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Sonnenfeldt pasiliko i

Jus su Sovietų Sąjunga. Jis pa
reiškė, kad Sovietų Sąjunga 
jau esanti skojinga 40 bilijonų 
vakarų valstybėms, bet Son- 
nenfeldt pranašavo, kad . JAV

Švejcariįuje, Ženevos mieste esančios Sovietu ambasados kambaryje, 
sekretorius- Cyrus R. Yance (kairėje) pasirašo naują sutartį su Sovietu 
Sąjunga, kurią abr valstybės pasižada dirbtinu būdu nedaryti dideliu 
gamtos nelaimiu. Antras iš kairės yra sovietu užsienio miništėris A. 
Gromyka? Stovi du sekretoriaus Vance ir du Gromykos patarėjai.

V Briuselis, Belgija, Helmuth 
Sonnenfeldt, buvęs sekreto
riaus Henry Kisingerio ptdėjė- 
jas Valstybės Departamente,' 
atvvko informuoti

' Darbo vergija Sovietuose 
didžiausia '.

GENEVA. —Tarptautinės 
Darbo Orgąnizacajos naujai iš
leistame raporte jau septinti me
tai iš eilės Sovietų Sąjunga kal-j 
tinama .darbininkų .teisių laužy
mu. Savo 3(K) puslapių raporte r 
ILO (TarptautiijėA Dar.bo Or-ga-f 
nizacija) šaukia Sovietus baigti 
su prievartos darbų praktiką ir 
užtikrinti darbininkams sąjun
gų teisę. Raporte kritilcuojama 
darbo praktika apie 50 kraštuo
se, bet Sovietų Sąjungoje sąly- 
*goš randamos blogiausios.
L Rekordinis JAV /prekybos 
r. . L £1 .deficitas’:. ... 

7 ' .■ , * *■

‘ TOKIO. — Jungtinės. Valsty
bės 1977 metais turės fŠcoraiių 
prekybos deficitą apie $23 bi- 
Hjonus;' spėja JAV Iždo sękreto- 
rius-Michael Blumenthal. Jis sa-

, ..j \ ' . *'■. , tyb I KINAI BAUGINA VAKARU EUROPA
kontriburijos . stiprinant pašau- , C * *
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MOLIUKIEČIAI TERORISTAI UŽNĖRĖ 
VIRVę, BET NEDRĮSO ŽUDYTI

Gen. Singiaub komiteto posėdyįe gina ■ "
"savo pažiūras apie karių atšaukimą

ASSEN, Olandija. — Moli ūki ečiai teroristai trečiadienį tvir
tino, Tcad jie pradės“ žudyti Įkaitus, jeigu , Olandijos vyriausybė 
neduos lėktuvo jiems išskristi iš Olandijos'1 ir nepaleis kalė-'1 
jimuose taikomų- kovotoją už Moliukų- salų' nepriklausomybę.

Praėjo teroristų paskirta 10' ----------—'
valanda ryto, bet-jie'nedrįso nu
žudyti bent- vieno -įkaito.- Va
kare- jie išvedė- tris-vyrus, buvu- 

. sius traukinyje, užnėrė jiems 
ant kaklo virvę ir pasakė,.kad jie 
galėjuos tuojau nužudyti, bet 
ir šį Teartą jų n ėžiidė.

• Suimtuosius' sir užnertotom' 
virvėm pavedžiojo po.kiemą, o 
vėliau, liepėeiti jmokyklos kam
barius “

Policiją ir-kariai. ,-
i t apsupo; teroristus. .: .. ?

Vietos teisėjas-svarstė moliu- 
s kiečių, reikalavimus .ir.-:visus at-.

męt^. Teisėjas pareiškė, kad_ši-: 
tokiu 'būdu savo tikslo teroris-

■.. . ’ - _ i ■ ■ J

Pasakos apie 
Podgomo išmetimą 

į MASKVA, Rusija. — Mieste 
pasakojama, kad Nikolai Pod- 
gornas buvo išmestas iš politi
nio biuro dėl nesutikimų su 
naujus’ sovietų konstitucijos 
klausimais. ; Podgornas keliais 
atvejais- pasipriešinęs nau- 
jiems . konstitucijos paragra-) 
fąms, bet dabar jis bus privers 
tas ją pasirašyti. Jam būtų ne
patogu aiškintis užsienio diplo- 
mtams, kaip jis galėjęs pasi- 
rašyti tokią konstituciją, ku

ri a i ii s nepritaręs.

~ ir kariuomenės smogiamasis bū-, 
rys apsupo ne tik mokyklą^ bet‘' 
ir-stotį; kurioje teroristai laiko ' 
įkaitus.-— -1. - - . . -:•• • ■■■'■-
. RoĮįciją.yra.įsitikinsi.;kadete-, 
r ori štai nepaspruks iš olandų 
policijos ir teismo rankų. Jie pri
valės atsakyti už padarytus nu< 

_ sikaltimus, o jeigu jie bent yie- 
•. na -Įkaitą nnžudys, tai gauš mir

ties bausmię.;...J
Gene Singiaub* nekeifiav :

• nuomonės-. - - - _

WASHINGTON, D. G,— Gen. 
John K.- Singiaub,' ' atšauktas 
Korėjos -kariuomenės štabo rir- 
šininkas,; išklausė, prezidento. J. 
Carterio pamokslo, prižadėjo sa
vo viršininkų ateityje klausyti, 

.bet kongreso komitetui jis ir to- 
' liau' laikėsi' ankstyvesnės savo 

nuomones: Amerikos karo jėgų

jog tai- nesąmone. 1 Kiekvieną 
dieną jis pasirašęs visą eilę 
įstatymų, „kuriems, jis. asmeniš
kai nepritariąs.; Podgorną iš, 
politbiuro išstūmęs L. Brežne
vas; rie vieną kartą ginčuose 
su "juo; susfkirtęs. Podgornas,. 
išmestas ■. iš -politinio- biuro, -bus 
nušalintas ir iš .aukščiausios. ta-J 
rybps pirmininko pareigų.. Tai' 
padarysiąsi pats Brežnevas, kai 
paskelbs naują, auksčiausios 
tarybos narių sąstatą. j

1
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GEN. MOSHE DAYAN SUTIKO BŪTI
IZRAELIO UŽSIENIO MINISTERS
Saudi Arabijos princas reikalauja greičiau 
tvarkyti Artimųjų Rytų taikos problemas

WASHINGTON. D. C. —Prezidentas Jimmy Carter trečia
dienio vakare rimtai Įspėjo naują Izraelio premjerą Menachem 
Beginą dėl labai jau karingų pareiškimų Artimųjų Rytų ir Izraelio . 
taikos klausimais. Prezidentas stengiasi galimai greičiau pa
siekti taikos Artimuose Rytuose, kuriuose būtų garantuota taiki 
Izraelio egzistencija, o naujai rinkimus laimėjęs politikas planuoja 
viską apversti aukštyn kojom.

Prezidentas Čarteris pranešė 
Izraeliui, kad Saudi Arabijos 
princas Fahd stato labai taikius 

; reikalavimus. ir sutinka garan
tuoti saugias Izraelio sienas, tuo 

i tarpu premjero pareigu dar ne
pradėjęs eiti ir iš ligon“^ dar 
nepaleistas Begin kalba- apie Ga- 

izos ir Sinajaus negrąžinimą Egip 
_____ _________ Europos tui- nes tai buvusios Izraelio že- 
biznierių apie prekvbos reika-^111®5- Šitokiais pareiškimais ka- _ _ _ - ' _ —_ ___ __ •___ ___ —~

reikštų karą. <
Neseniai Amerikos karo jė

gos buvo atšauktos' iš P. Viėt-> 
namo, patirtis rodo, kad pasi
žadėjusieji nesiveržti į pietus 
pažado nesilaikė ir įsiveržė. Jis 
yra giliausiai įsitikįnęs, kad pa
našiai pasielgtų ir šiaurės Ko
rėjos kąro vado vybė. Dar neat
šaukus visos JAV kariuomenės 
iš Korėjoj tuojau prasidėtų ka- ' 
ro yeiksmai. • *

Gen. Singiaub pareiškė, kad 
taip galvojąs he jis vienas, bet 
visi adkštesnio laipshio kariš
kiai. Gen. Singiaub liudijo at
stovų .rūmų, pakomitečio na
riams, susirinkusiems posėdžio 
grynai šiuo klausimu. Gen. Sing
iaub pasakęs pirmininkui Sa- 
Samuel Stratton, kad niekas Ko
rėjoje esančių karių vadovybės 
'neatsiklausė apie Amerikos ka
riuomenės atšaukimą iš Korėjos; 
keturių ar penkių metų laikotar
pyje, 
d----

Šiltas
Saulė teka 5:24, leidžiasi 8:11

Didelis žemės 
drebėjimas Turkijoje 
. ANKARA, Tutkija. — Prieš 
šešis menesius Turkijoje įvy
ko didelis žemės drebėjimas 
Irano pasienyje, Van. ežero pa 
kraičiuose.

Vakar toje pačiose srityje 
žemė dar smarkiau drebėjo ir 
padarę dar _ didesnių nuosto
liu. Iš Teherano ateinantieji 
pranešimai sako, kad dabarti
nis drebėjimas buvęs stipresnis, 
negu praeitą rudenį vykęs.

Rudeni gyvybės neteko 4,000 
turkų, dirbusiu laukus pašlai
tėse. Ketvirtadienį wkusio dre 
bėiimo nuostoliai dar neaps
kaičiuoti.

■ ----—--

gos šalys,- kaip Japonija, , Vaka
ru Vokietija, Olandija ir Švei
cariją taip pat turėtj prisiim
ti idėją mažiau daryti pinigu įr. 
nekaupti didelius svetimų va
liutų rezervus. .

* Italiją grimsta krizėje
WASHINGTONAS.. — JAV 

specialistas Idalijos klausimais; 
Michael A. Ledeen iš George
town universiteto pareiškė, kad 
jei tarptautinė finansinė- bend
ruomenė neprivers kontroliuoti 
infliaciją, Italija bus kankina
ma nebaigiamo ekonominio, chao
so, žmonių grobimų ir didžiųjų 
politinių partijų neveiklumo, 
“žiūrint į finansinę statistiką, 
Italija nebegali egzistuoti”, .pa
reiškė Ledeen. Nei dominuojan
čioji krikščionių demokratų par
tija, nei galingoji Italijos komu
nistų partija drįsta siūlyti rei
kalingas reformas, prisibijoda- 
mos netekti politinio pritarimo*’, 
pasakė jis spaudos konferenci
joje kalbėdamas apie savo nau
ją knygą “Italija krizėje”.

Izraelis kaltina Egiptą ’
TEL AVTV. — Izraelis apkal

tino Egiptą, kad jis sulaužęs Si
najaus laikiną susitarimą, atga
bendamas į Suezo kanalo rytų( 
krantą 538 ekstra karius ir 17 
nuo peties šaunamų SAM-7 svie
dinių.

Karinės komandos praneši
mais, Izraelis reikalauja “paša
linti uždraustas Egipto jėgas ir 
ginklus”. Jungtinių Tautų ir> 
spekcija tuos Izraelio kaltinimus 
patvirtinusi. ‘ _>

• Visas derybas panaudoja laiko delsimui
MUENCHEN. — Kinijos ‘Liaudies Respublika pakvietė Dr. 

Woemeri, CDU (Vokiečių Krikščionių Demokratu Unijos) lyderi 
šių metų pabaigoje ap lankyti. Kiniją tikslu įrodyti europiečiams 
didėjantį karinį pavoją iš Sovietų Sąjungos'pusės.

Berfo, Pekinas galvoja su- 
Fėderalinės Vokietijos Respu
blika suintensyvinti-koopėravi 
mą ginklą technikos srityje.

’Sovietų Sąjungos detentės 
(atoslūgio) -į-. nusiginklavimo 
ir. kariuomenių sumažinimo 
siūlymus Pekinas vadina pik
tu triuku, kadangi Maskva nė
ra Suinteresuota nei nusigink- vjšJ keleiviai čiaudėjo ir kosėjo’

Ozono‘sloga’ aukštai 
skrendant lėktuvais 
J NEW YORKAS. — Sprausmi- 

niais lėktuvais aukštai skraidant 
tieji keleiviai pradeda apsirgti 
naują slogos rūšimi. “Lyg ko- 
kioje džiovos sanatorijoje, kone 

pasakė viena stiuardesė atskri
dus iš New Yorko į Tokio. Tos 
slogos kaltininkas yra ozonas,

lavinto politika, nei karinės 
konfrontacijos .politikos suma
žinimu, o vien tik intensyvina 
pasiruošimus karui, siekdamaĮkurs atmosferos aukštybėse at- 
išsikovoti viešpatavimą pašau-

" Faktas, kad nuo 1973 mėtį 
spalio pabaigos įvyko 129 po
sėdžiai deryboms dėl kariuo
menių sumažinimo Vidurinėje' 
Europoje, nepasiekus jokio

ringas premjeras taikos nepa-. 
sieks Artimuose Rytuose.

Prezidento Carterio įspėjimas 
sukėlė susirūpinimo Izraelio po
litikų tarpe. Jie visi bijo,' kad 
JAV nepriverstų Izraelio siekti 
tokios taikosj kokią gali nurody
ti JAV?^^d^CTfes CžĖrteris. Iz
raelio Įtaka didelė Amerikoj, bet 
Begino laimėjimas tą Įtaką ge- ’ 
rokai apkarpė, nes Amerikos žy
dai nepritaria Likud partijos pro
gramai ir priemenėms.

Tuo tarpu gen. Moshe Dayan, 
buvęs Izraelio kariuomenės va
das, laimėjęs pirmąjį karą prieš

vaištybes ir- toliau skolins pi
nigus -Sovietų^: Sąjungai,‘^dups- 
prekes ilgų metų kreditan.

Sonnenfeldt pareiškė biznie 
riams, kad JAV turėtų ne tik 
pačios skolinti, bet ir kitus ra
ginti duoti prekes kreditan So
vietų Sąjungai. .

Savo laiku. Sonnenfeldt JAV 
diplomatams patarė Ritų Eu
ropos sritis laikyti specialaus arabus, sutiko būti naujo Be- 
soviętų interesų sritimi, Kisin- gino kabineto užsienio reikalų 
gėris vęliau šias žinias panei-į ministeriu. . Premjeras Begin 
gė, tvirtindamas, kad pranešė
jas, ruošęs Sonnenfeldto ins-- 
inikdjas, reikalo nesupratęs ir 
padaręs klaidų.

Watergate pagaliau į archyvą
WASHINGTONAS. — Spe

cialus Watergate bylos vienetas 
Prosecution Force paskelbė, kad 
po 4 metu veiklos jis ateinantį 
mėnesį galutinai užsidaro. Char
les Ruff, ketvirtas iš eilės tar
navęs special prosekutoriaus pa
reigose pranešė, kad jo paskuti
nė byla baigėsi pirmadienį; kai 
Aukščiausias Teismas atsisakė 
išklausyti nuteistųjų Watergate pasikalbėjimas su prezidentu Ti- 
konsoiratorių John Mitchell, H.
'R. Haldeman ir John Ehrlich- mus, kilusius tarp dviejų vals- 
man apeliacijas. Laukiama, kad tybių. Tito bijojo, kad JAV, 
prezidentas Cartpris paskirs dėl kilusio nesusipratimo - su 
Ruffą general inspektoriaus pa- < JAV ambasadorium, nenutrauk- 
dėjėju HEW (Sveikatos, švieti-1 tų Jugoslavijai teikiamos para
mo ir Gerovės) departamente, ’mos. Mondale užtikrino, kad ta

BELGRADAS, Jugoslavija. — 
Viceprezidento -Walter Mondale

to Broz išaiikino nesusiptati-

lieka gyvybiniai svarbią parei
gą, gindamas* mūsų žemės at
mosferą huo kenksmingųjų ul
travioletinių saulės spindulių.

.Wall 'Street Journal pirmasis 
apie tą ligą pranešė: “Prieš kele
tą mėnesių pasireiškė ozono li-

kohkretaus rezultato, aiškiai | ga ir niekas nežinojo kas su. ja 
palindo tikrąjį.sovietų taktikos i daryti. Ar ji ilgai truks, me- 
charakterį. Naujausiame dery 
bų čikliuje Maskva vėl nenud- 
Jaidžiai laikosi nusiginklavimo 
“lygiomis dalimis” principo, 
kas įgalintų1' sovietus išlaikyti 
kdrinę supremaciją.

* 'Net pasitarimuose dėl strate 
ginio apsiginklavimo sumaži
nimo tarp Sovietų Sąjungos ir 
Jungtinių Valstybių jokios ben 
droš kalbos negalima pasiekti, 
ištobulinusi naujas SS-20 tipo 
raketas, kurias Sovietų Sąjun
ga išdėliojo savo- vakarinėje 
dalyje, ji dabar turi sustiprin
tą komponentą Vakarų Euro
pai pulti.

O Maskvos kompartijos or
ganas ’“Pravda” kaltina’ NA
TO,'kad ji siekianti savo gink
lavimosi ir kariuomene didin
ti Sovietų nenaudai. 
' 'i? - ~~ - --A

dikai. dar negali pasakyti”.
United Airlines patvirtiho, 

kad ta liga pasireiškė 35 skridi
muose, daugiausiai tolimuosiuo
se Pan Am iš New Yorko,' Los 
Angeles ir San Francisco į To
kio.

Į ~ ‘" * -■ T

Jau nustatyta, kad tirščiau
sias ozono sluoksnis yra 35,000 
metrų aukštyje, dėl to aviacijos' 
kompanijos planuoja skridimų 
linijas pažeminti: .normalūs ke
leivinių lėktuvų skridimo aukš
tis yra 13,700 metrų, kur jokių 
slogų nėra. • ‘ '

Pusantro milijono 
“mėlynų” vokiečių 
FRANKFURTAS. — Alkoho

lis vis dar tebėra mirties pavo
jus Nr. 1 Federalinėje Respu
blikoje, praneša (dpa). Lygiai 
97 nuošimčiai paaugusių Vokie
tijos piliečių geria mažiau , ar 
daugiau, su .protarpiais ar be 
pertraukos, už tai išleisdami per 
metus po daugiau kaip 30 mili
jardų (bilijonų) markių.
» Max-Planck Instituto Munche- 
ne žurnalo pranešimu. Vakarų 
Vokietijoje jau priskaitoma iki 
pusantro milijono' vokiečių, ku
rie visą laiką yra “mėlyni”, tai 
yra nebepataisomi? ■

Rizikas sužaloti savo kepenas 
yra:;kaf žmogus mėtai iš me
tų geria kasdien po’6 stiklus 
(1.5 litro) alaus, sako medikai. 
Moterims tokio pavojaus slenks
tis yra dar žemesnis, rašo (dpa).

dar tebeguli ligoninėje, jo širdis 
dar tebeturi nenormalų ritmą, 
bet gydytojai leido jam pasima
tyt su politikais ir tartis. Rinki
mus pralaimėję darbiečiai suti
ko sudaryti koalicinę vyriausy
bę, bet jie reikalavo patį prem
jerą pasižaboti. . , ,

Trečiadienio vakarą preziden
tas Čarteris Įsakė Valstybės De
partamentui įspėti Kuba dėl pla
nuojamos galingesnės karo jė
gos Etiopijoje. Tvirtinama, kad 
dabartiniu metu diktatorius Cas
tro, susitaręs su Maskva, jau 
pasiuntė į Etiopiją 50 patyrusių 
kariškių vietos kariuomenei per
organizuoti. Tvirtinama, kad 
Angoloje esantieji sovietų tan
kai gali būti permesti į Etiopiją. 
Kubiečiai prašyti padėti suval
dyti Somalijoje kovojančius gy
ventojus. Jeigu Kastro siųs ka
rius Į Etiopiją, tai negali laukti 
gerėjančių JAV ir Kubos santy
kių. i .

parama bus teikiama, kol Tito 
bus' nepriklausomas nu<x Mask
vos. - - • i p* .

— Vokiečių vyriausybės or
ganai nustatė, kad Hamburgo 
policijos komisaras fcolf Grunert, 
nuo 1972 metų vadovaująs vals
tybinei kriminalinių nusikaltimų 
komisijai, šnipinėjęs sovietų val
džios naudai. šis aukštas parei
gūnas suimtas, jam teks aiškin
ti-teisme.^ ......

Kenedienė pasigavo 
turtingiausią princą

HAMBURGAS, Vakarų Vo
kietija. — žurnalas Bildzeitung 
praneša, kad dukart našlė Jac
queline Kenedienė-Onasienė tu
rį .“pasikabinusi” turtingiausią 
vpkįęčią milijonierių princą . Jo

hannes von Thum, 46 ųietu sen
berni, kurs turi Europoje §1,500 
akrų farmų žemės, alaus bra- 
varą ir banką Bavarijoje, daug 
nejudomo turto Toronto, Calgary 
Edmontone ir Vankdveryje, Ka
nadoj. ir 160.000 akrų rančą 
Brazilijoje, ir pusę tuzino dirb
tuvių ir 64 kambarių Regens
burg© pilį Bavarijoje. Kiek pi
nigais? “Aš niekada nesakau 
daugiau kaip 500 milijonų mar
kių”, pasisakė princas, kurs apie 
Madame Onasšis pasakė: “Aš ją 
labai gerai žinau, žavinga mote
riškė”.



čių bėgyje karių ir šaulių var
dai valkiojami po spausdinto 
žodžio puslapius. Būtina tad 
nustatyti ir užregistruoti, kas 
tai daro. Pirmas rašinys — 
“Laikas apsispręsti”, tilpo ofi
cialiame Registruotosios Lietu 
vių Bendruomenės, centro vai 
dybos antgalviu, biuletenyje, 
hr. lt?. Kadangi biuletenio re
dakcija rašinį praleido, o tos 
crgąttfzarijos valdomieji orga- 
j -.ii tylėjo ir r.r reagavo, lai rei
kia suprasti, kad Registruotoji 
Amerikos Lietuvių Bendruo
menė sukilo ir išėjo prieš ka
rių ir Lietuvos Šaulių Sąjungą 
Tremtyje. Tai, žinoma, reikia 
įsidėmėti. O kadangi p. A. Svi
lonis to rašinio mintis užsis
pyrusiai gina ir kas nebuvo pa 
sakyta biuletenyje, A. Svilonis 
papildė savo rašinyje -“Nau
jienose”, tai negali būti abe
jonės, kad jis yra biuletenyje 
įlipusio rašinio autorius ir tu
ri tos' organizacijos centro or
ganų palaiminimą kalbėti jos 
vardu. *

“Naujienų” 116 numeryje tii 
po A. Svilonio rašinys, užvar
dintas: “Kokių laiškų nereikė
tų rašyti”. Jis rašo, jog biule
tenyje neradęs nieko blogo, 
nieko karius ar šaulius užgau
nančio, tik aš rašinio minties 
nesupratęs. Ne taip, A. Svilo- 
ni! Jei rašinį skaitant galima 
jį keliaprasmiškai suprasti, tai 
jis yra bevertis, nespausdinti- 
nas. Jei rašinys sąmoningai 
laip parašytas ir biuletenio re
dakcijos praleistas, tai turėta 
tikslas, šiuo atveju blogas.

Bet biuletenio autorius, re
dakcija ir leidėjai, užuot ieš
koję iš to augančią tarporgani 
zacinę įtampą sušvelninti, tokį 
rašinį įsikarščiavę gj’vu ir 
spausdintu žodžiu ^na, tai per 
šasi tik viena išvada: rašinį 
paskelbiant norėta užgauti ka
rius ir šaulius. Kitais žodžiais 
tariant, A. Svilonis su Regis
truotąją L. Bendruomene vir
dami /uogienę įmaišė žiupsnį 
arseniko, o dabar užkimę šau
kia ir pyksta, kad šauliai jų. 
“uogienę” vadina nuodais.

Girdėti, kad A. Svilonis ir 
\įsa minėtoji bendruomenė 
yra užsigavę mano laiškučio 
paskelbimu “Draugo” dienraš 
tyjė. žinbria, galėjau, suorga- 
nizavęs platintojų būrį, platin
ti laibutį s^vo ir svetimų, pr- 
ganizarijų susirinkimuose,, taip 
pat prieš ir po mišrų prie baž-- 
nyrių, kaip A. Šyilofaio bend
raminčiai piatifio tą “nekaltą”" 
biuletenį-

Eta tindamas taipgi galėjau 
naudoti jų 'kontenlarus: “...štai, 
skaitykite, žinokite fiokie jie 
(turbūt kariai ir šauliai. K. M.) 
yra...” Bet įsitikinęs kokiu na- 
chafiškti būdų Ir pašitėhkini- 
mu biuletenis kiėkvienam no- 
rinritfm ir nedori oriam jo pri
imti bdv-o brukamas, Patariau, 
jog trUrnrratis laiškutis, jpaskel liams prikaišioti 
btas plačiai skaitomame dien- • J 
raštyje, yra 
geresnis bei

A. Svilonis, pasirodo, nėra ty
los žmogus ir nori turėti ne tik 
pirmą, bet ir paskutinį žodį, šį 
kartą, deja, jo per toli nueita 
ir perdaug pasakyta. Pakalbė
kime tad atvirai ir faktiškai.

Pirmiausia noriu paklausti, 
kas suteikė Beg. L. Bendruo
menei teisę būti kitas organi
zacijas kaltinančiu prokuroru, 
esant už ją daug garbingesmų 
ii už ją visuomenėje daug di
desnį prtstyža turinčių kovos 
veiksnių? Kas A. Svilonį įga
liojo rūšiuoti, svarstyti, nus
pręsti ir nuteisti kitų organiza
cijų veiklą bei jų veikėjus? Tai 
akiplėšiškai drąsus tokios tei
sės pasisavinimas. Nekalbu už 
karius — te jie patys kalba už

junga gimė Nepriklausomybės 
kovų sūkuryje ir jos nariai au
kojo už Tėvynės laisvę savo 
gyvybes, šauliai savo kraują 
liejo dar tada, kada kažkokiai 
būsimai L. Bendruomenei iš
perėti dar net kiaušinis nebuvo 
padėtas. Kada Reg. L. Bendruo 
menė gimė? Ir kaip tą “kovą” 
pavadinti, kurios įkarštyje ji 
atsirado?

karveliai,: pčtromai, vitkauš-
* v ' . ’I

Kai,- ZOiUaivicU**. LbaAAJuid, 
bdu vieu uk Čikagoje yru apie I 
vienas tukšiaaiis Sauu*i£. aur 
prantaina, Kąu toKioje inaseje 
gau 'pasivaiKyn vienas įKntib 
uepa^eiuaujains a^iiiUU. 1O 
afcjiuauoiixa Išvengta. x>ėt jų 

Įsiiaicius jra ant puštų suŠKm-
Kadangi A. Svilonis ir jo ben mmaš ir jie jokio veiKioš svo- 

draminčiai kariams ir sau-, 
liams priekaištauja, tai-tikriau 
šiai save pavyzdžiu stato. Su-Į 
sigė'de, tad žvilgterėkime į jų; 
kovos būdą. Pradžiai paimki-1, 
me. konfrontaciją su tėvu AJ 
Keziu. Žygis buvo slapta (tur
būt, kad kiti už akių neužbėg
tų) suplanuotas ir įvykdytas. 
Kokios to žygio pasekmės? Ogi 
fiasco! Be perstojo giriamasi, 
kad turimi visi įrodymai, jog 
kunigas tikrai nebuvo prie ai-Į 
toriaus užpultas, kad kunigui 
nieks nei^ąsino ir t. t. Kur yra 
tie įrodymai?

Jau praėjo -visas pusmetis, 
opozicija kaltina kaip kaltinu
si, o Ax Svilonio žmonės betel- 
-tiškai pasimetę nepajėgia ap
siginti. Ko laukiama? Ar -gal
vojama, kad per kvailumą jų 
•išsivirtą -tyrelę šauliai turėtų’ 
suskubti išvalgyti? Turėta pui 
kiausia proga bendradarbiau- 
tojus numaskuoti ir-jų melą 
iškelti viešumon. Kodėl to ne
padaryta? Turėti savo rankoje 
visus kozirius ir pralošti parti 
ją, tik tain tikros rūšies “iš
minčiai” sugeba. Tokių “kovo

no ueturn ui u>jė saujeieje 
neg. Ueuui uoiniiųHKų yra ao- 
meiių, Kūnų pa trio nuę lapaiy 

urnai. reiKcių nuouuyiiiai 
ranftu Aouei A.~Svu‘onis jų nė^ 
mato?- - s -

k >.,< *■
kį-+ - ■t* 1

CICERO nukankintus už .Lietuvos lais
vę, kurias laikys ir pamokslą 
pasakys kam Zakarauskas ir 

d. įvyko'giedos Racinės moterų kvarte-• Gegužės mėn.
tradicinis Cicero miesto paraktas.
das, pagerinant žuvusius už 3 vab 15 min.,p. p. Sovietų 
laisvę karius, kurs prasidėjo'1 daromo lietuvių tautos naiki- 
Germak Rd« ir-Central: AveJnimo minėjimas parapijos sa- 
sankryžos, o baigėsi prie Mies 
to .Valdybos, kur prie, pamink
lo žuvusiems -už laisvę buvo 
padėtas vainikas ir pasakytos 
atatirikamos .kalbos..' A <

Paradas Užsitęsė 3 blokus ir 
buvo nužygiuota 9 blokai;

; Parade -dal^va
veteranų^ 7 peštai, iš kurių vie 
nas lenkų; skantų-čių 6 viene
tai, kitų tautybių įvairios jau-

Jis klausia, kodėl šauliai -nė
ra p4jm^f^^dknhąjran«^ 
ioks siausmas ne'A. I>vjiouiuĮ 
Kiaušą; Akloje yra -pakanka4 
mai kvaiiiikuoių asmenų loms 
mintims keur. .šalmai Akių 
i-ėme, renka ir >reiiis. Tik Re-' • 
gis n uogosios L.: Jatendriionienesi; 
u uoia mus--.Kišimasis ir užsis
pyrimas AL.lai meškiškai pasi 
tarn^uu, saulių — Alčlos san
tykiams trukdo,.. . į-

lį ratų kalbai versta Jono Valaiflu , , t
ČECHOVAS, POVILAS ANDREJEVIČIUS 

‘ 1895 m;:

Pirmosios klasės keleivis

sė ant pliušinės kanapos, saldžiai pasiraivė ir užąnūdo. 
Ne daugiau penkių minučių pasibaudęs,-jis riebiomis aki
mis pažvelgė į savo vis?a-vis, šyptelėjo ir pasakė:

— Palaimingo paminėjimo mano gimdytojas mėgo,

padus sau kasau, o liežuvį ir smegenis. Mėgstu, nuodė
mingas žmogus, tuščiažodžiauti, kai pilvas sotus. Leis
kite su jumis paplepėti?

1 — Būkite malonus, — sutiko vis avis. 
Po gerų pietų man

Bavyzdžiui, tik ką aš su jumis prie bufeto matėme du jau 
nūs žmones, ir jūs girdėjote, kaip vienas jų sveikino ant
rąjį dėl išgarsėjimo. “Sveikinu jus, sako,Kjau garsenybė

kalai ir kiti. Iš lietuvių daly
vavo tik jūrų, šauliai šu -tri- 

-mis vėliavomis. '
1 Paradui vadovavo Joseph 
Liptąk, o jo pavaduotoju buvo-

Taigi, A. Sviloniui bei jcį- 
bendraminčiams patartina pir,-, 
ma iš savo, akies išsiimti baltį t 
ki, o po to ieškoti dulkės kiter 
aKyje; Labai taikliai buvęs;

pirmininkas tra pareis-; - 
Kęs, jog popieriniu tigru būti 
yra lengva.' Rėk,' šauk, kriti-: 
Kuok, < pravardžiuok, kaltink,- 
jau vien tūo rėksnys įsirikiuQ-:- 
ja f‘kovotojų* elitą.

ar mažiau subjektyviai, bet niekas dar nedavė aiškaus 
logiško šio žodžio apibrėžimo.' Brangiai aš atlyginčiau 
už tokį apibrėžimą.

— Kuriam reikalui jums tatai taip prireikė?
— Matote gi, jeigu mes žinotume, kas yra garbė, 

mums, gali būti, būtų žinomi ir būdai ją. pasiekti, — pa
sakė pirmos klasės keleivis pagalvojęs. — Reikia jums, 
pone, pažymėti, kad, kai aš buvau jaunesnis, visomis sa-

Įėję, 1500 So. 49 Court
Bus kum-Dr. J. Prunskio pas 

kaita, muziko Juozo Grimskio 
paruoštas Racinės Lietuvių Mo 
terų Klubo kvartetas, kuriame 
daiąuoja Ida Tamulėnienė, 
Ona . Kažėmėkaitienė, Bronė

t*tt -v. iNekrušienė ir Stasė Petrušai- 
bene. Prie pianino įviktonja 
Kleinotaitė. Be to dalyvaus; 
jaunimas: Audronės Pavilėiū-i 
tės' deklamacijos,- Felikso Kas-<[ 
paro, Rolando Zumąrpr.Iręnosj 
pranskevičiūtės, Vyto Palionio teikius, dirbau Rusijoj; Anglijoje į: Belgijoje .Antia, 
ir Edvardo

į jąū visus davinius ją pasiekti. Visų pirmą, iš profesijos 
i aš inžinierius. Kol gyvenu, Rusijoje pastačiau dešimčių 
; dvejetą puikių tiltų, trijuose miestuose įrengiau vanden-

šienės: pąrnollas scenos f vaizr

reigūnas J.Kasu i uitis.
. Po parado yisi dalyviai 
svo pakviesti v&Hėnas.-

I ?• Birželio 5 d. 2 vaL min. p. p: 
,šv. Antano parapijos bažnyeio 
jė bus pamaldos už žuvusius ir

Po minėjimo bus užkandžiai 
ir laisvi pasnekėsiąi.

Visos Gicęro ir 
tautiečius kviečia dalyvauti AL 
Tos skyrius.' S.Paulauskas formuliarą. Nemėginsiu Sui 

Čiuodamas visus savo iiuop 
tiktai, kad aš padariau žymiai daugiau, negu kitas žino-

^Šauliai-yra užgaūti'rr reika
lauja satisfakcijos! r- '

jolina kišdavo.
Kftds įvykis — demonstra

cija prie Jaunimo Centro. A. 
Svilonis šauliams prikiša, kad 
jie netinkamai pasirodę. Klaa 
siu A. Svolonį: jei iš demons
tracijos staiga būtų .pasitraukę 
šauliai, kiek A. Švilonio ben- 
draihinčių būtų likę ?- Nedary
siu A. Sviloniui gėdos ir skai
čiaus neminėsiu.
- Ar tai šitokių “žygdarbių” 
ak}"%*aizdojė drįstama šau

kAltekAS MOTOR-S
4030 Archer Ave., Tel. VI 7-1515
r Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis

sakyti, o žinomas aš tiek, kiek ana tasai juodasšuo, kur 
bėga pylimu; ~ ;

— Ką, žinosi? Gal būti jūs ir žinomast , X -a
— Hm. O stal ines tūojau išmėginsime... Sakykite,

ar jūs kada nors girdėjote Krikunoyo pavardę?, k
Vis-a-vis pakelė akis į lubas, pagalvojo ir nusijuokė:
— Ne, negirdėjau.
— Tai maeo pavardė. Jūs, žmogus inteligentiškas ir

1 ro ir darys pagal savo pačių nu 
tarimas bei nuostatus, o be pa
gal kokios ten bendruomenes 
ar asmens dūdelės muziką.'Jie 
Impgį nesileis valkiojami po 
spaudą, dargi, tokių organiza-’ 
ei jų ar asmenų, kurie, neturi 
įAio didžiuotiš ar pašerti: O_ 

TĄ. Briloniui .reikėtų atsiminti,^ 
kad tokių laiškų, kaipl jd, tik- 

Irai nereiklių rašyti, nes jais. 
Minėtas R. L. B-nės biulete-'jis’ nekenkia šanlianis-. x> tik; 

garbingesnis it nis tvirtina, kad “...karių —.sau ir jo atstovaujamai brgįani 
kultūringesnis {šaulių tarpe ėmė rodytis nauji žarijai. ' . ,

.<iWTTornrrlWWWwMMBnMMMwnAntanas pfcrfciKG^is Peiaajas {Akvarelė)

Volare Premier Coupe ~ >

Chrysler-Plymouth - Arrow mašinos ir 
Station . Wagon’s už ^3,570 ir daugiau^ 
(Vartotos tnašinos — urmo kainomis) 

Geriausi mechanikai taisymo if priežiūros departamente

PASSBOOK 
SAVINOS... 
the best way to savveęulariyl

‘ OCR 6AWMQS * 
ceRTiFickra '

EARN UP t®

see us for 

Jįjį financing 

AT OUR LOW RATES
WITH REPAYMENT 

TO FIT YOIW INCOME

CHICAGO, lLUNCWfflfiOl

FIkmi Virginia 74747
BOUBRt flrar.»-8 Sit. 9*1 *

SERVING CfflCRGO AND SUBURBS SINCE 1905

t) yėln^s juosžibo, dus pasakysite: talentas? p 
geniahimas? nėeibhiš.? Višiskai ne, mano pone^Xygiag- k 
rečiai su manim gyveno ir sąvo karjerą darė žmones, ly- ? 
ginant su manim, tušti, niekingi ir net nenaudėliai, pit- *

talentais net>ii2gė]0 iF gąrsėjimo -nesiekė, o- pažiūrėkite į 
juos. Jų pavardes tolydžio pasitaiko laikraščiuose ir po
kalbiuose. Jeigu jums nenusibodo Sdausyti, tai aš/pataiš-

tiltą, keikia jums pasakyti, nuobodybė Šitame nususeme

džiūgavo ttel šitos dainininkės, mano gf iMpymu, — kaip 
jtfrnš čia pasakius, — jinai buvo, paprasta, eilinė natu- 
nūkstė, kokių yra daug. Mergšė tuščia, su kaprizais, 
gobši,be to, cfAb ir paika. Jinai daug yaigė, daiig r gėrė, 
miegojo ligi vakaro penktos valandos «■«- ft* daugiau, ro
dosi, nieko. Ją laikė Kokotka, — tai buvo jos profesija,— 
kai norėta apie ją i^iretkbti htėriitūriškaį, tai vadino ją 
aktrise, daininihke. tikėčiau aš buvau aistringas teat
ralas, it todėl šis apgavikiškas aktrisės vardu -žaidimas, 
Velnias žino, kaip mane piktino; Vadintis aktrise arba 
net dainininke mano dainorė'neturėjo nei mažiausios tei 
sės. ’ - /
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1800 So. Hoisted St$3.00
$100

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

SKAITYK IR KITAM PATARK 

SKAITYTI "NAUJIENAS"

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

— zinycios programos ir jų 
uždaviniai. “Reikamacija gali 
tikėti kiekvienas neignorantas, 
nors dar neregintis, nes tai nė 
ra neĮ religija, nei doktrina, 
nei pamaldumas; bet yra re
gėjimas, amžinoji būtis, amži- 
noji kaita, sielos šauksmas j 
visatą” — taip sako veikalo 
visatąz” taip sako ir veafkalo 
autbrius. Ir ši antroji knygos 
papuošta pritaikytomis paties 
dailininko paveikslų nuotrau
komis. <■ t

Pats autorius knygos pra

nės tikrosios lietuvio dvasios: 
iš gamtiškai mistinio- visatos

Pavardžių bei tikrinių daikta- 
ardžių iškraipymų klausimu

patarnavimų. Vyresnio ’ loję arba bet. kurioje lituanisti
nėje mokykloje. S. Bukis

ČIURLIONIO GALERIJOS 
PARODA TAUTINE 

TEMA ATIDĖTA
Jury Komisija, susirinkusi 

š. m. gegužės 13 d. padarė- to
kius nutarimus: 1. Dailinin
kams vėluojant su darbų pris- 
tatymu-bei jiems pageidaujant 
parodos atidarymas ir premi
jų skyrimas nukeliamas į pir
mąją spalių mėn. savaitę.

2. Skelbtąją §1000 premiją 
suskaldyti į tris: pirmąją — 
$500, antrąją — $300 ir trečią 
ją.— $200. Be šių piniginių pre 
mijų dar- kitus tris kūrinius at
žymėti garbės .-žymenimis- — 
kaspinais.

. Jūiy Komisija taip pat per
žiūrėjo pristatytus darbus, dar 
bų .skaidres ir fotografijas. Pa 
rodon priimtieji darbai bus 
pranešti dailininkams asmenis 
kai. Komisija rezervavo teisę, 
rudenį iš naujo peržįūrėjįšsia^

tuvos literatai ir kalbininkai, 
priversti elgtis pagal rusų kak 

birą ir kitas prievartos darbo ,^3 savybes ir įsakus, neatpa- 
stovvklas;*

šį metą okupanto lietuviams
padarytos baisios skriaudos 
bus paminėtos Marquette Par
ko parapijos bažnyčioje ir sa-

NĄUJIENOSE GALIMA GAUTI:
1. J. Augustaičio ANTANAS SMETONA ir jo veikla. 156 psl.

minkšti viršeliai________ ;-------- ------——--- ------ $2.50
2. J. Augustaičio V. VARDYS IR ŠOVA APIE RAŠTIKIO AT

SIMINIMUS, 36 psl., minkšti viršeliai------------- *—51.50
3. Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSI

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

minkšti viršeliai, 52 psl. ________________ .—$1.00

me posėdyje prmptus darbus, 
tačiau .tik dėl jų skaičiaus. Dai 
lininkams leidžiama Jau pasiū 
lytus darbus pakeisti* naujais.

Jury Komisiją sudaro: prof. 
A. Varnas, dail. J. Sirods, dail. 
J. Mieliulis, dail, P. Kaupas ir 
č. Galerijos atstovas dail. M. 
Šileikis. ~jvo pirmininku Ko
misija išsirinko dail. Miką šr- 
leikį, 1502 N. Kedzie Ave. "hi 
cago. III. 60651 (TeL 384-1595) 

( Ryšium su šią;s nutarimais 
nustatomoj naujos, dailinin
kams žinotinos datos: 1) iki 

į rugsėjo 1 d. .pristatomos siūlo-

I omas ys išhertė ’v'iguel 
de Inamum y Y'ugo romaną ir 
sul etuv'no, tikrumoje neatpažįs
tamai fš kraipė jo pavardę į Mi
gelis Unamuno. .

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI |DOMIU$ GYDYTO* 

JO, VISUOMENOS VEIKtJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS^ ' 
Dr. A J. Gv«m«i — MINTYS IR DARBAI, 250 p«L, LMHanfiuTlfiOJ 

metų įvykius, Jablonskio Ir Totoraičio jaunu dienas ir jrari- 
rūpinimą...................................................  —

Or. A J. Guasen — DANTYS, jų priežiūra. sveikini ir gročU. 
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik __
Minkštais viršeliais tik ________________________ —

Dr. A J. Gvtsan — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONAS.
Kelionės po Europą įipūdžtal. Dabar tik -..... ......

torui visi parodon priimtieji 
darbai, 4) Spalių T d, 
-dos atidarymas ir premijų įtei 
kūnas. Viskas siunčiama Čiur
lionio Galerijai, Ine. 4038 Ar
cher Aye. Chicago, III. 60632.

Primenama, ka'd kiekvienas 
dailininkas gali siūlyti iki 10 
kūrinių. Premijuoti darbai dai 
liniukui sutikus skiriami į 
no Kūrinių Fondą, kuris 
Nepriklausomos Lietuvos 
savybė.
• Čiurlionio Galerijos,

4

Informacija

onus, 
oms ] 

lietuvių tikyba ir pa- tas storas, specialus, liuksusi- 
Ši veikalo dalis yra nis, didelio formato popierius, 

vykusiai ir pritaikytai Spaustuvės ofsetinis darbas 
yra atliktas pasigėrėtinai gerai.

šio veikalo pristatymas lie
tuvių visuomenei įvyks birže
lio 3 J., penktadienį, šaulių na 
muosė, 2417 W. 43 St. Pradžia 
7 vai. vak. ‘ ;

Šią knygą — albumą galimą 
užsisakyti ir paštu, rašant Vai. 
Krumpliui, 5825 S. Western Av.f 
Chicago, 1.1 60635. E. į.

deivės, šventikai (kriviai, žy-\ Knygos — albumo • viršeliai 
niai, vaidilos, vaidilutės, dai-‘yra kieti, meniskai apipavida- sėjo 20 d. pristatomos pąrodon 
niąi,) tikybinių apeigų namai linti žalios ir sidabro spalvos priimtų darbų juoda-balta To- 
ir vietovės (žinyčios, alkos, ro įrašais ir, iliustracijomis. Teks tografijos katalogu/ Įir spaū- 
muvos), trumpai apibūdinama tui ir liustracijoms panaudo-1 ^ai, 3) iki rugsėjo 30 d. prista- 
Senovės lietuvių tikyba ir pa- *— -------- I •
pročiai. ši veikalo dalis yra 
labai vykusiai ir pritaikytai 
pailiustruota daugumoje jau 
meno parodose matytais paties 
dailininko darbais (aliejinių 
paveikslų foto_reprodbkcijo- 
mis). Didelė knygos naujiena 
— tai senovės lietuvių dievų, 
dievaičių deivių atvaizdai, api 
mą net keturias pilno pusla
pio dydžio vinjetes.

Antroji knygos dalis yra skir 
ta reinkarnacijai — visatos am 
žinosios kaitos filosofijai, šio-, 
je dalyje autorius nagrinėja 
visatos amžinąją kaitą, sielos 
ir vėlės esmę, pakartotinį sie
los atgimimą — įsikūnijimą, 
rasinį ir kultūrinį žmonijos 
vystymąsi, žmogaus gimdymo 
higieną, kovą gėrio su .blogiu, 
žmonijos vaJdymosi sistemas, 
šios -dalies pabaigoje yra ap
tariami naujo gv’venimo rein- 
karnaciniai gyvenimo papro
čiai (gimimo, sutuoktuvių, lai 
dotuvių) ir nurodomos Vedos

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

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

minkšti viršeliai —-------- 1--------------------------------------------$1.50
3A. Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PRISIMINIMAI,

296 psl.r minkšti viršeliai-------------------- ----------------------
4. A. Pakalniškis, ŽEMAIČIAI, ETNOGRAFIJA.

166 psL, minkšti viršeliai ------------------------------ - ----------
i. Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzemplioriui.

Knygas galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį arba Money 
orderį tokiu antrašu:

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

sovietij kariuomenės ir polici
jos sunkvežimių gaudė žmo
nes kaimuose, miesteliuose ir 
miestuose, vežė juos į stotis ir 
galvijams pervežti vagonuose 
vežė į Rusijos gilumą ir šiau
rę. Vežamiems nedavė mais- ___ _____ ____ __ __  _
to, vandens ir jokių kitų reika- i versitete, bet Dainavos stovyk- 
lingų 
amžiaus tremtiniai mirė pak

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais. ■ ( TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

J yeikąlas dedikuotas “Lietu- 
JfiuĮos .^yasįųiąm atgimi-

I paJU^V...VąŪfckąnas, iki šią! 
Ipnėrighš . iįęfiiviams, o ypač 
^Vagiečiams, buvo gerai pą- 
žįstamąs savo tautinėmis, 
slniboliriėmis- ir * filosofinėmis 
t^rpiųųis •* pąsižymlnčių darbų.

np ori^ipalus dailės darbai 
yra. .pagrįsti gijia etnine dva- 
sia; jąja dyąšią, kurioje stip- 
fįąį išryškėja subtilus ir švel- 
mis . aistiskas žmogaus būties 
į^t{3yĮmąs, aistiškas — min- 
UĮiįs, t transcendenciją 
fęgįfnąst.gąmtos ir visatos su- 
ęrąįimąs, . ąistiSfas fatališkas

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

PUlKi KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE .
• LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS
..■ jį* JwttM Dwpan*. ŽRM1S ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis

ti Cataifoj* i®®® metai* paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da
nų' limen tilo švietimo problemos flkintnku krašte. H dalis: žemės 
afe įriettens Lietuvoje.
/'■ <Kutostas tėvo žodyje rašo: “Jei Hfldnas Hetuvią tautos Ūkimas 
tftNM 'ntrukdes Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo Ir nebotą su* 

grufial išsueuriu ir sudėstė jusiu Lietuvos politiniu, ekonomi- 
ahf ir Imitūrinių tumėpam, šiandiena, drąsiai gaUma sakyti. Uetuyhj 
taėta galėti} dlfflHuotis Ir osflgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
!z priSlti paflorM SkiUodoms Europos tautoms”.

Knygbs spie Žemės Okį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
abfloUuti Detuth; tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po po* 
ssnįj Ublaškytn lietuviu absMtati dauguma yra arba patys buvę “ki-

Infai vaikai, reifida, kad M knyga bus brangi abso- 
č kadangi knyga su tokia meile Lietuvos

’AMMcAhroU' £nyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metą gyvenimiį ir Jų atliktus darbus 664 psl. Kaina 
'Aibėrikos Lietuvių Istorijos Draugija.

įSįam apniyta pumas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos m-MMM lą suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž- 
kurių viso buvo 12L 41 teatro draugija, 48 g bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi- 

katalikiškų, socailistinių, laisvamaniškų ir
S JmnMbdft Itiigti dirbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban- 

sosSsfr- įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 

į-Ah»HKQS: LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
D ~ vkrdu ir pasiųsti:

HL 80608

tioo
Galima taip pat uHIaalrytl paltu, attlimtui 4ak| arba mMoy erdar|, pHa 

nurodyta kalnot pridedant 50c. pmlunflma Hlaldomt.

ntajept.

penkta, laid prac_„ — --------- w __
tktrhmi Lietuvai Mais lodfiaic *Dttdngu rtnua — myb-

XhTTbi M® fii daug vaMriltj Ir lentelių, kaina tik S8.00.
GoiMtma NaaJiena*. 

arba Orderi rivtl tokiu adrera:

NAŪJIKNOB
lUf HALRTTO STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608
'' f ptzlrs, tnojan knygų posfųstma,

KNYGOS ANGLŲ KALBA , . . • ‘
J. Jasmlnas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymiu nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, grasai išleista. 
150 psL Kaina S2JO. A;'' 0

Dr. Jučus B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA Lietuvoe istorijos 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 143 
psL, kainuoja S2.00. . s . . ; . ’r •. -j

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK V> 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoij*. 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

. * . */-.'■
Dauguma šių knygą yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas lt 

kitas knygas galima įsigyti atsilankius j Naujienas arba atsiuntus čeki it 
piniginę perlaida.

liuje. Juos išmesdavo iš vafo 
iių ir toliau važiuodavo.

Api? birželio žudynių Ininč 
j ima bus pranešta vėli

Lietu

- GERIAUSIA DOVANA
JMmMSŠ -fasti otrikty knygų, kurios papuoš bst kokių

MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų 
'i? 2 TtgtĄilrimal bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro*

PRAEITYJE. Netolimų ! 
y:^<UBltfrfryfciĮĮ Lietuvoje ir Vokietijoje api 
MvUfttt'F 12 dilių. 296 psL, kaina $5.
^ Kasyr Grinlus, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas, Gn-
U?-<ąls <!rželiais. 338 psL Kaina $8.00. Minkštais viri. $5.00 

E»S> y*cL BlrfHka, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO-
I dalis. 208 psL, įrišta — $3,00, minkštais vir- 

i - >-letI«r — te.OO; II dalis, 22S psL, Įrišta — $3,00. mlnkš- 
ujcWMrMMt —---------------------------- ------------------------- w-°°Benrftsė — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.

jPfltalnė? Ir-Labguvos.apskritys su Įdomiais aprašymais, lliu- 
strarijomlš Ir dokumentacija. 336 psl.. kaina $6. z

K Koalūnas., TARP ŽALSVU. PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
- Dėtti*«nų buities romanas 292 puslapių. Kaina S3. 
jtHMSThrūnė. TRYS IR VIENA jaunystės atsiminimai 

. TT0' pėL ' .........
B eftoih, Povilas Mileris., biografijos bruožai 233

aistrškas glaudus regimo ir ne-į 
regimo gyvenimo susilietimas,’ 
pagaliau-— aistiėkas visų že-1 
miškų ir nežemiškų žmogaus 
troškimų išsipildymas, suimąs 
viską į vieną trumputį būdin
gą sprendimą: visata įu aš — 
vienas ir tas pats. (...) Misti
nė indiškoji Vydūno filosofi-1 
ja, kuri kiekvienam išprusu
siam lietuviui yra gerai žino- 
nja, labiausiai atkreipė VL 
Vaitiekūno dėmesį, ši filoso
fija (teisingiau. — šis savitas 
žvilgsnis į žmogų, jo paskirtį 
’r jo gyvenimą) lietuvio sielai 
yra itin artima, nes ji išlikusi 
nuo amžių jo iškankintoje 5u 

Gi štgi.7<|0^r|)trie£'apieisdą-.lybėje. Ji išplaukia iš senobi- 
rRąs Čikagą -ir su ponia išvyk 
i^aiįiąVį šfUeshį, įęlimątą Flori 
dpp, dąi^iįhkas mus maloniai supratimo 
nųštėjiino pųikiąif techniš 
fajr alliįktu, ^gausiai iliustruo- džioje pažymi, kad jis šiam vei 

.tįrinio veikalu-, kalui idėją brandino jau nuo 
^PHijpu. 'pąyądiptu '“Lietusių (1935 m. Jis su didele pagarba 

^jfefifik-arnaęinė Veda—'žiūrįs į mūsų etnologo č. Ged
. J _ . , I gaudo veikalą “Mūsų Praeities

c (yadė St Tamulai- Beieškant”, kur radęs naudin-
tęs jįą^nįt“Dail. V. Vai gų idėjų, iš kur panaudojęs 

yrą yięnas' iš tų retų herbą “trys arai” ir sanskri- 
nieaiininkų, ku- to Rig — Vedos vertimus. Au- 

j-u-i įOrjUs savo Jocyje reiškia pa
dėką kolegai Adolfui Maigiui, 
su kuriuo jis Nepr. Lietuvos 
laikais gvildenęs ir-kūręs šia
me veikale išreikštas mintis ir 
idėjas.

Knygos —albumo • pirmoji 
dalis apinia lietuvių tautos se
nąjį tikėjimą, čia yra išvar- 

išsprendimą^ dinti jų dievai, dievaičiai ir

j a r NAUJIENOS,

SU CMeago, BL 60608. — TeL HA 1-61M

žįstamai sudarko svetimšalių 
pavardes. Tokių neigiamų reiš
kinių jau atsiranda ir išeivijoj:

— Deja, net ir mūsų atviro 
žodžio mėnraštis “Akiračiai” sa
vo vasario 1977 m. 2(86) nume- 

Tomis dienomis tūkstančiai’ryje duoda perlą: Eldridž Kly- 
ver... (dar gerai, kad ne Eldri- 
džas Klyveris). '

Akiratininkai (nuo žodžių aky
se ratai) propaguoja lietuvių 
kalbos kursus Kapsuko universi
tete. Jiems patiems reikėtų spe
cialių kursų, tik ne tame uni-

j; •.Tautus Reinkamacinė
; ; " Veda - Žinyčia

^Lį^ųkių, Tjiufos Reįnkama-
*’$|$* žinyčia Autorius 

^■įij»yŠr 3?aJ<iia6 V. y^itekunas 
„lįuėsar; Printing

ĮKrumplp^ulpi nas), 
jL Westerh Avenue, 
ftųrpiąlas — 23 x 29 

virieliai Kai-

Nesutare del birželio 
'žudynių minėjimo

Chkagos Lietuvių Taryba 
kelis metus gražiai paminėda
vo Lietuvoje vykusias birželio 
mėnesio žudynes ir trėmimus. 
Jėzuitams pradėjus rodyti pa
vergtoje Lietuvoje suktus ko- 
rnunislinius filmus, kilo k’au- 
Minas, ar verta jėzuitų namuo
se min ti lietuviu tautai padu 
rytas žudynes. Negalima džiaug 
tis filrnoj radoma komunistų 
pergale ir tuo pačiu metu mi

mų darbų skaidrės, fotografi- nėti bolševikų pravestas žudy- 
jos ar patys darbai, 2) iki rug nes *r trėmimus.

šj meta sueis 36 metai nuo pasisakė Stepas Mackevičius Dir- 
didžiųjų trėmimų, kada oku-^os 20 nr. Jis nurodė ir davė 
pantai 1941 m. birželid 14 ir eilę pavyzdžių, "kaip okup. Lie- 
15 dienomis' areštavo Lietuvo 
je 40,000 žmonių, išvežė į Si

ffllVERSA
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lietuviai

demokra

triinx mėnesiam*
vienam mėnesiui

gali ir konferėncijoh suvažiavusieji lietuvių krikščiofiliĮ 
demokratų sąjungos atstovai Jie privalo išrinkti tokius

$25.00 
$14.00

$31.00
$18.00

$4.00

$7.50
$230

oje iik- 
isardyti

$30.00
$16.00

$3.00

$30.00
$18.00
«.uo
$3.00

Užsieniuose: 
metams ____
pusei metu ___
vienam mėnesiui

Kanadoje: 
matams ______
pusei metu -----
vienam mėnesiui

publican Heritage Groups (Na 
tionalitiės) Council.
' Minėtą gegužės savtftgaJį, 
Blackston viešbutyje, Chicago- 
je |vyko tos NRHG Tarybos 
Septintoji Metinė Konvencija.

tas organizacijas Lietuvos laisvei siekti, šiai Jkovai lai 
rųėįi reikalingi stiprūs

belini gilią Užuojautą; jo pasi
šventimo įVertinirhą, kad jiš bei 
sunkiausiose vaktndose nepalūžo, 
pasilikdamas ryžtingas LifetuVOS 
laisvinimo darbe.

ziui Bobeliui, kad Užsienio san* 
tykią komitetas svarstė sen. 
Percy pasiūlymą padaryti-Ame-

Naujlcuoš eini kasdien. flakfriaat 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1738 So. Halited St, Chicago 
HL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigui reikia liūsti -pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu. »

nepamirštinos ęHenos- Etninė
mis (iš graikiško žodžio eth- 
nikos) grupėmis vadinami tie 
Amerikos piliečiai, kurie bū
dami pavyzdingais amerikie
čiais ir mylėdami savo naują
ją tėvynę, nori išsaugoti savo 
gimtąją kalbą ir savo tautinės

mą Sofietų Sąjungoje ir jos kon 
troliilOjAinuose kraštuose.

Tokią pat rezoliuciją, ginasi

ligi jos laisvę, žmogaus teisių 
gerbimą, sudarymą sąlygų su
eiti draugėn perskirtų šeimų na
riams, emigracijos laisvę.

Pažymima, kad pastebėti gru
būs Helsinkio susitarimų lau
žymai, ypač leis Mečia religi
jos laisvę, mažumų teises, emi
gracijos laisvę, šeimų apjungi-

nori Įpareigoti jAV-feių dfele- 
gaciją žmogaus teisią reikalavi
mu* k«ti jin birželio L pffc- 
sidedančioj Helsinki^ hitą ]&- 
siršliusių kraštų kdnfėrenrijdje, 
kuri bust&tys Belgrado kbnft£ 
rencijos dienotvarkę ir eigą.

Amerikos Balso padėtis .

Senatorius Diek Clark (dem., 
Iowa). prariešė Amerikos Lietui

kbbrdinatorių Viėnū — Elena 
Jungė]a buvo lietuvaitė; J. Pr.

grupės, jūo gražesnė ir įspū
dingesnė darosi nacionalinės 
(visos Amerikos,- vilos Kana
dos) kultūros mozaika.

Tokias etnines spalvas mėgs 
la abidvi partijos. Republiko- 
nuose iš Įvairi ausiu tautinių 
(etninių) grupių sudaryta rim 
ta pagalbinė organizacija, pa
čių tų grupių iš savo tabpo ren 
karna tarvba — National Re-
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•kultūros vertybes kaip bran
gintiną paveldėjimą. Vakarų 
demokratijose, ypač Jungtinė
se .Valstybėse ir Kanadoje, to
kios ėtmlnesc grupės labai ver
tinamos ir jų kultūrinis pavel
dėjimas remiamas ir skatina
mas, kadangi juo daugiau; juo 
įvairesni ii, jūo gražesnių tiau-

ut i aut imą.
Sunki sūnaus liga užsitęsė ke

tvertą metų. Budėdamas prie

plaučiams patariama “sumažin
ti gavo veiklą”. - ‘ .

Minėto departamėntė prane
šimu, trečiadienį, gegužės 25 d., 
2 val. po pietų KenwPod aukšti, 
mokyklos rekordavimų stotis 
rodė .143 dalis ozono milijone 
dalių ore, bet perspėjimo nebe
skelbė. Apsiprantame.

Karo metas ir pokarinis laikotarpis gerokai aplau
žė visas Lietuvos politines partijas, bet susidaro įspūdis, 
kad skaudžiausias smūgis karo metu buvo suduotas lie
tuviams krikščionims demokratams. Krikščionių vadai 
rūpinosi valstybės reikalais, bet nekreipė reikalingo dė
mesio Į savo jaunimą, kuris krašto nelaimės tnetu pradė
jo žavėtis nedemokratiškom idėjom. Vietoj demokrati
nių idėjų., diegiamų nuo pirmųjų jaunatvės žingsnių, 
krikščionių jaunimas pradėjo trauktis nuo tikrų demo
kratijos principų ir linkti prie, vadizmo. Patirties netu
rintieji, pakantos nežinantieji jaunuoliai jau pačioje Liė- 
tuvoje pradėjo kasti pirmuosius apkasus ne prieš,lietu
vių tautos priešus, bėt prieš lietuvius krikščioiiis demo
kratus. Lietuvoje jiė sudarė pirmąjį frontu, kuriuo 
krikščionių jėgos gerokai buvo apardytas, o judėjimui 
.vadovavę žmonės nusiminimam nuvaryti. Jie negalėjo 
suprasti, kaip jų pačių auklėtas jaunimas puikybėn pa
kilęs, pradėjo niekinti savo vadus, griauti jų sudarytas 
ištaigas ir skelbti jau atgyventas ir moderniam gyveni
mui netinkamas vadižmo idėjas.

Didelių, klaidų padarė keli krikščionių demokratų 
vadai. Jie nepagalvoję perleido lietuvišką katalikų špaė- 
dą vienuolynams, kurie rūpinasi tiktai vfehtfb!ijxfe Rei
kalais, bet ne krikščioniškų idėjų skelbimų ir dėttiokMti- 
nių principų skiepijimu. Amerikos katalikiškąja spaudą 
suorganizavo lietuviai krikščionys demokratai, bet šfeh 
dien musų kkrikščionys demokratai liko be SRVO spaus
dinto žodžio. Jeigu neskaityti retkarčiais pasirodančio 
Tėvynės Sargo, lietuviai krikščionys demoktatai ftėhrfi 
savo laikraščių, kuriuose galėtų gyvenimo keliamas pro-1 
blemas savo tarpe pasvarstyti, kitokias nuomones už
girsti ir geriausią sprendimą padaryti. Jie neturi spau-

ėjo, kad net apšmeižtiems lietuviams krikščionims demo
kratams neleidžia tiesos paskelbti ir pažeistos garbės 
atstatyti. Leonardas t Šimutis buvo paskutinis lietuvių 
krikščionių demokratų spaudos mohikanas- Amerikoje. 
Jis suprato ankstyvesniųjų jo pirmtakūnų padaryta 
klaidą. Jis pats labai žiauriai kentėjo, kai naujai hosiš, 
ne galvas bet nosis keliantieji vadai ir vadukai brauky
davo Šimučio rašinius, o kartais jo parašyfdfe žinios Vi
sai nepraleisdavo.

Valstybės departamento. Tuo 
tarpa šis siūlymas nepraėjo, bet 
komitetas priėmė nutarimą, kad 
Amerikos Baiso pranešimai bū
tą tikslūs, objektyvūs, pini.

Komitetas paprašė preziden
tą paruošti pranešimą apie JAV 
Informacijų agentūros pėrorga^ 
nižaviiną Imant clfSAėsui tuo rei-

komisijų studijas bei JAV Pž- 
tariamosibš inibhhaėijų komisfr 
jūs ‘S- GA0 štadijas feri te- 
riūlytnuš-. Ūhvfcs pfe

MARY CRISP, Amerikos Republikony NacTonafmio Komiteto an
troji pirmininkė, žymi savo partijos politikoje Veikėja. Repubtikony 
Etniniu Grupiu Tarybos septintoje metinėje š. m. ?gegužės 21 d7 kon
vencijoje, Chicago}e, ji pasakė pagrindinę kalbą, kviesdama etnines 
grupes Repubiikonams į talką 1978 ir 1980 metais.

taptų neprildausointt.'' hv

Dr. K. Bobelio liudijimas 
pšrdnotas į Lietuvą

Amferfkos Lietuvių Tarybos 
pijmininko dr. Kazio Bobelio Rū
dijimą Helsinkio komisijoje Wa- 
shingtonę įietuvių informacijų 
tarnyba įrašė į garsinę juostelę;

stipri kRkščiotfių dęmbkratų sąjunga, tai* tas bendras 
darbas biis tęsiamas. Jis bus ne tik tęsiamas, bet jie 
gilinamas. Jeigu lietuviai krikščionys denroktatai lėis 
jokių didesnių darbu neatliktisiems, bet d; 
tai klasta o&hferefantiems Vadukams visi
lietuvių krikščionių demokratų judėjimą, tM kftoins lie
tuvių grupėms Mš daug suhkiMu dirbti. Detnbkratijos

darni tų grupių talką ir kohtri- 
bucųą partijos augimui bei sti 
prėjitriui, ypač ■“poniksoniš- 
kajam” atgimimui, šavo padė
ką išreiškė gausiu vadovatrjan 
čiųjų Partijos-lyderių- dalyva
vimu NRHG Tarybos mitinge, 
kaip antai abudu RepublikOnų 
Nacionalinio Komiteto pirmi
ninkai—senatorius Bill Brook 
ir Mary Crisp sehatoriai Rob 
Dole, Richard Lugar, kongrėš- 
manąš Derwinski, gubernato
rius Thompson, kelių miestų 
majorai (maerai) ir daug par- 

, tijos pareigūnų. s

Per tas 3 dienas atlikta pla
ti dienotvarkė, konvenciją bai 
giant gala-banketu. Konvenci
jai pritaikintas kalbas pasakė 
senatorius Bob Dale, o guber
natorius, kurs dėl svarbių ki
tų reikalų Eonvencijon atvykti 
negalėjo, jį pavadavo jo žmo
na ponia Thompson, kuri ir 
puikią sveikinimo prakalbą 
pasakė? Tarp pat dienos temo
mis kalbas pasakė abudu Re- 
publikohų Nacionalinio Komi
teto pirmininkai (chairman) 
seh. Bill Broock ir (co-chair
man) ponia Mary Crisp, abu
du gėri kalbėtojai ir geri savo 
partijos vėliavnešiai. Sen. Broo 
ck per priešpiečius (Luncheon) 
savo kalboje apie etninių gru
pių įnašą pareiškė:

“Kaip pirmininkė (Co Chair 
imu) Crisp savo pastabose pa 
sakė^Jums, Paveldėjimo Gru- 
pių Taryba nėra vien tik Re- 
publikonų Partijos “auxilia-

vc. ir milijonai ethi-| 
nių amerikiečių, kuriuos ji at
stovauja, faktiškai yra vienas 
iš pagi-fodinių statyboj blokų 
Partijos "kottstfukrijoje/tūri 
man labiausiai rūpr, ir. dėlto 
aš pasitikiu, kad jūs šūvaidiii- 
sitfe lemiamąją rolę mūšų pt-b- 
gramojė sugrąžinti' fftfisu)’di
džiąją partiją j još tikrąją po? 
ziciją Amerikos politikoje”.

Nesididžiuojant reikia pas
tebėti, kad lieūiviai šioje ton 
vencijuje proparcingai savo 
“paveldėjimo grupės” skaitliu 
gurnui vaidino ko ne vadovau 
jamą vaidmenį. Pavyzdžiui, 
mūsų - Kazimieras Oksas buvo 
konvencijos šeimininkų (Host) 
komiteto pirmininkas; Kums- 
kis visada buvo vietoje, kur 
buvo /reikalingas; spaudos ir 

iryšių Komitete gyvai veikė jau 
nasis Robertas Mačiulis; iš

tuvos laisvės idėjomis.
Jeigu lietuvišką katalikišką spaudą perėmusieji vie

nuoliai mokėtų rašyti, būtų susipažinę su lietuvių tautos 
vesta kova, jeigu jiertis būtų žinomas lietuvių krikšzčlb- 
ri’Į demokratų indėlis krašto laisvės kovoje, tai daug 
jiems negalėtum prikišti. Patys pofitikojė mažai tesio- 
rientūhfhfifi jit» samdo žmones, kurie nieko bendro ne
turi su krikščior.'škąjų demokratija, josibs heMg^ta, ja 
nesidomi, nes ne tie reikalai jiems rūpi. Jie tiek toli nu-

Gegužės 20, 21 ir 22 d. savąit 
galis — penktadienis, šeštadiė 
nis -ir sekmadienis skaitlinį- 

gausioms) Chicagoš

ruoštas reportažas per Radiją Li- 
l^rtr pertiuifefiŪo^'l'Lfėtuvą..

(Bus daugiau)

OzonasClūcagoje
Devynias dienas išsilaikiusi 

90 ir daugiau 'laipsnįųięnų^a- 
tūra Chicago j e trečiadienį nu
krito iki 88, bet ozonas tebepa- 
silieka klausimo ženklfe.cb.tča-

Visų gili užuojauta

Pačioje jaunatvėje mirus a. 
a. Juliui Vytautui Bo&elhri, Ainb- 
■rikos Lfttnvių Tarybos pirmi
ninko dr. Kažo Bobelio 4ūnui; 
visos Altą sudarančios grupės ir 
organizacijos giliai užjaučia pir
mininką ir brangaus velionio 
motiną Dalią Bobelienę, taip pat 
labai veiklią visuomenininkę. 
Ypatingai gausus dalyvavimas 
koplyčioje, bažnyčioje laidotuvių 
pamaldose ir Tautinėse kapinė
se parodė, kaip plačiai lietuviš
koji visuomenė užjaučią Ką vi
suomenininkų šeimą, ištiktą taip 
sunkios tragedijos. Jautriai bu
vo'priimtas dr. K. fedbėlio žodis 
visiems dalyviams suruoštų pie
tų metu, kur jis išreiškė sun-

Dienraščio kainos:
Chicago j e ir priemiesčiuose: 

melams---------------------
pusei metu ---------- -- -----
trims menesiams _______
vienam mėnesiui____

Kitose JAV vietose: 
melams__________ ____
p lis ei metu _ ___________

Linkime konferencijai sėkmės. Visi džiaugsimės, 
Kai bus išrinkta energinga ir už demokrtt^5® Weahtt 
kėVoti pasiryžusi vadovybe. '

— RAWISMW, WfCAGO <tt.1—1 Friday, May

Subscription. Ratos:
m Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
ux month. $8.50 per 3 months. In 
jther USA localities $2o.00 per year. 
$14.00 per six montns. $7.00 per 
dtiree months. Canada $30.00 per year; 
jiher countries $31.PC* per year.

15 cents per copy

REPUBLIK0NAI JUDA
JAV Republikonų Partijos Etninių 
Grupiij Tarybos Metinė Konvencija

“Republikonų Partija yra ne 
vien lojali opozicija. Mes esa
me pasirinkimo balsas, abso
liučiai reikalingas laisvės ele
mentas”. ' jt.

Mary Crisp,
Republikonų Nacionalinio 

Komiteto 2 Pirmininkė.

važiuoja Amerikoje veikiantieji Lietuvių Krikščionių 
Demokratų Sąjungos atstovai į konferenciją visų savo' 
sąjungos reikalų svarstyti. Suvažiuos ne tik iš Rytų,! 
bet ir Vakarų, atskris ir iš Pietų. Atstovai išklausys įvai- 
ųnų pareigūnų, komisijų ir komitetų narių pranešimus, 
kurie visą laiką rūpinosi krikščionių demokratų sąjun
gos darbais ir praneš apie skyrių veiklą.

Sveikiname suvažiavusius Lietuvių Krikščionių De
mokratų atstovus ir nuoširdžiai linkime jiems sėkmingąjį 
ne tik organizacinius, bet ir politinius. reikalus darniai 
svarstyti ir spręsti. Nuoširdžiai likime sėkmės, nes esa
me Įsitikinę, kad lietuviai krikščionys demokratai ne tik 
vaidino, bet ir privalo vaidinti svarbų. vaidmenį visuo- 
meniame lietuvių gyvenime. Lietuviai krikščionys de
mokratai atliko dideli darbą Lietuvos nepriklaušamybei . 
atstatyti, krašto konstitucijai paruošti ir valstybės tei
siniams santykiams aptvarkyti; krikščionių demokra
tų daug prisidėta ir didžiausios lietuvių tautos nelaimės’ 
metu, kai kraštas buvo okupuotas ir visas nepriklauso- goms ( 
mas lietuvių gyvenimas' sutremptas. Lietuviai ’krikšeio- srities etninėms grupėms buvo 
nys demokratai ne tik padėjo suorganizuoti Vyriausią 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą, bet ilgus metus šiai Or
ganizacijai vadovavo, teikė instrukcijas, kaip sumažinti 
tremties vargus ir kaip organizuotai pasiekti demokra
tiškai besivaldančius kraštus.

Dr. Kazys Bobelis iškviestas 
gegužės 26 d. dalyvauti posėdy
je JAV Eenergijos koiiisijos>, 
kurios nariu jis yr& - paskirtas. 
Posėdis Įvyks valstybės Žepariž- 
mentb rūmuose. Ta progi dr. K. 
Bobelis turės pasitarimas 
tuvos reikalais su valstybės dė- 
partamento vadovaujančiais Aš
menimis, su kongreso nariais. 
Taip pat posėdžiaus su Bendro 
Pabaltiečių komiteto vaddtybe.
Lietuviams svarbi režb^ucija

Senatorius Robert Dole (je^p.r 
Kans.) pasiūlė senate rezoliu- eija, pavadintą S. Con. Bes. žį,(»e* ta#

kuria JAV delegacija Belgra
do konferencijoje įpareigojama:

1. Aiškiai pabrėžti Amerikos 
žmonių nusistatymą ginti žmo
gaus teises, plečiant laisvę pa
saulyje, drauge pažymint šio įsi
pareigojimo svarbą Europos sau
gumui ir bendradarbiavimui.

2. Reikalauti, kad . konferen
cijoje būtų iškelti ir išdiskutuo
ti Helsinkio susitarimų pažei
dimai, ypač kaš liečia žmoniš
kumo idealus.
, Rezoliucijoje primenami Hd-

FIGHT HEAP! DISEASE

GIVE HEART FUND

I



r

Lietuvis pasaulinėje spurtoje
Angyje* “Anima! World”, Žurnale* pažymėjo

DR. K G. BALUKAS
. AKUŠERIJA IR MOTERŲ . -----------j-------------------I

GINEKOLOGIN* CHIRURGIJA .ffurna|į ifep^dfoo gairins hv Baresti ArėfSs Vit-
"f « Ariįo NE4)

C* . ' BEAU Situos du pave
Fruma ligonius pagal sus.tarimą, j1 r'

Jei neauUiepw. ąkambmli 374-8004, kai jie buvo padalyti vi
— I to Bureau fotog-afų. 1

EUS ,Luvo.F.dita VitkauskienėDR. C. K. B' 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 625-0543 

Fox Velky Medical Center 
&60 SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. 1’AULV. DARGiS
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS i

Westchester Community klinikos, j 
Medeinos direktorius 

1936 S. Manheim Rd^, Wesfchtflec fit 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir

S®

VWV.VAY.^WVAWWYWWVAVAWAWAWWWW

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVT^IĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Lome Bet aš sakau jums, kad 
[mes greit grįšime”.

Valdės sakosi nieko nepa- 
^ųnes ■ menąs, kas atsitiko per tas 

' praėjusias 15 minučių. Kai ku 
I rie skeptikai sako, kad tie ka- 
į relviai, galbūt, matė dykumos 
"miražą. Bet pranešimai yra 

■ gauti apie kitus matymus šios , 
sostines (Santiago) pf|ieinies- 

jčnjose, lietingoje ežerų sįrity-
J.T.rf.in- *p5e iT V^

•• * feum Magellano Sąsiaurių pa
jos patruliams j ., ciame pietiniame kontinentoĮ tauzą miegant. . 1

- ' j gale.
i. .

Oscar Bravo, Punta Arenas 
Į radio pranešėjas Sąsiauriuose, 

kad jis vieną naktį

Čilės patrulių ir 
UFO kontaktai?

CHICAGO. Sun

ANIMALS

SANTIAGO (AP) _ Tai at-'

"ŽiOrčkit*, broliai, { savo paiauklmą, kad nedaug yra iimintingv kO- 
ny, nedaug galingy, nedaug aukštos kilmė* yra pašaukta" — 1 Kor. 1:26. 
Keista, ar ne? Bet atsimename, kad pats Viešpats pralenkė tuos, kurie 

manė esą teisingais ir priėmė tik ramiuosius ir nuolankiuosius. Tik nuže
mintos širdies- tikrieji Jėzaus Kristaus pasekėjai yra mokomi jo mokykloje. 
Kaip Viešpats priėmė ir myli žemos kilmės žmones, taip ir mes turime juos 
mylėti, ne dėlto kad jie nėra aukštos kilmės, bet todėl, kad jų širdys palin
kusios prie Dievo ir prie teisingumo. Jei jie myli teisybę ir nekenčia pik
ta, tai turime juos mylėti ir visais galimais būdais gelbėti jiems pasirody
ti tikrais ir ištikimais Kristaus pasekėjais ir padaryti savo pašaukimą ir iš-

t$.: 562-2727 arba 562-2728

ftez-t GI 8-0873 

bit W. E1S1N-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ UGOS 

GINEKOLOGINE. CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie An. WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei -neat
siliepi, skambinti Mi 3-0001.

BE 3-5S93 .
- ' f J r f--

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 Wert 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

489-4441; 561-4605 
ODOS LIGOS — CHIRURGU A 

~U>02 *N. WESTERN AVE. 

5214 WESTERN AVE. 
Telefonas atsakomas 12 vaL

Visi fino, kad mirtis yra Daun b paliečia kiekviena. Bet kur yrt ml 
ru»..V? | klausimą atsako knygute "Viltis po mirties", kurių gausite 
riav%ok«msL RalyMt*: '

F. ZAV15T 3715 WEST 66th S^CET. CHICAGO, ILL. 60629
- ■ IV. RATTO TYRINETOJA>

dų 'vyrtl stovėjo sargybos. Štai į” 
' ga TŠ dausų pradėjo žemyn 
i leistis du kviestis objektai.

Vienas iš jų nukrito į Atidų Pran^s<-
, aUcalnes nebenfelomai, bet vy- atsibudęs ajpfe 3 Valandą ėjo 

,• t , m, 1 kurie jas buvo i........... .
šis šunelio paveikslas ir ži- Astoria rimuly sumesti Tin- švesos a^n

nia rirl" “Anilnrf WorM” buvo kimiai spaudos atstovai

dienos panfiPėjimui vaišių, sn užlipinto pirmos die1 J\?}ras*s’ J’l P 11 eisknnu« nu* r
— - šftefdp beveik, iki pat žeui s

per kokius 500 jardų nuo sto- 
vykloš. Tų vytų pasakojimu, 
tas (ojektas) švietė violetine 
spalva sū' dviem intensyviai 
raudonais laiškais.

Patrulių vjfdas kapralas Ar 
niando Valdės įsakė karei-j 
riams pasiimti ginklus. Pats 
nuėjo, Vienas, ištirti ir, tų vy? 
rų pranešimu, stačiai dingo be; 
ženklo. Penkiolikai minučių 
praėjus jis grįžo, bandė kalbėj 
Ii ir neteko sąmonės. «

Jų tvirtinimu jis sąmonę at_|v 
g&vo.apie 7 vailandą ryto, bet] Panasaus- 
jo laikrodis tddė tik 4:30, amž 
daug / tą' laiką kai jis grįžo. 
Taip pat jų. tęigimu, laikro- 
dėfio data buvo nuėjusi pen
kiais dienas7 pirmyn 
turėjo apie savaitės 
kusta barždą.'j.

Kaip jo draugai 
atgaudamas sąmonę 
katbėgo: “Jūs nežinote kas 
meę esame nei iš kur mes atvy-

* ■
kur tik yra anglų kalba pašau-

—I

KOBEI.IV šEL'IĄ
I

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

prirengti, kai šio pašto ženklo ir po “souvenir” programą tp 
pirmos . < - . . .. ... ,.. j....
buvo 'New Yorke, Waldorf — uos pašto ženklu.)

pilnai at- vandens atsinešti.
“Pradžioje . pastebėjau, kati 

dangus buvo šviesus**' sakė jis. 
Atitraukus užuolaidas pama
čiau ore pakibusius ir keistas 
šviesas — skaisčių ir oranžinę 
leidžiančius du objektus.

“To‘s šviesos užgeso, bet vėl 
pasirodė jau violetinės spal
vos. Tuontot abudu (objektai, 
apskritos formos, labai greitai 
nuskrido atsiverdami V. for
mos ir aukštai dausose užsida
rydami. Pagaliau jie dingo ki
toje Sąsiaurių pusėje.

Keletą naktų vėliau kelei- 
lifiai, važiavę autobusu iš Puer- 

^lio Monte j Puerto Varas,.Čilės 
I pietuose, pranašė matę kažką

Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
tei. 737-8600 
Tel: 737-8601-

FR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
Tikrina -akis. Pritaiko akinius 

’ “contact lenses”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree

ir

irfKBtŲ.V’USLįs IR 

PROSTATOS -CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valdan trad- nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad, nuo 5—1 vai. vak.

tę&E; 776^2890 :;i - 
. . Kaulas lVlėt^'446-5545 r

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas 2652 WEST -STREET

Tel. PR S-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad, 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 *vaL popiet -ir kitu laiku 

pagal susitarimą. z

Šunelis paveiksle yra su sa
vo savininku dailininku Nor
man Todhunter: kuris šunelį 
ir nupiešė' pašto ženklui.

Pji veikslo dešinėj stota News 
Bureau direktorius Arėjas Vit
kauskas; stalas buvo vienas 
urie luncheon daly vių kitų sta 
lų. 'šie paveikslai Wvo per Arė 
jo Vitkausko News Bureau jš-į Vanok Street, JersĖy City, N 
spausdinti dar dvidešimts ke- J. 07302.
yriuose kituose žurnaluose!

Panašūs Arėjo Vitkausko 
darbai nuolat spausdinami vi- 
so pasaulio angliškoje Spaudo
je ir biznio atžvilgiu pasiseki
mas yra nuolat didėjantis.

Arėjo Vitkausko “World — 
Wide .News Bureau” yra 3$)

didelio širdies skausmo valandoje ..

SŪNUI IR BROLIUI MIRUS

ir Vaides 
laiko nes-

pasakoj a5 
Valdes

aid

4005-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741-1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

t ORTHOPEDASi’RCiTEZISTAS
Aparatai - Protezai. MecL Ban-

CTir dažai. Sffedian pagalba kojoms.
(Arei ^Supports) ir t. C

VaL: 9—4 it *6—8^ šeštadiemais 9—1
2*50 West. 63rd SU Chicago. IH. 6062$

TeleE: PRospect 6-6084 —

Pagal tews GRISH.
Gyv. 7158 South Lawndale Avenue.

« .Mirė 1977 bl gegužės 25 <L, 4:30 vaL p. sulaukusi senatvės.
1 Gimusi Lietuvojg, Raseinių apskr., Tytuvėnų vaisė.

AirferikoS e išgyveno 63 mėtos. ?
| ęabko nuliūdę:. 4 dukterys— Bemice Kasarskį žentas Stanley, 

Ann Dilert, žentas Adam, Josephine čiurinskas, žentas Kazys ir Lu-
I ciRe VėSotta, žėritas Vito, sunns Joseph, marti Ruth, 7 anūkai ir ki-
1 ti giminės, draugai bei pažįstami. Lietuvoje liko 2 seserys.-

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans kopiyč oje, 6S45 South Wes
i fern Avenue.J šeštadienį, gegužes 28 dieną 10:30 vai. ryto bus lydima iš kop- 
| tyčios į Šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią,, o po gedulingu 

pamaldų bus laidojama Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.
Viši a. a. ELIZABETH VUTŪNAS giminės, draugai ir pažįstami 

TNiošĖrdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Dukterys, sūrios, anūkai, giminės.

Dėl informacijų* skambinti 737-8600 arba 927-1138.

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY FULLS GBiunTČIA 

2443 WEST Mrd STREET 
TelefŠnlff: >R 847833 ir'PR 8-0834 
s Taip 4>at faatjjoji Barbaro* ir 
Gene Drt$hiy krautuvė

THE DAISY STORE 
99T8 Southwest Hwy, Oak Lawn,

( C6KXRAUSTYMA4

Laid imat — Pilna apdraudė 
KERĄ -RAINa

Tel.WA 5-8063

M 0 V t N G 1 

Ap3r«utt»s perkrausfymat 
•towing 

AfctAltKS VILIMAS * 

T«l. arto 376-6996 i
i Iii — a fc- m /

i SOPHIE BARČUS
JO ttfMOS VALAWOS

I * ’ * '
j x¥i$ot programos 41 W0PA*

1490 HI, A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo ptr- 
au«W*6 iM MttUffigiia 12:30

W ft*o.

HRMtoek 4-W3
- riW K Avt.

’ užjaučiame.
iPakalniškiai

All-ee*rwitc «*- 
Passbook Saving*, 
pounded daily —

BEHOVE THE PINEAPPLE FROM 
FRUIT Lt 
IF EACH

BCnHSHULS. HALVE 
$E. SLICE OFF COKE CTOP FOKTlOH) 

___________ Čfc.mNK wrv. putwukntue 35 
SHELL H MAKES AN ATTCACTNE SBVWG PISH

LIETUVOS AIDAI
Peh'kV. <9:30 - 11:00 v. v. - 1490 AM 
Sest. 8:00 • lOzOG v. v.. - 106.3 FM 
Sekrri?j<J. 9:30 - 10:00v. r. - 1230 AM 
Ve4a K. BRAZDŽIONYTŽ ;

2646 W. 71sl,5tteet, Chicago, Illinois 60629 
Tefgf. = 778-6374

MM TO CUT AND SEME FRESH PINEAPPLE

GSow TWAT A PLUMP ANO FRFSTL' 
LOOKING PINEAPPLE HAS FOUND 
A HOME NYOURKTKHEN.YOU 
MAY WONDER ABOUT THE 
EASIEST WAYTSOUTAND SERVE 
THIS PELIOACY.WELL.ITOXJLPRT 
BE EASIER,

IEVAS IR SUNOS
. Ą1 ARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street J
Telef.-: GRovehill 6-2345-8 *

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhall ‘3-2108-S

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

E5

NARĮ a I: >
CMeagos <
Lietuviu \
Laidotuvių >
Direktorių
Associacijos $

TURIME . 
KOPLYČIAS 

Visose miestu 
DALYSE.

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

, ANTANAS M. PHILLIPS
Tumas ik “Laurynas Labanauskas

3307 So. LUU’ANICA AVENUE. Phone: Y Ard s 7-3401

Nuo 
1914 metų

Midland Savings fcptar- 
niHUa urupyuiu a nar&u 
pakulų reAk^ios mCt

* *4 MpJTiiftKCS
JUiUb di LuurUs tra.uuyu 
paoiuMzj title. AiCi Wui« 
UlLUC UUU JdflU 

d amoA
|kl

• 1657 W. 69 SfReET \

vet. .-w

S f . r-» fcA t

MIDLAND 
SAVINGS
Ay Loan assCsiaviok 
4040 Archer avimus

CHICAGO. ILLINOIS 6>J632 
JS8-W3

4 Years Savings 
ČertiTici'tė

ittAY THfe PINEAPPLE ON ITS 
SIDE.WnH A LARGE,SHARP 
KNIFE CUT LENGTHWISE FROM 
THE BOTTOM THROUGH 1HE6R0WN.

?0 REMOVE THE FRUIT, 
INSERT A CURVED KNIFE 

CLOSE TdlME SHELL AND 
OJTAU. MW AROUNO

BUTKOS - VASAITIS
I44v So. dOUi Cicero, 11L Phone: UCympic 2-1W3 

- a....... ......... ...

PETRAS BIELIŪNAS
4348. So. CALlFURNiA -AVĖ. Phone: LAfayette 3-3572

' y GEORGE F. ItUmiiNaS
AŪM So. lziWAi\i€A AVĖ. ' TeL: Y Art s 7-113^-1139

STEPONAS C. LACK IR SUNOS
'■ (LACKAWICZ)

2424 W EST 6M.h STREET Rėpubl’c t-1211
2314 WEST 23rd PLACE Virginia ?-€67X
1102b SUL TH WEST HIGHWAY. Palo® Hitla, HL S74>4410

P. J. RIDIKAS
'MSI Bo. HALSTED STREET Phone: Y Aidi 7-ltll
■MgįM—e■B.iLMimlit I

S — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILI— Friday, May 27,’1977
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. APLINK MUS IR MŪŠŲ NAMUS
Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

Planuojant virtuvės bal
dų bei įrengimų išdėstymą, rei 
kia parinkti šaldyvuvui vėsiau 
šią vietą, i>ent atokiausiai nuo 
krosnių ir šildymo pečiaus ar 
radiatoriaus. Tokiu išdėstymu 
sutaupoma energija ir apsau
godamas pats šaldytuvas bei jo 
motoras nuo pergreito susidė
vėjimo.

JAV ir Italija užaugina 
pusę pasaulinio persiškų sly
vų (peaches) derliaus.

Virimui ir kepimui stikli 
niai indai vis labiau įeina ma 
don. Jie turi pirmenybę prieš 
blizgančio metalo indus, ;kad 
neatmuša kaitros. Kepant stik 
liniuose induose, reikia nusta
tyt] temperatūrą 25 laipsniais 
žemesnę, negu nurodyta Faren 
heito lentelėse. ■'*’

Maža kanutė sušaldytos 
į ledą sunkos, padėtos į prieš 
piečių maišelį laikys pakanka
mai šaltus produktus, o atėjus 
priešpiečių metui, sunka bus 
atšilusi ir tinkama gerti.

Žemės riešuto antiška
sis pavadinimas peanut yra su

tus kiekvienas. Kalbąpt apie 
kepinius ir kepyklas, įdomu 
žinoti, kad Massachusetts vals
tijoj nuo seniį senpyėš 3'ra jsta 
tymu uždraustą'atsiremti į 
kepyklos lentyną.' ’’

♦ Nuo senų senovt's vyraii 
ja įsitikinimas, kad valgyti jū- 

1 tų austres yra ne tik sveika, 
bet ir gerai veikia į protavimą,

1 nes austrėse yra daug fosforo. 
Iškalbingasis senosios Romos 
šert. Ciceronas jas valgė dri. 
dar didesnio’iškalbingumo, p’ 
prancūzų kai-alįus Liudvikas! 
XI jas* -valgydamas tikėjo ge
rinąs k'avo intėHgericiją.^Jis ne 
tik pats valgi* bet ir liepė val- 
'fiyti savo patarėjams. Senovėj 

, mpilpe

REAL ESTATE
Nsmsl, tern* — Psrdsvlmul 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

___ ________ ___  
PASKOLOS -PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 

1R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKEJ1MA1S
• DEL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS l

dėtas iš pea-žirnis ir nut-riešu 
tas,’nėra nei žirnis, nei riešu
tas. Ir perkeltoji peąįnit pras-' 
niė reiškia “nei šis, nei tas”. 
Žemės riešuto tėvynė yra Pie 
tų Amerikos tropikinės sritys. 
Iš čia jie nukeliavo-kartu su. 
tyrinėtojais į Aziją, vĄfril^ ar 
Europą, šiandien žemės/f.*^ 
tus rinkai augina apie-50 vals
tybių, o daugiausiai jų'išaugi
na JAV, Kinija ir vakarinės 
Afrikos valstybės, ,žęmės rie
šutai yra ne tik skanūs, bet,ir 
maistingi. Jie turi apie 
proteinų, o be kaupo valgoma
sis šaukštas riešutini!’ sviesto 
savo maistingumus bei protei
nais yra lygus 2 kiaušiniam,. 2 
uncijom. Čedar sūrio, -liek- pat 
liesos mėsos, žuvies arba pau
kštienos. Kartu su riešutiniu 
sviestu tinka bet kokio skonio 
ar uogų marmeladas./ ,

Nors Amerikoje^yrą. ma
doje įvairių vaisių, 
obuolių, apkepintai bei kepi-ttoje vietoje ir ^rau^nti 12 t Va
niai, tačiau suvalgoma daug land^ Rai ErugSj 
tortų, šiais iaikais^ amerikg-'pilti f stiklaini-ar-butelius ir 

laikytį šaltai... >■ y .’
■; Viriial kvortai duoninės gj- 
ros smulkiai supjaustyti svogūr 
nų’laiškų, krapi^ ir sutrinti su 
druska/ Agurkus ar -ridikėliuš 
tarkuoti stambia tarka ar smul 
kiai supiaiistyti, įdėti du .šaukS-r 
tuus grietinės, išmaišyti; Val
gyti, su lupenomis išviriomis ir 
luptomis bulvėmis.' ; >,;

' M^ Jilityrinytė

jaunikaičiai jas laįkė meilės 
eliksyru ię n'eše savo sužieduo
tinėm vieloje gėlių. Amerikie- 

j tis J. Swift pirmąjį austrių ra- 
fgautoją laikė drąsuoliu. Dėl to 
Įniekas nesiginčija, nes prie jų 
priprasti bei pradėti valgyti nė 
į;a lengva. Kaį kurie tvirtina, 
kad austres valgyti' ” pradėjo 
beždžionės. Jo^5 jąujcdavo.'kkol 
Aiųslfė. /žiovaudama atverdavo

~Gira ir girės šaltibarščiai
■ -v.‘. ' ■

Džiovintą jhodą duona užį>li- 
kinti verHanciū Vandeniu; Kai 
atvės,i._perię(»ėjįvS įdėtį..truputį

lą ba'gč:
Cicero Ąukšt Lit. mokyk

Skopaitė,Ir.
Vyt.Mickutė,-Vikt. Barkauskas, 

Bukauskas, Vytas Mickus, 
toras Radvilas ir Edy.a
šulaitis.:
auklėtoja buvo 
šubienė. MoksL
tuvės
lomus įteikė dir 
kubka,, sveikino 
Stakevičius, • dir. 
Tėvu komiteto

■ klasės 
mękyt. A. Ka- 

mętų ūžbąig- 
21 d. Dip- 

J. Ja- 
kųn. kleb. J. 
J. Masilionis,

Kapų lankymo vadovas, kol. 
Juozas Bagdžiųs.

— LEVS. “RAMOVĖ” skyrių 
atstovų suvažiavimas įvyksta 
1977 m. gegužės mėn. 28—29 d. 
d. Tautiniuose Namuose, 6422 
So. Kedzie Ave., Chicago, Ilk

Ta proga rengiamas koncer- 
tas-balius, gegužės mėn. 28 d. 8 
vai. v; Tautiniuose Namuose,.

ėjai per metus suvalgo virs 800 
milijonu tortų, taigE jio7^ tor-

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA »■
Jeigu įdomaujatės įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamo tur

to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakušorienė$į 
Realtor, vadovaujama Betuviška įstaiga :” s.i

6705 Gulf Blvd., St Petersburg Beach, FL. 33706 
TeL 813-367-1791 dieną arba 813-360-0744 vakare.

f TRUMPAI
z -z- . » į 'y ...<J ■'• 7* ,v* x -."W

PETRAS KAZANAUSKAS. Prezdentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

Tėvų 
ma.
P 
perėme

land.

vardu kalbė
ki a?ės raktą

deve- 
i jokį Įąiš- 
prenumera 
ris prieš lai 

gaišti

land, Ohio, atsiuntė .tokį 
ką: “Pratęsiu savo‘ prenu 
tą vieneriėms metams pri< 
ką, kad jums- nereikėtų ; 
raginimams. Siunčiu $26

Koncerto meninę programos 
dalį atliks sol. Jonas. Vatznelisj 
akompanuos muz. Alvydas Va-

> Ąžuolosaįtis. šokiams gros 
Stelmoko orkestras. v

Visuomenė kviečiama 
te-baliuje dalyvauti.

Kvietimai ’į: kpnįcertą

koncer

SODYBŲ PIEVEt £ S
vėlė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginta. Reikia - patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi - "t diiiirt

Knygelėje surašyta viskas, kad’ liečia pieveles.; Apr^fta kaip

už laikraštį ir. dešimt dol. ‘ au
ką nauji|; mašinų įsigijimui. 
-Linkių' rėdakcijai ir adminis
tracijai geriausio pasisekimo 
darbe ir laikytis, kaip iki šioj 
laikėtės.” Dėkui už laišką ir už 
auką, taip pat'už ankstyvą pre 
numerates prątęsirtią.,:

„i* - - : '
; J—i Balys Klovas iš Marquet
te Parko kiekvienais metais 
stambia auką .paremia Naujie: X/T-. " ■- - -j

nų leidimą. Dėkui už ankstybą; 
prenumeratos pra tęsimą ir ta 
proga atsiųstus dvidešimt dol. 
Mašinų fondui. Taip pat dėkui; 
tos apylinkės tautiečiui, užsi
sakiusiam Naujienas- vien e-, 
riems metams, bet .pavardės 
prašiusiam neminėti. Platini-: 
rmo vajaus proga Naujienos 
-yra siunčiamos susipažinimui

Kvietimai T koncertą gauna
mi: pas p. V. Kulikauskienę, tel. 
735-5118, p. A. Tverų, tel. 737- 
1941, Marginiuose tel. 778-4585.

(Pr-)

lėžiūrų varžybos. 454 psl. $3.00. 
Naujai pasirodžiusieji autoriaus 
tarnybos atsiminimai apima 
Nepr.- LietuVbs' laikotarpį nuo 
1926, baigiant 1940 m. Plačiai 
aprašoma Lenkijos 1938 m, ul
timatumasLietuvai ir jo pasė
kos. Galima gauti NAUJIENO
SE,'prisiuntus $3.00 ir $25 cen
tus pašto išlaidoms. . . , .

arba Money Orderį, o mes knygelę' jam pariųęme. Pizdgos prašoma 
siųsti tokiu adresu:

1739 So. HALOTED ST, CHICAGO, ILL. 8060Š
r J ■. - -■ -y--y

NAUJŲ S
NAUJIENOMS Kemet 

Amerikos lietavtn 
aus Ir atliekant būtin
Mamia Naujienų plati

— Rašyt. Antanas Vaičiulai
tis iš . Washingtono atvyksta

vak. Jaunimo centro . karinėj 2 savaites .nemokamai. Vyks- 
skait^ri paškaitą^apie- Oj^airą jtaht afostogu gera proga susį- 
=V., Milašių, o : sekančią dienąlįiažinti su ;Naujienoinis. Prašo 
tuo p.at-Iaiku ^^nfa^^^-Mfį^^p^^t ądr^.irinųo .ka- 
jos^ vąkare.-<;-šyies<ŽĮ ir; garso- ida atostogaujate, r -

• Argentinos vardas yra kilęs 
iš argentufti—sidabras. O iš kur 
Brazilijos pavadinimas? Ispa
nai ir portugalai vadina ten au
gantį rausvą medį brazil var
du, iš kurio kilo krašto pavadi
nimas. . i

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

—f

bendru latttta-

AlękiHene.;a rį.

— Itęhokeš -Meras gavo LŽė-. 
tuvių. ’Rašytojų INjos ■ premiją 
iiž romaną “Striptizas”. Teisė 
ją komsiją ’šįįlTarė, Aušra .'Juį 
raštenė, Alė Sfaknienė, Pranas 
Naujokaitis, . Vytautas Vcfer- 
tas ir Leonardas Žitkevičius. 
Premiją skyrė Lietuvių Fon-r 
daš. ■ / ‘

h—LKVS. '‘RAMOVĖ" Chi- 
<»gos skyriaus l.ramovėnai š. 
:&!.• gegužes merit- 30 .d. pirma
dienį,- įprasta tvarka atlankys 
įnirusių 'ramovėnrų.* kapus’: Lię 

’ fiįvių' sŠv. Kaziniiėro ir Tauff-. 
nėse kapinėse. ' /
'■'Susirinkimo punktas: 9.00 
vai. ryte, 111 gatvėje “pirmieji - 
vartai į_ rytus nuo pagrindinio 
įvažiavimo į kapines. e

For plant in heavy 
metals industry.

Applicants must have well 
rounded mechanical background of 
conveyor systems, overhead craneą, 

hydraulic systems and other 
plant, machinery.

Welding experience also required.
R. LAVIN & SONS, INC

, 3426 S. KEDZIE AVE.
(Equal Opportunity Employer)

DIE SETTER.

tfnlxli. < z
NAUJIENOS palaiko -Tisas betariu demokratines trupei, 

djas ir remia Tisų betariu bendruosius darbas N
NAUJIENOS atstovauja tyl 

tikos ir poltinlų Ura 
Ir reikalingos, net b

; Ilgametis patyrimas sąžiningas darbas
,į Jei ruošiatės kehauti — kreipkitės J Lietuviu Įstaigą:

C' American Travel Service Bureau 
s* Western Ave^ Chicago, W- 60643 

Telef. 312 238-9787

DIE & AUTOMATIC FEED 
COMPANY BENEFITS

C. J: B. INDUSTRIES, INC. 
3161 NORTH ELSTON • 

267-2794.

|< betartų dauguma Bals peataettmo, reto- 
ų laikais. Jot yra viriems Įdomios, nandingoa 

___ _ uos. Ne veltai, gerose draugijose girti Naujio 
nas yra mada. lai ta mada tampa jar prenumeruott

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajau! komisija JuMUejinių meta IJ?€* 
aelbdama platinimo vajų kreipiasi | visus lietuvius piaekti UetavBŽos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandine tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir viaos SeMjoe, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių gerovei, riekiant visuotino Ue- 
mviškų reikalų renesmaa. f
KAINUOJA: Chleagole Ir Kan»do|e mefatns — $WA0, puael metų — fltMį 

trims mėn. — $L50, vienam mta. $100. Klfete JAV vM**s metame 
— $26.00, putei metų — $1100, vienam mėn. — R2JQ. Užslenta* 
n — $31.00 metams. Svtlpažinlmol riunSama sevaHy ĮMmikimst.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpa.

• patarnavimas užsakant lėktuvų, traukiniu, laivų kelio-
(enrises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda- 
kelioniu draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 
_ jaeiškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor-

nių (t 
me keli* 
Sudarome . . _ . _
nacijas visais kelionių reikalais.

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

• Registruojami ekskursantai PLB organizuojamai kelionei { Angliją, 
Lietuvių stadijų savaitės proga liepos pabaigoje. Kelionė iš Chicanos ir at
gal kainuoja $355. Informacijos taip pat teikiamos agentūros skyriuj, esan- 
fioj Jv. Antano Taupymo Bendrovėje Cicero. III, TeL 682-6707,

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

INDUSTRIAL SEWING 
MACHINE OPERATORS 
Experience, Necessary.

APPLY IN PERSON
(AMERICAN GUARD-IT 'COMPANY, 

Inc.
1240 No. Homan 5
Chicago. Illinois

RENTING IN GENERAL

NAUJIENOS, .. .j
1739 South Halšted St . • ?

Chicago, HL 80609 ' j
dot Naujieną prtaxmaratti, VnbūleįfnloSiunčiu

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai Ir be jokių įsipareigojimą.

PAVARO® IR VARDAS

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKIENt — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

2608 West 69tJh SU Chlesgo, HL 6062® • TeL WA 5-2787
• ‘ Didelis oaslrlnklmat gere* rOUt Jvalrly prsM$>

MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIU. 7

IŠNUOMOJAMAS 4 kamb. botas 
2me aukšte su baldais suaugusiems. 
6541 So. Campbell Ave. TeL WA' 
54616.

FOR RENT 5 room flat. Space hea
ters. L-rst floor, front ^dulta only. 
4508 & Honora. Phone 8 to ? PM. 
376-2443. *

MISCEULAMIOU1 
jvalrOf Dalykai

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE ' 
4561 W. 69tfc $»v CMcsųn, Irt. «O429. — ToL WA $-2737

ŠEŠIŲ apartmentu puikus mūrinis. 
Arti šv. Kryžiaus ligonines. $17,000 
pajamų.

ERDVOS mūro bungaloy. 3 miega
mieji ir valgomasis. Arti musu raštinės.

3 BUTAI ir biznis, gera transpor- 
tacija, arti bažnyčios.

TAVERNA ir 6 kambariu butas vir
šuje. Reikia greit parduoti. Duokite 
pasiūlymus.

2 BUTŲ medinis/ $12,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

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

I". '

TRŪKSTA NAMŲ PARDAVIMUI
Namai pardavimui:

____  /-r - -.:*% •
6 MIEGAMŲ mūrinė rezidencija^ su 

valgomu. 2 masinu mūrinis garažas. 
ApyL 66 ir Mozart.

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

5 AKRAI ŽEMES su dviem namais 
ir puikiu sbdu prie 123-eios ir Ar
cher.^ Kaina $97,000.x -•

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

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

60 AKRŲ farma į pietų vakarus nuo 
Lemonto. Galimybė išdalyti sklypais. 
Kaina $5,500 už akr^.

jveiri apdrauda. — INSURANCE 
BUtŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

; • “ nuomininkus
p , 4243 W. 63rd St, Chicago

1 Tek 767-0600.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 

A famous narna In Southern Building 

Regional Office Cameo Tower Build- 
r - ' • - >- -/ " • >■
Ing : -

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-8200

ANNA DOCHES
Lithuanian Representative

RESORTS AND VACATIONING 
Kurortai ir Atostogų Vistas

COSMOS APARTMENTS 
7338 Coouina Way ■'

St Petersburg Beach. Fla. 33706
J. X Peldys

Renduojam butus—metamą, mėnesi
niai, savaitėmis. ' Vasaros metu pi
gios kainos. Visi patogumai, arti jū
ros ir žuvavimo, maisto krautuvių ir 
autobusų. Dėl daugiau informacijų 
prašoma rašyti arba teirautis tel. — 
831—3600998. f

MISS SONYA 
Gifted Spiritualist

Consultant — Healer A Adviser 
Will help you no matter what your 
problems are.

1037 West Irving Pk.. Cbdago, HI. 
For appointment call 871-6828
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Didžiausias kailiu
pUf Tleirfiitelt x J-* 

Urtovt jkilHnInfr^ 
CbioBfO> T“

NORMANĄ

(įstaigos) ir 
677-848$

185 North Areštu

Only you

forest fires!

PLEASE
BE

SKELBIMAS

6 KAMBĄRIŲ tvirta mūrinė rezi
dencija prieš parką. Labai dideli kam
bariai. I* vonios, $26,000.

2 BUTŲ gražus mūras Marquette 
Parke. Du atskiri Šildymai gazu. įreng
tas beismantas, garažas. $32.000

IŠTAISYTAS 4 butų, mūras. Atski
ri nauji gazu šildymai, platus skly
pas. 2 auto mūro garažas, Marquette - 
Parke. $43,900.

TVARKINGAS 3 butų mūras. Nau
jas gazu Šildymas, 3 auto mūro gara
žas. didelis sklypas. Gage Parke. 
$38,600. ■ , \

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

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET 

TeL 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw. Ave. 

Tgl. 927-3559

TAISAU IR DAŽAU
NAMUS
Tėlefonuoti: _>

476-7727 arba 523-9367

62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI*
Tiktai -598 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams
. • - Kreiptis

A. L A U R A I TI S.
4645 So. ASHLAND AVĖ.

5254775 *
1-- • -v’’' ' ■ ’’

LAIKRODŽIAI Ir BRANGEnVbRS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

TalriL: REpublic 7-1941

k u s ' 
Notary Public

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplawood. Tai. 254-7450 
Taip pat daromi vartimal, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybė* prą- 
iymal ir kitokį blankai

PERRY PLAZA MOTEL 
007 Park Ars., Hot Springe, Ark. 
Albertas ir Kastutė Rožėnal, Sav.

Kambariai ir kitchenette vienetai. 
. Spalvota TV, šildomas maudymo

si baseinas, telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti teL 
501-623-9814.

BEST THINGS IN LIFE

Ijįil Frank Zapolit

GA 4-8654

STATI FARM

IMSVRĄIK

Slate Fann Life Insurance Company

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avk 
Chicago, III. 60631 T«l. Y A 7-5980

•NAUJIENOS’ KIEKVIENO

LIETUVIO


