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MS PALANKUS ATLASAS
Bendras amerikiečiu pabaltiečių komitetas oficialiu raštu 

padėkojo “Time” žurnalui, kad skiria savo naujiems prenumera
toriams “Hammond Atlas”, kuriame daugiau dėmesio kreipiama 
į Baltijos valstybių nepriklausomybės laikotarpį, duodamos ne
priklausomų Baltijos valstybių vėliavos, pabrėžiant, kad JAV ne- 1 
-pripažįsta Lietuvos inkorporacijos.

LOJOLOS UNIVERSITETAS 
PRIEŠ LIETUVIŲ 

PRIESPAUDĄ

Lietuvos Kataliku Bažnyčios

mes bėgome”.
Kreiptasi į keliasdešimt auto

rių, prašant parašyti atsimini
mus ta tema. Knygą paruoš kun.

kronikoms leisti sąjungos valdy
ba, vadovaujama kun. K. Kuz
minsko, gavo sutikimą, kad nau
jas Kronikų tomas anglų kalba 
būtų išleistas Lojolos universi
teto vardu. Pats Lojolos univ. 
viceprezidentas Donald Hayes, 
S J., parašė tam tomui .įžangą, 
kur supažindinama su garbinga 
Lietuvos praeitimi, primenami 
masiniai trėmimai, žudymai Lie
tuvoje bei pasmerkiamas tikin
čiųjų persekiojimas. Primenama 
Lietuvos universiteto 400 m. su
kaktis ir džiaugiamasi, kad lei
džiamos Lietuvių Katalikų Baž
nyčios Kronikų knygos.

. James A. Michener knygoje 
“The Source” rašoma apie Lie
tuvoje išleistą žydų -talmudą, 
22 knygas, odos įrišime, su auk- j 
so raidėmis viršeliuose. Knygos 
išleistos Vilniuje 1732 metais.

J. Prunskis. Išleis Vytauto Di
džiojo šaulių rinktinė. Jei kas 
turėtų nuotraukų iš bėgimo lai
kų, prašomi atsiųsti kun. J. 
Prunskiui adresu: 2606 W. 64rd 
Street, Chicago, IL. 60629.

(ALTos informacija)

Japonija — Amerikos 
sąjungininkė

TOKIJO, Japonija. — Senato
rius Frank Church, pabuvęs 
kelias savaites Japonijoje, yra 
įsitikinęs, kad Japonija yra 
pats ištikimiausias Amerikos są
jungininkas. Church tvirtina, 
-kad be Japonijos- negalimijoki e 
rimtesni planai. Ažijbje. Kinijai 
reikalinga Japonija, kaip ji rei
kalinga pietų Azijai. Be preky
bos su Japonija negalės pirmyn 
žengti nė viena Indonezijos sala 
ar tų salų grupė. Japonai turi 
prekybos laivus, jie pajėgia pa-, 
gaminti saloms reikalingas žiba-

Pakilusi Ohio upė dar labiau padidina Mississippi vandenis. 
Aukštesnėse pakrantėse pariša galvijus, kad neprigertų.

TRUMPAI 15 VISUR IRANO KARIUOMENĖ RUOŠIASI

lines lempas, sagas, adatas, deg
tukus, dviračius ir drabužius.

SAUDI ARABIJA NUTRAUKĖSANTYKIUS SU EGIPTU
OKUPACIJOJE.; j

Šitokiu pavadinimu ‘ruošiant 
knygą buvo panaudota dalis 
medžiagos iš Amerikos Lietuvių 
Tarybos archyvų. Prie techniš
kų knygos paruošimo darbų 
prisidėjo ALTos tarnautojai. 
Knygą redagavo kun. J. Pruns
kis, išleido Jūrų šaulių kuopa 
Klaipėda.

APIE LIETUVOS VYTĮ

Ameriketis Frank Passic pa
rašė apie Lietuvos vytį studiją, 
kuri išspausdinta “World Coin 
News”. Jis atkreipia dėmesį, 
kad 1922 m. vieno lito banknote 
vytis buvo dedama abiejuose 
kampuose, veidu į vidų, ir išėjo 
taip, kad kairės pusės raitelis 
kardą laiko kairėj rankoj.

Lietuvos klausimais nemažai 
rašo lietuvių numizmatikų są
jungos biuletenis “The Knight”. 
Jų pavyzdžiai atsiųsti į ALTos 
centro įstaigą.

KODĖL IR KAIP 
MES BĖGOME

Siekiant išryškinti okupanto 
grėsmę ir palikti liudijimus 
apie sunkumus, kuriuos lietu
viai turėjo pakelti bėgdami nuo 
komunistų teroro, ruošiama 
spaudai knygą: “Kodėl ir kaip

BYLA EINA Į AUKŠ
TESNĮ TEISMĄ

CHICAGO, Ill. — Inž. A. Ge- 
čio vadovaujamos barzdukinės 
Bendruomenės byla perkelta į 
aukštesnį Illinois teismą.

Barzdukinės Bendruomenės 
advokatas, norėdamas dar ke
liems mėnesiams pratęsti bylą, 
prašė teisėjo dar kartą apklau
sinėti liudininkus. Kitos pusės 
advokatas paprašė teisėją ne
leisti aukštesniam Illinois teis
mui nustatyti, kuriuos įstaty
mus taikyti šiais bylai. Byla jau 
tęsiasi du metu, o jeigu bus iš 
naujo pradėti klausinėti liudi
ninkai, tai ji bus vilkinama vie
nerius metus ar daugiau. Byla 
nėra tokia jau sudėtinga ir pra
šė leisti atsiklausti aukštesnį 
teismą. Teisėjas sutikęs ir įsa
kęs surišti visus dokumentus ir 
persiųsti į aukštesnę instanciją.

Advokatams įgriso bereikalin
gas bylos vilkinimas. Vilkini
mas yra brangus, bylos aiškini
mui vilkinimas nepadeda.

BANGKOKAS, Tailandas. — 
Aštuoni tūkstančiai Kambodijos 
karių, iki praeitos savaitės ko
vojusių prieš įsiveržusius Viet-

ARABŲ VALSTYBĖS RIMTAI PLANUOJA 
BOIKOTUOTI EGIPTĄ

RIJADAS, Saudi Arabija. — 
Saudi Arabijos vyriausybė pa
skelbė, kad ji, vykdydama Bag
dado susitarimus, nutraukė dip
lomatinius santykius su Egiptu. 
Tokį pat nutarimą padarė ir Ku
veito vyriausybė. Abi šios vals
tybės teikė didelę ekonominę 
paramą Egiptui. Jos sustabdė 
paramą, kai Egiptas pasirašė 
taikos sutartį su Izraeliu. Kelios 
arabų valstybės paskelbė ekono
minį boikotą Egiptui, bet Saudi 
Arabija ir Kuveitas atsisakė tai 
daryti. Egiptas turi pakankamai 
savo naftos, jam nereikia pirkti 
degalų nei Saudi Arabijoje, nei 
Kuveite. Egiptiečiai, atgavę Si
najaus pusiasalio naftos vers
mes, galės apsieiti be Saudi Ara- 
bijo ir Kuveito naftos bei aly
vos. Kitų prekių egiptiečiai šio
se dviejose valstybėse nepirk
davo, todėl boikoto paskelbimas 
buvo beprasmis.

EKONOMINIAI REIKALAI 
NESUTVARKYTI

TEL AVIVAS, Izraelis. — Si

najaus pusiasalyje buvusios Iz
raelio karo jėgos permetamos 
į Izraelio šiaurę. Je’gu kiltu ne
susipratimas su Jordanija ar Si
rija, tai Izraelis galėtų labai 
lengvai pasipriešinti. Egiptas 
gali apsieiti be prekybos su 
Saudi Arabija ir Kuveitu.

Sirija. Jordanija ir Libija 
pirkdavo Egipte įvairių senienų, 
bet paskutiniu metu apsieina be 
jokių užsakymų. Galės apsieiti 
ir ateityje.

PAGYVĖS PREKYBA 
SU IZRAELIU

Egipto vvriausybė yra Įsitiki
nusi, kad Egipto prekyba su Iz
raeliu pagyvės. Jau dabar yra 
kelios Izraelio • pirklių grupės, 
kurios rengiasi vykti į Egiptą 
ir pasiūlyti ilgų metų kreditus. 
Daugiau Egiptan nori važiuoti 
izraelitai, kurių tėvai ten šimt
mečius gyveno ir vertėsi preky
ba. Be to, Izraelis galės paga
minti Egiptui reikalingų ma
šinų.

i t*
1 — Advokatams pavyko įti
kinu teismą dar kartą peržiū-

■ rėti vadinamu Juodųjų panterų 
t te:smą. Siekiama gauti 47 mi- 

. lijonų dolerių apdraudą.
— John Gacy patrauktas teis

man už 33 jaunuolių nužudymą.
— Jane Byrnę Įsakė Chicagos 

policijai sustabdyti jaunus mu
šeikas. Praeitą savaitę du jau
nuoliai buvo nužudyti.

— Teismas aiškina Middle-- 
town atomo pečių prižiūrėtojų 
apsileidimus.

— Valstybės skirti mėsos pri
žiūrėtojai tvirtina, kad mėsos 
kainos turės sumažėti.

— Rugpiūčio mėnesį popie
žius rengiasi pabuvoti Aust
rijoje.

— Jane Byme atleido Chi
cagos miesto netvarkingą gara
žų, tvarkytoją.

>, —-leis- auginti 
į daugiau javų, ries pasaulyje ba- 
idauja ijių skaičius nuolat di
dėja.

— Rodezijos ; ,-entojai bal- 
Isavo penki?.' uienas. Jiems rei
kia 3 dienų balsams skai’Aoti.

— Idi Amin pat- uuvo pasi
rašęs įstatymą, kuris jį paskiria 
karo vadu iki gyvos galvos. Jei 
bus karo vadu, tai bus ir pre
zidentu.

— Vyresnio amžiaus žmonės 
nusiskundžia, kad jiems reikės 
gyventi su atomo pavojumi. Jų 
vaikams to pavojaus gali ne
būti.

GINTI NAUJĄ VYRIAUSYBĘ
ARTIMIAUSIEJI MULOS CHOMEINI ČEKISTAI 
BANDĖ NUŽUDYTI PREMJERĄ BAZARGANĄ

TEHERANAS. Iranas — Buvę r 
“revoliucinio komiteto” nariai,! 
kuriems ilgas savaites vadovavo 
pats mula Chomeini, bandė nu
žudyti dabartinį premjerą Ba- 
zarganą. drįsusi pertvarkyti bu- ; b i nė Sovietų saugumo policija, 
vusią Irano vyriausybę. i davusi leidimą amerikiečiui ke- 

Pasikėsinimo aplinkybės dar liauti sovietų lėktuvais ir trau- 
nepaskelbtos, bet Iranas džiau- j kiniais, jį apnuodijo, kad galėtų 
giasi, kad premjeras išliko gyvas i išklausinėti, kuriais sumetimais 
ir kad naujasis kabinetas nėra , jis buvo siunčiamas Į Rusijos 
pasiryžęs keisti užimtos pozici- gilumą.
jos. Pasikėsinimas prieš Bazar- Amerikiečiui sumokėjus kelio- 
ganą įvyko pirmadienį, o radi- nės bilietus. Į maistą ir gėrimus 
jas tik antradieni paskelbė, kad buvo Įleista nuodų, kad policija 
bandyta atimti premjero gyvy- ■ galėtų ištirti, kuriais 
bę, bet pats “Alachas jį apsau- j mais amerikietis buvo siunčia- 
gOjęS”. ' į mas Rusijos gilumon. Rusai ne-
’ j galėjo suprasti, kad amerikietis.

Antradienį paskelbta, kad žu- j niekieno nesiunčiamas, galėtų 
vo mulo Chomeini buvusi deši- J pats norėti vjkti gilumon Ir pe
nioji ranka “revoliucinio komi
teto” vadovybėje, gen. Moham
mad Vali Gharani. Irano gyven
tojus nustebino^tokia žinia, nes žmonišką elgesį su keleiviu.

Sovietu policija ap
nuodijo amerikietį

MASKVA Rusija. — Valsty-

Į davusi leidimą amerikiečiui ke-

iki to meto Irane niekas nebuvo'
girdėjęs apie tokį generolą. Aiš
kėja. kad minėtas generolas M. 
V. Gharani Irane atsirado tą pa
čią dieną, kai ten atskrido pats 
mula Chomeini. Minėtas “gene
rolas” buvo artimiausias mulos 
Chomeini patarėjas ne tik Ira-

Amerikiečiui sumokėjus kelio-

rreti

matyti, kaip patys rusai gyvena.
Atsakingi pareigūnai Įteikė 

griežtą protestą už šitokį ne-

Idi Amino palikimas
KAMPALA.—Naujasis Ugan

dos gynybos ministeris pulk. 
Yoveri Museveni pasakė savo 
piliečiams per radiją kalbą, ra
gindamas juos, kad liautųsi vie-

IDI AMINAS PRAŠO IRAKADUOTI JAM GINKLU ‘

amunicijos, nes jo kareiviai ne
turi šovinių turimoms pozici
joms ginti.

Idi Amin vežiojamoji radijo 
stotelė negalinga, bet jam pa
vyko užmegzti ryšius su Iraku 
ir pranešti, kokia amunicija 
jam labiausiai reikalinga. Jis 
pabrėžė, kad Dzi^^a nrnrado 
dėl amunir;ios stokos. J’s tvir
tina, kad oraras ir k’tas strate
gines poziciias. jei ant greitųjų 
negaus prašomu šoviniu. Jis 

! tv-rtina, kad Urr'"'/,r><; kariai 
gal-’ ginti šiaurės Ugandą, jeigu 
gaus šovinių.

UGANDAI TRŪKSTA 
MAISTO. TVARKOS

Dzingos gyventojai džiaugia
si, kad jiems pavyko išsilais
vinti iš nepaprastai žiauraus 
diktatoriaus Idi Amin. Jie bijo, 
kad tiktai jis ir vėl negrįžtų, nes 
pačioje Dzingoje buvo dar di
dokas karo policijos dalinys.

ne, bet ir Paryžiuje. Kai atsi
rado Irane, tai jis vadovavo “re
voliuciniam komitetui”, tvarkė 
svarbesnius partizanų reikalus, 
o vėliau ruošė “teismus” ir įsa
kinėjo, kurią “nuteistųjų” gru
pę šiandien sušaudyti. “Genero
las” M. Gharani labai gerai kal
bėjo arabiškai, vartodamas ira
niečių tarmę, dar geriau kalbėj'o 
rusiškai ir prancūziškai, o dau
gelį kitų kalbų suprato, nors ir 
nekalbėjo. Irano kariai tokio 
“generolo” nepažino, bet Tehe
rano partizanai ir “revoliucinio 
komiteto” nariai jį labai gerai 
pažino, nes jis spręsdavo pačius 
svarbiausius klausimus.

Pats mula Chomeini, susitaręs 
su premjeru Bazarganu. sutiko 
atleisti šį “generolą” iš “revoliu
cinio komiteto” tvarkytojo pa
reigų, o dabar paskelbta žinia, 
kad jis kulkosvaidžiu nušautas 
per krūtinę.

Persitvarkiusios Irano karo 
jėgos ryžosi padėti premjerui 
Bazarganui padėti atstatyti 
tvarką ir veikiančius įstatymus. 
Premjeras pripažįsta mulos 
Chomeini paskelbtus “Islamo 
respublikos” nuostatus, kurių 
vyriausybė galės siekti, bet tuo 
tarpu valstybė vadovausis kraš
to įstatymais ir darys reikalin
gas pakaitas įstatymų srityje. 
Pagrindas tvarkai palaikyti’ bus

Balandžio 25: Melą, Morkus 
Ev., Žada, Tolmantas, Rutvilis, 
Arėjas. ’

Saulė teka 4:57, leidžiasi 6:31.
Oras vėsus, lis, - • ■ • > 71

namo karius, praeitą savaitę 
perėjo sieną ir atidavė savo 
ginklus Tailando pasienio sar
gams. Kariai pareiškė, kad jie 
nenorėjo kovoti kartu su “rau
donosios pabaisos” daliniais, ki-
niečių vadovaujamais. Kambo
džos kariai būtų kovoję už ne
priklausomą Kambodiją, bet 
kova ėjo už komunistinę Kam
bodžą, Kariams -nerūpėjo nei 
maskvinė, nei -kiniška Kam-

UGANDOS KARIAI TIKISI NETRUKUS 
VALDYTI VISĄ TERITORIJĄ

KAMPALA, Uganda.— Ugan
dos karo jėgos, išlaisvinusios 
Dzinga (Jinja) miestą, vejasi

Buvusios atsargos jau sunaudo
tos, o naujų niekas neužsako ir 
neatveža.

Laimė, kad Idi Amino kariai 
liko be amunicijos ir be gazo
lino. Dzingoje paliktas didokas 
skaičius apgadintų automobilių, 
kuriais diktatoriaus kariai ne- 

\ galėjo išvažiuoti.
priešą, bėgantį į šiaurę ir vaka
rus. Didokas karių skaičius nu
tarė toliau nebėgti, nes kiekvie
nam- aišku, kad nerūkus nebus 
kur bėgti. Be. to, kareivius t jau 
pradėjo kankinti -badas. Sueisie* 
kimas sug^dietas, dręMų nėra.

PRAŠNEKO BĖGANTIS 
IDI AMIN

’ Visus nustebino bėgančio Idi 
Amiri halsas, nukreiptas į Irako 
■diktatorių. JiS • prašo Bagdado 

ėuejfti' jam atsiųsti

\ Niekas nemano, kad Irakas 
' galės padėti Idi Aminui. Nėra 
'jėgos, kuri pajėgtų sulaikyti su
kilusią Ugandos kariuotnenę. 
Patys gyventojai padeda prezi
dento Lūle’ Vyriausybei atstatyti 
painioją* kdmihijąfttSJą. ’

pertvarkyta Irano kariuomenė, 
apimanti visas ginklų rūšis. Ka
riams įsakyta klausyti tiktai sa
vo viršininkų, bet ne policijos 
ar partizanų. Pačiame Irane 
kariai paimą visų valstybės 
įstaigų saugumą. Kariai įsitaisė 
visose strateginėse sostinės vie- 
toe.

Kaip vyriausybei, taip ir ka- 
riuomėriei ‘ pi r m on ėilėn rupi 
tvarka-ii4 "'duona i'PriMri.tefas 
ėmėsi priemonių pirkfi>;c}avų

nas kitą žudę iš keršto, kadangi 
“vyriausybė valdys pagal- įsta
tymus”. Tuo pačiu metu Ugafi- 
dos radijas pranešė, kad dyi 
Tanzanijos kariuomenės kolo
nos išžygiavo į nuniokotos ir nu
siaubtos Ugandos šiaurės ir rytu 
sritis, kur pabėgusiam Idi Amin 
lojalūs girti kareiviai verčiasi 
plėšikavimais ir nekaltų žmo
nių žudymais.

Amerikoje ir kitose vietose. 
Maistas reikalingas ir karo jė
goms. Bazarganas prašys pirmas 
misto siuntas atvežti dideliais 
transporto lėktuvais, nes duo
nos klausimas yra pats svar-
biausias.

Rusiškai arabiško “generolo” 
nušovimas sukėlė didelio susi
jaudinimo visame Teherane. 
Buvo sušauktas protesto mitin
gas. kuriame parodyti kruvini 
apatiniai. Manoma, kad kariuo
menė padės vyriausybei atsta
tyti tvarką visame krašte.

ŽIAURI IRANO SEKTŲ 
KOVA

TEHETL\ATAS. Iranas. — Ne- 
tol ilrano sostinės yra nedide
lis ’A idėjos miestelis, kuria
me gyvena įvairių mahometo- 
niškų se^tų arabai. Mahometo
nai yra tokie dideli ir karšti sa
vo tikėjimo išpažintojai, kad jie 
yra pasiryžę iki mirties ginti
šęvo sektos teisingumą. Visos 
tikybinės sektos buvo nukreip
tos prieš mulos Chomeini sektą, 
bet tai dar ne viskas. Sektos 
nesugyveno savitarpyje. Vienos 
sektos neapykanta kitai buvo 
tokia didelė, kad buvo pasiruo
šę žudyti kitos sektos tikin
čiuosius Į Nakadėją atvyko pro 
tingas politikas ir patarė pa
skelbti tarp sektu paliaubas 
Paliaubos patvirtintos, tilriftvnė 
kova nutraukta



D^to RIMAS KERIMAVICTUS

Tamsta, ponas Nerimavičiau, 
esi pastabesnis už mane, tai gal 
esi matęs ar girdėjęs žodžius 
“mintijantis — mintijančio”. Aš 
iki šiol buvau negirdėjęs ir ne
matęs. Pamačiau neseniai, kai 
p. J. Karvelis, vykdamas į Flo
rida, mainais i mano Atsimini
mų Skirsnelius paliko knygą, 
Alfonso žiedo parašytą, VTVI 
spaustuvėje atspausdintą, bet 
neparašyta kada. Knygos var
das: “Mintijančio žmogaus 
Žodis”.

Toje knygoje mintį autorius i 
gretina prie proto, prie galvos, i 
Bet mintis nesiduoda gretina
ma. Ji yra abstraktiškas daik
tas, priklausąs visiems, o protas 
ir galva — asmeniški dalykai. 
Mintį galima pasisavinti, per 
duoti kitiems, paskleisti plačiai 
tarp žmonių, o proto ir galvos 
kitam neperduos!. Taip, mintis 
skiriasi nuo proto ir galvos — 
nuo protavimo ir galvojimo. Ir 
logika neleidžia tų dalykų gre
tinti. Protavimo ar samprota
vimo neleidžia pakeisti “minti
jimu”. Tokia yra lietuvių kalbos 
taisyklė.

Kadangi autorius neatsižvel
gia į logiką ir “mintija”, pažiū
rėkim kaip jis tai padaro.

Jei mintis būtų kaip triūba, 
galėtume sakyti: triūbija; jei ji 
būtų kaip šluota, sakytume: 
šluoja, bet mintis ne triūba ir 
ne šluota, tai neleistina sakyti 
“mintija”.

Ir žmogus negali būti “minti
jantis”, nei triūbijantis ar šluo-

J.S.), gimęs iš balto

jantis — tos rūšies būdvardis 
nelogiškas, neatsako asmens 
būdui.

Ir save autorius persistato ki
taip, negu kiti. Jis rašo:

“Dėl savo asmens tapatybės, 
aš jau iš anksto galiu pasakyti, 
kad nesu atėjęs į šį pasaulį ko
kiu mistišku procesu (kaip mig
la
dramblio (kaip Buda — J. Š.), 
nukritęs tiesiai ant juodo ak
mens (kaip vilkolalis — J. Š.), 
atėjęs iš pragaro (kaip kipšiu
kas — J. Š.), bet turiu žmogiš
ką pavidalą ir atėjau normaliu 
biologinių įstatymų aprėžtu bio
loginiu procesu”. (Reiškia, jis 
negimė, kaip kiti kūdikiai gims
ta, bet gimė “biologišku proce
su”. Kodėl reikėjo proceso? — 
jis nepaaiškina. — J. Š.)

Toliau, 
giškosios 
pavidalas 
žmonijos
(kaip kūdikis išvyniotas iš vys
tyklų — J. š.) tų pačių Dieviš
kųjų būties jėgų valdančiais 
įstatymais. Kaip žmogus esu 
tvirtai atsirėmęs į žemę, kad 
mano sielą kiek galima aukščiau 
pakiltų į skaidriąją dvasios vei
kimo erdvę.” ■

Kas šia maldele norėta- pa

Taigi, žmogus, žmo-

duotame žemės ir 
amžiuje išvystytas

Dailininkų dialogas
Vienas jaunas dailininkas sy

kį skundėsi senam: --
— Aš paveikslą galiu nupieš

ti per viena dieną, bet ima me
tus, kol aš jį parduotu. Senasis 
atsakė:

— Mielasis, jei tu pieštum pa
veikslą ištisus metus, tai jį par 
duotum per vieną dieną.

* * *
Pageidavimas išsipildė

— Ar bent vienas jūsų vaikys
tės laikų troškimas yra išsipli

Atrodo, kad autorius su savo 
siela nelabai sugyvena. Jis eina 
savo keliais, o siela — r savo. 
Tarp stambių rašytojų tokie da-< 
lykai galimi. J. Šmots.

kąs tų būtum, jeigu suvaly
tum save tėvą ir protiną?

— Našlaitis būčiau, panele 
mokytoją! — drąsiai atsakė vaį-

— Taip, kuomet motiną su. 
purtindavo mane už plaukų, aš 
norėdavau, kad visai jų neturė
čiau. Neseniai taip ir atsitiko.

* * *
Mokykloje

Mokytoja: — Joneli, 
valėtumei gėdytis. Kai 
vau tavo amžiaus, tai
dindavau visus prezidentus iš 
eilės.

Jonukas:: — Taip, bet tuo
met buvo kur kas mačiau prezi
dentų.

aš bu- 
lengvai

‘ * * *
Pataisė vyrą

Vyras mėgo sėdėti tavernose, 
nevalgė daržovių, todėl prarado 
pusę dantų. Jis nutarė juos iš
traukti ir įdėti dirbtinius. Tuo 
tikslu nuėjo pas dantų gydyto
ją, kuris jam ištraukė likusius 
dantis.

Išėjęs iš gydytojo kabineto, 
jis sugalvojo paskambinti tele
fonu savo žmonai ir paklausti, 
ar jo baisas yra pasikeitęs?

Sveika Brangioji. Ar ži
nai, kas $5u tavim kalbą? — sa
kė jis- Žmona, nuduodanti ap
sirikusią, atsakė:

— Zinai, brangusis, tu šian
dien pas mane neateik: mano 
vyras ištraukė dantis ir šį vaka
rą bus namouse . . •

Tas vyras daugiau nelankė 
tavernų, o sėdėjo savo namuo
se ir saugojo žmoną . . .

* * *
Atvirai kalbant

.t- Ką veikiai šiandie mokyk
loje? — klausia motina Jonelic- 
Jonelis atsakė:

— Laukiau, kad užsibaigtų 
pamokos!

Išmintingas atsakymas
Vienas žmogus paklausė iš

minčių:

Modernioje mokykloje
Pradžios mokykloje mokyto

ja kląusė vaiką;
— Pasakyk man, k*3 tai yra 

žmogėdra ?
— Nežinau, panelę! — atsa- 

kė vaikas.

B*ndrucjm*HfLĮ dialogs:- i^t jcL iš teismo sales.

REčr. Q n 
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MISIJONIERIAUS
NUOTYKIAI

Išradingas mįsijonierius pa
teko kanibalams Į rankas. i

— Atrodo, kad jūs žadete val
gyti mane, — tarė misijonierius. . 
— Bet jums nepatiks mano mė
sa.

Jis išsitraukė peilį, atplovė 
gabaliuką savo kojos ir pada
vė kanibalų vadui. Tasai pa
kramtė, pakramtė ir išspiovė.

Jo ta kdja buvo kamščio me
džio.

Tas misijonierius nutarė ei
ti į pažingesnį kraštą. Ten nuė
jus, susirinko būrys žmonių pa
siklausyti jo pamokslų- Visi 
klausėsi, tki vienas vaikščiojo 
aplink misijonierių ir jį inten
syviai žjūrėjo-

— Ko tu čia vaikščioji ir vi
sai nekreipi dėmesio', ką aš sa
kau? pasakė jam misijonierius., 
Kultūringas laukinis jam atsa
kė:

— Matote, aš esu mėsos ins-; 
pektorius . . •

* *
čigoniška prekyba

Čigonas ndrėjo parduoti ūki- ! = 
ninkui seną arklį. Turguje tarpi, 
jų buvo toks dialogas: !

— Kaip aš jį pirksiu, kad jis į 
aklas.

— Nu, bene jis skaitys?
— Bet jis ir šlubas.
— Bene jis kariuomenėn eis ? i
— Ir liežuvio nepajųdiną-
— Jis ne advokatas- Kam jam 

liežuvis? r' I

— Patarinėti labai lengva. — 
atsakė išminčius, — o vykdyti 
patarimus labai sunku.

Dialogas šeimoje
Jis: — Kąi kiti žiųcnės su

klysta, jie mielai prisipažįsta. 
Bet tu, brangioji taip padaryti

Jį: — Aišku, kad galiu, tik, 
mielasis, aš niekuomet neklys
tu. t į

Mergaitė kaip gėlė ruošia gėles Naujienų 
jubiliejiniam banketui.

1

Rašau tau danguosna, mūs protėvi, seneli, 
Per mylimas rankas linkėjimų siunčiu 
Tik vakar pas tave išvyko mano Nelė, 
Navernoj, be kančių.

Nenusigąsk, senei, jčis rūbo mini - mini, 
Nerūstauk, jei maldoj tau barzdą pakasys, 
Jei užčiulbės dausoj, rods, giltinė naminė 
Ir vėl kaip ^vieversys.

V * 1 .

Gal nežinai: seniai žmogaus gavėnios baigės, 
Ir valgai ten kruopas dar šaukštu mediniu, 
Kai tave šermenų gaiviu alum apsvaigęs 
Dainuodamas miniu.

4;’- 4 ■ :
Dėkoju tau -karštai ųž rugelius, jr miežį, 
Už paliktą plaušų bizūną ant vinies, 
Kad liepos vakare mums žiogeliu užgrįeži, 
Pro sapną vaidenies.

A. GUSTAITIS 
(Iš “Saulės šermnys)

J-

Maciaryčias

BENDRUOMėNĖ 
ASILAS IR BARZDŪKAS 

* y *-* »"■" •

Prie kurį laiką Drauge tilpo

S Tikėti ar ne? Aukštas 
Pentagono žvalgybos pareigu-' 
pas pareiškė: “Slaptų dalykų’ 
prasiveržimai į mūsų spaudą su
daro administracijai daug dau-‘ 
gia problemų, negu sovietų 
KGB špijonažas”.

t Iš Pakistano atėjo žinia, 
kad ten griežtai uždrausta gerti 
alkoholinius gėriams ir dėvėti 
vakarietiško stiliaus apatinukus. LB Garbės pirinimjjko Bąrz- 
Vienas vyras buvo areštuotas, dūko polemiką, kad žgril.- V. 
kad vertė savo žmoną dėvėti ant Mešką.ųskas yra alergiškas Bęn- 
krūtinės dedamą apatinuką, ži- druomęnęi to jį.palyginu su asi- 
nomą brassiere vardu. lu, įspyrusiu liūtą, tik užmiršo

,, , . . . pasakyti, kad tas liūtas buvo
. Moterų ęlm. orga. vos gy¥as Meįtaus.

mzjujos >r,< isd.dzHs. kad at. flats Bgįįaaja, tapo

tuo palyginamuoju objekto.
Tuo reikalu vm Dirvos 16 nr. 

skil-spelyje “Iš kjfeis p.U^” tarp 
kita ko taip rašo:

— Kad Bendruomenė nepa
sakė į ją įdėtų lūkesčių, ką — 
tarp kitko — galima. b.uvP la'

t

Šeimininkės pląnųpją. prnųąti ir pavaišinti Naujienų ban
keto svečius. Gėrimams vadovaus ir pilstymą prižiūrės 
šios srities specialistai — Magaryčių pilstytojai. Tai bus 
linksmas banketas-ir-jis-įvyks šį sekmadienį, balandžio 

29 d., Martinique-restorane. Nepatingėkite atvykti.

siekė dar vieną lygybę sa vyrais, 
kartu įrodydamos, kad jos gali 
apsieiti be vyrų. Matote, Bo- 
chesterio miesto, New Yorko 
valstijoje, Miss Jacqueline John
son, 15 metų. j>akijuvo į kalėji
mą už išprievartavimą keturio
likmetės mergaitės. Teisėjas jai 
paskyrė $10,000- užstatą-

9 Žinovai tvirtina, kad JAV 
Vyriausio gydytojo įs]>ėjimas 
nerūkyti stipriai paveikė ame
rikiečių girdėjimą ir regėjimą.

bai lengvai numatyti iš anksto, 
— galiu įrodyti citata iš to pa
ties Barzduko laiško. Jis many
je Įžiūri .polinki, “apie kurį kaU 
ba pasakėčia. Juk ir asilas įspi- 
rią liūtą motyvuodamas: Tai, 
ana va, įspyriau juk ir aš naba
gą, tegul ir asilo pažįsta nagą’’-

— Jei Bendra onieji ė yrą pa
sakėčios liūtas, tai paties Barz- 
duko nuomone jį gerokai nega
luoją, ųes koks gi asilas bandys 
-tų įspirti ^veikią liūtą ?

N.orėdaiųi bąigtį ši nenialoijų 
tecideųlą, duodame kiek kito
kią šios pasakėčios yęrąiją, iš
verstą Jietu-vių kąteon J, 
čte;

Grėsmė ir pabaisa miškų galingas Liūtas 
Paseno- Nedalia bejėgio jįjį gaubė: 
Nagai atšipę, nėr aštrių dantų, kaip būta, 
Kad priešąms baįmės įvarydavo jis siaubą, 
Ir vcįs lik velką jau senolį kojos. 
O kas yrą. visų skaudžiausia, 
Kad žvėry? jau dabar ne tik nębijo jojo, 
Kiekvienas bet už nuoskaudas senąsias, 
Kerštaudami, kas pirmas jį įžeidinėja: 
Čia išdidus arklys y 
Stipriai kanopą ji paapira, U 
Aštriu ragų jį.įąJmįis Jttudjnėįą, 
čia vilkas grybštels jįjį dantimis.
Vargšelis Liūtes,"kęsdamas be atvangos, 
Pikto*;, Hispaiįdys širdį',laukę pabaigos 
Ir įtūžimą reiškė vos (ik girdimu 
Kurčiu. )>risiėgtu. bltevimn.

Tik žiūri; kad įr asites krūtinę stato, 
Jau laikstasi Įspirti netikėtai 
Ir renkasi Ūktai skaudesnę vietą.
“Dievąi?'r42 sustaugė Liūtas čia iš karte, — 
Kad nemątyčiau gėdos a£ tokios, verčiau 
Atsiimkij, mirtj jtiąą'gHstčjflu{ — ‘ 1 ■- *‘
Geriau sūfauiU J^PtČiąusią mii^.
NH aptirtu^

i . f /i m

MODERNUS SAPNININKAS
( Pegged sėncį lietuviškų sdpnininkų " ' 

(Tęsinys)

SKRANDA yra geras ženklas: vedusiems geras gy
venimas, nęvedusiems — sėkmingos vedybos,

SKRUOSTAI: tamsūs pasisekimąs, balti ar išblyš
kę — liūdesys, riebūs — ligą, apšėlę plaukais — kvailu
mo pažymys.

SKRUZDĖLĖS reiškia naudingą ir garbingą dar
bą, jei jos bėgioja ant tavo kūno — ligą. Lejcįpjanejes 
arba skraidančios skruzdėlės reiškia pavojingą ke
lionę. • -

SKRYNIOS: jei pilnos, tai reiškia turtingumą ir 
palaimą, jei tuščios — neturtą ir vargus.

SKUBYTIS į darbą sapne reiškia priešingą dalyką 
gyvenime, jei skubi darbe — greit jo neteksi, jei matai 
skubantį žmogų, kuris jau pavėlavo, tai pats saugokis 
kvailysčių, jei skubėdamas susižeidei — saugokis ne
laimės. '

1 SKUDURUS matytį — gėda ir vargas, juos rinkti 
;— sunkenybės gyvenime ir sumanymuose, būti; jais ap
rengtu liūdesys, matyti ką nors skudurais, apdengtą 

>— kas nors tave išgelbės-iš didelių nelaimių' ar- ne- 
isėkmių- BBtwl

SKUNDAS teismui reiškia nesantaiką haidrūome- 
menėje arba brolžudišką kovą, kai priešas - tyko, ^nai
kinti ir vienus, ir kitus. Jei moteriškė tave/sfeindžįk-—

j diką. sapnuoti nieko gera nereiškia, tik nejsanforikas 
tarp savųjų, ilgai besitęsiančius vaidus ir barnius. Skun
diku pačiam būti — išrinks Į bendruomenės urėdus.

SKYLĖ drabužiuose ar batuose reiškia nę^tiSamūs 
draugus. : ' v ■ į

SLĖPTIS nuo draugų—būk atsargus, kad' nereikėtų 
j tai daryti gyvenime, slėptis nuo priešų—geras ženklas, 

nes geriau slėptis, negu su juo kolaboruoti, 1: '■
SLIEKAS yra šunuodegiavimo priešui1 ir bendra-

j darbiavimo su juo simbolis, 
i

Valąi’

SLIDINĖTI ant ledo su pačiūžomis—geras gyveni- 
mas, bet slidinėti ant kelio ar tako — nuostoliai. Matyti 
slidinėjančią moterį — saugokis, Įkad neišslystųm įg do
ros kelio. >
. J .

SLYVOS reiškia sunkų darbą, betTfiažai naudos, val
gyti jas — saugokis, k.ad moterys neapgautų, jei mppn- 
nokųsios — nesėkmė meilėje.. . i

SMAKAS yra tirono arba diktatūrinės valdžios sim
bolis, Dideliems ponams ir valdžios pakalikaniSv jįs.Reiš
kia turtą bei galia. Turėti smaka prijaukintą,i2jiū<fe- 
sys> jei jis tau ką nors duoda — nuostoliai, matyti ^puo
lantį tave kalėjimas arba ligoninė, jei jis nuo tavęs 
bėga — apgaulė.
soTk jk'ąūh bšz

SMALA reiškia nukrypimus nuo - tiesaus ir - tiesos 
kelio, susitepti su ja — saugokis negerų žmonių drau
gystės. • • .. '

SMAUGTI ką. nors reiškia priešų nugalėjimą^ pa
čiam tapti pasmaugtu — Jiga ir pralaimėjimas meilės 
dalykuose,

SMEGENIS sapnuoti ar juos valgyti yra liga, jų 
netekti reikia saugotis propagandos ir nepakliūti 
ant okupanto ar priešo meškerės. 4 < 5

SMILKALAS arba kodylas reiškia greitą pakiti
mą darbe arba visuomenėje bei bendruomenėje-ir iielai. 
mingą nusileidimą žemyn, juo rūkyti namus; ypač lęya; 
reiškia ligą. Tik bažnyčioje smilkalai . yra genai,- p^s. 
reiškia laimę. ' - -

SMITYS yra nepatvarumo ir laikinumo sjinbolią. 
Statyti iš jų pilį yra tuščios svajonės. " .

SNAUDULYS nieko gera nereiškia,. tik vis dides
nį vargą. Snausti būnant sargyboje apsižiūrėk, ar 
netarnauji savo tėvynės prįešui.

Gus daugiau)

XADjfcWdS, CHICAGO'S, ILl AVcduesday. ‘April "25, fJzi)
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ST. PETERSBURG, FLA
ALTos skyriaus išvyka

ALTos St. Petersburgo Sky
riaus pavasario pirmoji, tikriau 
— tradicinė išvyka įvyko Vely
kų šventės antrąją dieną gražia
jame Seminole parke, kur oras 
švarus, kur ramusis ežerėlio 
vanduo teikia malonią savijau-. 
tą. Diena buvo labai graži: nei 
per šilta, nei drėgna. Svečių pri
važiavo, kaip buvo- tikėtasi,'

Jo ypatinga padėka buvo iš
reikšta šeimininkėms ir darbu 
prisidėjusiems veikėjams — p. 
O. Kindurienei, p.p. Jonui ir 
Idai Valauskams, p.p. Saku
čiams, p. Purtulienei, p.p. Ple
piams, p. Miliauskienei, p. Na
vickienei už didelį tortą, p. Zoš- 
tautui, p. Galvydienei ir p. Liut- 
kienei už loterijos pravedimą, 
p. Jonui Kairiui už muziką. At
skira padėka už piniginę auką

daug ir visi turėjo galimybes (buvo ištarta p.p. Jonui ir Idai 
linksmai, smagiai dieną pra-1 Valauskams. Jie aukojo dvide- 
leisti, senas pažintis atnaujinti, I šimt dolerių. -Padėkota ir p. An- 
naujas užmegzti. Atseit, išvyka 
sėkminga, nežiūrint to, kad dau
gelis liko namuose poilsiauti po 
vakar dienos viešnagių ir paren
gimų.
- Šįmęt, kaip ir praeitais me
tais, vienas įdomiausių išvykos 
žAidirnų buvo tradicinis margu
čių ritinėjimas. Po to, vieni iš- 
lošę, kiti pralošę, visi susibūrė 
paviljone, kur pasistiprinę mū
sų gabių šeimininkių pagamin
tais pietumis, turėjo progos pa
sišnekučiuoti ir, žinoma, dar ir 
polkutę bei suktinį apsupti gro
jant lietuviškai muzikai. Buvo 
ir laimikiui progų, nes stalas 
buvo gausiai dovanomis apdė
tas. “Be darbščiųjų šeimininkių, 
jų sumanių pastangų, be darbų 
gerųjų rėmėjų ir jūsų, mielieji 
svečiai, be jūsų tokio gausaus 
atsilankymo, mūsų išvyka ne
būtų buvusi sėkminga”, tokiais 
žodžiais prabilo ALTos skyriaus 
pirmininkas, dailininkas p. A. 
Rūgštelė.

tanui Mažeikai už $5 auką ir 
pp. Jonui ir Marijai Kairiams, 
taip pat aukojusiems $5.

Sekanti ALTos skyriaus išvy
ka — Gėlių paroda įvyks gegu
žės 4 dieną tame pačiame Semi
nole parke. Visi kviečiame atsi
lankyti. Kur noras, ten ir galia.

J. Kr s.

— Garsina automobilį, kuris 
gali nuvažiuoti 85 mylias vienu 
Diesel degalo galionu. Tokį au
tomobilį garsina, bet jo dar ne
pardavinėja.

— Walter Mondale iš Europos 
parsivežė idėją, kad reikia dau
giau prekiauti su dabartine So
vietų valdžia, bet nėra tikslių 
žinių, ką Sovietų valdovai da
rys su- senomis skolomis. Mask
va nori lengvų kreditų, o apie 
senas skolas nenori prisiminti.

• Dar tėvas negimęs, sūnus 
padangėm laksto. (Dūmai)

a.

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

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

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

J
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Kauno . miesto to (Mažosios Lietuvos) studen- 
KenstavičiūUS tus j bendrą srovę su Didžiosios

! AFTE«

CRTOrTdRS'.
vftio uves fo 0t 10. fyę

Į OFMIS

KOSTAS STRIKAITIS

MAŽA STUDIJA
(Tęsinys)

HUM AM.-’ 
Bengs.

CHILLS, 
M8ASLK AnC 
SUNSfROKtj

prie Kauno, Step, Kenstavičius 
pasitraukė ne į Vokietiją, kaip 

įrašo jo brolis Ontanas, bet į Že
maitiją, t. y. į savo tėviškėlę, 

savo daliniu įžengęs i sukilėliu- Lm- jo brolis ir jį priėmė su kep- 
užimtą Kauną, išdidžiai per ta jautiena, čia jie išsilaikė iki

1941 met. liepos 23-24 dieno-, Kaun° radJjo pasiskelbė, rusai priartėjo prie Šiaulių. An- 
----------  kad ..Aš Kauną ^Iniau„ tanas savo žmonelei u ponui 

Po to, i Kauną iš Berlyno at- Kauno miesto burmistrui parū- 
vyko dr. Greffe, kuris prade-’P*no va^s^aus pavadas (

mis pulk. J. Bobelis, vokiečių 
Gestapo buvo pašalintas iš pa* j 
reigų ir taip užbaigė gindamas 
lietuvių pat ri j otų kraujų atko
votą ir trumpai pėjusią sužibė
ti Lietuvos neprkilausomybe. 
Aukščiau minėtais žodžiais Dr. 
K. Bobelis užbaigia aiškinimą 
apie Neprikl- Lietuvos “žybte
lėjimą” 
VIII. 5

tanas savo žmonelei ir ponui

savo atsimi- ■ (

1941. VI. 24. — 1941. 
d- laikotarpį. (Žiūr. N. 
Nr. 7/879/1964. II. 12.

J. Bobeliui apleidus 
miesto komendantūrą,

d.).
Pulk.

Kauno
iš pareigų atsistatydino ir Kau
no miesto burmistras K. Pal- 
eiauskas, bet ne taip- jau lengva 
tada buvo iš pareigų pasitrauk
ti-

Vokiečiai nenorėjo nė matyti 
įvykusio sukilimo ir Laikinosios 
vyriausybės. Vienas vokiečių 
leitenantas Flohret pirmas, su

IN
1

jo trugdymus Laikinai vyriau-1 
sybei. Tada, vargais negalais, 
Kauno miesto burmistrui K. 
Palčiauskui pasisekė iš savo 
pareigų pasitraukti.

Kuomet Laikinoji vyriausy
bė dr. Greffės trugdymams pa
sipriešino, jis tuojau pagrasino 
represijomis, kuiįų nevygdęs iš
vyko į Berlyną ir daugiau ne-

Kadangi korporacijos nariais 
galėjo būti žemaičiai studentą:, 
neatsižvelgiant į jų religinius, 
pasauiėžvaiginius ar politinius į ~ enusistatymus, tad nedelsiant te
ko išsia.škinti skirtingų religi- , 
jų (katalikų ir protestantų 
evangelikų) oficialų dalyvavi-

u korporacijos vėliava pa
maldose valstybinių švenčių 
metu, kai tokiose pamaldose 
dalyvavo Vyriausybės nariai su 
Valstybės Prezdienlu. 1929 nn, 
po pasitarimų žodžiu, buvo pa
prašyta raštu išsiaiškinti tais 
klausymais Lietuvos Metropoli
to Kurijos Kaune ir Protestan
tų — Evangelikų Sinodo Klaipė
doje. Abiejų aukštųjų instituci
jų atsakai raštu buvo sekantie
ji: katalikui nėr draudžiama

Apie buvusi 
burmistro Stej 

■ gyvenimą Berlyne, l'chtės Sto-. Lietuvos studentais, 
vykioje, Anglijoje ir Montrea-į 
iyje nesiimu kalbėti, tik galiu 
pasakyti kad a. u Step. Kensta- 
vičius savo gyvenimo kelią — 
karjerą Lietuvijc — studentijos 
tarpe, kūrė .ne protu, liet alkū
nėmis, tad ir be laiko nusikraus
tė į kapus, apie ką jau buvau 

] rašęs 1956 metais 
niurnose.

Tad kol dar tebėra gyvų liu
dininkų, taisykime jų klaidas, 
kad klaidingai nepatektų į įvai- 

I rių enciklopedijų lapus, kur vė- 
1 liau sunku ir reatitaisyli. Dabar 
eikime prie žemaičių studentų 
“Samogitia” įkūrimo.

Pirmiausiai pagrindui imu Ka
zimiero MOTUŠIO straipsnį: 
“Prof. Dr. K. Almino 70 Metų 
Sukakties Proga ”. Žiūrėk Nau
jienos 
29-tos dienos. Ten jis rašo: 
“1926 m. su kitais žemaičiais 
studentais ir senosios kartos in
teligentais (tarp jų nemažas 
skaičius kunigų ir.net Žemaičių 
Vyskupijos Kurijos narių) pa
ruošė ir parašė lotynišką rašto 
tekstą, kaipo protestą pasiuntė 
Šventajam Sostui dėl Žemaičių 
Vyskupijos (Episcopatus Šamo- 
gitiensis) vardo panaikinimo, 
sudarant 
Provinciją (Popiežiaus 
Lithuanorum Gente 1926. IV. I 
6). Tačiau protestuotojai neda-j

24'75 metų sausio'dalyvauti protestantų pamaldo-

Lietuvos Bažnyčios
Bulė:

se, protestantui — evangelikui 
nedraudžiama dalyvauti katali
ku pamaldose. Jie meldžiasi to
kiais atvejais savo tikyboje 
įprastiniu būdu. Ir taip žemai
čių Studentų Korp. “Samogitia” 
išsprendė ekumeninį klausymą 
prieš 10 metų, ką Roma tatai pa
darė tik prieš 5 metus”. Tad 
manau, kad be jokių ginčų būš 
ir aišku, kas įsteigė žemaičių 
Studentų Korp. “Samogitią”.

(Bus daugiau)
s (veži

mus) ir su turtu nuvežė į Vokie
tijos pasienį laukdami, kol vo
kiečiai atidarys sieną pabėgė
liams. Momentui atėjus, ponas 
Kauno miesto burmistras ir ki
ta giminė, su gerai aprūpintais 
vokiškai pažymėjimais, netrug- 
domai perėjo' sieną ir vis gilyn 
traukėsi į Vokietiją, kad nepa
tektų prie apkasų kasimo, Į ku
riuos taip daug lietuvių pabėgė
lių buvo patekę.
.;: Antanas Kenstavičius <pasili-, 
kęs jungėsi prie vietinės lietu-] 
vių Rinktinės ir mėgino Sedoje 
kovoti, bet pajutęs rusų pavojų, 
palikęs savo visą būrį, pabėgo 
ir, pasienyje susiradęs žmone
lė nėrė gilyn Į Vokietiją, kad 
nepapultų prie apkasų, kaip ki
ltiems Vietinės Rinktinės dali
niams Ryptrūsiuose atsitiko., 
■Visi žemaičių rinktinės karei- 
aveliai buvo nuginkluoti ir pri
statyti kasti apkasus. Taip ir 
pasibaigė mūsų žemaičių Rink
tinės likvidacija.

rė iš to tragedijos, nes jautėsi 
esą to paties krašto lietuviai, 
kaip ir aukštaičiai, dzūkai ar 
suvalkiečiai.

Alminas aktyviai dalyvavo su , 
žemaičiais bei klaipiėdiškiais 
studentais steigiant žemaičių 
studentų korporaciją “Samogi
tia”, kurios jis buvo pirmuoju 
pirmininku. Vienas tos korpo
racijos praktinis tikslas buvo 
padėti sujungti Klaipėdos kraš-j

Doctors find a special laxative 
ingredient to be highly effective in 
relieving even severe constipation _ 
overnight. Don’t let irregularity or 
constipation become a problem.. , 
This medical ingredient is now 
available :n the exclusive EX-LAX 
formula. Use only as directed 
Chocolated Tablets ___ 
or Unflavored -Pills. EX-LAXI jo vietą atvyko dr. Kleist, 

kuris dar aiškiau pasakė, kad 
pagal Hitleriu planą Lietuvos 
nepriklausomybė nenumatyta. 
Tuojau Hitleris į Lietuvą gene
raliniu komisaru paskyrė dr. 
Renteln, kuris laike šešių savai
čių Laikinosios vyriausybės 
darbą ir laisvės laikotarpį pa
laidojo.

Tuojau Kauno miesto burmis
tru, vietoje K. Palčiausko, pas
kiriamas miesto svivaldybės 
tarnautojas Steponas Kenštavi- 
čius, kuris stropiai vygdė visas 
vokiečių užgaidas — reikalavi
mus ir tuojau buvo likviduotas 
Kauno priemiestyje — Vilijam
polėje įsteigtas žydų getas.

Steponas Kenstavičius Kauno 
miesto burmistru išsilaikė virš 
vienerių metų, nors visas Kau
no miesto burmistro ir savival
dybės darbas iš pagrindų buvo 
paraližuotas ir tik aklai reikėjo 
klausyti ir vygdyti vokiečių Įsa
kymus-

Kuomet 1944 met. kovo 29 d. 
11 vai. naktį lenkų partizanai 
pradėjo pulti Trakus, tuo metu 
buvęs policijos vadu Ant. Ken- 
stavičtius, negarbingai pralošęs 
“mūšį”, savavaliai apleido Tra
kus ir atsidūrė savo tėviškėje: 
Dapšių km., Židikų vai. Mažei
kių apskr. Rekvizavo iš ūkinin
kų jaučius, savo tėviškėje juos 
kepė ir linksmai lėbavo su savo 
druagais laukdamas Il-ros rusų 
okupacijos. Artėjant rusams

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. That’s common sense. That’s Anacin.

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.

NAUJIENŲ 65 METU SUKAKČIAI PAMINĖTI
Sekmadieni, š. m. balandžio 29 dieną ■

Martinique Restorane
2500 W. 94th St Evergreen Park, Illinois

DAINOS

M

Čeki reikia išrašyti:

Pridėti dolerį pašto išlaidoms.

IMi

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

• IR ŠOKIAI

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

BANKETĄ RUOŠIA

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

arba telefonu HA 1 - 6100
VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

1LL.V..t* •' 1 : b.

$10.30

$10.00

1. P. I. Kušnerio PIETRYČIO PABALTIJO ETNINĖ 
PRAEITIS

Kieti viršeliai, 214 psl.

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

Minkšti viršeliai

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Minkšti viršeliai ------ ---------- .---------$15.0d

4. A. šerno GEOGRAFIJA.
Minkšti viršeliai
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In Chicago 533.00 per year, 318.00 per 
iix months, 510.00 per 3 months. In 
other USA localities 330.00 per year, 
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other countries >34.00 per year.
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džiuose pirmą dar atskirai aptarti visus savo darbų 
planus, o po to dar visą išsiaškinti ir bendrame VLIKo 
Valdybos ir Tarybos posėdyje, leidžiant jame dalyvauti 
ir svečiams - stebėtojams. Tas rodo, kad Dr. Bobelio 
vadovaujamoji naujoji VLIKo Valdyba darbą pradeda 
tvarkingai, pagal jos pirmininko iš anksto gerai apgal
votą planą, kuris dabar VLIKo nuolatinių vadovauja
mųjų organų — jo Valdybos ir Tarybos — bendrame su
sirinkime bus dar geriau išaiškintas, visų susirinkimo 
narių priimtas. z *

Šis pirmasis naujai išrinktosios VLIKo Valdybos 
susitikimas su VLIKo Taryba, mūsų Chicagoje, AAme- 

i s-so rikos lietuvių sostinėje, jų bendras posėdis, kur bus iš
siaiškintas tolesnio laisvinimo darbo planas ir gairės, 
yra didelis įvykis mūsų laisvinimo darbe, taipgi malo
nus faktas, rodąs, kad mūsų viltys, sudėtos į Dr. Kazį 
Bobelį, dėl kurio išrinkimo taip vieningas pasirodė jį 
rėmęs VLIKo politinių grupių blokas, taipgi ir mūsų 
“Naujienos”, pasiteisino.

Šio didelio įvykio ir malonaus fakto akivaizdoje 
sveikiname Dr. Kazį Bobelį su visa jo intelektuališkai 
stipria ir augštų moralinių kvalifikacijų Valdyba, lin
kėdami jiems plačiausio visuomenės pasitikėjimo ir vi
sokeriopos paramos.

f f

L d 1%

VLIKo valdybos ir tarybos 
posėdžiai Chicagoje

VLIKo politinių grupių nesusipratimai, ilgai nusi- 
sęsę dėl grupių nesutarimų, liečiančių VLIKo pirminin
ko išrinkimą, jau pasibaigė. Kažkurių net ir paties 
VLIKo veikėjų spėtas, o gal net ir norėtas VLIKo su
siskaldymas vis dėlto neįvyko. VLIKo Taryba savo bal
sų dauguma VLIKo pirmininku išrinko Dr. Kazį Bo
belį, taipgi patvirtino jo sudarytą septynių asmenų, 
dargi iš labai stiprių politinių ir teisinių jėgų VLIKo 
Valdybą, kuriai šioje jos sesijoje vadovauja Dr. K. Bo
belis, net devynis metus' vadovavęs ALTai, jau įrodęs 
savo' politinius gebėjimus bei gerą orientaciją, Lietu
vos laisvinimo problematikoje ir savo didelį taktą bei 
plačią toleranciją kitų įsitikinimų žmonėms laimėjęs 
ALTos organizacijų pagarbą bei pasitikėjimą, praeitų 
metų pabaigoje ALTos konferencijoje vienbalsiai iš
rinktas ALTos garbės pirmininku.

Savo didelį taktą bei krikščionišką atlaidumą mūsų 
Dr. K. Bobelis parodė ir jį išrinkus VLIKo pirmininku.. 
Po pirmojo naujos VLIKo Valdybos posėdžio Washing-] 
tone, jis tuojau pat nuskrido į New Yorką, pas savo va- ■ ^s? vietoie tąs pals

P. Stravinskas

NAUJIENŲ REDAKCIJOS PASTABA
Š. m. balandžio mėn. 24 d. Naujienų Nr. 91 įvadi

nio straipsnio, MIGLOS UŽDANGA, autorius yra Dr. 
Z. Danilevičius.

Per neapsižiūrėjimą jo pavardė buvo išleista.
Gerb. Dr. Z. Danilevičių nuoširdžiai atsiprašome.

Naujienų Redakcija

A. PLEŠKYS

(Aušros Zerr paskaita)
(Tęsinys)

Reiškia JAV LB kėlė tostą už 
Tautinės Kinijos laidotuves ir 
komunistinės Kinijos garbei. Ar 
galima prašyti žmogaus teisių 
gynimo iš tų (kom. Kinijos), 
kurie patys tų žmogaus teisių 
negerbia, nesilaiko ir nevykdo? 
Ar toks LB žygis nėra bepras-

go LB užsispyrimo ir ambicijos sako: “čia prieiname ir prie 
taip nėra. | pačios LB esmės, tai apjungti

ALTa nuo 1940 m. turi senas kiekvieną išeivijos lietuvį”.
Lietuvos laisvinimo tradicijasl Taip pat tušti, skambūs pro- 

I ir per ilgą eilę metų išdirbtą po- pagandos žodžiai ir gyvenimo 
litinę sėkmingą veiklos sistemą, praktikoje L. bendruomenės ne
kaip naudingiau ir sėkmingiau vykdomi. Chicagoje lietuviai jau 
veikti State Departmente ir Bal- šiek tiek buvo apjungti. Bet 

, tuosiuose rūmuose, Washington 1974 m. balandžio 7 d- iš Rhi
ne. ALTa kaip jungtinė organi- ladelfijos specialiai atvykęs JAV 
zacija atstovauja visus JAV lie- LB krašto valdybes pirmininkas 
tuvius ir kalba jų vardu. LB te- tyčia Cicero apylinkę suskaldė, 
gali atstovauti tik pati save, tik o Marquette parke tą patį pa- 
vieną organizaciją. Tas nėra darė pats Pasaulio Lietuvių 
taikoma Lietuvių Bendruome- Bendruomenės pirmininkas. Ar 
nės padaliniams kitose valsty- tai yra noras apjungti lietuvius 
bėse, kur laisvinimo srityje iki ar juos suskaldyti?
LB įsikuriant neveikė kita Lie
tuvos laisvinimo ’ organizaci j a.

Gerb. A'. Zerr patiekia ir 
įdomų skirtumą tarp ALTos ir 
LB: “Skitutnas tarp ALTos ir 
LB, tai dėmesys individui ... 
■Pagarba f teikiama kiekvieno 
geros valios lietuvio nuomonei.”

Pagal šitą gerb. ponios pasi
sakymą išeitų, kad ALTos or
ganizacijoje niekas nekreipia 
dėmesio individui, kad ten nėra 
pagarbos lietuviui ir jo nuomo- 

_ nei. Lyg ALTa būtų koks tai per 
-prievartą uždarytų žmonių ka
lėjimas ar Sibiro gulago stovyk-

’’Keleivis” Nr. 6 rašo: “Galima 
pasidžiaugti, kad kai kurie mū
sų politinės veiklos vadai Kini
jos propagandos reikšmę jau 
anksti suprato ir užmezgė su ja

kar dienos nedraugus, jam nepasitikėjusius ir truk
džiusius jo išrinkimą VLIKo pirmininku, ten susitiko 
su buvusiu VLIKo pirmininku Dr. K. Valiūnu ir su ke
liais jo, Dr. J. V., vadovautos Valdybos nariais (buvu
sio pirmininko rezidencijoje) ir draugiškoje atmosfe- reikalingus kontaktus net pir- 
roje, išsiaiškino su jais nesusipratimus, laimėdamas 
taipgi jų pasitikėjimą ir gavęs jų pasižadėjimą ben
dradarbiauti su jo vadovaujama naujai išrinkta VLI
Ko Valdyba.

Tokiose darbui palankiose moralinėse sąlygose, 
Dr. K. Bobelio vadovaujamos VLIKo Valdybos nariai 
perėmė iš buvusios Valdybos narių jų eitąsias pareigas, 
ir naujoji Valdyba pradeda dabar savo pareiginį 
darbą.

, Ateinantį šeštadienį (IV. 28) Chicagoje suvažiuoja' 
ir susirenka VLIKo Taryba ir naujoji jo Valdyba,

■ jos pirmininku Dr. K. Bobeliu priešakyje, savo posė- ti f pavergtos Lietuvos leisviid-'dėsniu. Gaila, kad dėl-neprotin-

miau, negu JAV diplomatinius 
santykius, čia ypač didelis nuo
pelnus JAV Lietuvių Bendruo
menės Visuomeninių reikalų 
tarnybai (pirmininkaujamai 
Aušros Mačiulaitytės-Zerr ...”.

Kodėl gerb. p- A. Zerr taiky
to priekaišto Jungtinėms Tau
toms, netaiko JAV LB ir pati 
sau?

Į JAV LB nuo 1971 m. sausio 1 
- 1 d. įsijungimą į politinę veiklą 
su ji apibūdina šitaip: “LB Įsijungi

mo darbą įpareigoja Lietuvių 
Charts: “Darbu, mokslu, turtu 
ir pasiaukojimu lietuvis kovo
ja, kad apgintų ir išlaikytų ne
priklausomą Lietuvos valsty
bę”.

Į Lietuvos laisvinimo darbą 
pagal Lietuvių Chartą, ji žiūri, 
labai siaura, lėkšta neąpgalvo- la- Ar JAV LB bent kiek krei- 
tą ir labai netikslia prasme. pia dėmesį individui ir ar bent 

Lietuvos laisvinimo jėgų skal- kiek teikia pagarbos lietuvio 
dymas, laisvinimo darbo dubli-'nuomonei? Kada jų pačių .pas-

_ antrinimas ir kitai kirtas Garbės Teismas išnešėĮ 
_ " j _ ALTai, jau iš sprendimą, kad 1974 m. bana- 

seniau to darbo ■vykdymo truk- džio 7 d. Marquette parko Chi- 
dymas ir kenkimas, yra priešin- cagoje LB apylinkės valdyba 
gas Lietuvių Chartos nuosta-'yra išrinkta nteisėtai, tai JAV 
tams ir dvasiai. Pagal Lietuvių LB vadovybė į tą sprendimą He- 
Chartos dvasią, visas lietuvis- i kreipė jokio dėmesio ir spren- 
kas jėgas, kovojo dėl Lietuvos ’ dimui neparodė nė -mažiausios 
laisvės reikia jungti ir vienyti pagarbos, tai yra neįsakė netei- 
Vykdant Lietuvių Chartos nuo- sėtai valdybai pasitraukti O ne
status JAV LB turėtų nė kiek pasitraukus- jos’mesuspelidavd, 
nedelsdama įsijungti į ALTos Tai kokia kalba begali būti apie 
tradicinę Lietuvos laisvinimo 
veiklų, tuomi tą veiklą naujo 
mis jėgomis sustiprindama, 
jos veiksmingumą padarant 
sėkmingesnių ir okupantui skau-

pia dėmesį individui ir ar bent

ANTANAS RYLIŠKIS

IV. NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE 
LIETUVIŠKOS PROBLEMOS PRAEITYJE

(Tęsinys)
Politinių ir ideologinių “pavojų” Vakarų ra

dijo stotys vengdavo. Mes lietuviai stebėjomės, 
kad tose rusiškose transliacijose visai nutylima 
rusų emigracijos veikla, nors jos Vakaruose buvo 
apie pusantro milijono, žinoma iš seno taisyklė, 
kad tarp tautos kamieno ir emigracijos dvasios 
ir kraujo ryšiai niekuomet nenutrūksta. Lai ap
linkybės, politika, ideologija skirtingos, net jei 
atsiranda skirtingos samprotos toms pačioms są
vokoms, bet trauka palieka.

Retkarčiais radiofonai transliavo pokalbius, 
bet tie pokalbiai pasižymėjo dalyvių skaičiaus ir 
dvasios ribotumu ir jų turinys buvo kruopščiai 
suderintas. Jie, tie pokalbiai, visi buvo vienas Į 
kitą panašūs.

Būdavo malonu girdėti gerą šokių ir pra
moginę muziką, madingas daineles, estradinius 
dalykėlius, humorą, anekdotus, laikraščių chro- 
nikas, ti ’mpus atpasakojimus ir iš kasdieninio 
gyveninio tru n pas apyoraiželes, patraukliai pa
rašytas. r’:.'.

Kas lietė politinę chroniką, tai pageidavo-

kavimas - 
organizacijai — ALTai, jau iš sprendimą, kad 1974 m. bana

atskirą individą.
Tai tušti propagandos žodžiai, 

sukirpti pagal bolševikinį pa
vyzdį: kalbėk vienaip o daryk 
kitaip.

Arba štai vėl gerb. p. A. Zerr

Toliau gerb: p. A. Zerr sako: 
“Kalbant apie ALTos ir LB' 
skirtumus, negalima nepaliesti 
skirtumų, liečiančių santykių 
su JAV valdinėmis įstaigomis. 
ALTa dažniausiai palaiko Val
stybės Departmento liniją, šis 
nusistatymas buvo tikslus tol, 
kol vyravo šaltojo karo nuotai
kos JAV ir Sovietų S-gos santy
kiuose. Perėjus į detant laiko
tarpį, ne vienu atveju State De
partment© užimta pozicija tapo 
nenaudinga Lietuvos valstybin
gumui ir lietuvių tautos intere
sams. Naujieji ALTos vadovai 
nenorėdami nustoti JAV admi
nistracijos palankumo, siekia 
laviruoti ir ne vienu atveju ven
gia pasipriešinti Valstybės De
partmento politikai. Ryškiausio 
pavyzdžio esame ALTos užsian
gažavime Helsinkio konferenci
jos susitarimuose, juose nema
tant pavojaus Lietuvos valsty
bingumui. Valstybingumui pa
kenkta akto signatarams pasi
sakant už esamų valstybinių sie
nų nekintamumą jėgos būdu, 
pasitarnavo įteisinti Sovietų 
S-gos agresiją Pabaltijo valsty
bėse”.

Labai gaila, kad gerb. ponia 
nenurodo būdų ir priemonių

ji lietuvių visuomenė jai būtj 
labai dėkinga. Lengva kitus kri
tikuoti, pačiai nieko apčiuopia
mo neįvykdant.

Reikia žinoti, kad JAV užsię. 
nių politikos kryptį nustato abi, 
demokratų ir respublikc’nų par
tijos bendrai. Keičias ipreziden- 
tai, bet užsienių politika lieka 
ta pati, nesikeičia. Maža etni
nės grupės saujelė žmonių, ben
dros JAV užsienių politikos 
krypties nepakeis. Protestai, rei
kalavimai ir šiurkštūs priekaiš
tai, tiek State Departmente, tiek 
Baltuosiuose rūmuose, kaip įtai
goja LB, jokios naudc's neduos. 
Į Washingtoną juk vykstama 
prašyti paramos Lietuvos laisvi
nimo byloje, o jei dėl mūsiškių 
netinkamo elgesio, Washingto- 
nąs%. atsisakys, kalbėtis, tai į ką 
tada reikės kreiptis pagalbos? 
Dėlto ALTc's atstovams^nuvykus 
į Washingtoną, mūsų reikalus 
reikia sugebėti tinkamai ir ti
kru i laiku pristatyti, patiekti, 
išaiškinti, įtikinti ir palenkti 
mūsų pusėn, kad į mūsų prašy
mus atkreiptų dėmesį ir pasitai
kius progai reikiamai mums 
padėtų- ’ - ■

(Bus daugiau)

tremtinių
WASHINGTON, D.C. — Pre

zidentas Carteris tarėsi su vals
tybės prokuroru, kad netolimo
je ’ateityje būtų įleista dar 
10 tūkstančių tremtinių. Trem
tinių skaičius yra žymiai dides
nis, bet Amerika turėtų įsileisti 
bent 10,000.

Vietname buvo didokas skai
čius gyventojų, dirbusių ameri
kiečiams. Bijodami keršto, jie 
bėgo, viską palikdami. Visas sa
vo santaupas sunaudojo, o už
dirbti negali. Jie dirbo ameri-

kaip ALTa gali pasipriešinti kiečiams, todėl - ir tikisi iš ju 
Valstybės Department© pdliti- gauti pagalbos. Jie mano, kad ' 
kai. Už tokį jos Veiksmingą re- amerikiečiai yra įpareigoti jiems 
ceptą, ne tik AITa bet ir plačio-Į padėti atvykti į Ameriką.

me, kad ji būtų aiški, atvira ir suformuluota iš
samiai ir pilnai suprantama.

Prie priimtuvų garsiakalbių mes norėdavo
me išgirsti minčių nesujauktų, nesuveltų, neap
dailintų, bet gyvų, plazdančių tiesa. Tos radiofo
no mintys turėjo atitikti laiko dvasiai, žmoniš
kumui ir būti patikimos. Kritikavome sampra
tas, pamokymus ir laukėme gyvumo visose 
raiškose, būtent: buityje, moksle, mene, 
ratūroje.

EKONOMINĖ KRIZĖ LIETUVOJE
Pasaulinė ūkio krizė palietė Lietuvą 1932 m. 

Ūkio krizei Lietuva nebuvo pasiruošus. Seimų lai
kais didžiosios Lietuvos politinės partijos praktb 
kavo, Belgijos pavyzdžiu, dviejų rūšių kooperaci
ją : valstiečiai liaudininkai kūrė apskričių centruo
se “Žemės ūkio draugijas”, o krikščionys demo
kratai ”Ūkio kooperaciją” ir steigė parapijose 
kooperatyvines krautuves. Kooperacijos centro, 
nebuvo Lietuvoje. Importeriai ir eksporteriai bu
vo svetimtaučiai. Jie gamintojams mokėjo že
mas kainas ir į gamybos kokybę nekreipė dėme
sio. Tuo tarpu tarpininkai gerai uždirbdavo.

Hitlerio sekėjai pradėjo plačią veiklą Klai- 
| pėdos krašte. Tuometinė Lietuvos vyriausybė su- 
I tramdė tuos hitlerininkus, iškeldama 1934 m. jų 
j vadams garsią “Sasininkų” bylą Klaipėdoje.

Hitleris atsakė Lietuvai ekonominėmis sank-

ap- 
lite-

Gijomis, būtent: neleido pirkti Lietuvoje maisto 
produktų. Anksčiau, būdavo, iš Lietuvos žąsų 
pulkai keliaudavo į Vokietiją rudeniop trauki
niais, sunkvežimiais ir net piemenų varomi. Po 
Klaipėdos essesininkų bylos žąsys turėjo būti 
valgomos Lietuvoje.

žąsų augintojams valsčių raštinės išduoda
vo kiekvienai parduodamai žąsiai kortelę. Lietu
vos valstybės tarnautojai privalėjo pagal tarny
bos kategorijas pirkti žąsų skaičių ir savo aukš
tesnių įstaigų raštinėms pristatyti pirktų žąsų 
korteles.

Vidutinė gyva žąsis tuomet kainavo apie 7 li
tus. Jei kas nenorėjo tiek žąsų pirkti, tai pirkda
vo pas ūkininkus korteles maždaug po-4 litus ir 
žąsis tuomet likvidavosi pačiam ūkininkui.

žemės ūkio produktų eksportas sumažėjo. 
Vokietijos sieną uždarius, maisto produktai at
pigo vidaus rinkoje ir smuko ūkininkų pajamos. 
Ūkininkai, turintieji skolų, neįstengė jų mo
kėti.

Tuometinis Lietuvos ministras p-kas Tūbe
lis, susirūpinęs stiprinti kooperaciją, neišleido 
skolų mokėjimui reguliuojančių potvarkių. Tuo 
tarpu krizė siautė Lietuvoje. Prastskolinusieųjų 
ūkininkų varžybos vyko dramatiškai. > .

Tūbelis užsimojo kurti kooperaciją, apjun
giančią visas eksporto ir importo bran žus. Tokia

stipri valstybinė kooperacija buvo Švedijoje ir ji 
buvo verta dėmesio. Ji buvo plečiama ir Stiprina
ma valstybiniu mastu. Ji pašalino tarpininkus ir 
aprėpė visą Švedijos ūkinį gyvenimą. Po pasauli
nės ūkio krizės ir Vokietijos ūkio sankcijų Lietu
vai reikėjo stiprios kooperacijos, kad ūkiškai 
susitvarkytų.

Švedijos kooperacijos planus ir projektus pa
rūpino iš Švedijos lietuvis kooperatininkas, rašy
tojas Šeinius. Bet reikėjo Lietuvos ekonomistams 
daug galvoti, derėtis ir daryti kompromisines 
nuolaidas esamų dviejų lietuviškųjų kooperatinių 
sąjūdžių veikėjams ir jų užkulisinėms kombina
cijoms.

Valdžia ,užsiėmusi kooperacijos kūrimu, ap
jungimu bei stiprinimu, į kitką žiūrėjo pro pirš
tus, bet ūkių varžytinės vyko ir toliau.

Lietuvos karininkai, prof. Voldemaro šalinin
kai, atvežė iš Zarasų miesto ten gyvenusį Volde
marą | Kauną. Tas karininkų sukilimas įvyki' 
1934 m. liepos mėn. 7 d. Jis baigėsi tuo, kad tie 
sukilimo dalyviai karininkai buvo atleisti iš ka
riuomenės ir apgyvendinti savo tėviškėse .

(Bus daugiau)
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DR. K. G. BALUKAS > kažys mniušis
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. PvlMki Rd. (Crewfprd 
Medical Building) Tri. LU 5 6446 
Priima ligonius pagal susitarimą-

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

MANITOBOS NAUJIENOS
- >■ -s. - - T-s — J* s . *■ F 4 « .« ______ _

DR. C. K. BOBELIS
GENITOURINARY SURGERY

BNDD No. AB 3878711 
5W5 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.
V ALANDUS: 3—9 darbo dienomis ir

T«L: 562'2727 arba 562-2728

Tf U — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS !R CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

MYKOLO JANUŠKOS 80 OSIOS GIMIMO METINĖS
(Tęsinys) Į perleistų dienų, pasikalbėjimų,

Keliems pranciškonams atvy-'j* >° 80, met1 sukakties pager- 
kus i Winnipeg,, jie sudarė Lie- b,me dalyvaujant girdėtų kalbų 
tuvių Misijos komitetą, į kurį ,r ,s Pa‘iMmų bažnyčios šaltinių 
Mykolas Januška įėjo kasinin- 
ko pareigoms.

1950 m. lapkričio 5 d. Myko
las sutinka apsiimti nuosavos 
bažnyčios įsigijimo reikalo, bet 
dėl nejaukių aplinkybių tas už
mojus likosi atidėtas. Vėliau,' 
Romos katalikų lietuviui kuni-
gui Justinui Bertąsias atvykus Svmtajam Tėvui - po- 
į Winnipeg, ir sudarius lietu- “f
viams parapijos-bažnyčios sta
tymo komitetą iš arti pusšimčio , 
parapijonų, Mykolas +*"—~ į 
komiteto ir parapijos 
ku. Tose pareigose jis 
iki šios dienos.

Mykolas bažnyčios

| Tik belieka palinkėti Mykolui 
geriausios sėkmės, nenuleisti 
rankų, dirbti toliau, kol gyveni
mo aplinkybės ir sveikata leis.

o O o
PASTABA: Tik nesiteiravau, 

kiek dabar reikėjo pinigų pa-

tampa to: 
pirminin- 
tebėra ir

reikalams

Švento Tėvo Jono Povilo I pa
laiminimą.

Atsimenu gerai, keletą metų 
atgal Winnipege, per Uršulės 
Yauniškienės 90 metų gimtadie
nio minėjimą, teko girdėti, kad 
norint iš popiežiaus palaimini-

pinigus renka bažnyčioje kas ■ ms> «auti' reikia P»Piažiaua “k-
sekmadienį. Kadangi kas sek
madienį bažnyčioje yra laiko
mos trejos mišios, vis tam pa
čiam ]

j jas ; ,
j viškai, tai pinigus / rinkdavo 
Į Vytautas Dargužas ir Viktoras 
į Novogrodskas. Kai kada jiems 

VaL agai susitarimą. Uždaryta tree. 1 neatvykus, tai Mykolas Januška 
~ pinigus renka.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W 71 St. Tel. 737-514S 

tikrina akin. Pritaiko akin i lig ir 
“contact lenses’”

ir

retoriui pasiųsti mažiausia $25. 
Tada popiežiaus sekretorius nei 
prašymo popiežiui neparodęs, 

. . . , ,. • -n J- • i tuojau pnsiunciąs palaiminimą,.i kunigui Justinui Bertasiui ’ , , . . , , , ... ., ■ , n . , ... ; O dabar jau viskas keleriopaiatlaikant, 9 vai. ryto lietu- L - , . - „ , . . .brangesnis, tai ir ųz palaimini
mą gal reikėjo keleriopai 
giau pasiųsti —■ gal net 
šimtą dolerių? Matome, 
stiprus pinigų balsas.

apie 
koks

DR.LE0NAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet,

10 vai. ryto antras mišias ang- 
j liškai laikant/? pinigus renka' 
j (taip pat lietuvių parapijos baž- 
i nyčios reikalams) Kanados gen-

ketvirto. 5—7 vai. vak.
Ofi»e ffbiQ 776-2880 

RizidtMeiįee 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS JR SfiJRURGAS 

praktika, «p*c. MOTERŲ Hgce.
Ofiaaa 2652 WEST 5nh SI RUST

? /!♦!, PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm- antrad, trečiad. 
tr penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. štjtadie- 
liaia 2-4 yąL popiet ir kitu laiku

■ naga] gjiy tąržmą

F ŠILEIKIS, O. P.
V- ORTHOPEDa^ROTEZISTAS 
A • Aparatai - Protezai. AMo. ban- 

dažai. Speciali pagalba kj|oma. 
<n* <Areh Supports) ir t t.
Y41.: 9—4; if. B—8. Ą?*ĮadieniĮdi 9—1 
MtC We»t 63rd St, Chicago. VL 60629 

TMif.; PRoepect 8-5684

Z PERKRAŲSTYMAl < )

MOVING I
Leidime^ — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

j . , tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perieraustymas 

1 iš fvairiy aftstum^. 
ANTANAS VILIMAS 

Td. 376-1882 sHm 3764996 
l

SOPHIE BARČUS
RAOUO 1EIMOS VALANDOS

VIsm programa* Iš WOPA, 

14P9 ML A. M.

Llafuviy kalba: kasdien qua pir
madienio Ud penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieataia nuo 8:30 iki 9:30 
vaL ryto.

Vedaja Aldona Daukua '

Talaf. HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVI 
CHICAGO, ILL. 4042V

------

f “Lietuvos Aidaf_ 
SE „KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

Programos vadi|a

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vaL vak. 
šeštadieniais 7—8 vaL vak. 

Visos laidos iš W0PA stoties.
banga 1490 AM.

St Petersburg. Fla.. 5:30 vai. p.p. 
iš WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71st Street
s Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

čių tautos, mokytoja Miss Mary mulos
Capri, nes į lietuvių bažnyčią 
pasimelsti ateina daugiausia 
tamsaodžiąi filipinai, šviesa- 
veidžiai portugalai, vokiečiai ir 
vienas kitas kitokių tautų. Dar 
ateina ir mišrios šeimos, kurių 
vienas narys yra lietuvių kiL“ 
mės. Jų vakai gal lietuviškai ne
supranta, bet jie visi gali ang
liškai pasimelsti.

Garbė kunigui Justinui Ber- 
j tašius, kuris skirtingų tautų ir 
skirtingų rasių žmones visus Iy> 
giais laiko ir visiems lygiai su 

’ Šventomis miširMnis“ nuoširdžiai 
patarnauja.

11 vai. ryto trečias • mišias lie
tuviškai laikant, pinigus renka 
Mykolas Januška. O per visas 
trejas mišias surinktus, pinigus 
Mykolas paima ir sudeda į baž
nyčios kasos dėžę; Todėl už to
kius bažnyčiai pasidarbavimus 
Mykolas Januška įr buvo pa
gerbtas kaip NENUILSTANTIS 
BAŽNYČIOS RĖMĖJAS.

Visas žinias, tik trumpąi, ap
rašau iš praeityje su .Mykolu

-i- J«i tinote Asmeniu kurie 
gaiėtu uiaitakyti Nauji snas, pra
šome atpiųMi jų adresu*. Me» 
jiem* *ių*inie Naujiena* dvi **-1

Iranui reikia
Amerikos duonos

TEHERANAS, Iranas. — Be 
Chomeini, jo vadovauja-

* * ji JAM JI Ė < A ■ JIM MJ* M j* » M r - JUUULEJJIJl* MJMJLA

Švento rašto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

• • •
"Pasirenk pasitikti savo Dievą". — Amoso 4:11

Tikrasis būdas pasirengti pasitikti Dievą ir klausyti jo nutarimo apie 
amžinąjį žmogaus likimą nėra, kaip paprastai manoma, pradėjimas pasi
rodyti gerais ir šventais tik tada, kai žmogus pasensta arba suserga ir 
pamato besiartinančią mirtį arba kokią kitą nelaimę. Prisirengimas pa
sitikti Dievą turi prasidėti nuo tos valandos, kai mes nųsigręžėme nuę nuo
dėmės ir pasidarėme tikinčiais. Nes tuokart mes esame prašomi prista
tyti savo kūnus Dievui kaip gyvas ir šventas ir jam patinkamas aukas. 
Po ta mes gauname jo dvasias ir pasidarome jo mokytiniais ir per visą li
kusį gyvenimą esame prirengiami dalyvauti su savo Atpirkėju jo garbin- 
goję karalystėje,

IV. KmSTO tyrinėtojai
J. Muzikam, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10383

I

Mažeika Evans

SĖKMINGAS KLUBO BANKETAS

Balandžio 21 dieną Vyčių sa- Jėzuitų koplyčioje, 5620 S. da
lėje įvyko, pavasarinis Zarasiš- reniont Avė. bus $v. mišios už 
kių klująd banketas su šokiais, mirusius klubo narius. Nariai 
Kaip paprastai, taip ir šį kartą,' prašomi pamaldose dalyvautu

. buvo daug svečių, kurių tarpe Seka dar linksmoji vakaro da- 
du Sibiro tręmtįflįai: Juodvalis Jis:

mų partizanų' ir “revoliucinio 
komiteto”, visas Iranas susirū
pinęs duona. Irano užsienio rei
kalų ministeris kreipėsi į kelias 
valstybes, bet visos jam- patarė 
kreiptis į prez. Carterį.

Kaip Irano premjeras, taip ir 
mula Chomeini nenori prašytu . 
Jiems būtų geraiusia pirkti, bet 
jie neturi dolerių. Keliamas bal
sas priversti mulą Chomeinį 
prašyti Amerikoje duonos, bet 
jis to nedarys. Jeigu neskaityti 
Sovietų agentų, mula .Chomeini 
kažkokiais sumetimais ~ Ameri
kos labiausiai nebekenčia.

“ŠŪSIRINKIMŲ
PRANEŠIMAI

Lietuviu Brightęn Parko Motery 
Kiuoūs rengia Bunco ir kortų popietę 
sekmad enį, balandžio 29 d., Dariaus 
ir G.reno salėje, 4416 So. Western 
Ave. Pradžia 1 vai. popiet.

Bus gražiu ir vertingų dovanų lai
mingiesiems. taipgi skanių ir šiltų 
valgių.

Kviečiame visas nares ir svečius 
atsilankyti ir smagiai praleisti po
pietę. -E. Strunjys, rast.

New Quiche Made With
North Carolina Apples ,

Orchard-fresh is the perfect description for the Red and 
Golden Delicious apples from North Carolina, because that’s 
exactly what they are. These Southern gems are the first of the 
year's really good eating apples to "come to market and are 
available from August through October.

North Carolina apples will serve you wdl in a fabulous 
Apple and Sausage Quiche. The flavor combination is over
whelmingly good, savory yet lightened by thx> appUsJ« 
the dish. Try this for a change-of-pace main dish at your

Fresh Carolina Apple Quiche
U pound bulk sausage 1- tablespoon fresh leu*
H cup chopped fresh 

onion
V4 teaspoon dried leaf 

thyme
2 Red Delicious apples, 

pared, cored and cut 
into 1/2-inch cubes

juice
1 tablespoon sugar

Va cup (2 ounces)shredded 
Cheddar cheese

4 eggs, beaten
2 cups light cream or milk 

Pastry for single-crust
(11/2 cups) 9-9*ch pie

In large skillet cook sausage, onion and thyme until sausage 
U browned and onion U tender, about 10 minutes. Remove 
from heat; drain off ekcecs fat- In bowl toss apples with lemoą 
juice and sugar. Add prepared sausage mixture, Cheddar cheese, 
eggs and cream; mix well. Lint'a S-ifcch quiche dish or pie 
plate with pastry. Tuna apple mixture into dish. Ęake ip 350°F. 
oven 40 to 45 minutes, or until custard k Let sU»d W
minutes before cutting to serve. 
Makes: 6 servings. ,

ir VaiLekauskąs. Buvo svečių p. 
St. Balzekasj kiti atvyko po ope
ros Maria High salėje. Taip pat 
kiti atvyko po .Brazdžionienės 
parengimo, žodžių, stalai visi
auvo užimti.

Svečius malc'ųiąi nuteikė so
listė Irena Petrauskienė, padai
nuodama keletą nuotaikingų 
dainų. Jai buvo pakartotinai pa
plota ir iššauktų.-daugiau dai
nuoti. ,

Klubo pirmininkas Petras 
Blėkys yra gerus organizatorius. 
Neveltui sakomą; Kur jis ranką 
pridės, len daug. padės. Jis pa
darė trųjųpą pranešimą, prista
tydamas įąi kųąiuo.s svečius, 
atseit Sibįrd .tręnjtinius ir kitus 
tautiečius, padėkojo už atsilan
kymą į banketą- L

• Svečiai buvo' vaišinami šalta 
ir karšta Vakarienę, o jau pasi- 
šųekėsiam nebuvęs galo. Zara
siškiai susibūrę liankete ar ge
gužinėje jaučiasi kaip viena šei
ma, o ir “anglikonai” patalki
na, zarasiškiai — Anglijos klu
bui. Zarasiškių klubas šiais me- 
tųis susilaukė jau .44 metų. Na
rių turi arti poros šimtų, o ir 
ųaujų narių prisideda- Prieš po
rą metų buvo sumanyta išleisti 
klubo sukakčiai paminėti leidi-

Zarasiškiai gerai daro, 
Kad kultūrą piraij-ų varo. 
Buvo šnapso, buvo "vyno, 
Svečiam ūpo negadino: 
Vieni šoko ir trepsėjo,
Kiti dešras pilvan dėjo,
Šc'ko, Šoko ir dainavo,
Kas su kito, kas su savo,
Nagi, vyrai, dar po kitą, 
Pataisykim apetitą.
Karštos dešros jau ant stalo,
Jų skanumui nėra galo, 
Petros Blėkio užsakytos, 
Ne Čikagoj pagamintos.
Du “vargonai”, ba.rabanas.
Tai ir visas Venskaus menas.
O jau fantų buvo piramidės, 

Iš tolo atrodė, kaip čikagc's vi- 
durmiesčio bokštai ant stalo, su
statyti buteliai, padųškaitės, 
Petro Blėkio, kaip paprastai, žy- 
įlėjo tulpės, iš gražaus medžio 
padarytos.

Tenka žodelį tarti ri apie šei
mininkes, ypač Oną Blėkięnę, 
kuri daug prisidėjo stalus gėlė
mis pauošdama ir svečius pri
imdama, gėlės svečiam prisegti 
padėjo ir kitos ponios.

Klubo kor. M. Š-

Japonai susirūpino 
Soviety agresija

ųį, bet tas sumanymas liko tik
šųijtianyniu. Tačiau idėja leidi-, tų jėgų Azijos pietų rytuose di‘ 
ųj leisti tebėra gyva- Galimas, dinimui, Japonija turi didinti 
dalykas, kad klubas savo 50-į savo karines pajėgas, pareiškė 
tįes metų sukaktį narnėdamas tą ministeris Masayo^ii Ohira, kū
pa darys?

Klubu tikslas rūpintis savo na
rių sveikata, ligoje ar mirties 
atvejų, teikti užuojautą ar bent 
simbolinę paramą. Taip pat 
klubas kasmet paremia pinigine 
auka mūsų kultūrinę veiklą.

Balandž.o 29 d- 11 vai. ryto iš naujo.

Pasipriešinti Sovietų ginkluo-

ris balandžio 30 dieną skrenda 
Į Washingtoną pasitarti su pre
zidentu Carteriu.

— Fidel Castro taip pat pata- 
‘ ria amerikiečiams užmiršti se- 
1 nas skolas ir pradėti prekybą

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

IXPRISS^Y
DON’T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING- SAFE 
FOLLOWING DISTANCES... "

YOU'LL RUN INTO TROUBLE 1F 
THERE'S A SUDDEN STOP WHILE 
YOU'RE FOLLOWING TOO CLOSELY...

Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN A/E

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

EUDEIK1S
GAIDAS -DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

. , 2533 W. 71st Street
J A « 1410 So. 50th Ave., Cicero
• Telef. 476-2345I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

? AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

■
Chicagos

Lietuviu

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

TURIME 

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Tel.: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-3577

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DI. 974-4410

3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911
---------------------- ------------- ■ -
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JAV Lietuvių Bendruomenėje damos atstatymas pokalbiais 
spaudoje diskusijomis kol kas nesiseka. Todėl tenka mėginti 
pasiekti Tarybos rinkimais.

JAV dviejų bendruomenės organizacijų buvimas yra mums 
” visiems nepriimtinas — žalingas. Tačiau, jei jau yra Reorganiza? 
‘ cine, ji ir turi savo užduotį atlikti. O ir pati Bendruomenė privalo
- prisiimti atsakomybę už pasitaikiusias klaidas ir imtis iniciatyvos

jas išlyginti Tarybos rinkimų proga. . ------
Buvusieji Tarybos rinkimai, ypač prasidėjus vidujiniam plei- 

šėjimui, neturėjo užtikrinančio patikimumo, kad yra teisingai 
pravedami: Z;

1. Nebuvo ir nėra užtikrinimo, kad balsuotojai nepabalsuoš 
po "kelis kartus; \ .

11. Taip pat, kad balsai bešališkai ir teisingai bus šuškai-
- čiuoti.

Todėl, norint stiprią ir vieną Bendruomenę turėti, reikia:
Pakviesti Reorganizacinę į Tarybos rinkiminę komisiją; 
Kiekvienai Apylinkei nustayti ribas;
Sudaryti apylinkėse balsuotojų alfabetinius sąrašus su 
adresais;
Balsuoti asmeniškai ar paštu tik savo apylinkėje;
Kiekvienoj apylinkėj rinkiminius lapus išdalinant ir balsus 
skaičiuojant turi dalyvauti bent du Reorganizacinės atsto
vai. Jie turi ir rinkimų išdavų aktą pasirašyti; .
Nuo akto surašymo dienos skundams paduoti turi būti 
skirta 15 dienų laikotarpis.

TUO BŪDU TARYBON IŠRINKTIEJI IR TETURI TARY
BOJE BALSAVIMO TEISĘ.

Buvusios Tarybos pirmininkas naujos Tarybos susirinkimą 
turi sukviesti per 30 dienų nuo skundų išsprendimo ar, jų nesant,

1)
2)
3)

4)
5)

6)

k ■ ■: v ?
M|9|

Neris Voleyball Club

’ *. ' į 1 - * * L _ i L --' < ♦ L b
i.’. ^fjSinĮĮJs. JWtui už 

(ąkjTaip pai .jįėkuį už į> -vielų 
ęezėrvačijąNaujienų bankete.

— Kazimieraš Povilaitis jš ■. * 
Marquette Parko kiekviena pro
ga paremia Naujienų leidimą-1 

' Dėkui už $7 auką, įteikta pra-
< i tęsiant prenumeratą.

nuo rinkimų pravedimo.
Patys rinkimai turi būti atidėti 180 dienų, kad būtų galima 

naujai ar papildomai kandidatus pasiūlyti ir su jais rinkėjus 
supažindinti.

Tuo būdu Tarybon rinkimus nepravedus, JAV Liet. Bendruo
menė ir toliau liktų uždara grupinė, eilinė organizacija. Už JAV 
lietuvių susiskaldymą turėtu prisiimti pilną atsakomybę. Tas pat 
taikytina ir Reorganizacinei už atsisakymą atlikti pa veikliai sau 
prisiimtą paskirti. _ . ‘

Namel, Žemi — Perdevlmv! 
REAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
S ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ’ŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS. Prea’denta*
2212 W. Cermak Road Chicago, DI. Virginia 7-7747

Namai, žarna — Pardavimui 1
- Dėkui A. Laurui iš Gafie aEaL ESTATE Folt 5ALe 

Parko už ankstybą prenumęra-Į 
tos pratęsimą ir už $5 auką. Taip 
pat dėkui A. Motiejūnui iš Sault 
St. Marie, ■ Ont.," ir Gan' Fricuij 
iš Mountain Home, Ark., atsiun- 
tusiems po $2 už kalendorių.

— šeštadienį, balandžio 28 d., 
Chicągoje įvyks du VLIKO po
sėdžiai: prieš piet — VLIKO Registruokite savo 
valdybos ir po piet — VLIKO(biznius, sklypus pardavimui jau 
Tarybos. Tą pačią dieną tuoj 26-tus metus veikiančioj įstai garažas, elektrinės durys,^atskiri ga- 
pat po VLIKO Tarybos posė- goj, o pirkdami pasiteiraukite, 
džio, 6 vai. p. p. Jaunimo Cen
tre, 5620 Sd. Claremont Ave., 
įvyks spaudas konferencija. 
Kviečiami dalj'vauti spaudos ir. 
adio atsovai bei bendradarhia.

ŠIMAITIS REALTY

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau
9727 S. West«m Ave^ Chicago, UI. 60643

Telef. 312 238-9787
» Nernnkamaw patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus: Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus k.aštus: 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reixia rezervuoti vietas 
Iš anksto — prieš 43-60 dienų.

. __ PASTABOS:

1) Šis atsišaukimas, tik mano tepasirašytas, savo esminės pras
mės nenustotų, jei ir iš viso būtų nepasirašytas, ar jei: 
ir tūkstantis asmenų pasirašytų — dėl to naujos prasmės 
neigautų.

2) Atsišaukimas atspausdinimui siunčiamas: Darbininkui, 
Dirvai, Draugui, Keleiviui, Laisvajai, Lietuvai, Naujie
noms, Sandarai.

Notary PutjBe 

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

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

į 1979 m. balandžio 20 diena

Petras Šilas
2855 Leonard' Dr. H 604
N. Miami Beach, Fla. 33160

Justinas Mackevičius, Stan
dard Fed- Taupymo ir Skolini
mo B-vės prezidentas ir direk
torių tarybc>s pirmininkas daly
vaus Naujienų jubiliejaus ban
kete su savo artimaisiais, sky. 
rių vedėjais bei pareigūnais.

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i vista tkai’ 

tytojns ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amęrikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti, nenutrūk- ___ ___ _____ ___ ______
štamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos A • , v ™
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis Dėkui uz dalyvavinią ir anksty 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rei Į va vietų rezervaciją, tuo suma- 
kalų renesanso. 1 . .... _ .c kūju -žinant rengėjų rūpesčius ir pa

dedant jiems planuoti tinkamą 
karną svečių priėmimą ir aptar
navimą.

Adv. Frank Zogas, Midland 
Taupymo ir Skolinimo B-vės 
prezidentas, su savo artimai
siais ir tos bendrovės skyrių.ve
dėjais bei direktoriais dalyvaus 
Naujienų bankete šį sekmadie
nį, balandžio 29 d. Martinique

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojam*.

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Reridendnio 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 ir kitais moderniais įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus* 
autorė M Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamo® ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

VIw Ir visus kviečiame I didžiąją talka.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimu mitytoją remiami 
praioma pasinaudoti žemiau esančiom!* atkarpomis.

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTID FT. 
CHICAGO, IL 6O6M

• 3 inkšta be raginimo pratariu savo ortnumtratą, twrpydissM liftai tt 
aužlndiisa* lualrašiaėjimo lilaidas. Priede Soi.

Pavardė Ii vardu

Adresu

» U&akau- Naujiem* kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytoja*. Priede doL
Pavardė Ir vardai _________________ -

karu

Adresu

Spon šoriam pavardė, vardas Ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas Uetuvižką tpaudą Ir Naujian^ 
pastangas, praiau jas siuntinėti už pridedamus - - doL

Pavardė Ir vardai

Adresu

• Platinimo vajaus proga, 
tinimui nemokamai be jot

prašau siuntinėti Naujienas dvi savaite* suslpa. 
ių įsipareigojimu.

Pavardė ir vardai

Adresas

Pavardė ir vardai

Adresai

Pavardė ir vardai

restorane. Dėkui už dalyvavi- 
mą ir už ankstybą vietų rezer- 

1 vaciją. Visi mieli tautiečiai kvie
čiami dalyvauti ir vietas gru
pėmis ar pavieniui rezervuoti iš 
anksto Naujienų administraci
joje, kreipiantis i Kristiną Aus
tin, tel. 421-6100.’

— Lietuvos Dukterų Draugi" 
Jos Pavasario tradicinis balius, 
įvyks gegužės 5 d. 7:30 vai. 
vak. Jaunimo centre. Programą 
išpildys sol. Vanda Stankienė,
akompanuojant Ąžuolo Stelmo- BUDRAITIS REALTY 
ko orkestrui. Tas pats orkestras.
gros šokiams- Brangių ir smul-! Įvairi apdrauda —INSURANCE 
kių dovanų laimėjimai, šalta ir(BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 
šilta vakarienė, paruošta p- A- 
Stropienės- Auka 810. Stalus re
zervuoti ir bilietus įsigyti drau
gijos patalpose, 2735 W. 71 St. > 
Budima kasdien nuo 10 ryto' iki 
7 vai. vak. Tel. .925-3211 arba' , 
skambinti O.
9784. (Pr).

— Lietuvių 
kviečia visus 
mėn. 5 d. rengiamą Motinų pa
gerbimo banketą 
Šaulių salėje, 2417 W. 43 St- 
Bus trumpa programa, šalta ir . . 
karšta vakarienė, gros Ramonionlmum . ^ear exP€^ie®ce' 
orkestras. Pradžia 7:78 vai. vak.|Lar«e «™™8 company. Luton

« dRn-rk ATrvKTlo and chrvn ■nnQinnTK

Vaičaitienei 582'

Tauragės klubas 
į š. m- gegužės

namus,- O GERIAUSIAI ČIA
LABAI SVARUS 2 butu namas ir 

zu šildymai, Brighton Parke. $37.000.
$7,500 lengvu pajamų iš gražau* 

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, apsaug* 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

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

MODERNUS z aukštu mūro namas, 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

TeL 767-0600.

HELP WANTED — iviALE 
Darbininky Reikia

FLAT ROOFERS 
WANTED

833-0200
Must speak some English.

įvykstantį!
TRAILER MECHANICS— Irena Šimkutė, Lietuvos 

Vyčių organizacijos veikėja ir 
Čikagos Lietūvių Tarybos iždi
ninkė,' su savo"artimaisiais ,da- ________ _____ ___ __  ___ . . -
lyvaus Naujienų bankete. Taip Įėjimas -$9. Rezervacijoms tel.j^10?' an<^ s °P Posltlons
pat dalyvaus Irene ir Ben.. Nar
butai, veiklūs }visuomenėje ir 
Naujienų rėmėjai. Dėklu už da
lyvavimą ir ankstybą vietų re
zervaciją. ; •

— Kongreso afst. Martin Rus
so (D-Ill.) domisi lietuvių po
litine ir kultūrine veikla, žino 
Lietuvos tragediją ir stengiasi 
pakręipfi. politiką palankia Lie
tuvos laisvei kryptimi. Jis daž-l 
nai atsilanko j, lietuviu ruošia-}

a

476’8417. (Pr).

Į Pedagoginio Lituanistikos 
Instituto absolventų išleistuves, 
kurios bus balandžio 28 d- (šeš
tadieni) Jaunimo Centre, dar 
galima gauti kvietimus arba už
sisakyti stalus pas ponią Pranc- 
kevičięnę, 7204 So. Richmond: 
Ave., tel. 776*2191 po 5 vai. vak.

SIUNTINIAI L LIETUVĄ
M ARU A NOREIKIENž

2608 West 69th St, Chicago, DI. 60629 « TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

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

ganizacija, lietuviams ištikimai

SLA — atlieka kultūrinius
darbus dirba.

SLA — išmokėjo daugiau
nariams.

tarnaujanti jau per 92 metus.

darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos

kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių
——1 ■

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

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

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment * 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiaip 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia tenninuita apdraudė* už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 matam*

SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose. Kreipkite*

JI- 
Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
Naw York, N.Y. 100G1 

Wf W. 30th E». 
T»l. (212) S63-2210

~----- -

REAL ESTATE

2625 West 71st Street

TeL 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

' j available-
INTERMODAL INC.

254-6105 
Contact TOM

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininkų Ir Darbininkių

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

Kreiptis: r
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ.
«. 523-8775

Sla Kuopų Valdyboms 
Ir Delegatams

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje SEIMAS įvyksta 1979 m. 
birželio — June 30 dieną, šešta
dieni Holląnden House, viešbu
tyje, East 6th St. ir Superior 
Ave., Cleveland; Ohio.

FOOD SERVICE z
One full time and one part time 

workers neeled, Monday Thru Fri
day. Excellent working conditions. 
Good Pay And Fringe Benefits. Ex
perience preferred.

CANTEEN CORP. 
5050 Broadway 
Chicago, IL.
275-8000, Ext. 755.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau
Kuopos, kurios dar neišrinko! padėti teisininko Prano šulo 

delegatų, yra prašomos neati-| paruošta, — teisėjo Alphonst
dėliojant delegatus i šrinkti ir 
jų mandatus prisiųsti SLA Cen- 
trui -307 AV. 30th Sty-New-York, 
NY 10001.

Delegatai, kurie nori papigin
ta kaina gauti viešbutyje kam
barius, turi užpildyti viešbučio 
prisiųstas Rezervacijoms kor
teles. Patartina kambarius už
sisakyti kuo greičiausiai, nes 
tuo laiku, kada bus Susivieniji
mo! Seimas, viešbutyje vyksta ir 
kitų organizacijų suvažiavimai- 

Jeigu rezervacijų kortelių ne
turite, galite kortelę iškirpti iš 
Tėvynės Rezervacijų skelbimo 
ir pasiųsti tiesiai viešbučiui.

Iki malonaus pasimatymo 
Seime-

G. Meiliūnienė
SLA Sekretorė

Garsus protėvis

— Ar tamstų giminėje buvo 
kokių nors garsių žmonių?

— O taip, vienas mano protė
vis buvo admirolas. Apie jį kal
ba visas pasaulis.

— O kaip jo pavardė?
— Nojus.

• Teisybės mylėtojų drau
gija paskelbė, kad žiovauti nė
ra mandagu, bet tai yra neme- 
loutas ir garbingas nuomonės 
išreiškimas.

Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomh 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00, 
su formomis — $3.90.

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

it

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

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

Čikagos ir apylinkės lietuviai,' 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at '

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

Siuntiniai į Lietuva 
ir kitus kraštus i' 

P. NEDZINSKAS, 4069 Archar Av. 
Chicago, III. 60432. Tol. YA 7-5980

Notary PuMta
INCOME TAX MRV1CI

Taip pat daroad vertimi, glndnlu — 
Iškvietimai, pildomi pilietybė* pra

šymai ir kitokį blankai. J

vykti ir knygą pasiimti. Kitur J 
gyvenantieji prašomi užsisa-p 
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago, DL. 60629.

BEST THINGS IN LI FE I
>!l Frank Zapeli*

GA 4-3654

rt*n >aui

State Farm Life Insurance Company

ADVOKATAS t
CHARLES P. KAL A Associate* 

2649 W«st 63rd Streot, (j
T-l. 776-5162 t | 

Trečiadieniais iš anksto susita* 
rus. šeštadieniais iki 12 v. 
Vakarais tel. RE 7-5047.
Raštinė veikia jau daugiau kaip i 

40 metų, patarnaudama klientams, I

The Anti-Gas Antadd. j <
Z NAwifWdl, chHAw a, ill. wJdnode/, April xt 197?




