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AMERIKA PALEIDŽIA DU ŠNIPUS, 
GAUNA PENKIS DISIDENTUS

PRIVALO ĮVESTI PAGERINIMUS, 
KAD NEATSITIKTŲ NELAIMĖ

WASHINGTON, D.C. — JAV 
vyriausybė, gerai patyrusių ad- - 
vokatų padedama, sutiko ati
duoti sovietų valdžiai Amerikos 
kalėjimuose laikomus du nuteis
tus sovietų šnipus, o sovietų 
valdžia sutiko išleisti Amerikon 
penkis disidentus, nepatenkin
tus dabartine sovietų vyriausy
bės politika. Iš Amerikos kalė-11? 
jimo išleidžiami du sovietų pi-1 
1 iečiai,, o iš Rusijos išleidžiami 
penki sovietų piliečiai.

Tokių kalinių pakeitimo ne
būtų galima pakaitomis-pava
dinti, nes sovietų šnipai nekei
čiami į sovietų kalėjimuose 
dinčius Amerikos piliečius, 
keičiami sovietų piliečiai

NUTEISTI SOVIETŲ 
DIPLOMATAI ŠNIPAI

Amerikos vyriausybė sutiko 
atiduoti sovietų valdžiai du so
vietų diplomatus, dirbusius 
Jungtinėse Tautose ir papifki- 
nėjusius Amerikos tarnautojus, 
kad" duotų rusams žinias apie 
karo ' jėgų judėjimą. Sovietų 
šnipai buvo suimti su pinigais 
ir dokumentais. Teisme jie nei 
teisintis nebandė, n.ęs buvo su
imti in flagranti. Vrenąs sovietų 
pilietis vadinasi- Valdik -Ehger, 
o antrasis Rudolf Cbėrityayev.

RUSAI ATIDUODA 
DISIDENTUS

Sovietų valdžia sutiko išleisti 
iš kalėjimo penkis, disidentus, 
laikomus Įvairiuose kalėjimuose 
jau ištisus du metus. Plačiau
siai žinomas yra Aleksander 
Ginzburg, Rusijoje pradėjęs 
garsėti poeto vardu. Užsienyje 
jo poezija mažiau žinoma, nes 
jis tapo disidentu, kovojusiu už 
“sovietinės konstitucijos vykdy
mą”, kurį laiką jis bendradar
biavęs su prof. Andrejum Sa
charovu, bet vėliau pašventęs 
daugiau laiko žydų tautos ir re
ligijos likimui.

Rusijoje buvo gana plačiai iš
garsėjęs disidentas Valentin 
Moroz. Jis taip pat kelis kartus 
buvo suimtas ir laikytas sovietų 
kalėjime. Be šių dviejų labiau 
žinomų disidentų, sovietų val
džia sutiko išleisti dar ir Marką 
Dimšicą, Edvardą Kuznetsova ir 
Georgi Vinsą.

Amerikon atvykusi Sčarans- 
kio žmona yra davusi kelis di
sidentų vardus pačiam JAV 
prezidentui. Jų tarpe buvo ir 
čia suminėti vardai. Šis sovietų 
piliečių pasikeitimas su rusais 
labai plačiai komentuojamas.

sė-
bet

KALENDORftUS

Balandžio 30: Sofija, Pijus V, 
Venta, Virbutis, Rimkantas.

Saulė teka 4:42, leidžiasi 6:25.
Oras vėsus, lis.. , .

Iš

STAROBHJSKO STOVYKLOSE RUSAI SUNAIKINO 
DAR DEŠIMT TŪKSTANČIŲ LENKŲ

RUSAI NUŽUDĖ DAR 
10,000 LENKI'

LONDONAS, Anglija. —
Lenkijos ir Rusijos ateinančios 
žinios sako, kad sovietų saugu
miečiai, be jau nužudytų 13,000. 
karių Gudijos kimsynuose, dar

, dešimt tūkstančių lenkų karių 
nužudė Rusijos šiaurėje esan- 

I čiuose dideliuose lageriuose. 
Generolas Anders, gyvendamas 
Maskvoje,’ turėjo žinią apie 
šiaurėje buvusius lenkus ir pra
šė tuo metu Maskvoje buvusius' 

■Čekos vadus paleisti šiaurėje 
buvusius lenkų karius.

Dabar nustatyta, kad dešimt 
tūkstančių lenkų karių, paimtų 
i sovietų nelaimę, buvo laikomi 
Starobelsko ir Ostaškovo kon
centracijos stovyklose. Lenkai 
kariai buvo naudojami Įvai
riems šiaurės Rusijos darbams. 
Nei vienas lenkų karys, buvęs 
šiose stovyklose, nebegrįžo.^ 
Kaip niekas nebegrįžo iš Katy- 
no, taip niekas nebegrįžo iš Sta
robelsko ir Ostaškovo stovyklų. 
Lenkų tarpe eina gandai, kad 
sovietų saugumiečiai dirbti ne
pajėgiančius arba susirgusius 
lenku belaisvius išveždavo ke
liolika kilometrų Į šiaurę ir nu
stumdavo i šalta šiaurės van
denį.

Britų žurnalistai, ištyrę nelais
vėn patekusių ir šiaurėn išvež
tų likimą, gana plačiai apraši
nėja. Chicagoje leidžiamas len
kų laikraštis šį faktą kartoja.

TURI LAIKU SUSTABDYTI NUODINGŲ 
DUJŲ PRASIVERŽIMĄ

WASHINGTON, D. C. — 
Sprogstamą atomo energiją kon
troliuojanti komisija įsakė tuo
jau uždaryti devynis pečius 
elektros energijai gaminti, sa
ko oficialus komisijos vadovy- _
bės pranešimas. Kad vėl neat branduolinių (atominių) reika- 
sitiktų taip, kaip atsitiko Pen- . lų šefo Guy Busin automobilyje 
silvanijoje, Middletown mieste, : po vairuotojo sėdyne rasta ra- 
komisija Įsakė iš anksto imtis ' dioaktyvios medžiagos. Tai pir- 
apsaugos priemonių.

Middletown mieste buvo ke 
turi atomo energija varomi pe
čiai elektrai gaminti. Prižiurę

Piktadariai pradeda

CHERBOURG. Prancūzija. — 
Policijos pranešimais, prancūzu

Amerikos mokslininkai pirmieji paleido erdvėlaivius Į Mėnuli ir kitas planetas, todėl 
ir turi geriausias priemones erdvei tyrinėti.

MASKVOJE GINKLUOTAS VYRAS
4

Sears krautuvės 
mažina kainas

Bilijoninės Sears & Roebuck
valdovvbė, gavusi

Prigėrė 50 keliautoju
NAIROBI, Kenija. — Okeano 

pakraščio miestelyje Kilifi, tai
kydamas užvažiuoti Į keltuvą, 
autobusas su keleiviais nukrito 
į Indijos okeaną. Autobusui 
pradėjus grimzti, dešimt kelei
vių ir šoferis pro duris ir langus 
dar spėjo išsigelbėti.

Nelaimės priežastis taip aiški
nama: taikant tilteliu užvažiuoti 
į keltuvą, autobuso stabdžiai 
Įstrigo ir jis nuvažiavo stačiai 
Į vandenį.

Siūlo $20,000 radybų 
už Picasso darbus

TORONTO, Kanada. — Viena 
prancūzų apdraudimo firma pa
siūlė $20,000 radybų už pavog
tus Pablo Picasso kūrinius, lai
kytus vienoje privačioje meno 
galerijoje Toronto mieste.

Vienas Picasso darbas “Skry
bėliuota moteriškė”, Įvertintas 
$500,000. Vagystė Įvyko vasario 
17 d. Mira Godard galerijoje.

NEW YORKE NEŽINOMI ASMENYS NUPIOVĖ 
PARKE STOVĖJUSĮ LIETUVIŠKĄ KRYŽIŲ

MASKVA, Rusija. — Nežino- j - z — ——:—
mas asmuo vakar priartėjo prie 
Maskvoje esančios Amerikos 
ambasados ir iš galingo ginklo 
paleido į ambasadą šūvius.

Šovikas nieko neužmušė, bet; bendrovės 
sukėlė gana daug susirūpinimo. I patarimą iš prezidento Carterio. į 
Tuojau atsirado sovietų polici- šeštadienį vėl pradėjo mažinti, 
ja, bet nežinia, ar jai pavyko 
nustatyti šoviko motyvus. Taip 
pat neaišku, iš kur jis būtų ga
vęs galingą policijos šautuvą. 
Amerikos diplomatai įteikė ru
sams griežtą protestą.

NUPIOVĖ PASTATYTĄ 
LIETUVIŠKĄ. KRYŽIŲ

NEW YORK, N.Y. — Viena
me dideliame New Yorko par
ke, esančiame visai netoli paro
dos rūmų, nežinomi asmenys 
nupiovė ten kelis metus stovė
jusį lietuvišką kryžių. Parke 
visą laiką buvo didelis žmonių 
judėjimas, nors paskutiniais ke
liais metais nebuvo policijos 
parkui prižiūrėti. Policija atvyk-

i davo,' jei tarp žmonių kildavo 
nesusipratimai, kaip praneša

parduodamų prekių kainas.
Sears bendrovė. mokf 

daugiau už prekes, prisilaikyda- į 
ma prekybos dėsnių, norėjo 
kelti kainas, bet prezidento 
tarimas paveikė bendrovės 
dovybę.

- patarėja
CHIC AGO, Ill. — Naujai iš- 

I rinktas Chicagos merą? pąsirin- 
ko nepatikimus pa4 Kurie 
ją labai negr< suklaidino.

; Dideliame New Yorko suvaž'- 
, vime Jane Byrne pasakė .eriks- 
: lią kalbą, kurią ja: pakišo ne- 
j patikimi patarėjai. Jai buvo la

bai nesmagu, kai ji netikslias
■ žinias paskelbė apie Chicago.
: Ant rytojaus ji pataisė klaidas 

ir atsiprašė, bet didieji New 
Yorko dienraščiai jos netikslias 
žinias jau buvo paskelbę.

pa-
pa- 
va-

Prancūzas astronautas
PARYŽIUS. — Prancūzų pir

mas astronautas skris į dausas, 
sovietų padedamas. Tass žinių 
agentūra paskelbė, kad Sovietų 
prezidentas Brežnevas išreiškęs 
pageidavimą, kad sovietų Įgula 
skrendant į dausas kartu su sa
vimi paimtų ir vieną prancūzą 
astronautą. Prancūzijos prezi
dentas Giscard d’Estaing pri
tarė. Giscard Šiuo metu yra L. 
Brežnevo svečias.New Yorke leidžiamas rusiškas IDrezn ° J xr , .

ctin,^ 1 Tass skelbia, kad MaskvojeNovoje Ruskoje Slovo.
Praeitą savaitę nežinomi as

menys nupiovė lietuviškos or
namentikos neprižiūrimą kry
žių, o dabar miesto darbininkai, 
kad niekas nesusi žeistų, nori 
parką sulyginti.

Savo laiku New Yorke buvo 
daugiau policijos negu reikėjo, 
o dabar, kai nėra pinigų, tai ne
gali apmokėti policininko dide
liam parkui prižiūrėti.

aptariama dešimtmečiui pasira
šyti sovietų-prancūzų bendra
darbiavimo programą.

Iš
nori rizikuoti. Irakas gal ir ga
lėtų pasiųsti ginklų į šiaurės 
Ugandą, bet kas už tuos ginklus

pagalbos
WASHINGTON, D.C. — 

Ugandos ateinančios žinios sako, 
kad Idi Amin vis dar prašo pa- ’ Irakui sumokės?
galbos prieš “Tanzanijos karino-' Amin dar kartą kreipėsi į Li
menę”. Diktatorius Amin pra- biją, bet ir diktatorius M. Ka- 
džioje kreipėsi į Iraką, prašyda- dafi nenori siųsti daugiau ka
rnas ginklų ir kareivių, bet at-, rių. Net ir Sirija nenori valdžią

mas atsiltikimas. kad kas nors 
bandė nužudyti, panaudodamas 
radioaktyvią medžiagą, sako po- 

_____  ____ _ licija. Guy Busin, 39 metų am- 
tojai neprižiūrėjo vieną valvę’ž’aus. buvo nuodugniai ištirtas, 
(vožtuvą). Ji turėjo būti atdara,; Jokio skausmo nejutęs, uk di- 

‘ " ^ .o/Jš pečiaus va-! nuovargį. Busin dar pabus
ttas vanduo tu- ligoninėje tyrinėjimams.

Tai pirmas atsitikimas, kad 
_ j piktadariai bandė radiaciją pa

veržti tik per vieną. Didele jė-. naudoti kriminalui. Prieš keletą 
ga varomas apnuodytas vanduo mėnesių Busino automobilis bu- 
paveikė vieną valvę, kuri neat-' 
laikė spaudimo ir supleišėjo.' nerasta. 
Pro minėtą plyšį kurį laiką yer- ‘ 
žėsi ne tik nuodingos jodo dale-1 
lytės, bet ir pavojingos vande
nilio (hidrogeno) dujos.

Išaiškinus nuodingas dujas.
tuojau buvo imtasi priemonių ■ tus- laiko savo automobiliu susi- 
nelaimei išvengti. Pirmiausia daužė priešu-priešais su polici- 
buvo imtasi priemonių sustab- jos greitai važiavusiu ambulan- 
dyti sprogstamos medžiagos tie- j su. Tada netekusi sąmonės, iki 
kimą. o vėliau visai uždaryti pe
čius. Tiktai už savaitės du tik
rintojai galėjo įeiti į pečių ir 
pastebėti užsuktą valvę. Ji tu
rėjo būti atdara. Užgesinus pe
čių ir nustačius pavojaus prie
žastį. įsakyta patikrinti kitus j 
pečius, dabar gaminančius kraš
to pramonei reikalingą elektrą. 
Pirmon eilėn buvo išvežti iš 
Middletown nėščios moterys ir 
vaikai, kad aktyvioji suskaldyta 
atomo medžiaga nepakenktų 
sveikatai. Kongreso sudarytoji 
komisija, kontroliuojanti visus 
pečius, varomus atomo energija, 
nutarė patikrinti visus krašte 
veikiančius pečius. Tikrinimo 
duomenys įtikino komisiją už
daryti devynis pečius, varomus 
skaldomu atomu. Uždarymas 
negali būti staigus. Pečių pri
žiūrėtojai privalo leisti sudė
tiems i taka skaldomiems ato- I ' * ... v.mams išdegti, atvėsinti pečius, 
o vėliau pečiaus statybą patik
rinti.

Komisija pabrėžia, kad nė vie
nas pečius šiandien nėra pavo
jingas. Pečiai veikia normaliai. 
Bet komisija nori, kad pečiai 
būtų užgesinti, atvėsinti ir 
Įvesti reikalingi pagerinimai. 
Paskutiniais metais atomo dale
lyčių kontrolės srityje rasta 
įvairių ir saugiu priemonių. Tos 
priemonės galės apsaugoti nuo 
galimo pavojaus.

Galima būtų pečius visai už-, 
gesinti, bet nėra reikalo to da
ryti. Atvėsintame pečiuje gali
ma įvesti pagerinimus, kurie ne
būtų tokie brangūs. Įvedus pa
gerinimus, pečiai ir vėl saugiai 
galėtų gaminti elektros ener-1 
giją- ' ",

Užgesinus devynis pečius pa-, 
gerinimams, krašte gali trūkti 
energijos' prarnorręi ir Šviesai. 
’?^ilįa'u^rbės,(spečiaiistii

i bet jie-ją už:
apnuj

išeiti specialiai padarytom
dviem valvėm, turėjo prasi-

Amerika atidavė 
rusų šnipus

NEW. YORK. N.Y. — Radijas 
praneša, kad JAV vyriausybė 
jau atidavė sovietų agentams 
Valdiką Enger ir Rudolfą Cher- 
nyayevą, o rusai atvežė Ameri
kon A. Ginzburgą. Pastarasis 
pradėjo protestuoti. Jis esą nie-! 
ko nežinojęs, kad bus atiduotas 
amerikiečiams už du sovietų 
šnipus. Amerikoje dirbusius ru
sų valdžiai.

Pasirodo, kad nei Engeris. nei 
Chernvavevas nebuvo rusai, bei 

! paverstu rusų taikų atstovai, 
pažadėjusieji dirbti sovietų 
valdžiai ir šnipinėti Amerikoje.

Pamišėlis nušovė du, 
sužeidė 40

SAN ANTONIO, Tex. — Pa
mišėlis, turėdamas galingą šau
tuvą, nušovė du žmones, mar- 
šavusius miesto centre suruoš
tame parade. Vėliau jis pradėjo 
šaudyti be jokios atodairos. 
Jam pavyko sužeisti dar 40 žmo
nių, kol policija jj apsupusi 
bandė suimti.

Policijai jį apsupus, jis palei
do kulką sau į bumą ir užsi
mušė. Policija neturėjo jokių 
duomenų apie nusižudėlio ligą 
ir“motyvus, jį privertusius šau
dyti Į parade esančius nepažįs-

— Panterų bylos nagrinėji
mas miestui gali dar labai bran
giai kainuoti. Advokatai nori 
gauti pinigų už jų darbą sie
kiant išaiškinti ginklų sandėlio 
sudarymą ir pasipriešinimą 
licijai.

po-

— Prezidentas Carteris 
pasiryžęs neleisti naftos bendro
vėms pasinaudoti milžinišku 
pelnu, kurį bendrovės padarė 
neribotai pakeldamos gazolino 
kainą. Bendrovės siekia tokį 
nusistatymą paveikti.

yra

vo tikrinamas, tuomet nieko

Po metų prisikėlė
NEW BRITAIN. Conn. — Ka

ren Delahanty. 23 m., prieš me-

šiol dar nebuvo atsipeikėjusi. 
Daktarai spėliojo, ar ji kada 
nors atsipeikės, ar ji begalės 
valdyti kojas ir rankas ir 1.1.

Bet prieš pat Velykas Karen 
pradėjo rodyti atsibudimo ženk
lus. o Didįjį penktadienį nuste
bino savo motiną klausimu: 
“Kaip ilgai aš miegojau?“

“Vienus metus”, atsakė nu-
I džiuginta motina.

— Iš Romos ateinančios žinios 
sako, kad 23.470 vyrų atsisakė 
kunigystės.

— Londono gyventojams Įgri
so iš Indijos salų atvykęs labai 
didelis darbo ieškotojų skaičius.

*•••»>' fe........... O iv. ^’ '— —’ £ ” ■ ■■ /T J 1 r--------------
rodo, kad. Iraką vyriausybė ne- praradusiam - diktatoriui padėti. | tarnus imon«fc-* e. • t! Z •-** - «

— Nežiūrint j arabų valstybių 
nutarimus nutraukti diplomati
nius santykius su Egiptu, pre
zidentas Šadatas vykdys taikos 
sutartj ’ šū Izraeliu. ‘ -

šia planus didesnei elektros sto
kai išvengti. Pasirodo, kad pas
kutiniais 20 metų Amerikos pra
monė. susisiekimas ir šviesa su
naudojo nepaprastai daug ener
gijos. Atomo pečiai padėjo pigią 
energiją pagaminti. Jie atrodo 
brangūs, bet jie apsimokėjo.

Komisija ,~*omo energijai kon
troliuoti nori saugumo visiems 
kraš* >yventojams. Komisija 
tuii priemones kontroliuoti vi
sas pavoyngas skaldomo atomo 
dujas. Amerikos mokslininkai 
moka pavojingas dujas ne tik 
išskirti, bet jas kontroliuoti. 
Nėra jokios priežasties, kad tos 
xįųjos turėtų būti paleidžiamos 
be kontrolės. Labai lengva ato
mo pečiuje jas sukontroliuoti. 
Krosnys bus uždaromos pavo
jingoms. dalelytėms sukontro
liuoti.

Komisija leis ir naujas kros
nis statvti. Jos bus dar sauges
nės ir lengviau kontroliuojamos. 
Jos reikalingos elektrai gamin
ti. kuria varoma* visa Amerikos 
pramonė.
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OKUPUOTOJE LIETUVOJE t Ii

“Ginninė mano, žemė mano, 
Kodėl tu kraujo tiek geri? . . • 
Bet žemė nieko negirdėjo, 
Ji gėrė kraują ir tylėjo” • . .

Kadaise Marksas yra išsita- 
ręs, kad kapitalistinei sistemai 
Įsivyravus, 
lazda ir bccaga 
mmo ironija 
botagas kaip tik sėsliausiai iš
bujojo marLLitinėjo valdymo 
sistemoje, komunistinėse šalyse. 
Jose sovchozinėg bei kolchozi
nės ūkio sistemos pralenkia net 
absoliutiniais viduramžių lai
kais klestėjusias latifundijas, 
primena priešviduramžinių lai
kų vergiją. Socialistinio ūkio 
pasižadėjimai išauginti daugiau 
javų iš hektaro, negu kad jame 
gali išaugtį socialistinis gamy
binių Įmanių lenktyniavimas, 
kalėjimai, kacetai, trėmimai,

randasi 
tik “Vil- 
ir “Aki- 

. ): “Lie

ma nagrinėti, tuojnet 
tam priešingų balsų ne 
nies” redakcijoje, bet 
račių” (1975 m., 5 > 
tuviška išeivijos spauda, vieton
aiškinusi, informavusi ir sklai- 

pradėio viešpatauti džlusi bereikalingus nesusipra- 
lr kok a gyve- timus, neretai parodo savo ne- 

jog toji lazda ir> susigaudymą pasaulio ideologi-
ju įvairovėje straipsniais, pri. 
menančiais jaučių laikyseną kai 
jiems parodomas raudonas sku
duras”. Kągi, nesiginčisimę. Vie
ni, mat, baidosi krauju raudo
nai dažyto skuduro, kili gi — 
balto-

Moralinis genocidas

LKB kronikos 17 Nr. rašo
ma: “Buvo planas sukurti Lie
tuvą be lietuvių, kuriuos turė
jo ištikti panašus likimas, kaip 
kalmukus, totorius, lapius ir ki-

psichiatrinės ligoninės, žmogaus! tas mažas tautas — jos 
laisvių, religinis suvaržymas ir j 
sudaro marksistinės sistemos 
lazdą ir botagą. Tai Markso — 
Engelso 1847 metais paskelbto 
“Komunistų manifesto” išdava 
(žiūr. Karl Marx, “Briefe an 
Kugelmąpn”, 30 psl.).

Marksistų, pasivadinusiais 
komunistais, okupuotuose kraš
tuose, Lietuvoje ir kitur, priedo 
dar prie lazdos ir botago prakti
kuojama stiprus rusicizmąs, pa
remtas alkoholizmu, trėmimais, 
žudymais, žodžiu — nuolatiniu 
tautos moraliniu ir fiziniu nai
kinimu. Maskviškiai “carai” jau 
dabar nesidrovėdami kartais at
virai drįsta prasižioti, jdg Pakai
tyje laike 50 metų bus tik bend
ra rusšikai kalbanti ir sovietiš
kai galvojanti gyventojų masė 
Ir tai nėra vien tik marksistinių 
“carų” pasididžiavimo išmislas, 
bet tikrove, kurią trumpai, ryš
kiai nušvienčia mums iš anapus'antrą eilę. Jos vietoje vis ryš- 
atsirandančios LKB kronikos b ; kiąti įskyla rusiškoji, proteguo 
komunistų partijos išleistoji! jamoj į “Matuškos Rusijos” 
spauda. Bet kai tai viešai ima Slarksistų-komunistų partijos

iškeldintos ir sutirpdytos “bro
liškųjų nacijų” katile. Laimė, 
kad šį “istorijos vyksmą” su
trukdė Stalino mirtis — atsisa
kyta grubaus fizinjo genocido 
metodo, pakeičiant jį moraliniu 
genocidu”.. . • ' •- 1 . ’

Bet kas gi yra tas moralinis 
genocidas?.O gi, kitais žodžiais 
tariant, moralinis tautos išprie- 
vartavimas, visiškas jos išnie
kinimas. Į šia sąvoką: pinnoje 
vietoje įeina rusinimas, spau
dąs suvaržymai Cenzūra, re
liginis persekiojimas, alkoholiz
mas ir t. t.

Okupuotoje Lietuvoje 1973

propaganda jau atvirai skelbia,; ma, į tuos davinius neįskaitoma 
kad rusiškasai patriotizmas yra: atvežtieji rusai- Vienok, esą, ne
aukštesnės rūšies, negu atskirų ' pakanka, kad rusų kalba — vįe- 
mažų tautų, kad rusų tautos na iš svarbiausių rusifikacijos 
nuopelnai yra pranašesni, už ki- priemonių — laisvai žmonės kal
tų tautų, kad rusų tauta yra betų, bet reikia, kad jie rusiš- 
skirta būti vadovė ir todėl rusų; kai, o ne lietuviškai galvotų ir 
kalba turi vyrauti. “Sočineni- jaustų, reikia, kad jie patys Sa
ja”, 12 t., 396 psl., tatai patvir-ive rusais laikytų. Ta rusiška 
tinant, jau ir rašo. “Reikia su-‘dvasia, rusiška kalba ir bruka- 
daryli sąlygas, kurios sujungtų -ma vos gimusiam kūdikiui. Ją 
visas tautas Į vieną bendrą kai-į pradeda mokytis vaikų darže- 
bą, kai komunizmas laimės vi- liiidše, pradžios mokyklose. - Ją 

m. išlęisstoje knygoje (A. Sta-jsą pasaulį” . . • Todėl paminėto-, jau viešai vartoja gatvėse, įstai- 
je knygoje (“Lietuvos TSR gy- gose ir gal būt, išsigandus tero- 
ventėjai”) atvirai džiaugiama- ro, net ir sapnuose.
si, kad Lietuvoje, per tuos 30 Yra aišku, kad okupantas 
kietos okupacijos metų, lietuvių I maskolius eina prie tikslo išūg- 
jau 35,9% laisvai kalba rusiškai 
(1970 m- surašymo duomeni
mis).

naitis ir P. -Ądlis, “Lietuvos 
TSR gyventoj ai”) aiškiai ma
tytį jbg ne tik lietuvių skaičius 
okupuotoje Lietuvoje mažėja, 
bet ir pati lietuvių kalba jau yra 
nustumta į mažiau reikšmingą

4 . ’• ■

— šiuo laiku US Steel South ty pensijų
Wbrks plieno liejykloje Ciuca- burst.”.To pasėkoje daugumas 
goję kibirkštys labiau sproginė-( plieno darbininkų, kaip matosi 
ja tekančia plieno mase nei ka-'iš "Cornerstone” skelbiamų są- 
da buvo pidmiau, nes gamyba rašų eina pensijon tik vos šiaip 
spartinama ir pheno pareikala-j taip prisirite iki 62 metų am- 
vimas vis didėja. Įvairiose foT- žiaus. įmonės nori atgauti nors 
inose jis plaukia Į krašto gilu- dalį *^vo. ir bendrovės už juos 
mą, nes Įvairios gamyklos vis sumokėtų mokesčių Social Se- 
didesniais kiekiais juo stengiasi curity programai, kurie per de- 

sėtkus. metų yra susikrovę į 
stambias sumas. Kitas faktorius 
senyvus darbininkus, veja pen
sijon tai perdaug: ir peraukšti 
įvairūs mokesčiai atplėšiami 
nuo uždarbių. .->■ -

— Pietrytinės Chicagos plie- 
no darbininkų unijos skyrius 65 
balandžio1 25 d. rinko savo sky
riaus valdybą ateinantiems 3 
metams- Kandidatavo net 3 pil
no sąstato grupės užimti visas 
pareigas- Rinkiminė propagan
da vyko intensyviai, jau puse 
metų. Sunaudotą tonos popierio 
įvairiems . agitaciniams lape
liams spausdinti ir gausiems li- 
pinukams gaminti- Popierga
liais užterštas visas South 
Works ir lipinukais visos vietos 
kur tik galimą juos priklijuoti. 
Tai jau keiktina tokia visa ta jų 
propaganda. Tačiau kąą jiems 
svarbu. Pinigų yra kaip šieno. 
Toji unija iš manęs už 1978 me
tus atlupo $218,62 -mokesčių. 
Protestai del aukštų unij ai mo
kesčių nieko negelbsti ir niekas 
nekreipia i tai dėmesio'. Unijos 
bosai yra ‘‘dievai*’ ir ką jie daro 
taip turi būti gerai. j .

L , J. J. -tis.

apsirūpinti atsargomis sandė
liuose. Dabartiniu laiku plieno 
gamybai sunaudojama energi
ja, žaliavos ir įvairūs reikme
nys bemaž kasdiena vis labiau 
ir žymiau pakyla, tad ir plieno 
kainos ateityje neišvengiamai 
turės kilti.

— US Steel South Works mė
nesinis leidinys “Cornerstone” 
skelbia, kad nuo balandžio 1 d. 
pakelta kainos 4-6% geležinke
lių vagonų ratams, vielai ir 
vamzdžiams. Bendrovė yra pa
sižadėjusi prezidentui Carteriui 
neišeiti su kainomis aukščiau 
7%, bet iki metų galo vargu ar 
pajėgs ištesėti, nes nenumaty
tai pabrangus alyvai smarkiai 
pakyla visos gamybos ir trans
porto išlaidos.

— Iš kažkur vėjo atnešamos 
žinic's sako: kad Sočiai Securi-bei policijos griežtai kontroliuo

jama bet spauzdinama tiktais 
partinė makulatūra ir verstiniai 
bei menkaverčiai leidiniai, ža
loj antie ji jaunimą.

Kas stebėtina, jog toji cen-Į komunistinė statistika yra tiks-

dinėti, kas jai nerą patogu, kas 
jai kenksminga, nors akiratinin- 

l kai ir teigia, kad marksistinė-

zurinę komunistų partijos ran-j 
ka pasiekia ir tremties lietuviš
kus leidinius. Ir j juos įsiskver- pasiremiant, randame: 1970
bia savo partiniu trigrašiu, kad gyventojų surašymo metu
sužalojus tremties priaugančią rsR Sąjungoje lietuviais užsi
kartą. Ryškus to pavyzdys yraį rašė, tiksliau tariant, buvo už- 
vadovėlis ‘Tėvų nameliai bran-:rašyta 2,665,000- Didžioji lietu- 
gūs ir V. Liulevičiaus “Lietu- vių dauguma (2,507,000 arba 
vių tautos istorijos vadovėlis”, 94%)! gyvena okupuotoje Lie- 
LB aprobuoti ir ,LF lėšomis iš- tuvoje, o kiti 158,000 — kitose 
leisti- j respublikose. 1959 m. surašymo

daviniai rodė-, jog lietuvių išvi
so tuomet buvo užrašyta 2,326,- 
000. Iš to skaičiaus 175,000 gy
veno už okup. Lietuvos ribų. 
Kaip pasiskirsto už lietuviškos 
“respublikos” ribų gyvenantieji 
lietuviai, rodo lentelė (“Moks
las ir Gyvenimas”, 1972 m., 2

Ii ir teisinga, šiaip ar taip, tei
singa ar ne, komunistų statisti-

bia savo partiniu trigrašiu, kad m. gyventojų surašymo metu

ENERGY 
WISEleisti-

Xėleidžiama originalių l^ny 
gų apie Lietuvos istoriją, o jei 
kas nors ir atspausdinama, tai 
iškraipytais, perdirbtais istori
niais. faktais . . ? ....

Rusiškes mokykloj okupuo
toje- Lietuvoje steigiamos nepri
klausomai nuo prisiųstųjų rusų 
skaičiaus, bet. tūkstančiai lietu
vių gyvenančių Sibire, Kazach-Į 
stane, Baltarusijoje, Kalinin-j 
gardo srityje neturi nė vienos 
lietuviškos mokyklos ....

žinoma, tai nereiškia, jog 
taip lengvai pasiduodama rusi- 

klaųsomo gyvenimo' laikotarpis[fikacijos priespaudai. Yra ir pa- 
; sipriešinimo, bet jisai tolygiai

mažėja ir silpnėja. Okupantas 
suranda būdų ir priemonių pa
sipriešinusius sudi'ailsti bei vi
sai pašalinti iš gyvųjų tarpo ar- 
ha, mažiausiai, “laisvu noru” 
apgyvendinti tokius Rusų im
perijos plotuose bei Sibiro tai
gose.

dyti ne lietuvį latvį, estą ir ki
tus, bet vieną bendrą Matuškos
Rusijos pilietį. Kadangi iki šiol 

Laįsvąi kalbančių. .Latvijoje nei viena pavergtųjų tautų ne- 
'" “% visų gyven-sutinka būti laisva, valia Nlatuą-

— 29%. Žino- kos.Rusijds, karUjt marksisti- ii '• * < ’** rt: f V' •* -
esą, sudaro 45,2% 
tojų, o Estijoje - >a

nės, “garbingu1* piliečiu, tad ir 
griebiamasi prievartos — žmo
niškos ir valnioniškps.

Viena iš tokių velnioniškų 
priemonių yra alkoholis — alko
holizmas. Vysk. "Valančius iš
traukė Lietuvą Į§ alkoholinio 
raugo, padarė blaivią, nepri-

Dteam.
chin

ją sustiprino ir iškėlė į aukštu
mas, gi marksistinė Maskvos 
okupacija ją vėl paskandino al
koholio j orėje, šitai vaizdžiai 
LKB kronikos 17 numeris pa
liudija: “Kalbama apie 'tūkstan
čius litrų pieno, bet mes skęsta
me milijonų litrų alkoholio upė
je, kurie'je žūva mūsų tautos fi
zinė ir moralinė sveikata- Trimi
tuojama apie-kullūros ir švieti
mo suklestėjimą, bet švietimo, 
sveikatos apsaugoj ir socialinio 
aprūpinimo išlei.<Jos padengia
mos iš pelno, gauto už alkoholio 
pardavinėjimą — daugiau kaip 
150 rublių nuo'Tdekvienps gy. 
vėntojų galvos” . . -

■Spaudos srityje panašus reiš
kinys: jinai netik kad partijos

RTFSR
Latvijos TSR
Kazachijos TSR 
Ukrainos TSR 
Baltarusijos TSR
Estijos TSR

tukst.
1959 m.
108,6

.8,9
8,4

tūkst.
1970 m
76,7
40,6
14,3
10,7
8,1
2,6

viso 175,0 158,0
(bus daugiau)

Limit use of diswasher 
to once a day, after the 
evening mėal, and cut 
excessive Use of water 
and electricity. !

Don't be a Bom Loseri

“Laisvu noru'* 
išsibarščiusieji 
—’ ištremtieji

-• Klausimas, kiek tokių oku
puotos Lietuvos tautiečių išsi
barsčiusių - “laisvu noru” gyve
na marksistinės imperijos plo
tuose? Sunku atsakyti teisingai. 
Galime tik spėlioti, nos komu
nistinė statistika vengia nuro-

For your headache get 
extra strength and safety, too.

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

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

by a panel of experts, used ąs 
directed. But Anaein 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. ' .
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rat of dreams. And, U.S, Saving* 
Honda have been helping to make 
b*ppy dreams come true for year*.

New, Bonds mature in less than 
<tx years. That means your dreams 
can come true faster than ever before.

You can buy shares In your parti
cular dreem by joining the Payroll 
Sewings Plan where you work, or the 
Amn-a-Month plan whare you hank.

Before you know it, your American 
• • r» will be a reality.
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MAŽA STUDIJA

Lietuvos Nepriklausomybės laikais 1937 metais KėdainiuoseToliau O. Algminienė rašo,

Tradicinis lietuvių Velykų stalas

nevadindavome, kaip p. O. Al- 
gminienė, kad vadina. Taip ak
menį vadindavo kretingiškiai. 
Mūsų apylinkėje “kūliais” va- 

s'iiku i (lindavc? spragilais iškultus rūgi-

(Tęsinys)
1919-20 rnet., mano tėvas Pe

tras Strikailis, užbaigęs karinę- 
savanorio tarnybą (partizani- j 
nę) gen. P. Plechavičiaus : 
toje Sedos komendantūroje, vė
liau Skuo<le pasiliuosavo ir pe
rėjo diriiti į tuo metu vadina
mą miliciją, kuri 19213 met. bu
vo pavadinta “Policija”. Iš Se
dos komendantūros jis buve’: . .... . v . ... . .... .... ..... , rr3 Žemaitijoje. Kasgi islupinespaskirtas Kubų nnlieijus punk - cnis k) j. |oki<J
to vrtleju Kretingos apskr. Mu- e|.o, ma(()me tokios kM 
su mama su mumis —- vaikais,' . . ......._  ,... .. , , grindos šių laikj karuose nebe-poros arklių vežimu, vykdavo- ... . . . . .. , . ...r turėjo jokie* reikšmes, tad ir me i Kulius aplankvti tėvą. I)a-t , . T . .-•* . i rusams okupuojant Lietuvą ne-
vanavus batelius palei ežerą b alįjome j sllvl,rvll , plate. 
kelias skyrės, j dvt dalis: vle- |ju išsĮum|inti „ ,
nas j dešinę, o kitas į kairę-pae- 
žerę. Bet pagal vietos žmonių 
nurodymus keleviai, sutrunipin- 

’dami kelią, važiuodavo tiesiai!kad “Kazys Almenas rašytojas 
per ežerą, kur buvo akmenimis:— senovės žemaičių atžala, 
grįstas siauras keliukas vos po-l aukščiau minėta knyga kamo
ros arklių vežimu pravažiuoja-’gitia nesusidomėjo, nors jo' te
mas- šiandie galvoju, kad tasp’o kartos Kauno universiteto 
kelias ir buvo vadinamas “Kūl-. studentai žemaičiai Neprikl.

Lieutvoje buvo susijungę į kor
poraciją Samogitia vardu. Jei
gu būtų knygą skaitęs, vargu 
būtų viešumon pažėręs save' 
Saują skatikų, nes niekur ap
rašymuose nėra, kad bent vie
nas Lietuvos —. žemaičių valdo
vų, didikų ar eilinių karžygių 
būtų pasižymėję paleistuvystės 
siautuliais-

Perskaitęs Samogitia verčiau 
savo emocinį žvilgį būtų at
kreipęs į tėvų žemės dabartinę 
tikrąją padėtį, atgijusią žmogiš- 

, ... , ,. .ką savigarbą,' dvasinius ište-
c vo j -i ą pusę -eio. Tarpais j.Įjug naudot i tautos la-

-----” Taip ji užbaigia pristaty
dama Pichel knygą “The un
known in History” Sanic’giiią 
ir pataria jaunosios kartos lie
tuviams pasiskaityti, kaipo nau-( Vė verčiami į rusų stačiatikybą- 
ją istorinį veikalą Samogitia. Autorius primena ir generolą

nius šiaudus, surištus į krūvas, 
stogams dengti. Tai dažnai tė
vas ir sakydavo: “Vaikeli, at
nešk ilginių (šiaudų) kūli”. Aš 
manau, kad ta kūlgrinda ir da
bar dar tebėra per Platelių eže-

grinda”, bet tada jo niekas taip, 
nevadino. Kelias kartais būdavo 
apsentas vandeniu, o kartais 
pusiau apsemtas, o kariais ir 
visai iš vandens išsikišęs-

Kuomet keliafe -būdavc' apsem
tas, vienas iš. j^ūsų,.. su lazda 
brizdavome priekyje, o iš pas
kui važiuodami) '’'vėžimas. Pa-i 
kraščiais kelio buvo ^ėlus ir la
bai gilus vanduo ir jei tik veži
mui pasukus į šoną galėjo stai
ga nuskęsti. Važiuodami dažnai 
sustodavome ir per apačią ke- j 
lio kišdavonie kartį kuri išlįs-.

. ” j K11U
vandenyje matėsi stulpai, kaip 
bažnyčiose pilioriai, kurie vie-Į 
nas nuo kito, tam tikru atstu
mu, laiko bažnyčios lubas, o 
ežere visa grindinį-kūlgrindą. 
Tai bene ligausia kūlgrinda, vi
soje Lietuvoje, per Platelių eže
rą- Tik mes ylakiškiai (Mažei
kių apskr). akmenų “kūliais

Ar knyga “Samogitia” 
istorinė?

Neleiskim okupantui mus apgaudinėti!
BRANGUS TAUTIEČIAI!

B s 
n

••‘WHiililllii

Beskaitant apie naujai iškilu- tas žmogus, bet mokslu vyras,. Wilkes - Barre, Pennsylvania 
šia ir lietuviams sukėlusią ne- <• 4.
mažą sensaciją Charles D Thou
rot Hchel knygą “The Unknown 
in Histoiw” Samogitia, esančią 
prie Baltijos ir sutapusią su 
moderniąja Lietuva. Ji buvusi ordinais. Autorius 
apgyventa Aisčių, kurie atsikė- šią knygą 
lę iš Mažosios Azijos atsinešda- sas 
mi savo kultūrą, įsitikinimus ir tas 
kalbą, kuri panaši į Indijos kai- čius, 
bą — Veidų Sanskritą. Šamo- davimus ir papročius iš pačių 
gitų narsūs vyčiai du šimtine- lietuvių šaltinių, kur net ir daik- 
čius kovojo prieš Teutonų rite- tai pavadinami originaliais var- 

jrius. Autorius esą giliai įsirau- dais, kaip tai — Aistian (ais-
sęs į lenkų, rusų, lietuvių ir vo- čiai), Wilkinerge, Auxtaitia, 
kiečių istorikų knygas. Jo kny- Kaunas, Nemun, Vytaut, Min- 
gc’je atsispindi tragiška istorija daug, etc- Tai neabejotinai isto- 
narsių ir atsparių žmonių, ku-jrinis 
riš gynėsi nuo krikščionybės, mums 
Nors samogitai ir prisiėmė Ro
mos Katalikybę ir pasidarė at
kaklūs savo naujosios religijos 
gynėjai, laikui bėgant, buvo nu
galėti carų Rusijos, kur vėl bu
vo persekiojami, kad nepasida-

Mūsų opozicija išranda vis naujus, žemus ir nepadorius kovos 
metodus Reorganizuotai Bendruomenei šmeižti ir niekinti.

Štai DRAUGE (baL 23 d. vedamajame) Bronius Kviklys rašo: 
“Per visą savo 22 metų gyvavimo -laiką ši lietuvybės tvirtovė buvo 
tik vieną kartą (1976.XU.12) pačių lietuvių — gudelinės ‘reorgų 
bendruomenės’ ir Cbicagos nacių — gyvosios lietuvybės griovėjų 
nepamatuotai užpulta”. Čia Kviklys kalba apie protestą prieš 
komunistinių filmų rodymą Jaunimo Centre. Jo šitoks išsireiš
kimas yra niekšiškas melas!

1) Martynas Gudelis, geras patriotas ir mūsų draugas, nieko 
bendro tiesiogiai su įmūsų organizacija neturi, ir mūsų Bendruo
menę vadinti “gudeĮine” yra tik Kviklio išsigalvotas. absurdas.

2) Mes niekada nepuolėme Jaunimo Namų, mes juos gerbia
me. Kviklio minėtas protestas buvo suruoštas Jaunimo Namams 
apsaugoti! Buvo protestuojama prieš komunistinių propagandinių 
filmų rodymą, kuris būtų Jaunimo Namus visai sukompromita
vęs. Žinoma, bet kokia sovietų propagandos kritika Kviklį, kaž
kodėl, labai jaudina, ir jis bijo ta tema teisingai kalbėti.

3) Kviklio išgalvota nesąmonė, kad mes tą demonstraciją ruo
šėme drauge su naciais, yra irgi niekšiškas melas. Nacių atsira
dimas demonstracijoje, greičiausiai, buvo provokacijos aktas. Kas 
jiems apie demonstraciją pranešė, mes tikrai nežinome, bet yra 
davinių, kurie rodo, kad naciai buvo kviesti mums labai ne
palankių žmonių.

Ta pačia proga norime įspėti lietuvisKą visuomenę, kad pa
našiai, kaip anuo metu buvo bandyta Jaunimo Centre, sovietinių 
filmų brukimas ir visuomenės disorientavimo akcija tebesitęsia. 
Neseniai tokie filmai buvo rodomi privačiose salėse Chicagos šiau
rėje, o dabar jau sovietų propagandistams pavyko įkelti koją į 
Marquette Parką. Gegužės pradžioje vienas sovietinis filmas lie
tuvių kalba ir lietuviška tema bus rodomas vienoje užeigoje. 
Nenorime to filmo čia reklamuoti, tad adreso neminime. Tačiau, 
gavę kvietimą to filmo, žiūrėti, būkite atsargūs. Nors pats filmas 
gali būti labai nekalto pobūdžio, vis tiek tai yra sovietinių agentų 
— propagandistų bandymas įkelti koją į mūsų kolonijas.

Mes pilnai suprantame didelį visų mūsų sentimentą pamatyti 
lietuvišką filmą, bet mes turime neužmiršti, kad tas filmas siun
čiamas ne lietuvių kenčiančios tautos, bet okupanto propagan
dinės mašinos. Filmas yra sovietų cenzorių aprobuotas. Be to — 
šiandien rodys tik nekaltą, mūsų tautinį sentimentą kutenantį, 
filmą, o po kiek laiko, kai tą priimsime, jau pradės kišti tikrą 
propagandą, kuri gali būti ypač žalinga mūsų jaunimui.

Svarbiausia gi reikia atminti, kad šitoji filmų propaganda yra 
skirta — per tautinį sentimentą — palaužti mūsų tvirtą nusista
tymą, kad Lietuva yra okupuota, kad tauta kenčia. O jei mes pri
imsime visas “kultūrinio bendradarbiavimo” priemones mūsų tau
tinei valiai silpninti ir migdyti, sovietų propagandistams bus visai 
nesunku mus, kaip pabirusios šluotelės stabarus, visai suskaldyti 
ir mūsų valią kovoti už Lietuvos laisvę palaužti.

Brangieji 'tautiečiai, apsisvarstykite’ Ir elkitės pagal savo są
žinę ir su pflau supratimu, ptiė 'ko' taS’Viškėš veda?

-- REORGANIZUOTA BENDRUOMENE
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kluba.s jau ei- nuo atsivežtų iš 
tradicines Ve- rijų
per Atv

namuose.
karta 
i-il-.ia

kad

tradi-

trad

Maltčs Ki-yžiaus Spaudos (Maly 78703 - U.S.A., kad prisiimtų Į 
tese Cross I 
šv. Jono Ord:no Kavalierius., ir 
Aukštai vertinamas Prancūzijos 
aukštųjų mokslo įstaigų, apdo- 

rašyždamas 
esąs išsėmęs vi- 

versmes ir istorines da- 
apie lietuvius — žemai- 

net išstudijavęs pa-

LME Chicag s 
lę metų suruoši; 
lykų stalo varše 
Liet, tautiniuose
teko man maty* ankstyvesnių 
paruošimų, bet š ias mane kiek 
nustebino- Visu- toks gausus 
maisto parnešim is ir išdėstv- 
mas man nepriminė 
ruoštas Velykų visos

Lietuvoje aut slalc 
jptis paršiukas, 

spalvuotą kiaušinį, 
pagražintas su gyvomis ir nia-j 
rinuotomis kriaušėmis, rūky
tas kunipis-orgaiiientais išsags-

. i . „ i sos ir “moldai” žilėtytas su kvepam ais gvazdikė
liais, švieži kiaulėnos ir ver
šienos kumpiai, pagražinti agur
kais, ridikėliais obuolių skiltelė
mis. Dar būdavo didžiulis sūris 
ir skilandis. Kepiniai — bebos, 
ežiukas, kelmas, plokštainiai, 
tortai ir būtinai avinėlis ir mar
ginti kiaušiniai.

Toks buvo puošnus,4 skonin- niai. Jie pridavė Velykinę nuo
gai paruoštas, neperkrautas tra- taiką, šiaip viskas buvo skanu 
dicinis Velykų stalas Lietuvoje, ir svečiai ilgai vaišinosi.

Linkiu M. Federacijai sėk*

ir
> Lietuvoj.

Reikia ,~m- 
organizacijos 
vaišes 
kas kū 

in i

i

Kūči 
*uvi-

ir federacijos klubas už 
I Velykų stalus.

išminavo'
įsikandęs' Buv° ir l-^Iaktutas ir rūkytas 
kalakutas kumpis, tik kam juos apsegto

je su spalvotom s gėlėmis? Taip
gi ir kili gausūs maisto patie-

prisakslyli spalvotomis ramu
nėmis ir kitokiais spalvotais 
pagražinimas, per juos nesima
tė koks gaminys.

Saldieji kepiniai buvo be 
priekaištu, ypač meniškai paga
mintas ežiukas, kelmas, raguo
lis, tortai ir išmarginti kiauši-

Press) prezidentas, ’ man minimą knygą, kur jungiu 
Money Order sumoje 7.95 

(amerikoniškais). Tai patariu 
ir kitiems užsisakyti, kaipo pa
garbos išreiškimą autoriui už 
aprašymą mūsų gilios praeities 
Tėvynės istorinę knygą, kuri 
jau išversta į tris svetimas 
kalbas ir linkėtina, kad būtų 
išversta ir į lietuvių kalbą, kur 
manau, kad ir iš mūsų lietuvių 
daugelis piniginiai prisidėtų.

“Samogitia” ir “The Jungle" 
knygų panašumas

Dabar ta pačia prdga, man 
kilo mintis, paminėti ir kitą, lie
tuviams prie širdies artimą kny
gą “The Jungle”, kurią 1906 
metais parašė Upton Sinclair.

Kuomet knyga išvydo pasau
lį, apie ją prabilo įvairių ideolo
gijų ir Įvairių orientacijų lietu
vių išeivių laikraščiai. Pats kny
gos “The Jungle” autorius apra 
so, kad ši knyga yra labai svar
bi lietuviams, nes joje lietuviai 
plačiai aprašomi.

Toje knygoje skaitytojai, taip 
pat, ieškojo knygos autoriuje 
lietuviškos asmenybės — lietu
viškos kilmės. Tuo metu leidžia
mas laikraštis “Vienybė Lietu
vininkų” 1906 metų Nr. 21-me 
basė, kad tos apysakos autorius 
yra lietuvis. Ten nurodoma, kad 
'apysakoje lietuvių gyvenimas 
pavaizduojamas labai skurdus. $

veikalas — knyga, kuri 
lietuviams yra labai 

brangi ir vertinga. Tokios pra
eities, iš gilios senovės, istorinės 
knygos nė už auksą nenupirksi- 
Tada ne be reikalo 0. Algminie- 
nė, kaip jau aukščiau paminė
jau, ir rašo: “Chas. L. Th. Pi- 
dhel, iškėlęs aikšėn žiloje se
novėje žemaičių atliktus žygdar
bius, kad ir svetimoje kalboje, 
negi jis juos “Iš PIRŠTO IŠ
LAUŽĘS”.

Perskaitęs, aukščiau -paminė
tų autorių straipsnius, apie kny
gą Samogitia, tuojau pat rašau 
■pačiam knygds autoriui: Char-

Tadą . Kosciušką, kuris buvęs 
lietuvis ir vadovavęs prieš Rusi
ją lietuvių sukilėlių armijai. Ra-

j šo J. Pr.
Kaip matosi, autorius, rašy

damas šią knygą, yra rinkęs ži
nias iš įvairių šaltinių praeities
istorijos ir nėra jau toks papras I les L. Thourot Pichel, Box 1102,

Matėsi rengėjų daug įdėta dar
bo ir pastangų, bet nutolo nuo Įmes ir tikiu, kad per kitas Vely- 
tradicijos-

Mes vis raginani nenutc'lt
kas kai ką pakeis.

Agr. Felė Lesausk:evė

Nurc'doma ir veikalo dokumen
tacija, tikri lietuviški vardai, 
pavardės ir kiti teisingi faktai-

1906 met., birželio 22 d- lie-'tistikos duomenys rodo, kad 
tuvių socialistų laikraštis “Ko- jaunimas mažiau rūko, negu 
va” rašė, kad Upton Sinklair rūkė praeitais penkeriais me- 
sukūrė savo garsią apysaką “The tais. Bet iš rūkančiųjų jaunuo- 
Jungle” (Raistai, krūmuokšniai.ilių. jaunos mergaitės daugiau ir 
pelknynai)-Toliau rašo.kad kny 
geje socialistas atorius išvynio
jęs baisias dramas Chicagos gy
vulių viovykloje, paimdavas 
veikiančias apysakoje ypatas — 
lietuvius.

(Bus daugiau)

Mergaitės daugiau rūko
WASHINGTON, D.C. — Sta-

dažniau rūko, negu berniukai.

— Nikosijoje vykusio palesti
niečių teroristų teismo metu 
paaiškėjo, kad sovietų agentai 
bendradarbiauja su Palestinos 
teroristais.
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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 ual. vakaro. «

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

1

17ST Se. HAL8TED STW CHICAGO. ILL. iWOt

I

DR. ANTANO X GUSENO RASTAI
NAUJIENOSE GALIAGa GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VElKfiJQ 1R RĄŽYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A J. Gvwen — MINTYS IR DARBAI, 239 psl., Uedanfins 190b

sua

Ml

metą įvykiui. Jablonskic lx Totoraičio laimu dienu ir 
rOpiūlsuį. _____________ __________________________

Or. A. j. Guss«n — DANTYS, ją priežiūra, įveikiu Ir zrcžb 
KieUli rlriellaii, vietoje 34.00 dabar tik ____ —2 .
Mlnkitala vlrteliali tik _____________ - ':'

Dr. A J. Ou*M»n - AUK1TA KULTŪRA — tlAUROl ZMON1K
Kelionei po Ruropą įspūdtl*L Dabar tu •

TaMou tilp pu vtzlsatytl Mžtv, Ustūfttu* čekį arba račnry ardūl, arti 
avrMiytM kalnai pridedant 50c. rarslvntim* iilaiuem.

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienai lietuvis, kuriam rupi gimtinio kraSto laisvė ir lietu

viu gerbūvis, privalo susipažinti su temiau B nardintomis knygomis 
Cii suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose

Joota* Kapa^lnskaa, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai spiel 
džiaut Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtinio stovyk 
lose Vokietijoje 273 psl.. kietais drobės virbeliais kalus 4 dol.

Juozai Kapaėlnskas, I1EIV1O DALIA. Atsiminimai Šelvio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimu Usa Tai yra Amerikoje bejaL 
kuiiahčlo ir patvariai įsikūrusio asmens istorija Knyga gausiai iliu
struota. 300 pat. Kaina 7 dol

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO-.LlETUVOa. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, k» ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką lai įmonės pasakė 08 psl tldO. Yri taip pat 
Jverrta | anglų kalbą

M ZoWsnko. SATYRINES NOVtLtS Genialaus ruaų rąžytojo 
80 satyriniu novelių. 199 pusi., kaina t2

D. Kuralrls, KELIONE | ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS Au
toriaus pastaboms neapgauna IntuNrto Ir agjtpropo propaganda harf 
ažaaakarijaai Abi knygos paražytoa lengvu, gražiu stUlnml

PrH. P. Pakartus, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBtS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 170 pat dokumentuota istorinė studija apie prūsu likimą. 
Kaina SZ.

Vincą* žsmaltte. LIUBLINO ŪMUOS WKAKTtSS •ARAŽTŪJK, 
M pal Kaina SLBO.

Ka tr kiti laidiniai yra gramam

KAUJiRNCSR, im MALSTRD CHICAOO. U.U MM

1. P. I. Kušnerio PIETRYČIO PABALTIJO ETNINE 
PRAEITIS

Kieti viršeliai, 214 psl. SI 0.00

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

Minkšti viršeliai 510.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai ........ $15.0ti

4. A. šerno GEOGRAFIJA.
Minkšti viršeliai

Čekį reikia išrašyti:

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

Pridėti dolerį pašto išlaidoms. , .4

SI 0.00
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MIKAS ŠILEIKIS Chicagos akvar;umas (Akvarelė)

rė tarybą likviduoti, nes tai atgyvenęs dalykas. Plates
ni Amerikos lietuvių sluoksniai paklausė Naujienų ir 
sustiprino Altą,išrinkdami į vadovybę Lietuvos reikahis 
gerai suprantančius žmones.

Buvo keli silpni politikai, kurie norėjo Altą per
leisti į garbėtroškų rankas, sujungti su menavertė- 
mis organizacijomis, bet Naujienos pasisakė prieš AL 
Tos sujungimą su lietuvių laisvės kovos nesunrąntan 
čiais žmonėmis. Tai būtų senos ir kovingos organizaci
jos pasmaugimas. ALTos valdybon išrinkti žmonės ne
leido ALTos ardyti iš vidaus.

Be to ALTos, besirūpinančia politine lietuvių kova, 
ir Amerikos lietuvių reikalais visą laiką rūpinosi Susi- 

i vienijimas Lietuvių Amerikoje, ši organizacija jau! 
j veik šimtas metų rūpinasi ne tik lietuvių savitarpinės į 

’ *00! pagalbos reikalais, bet ir politiniais bei kultūriniais 
j reikalais.
į Naujienos visą laiką priremdavo petį prie SLA 
veiklos, padėdavo šiai fraternalei organizacijai apsi
ginti nuo pasikėsintojų į šios organizacijos vedamą darbą.

Antrojo Pasaulinio karo pradžioje rusų ir vokie
čių pavergti lietuviai sudarė Vyriausią Lietuvos Išlai-j 
svirimo Komitetą, kuris ir šiandien tęsia kovą prieš 
okupantą. Ją tęs, kol Lietuva taps nepriklausoma, o 
patys lietuviai bus laisvi.

Naujienos ir šiandien remia VLIKą, pritaria jo

$16.00
$ 9.00
$ 3.00

118.00

Naujienom ein* kasdien, iwxjru, | 
sekmadieniu* Leidžia Naujienų Beu i 
drovė, 1739 So. Halsted St. Chicas?* ’
UL 60608. Tekt 421-6100.

Pinifnj reiki* £to*tl peit*
Orderiu kartu n užsakys*.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniu*, nu*
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro. Šeštadieniais — iki 13 vai. taip žeminančiai neapsilieps 

apie savo bendradarbius. Ir aš, 
kaip dirbęs Lietuvos universite
te 22 metus ir buvęs rektoriaus 
padėjėjas administracijos ir ūkio 
reikalams ir pats ten studijavęs

Naujienos gina lietuvių reikalus
Praeitą sekmadeinį, balandžio 29 dienos vakara, di-Mar^u^ kviečia visus lietuvius jo pastangas pa-
- - - - • - - - - - paminėjo savo 65 remti- Ilr baigsLs’ W turė«s su Profe‘

Naujienos padėjo visai eilei lietuviškų orgasizacijų j ^oriais dažną -.ai™, 
pavyzdingai tvarkyti savo reikalus ir stiprėti. Nėraj u nesutmku 
tokios įstaigos ar bendrovės, kuriai Naujienos nebūtų 
padėjusios. Buvo išvystyta labai aštri propaganda 
prieš Naujienas, bet rimtesnieji lietuviai tais tuščiais 
propagandistais nebetikėjo. Jie ne tik pritarė Naujie
nų vedamam darbui,bet ir atvyko Naujienas pasveikinti 

tuves nusavino ir lietuviškai leidžiamus laikraščius*^ metų proga.
rusiškai pradėjo leisti.

Naujienos yrą ne tik pats seniausias, bet taip pa 
!r\ 
jį skaito, nes jame pandą teisingas ir pilnas žinias. Kiti darbą. 
lietuviški laikraščiai žinias nukanda, teisybę nuslepia ■ -
ir lietuvius teisingai neinformuoja. Kartais žinios lie- ■ posėdžiavęs su Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Kpmi- 
tuviams nepalankios, bet geriausia žinoti ir nepalan- valdyba ir tarybos nariais, surado laiko atvykti į 
kias žinias, negu visai jų nežinoti. . -

delėje Martinique salėje Naujienos 
metų sukaktį. Naujienos yra pats seniausias lietuvių 
dienraštis visame pasaulyje. Nei rusų pavergtoje Lie
tuvoje, nei Amerikoje nėra Lito taip ilgai einančio lie
tuviško dienraščio. Jeigu okupantas nebūtų uždaręs 
pačioje Lietuvoje ėjusių laikraščių, tai tada būtų ir se
nesnių lietuviškų dienraščių, bet rusai komunistai Lie
tuvoje ėjusius lietuviškus laikraščius uždarė, jįj spaus-

Ponia Juzė Daužvardieri, Lietuvos genralinė kon- 
t šulė, netik atvyko į Naujienų 65 metų sukakties minė- 

plačiausiai įkaitomas lietuviškas laikraštis, žmonės palinkėjo dienraščiui ir toliau tęsti vedamą

Dr. Kazys Bobelis, VLIKo pirmininkas, visą dieną

musų ruošiamą minėjimą ir pareikšti savo nuomonę
65-ių metų proga Nauienos išleido sveikinimų kny- apiejio dienraščio yadamą lietuvišką darbą, 

gėlę kurioje šimtai organizacijų veikėjų rado reikalo* _ . _Povilas P. Dargis, SLA pirmininkas,'atvykęs i Chi- 
šilta žodi 

■ “ V kpasveikinti dienraštį... Atsiųsti sveikinimai paneigia vi- įstatų komisijos reikalais, taip patĮrado .......
sus tuos melagingus gandus, skleistus prieš Nau- Naujienoms, su kuriomis jis jau kelintasdešimtmetis 
jienas.

Lietuvių tautos ilgus dešimtmečius vestos kovos 
nesupratusieji, toje kovoje nedalyvavusieji, lietuvių 
tautos priešų nepažįstantieji negalėjo pakęsti Naujie
nų, teikusių tikslias žinias ne tik apie lietuvių tautos 
praeitį, bet ir apie šiandien pačioje Lietuvoje ir užsie
nyje lietuvių vedamas kovas, todėl kai kurie amatoriai 
pradėjo vesti kampaniją prieš šį dienraštį. Jie leido 
net nepasirašytus paškvilius, kad tik suniekintų dien
raštį ir jo r _ . _____
viškų laikraščių sąrašų, Naujienas lygino su šlamštu,1 Zigmas I. GURA 
kad tik nereiktų pasisakyti prieš išsigąrsinusių /‘žur-, A irw^r k ilklT-Vf
nąlistų’’ skleidžiamo melo ir šmeižto prieš seniausią; LAISVOS MINTYS 
lietuvišką dienrašti, kad tik nereiktų prisipažinti, kad 
jos visdėlto parašo teisybę ir nuoširdžiausiai gina Lie
tuvos laisvės reikalus.

Naujienos visą laiką gynė ir skaitytojams

redaktorius. Jie išbraukė Naujienas iš lietu-1nuQsir 21ų lnin

čia jau žmoniškas aiškinimasis 
reikalo?! Tai tik piemenys ir tąi 
reta taip elgiasi.

Jei ne Mykolas Sleževičius, 
kažin kaip būtų buvę su Lietu
vos nepriklausomybe. Voldema
ras nesugebėjo taip kreiptis į 

šoriais dažną santykį, jokiu bū- tautą ir gelbėti pavojingoj si- 
r---- - - ------- 1 su tokia Voldema- tuacijoj, — tuo metu jis rado
ro nuomone ir įvertinimu mūsų s galimu išvykti į užsienį. Volde- 
profesorių, nes žinau, kad be- maras buvo pasikvietęs rusą ge- 
veik visi buvo geri ir nuoširdūs 
atliekant savo pareigas. Gal tik 
vieną kitą iš šimto neigiamai 
minėčiau. Mes turėjome labai 
daug profesorių ir nemenkesnių 
už Voldemarą sugebėjimų, pa
vyzdžiui, Stanka, Avižonis, Krė
vė, Jurgutis, Būčys, Čepinskis, 
Kairys, Rimka, trys broliai Bir
žiškos, žemaitis, Ivanauskas, 
Kolupaila, Vasiliauskas, Stan- 
cius, Roemeris, Kuzma, Blažys, 
Lašas ir daug daug kitų bet jie 
yisi pajėgdavo suprasti savo su
gebėjimus ir žinojo, kiek jie 
gali pasireikšti ir kur ir kiek 
dąr.

“Sėjos” 1976 m. Nr. 1 psl. 61

Voldemaras buvo Sovietų agen- 
. tas nuo pat pradžios savo poli

tinės karjeros”. Ne apie kiek
vieną net nekenčiamą asmenį

dirba bendrą darbą.
Adv. Kazys Šidlauskas, ALTos pifminiskąs, ati

džiai dabojas šios didelės lietuvių organizacijos darbą, 
kad jis nebūtų nukreiptas šunkeliais, taip pat linkė- taip drįstama pasakyti, šia pro- 
jo Naujienoms stovėti Lietuvos laisvės reikalų sargy- Sa tenka prisiminti, kad Volde- 
boje. Šiltą žodį ir nuoširdžius linkėjimus pareiškė visa, 
eilė įstaigų, visuomenės veikėjų ir gerų lietuvių.

,65 metų sukaktis parodė, kad Naujienos žingsniuo- 
ją su gyvenimu, dirba naudingą darbą ir turi šimtus ■

' kulkos kakton ir “Naujienų” re
dakcija bombos.

Voldemaro žmona buvo rusė, 
! buvusi prof. Jaščenko žmona.
Tautininkų vadas gal turėjo čia 
parodyti kitokį pavyzdį. Volde
maras, būdamas ministeris pir
mininkas ir kalbėdamas su švie
timo ministeriu, krikščionių de
mokratų ir ateitininkų vadu 
Bistru — jam špygą rodė. Koks

greiti grasinti. Ir liaudininkas 
J. Bertašius skundėsi, kad teko 
išgirsti, esą, savo straipsniu 
apie Voldemarą užsitarnavęs

(Tęsinys)

Kad jis buvo gabus, kad jis kalbus — taip, bet visi žino, kad 
Naujienos visą laiką gynė ir skaitytojams patarė daug kalbų mokėjo, kad jis daug tikrai dideli mokslo vyrai yra 

remti Amerikos Lietuvių Tarybą. Kiti laikraščiai pata- žinių turėjo ir kad jis buvo iš- kuklūs. Joks kitas mokslininkas

nerolą Kondratavičių pirmuoju 
krašto apsaugos ministeriu ir 
manė jis pajėgsiąs tik diploma
tiškai iškovoti ir išlaikyti Lie
tuvai nepriklausomybę, be lie
tuvių karių pagelbos, paskelbus 
Lietuvos neutralitetą. Visi ži
nom, kad šiais laikais absurdas 
tikėti, kad niekas neutraliteto' 
nelaužys. Taigi visuomet Volde
marui trūkdavo logikos ir rea
laus įvykių supratimo ir įver
tinimo.

Būdamas tremty, kaip laik
raščiuose savo laiku buvo rašy
ta, atrodo dvasininkų užsakymu 
jis rašė knygą apie Dievo Mo
tiną, rinko medžiagą Vatikane ir 
kitur. Be to, buvo skelbta, jog 
jis lankėsi Romoj ir pas Mask
vos bolševikų ambasadorių. Tai
gi, ątrp^p, gal jąin kąžkąs buvo 
žadėta, bet neištesėta. Vienok 
buvo skelbta, kad kurį laiką 
Rusijoj Voldemaras buvo gim
nazijos mokytoju, taigi, traktuo
tas ganą švelniai Stalino laikais. 
Už-ką?. Kodėl? Todėl supranta
ma lenko Okuličiaus analizė, nes 
lygu, jei, • pavyzdžiui, Hitleriu 
būtų Stalinui pasisiūlęs — Aš 
jūsų žmogus, palik mąnę -vąį? 
dyti Vokietiją! Taip Hitleris nę: 
pasielgė, nes jis logiškai galvojo 
ir buvo realaus .įvykių .suprąti- 
mp. ir įvertinimo-. Hitleriui liko 
tik nusižudyti, ką jis ir padarę, 
o. Voldemarui reikėjo ir toliau 
ramiai gyventi Italijoj! Taigi 
Voldemaras pats kaltas dėl savo, 
nelaimės, nes. tik _ pas nesveiko '

proto žmogų gali kilti tokiosi 
idėjos arba pritarimas tokioms 
idėjoms. Panašiai juk atsitiko ir 
su kunigo Krupavičiaus, vysku
pams pritarus, tikinčiųjų ir ne- 
tikinčiųjų lietuvių komunistų 
bendradarbiavimo reikalu me
morandumu, nes tai buvo irgi 
nesveiko proto idėja. Tai irgi 
lygu galvoti, kad kiti tiek dur
ni, kad pasiseks taip lengvai 
apgauti.

-Ne veltui net tokie saikingi, 
kaip prof. Petras Leonas, buvęs 
dešinesnis už liaudininkus, San
taros partijos, anksčiau rusų ka* 
dėtų — konstitucinės, kaip de
mokratinės monarchijos šalinin
ku, matydamas tikrąją kunigų 
vertę ir pasišlykštėjęs jais, su
tiko būti ministeriu tik su są
lyga, kad nebus kitų ministeriu 
kunigų ir. testamente numatė, 
ką4 mirus* jį sudegintų krema
toriume ir’ laidotų bė apeigų.

Ir Jokantas savo atsiminimuo
se, “Naujienos” 1963 m. III mėn., 
rašė, jog dvasininkai yra visada 
darbdavių pusėje, darbininkus 
kaltindavo, raudonskūriais va
dindavo, o Šliūpą kunigai tiek 
išgarsino, jog teko Įsivaizduoti 
jį lyg kokią piktą dvasią.

Štai dar ir žymaus rašytojo 
Dovydėno pareiškimas tuo pa
čiu klausimu. “Pati pirmoji bė
da — sektantizmas. Išeiviją pa
sidarė dviejų rūšių: tobulą ir 
netobula. ‘Tobulieji, tai — kata
likai. Pąrtiškąi-tautiškąi pasiva
dinę Demokratais, darbo parti
ją, ūkininkų partija, vienybės 
sąjūdžių ir kitaip. Vėlesnė pro
dukcija — frontbiinkai. Kadan
gi jie buvo ir yra tobuli, tai 
jiems priklauso visoks monopo
lis: tautinis, dvasinis,’ kultūri
nis, nes tobulųjų — dauguma. 
Tremtinių kuprinėje jau" tvirtai 
sėdėjo monopolis — vadovavi-

- r « * * - . - Z* * ’ -
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ANTANAS RYLIŠKIS

KFRAGMENTAI Iš PRAEITIES MIGLŲ
IV. NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE 

LIETUVIŠKOS PROBLEMOS PRAEITYJE

— Ar daug kas pasikeitė Varėnoje po lenkų 
ultimatumo ?

— Atsirado muitinė su trijų asmenų etatu 
Varėnoje, bet kitokių pakitimų nesimato — at
sakiau.

Pokalbio metu iškilo “Lenkijos ultimatu-
(Tęsinys)

Mes pasimetėme. Tas durininko storžieviš
kumas mus tiesiog pritrenkė ir sugėdino. Juk 
mes abu prieš pirmąjį pasaulinį karą buvome 
Petrapilio ir Varšuvos universitetų studentais, 
priklausėme “aukso jaunuomenei”, kuriai netrū
ko tėvų pinigų linksminimuisi. Nejaugi mes taip 
surambėjome, pagyvenę provincijoje,, kad net 
restorano durininkas kolioja?

Jis pyko ir niršo, o tas mane juokino ir ne
pastebėjau, kaip įėjome į Pažangos namų kiemą. 
Ten norėjau atsisveikinti, bet jis prąšė panešti 
jo ryšulį į jo kambarį.

Pagaliau pakilus į antrąjį aukštą p. D. Lvo
vas pasibeldė į duris. Pasitiko mus tarpduryje 
kun. Mironas, tuometinis ministeris pirminin
kas. Aš jį pažinojau tik iš matymo. Norėjau atsi
sveikinti, bet kun. Mironas kvietė užeiti į vidų. 
Radome jį svečią. Lvovas skundėsi kamba
ryje. kad aš 
kąs juokingai 
s’»ys.

mas”. Visų mūsų akys nukrypo į Mironą. Tą 
klausimą gerokai visiems pakedenus, kun. Miro
nas taip prabilo:

— Mūsų tarpe žurnalistų nėra, todėl manau, 
kad pokalbis viešumon neišeis. Lenkijos švelniai 
parašytas ultimatumas buvo visų net draugiškų 
mums valstybių diplomatų remiamas. SSSR Už
sienio reikalų komisaras Litvinovas 1938 m. ko
vo mėn. 18 d. apsimetė ligoniu ir vengė kalbėtis 
su mūsų atstovu Maskvoje. Vokietijos atstovas 
Kaune Lenkijos ultimatumą rėmė ir patarė jį 
priimti.

Europos politinė situacija buyo ir yra neaiš
ki. Austrijos 6 milijonų gyventojų valstybės pa
grobimas 1938 m kovo mėn. ir inkorporavimas 
josios į Vokietiją praėjo be Vakarų valstybių 
sankcijų. Atrodo, Lenkija keičia savo užsienių 
politikos gaires ir persimeta į sąjungą su Hitle
riu. Yra gandų, kad ir ultimatumas parašytas ne

jo vakarykščius išgyvenimus lai- jyienų lenkų ir ne Varšuvoje.
: ;r mano lūpose Raidžias šyp- j, _ Isparios pilietiniame kare Vokietija akty

viai rėmė sukilėlį gen. Franko ir sugebėjo nesu

sipykti su Sovietų Sąjunga, kuri vispusiškai rė
mė respublikonus; ginklais, žmonėmis ir . kit
kuo. ‘ ■ -

1938 m. kovo mėn. SSSR kompartijos šuva- ( 
žiavime stebino Stalino stačiokiškas pasakymas 
Prancūzijai ir Anglijai:

— Sovietų Sąjunga nuogomis rankomis ne
traukys iš ugnies kaštonų.

Vokiečių aukštų pareigūnų ir kariškių kvie
timus į Baltvydžio girias medžioklei 1938 m. ru
denį daug kam kelia nuogąstavimų. .

Jeigu Lietuva būtų atmetusi Lenkijos ulti
matumą, tai Lenkija būtų puolusi Lietuvą ir Hit
leriui būtų buvusi proga Klaipėdai atsiimti ir 
net Žemaitijai ir Suvalkijai pasiglemžti. Mat, pas 
totalistus apetitas atsiranda bevalgant

Kadangi Lietuva turi tik apie 3 milijonus 
gyventojų, o Lenkija 27 milionus ir Vokietia su 
Austrija 80 milijonų gyventojų, tai Lietuvos vy
riausybė ir seimo prezidiumas blaiviai apsvars
tė susidariusias aplinkybes ir ultimatumą pri. 
ėmė.

Lietuvos vyriausybė mažiau nusikalto tau
tai ir žmoniškumui, nei sudarydama progą įžieb
ti pasaulinį karą arba prarasdama Lietuvos val
stybę.

Pagaliau dabartines politinis fermentavi- 
masis pasaulyje artėja prie nežinomybės ir kve*- | 
pia žmonių krauju.

SOVIETŲ KARWS BAZES LIETUVOJE
Sovietų Sąjungos karinė delegaciją, eįųąnt 

I SSSR—Lietuvos nepuolimo sutartimi, pasirašy
ta Maskvoj 4939 m. spalio mėn. 10 d., -tais metais 
spalio mėn. 17 d. atvyko į Lietuvą parūpinti ka
reivinių raudonosios armijos įguloms ir apsi- 
žiūrėti.- •

Alytaus miestas, istorinių aplinkybių veikia
mas, kūrėsi abejose Nemuno pusėse.

Suvalkijos pusėje buvo didelė? erdvios mūri- 
i nės trijų aukštų kareivinės, užimtos mųsų plonų 
pulko ir Vilnijos pusėje dviejų aukštų senos tne. 
dinės, rusų laikais statytos, kareivinės. Jos buvo 

, užimtos miškų mokyklos, komendantūros ir arti
lerijos.

... SSSK pramatė užimti abipus Nemuno upės 
karinius pastatus pavo raudonosioms ' įguloms. 
Įgulos dalys susisiekimui su savo baze — Lydos 
miestu Gudijoje, ir savo terpė naudojo plentus 
Varėna — Alytus bei Kaniųkų geležinį, tljtį per 
Nemuną. Tarp tų-įgulos dalių nuotolis buvo apie 
4 km. SSSR karinė komisija parinko tarp tų įgulų 
plentą, kad netrukdžius miesto ekonominio: gy
venimo.

7 t (Bus daugio) ' ’
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DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
$449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
vtedical Building) Tel. LU 5 6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 V

DR. C. K. BOBELIS
GENITO-URINARY SURGERY

BNDD No. AM 3878711 
5025 CENTRAL AVĖ.

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

OR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

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

kas antrą Šeštadienį 8—3 vai.
Tai.: 562-2727 arba 562-2728

TEl------- BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos --.gal susitarimą.

Dviejų Irano "ajatolŲ“ 
nevieša kova

TEHERANAS, Iranas. — Ira
ne kiekvieną dieną vis stiprėja 
dviejų “a j atolų” šventų žmo
nių kova. Vienas “ajatola” visą 
laiką gyveno Irane, kitų mulų 
buvo išrinktas. Tuo tarpu iš 
Irako ir Paryžiaus parvažiavo 
mula Chomeim, kuris, kalbėda- Į 
mas per rusų apmokamą Irako! 
radijo stotį, pradėjo save va
dinti “šventu žmogumi”. Pary
žiuje jis apibardavo tą arabą, 
kuris, kreipdamasis j jj, nepava-. 
dindavo jo “šventuoju
mi”. Mula Chomeini daug prisi-;

• Wilt Chamberlain, žaidęs 
krepšinį Filadelfijos, San Fran
cisco ir Los Angeles klubuose, 
laikomas geriausiu puolėju. Nuo 
1960 iki 1973 metų jis laimėjo 
31,419 taškų, vidutiniškai po 
30.1 kiekviename žaidime. Ne
žiūrint veržlumo, jis niekuomet 
nebuvo nubaustas išėjimu iš 
aikštės.

žmogu-

• 1873 m. Tulono uoste pran
cūzai nuleido j vandenį didžiau
sią medinį laivą Richelieu. Tai 
8,534 registruotų tonų jūrląivis, 
333.8 pėdos ilgio. Didžiausias

dėjo prie šacho nuvertimo ir 
karo vadų žudynių Dabar jis 
vadovauja “revoliuciniam ko
mitetui”, kuris turi didelę ga
lią Irane.

Rinktas Irano “šventas žmo
gus” nepripažįsta “Irano Islamo 
respublikos” ir nesirengia mulos 
Chomeini vadinti “šventu žmo-

burinis laivas buvo padirbtas 
taip pat Prancūzijoje, Bordeaux
laivų statyklose, ir nuleistas į 
vandenį 1911 metais. Jis buvo 

,5,806 tonų, 418 pėdų ilgio.

— Nikosijoje teisiami Pales
tinos teroristai, nužudžiusieji 
įtakingą Egipto dienraščio re
daktorių.

DR. K'RANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI
26W W 71 St. Tel. 737-514$

Tikrina akis. Pritaiko akinius ų-
J “contact lenses’”

i

Atominės jėgainės 
tebėra nesaugios

WASHINGTON. — Branduo-

dviem tuzinais nuodingiausių 
gyvačių per 40 dienų, vos pra
dėjęs ką tik nebaigė su pačia 
pirmąja diena. Atsigulę į lovą--------- ------ ---- £ Ak7VCį 

lių Reguliavimo Komisijos — jis netrukus pajuto, kad tarp jo 
_ jNRC — pirmininkas J. Hendrie 'ir jo pagalvės begulinti viena 

Vai agai susitarimą. Uždaryta treč. j Pareiškė, jog Trijų Mylių Salos nuodingiausių Afrikos gyvačių
—------------------- ’atominės jėgainės nuotykis įti- — juodoji mamba. Kol buvo ty-

I) R. LEONAS SEIBUTIS kino, kad dar nėra pilnai ištre- ramu lauke, gyvatė ramiai
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. -antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtu. 5—7 vau vak 
Oflm telef.: 776-2880 

Rezidan-eijos telef.: 448-5545

: DR. VYT. TAURAS

niruotų operatorių atominėms _laikėsi, bet kai pro būdą triukš- 
j jėgainėms tvarkyti. Iki kovo maudamas prabėgo vaikų bū- 
128 d. Trijų Mylių Salos nuoty- ' 
kio buvo manyta, kad atomų 
reaktoriams nieko daugiau ne
reikia kaip kvalifikuotų opera

torių, bet pirmoji JAV-bėse be
maž katastrofa parodė, kad to 
nepakanka, pasakė Hendrie iš

rys, mamba susimetė j puola
mąją poziciją ir visu smarkumu 
kirto dantimis į pagalvę. Visos 
gyvatės buvo mirtinai nuodin
gos, bet mamba yra visų nuo
dingiausia. Mambos yra ypačiai 
jautrios ir du jos nuodų lašeliai,

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Nes širdimi tikima, o burna išpažįstama, ir taip {gyjamas išg. 
nymas^. — Rom. 10:10.
čia pasakyta, kad ue, kurie neatidaro savo burnos ir nesistengia pa 

sakyti kitiems dieviškosios tiesos, negalės pasidaryti tiųkamais įeiti i dan 
gaus kar^ystę. Apaštalas sakę, kad negalima nekalbėti apie tai ką matė
me ir girdėjome. Kiekvienas krikščionis, kuris gavo tiesos šviesą ir paži
ne maioningąjį dieviškąjį planą, ir pamatė didyjj išganymą, apie kurį kal
bėjo mūsų Viešpats, nebegali tylėti ir laikyti savo šviesą po uždangos 
Kurie taip daro, težino* kada laikui bėgant jų šviesa užges. Jei kas 
gėdysi? Viešpaties ir jo žodžio, tas nebus tinkamas jo dangiškai ka
ralystei.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

: GYDYTOJAS IR SMJRURGAS 
Bendra praktike, »p^, MOTERŲ Ilge? 
; Ofisas 2652 WEST 59th S’lRŪET 

Tel, PR 8-1223
OFISO VAI-.; pirm., antrad., tr^ian 
T penkt. 2-4 ir 6-8 vai vak. &žtadie- 
lisis 2-4 vaL poniet ir kitu Įsūni 

uagal susitarimą.

E ŠILEIKIS. O. P.
OBTHOPEDAS-PROTEasTAS 

jfifc Aparatai - Protezai. M4cL ban- 
V# dažai. Speciali pagalba (Olom*. 
CTr (Area SuDpartfi) ir t t
vąi.; p—4 jy 8—8. Šeštadieniais 9—1 
28c0 West 63rd St„ Chicago. If L 60629 

Talsf.j PRospect S-5084

11 narių prez. Carterio sudary
tai komisijai.

Tos komisijos narė Mrs. Ann 
Trunk, šešių vaikų motina, gy
venanti arti “sergančio” reakto
riaus, paklausė Hendrie, ar per
sonalas, aptarnaujantis reakto
rius (atomines krosnis) yra už
tenkamai treniruotas? Ir dar 
pridėjo tokią -pastabą: ‘.‘Girdė
jau plačiai kalbant, kad ten dir
ba daug jaunų operatorių; ku
rie pirmą kartą pamatę instru
mentus, kuriais reikės dirbti, 
nežino kas tie yra”.

pa taikus įkirsti į arteriją, žmo
gų užmuša per 30 sekundžių, o 
gyvatė gali vienu kirčiu paleisti 
iki 15 lašų.

Sugyvenimas su gyvatėmis 
yra- savotiškas “sportas”. Kitas 
asmuo Trevor Kruger turi re
kordą — jis 1975 metais išgyve
nęs 36 dienas su 24 nuodingomis 
gyvatėmis. Dabar- Snyman, nori 
rekordą paveržti, dėl to priža
dėjo ištverti ilgesnį -laiką —- 40 
dįenų. Kokie gali būti žmogaus 
santykiai su šliužais;- gyvatės 
mėgsta ramybę ir šilumą, bet 
triukšmo ir staigių -judesių vi-

gumi”. Irano “ajatola” veikia 
kartu su premjeru Bazarganu. 
Įtampa tarp šių dviejų “šven
tųjų” kasdien didėja, nes Irano 
“šventasis” priklauso kitai ma
hometonu sektai. Jis kitaip in- 
terpretubja Koraną.

Mirė Jurgeliūtė Beveridge
NEW YORK, N.Y. — Ketvir

tadienį, bal, 25 d., New Yorke 
mirė Petronėlė Jurgeliūtė Beve
ridge. Ji buvo apie dešimtmetį 
SLA Pildomosios - Tarybos sek
retorė. Ji buvo našlė. Josios vy
ras mirė prieš kėli s metus;

— Naujai išrinktas Rodezijos 
premjeras nori i kabinetą 
įtraukti dabartinį premjerą lan 
Smith.

— Du teisėjai atsisakė svars
tyti prokuroro William Scott 
bylą, nes jį asmeniškai pažino. 
Dabar bylą nagrinės teisėjas 
J. Powęr$ Crowley. ‘

— Šąitąs . pavasarissulėtino 
paukščių skridimą į šiaurę.

’-----,-------------- 5--------------------------—— i

—■ Chięagos meras Byrne New 
Yorke padarė- netikslų .pareiški
mą, Dabar ji aiškiną, kas jai 

i pakišo netikslias žinias..

— Praeitą'ketvirtadienį JAV 
akcijos gerokai- nukrito.

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN A/E.

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

— Teismas uždraudė Mil
waukee. miestui mesti atmatas 
į ežerą.

e Kėtūri ponaičiai .viena ke
pure dėvi? (Stalas) ’

~ŠŪŠIRINKIMŲ
PRANEŠIMAI

EUDEIKIS
GAIDAS -DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

?EMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
Tai. WA 5-8063

MOVING

NAKVYNĖ SU GYVATĖM
JOHANNESBURG, Pietų Af

rika. — Peter Snyman, 25 me
tų amžiaus, statybininkas, dau
giau cirkininkas, pasiryžęs stik
linėje būdelėje nakvoti su

siškai -nepakenčia. Snyman šią 
savaitę pusę sutarto laiko (20 
dienų) bus atsėdėjęs.

į— Rodezijoj komunistai ir to
liau ardo visuomeninę tvarką, 
kaip tai darė prieš rinkimus.

Helps Shrink 
Swelling Of 
Hemorrhoidal
Tissues
caused by inflammation

Doctors have found a medica
tion that in_ many rases . gives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues, then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

Chicago? Uietuviy Taryba šaukia 
metinę konferenciją gegukės mėn, 
6d. 2val. po pietų -Lietuvos Šaulių 
Sąjungos namuose (2417 W, 43rd, 
Street Chięągoje), Lietuvių visuo
menė maloniai kviečiama joje daly
vauti.

Jėniškječįy Labdarybės ir Kultūros 
klubę susirinkimas į^yks antradienį, 
gegužės 1 d., Vyčių salėje, 2455 W. 
-r'tn St. Pradžia 1 vai. popiet.

Visi nariai ir norintieji būti na
riais kviečiami atsilankyti. Yra daug 
reikalų aptarti.

Po susirinkimo bus vaišės.
A. Kalys

Upytės Draugiškas Klubas turės 
susirinkimą penktadienį, gegužės 4 d., 
Anelės salėje, 4500 So. Talman Avė. 
Pradžia 1 vąl. popiet.

Kviečiami visi nariai atsilankyti, 
nes turime daug reikalu aptarti.

Po susirinkimo bus vaišės.
A. Kalys

Apdraustas perkraustymas 
iš /vairiv atjtumv. 
ANTANA9 VILIMAS 

Tel. 376-1882 arba 3765996

SOPHIE BARČUS
RADIJO 1EIMOS VALANDOS

Viso* prograims Iš WOPA, 

1490 IdL A. M.

Liatuvly ka’ba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. tx>pieL šeštadieniais 
ir sekmadieniai* nu® 8:30 iki 9:30 
vai ryto.

Vsdi|« Aldona Daukvs

Tolat: HEmlock 4-2413

7159 $0. MAPLEWOOD AVI 
CHICAGO, ILL <0629

Maple Applesauce Muffins

Convenient! Breakfast-on-the-run is a delicious hot muffin 
that tastes like maple syrup and applesauce. Make a double 
batch on the weekend for Sunday’s breakfast and freeze the 
rest. Reheating muffins is fast and simple -«it takes about the 
same time as whipping up a side order of bacon.

Economical! Bring one to work and save the $.35 you may 
have to spend for a sweet roll during coffee break.

Nutritious! Maple Applesauce Muffins have a natural 
sweetener of maple syrup for ą' quick nutritious start in the 
morning. Enriched flour has the essential B vitamina plus the 
mineral* iron. Another bonus is’the fruit.‘Add bacon or pork
sausage.

Maple Apptesaace Muffins
(18 muffins)

2
1

1
Va

cups enriched flour♦ TA
tab’espoon baking ’A

powder
teaspoon salt 2
teaspoon ground <4

cup shortening
cup sugar
cup maple syrup
eggs
cup applesauce

cinnamon

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

— Jiri žinote asmenį*, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaite* nemokamai.

Stir together flour, baking powder, salt and cinnamon* 
Cream shortening and sugar unti fluffy. Add maple synip.^tir 
in eggs and applesauce. Mixture tends to curdle. Stir in flour 
mixture. Fill greased muffin cups ^/3 full. Bake in preheated
375° F. oven 20 minutes.

♦Spoon flow into dry measuring cup; level. Or follow 
directions on bag. .

Because of space limita
tions, many apartment or 
mobile home dwellers feel 
they must make do with just 
the very basic in appliances 
for the kitchen. . . the range, 
oven and refrigerator. Most of 
these people look forward to 
the time when they’ll have a 
home of thęir own with a 
kitchen that is fully equipped 
with the latest in efficient 
and time-saving appliances.

“You don’t have to do 
without till then,” say Whirl
pool home economists.“There 
are many fully featured ap
pliances that will fit right in 
with your apartment lifestyle 
now. . . and move along with 
you into your new home 
later. One of the handiest 
helpers for your kitchen is a 
portable dishwasher,” they 
advise. Whirlpool offers one 
that easily rolls up to the sink 
and attaches to the faucet 
When the time comes for that 
big move, the portable unit 
can be quickly converted to 
fit right into your new kitchen 
as a permanently installed 
undercounter dish washer.

Perhaps you’d love to have 
a microwave oven, but just 
can’t spare the court terspace 
and have no room for a cart 
to put it on. If that’s the 
problem, here’s a solution. It’s 
called a Micro-Shelf... a free
standing range with a conven
tional pyrolytic self-cleaning 
oven that has a shelf above to 
hold the microwave oven. 
The microwave oven can be 
simply unplugged and moved 
to go wherever you go, and if 
you’d like, it can be built-in 
later.

freezers, you can have and 
enjoy both in a minimum of 
space. Your choice of a freezer 
on top, bottom, or on the 
side will give you plenty of 
freezer space to handle your 
needs today as well as for 
years to come.

If you’re tired of trekking 
down to the basement or the 
comer laundromat to take 
care of laundry needs, take a 
look at the compact washers 
and dryers now available. 
They’re small in size and big 
on features. The portable 
washer has casters and can be 
moved and hooked up to the 
sink faucet and then stored 
away in a closet when not in 
use. The dryer can be mounted 
on an optional stand right 
over the portable washer, 
taking floor space width of 
only 25-30 inches. These 
units, too, can move right 
with you for permanent in
stallation later.

“There’s really no naed to 
wait until you move into 
your dream house,” say 
Whirlpool home economists. 
“With today's portable, com
pact and Convertible appli
ances, you can begin to enjoy 
a completely equipped kit-

Few apartments have 
room for a separate freeaer, 
but with today’s refrigerator-

chen today in your apartment 
. « . and tomorrow in your 
home.”

W1M

AMSUIANSO 

PATARNAVIMAS

*

TURIME

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO

DALYSE.

Chicagos
Lietuviu

Laidotuviu

Direktorių

Asociacijos

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, III. Tel.: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel: LAfayette 3-3571

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. 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, HI. 974-4410

3354 So. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

'i w. NAUJIENOS, CHICAGO 8, H.L. Monthy, Apnl 30, 1979



ŠAUNUS MOKSLO 'Udaibuctoj?s negalėdamas daly-
PASA1GTUVIU fvauti jubiliejiniame Naujienų 

DriRI IUIC *" ’ bankete. Įteikė per Soęialdemo-
' kratų veikėją M. Pranevičių $20 

L Purko gyventojai <wkų dicmusčio paramai. Dėkui. į
Vacys ir Bronė Malrckai balan-j 
<! 2i d. savo namuose suren
gė tikrai dideles ir skoningas 
vaišes savo dukros Reginos 
niekalo baighno proga. Regina 
g/az’ai išsiaaklėįusi mergaitė 
baigė farmaceute s mokslą u-ii' 
vers'tete. 13 proga jos dėde^ 
Zenonas Stonkus su šeima h- 
Anlanas Mingčia iš Hamiltono, 
KanadcX atvyko j ši pobūvi ir 
d ;r kmu sakoma vienu šūviu

— Pati. Janina Monkutė- 
Marks, pratęsdama prenumera
tą. pasveikino Naujienas jubi- 
l’ejimo banketo programos lei
dinyje. taip pat atsiuntė $7 auką 
už kalendorių. Dėkui.

— Dėkui poniai M. Salisbury 
iš Niagara Falls, Ont., už anks
tyva prenumeratos pratęsimą ir 
už $7 auką.

— Česlovas Liutikas iš Sidnė- 
; — --------- ’ ..............  ‘{jaus, Australijoje, gerai žinomas

ctuvm Opeico pTsiatylą spėk-- v;suomenės veikėjas, taip pat 
Lucia 1). Lammennoor. (|emokratij0s šalininkas anks- 

PobūVĄje dalyvavo bene pus-ičiau ir dabar’ pratęsdamas pre- 
, numeratą, tarp kita taip rašo: 
“Gaila, kad laikraštį gaunu ma
žiausiai 2 mėnesiu pavėlavusį, 
bet vis vien randu jame daug 
man įdomių žinių. Ir toliau be 
atodairos kovokite dėl lietuvy
bės, kelkite aikštėn (melą ir 
klastą.
polemizuoti su savo tautiečiais 
dėl “šventos” teisybės. Tad sėk
mės ir ištvermės.” Dėkui už 
laišką ir už auką.

— Los Angeles Šv. Kazimie
ro lituanistinė mokykla birželio 
3 dieną minės 30 metų sukaktį. 
Joje yra 10 skyrių, kuriuose išei
namas ir aukšt. mokyklos kur
sas su pedagogikos pamokomis. 
Prie mokyklos yra klasė nemo-

• kantiems ar silpnai mokantiems ž ...‘ lietuviškai. Mokyklą įsteigė pre
latas J. Kučingis, jai vadovau
ja V. Pažiūra.

— Hamiltono “Aukuras”, va
dovaujamas režisierės Elenos

nušovė au

N.nit.s Maleckų ir pačios Regi* 
nutės artimu svečiu ir viešnių. 
Maleckai turi ir kita dukra Gra
žina, kuri prieš kelis metus bai
gė universitetą ir dabar yra ve
dusi bei savistoviai gyvena. 
Garbė Maleckams dukreles iš
leidusioms i aukštus mokslus.

(ii dabar baigusiai R. Phar- 
maceutei Reginai visi šio pobū
vio dalyviai linki geriausios sėk
mės visuose jos gyveninio žings
niuose ir išlikti tokia pat tauria 
lietuvaite per visus jos amžiaus 
metus . . .

— Agr. Ignas Andrašiūnas, 
tautinių organizacijų, narys, 
spaudos bendradarbis ir ALTos

•f f

LAISVOS MINTYS
(Atkelta iš < psi.

mo, valdymo. Valdymo aistra 
visokiomis priemonėmis. Atsi1- 
minkit, kaip ir kas vyksta: to
bulųjų visada turi būti VLIKo 
pirmininkas, tobulieji BALFo 
gėrybes skirsto, tobulieji dalina ’ 
premijas, tobulieji vadovauja 
Rašytojų draugijai. Tobulųjų | 
Kultūros Fondas. Tobulieji —j 
stipriausias batalionas, kurio

Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

*ASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 'SSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

Kudabienės, ruošia dailiojo žo- 
j džio ir dainos koncertą gegužės 
27 d. Sudarytas moterų sekste
tas “Daina”, į kuri įeina Aldona 
Laugalienė, Teresė Kalmantavi- 
čienė, Marytė Kalvaitienė, Liu
da Stungevičienė, Elena Kuda
bienė ir Aldona Matulienė. Kon
certo programoje dalyvaus ra
šytojas J. Jankus, muz. Dalia 
Skrinskaitė - Viskontienė, skau- 

Aukuro” ar
tistai ir jaunieji šios grupės da
lyviai. “Aukuro” reikalų vedė
jas yra K. Mikšys. Grupė turėjo 
ir dar yra numačiusi visą elię 
išvykų. Sekančiais metais ji švęs 
30 metų veiklos sukaktį.

— Chicago Parkų distriktas 
praneša, kad Grant Parko Sim- 

? foniniam chorui yra reikalingi 
tenorai, baritonai ir bosai. Su
interesuoti privalo turėti daina
vime patyrimą ir mokėti dainą 
ar ariją angliškai ir kitoje kal
boje. Suinteresuoti prašomi 

j kreiptis į administratorę Mary 
Watkins tel. 294-2420 darbo va
landomis.

?■ Gaila, Kad tenka dažnai įps kanklininkės, 
i - v • • 7

— Pietinės Floridos šaulių 
kuopa š.m. gegužės 5 d. 2 vai. 
ruošia gegužinę p. Songvilų so
dyboje, 730 Davis Dr., Carol 
Gables (j pietus nuo Miami), tenNiullern vadovybė ir Platinimo rajaus komisija kreipiasi Į risus ižai’ 

trlojng ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienrašti į paį šauliu kuopos siisirrnkimas 
ra juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk-Iį' " " ,
štamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos I bus 1 vai. Gegužinėje DUS ska- 
taip. pat pnvprgtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis j nijg užkaro)žiai, vėsinantieji gė" 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rei J s
fcalų renesanso. ' ’ .

vis plečiantis sąjūdžiui
akaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams

Mykolas Kuraitis, sav. Grand Shores motelio Ir Rezidencinio viešbučio 
17350 Gulf Blvd., St. Petersburg, FL 33708, tel. 813-391-9733, 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 daugiai’ 
mecenatų kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos -rude
niniame Naujienų piknike.

Ir visu* kviečiame 1 didžiąją talką.

Prenumeratos pratęsimo, 
r-rrįcms pasinaudoti žemiau

ftAUJigfcO?
P33 so. KALS'rau
CHICAGO, IL som

rimai ir gausi loterija. Važiuoti 
95 keliu, sukti į S. Dixie H., vė- 
liau kairėn i Le Jeune Rd., Old 
Cutler Rd. iki Davis. Visi lietu
viai maloniai laukiami. Valdyba

— F. Masaitis išrinktas Ame
rikos Lietuvių Tarybos Los An
geles skyriaus pirmininku, V- 
Bandžiulis ir A. Skirius — vice- 
pirm-, I. Bužėnaitė — protoko-

Tobulieji kerta ir sprendžia iš j 
peties, kaip ir visi intemaciona- į 
lizmo stumiami. Tobulieji nepa-. 
vėlavo surūšiuoti: tautininkai^ 

atstovaują Smetona — pražudė nepriklau
somybę, liaudininkai — užan
tyje ugdė bolševizmo agentus, 
liberalai — akli dieviškajai švie
sai, socialdemokratai — bolše-; 
vikų gimdytojai. Šitas grubus! 
surūšiavimas kaip viduramžių 
ašutinis užkrito ir ant išeivijosj 
visuomeninio, politinio veikimo,,; 
kūrybos”.

. I1Jau romėnas Titus Lucretius, 
199-55 metais prieš Kristų yraj 
parašęs šešių knygų poemą “Del 
rerum Natūra”, kurioje nurodė^ 
kad iš viso kokią nelaimę neša! 
religiniai prietarai, ypač ------
tingiems .žmonėms, kaip religija j Įvairi apdrauda 
išnaudojama suktų politikų pa
sipelnymo tikslams. Lucretius 
griauna tamsią religiją, atsili
kusią nuo gyvenimo, ir jos vie
ton stato žmoniškumą. Siela 
mirštanti kartu su kūnu, bet 
mirties nereikia bijoti, nes tai 
gamtos dėsnis. Medžiaga esanti 
nemirtinga, nors keičianti for
mą ir pavidalą/

Žmonija, taigi ir Lietuva, jau 
įvairiausių religijų pergyveno 
sū visa naikinančiais karais — 
Kryžiuočius, ktalikus, lenkų per 
“polską wiara” su lietuvių len
kinimu, protestantiškos ir vokiš
kos, kitaip germanizacijos ir 
kolonizacijos veiklą. Pagaliau, 
XX amžiuj, atsirado nacizmas} 
ir komunizmas su visais religi
joms priklausančiais požymiais 
— fanatizmu, garbinimu ir te
roru. Vokietijos naciai, kad pa- 

_. siteisinti dėl karo, vis pareikš- 
į davo. kovoja vertingesnei žmo- 

į nijos rasei laimėti ir save laikė 
/ antžmogiais kilmingiausios rū-

fin- sekretorių. Susirinkime d 
yvavo 33 asmenys, 

18 organizacijų.

— V. Irlikrenė perrinkta Lie- 
’.uvos Dukterų Draugijos Los 
ingclės skyriaus pirmininke, A. 
/idugiri enė — vicepirm-, M. 
Maskeliūnienė — sekr.; P._ Va- 

lliulienė — ižd-, E. Skirmuntie- 
nė.— valdybos nare, J. šepetie- 
nė — seimininke. Reikalingi pa
gelbės gali kreiptis į valdybą 
bei telefonuoti V. Barmienei.

— Rūta Skiriutė pakviesta 
redaguoti “Lietuvių Dienos” 
žurnalo angliškąjį skyrių. Ji yra 
baigusi verslo administraciją 
magistrės laipsniu Pietinės Ka
lifornijos universitete, gavo pa- 
siūyiną dirbti tame universite- 
ir ruoštis daktaratui.

NEŽUDYK!

daryti

tiki Į

Ar Dievas leidžia 
abortus?

Ar ajatola Chomeini 
Dievą?

Pasiklausykite “Gerosios Nau
jienos Lietuviams” radijo pro
gramos šį antradienį, gegužės 
1 d.,'9:15 vai.' vakaro, banga 
1490 AM per “Lietuvos Aidus”.

Parašykite mums, pareikalau
dami apaštalo Jono Evangelijos 
knygelės. Prisiusime dovanai. 
Norinčiam įsigyti šios progra
mos-magnetinę (casette) juoste
lę, prisiųskite $3'. -' ’

Rašykite Šiuo Adresu:

Lithuanian Ministries
P.O. Box-,321
Oak Lawn, Ill. 60454

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’dentas

2212 W. Cermak Road Chicago, HL Virginia 7-774’

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tai
1951 W. 63rd St Tel 426-7878

Gausus namu pasirinkimas 
pietvakariuose

O GERIAUSIAI ČIA 3
t LABAI SVARUS 2 butu namas ir 
garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.

S7,500 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 metu mūro namas.
2 butai ir profesionalui Euk«us ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, S50.000.

MODERNUS z aukštų mūro namas.
mę u«x*. y; apie $18 000 pajamų. Geros sąlygos,
c netur-( j Marquette Parke.

—. Komisija atomo krosnims . sies, o Rusijos komunistai, 
kontroliuoti įsakė uždaryti visas ■ ’kad pašalinti žmonijos blogi ir

Įu sekr., J. Mitkus — sekr., K, tris likusias Middletown atomo hitlerizmą. Ir vienur ir kitur 
j Prišmantas — ižd. S. Kvečas — krosnis. .. _■

užsakymų, bei galimų skaitytojų •eixx’Kxr . 
saančiomia atkarpomis. f

• H ankxto be raginimo pratęsia aaro pranumerate, taapya<maf laiką ir 
sendamas suatrtšinėjlmo išlaidai Priede dol.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NOREIKIENž

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

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

Adresas

Ir rirdar

« Ufeskių- Nsujlenxg kaip dovaną tire _ 
yra naujas skaitytoju. Pried*doL

Pvvardė ir vardas___________________ ____

tnrlk

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

adresai

Sponsor! a’is pavardė, vardas ir vietovė

* Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą Ir Naujienų 
pastangas. praėaj jas siuntinėt) uz pridedamus .... - --- - dol.

Pavardė ir vardu

Adreso

* Platinimo vajau? proga, orašau siuntinėti Naujienas dvi savaites ffoalpa. 
balniui nemokamai be jokiu įsipareigojimu.

Pavardė ir vardas

Adreao

Pavardė ir vardai

Adresai

ardė ir vardu

i iresu

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

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 9Z metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie 
darbus dirba. , • . '

-A-1
SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 

apdraudų savo nariams.

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

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

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

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuita apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA —kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
j savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
New York, N.Y. 100O1 

307 W- 30th St. 
Tel. (212) 563-2210

- ---- --- _ --

tuos

na-

: vyko rasinių, religinių bei tau
tinių grupių žiaurus genocidas. 
Ir šios abi filosofijos1 kaip ir re
liginės klaidingos, nes preten
duoja į vyresniškumą—į “prieš
akinės kultūros” dominavimą — 
kitus pavergti, nustelbti ir iš-

■ naudoti. Lietuva buvo ir yra tų 
visų religijų kankinė.

• . ' ... I
Europoje komunistų partiją > 

1 iki 90% sudaro savo kilme ka-! 
talikai. Prieškariniais metais I 
komunistiniame sąjūdyje domi- ■ 

; navo žydai, pokariniais — do- > 
minuoja katalikai. /;
Šio skyriaus pabaigai prisi- k 

minsiu kunigo M. Valadkos žo- r 
Į džius, psl. 231 ir 232. “Juozas | 
’’ Girnius knygoj ‘Žmogus be Die- | 
’ vo’ psl. 191 sako: “Marksizmas h 
• siekia religijos visiško sunaiki- • 

nimo”. Bet juk ne visur vieno- I 
dai. Pavyzdžiai, Skandinavijos j 
valstybėse jau*ilgus dešimtine- I- 
čius vadovauja marksistai so- j 
ciaklemokratai. (Panašiai Vo
kietijoj ir Anglijoj.) O ar girdė- Į 

, jo Girnius, ar kas nors kitas, į 
kad ten persekiojama religija? ■ 
Nei policinės sistemos, nei dik- ! 

i tatūrinių žiaurumų. O tuo tarpu 
(katalikiškoje Ispanijoje perse-

—INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren

kant nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago

Tel. 767-0600.

2 BUTAI PO 6 KAMBARIUS

2 aukštų mūras su. 2 dideliais 6 
kambarių butais. Pilnas beismantas, 
Mina pastogė. 2 mašinų garažas^ ant 
lidelio 43 pėdų sklypo. Labai žema 
-aina. tik $47,900. Skambinkite ste-, 
'ūklinguoju telefonu:

254-8500

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

Išnuomojamas restoranas su visais 
rengimais ir indais.

Skambinti 436-4761.

43rd & ARCHER
2 STORES — 1 OFFICE — 4 APART

MENTS. Excellent investment. 
Annual income: $30,000.

STANLEY J. RUBIN 455-8900 

ARTHUR RUBLOFF & CO.

*EAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybes — kitur

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_______  y

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

Kreiptis: ' -■
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ.
- 523-8775

UNION PIER, MICH„

Parduodu savo puiku namų, nes 
uriu išvykti iš tos apylinkės! 3 ar 4 Į \ 
niegamieji, vonios, virtuvė su|- 
laug spintelių, didelis salionas, už- 
iaras porčius, beismantas, didelis 2 
Tašinų garažas. Namas labai geroje 
pylinkėje su daugeliu ąžuolų ir pu- 
ų aplinkoje. Visai privati vieta ant 

akro. Tik 75 mylios nuo phi- 
'agos, arti prie 1-94 kelio, arti visko, 
lūs turite pamatyti, kad galėtumėte 
sitikinti. Rimtam pirkėjui parduosiu 

už

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

$48,500.
WILLIAM GRODY
Box 196 
Union Pier, Mi 49129 
Tel. 616-469-2448

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

833-0200
Must speak some English.

AUTO PARTS 
SALESMAN

, ixperienced salesman to sell 
j ’arts. Good Salary permanent 
! i°n- Call BERNIE 842-6685

auto 
posi-

EXPERIENCED MACHINIST

kble to set-up and operate variety 
if lathes, mills, etc. Small clean shop. 
?ar South Suburban.

FULL OR PART TIME.
Call. 233-3456

i

kiojami, areštuojami, baudžiami J 
kalėjimu už priešingus bažnyl
v. . • 1 ” "B

* ♦ Laka kaip šuo, kanda ir loja 
kaip šuo, bet ne šuva? (Kalė)

KAIP SUDAROMI
i TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šule 
paruošta,;'—- teisėjo , -Alphon: 
Welts peržiūrėta, '"“Sūduvos,

±.NAWIIN01' <H,CA*° s> ILU ^ond*7, Aįril >9, 1979

MISCELLANEOUS 
|valv0t Dalykai

Srautiniai J Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4045 Archer Ar. 
Chicago, III. 60632. Tol. YA 7-5980 
f

- Notary PvWk
INCOM! TAX »I!VIC1 

nS9 1. Moiahwood. TeL Ž54-745Į 
pat daromi vertimai, fimirdų

IškvietimiL pildomi pilietybės pn- 
‘ tymai ir kitokį blankai. ;

BEST THINGS IN

jh*! Frawk Zapalh 
£<* Vi WeTSffc st 

GA

STATI FAftM

1MSVtAM<^

'Sunė FąrrttGfe Insurance Si

---------- ------------- --- -- — !
antiques p

Vili buy anything old. Store fixtures,! 
ound oak tables, roll-top desk, woo<i( 
iles, light and gas fixtures, etc. Call 
k)b 871-0905 early AM or after 6:00 ,
\M. " ' - - i

šleista knyga su legališkomh 
ormomis. 1

Knyga su formomis gauna 
na Naujienų administracijoje I 
739 South Halted SU Chica j 

go, ILL. 60608^ Kaina $3.00,1 
su formomis —• 53.90. j

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

ADVOKATAS ’ 
CHARLES P. KAL & Associates 

2649 West 63rd Street, '
Tel. 776-5162 

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

40 metų, patarnaudama klientams.

Di-Gel.
The Anti-Gas Antačid*




