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KOVA UŽ . ŽMOGAUS TEISES 
PLINTA VISAME PASAULYJE

. "Maskva bijosi ir baugina
■ MASKVĄ. — Kremlius smarkiną savo kontrataką prieš pre

zidento Carterio iškėlimą aikštėn, kad Sovietų Sąjungoje teber 
tęsiami žmogaus'teisių pažeidimai, sugalvojo, kad Carteris bando 
“sėti abejones”, dėl 1975’ metais Helsinkyje. (Suomijoje) pasira
šytų susitarimu svarbos..

Washingtone prezidentas Car- 
teris spaudos konferencijoje- pa
reiškę, .kad Sovietai nori jį pą- 
daryti “atpirkimo ožiu”Už tai, 
kad visas pasaulis juos kritikuo- 

■ ja dėl žmogaus teisių skriaudi
mo. c-: h “ ■■

Pirmadienį vienas aukštas. So
vietų pareigūnas pareiškė, kad

“nukentės' det'entė” tarp P^ytų 
ir Vakarų, jei Vakarai ateinan
čioje Belgrado konferencijoje 
mėgins kelti žmogaus teises ir 
peržiūrėti' Helsinkio dokumen
tus. ", :

čekai ištrėmė “Pragos • 
pavasario” autorių C

PRAGA—Žogaus teisių ąkty- 
. vistas Zdene Mlynar pirmadienį

priverstinai išsiųstas iš Čekos- 
r lovakijosr į-~“savanbrišką.trem-

tį”. Ištrėmimas reiškią valdžios 
žygį prieš žmogaus teisių, ma- 

, riifesto čarteri 77, kurio auto
rius yra 46 metų amžiaus Zde- 
nek- Mlynar. Valdžios, viršūnės 
nepasitikėjo “Pragos pavasario 
ąutoriaūs Jfiynaro,’ pripažinto 
šios gentkartės jgabiausio' ko
munistų lyderio,, ambicijomis.. .

Milovano Džilas apeliaciją
- - BM,GRADAS; — Jugoslavi
jos disidentas Milovan - Djilas- 
(Džilas) .pareiškė, kad neger
biant žmogaus teisių jokia de
tente nėra įmanoma. Buvęs Jų-; 
goslavijos vice prezident as Dži-’ 
las atsišaukė į Vakarus, kvies
damas tęsti spaudimą į Sovietų 
bloką, kad respektuotų žmogaus 
teitses šią savaitę Belgrade Įvyk
stančioje konferencijoje Helsin 
kio susitarimams patikrinti. 
“Svarbiausia yra detentė”, sako 
Džilas, “bet detentė ne tiek pre
kyboje, kiek žmogaus teisėse ir 
kultūriniuose santykiuose”.

Amerikos Valstybių 
Organizacijoje

ST. GEORGE, Grenada. — 
šioje skurdžioje Karibų jūros 
saloje prasidedančios septintos 
metinės Amerikos-Valstybių Or
ganizacijos (OAS) konferenci
jos svarbiausi dienotvarkės 
punktai numatomi bus prezi
dento Carterio reikalavimas žmo 
gaus teisių ir teroristų veiklos 
padidėjimas Lotynų Amerikoje.

Valst. sekretorius Cyrus R. 
■ Vance, kurs čia atvyko antra

dienį konferencijos atidaryti, 
kaip numatoma, skatins daugiau 
padėti OAS Tarpamerikinei žmo 
gaus Teisių Komisijai. Jis ban
dys gauti 25 OAS narių — vals
tybių pasižadėjimą leisti ištirti 
skundus dėl žmogaus teisių pa
žeidimų.

Suleiman Demirel 
atsistatydino i

ANKARA, Turkija. — Sulei
man Demirel vadovaujamas koa
licinis "kabinėtis antradieni Įtei
kė Turkijos prezidentui atsista
tydinimo pareiškimą.

Premjero Demirel vadovauja
ma Teisėtumo: partija pralaimė
jo rinkimus dešimčia balsų. De- 
niirel, susitaręs su kitom parti
joms, galėtų sudaryti naują ka
binetą, bet jis nori leisti socia
listui Ecevit sudaryti koaliciją.

Kraštui būtų geriausia, jeigu 
Ecevit© ir Demirelio partijos 
susitartų ir pravestų kelias pa-

tos gaujos vadeivų Frėd Hamp-. 
ton ir Mark Clark nušovimo 
“panterų” štabe 1969 metais. 
Teisėjas Perry skundėjų preten
zijas iš $47.7 milijonų numušė 
iki ?$1,750,000, tai yra po $250,- 
OGO. kiekvienam, iš 7 skundėjų, 
bet ir tai turės būti- nuspręsta 
šešių jury narių. ,

Mažesni doleriai? <
. WASHINGTONASį — Prezi^ 

dento Carterio administrarija 
parėmė Iždo departamento pa
siūlymą panaikinti 50 centų mo-bruiynid, pd.iidLK.inLi ov ventu mo- j 
netas ir nuo šiol gaminti mažės- ( 
nio formato dolerines. Iždo 
dep-to .sekretorius Michael Blu-

Gerai ginkluotas čekistu būrys, pro Panevėžį į rytus vežęs susodintus 
lietuvius komunistus, sustojo Panevėžy ir nužudė Hgoninės gydytojus. 
Pęveiksle matome panevėžiečius, bandančius atpažinti bėgančiu čekistu 
nužudytus gydytojus. ; . ; - - ’

Klausinėja Los Angeles lairaštininka 
apie surinktas "slaptas žinias"

■_ MASKVA, yRusija. — Praeita penktadienį iš Sovietų .Sąjun
gos turėjo j išskristi tris metus Rusijoje praleidęs Los Angeles

AMERIKA ATSTOVAUS SEN. FASCELL 
VADOVAUJAMAS KOMITETAS

• t-

Soviefy spauda keliais atvejais pasipriešino 
bandymui tirti žmogaus teises Rusijoje

NEW YORK, N. Y. — Rytoj, birželio 15 dieną, Belgrade 
prasidės pasitarimai patikrinti, kaip Helsinkyje pasirašyti su
sitarimai taikomi praktikoje. Rytoj į Belgradą suvažiuos 35 vals
tybių atstovai, kurie šešių savaičių laikotarpyje nustatys tai
sykles, kaip bus pravedama Belgrado konferencija, kokiu būdu 
bus tikrinami pasižadėjimai ir praktiškas tų pasižadėjimų vyk
dymas.

Ameriką minėtame pasitari- 
■iie atstovaus sen. Fascell va
dovaujamo komiteto skirti pa
reigūnai. Be 33 Europos valsty 
bių, dalyvavusių Helsinkio 
konferencijoje. Belgrade da
lyvaus Kanados ir JAV de
legacijos. šiame pasitarime ne 
bus svarstomi pagrindiniai 
Helsinkio aktų klausimai, bet 
bus tik paruošiamieji, darbai, 
kad vėliau konferencijoje ne
kiltų nesusipratimų ir konferen
cijos darbas negalėtų būti pra 
.vestas iki galo.

ptr tokia kombinacija dar neįma
noma; Rinkimų metu buvo pa

skelbta daug tuščių. politinių 
kaltinimu.

Išsiblaškė eskimai
a - / <

- - - '■*"* -s. - —»• - . - '

nori susijungti
BARROW, Aliaska. — Į šį 

miestelį, gulintis tiktai 347 my
lių atstumoje nuo . šiaurės aši
galio, suvažiavo 200 eskimų at
stovų, kurie nori sudaryti Eski
mų Sąjungą., Dabar jau aiškiai 
nustatyta, kad pasaulyje yra dar 
.100,000 eskimų, bet- jie yra iš
siblaškę po Įvairias pasaulio val
stybes. 'Dalis eskimų gyvena 
Aliaskoje, kiti šimtmečius gyve
no Kanadoje, o tretieji gyvena 
dabartinėse Sovietų Sąjungos 
laikomose teritorijose. Dalis es
kimų gyveria Grenlandijoj ir šiau 
rėš Suomijoje. . i

Barrow miesto meras E5en 
Hopson eina 55-tus metus. Jis 
yra geras organizatorius. Jam 
atrodo, kad eskimam būtų la
bai naudinga, jejgu jie žiemos 
metu galėtų sudaryti šiaurės 
Ašigalio Eskimų Sąjungą, api
mančią po tolimiausias šiaurės 
kolonijas išsimėčiusius eskimus. 
Sunkumų gali sudaryti kalba, 
nes išsiblaškę eskimai kalba ge
rokai skirtingomis kalbomis. Ne 
visi vienas kitą galėtų supras
ti. Meras Hopson yra Įsitikinęs, 
kad eskimų kalbos problemos 
yra įveikiamos ir konferencija 
būtų naudinga.

mrathal^pran^e Atstovų Rūmų korespondentas Robert Vietoj aerodromo. Sovietu 

denį tuo klausimu . greičiausia, 
įvyks nuomonių atsiklausimas.

Hughes buvęs biHjonierius

PHILADELPHIA. — šio miė-j 
sto • laikraštis Inquirer pranešė/ 
kad norėdami išsisukti nuo dau
giau mokesčių mokėjimo miru
sio multimilijonieriaus Howard 
Hughes turtų pretendentai su
mažino jo palikimo-vertę $345 
milijonais. .Tuo hūdu butų te
kę $300 milijonų mažiau, mokes
čių mokėti. Hughes turtų pre
tendentų administratoriai tuos 
turtus Įvertino $168.8 milijo
nais, bet pagal Philadelphia In
quirer palikimo verte mažų ma
žiausiai siekianti $514 milijonų. 
Kennedy šeima stato biblioteką

BOSTONAS. — Beveik 14 
metų praėjus nuo prezidento 
John F. Kennedy nužudymo, li
kusieji jo klano nariai bei arti
miausieji sekmadienį pačiame 
okeano pakraštyje Columbia 
Point Dorcesteryje, sidabriniais 
kastuvais pravertė gruntą"'pra
dėdami statyti John F. Kenne- 

'Va ’’ 

dy Memorial bibliotekai. Pamal
tų “kasimo” ceremanijoje da
lyvavo 87 metų amžiaus Kenne
dy, buvusi jo, žmona Jacqnue- 
line Kennedy-Onassis, jos vai
kai Caroline ir John, ir jo likęs 
brolis sen. Edward M. Kenne
dy. Biblioteka pasitarnausianti 
neturtingųjų švietimui. <

-tardė5 apie*slaptai surinktas-žinias' Maskvoje/

" Jis pratardytas-.risą penkta-- 
dieni ir šeštadienį. Sovietų poli
cija žino, kad jis buvo, susitikęs 
su sovietų mokslininkais. Soviė-’ 
tų policija nori tiksliai nustaty
ti, dcą-kuris sovietų mokslinin-

vietų valdžios nenoras dalyvauti 
Belgrado pasitarimuose gali skel 
ti didesni .plyšį, tarp JAV ir So-_ 
vietų Sąjungos, tvirtina gerai 
informuoti' sostinės sluoksniai

Jeigu Sovietų Sąjunga viešai 
Helsinkyje pasižadėjo gerbti pa-

■ • ' •/ r ♦

Sovietų Sąjungos valdovai, 
o paskutiniu metu visa sovi e il

Maskva be pagrindo 
kaltina kiniečius

PEKINAS, Kiirija. — Naujo
ji Kinijos vyriausybė aiškiai 
Maskvai pasakė, kad ji be pa
grindo kaltina Kinijos vyriausy- 
bę nebūtais nusikaltimais.

Pareiškimas nurodo, kad so- 
vietų valdžia kaltina .dabartinę

šiltesnis
- u vjvlu v&iuiria. AM-iLUha. uauai uiiię

Saulė teka 5:16, leidžiat 8:26 Kinijos vyriausybę tais pačiais

nusikaltimais, kuriais ji kalti
no buvusią Kinijos vyriausybę. 
Šių metų geg. 19 dienos laiške 
Sovietų Sąjunga kaltino kinie
čius, skelbiančius prieš sovietų 
valdžią nukreipta propagandą, 
o tą pačią -dieną Brežnevas-, kal
bėdamas bankete,, pareiškė,, vien 
tik kiniečiams krinta kaltė, jei
gu iki šio meto nėra pagerėjimo 
abiejų valstybių santykiuose. 
Sudano; prezide'ntui N.umeiry 
suruoštame bankete vicėpremje-’ 
ras Li Ašienien pareiškė, kad

giasi- daryti su slaptai surinkto-; grindines žmogaus teises, pasi
ims žiniomis.V : •••'•• !
; Kremlius bijo nepalankių žinių

-Kremliaus valdovai laibai bi
jo nepalankių- žinių -laisvojo pa
saulio spaudoje* Policija nenori, 
kad laikraštininkas Toth, pralei
dęs’Maskvoj e tris metus ir su
rinkęs pakankamai žinių apie 
sovietų sostinės gyvenimą ne
pradėtų -jų skelbti savo, laikraš
tyje. V ;

Sovietų, policija seka kiekvie
na užsienio žurnalistą, veikianti 
Rusijoje. Jiems labai nepatiko, 
kad žurnalistas Toth praeitą sa
vaitę buvo susitikęskeliais 
sovietų mokslininkais, jam išdės
čiusiais kelias: sovietinio gyveni
mo negeroves. . . ,.J -izj

Oficialus sovietų valtdžids 
pranešimas sako, kad žurnalis
tas Toth sulaikytas dėl slaptų 
žinių rinkimo..

Naujas sovietų valdžios 
įspėjimas

Užsimojimas nagrinėti pagrin
dinių žmogaus. teisių taikymą 
sovietų piliečiams yra didžiau
sioji Kremliaus valdovų ašaka. 
Sovietų diplomatai žino, kad jie 
yra bejėgiai. Belgrade. Jeigu 
daugumas suvažiavusių at
stovų nutars tyrinėti šį klausi
mą, tai sovietų • valdžia negalės 
jų * sudrausti. Belgrade laisvo
sios valstybės galės laisvai pra
vesti pasiūlymus, nes jos suda
ro daugumą. Sovietų Rusijos 
komunistų partijos sekretorius 
Brežnevas, pasirašydamas Hel
sinkio aktus, nepagalvojo apie 
Belgrado kylsiančius sunkumus.

žadėjo už poros metų susirinkti 
ir patikrinti, ' kaip tie susitari
mai vykdomi, o dabar jų vengia, 
tai tada kyla klausimas, ar ver
ta stengtis pasirašyti naują su
tartį strateginiams ginklams 
kontroliuoti. Visi Helsinkio su
sitarimai privalo būti vykdomi. 
Jeigu Sovietų Sąjunga atsisako 
pildyti vienus, tai tada yra be
vertės visas Helsinkio susitari 
mas, Sekretorius Vance ir pre
zidentas Carteris yra pasiryžę 
reikalauti, kad susitarimai bū
tu vykdomi.

LOOŲST GROVE, Okla. — 
Pirmadienio rytą mergaičių sto
vykloje prie Camp Scott, Okla- 
homos šiaurės rytuose rytuose 
rastos nužudytos trys mergai
tės 8.9 ir 10 metų amžiaus, mie
gojusios vienoje palapinėje. Jos 
visos buvo pasmaugtos, su elek
tros vielomis aplink kaklus ir 
rankas, elektros kaspinais už
klijuotomis burnomis, sukimštos 
į miegamuosius maišus, per 150 
jardų nuvilktos nuo jų • palapi
nės.

sovietų valdžia ideologinius skir- ; Be Hdšiųkio nebus kitų 
tumus bando primesti valsty
bėms^ j

■ - r* sutarčių
WASHINGTON, D. C CYRUS VANCE \ 

Secretary of State

gaus teisių tyrinėjimą pačioje 
Sovietų Sąjungoje. Brežnevas 
išardė Maskvos konferenciją 
vien dėl to, kad jam nepatiko 
prezedento Jimmy Carterio pa 
daryli pareiškimai apie pagrin 
dinių žmogaus teisių gerbimą 
ne tik pačioje Rusijoje, bet ir 
rusų okupuotuose kraštuose. 
Brežnevas ir Gromyka Mask
voje pareiškė, kad tai bus JAV 
įsikišimas j Sovietų Sąjungos 
vidaus reikalus. /

Ne tik prezidentas Carteris, 
bet ir valstybės sekretorius Cy 
rus R. Vance kongreso ir ad
ministracijos komisijai pareis 
kė, kad JA\\ vykdydamos Hel 
sinkio konferencijos susitari
mus, reikalaus nustatyti, kaip 
pagrindinės žmogaus teisės res 
pektuojamos Sovietų Sąjungo 
je ir komunistų pavergtuose 
Rytif Europos kraštuose. Komi 
tetas, išklausęs sekretoriaus 
Vance* pareiškimą apie reikalą 
tirti žmogaus teisių respekto 
klaushimą, atmušė 91 pusla
pių knygelę, kurioje sudėjo vi 
sus liudijimus apie sovietų vai 
džio$ daromus Helsinkio akto 
pažeidimus. Visi 
Dr. Kazys 
komitetui 
Amerikos 
bet latvių 
ganjzaciju 
tehii daug faktų 
dinių žmogaus teisių laužymą.

Sovietų valdžia labai pasi
piktino sekretoriaus Vance pa 
kortotinais pareiškimais ir pra 
dėjo kampaniją prieš Belgra
do Icohferenciją. Sovietų žinių 
agentūra Tass ir didieji Mask
vos laikrašėiai smerkia JAV 
prezidentą ir įspėja, kad žmo
gaus teisių klausinio kėlimas 
Belgrado konferencijoje išar
dys dabar vedamą detentės po
litiku. Kremliaus valdovai bijo, 
kad-Belgrade priimti nuostatai 
konfęrencijai vesti gali būti la

WASHINGTON, D. C. — Pra
eitais metais Lockhee--’ ’■•fatybos 
bendrovė pagal užsakymus pa
statė valstybei 12 laivų, o sunau
dojo 2'0 laivų reikalingo plieno.

Valstybės revezijos komisija 
ši tikslą aiškiai nustatė ir parei
kalavo gražinti valstybei per
mokėtas sumas.

Statybos kainoms naujai ap
tarti komisijos pirmininkas 
Goodwin Chase pareikalavo pa
rodyti, kur “yra sudėtas toks di- 
■defc-plieho kiekis.

Kai nustatyta, kad tiek plie
no negalėjo sunaudoti, tai pa
aiškėjo ir didelis lupikavimas. 
Prieš 2 metus buvo nustatyta 
komisija kainoms tikrinti. Da
bar paaiškėjo, kad jis kiekvie
ną metą apsimokėjo.

yra pavojingas
AMANAS, Jordanija. — Ka

ralius Husejinas pareiškė, kad 
galingas Izraelis, turįs veržlius 
vadus, yra pavojingas visoms 
arabų valstybėms.

Jeigu Izraelis nebūtų toks ga
lingas, jeigu jis nebūtų parodęs 
tokios galingos finansinės or or
ganizacinės galios, tai taika Ar
timuose Rytuose seniai būtų bu
vusi nustatyta.

Arabai turi daugiau karių ir 
ginklų, bet jie neturi reikalin
go organizacinio pojūdžio. Be 
to, Izraelio įtaka didelė galin
giausioje valstybėje.

žinome, kad 
Bol>elis, minėtam 
liudydamas ne lik 
Lietuvių Tarybos, 

ir estų panašių or- 
vardu. įteikė komi- 

apie pagrin-

Afrikoje juodžiai 
nušovė du baltus
JOHANNESBURG, P. Afri

ka. Vakarų trys juodžiai, naudo
dami Sovietų Sąjungoje gamin
tus automatinius šautuvus, nu- 
šoė du baltaodžius darbininkus, 
dirbusius prie statybos darbų.

Teisingumo ministeris Jim
my Kruger pareiškė, pareiškė, 
jog tai buvo nerimą kelti no
rinčios organizacijos narių dar
bas. Trys juodi jaunuoliai at
vyko prie statomo namo, už.ėjo 
į vidų ir paleido automatiškus 
šūvius dirbusius darbininkus. 
Du užmušti ir viena sužeistas. 
Policija tikisi pagauti pasikę- 
sintojus.

bai kenksmingi sovietų val
džios sauvalei ne tik Rusijoje, 
bet ir kituose kraštuose.



Kas greičiau prakąs — tas kapitonas.

Kauno vaizdeli » kdmpas Maironio 

tak|vėje ‘paglttty — ekspromtas)

Dėsto RIMAS NERIMĄVIČIUS

- ’Gėda giedoti himną >

Komunistai iš pradžių laikė 
savo himnu Intėrnationalą. Ta
čiau Rusijoje ir kitose komunis
tų šalyse pradėjus reikštis dik
tatūrai ‘ir priespaudai. Interna
cionalas tapo nepatogiu giedoti.

1943 m. buvo sukurtas nau
jas himnas. Išmintingoji partija 
ir visagalinti vyriausybė aptvar
kė , kad interhacionacionalas bu
vo partijos himnas, o naujasis 
— vyriausybės.

Tačiau ir naujasis himnas, 
greitai paseno, nes ten perdaug 
garbinami Leninas ir Stalinas. 
Magaryčių pilstytojai pataria 
vietoj jo uždainuoti liūdną

i tycziojosi: varne, galėtum būti 
’ karaliumi, kad nors kiek proto 
turėtum, bet dabar negali būti, 
kad ta, vagie, mulkis beesąs, 
Kaip tai prisilaižytojas yra di
delis nedorėlis!

(Iš Pamokslai Iszminties ir 
Teisybės 1906 m. laidos).

Senų žmonių išmintis

— Kad ant ‘didumo pareitų, 
7 tai "karvė kiškį pavytų.

— Na, ar aš jums nesakiau?
Svečiai garsiai stebėjosi. Tik 

vienas jų tylėjo. Jis paguldė 
greta savęs plunksnomis papuoš
tą plačiabrylę Skrybėlę ir po 
ja nepastebimai Įleido pelę.

Pelė, pajutusi laisvę, tuojau 
pat iškišo smailą snukutį. Ka
tinas, vos pastebėjęs pelę,- pa
miršo visa, ką su didžiuliu var
gu princas-jį išmokė. Žvakė nu
lėkė į šalį, suskambo dūžtančios 
taurės, o rainasis, pačiupęs gro
bį, papūtęs uodegą nubėgo..

Svečiai ėmė trukšmingai kva
toti, princo veidas iš piktumo 
paraudo.

Kampas Maironio!„. Būta poemos,.. 
Siandiep, nebėra gyvos tos jau Emos...
Ji nebelaukia su veidu maloniu 
šeštą po pietų — kur kampas Maironio... 
Būdavo eina ir kimštą jai žadas
Iš džiaugsmo... Jos laukia ten mylimas Vladas 
Vladą iš taip jau Ema įpamato, 
garbaną, (yieną, Wt Šono}, pakrato, 

' ir yos tik priėjus suspaudžia jam ranką,
ir tyli abudu... Kalbos nepakanka!
Ir ką reiškia meilei ir laimei jų žodžiai!... 
Kokia ten kalba ir koks ten .bus žadas, 
kad gatvėje eina abu: Ema ir Vladas...

---- - - . * į. • -r' ' i • -

. ..............................į .. II , 
.-"a , - *;7'” <_

. Kaip dvelkė pavasaris vėju maloniu, 
Ema ten laukė ant kampo Maironio, 
bet ir kai snigo,_ ir dargana, lijo 
Ema ir Vladas sueina, nebijo...
Jiems purvas atrodė greičiau šokoladas, — 
tokia buvo Ema ir toks buvo Vladas!
Bet. darganą žiaurią, darganą, kitą, 
meilei likimas, pažiūri, — jau rita: 
vietoje eiti su veidu maloniu, 
liūdesio'žengta ant ‘kampo Maironio.

■■ • Afe’ III
Metai po metų, žiūrėk, jau praėjo...
Meilė nebojo nė šalčio, nė vėjo, 
bet... Vladas kartą jau kitą atrado... 
Na, nebeliko Emai jos Vlado...
Kampą Maironio =pasiekti skubėjo 
mylinti* Eina ir vis dar žiūrėjo, 
ar neateis dar jos mylimas Vladas, 
bet,- širdį griaužė vien ilgesio badas... 
Ema jau ilgesiu vienu gyveno, 
tuo tarpu gyvybė nauja suplasdėno...

dai-

— žuvies neišganys, kiaulė 
nepražudys.

— Lenda, kaip šapas į uodegą.
— Kai daug norėsi žinoti, 

greit pasensi.
- — "žodžiais kailinių nepasiųsi.

Lėnins maišą nešė, , 
Stalinas atrišo,
Užtat Sovietijoj
Elgetų priviso. ;

Varnas ir lapė

Varnas pasigriebė nuo lango 
namų žmogaus sūrį ir Įlėkė su 
juomi į virszunę medžio; lapė tai 
pamatė ir teip pradėjo varnui 
kalbėti:, o varne, koks tu ėsi gra
žus '"^aųksžtist tavo plūnkšhos- 
žvifea, žiba; tėvo akys ir visas- 
prigimimas neiszp’asakytai pui- 
kei 'išzrodo; esi didis ir šulin- 
gas; užtiešą, jei tiktai gražią 
kalbą turi, išzpultų tave visų 
paųkszczių karaliumi aprinkti.' 
Varhas tai :iszgirdęs pasikėlė Į 
puikybę, norėjo parodyti savo 
gražią, aišžkią kalbą, pradėjo, 
szaiikti: krą, Sra, •— Ir .ne
sijuto, kaip isz jo nasrų iszpuo- 
lė'suris, o lapė tą sugriebusi teip

venhnąs dar slidesnis.
•—"Jeigu kiaulė ragus Įsigytų, 

-mus ilsus išbadytų.
— Žodis galvos nepramuš.
— Lauke toli matyti, miške 

toli girdėti.
— žmogus žmogų ryja, kaip 

žuvis žuvį.
— Laikas darbymety už pre

kę ^brangesnis...'; ■' sį ž-. < & .
— Jeigu liepsiu į ugnį pirš

tus kišti, ar kiši?
—■ žmogus senyn, liga jaunyn.

• — Lenk medį kol jaunas, pas
kui nebepalenksĮ.

— Lėtoji kiaulė gilesnę, šak
nį knisa.

•—. Kad- nesergi, tai ir nevai- 
-tok.-

— Kai neturi šunies, tai. su 
kate siundo.

—7 Jeigu, kiškiai neturėtų grei
tų kojų, tai juos visus išgaudy
tu..

Surinko Don Pilotas

..Aprašykif ši pavėikslėlį pagal laikraščiuose matytas 
bėndruomeniniy politikierių'nuotraukas; šypsais foto 
aparatui ir svetimiesiems, rūstus veidas saviesiems.

Obuolys ar abrikosas? - b .-

Labai rimtas britų botanikas 
Tatham Whitehead sukėlė ang
lų teologų tarpe- audrą-prieš-ke
letą metų paskelbta nauja teoriu 
ja, kad Jieva Adomą sugundžiu-- 
si ne obuoliu, o abrikosu. Esą 
dabartiniame Irane, kur tariam 
mai buvęs rojusr vešliai augą 
figos,' koriąndros,, alraunai, ma-‘ 
nos medžio krūmai ir abrikosai; 
bet jokios obelys neauga. Tam 
vaizdžiai Įrodyti, Whitehead tu
ri prie Bangoro katedros, Wsį. 
les, užvedęs tikrą miniatūrinį 
rojaūst daržą, knr visus Irane? 
krašto augalus rasi, bet jokios- 
obels. Visa ta obuolio istoriją' 
prasidėjo, dėl -netikslaus verti-1: 
mo, tvirtina Whitehead. <

Londono vyskupas Į tai ątsa- ; 
kė: “Tačiau tatai mūsų, tikėjo j 
mo pagrindų nepajudina!”. Baž- ■ 
nyčios istorikas Farrar pridūrė; ' 
“Obuolys yra tik simbolis, o ab- ; 
rikosas stačiai nepriimtinas”.

. Vienas Cambridge istorijos dar 
toliau nuėjo: “Adomas ir jie{a- 
niekada neegzistavo. Tatai yra 
mano atsakymas Į abrikoso teo. 
riją”! ' ... .

••'-nu. ■< tv-v*Jaunesnio Magaryčių pilsty
tojo vyresnysis padėjėjas Įūę'. 
reikalu taip pareiškė: “Nesvar
bu, kas ten buvo — obuoly’Sj . 
kriaušė ar kas kitas, svafbh-,' 
kad buvo "uždrausta!” _ - f

Dialogas su priešu seniau,.

šiandien'jau nieko kampe’nebeliko, 
nors rodosi niekę neatsitiko...
Taip pat fiiemažai kas su veidu maloniu 
skuba Į vietą, kampą Maironio...
Tik gdi jau Ema atšalus, be žado, 
ir nėra prie jos josios mylimo Vlado — 
jis laiko, begėdis, senai jau neturi: 
skuba kas ■ šeštą, pakreipęs kepurę...
Kas liko nuo meilės, nuo meilės poemos?..
Tik butelis tuščias nuo acto prie Emos...

• Užgeso gyvybės dvi, (mažas jbs prašė), 
ir dienraščiai tris eilutes teparašė:

. • “lianai Mas i ūnaitei meilė nevylio, 
su sužadėtiniu ji susipyko, 
griebus išgėrė buteĘ acto... i = r.-r r.-i'-.-. 
Gandas,' — būk elgesio, būta jos ptastb.. 
Ir niekas to nemini žodžiu "maloniu,

- . kas Emos. gyventa "ant kampo Maironio

• . :■ į A; t Arėjas Vitkauskas
Kaunas, 1932.XI.22

Ką 'knisių * kai 'visas’ tšfcMsi U?

MOKYTAS KATINAS
(Italų liaudies pasaka)

"Kadaise Felėrmo mieste gy- 
^teno princas, kuris mėgo Įvai- 
tfžtisfas keistenybės. AfklĮ jis 
išmokė valdyti thėsą, jo šurtyš 
ėdė šiettą, * b "Asilas šoko taran
telą, kartu viena kanopa muš- 
dantšrs būgną.

Ypač princas ‘didžiavosi sav'd 
taiihu. Dešimtį mėtų jis pa- 
Iventė tam. kad priverstų rai
nąjį pamiršti, jog jis katinas. Ir 
kada pagaliau pasiekė, ko no
rėjo ir savo draugams sakė:

— Ateikite rytoj, pas mane 
vakarieniauti ir pamatysite, ko 
nąsate matę.

D Augai kvietimą priėmė, feet 
viėtias jų, žmogus gudrus ir vis- gavo

ką iš anksto numatė ir taip pa
galvojo:

Jeigu ten bus katinas, neblo
gai būtų pasirūpinus pelę.

Taip jis ir padarė.
Sekančią dieną, visi susirinko 

Į princo rūmus. Tfen buvo pa
dengtas puošnus Stalas. Vidury
je stalo, nejudėdamas lyg sta
tula, ant paskutiniųjų kojų sto
vėjo rrtokytasis katinas ir laikė 
degančią žvakę.

Kada svečiai stisėdo už stalo, 
tarnai pradėjo nešti valgius 
auksiniuose induose. Iš jų kilo 
toks skanus kvaflas, kad sve
čiams; nęt seilės ^varvėjo. Kati
nas nė ūsų nepajudino. Jis kuo 
ramiausiai laikė žvakę.

Princas nugalėtojo žvilgsniu 
pažvelgė į savo svečius ir džiū-

Įsibrovus švedų karaliui Ka
roliui XII-jam Į Lietuvą. Biržų 
pilis likosi apsupta iš visų pūsiu, 
švedų generolas pasiuntė į "pilį 

parlamentarus, reikalaudanias 
pasiduoti. "■ J

Pilies komendantas Jelgutįs, 
išklausęs ultimatumo, atsakėt

— Noriai atidaryčiau jums 
vartus, bet aš beturiu tik vieną 
ranką, o joje yra kardas...

• •Gyvenimą labiausiai iru m.- 
piifeHlgas ir trumpas ke-

'Sąžiiiiiigas <jWo pažado 
nelaužo, o gudrus’ jb visai ne- 
tft&da:' '■

*• Gyvosios lietuvybės “gynė
jams” siūloma savo pilnus melų 
ir pasakėlių paškviliuš pradėti 
dvieiliu iš Alijošiaus poemos 
apie Tamošių Bekepurį:

. T«tp pelikaną*
medžiotoju petakojimą.

— Gausi Jurgi per kepurę
Kam "Braziliją ūžkurėi...

• Amerikos indėnai gauna 
.avanso savotiškam “medicare”. 
Juos gydo .Aledicine man” bur
tais pagal savb tradicijas.
’ Vienas ‘ pilietis šavb namtib- 
se‘turėj’o‘,abi>tarakbnų, vadinasi, 
■prusdkU. 'Ntibdais negalėjo 'jų 
išnaikinti. Nusipirko "gefą'ėdtų 
dri’^Žį. Šis pėr pbtą savaičių 
suėdė visus tarakonus’ir pats 
pastipo.

er^Spalvos, nežiūrint kaip gra
žios, ."nė^a menas.. Moiienųs me
nininkas, ieškodamas įkvėpimo 

‘šavo'kurybai, į skelbimo mašr- 
ną pridėdavo spalvotų audinių 
ir pro 'stiklo dureles žiOrėdavo 
besivartančių audinių atspal
vius. <

• Gyvenimas be tikslo — tik 
vegetavimas.

— Jeigu aš būčiau mylėta ir 
pavydėta, — mirčiau laiminga.

(Japonų :poetė)
'• Ir 20-me amžiuje dar yra 

gerų žmonių daugiau, negu blogų.
• Gegužio mėnbo iščiulpė Flo- ■

ridos karščius ir šbvarė Chica^ 
gon. Kai čia temperatūra Tai 
kėši kasdien 90 laipsnių ir aukš
čiau, tai Floridoje buvo galimai 
atvėsti. . - i. I

¥ Nei kalba, hei.kiti gyvehH 
Ino'dalykai nėra taip šumėsitė- 
ti, kaip modernioji dailė.

'♦ Žmogaus smegenys yta 
kaip automobilio, akumuliato- 
Hbs: juo daugiau prikrauki, tuo 
geriau veikia.

iš Karščiausia vietą pragard 
rezervuota tiems, kurie laike iftėl 
falinės krizės bus neutralūs.

žirkles sapnuoti reiškia; 
kad redšktortus tavo rašinius 
apkarpys. ' .»

Balys Pupalaigis 'H

ŽASLIŲ VALSČIAUS TALPŪNAI
(Tęsinys)

" Trečias valakas buvo Kazlauskų, Jono ir Jokūbo pa
sidalintas pusvalakiais. Jonas turėjo tris sūnus ir dukte
rį. I pasauk karas Juozą užklupo tarnaujant caro’ kariuo
menėje; Daminą karo metu mobilizavo ir jis dingo; Sta
sys 1919 metais, bolševikams kaimą užkrėtus šiltine, nuo 
tos ligos mirė. Po karo Juozas grįžo ir perėmė ūkį, p se
serį Agotą išpasogino.

Jokūbas Kazlauskas, atrodo, buvo pasimokęs, nes 
gerai rašė ir buvo valsčiaus sandzia (teisėju). Gerokai iš
gerdavo ir pas savo gimines Prazariškių kaime svečiuo
damasis nuo širdies smūgio mirė. Jo sūnus Barnasius ta
po ūkininku, Jurgis išsimokslino kunigu, o Banadas — 
baigė humanitarinius mokslus.

Ketvirtas valakas buvo vien Pupalaigių. Kaip to. Pu-... 
palaigio vardas, kuris pradėjo šį valaką valdyti, — neiš
aiškinta;, bet jo sūnus Kazys atrodo jau valdė padalintą 
valaką, nes jo sūnus Motiejus, vadintas Maceika, gurėjo 
dvi tracinkas (trečdalius). Mano atimtyje, iš mūsų šei
mos vieną trečiuką buvo atidalinta. Tą tracinką gavęs 
Marceikos brolio sūnus Motiejus, o vadinamo Felčerio sū 
nūs Jonas, atsiėmė dalį. Motiejus ir Jonas buvę Ameriko-. 
je. Motiejus grįžęs savo tracinką pardavė Jokūbui Ger
butavičiui — Kubiliui ir su Jonu Vievio valsčiuje Lapoi- 
kos kaimo skynimuose nusipirko po ūkį.

Kieno buvo penktas valakas, ■ sunku atspėti. Vieną 
pusvalakį turėjo Kazys Petrauskas — Kaziokas ir jo ry
šys siekė devintą, šiaučiaus valaką Antras pusvalakis 
buvo Murauskėlio. Jį paveldėjo Vladas ir Martynas Mu
rauskai. Vladas vedė mijaūgonietę jr ūkininkavo. Jis sa
vo išvaizda nūo kaimo gyventojų ;skyrėsi: buvo juodų 
plaukų, tamsaus veido, kaip čigonas; balsas, plonas, cho
lerikas Martynas buvo brolienės skriaudžiamas,' tapo kai •. 
mo vagiliūmi. Atsistatant" Lietuvos valstybei, "savanoriu 
pradėjo kariuomenėje tarnauti, apsivogęs pabėgo pas. 
'lenkus. Kazio Petrausko sūriūs Mikas Migė mokytojų sę- ; . 
minariją, mokytojaudamas laiikė universitetą; baigė hu
manitarinius mokslus. •• "•

’ Šeštas' valakas— Lukaševdčių/'padalintas į pusvala
kius. Vieną pusvalakį turėjo Antanas Lukaševičius — ■ 
Aritanėlfe, o kitą — Žemaitienė, atfodb būvušiTtiikaševi-1 
čiūtė, nutekėjusių kitą-kaimą. Taifūnuose‘negyveno. Ap-i 
tanas :turėjo du sūnus: Martyną ir -Andrių, “ir dukterį! . 
Emiliją. Andrius prieš I pas. kąrą buvo pašauktas atlik-! 
ti prievolę, tarnavo gvardijoje, po -kare negrįžo — dingo.| 
AntanėiidF’Siiriis,1 "Ūkį pėi^ne?šūmiš7oM.aW^s/' ^e^sI '' 
nežino kaipatsitiko, kad.irEmilija mirė. -LĄ-rii f

Septintas Pupalaigių valakas buvo / 'padalintas į'dvi4 
tracinkas (ketvirtadalius Valako) ir pušv^ąl^ ^Vieriąl 
ketvirciiiką tūrėjo, Jokūbas Pūpaldigi’s ^ Babkinas, ant-1 
fą — Mbfiėjiis A?ūpaTaigis, Mbcejuku pramintas. Pusva-t 
laki turėjo-Jurgis Pupalaigis — Jurgelis. Po. jo mirties 
likb šūhiis Barhasiūš ir duktė Antosė. . Trečias .įpėdinis-; 
■gyveno Amerikoje, Bostone, jau miręs. Antosė ištekėjo’ , 
už Bolesiąus Vyšniausko--į Pajautiškių_ kaimą. Barnasius| 

"prieš pat I-pas. ‘karą -buvo ipašauktas atlikti karinę" prie-1 
Volę, ’tard'avęs-I^ėtrabilyje gvardijos pėštihinkuoše, kareę 
žtfro. jūkį pavėldėjb.Vysriiaif^dėhe. - •

A^tuntės Čižaūskų yalakds ^rkdžidjė ‘padalih-1 
tašų tracinkas tarp brolių: Petro, "Motiejaus.Ir Žignib.~ 
Petrui mirus, įpSėdine’likb-jo žmona, nes .vaikų rieturėjo. į 
'Zigmas‘būvo išvykęs j Aiheriką, tat -Motiejus ‘{Mackum ( 

’Vidiriamąs) valde dVi:trhbinkSs ir ’prie jo įgyyėhb tėvdi. | 
Tėvdnis mįhfe, 'atširalfo Zigmas. Motfdjtis Kihokėjo jain | 
dalį ir jis išėjo žėhtuosna- į^Štahkevičiaūs valaką. ■ Kai i 
Petrienė mirė, jos palikimą dalinosi Motiejus su Zigmu. 
Jiedu besidalindaini už kažką kluone susipyko ir Zigmas į 
Motiejų užmušė.. Už tą kainišką ddrbą Zigmui teko ka- ’ 
Įėjimo duonos paragauti. < v f

Devintas valakas — Petrauskų, buvo padalintas į du | ■ 
pusvalakius ir jame gyveno Juza ir Stasys Petrauskai. ? 
Is Šio valako buvo kilęs Kazys Petrauskas (Kaziokas), į 
•turėjęs pusvalakį penktame valake. Kaime šis valakas 
buvb žinomas "vardu Šiaučiaus valakas. - ;

Šiaučiaus Stasys buvo senbernis, gerai gyveno, daž
nai išgerdavo. Iš Amerikos parvažiavęs Kazlausko Mac-. 
kus, kilęs iš trečio valako, Jono sūnus, įsigijo‘ties geležinį 
kelio pervaža ir kapų daržą. Ėradėjo statytis namus, bet | 
galutinai neužbaigęs pardavė Sockui (jo pavardė rodos 
buvo Gerbutavičius) 'ir vei du šeima grįžo į Ameriką, ap
sigyveno Lawrence, Ma^ USA. Sockus, užbaigęs nartią l 
ir talkos progą, suruošė kaimo vyrams vaišės. Sb'čkū's “ 
Šiaučiaus Stasio nepakyietęs. Stasys eidamas iš stoties, ; 
užsukęs pas Sockų iršu jUo smarkiai susibaręs. Tsėjęs Iš | 
Sockans,'Stasys kažkokia khrtimi dūręs į Sockaus namoČ 
Įaugą, sudaužė stiklus ir nūlaužė Vieną rėmo skėrsihį.

‘(Biis daugiau).

Don PUrtfae
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Kas čia dabar darosi?
4 / Anekdotinė n u penėjimo strategija. Bukovskio 

pareiškimai. Sonnenfeldtas vėl veikia. Jo strategija
įį• J ■/ tebevykdoma
T. Yra anektodas, kad ūkinin- 
kąš . ąugavo. čigoną, bevagiantį 
diendaržyje žąsis’ir ruošėsi nu
bausti. čigonas’ prašė lengves
nės baudos jr sakė:’ , n,u ¥
- — Ponuli, ką darysi, tą daryk, ry-bėmis, o kai jis bus 
tįk'nęrnę^k per tvorą... •«/: .—----
•rPanašiiĮČanekdotinių strate-į praras apetitą grobuoniškai 
gijy; planų -bei nuotykių ture- ekspansijai. Betgi tas dabar jau j 
jo vakariečiai ir mūsų bendra-'

tik nemesk per tvorų...
• —* *__ . -. - ‘ - .»■ - -- --

jam suteikė galimybių tokiu; 
palikti. Kadaise buvo kalbama 
apie nupenėtą komunistų. Bu-j 
vo argumentuojama, kad rei-i 
kia jį apipilti vakariečių gė-j 

; sotus, | 
1 tai praeis noras ginkluotis ir' Kauno senamiestis žiūrint nuo Aleksoto kalno

į Pabuvęs keJįas dienas Ghica- 
I goję, Gysas vyks į šiaurę, pas

... , „ • • > ...... Liukrą ir josios šeima.Alfredas Gysas, geriausias leztuvus paruošia, zą jie daro, |
Lietuvos sklandytojas ir Nidos! ka'n pasiruošia, o įdo-Į 
sklandymo mokyklos vedėjas, miausia būdavo sekti, kaip jie 
praeitą savaitgalį iš Vokietijas . r akyla, skraido ir dar įdomiau, • 

kaip nusileidžia. Ir taip, diena 
iš dienos. Mane apibardavo, kur 
aš taip ilgai užtrukdavau, kodėl 
negrjdavau greičiau, bet tas nie-1 
ko nepadėdavo...’ Žingeidumas Į 
buvo toks didelis, kad negalėda- į 
vau atsitraukti. Žiūrėdavau, nes | *<''t 
ir pats norėdavau pakilti ir kaip:^a!,’> V.da <s 
paukštis padangėsi paskraidyti. |

Gysas susitiko su senais draugais
Reporteris

60,000,060 A MERI Kf Eč I įl 
MEDŽIOJA IR MEŠKERIOJA

W AS111N G to: ; -\S. Kiek-
turi 

.ti ;>r meškerioti 
peęn ii i. iei !o re- 
milijonų sumą, 
reikalų departa

mentas pranešė sekmadienį.
' 1976 metais 60 milijonų ameri
kiečių už tuos leidimus sumo-

buvo atvykęs į Chlcagą ir ap
sistojęs pas inž. E. ir J. Jašiū
nus, kur turėjo progos susitikti 
su keliais senąją savo pažįsta
mais ir užmegzti kelias naujas 
pažintis sklandymu ir praeitimi

; besidominčiais lietuviais.
j . Sklandytojas Gysas, 70 metų
■ jau praskriejęs, atrodo sveikas
ir stiprus. Po karo jis įsikūrei Taip viskas ėjo savaičių savai-i 
Vakarų Vokietijoje,, išauginoItemis, kol pradėjau ieškoti bū
sena, kurios dalis gyvena Ame
rikoje ir kurią jis rengiasi ap
lankyti, lengvai prisimena pra
eitį ir labai greitai orientuojasi. 
Amžius 'turi sklandytoją jau 
slėgti, bet jis mokėjo išsaugoti

, savo plaukus, visai nenuplikda
mas.

Svečias buvo paklaustas, kaip 
jam atėjo mintis sklandyti. 
Truputį pagalvojęs, pamažu aiš
kia ir gražia lietuvių kalba pra
dėjo pasakoti: 

f

— Ne iš karto, pamažu, gali 
sakyti nejučiomis... Mano tė
vai turėjo mėsos krautuvę Fre-

■ doje. Eidamas 15-tus metus, tu
rėdavau eiti mėsos pamesti. Tek
davo eiti taku, visai šalia aero
dromo. Jei .aerodromas būdavo 
tuščias, tai praeidavau -skubė
damas, bet kadangi jis tuščias 
labai retai būdavo, ,tai kiek .vie
ną dieną sustodavau pasižiūrėti... 
Man rūpėjo' pamatyti, kaip jie

.GTONAS.
j vienus penktų“. amerikie* 
į leidi r a nir:

K-iU
frO ■» <

dų, kaip pakilti i padanges. Iš- kėj° $->00,000 daugiau kaip 197->
— - - - - -* ....... metais, bet tikras medžiotojų ir

tų gana brangu. Išaiškinau, kad meškeriotojų skaičius bus žy- 
yra sklandytuvai, kurie ya dauglmiai didesnis negu departamen-

- - ’ to skaičiai, kadangi kai kurios
AAA 11 JIAAO JX4fc^****« ♦'—-A- * w j į <• . . • « •

Susiradau vokišką knygą, i valstijos iš paauglių iki 16 me ų .

riebus komunistas visai ne-1 »,aKV,cie kituojančiu mpks- 
,/lrniu tyrinėtoju bei tarptau- 

i politikos žinovu. be 
abejo jis galės turėti įtakos į 

i Amerikos politiką paruošto
mis studijomis^ kaip turėjo 
Rand korporacija ir panašios 
institucijos, arba kaip Alger 
Iliso sukurtas ir vadovauja
mas Orientalinis institutas, nu 
lėmęs įvykius Kinijoje.

Šiomis dienomis jau pasiro
dė Sonncnfcldlo pareiškimai, 
kad vakariečiams dėl bendro 
labo reikia palaikyti prekybos 
santvkius su komunistiniais 
kraštais. Dėl tos prekybos san
tykių Bukovskis tame pat žur
nale taip pareiškė:

— Sovietų Sąjungos formu
lė prekybai nėra neitrali-'s’ są-' 
lygos. Jie tuojau išranda kiši
mąsi į vidaus reikalus. Tikru-' 
moję .prekyba su totalitariniu 
kraštu yra žiauriai vienšališka- 
Kai aš, buvau išvežamas iš So
vietų Sąjungos, aš turėjau ge
ležinius pančius ant savo ran
kų. Ant tų pančių buvo užra
šyta “Made in USA”. Didelė 
šios prekybos apimtis ir be jo 
kių sąlygų bei apribojimo reiš 
kia kaip tik šį dalyką — par
duoti mūsų valdžiai grandi
nes, pančioti žmones. Tie pan 
čiai šiems žmonėms yra deten 
tės simbolis.

Grįžtant arčiau prie savųjų 
reikalų, ryškėja, kad visų pas 
merkta Sonnenfeluto doktriną 
Rytų Europai pilnu tempu te
bevykdo mūsų bendradarbiau- 
tojai ir tiltų statytojai. Į Kap
suko universitetą Vilniuje rup

iąrblaūtojąi, santykiaudami su prarado savo buvusio apetito ,*u 
Sov- Sąjunga bei kovodami jr tam nesimato jokių ženklų.1 
prieš komunistinę sistemą. Į 
į Ka(įaišė :šioje skiltyje rašiau 

ąpie • senosios Kinijos manda- svajonė, išaugusi iš keistos pa- 
rtptį laikais, kilusią nupenėji- žiūros į pasaulį ir dalinus ko 
įįp tęorij į ir politiką prieš įsi niunistų pažiūros į buržuazinį 
^rąiĮsįus vandalų karius. Aš žmogų. Betgi komunistai lieka 
^Fitikayau , tos politikos bei visuomet komunistais, šian- 
Š^rątėgijos pritaikymą komu-'^ien jau mes galime, aiškiai 
Į^stams.' Kai kurie netikėjo to įsitikinti, kad jei tas koniunis- 
kios'. ątr^egijos . egzistencija, ^as 'būtų liesas ir alkanas, tai 
tpdėį. -šusilaukiau, laiškais pik- -i,s veikiausiai nukreiptų visas 
įis'' pajuokos.. Nenorėdamas savo pastangas pagerinti gv- 
įceUi viešumon neviešosios stra venimą. Bet vakariečiai visa 
tčgijos, šaltinius, privalėjau ty- ^ai ii padarė ir suteikė ga- 
leii. Tik dabar man- taikomus^ Jhnybes veikti srityse, kurios 
De;spąi^g|inus epitetus galiu! 3° širdžiai yra artimiausios:

Tikrumoje tai ir paliks, nes 
tai buvo keista amerikiečiu

ginkluotis ir spausti disiden
tus.

i grąžinti j u autoriams.
'v^ąffpnąį Review žurnalo ba 
įžiidžio. 1 d. nr. yra išspaus- 
Šjntąą dįsįdento Vladimiro Bu 
kpvąky pasikalbėjimas su John 
įK. • Goynė. ■ Jr. Jame apie virš 
minėtą nupenėjimo strategiją 
Bukovskis taip pareiškė:

ėjusi detante sovie ropai, vėl išlindo į paviršių.
/nesuminkštino: John Hopkins universiteto Tar 

totalitarinis. Detentė ptautinių studijų institutas

Tas pat National Review žur 
nalas kiek anksčiau pranešė, 
kad buvusio Valstybės sekreto
riaus H. Kisingerio patarėjas 
Helmuth Sonnenfeldtas, žino
mas savo doktrina Rytų Eu-

tirtib jr> 
jis liko

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

visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus^
jpr;X.X:GuMMi — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, KėKanauTlSOS 

F '■*.*Rtotir-įvykta, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir suri- 
r- ’ A/r : rtpdntaą.’ ...______________ __________ ^_$8.00
į Butan — DANTYS, ją priežiūra, sveikata ir grožĮ*7=*"”M.
Į r- S !<tetaii viriniais, vietoje $4.00 dabar tik ________ _ $3.00

viršeliai* tik Fa__ -___;____ _____ .__ :------ $2.00
įGDi>A.AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
į ; '4 ^ . "K^M^ po EČiropa įspūdžiai Dabar tik —________ $2.00

Q»1h!**Mpp*t vžri»*lrytl paštu, atsiuntus čakĮ arba money orderi, prie 
porsluntimc Išlaidoms.

■ N A U J IE N O S,
S*. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. (0608

■RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
I ; •auti puTkly knygp, kurios papuož bat kokią

J MES GRĮŽTAME. Įdomūs jatmų dienų

'si i:-Aif ŪBto Įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, rasKr*- 
t- 12 drilą. 296 psL. kaina Ė8.

Kay* Griniuj ATSIMINIMAI IR MINTYS. D tomas, Gra- 
y - S36 peL Kaina S6.00. Minkštais virš. $5.06

J PrH. Yačl. SlrifflBra, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO-
RUA, 1 dali*. 208 psL, Įrišta — S3,00, minkštais rir-

- : ^ Miaia — $2,00; n dalia, 223 psL, Įrišta — S3,00. mlnkš- 
tai* virieHaia_________ __ _ _______ ______S2.06

Henrika* Toma* — Tamošauritaa, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalnės tr Labguvos.apskritys su Įdomiais aprašymais, iliu- 

7 ; ttradjomls ir dokumentacija. 336 psl.. kaina $6.
P. ,Korienas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietųvo* 

\ ‘ partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.
' Janina NorOnė; TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminima J
: - '170 psL_______________________ :_________________ $1.66

M. Gudoll*, POVILAS MILERIS., biografijos bruožai 231 
' poslapiai ____________ ;_____ _______________________$3.66

Knygas Trinkant reikia pridėti 25 et pašto išlaidom*.

17M S, Halsted St, Chicago, HL 60608. — TeL HA 1-6109

L// rrzn knyga, parašyta su meile
L • LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozu Douparo*. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Hlela- 
t* Chleafoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da- 
fta: lesto* 4kio švietimo problemos ūkininkų krašto, n dalis: žemės 
wo krietimu Lietuvoje.

Autorius mvo žodyje rašo: “Jei liūdnu lietuviu tautos likimu 
uoMtų fvtrukden Lietųvo* nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtu su- 
frtorw frtfiai ftauffuftu Ir ruklertėjusiu Lietuvos politiniu ekonomė 
aftj Ir knftūrinJn Ufmėjlmu. Šiandieną drąsiai galima sakyti, lietiniu 
tiuti falėtij didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
tr prilygti pačioms Iškiliosioms Europos tautoms*’.

Inyfos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuviu tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po na- 
taxHl flbhlkytu lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūkl- 
sdnkaL arba fdrinfnką vaikai, reiškia, kad M knyga bus brangi abso- 
IMba UetirriiĮ daugumai ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos

HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

•eftel paniytK. pr»dita s.tealty±t nebesinori pertraukti. Knyga
•Utoriin* skiriama Lietuvai Mala Sodžiai*: "Dėkingas rtaua — myli- 
asai Ttryoal Lietiml".

- Knrito* M0 puslapių ra daug vaijdeUu Ir lentelių, kaina tik 33.00. 
Orantma MraMen/m.

‘ 0»ki art* Money Orderi rimti tokiu adresu:

i Skaitytojų Balsai aiškinau, kad lėktuvu pakilti bū- metais, bet tikras medžiotojų ir

ROMAS KALANTA PAS 
ŠAULIUS

Spaudoj patėmijau, kad šau
lių rinktinės organizacija pasi
ryžo pastatyti Didvyrio Romo 
Kalants parniūkia, atžymint Jo 
kovą ir mirtį už Lietuvos lais
vę. Sveikinu šaulius už šį žygį. 
Paminklas liudys nemirštamos 
Lietuvos kovą laisvei atgauti. 

i - ’

Kai Chicagds lietuviai minė-, 
jo Amerikos 200 metų laisvės 
sukaktį, aš pasiūliau į minėji
mą įjungti ir Lietuvos laisvės 
siekimą Romo Kalantos pamin
klu. Bet komitetas to nepadarė. 

! O Romo Kalantos auka — mir
tis dėl Lietuvos Laisvės — vis 
garsėja ir garsėja Amerikoje ir 
Europoje. Reikia tikro atžymė- 
jimo. Jis didvyris!

Sauliau yra tikri Tėvynės Sar
gai. Jie bus pajėgūs įamžinti 
Romą Kalantą. Tada Jo akys 
bronzoje žibančiai mirksės į 
praeinančius žžnones, reikalau
damas Lietuvai laisvės.

Mano manymu, geriausia vie 
ta paminklui 'būtų McKinley 
Park, prie Western Ave. ir Ar
cher Ave., kur | dieną tūkstan
čiai žmonių praeina. Visi jį ma
tys ir skaitys.1

Nikodemas Kulys

šiasi vykti iš Čikagos apie tu
zinas studentu. L ’

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

,kuri vadinasi i

Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 
žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti Naujienos šig knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $L25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

1739 So- HALSTED STM CHICAGO, ILL. 60608

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

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

SIMINIMUS, 36 psl., minkšti viršeliai____ ________ $1.50
3. Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSI

MAIS, 104 psl.,’su žemėlapiu, minkšti viršeliai__ $2.00
4- Vincas Žemaitis, PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS, 

minkšti viršeliai, 52 psl.____ $1.00

NAUJIENOS ■ i
I73S -So. Halsted Street, Chicago, IllLnois 60608

KNYGOS ANGLŲ KALBA
L JasmlniK A KISS IN THE DARJG Pikantišku ir Intymiu nuotykį 

aprašvmat, paimti iš gyvenimo. Lengva* rtiliua. gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kaina S2J0.

Dr. Jwnaa B. Končių*, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvai istorija* 
tan trauka nuo pat senųjų amžių Dd pokario metų. Vidutinio formato. 143 
psl., kainuoja S2.CX). -

Or. Juotm B. Kon£fua, VYTAUTAS TH f GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Uetuvon valstybės ir jot kaimynų IMorija. 
211 p«L Kaina S3.00. Kietai® riršeUaia $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jai ir 
kitas knygas galima Įsigyti atsilankius i Naujienas arba atiduotus čeki ar 
oiniginę perlaidą. I ‘Wm?4K

NAUJIENOS .
17Sf Booth Halried Street, Chlc*ro, HL WM6

pigesni ir jais pigiau sklandy-;to skaičiai, kadangi kai kurios 
ti... '
kurioje viskas buvo aprašyta, 
kaip galima sklandytuvais skrai
dyti. Bet man ir sklandytuvas 
buvo brangus. Maniau, kad bus 

Lpigiau, jeigu aš pats jį pasista- į 
tysiu... Pradėau jį statyti, bet j 
medžiagos sklandytuvui buvo i 
brangios, o pinigų pas mane ne-Įfų priešai penktadienį gavo smū- 
buvo. Bet aš nepraradau vilties Į gj, Ra.i Senato teisių komitetas 
savo sklandytuvą pasistatyti, atmetė bilių, kuriuo būtų rei- 
Tik užėmę daug laiko pinigams, kalaujama tėvų pritarimo ne- 
įsigyti ir medžiagoms surasti... pilnametei daryti abortą. Iš pen- 
Tuo tarpu įstojau į technikos ^įų pasiūlymų prieš abortus 
..mokyklą, susipažinau su kitais; penktadienį bebuvo likę du. Ta- 
jaunuoiiais, kurie norėjo sklan- gjau kalbama, kad bilius, reika- 
dyti, sudarėm klubą ir įsigijom iaujantis tėvų pritarimo, kurį 
sklandytuvą. Kai įsigijome sklan pasiūlė senatorius John L. Knup- 
dytuvą, tai ir sklandyti pradėjo- per> bus vėl pasiūlytas svarsty

ki. ’

amžiaus ir iš senesnio amžiaus . 
leidimų nereikalauja.

Penki įstatymu pasiūlymai 
dėl abortu nepilnametėms 

SPRINGFIELD, Ill. — Akor

me...

; NAUJIENOSE GALIMA GAUTI ŠIAS NAUJAS KNYGAS:
L Jurgio Jašinsko, JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, 

poeto ir šeimos paveikslai, 266 psl., minkšti viršeliai..... ....... .... $8 00
2. Jurgio Jašinsko, MELAGINGAS MIKASĖS LAIŠKAS, 72 psl., 

minkšti viršeliai _______________________________ ________ $1.50
3A.. Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PRISLMINIMAI, 

296 psl., minkšti viršeliai- ------------------------- —..............
4. A. Pakalniškis, ŽEMAIČIAI, ETNOGRAFIJA.
• 166 psL, minkšti viršeliai ------ ---- ---------------------------------

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 e. egzemplioriui.
' Knygas galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį arba Money 
orderį tokiu antrašu:

NAUJIENOS
.1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

_..$5.00

..$4.00

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

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

hemu

įVERSAt

1800 So. Halsted St. Chicago, III. 60608

I — NAUJIENOS, CHICAGO «, ILL— Wednesday, June 15, 1977

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

73/4%
palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

sąskaitosInvestavimo knygelės 
neša

UNIVERSAL
1 VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
y

Įsteigta 1923 metais. Tei. 421-3070
?l Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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$8.00

$26.00
$14.00

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniu*, utx-
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 Tai

THK LITHUANIAN DAILY NEWS

Published Daily Exept Sunday by The Lithuanian Newa^Pub. Co.. Inc..
1739 So. Halsted Street, Chicago, III. 60408, Telephone 421-6100

$7.50 
$2J0 a

Donald Petkus, didelės lietuviškos šermeninės savininkas, ne tik pats atėjo apžiūrėti Balzeko įs
teigto ir tvarkomo muziejaus, bet ir savo vaikus atsivedė pasižiūrėti surinkty įvairiausiu senieny.

Subscription R.tw: mėnesiama
ji Chicago $30.00 per year. $16.00 per vienam mėnesiui 
ax month. $8.50 per 3 months. In. 
Aher USA localities $26.00 per year, j 
£14.00 per six montns. $7.00 per i 
nree months. Canada $30.00 per year; 
jther countries SĮi.OO Per year.

15 cents per copy

Dienraščio kainos:
Chicago  j e ir priemiesčiuose:

metams__________________$30.00
pusei metu ______________ $16.00
rrinis mėnesiams 
vienam mėnesiui ________  $3-00

Kitose JAV vietose: 
metams 
pusei metu

Naujienos eixu Lasdleu. 1ž»tiri ant i 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- i 
drove. 173S So. Haisted St.. Chicaįo 
Hl. 60608. Telet HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia dusti pakto Money 
Orderiu kartu su i išsakymu.

Kanadoje.
metams ____________ _____  $30.00
pusei metu -------- ;------- — $16.00
vienam mėnesiui -------- _ $3.00

Užsieniuose
metams «3LU0
pusei metu----- ---------- _ >18.00
vienam mėnesiui-------- __  H-00

sanavičiaus vaidmuo pačįam to,' ktd jis išdrįso pareikšti 
seime buvo kuklus.

1905 metų įvykiai Lietuvoje tos valios pats buvo pa
buvo nevieh politinio pobū
džio. 1904 metais socialdemo 
kratai suorganizavč pirmuo
sius Lietuvoje dvarų darbbjfti 
kų streikus. Streikai pasikarto 
jo ir 1905 metais ir davė pro
gos prel. Antanavičiui jo ga
nytojiškam laiške ir tpo reika
lu pasisakyti: “Jūs (darbinin
kai) turite teisingai ir sąžinių-, 
gai dirbti tą darbą, kurį esate 
apsiėmę. Jums nevalia pavy
dėti turtingiems... Klausykite... 
ponų pagal kūną su baime ir 
drebėjimu jūsų širdies tikribė 
je, kaip Kristaus”. Atsirado į 
Lietuvoje ir be Antanavičiaus. 
daug klebonų, karie panašiai 
barė dvarų darbininku^ ne

mūsų tautos valią būti laisva,

gautas ir tiro būdu atgavo širti 
(mečiais slopintą, lietuvio pasi
tikėjimą savimi. Nearto grįžę

ir pasiryžimą kovoti išnešiojo 
po visą Lietuvą, rasdami sei- 
-mo priimtiems nutarimams en 
tuziazmo ir* tuo būdu gaivino 
šimtmečiais skelbtus veiksnius 
prieš prispaudėjus.

Seimo nutarimų, pagrinde 
buvo gilus demokratijos esmės 
supratimas, žmogaus ir jo- tei
sių gerbimas ir lygių teisių pri 
pažinimas visiems laisvos Lie
tuvos laisviems piliečiams. Sei 
mo dalyviai užmiršo kerštą sa 
vo socialiniams priešams, ir 
visą kilnaus entuziazmo aistrą

Lietuvių indelis į Belgrado konferenciją’
Šiandien Belgrade susirinks 35 valstybių atstovai, 

kad galėtų šešių savaičių laikotarpyje nustatyti taisyk
les, kuromis vadovausis vadinama Belgrado konferenci
ja. Ši konferencija yra nepaprasta, todėl iŠ anksto pri-' 
valo būti nustatytos taisyklės, kaip ta konferencija bus 
vedama, kaip ji tikrins dokumentus, ar Helsinkyje pa
daryti susitarimai paskutiniais dviem metais buvo vyk
domi

Prieš du metu Helsinkiu suvažiavo 35 valstybių gal
vos, kurios nustatė principus Europos saugumui ir ben
dradarbiavimui. Amerikos, sovietų ir kitų valstybių dip
lomatai ilgus metus vedė derybas Europos taikai pasiek
ti, bet iki šio meto nepajėgė dėl tos taikos susitarti. So
vietų Sąjunga visą laiką bijojo, kad Europos valstybės 
ir vėl nepradėtų karo ir sutrukdytų Rusijos komunistams 
statyti “socialistinę santvarką”. Diplomatai aiškino, kad 
ten “komunistinė santvarka” jau beveik buvo pastatyta 
su visomis josios palaimomis, bet karas viską išardęs. 
Kremliaus valdovai bijo, kad nekiltų naujas karas ir ne
pakenktų “pataisytai ir pagerintai komunizmo statybai”.

Amerikos ir sovietų diplomatai du metu vedė gana 
intensyvius pasitarimus Helsinkio aktams paruošti, o 
kai tie susitarimai buvo~paruošti, tai Helsinkyje* iškil
mingai 35 valstybių atstovų pasirašyti. Amerikos diplo
matai Įdėjo Į Helsinkio aktus pagrindinių žmogaus tei
sių gerbimą. Jie Įtikino, sovietų diplomatus, kad- taikos 
ir bendradarbiavimo nebus, jeigu nebus gerbiamos kiek
vieno piliečio pagrindinės teisės. Sovietų diplomatai iš
sisukinėjo, bandė šito klausimo Į sutartį neįrašyti, bet 
jie vis dėlto buvo priversti Įrašyti ši reikalavimą. Jei 
gu būtų neįrašę, tai nebūtų Helsinkio aktų.

Trumparegiai mūsų politikai, Helsinkio konferenci
jos reikšmės nesupratę, pradėjo blaškytis, rašyti nesą
mones, kaltinti geriausius laisvos ir nepriklausomos Lie 
tuvos draugus ir niekinti visai nieko dėtus katalikų baž
nyčios- atstovus. Jeigu jų' atmintis pradės trumpėti ir jie 
bandys užsiginti, ką jie rašė ir skelbė, tai galėsime paci
tuoti jų Įžanginius, pranešimus iš New Yorko ir kitus po 
litinio blaškymosi Įrodymus.

Dr. Kazys Bobelis, informuotas apie Vienoje vyku
sių Rytų ir Vakarų kovas, patarė Amerikos lietuviams 
pasinaudoti Helsinkio aktų duodama proga pavergtos

lankydami jų kumetynų, nors skyrė kovai su viko" pikto 
buvo kunigų, ypač iš jaunųjų, pagriūtiihiu kaltfnuikir: baiba 
kurie matė kumečių gyvenimą rišku, despotišku carų nriperi- 
ir stojo jų pusėn, Dažnas lie- fJŪs’ režimu. Retai kilni" seimo 
tuviškas kaimas turėjo sąskai (nuotaika tad nėsiribėjo" vien 
tų su dvaru dėl servitutų, ke-f^k pasirynmu kovėti ūž išši- 

laį jiems užteko ir kitokių* mo taisymo, valsčiaus reikalų ’
rūpinimo, dėl miškų ir patir _ . , , ....
tų skriaudų. Buvo daug neiš- skaudžių smūgių ir ^ėf Įsi- 
l'ygintų sąskaitų tarp ūkiniu- galėjusios brutalios" priespau- 
kų ir jų samdinių^ tarp ūkiniu Jos, Viliifaus seimo fe jįj seku- 
kų ir klebono. Dabar visi tie-rių įvykių atsiminimas išliko 
reikalai ir sopuliai, dešimtine- nrūsj liaudy gyvas', fe lietuviu 
■čiais- susikaupę patvino fe už valia" būti laisviems" atgijo 1"91* 
plūdo Vilniaus seimą. Kaimo nietų nepriklausomybės" kbvo- 
nuotaikoms “paventiliuoti” sei:se> patikrinusiose jau išsiiais- 
mo prezidiumas pakvietė kai'rinusiėi Lietuvai savarankį-gy 

'mb delegatus, kad pasisakytų, ^eilDhą. ■- ' \

ir stojo jų pusėn, Dažnas lie-

, noriu paabejoti — savo veik-J. KAMINSKAS

DIDYSIS VILNIAUS SEULAS
(Tęsinys)

Seimui buvo maloni staignie voje 1905 metų ankstyvą rude- 
na, kai seimo pasveikinti Vil-jnį. Tų priemonių eilėje buvo 

• niaus organizuotų darbininkų viena socialdemokratams ypa 
i vardu atėjo Vilniaus kurpius tingai būdinga priemonėj rezo 
Aleksandras Birinčikas (eles- liucijoj išreikšta šiais žodžiais: 
dietis), seimą patikrindamas, ^reikalui prisiėjus — streikuo 
kad Vilniaus darbininkai vie- ti visiems darbo žmonėms mies 
ningai kovos su visa Lietuva ’ tuose ir sodžiuose”.
už jos išlaisvinimą ir atkūri-’ IVelato Ajitanavičįiaus ža
rną kaip demokratinės respub džiais tariant; socialdemokra

tai. tie “Dievo nepakenčiami 
pūikūš, pasipūtę, 

tatytos kovos priemonės auto- į piktybių išradėjai,- nepaklus-" 
nomijai iškovoti beveik visos nūs tėvams* bepročiai’’, pasiro- 
yra ištisai paimtos iš LSDP dė veržlūs’ ir' Vilniaus seime.- 
“manifesto”, išplatinto Lietu-‘Ar jie buvo :. “puikūs” ir seime,iįaikomis įr jam būdingu palto* 

‘ kimu į ramų, kabinetinį" dar-
rę duris, pavergtų latvių ir estų, teisiniems klausimams an^sčjau lankydama-
kelti. Kai prezidentas Fordas Helsinkyje sakę .pagrin- šis ^tuyofe tiek ir jton dabar 
*n.L5^L?aS!?TUgd?“S -W mayWirB jo auto:

biografijos, palaikė santykius' 
išimtinai su ftiūsų “šviesuome
nė” ir nelabai domėjosi,' kuo"

likos su seimu Vilniuje.
Pagaliau, Vilniaus seimo nūs padegėjai,

tyvų. Nesiekdami pasisavinti 
visų nuopelnų nei seime, nei 
pačiam revoliuciniam 1905 me 
tų sąjūdy, jie vis dėlto gali pa 
grįstai pretendučti bent į tai, 
kad tą Įvykių pavaizdavimas 
ir lietuviškoj? spaudoj būtų 
daug objektyvesnis-

- Vilniaus seimo minėjimo pro 
ga bus pravartu pasisakyti ir 
apie dr. J. Basanavičiaus vaid

i menĮ, seimą šaukiant ir jame kas jiems skauda. Nusiskundi 
j dalyvaujant. Tautinio lietuvių’mams buvo maža erdvios pd- 
atgimimo patriacha's dr. J. Ba- sėdžių salės. Vilniaus seime 
sanavičiūs, ilgus metus gyve- susitiko fir sušidūFė. dvi Lretti- 
nęs užsieny ir tik 1904. metais vos: senoji,.dar aiškiai atsiduo 
grįžęs Lietuvon, gera dalim tė danti baudžiavos Ifėkanbfifis,

• I begyveno “Aušros’’ metų nuo ^naujoji; Jau bunid&tftF iį idš- 
’ caikomis ir jam budingu palin^kabti savo skundų pafenkmi-

rūpinimo, dėl miškų ir patir
lužsriiiiritą. Nežiūrint po to $6- 
kusios reakcijos metais patfe-

galėjūšios brutalios" prie'spwu-

kelti. Kai prezidentas Fordas Helsinkyje sakę .pagrin
dinę kalbą, pasidžiaugdamas tautomis, kovojusiomis ir 
kovojančiomis už savo krašto laisvę, tai toki latvių ir 
estų politikai pikietavo Baltųjų Rūmų vieną kraštą-, bet 
besiklausydami Dr. Bobelio pareiškimo, ^padaryto ; visų 
trijųz Pabaltijo tautų vardu, apie pikietavimų- ir prismin 
ti nenorėjo. - , r;

Nėra ko stebėtis, kad sovietų spauda ir propagan
dos atstovai Smerkia Washingtone veikusi "komitetą ir 
jo pastangas patyrinėti, kaip rusai vykdo, Helsinkio su
sitarimus. Maskvai buvo žinomas Dr. Bobelio pareiški
mas. Jiems aišku,' kad bus labai kartu suvažiavusioms 
Europos valstybių galvoms aiškintis, kaip jie galėjo iki 
šio meto pavergti .Lietuvą, ir Latviją ir Estiją, iš
naudoti pavergtus žmones ir reikalautų kad tos paverg
tos tautos" bendradarbiautų su okupantu. Jiems dar sun
kiai bus aiškintis, kaip jie, pavergę kraštą', panaikinę ne 
priklausomybę, suklastoję rinkimus ir jėga prijungę pa
vergtas tautas prie Sovietų Sąjungos?

Valstybinį integralumą- liečiantis Helsinkfo’ aktų pa
ragrafas sako, kad negali bti pripažintas joks kitų vals
tybių žemių grobimas, jeigu jis padarytas prieš veikian
čius tarptautinius Įstatymus. Niekam ne paslaptis, kad 
Sovietų Sąjunga ultimatumais, didele karo* jėga ir su- 

Lietuvos klausimui kelti. Jis buvo Įsitikinęs, kad Helsin-I tarčių laužymu užėmė7 Lietuvą, panaikino joje veikusius 
kio aktai duos lietuviams progos išeiti Į tarptautinę are- Įstatymus, o vėliau Lietuvą prisijungė prie Sovietų Są- 
ną pavergtos ir okupuotos Lietuvos teisėms ginti. Pra- jungos. Helsinkio aktų paragrafas sako, kąd toks sveti- 
džioje jis tiktai kalbėjo, bet šių metų balandžio pabaigo- mU žemių prisijungimas neskaitomas legaliu. Ką sovie- 
je jis buvo Washingtone ir administracijos, senato ir tų atstovai galės pasakyti, kai Belgrado konferencijoje 
atstovų rūmų komisijai Įteikė rimtai pagristą pareiški- jiems amerikiečiai pakiš tbki Helsinkio aktų žalojimą 
mą ne tik apie pavergtą Lietuvą, bet ir apie Estiją bei Ką sovietų delegacijos nariai atsakys, kai bus paklausti, 
Latviją. Jis nurodė pagrindinius trijų Pabaltijo v aisty-j kada atšauksite savo jėgas iš Lietuvos, Latvijos ir Esti- 
bių okupacijos faktus, jų prievartinį Įjuhgftnąų Sovietų1 jos? < ■ c-
Sąjungą, atėjusį laiką iš tų kraštų trauktis. Savo pareis-1 Dr. Bobelis liudijo sen. Fašcell vadovaujamam komi 
kimo pabaigoje jis Įdėjo trijų Pabaltijo valstybių žemė- tetui, kad šiandien pats svarbiausias pavergtų lietuvių 
lapĮ tokį, kokios jos buvo sovietų karo Jėgų Įsiveržimo tikslas ir siekimas — vėl tapti laisvais. Lietuviai darys 
metu . Jkad greičiau atsikratytų sovietų karo jėgų pri-

Dr. Bobelis, atidžiai išstudijavęs Helsinkio aktus, mesto jungo. Jie nenurims, kol nebus išvaryti iš Lietu- 
•rado visą eilę Helsinkio aktų paragrafų, kurie verčią sO-' vos ne tik sovietų kariuomenės daliniai, bet ten Įkurti 
vietų karo jėgas trauktis iš pavergtų Pabaltijo* valsty- kofriūhistai kolonizatoriai,-derlingiausių Lietuvos žemių 
bių. Tą savo pareiškimą jis išdėstė šių metų balandžio^valdytojai ir derliaus naudotojai.
27 dieną administracijos, senato ir kongreso komitetoj Kokio saugumo sovietų valdžia gali laukti Pabalti- 
nariams posėdžio metu. Komiteto pirmininkas Fascell jo kraštuose, jeigu krašto gyventojai turi visai kitus 
dėkojo Dr. Bobeliui už nurdytus ir komiteto nariams tikslus, negu okupantas? Ar nebus sovietų karo jėgos 
priimtus Helsinkio aktų paragrafus ir, kurie liepte liepia saugesnės, jeigu jos pasitrauks Į buvusias Sovietų Sąjum 
sovietų karo jėgoms trauktis iš pavergtų kraštų. Dėkin
gi buvo ir kiti komiteto nariai, atidžiai klausiusieji Dr. mai savo reikalus tvarkyti? Protingo ir pateisinančio 
Bobelio paruosto pareiškimo. Sen. Fascell jam padėk o-atsakymo sovietų atstovaįBel^adejiegalės turėti. Jiems 
jo ri prižadėjo Įdėti jo pareiškimą Į komiteto ruošiamą tui-ės-patariTatžaūkti sovfetų karo jėgas iš Pabaltijo ir 
knygą. io£ knygos dar nematėme, bet reikia manyti, kad saugiau gyventi savo žemėsė. Maskva bijo Belgrado koh- 
tas pareiškiu"as joje yra atspausdintas. i ferencijos, nes negalės pateisinti savo prievartos politi-

Dar nuoširdžiau jiems dėkojo Amerikos latvių ir es- fcos.
tų atstovai. Jie nemanė, kad Helsinkio aktai būtų pravė-! . J_-
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venimą. į ' .

, Lietuvių- tautai dabar gyvena 
Jar žiaųresjąųy pavergimo, me
tą- negu carų. Rusijoj, ęsa- 
Idė daugiau, patyrę negu; Vil
niaus' seimo, dalyviai fe- gyve- 
pa- nqpriklauspni'ai, aiškiau su 

‘prantame, .ko ė^ame netekę. Ir 
jeigu kartais sŪpstame savo 

mo. -Nesiimu teigtu ar dabs Vilniaus' s^b mi
skundu kunigams adresuoja- tūri sųštiprihti mūsų
mų, derėjo taikyti ir tiems ku, n.žtą atgauU 5aisvę - 
nigų, kurie Į seimą atakoj bet] lintąją Lietliv?; kurb- kaip 
bUI°_a^lkad ai’ kalĮ to norėjo Didysis Vilniaus- sei-

. . •* 'J.
(Darbas 1955^)

skundig kunigams -adresuoja-

nigų, kurie į seimą atvykti; bet

bedami seime,. tiekė^sffvo pre
tenzijas visai kunigijai — per 
seime dalyvaujančius kunigus.

gyveno ' lietuviškas kaimas. Ir j Dėl to seime kilo verpetų, kū- 
Lietiivojė apsigyvenęs, dr. J. rie kurį. laiką grasė seimą, su- 
Basanavičius stebėjo jbs gyve skaldyti. Seimo diskusijas, pa^- 
nimą pro Mokslo Draugijos lan suko kita kryptim ir jį suvie-* 
gą. Kas Lietuvoje vykd, vpaė nijo tik vėliau pradėtos kaJ^ 
pastaraisaais laikais, jam bu- -bos apie visų lietuvių bendrą parašiusi laiška disi-
vo nauja, kartais nesupranta- ir pikčiausĮ priešą, būtent,-ca- 
ma, kartais net svetima. Dėl-ro valdžią, ir apie krašto lais
to jis savotiškai galvojo fe vinimo reikalą,-visas negero- 
apie Vilniun kviečiamą seimą,; ves ir sąskaitų. išlyginimą^ ti- 
savaip planuodamas ir jo dar-' kintis vėliau sutvarkyti jau ša
bus. Kai Vilniaus seime buvoi vam krašte ir savomis jėgo- 
nepriimta rengėjų komiteto; mis. Jaunoji Lietuva, nugalė
siūlytoji dienotvarkė ir prezi- dama*' senąją,- visu veidu’ pasi-" 
dilimas, dr. J. Basanavičius pa! suko į iškdvoffioią* lūisvlį. ateitį, 
sijuto ir seime nevišar savas;

’ ■ - i , • ,*

.Seimo diskusijij eigoje“ jis pa
siliko nuošalus, nerodė inicia-i 
tyvos ir noro daryti įtakos jo 
nutarimams. Dėl to neperdė
siu, pasakydamas, kad dr. Bū pelnė didžiojo pavadinimą dėl turėtume begalybes;;. (Seneka)

Sovietų disidento sūnui
. LO^ANGteL^. . —T— Preziden- 
,t Carterio 9 metų, amžiaus duk
tė Ąmy, sekdama savo tėvo'pi-

kur; uz prašymą

vietai nuteisė 8* metamer kaieji-
J» ■■ f r - * s. f

mo. 50 Nobelio laureatams pa-

1905 mėtų Vilniaus seim'as 
gavo (fidžibjo vardų ne’ tik . del 
to, kad į jį spontaniškai suplū» 
do apie 2,000 KaunijoS, Suvaf- Z
kijos ir maža dalim Vilnijos ♦ Mes vis skundžiamės, kad 
kaimo delegatų. Seimas užsi- nėra laiko, o elgiamės, lyg Jo

Olandijbjė. WfjBjAV prezi-- 
dento dukters- laišką Stern pra
sitarė tik- į laisvę ištrūkęs.

gos teritorijas ir leis pavergtoms tautoms nepriklauso-

1

RA3IUSIS EŽERĖLIS

r*



, H pasienio į rytus bėgantieji sovietų čekistai Rainių miškelyje su
stabdė išvežamųjų karavaną ir nužudė keliasdešimt išvežimui skirty jau
nuolių. Paveiksle matome Rainiu miškelyje nužudyto berniuko lavoną.

U K. K G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS I 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal sus.tarimą, 
įei neatsiliepia, skambinti 374-8004,

DIL C. K BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRVRGrjA
Telef. 695-0533 ‘ ,

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

ATSAKYMAS IR PAKLAUSIMAS
E. JUCICTE1

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS l^t CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Me d. cino s direktorius

1938 S. Manheim Rdw Westchester, III
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis i» 

kas antrą šeštadieni 8—3 vai.
TeL: 562-2727 arba 56^ 2728

J Rez.: GI 8-0873

DR. v;. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave.y WA 5 2673

Valandas pagal susitarimą. Jei neat- 
-/siliepia, skambinti Mf

F TEL. — BE 3-5393

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS.
3907 West 1C3rd "Street

Valandos pagal susitariau

489-4441; 561-4605
C DCS LIGOS — CHIRURGIJA

1002 N. WESTERN AVE.
' 5214 N. WESTERN AVE.
■ Tetėforia$.'atsakomas 12 vai.

OPTO.METRISTAS

. llhrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”

pagal susitarimą. Uždari® ♦re?

yf'TTU, PŪSLĖS 4R 
»r5ŠTAt6s CHIRURGIJA 
2656 WEŠT 63rd J5TREET

"aL 'antrad. nuo. l-įp* po pietų, 
fcetvirta'd; nuo 5—7 vai. vak. ~

* Naujas’ rez. felef.: 448-5545

Žmonės saW> gyvenime daž- 'čh kotnfirtistų ^rovę” ir kita, 
nai praeina labai skaudžius ir ‘t*agbl J rašinį, iieprrvaionie 
kruvinus'gyvenimo kelius, bet komunisraiii prTeSthrauti

Ar tai nėra propagandinis 
straipsnis? Pagal autorės raši- 

*’ nį, taip išeina, kad mes iseivi- 
'jdje jau pnValoriie sudėti visus 
laisvinimo ginklus ir priemo
nes. Tegul dkupanfas, kų no- 

l" ri, tai ir daro su išeivija, o mes 
ja ii kdtkime rankas aukštyn:-.

Tą patj autorė, kalbėdama 
per Margučio radijo valandas, 
tvirtirio ir khrtojb, ‘*kdd išeivi 
jos jaunimą naudinga siųsti į 
okiijmotą Lietuvą, kad pažin
tų savo Tėvų zeing ir patį ko
munistų režimą” O ypatingai 

liudininkais. Na, o šiandien ar, naudinga studentams lankyti 
vienbdai mes vertiname mumk1 Vilniaus litliaflĖstiiinis kursus, 
ir niūsų tautai padarytas škriau' tai jie painatys ir supras iikrą- 
das ir kančias ? Ar jums tie ši m jį komunistų gyveninių ir grįš 
lai tūkstančių nutrauktų gyvy- tikrais patriotais. “Kiek mums 
bių kibiro taigbsenr poliarinėse | yra žinoma, iš J. A. V. — ir 
tundrose, mūsų brolių ir sesių (Kanados, per keletą paskuti- 
nieko neprimena ir lietuviškus niiį metų, Vilniuje yra bargu- 

Įsių lituanistinius kursus apie 
60 išeivijos jaunuoliui Noriu 
paklausti p-Ię Jūciūtę, ar 
daug jį Sutiko tų jauiitidlių, 

ti/viškū patriotizmu ir kokibje 
formoje tas patriofiŠkiiinas pa 
sireiškė? Kiek žinaii, iš 60 kur 
stis baigusiųjų asmenų, tik 
du jaunuoliai pasmerkė tuoš 
kursus. Tai-Sprerauskas ir Re
gina Žymantaitė, o visi kiti sė 
di ant tvoros ir įšmctihėjh sa
vo tėvams, kad juos melagin
gai informavo apie komunistų 
žiaurumus ir kita.

šiito ’kiaušiniu laukiama iš 
p-Iės J. platesnių komentarų 

didelės kursų nau- 
Kad mūsų tautos amži- 
priešas-okupantas, taip 

nuoširdžiai yra susirūpinęs lie 
tuvių kalbos išlaikymu išeivi
joje ir stengiasi pagalba Vil
niaus lituanistinių kursų mums 
padėti, o sau ateičiai naudos 
turėti^. < ’ '

Tegul dkiipatitas įsteigia mo 
kyklas ir kursus Sibiro srityse, 
kur tūkstančių lietuvių trem
ti rifų vaikai nemoka lietuvių 
kalbos . žodžiu ir raštu- O į 
,6ktip. Lietuvą Sugrįžti hėjįi- 
džiama, ir Sibire lietuviškų hid 
kyklų nesteigia. • t
Lietuviškų mokyklų nėra nei 

vienos Rytprūsių krašte (Ka- 
lingrado srityje), k,ur .dabartį 
niu metu gyvena lietuvių apiej 
40,000, ‘o ‘rūpida'si išėiVijbs lie-Į 
tuvybe, kai tifo tarpu bkup Lieį 
ttrvbje 'jhti T^V’hifę įihlikb tikį 
2 vai. lietuvių kalbos Tai yra! 
paruošimas dirvos komunisj 
tų ateičiai.

P-lč Juciūtė mums perša ma 
Ibhihi sutikti ir vhišihgai priimi 
ti visus htvVktisius iš okiipJ 
ĖFetbvds menininkus ir artis-' 
tus. Klausytis jų suruoštų kori 
certų, tai vis sustiprinimas pat 
ribtiznio ir lietuviškos meilėsį 

ITik labai gaila, kad tie meni
ninkei, artistai ir dainininkaiį 
kurie atveža mums lietuvis-! 
kurną, nesutinka užeiti ir'kon- 

____ i į tokias koncertų Sa-Į

visi iš tų gyvenimu žiaurumų 
pasimoko. Labai nemalonu ii- 
skdudu prisiminti (uos Idikus. 
kelius ir keleliiis kuriais tekb 
tndn praeiti ,o kiek vėliau ir 
Elenai Juciūlei ta dalis (e1<o. 
Kaip vienas, taip ir antras ken- 
Ėjome nuo to paties komuniz
mo teroro ir kovojome su Hiirti 
nri, su dirbtinais kankinimai^ 
ir išnaudojimu iki paskutinib

Buvome abu kankiniais ir 
vergais. Buvome daugelio tūks
tančių dirbtinų nekaltų mifčią

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS I 

BinAa praStiKa/sĮiec. MOTERŲ Ilge | 
Ofisas 2652 WEST 59fh STREET i 

tel. PR 8-1223 ; |
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiaę < 
ir pezikt. 2-4 ir 6-8 vaL' vak. Seštadie 
niais 2-4 vaL popiet ir kitu laiki 

pagal susitarimą. |

ORTHOPEDĄS-PRQTĘZISTA. 
"Mpafsrfai - Protį^ai. Med. Bar 
(IdžaL Spėciali įfe^alba kojom. 
(Arch Supports) ir. L.t.

2850 West 63rd St., Chicago. III. 6062* 
įį Telef.;PRospect6-’5Cr84

Gėlės visoms progoms 
BEVfeRLY HILLS GĖLINYČ1A 

2443 WEST 63rd STREET 
T^T.4^ai<PR AMS3 fr>k *4)83* 
- Tatp*$at hadjoji Barbaros ir 
Gene Drishtp krautuvė'

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy; Oak Lawn,

v.. -

į PER KRAUSTYMAI

« n V
Leidime! — PHne "apdraudė 

ŽEkA KAINA

TeL WA ^5-8063

jausmus įtėjaudiha? Į:

Okupantas buvo ir pasiliko 
nišų tautos priešas ir naikintoL 
jas. Jis- naikino mūsų tautą ir/......-.... -,.r... , ... JĮ r. sX.. .. Ibaigušių 'kursus su nauju he-ją naikins, kiek tik gales savo L ■?„ \ ..... ..... .J. 
fankohiis, o klirių lietiivią ne
pasieks savo rankomis sunai
kinti ar -prijaukinti komuniz
mo terbrtii, tai ;naikins su pa
galba tų asnieųų, kurie okupan 
to rėžimui simpatizuoja ir pa
taikauja jam savo 'klaidingo
ms teorijomis, padeda . klai- 
iihti nesusipratu'sius lietuvius 
išeivijoje, kad juos nutildytų 
iries okupantą ‘ir nuožmią! 
am pasitarnautų padedant 
kalbėti' ‘betobuloms ir nėsu- 
brendusioms lietuvių jaunom 
sielbm, kad leistųsi okupanio 
ipgauhngai-kilpap užsikabųiti 
int savo JkhĖrp,-6 vėliau, jau 
:oja kojon žygiuoti su okupan- 
u ir šokti pagal jo muziką, be
okių prieštaravimų ir preten-
■iju. _ ' J:

vasario men. II d.
'Draugo” dienraštyje buvo pa 
alpintas rašinys,- pavadintas: 
Pasitikėjimas Mfi patirfiiiii’^ 
j Apačioje 'rašinio ‘buvo dvi rai 
lės J. B. Rašinio pavadinima^ 
buvo tvirtas, bet autorė-E. Ju-į 
ciūtė, -^ėr!ai žinodama, *kad ra4 
šė netiesą savo' 'rašinyje! taį 
luslėpe savo liSrąją pavardę,' 
pakeisddiiia svetimais incia-T 
lais. .......!

P-Iė Juciūtė, Čhicagoje, Gai
lėdama š/rh. gegužės mėn. per 
Marįjb'čio rūdiji, ’'jMšipiažihoj 
kad Drauge rašytaš straipsnis 
)ūvęš jbs ir, kM Sibito khli- 
:ys Kreiyėilas, ją giliai 'įžeidęs# 
;r paVadiiięs “Vilku ėritikd 
kailyje”.

Tiesa, ‘kad -pavacliriali: “vil
iu ėriuko kailyje”; bet atsi- 
•rašyti nemanau, nes štraips- 
lis turėjo vyriškos giihinęs iš- 
ireiškiniūs ir Drabgb prieraše 
jas buvo pažymėta kad “sic 
Iraipšnio autorius išgyvenę* 
;aĮėjimus, Sibiro trehttį ir ktrti 
.ihinitis, tik prieš dešimt irie- 
ų atvykęs -į šį kraštą”..

Gerai žinodamas, kaš tokie cerĮXI0{j

dėlios 04 
dos’\
nasis

BAISUSIS BIRŽELIS
Kristijono Donelaičio Litua 

nis tinęs.mokyklos laikraštėly
je 4 nr. R. Pakštaitė VIII klasė, 
mokinė, apie baisųjį birželį 
šitaip rašo: ^Birželio 14 men. 
d. 1941 m. Lietuvoje prasidėjo 
masinis žmonių trėmimas į Si 
birų, Rusijos gilumoje. Bolše
vikai iš namų -griebė vyrus,

Apdrtuitei parkMuifymat 
H fvairiv •titumv.

ANTANAS VILIMAS

Tat. 376-1882 arba 376-5996

"Pasirenk pasitikti savo Dievą". — Amoso 4:12.
Tikrasis būdas pasirengti pasitikti Dievą ir klausyti jo nutarimo apie 

amžinąjį žmogaus likimą nėra, kaip paprastai manoma, pradėjimas pasi
rodyti gerais ir šventais tik tada, kai žmogus pasensta arba suserga ir 
pamato besiartinančią mirtį arba kokią / kitą nelaimę. Prisirengimas pa
sitikti Dievą turi prasidėti nuo tos valandos, kai mes nusigręžėme nuo nuo
dėmės ir pasidarėme tikinčiais. Nes tuokart mes esame prašomi prista
tyti savo kūnus Dievui kaip gyvas ir šventas ir jam patinkamas aukas. 
Po to mes gauname jo dvasios ir pasidarome jo mokytiniais ir per visą li
kusį gyvenimą esame prirengiami dalyvauti su savo Atpirkėju jo garbin
goje karalystėje.

Vist žino, kad mirtis yra Žlaun b paliečia kiekvieną. Bat kur yra mL 
ruseli? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausFto 
netekamai. Rąžykite:

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

planus nutraukė vokiečių ka
ras su sovietais Ka.ro pradžio
je daug kalinių buvo išžudyta.

Kr e tingoj e, Petraši ūnu ose, 
Pravieniškėse, Rainių miškely 
je prie Telšių, Smiltynėje prie 
Červenės buvo rastą 1,114 nu
žudytų lietuvių.

Deportacijas vykdė speciali 
NKVD karininkų grupė iš Mas

Mažeika S' Evans

moteris, vaikus, atskirdami šei kvos p0 deportacijos tuos ka
itras. Žmoiies vežė sugrūstus rininkus Maskvoje priėmė pats 
dideliuose gyvuliniuose vago- Stalinas su Kalininu ir apdova 
nuošė, be vMhddhs. oro, be nojo ordinais. S. J..
mfaistb. Stipresnieji ir jaunės-  
‘nieji vyrai Vėliau buvo veža
mi į šiaurės vergų stovyklas, 
o moterys, vhik'ai ir ligoniai — 

■į Sibirą arba šhiėlėtas Kazacbs 
tano dykpmašf ’
Pirmoji -masihio sliiminčjimo 

banga buvo birželio 11-12 riak
H, i'0 .$.ntrasis — Jau-pietų'šauliu Namuose, 2417 43

deportavimas į-Rusiją, įvyko,st Nariai kviečiami atsilankyti- Ku- 
1941 birželio 14-18. dienomis- irie esate neužsimokėję duoklių, pra-

' Tub inėtu Tš 'Lietuvi išvežta somi užsimokėti šiame susisirinki- 
^,00() ar baugiau lietuviiį. nes ' vasaros^mūšius bus

' vo planuota išgabenti is Lietu-į 
vos 'Spie ’JObjJOO lietuvių bet

nojo ordinais.

Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

SUSIRINKIMŲ

* i
iHli J.- . X.-- .

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO na
riu pūsmetinis susirinkimas įvyks 

1 trečiadieni, birželio 15 d. 1:00 vaL po

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

Rožė Didžgalvis, rast.

MODERNIŠKOS AlR-CONDITIONED KOPLYČIOSMylimai motinai

mirus, dukrą Jdzefiną ir žentą Kazimierą 
Čiurinskus <bei kitus gimines ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame gilaus skausmo va
landoje. k"

S. S. Juodakiai

VALERIJUI JASAIČIUI

mirus,- jo.pusbroli Joną Vaičiūną, Lietuvių

Bendruomenės (R) čeiitro valdybos narį, šioj

liūdesio vai arijoje 'htičsirdžiai užjaučiame.

JAV LB (R) Tarybos Prezidiumas

TWAS IR SUNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME
J,/ 2533 W. 71st Street

'^A Telef.: GRovehill 6-2345-8
& 1410 So. 50th Ave;, Cicero
W Telef.: TOwnhall 3-2408-8
I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTE TUT0M0BIL1AMS PASTATYTI

'Čhicagos
Lietuvių
Laidotuvių $
OireKtorių

■ A ssociacijo-

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS'1R LAURYNAS LABANAUSKAS

^307 So. LITUAN1CA AVENITEL Phone: YArds 7-3401

-vriškio kalinio atvykusio čia . . ... .„.-j,.
\raenkos nyra ta> rašmi lail| w vėUava ir 
iiau sufabrikuolu hy pačių ko AIstybi.s garti Vytis Ar 
nunislų agentų pagalba, nes kibs s^h,5 ir «palrioli2Hlo 

hešėjus” galime laikyti lietu
viais ir (ikrais mūšų draugais? 
Manau, kad ne...

J. Kreivėnas 
Konclagerių kalinys

BUTKUS VASAIBS
1446 So. 50th Art, Cicero, ill. Phone: OiLvinpic 2-1003

rašinio turinys, kai kur reiskėj 
komunistams simpatijų. Kieki 
irisimenu, rašinyje- buvo išsif 
eikšta ir tokių "frrrzių: “Kur 

mes eisi m, važiuosim ar būsi
me, taį visur sutiksime tą pa-

PETRAS BIELIŪNAS
♦348 So. CALIFORNIA AVE. Phonė: LAfayelle 3-3572

I

LIETUVOS AIDAI
'Pentt. - ibfbb v. v. - 1 490 AM 
Sėst. 8:00 - lOiOO v. V.. — 106.3 FM 
S^Hlhd. 9r30 - TOfOČ v. r. - 1230 AM

_ _ _ _ mZDZlOKYTg
2646 W. 71 st Street,‘Chicago, llllrtcts 60629 

Telėt - 7>3-5374 
- ■ ' -— ■' ■ -

RADIJO iEIMOS VALANDOS
ČrS&rinto Ii‘Wd^A, 

j T49O kH. A. M.

Lietuviu kasdien nuo pir
ftaidfeftio Ai be^ttadfenlo 12*0 
— 1:00 vai. pope L — šeštadieni 
Ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:3C 
vai ryto.

?tf9 ąi
chkJKgo, ‘rtt.

* A “ - •

GEORGE F. RUDxMLNAS
3319 Sb. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

ANNA KAVALAUSKAS
Pagal tėvus VAIČIŪNAS. Gyveno Bridgeport®.

Mirė 1977 m. birželio 12 d.. 2:30 vai. P-P-, sulaukusi 80 metu am
žiaus Gimusi Lietuvoje. •

Amerikoje išgyveno daug metu
Paliko nuliūdę: duktė Anna Leondis, 2 anūkai — Anna Maria 

Bourquin, jos vyras Tėrry> ir Rose Marie Leondis, 3 proanūkai —, 
Bradley, John Charles ir Terry Ann Bourcprin, 2 seserys — Sylvia 
Strash ir Elsie^Raimen, brolis Peter WinchelU jo žmona Elizabeth ir 
kiti giminės, draugai ber pažįstami. /

Kūnas' pašarvotas Rudmino koplyčioje. 3319 S. Lituanika Avė.’
i ^Trečiadienį lankymo laikas nuo pirmos popiet iki 10 v* v.

Ketvirtadienį birželio 16 dieną 10:30 vai. ryto bus lydima iš 
koplyčios į §v. Jurgio parapijos bažnyčią, o po gedulingu pamaldų 
bus laidojama^ šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.. / "

Visi a. a. AnNA KAVALAUSKAS giminės, draugai Jr pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą. , *

vv. .Nuliūdę lieka: g
tiukft, anūkai, proanūki!, seserys, trolį s.

1 - učl informacijos skambinti 927-1138.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST S9th STREET Rtpubl’č 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virg’nbi 7-^75

11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, III. 974-4413

3354 So. HALSTED STREET Phone: Y Ards 7-1111
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ŠAULIAI RENGIASI

Šaulių sąjungos centro 
va'dvbos rengiamam kultūri
niam savaitgalyje iki šiol užsi
registravo dalyvauti virš šimto

i tūkstantį dolerių. Savo laime jis 
i pasidalino su mūsų rėmėju A. 
I Vaičekausku, gyv. E. St. Iritis,
Ill., užpiviHinteruodanias jam 
Kario žuiiuilą gimtadienio pro
ga. Antanus Padvaiskas yra ži
nomas savo jialriotiniu nus'sta-

asmenų is 9 sąjungos dalinių, tymu, tarnavęs Lietuvos kariuo 
Registruojamasi adresu: 
Pocius, 1201 S.Maplewood A ve., iku. Dar ir 
Chicago, HL, (VM532. Kultūrinis 
savaitgalis įvyks liepos 2-1 die
nomis I nion Pier, M-ch., Gjn- 
taro vasarvietėje. Savaitgalio 
organizaciniam komitetui vado ! 
vauja Edmundas Vengianskas.

- .Juozas siaučiulis, montre- 
alietis, Kanados šaulių rinkti
nės pirmininkas, bus paskaiti
ninku šaulių sąjungos kultūri
niame savaitgalyje. Savaitgalio 
programoje taip pat bus rodo
mi filmai iš šaulių veiklos.

— Kun. Jonas Borevičius, SJ. 
pakviestas šaulių sąjungos kul
tūrinio savaitgalio stovyklos ka 
pelionu. Jis atlaikys pamaldas 
ir pasakys pritaikintą pamoks
lą. Kun. J. Borevičius yra šau
lių sąjungos c. v. narys ir taip 
pat nuo pat atvykimo j JAV rei 
škiasi Lietuvių Bendruomenės 
veikloje.

Julius nienėje ir buvęs kulkosvaidiniu 
dabar prisimena sa

vo širdies skausmų, kad nebuvo 
leista sutikti atskrendanėių ru-| 
sų lėktuvų su kulkosvaidžių ug.| 
nimi. A. Vaičekauskas, dėkoda-i 
mas savo mielam draugui 'už Į 
Kario prenumeratų, atsiuntė 
penkinę Naujienų paramai.

h

prie Clark ir Archer gatv. die 
nos metu, užpuolė du juodu
kai. Jštraukę iš ki^eniaųs piui- 
gtntę--'— pirbėgo. Juokiasi; kad 
jie ‘ perdanga naudos 
Piniginėje buvę, apie 
leriu smulkiais.

i

\ nčfurės, 
porą do-

HELP WANTED — MALL 
.. D«rtobiinky' R»>H»

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, žemė — Pąrdavlmul 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

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

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, I^C

3426 S. KEDZIE AVE.
(Equal Opportunity Employer)

nepasinaudojo ir kasmet, atė- rkagoje vicepirmininkas ypatin- 
'jus laikui, prisiųsdavo metinęIgiemą reikafams. Vasario 16 

— Milijonierium galės tapti prenumeratų su priedu. Dėkui Į gimnazija šiuos mokslo metas 
užbaigs trijų dienų ekskursiją į 
Paryžių; arą maloni žinia, kad 
sunkiausiuvisoje Vokietijoje 
valstybinę ąbitūrą išlaikė visi j help wanted — male-female 
prie jos prileisti keturi gimna- Į Reikia Darbininku Ir Darbininkių 

zijos abiturientai. ----------- :------------------------------
~ '• j | ’ European trained

už-' —K, Donelaičio aukštino- J c q s m.-e T I C I A N S 
me kyklą baigė z P. Alekna, J. Alek- Į needed to work in: 

sa, G. Antanaitytė, R. Bacėyi- GEORGETTE KUNGER 
čius, L. Bakaitytė, L. Bartuška, Į SK^. S^)N 
R. Dapkutė, A, Fabijonas, E, T^n7s7n430O
Trilz®, A. Kielaitė, R. Kfei-1 ™ 87 *iO0
za,' A. Korzonas, S. Kučėnaltė, 
h.' Kunštamanas, P. Krutulis, 
Ė. Liauciūtė, T. Leipus, G. Laę- 
ttrvninkas, L. Linaitė, A. Lirita- 
kas; L. Meilus, L. Mikelevieiū- 
tė, -A. Mikliūtė, V> Mingėla, D. 
Afusonytė, R. -Pakštaitė, L: 'Paš
kevičiūtė,' R. Paulikaitytė, , R. 
Rasutytė, G. Rudaitytė, Š. Rum-1 
ša, -A. Spurgytė, D. Stukas. S. 
Šležaitė, L. Švabaitė, D. Titenyd 
tė, R.'Valavičiūtė, V. Venclaus- 
kaitė, Aįyengrytė ir I. Vepšta- 
tė.. Iš; 40 ^baigusių 21 jau Įsire- 

’gistravo 'j Pe^agoginj Lituanis
tikos Institutų*"Mokyklos direk
torius yra Julius širka.

— Naujieną piknikas bus ne 
11, bet 17'liepos, sekmadienyje, 
Polonia . Grove, prie 46-tos ir 
Archer Avė.. Visi kviečiami da- l 
jyvąuti, taip pat kviesti savojtiios jrišjtitų kraštų, pilietybėsPopje- 
artimuosruš.^

Naujienų piknikautojas. Nuola
tinis rėmėjas iš Brighton Parko 
įteikė Naujienų administracijai 
penkinę ir įsakė už juos nupirk-? 
ti 5 Illinois valstijos loterijos 
bilietus ir padėti į Laimės šuli
nį laimingam pikniko dalyviui. 
Dėkui nuolatiniam mūsų rėmė
jui už auką ir už gerus linkėji
mus Naujienoms ir-visiems pik 
niko dalyviams. Piknikas bus 
liepos 17 d. Polonia .Grove, prie. 
4t5-tos ir Archer Avė. Visi kvie
čiami, visi laukiami.

— Adomas Kabašinskas, Cle
veland, Ohio, Lietuvos kariuo
menės kūrėjas savanoris, 1975 
metais Įteikė patriotiniams Ame 
rikos lietuvių laikračšiams stam 
bias aukas. Naujienoms teko 
400. Atsidėkojant, jis buvo pa-—Antanas Padvaiskas-Padvek,

Fairview Heights, III., ilgametis j skelbtas Garbės skaitytoju. Vie- 
Naujienų skaitytojas, laimėjo,nok savo privilegija, taip pat 
Illinois valstybinėje loterijoje 1 remdamas lietuvišką spaudą,

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

American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave., Chicago, DI. 60643

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

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių, draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais. t ' '

• 10 dienų ekskursija į šv. žemę ir Graikiją lapkričio 11—21 d. Kaina
$1,174. Vadovaus Algirdas Brazis. . . -

• Registruojami ekskursantai PLB organizuojamai kelionei j Angliją, 
Lietuvių, studijų savaitės proga, liepos_ pabaigoje. Kelionė iš Chieagos ir at
gal kainuoja $355. Informacijos taip pat teikiamos agentūros skyriuj esan- 
Šioj šv. . Antano Taupymo'Bendrovėje Cicero. Hį TeL

už gerus linkėjimus ir už atsių 
sius $30.

—V. Sakavičius, Columbus, 
Ohio, pratęsė iš anksto be ragi-

laimė*prenumeratų, o savo 
rus linkėjimus atlydėjo $5 au
ka. Tautietis iš Klevelando 
sisakė Naujienas vieneriems 
tams, bet pavardės prašė nemi
nėti. Dėkui už auką ir už dė
mesį.

— Ponia Anna Maggenti1' iš.. 
Summit, III., nenuilstama^ kovo; 
toja už lietuviškus papročius ir 
savų kapinių reikalus bei tra-: 
dicinį laidojimo būdą, lankėsi 
Naujienose. Dėkui už vizitą ir 
už įteiktą penkinę Mašinų fon
dui.

L , SECOND COOK
I Newly expanded kitchen has 
immediate opening for a ful 
time cook. Selected applicant 
must have 5 years experience in 
institutional or hospital cook
ing. Must have own transporta
tion. 40 Hour Work Week.

GRAŽUS BUNGALOW. 2 miegami 
ir valgomasis. Arti šv. Kryžiaus ligo
ninės. i

2 BUTŲ puikus mūrinis, į vakarus 
nuo California Ave., arti parko.

6 feUTŲ mūrinis, puikiai išlaikytas, 
Marquette Parke.

2 BUTŲ medinis — $12,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Jusurance, Income Tax 
2951 W. 63rd St. TeL 436-7878

SKELBIMAS *
6 KAMBARIŲ tvirta mūrinė rezi

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

2 BUTŲ gražus mūras Marquette 
Parke. Du atskiri sūdymai 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 mūro gara
žas, didelis sklypas. Gage Parke. 
$38,600.

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

TRŪKSTA NAMŲ PARDAVIMUI
-Namai' pardavimui:

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

8 MODERNŪS butai — labai gerai 
išlaikytas namas. Visi butai po 4 kamb. 
Prie 55 ir Kedzie.

5 AKRAI ŽEM£S su dviem namais 
ir puikiu sodu prie 123-čios ir Ar
cher. Kaina $97,000.

LEMONTE 2 mūro namai po 4 bu
tus kiekvienas, 10 metų senumo. | 
Abu $130,000.

12 BUTŲ MŪRAS, labai gerai pri
žiūrėtas. Geros pajamos, 63-čios ir 
Kominsky apylinkė. $185,000.

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

BUDRAITIS REALTY
, Įvairi apdrauda — INSURANCE TAISAU IR DAŽAU
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam Į NAMUS

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago

Tel 7674)600. .

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel. 737-7200 arba 737-8534— Standard Fed. Taupymo 
B-vės naujasis skyrius, esantis 
naujose patalpose prie Austin 
ir Archer Avė., atžymėdamas 
savo didžiojo atidarymo, dienas, 
kiekvieną dieną_ turi ką nors 
naujo savo interesantams, šį še
štadienį birželio 18 d., nuo^lO 
iki-vidudienio ten bus W6N-TV 
žvaigždėm Cooky the Clown. Jau
nieji lankytojai "bus vaišinami 
limonadu ir papkornais, visi 
gali kiekvieną dieną registruo
tis 126 piniginėms premijoms.

> — Dr. V. šaulys ir dr. Šaulie
nė birželio! 6 d. išvyksta į Vo
kietiją ir f Skandinaviją. Ta 
proga jie birželio 47 čl lanky
sis Vasario 16 gimnazijoje, ku
rioje mokosi jų sūnus Morkūs.
Dr. V. šaulys yra Vasario 16 jiem gatvės, skundėsi, kad penĮ^<^^..,n^P^?mo_t1^a^sta • koyte- 
gimnazijai remti komiteto či- ktadienį laukiant autobuso, gracimus dokumentus ir iškvied- 

mus j Ameriką. Sudaromi testamentai 
ir asmenų paieškojimai. Be to. išrū- 

rpina metrikus ar jų pakaitalus. Kreip
tis asmeniškai arba laiškais.

P.: S.; Užpildomos formos IL-1363 
į Tax relief for Claims and Grants for 
I Senior dtfeens and Disabled Persons; 
Galima prašyti pašalpos dar ir už 

11972-76 metus imtinai.
A. ČEPULIS NOTARY PUBLIC 
į -Income Tax Service

3548 SOUTH BMERALD AVENŪE 
(Pirmas-aukštas. Įėjimas iš kiemo)

CHICAGO/ ILLINOIS 6060® -
TęL LA 3 -1387

Complete Benefit Package

Apply Personnel

CHRIST HOSPITAL
" 4440 W. 95th St., .. ’ 

Oak Lawn, ILL.

An Equal Opportunity Employer

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

4

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI.

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tek 927-3559 r

Pensijos ir kompensacijos iš Vokie*
. .. _ . _ _ ■ 

riai. įvairių valstybės forai ų pildy•
Imas. Interesantų reikalais lankosi 
valdžios ir savivaldybės įstaigose bei 

~ konsulatuose. Padeda sutvarkyti pen- Ištraukė pustuštę piniginę sijas ^Įr bedarbiu pašalpas bei kitus 
. . panašius reikalus. Sutvarko Medicare

Richardas Kupštaitis senyvo P*,. .. I giems gauti iš WELFARE ir kitų jstai-
amžiaus vyras, gyv. prie H ar-1 hį įvairias pašalpas' hiitn. nemokamo

REAL ESTATE — OUT OF TOWN * 
Nuosavybės —■ kitur J

Telefonuoti: 
476-7727 arba 523-9367

n- „■

(Reguliari prenumerata — $10.00)

(Pavardė ir vardas)

dikslus adresas)

mokesčiu.

Prašome iškirpti ir prisiųsti 

su virš nurodytu

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

Canada

^NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” naujam skaitytojui 
tik už $5.00 metams! MARIA NOREIKIENt — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 Wert 69tt St, Chicago, ŪL 60629 • Tel. WA 5-2787
DldeHs pasirinkimas paros rtSItc Įvairių prakiv.

MAISTAS ti EUROPOS SANDELIŲ. ?:

Cosmos Parcels Express Corp. 
marquetts gift parcels service 

2501 W. 69rt SL, Chlc»sa, JIL 80629. — T»l. WA 5-2737 
3333 Sc. Hiljfsd Ft, Chicago, III. 60608. — T«L 254-3320

62—30 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $98 pusmečiui automobilio----- - - ... f

Kreiptis

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC.
A famous name In Southern Building | Liability apdraudimas pensininkame

Regionai Office Cameo Tower Build
ing

7234 West North Avenue
Elmwood Park, Illinois 60635

• Area Code 312 7714200
ANNA DOCHES r

> Lithuanian Representative

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775 •

NAUJU SKAITYTOJU VAJUS
SAUJIE^OSS Hemet foėjo metų. Minint t< fokikti, gerbiant pirmoje 

Amerikoc lietnrių diennšflo iteigėjns bei lietariikot qtandot plrmfl
am ir atitekant bfltinaa parefgaa amžinam lietuvy bėa iCikinral akel- 
Mamag Naujiem: platinimo rajas.

NAUJIENOS trirtai stori ir kovoja ri Lietaroa ir 
neidamoa Ir nesldėdaaof į aandėrioi « t 
tlidids.

KAUJIKNOS palaiko visu lietuvių demoknttnef gupea, jų bendru taftftu- 
dju ir remia Tisų lietuvių bendraoaiuf darbut bei

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių dauguma Hali ptstmettme, reto-

nas yn mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.
Todėl Naujienų vadovybė ir Valaus komisija Jubiliejinių metų proga 

delbdama platinimo vajų kreipiasi J visus lietuvius pasekti lietuvKtos 
Raudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tfk lafkrašio, bet Ir visos Išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių gerovei, siekiant visuotino lie- 
terfekų reikalų renesiEm. _ i
K1INUOJA: CMogeJs Ir Kanadoje metame — poeel metų — HUE, 

trims mėn. — BIJO, vienam mėn. Ę10CL Kitose JAV rioteee wieteme 
— $26.00, pv«o{ mėty — $14-06, vienam mėtų — $2J0. Užsienin 
o^ — $31.00 metama, fuelpažinimui siunčiama Mvelff oomokamaL

Prašoma naudoti žemiau esančiu atkarpą

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 

Chicago, HL 60608

doL Naujieną prenumerttd, XubiBejfnfo

|~~Į Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokią jripardgojiiDg.

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

vių gerbūvis, privalo susipažinti su Žemiau iš nardintomis knygomis, 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

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

Juozai Kapsčinskas. liEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįri- 
kurian&o ir patvariai Įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai 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 paL Sl-5(k Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVtLtS. Genialaus rusų rašytojo 
$0 satyrinių novelių, 199 pust, kaina $2.

D. Kuraitis, KELIONB | ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intusisto Ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavlmaL Abi knygos parašytos lengvu, granu rtiHumL

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

Vincas žemaltla. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE.

PAVARO® IR VARDAS

ADRESAS

Be Ir kiti leidiniai yra gannaml
NAUJIENOSE, 1739 Sa. HALSTED ST, CHICAGO, HA, 

afallanJfcanf darbo raiandomia arba ubakanf pairu Ir prldodaM 
ar pMlfl., parfei

AR JAU PASIDARĖTE 
SAVO TESTAMENTĄ ?

padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legališko- 
mis formomis — S3^0.

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

HOT SPRINGS, Arkansas,, parduo
damas 2 miegamu mūrinis namas, vė
sinamas ir šildomas, ant 100x150 pė
du sklypo, aplinkui aptvertu, pilnu 
vaisiniu ir dekoratyviniu medžių ir 
krūmų bei daržovių, gražioje apylin
kėje arti visko. Dėl ligos savininkas 
priverstas greitai parduoti už nepa
prastai pigią kainą, apie $30,000. Kas 
norėtų, galėtų pirkti baldus. Teirau
tis tel. 501—624-6960 arba rašykite: 
Mr. P. Dambras, 203 Rector Heights, 
Hot Springs, AR 71901.

Didžiausios kailių 
pasirinkimas 

pas rlerrfntnlj 
Uetari lad H Trinką 7^ 

Chic<go>

^NORMANĄ
URŠTEINA

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBES
Pardavimas Ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Teltf.: REpubllc 7-1941 z

■ ■ ........

M. i I M K U S 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel.l 254-7450 
Taip pat daromi virtimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitoki blankai

|u<l Frank Zapolli

BEST THINGS IN LIFE

State Farm L»fe Insurance Company

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avk 
Chicago, III. 60631 Tel. YA 7-5900

(įjttaigoa) ir.
677-848$

PERRY PLAZA MOTEL , 
1007 Pirk Ave., Hot Springs, Art 

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

si baseinas, telefonas, saikams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti tat 
501-623-9814.

—J. Augnstaitis. Dviejų pasau
lėžiūrų varžybos. 154 psl. $3.00. 
Naujai pasirodžiusieji autoriaus 
tarnybos atsiminimai apima 
Nepr. Lietuvos laikotarpį nuo 
1926, baigiant 1940 m. Plačiai 
aprašoma Lenkijos 1938 m. ul
timatumas Lietuvai ir jo pasė
kos. Galima gauti NAUJIENO
SE, prisiuntus $3.00 ir $25 cen
tus pašto išlaidoms.

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI ■NAUJIENAS*

»TAH FARM

GA 4-8654
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