio “protas*’ 
— reiškia pirmajai. Praleidai 
stovi pirmoje vietoje tarpe es
minių medžiagų, kurios palai 
ko gy vybę visuose biologiniuo
se gyvūnuose. Be proteidų .nei 
žmogus, ųei visi kiti gyviai ne
galėtų gyvuotT bei daugintis.

Manding, visi žmogaus kūno 
audiniai, organai yra sudaryti 
iš mažyčių ląstelių, kurių ne
įmanoma išmieruoti nuoga aki 
tni. Tam tikslui bū Ii n a pavar 
toli mikroskopą. Gyvosios kū
no ląstelės susiformuoja iš pro 
toplazrpos- Tai vienintelė-me
džiaga, kurioj yra gyvybė.

Kiekvienai ląstelei būtina 
maisto, vandens, ir deguonio, 
o tą viską joms pristato krau-

/(LACKAWICZ)
24?4 WEST 69th STREET Rėpubl’.c 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE VIrginii 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, HL S74-441B

ra šios chetni- 
azotas, deguo

nis, vandenie*, sieros, geležies, 
jodo, vario ir fosforo.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorių*

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

kas antrą šeštadienį 8—3 vai.
Tel.: 562-2727 arba 562 2728“

TiVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
w Telef.: GRovehill S-2345-8

užjaučiame liūdesy prislėgtus tėvus Dalią ir 
ALTos pirm, Dr. Kazj Bobelius* seseris ir 
brolius, A. ir Dr. M. Dėveniu šeimą ir visus

ant syk vartojamo maisto. Pa 
čią didžiąją kiekvieno valgy 
mo dalį turi užimti energijos ii 
šilumos gailoj

sąžiningas darbas
kreipkitės i Lietuvių įstaigą:

American Travel Service Rureau. 
ffjj&LLjX 9727 S. Western Ąve, Chicago, lit- 60643 

telef. 812 238-9787
• Nemokamas ptfariiartmas užsakant lėktuvu traukini!

nių (cruises), viešbuti^ ir automobilį ---------- ---------------*
me kelionių draudimus, Organizuojami . ,
Sudarome fovietimua giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais. f

• 10 dienų ekskurrtja l iv. žemę Ir Graikiją lapkričio tl—fcl d. Kaina
Vadovaus Algirdas Braais.

• Registruojami ekskursantai PLB organizuojamai kelionei i Angliją, 
Lietuvių Studijų savaites proga liepas pabaigoje. KėHohė ii Chicago ir at
gal kainuoja 8355. Informacijos taip pat teikiamos agentūros skyriuj. eaan-| 
&oj -Jv. Antano Taupymo Bendrovėje Cicero, DL TH- €63-6707^

Palaidotas š. m. balandžio mėri. 20 d 
kapinėse.

Šia proga norime visiems nuoširdžiai padėkoti taip gausiai atsi- 
/ lankiusiems į koplyčią ir į laidotuves it tuo pasidalinant mūsų skau

smu šioje liūdesio valandoje. Ačiū visiems už maldas, užuojautas žo 
džiu ir raštu, gėles ir už aukas vėžio ligos tyrimams, kad pagreitintų 
surasti priemones šiai skausmingai ligai nugalėti.

Ačiū gerb. kanaunininkui V. Zakarauskui už maldas koplyčioje, 
bažnyčioje ir kapuose, ir už prasmingus, paguodžiančius pamokslo 
žodžius. Ačiū Ekscelencijai vysk. V. Brizgiui ir visiems gerb. kuni
gams, kurie atsilankė Į koplyčią ir į laidotuves, taip pat meldėsi už 
a. a. Geniuką.

Gili padėka ir mūsų mieliems solistams, p-lei Daliai Stankaity
tei, p. Jonui Vazneliui ir akomponiatoriui muzikui Alvydui Valaičiui-

Ypatingą padėką norime išreikšti -dr. K. Bobeliui už nuoširdžius 
ir tėviškus patarimus, už kartu važiavimą su Geniuku į M. D. Ander
son ligonine, Houston, Texas, už jo lankymą ligoninėje ir nuolatinį

Ammo rūgičlą kiekj. Vieni jų Praleidai sudaryti iŠ daugy-: 
turi daugiau, o kili mažiau

Pralaidų žmogaus gerai sveilyra iuū»y gjvybėu laida*! 
katai išlaikyti, labai mažai te-j _________
reikia, maždaug apie dvi un
cijas kasdien. Praleidai U»ri r" _ 111 - ----

VALERIA PIŠNYS 
Pagal tėvus JUOZAITIS.

Gyv. 5226 South Artesian Avenue. 
1

Mirė 1977 m. gegužės 24 d. rytą, sulaukusi 60 metų amžiaus. Gi
musi Chicago. Illinois.

Paliko nuliūdę: vyras Petras, sesuo Sister M. Melanie, S.S.C., 3 
dukterėčios, 1 sūnėnas ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Trečiadieni. 5:00 vai. p. p. kūnas bus pašarvotas Mažeika-Evans 
koplyčioje, 6845 S. Western Ave.

Penktadienį, gegužės 27 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš kop
lyčios į Šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingu 
pamaldų bus laidojama Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. VALERIA PIŠNY& giminės, draugai ir 'pažįstami nucn 
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

- Nuliūdę lieka:
- : Vyras, sesuo, giminės.

Laidotuvių direktoriai Evans ir Sūnūs. Tel. 737-8600.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. E1SIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

Kasdien žinogaus kūne mir
šta daugybės nusidėvėjusių ląs 
telly, kurios pakeičiamos nau
jomis, gyvomis, kitaip žmogus 
negalėtų ekzistuoti.

Gyvos' ląstelės turėdamos 
gamtinį pajėgumą suvirškinti 
negyvą medžiagą ir suformuo 
ii protoplazmą, iš kurios 
pasidaro nauja, gyva, pajėgi 
ląstelė.
Atėjus senatvei, žmogaus kū

ne ląstelės apsilpsta^ nepaga
mina užtektinai gyvos prato- 
plazmos ir mažiau sumontuo
ja naujų ląstelių. Dėl to ip žmo 
gaus pajėgumas, vikrumas iai- 
psfiiškai sumažėja. Taipgi, kū
nas praranda atsparumą prieš 
įvairių bakterijų židinius, ku
riems buna lengviau į kūno 
organizmą įsibrauti.

Proteidai yra labai painūs 
cheminiai deriniai. Jie suda
ryti iš įvairių Ammo rūgšfių. 

jo apytaka, kuri, aprūpina viso Ne visi proteidai turi vienodą

PETRAS BIELIŪNAS
4.348 Sb. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572 

' a • - - - -

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138-1139

ir drauge liūdime.
Alfonsas ir Rožė Plepiai, 
Raymond ir Dalia Plepiai 
Vilius ir Laima Jakušovai

SOPHIE BARČUS
. RADIJO 1EIMOS VALANDOS

V i mx programs* II W0PA,
1490 Ml. A. M.

Llatuvly kalba: kasdien fino pir
madienio Iki'penktadienio 1230 

’ — 1:00 vai. popet. — šeštadieni 
ir iekmadiHU nuo B:M Iki M0 
rak ryte

Tolof.s HEmlock 44413

7159 te MAPLIWOOD AVB.

’ CHICAGO, ILL. 60629

489-4441; 561-4605
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

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

Telefonas atsakomas 12 vai.

PR. FRANK PLECKAS 
OPTOMĖTRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

BUTKUS - VASATTIS
1440 So. 50th Ave_ Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

_A
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Marquette Parko parapijos 
i , auksinė sukaktis

Marquette Parko Gimimo kalbių sistrinn. Galingas lint 
šv. Mergelės Marijos parapija sas drebino bažnyčios..skJjąu- 
įsteigta 1927 m. gegužės 22 die- tus ir likinėiųių širdis. ' 
ną. Pirmos šv. Mišios buvo šv.1 Protarpiais solo giedojo so, 
Kazūniero* seserų vienuolyne, lislė M. Momkienė, G. Mažei-

Tuo laiku Marquette Parke kienė ir O. Monkus. Kitas gies- 
buvo mažai trobesių, čia buvo mes giedojo solista| su choru, 
kimsyuas, ganėsi ožkos. Suma JJ.rigento pavačiuolojas K. 
nių veikėjų, kun. Baltučio va- Skaisgirys grojo ąujuiku. Gro- 

jsteigė parapiją, jo P. Matiukas, Marija E. Cefa 
atsirado mokyk- ni, vargonais A. Kaminskas, 

Pamaldų pabaigai sveikino 
kard. J. Cody ir suteikė palai

dovaujanii, 
Palaipsniui 
la, bažnyčia, klebonija.

Antrasis klebonas buvo kun. . .
J. Paškus. Jo iniciatyva pasta?i1,1 m!n^"

Iškilmės tęsėsi iki 1:30 PM. 
Nežiūrint 90 laipsnių karščio, 
bažnyčia buvo pilnutėlė. ?
Klebonas nuoširdžiai visiems 

dėkojo. Prašė parapijiečius per 
šv. mišias dėkoti Dievui už vi
sas malones ir palaimą, suteik 
tą parapijiečiams paskutiniais 
50 metų. Tokios- iškilmės 
tikra dvasinė atgaiva. U 

1:45 PM nuo parapijos sa
lės prasidėjo procesija. Ait<^ 
riaus- berniukai, kaip niekad, 
pasipuošę raudonom šutariė- 
lėm. Priešaky buvo nešamas 
kryžius. Karo atstovai nęšė>vė 
liavas su dviejų asmenų šautu 
vais ginkluota palyda.

R. LB Marquette Parko a-py 
linkės vėliavą neše G. Mali
šauskas ir St. Patiaba. Prie vė
liavų- ėjo Ramune Tričytė ir 
Agota Grigaitytė.

K. Paulius

lyta puiki bažnyčia, kuri tais 
laikais kainavusi per milijoną 
dolerių. Trečiasis klebonas bo
so kun. Černiauskas. Dabarti
nis klebonas yra kun. Antanas 
Zakarauskas, kuris gražiai su
gyvena su parapijiečiais ir or
ganizacijoms.

Jubiliejaus proga gražiai bu
vo išdekoruota bažnyčia, ypa
tingai gražiai buvo papuoštas 
altorius gyvomis gėlėmis. Prie 
šakyje įvesta moderniška gar
siakalbių sistema. Viršuje — 
bronzinės spalvos vainikai, juo 
se įspaustas skaičius “50.’’ Vi
si pilioriai papuošti kaspinais.

8 vai. ryto'Registrubtos ' L. 
bendruomenės nariai, klebono 
paprašyti,- pakėlė vėliavas.

šv. Mišias atnašavo vysk. 
Vincas Brizgys su 13 kunigų. 
Vienas jaunas, neskustu vei
du, įnešė disonanso... Visų li
turginių rūbų spalva buvo 
bronzinė.

Kan. Vaclovas Zakarauskas
lietuvių kalba skaitė evange
liją, o kun. A. Pačenskis .— 
anglų kalba. Pamokslą lietu
viškai pasakė kl. A. Zakaraus
kas, o,vėliau ir angliškai.

— Tradicinė Los. Angeles Jau- 
■ irimo šventė bus birželio 4 d. 7 

Galingas choras, vadovauja-;vai. vak. Glendale Civic audi
mas muziko A. Lino giedojo ’ folijoje. Apie 200 dalyvių iš- 
Jietuviškas ir lotyniškas gies-’pildys dainas, tautinius šokius 
mes. Ant vargonų įvesta garsia ir visa kitą programą, po ku-

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. -Nąajfenos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $L25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $L50 čekį 
arba Money Orderį o mes knygelę jam pasiųsime. Mnlgus prašoma 
siųsti tokiu adresu: ’ ’ y ? č - ~

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST- CHICAGOr ILL. 80608

____  ’ .z 1 j 

NAUJIENOMS Kemet suėjo 90 metų. MLaiBt tą enkskti- lerbiast pinsoje
Amerikos lietuviu dlenrriSSo steigėjus bei Heturiikoe sptudoe pfnfl- 
3US ir stilekant būtinu pareigas sofistu lietuvybės SHktaml Ari- 
btamas Naujienų ptattntiDo njua

NAUJIENOS tvirtai stori ir kovoja Lietuvos ir 
neidama ir Decidėdiaos į randėrtna su o 
Gaišta.

NAUJIENOS palaiko visas Betariu demokratines grupes, jų bendru tastita 
tijss ir remia visų Betariu bendruorins darbus bei tiksiu*.

Itatarią tatarę.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija JuMUejinių metų Rrop 
stelbdama, platinimo vajų kreipiasi į visus lietuvius pasekti HetuvRkog 
pandos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik lalkražio, bet ir'risou Sefrifas, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių gerovei, siekiant visuotino lle-

K \l NUO J A: Chto»go[« Ir Kan»de|» imtomu S30J0, porai orafų — glCJI, 
trims mėn. — $8-56, vlunsm mėn. $3JXL Kitara JAV viutass rautam 
— $26.00, putui mutų — $14A0, vienam mėn. — EŽJtt. Užriunluu- 
ra — $31.00 metams. Susipažinimui dunClama aUVUHy eemeiaraaL

Prašėm* naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St

Chicago, HL 6060g r

6oL Naujienų prenumeratai, lubffiejfcalo2] Siunčiu

O Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaite* susipaži
nimui nemokamai ir be jokių jsiparrigojhng.

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

rięs bus šokiai-ir vaišės. Ruo-.Loyolos universitėfo. Lieluvii| 
studentų klikbo pirmininkas- 
Valdybą sudaro Regina Biejr 
kūtė, Čathy ; JaseLskytc, jonas 
Aviža ir Algis Baltrušaitis. KIu 
be rnodėratorius yra prof. Brtj 
nius J ase!skis. rlj

— Antanas Jankus iš Afarąiij 
t te Parko buvo sunkiai sužeist 
tas pravažiuojančios mašinos! 
Gydomas Copk County liginU 
nėję. ' ;Įi

—Veter, gyd. dr. A. DelertaS Į 
iš šiaurines miesto apylinkės! 
staiga susįrgo.-Gydosi šv. Kry
žiaus ligoninėje dr. Meškausko! 
priežiūroj. -
—Kam. Ansas Trakis, Tėviš^ Į 

kės parap. klebonas, deleguok 
jamas j Tarptautinį Bažnyčių! 
kongresą Afrikoje. J |

šia Jaunimo ansamblio .vado
vybė ir kviečia visus dalyvauti.

— Susiuieni  jimo IJetuvių 
Amerikos (SLA) 2-lros Aps
krities atstovų suvažiavimas 
bus birželio 5d. 12:30 v. So. Bos 
tono Lietuviu Piliečių D-jos 
salėje. Po šio suvažiavimo tuoj 
pat ir ten pat įvyks ALT San
daros 1-mos Apskr. atstovų su 
važiavimas.

— K. Runimo vadovaujamas 
Cicero jaunųjų vaidintoją bū
relis vaidins vadoyo ir režisie
riaus 2 veiksmų dramą “Lais
vės kaina” IV Teatro festivaly 
je Toronto Lietuvių Namuose 
gegužės 28 d. 3:30 vai, popiet. 
Dalyvauja Nijolė ir Valerija 
Sparkytės, Dana Runimaitė, 
Elena Runimienė, >Dovidas ir 
Juozas Biiujns, Rolandas Zm 
maras,- Bronius Bikulčius ir Fe 
Uksas Kasparas. Festivalis ati
darytas gegužės 20 d. 7:30 vai. 
vak. Hamiltono “Aukuro” gru
pės, vadovaujafnos šio festiva
lio .pirm. Elenos Dauguviety
tės Kudabienės režisuota dra
ma “Pavasario Giesmė”^ para 
Syta Balio Sruogos. Atitarymas 
if vaidinimas įvyko Prisikėliį 
mb salėje. Festivalis tęsiamas 
sekantį savaitgalį. .. . . į-^;

lėžiūrų varžybos. 154 psl. $3.00i 
Naujai pasirodžiusiej’i autoriaus 
tarnybos • atsiminimai apima 
Nępr. Lietuvos laikotarpį nuo 
1926, baigiant 1940 m. Plačiai-; 
aprašoma Lenkijos 1938 m. ui-: 
timatumas Lietuvai ir jo pasė-4 
kos.? Galima gauti NAUJIENO-j

pnsiųntus $3.00 ir $25 cen-į 
tus. paštorišlaidems.

' « f* . 1

—- Arkivyskupas Mečislovas!

ž a. a. arkivyskupą M. Reinį, 
t naša us ir pamokslų pasakys 

, v i '• . t
11 vai. ryto mokyklos salėje 

u Lietuvoje parašyta iuobo- 
raffja • Arkivyskupas MečLs- 
jvas Reinys-visuomenę supa- 
indins Petras. Maldeikis, Tr
ynės Sšrgo redaktorius. .
Kiečianie visus dalyvauti pa 

laidose ir knygos pristatyme, 
agerbiant ir prisimenant šven 
>s atminties kankinį, arkivys- 
upą Mečislovą Reinį. ; - _ 

LKDS Centro Komitetas 
(Pf.)

>’ysk. V. Brizgys.

JAL ESTATE
Namai, Žemi — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

Namui, ž«ma — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

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

*■ . DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KRĘlFfIS l

— į Dievo Motinos apsireiški
mą Necedah, Wis., šv. Trejybės 
sekmadienį, birželio 5 d., va
žiuoja maldininkų autobusas. 
Dėl infprmacijų skambinti PR 
6r3730„ /

ir Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausius reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės ^Naujienos nier 
kuomet nebijojo ir nebijo kon
frontacijos, nors dabar' daug

dradarbiąvimas su sovietais yrk 
patriotinis aktas; , paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie- 
siemš . .

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 

Įjos negali .toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
įvairių tipų bendradarbiaulojus 
visiškoje laisvėje.-

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

KUR ŽYGININKAI PADĖJO
Į 16,000.00 DOL,?

Jau daug kartų laikraš
čiai rašė,'kur dingo prieš de
šimtį metų jaunimo rengto lap-f r -__ t i ' Z i —J e I olxll.il lllVtll JCL U. 111 ll IV Iv JI L, Ils IdĮJ

- J. Petrausko vadovauja- Reinys, Lietuvos kankinys ir kričk> 13 ^nos žygio 16,000 
mas Čikagos -šaulių; Dramos,Vilniaus arkivyskupas bus pri|dol Adsuf>nienės suau-

sąmjiMSs pamaldomis ir kny- kotų pinigl?
gos, parašytos Liefovoje; prįs-Į Po žygio rengimo komitetas 
ta tymuvisuomenei, Nekalto j jr kontrolės komisija patikrino 
prasidėjimo' Parapijoje (Brig-| konstatavo šią sumą, ku 
hton Parke) gegužės 29 d., sek Lį turėtų būti sunaudota Lietu- 
madienį. y- _ Į vos laisvinimo reikalams. Pini-

10 vai. 'ryte 'bus pamaldos Igai liko Romo Kezio žinioje.
!**v**w>*ww*ZMS***w*s*>**i**s*wwwj Kai Dirvoje pasirodė keletą

Įkartų laiškų skyriuje paklausi- 
r Įmai, Kezys per savo radijo pro- 

. Jlsramą; tuoj įvedė nuolatines 
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • Tti.įWA'5-2787- . Į Į maldas- prieš 'pradedant prog- 

’įramas, kviesdamas visus dvasi- 
| fškius j talką.- Aukotojas

Teatras dalyvauja IV Teatro 
fęstįvąlyje ir gegužės 29 d. 
5 vab popiet Toronto Lietuvių 
Namų salėje , vaidins Anatoli
jaus Kairio 3-jų vęiksmų kome 
diją “Didysis Penktadienis”.
- — Stu^. Gedas Grinis yra

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

Didelis paririnklmaz paros rOiles (valrty prekių, 
MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ. ■

p • Sienoms popiėris buvo išra
stas 16 šimtmetyje labai atsi
tiktinai: _ išradėjas pagalvojo, 
jei popiėris yra tinkamas kny
gų .viršeliams aplenkti, tai’, jis 
gali būti tinkamas ir sienoms 
padengti.

’ - PETRAS KAZANAUSKAS, Plezdentas
. * . > - T r e

2212 W. Cermak Road Chicago, 111. Virginia 7-7747 
t S

ŠEŠIŲ apąrtmentu puikus mūru 
Arti Sv. Kryžiaus ligoninės. $17,( 
pajamų.' ' .

ERDVOS mūro bungalow. 3 mie 
mieji ir valgomasis. Arti mūsų raštin

3 BUTAI ir biznis, gera transp 
tacija, arti bažnyčios.

TAVERNA ir 6 kambarių butas v 
šuje. Reikia greit parduoti. Duok 
pasiūlymus.

'2 BUTŲ medinis. $12,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax
2951 W.* 63rd St TeL 436

SKELBIMAS
6 KAMBARIŲ tvirta mūrinė rezi

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

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

IŠTAISYTAS 4 butų, mūras. Atski
ri nauji gazu šildymai, platus skly
pas. 2 auto mūro garažas, Marquette 
Parke. $43.900.

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

GRAŽIAI APKALTAI su nauju 
togu, didelis 2 aukštų namas. Nau- 
as gazu šildymas, nauja elektra, dvi
gubai platus sklypas, labai pelnin
gas, Marquette Parko vakaruose.

Cosmos Parers Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th S»4 Chteuge, IlL $0629. — Tri. WA 5-2737 
3333 So. Halriud Ft, Chicago, IlL 60608. — TuL 254-3320

V. VALANT INAS : J
. . - ------------------- ----------------------------- - ------- :----- ——— -----------

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

viu gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau ii rardlntotfil* knygomis. 1 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

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

Juozas Kapačlnskas, I1EIVIO DALIA. Atsiminimai. Šeirio Dalia

struoU. 300 p«L Kains 7 dot

ciKAGirras įspūdžiai komunistų pavergtoj Lietuvoj. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokiu 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 p*L S 1.50. Yra taip pat

TYRINĖS NOVELES. Genialaus rusų rašytojo
Urenta

M.
60 satyrinių novelių, 199 pust, kaliu $2.

D. Kuraitis, KELIONE | ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. At>

Prof. P. Pakarkite, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psl dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina 32.

Vlncae žemaiti*. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIMS PARAŠTĖJ*.

tie fcr kiti leidiniai yra raunami 
NAUJIENOSE, 1739 Su. t^ALSTlD ST^ CHICAGO, ILL. 4M48 

•triUntuM darbu vriuMamia arka rfaakant paMv I^RfMuEaM

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

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. LAVIN & SONS. INC

3426 S. KEDZIE AVE.
(Equal Opportunity Employer) .

* ' * r : « . • •

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių reikia

TRŪKSTA NAMŲ PARDAVIMUI 

Namai pardavimui:

6 MIEGAMŲ mūrinė rezidencija 
valgomu. 2 nąašinu mūrinis garaž 
ApyV 66 ir Mozart.

8 MODERNŪS butai — labai ge 
išlaikytas namas. Visi butai po 4 kai 
Prie 55 ir Kedzie.

5 AKRAI ŽEMĖS su dviem na 
ir puikiu soda prie 123-čios ir 
ąher. Kaina $97,000.
r LEMONTE 2 mūro namai po 4 
tus kiekvienas,- 10 metu sent 
Abu $J30,000.

12 BUTŲ MŪRAS, labai gerai ] 
žiūrėtas. Gerosr pajamos, 63-čios 
Kominsky apylinkė. $185,000.

60 AKRŲ farma į pietų vakarus r 
>monto. Galimybė išdalyti sklyp: 
Kaina $5,500 už akrą.

BUDRAITIS REALT
įvairi apdraųda — INSURANCE 

BUTŲ. NUOMAVIMAS — parenka 
nuomininkus

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

PARDUODAMA dviejų aukštų na 
mas 1911 S. Canalport, Du butai po I 
kambarius, pilnas beismantas. Kalu; 
$18,000. . Informacijoms telefonuot 
733-6029.

REAL ESTATE — OUT Of TOWN 
Nuosavybėskitur

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC 

A famous name In Southern Building 

.Regional Office Cameoi Tower Build

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-8200

ANNA DOCHES 
Lithuanian Representative

Didžiausias kailių

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET 

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leHimą,

rantuotai Ir sąžiningai 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ava. 

Tel. 927-3559

TAISAU IR DAŽAU 
NAMUS., 

IR VISKĄ NAME 
Telefonuoti: 

476-7727 arba 523-9367

—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
ability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

KRODŽIAI Ir BRANGENYBES

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

INDUSTRIAL SEWING 
MACHINE OPERATORS 
Experience Necessary.

APPLY IN PERSON
AMERICAN GUARD-IT COMPANY, 

V Inc. 
t

1240 No. Homan 
Chicago. Illinois

REIKALINGA MOTERIS 
prižiūrėti 4 mėnesių kūdikį ir kai 
kuripos dalykus namuose. , Gyventi 
vietoje privačiuose patalpose, Oak 
Parko apylinkėj. Tarsimės dėl algos. 
Teirautis angliškai po 6 vai. vak.

Tel. 383-7062

MISCELLANEOUS 
JvrirOv Dalykai

MISS SONYA
Gifted Spiritualist 

Consultant — Healer t Adviser 
Will help you no matter what your 
problems are.

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

pas vieninteU
Itatari tautininką 7»w

Chicagoje

x

M. i I M K U S 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tai. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
Bkvietimai, pildomi pilietybės pra- 
lymii ir kitokį blankai

263-5826 
(įstaigos) ir 
677-8489 

(buto)

North Wabwh Areno*

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

Albertas Ir Kastutė RožėnaI, Sav. 
Kambariai ir kitchenette 'vienetai. 
Spalvota TV, šildomas maudymo

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

BEST THINGS IN LIFE
Ijril Frank Zapolls

GA 4-8654

STATI FARM

INfUtAMC^

RANGE 
FIRE IS 
W1URRE

State *J!e Insurance Company Įl
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"NAUJIENOS* KIEKVIENO 

LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS
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