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AMERIKOS VYRIAUSYBĖ GELBSTI 
NICARAGUOS ŪKĮ

Valstybių trijų asmenų delega
cija, pasiųsta valstybės .depar
tamento, pabuvojusi Nicara- 
guos valstybėje ir pasikalbėjusi 
šu prezidentu Anastasio Samo- 
za, kuris kraštą valdo jau 42 me 
tus, ,-patarė valstybės de
partamentui atleisti draudimo 
varžtus ir suteikti 12 mil 
pagalbą. 1 '

Tuo reikalu valstybės depar
tamentas tad ir paprašė kon-Į^^T 
grėso, kad Jis leistų prez. Car-J 
terio administracijai dvylikos 
milijonų dolerių sumoje page
rinti 2^2 milijonų gyventojų Ni- 
caraguoje gyvenimą. >

B tū dvylikos milijonų dole
rių 3.5 mil. dol. yra skiriama vai 
stiečių pašalpai bei gydymo rei
kalams, apie vieną milijoną — 
mokslo ir mokyklų reikalams ir

Antra vertus, žmogus tegali 
turėti 'tiek teisių, kiek jis yra 
prie jų priaugęs — kiek daug 
yra išsilavinęs,

Kongreso ir liberali; norai

JA Valstybių kongreso li
berališkieji nariai norėtu, kad 
žmogaus teisės visur ir visame

dol. pasaulyje būtų vienodai gyve
nime taikomos .neatsižvelgiant 
į žmonių kultūrą, jų išsilavini
mą, nei į valstybės civilizacijos 
pažangą.

Didžiaussias žmogaus teisių 
gynėjas kongrese yra Teksaso 
atstovas Charles Wilson. Jis 
rengiasi pasiūlyti kongresui įs
tatymo projektą, kuriuo būtų 
nukirsta JAV pagalba kitoms 
šešioms užsienio valstybėms, 
kuriose žmogaus teisė yra blo
gesnėje padėtyje nekaip Nica- 
ragujoje.

.. Jąu anksčiau. 160.ĄĮOO dderių 
sumoje buvo paremta Nieara- 
Įuoš statyba. Ateinančiu 1979 
meti} JAV pagalbos biudžete už 
siąniui.' Nicaraguoa karinei pa-
-T.. - h. * ? - - _ _ _  _

{ę^fdolerių, ir tai tik kariuome- 
nės^ąpmokymo tikslams.

•Tępka prinupjų^kąd JAV vi- 
dūrio' Pfetj An^rįkos valstybė
se ? atidžiai: reifgiajkarius pasi- 
priešft^Įirpr^kfeboj ruošia 
ma invaziją. Kuri bus ar nebus, 
bet^pąsiruoštr reikią.'

Prezidento Carterio politika

* - 'Carteris; - iškėlęs zmo-
gaUA- t'ėisių kte.ušimą, ėn^ė-spau
sti pasaulyje valstybes, kurios 
tik-nesilaiko žmogiškų teisių ir 
į jas neatsižvelgia. Jis net pa
siuntė Sovietų Rusijos žmogaus 
teisių gynėjui Nobelio premijos 
laureatui Sacharovui laišką.

Nicaragua tarp kitų valsty
bių yra ta, kurioje midžiojama 
žmogaus teisės. Todėl tais su
metimais, kad kiek nors paspau 
dus prez. Anastasio Samozą ir 
kad žmogaus bėdas priminus ki 
toms didžiosioms valstybėms,; 
prezidentas Carteris ir buvo su
stabdęs pagalbą Nicaragujos 
valstybei.

Žinoma, nereik suprasti, kad 
Nicaragujoje yra jau taip smar 
kiai midžiojamos žmogaus tei
sės ir kad ten viešpatauja nė- 
žmoniška diktatūra. Anaiptol, 

taip nėra. v
Reikia nepamiršti, kad Pietų 

Amerikos valstybėse yra virš 
50-ties procentų beraščių, kas 

apsunkina valdymą.
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teroristu
ROMA, Italijos policija už 

tiko Romos darbininkų priemie
styje Primą vali? slaptą rūsį, 
kuriame buvo laikomas pagrob
tas Aldo Moro. Rūsys įtaisytas 
piliečio Bruno Gentilezza sode
lyje. Rūsys yra giliai žemėje pa
slėptas ir gerai užmaskuotas.

Policija, suėmusi savininką 
Gentilezza ir gerai ieškojusi vi
sus kampus; suradę <Iar sode 
paslėptų 12,000 automato šovi
nių.

Pavojingos žaidynių 
aikštės

NEW YORK. — Dr. . Arthur 
L. Frank sako, kad sudaužyto- 

| se uolenose. kurios vartojamos 
i kebams ir aikštėms grįsti, turi 
savyje asbestinių medžiagų, va
dinamų chrysotile, Pasak dr. 
Frank, jos yra pavojingos kvė- 
■'pavimo organams. Esą, galima 
susirgti chroniškomis kvėpavi
mo organų ligomis ir net vė
žiu.

Indira pasielgė 
{neteisėtai

Indijos ministerė pirmininkė 
1975';m. prieš parlamento rinki
mus-paskelbė krašte išimties 
stovį, ir suėmė daug opozicijos 
veikėjiL

Dabar, ilgai lauktas tuo klau
simu raportas buvo paskelbtas 
parlamente dabartinio ministe- 
rio pirmininko Morarj i .Desai 
Raporte sakoma, kad tuomet ne 
buvo jokio pavojaus Indijos vai 
stybei ir nebuvo jokio reikalo į- 
vesti krašte ypatingą stovį. Tai 
buvo padaryta prieš politinius 
rinkimus, tikslu palengvinti tuo 
met Indiros Gandhi valdančiai 
partijai laimėti rinkimus.

Raportas meta daug kaltini
mų Indirai Gandhi ir jos sūnui 
Sanjay, kuris tuomet buvo jos 
patarėju. Taipgi bus patraukti 
į teismą buvęs ministeris pirmi 
ninkas ir jo sūnus. Jie atsisakė 
liudyti reikalą tyrinėjančiai ko
misijai.

Japonijoje daug 
bankrutuojančių

TOKYO. — Japonijoje bank- 
rutojančių prekybininkų bei į~ 
monininkų skaičius balandžio 
mėnesyje buvo palyginti gana 
didelis, nors bankrutuojančių 
buvo 11.5% mažiau už kovo 
mėnesį Iš viso balandyje suban
krutavo 1.342 bendrovės.

Brangsta paskolos
CHICAGO. — Pietų-vakarų 

Čikagos pusėje taupymo ir sko
linimo b-vės jau prašo už pasko
las 10 V* %• Crawford Savings, 
Pulaski gatvėje, už 3 mėnesių 
paskolas ima 10Vž% ir reikalau 
ja, kad perkant namus būtų į- 
mokėta iš karto 20% sutartos 
kainos. Be to, bankas dar paima 
135 dol. negrąžinamą patarna
vimo mokestį.

Legionierių liga dar 
neišaiškinta

Indira Gandhi

DIDIEJI TRANSPORTO LĖKTUVAI NEŠ 
PARAŠIUTININKUS I AFRIKA

Trys seserys Bilitavičiūtės ir Ramona Mailaitė labai gražiai 
dainavo “Žalią žolę namuose“, “Nemunėlį“ ir “Mergaitę“. Chi
cagos Lietuvių Piliečių klubo 55.metų sukakties bankete. Dainin- 
kių balsai buVo gražiai suderinti ir lietuviškos daines niekur ne
girdėtos labai patiko klausytojams. Vėliau visos dainininkės pa
rodė sukaktuvininkams, kad jos yra miklios šokėjos. Visos gy
vena Bridgeporte, dirba ir eina į mokyklas.

SOVIETU GEN. PETROVAS PRADĖJO 
ERITRĖJOS INVAZIJA

Rusų, Kubos ir Etiopijos kariai pradėjo 
veržtis į Asmara ir Asabos uosta

NAIROBI, Kenija. — Praeitą antradienį sovietų gen. Pet
rovas pradėjo Eritrėjos invaziją, — sako pranešimai iš Ke
nijos.

Prezidentas įsakė gelbėti Katangoje dirbusius 
statybos darbininkus, j1.1 šeimas

WASHINGTON, D. C. — Prezidentas Carteris įsakė JAV 
kariuomenės parašiutininkams ir karo transporto vadovybei pa
ruošti parašutininku4 -r aviaejos transporto didžiuosius lėktu
vus. kad galėtu tuojau išskristi į Zaire, Katangos provinciją, ku
rioje daugiau negu šimtas Amerikos darbininkų statė modernų 
didelį mūrą.

Karo vadovybė gavo įsakymą, 
išgelbėti ne tik ten dirbusius 
darbininkus, bet ir toje pačioje* 
vietoje gyvenusias darbininkų 
šeimas.

Oficialiai pranešimas sako, 
kad • Amerikos parašiutininkai j 
siunčiami tiktai Amerikos pilie- 
čų gelbėjmo sumetimais.

Kariai imsis visų priemonių 
Amerikos darbininkų gyvy
bėms apsaugoti, bet jie nesikiš 
i Zairės ir Angolos konfliktą 
dėl pasienyje esančių didelių 
vario kasyklų.

Kaip prieš du metu, taip ir 
šiandien amęrikieegii teiks pa
galbą savo nepriklausomybę gi
nantiems Bairės kariams, nuga
bens medicinos pagalbą, bet tuo 
tarpu nežinia, ar transporto lėk
tuvai gabens kokią pagalbą į 
Zaire.

Amerikos prezidentas nenori 
įvelti Amerikos karių į Afrikos 
tarpusaves kovas, bet jis negali 
leisti rusams vėl pavergti Afri
ką, neseniai išsilaisvinusią iš 
kolonializmo. i
Prieš porą metų prancūzų t ran 

sporto lėktuvai permetė į Zaire 
marokiečių pulką, -kuris į porą 
savaičių švariai išvalė visą Ka
tangos provinciją, nuginklavo 
naujai paskelbtus Zairės “liau
dies generolus“ ir nušlavė visą 
“liaudies vyriausybę“.

Pirmomis invazijos dienomis 
Angolos radijas skelbė naują vi 
sos Zairės vyriausybę, atvykus 
marokiečiarns buvo skelbiama 
tiktai Katangos vyriausybė, bet 
netrukus visi nutilo, išsikraustė 
į Angolą ir porą metų ruošėsi 
naujai invazijai.

Šį kartą jie nebandė visos Zai 
rėš užimti, bet jiems rūpėjo pa
imti Savos provincijos vario ka
syklas. v

Sovietų šautuvais ir kulkos
vaidžiais ginkluoti 4.000 vyrų, 
vadovaujami patyrusių Kubos 
kariu, įsiveržė į šavos privin- 
cijos pakraščius. Jiems pavyko 
lengvai užimti 
lį ir pasiekti 
telį.

Jie paskelbė,
jau užimtas, bet šiandien paaiš
kėjo, kad Kilwezi miestelio jie 
dar nekontroliuoja. Kolwezi sri
tyje buvęs Zairės garnizonas ne 
pasidavė. Zairės kariai vykusiai 
ginasi nuo jsibrivėlių ir nesi
rengia pasiduoti.

Angola turętų siusti 
aviaciją ir artileriją 
garnizonui sunaikinti, 
šio meto šių ginklų dar 
do jo.

Įsibrovėliai nenori

Bėda su Tokyo 
aerodromu

TOKYO.—Tokyo naujasis de- 
rodromas. kuris kast "'o bilijo
nus dolerių, vis dar nėra naudo
jamas. Apylinkės ūkininkai ir 
Japonijos radikalai nori priver
sti vyriausybę jį visiškai panai
kinti. Ji? net įstengė įsiveržti į 
Aerodromo bokštą ir sunaikinti 
visus įrengimus.

■t Dabar aerodromas yra jau ap 
tvertas ir stipriai saugomas, bet 
radikalai sugebėjo-vėl sunaikin
ti kelias radijo stotis aerodromo 
apylinkėje, kurios yra vartoja
mos aerodromą saugančių sar
gybinių.

Buvo pranešta, kad aerodromo 
atidarymo iškilmės turėjo būti 
gegužės 14 d., bet dėl radikalų 
veiklos ir pasipriešinimo, kurie 
tvirtina, kad aerodromas vis- 
tiek negalės veikti, iškilmės bu
vo a t id ėt is į gegužės 20 d .

Direktorius Collby 
nemelavo

WASHINGTON. D. C.— Bu
vęs CTA direktorius W. Collby 
pareiškė, kad priekaištai, jog C- 
IA vedusi Angoloje slaptą karą 
ir stengiasi išlaikyti paslaptį 
yra teisingi, liet jis siekad apie 
ta nemelavęs kongresui.

ČIA 1975 m. rėmė Angoloje 
dešinųjų karines jėgas, tuo tar
pu Kuba ir Sovietų Rusija tuo 
pat laiku rėmė komtfnistines pa 
jėgas, kurios ir laimėjo portu
galams pasitraukus Jš Ango
los.

Sovietų karo vadovybė apgink-j turi modernių ginklų tankams 
Javo Įvairaus plauko avantiuri-J ir lėktuvams sustabdyti, bet jie 
stinių vyriausybių karius, suve- i pramoko nuo tankų ir lėktuvų 
žė prie Eritrėjos sienos ir įsi-» vykusiai gintis, 
veržė į Eritrėją.

Pasienin sutraukta apie 17.- 
000 kubiečių, apie 1..000 rusų, 
kitatiek Etiopijos karių ir keli 
somaliečiai.

Praeitais metais Eritrėja su
kilo prieš Etiopijos karo vadų 
diktatūrą ir pasiskelbė nepri
klausoma. Rusai nori užgniauž
ti Eritrėjos nepriklausomybę 
ir vėl prijungti šį kraštą prie 
Etiopijos.

Tankaf šlaužia į sostinę 
Asmarą

Kubos specialistų vairuojami 
sovietų tankai šliaužia į kalvas 
Eritrėjos sostines Asma~os kry 
thni. Kita sovietų tankų grupė 
šliaužia į Esabo uostą.

Sovietų generolas Petrov pra 
eitą savaitę pasiuntė žvalgus į

! Eritrėją, bet jie mažai ką te
patyrė.

Sovietų žvalgai bandė kopti į j 
kalnus, bet
Jiems nesunku kopti į kalnus, j specialiai 
bet neįmanoma nusilesti. Veik 
visi pasiųsti žvalgai dingsta..
’ TMtrij<* karo vadovybė ar

Kita rusų apginkluotų karių 
dalis žygiuoja j Asabo uostą. 
Rusai nori įsistiprinti Raudono
sios jūros pakraštyje, kad galė
tų sustabdyti iš Persijos įlan
kos

I

WASHINGTON, D. C.—Kaip 
žinia, 1975 m. liepos mėnesyje 
daug legionierių, suvažiavę At
lante, susirgo nežinoma iki šiol 
liga. Nemažai jų mirė.

Iki šiol daktarai biologai, che
mikai ir kiti vis dar negali su
rasti tos ligos priežasties, nei 
jos bakterijų. Ta vadinama Le- 
lionierių liga j'au spėjo numirti 
apie 250 asmenų.

Dabar spėliojama, kad staty
bos metu žemės bakterija už
krečiama oras, kurį kvėpuojant 
žmogus įtraukia j plaučius.

Pasak tyrinėtojų, tokia prie
laida yra tik hipotezinis spėHo^ 
jimaa, bet labai galimai. <

I

plaukančius laivus.
Rusai vengia griauti 

Asabos uostą
Eritrėjos partizanų vadovy-, 

bė praneša, kad rusų karo lai
vai ir lėktuvai labai smarkiai 
apšaudė Asabos apylinkes ry
tinėje ir vakarinėje pusėje. Ma
tyti, kad gen. Petrovas rengia
si naudoti Asabos uostą, todėl 
sąmoningai stengiasi jo neiš
griauti.

Karo laivai apšaudė tolimus 
priemiesčius ir kaimelius, bet 
paliko uostą.Tuo tarpu Eritrėją 
kontroliuoja Eritrėjos išlaisvi
nimo komitetas, kurį remia vi
sos Eritrėjos politinės grupės.

Mučiači mieste-
Kolwezi mies-

kad miestelis

Gromyka Vakarų Berlyne
BONN. — Sovietų užsienio 

reikalų komisaras Andrėj Gro 
myka nelauktai atskrido j va
karų Berlyną, kur jis norįs pa
informuoti vakaruose gyvenau 
čius komunistus, žinoma vo
ke!.:. . apie Brežnevo kelionę 
į Boną, jo pasitarimus su Va
karų Vokietijos vyriaii>vhe ir 
pokalbi u p a sek m es.

jiems nesiseka. | — Japonijos žemės drebėjimo 
tvirtina, kad se

kančio drebėjimo metu gali 
Žūti daugiau 100.000 gyvento

sovietų 
Kolwezi 
bet iki 
nenau-

išprovcr 
kuoti kitų valstybių intervenri- 
jot.

Zairės karo jėgos, apginkluo
tos senais šautuvais ir strėlė
mis, nepajėgs pasipriešinti so
vietų tankams, artilerijai ir ka
ro lėktuvams.

Bet jeigu rusai siųs į Zairę 
savo tankus ir aviaciją, tai ki
tos valstybės turės pasirūpinti, 
kad rusai ir kubiečiai .būtų iš
guiti iš Zairės.

Iš Kolonializmo pasiliuosavu- 
si nenori patekti į sovietinį ko- 
loniaJiEmą.



Mes einame klajot po naktį, 
Dainom svajonių pasakyti, 
Laumutės auskaro nusegti, 
Pagauti pasakų žuvytės . . #

V. Jonikas — Lydėjau viešnią vėtroje

Dėsto RIMAS NERIMĄ VIČIUS

kartllent šventa Maria, Mote
rie mylime ir šlovinama būk, aš 
jau kylu, Jau atsitiesia kojos 
mano ir rankomis į violetinę Še 1 
mę pasiremdamas kylu, o Vieš
patie! lai būna šventas tavo var 
das, pratęsk gyvenimą mano,, 
tikiu į Dievą Tėvą Visagalį dan 
gaus ir žemės sutvertoją, credo 
Deo omnipotent!, pratęsk gyve- 
nimij mano, šventojo šaltinio be % 
ieškant, nejaugi tai paskutiniai 
atodūsiai. Viešpatie? Viešpatie. 
Viešpatie!

Taip lėkis meldėsi šventajai, 
Mergelei. Visa malda išsakyta 
be sustojimo, vienu sakiniu, ig
noruojant visas lietuvių grama
tikos taisykles ir visiems ‘priva 
lomą logiką. Kada Ičkis savo 
madą kalbėjo, pranašas tylėjo ir 
laukė pabaigos... Ir Tamsta,mie
las skaitytojau, būk kantrus ir 
perskaityk lėkio maldą.

Kitame rašinyje kalbės pra
našas ir baldakimu lėkis lėks į 
kitą miestą.

Juozas šmotelis

Prezidentas ir batai

žemaitis Stulginskis buvo ki- 
I lęs iš bežemių ūkininkų. Jo jau- 
jnystė buvo labai varginga, dėl 
to net vėliau prasimušęs jis ne
sikėlė perdaug nei į vadus, nei 
į dvaro puikybę, išlaikydamas 
savo natūralų paprastumą iki

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS SŽ ^m)(mirS ištremte

EITA “STRIPTYZO“ MALDA ave_ kartoju ir meldžiu ir pagal a ' r ' r ”
Taip. mielas skaitytojau. . bos prašau ir paliečiu grubiais 

nuodėmingais pirštais tavo dra 
bužio audėklą ir naujos begali
nės jėgos savyje pajuntu ir 
graipstau tavo kojas ir kojų pir 
štus. irx delnais tavo skaisčias 
šlaunis glamonėju ir pilvą tavo 
skaistų, be nuodėmės, iš šven
tosios Dvasios pradėjusi pagar-

kąudaaaąe Keturiolikos pusla- 
laęių. ilgumo malda išsakyta be 
atsikvėpimų- šaukiamasi prie 
Viešpaties Dievo ir šventosios 
Mergelės/ siųsdamas į dangų 
atodūsius ir prašymus. Aus ku
nigėlis. užtardamas. ‘Striptyzą1, 
tšsingąi pastebėj o, jog tai yra 
ąuksčiausios ekstazės malda. Ir 
Tamstą, ponas Nerimaučiau? 
įsįvaizduok vyrą, kurio rankos 
perdurtos vinimis, pirštų nagai 
nuhipinėtį veidas kentėjimų su
kreiptas, pats jėgų netekęs ir 
nuodėmingųjų persekiojamas— 
vienok atsimena Dievą ir prašo 
palaiminimo ne tik sau. bet ir 
langui, ir'keturkampiams stik
lams ir savo vyriškumo sėkloms, 
išbarstytoms be reikalo, be pra 
smės, nepaliekant nęt savo įpė
dinio.

Autorius pasimeldęs Dievui 
heiraniršta nei šventosios Mer- 
gėlės ir jai parašo aistringą mal

Jeigu tiesa, tai bent pirmai
siais predidentavimo metais, 
kažkas iš didelių Kauno ponų 
priverstas trumpu reikalu už
sukti pas p. Stulginskį, rado jį 
jau pasiruošusį išvykti ir su 
šepečiu bešveičiantį sau batus 
prezidentūros koridoriuose:

“Ką, nejaugi ponas preziden
tas net pats sau batus valai,“ už 
sišoko nustebęs svečias. “Jeigu 
ne savo, tai kieno gi kito, tams
tos manymu, as turėčiau valy
ti? pašaipiai užklausęs svečią 

bintą tu tarp moterų ir pagar- pats A stulginskas .
bintas įsčių vaisius avė Maria, 
žvelgiu veidą tavo skaistų, vi
ešas moterystės ir-skaistybės įsi
kūnijimą. į tavo akis, žmogiš- 

(Juoktis sveika)

Kolchozas po ^Ččiu l * 7

kas, dieviškas, kaip jūrų dug- Lietingą vasarą tarybinis . Kra
nas nepermatomas gilus ir skai j snodaro apylinkės pilietis skun-
sčias ir tavo skruostus ir kaklą 
ir skaisčią krūtinę, tavo pienu 
stebuklingai ištryškusiu, aki
mis ir pirštais ir .vi.su sugniuždy 
tu sumenkusiu ir išsekusiu kū
nu glamonėju kap gėlę, amžinai

dėsi laikraštyje Nedelia, .. kad 
jis vis negauna nusipirkti liet
sargio.

Iš.Maskvos šiam dalykui iš
tirti buvo nuvykę žurnalistai. 
Kultūrinės gerovės prekių ko

žydinčiu, nenuvystąnčią, ir lū- mitetas jiems paaiškino, kad bu. 
vo užsakyta 100,000 lietsargių,.

—Avė Maria, gratia... Ave 
Mana Į Avė,,, avė, avė Maria! 
Ai stoviu ant (reikėtų sa^ 
kyti kiūpąū. J. šmotelis) 
kelių priešais tave iš dan
gaus nusiledžianeią, kojų pirš
tais žetnės dulkes besiekiančią, 
spalvotos mano žemės dulkės, ir 
apakai tu'mane savo dangišką- 
ja grožybe ir šviesa; ir kartoja 
faano lūpos nesustodamos, ne- 
nurimdamos su paskutiniais ato 
dūsiais avė Maria, avė Maria,

pas tavo žvilgsniu paliečių ir, 
naujos jėgos išsekintame kūne bet gauta tik 40,000. Be to, žur- 
ir dvasioje nusilpusioje jaučiu nalistai nustatė, kad Krasnodar 
laimė j paliesti tave ir pakilti ro kiekvienam piliečiui tenka 
naujom klajonėm, jėgų pasisėk] tik keturios dešimtosios Uetsar- 
mus, įr rankomis apkabinti ne-, 
drįsdamąs žvelgiu, apglėbiu lie
menį tavo ploną kaip bitės ir 
.grakštų, kaip tulpės jaunos, ką 
tik išsprogusios, ir apglėbiu ta
ve ir prisiglaudžiu ir užtarimo 
meldžiu prašydamas, tikėdamas 
ir mylėdamas, nes karštai my
liu, ir šlovinu tave. Mergelė 
švenčiausioji, skaistybė vieninte 
lė, paguoda spalvoto tarno ta
vo,'būk garbinama ir šlovinama 
ir aukštybėsna keliama, žmo
gau ir dieve, dangaus ir žemės

gio.“po kuriuo gyventojai esant 
lietui stengiasi palįsti*t..

Suvalkretis ir AL Gimantas '-W --
Kadaise, Dievas, pasivertęs, 

pavargėliu, vaikščiojo po Su
valkiją. Artėjant vakarui, jis 
ieškojo nakvynės, bet niekas: 
nenorėjo priimti. .Jau sutemus, 
rado vieną ūkininką, kuris pri
ėmė.

Rytmetį, pavaldus pusryčius, 
Dievas pasisakė kas esąs iri sa
kė: i

ir konservatoriaus

. SKRISIME I LAIME

Nebeątjosiu ąį pąs tąve.mergele —• 
Ąnikšiū’jau lėktuvu. 
Ir j padangių platybių kelią 
Mes pasikelsim šiandien abu!

Mano naujoviškas žirgas, sustojęs, 
N’e pasagėlėj dulkes pakels — 
Piįenu motoru jis sumaurojęs, 
Naujoviškai, sese, sužvengs!

“Buk sveika mergele, skraidytoja mano! 
Bernelis laužely tave jau sutiks:

į“Kurųori^gaJiu, nors už okeano, — 
Pavėžinti, jeigu patiks!”

?^yxiąuęmergėĮė ne rūtų vainiką 
Piloto kepurę jau užsidės;

• Nesės ji į roges, nesės ji į “briką”, 
r Bet į lėktuvą ji atsisės!

' Staį atiduodu tau visą pasaulį!

Nę, žodžiais, q plienu, pasieksifne saulę — 
žodžiais jau aš į tave “atskridau”.

i. • "t
Pamosi močiutei, kai debesėlis
Aukštybėse mūsų sparnus jau pabrauks.
Ties lauku plačiuoju sulauks tėtušėlis,

, Kai mųstf lėktuvas sustaugs 1

Bet šonus lėkturo, jus, vainiku:
Mes kkiame 4- žemė senoji tik mirga,

Arėjas Vitkauskas

— Aš noriu tau atlyginti už j reikia, nors visiems žinoma, kad 
tavo gerą širdį.\?rašyk, ko. tik < net nekokį vardą turį gyvu- 
nori, ir bus tau duota. Yrą tik lėliai praeidami pro vienas kitą, 
viena sąlyga ’tavo kaimynas 
gaus dvigubai.

Ūkininkas ilgai galvojo apie 
geriausius daiktus, bet vis pa
vydėjo, kad kaimynas gaus dvi- 
gybai. Pagaliau jis sugalvojo, 
pasitarė sį žmona ir atėjęs pas 
Dievą sakė: /*■

— Viešpatie, išpilk man vie

‘MeigėAĮ Gi^ Jį* 
mantas, ra^danfas1 Nepriklau
somoje Liduvojfe savaitraščio
14 nr, vedainajame apie syęiki- ėjo iš krašto...
himus. Jis-.tvirtina,-Jkad jų ne

pasisveikina — sukriuksi. Pa
galiau jis pasako savo teigimų 
svarbiausią priežastį:

— Jei ne, kodėl? Arba pasi
piktinimai ir spėliojimai kodėl 
sveikino, na. kad ir reorgų šuva 
žiavimą ALT, gen. Garbės Kon
sulas, Vyskupas? žodžiu, tie 
sveikinimai tampa itin jautriu

kai ką jaudinančiu.
Priežastis: Iš didelio rašto iš-

Siga Pašilytė

Vtikfiuu prieveiksnis, kadaise įnešęs re- 
rezblhiciją pries patriotinius išpuolius.

pieriaus' Netoli tas laikas, kai 
. rąsy*imc ųc raukomi^ het lie 
I žuviu.

_ t Gjveniinas darosi kaskart 
taigosį lengvi' gan‘ ’engvesnis, įdomesnis, tik mes

——j ■ i v;1
• Kąr lucrgųilės anksti pąya* 

gjądeda dėvėti vąsąrinįųs
r* y * . • ' - - ,
į$auli slogą arba mylimą ber
iji ūką. .

v | - • ■ dtf”- . d
Panos ir nąslęs susidomėjo 

iviešd" T^i'nT’flaxThib' •^kėlbimui 
^lustr viešame’ k išpardavime 
yra a^ikratytl var

rtdfų xiarkhi. TnFiwrrs įflis^dao- 
I gia'u ncnandojaleįlbcl gailitės 
išmalti. AtvcskįlCysąvo vynis”.

• 4 Moderni šciina* yra gru|>č| 
idiunii}, turinčiu piktus į ty 
pątį Lutą.

' ■ » I
• TJuMi pilvaudupjaii pradr- 

di giirgultnoti. rtaih, kad lo 
įi vos.
• įšrąd^fonctinę ra

9 j t kjįri u ląętus*
| rodžius tuojau ūzrafe an( po-L

^drabužius

a fW^ 1

v

viso to nevertiname, išskyrus 
Slriptyzą. Mašiąų amžius, — 
kojų beveik nereikia: auto 
mašina veža, kita mašina per
neša ,pcr vandenynus, net į 
Mėnulį nuneša... Dar truksjtą 
vieno išradim<x lai kišeninio 
komputerio, kuris už tave gal 
volų, ne gargaliuotų taip, kaip 
radijas. \

štai Mini magaryčiom: 
Gražus romanas

Strip(yzas mano, 
Kas jo neskaito — 

mažai teišmano...
Gali ir melsti* —

į dangų belstis.
O dėl skandalo,

tai nebus ^ak>l...
Ddft AZdfds

(Tę®my»)

V. KRĖVĖ

VYRIAUSYBĖS SUDARYMAS

■ ątsąkęs jam Ma-

Iš pirmosios bolševikų okupacijos Lietuvoje
Atvykau j ministerio pirmininko raštinę anksčiau, 

negu buvo sutarta — apie devinta valanda- Mane sutiko 
Mašalaitis, ministerių tarybos reikalų vedėjas. Jis man 
papasakojo, kad Paleckis buvo čion atvykęs dar prieš as* 
tuntą. Pasikalbėjęs su juo, Paleckis paskambinęs į rusų 
atstovybę, ilgai kalbėjosi telefonu, paskui -parejkalavo 
automobilio ir išvyko, pažadėjęs greitu laiku grįžti.

Mašalaitis buvo pateikęs jam atsistatydimnąo pa* 
reiškimą, kaip jis visuomet darydavo, ministeriui pirmi
ninkui pasikeitus.

— Kodėl norite pasitraukti? — paklausęs jį Paleckis.
— Gal neįtiksiu ponui pirmininkui, 

šalaitis. — Gal turite numatę savo žmogų, tinkamesnį 
sau. Nenorėčiau kliudyti— i

— Jokių savų žmonių neturiu, — atsakęs jam Paleckis. 
— Jei laikotės dėsnio dirbti Nepriklausomos Taetuy-os la . 
bui, galite pasilikti savo vietoje...

Niekas dar tada nežinojo apie' slaptų? Maskvos su* 
sitarimus su Hitleriu, kurie paaiškėjo tik karui pąsibąi* 
gus. Todėl, išgirdęs šį Mašalaičio pasakojimą, pagalvp- 
jau, kad Paleckis nėra susirišęs jokiais pasižadėjimais 
bolševikų atžvilgiu ir mano taip, kaip ir mes manome; 
tikisi, kad laviruodami galėsime išsilaikyti, kol paši* 
baigs karas, ir tuo išgelbėsime Lietuvą ir jos nepriklau
somybę. ' 1. ■ -

Lengviau atsikvėpiau, pagalvojęs, kad. Paleckio... ąs*

v-.

Dešimtą valandą jau buvo susirinkę 
josios vyriausybės nąriai ministerio pirminjų^ei'. kamba
ryje. Mūsų tarpe dar nebuvo vid. reik;' ministerio M. Ged 
vilo ir švietimo ministerio Venclovos. Mane blogai nųtei 
kė faktas, kad Paleckis visą laiką bėgiojo į raštinę ir iš 
ten, kaip_ man pasakė Mašalaitis, kalbėjosi s.ų rusų ąt^>- 
vybe... )

Vėliau pasirodė, kad Dękane^ovąs iš jo pareikąįavo 
atšaukti doc. Vidmantą, numatytą susisiekimo ministe- 
rių. Paleckis, matyt, mėgino priešintis, bet pagaliau. nu
sileido. Jis iššaukė Vidmantą į raštinę,, ir tasai ątgąiios 
nebegrįžo.

Apie tąi sužinojome tik vėliau, kai paklausėme Pa
leckį, jau vyk4ami į prezidentūrą priesaikos padaryti, 
kodėl neina su mumis Vidmantas. Tuomet negalėjome 
ątspėtį, kuri buvo * Vidmanto atšaųkiųio prieąąsfįs. Tai 
pąąiškėjo tik vėliau^ kai bolševikai payeįkąlayę pefjęįąti 
jų žinion Lietuvos geležinkelius. ’ -

Nejaukus, bent iųan? buvo tasai pirmas suėjimas 
žmogių, kurie nuo šips valandos turės paimtf valdžią- 
Sakau — paimti, ne perimti, nes jokius vyriąųsybės, kuri, 
būtų turėjusi mums perduoti savo par-eigąs, nebųvb

Jąųęiasi, lyg ką4 ęgų pakasynose kažkp brgųgąųst jr7 
ariimo, gal nevisai dąr užmerkusia ak|sA įęĮ jgį įve
jančio sų mirtimi, paskųtipėję ągpnįjoję. .į

Mačiau, kad ip kitų nuotaika nebuvo Įiįik?mę§nė Vi
si sėdėjome ir tylėjome. Vienas tik Galvanauskas mėgi
no visus prakalbinti bet jutau, kad jo gyyųmąs buvo dįrb 
tinas. Jis šiuo metu stengėsi laikytis, kaip žniųgųs, kųyis 
moka susivaldyti ir nerandą yęiįįaįjį paradytį sų* 
yo tikros nuotaikos... . - . •

Kiekvienas gerai supratome, kad nęsąm^ vienmin- ? 
čiai, vienos bendros idėjos yąrdų sųsispįetė i bet 
atsitiktinai svetimos jėgos suvesti į vieną krūvą įvai
raus įsitikinimo, o gal ir įvairių siekimų žmonės...

Visi jutome, matyti, kad nebūsime savo krašto vai* 
ruotojai, bet greičiau pastumdėliai, kai kurių . likimas 
gal jau išanksto nuspręstas— * ‘ f-

LIETUVOS TEISININKŲ KOVOS DĖL TĘLSJ1S,
teisingumo ir laivės . " •; ;
Rašo prof. M. Mackevičius

tai
1940 metais Sovietų Rusija jėga primetė lietuvių tau 

ne tik sovietinę konstituciją ir ūkio santvarką bet t 
taip pat ir savo sovietiškus įstatymus: hhudžianiuosius, 
civilinius, šeimos, teismų santvarkos, darbo ir k*t Visi 
tie sovietiški įstatymai buvo lietuviu taftos teisinei sąmo 
nei absoliučiai svetimi ir presmgį n® jie btavo: ateitidę 
visai skirtingose gyvenmo sąlygose ir pagtjstf lietuvių 
tautai svetimu rytų despotiniu galvojimų ir boi&tvikine 
morale. * ' ' .

(Bus dwMil i « - 1 - '-'i 
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{vyks š m. gegužės mėn 27 d.
7 v. v., šv. Antano parapijos 
salėje 1500 et.

Bus scenos programa: voka
linė ir šių dienų aktualijos, šil
ta vakarienė, šokiai, laimės šu
linys ir t. t.

PAVASARIO NUOTAIKU BALIUS CICERE.
VISI KVIEČIAMI —LAUKIAMI!

Petr. Tarvydas

Šiandien minėtinas Vaclovas Bielskis
Jau toji aplinkybė, kad nuo 

inžinieriaus Vaclovo Bielskio, 
vieno žymiausių pirmųjų de
šimtmečių dabartinio amžiaus 
Ii et u vių ,=dem ok ra ti n i ų da rbu o- 
tojų’“mirties nesenai sukako kc- 
turibs dešimtys metų, paskati
na* mus ji prisiminti. Bet kaip 
matome mūsų spauda, net ir tie 
laikraščiai, kurie galėjo būti pa
lankūs Vaclovo Bielskio dar
bams ir jo idėjoms, nespėjo at
kreipti pakankamai dėmesio 
šiam nusipelniusiam asmeniniu!

Bet, pagaliau, ir- be tos da
tos šiandien itin naudinga Va
clovų Bielskį prisiminti kaip 
pavyzdį mūsų visuomenei, ku
ri dar neužmiršo tauriųjų Va
clovo Bielskio demokratinių i- 
dėjų ir jo nedvejojamo ryžto 
vadovautis tomis idėjomis visu
omeniniame darbe. Galima pa
sakyti, kad Vaclovo Bielskio gy
venimo faktai ir jo kūrybinės 
pastangos kai tik dabar Įgauna 
ypatingos reikšmės. Juk šian
dien atsiranda veikėjų, prade

dančių abejoti ar demokratinės 
idėjos aplamai atitinka dabar
tiniams ląikąms?

Vadovė Bielskio gyvenime 
panašių svyravimų nepasitaiky
davo. Jis augo ir brendo tais 
laikais, kai pažangioji Lietuvos 
jaunuomenė, ypatingai studen
tija buvo veikiama radikalių! 
idėjų. Bet pirmoje eilėje visu-j 
omeniškai aktyvūs jaunuoliai 
tais laikais sielojosi Lietuvos 
žmonių likimų, jų gerove ir 
rengė dirva visos Lietuvos išla
isvinimui iš rusų caro jungo.

Tiesa, Vaclovas Bielskis sa
vo ankstyvaisiais veiklos me
tais, dar girdėjo, kad pasitaiko 
tokių baimingų veikėjų, kurie, 
buvo prislėgti Rusijos ‘‘matuš- 
kos” galybės ir keliaklupsčiavo 
prieš Rusijos valdovą, carą, ta
da vadinamą “batiuška*'. Bet į 
panašius anų laikų veikėjus Va
clovas Bielskis ir jamartimi dra
ugai žiūrėjo su panieka. O vė
liau Steponas Kairys sarkastiš
kai juos visus pavadino "‘caro

Ėjau ėjau ir pavargau'4 (Medis)Dagys

Registruotis iki š m. gegužės 

mėn. 23 d. Skambinti telf. (156- 

2550 arba 73712SC arba 5 11 3880 '
■W

Bengia ir kva via

k. i j i rri vi r bexbiuoment f

kaip atsargiai pasakė ir visuomeniniame gyvenime.
Prof.'V. Čepinskis savo jau

nystės prisiminimuose rašo: 
*’Aš buvau 5 klasėje, Bielskis 
šeštoje. Mudu dalyvaudavome 
slaptame gimnazistų kuopos 
veikime. Tais laikais V. Janavi- 

Bielskis gimė 1X70 čius, gyvendamas prie Šiaulių

jaunuolių dvasinę

ta tymas,
Steponas Kairys, taikomas “ofi
cialiai Rusijai” pagrindinai api
būdino anų laikų politiniai su
brendusių 
būklę.

i
Vaclovus

metais gegužės 1 dieną, Rasei- Gubernijos dvare darė įtakos 
nių apskrity Šiluvos valsčiuje,] jaunuoliams. Musų tarpe vyra- 
Siemeniškių kaime. Bielskio] vo socialistinės idėjos.” 
šeima priklausė »cnai Lietuvos j 
bajorų giminei. Bet pats Vaclo- 

(vas senųjų .bajoriškųjų tradicL 
j jų jau nepaisė. Lietuvos atgi- 
Jmimo leikotarpio demokrati-

' į nės tradicijos jam buvo artimes- 
! nės.

tuose susirinkimuose politinėse- 
diskusijose drąsiai dėstė savo’“ 
pažiūras.

Gavęs bnmdos atestatą V.- 
Bielskis nuvyko i Petrapilį, tš— 
laikė konkursinius cgzaruirHI^ 
ir pradėjo studijuoti žymiame^ 
rechnologijos Institute. s £

"V (Bus daugiau) ; - •*

kampininkais” arba Rusijos im-rkovoje dėl Lietuvos žmonių ger- 
peri jos “įnamiais”.

Pažymėtini jog ankstyvoje
būvio ir visos Lietuvos išlaisvi 
nimo iš rusų caro jungo.

Bielskio tėvai, kai jų vaikai 
paaugo ir reikalavo mokslo, sa
vo ūkį ties Raseiniais pardavė 
ir nupirko namus Šiaulių mies
te. Tie Bielskių namai ilgainiui 
šiauliečių gyvenime pasidarė 
tam tikra prasme žymus cen
tras. Bielskių namuose lankyda
vosi daugelis žymesniųjų lietu
vių veikėjų. Anuos senus laikus 

i prisimenantieji žmonės mini 
Povilą Višinskį, Šiauliuose rei
kšmingai pasireiskusį advoka
tą St. Lukauskį su kurio šei-

f Amžininkų prisiminimuose 
matome, kad V. Bielskis baig
damas gimnaziją jau pasižymė
jo gilesniu politiniu subrendi
mu. Jis jau buvo perskaitęs 
s va r besn i uosi us socialistinės- 
demokratinės krypties teoretikų 
veikalus’ir dalyvaudamas slap

• Daugiausiai kalakutų^ n2-X 
augina Minnesotos ūkimhkai^ 
antroje vietoje yra Kalifornija.,! 
o trečioje—Pietų Carolines ūki
ninkai.

• Raumenys sudaro apie 40 
normalaus asmens kūno svo- 
rio. ■ 521

KNYGOS ANGLŲ KALBA
. J. Jwnlna«, A KISS IN THE DARK. PikanUškij ir intymia nnotyidn 

aprašymai, paimti Iš gyvenimo. Lengvai ttillus. gyva kalba, gražiai IšleiftB. 
l50 psi. K.ain^ $2,50.

Dr. Juozas B. Kon€Iui, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Istorljoc 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
osl., kainuoja $2.00.

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

Dingu tam šių knygų yra tinkamom dovanos Įvairiomis progomis. Jis Ir 
titas knygas gaUms įsigyti t trilaukius 1 Naujienai arba atsiuntus čeki sr 
obrgmę perlaidą. * --d

Uėjusi spaudos ir galima gauti knygų rinkoj*

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA j 
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių paštam- ; 

: gas daryti {takos J krašto politiku. 102 psi. Kaina^$1.50. j 

'■j "Knygos bus ižsiųstos, jei |1.50 čekis arba Money Orderi* I 
s bus pasiųstas tokiu adresu: 1

J NAUJIENOS,
173S So. Halsted SL, Chicago, UI. 5dt>0S

jaunystėjo Vaclovas Bielskis 
nebuvo susirišęs nė su viena 
tais liakais veikusia politine par
tija, bet ir tada ir vėlesniais lai
kais jis bendravo su liberali
niais bei socialistiniais sluoks
niais. Jau tais ankstyviais lai
kais Lietuvos jaunuolių tarpe at
sirado ir subrendo gilus įsitiki
nimas kad tada paplitę demo
kratiniai politiniai sąjūdžiai 
pirmoje eilėje turi pagelbėti jų

ma Bielskiai palaikė ypatingai 
artimus ryšius, grafą VL Zubo
vą, V. Janavičių, vėliai išgarsė-

Labai vaizdžiai anų laikų ja
unimo nuotaikas apibūdina sa
vo atsiminimuose Step. Kai
rys: “Aš įstojęs į Šiaulių gimna-b’uM publicistą. Haufmaną, kurie 
zijos penktąją klasė 1894 me- pa. susitikdavo ir svarstydavo 
tais, radau sąmonėjančia neapy-['aktualius visuomeninius reik- 
kantą visai oficialiai Rusijai, lūs. O kada į Šiaulius atvykda

17ST South Hxlrtsd Street, Chicago, HL 66I6S

DĖDES ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyramieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę Šerną x> 
meni&ri ptfino, įkaitė Jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar Jie grii paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą 
Jiems bug Jdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Nruįai atvyfcęi lietuvis galėtų Žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu- ! 
pirkti Antano Bflko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji at- - J 
atmena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, Jaunimui, rašytojo AKTA- b 
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų Išeivių šviesuolių gyvenimu Į 
ir jų kieta, Ideologine veikla.

Antanai Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado 
mričlo • šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Ištari- į 
Jct Įįąugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ’9 ADMINISTRACIJOJE

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

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
čia suminėtas knygas galimi užsisakyti Naujienose.

Kapttfaaku, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai apleL 
dfant Laetarą, bėgimą nuo boUevlkų ir gyvenimą tremtinių stovyk- 
toee Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Jucm Kipaėlnskiv IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
Vra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįri- 
ruriančio ir patvariai įsikūrusio asmens Istorija. Knyga gausiai Iliu
struota. 300 pri. Kaina 7 doL

eiKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO* - L1ETUV0*. 
Autorė buvo Vilniuje,-Trakuose Druskininkuose. Kaune, Naudeliuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai ką ji ten matė, kokiai 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 paL $1 JO. Yra taip pat 
išveržta { ingių kalba.

M ŽeMarAoTSATYRINtS NOVtLĖS. Genialiai rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių. 199 pust, kaina S3.

D. KwritU, K ILION t J ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Ao- 
toriam pastabumą neapgauna Intarizta tr agftpropo propaganda bei 
ffšnaakavkiiai- AM knygos parašytos lengvu, grašiu AillumL

Į
tart. P. PakartlU KRYŽIUOČIU VALSTYBĖS SANTVARKOS 

MUOŽAL 176 pat dokumentuota istorinė stadija apie prūsų likimą. 
Kaina tt —«
Vtacas UmaltU. LIUBLINO UNIJOS SU KAKTĮ If PA RAŠTUI.

M psL Kalni BIJO. į
’yfc tr km Mdhdai yra gaunant (

MAUJIVNOU, 1737 Sa. HALFTID ST^ CHICAGO, ILU MM
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Neapykantos kibirkštėlė kartais, 
žybtelėdavo,iš.jnokinio,akių ir 
įšokdavo ruso mokytojo akin" 
Tų jaunuolių tarpe Juk buvo ir 
Vaclovas Bielskis; Toks nūsis-

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAaAUSKO ;
lietuviškąjį pamarį:

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais apriša Pamarį mms įa * 
gyvintofus Ir gamtą. 1,200 lietuvišku vlatovartfflv sąrašas," Knyaoc 
kaina $6.00, minkšti viršeliai - k* >'

Persiundnnii paštu reikia pridėti dar SO tentų. S, ;
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RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA į 
N.oIImmm f«Ihni fiuff ^riklę tet Ml< <

i kuryv »plnf, ir l«nf^. • ’ . I
AI^tnndqH Pakalnlikte, MES G1Ų2TAME. Jdotsflt jKHn? dlec^ 

ttshninitaal ir įvykių bei rietu tpriijmi. ikaftm ladp r» :
i1 manus. 357 psl. Kaina SS. - ■

A. PakalnSKt. METAI PRAEITYJE. Netoliimj trytių prtMmlaJ- 1 
ir laiko {vykių Lietuvoje ir Vokietijoje tpniyūL «atlr> 
tyti { 12 dailų. 295 psL. trina |B.

Dr. Kazy, Griniui, ATSIMINIMAI IR MINTTS. n ta&M. Grt- 
_ tiria ririellria. 336 pcL Kaina SS.00. JCnkžtria rili. SM»

Pnrf. Vacį. SIriHka, SENŲJŲ UETUVIiKŲ KNYGŲ IFFO- 
RIJA, I dalia. 208 paL. iriiti — S3J». mlnHtrii rir- ; 
želiaii — 32,00; n dalia. 223 paL, jrSta — 33.00. ainfci* 
tala viršeliai! __ _______________________________ttM

H^rflr** Toma* — Tamalavakaa, LIETUVIŠKASIS PAMARYK : 
Pakalnė! ir Labguvos, apskritys gn {domiais aprsiyntaiA Ort- 
strarijomls ir dokumentacija. 335 paL, kaina M.

P. K.tlOn.s, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dailų Ueturi* t 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina fi,

. Janina NarOni, TRYS IR VIENA, jaunystė, atalfflfalaaJ 
170 psl---------------------------------------------- IMS t

M. Gudalls, POVILAS MILERIS- btografijoa brootri Š3 
puslapiai ____________________________________  CHS

Knygas atsakant reikia pridėti 23 et pašto IDaidcnA 
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Jaa knrli triko atipamdiotą ir galinu ginti knygų rtaris>

Alekso Abroee anyga aprašanti paaknttafų 90 C186MBCW) JMtų 
ago« lietuvių gyveidmą tr ta atliktai darban 664 pM. Kate

Knygoje aprašyti 1 
Beturiu kolonijom jų f 
uyčloa, įsteigti laikrafela 
p<Mnil etiški chorai, 9 t 
Jo< Duoti dokumentai 
ritu organizacijų atlikti 
kai ir kt

Norintieji Ha knyga 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
▼ardų tr

17W HaMad 8U CMeag

darbai.

vo dr. K. Grinius, arba buvęs 
Valstybės Dūmos atstovas An
drius Bulota“ tai irgi neaplenk
davo Bielskių namų.

Šiaulių gimnazija, kurioje 
mokėsi Vaclovas Bielskis, neat
sižvelgiant į carui ištikimų ru
su pedagogų pastangas išauklė
ti paklusnius Rusijos imperijai 
tarnus, tikrumoje išleido dido
ką skaičių radikalių pažiūrų 
veikėjų, kurie suvaidino svarbų 
vaidmenį Lietuvos politiniame

DR. ANTANO J. GUSENO KAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTA! ĮDOMIUS GYDYTO

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

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir suri- 
rūpinimą. ------------------------------------------------- - , SKD0

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik--------------- $3.06
Minkštais viršeliais tik -------------------------------- —— $2-0C

Dr. A. J. Guimh — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą Įspūdžiai Dabar tik --------------- $2.06

Galimi taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus ČtkĮ arba money orderi, prte 
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo Išlaldoenz.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. W6C8
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Fo xkx taTpoznf jlsj įtaigai 1V 
UrtA dldellm dxrbtu. Pirm, Jl« pa~ 
dedx Jonu pwekti KsmeniškūB jūsų 
užrimojimus. Antra, jie padeda «J- 
knrti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti

Taupykite dabar,
Santaupoi, padėtos prieš 10 mėnu

lio dieną, neša nuošimčiui nuo mė
nesio pirmos dienot.

liduodami Certifikatsi, kurie ne-

f 
palūkanų, priklausomai nuo jdėtoa 
gumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelė! ląskaitoa 
neša w

RSA
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Haltted St. Chicago, III. 60608

TUNA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
JgtMgta 1923 mMalJL T< 421-3070

ĮBt&lfot pietuos ktenai <utomotfllAnu pastatyti.

I — MAUJIIMOI, CMICAM I. MXThurtday, May 18~197S
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Prašo žinių apie Žemaitę
. Rusų pavergtoje ir komunistų išnaudojamame Kau
ne gyvenantis Vandalinas Junevičius parašė Antanui 
Bimbai laišką, kuriame-prašė žinių apie rašytoją žemai
tę. Vandalinas pats turi taikytis į rašytojus ar istorikus, 
nes trumpame savo laiške pastebi, kad jis pats rašęs apie 

. žemaitę, bet jam pristigę medžiagos apie Žemaitės gy 
venimą Amerikoje Pirmojo Pasaulinio Karo metu.

Rusų okupuotoje Lietuvoje išleisti penki žemaitės 
raštų tomai, padaryti gana platūs komentarai,, bet labai 
mažai žinių apie žemaitę Amerikoje. Amerikon ji atvy
ko 1916 metais, o Lietuvon išvažiavo 1921 metais. Ame
rikoje ji rinko aukas nuo karo nukentėjusiems lietu* 
yiams. Čia ji atvyko kartu su advokatu Andrium Bulota, 

.ir jo žmona. Amerikoje važinėjo po didesnes kolonijas, 
sakė kalbas sukviestiems lietuviams, spausdino atskaitas 
apie surinktas aukas ir nukentėjusiems lietuviams pa
siųstas sumas. Į

Pavergtoje Lietuvoje išleista gana plati jos biogra’ 
fija. Ji pati įdomiai parašė savo autobiografiją, bet ii’ 
kiti lietuviai josos paliktą dokumentą papildė. Be to, Lie 
tuvoje buvo atspausdintas didokas pluoštas atsiminimų 
ne Uk nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu, bet ir oku
pacijos metu. Nežinome, kuriais sumetimais ir kieno įpa- 
reigotas apie Žemaitę rašė ir Vandalinas Junevičius. Ne 
žinome, ką jis parašė ir atspausdino. Iš jo parašyto laiš* 
ko matome, kad jam trūksta žinių apie pati Įdomiausią 
Žemaitės gyvenimo laikotarpį. Lietuviai ją pažino, josios 
rašinius mėgo, jos kalbų pasiklausyti ėjo, ir josios nuo
monė buvo vertinama’. Vyresnio amžiaus lietuviai atsi
meną Žemaitę, žino josios gyvenimą, susidomėjimą vi
suomeniniais lietuvių reikalais ir noru pridėti savo tri
grašį, pasakyti, kodėl ji taip, o ne kitaip galvoja, elgiasi 
ir rašo.

į Reikia neužmiršti, kad Pirmojo Pasaulinio Karo pa 
baigą, Rusijoje suruoštas perversmas prieš demokrati
nę Rusijos vyriausybę, vokiečių militaristų susitarimas 
su Leninu ir kitais bolševikų partijos vadais, propagąp-.> 

• da apie “didžiausią revoliuciją” pasaulyje, ginčai į^usį-- 
jos, Liętuvęs ir Amerikos socialistų tarpe buvo žinomi 
ir žemaitei. Tais laikais Amerikos socialistai pajėgė su
šaukti didžiausius mitingus, kuriuose kalbėdavo žemai
tė. Viena kita žinia apie tuometinę žemaitę pasiekė ir 
trim geležinėm uždangom atitvertus nuo laisvojo pasau-

lio Junevičius ir vandalinus, bei tiksHijlinhi apie tą lai
kotarpį jie nebeturi. Jie išknaisiojo visas prieinamas skai 
tykias ir bibliotekas, bet ten randa tik Spulius. Netenka 
stebėtis, kad jie rašo Bimbai ir prašo suteikti jiems tru* 
pūtį daugiau žinių. Bimba padarė klaidą ir tą Junevi
čiaus laišką atmušė Laisvėje. Be įprastos įžangos ir pą' 
baigos, Junevičius jam rūpimu reikalu šitaip rašė:

“Rašydamas apie žemaitę, neturėjau duomenų, kad 
Pirmojo Pasaulinio Karo metais pažangi Jungtinių 
Amerikos Valstybių visuomenės veikėja Alisė Joni
kienė padėjo atvykusiai į Ameriką rašytojai rink
ti aukas. Apie tai sužinojau iš “Ma£ liet, taryb. en' 
ciklopedijos”. Būtų labai įdomu, jįęįgu gerb. Ą. Jo
nikienė sutiktų parašyti atsimir^toiųs apie tuos lai- 
kus- i
Mus domina, kokį įspūdį padarė Žemaitė amerikie
čiams, kokios ji buvo nuotaikos, ką kalbėjo apie ka_ 
riaujančias valstybes ir vargstąpę»us tėvynainius, 
kaip jai patiko Amerika ir jos santvarka, Įvairūs 
kapitalistinio gyvenimo momentai. Apie, mūsų visų 
mylimą Žemaitę jau nemažai rašyta. Tik tas laiko
tarpis, kai ji gyveno Amerikoje,- man atrodo,, dar ne’ 

; pakankamai -nušviestas. Todėl kiekvienas su įdomu
mu skaitytų atsiminimus apie Žemaitės visuomenr 
nę, politinę ir kūrybinę veiklą Amerikoje”. (Laisvė, 
1978 m. bal. 28 d., 2 psl.).
Bimba padarė didelę klaidą, atspasdindamaš tą Van 

dalino laišką. Greičiausiai ,kad pats Bimba nežinojo ra
šytojos žemaitės gyvenimo ir darbo Amerikoje. Tuo me
tu Bimba dar buvo jaunutis ir nesiskuto. Jokiai organi’ 

. žarijai nepriklausė, Amerikoje leidžiamų lietuviška ląįk 
raščių neskaitė ir ginčo tarp žemaitės ir Alisės Jonikie
nės negirdėjo (Beja, tada ji dar Jonikienė nebuvo, bęi 

, vadinosi Bakavičiūtė). Daugiau žinantieji sąmoningai 
išmetė iš archyvų visas žinias, liečiančias žemaitės gyve 
nimą ir darbą Amerikoje. Išėmė todėl, kad rašytoja Že‘ 
maitė buvo priešinga bolševikų suruoštam perveršmuT 
prieš demokratinę Rusijos vyriausybę, jai nepatiko Le
nino įsakymas išvaikyti Rusijos steigiamąjį seimą, nepa* 
tiko įvesta čekes organizacija ir jai nepatiko nepapras
tai žiaurus teroras, vartotas prieš pačius Rusijos gyven-. 
tojus ir rusų pavergtas tautas. ‘'

Karo pabaigoje Amerikos, socialistų tarpę vyko ski’ 
limas. Vieni patikėjo Kapsuko skelbiama prapaganda 
apie “Rusijoje vykdomą gilią revoliuciją”, a kiti tomis, 
pasakomis netikėjo. Vieni stojo už Lenino avestą proleta
riato diktatūrą”, o. kiti buvo. įsįtįkipg, kadį soęiaiĮstįnė 
santvarka gali būti įvesta tiktąi ‘demokratforų kęįįųp, įę' 
maitė pasmerkė prievartautojus ir prieš juos, protestavę).

1918 metais Chicągoje buvo sudaryta Pažangių Ame 
rįkos Lietuvių Moterų Taryba, žemaitė pritarė tokiai o'r- 
ganizącįjai, nes. jai atręidė, kad moterys yra protinges* 
nė% ir visuomeniniame darbe gali padalyti daugiau, ne-, 
gu vyraį. Bet kai ta “moterų taryba” pradėjo traukti 
kartu su Kapsuku ir Andriuliu į bolševikų pusę, tai Že
maitė griežčiausiai protestavo. Ji padarė kelis pareiški 
mus žodžiu ir raštu tos “moterų tarybos” organizacijos 
vadovybei, o kai to neužteko, tai ji paskelbė spaudoje, ko’ 
dėl tos organizacijos pasirinktas kelias nieko gero ne
duos ir moterų laisvėn ir gerbūviui nenuves. Paskelbusi 
savo pareiškimą Naujienose, žemaitė nutraukė visus ry
šius su nukrypusią “moterų taryba”.

Vandalinas nieko neras, apie tą laikotarpį, nes. Že
maitė skilimo metu palaikė Dr. Grigaičio poziciją ię p.ęr 
sikėlė gyventi į Naujienų namą. Antro aukšto galę Že
maitė turėjo trijų kambariu butelį, iŠ kurio ji buvo išly
dėta Į Chicagos geležinkeliu stotį, o iš ten, trąuįsįuių nu
važiavo į New.Yorka ir Lietuvą. Komunistai išleidę Že
maitės penkis raštų tomus, bet slepia faktą, kad Žemaitė

JONAS A. ŠARSUS, PH. D.

Netikę pasivaikščiojimai. Jungtinėse tautose komunistai turi 
balsu daugumą. Amb. Young yra kaltinamas. Už nerimtą darbą 
toks pat įspėjimas.

Sąmoningus ir bent kiek su straipsnis 
politine abėcėle ,susipažinusius Young”. Straipsnyje tuo reikalu 
tautiečius nustebino LB JAV u- pateikta rezoliucija, įteikta rei- 
rėdo Algimanto Gečio ir jo pa- kiamam kongreso komitetui, 
vaduotojo Rimo česonio krei-* prašant duoti eigą. Rezoliuciją 
phnaąis> ‘ į / JAV* - ambasadorių1 psisirašė 9 kongreso atstovai. 
Jungtinėse Tautose Andrew Bob Stump Steven Symms, Geo
Young. Nors jų, atstovaujama 
organizaciją niekuomet nepasi- 

i žymėj o nuoseklumu ir politine 
išmintimi, tačiau pastarasis šių 
dviejų vyrų noras pasižymėti 

.prašoka vi^us kitus ėjimus bei 
bėginėjimus. ' • - . ;

. Jie būtų daug geriau padarę, 
įteikdami': ne savo memorąndu- 
mą, bet jau. sena i paruostas ir 
yis dar SS šiol neįteiktas tai in- 
stįtųcijai peticijas, su daugybe, 
parašų dėl gyventojams teisių 
varžymo ir religijos persekioji
mo okupuotoje Lietuvoje.

Klauskime, kas įvyktų, jei 
amb. A. Yoųng Jungtinių Tautų 
asemblėjoje duotų eigą Gečio ir’ 
Česonio memorandumui? Aiš- - 
kų? kad klajūnas būtų spren
džiamas iš esmės, taigi būtų pa
liesta Lietuvos okupacija, o dėl 
to balsuojant, rusai gautų nea
bejotina persvarą, šį dalyką rei
kia žinoti ne tik visiems lietu-

Filadelfijoje ir kitur.
G. Urbono Toronte leidžiamai 

me “Speak Up” mėnesiniame 
laikraštyje, balandžio numery-, 
j e, yra buvusio kandidato į Bal
tuosius Rūmus kongreso atstok 
vo John M. Ashbrook (R.-Ohio)

—

? -Apylinkės metiniame narių susirinkime, sudaryti 
j susirinkimo dalyvių dauguma, kelti triukšmą, be jo
kio pagrindo, bei nusikaltimo nušalinti teisėtus, tik 
įpusėjusius savo kadencijoje, apylinkės valdybos ir 
kontrolės komisijos narius.

Išrinkti naują Cicero apylinkėje valdybą, kuri bus 
' ištikima ir sąžiningai vykdys bendradarbiautoji! - fron 

susi- to bičiulių įsakymus ir mūsų išeivijai žalingas jų už-
i %

L. B. 76 paragrafas sako: Apylinkės susirinkimas: 
“kasmet renka pusę apylinkės valdybos nariu

Impeach Andrew

pateikta rezoliucija, įteikta rei-

rge Hansen, Robert E. Badham* 
John H. Rousselot, Larry P. 
McDonald, John M. Ashbrook, 
Dan Marriott, Robert K.. Dor- 
nan ir Philip M. Crane.

Formalioje rezoliucijoje yra 
išskaičiuota 21 priežastis bei at
vejai, dėl kurių pagal JAV kon
stitucijos 2-jo straipsnio 4-tą 
:kyrių amb. Andrew Young ap
kaltintas,. atkreipiant dėmesį į 
stoką pasitikėjimo ir jo tinka
mumo einamoms pareigoms.

štai kalėtas rezolucijoje iš
eitų duomenų bei formalių 
altinimų: * •

1. JAV ambasadorius prie 
ungtinių Tautų siekė nušalinti
itikomunistinę Rodezijos val- 

j ią ir atduoti komunistinėms 
jėgoms, pasivadinusioms “Pa
triotiniu frontu”.

2. Būdamas’oficialio-e parei
gose, kurstė ekonomiškai boiko
tuoti prieškomunistinę Pietų 
Afriką.

3. Pažadėjo remti mokesčių 
mokėtojų pinigais komunistinę 
Guyanos valdžią pakeldamas 
nuo 1.1 iki 12.3 milijonų dole
rių pašalpą laike sekančių 3 me

JAV prezidentus — R. Nixoną 
ir G. Fordą rasistais.

5. Nesipriešino Kubos kariu
omenės buvimui Afrikoje ir tai 
vadino “stabilizuojančia jėga”.

6. įvykius Afrikoje rišo su ra-- 
siniais neramumais Amerikoje, 
taip pat pareiškė, kad “gali pri
sieiti sužlugdyti vakarų civili
zaciją tikslu likusiam pasauliui 
siekti laisvos ir broliškos visu
omenės”. Jis taip pat viešai pa
reiškė, kad komunizmą jis nie
kuomet nelaikė jam pavojingu.

7. Aktyviai palaikė sudaryti 
$100 milijonų fondą tikslu pa
dėti įvesti komunistinę tvarką 
Afrikoje, remiant raudonųjįj 
lėgas Tanzanijoj e,- Mozambike 
Ir Angoloje. * '

Taip pat duodami duomenys 
kad amb. A. Ycmng -nepasiprie
šino Vietnamo priėmimui j JT, 
Playboy magazine kaltino Gub. 
Wallace advokataujant “bom
barduotu juoduosius^ įtaigojo 
Izraelio vyriausybę tartis su 
palestiniečių teroristais, oficia
liai vadino švedus ir anglus ra-

A Vadino pastaruosius du

smerkė bolševikinius metodus “socializmui* įgyvendin
tu,‘Ij žemaitės jie bando daryti komunistę, bet nieko 
iš tos klastos neišeis.

Komunistinių organizacijų ju
dėjime. . —

Kongreso atstovas J.. M. Ash- 
brook tvirtina, kad šis įtartinų 
dalykų bei duomenų sąrašas yra 
lepūnas.

Ne mano dalykas kaltinti 
nb. A. Young, tik svarbu in- 
muoti ir visiems žinoti, kas 

a dabar darosi- Visos aplin
kybės ir duomenys rodo, kad 
Gečio ir česonio veiksmas 'nė- 
ra politiniai apmastytas. Tai tik 
dviejų pseuddpoEfi^ę^ nevy
kęs pąsivąi^lapįinįa^ politinė; 
se lankose. -

Išklausęs visą šitą labai £|- 
rimtų dviejų beiMbruomeniniH- 
kų elgesį, bet kuris humorą bgi 
sarkazmą mėgstąs Lįths klubo 
narys Čikagoje jj^m^ pasaky
tų:

— Ko jūs, vyrai, vaikšciojate 
ten, kur arklius kausto? "

t

i

ną kun. J. Stankevičių. Klebonas kun. J. Stankevičius 
ryžosi suderinti Cicero apylinkės valdybos narių tar
pe, kilusias skirtingas nuomones. Tuo tikslu, klebo
nas kun. J. Stankevičius pasiūlė apylinkės valdybos 
posėdį daryti klebonijoje. Klebonas kun. J. Sitankevi- 
čius daug dėjo pastangų, suderinti apylinkės valdy
bos narių nuomones, rasti bendrą kalbą, bet p. J. Arš- 
tikys ir p. A. Milūnas atsisakė vadovautis L. B. įsta
tais ir beprasmiai laikėsi niekuo napagrįstų savo už- 
šispyrfmų.

Tuomet klebonas kun. J. Stankevičius pasiūlė apy 
linkės valdybai, raštu kreiptis į L. B. aukštesnę instan 
ciją, kad išaiškintų, suderintų atsiradusias apylinkės 
valdybos narių tarpe skirtingas nuomones.

Tokiai padėčiai esant, apylinkės valdybos daugu
mą, nusprendė: 1974 m. sausio mėn. 20 d. paskelbtą 
apylinkės metinį narių susirinkimą atšaukti ir tuojau 

parašyti raštą L. B. Garbės Teismui. Sekantį apylinkės 
valdybom posėdį daryti, }9Qz4 ir. sausio mėn. 28 d. įv- 
Antano parapijos mažoje Šatėje. L. B. Garbės Teismui 
raštas buvo pasiųstas, 1974 m. sausio men. 30 d. pra
šant paaiškinti:
jtT 1. L. B. apylinkėje registruoto nario sąvoką, jo 

‘teises ir pareigas.
2. Ar turi teisę L. B. apylinkėje neregistruoti lietu 

viai, mažamečiai reikalaut^ kad* jies''būtų lępžiami 
į apylinkės, narių susirinkimų, ar turi teissę balsuoti 
rinkti L. B. institucijų pareigūnus ir patys būti ren
kami. -

3. Kokia tvarka vykdyti pusės apylinkės valdybos

Apie numątyto apylinkės narių 
šaukimą, buvo paskelbti
L. B. Krašto ir V. Vakarų Apygardos Valdybų pirmi-

susirinkimo a(- 
a spaudoje ir raštu praneštą

ninkams. Rašte buvo pabrėžia, kaip tik gausime L. 
.B. Garbės Teismo paaiškinimus, tuojau apyb.nkčs val
dyba, sušauks apylinkės narni metinį susirinkimą.

L. B. įstatų 79-tas paragrafas sako: Ąpyliakės su
sirinkimas, šaukiamas reikalui esant, bet ne rečiau 
kaip vieną karią per melus. Susirinkimui šaukti lait 
ko turime pakankamai. •» •

40 ASMENŲ REIKALAVIMO RAŠTAS
Dviejų valdybos opozicijos narių J. Arštįkio ir A. 

Milu no vadovaujama 40 pasirašiusių asmenų grupė, ne 
paisydami susidariusios padėties, garbingo susitarimo,” 
šv. Antano parapijos kebonijoje, kad apyliiokč val
dyba susirinks posėdžiui, 1974 m. sausio mėn. 28 d. 
šv. Antano parapijos klebonijoje, ks<į apybukčs yal- 
Milūpas sulaužė susitarimą ir 1971 m. sausio mėn. 24- 
25 d. d. įteikė Cicero apylinkės vadybai raštą, reika- 
aujant tuojau sušaukti Cicero apylinkės narių susi
rinkimą.

Cicero apylinkės \aldyba. savo posčdyj, 19^4 m. 
vasario mėn. 3 d. svarstė 40 asmenų reikalavimo raš
tą, sušaukti Cicero apylinkės narių susirinkimą h* ra
do:

1). 12-ka pasirašiusių asmenų yra neregistruoti 
L. B. Cicero apylinkėje lietuviai* daugumoje maža
mečiai.

ANDRIUS JUŠKEVIČIUS

; L. Bendruomenės Suskaldymo
’ Dokumentai
Z (Tęsinys)

2 L. B. įstatų 77 paragrafas sako: “Apylinkės
’rinkimo pilnateisiai dalyviai yra apylinkėje regisi-!gaidas.
J ruoti lietuviai”.
2 P. J. Arštikiui ir p. A. Milūnui buvo pasiūlyta per raidė a. *'
2 skaityti L. B. įstatų 77-tą paragrafų ir apylinkės vai-'dviejų metų terminui".

dyboje nekelti be pagrindo triukšmo. P. J. Arštikys ir Į Vykdant L. B. įstatų 76-tą paragrafą, buvo pasiū- 
-p. A. Milūnas nekreipė j tai dėmesio ir įžūliai reik a- lyta garbingai atsistatydinti trims apylinkės valdybos 
-Javo, kad į apylinkės metinį narių susirinkimą turi 'nariams, kurie 1973 m. sausio mėn. 7 d. apylinkės mc- 
. būti leidžiami visi, kas tik nori — apylinkėje neregįs-(tintame narių sisirinkime mažiausia buvo gavę bal-
truoti lietuviai ir mažamečiai vaikai. Visi jie turi tei-isų. P. J. Aęštikys balsų skaičiumi buvq antras iš pas- 
sę balsuotį, rinkti L. B. institucijų pareigūnus ir patys'kutiąių, mažiausia gavęs balsėj, bei jis griežtai ir ka
buti renkami. , tegoriškaj pareiškė: jis iš apylinkės vąldybos neatsis-

Kodėl p. J. Ąrštikys ir p. A. Milūnas sąmoningai,, tatydins, nes jis buvo išrinktas 2-jų metų kadencijos 
be pasigailėjimo trypė L. B. įstatus ir ko jie siekė to-J laikotarpiui. P. J. Ąrštikys, tokiu saro ptsispyrimu, su 
kiais įžūliais, nieko nepagrįstais reikalavimais? Į laikė nuo atsistatydinimo kitus du, gcęop valios, apy-

Jie be jokios atodairos siekė į Cicero apylinkes’linkės valdvbos narius.
metinį narių susirinkimą suvežti mažamečius vaikus,] p. J. Arštikys ir p. A. Milūnas ryžtingai trypė L. 
gyvenančius. Cicero, kurie ateitininkų Federacijos; B. įstatų nuostatus ir uoliai skaldė-grioyč L. B. Cicero 
dvasios vado, p. dr. P, Kisieliaus jau bus parengti, iš-, apylinkę, nes jų nusikalstamus da<ri>us veiksmingai 
mokyti, ką jie turi daryti ir ko jie neturi reikalauti.1 rėmė dr. P. Kisielius, jo suorganizuotas trnkšmadariu 
apylinkes narių susirinkime. (-bendradarbiautojų telkinys ir L. B. Krašto Valdybos

Suvežti į Chčero apylinkės metinį narių susrrinki-f pirmininkas p* J. Gaila.
mą, iš visos apylinkės p. dr. P. Kisieliaus ligonius, ben- L. B. Cicero apylinkės valdybos narių tarpe kilu-
šalirfinkus, o gal ir pasamdytus asmenis. šieji nesutarimai pasiekė šv. Antano parapijos klebo-nantį pasikeitimą, pirmame laikotarpyje.

• — NaajtaiMM, CUea*» & HL Ikursdav, May 18, 1978

(Bus daugiam
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• KUWRUA IR MOTRRŲ LIGO* 
GINEKOLOGIN* CHIRURGUA 

44<8 5*. Pvl«4hl «W. (Crowford 
•«cal ToL LU 5-6444 Į
r.U*u •‘■joniu* pagal susitarimą- J

ao~»ailiepu, skambinti 374-8004.'

INKSTŲ IR iLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

T»M. 695-0533 , 
Fox Valley Medical Center 

860 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

PR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wostchasfer Community klinikos 
Medicinos direktoęi^

1931 S. Hąnheim Rd., Westchester, IL.
V ALA? DOS: 3- 9 darbo dienom U ir

Rl I S6i-~27 ariu 562 2728

leoelta Kauną** Čią mątomt itn^U mądinj Aleksoto tiH< per Nąrpuną. Tai yra Iftel rata nuotrauka*

Stokime prieiais jo veidą su 
dėkojimu. Psalmes linksmai 
jam rj’kaųkime.

Kun. F y. Skėrys

Urą piratai Kolumbijoje
KVRACAQ (UPI). — Du ko 

luiuhięčiai Btiijolos ącrodioine, 
Kolumbijoje, grasindami lėkiu 
YO jgųlai, |>rjver|ė lėktuvą nu 
kręipti jųmfUioje j Lalj mies 
Ū, O YėlHU į Arubos salą, dar 
vėliau į CųvaHUP’ kur prasi
dėjo derybos su lėkimo pira
tais.

TĘU — BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

i*U W«ct W3rd Strati 
V«įan4o> pagal susitannn.

Mirė mokytojąs Ernestas Kavolis
Nusipelnęs pedagogas Ern- niąi, buvę jo auklėtiniai, kole- 

.stas Kavolis, gimęs 1922. 1.6 j 
Stonaičiuose ir gyvenos su tėvais < 
nuo 1925 m. Eglynų kaime, Pli
kių parapijoj, ^Klaipėdos krašte, 
mirė po sunkios operacijos prie 
klubikaulio/Huftgelenk - šlau- 
nio-kuįšio širdies smūgiu arba 

VtL ągal susitarimą. VždfTyta trečjambolija 1978. 423 Heidelbergo 
-------------- ------ ------------------ 1 universiteto klinikoj sulaukęs 
DR.LE0NAS ŠEIBUTIS : tik 56 m. amžiaus. Į

Pradžios mokykla jis lanke 
i Jakšy kaime, vėliau lietuvių 
Spartesniąją mokyklą Klaipėdo
je ir nuo 1938 m. ligi repatria
cijos į Vokietiją 1911 m. Tau
ragės mokytojų seminariją.

Atvykęs į Vokietiją, Buvo du 
metus jaunėsniuoju mokytoju 
vokiečių pradžios mokykloje 
Varšuvoje. 1944 pi. jį paėmė į 
vokiečių kąrįudmenęAVehr- 

i machtą/, ir greit pateko į karo 
! belaisvę. Gavo mokytojo vietą 
Luetzeisachsen (Bergstrasse, po 
to Oberfiockenbach) Odenmąld, 
Heddęsheime ir pųo 19^4 ni. Ii? 
gi mirties 24 metų^ buvo pra
džios mokyklos vedėju Mue- 
ckenloche. ’ '

1944 m. vedė vokietaitę iš 
tų vedybų susilaukė tris vaikus: 
dvi dukras ir viena sūnų, kurie 
jau suaugę.

Jo tėvai grįžo 1U5Q ipetais iš 
Klaipėdos krašto pas sįiny į Mu- 
eekenlochą ir jis labai rūpinosi 
savo tėveliais, kurie sunkius lai
kus pergyveno tėviškėje pa An
trojo pasaulinio karo. Tęvas 
Martynas Kavojis mirė ni. 
ir mamytė Anelė 1973 m. Abu 
palaidoti MueękęnJpc|įQ kapipė- 
se<

Būdami abu Tauragės moky
tojų sepnnanjoję, buvome geri 
draugai. Npp įS|4i pi. buvo mū
sų draugystė ligi 1953 m. nutra
uk tą. Vį^iškąį pelikėtąį susitiko- 

. ipc pi. rudenį Manphei- 
ipo niięsto centre ir ąjnąujįipo-'

* p,e draugelę, kuri tęsėsi Ugi

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2418 W ji Št. TtL 737-5149 

Tifaųia akis Pritaiko akinius ir 
♦iĮoįitaą lenses’*’

INKSTŲ, PŪSLĖS 25 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL aatraū, 1—4 popiet 
ketvirti 5—7 vaL vai, 

Ofise ielaf.; 77&2W> 
RėudMKijas teteU 448-5545

UK VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra ęrjktika, spec. MOTER J lig*^ 
Ofisas\2^2 WEST Svth SiP.'JET 

\ Tot. PR 8^1223

OFISO yAL.: pirm., antiact, trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir tirS vaL vak. Sostaaie- 
ni&is 2-4 v&L popiet ir kitu laiku 

‘ pągai susitarimą.

OKl’HOPEbAS-FKai'EZlSTAS 
Aparatai'- rtoležai. lied, ban- 

. : aa2ai.’5pe€i«ii pabalo. Ljjoms. 
f .(Area atapfiarU/Tr t t.

<850 West 63rd Sh, Chicago III. 60629 
* TeieL; PRospoci'iSOM

J"""1 J.l._
t Gėlės visoms progoms

BEVERLY MILLS GĖL1NYČ1A 
2443 WEST 63rd STREET 

Telfonai: PR 8-0833 ir PR 8r0834 
Naujoji Barbaras ir Gene Drishiy 

krautuvė.'
,/ THE DAISY STORE 

7918 Southwest Hwy Oair Lawn

perkraustymaiT
MOVING

Leidimai — Pilni .pariudi 
ŽEMA KA|NA 

R. ŠERĖNAS
T.J. WA 5-8063

gos mokytojai, įstaigų atstovai, f 
draugai ir pažįstami iš tėviškės 
ir MueckęnĮocho kaipio gyven
tojai.

Koplyčioje visi netilpo, nes 
buvo virš 200 žmonių susirinkę ! 
aplink koplyčią ir prie kapų. 
Kalbas iš koplyčios perdavė gar
siakalbiais.

Koplyčioje pęi® karsto nešė 
sargybą du Vasario 16 gimnazi
jos mokiniai (Laima Valiūnai- 
tė ir Petras Ramanauskas) tau
tiniais rūbais. Taip buvo velio
nis iš lietuviškosios pusės tin
kamai pagerbiąs. .

Atsisveikiį&io-kiltas pasakė 
ir puikius vainikus padėjo mo
kyklos inspektorius Kūno 
Schnader iš Heidelbergo Stutt- 
garto švietimo Ministerijos var 
du, Jakob Neckargemuendo 
miesto burmistro vardu, kuni
gas Schmitt katalikų Bažnyčios 
vardu, Hans Masalskis vokie
čių-lietuvių literatūros draugi
jos Hannoveryje vardu ir kuni
gas-Fr. Skėrys, buvusių Taura
gės mokytojųpseųpųąrijoą mce 
kinių bei Vąsarįb lf> giųmązįįps 
direktoriaus, mokytojų įf įuo- 
kiuiii vardų. .

Kunigas Fr. Skėrys iškėlė 
ypatingai savo gero prielelio nu
opelnus. verčiant lietuvių lite? 
rątūros klasikų veikalus į vokie
čių kalbą. hūYQ ą. a. dr. dr. 
Hermann Bųįlderiąįęgo dešinio- 

■ jq ranką jp jąm parėjo išleisti 
tęi$ knygas vpkięčių kalba: Kri- 
Stijpųo Pppęlaičio -‘Melus”, Di- 
onizos polkos “ĮĮųžĮkas ?cmaį? 
čių įr Lietuvą” ir Ąpląno $ara 
nausko “Anykščių Šilelį”.

Be to Kavolis vertė kitų poe-

tų* veikaĮųs įr ėilėraščius, kurie 
buvo atspausdinti “Mickevičiaus 
Brošiūrose” — “Mitzkewitsch- 
Blatter”, kurias eile metu išlei
do dr. Hermann Buddensiegas 
Heidelberge.

Kultūrinėje srityje mano ge
ras prietelis daug prisidėjo prie 
tautų bendradarbiavimo ir su
sipratimo bei iškėlė lietuvių li
teratūros klasikus bei kitus po
etus vokiečiams* čia jo didžia
usias nuopelnas'. Be to jis buvo 
vokiečių Jtietovių literatūros 
draugijos rięėgįi’inininkas. iv 
tenai kėlė.Lietuvos varda kitu 
tautų tarpe.

Jie reikalavo, kad lėktuvas 
juos nuveltų į Havaną pas 
diktatorių Castro. Per tą laiką 
keleiviai, kurių buvo per 100, 
susitarė ir puolė piratus, pra
dėjo juos mušti. Vienas piratų 
norėjo iš lėktuvo 
jį suėmė policija.

Lėktuvo piratai 
rącao saloje, kur

pabėgti, bet

palikti Cu- 
jie bug tei

siami, o lėktuvas su keleiviais 
grąžintas į Kolumbiją.

Vartojo čekų gamybos 
automatus . i

ROMA. — Romos policija 
jau nustebę, kpd Aldo Moro 
nušovė iš Čekijoje pagaminto 
automato CZ M61, kuris yra 
specialiai pagamintas ir pri
taikytas teroristiniams veiks
mams. Jis yra labai lengvas, 
trumpas, lengvai paslepiamas 
ir šaudant visas tuščias šovi
nių tūteles surenka į specia- 

La-bai jaucSnantį įspūdį su-Į b’ą prie automato pritaisytą dė 
žutę. žodžiu, be iššautų kul
tų, automatas jokių kitokių 
ŽA’Jnių nepalieka.

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI. KRIKŠČIONIUI

"Ii tikrųjų <1 būsiu >u tavim". — 2 Možis 3:12.
Šitie žodžiai suteikia labai daug paguodos Dievo žmonėms visur ir visa

da, kuomet jie stengiasi atlikti kokią nors dalį Viešpaties darbe, klausydami 
jo pakvietimą ir pildydami jo įsakymus. Jei Dievas yra su mumis ir yra 
mūsų Gynėjas ir Glabėjas, kas tad gali prieš mus būti? Kaip Mozė turėjo 
daug kliūčių ir trukdymų, taip ir mes turėsime įvairių kliūčių, trukdymų ir 
pasipriešinimų, nes tebeturime patys savų kūno silpnybių ir netobulybių, 
kurios kartais kenkia ir kliudo mūsų pasistengimui sėkmingai tarnauti VieS- 
pačiui ir tiems, kurie yra jo. Tokiuose atsitikimuose reikia nukreipti savo 
iWymo akis į Tą, kuriam mes tarnaujame ir atsiminti jo pažadą: “Iš tik’ 
rųjų aš būsiu su tavim”. Taip darydami mes iš tikrųjų nugalėsime.

Visi žino, kad mlrfU yr» ‘lUuri ir palieHa kiekvieną. Ber <ur yra mi
rusieji? į tą klausimą atsako knygute "Viltis po mirtie*”, kurią gausite ne- 

mękamai. Rašykite: 4
E. ZaVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 66629.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

darė jo mokyįĮes vaikai,^kurie 
turėjo po 'gė^rankęse ir^prie 
kapa.atsisvę^HEfiitt. gieiįųo^iš*’ 
kilmingai ' gięšritę ’ ‘•Dieve* Tėve 
danguje’7. Po šios giesmės visi 
vaikai priėjo prie duobės ir įme
tė gėles į duobę, ^u ašarom vai
kučiai atsisveikino paskutinį 
karta su savo mylimu moky
klos vedėju- ir mokytoju.

Kapas skendo gėlėse. 30 su, 
viršum vainikų buvo padėta.

Po ilgų gyvenimo klaidžioji
mų Ernstas- Kavolis rado savo 
amžiną poilsio iyįetą daug per 
anksti ^lueckeidocho kapinėse 
šalia savo tėvų.. Ilsėkis, mielas 
drauge,.svetimoje žemėje Vieš
paties raųiybėję, nes tu dąugiaų 
nebematysi sąvo Tėvynės, ku
rią tu taip nuoširdžiai mylėjai ji e, 4416 So7.Western Ave. Kariai ir 
ir taip branginai.

Žmonai, dukroms, sūnui, vai- 
kaičiagis, sęserei hroliųį su 
ąeimojnisį, gyvenantiems Vaka
rų Vokietijoje, reiškiu savo gi
liausią užuojautą.
Laidojimo pamokslą tekstas:
Bet Vięąpąls ipąp pašiūrė 

saugi aukštumą/y* ‘ipano pięT 
vąs — mano prieglaudos uola..

• Belgas Adolfas Sax 19-tame 
šimtmetyje išrado pypkės for
mos kametą, žinomą seksafo- 
no vardu. Jis buvo vienas iš pa
grindinių dziazo muzikos inst
rumentu.

SUSIRINKIMU

Jopiškiečiu Labdarybės ir Kultūros 
klubas rengia žaidimu popiete - Card 
ir Bunco Šį šekmadienį, gegužės 21 d. 
1:00 vai. popiet Dariaus-Girėno salė-

1 ]C, Tllv OU. YVCoLCLIL 1A
i svęčiai kviečiami atsilankyti. Bus ge- 
f ru dovanų, o po žaidimų kavute.J

Kviečią Valdyba ir komisiją. 4 • -

Lietuviu Žagarės klubo pusmetinis 
nariu susirinkimas įvyks sekmadienį, 
gegužės 21 d., 12 vai. Anelės salėje, 
4500 So. Talman Avė. Nariai prašomi 
atsilankyti nes yra svarbių reikalu 
ir po šio susirinkimo klubas išeina 
atostogų, o reikalui esant kreiptis į 
vadyba tel. 585-5611. Po susirinkimo 
bus vąišes. * . . —

Rote Dtdzgąlviene, rast.

Mažeika S/Evans
• Laidotuvių Direktoriai

J Trys Modemiškos Koplyčios
& Mašinoms Vieta
< Tel. 737-8600
tį Tek 737-8601

EUDEIKISGAIDAS — DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA. LAIDOJIMO ĮSTAIGĄ

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tel 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDĮJIONED KOPLYČIOS

TĖVAS LR sūnus
MARQUETTE FUNERAL HOME
L / 2533 W, 71st Street
į Telef. 476-2345-6

» * 1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef. 863-2108-9

I TRYS M0Ū5RNISK0S KOPLYČIOS

ATKSTft TUT0M0BIL1AMS PASTATYTI

Į MOVING
Apdraustas parkraustymas 

ii įvairių atstumu.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 3M-1S82 arba 376-5996

r !-■ _______________ 't—’

SOPHIE BĄRCUŠ 
RADIJO iKIMOS VALANDOS 

Vliof programoj li WO PA, 

1490 IdL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet Šeštadieniais 
ir sėfcmadienlria nuo OQIE

pat jo mirties, t
Laidojimo a|M?igas Muck- 

enlocho kapinėse 1978. <1.26 
dvieių kalbpip atliko viplos c- 
vangelikų kunigas AJ. Beyer ir 

' lietuvių evangelikų kunigas Fr. 
Skėrys iš Mannheimo. Atsisvei
kint susirinko visi Mueckenlo- 
cho pradžios mokyklos nioki-

ENERGY 
WISE «

l'MlllimiYIIIIIJIIjlIil'HItl

Yądi|« Aldoną Dauku*

TaltU HEmlock «4U

$o. MAPLEW€K)Q AVĖ.
ILL.

•ad FĮJSLASH 
ipSAke people
■MN MNIU

Limit use of diswasher 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.
Don’t be a Bom Loser!

Does a meatless meal sound 
hke an incomplete meal? It 
doesn’t have to be. A meal with
out meat can be nutritious^ deli* 
dous and easy to make, efije- 
cially when it’s made the fast, 
microwave way. Add variety to 
your family’s menus with these 
easy entrees from the Whirlpool 
microwave oven cookbook. In 
the Dutch Cheese Casserole, 
thrifty cheese takes the place 
of meat

DUTCH CHEESE CASSEROLE 
total eookiD< time: XI minutes

4 C. thinly sliced zoochlrti 
(IDk) 
e.'water

1^4 c. sliced fresh mushrooms
H c. chopped onion -
1 dove girife, ntinced
4 T. batter or margarine

M e. all-purpose flour
% t salt % t pepper
% L dried terfl, crushed z

XI4 e.milk
1 c. rfiredded rood* cbee*
4 e. wide noodles, cooked

A drained
3 T. chopped pimento 

e. shredded rauda cbeew
In 2-quaft casserole, combine 

zucchini and water. Cook, ėov- 
ered, at HIGH 6-7 minutes, till 
tender, stiff ing once. Drain; set 
aside. In same casserole, com
bine mushrooms, onion, garlic 
and butter. Cook, covered, at 
HIGH for 3 minutes or till ten* 
der. Blend in flour, salt, basQ 
and H t pepper. Add milk: dook 
at HIGH for 5 minutes or till 
thick and bubbly, stirring after 
2 mln. and-then after each yiin.

. Stir in 1 c. goods cbeeae till 
melted. Add tucchinL noodle. 
an< pimento Coot at HIGH 
for 6-7 minute® or till heated 
through, stirring once. Sprinkle 
M e. g«Jda eheeee atop catoe- 
roJe ; cook at HIGH tor X BtiL 
Makm < '

TAXGT HOT STINACH SALAD TOSS 
total ęookinr time: 13 minute* 

i T. lemon juice 
1 T. prepared herjąrądhh
1 L WnrchestershJre sauce
2 hart-eeoked eggs * v 
1 10-<n- peckąge fresh spinach, torl| 1

8 iBce
2 T. fifote green ento 
4 L xu-purpose fl<W

% f. vato:
In large mixing oCxl cook bacon covered with paper towel* at 

mm fdr < Salntrtds. tiring bowl ball-turn once. TUmove bacon 
from bowį leaving c. drippings In bowl. Cook onion in reserved 
{frtaPtoCFL lujluwpM. ai HIGH for 1 min. Blend in float, salt, dteb 
pepper. SCr in water, lemon juke, horseradish, and Woroesterithlre 
sauce. Cook at HIGH for 3 min. or till mixture thickens and bubble^ 
stirring after each minute. Add crumbled bacon, diced eggs and. 
spinach to sauce. Tom to Coat with dreaMnt. Cook, uneotemL at 
HIGH for 1 minwte. Toss again before serving. Makes 4-4 savings.

MICRO TTP/ Create a spontaneous soup with celery, onion, 
parsley, carrote, and that dab o< Wloder meat or pseta. Add f-2 e. 
water, season ings, and itanmer at MEDIUM until flavor* are blended 
and vegetables, are tender. Or me cMckte cMMte and boaea and 
add leftover rice .er vegetables, diced chicken. Ne Ūme tą mate 
yter etocltTBitet canned ermm er cleat wwp. er a mH. 
Add fresh mushgaąp®, CTben onions, ąh’

beariu supper.

un, dry wine ... te 
netns totą MM *

NARIAI:
Ckie&gof

Lietuviu
Laidotuvių
Dfrertorii
Awociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVfc 
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

4307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Ard r 7-340J

BUTKUS - VASAITIS
1445 So. 50th Avė,, Cicero, ŪL Phone: OLympie 2-19G3

PETRAS yiĘLIŪNAS
*348 So. CALIFORNIA AVE. Phone LAfayeUe 3-2571

GEORGE F. RUDMINAS
{31g So. UJIUN1CA AVB. TH.: TAM. M1M-11M

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICr*

2424 WES1 69tfl STRKTT Kr public 7-121*
2314 WEST 23rd PLACE YLUnia .7-647J
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Pakw Hill*, kU. 974-441*

P. J. RIDIKAS
M54 So. HALSTED STREET Phom: YArdi

l
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— Povilas P. Dargis, SLA pre 
zidentas ir Sandaros centro val
dybos pirmininkas, gegužės 21 
d dalyvaus Don Varnas Posto 
salėje SLA kuopų suvažiavime 
ir Sandaros gegužinėj įteiks at- 
žymėjimus Sandarai nusipelniu
siems veikėjams bei talkinin
kams.

— Titas Brisk ait is, Varpo žur 
nalo administratorius, su ponia 
prieš mėnesį išvyko j Miapii, 
Floridą pas savo dukrą, šiomis 
dienomis grįžta į Melrose Par
ką ir netrukus išsiuntinės nau
ją Varpo numerį.

— Stanley Molis, visuomenei 
žinomas veikėjas, Sandaros ge
gužinėje šį sekmadienį, gegužės 
21 d./Lietuvos Vyčių salėj, 2455 
W.47th Ave., Chicago j e bus 
programos pranešėju.

— Ona Biežienė iš Oak Lawn 
apylinkės, žinoma Amerikos 
lietuvių veikėja ir solistė, yra 
patenkinta nauju — senelės ti
tulu. Jos duktė Yolanda ir žen-| 
tas Raymondas Tamošiūnas-—: 
Thomson susilaukė sūnaus Rai
mondo Setepono.Pastarasis var 
das parinktas senelio a a. dr. 
Stepono Biežio atminčiai.

Pirmyn choro jp^d&tymuoxe. 
domėjosi menu ir lankė Meno 

‘ InsOtutą. Dar nebaigusi mokyk
los, ji jau gavo tarnybą Colora
do valstijoj. Denver mieste. 
Ten planuoja vykti birželio mė
nesį.

— Teodora Kuzienė, Sanda
ros ir ALTo veikėja, jau sugrį
žo iš Floridos ir įsijungė į ben
drą veiklą.
— Dr Jonas Valaitis, Prof. St. 

Kairio ir K.Bielinio paminklams 
| statyti vykd-komiteto pirminin

kas. į garbės komitetą pakvietė 
Lietuvos gen. konsulę Juzę Dau

i •

SPECIALI 20% NUOLAIDA 
Už 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS.* 
Daug įvairių puošmenų. Moka
me ^4 už sidabrinį <lolerį. Per-, 
kame pašto ženklus ir pinigų 
kolekcijas. PATRIA, 1207 So. Į 
Sacramento^ Tel.247-5018. (Pr.)

Didesni mokesčiai 
. nepadeda

WASHINGTON, D. C. —So
cialinio draudimo valdytojai pa
reiškė, kad padidinti socialinio

Lietuvos gen. Konsulę Ju?ę Dau pij<>s salėje, 6820 So. .Wash kimą, kuri? jvyks 1978. 5. 21. draudimo mokesčiai mažai pa- 
■ t?naw Avė., Yra svarbių reika-tž vai. popiet, šaulių Namuose,įdeda,betjievisdėltoprašokon- 

i-j 2417 W.‘ 43 St. Chicago, 111 greso greitomis neišspręsti so- 
' Nartų dah-vavimas' Vranb'ūti-< cialinio draudimo mokesčių su- 

vininkus. Laukiame gausiai jū- nas. Kviečiame visus geros mažinimą, 
su dalyvavimo.

Stasys Patlaba

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

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINĖMS 1SSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Plezdenta 
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. VIrginla‘7-7747

— Nancy Antoinette Norbu- 
butaitė iš Marquette Parko,Eve 
linos ir Edvardo duktė, baigė 
Valparaiso, universitete medici
nos slaugiit mokyklą. Išleistu
vės bus šį sekmadienį. Tai šutei 
kia daug džiaugsmo tėvams ir 
senelei poniai Kazys iš Ever
green Parko. Nancy yra daly
vavusi Ateities šokėjų grupėje

dr. Juozą K. Valiūną-ir ALTos 
pirmininką dr. Kazį Bobelį.

— Mykolas Pranevičius, dide
lis žuvavimo mėgėjas, vėl išvy
ko su draugais porai savaičių 
pažvejoti. Tikimės, kad šį kartą 
jie parvyks su žuvimis.

— Juozas Ascilla, kuris daug 
rūpinasi Naujienų ir Sandaros 
reikalais, netrukus švęs savo» -7* 
90-tąjį gimtadienį. Nors nese-j 
piai jam teko- būti ligoninėje,) 
bet dabar jis laikosi gana ge- • 
rai. j

— Angelė Venclovienė dažnai 
nuvyksta į Wisconsin valstiją, 
pas savo dukrą, bet šį kartą ga
na ilgą laiką išbuvo Flori
doje.

— Juzė Gulbinienė su savo 
Aldona Oliene, kaip visuomet, 
talkininkaus Sandaros geguži
nėje šį sekmadienį, Lietuvos 
Vyčių salėje, 2455 W. 47th St., 
Chicagoje. Juzė Gulbinienė yra 
didelė spaudos rėmėja.

— Marquette Parko Lietuvių! 
namų savininkų draugijos na
rių susirinkimas bus gegužės 19

lų aptarti. Išgirsite daug nau
dingų žinių, liečiančių namų sa-i ?

nos lietuvius šiam nusirinkime 
gausiai dalyvauti. <

( Įėjimas visiems laisvas. P<
— JAV (R.) LB Brighton Par- visko bus kavutė, 
ko apylinkės valdyba šaukit Į 
visuotiną metinį narių susirii ’

A. Abraitis
Apylinkės p-kas

Socialinio draudimo fondas, 
iš kurio apmokama ligoninių ir 
daktarų pateiktas sąskaitas,ban 
krutuos 1990 m., jei jis kaip 
nors nebus papildytas stambes
nėmis sumomis.

BRIGHTON PARKE: 21 buto mū
rinis namas, gazu šildomas dau
giau kaip $36,000 metinių paja
mų. kaina — 5 metų pajamos,
MARQUETTE PARKE: didelis mū

rinis bungalow, gazu šildomas. įreng
tas skiepas, 30 pėdų sklypas, $37,500j

TURIME PIRKĖJŲ, trūksta namų, 
25 m. kaip be pertraukos tarnaujame 
lietuviams ir jų draugams ’

RIMTAS NAMŲ . i
PARDAVIMAS

VIENETŲ mūras ir garažas. Nau-

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar
bo valandomis informacijų prašome kreiptis te
lefonu:

HA 1-6100.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARDA N0REIKIEN1

Wert SL, Chloro, HL • Trt. WA 5-Z7E7.
Dideli* aMMntimes vkm rOŪac tvrtri* wntdw

MAIŠTAI ti RUROFOC M NMUŲ; S :

Neparduos ginklų Turkijai
WASHINGTON. — Senato 

užsienio reikalams komitetas 
nubalsavo, neparjduoti Turki 
jai ginklų, iki ji geruoju nesu
sitaikys su Graikija. Tokį ko
miteto sprendimą dar turės 
apsvarstoIi ir priimti ar at 
niršti kongresas.

Jei ginklai nebus parduoda 
mi Turkijai, kurie jai yra da
bar labai ei kalingi krašto ap
saugai, tai manoma, kad tuo-, 
met Turkija bus priversta tar
tis tai Krcn liumi ir išstoti 
NATO.

Notary, Public 
lusurance,. Income Tax 

2951 W. 63rd SL Tek 436-787S

]S

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
įvairi apdraųda — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkant 
nuomininkus

4243 W. 63rd SL, Chlctga 
TeL 767-0600.

4 . ._______
jas gazu šildymas. Našle atiduoda už 
$38,800. k <

5 KAMB. labai modemus mūro na
mas ant plataus sklypo, tinkamas šei
mai žavingai gyventi. Arti 53-čios ir 
Kedzie. $38,000. ; * -

MODERNUS 15 metų murinamas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, vięta Mar
quette Parke, aukšta kokybe, žema 
kaina. ’ v

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 
juettp Parke.

DIDELIS ir patvarus namas Mar
quette Parke gabiam ir tvarkingam 
žmogui. Pigus — $16,900.

LIETUVIŲ MĖGIAMOJ gamtoj ne
toli nuo Chicagos prie ežero didelis 
namas ir 3 akrai žemės, paug. gerų 
priestatų. Svarus oras, aplinka ir na
mas, tinkamas pastoviam gyvenimui. 
$45,000. ’•

REAL ESTATE

HELP WANTED — MALE 
Da rbln I nky Ralkla

2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

d., penktadienį, 7:00 vai. vak.
-»■ — — — — — — — —■ ~ i

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
,... , J ■ ‘ - ' , ■ . _■ . . . - ' ■ .

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipias* i visus akai’ 
tytojus ir į visus lietuvius, irprąšo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausia Amerikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tflndų sudaryti nenutrūk
stamą grandlsę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip^ pat pavergtos Lietuvos ir' jos &onių gerovei, bendromis Jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rei 
kalų renesanso. - . • .

SIUNTINIAI J LIETUVA
■■_ . r J ' -

Cosmos Parcels Express Corp.
MAXQurrra gift parcels suvki

visus skaT

. -L '

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI I

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatu, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis nanjleme skaHytnjams.

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio. 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, tel 813—391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos -būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu dr kitais moderniais jrengi-mm

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties MAplink mus ir mūsą 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos nude
ramame Naujienų piknike. / . ' 7 - •_> '

Visas ir visus kviečiame 1 didžiąją talką. »

a “LIETUVOS AIDAI”
KAZE BRAZDZlONYTl,

PROGRAMOS VEDĖJA^. .
\J/ W0PA 14907 AMTrivit 9:30—10:00 p. jn...

. WLNR 106.3 FM Sat ai StOC—10:00 p. m.

2646 W. 71 it Street, Chicago, IIIinoit 60629
Telef. - 77S-53 74 5

Gyventojų prieauglis 
Kinijoje

PEKING. — Raudonojoje 
Kinijoje dabar yra ()60 milijo 
nu gyventojų: Kasmet Kinijo 
je .priauga nemažiau 100 mi 
lijonų naujų piliečių.

• Daugelis yra įsitikinę, kad 
nosies niežėjimas kieno nors kai 
bos apie jus. Lietuviai sako,; 

;kad išgirs kokią nors žinią, Jei 
niežti dešinės rankos delną, tai 
turėsi išlaidų, o jei kairės—gau
si pipirų. Lietuviai tap pat šaky 
dayo, kad žeksėjmą iššaukia, 
jei kas nors- tave mini. Je? ats
pėsi kas, tai nustosi žeksėti.

MACHINE HELPERS 
DAY SHIFT

$4.85 to $5.05 per hour 
Plus Bonus 

NIGHT SHIFT
$5.10 to $5.30 per hour 

Plus Bonus
No experience Necessary 

Will train. Company paid major med
ical, health & life insurance, pension 
plan. Clean & heated working con
ditions.

APPLY IN PERSON 
NATIONAL STEEL SERVICE 

CENTER, INC. 
2424 Oakton St., 

Evanston, HL

CHOCOLATE DIPPER
EXPERIENCED

Full or Part time near north location.
Call 939-6200

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

ELECTROS IRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos mlosto leidimą/ 
Dirbu Ir užmiesčiuose grolb ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ava. I 

Tol. 927-3559 «

TAISAU IR DAŽAU 
NAMUS : ,• į - 

IR VISKĄ NAMĘ-ry 
Telefonuoti: 

523-9367 arba 737-0397,v 
ALEKSAS ■

_ Prenumeratos pratęsimo, užsakymu., .bei galimu, .statytojų reikalams 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60608

• E anksto be raginimo pratęsia savo prenumeratą, taupydamas laika ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede dol

Pavardė ir vardas_________________________________________

Adresas

• Užsakau* Naujienas kaip dovaną savo - 
yra naujas skaitytojas. Priede doL

Pavardė ir vardas -_____________

kuris

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

♦ Platinimo vajaus proga.

Adresas —_________________________ _ __________ _

• Platinimo vajaus oroga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites suslpa. 
tinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.

Pavardė ir vardas _________ _ _____ *____________ _____ _________

Adresas_____________ . ... „

Pavardė ir vardas

Adresas _______

Pavardė ir vardas

adresas

Šiuo metu vyksta Susirienijinio- Lietuvių. 
Amerikoje Naujiems Nariams Įrašyti 1978 

m. Specialus Vajus
•Susivienijimas kviečia visus geros valios lietuvius ir jų draugus 

įsijungti į SLA narių šeimų ir pasinaudoti šio VAJAUS-lengvato
mis ir privilegijomis-

Norime atkreipti ir esamųjų Susivienijimo narių dėmesį, kad ir 
jie gali pasinaudoti vajumi ir nepraleisti šios progos apsidrausti 
pridėtinėmis apdraudomis.

★ Dabartinio Vajaus metu duodama didelėfSet 50% NUO
LAIDA nuo pirmųjų metų metiniu mokesčių.

★ Apsidrausti galima iki 70 metų Amžiaus, netikrinant svei
katos.

★ Aplikantai nuo 1 iki 60 metų gali apsidrausti nUo $1,000
iki $5,000. A _

★ Aplikantai nuo 61 iki 70 metų gali apsidrausti $1,000 arba
$2,000. a

★ Per šį Vajų galima pasirinkti sekančius ąpdraudų planus: 
Viso Amžiaus Mokamą apdraudą (Whole Life V-l)
Viso Amžiaus-Mokamą tik per 20 metų (20 Payment 
Life V-2)
Metų Taupomąją apdraudą (20 Year Endowment V-3) ir 
10 Metų Taupomąją apdraudą (10 Year Endowment 1FX)

★ Po trijų metų nariams garantuojamos neprarandamos ap
draudę vertybes (Cash Surrender ir Paid-Up Valtie)

Smulkesnių informacijų ir specialiai šiam VAJUI pritaikytų 
Non-Medical aplikacijų galima gauti pas vietinį SLA Organizato
rių ar Finansų Sekretorų. Taip pat galima kreiptis ir j Susivieniji
mo Centrą: <

Lithuanian Alliance "ef America
307 W. 30th Street *
New York, N. Y. 10001
Tel. (212) 563-2210

Prašydami aplikacijų, pažymėkite savo gimimo datą (mėnesį, 
dieną ir metus), tada siundiaut-apUkacijas JWrtt* bui fųrafiešti ap- 
draudų moksliai. “ ... ? ’•

•• Anglas ; Earl of Sandwich 
norėjo surasti civilizuotą užkan 
dįrir 1744 m. išrado sumuštinį, 
kurį ^anglai pavadino - išradėjo 
ir. inteligentiško valgymo puo

selėtoju vardu.

— Jei žinote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa 
vaites nemokamai.

Juozo šmotelio

Atsiminimų Skirsneliai
atspausdinti

Graži, lengvai skaitoma ir 
įdomi 250 puslapių knyga su
krauta autoriaus troboje,

Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisakyti 
paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Are.
Chicago, Ill. 60629

Too reikalu Jums gali dat>( 
padėti teisininko Prano Šulo pa 
ruoSta, teisėjo Alphonse Well? 
peržiūrėta, “Sūduvc*” iileisū 
knyga —

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legaHškomls formomis
Knyga su. formomis gauna 

ma *NaujienŲ’ administracijoj 
Knygos kaina KL Su legalifko 
mis formomis — B&3&.

Užsakymus su Money orde- 
rin dužti: “Naujienos”, 1739 S

HOUSE MAN who is handy around 
the home. Must be over 45. Live-in. 
Foreign welcome but must speak un
derstandable English. ’Thursdays and 
every other Sunday off. $125 per 
week. Near North side Chicago. Ref
erences required.

\ Call weekdays 372-3505.

U—18 M. AMŽIAUS VAmyOTOJAI 
Tikti! $9E pusnim lutomoMU* 

Liability apdraudimas pensininkams 
Kreiptu •

A. LAURAI
U45 ASHLAND AVĮ. > b 

52X775 / X

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

HEALTHY FOOD restoranui, 
esančiam 3236 So. Halsted St., 
reikalinga patyrusi padavėja. 
Prašome kreitpis 326*2724 te
lefonu.

SEWING MACHINE 
OPERATOR 9

To work three or four days a week. 
Must have experience in sewing cu
shions.

342-2049

RENTING IN GENERAL 
N u • m o s J___

Prie Halsted ir 18-tos vidutinio 
amžiaus moteriškei išnuomojamas 
švarus, ramus kambarys su teise na- 
ulotis dideliu butu, šiluma,, virtuve 
ir vonia Telefonuoti savininkei

FE 3-1283. c i

Didžiausiai kaiUu į 
pasirinkimas (VC

lWUrrį od U ranką
OUoMoje v

1&5 North WabaA Atsėsk

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBES 

Pardavimai Ir Taifyaaa 
IBM WEST WHi STREET 

Tatofc RIpoMte T-1B41

M. i I M K U S 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE , 
42S9 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, gimimu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 406S AreMr Av 
Čhic»go, UI. 60631. Tel. YA 7-S9tC 

>_ ■------

BEST THINGS IN LIFE

I^<1 Frank ZapolU
| T2O8V1 W.VSffi St JSLl 

QA 4-M54

MAUĮIBNO*, CMKA3O *, ILL,Thv*<H

^y«

1

(j»taiffO4) ii 
677-84S?

18. 197S




