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kar A. Bhutto, buvęs darbiečių I naciai> siautę Hitlerio valdymo
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jo'būtiatida- 
lėr nėapsižiū-

Izraelyje ieško kaltina
mosios medžiagos

Amerikoje yra keli įtariami

Čhicagos miesto mero pareigoms. Balandžio 3 dieną 
balsavusieji jai davė daugiausia balsų, net 82%.

Moksiininkai nori saugiu 
priemonių

- WASHINGTON. D.C. — Ato
mo skaldymo specialistai moks-
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. MIDDLETOWN, - Pa. — Ant-. 
radienį pavyko nustatyti prie
žastį, sukėlusią tiek daug rū
pesčio. visiems Middletown gy
ventojams. Antradienio popietę 
specialiai • apsišarvavę du inži
nieriai įžengė į pečiaus vidų ir 
rado uždarytą vieną valvulą, 
kuri turėjo būti atidaryta. Pe
čius , turi kelis vamzdžius spro
gusio atomo dujoms išeiti. Kai 
buvo daromi bandymai, .tai ke
lios valvulėš buvo uždarytos. 
Paleidus pečių visu smarkumu, 
visos yątvulė 
rytos, bet v: 
rėjimą buvot palikta uždaryta. 
Ta valvūle neišėjusios nuodin
gos dujos veržėsi laukan kitais 
keliais. Nelaimė būtų išvengta, 
jeigu valvūlė būtų buvusi ati
daryta.

GYVENTOJAI

ATRODO, KAD VIETOS GYVENTOJAMS 
PAVOJUS JAU PRAĖJO

BE ATOMO AMERIKAI 
BŪTŲ SUNKU

Jeigu nutartų neskaidyti ato
mo ir nenaudotų jo energijos 
pramonei, tai Amerika turėtu 

.didelių sunkumų. Dabar beveik 
kiekvienoje valstijoje atomas 
naudojamas elektrai gaminti ir 

. kitiems pramonės tikslams. Jei
gu elektrą tektų gaminti seno
mis priemonėmis, tai ji žymiai 
brangiau kainuotų. Atomo ener
gija, jau tapo Amerikos pramo
nės dalimi. Jos išjungimas žy
miai pabrangintų pramonės ga
minius.

Kiniečiai nori 
pasitarti

PEKINAS. Kinija. — Kinijos 
vyriausybė pranešė sovietų vy
riausybei, kad balandžio 11 die
ną pasiba’g-a Sovietų Sąjungos 
ir Kinijos pasirašyta sutartis 
abiejų valstybių santykiams 
tvarkyti. |

Kinija nenori atnaujinti tos 
pačios “draugįškumo” sutarties, 
O Sovie‘u Saiunea neberuošia 
Kinijai draugingesnės, bet jie ‘ 
pripazjsta, kad abi valstybes • h j

turi šiokį tokį susitarimą turėti, i Gen. Zia buvo Pakistano ka- 
KinieČiai pataria nelaukti, kad 1 riuomenės štabo viršininkas, 
vėliau nekiltų koks konfliktas. Į Premjeras Buto, laimėjęs rinki- 
Sovietų Sąjunga būtų norėjusi j mus. sudarė darbiečių vyriausy- 
pratęsti buvusią “draugingumo”

KONFLIKTAS TARP KARO MINISTERIO 
IR PREMJERO TĘSĖSI KELIS METUS

RAWALPINDI, Pakistanas.—j —
Diktatorius Mahommed Zia pra
eitą trečiadienį oficialiai paskel
bė. kad trečiadienio rytą vietos 
kalėjime buvo pakartas Zulfi-

bę ir pakvietė generolą Zia 
sutartį, bet kiniečiai tada atsa- krašto apsaugos ministeriu. Jam 
kė. kad tokio “draugingumo” . papasakojo darbiečių norimas 
jie nenori. Manoma, kad pavyks 
paruošti trumpą kylančių klau
simų dienotvarkę ir susitarti.

i laikais. Nuo nacių nukentėju
sieji nuvyko i Izraelį, kad galė
tų surasti kaltinamosios medžia
gos. Jie mano, kad Izraelyje ga- 

I lės rasti dokumentų ar nuken- 
j tėjusių žmonių liudijimų. Izrae- 
> lio pareigūnai surinko daug do- 
’ kumentų pokarinėje Vokietijoje 
j ir Amerikoje, bet to jiems ne- 
I pakanka. Paskutiniu metu Iz- 
i raelis pardėjo naudoti ir rusų 
j paleistą medžiagą, bet patirtis 
į parodė, kad ji dažnai yra klas
tota.

kubtį ‘ Middletown gyventojus, 
bet daugelis žmonių savo šeimas 
jau buvo išvežę Į saugesnes vie
tas. Buvo, liepta', išvežti nėščias 
moteris ir kūdikius,; .nes jie la
bai jautrūs suskilusio atomo du
joms, ' bet Middletowrr praeitą 
savaitgalį ’buvo?, apytuštis. Poli
cija apskaičiuoja, kad biivo iš
važiavę apie 200,000 žmonių. Jie 
važiavo toliau, į kalnus, pas sau
giose vietose gyvenančius gimi
nes 'ir pažįstamus. - Trečiadienį 
žmonės jau pradėjo, grįžti namo, 
kai išaiškinta, kad didesnio 
sprogimo'’pavojūs jau esąs pra
ėjęs. Mieste ir apylnikėse gyve
no apie 400,000 žmonių.

Mokslininkai ruošia sauges
nius pečius atomui skaldyti ir 
ruošiasi tikrinti dabar veikian
čius.

GALI TRAUKTI ' 
TEISMAN

Nustačiusios, kad prasiveržu- 
sios dujos galėjo pakenkti žmo
nių sveikatai, bijomasi galimų 
bylų vietos teismuose. Advoka
tai gali traukti teisman elektros 
bendrovę už žmogaus padarytą 
klaidą ir oro teršimą. Apylinkė
je yra susitgusių vėžiu.

Be to, kitas pranešimas sako, 
kad pastebėtas pienas, užkrės
tas pavojingomis jodo dujomis. 
Jodas rastas piene, melžtame iš 
karvių, besiganiusių 40 mylių 
atstume. Tas jodas galėjo atsi
rasti piene ir kitais keliais, bet 
labai sunku bus įrodyti, kad jo
das negalėjo kilti iš supleišėju
sio pečiaus.

PANEIGIA ŽINIĄ APIE 
UŽDARYTĄ VALVULĘ

MIDDLETOWN, Pa. — Na
tional Regulatory Commission, 
tikrinanti pastatytas priemones 

- atomo energijai išnaudoti, pa
neigia žinias apie palikta užda
rą val-vidę/ Ji negalėjusi7 būti 
palikta uždaryta; nes viskas bu
vo tinkamai patikrinta ir tik ta
da leista gaminti elektrą. Dabar 
turės nustatyti, ar valvulę gali 
uždaryti sproginėjantis atomas.

SUGEDUSĮ PEČIŲ TEKS 
IŠGRIAUTI

Specialistai apskaičiuoja, kad 
supleišėjusį Middletown atomui 
sprogdinti pečių teks visai iš
griauti. Pečius dar neužgesęs, 
bet jame buvusieji specialistai 
mano, kad naujai jo užkurti ne
verta. Pečiaus viduje atsiradęs 
didelis spaudimas sužalojo kai 
kurias dalis. Prasiveržusių dalių 
radiacija nebuvusi pavojinga.

Kitur žmonės 
nesipriešina

BERWICK, Pa. — Per 85 my
lias į šiaurę nuo Trijų Mylių Sa
los, kur tebevyksta sugedusio 
reaktoriaus drama, prie Susque
hanna upės statoma kita atomi
nės energijos įmonė ir aplinki
niai gyventojai beveik nepaisą, 
nebent vienas kitas pavieniai 
užprotestuoja. Berwick mieste
lio meras Louis Libiacci pasakė, 
jog ta statomoji jėgainė 
baigta statyti 1981 metais.

82 NUOŠ. CHICAGOJE BALSAVUSIŲ PASISAKĖ UŽ JANE BYRNE
1

KALENTHMUS

Balandžio 5: Irena, Vincentas 
Per, Žygintą, Rimbaudas, Rim-

Saulė teka 5:34, leidžiasi 6:19.
'.L : 'f-

įvesti reformas, su kuriomis ge
nerolas Zia sutiko ir visus me
tus glaudžiai bendradarbiavo su 
darbiečių vyriausybe.

Prasidėjus neramumams, gen. 
Zia siuntė karius demonstraci
joms malšinti, bet prieš du me
tus jis ruošė perversmą, nuvertė ' 
Z. Buto vyriausybę ir sudarė 
karišką diktatūrą, kurios prieš-» 
akyje jis pats, atsistojo. Jis pri
žadėjo astuonių mėnesių laiko- j išrinkai nori panaudoti suplei- 
tarpyje pravesti rinkimus ir.2"’"“* 
išeiti atsargon ar išvažiuoti už- • 
sienin. !

Atidarys Egipto- 
Izraelio sienas

KAIRAS, Egiptas. — Praeitą 
savaitę pasirašytoji sutartis pa- 
savaitę jaasirzžytoji sutartis lėi- 

%lžia Izra-Jiui ir Egiptui užvesti 
kyti kelias sutartis, o už devy
nių mėnesių atidaryti k'Jis sie
nos perėjimo punkt” ervnjero 
Begino vizitas ' ’Lirą daugelį 
dalykų pagreitino. Jis pats pa
siūlė Sinajaus pozicijas ’--įduo
ti egiptiečiams žyn’.. greičiau, 
negu sutartyje numatyta, o vė
liau prašė pagreitinti sienų tarp 
Egipto ir Izraelio atidarymą. 
Sadatas nenorėjo skubėti, bet 
vėliau sutiko pasitarti ir pra-

savivaldybių (m u n icipalitetų. 
miestų, miestelių) merais - bur
mistrais tik 100 yra moterys, bet 
moterų 
miesčių skaičius sparčiai dau-, ne§ti. Sienos bus atidarytos žy- 
gėja.

administruojamų did-

A-jėgainė nebepataisoma 
vienaip ar kitaip kaštuos 1

HARRISBURG, Pa. — Ato-

miai greičiau, negu buvo su
tarta. Egipte gyvenę žydai nori 

, grįžti į Egiptą pasižiūrėti, kaip 
dabar viskas atrodo.

Jane Byrne, 44 metų, Čikagos 
čiabuvė, nedidelio ūgio, biznie
riškos išvaizdos moteris, kuri 
prieš 17 mėnesių buvo paleista 
ir pašalinta iš darbo kaip sam
doma tarnautoja miesto valdy
boje, praėjusį antradienį, balan
džio 3 dieną, triumfališkai grįžo 
į tą miesto valdybą laimėtoja — 
pirmoji moteris Čhicagos mies
to istorijoje, 82 nuošimčių už ją
balsavusių čikagiečių . gerų lin-* minės jėgainės krizė Trijų My- 
kėjimų lydima. " 1 l’U Saloje antradienį paskelbta

Iš Chicagoje esančių 3,100 de-! praėjusi, bet tos krizės pridary- 
mokratų precinktų tik 121 pre- 
cinktas už ją nebalsavo. Už Jane 
Byme savo balsus atidavė re
kordinis 671,189 piliečių skai
čius. Ji reiškė pageidavimą 
gauti 600,000 balsų, kad už savęs 
turėtų stiprius pečius miesto

TRUMPAI 15 VISUR

tos pasekmės sukelia naujus 
klausimus, kuriems reikia ati
tinkamų atsakymų.

Federaliniai valdininkai per 
spėja, kad jėgainės reaktorius 
yra smarkiai sužalotas ir tiek 
kontaminuotas (radiacijos su
terštas), kad su tuo reaktorium 

mašinai sugriauti ir tą uždavinį Į nebebūtų galima nė vieno kilo- 
atlikti Jane Byme yra pasiry- Į vato energijos pagaminti, bet 
žūsi, tuojau padaryti. , jei paaiškėtų, kad jėgainę (re-

Pirmieji naujos majonės Jane aktorių) galima būtų pataisyti, 
Byme veiksmai prasidėjo net tai vien pastatus apvalyti nuo 
inauguracijos nesulaukus — ji kontaminacijos užimtų iki poros 
jau pradėjo egzaminuoti savo 
numatytus kandidatus Čhicagos 
policijos superintendento-postui, 
jos sąlyga — toms pareigoms 
rasti ne Chicagoje gyvenantį, 
‘‘politinei mašinai” nepriklau
santį asmenį, ' 4

Antras majorės Jane žygis — 
ji įstoja į “moterų šimtinę”, ku
rios valdo didelius .miestus, o 
Čhicagos miestas yra pats di
džiausias.

JAV majorų (merų) konfe* 
rencijos surinktomis Jiniomis, 
Amerikoje yra 800 miestų su gy

ventojų skaičiumi po daugiau. 
: kaip 50,000. Iš tokių miestų tik 

• — Zulfikar Ali Bhutto pakų-J penkiuose majorai yra moterys.
> San;Antonio (Teitas), Phoe

nix ' (Arū;), . San .Francisco ir 
San Jose •{KaiiE),‘.MĮO , dąbax ir. 
Chicago.^! Bendrai/ J8,000JĄV

LU1ULU bupiiuo JULIUS UllCOLU i 

valdyboje įsigalėjusiai politinei

bus

Buvo pagrobę 
Eifelio bokštą

PARYŽIUS, Prancūzija. — 
Praeitą savaitę streikuojantieji 
miesto darbininkai buvo pagro
bę Eifelio bokštą, bet nežinojo, 
ką su juo daryti. Jie pajėgė 
spaudoje išgarsinti savo streiką, 
bet iš pačio bokšto naudos ne
buvo. Bokšte jie galėjo apvogti 
du keleivius, bet jie nepaėmė nė 
cėrito. Prancūzijoje streikuojan- 
tiėji darbininkai nevagia, kad 
nepakenktų geram darbininko 
variiuf. * ‘ ’

rimas sukėlė pasipiktinimą ,vi- 
-same Pakistane. Diktatorius Zia, 
’UCffėjO n sunaikinti ^perversmo 
Hudininlrjk^aonoJ Į

metų laiko. Bet vienas vyres
niųjų NRC inžinierių Robert 
Benero pasakė, jog šioje krizėje 
svarbiausia yra ne dienos ar mė
nesiai, bet kaip tirštai yra kon
taminuotas visas reaktoriaus pa
statas. Išvalymas, jei bendrai 
įmanomas, kaštuotų iki 100 mi
lijonų dolerių.i

— Stoka degalų sustabdė dalį 
United kompanijos lėktuvų, bet 
mechanikų streikas sustabdė 
visus.

■>— Pakistano kareiviai saugo 
Rawalpindi ir Hyderabado val
džios namus, kai buvo pakartas 
BhuttO. -Gatvėse žuVo 2 žmonės.

—, Bertoj ^Uadivttrijaus smui 
kar pirdūėtM už $400,000, <

— Monroe, Id. valstijoje, teis
mas paskyrė mirties bausmę 
jaunam vyrui, nužudžiusiam 
tris vasarojančias skautes.

— Tvirtinama, kad Italijos 
komunistų partijos vadas Ber- 
linguer vėl kontroliuoja partiją.

— Daugelis uranivmo kasyk
loje dirbusių žmonių suserga 
vėžiu.

— Pakistane nušautas polici
ninkas, melagingai liudijęs, prieš 
Z. A. Bhutto.

— Savo laiku išgarsėjęs Ame
rikos lakūnas pionierius Kari 
Conrad mirė, sulaukęs 80 metų.

— Vaistų dirbtuvės pradėjo 
gaminti prieš radiaciją nukreip
tus vaistus.

— Planuojama sudaryti Ame
rikos moterų gubernatorių ir 
merų klubą. Organizatoriumi 
pakviestas gražus vyras.

— Ted Kennedy pataria ame
rikiečiams prekiauti su rusais ir 
kiniečiais, nekreipiant dėmesio 
į senas skolas.

— Mokslininkai planuoja pa
gaminti apsaugą nuo atomo ra
diacijos. Atomo- darbininkai t i iri 
gan*‘saugius ^rpsiatistųs.

’ šėjusį Middletown atomo skal- 
! dymo pečių kelioms svarbioms 
j pakaitcms Įvesti. Jie yra įsiti- 

... . j kine, kad mokslo įstaigos šiah-
tejus jo paties parinktam į (|jen ĮUrį pakankamai žinių apie 

rinkimų laikui, rinkimų jis ne- i atomo skaldymą, atsirandančias 
prave e, bet patraukė teisman į naujas dalis ir jų veiklą, šian- 

uto reikalavusį laisvų rinki-: jien gaiima daug tiksliau ap- 
mų. enero as Zia patraukė ^-- skaičiuoti įvairiu sudėtiniu ato- 
vusi premjera teisman už žmog- .... j v .„ , J - s ; mo daliu veikimą ir pavoju,zudystę. Byla netrukus pateko •
į Aukščiausia Pakistano teismą,; " Mokslininkai taip pat turi 
kuris Buto išteisino, nes nebe-! priemones toms dalims kontro- 
buvo jokių įrodymų, kad Buto Jliuoti, kad nesusidarytų jokio 
būtų nužudęs ar įsakęs nužudyti ? pavojaus. Visas atomo skaldymo 
savo politinį priešą. i procesas turi būti kitaip veda-

„ , , . . , j mas, sako atomo specialistai.Buto buvo paleistas, bet ne
trukus jau buvo sudaryta nauja ‘ 
byla. Tuo tarpu diktatorius Zia,; 
pakeitęs aukščiausio teismo są- j 
statą, surado penkis policinin-; 
kus. sutikusius liudyti prieš Bu-1 
to. Buvo suruoštas antras teis
mas ir paskirta buvusiam prem- >

savintis dovanu
WASHINGTON. D.C. — Nei 

; prezidentas, nei jo žmona neturi 
; teisės savintis kitos valstybės 
! valdovu jiems duotu dovanu, 

jeru, mirties bausmė. Byla pa-.Jiedu gah Us dovanas lajkvti 
teko ■ aukščiausia teisme, kuris Baltuose Rūmuose. parodyti jas 
Si karta patvirtino žemesnio svečiams bet h ju js3. 
teismo sprendimą. Aukščiausias vint, ka[ išvažiuoja iš'Baltuiu 
teismas pareiškė, kad jis nešąli. Ramu Isfatvmas' galioja, bet 
pakeisti mirties bausmės. Teis-, ' \ • “ . , ,i vra susidariusi nuomone, kad mas nurodė, kad ta galėtu pa- ~ , ., . ., . ., „ * 6 - ' i viena kita dalvka prezidentaidarvti tik Pakistano prezidentas1 • .C .i , , , , , , 'vis dėlto išsiveža.i Zia, kraštą valdančių karių va- i
das. Buto advokatas dar kartą! Kai išvažiavo prezidentas Ni- 
kreipėsi į Aukščiausią teismą,; xonas, tai nespėjo ne tik dova- 
kuris antradieni nutarė advoka- •' nu, bet ir savo daiktu išsivežti, 
to prašymą atmesti ir prašyti Į Jis net nespėjo "iisipakuoti. Vė- 
gen. Zia pasigailėjimo. liau ’ ’a:k.ui buvo supakuoti,

, . • bet j.- n jų nenusiuntė. Prezi- Advokatas ir draugai patarė, , . ... .. _ . x. ... x dento daiktus jam atidavė, betpremjerui Buto parasvti dikta- , .... . , . ..r J J I dovanos paliktos valstybės iz-
Į dui. Kilo klausimas, ką daryti 
su dovanomis, duotomis prezi
dento vaikams, šiuo atveju, pre- 
zidentų-. JtJinsbh Ir Nixon duk
terims ■— Lynda Bird Johnson 
Robb ir Tiricia Nixon Cox,. Teis
mas svarsti ši klausimą fr, pri
silaikydamas . įstatymo. leido 
dukterims pasiimti kitų valsty
bių atstovu mergaitėms duotas 
drtvahaš' ■'
- = .it; • A

Advokatas ir draugai patarė, 
premjerui Buto parašyti dikta-| 
toriui Zia malonės prašymą ir • 
prašyti nevykdyti mirties baus-Į 
mės. Buto atsisakė prašyti pasi- j 
gailėjimo. Jeigu diktatorius, nu
vertė vyriausybę, pakeitė aukš
čiausio teismo sąstatą ir pareiš
kė, kad žmonės greitai užmirš* 
Buto bausmę, tai jokio pasigai- i 
Įėjimo pas tokį žmogų neverta, ’ 
prašyti. Jis jokio prašymo ne
rašė. nes diktatorius nori sunai-. 
kinti svarbiausią perversmo liu
dininką.' v
' Aukščiausiam teismui ateina* Buto pakorėi-Jis nekreipė.dėme 
khtš’lrištis f ’Šf špaudimV^kta- šio į pperidęr|to ^Cąrterio^britų 
torius Zia tretiadŽertUlt4 karalienes iV^titų’ pTa^.*mūs.
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Palaiminta bundančio- ryto didybė
Ir pražystančio debesio atspindžiai smalsūs —
Palaiminta džiugesio laisvė beribė
Ir mažyčio snapelio vinguriuojantis balsas.

V. Jonikas — Lydėjau viešnią vėtroje

ako tvoti-KOiCfiVržil CtH įfLBhfclvH _______
r ■ i ‘ ‘ A

xaAu J «.v<xx.vttuo pi'arvteįUį ybi gę, > , .

a>.kau ^aaavaču ivzuKijoj uertiy, >u

.Liuvuuo aau pripiltume uiusKolių ubagų.

c- vei u<u- uis ke^s nepripiidytas aruodas — 
.jut-nu lėgui priares kvietines -kosės puodus

bu urvo nuėstais stiebsiuosi į viršų, 
i au euėnus išliesiu avo drąsą — 
rąieisių spiečių piktų širšių

RUGIAI ženklina turtą, juos piaūti geras už-, 
ar pelnas, rankoje laikyti varpąs ar grūdus — 

aimė, valgyti ruginę duoną — gera sveikata, blogi ru- 1 
pai — nustojimas turto arba nuostoliai

RŪGOTI arba išmėtinėti reiškia mejagysteą. ; ,
RŪKAS arba tiršta migla reiškia nereikalingą pyk

tį ir vaidus bendruomenėje, kilusius iš vienašališkos pro
pagandos arba blogos įvykių interpretacijos.

RŪKŠTYNĖS nieko gero nereiškia, tik įvairius 
nemalonumus, jas valgyti reiškia ligą ir skausmus.

RŪPESTIS reiškia garbę ir gerus norus„ jei Įkas

Dėsto RIMAS NERIMAVIČIUS

sprandų, ir vadinti tai vienybe.
Betgi dėl ko Įvyko Bendruo

menėje skilimas?
Sakoma, kad Bendruomenės 

urėdai, verbuodami savo brolius į 
bendruomenininkus, naudojo ne į 
verbas, bet motociklistų gengėsj 
retežius ar. spygliuotų vielų? pasakęs 
gniužulus, -o- vanodami sakė: 
“Ne varba muša, aš mušu”. Ei
na gandai, kad dabar Filadelfi- 

i joje jie margina medinius velv- yra surašęs lietukų papro-kaičius žajdimams su . -r-r J
. . " i kais. Sako, kad du altininkai jau

(Vedamasis)
Bendruomenė yra įsipareigo

jusi palaikyti lietuviškus papro
čius. Gal dėl to prieš 5 metus 
nėr Verbas aukščiausi LB urė
dai skaudžiai išvanojo Cicero 
ir Marquette Parko apylinkių 
Bendruomenės vadus — tos pat 
Bendruomenės steigėjus.

Dr. Jonas Balys savo knygoje ■ 
“Lietuvių Kolendorinės šven- i 
tės” ;
čius įvairiu švenčių metu. Ver-' w v. *" Į _ _ _ _ ___
bų sekmadieniui tenka 32 para-: negįojo anį savo sprandų vieną

Ta pelė tą grūdą ir 1.1.
Išbėgs, išbėgs merga iš miško, 
Išbėgs, išbėgs merga iš miško: 
Ta merga tą strelčių, 
Tas strelčius tą vilką, 
Tas vilkas tą šunį, 
Tas šuva tą katę, 
Ta katė tą pelę, 
Ta pelė tą grūdą, 
Tą grūdą per pusę, 
Tą pusę per pusę 
Avižėlių žalių...

Rimas Nerimainčius

legtsl maskoliai, vyresnieji broliai, 
Gia atsigauna, tegul vodka gaivinas, 

U koiūKieeiai, kaip lig šiolei, 
Saujomis derlių tepasidalina.

Tegu nebando čia nė vienas pykti arba širsti, 
Geriau i taigą tevažiuoja medžių kirsti.

Kas šmeiėia mus ? Mes ištikimi lig galo! 
Kas mirtį pranašaut lietuvių kalbai drįsta?
Lietuviškai seniai jau kalba prie Baikalo, 
Ir kaliniai Vorkutoje lietuviškai pragysta . .

i pas lietuvį ūkininką. 'Norėda
mas įrodya savo galią ir paska
tinti, kad ūkininkas .duotų jam 
daugiau -maisto, karininkas av 
siseuoy ištraukė kardą ir makš
ties- ir padėjo ant stalo.

Padėjęs užkandžių, ūkininkas
“Mes dar nepradėjome nubėgo į tvartą, igiųžo su šakė- 

_ klausė Algiukas,' mis ir padėjo jas ant stalo prie 
įkyklc's. Tėvelis jam-kardo.

— Ką tas viskas- reiškia? —■

Istorinė šeimos problema
— Ar žinai, tėveli, kas yra

grafai, kurių pirmieji penki yra 
tokie:

1) Verbų sekmadienį kiekvie
nas turi būti verba apmuštas, 
tai tuos metus bus sveikas.

2) Kai Verbų dieną jaunas 
jauną muša, tai būna gražūs; kai 
senas seną — tai laimingi.

2'

Bendruomenės paną ir tai jiems1 
dabai patikę..»

Žodžiu, padalyta Verbų sek
madienyje skaldymosi pradžia 
tęsiasi toliau pagal lietuvišką 
dainelę?

išbėgs išbėgs pelė iš miško,
) Verbų rytą motina anks- • Išbėgs, išbėgs pelė iš miško: 

čiau atsikelia,"pasiima kadugių' Ta pelė tą grūdą, 
šluotą, plaka tebegulinčius ir; 
sako: “Ne aš plaku, verba pla- ! 
ka, ne aš plaku, verba plaka”...

4) Per Verbas kiekvienas nori j 
anksčiau atsikelti ir kitą nu- į 
plakti dėl to, kad iš jo gautų 
per Velykas margučių. Plakant; 
su verba sakoma: “Ne aš plaku, Į 
verba plaka”. Plakama tol, kol 
plakamasis prižada duoti mar
gučių.

5) Tėvas Verbų rytą plaka be- I 
miegančius vaikus, taip sakyda
mas: "Ne aš mušu, verba mu- ‘ 
ša. tolei muš, kol suluš. Už sa-! 
vaitės viena diena tegul links
mina kiekvieną. Linkiu tau svei
kam būt. Ar žadi velykaitį?”

Tą grūdą per pusę.
Tą pusę per pusę 
Avižėlių žalių...
Išbėgs, išbėgs katė iš miško: 
Ta katė tą pelę,
Ta pelė tą grūdą ir 1.1.
Išbėgs, išbėgs šuva -iš miško: 
Tas šuva tą katę.
Ta katė tą pelę, 
Ta pelė tą grūdą ir 1.1.
Išbėgs, išbėgs vilkas iš miško: 
Tas vilkas tą šunį,
Tas šuva tą katę,
Ta katė tą pelę. 
Ta pelė tą grūdą ir 1.1.

i Išbėgs, išbėgs strelčius iš miško:
Kaip žinoma, nuo to Verbų Tas strelčius tą vilką, 

sekmadienio Bendruomenė yra Tas vilkas tą šunį, 
suskilusi, nors dabar jos viena Tas šuva tą katę, 
pusė nori jodinėti ant altininkų Ta katė tą pelę,

kariauti?”
grižes iš m o
atsakė:

— Aš nesu tikras, sūneli, bet 
tai turčių būti vedusių pora pir-‘ 
iriomis medaus mėnesio dieno*! 
mis.

— Matote, kadangi tamsta 
artoji prie valgio didelį peilį, tai 
aš mainau, jog bus reikalingos 
jums ir didelės šakutės -r-

I kino ūkininkas. ' '

NEPAPRASTAS MAN 
DAGUMĄS :-L

Kas laidos Brežnevą?
Brežne vui i imčiau sirguliuo

jant, susirinko Politbiuras ap-į 
tarti jo laidotuvių reikalą. Vie-.į 
has Politbiurc' narys atidarė' 4 susirinkimą ir sakė:

— Mes bolševikai turime lai-, 
kyt.s tradicijų. Liziną palaido
jo rusai, Smirną — gruzinai.- mutirdsviršininkas. Viėbą'dieną; 
ivruščiovą laidojo giminės, nors jiš £ašaįg^%iąbe Br'šako.: 
turėjo laidoti pabaltiečiai, bet. _ j/getaš vaike, negabu įsi- 
jiems nebuvo leista. Klausimas,’ vaį2duotįj kaip įnės ‘ėpsieisinie' 
kas dabar laidos draugą Brež-^ tavęs, bet būo sekančio mė-' 
neva?

— Žydui yra daug nusipelnę 
j k.'.iiuri.znu) ■S’tatyiiai ir pasaulio 
I sąiangai. As m— imu, kad jiems 
! turi tekti ta garbė, sakė vienas
Politbiuro narys. Visi jau buvo 
besutinką, bet vienas atsistojo 
ir pasakė: .... . .

—- Draugai i Žydams negali- paklausė:

tokį dalykėlį: '
— Taktingiausiasžmogūs, ko

ki aš pažinau, buvo mano pir-

nėšio pradžios turėsime šiaip: 
taip pabandyti.-.-. - - •

* * * - '•.. - - * “

. Paįvairino Atsakymą
Vienas ikyi'tis vyrukas, jpaty-

kalbėjosi,

ma pavesti lokį švaroų dalyką. Kokiu inbtyvu -W vyks^ 
Istorija rodo, -kad j.e •palakiojo te-! . _ j
Kristų ir Jis 4rė.ią dte .ą iš nu- Lokomc’uyvu — litąąkė . <>, 
mk lįstų tprisrkė.e : .

ninkas ir karininkas
.•’u kaz'minl

nors rūpinasi tavimi — saugokis negerų arba pamišu
sių asmenų. =

RUPŪŽĖ reiškia negerus draugus, tikrumoje prie
šus, ir garbingą vargą.

RŪTOS yra nekaltybės tambolis, bet dėMėŪ liftų 
vainiką reiškia neišvengiamą ligą. -

RYKŠTĖ: jei ją sapnuoja vaikai, tai gauš-gerą-pa
moką, o jei suaugę, tai sulauks -giminių -arba , šiaip- mie- 
lų svečių. ; : ’

RYŠULYS nieko gero nereiškia, -tik- dargus ' ir-ne
laimes. - - A* > '

• J* 1 <= ’
K ? - - 4 - <

. SAIDOKAS arba šaudymo lankas-yra-nelaimingos 
meilės ir širdies skausmo simbolis, juo-'šaudyti-^-■ paši- 

! sekimas meilėje ir gyvenime. * ,v a r -- A' ■

— I . SAKALAS: ji turėti — žmonių prielankumas, ran- 
g koše nešti — laimė, sakalą gaudyti — geras-pėlnaš,,už- 
Į|Į mušti jį — nelaimė. ; o ;??
p SAKYTOJĄ arba kalbėtoją matyti ų ;gprą
M draugystę. ■ \
|@ • a . Z- >• J ; ;

’• - 2 AV * ’ ’4 > ę -r *' >, ■

SALĄ matyti — susilaukti pagarbos, -į jąj įplaukiži 
j vienam — pavojus, su kitais žmonėmis^--laimė, žmį^^ 

Į 'kitus plaukiant — nepasiseks 4aYo ■ Sumanymai
I planai. : ’ '? ' ' ‘ "žų

SALDŽIUS daiktus valgyti —saugokiš apgavysčių

SALOTAS valgyti yra geraų.beiL matyti/rei- 
škia rūpesčius -ir nuostolius. č ~

SAMĄKOS ant stogo reiškia -šeimos laimę, gilioje 
? — nępasisekimąs meilėje, gulėti 'aart .jų t=r gera , Viltis, 
ų rinkti jas buk atsargus kalboSė.,-

j SĄNARIUS kūno sapne matyti reiškią .gašliasųtžim« 
pis, juos liesti — blogas elgesys ir t sėpašisekirnas 
i meilėje. . . . - ■>- a’?-

S AND AR A visuomenėje -ir bendruomenėje -nežada 
/. ilinneapotyje Wyb sur.-.v tfe ™Hjus 'ginčus ir hahAjiS. Sausra Su

ta riiodįjrriiosios dailės parbža, labai liūdnos žinios ir krašto bei zinoni’į .is"
pavadinta “Ki,enia2b'rijbs pari>- davimas. ?

buVb Mil laužo. Tai SARGYBA yra pastovumo Ir gel-os tvarkos SiBiWr-
piriBs tefe‘pavyzdys.‘Geria'u H pačiam būti sargyboje reiškia ‘tei^ngą pareigų štf- 
bnė rtegšį. > pMS»‘ą, 'matyti, ką moi*s ^rgyboš ye&ąmą — .šaūgbkiš

Magaryčias

bufl ’ntegąlfi. . . _ ....... .
->-wonb kantinės klubo pYOVOka^jį. Paeinanti sargyba pro- šalį -ryškią suos- 

narės posėdžiavo, kažkas pšvo- tolius, sapnuoti tik vieną sargybinį ar sargą -=^ Saugok
?ęSj-4fa4:- 'Slūhal Tirmižnnlkės svarų xfe* savo turtą nuo vagių.

įsKeuauna j ž(jtę su šokolado J
(Jus daugiau)

i

Į ’Eiefainaš aha (liėiią ^h'rgūe’t'-f 
Lc Tarkų pastebėjau ietu *kėi*nltr- 

•psi. lojc į medi ’ir šūkiąėjhihr
r

< Yv .5

akoma. kad glaudus \eisis dvi karves, >mda Situacija pasikeičia, 
kai du vagys jffSjfeda žįsti vieną karvę. __________

. • kdd pėh'sTšiinka'i nėhūobo- 
džfą'tftų Ir ‘Barkė iie*
snaustų .pine 'ko’rtų, siūloma 
žaislai. ^Fų ’kšiinds populiarios: 
JachYš IjSaOjM), sportinis au- 
toinbįnlis =— 40,W, hdlikopte- 
fiš — Jlafy^lis š>ū ihioto- 
ru - - ?100,000. Yra ir branges
nių žaisiQ 'turtingiesiems pensi
ninkams. Dabar yra proga pa
sinaudoti “bargenais”, nes in
fliacijos laikais gali tekti už 
tuos pačius žaisliukus mokėti

šakas. Tuom tarp prie iftėdŽiė

! Pažvelgęs į viršų,, jis Sai.o: 
j “Vaikai, negerai laipioti po 
' medžius ir laužyti šąkąs”.

Vienas berniulas iiiedžio milijonus dolerių.
'atsakė jam: ji. i

Įfu lervai iuanč 4/itižiaiB, 
tai ir :tu laipiodavai. •© fcaap

i būstth tavo Pietų, tai «r' »g 
‘•pidšftT. t
i Stšui/kas šūpykęs riūt’ljč. MatJ

.j lMs-J-bte nlSkas MMM Mgaiėtų

prisiartino koks \ąi sėhūkąs.^

> Šaii gahiinami neperšauna- 
nrieji šarvai golfinirikams. Sa
ko, 'šifris laikais atstfrgūinas gė* 
dos UM&aYo.

• Hermetinė poezija, tai -kaip 
’iš raugo vynas. Net Rock and

<is.i
i

kuA loji 
atsieiti.

...
I ' : *-

• iŠMbhabdąs '(iįthiHii sakė, 
Mikitų jštfh V«idlėns.i- kifd uisuoihciię ^uli sunaikinti 

p'ic 'dalykai: J-*.
■ :47 Volitika be principu, 2)

prašo savo žmonos

ž#rtdria;:
nori tdkią jjafertiavi

ihų, tai reikėjo pasisamdyti ■fer*’| M»8driuinai Ik- sąžinės. B) Ncūž- 
turtas, t) žincjirrflis ik* 

charakterio, V>) Biznis l>e mo
ralės, '!>) Mokslas be humaniz*

naitę nuo pat "Kfilčdų'!'' ‘
-s- Norėjau tą bot

visos dąrbšriosivs jau imvopk- 
sarą/Mas, o it»«n W.-^wTiutM’T) tiąrfMąunas be^siauko- 
giflflį— atkilo vyrilš.* ***

LtNei’crkėjo būfį 'paičihmįtin- 
ginfWL ..ir taip fWWW)-’■’tfNiiflkęj 
— JĮridūrė žmona. naB fi.br;

jjintė’. ’Mubą ’bi1ndtiiornchirh^Aai 
lurfctb artsiunpti ’šituos 7 ponk-

«*5

<*xv

šč-
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A T KA EPOS

Inas iš daugelio Kviklio deiman
čiukų.

Kol išeivijos spaudoje nebuvo 
įsitvirtinę okupanto pataikūnai, 
tai tokie sakinai spaudoje nc- 
pasirodydave-. Nes išeiviai lietu
viai tokiais save nelaikė ir to
kiais nesivadino. Tik okupanto 
pataikūnams įsitvirtinus, taip 

.vadinamoje katalikiškoje spair 
I doje, prasidėjo išeivio lietuvio 

šmeižimas, pravai-

Kun. Garšva pąrašė vedamą-1 
jį, kuriame pakartojo' popie
žiaus Pauliaus VI žodžius, pasa
kytus katalikų Spaudos bendra
darbiams. Pavyzdžiui:.. .“Žur
nalistai turi teisingai intonuoti. 
Redaktorių ir bendradarbiu at
sakingumas • reikalauja, kad jie 
rašytų ką žino ir skelbtų tiesą. 
Jis negali skelbti įtivrinėjimų 
ar šmeižtų’*'. . .

O kaip elgiasi tie mūsų Dievo niekinimas, 
tarnai, kurie dirba spaudos dar-Į <Ižiavimas. Manau, kad už tokį

stropų okupanto i’eikalavimų 
vykdymą, red. Kviklys bus pa
keltas į partijos didvyrius ir ap
dovanotas raudosios žvaigždės 
ordenu.

♦ e *

Pranciškonas vienuolis, norė-
Ir dabar vienas kunigas pas- damas pažeminti dr. K. Bobelį, 

keibė Darbininke šmeižto rašo, kad jį remia tik Naujie- 
straipsnį, tikslų suniekinti lietu- nos, Laisvoji Lietuva ir dalinai 
vį patrijotą, nenuilstamą kovo- Dirva. Tiesa. O kodėl minėti 
loja prieš okupantą ir Draugo: laikraščiai džiaugiasi dr. Bobe- 
redaktoriai tuojau tą straipsnį1 lio darbais? Todėl, kad dr. Bo- 
persispausdino. Argi kunigams 
redaktoriams popiežiaus įsaky
mai neprivalomi, kad nevalia 
skelbti šmeižtų? Kaip vienuoly
nų vyresnybė žiūri Į tokius vie
nuolių kunigų darbus? Atrodo, 
kad ir jų sąžinės balsas nevar
gina.

bą? Ar jie klauso popiežiaus žo
džiu, popiežiaus įsakymu? NT. 
Draugo redaktoriai nuolat (Juo
da vedamuosius skelbdami ne
tiesą, šmeižtą. Rašo melo laiš
kus.

helis yra tikras lietuvis patrijo- 
tas, kovoja prieš Lietuvos oku
pantą ir jo klapčiukus ir ma
nau SVARBIAUSIA, kad dr. Bo
belio pastangomis, Belgrado 
konferencijoj Amerikos amba
sadorius viešai, pasaulio diplo
matų akyse, pareiškė, kad Lie
tuva rusų okupuota ir kad A- 
merika nepripažįsta tos okupa-n augo vedamųjų redak. p.

Kviklys kartoja Lietuvos himno; cijos. Taigi, tie laikraščiai, ku
rie kovoja prieš okupantą ir jožodžius: “Lietuva didvyrių že

mė” ir toliau rašo, kad didvy- pataikūnus, gerbia dr. Bobelį 
riai liko okUp. Lietuvoje, o čia1 ir nori, kad jis ir toliau vado* 
didvyriai” (kabutėse). Gal jis vantų Lietuvos laivinimo dar* 

čia rašo apie save? Tai dar vie- bui.

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71 st St., Chicago, Ill.

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI ® FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

w' i * . * - -

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206

att

nr. paduoda Da-IT’S AMAŽINGL

THeCHcim.es ingiams O Mexico 
Beat drums vjhiie trejr Cows 
Being Mn-KED*. '■Rey-TWK-Tfe 
SOUND Pleases THE Animals /and q 
INDUCES THEM To GNB MORE Mil*! /J

AM OYSTER GREW j 
GROUND jS

(found ay FieeroN.va)

jams, kurie Lietuvoje kovoja už 
bažnyčios teises. Sakys: “Pažiū
rėkite, kaip elgiasi lietuviai lais
vajame pasaulyje. Ar jie gerbia 
bažnytines tradicijas?” Jei jau 
vadai tmp elgiasi, tai vėliau ne- 
kaltinkini jaunimo.

J
Kartą vėžys barė savo vaiką, 

kam jis įstatymo tvarkos nesi
laiko: “Tu tik vienas atžagarias 
eini per dienas”. Sūnus atsakė: 
“Sūnelis eitų ir darytų, jei da- 

( rant tėvą pamatytų”.
Antanas Marma

Į

SI
ii

MONIES, EGgS

THROWN pt

FIRST EMPTIED

CFTREiR CObJrg«TS

FILLED V/iTrt

.MWOMWSS',
V/HICM STICKS
And Gives more" .

i REALISTIC RESULT^.' I
, V/ILL FLOAT./. IF 
SAW IS MIXEQ. VVnH V/ATEg/

O kokie laikraščiai jį niekina ?i 
Ogi Draugas, Darbininkas ir vi-j 
si prokomunistinai. Jį niekina j 
ir šmeižia tie laikraščiai, ku-j 
rių redakcijose lankosi okupan
to agentai, kurie premijuoje o- 
kupanto išleistus romanus. L 
ar ne keista, kad vienuolių re-
daguojami laikraščiai gieda tą 
pačią dainelę ką ir komunisti
niai redaktoriai. Kartu siekia 
vieno tikslo-suniekinti lietuvius, 
kurie pasisako prieš okupantą 
ir jo agentus.

PASIVAŽINĖJIMAI ATBULINIU BĖGIU
Kodėl yra švenčiamos Kalė

dos, Velykos ir prieš tas šven
tes skelbiamas susikaupimas, 

[r rengiamos rekolekcijos ir reika
laujama susbtadyti pasilinksmi
nimus?

Brighton Parko Nekalto Pra
sidėjimo parapijos klebonas D. 
Mozeris surengė rekolekcijas 
kovo 28 d. Joms vadovauti pasi
kvietė jėzuitų kun. Vaišnį. Jis 
pe'r pamokslą pasakė palygi-' 
nimą:

Kartą vienas keleivis labai
Kovo 10 dieną, Draugas davė 

adv. Žųmbakio laišką, kuriame 
jis nurodo kelias priežastis, ko- skubėjo ir, pasišaukęs taksį, lie- 
dėl jis pasitraukia iš Amerikos 
Lietuvių Tanbos. Jo nurodytos 
pasitraukimo priežastys, man 
atrodo, nerimtos. Jis rašo: 
. . .“Norėjęs nuoširdžiai, dirbti, 
bet nusivylęs, nes„ nematęs vil
ties efektingam daigui” .. .Kiek 
efektingai Aita^'darbąMirbs, tą? 
adv. žumbakis nenorėjo palau
kti ir pamatyti. Bet kad jis la
bai nusivylė, tai tikiu.

Žinant visas frontininkų ma
chinacijas, kokių jie ėmėsi prie

pė jam greitai važiuoti, nes jis

menių, kad sugriautų Altą, pe- 
irmant jo vadovybę į savo ran
kas, galima, tikėti, kad jis nu
sivylė. Kadangi tas griovimo 
darbas nepasisekė, Altos vado
vybės į savo rankas neperėmė, 
tai nereikia stebėtis, kad jam 
nieko kito neliko', kaip pasitrau
kti.

ir 
ir

KVIEČIAME J NAUJIENŲ
NAUJIENŲ 65 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTISekmadienį, š. m. balandžio 29 dieną

Martinique Restorane
2500 W. 94th St.

DAINOS

BANKETĄ RUOŠIA

4:30 vai. po piety
Vakarienė ir gėrimai asmeniui 20.00 dol.

Evergreen Park, Illinois

• SVEIKINIMAI
• VAKARIENE
• IR ŠOKIAI

Vietas prašome rezervuoti iš anksto
1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu HA 1 - 6100

VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE
i I _ ' I II - IJ * <■■■
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Kaip jau spaudoje buvo rašy- 
.'ta, bendradarbiautojai laiks nuo 
laiko pradeda, kaip tas pasakų 
vilkas kalbėti su suplonintu 
liežuviu. .Taip neseniai Draugo 
redak. Kviklys, nuvyko pas kal
vi ir savo liežuvį suplojo, kad 
tos vargšės kiaulytės jo’ nebe
pažintų.

Neseniai jis vilko balsu stau
gė, žemindamas, šmeiždamas 
Altą ir dr. Bobelį. O dabar štai 
skaitome jo vedamajame visai 
priešingą toną. Kalbėdamas apie 
L. B. veikėjus jis rašo: . . .” Ta
čiau nereikia jų negailestingai 
plakti, kaip pas mus daroma. 
Atvirkščiai, reikia padėti tiems, 
kurie be jokio medžiaginio at
lyginimo, per labai sunkų ir 
duobėtą kelią energingai velka 
mūsų lietuviškos veiklos veži
mą” . .'

Žiūrėkite žmonės, kaip gra
žiai Jis apibūdino dr. Bobelio 
darbą. Daktaras, per 9 metus 
nesigailėjo nei laiko nei pinigų, 
įdėjo visą savo energiją ir pa
siekė didelį laimėjimą Belgra
de. O visi matėme, kaip Draugo 
redaktoriai spausdino visokius 
šmeižtus prieš jį. Kviklys suplo
jo’ liežuvį ir pasakė teisybę, kad 
pas mus, tai yra Draugo redak
cijoj, negailestingai buvo nieki
namas tas pagarbos vertas lie
tuvis, dr. Bobelis.

Gerb. Draugo redaktoriai. Ra
šykite teisybę, nešmeižkite kitų 
ir niekas nelies Jūsų.

Ralfo 57 skyriaus koresp. ap
rašydamas Drauge to skyriaus 
narių susirinkimą, pasidžiaugė, 
kad ten nėra “reorgų”. Tai’reiš
kia, kad tam skyriui nepriklau
so lietuviai, kurie pasisako 
prieš okupantą ir jų- pataikū
nus. Aš manau, kad ir nestebė
tina, jei padorus lietuvis nenori 
kartu dirbti -su visokiais “par-1 
torgais” ir okupanto agentų 
padlaižiais. 4Va
J. Jonaiti*.

labai skuba. Na, taksistas 
pradėjo greitai važiuoti, net 
per raudonas šviesas. Tada ke
leivis paklausė: “Ar tu žinai 
kur mes važiuojam?” “Ne, ne
žinau, nes Jūs man nepasakėte, 
tik liepėte greitai važiuoti, tad 
aš ir važiuoju”. O pasirodė, kad 
jie važiuoja priešinga kryptimi.

Taigi ir mes, kartais beskubė
dami, važiuojame priešinga 
kryptimi, neturėdami laiko nė 
adreso pasitikrinti, gal jau va
žiuojame į kapines. O kaip mū
sų LB lituanistinės mokyklos, 
ar jos nebėga priešinga krypti
mi Ir jos neturi laiko pasitik
rinti kalendoriaus, kada yra 
koks metų laikas, kada adven
tas, kada gavėnia? Jau visi metų 
laikai pasidarė vienodi.

1978 m. per adventą buvo su
rengtas lituanistinės mokyklos 
balius Jaunimo Centre. Kovo 
29 d. Jaunimo Centro koridoriu
je ant stulpo teko matyti skelbi
mą “Jaunimo šokiai kovo 30 d.” 
O vis tik dabar yra gavėnios 
metas. Kam yra rengiamos tos 
rekolekcijos, ar tai jaunimo ne
liečia? Ir kas tam jaunimui va
dovauja, kas ji mokina, išlaiko?

■Tėvų jėzuitų leidžiamas žur
nalas “Laiškai Lietuviams” šių

vasar.o
nutės Eindokienės straipsnį “Pa- 
''ė'jinic-s iš namų”. Ten v’enoj

Į vietoj ta.’p rašoma: “Mano drau
gas pasiūlė gerą išeitį, kuri i 
abiem atrodė logiška ir naudin-

. ga. Jis js kraustė pas mane į bu- 
i tą. Dabar tok:a mada, ir daug 
. kas ta:p gyvena. Gal būt vieną 
! dieną mudu sukursime Šeimą 

(draugas yra lietuvis, tai tėvai 
į turė-ų tik džiaugtis), o gal išsi- 
| skirs'me !r nueisime savais ke-i 
į] a:s. Tuo tarpu taip gyventi 
1 ab’em patogu ir Įdomu.”

Skelbimai “Drauge” šių metų 
kevo 29 ir 30 dienomis: i

Į - Li 
reng’a

i 30 d.. 
I centro 
Į 7:30 vai 
j“Lazy 
' yra kviečiamas visas lietuviškas 
I jaunimas. Dėl info rmacijos ‘ 
j skambinkite DR. 434-8428.

— Marijos aukšt. mokyklos ; 
tėvų komitetas balandžio 7 d., 
šeštadieni, 7:30 vai. vak. rengia 
bendrą pasilinksminimą, vadi
namą “Barn Dance”. Kviečiami 
tėvai ir moksleiviai dalyvauti ir 
pabendrauti linksmame pobū
vyje kartu su mokytojais ir sa
vo pažįstamais.

Nesvarbu, kad gavėnia, kovo 
24 d. ir Brighton Parko LB li
tuanistinė mokykla surengė ba
lių Šauliu namuose su muzika 
ir šokiais. Atvyko ir klebonas D. 
Mozeris, tik jau pavėlavęs, jau 
šalti užkandžiai buvo suvalgyti, 
tad ir malda, kaip tradicija, ne
buvo sukalbėta. Tad ar mūsų 
mokytojai nežygiuoja *priešinga 

' kryptimi, kartu vesdami ir jau
nimą? Mokina negerbti bažny
čios tradicijų ir rengia pasi
linksminimus su šokiais ir ba
liais.

Čia bus gera proga komunis
tams priminti tiems kovoto- miestų balsų skaičiaus.

tuanicos skautu tuntas 
jaunimui šokius kovo
penktadienį, Jaunimo ;
didžiojoje salėje nuo, 

. vak. iki 11:00 v.v. Gros [ 
Axe” orkestras. Į šokius ■

TRAD1CINIS GIESMIŲ 
VAKARAS

Nei smarkiausia žiema nesu
trukdė Tėviškės parapijos cho
rui ruoštis tradiciniam Giesmių 
vakarui. Laikantis kilnios tra
dicijos, ir Dangus laimina. To
dėl vėl turėsime progos išgirsti 
chorą, vadovaujamą JURGIO 
LAMPSAČIO, solo, duetą, dvi- 
gubą kvartetą, Jaunimo grupę, 
giedant apie pergalę. Be to, dar 
kartą turėsime progą pasigėrėti 
muzikais svečiais iš Vak. Vokie
tijos: dr. Raminta Lampsatytė. 
skambins Čiurlionio, Bacho, E. 
Šatre kūrinius, fleitistas Petras. 
Odinis išpildys Loeillet’o ir Mo- 
zarto veikalus, o solistas Dirk 
Sagemueller giedos ištraukas is 
Haendelio “Mesijas”, palydint 
Ramintai pianinu.

Giesmių Vakaras įvyks atei
nantį sekmadienį — Verbų sek
madienį, balandžio 8 dieną, 8 va-' 
landą Tėviškės Lietuvių Evan
gelikų Liuteronų parapijos 
šventovėje, 6641 South Troy St. 
Laisva auka muzikos reikalams.' 
Visi yra nuoširdžiai kviečiamų
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by a panel of experts, used as 
directed. But Anacin gives you 
more pain reliever than any 
regular strength headache 
tablet. Gives you safety you 
expect with extra strength you 
want. Read and follow label 
directions.

— Chomeini paskelbė, kad 
dauguma pritarė “Islamo res
publikai”, dar negavus daugelio

For your headache get 
extra strength and safety, too.

Anacin® has extra strength.
More strength than any reg
ular headache tablet. And
Anacin combines that strength 
with safety.

Like all leading headache 
tablets, Anacin starts with a 
pain reliever recognized safe
Extra strength with safety. Thafs common sense. That’s Anacin.

j —> w«*-aw** Thursday1 Aj^ril i, 1*78
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Turime po kelias
..........j

1. A. Lalio LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS
Naujas ................... ...... -........ $50.00

2. V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir II dalis.

Minkšti viršeliai $10.00

3. A. Ambroses CHICAG0S LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai ......    $15.0<»

4. A. Šerno ETNOGRAFIJA.
Minkšti viršeliai

Čekį reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St 
’ Chicago, Ill., 60608

Pridėti dolerį pašto išlaidoms.

$10.00

THeCHcim.es
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gruzdžia pirmos i 
DiwiraiiU ktinac

Chic^oje ir priemiesčiuose: 
metams - - ——-- ■ 
pusei mettj _
trim j menesiaiūs  

vienai mėnesiui

Kitose JAV vietose: 
spėtum _  .__________

At of OKombor 1, 1977 
Subscription fcitos;

m Chicago $33.00 per year, $18.00 per 
dx months, $10.00 per 3 months. In 
other USA localities $30.00 per year, 
$16.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.

20 cents per ot^>y.

Naujienos eina kasdien, įkuriant 
sekmadienius. laidžią Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Haisted St, Chicago, 
III. 80608. Telef. 421-8106.

pusei metų_________ _
trinu mėnedanu __ _
rienam menesiui ____

----- $16.00
------ $ 9.00
------ 6 3.00

Kanadoje: 4

metam/______________ ----- $83.00
pusei metu ____________ $18.00
vienam mėnesiui ____ _----- 1 3 JO

IHaieniuoM:
metama_____________ ___ $34.00
pusei metu - - _______ .— $18.00
vienam mėnesiui ____ ___  $ 4.00

Pinigus reikia siusti pašų
Orderiu kartu su ukaikyasu.

<18.00
110.00
I 3.90

00.00
Money

NAUJIENOJ raštinė atdaia kasdien, išskyrų* sekmadieniui, 
0 viL ryto iki 5 vii vikaro, šeštadieniais — iki 11 y®L

jvių skaičius tą Brežnevo ataskaitinį pranešimą pers- 
j kaitytų, ir patikėtų, kad rusai daro didelį darbą. Į tą 
• darbą, rusai nori galimai didesnį lietuvių skaičių į- 
traukti, bet jiems nesiseka. Iki šio meto lietuviai abe
jojo rusų statyba ir visa komunistine struktūra, bet už
tat rusai bando ir lietuvius į tą statybą įtraukti Dar 
svarbiau jiems suįdominti Brežnevb ataskaitinį prane
šimą paskleisti Amerikos lietuviams, tai jie kurie tiki 
Kapsuko kursų lietuviškumu “Guzevičiaus “literatu* 
ra”. Jie atmušė didoką skaičių to brežnevinio praneši
mo kelis šimtus ir sovietiniais lėktuvais permetė į Npw 
Yorką, iš iš ten sovietniais automobiliais atvežė į Chi- 
cagą. Jie tvirtina, kad tai esanti “mokslinė literatūra”, 
bet tikriausiai, tai yra gryniausia Brežnevo propa
ganda- (

Visi žinome, kad sovietų valdžia tūri didžiausią ka
riuomenę visame pasaulyje. Niekas neturi tiek karei-j 
vių„ kiek jų turi rusai. Toje knygelėje Brežnevas, dės
tydamas sovietų valdžios planus, šitaip kalba apie So
vietų Sąjungos užsienio politikos tikslus-

“Siekti, kad būtų nutrauktos didėjančios, tai
kai pavojingos ginklavimosi varžybos ir kad būtų 
pradėtos mažinti sukauptos ginklų atsargos, eina
ma į nusiginklavimą, šais tikslais:

a) daryti viską, kas galima, kad būtų užbaig
tas ruošti naujas TSRS ir JAV susitarimas dėl f 
strateginės ginkluotės apribojimo ir sumažinimo, 11.000 zlotų premiją už lenkų lite- 
kad sudaryti tarptautiniai susitarimai dėl visuoti
nio ir visiško branduolinio ginklo bandymij nutrau
kimo, dėl cheminio ginklo uždraudimo ir sunaiki
nimo, dėl uždraudimo kurti naujų rūšių masinio 
naikinimo ginklą ir tokio ginklo sistemas, taip pat 
daryti poveikį gamtinei aplinkai kariniais ir kitais 
priešiškais tikslais;

b) imtis naujų pastangų suaktyvinti derybo
mis dėl ginkluotųjų pajėgų ir ginkluotės pajėgų su
mažinimo Centrinėje Europoje.. Susitarus dėl pir
mųjų konkrečių žingsnių šia kryptimi, tęsti vėles
niais metais karinio įtempimo mažinimą minėtame 
rajone;

e) siekti, kad dabartinį nuolatinį daugelio val
stybių karinių išlaidų didėjimą pakeistų sistemin
go jų mažinimo praktika;

Leonido Brežnevo atskaita, 32 puslapis.
Tik Brežnevas, neraudonuodamas, gali šitaip kal-

Senatis Kaunas, Čia matome senąjį medini Aleksoto tiltą per Nemuną. Tai yra labai reta nuotrauką

gi
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Dabartiniu metu Leonidas Brežnevas yra pats įta
kingiausias politikas, bet jis yra dar didesnis propa
gandistas; Politikos klausimus ne visuomet pats Brež
nevas sprendžia, dažnai jam. pakišamas politinio biuro 
specialistų aparatas ir pasiūlytas klausimas, bet propa
gandos reikalus Sprendžia pats Brežnevas. Editorialui 
literatūra aiškiai rodo, kad jis yra pats didžiausias 
klounas; kuris gali, visai nemirkčiodamas nustebinti 
atvykusius Amerikos senatorius, ir lengvais grasini
mais įtikinti įtakingus rusų komunistų partijos 
nariūš.

Partijos konferencijose ir įvairių sovietų pasitari
muose Brežnevas pasako ilgiausias kalbas- Dažniau
siai jis Skaito, Bet labai dažnai,; pagriebęs sakinio 
pradžią, kartoja jau anksčiau padarytus ir kartotus 
nutarimus. Baigęs kalbas, jis klausia, kaip atrodė jo 
kalba, o vėliau pats prideda; kad ji buvusi pats ilgiau
sioji; “ilgesnė už Chruščiovo kalbas”; Jis buvo paten
kintas, kai kiti politinio biuro nariai jį pripažino il
giausių kalbų sakytoju. ’ - . r ~-

Vėliau.kalbos dar kartą pereina per vidaus ir už-Į^ėti ir rašyti. Kalba apie taiką, bet visąJj laiką siunčia 
slėnio 
sė, patikslinamas turinys, kad ji, : 
cialiai skelbiamai sovietų politikai, nieku neužsimintų 
apie slaptąją sovietų vidaus ir užsienio politiką.

Y VJ-AVIU. JLXVVAK/WkJ V<U.X llvVJ. Vili" JUVX V 1U.O.U.C 11 L4ZJ J ~ . Jč • *

io politikos specialistų- rankas, išlyginama sintak- sav0 Agentus ir kitų tautų indoktrinizuotus komunistus 
neprieštarautų of i- karams vesti. ■‘

.Visi žinome, kad sovietų agentai priėjo prie kelių 
Afgannistano karių, dirbusių aukščiausiame kariuome-

Šių metų vasario mėnesį Maskvoje įvyko Sovietų nės štabe, padare perversmą prieš buvusių- vyriausybę; 
Sąjungos komunistų partijos 25-tas suvažiavimas. Ank s suėmė prezidentą, ministerius, jų šeima^B visus vie- 
sčiau panašiems suvažiavimams ;

LIŪDNOS IŠVAKARĖS
(Tęsinys)

Lenkijos PEN klubas rašy
tojui S. Neveravičiui paskyrė |
- ~ ~~ W ’ ----- 1

ratūros veikalų vertimus į lie
tuvių kalbą. Premija jam buvo 
įteikta Varšuvoje. Po įteikimo 
rašytojas skaitė paskaitą 
lietuvių literatūrą.

* * *

Birželio' 22-25 dienomis
lių Sąjungos 20 metų sukakčiai

apie

šau-

A. Juška, P. Pakarklis, J. Pa
leckis, J. Papeškys, P. Slavėnas, 
! J. Šimkus ir E. Zabarauskas. 
■ Pasiruošta steigti sąjungos sky- 
{rius ir į veiklą įtraukti sodžiaus 
gyventojus.

įc jįc Jjc

Švietimo ministras pasirašė 
ir pasiimto Ministrų tarybai 
svarstyti Kultūros fondo įstaty
mo projektą. Jį paruošė Kultū
ros reikalų departamentas su

ocįl ULLKv-’O 1JL1CLU. bLUS.ČLtS.Uld.1

paminėti, Kaune įvyko didžiulė! organizacijų
jubiliejinė šventė.-' Dalyvavo iš 
visos Lietuvos daugiau kaip 20 
tūkstančių uniformuotų šaulių. 
Svarbiausi programos punktai 
tai buvo dainos, sportas ir pa
radas. Ta proga šaulės moterys 
suruošė tautodailės parodą.

Ministrų kabinetas. paruošė 
prbj ektą, pagal kurį valstybės 
tarnautojai turėsią^susitvarkyti 
savo skolas, bylas ir kitus as- 
mėniniūs reikalus. Bus uždrau
sta rinkti aukas df dovanas viri 
šiiiinkų vardinėms, išteistūvėhtš 
ir kitokietnš pagerbimairiš. 

* * *
Įsteigta ir užregistruota .‘‘l'ė-1 

vpnės Sąjungd’*. Tai tiaujsf ėr= 
gatiižacija, kiiff pasiskelbė te- 
rinti tikslą ugdyti ir stiprinti šalpas mokslo meno ir spaudos 
lietuvių tautinę sąmonę ir lai- darbuotojams.

atstovais. Jo tikslai ir uždavi
niai buvo nusakomi taip:

Fondas steigiamas tautos kul
tūrai kelti ir visuomenės inicia
tyvai kultūros darbe skatinti: 
ryžtasi remti kultūros organi
zacijų vykdomus sumanymus 
ir darbus, skirti lėšas menui ir 
mokslui platinti ir populiarizuo. 
ti; remti bibliotekas, muziejus, 
skaityklas, liaudies universite
tus, teatrus, chorus, orkestrus, 
meno parodas, dainų šventes, 
mokslo ir meno šakų studijas; 
skirti premijos už vertingus vi
sų sričių meno kūrinius, mokslo 
darbus, išradimus, tyrinėjimus 
ir skelbti jiems konkursus; skir
ti stipendijas, paskolas ir pu

sčiau panašiems suvažiavimams atskaitas pafuošda- šbjė aikštėje sušaudė. Vėliau pasikvietė Sovietų polici syės branginimą; kelti kultūri- Fondas bus prezidento globo- 
mas centro komiteto narys, informuodavo apie jo pa- b0® čkšpėrtūs ne tik kariuomenei pertvarkytų bet ir po- nį lygi, skatinti lietuvišką pa-,.je ir švietimo minis j?o žinoję.

licilai kontroliuoti- Visi aukštėšiii AfganišUno pbliči- ^gos n- atsparos dvasią sten- Jo drganai-Fciido valdyba ir ta- 
3 - , . i « i - gt’-s pažinti Lietuvą, ypač j eis pa-Į yba, kurią, be kita ko, sudaro

kraščius ir pajūrį. Steigėjais ’r įvairių kultūrinio darbo orga- 
pasirašė: A. Ašmantas, O. Be- nizacijų atstovai. Lėšas sudarys 
lėčkienė, K. Binkis, V. čižiūnas, valstybės iždo skirtas pagrindi-

ties vedamą darbą, bet dabar svarbiausią pranešimą
padaro generalinis partijos sekretorius. Kiekvienas jbs pareigūnai yra rusų komunistai.- Rągal Ji| Įšakym^ 
Centro Komiteto narys informuoja, ką jis daro ir pa- i buvo savo namuose sužeistas, išvestas ir nušautas JAV 
darė. Kiekvieno pranešimas Įterpiamas Į Centro Komis; ambasadorius Afganistane. Ten žuvo šimtai žmonių; 
teto sekretoriaus pranešimą. j ktifiė Alė j o pasipriešinti komunistams. -^įandien A1--

Brežnevas savo pranešimą skaitė šių metų vasario ' ganistanas padarytas Sovietų satelitu. Rusai karo neve-
21 dieną. Tas jo pranešimas turėjo 110 piislapių- Ko- (dę, bet Afganistaną okupavo-.
munistams jis toks svarbus, kad tuojau buvo atspaus-' Tą patį galėtume pasakyti ir apie IranĄ: Mula Glu
dintas rusų kalba ir kitomis rusams svarbesnėmis kai- meini 14 metų mito sovietų propaganda, O kai grįžo į 
bomis. Jis buvo išverstas lietuviškai; Rusams lietuvių Iraną, tai artimiausiais savo bendradarbiais pasiriii-
kalba labai svarbi. Jie nori, kad galimai didesnis lietu- ko prieš amerikiečius nusiteikusius ir Sovietų Sąjungai Sovietų Sąjungos-

buvo savo namuose sužeistas, išvestas ir nušautas JAV

ganistanas padarytas Sovietiį satelitu. Rusai karo neve- dirbančius arabus. Jie šUvažiavo į Iraną ir visų kraštų, 
iif jie padeda ffiulai užvaldyti visą Iraną if padaryti tą 
turtingą kraštą Sovietiį satelitu. Amerika ' negaitha 
Irano žibalo, o rusai gauna, Brežnevas armijų nesiuntė 
į Iraną, bet nišai didėlę valstybę bando prijungti priė

V KAROSASTOMAS VENCLOVA
(Komentarai)

(Tęsinys)
DISIDENTINIO SĄJŪDŽIO ESMĖ

Dabar, turiiit prieš save pilną T. Venclovos 
paskaitos tekstą, atspausdintą Akiračiuose, bei 
jo ahkstyvesnius rašinius, išryškėjo vienas bū
dingiausių jo visų pasisakymų bruožas — tai ne
meluotas optimizmas.

Kai rezistentai paprastai okup. Lietuvos pa
dėtį vaizduoja niūrotniš spalvomis ir desperatiš
ku balsu šaukiasi iš svetur pagalbos, tai Vencio* 
va įžiūri pačioje tautoje, kaip ir visoje Sovietijos 
imperijoje, naujai gimstančias jėgas, kurios tii- 
rės laimėti kovą-

’Tos naujos jėgos įgavo disidentinių sąjūdžių 
vardą, bet jis sunkiai suprantamas išeivijoje- Vie
ni jtios laiko nauja rezistencinės kovos forma, ki
ti -= komunizmo eretikais, kurie toje pačioje sis
temoje bando pravesti reformas, tikslu komuniz-
mą pritaikinti prie pakinėjusio pasaulio ar pada-
.yti pavriklesniu idėjiniai. ’ ’ ' *• * "

^iuo klaudmu mano jau buvo rašyta straips-
nyL
net istorikas V. Trumpa, jau nekalbant’ apie* kT

tus, nesusigaudo kas yra disidentinis sąjūdis ir 
kuo skiriasi nuo rezistencinio. Reikia pasakyti; 
kad ir Venclovos paskutinėje paskaitoje; skaity
toje VLIKo seime, susidarė kai kurie neaiš
kumai.

Problemą be to sudarko skirtiiigos detentės 
ir Helsinkio nutarimų interpretacijos; VLIKo 
seime detentės politika buvo pasmerkta, kaip pri 
pažinti esamas sienas. Tačiau be det'efltės poli
tikos nebūtų susidariusios sąlygos pogrindžio 
spaudai, protestams ir ypač disideritiniams sąjū
džiams pasireikšti Kaip tuomet VLtKas, ar bet 
kuris veiksnys, galėtų siekti žmogelis teisių pri
pažinimo okup. Lietuvos gyventojatris?

Pamėginkime išnagrinėti susidariusius prieš
taravimus. . ..

Kiekviena kova susideda iš dviejų veiksnių 
—gyfiybos ir puolimą. Visi pasipriėsinimo veiks
mai prieš Lietuvos okupaciją ir prieš primetamą 
komunistinę santvarką įgavo rezistencijos var
dą- Rezistencija gali būti aktyvi, kaip vykęs par
tizaninis karas, vieši protestai ar demonstraci
jos, peticijomis parašų rinkimas ir pogrindžio 
spauda Ir pasyvi, kada didžioji tautos dalis ne
įsijungia į jokią aktyvaus pasipriešihimo kovą, 
bet tyliai priešinasi primetamai ideologijai, per
šama? rusifikacijai ir kietai laikosi savo tikėji-

liai pavadinta Rezistencijos vardu, negali tiesio
giniai laimėti laišvės kovos ar pasiekti bet kurio 
kith tikslo. Šiūrtiė atvejuje kovotojai yra panašūs 
į gynėjus, užsidariusiūš stipraus priėšd ūpstip= 
tūjė pilyje, kbrioje besigindami laukia ateinant 
išvadavimo kariuomenės ar pakrikimo priešo 
pusėje, žinome; kaip partizanai gahdė kiėk-Yiferią 
užklydusią žinią iš Vakartį, laukdami prasidedhht 
Rytų— Vakarų karui. Skaitome Kronikose mal
das ir viltis, kad jų šauksmas pasiektų laisvąjį 
pasaulį, iš kur laukia pagalbos ar bent savo da
lies palengvėjimo. Panašiu metodu veikia mūsų 
politiniai veiksniai.

Ar lietuvių tauta turi idėjinius ginklus, ku
riais apsiginklavę galėtų pereiti į ofenzyvą? 
Tomas Venclova atvežė išeivijai džiugią naujie
ną, kad su disidentiniu sąjūdžiu Lietuvoje, kaip 
ir visoje Sovietijoje, prasidėjo ofenzyvinė kova 
už žmogaus teisių įgyvendinimą. Toji kova yra 
dar paradinėje stadijoje, dar silrtd lt neišryškėju- 
si idėjiniai ir politiniai, bet ji turi savo gilias iš- 

■ torines šaknis, kurios užtikrina jai sėkmę pa
siekti saVO tikslo;

vie “TJetftvo? Vtsidentu-^trijosf;* if Rūtinio nusistatymo.
________________ . 1 rumpa, jau nekalbant apie ki- šios kovoš fdriHž ffū grynai gyriybine, tiki

DISIDENTIZMO ISTORINĖ SAMPROTA

Istorikas V- Trumpa, aiškinant di^dehtirtio 
sąjūdžio sąvoką, teisingai pažymi, kad ne kiek
vieną pasipriešinimą sovietinei ar bet kuriai 
cfiktatūrai galima apibūdinti ’ kaip ’ 'diM3ėhtIrf|J

nis kapitalas (1 milijohas litų) 
ir įvairios kitos pašalpos ir pa
jamos. Čia yra tik dalis tų pa
grindinių įstatymo bruožų, ku
rie anuomet buvo paskelbti 
spaudoje. Bet deja, Kultūros 
fondas nebuvo įsteigtas.

Apie Kultūros fondo įstatymą 
“Vairas” (žr. 1939 m. Nf. 37) 
rašė taip:

“Iš tikrųjų, jis (Fondas) ima
si labai didelių uždavinių, jo vei
kimo sfera numatoma labai 
plati. Tai būtų beveik neribotas 
pašaipiais kultūros, mokslo ir 
meno pastangų organas. Nepasi
gailėta prirašyti uždavinių ir 
tikslų ir visa tai sutalpinti Į to
kį organizacinį rūbą, kuris ti
krai perpliš ir tik mažą dalį sa
vo užsimojimų tejvykdys’Lr.

* * * ■
švietimo ministras L. Bistras 

turėjo pasikalbėjimą su spau
dos atstovais švietimo įr kultū
ros klausimais. Ministras parei
škė, kad mokyklų svarbiausias 
uždavinys yra išugdyti savaran
kiškas, patriotiškas ir kūrybiš
kas asmenybes. Bus skatinama 
mbkytoji^Jdirybinė iniciatyva. 
Bandoma įvesti atskirą iiiokymą 
gabiųjų ir defektyviųjų vaiku. 
Mokslo programos reikalingos 
pataisų, hės visi skundžiasi, kad 
jos yra perkrautos, tas silpnina 
mokinių sveikatą ir yra žalin
gos pačiam mokslui. Pageidau
jama, kad mokytojai daugiau 
rūpintųsi mokinių auklėjimu. 
Mokytojai nebus verčiami dė
tis Į srovines organizacijas. Kas
met trūksta apie 200 mokytojų.

(Bus daugiAū)

— Amerika yra tertšgiausias 
kraštas pasaulyj ef bet daugelis 
amerikiečių dar neapdrausti dėl 
maisto stokos.

— Čbliėijd tada siūlo galą va
gi^, fšVbglišHĮ iŠ Brinks šar
vuoto automobilio $350,000.

nors spaudoje disidento terminas šioje prasmėje 
plačiai vartojamas.

•V. Trumpa patiekia savo satnprotą: “DI^I- 
DĖ&TAS YRA KITAIP TIKINTIS (SūioHuš < 
stambiomis raidėmis pabraukta). . . Užtat gali 
kilti klausimas, ar iš viso disidentizmas įmano
mas Sovietų Sąjungoje, kur ne tik nėra vienos 
pHpažihtOš valstybinės bažnyčios, bet kur visos 
religijos pažabotos ir palenktos valstybinei kon
trolei?” (Akiračiai, Vasaris, 1978 m. No. 2). Iš 
čia seka tokia Trumpos išvada: “Tikrieji disi
dentai nenori griauti sovietinės sistemos, jie no
ri tik pataisyti jos daromas klaidas” ( t.’p.).

Šiuo atveju V. Trumpos aiškinimas pilnai 
sutampa su V. Bražėno, K. R. Jurgėlos ir dau- 
gelio kitų; kuriė Irgi panašiai supranta disiden
tus, kaip komunistinių partijų atskalūnus ar ere- 
tikus, kurie tik riori reformūoti komunizmą, pra
radusį savo paveiklumą į mases.

Disidento istorinė sąvoka tampriai rišasi su 
t)LK istorija, kurios V* Trumpa neįžiūrėjo. XVI 
amž. su renesanso, hutrianiziiio ir ypač refonha- 
rijos plitimu Lenkijos ir Lietuvos valstybėse - 
ėmė reikštis bajorijos demokratinis judėjimas, 
kuris iškovojo pilnas parlamentarines teises "jy 
ėjo prie respublikos, tiksliau mšaMup pflį 
monwealth, arba lenkiukai ppe Rzesžpoįftos 
įkūrime f w ' "2 •
rwiw'T’ •* rr - r *( daugiau)
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TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103 rd Street 

Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
261? W 71 St. Tel. 737-5145 

Tikrina akis. Pritaiką akinius 
“contact lenses’”

Tai.: 562-2727 arba 562-2728

GENITO-URINARY SURGERY
BNDD No. AB 38787Į1 
3025 CENTRAL AVĖ.

St. Petersburg, FL 33710
Tel. (813) 321-4200

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd., Westchester, IL.
VALANDOS: 3—9 darbo dienom i« ir

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGfMt CHIRURGIJA 
6449 So. Puieiki Rd. (Crewford 
Medical Buildbig) Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

E?-

NEW YORK TIMES KORESPONDENTAS NURAŠO PABALIUOS TAUTAS
“Nuo Antrojo Pasaulinio Ka-

l ro daugelis amerikiečių žiūrėjo 
] į Pabaltijo valstybės kaip Į pa* 

VaL agai susitarimą. 'uždaryta tree. Į verStas tautas, pasak New Yor- 
------------------------- —---------- .jke veikiančio Vyriausio Lietu-

ir

DR.LE0NAS SEIBUTIS vos Išlaisvinimo Komiteto’ esan
čias ‘sovietų priespaudoje’,” ra
šo iš Rygos The New York 

|Times korespondentas David K 
j Shipler. Savo straipsnyje “Grir 
. dgingly, the Baltics Have At 

cėpted Moscow’s Will” (Balta.

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet,

Ofiso telef.: 776-2880 
'Razidencijos jslet.: 448-5545

PERKRAUSTYMAI

SOPHIE BARČUS | 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS Į 

Vljoį prt>gramb« H WO>A

1490 kH. A. M.

Liatvvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
7-3:30 vąL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nu© 8:30 iki &-30 
*al. ryto.

Vedėja Aldona Daukv»

Falat HEmlock 4-2411
7159 So. MAPLEWOOD AVI 

CHICAGO 1LL 40429

brlkiiota” istorija, suaugusieji 
Į nenori statyti pavojun dabarti
nio “gerbūvio ir tvarkęs”. So- 

I vietinei-sistemai “nedraugiškas ' 
lietuvis Shipler’iui pasakęs kad 

■■ “pirmą sykį nuo 1910 metu 
lietuviai šiandien gyvena, paly
ginant, ramiai ir laimingai.” Be 
to, baltų antirusiškomis nesąs 
“Politinio “pobūdžio. Pabaltijy
je “nėra demokratinės tradici
jos”, anti-maskviniai sentimen
tai kylantis iš “eteocentrišku- 
nio”, kuris pasireišikiąs “noru 
išsaugoti mažumos kultūra” ar
ba “bjauriu rasizmu”. Savo 
straipsnį Shipler užbaigia “lie
tuvio redaktoriaus” žodžiais:

taip pasimetęs, kad net nesuge
bėjęs atsibepli į naujosios sovie
tinės Konstitucijos projektą. 
Anglų profescTius Peter Redda- 
vay iškėlė Shipl^r’io teiginio 
melagingumą, nurodydamas į 
visą sriautą komentarų bei 
straipsnių apie Konstituciją, įs
kaitant ir lietuviškuosius.

Shipler*io straipsnių išeivija 
neturėtų praleisti tylomis. Tai 
ne nuomonių skirtumo ar skir
tingos interpretacijos klausi
mas^ bet pareiga iškelti aikštėn 
metodiškus, sąmoningus nuty
lėjimus ir iškiraipymus. Vieną 
atsiliepimų į Shipler’io straips
nį spausdiname šiame Altos nu-

“Mes neturime didelių proble- meryje. 
mų. Mes galime planuoti savo 
gyvenimą ir gyventi.” “Mums] 
tai labai svarbu”.

Šis Shiplerio straipsnis yraj 
savotiška jo žurnalistinės kar
jeros Sc'vietų Sąjungoje kulmi
nacija. Kelerių metų bėgyje ne
sykį lankėsi Lietuvoje, Latvi j o-! 
je ir Estijoje, bet metodiškai 
ignoravo Pabaltijo tautinį ir 
kultūrinį savitumą, vengė bent 
žodžiu užsiminti apie savilaidi- 
nę spaudą’ “sąžinės kankinius”, 
menininkų kovą prieš cenzūrą. 
Jo nepalankumas nęrusų tautų 
Sovietų Sąjungoje viltims ir sie
kiams padarė jį -labai nepopu
liarų ir kitų tautybių tarpe. Pa-

(ELTA)

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Ilsisi ir tyli vFsa Žemė, džkugiasi ir linksmai Iūkau|a".
Iza. 14:7.

Dėkojame Dievui vS. toki brangų ir širdį palinksminanti jojo pažadu 
runs bus įvykdytas tada, kai bus įsteigta žemėje ilgai maldose prašytoji 
Dievo nepajudinamoji karalystė, kurios Karalius karaliaus teisingume ir ku
rios kmngaakščiai darys teisybę. (Žr. Iza. 32:1; Pat. 14:7). E tikrųjų šita 
karalystė, kaip pranašo pasakyta, bus “visų tautų pageidavimas”. Jos vei
kimu bus palaimintos visos žemės tautos ir giminės. Joje bus suteikta žmo
nėms pilno ir amžino gyvenimo laimė, ramybė, sveikata, atilsis, saugumas, 
gerovė ir tobula teisingumo ir meilės valdžia. Visi pavojingi, kenksmingi 
ir -nepataisomi žmonijos priešai bus sunaikinti nuo žemės paviršiaus.

IV. RmĖTO ttrinėtojai
J. MiraiIrant 193 Van Pelt Avenue, Staten Bland, N.Y. 10803

Nenoromis Pasidavė Maskvos 
Valiai, 1979 kovo 11), Shipler 
pamini Raudonosios Armijos 
agresiją, “suklastotus” rinki
mus, deportacijas, Bažnyčios

e Net 53% pasaulio gyvento
jų turi skaudamus dantis dėl jų 
puvimo ir kitokių priežasčių. 
Nesveiki dantys sukelia visą 

j eilę kitų ligų visame žmogaus 
organizme. Dr. A. J. Gussen- 
Gustainis yra parašęs vertingą 
knygą DANTYS. Rašoma apie 
jų priežiūrą, higieną, sveikatą 
ir grožį. Kainuoja $4, gaunama 
Naujienose. Ta knyga turėtų 
būti kiekvienos šeimds knygy
nėlyje. .

SUSIRINKIMŲ

Mažeika &" Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tei. 737-8600
TeL737-8601

varžymą, anti-rusiškas nuotai
kas, rusų įmigraciją, etc. Neži
ūrint visa to, jis pataria Vaka-; 
rams pakeisti savo nuomonę 
apie Pabaltįjį, nes “separatiz
mo idėja” ten esanti užgesusi. 
Jaunimą indoktrinavusi “i

vyzdžiui, jis sugebėjo' parašyti 
apie Kijevą, nepaminėdamasclįA^ Kijevą, nepaminėdamas — LIETUVIŲ BRIGHTON PARKO 

ua 'Moterų Klubo narių susirinkimas ukrainiečių. Panašios kokybes įvyj^g ketvirtadieni, balandžio 5 d., 1 
buvo ir jo straipsniai apie “di-!val. popietų Anelės salėje, 4500 šo. 

ooU-izi;” Talman Avė. Narės kviečiamos atsi-sidentnų sąjūdį So lėtų Sąjun lankyti, nes yra daug svarbiu rei- 
goję. Pernai Shipler’i s tvirtino, kalų aptarti ir laikas užsimokėti 

'sufa- kad “disidentinis sąjūdis” esąslklubo duokles- Bus J. Sgys, rašt.

EUDEIKIS

i

k ORTHOPEDAb-PROTEZfSTAb j 
.rat Aparatai - Protezai. M&I. ban-1

dažaL Speciali pagalba ĖJįom*.

MOVING
Apcfraustas perkraustymas

ANTANAS VILIMAS 
Tei. 376-1882 Trt>a 376-5996

Leidimai •=. Pilna apdraudė 
ŽĖAĄA KAINA 

R. ŠERĖNAS 

Tel. WA 5-8063

_ tftrea *uo©orts) h- t < 
Vai; g—< Ir 6-^8. 9—;
2850 West 63rd Šh, Chicago. Ifl. 60629

triaf.į PR&spact 8-5084

DR. VYT. TAURAS J 
GYDYTOJA? FR ŠSlRURGAS 

*rtėrą praktiką, įpiįs. MOTERŲ Ilge 
Ofisas 2652 WEST 5vth S'l R2ET 

Tai. PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiau. 
ir pėi^t. "2-4 % ‘6^8 raL vak. Stštadie 
ūgis £-4 vii popiet ir kitu laiku!

GAIDAS - DAIMID
SENTAnSTA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TeL 927-1741 — 1742

another new service from

STANDARD FEDERAL

y^p VA©ve

'The savings Account 
That Has All The plus Features

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

fRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AMBULANČK 
PATARNAVk 
MAS OffNA 

IR NAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU
DALYSE.

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
1410 So. 50th Ave., Cicero 

Telef. 476-2345

The STANDARD PLUS® Aččount offers a number 
of financial services conveniently packaged to 
help you manage your money better. It’s the sav
ings account that has ail the features of a 
passbook plus a whole ’lot mote!

+ HIGHER THAN BANK INTEREST RATES for your 
money.

+ fee PAID TRAVELERS CHECKS and free notary 
service.

+ PRESTIGE' emergency cash service available in 
4500 savings and loan locations in the U.S.

+ money SERVICES at participating Jewel Food 
Stores to make deposits, withdrawals and to cash 
checks. (Available Soon)

+ AN ITEMIZED MONTHLY STATEMENT Showing all 
transactions made In your account.

+ ATTRACTIVE PLASTIC ACCOUNT CARD replaces the 
cumbersome passbook.

+ IDENTIKEY security service for quick and positive 
signature verification.

+ TRANSMATIC SAVING’S automatically transfer funds 
from your checking account to your STANDARD 
PLUS’ account.

+ TRANSMATIC LOANS automatically makes your 
Standard Federal mortgage payments each 
month.

+ DIRECT DEPOSIT of your government checks each 
month to your STANDARD PLUS' account.

You will appreciate the many benefits offered by the 
Standard PLUS' Account, write for all the facts or 
stop in at any of our nine convenient locations and see 
a savings counselor for complete information.

ST/^DARD FEDER/1L SAVINGS
ASSETS OVER $445.000.000 *

- Jei tinote Asmenis, tau. 
galėtų užsisakyti Naujienas, pre 
tome atsiųsti jų adresus. Me 
jiems siusime Naujienas dvi m 
vahes nemokamai.

HOME 6FFICE:’ I
’’k 192"Archer Avenue. Phone 847 1140
Gąrfirtd Ridge:

“B Ait Archer Avehue Phone 7W*.. 200
47th and Rockwell: • •
2555 West 4 7th Street. Pho ’3^3

Hickory HIHt: Lombard:
9357 South Roberts Road. Phone 598-5050 23North Mam Street Phone 627-1140
Hickory Hint: Aurora:
hhi Oeek Sbotxxng Center. Phone 599-197? 3Ch **st Gtfen* Boulevard.Phene R92-11<0
Downers Grova: BouWerWMI:
5100 Forest Avenue. Phone 963-1140 21 BoukJer Hi# Pass. Phone 697-1166

La

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. UTUANICA AVENUE. Phone: YArde 7-34W

BUKUS - VASAITIS
*44S So. 50th Ave, Cicero, HL Phone: OLympie Z-KMtt

PETRAS BIELIŪNAS
oo. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfa.yt4U 3-3871

GEORGE F. RUDMINAS
JM>. LITUANICA AVE. TeL: YArif 7-114S-11M 

—„ — ,L ...... .... =___

STEPONAS C. LAUK IR SŪNŪS
(LACXAWICS)

-424 WE81 63th STREET JOpeMk 7-1111
1314 WEST 23rd PLACE Vil kini* 7-4471
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloe Hilta, DL 474-4418

P. J. RIDIKAS
4354 B*. HaLsTKD STREET Phene: TArda 7-lili

.   _ .. -------------------- - - —■ - —. —. •
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, kūriniu^koncftrtfis, Injrianw-dBf
- ’ v » J • <flyvauš minimas choras, feostoiįų

' '^^inTdrd'dnsamStis l&ontrea- 
lyje ^įmęt. jįvęnčia.. lfl,_metų- 
veiklos sukaktį. Ta proga gegu
žės 5 d. 7- vai.- -vakr Andre'LaiP" 
rendeau salėje ruošiamas kon- 
bertas, o']po jo~Aušros Vartų pa
rapijos salėje bus banketas su 
šokiais. Rasa Lukoševičiūtė yra 
Gintaro vadovė, Ina ■ KliČienė

• — dainų mokytoja, Algis Lapi
nas — orkestro vadovas, And
rius Lapinas — Gintarėlio va
dovas. -

— Kanados Lietuvių Dienos 
šįmet bus spalio 6 ir 7 dd. St. 
Catharines mieste. Ruošos ko- 
mitetan išrinkti: A. šetikas — 
pirm.,. P. Balsas ir P. Kalainie- 
nė — vicepirm., D. Šetikaitė — 
jaunimo reikalams, J. Tauteras 
— sekr., A. Laurinaitienė .-=- 
sekr. anglų k., kun. Juvenalis 
Liauba — religinėms apeigoms, 
J. Paukštys ir A. Panumis — 
finansams, P. Norušienė ir J. Ša- 
rapnickas — informacijai, muz. 
V. Verikaitis ir G. Breichma- 
nienė — meninėms progra-

Jnst rumen t ąli.ąįak ^Rąaketas .. 
"šokiai bus 6 vai. vak. Christos 
-restorane. Bilietus--platina-Liu^ 
da Šukienė ir Pranas Šimkus.; L

— Kun. Antanas Baltrušūnatf 
-So. Bostono lietuvių jjarapijoą 

klebonas, išėjo pensijon. Nau-į. 
"judju klebonu paskirtas kunigas? 
JUbertas Kon tautas. k -

_ L.K.V.S. “Ramove’ Chica-t 
gos skyriaus narių sus^nikunas^ 
įvyks š.m. balandžio mėn. 8 d. 1 
12 vai. (sekmadienį)' Jaunimo: 
Centre. Skyrius Valdyba |

— Horoscopes or Astrologica.1 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces. 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N. 
STATE St., Rm. 1717. Mes kal- 
925-8392. Professional Member 
American Federation of Astro
logers. (Pr) ’

vice,
> Lestoil Homemaker Ser- 

37ft Lexington Ave., New

moms.

— Kompoz. Julius Gaidelis si- 
met švenčia 70 m. amžiaus su
kakti. Ta proga Brocktono Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
choras ruošia minėjimą balan
džio 29 dieną. Parapijos klebo
nas kun. Petras Šakalys 10 vai 
atlaikys padėkos mišias, kurių 
metu giedos J. Gaidelio diriguo
jamas choras ir solistai. 3 valan
dą popiet Brocktono Junior 
aukšt. mokykloj ruošiamas jo

' kL ‘

Registruokite savo namus,' 
biznius, sklypus pardavimui jau 
26-tus metus veikiančioj įstai 
goj, o kirkdami pasiteiraukite.

Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SAL®

KĄ KITI RAŠO?
Nekalbama, bet galvojama

žurn. Vytautas Meškauskas 
sugeba giliau įžvelgti Į pelitinius 
įvykius ir mūsų gyvenimo vin
gius, duoti jų analizę ir padary- 

Iti išvadas. Dirvos 13 nr. jis ra- 
'.šo apie vokiečiams rūpimus

A ark, NA 10017, išleido brošiu-: y ausinius ir juos įpina į tarp- 
rą “How To Make Light Work tautinę politiką:
of Laundry and Other Tough 
Jobs”. Brošiūra gaunama už 25 
centrus.

i

g Bent viena Šveicarijos fir
ma, gaminanti laikrodžius, per
kėlė savo operacijas į Hotik Kon
gą, kur darbininkai yra daug 
pįgesiu, bet rūpestingai atlieka 
darbą. Rinkon su savo gamy
bos laikrodžiais atėjo JAV ir 
Japonija, sugebančios padaryti 
laikrodžius daug pigiau už švei
carus.

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajauš komisija kreipiasi 1 visu tkaf 
plojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei liėtiiviškos pan
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį 'seniausių Amęrioš Sėtuvių dienraštį 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos H* 
f 7 ■ . „■■ :/
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino, lietuviškų rei 
kalų renesanso. 'Y ' 4 /

Namsl, Žema — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MENESLN1AIS ^SSIMO K ĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, PreE*dents* '

2’J2 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

ti’. Tokia laikysena taip nura- jungos. Vakarų Vokietija Ode- 
mino vakai-iėčius ir rytiečius,! rio-Neises linijos niekados 
kad isixyravo pažiūra, kad dėl pripažino pastovia siena. Toks: ŠIMAITIS REALTY 
jų bendro labo Vokietija netu-Į Lenkijos būkštavimas dėl atei-j 
retų būti suvienyta ir patys vo* ties gali sutapti su Maskvos in- 
kiėčiai su tuo apsiprato. Ar vo- tėresais — lenkai savanoriškai 
kiška Austrija nėra atskira vai- prie jos daugiau glaustųsi.
stybė? Ir jei taip, kodėl tekia pat 
negalėtų būti Rytų Vokietija?

Notary Public 

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

Susivienijimo galimybė ne-J _ 
maloni ir prancūzams, kurie.

Iš tikro yra taip, kad Rytų’bijo Vokietijo's įsigalėjimo Va- 
Vckietija, kuri turi aukščiau
sią pragyvenimo lygį tarp visų 
sovietų satelitų, gali tokį išlai
kyti tik dėl Vakarų Vokietijos, 
tikro ūkinio milžino, nuolatinės

- -< -...paramos. Tos paramos neteki- 
kalbos. Faktinai^ tą procesą ji mas sumažintų tą standartą, 
pradėjo su 1975 m. H^i^^ipaj-eįkaiautų naujų griežtų prie- 
sutartimi, bet tąsyk ji. galėjo j -
statyti savo reikalavimus, nes ■

“Jei Sovietų Sąjunga ateityje 
norės turėti laisvas rankas To
limuosiuose ir Art. Rytuose, ji 
turėtų Europoje ieškoti bendros

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

karų Europos ūkinėje bendruo
menėje. Jei su tokia grėsme rei
kia skaitytis jau dabar, kas bus bįjdraITIS REALTY 
kai prie Vakarų Vokietijos prf-.
sidės Rytu Vokietija? Le Mon- Įyairi apdrauda INSURANCE

BUTŲ NUOMAVIMAS—paten
kam nuomininkus

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

de vyr. redaktorius Andre Fon
taine taip klausia: ‘Argi neatro-1 
do visai Ic'giška, kad ilgainiui 

monių ir didesnės jėgos jdms susivienijimas yra visai įma- 
t statyti savo yeikaiavnnus, nes įgyvendinti, visa tai nesiderina nomas, ypač, jei santykiai tarp 
jos svarbiausios karinės Pai®*iSn nūdieniais Maskvos intere- Vakarų Vokietijos ir JAV dan
gos buvo sukoncentruotos kaip Kaip tik tai išnaudoti ir ra- giau atsipalaiduotų, o Sovietų .
tik "Vakaruose. Nūdien dalį tu-Įgį^ B0anos -seimo socialdemo- 
rėtos persvaros sovietai yra pi*i j^ratu frakcijos vadas Herbert 
versti permesti kitur ir už tat'----- - - —
jie galėtų dėl savo vakarinio 
fronto saugumo padaryti kai 
kurių nuolaidų. Taip galvojant 

■ tuojau susiduriame su -vadina
mų ‘vokiečių klausimu’. Iš tikro 
jis jau nuo’ pereitų metų-vasa
ros neapleidžia pasaulinės spau
dos puslapių. Nieko tikro, nieko

HELP WANTED — r.iALE 
Darbininku Reikią

O GERIAUSIAI ČIA
i LABAI ŠVARŪS 2 butu namas te 
garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.

$7,500 lengvu pajamų iš gražaus 
mūrinio namo Marquette Parke. Ga- 
zu šildymas, apsauga nuo potvynio, 
kaina $57,000.

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, S50.000.

MODERNUS 2 aukštų mūro namas, 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tek 737-7200 arba 737-8534

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave.
Tel. 927-3559

SHIPPING AND RECEIVING

Experience Necessary.
Must have good^work 

references^
HEAVY LIFTING

Ashland and Diversey 
8:00 — 4:30 PM
CALL 477-6487

Sąjunga susidurtų su kitais sun
kumais?’

Tiesa, tuo Prancūzijoje da
bar dar niekas netiki, tačiau 
greitai galinti susidaryti kita 
padėtis, kad ir dėl santykių 
įtempimo su kiniečiais, kuri 
galėtų priversti Sovietų Sąjun
gą atleisti tuos varžtus, kuriais 
ji laiko Rytų Vokietiją. Dabar 
tuo' netiki ir patys vokiečiai. Jų brake. Jate^ metal fabricator. 15 men 
dauguma džiaugiasi vadinamos 
vartotojų bendruomenės palai
ma. Bet ar tikrai taip?'

Francois Seyduox, b u v 
Prancūzijos'ambasadorius Bon-į 1 
noje, cituoja Egon Bahr, moder-j 
nios Vakarų Vokietijos ‘Ost-po-j 
litik’ kūrėją: ‘Nepasitikėkit vo-, 
kiečiu, kuris sakytų, kad ta ir Must 
tinis klausimas yra numiręs’.! 
Spiegeliui tas pats Bahr teigia J 

1 kad prie to jis dar pridūręs, kad 
-^LU>1 VLCLLLJUb, . . I

da nekalbėti, bet visados galva?priklausys tik nuo ; Sovietu Sa-ln5nOr^s PrlPa^ln^ tautinio klau-.
■ •• - -- ,simo vokietis — arba meluoja,

Wehner, kuris turėtų būti labai 
geras Maskvos poitikos žinovas, 
nes pats buvd komunistas, ir il
gus metus praleido Maskvoje.

Jei Maskvą ne dėl savo gerų 
norų, bet reikalo yra reikalin
ga atlydžio1 kųdėl nebandyti jį

_ ____ _ ___ __ u .^1C^U unj.u metu ipas^y^’ žinoma už tam •tik’rą
»uani<į giauuisę uc n*. iieiuvoiizj spauuus kleStėjiitlUL bėt jf VISOS iŠfMvijOj Į . ,
taip pat pavergtos Lietuvos ir Jos žmonių ■ gprovei, bendromis- Jėgomis Į konkretaus, bet kaz kas vistiek 
-1-— ------------- •- rel,1 - - - -= — - - ’

vis PLiSiXlifii iĮĄjoDliur

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie pradėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiena ikaifytojaraR.

Mykolas Karaftis, sav. Grand Shores motelio Ir Rezidencinio rieŠbuŽs. 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33798, tel. 813—391-0733, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmeninis. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais Įrengi

Mūsų bendradarbė Ir savaitinės skilties “Aplink mos ir mūsų namus“ 
intorė M Miškinytė paskyrė $50 .premiją. Be abejo, Atsiras, fr daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike. '’’’į '. ■■

Der Spiegei pasirodė su vokiečiu 
ereliu' ant vi’rsęlidį kuris savo 
naguose turi Rytų Vokietijds 
herbą. ■ ‘ '

. Atrodo, kad apskritai imant 
vokiečiai laikėsi to recepto, ku
ri prancūzams po 187ft metų -ka
ro, atplėšusio iš- Prancūzijos Al- 
zaąą ir Lotaringiją, davė jų pa< 
trio tas Leon- Gambettą: t‘nieką-

kainą. Kodėl nepareikalauti už 
abipusį kariuomenių sumažini
mą, NATO į;. Vairšuyos pakto 
paleidimą ūkihės unijos tarp 
abiejų Vokieti j ų, kurią - kaip 
praktika parodo — paseks ir po
litinė unija. .

Yra ženklų, kąĮbančių kad so
vietams tokį^, torobinaci j a gali 
būtį■ priimtiną, kas ■ sukėlė aliar
mo, skambučius Prancūzijoje ir 
Lenkijoje.. Pastarosios saugu
mas, - Vokietijai susivienijus,

MACHINIST FOREMAN

S22,500 a year plus insurance and 
bonuses to start. Must know Tool 
room. Layout. Jig fixtures, Press . . _.....----- -------(
shop. Bridgeport area.

CALL 247-2547

j between 9 and 3 PM and ask for ROY 
s. —

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

Visu ir visus kviečiame 1 didžiąją talks.

Prenumeratos pratesimo, užsakymų, .bei galimų . skaitytoj reixaiaan 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomia.

ar yra kvailas’.

MAUJ1BNQS 

1739 SO. HALSTFD JT. 
CHICAGO, IL 666M

»■ U anksto be raglrtim pratęsiu save praamnentą,- taupydama laiką h 
3u£ndamaa< rairižinėjlmo išlaide*. Priede . . .. dei.

Pavardė Ir vardu

Adrms

• Užsakau- Naujienų kaip dovaną rare 
yra naujas skaitytoju. Priede _____ <J

Pavardė ir vardu ______ _______________

kurti

Adreso

SpoDsarlaui pavardė, vird>f ir vietovė

»

• Platinimo vajau* proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Nsujlemj 
pastaugs*, prašau jas siuntinėti ui pridedamus  dot ___

P&virdė ir vardai

Adreacur

au dantinėti Naujienai dvi unite* raipQ• Platinimo vajaus proga, 
tinimui nemokamai b< jokių IMpareigojimų.

MARIJANOREIKIENĖ

2608 West 69th St, Chicago, HI. 60629 t TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies Įrairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

Tai nėra gyvenimas ... i

Amerikon atvykstąs lietuvis 
paskutini kartą apklausinėja
mas Maskvc’j:

— Draugas Petraiti, kiek tau 
metų?

— Keturias dešimt, drauge
— Keturiasdešimt, drauge 

komisare, — atsakė Lietuvos

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, DL 60629. — TeL WA 5-2737

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fraternalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, "gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba. ‘ _

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA deieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

, {\ v T5

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo į-jų gyvemfao pradžiai. ’■

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuita andraudA: td

SLA —kuopų yra visose lietuvių kolonijai. Krtfpkites 
j savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesfoi i SLA Centrą: * *

« UtHUAMAM ALLIANCE OF AMERICA 
z Ye*, K Y. 10001 "

C ■ " M7 W.30tiv.St. \ L-- Akk 
T,l ftHj Ul-2210

— ____—.--- — —.

>

BROWNE SHARPE-SCREW 
MACHINE OPERATOR 

OPERATOR

EXPERIENCED 
Days-Steady Job

Speak and Understand English
ALWARD MFG. CO. 
4632 W. Lawrence 

286-3334

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tel. REpublic 7-1941

PRINTING

Press Operator, experienced with 
| A. B. Dick 360 and įtek platemaker.
Clean suroundings, excellent com
pensation, Health insurance program.

I KWIK COPY
500 SKOKIE BLVD., 

Northbrook, III. 
Call 564-1313

— Meluoji! Tavo pase aiškiai 
pažymėta, kad esi jau penkias
dešimt šešių . . .

— Taip, drauge komisare, — 
aiškinasi lietuvis, — bet ar tuosi 
paskutinius šešiolika metų pra
leistų jūsų “globoje” galima lai
kyti gyvenimu?

— Chicagos priemiestyje trys 
vagys iš Brink automobilio pa
vogė 350,000 dolerių.

— Kinija sustabdė javų pirki
mą Amerikoje, nes neturi aruo
dų javams laikyti.

Juozo šmotelio

Siimthii&i į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ąt. 
j Chicsgo, I1Į.; 60632. Tel. YA .7-5980 
L ________________ j

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia' '

REGISTERED NURSES NEEDED

DAY SHIFT
Salary $5.75 to $6.25 hour. Contact: 
Tower Pavilion Nursing and Conva
lescent Center, 5825 W. Cermak Rd., 
Cicero, Ill. Ms. Dembek - 656-9120.

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma ir 
(domi 250 puslapių knyga su. 
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas: :

Chicago, IL. 60629.

Nvtery Public
INCOME TAX SERVICE 

«59 $. Maptevccd. Tel. 154-7459 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai. pildomi pilietybė* pra

šymai Ir kitokį blankai.

CLEANING LADY WANTED

4 Days/Week. 3-4 Hrs./Dav 
Call Mornings Between 9 and 12

BONANZA STEAK HOUSE

8150 S. Cicero. Burbank 
424-5884

CALL IN ENGLISH
Ask For Jerry or Eleanor

BEST THINGS IN LIFE

Jail Prank Zapellt

GA 4-SAM

mn 'U»

INSVftANC^

State Farm Life Insurance Company

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano š u I 
paruošta, — teisėjo Alphonju 
Wells peržiūrėta. ‘‘Sūduvos* 
išleista knyga su legalifikomis | 
formomis.

Knyga su formomis gauna; 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St.. Chica 
Cgo, IL 60608 Kaina l$3.(X 
su formomis — $3.90. -----

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

ADVOKATAS 5 I 
CHARLES P. KAL & Associates . 

2649 West 63rd Street,
T-l. 776-5162 

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. Šeštadieniais iki 12 v. 
Vakarais tel. RE 7-5047.; '
Raštinė veikia jau daugiau kaip į 

40 metų, patarnaudama klientams. Į

TheDi-Gel

— Amerikon atskrido Korė
jos pirkliai <su ilgu norimų pre
kių sąrašu< •_»< **'

* Di-Gel.
The Anti-Gas Antacid.

— Trys Amerikos bendrovės I 
statys Kinijos Prekybos rūmus.

i — MAUjiRMO*. CHICAGO R, H-L, 1ThurMVi April i, 1879




