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TERORISTUSANGOLOJE VYKSTA SMARKIOS KOVOSSU RUSAIS IR KUBIEČIAIS
Angolos gyventojai reikalauja demokratinės 
santvarkos, priešinasi naujiems kolonistams

JOHANNESBURG, Pietų Afrika. — Vakar prasidėjo smar
kūs susirėmimai tarp komunistinės Luandos valdžios karo jėgų ir 
laisvos ir demokratines Angolos siekiančių jėgų, susibūriusių i 
UNITA judėjimą. Jau nuo kovo 18 dienos komunistinė vyriausy 
bė pradėjo traukti Į pietų Angolą ginkluotus savo dalinius, kad 
išardytų laisves siekiančius angoliečius. Nepriklausomos Angolos 
užsienio ministeris pareiškė, kad dabartiniu metu angoliečiams 
tenka kovoti ne tik prieš gerai ginkluotus ir organizuotus Kubos 
karius, bet ir prieš naujai atsiųstus Rytų Vokietijos karius. Luan
dos vyriausybė įsakė kubiečiams ir vokiečiams išnaikinti maišti
ninkus.

TRUMPAI IŠ VISUR

JIEDU IŠ ANKSTO SUPLANAVO IRNUŽUDĖ EGIPTO ŽURNALISTĄ
Buvo pagrobę keleivinį lėktuvą, kovu metu 

gyvybės neteko 15 Egipto kareivių

NICOSIA. Kipro sala. — Kipro teismas, apklausinėjęs liu
dininkus ir apsiausi nėjęs teisiamuosius palest iiieėius. 28 metų 
amžiaus Samir Mohamed Khandar, ir 28 metų Zajed Husein Ali, 
pripažino juos „altais ir nuteisė šių metų birželio 1 dieną pakarti.

Sutraukta 5,000 |
apmokytų kubiečitj _ 

Dalis Angoloje buvusių Kubos 
karių paskutinėmis savaitėmis 
buvo permesti į Etiopiją, todėl 
ir Pietinėje Angoloje prasidėjo 
gyvesnis judėjimas ir susirėmi
mai tarp Kubos ir kitų užsienier 
čių. Susirėmimų metu paaiškė
jo, kad kubiečiai buvo išsiųsti į 
Etiopiją, o į Angolą atsiųstas di 
dokas dalinys iš Rytų=yokieti- 
jos. Gyventojai- pastebėjo, kad 
vokiečiai, tai ne kubiečiai. Jiems 
klimatas labai šiltas ir jie neži
no, kuriems galams jie buvo pa-j susirgtų sunkiose sąlygose, 
siųsti į Angolą. J Pietų Angolą — BONOS vyriausybė prašė 
sutraukta apie 5,000 Angoloje] prezjjenį^ Carterį atšaukti nu- 
paliktų Kubos karių.. Sovietų la- negaminti daugiau neut- 
kūnai keliais abejais puolė an-į^^ įK)mį>lL bet prezidentas at
lečių pozicijas, bet jiems ne sisakę tai ^darytt
taip lengva. Angoliečiaį išsprog 
dino visus į aukštumą vedančiusdino visus į aukštumą vedančius — PREZIDENTAS Carteris, 
tiltus. Jeigu norės permesti tan: grįžęs iš kelionės, kreipia visą 
kus, tai teks naudoti laivus, ku-|savo energiją doleriui sustiprin 
riu sunkiems kroviniams perrnes [ti. Jis nori, kad doleris ir toliau 
ti Angoloje dar nėra. pasitiktu tarptautinės prekybos

Neonacizmas Vokietijoj 
neprigis

BONA, Vokietija. — Vokieti 
jos laikraštininkai paklausė kanc
lerį Helmut Schmidtą apie užsie
niečių bijomą “neonacizmo” at
gijimą Vakarų Vokietijoje. Da- j mažintų importą iš užsienio, 
bartinis kancleris trumpai ir 
aiškiai atsakė, kad “neonaciz-
mas” negali prigyti Vokietijoje, prekybos komisija tikisi už
neš tikras nacizmas padarė Vo- sakyti ma^u Amerikoje, 
kietijai labai didelių nuostolių.

Nacizmas sumažiso Vokietijos 
teritorijas, išžudė labai daug 
jaunų vyrų ir moterų ir ilgiems 
metams pakenkė Vokietijos au
gimui. Nacizmas sužlugdė Vokie 
riją, o “neonacizmas” neturi įti
kinančios programos nukentėju 
šiai Vokietijai atstatyti. Jeigu 
nacizmas dar kartą įsigalėtų Vo 
kieti joje, tai Vokietija butų miš 
luotą nuo Vokietijos paviršiaus.

Balandžio 6: Platone, Vilk 
mas, Zintė, Puriena, Daugini-1 
tis.

Saulė teka 5:27. leidžiasi 
6:20.

Debesiuotas, gali lyti, 
griautL

— ALDO Moro pasiuntė cent
ro komitetui dar vieną laišką, 
kuriuo ’ prašo centro komitetą 
padėti jį išlaisvinti iš teroristų 
kalėjimo.

— ITALIJOS krikščionių de
mokratų centro komitetas nuta
rė neužmegzti jokių lysių su ke
liais centro komiteto nariais. Bu 
ves premjeras bijo, kad jis ne

pasitiktų tarptautinės prekybos 
vienetu.

— KARALIENE Elzbieta įsa
kė princesei Margaritai nutrauk 
ti visus santykius su dainuoti be
simokinančiu 17 metų gražiai 
nuaugusiu berniuku.

— Japonai reikalauja, kad 
Carteris sustiprintų dolerį, su-

— Amerikon atvykusi kinie-

— FRANK Welus teismui pa
reiškė, kad naciai nevartojo jo
kių žiaurių priemonių prieš Len
kijos žydus.

— Federalinis teisėjas Julius 
Hoffman pripažino buvusį lenkų 
nacį Frank Walus kaltu. Dabar 
jis turės gintis teisme. Jis me
lavo federaliniems pareigūnams.

PITTSBURG, Pa. — Anglia 
kasių unijos United Mine Wor 
kers (UMW) prezidentui Ar
nold Milleriui nauja bėda prisi
dėjo: antradienį prieš jį teisme 
iškelta byla, kaltinant kad jis ne
legaliai užlaikęs $4.5 milijonus, 
kuriuos suaukojo kitos darbi
ninkų grupės streikuojantiems 
angliakasiams šelpti. Skunde 
teismui Wheeling, W. V. prane
šama kad Miller fondus užlaikė, 
norėdamas priversti angliakasius 
kad priimtų naują kontraktą. 
Dir tos bylos nebuvus, joje dau 
gėjo balsų, reikalaujančių jį at
šaukti.

Anglai mėgsta šunis kaip amerikiečiai. Tiktai anglai labiau rūpinasi savo šunimis, ka
tėmis ir papūgomis, negu amerikiečiai. Pavasarį Anglijon atnešamos visokios sūnų ligos. I 
Peršalę, jie pradeda snargiuoti ir suktis. Angli-jos velerinoriai sugalvojo lokį antsnukį, kuris i 
kuris apsaugo šunis nuo pavojingų bacilų. Sūnys tokių antsnukių nebijo, noriai juos, paken
čia ip nenusidrasko. Matyt, kad jie nujaučia lokių antsnukių naudą.BALANDŽIO 23-ČIĄ CIKAGIECIAIPEGERBSDR. VYTAUTĄ P. DARGI

Martinique salėje Chicagos lietuviai pagerbs 
visuomenės veikėja, gydytoja, kultūrininką

CHICAGA, Illinois. — Sekmadieni, bal. 23-čią dieną. Martin ^kai tebekalba ir planuopja 
salėje bus pagerbtas aktyviai visuomeniniame darbe besi- prekybą, komunistai sti- 

; prina savo karo bazes Angoloje, 
įkelia koją i buvusias Vokietijos 
■ kolonijas. Buvęs Vokietijos kraš 
Į to apsaugos ministeris primena, 
kad sovietų valdžia steigia stip
rią sovietų laivyno bazę ne tik 
Angoloje, bet Mozambiko teri
torijoje ir Etiopijoje. Etiopiją 
apvalė nuo nepageidaujamų ele-

que
reiškias ir didelę naštą nešąs Dr. Vytautas P. Dargis. Dienomis ♦ 
jis dirba ilgas valandas savo klinikoje, vakarais ir laisvomis 
valandomis jis rūpinasi visuomeniais lietuvių reikalais. Jis skai
to paskaitas, vadovauja didelėm lietuvių organizacijom, organi
zuoja susirinkimus ir pasiūlo susirinkusiems svarstyti svarbias 
rezoliucijas. Dr. Dargio visuomeninė veikla nesiriboja vien Chi- 
caga. jis dažnai išvyksta į kitus miestus paskaitų ir organizaci
nio darbo reikalais.

Tikėtas kainos

$15 asmeniui

Bankete bus paminėti svar
besnieji Dr. Dargio vedami dar
bai, nurodyta jo veiklos kryptis 
ir priemonės tikslui siekti. Dr. 
Dargis siekia laisvos, nepriklau 
somos ir demokratinės Lietuvos. 
Dr. Dargis žino, kad Lietuvos 
laisvinimo darbas privalo būti 
vedamas vieningai ir sutartinai. 
Kartais reikia praleisti daugiau 
laiko pasitarimuose, bet vėliau 
paskelbti nutarimai būna pasto
vesni ir geresni. Bankete bus ge
ra vakarienė, bus progos pasi
klausyti turiningų kalbų ir už
girsti patį daktarą apie dabarti
nes Amerikos lietuvių nuotaikas. 
Tikėtus bus galima gauti Nau
jienose ir idesnėse organizacijo
se. kuriose Dr. Dargis dirba.

SALT LAKE City, Utah. —

Navajo indėnai Montezuma Cre
ek. Utah, rezervacijoje, apie 100 
skaičiuje diena iš dienos tęsia 
sėdėjimo streiką prieš aliejaus 
kompanijas, protestuodami prieš 
diskriminaciją (indėnų nesamdo 
darbams) ir prieš aplinkos ter
šimą jų rezervacijoje. Kompani
jos pagaliau pasiūlė “taikos su
tartį”. Indėnai be to reikalau
ja milijonų dolerių pamokėjimo 
už aliejų, pumpuojamą jų teri
torijoje bet išmokėti individua
liai, pavieniams asmenims, nebe 
visai jų rentei. ;

~ t------------------% — ■ - —

Partizanai ruošiasi 
įsiveržti į Rodeziją

DAR ET. SALAM, Tanzanija. 
—I Mozambiką suvažiavotūkstan 
čiai juodų partizanų, kurie ren
giasi įsiveržti į Rodeziją ir padėt 
vietos juodžiams pagrobti vy
riausybę anksčiau, negu buvo su 
sitarta. Partizanams vadovau
jantieji komunistai nepritaria 
premjero Smith padarytiems susi 
tarimams ir nesirengia laukti,, 
kol bus perduota viso krašto va
dovybė.

Rodezijos karo Jėgos yra už
ėmusios strategines pozicijas vi
same Mozambiko pasienyje ir’ 
rengiasi pastoti kelią įsiveržė-' 
liams. Rodezijos teritoriją gins 
ne tik baltaodžiai, bet Roezijos 
kariuomenę priimti juodžiai. 
Vyriausybė tvirtina, kad kariuo 
menėje visiems juodžams bus 
vietos ir darbo. Jie tik primena, 
kad turės klausyti vadovybės.

— VIENAS užsidaręs a trišky 
rėtis, 1906 metais atvykęs iš R u 
sijos šiandien gyvenantis Los 
Angeles neturtingame rajone, 
pasiuntė prezidentui Cart erini 
$35,000 dolerių čekį, kad panau
dotų valstybės reikalams. Pini
gus jis uždirbęs, bet nepajėgęs 
sunaudoti. Prezidentas jam pade 
kojo.

— PILTTIKAS Morris Udall 
paguldytas ligoninėje apendici
tui piautL

Bijo naujo Vietnamo 
Vakaru Afrikoje

BONNA. Vokietija. — Vokie
tijoj katalikų vadas Josef Straus 

’ bijo, ka Vakarų Afrikoje neįvyk 
; tų naujas Vietnamas, koks ivy- 
• ko Pietų Azijoje. Kol vakarų po-

mentų sovietų valdžia, bet karo 
bazes ir aerodromus statys so
vietų valdžios atsiųsti inžinie
riai.

COLUMBUS. Ohio. — Perdaug 
bedarbių ir žemų uždarbių dar 
bininkų problema yra bendra vi
soms šešioms Didžiųjų Ežerų 
valstijoms ir, kaip Dabartinėms 
Problemoms studijuoti akade
mijos raporte pranešta bendros 
ekonominės priemonės planuoja
mos visose šešiose valstijose: 
Illinois Indiana. Michigan. Min
nesota. Ohio ir Wisconsin.

ROMA. — “Kairiausioji Itali
jos teroristų žmogvagių gauja. 
“Raudonoji brigada”, kuri mai
nais į savo pagrobtą buv. Itali
jos ministerį pirmininką Aldo 
Moro reikalauja kad valdžia pa
leistų areštuotus 15 teroristų 
“brigadininkų, valdžiai atsisa
kant su jais derėtis, pradėjo 
siuntinėti laiškus Aldo Moro 
draugams, kad vienintelė galimy 
l>ė išbelbėtį Moro gybybę esanti 
paleisti tuos teroristus.

LONDONAS. — Rodezijos 
lotinosios valdžios vykdomoji 
taryba — min. Ian Smith ir trys 
nuosaikieji juodžių lyderiai — 
pareiškė pageidavimą idant Jung 
tinių Valstybių ir Britanijos vy
riausybės atsiųstų savo diplomą 
tus, kurie pabandytų sušaukti 
naują Rodezijos konferenciją., 
kurioje dalyvautų ir kariaujan
tieji partizanai

* * ♦

Abu Jas iro Arafato grupės te
roristus teisme gynė Lefkos VIa- 
rides. Jis pareiškė, kad teismo 
sprendimas bus apeliuotas į aukš 
tesnę instanciją. Pradžioje advo-
katas kreipsis i aukštesnį teis-i *■ •
mą, o vėliau dar prašys Kipro sa ‘ 
los prezidentą, kad pasigailėtų ir! 
išgelbėtų juos nuo kartuvių.

Abu palestiniečiai teroristai 
pačiam teismui prisipažino, kad ' 
jiedu susitarę atvyko j Kipro sa
lą. į Nikosijos miestą, i Nicosia 
Hilton hotelj, kur posėdžiavo 
arabų žurnalistai. Ten jiedu su Į 
sirado įtakingą Egipto žurnalistą Į 
Josifą Sal>ei ir keliais šūviais jį' 
nušovė. Jie taip pasiegė todėl. \ 
kad žurnalistas Sibai kartu su; 
Egipto prezidentu Sadatu buvo į 
nuvykę i Tztaeli ir tarėsi su Iz- į 
raelio valdžios atstovais, o vė-| 
liau tuos pasikalbėjimus apraši-i 
nėjo plačiausiai skaitomame j 
Egipto dienraštyje EI Aram. f

Abu palestiniečiai teismui pri į 
sipažino. kad jiedu, iš anksto su-- 
sitarė. atvyko į Kipro salą, kad 
galėtų nužudyti laikraštininką! 
Sabei. Jiedu vykdė arabų nutari
mą nužudyti kiekvieną egiptietį, 
kuris buvo nuskridęs į Izraelį ir 
pradėjo pasitarimus Egipto ir į 
Izraelio taikos deryboms. Susi-j 
tarimas iš anksto nužudjdį žmo-i 
gų labai apsunkina teisiamųjų] 
padėti. Ragai veikiančius Kipro* 
salos Įstatymus, teismas tokiais! 
atvejais privalo skirti mirties 
bausmę.

Teisme liudijo viešbučio tar
nautojai. kuriame jie buvo ap
sistoję, mergina, su kuria jie 
praleidę naktį. Nisocia — Hilton 
viešbučio sargai, kurie matė žur 
ralisto nušovimą. Įkaitų surinki 
ma ir nuvežimą jų i aerodromą.
Teismui liudijo visa eilė polici
ninkų. kuriems teko kalbėtis ir 
tartis su teisiamaisiais.

Nušovę žurnalistą Sabei, t e 
roristai nusivedė Įkaitus Į aero
dromą ir įsakė lakūnams vykti 
Į Alžiriją, Iraką ir kitas vietas, 
bet kai vietos \^riausyl>ės atsi
sakė juos priimti, tai išskrido Į 
Džibuti. Ten pasiėmė degalų ir 
grįžo Į Nikosijos aerodromą.

Į Kipro salą atskrido Egipto 
transporto lėktuvas su Egipto 
kariuomenės smogikais. Jiems 
pavyko išlaisvinti įkaitus, o abu 
teroristai atidavė savo ginklus 
lėktuvo kapitonui. Kipro salos 
policininkai nušovė 15 egiptiečių, 
puolusių lėktuvą su teroristais.
o 16 egiptiečių sunkiai sužeidė. — — ■ —==

Egipto prezidentas reikalavo, j Kipro teismas nuteistų pakarti 
kad Kipro vyriausybė atiduotų; teroristus, bet toks nutarimas
egiptiečiams abu teroristus. Jie jau paskelbtas: Egiptiečiai ati- 
būtų teisiami pagal Egipto js- džiai sekė teismo eigą, o dabar 
tatymus, bet Kipro vyriausybė dabos, ar teinsmo sprendimas 
atsisakė tai daryti. Tada Egip-jbus įvykdytas. Egiptiečiai ma
tas nutraukė santykius su Kipro | no. kad gali būti suorganizuotas 
sala ir atšaukė savo diplomatus. • “pabėgimas” iš seno Kipro ka- 
Egipto prezidentas nemanė, kad {įėjimo.

Tom O'Neil Korėjos 
pinigų negavo

WASHINGTON. D. C. Ko 
rėjos ryžių pirklio Tongsun Park 
liudijimas kongreso etinės veik 
los komitetui sukėlė didelio susi 
domėjimo visame Washingtone. 
Paaiškėjo, kad kyšius č-ria ne tik 
demokratų partijos nariais, bet 
ir respublikonai.

Buvo pasklidusi žinia, kad ats 
t o vų rūmų pirmininkas Tom 
O’Neill taip pat gavęs pinigų iš 
Tongsun Parko. Pats Parkas pa 
neigė tokias žinias. Dar griež
čiau tokioms žinioms pasiprieši
no pats Tom O'Neill. Jis pats bu 
vęs Korėjoje 1975 metais, bet 
nei tada, nei ksula -iiors-vėliau jis 
niekad jokių pinigų iš Parko ne
gavo.

Rastas neteisingas 
žvalgybos laiškas

Kongreso komitetą buvo pa
siekusi žinia, kad atstovų rūmų 
pirmininkas Tom O'Neill, grįž
damas iš kelionės, priminė Korė
jos atstovams, kad būtų duoda
mos tam tikros sumos’ Korėjon 
važinėjusiems kongreso atsto
vams ar jų žmonoms. Bet nus
tatyta, kad jokios sumos Korė
jon tuo metu važinėjusiems įs* 
tatymų leidėjams niekas nieko 
nedavė. Galėjo būti nesusiprati
mas, nes O’Neill tvirtina, kad jis 
niekad tokios sugestijos nepada 
rę nei vienam Korėjos pareigū
nui ir nei vienas kongreso atsto 
vas nieko iš korėjiečių negavo. 
Pinigais pradėjo švaistyti Tong
sun Park, bet kongreso pirmi
ninkui jis nedavęs nei vieno cen 
to.

SAIGON (Ho Chi Minh City).
— Jugoslavijos koresponento 
Vietname pranešimu. Hanojaus 
komunistinė valdžia benaikinda- 
ma “buržuaziją” susidūrė su re
zistencija ir neramumais. Hano
jaus įsakymu, politiniai aktyvis 
tai nuo sekmadienio pradėjo 
konfiskrovi ir uždarinėti 30,000 
pri ■ .Kų biznių. Ta akcija ten 
vadinama “galutiniu kapitaliz
mo išnaikinimo žingsniu”. “Dau 
gelio tų biznių buvę savininkai 
tebesėdi prie savo buv. biznio 
užrakintų durų. Jie nori, kad už 
nusavinta nuosavybę būtų sumo 
keta.



:viu Klubo rūmai, 716 Indiana AvenueMIELA BUVO TARP SENU DRAUGU
ROCKFORDO NAUJ1ENIEČIŲ PIETUOSE

Kas pastebėjo Naujienų penk 
tadienio. kovo 31 d. laidoje Ren
gėjų vardu Stasio Tikuišio pasi
rašytą pranešimėlį, kad sekma
dienį Rockfordo Lietuvių Klu
be ruošiami pietūs, kurių visas 
pelnas skiriamas Naujienoms 
paremti, kviečiant, kad daly
vautų kas iš Naujienų redakci
jos ar administracijos... pelnui 
perimti. Pietų rengėjai buvo J u 
s tinas Bubelis. Petras šernas, 
Stasys Tikuišis ir Anugustas Ka i 
pacinskas, ir vyriausioji šeimi
ninkė Vera Petraitienė su padė
jėjomis p. p. Irena šerniene, 
Dorothy Bubelienė, Anna Tikui 
šiene ir Kastancija Dičiūniene. 
taip pat dar padėjo Vincas Ker
šys, Terry Stephenson, rengėj ų 
vyresnio amžiaus vaikai — mer 
gaitės ir berniukai, sparčiai pri
augantis vešlus atžalynas ir už 
darbą niekas nieko neėmė, kad 
daugiau Naujienoms pajamų 
liktų.

Bendrai, Rockfordo lietuviai 
turėdami tokį pasididžiavimo 
ir pasigėrėjimo vertą savo lie
tuvišką klubą pietų ir parengi
mų arba švenčių programomis 
vykdami į klubą drauge pasii
ma ir savo prieauglį ir tai jau
nuolius įpratina iš pat mažens 
lietuviukais jaustis ir su lietu
viukais pirmoje eilėje drau
gautu

Lietus geras ženklas
Iš Naujienų atvažiavo admi

nistratorė Kristina Krikščiūnai
tė-A us tin ir du Naujienų — se
niausias ir jauniausias štabistai, 
ir vos spėję atvažiuoti pateko i 
draugingas ir vaišingas rengėjų 
rankas...

Pietums 
kepsnys su 
daržovėmis 
“karštomis

buvę geras mėsos 
bulvėmis, Saločiais, 
bei prieskoniais su 
margaryčionus’\val

įgyti pradedant ir tikra gera sti
pria Folger kava baigiant. Bet 
tų mielų, malonių susitikimų, 
naujų pažinčių mezgimu ir bu
činių buvo tiek daug, kad dau
geliui ir kava ataušo. Pietūs tru
ko gerą valandą ir baigėsi di
deliu ratu aplink didįjį baro 
stalą, bet baro pajamos lieka 
baro pajamos. Ponia Kristina iš 
pietų 232.50, o su sudėtomis 
Naujienoms aukomis gavo viso 
$367.50.

Aukų sumetė: Petras ir Irena 
Šernai §5. Stasys Tikuišis §5, 
Justinas Bubelis §5, Jonas Da
gys $10, Kazys Rutkauskas $5, 
Dr. V. Plioplys $50, Antanas Sa 
matavičius $5. Matilda Chapu- 
iienė, seniausia Rockfordo Nau
jienų skaitytoja nuo pat to laik 
raščio 1 numerio aukojo $20 ir 
geras asmuo, kurs prašė vardo- 
pavardės neskelbti, aukojo $30. ’

Deja, nėra dienos be galo. At 
sisveikmome, iki greito pasima
tymo Joninėse, kurias se&ės • 
broliai šią vasarą žada savo 70 
akrų parke su Vytauto ir Gen. 
Daukanto šalių talka, ypač ge
rai surengti.

Kai tik išėjome iš svetingo
jo klubo, kurio pirmininkas yra 
puikus šeimininkas p. Bagdo
nas, einant prie automobilio, 
pradėjo lyti, panašiai kaip iš 
Chicagos išvažiuojant į Rock- 
fordą.

Refleksijos nuvažiuojant ir 
grįžtant

Iš Cliicagos nuvažiuoti į Rock-i 
TnrHn ’ Jie paliko Lietuvą 1944 m.fordą beveik šimtą mylių gra- 
žią saulėtą dieną, ypač kuomet 
automobilio vairas gerose ran
kose, vienas malonumas, kurį 
dar pakutena nujautimas, kad 
kelionę baigus laukia malonus 
susitikimas su tikrais draugais 
— nuoširdžiais lietuviais Nau
jienų draugais, skaitytojais, pri 
tarėjais iir bendradarbiais.

Sekmadienį riša diena išbu
vo ūkanota, drėgna bei debe
suota. bet gerų dangaus ženklų 
lydima: abudu kartu ten nuva
žiuojant ir grįžtant lynojo, o se
nas, beveik tikėjimu virtęs prie
taras reiškia, kad lietus išva
žiuojant reiškia kelionė bus lai
minga. Buvo tokia laiminga, 
kad dėl jos dangus būtų galėjęs 
vandenį ant automobilio kibi
rais pilti, būtume nepykę, kaip Į miršome. 
nepykome, kad grįžtant ir Chi-Į F

TAIP JIE AUKLĖJA
Mūsų bendradsrbiautojai vi- sipylė spaudoje įvairių straips-

saip stengiasi išeivijos jaunimą 
perauklėti, įdiegti naujas įdė 
jas, žeminančias mūsų nepuikiau, 
somybės laikotarpį. Girdi se
niau ten buvo politinės partijos, 
kurios ir čia dar veikia, sudaro 
visokius laisvinimo veiksnius ir 
visaip erzina okupantą. Prieš 
Vasario 16 minėj imą, gausiai pa

niu skardžiu, dabita pamynė pe 
dalą ir skriste nuskrido gcr% 
pusę bloko pirmyn. Policijos 
toje anarchijoje visiškai nesi
matė. Dabita išsikliudė, ir jį už-

nių, žeminančių mūsų veiksnius 
ir raginančių aukas siųsti į LB 
kasą. Nustebau tų bendradar- 
biautojų įžūlumu, tas veiksnių 
niekinančias pastangas išple
čiant, panaudojant net Lietuviai 
Televizijoj programą.

Kaip kiekvieną sekmadienį, 
taip ir Vasario 12 dieną, pasu
kau 26 kanalą, kad pasižiūrėti 
lietuvišką programą. Apsidžiau
giau, kad ta šios dienos progra
ma skirta Vasario 16-tos minė- 
jimui. Ją pravedė jaunimo vado-

jant trims veikliems lietuviams 
Pagaliau gatvių kryžkelėje su jaunuoliams. Tarp kitų klausi'AJ. į — — O---------------- O A * - * ’ —  Z- —

cagos priemiesčius pasiekus, pa sikimšimas baigėsi ir pradėjo mų ir jaunimo atsakymų, kaip 
tek ome į tokią trafiko susikim- važiuoti vėl normaliu greičiu jie supranta ir įsivaizduoja Va- 
šūną, kad pora blokų pavažiuo- pamatėm dabitą savo automo- sano 16-tą dieną ir jos reikšmę 
ti truko lygiai pusė valandos ir* bilyje policijos tebetardomą ir, Lietuvai, vadovas paklausė jų 
laikui paįvairinti pradėjome prisiminė žemaičių išmintis: 
dairytis. Dėmesį į save atkreipė daryk mundrė — veizėk galą!
tūlas dabita, kuris važiuodamas 
naujame, matyti, geriame auto-j 
mobilyje pirmoje plento dėsi-?

Audrai stulpą išvertus 
lietuviai kitą stato

nes pusės eilėje landžiojo iš ei-] Ekonomiškai net švedų ben- 
lės į eilę, pastebėjęs kurioje ei-! druomenė, kuri Rockforde yra 
Įėję pasidariusi mašinai įtilpti pirmaujanti, lietuvius skaito 
pratus Įėjimą skubėdavo, kitas Prie miesto avangardo ir Lietu- 
mašinas Tekindamas, tą tuštu- vių Klubą metai iš metų labiau 
iną užimti. Pagaliau pamatęs pasirenka savo šventėms bei pa 
plento pakraštį iškilus plates- renginiams.

/ - *

Great 
American

Rockfordo Lietuvių Klubas 
! ne tik savo viduj ę stebina sko- 
| ningais brangiais įrengimais ir 

patogumais, bet ir iš lauko akin 
krinta savo dominuojančia po
zicija ant kalvos upės vingyje, 

. 716 Indiana Avenue, Lietuvių 
Klubas savo gražiame 70 akrų 
parke prie- žuvingos upės jau 
pasistatė erdvų ir patogų Parko 
namą su didele sale piknikams 
blogam orui užėjus ir ateinan
čios Joninės čia ruošiamos. Kul 
tūrinę veiklą čia padeda palai
kyti Chicagos lietuvių šaulių 
meno ir kultūros organizacijos, 
o informacijas teikia dienraštis 
Naujienos.

šį klausimą:... “Ar jūs nemano
te, kad veiksniai, surengdami 
Vasario 16-tos minėjimą, tuo ir 
baigia visą laisvinimo darbą” ? 
Reikia džiaugtis, kad jaunuo
liai buvo gudresni už vadovą, į 
tą klausimą neatsakė, bet kalbė
jo bendrai apie Vasario 16-tos 
dieną.

Tai dar vienas faktas, kaip L. 
B. vadai bendradarbiautojai auk 
lėja mūsų jaunimą ir kaip sten
giasi jų akyse suniekinti mūsų 
veiksnius? Todėl ir nestebėtina, 
kad taip bendradarbiauto jų iš
auklėti jaunuoliai, viešai kalbė
dami pareiškia, kad jeigu at
gaus Lietuva nepriklausomybę 
tai “ten nebus nei partijų nei 
Pieno Centro”. Iš jo kalbos ma
tai, kad jis tiki, kad ten bus tik 
ta partija, kuriai atstovauja L. 
B. vadai bendradarbiauto jau

Esu nuolatinis Lietuviai Tele
vizijoj rėmėjas. Jau keli metai 
siunčiu jiems savo nario įnašą 
$25.00. Norėjau gauti tikslią R. 
Kaspero klausimo redakciją, pa 
rašiau Lietuviai Televizijoj laiš

LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI

Surinko ir red&gavo teisininkas Jonas Talalaa 
(Tpinya)

Vokietijoje tą darbą atliko, glaudžiai su ALT bendradar 
biaudama, VLIKo VT, Italijoje — vietinė lietuvių ben
druomenė, D. Britanijoj DBLS valdyba etc. Gen. Lietu
vos konsulas New Yorke atspausdino 18.580 deportacijų 
į Sibirą lietuvių sąrašą, kuris tuojau papildomas. Tuo 
būdu buvo surinkta iš viso 1.706 atskirais klausimais bol
ševikų nusikaltimams demaskuoti liudytojų parodymų 
ir sukomplektuota visa Lietuvos pagrobimą liečianti do
kumentaciją. Ji sudaro ryškų vaizdą iš visų valstybinių 
gyvenimo sričių, kokius okupantai naudojo metodus, 
klastą bei apgaulę Lietuvą okupuodami ir kokius juos 
tebevartoja ir toliau ją sovietindami. Buvo apgailestau
ta, kad nebuvo apklausinėti vokiečiai liudininkai tarp 
jų ir velionis Vokietijos pasiuntinys Lietuvai Dr. Zech- 
linas, prie kurio ėjo visos slaptos derybos tarp Hitlerio 
ir Stalino, kaip Lietuvą ruošėsi užgruobti ir įjungti į So 
vietų Sąjungą. Iš viso JAV buvo įregistruoti 182 liudinin 
kų 991 parodymai. Vokietijoje 147 — 356 parodymai, Ka 
nadoje 143 liudininkų 246 parodymai, Australijoje 27 — 
48, Argentinoje 12 — 27, Italijoje 13 — 26, kitur po ma
žiau. Iš 1.706 parodymų didžioji dalis, būtent 342, liečia 
deportacijas, 187 — liaudies seimą, 103 — mokyklas bei 
švietimą, 101 _ areštus, 75 — civilinių gyventojų žudy
mus, 47 — kalinių žudymus, 76 — nacionalizacija, 68 — 
pačią Lietuvos okupaciją, 74 — asmeninius areštus, 66 — 
kariuomenės sovietizaciją, 59 — religiją, 69 — žemės 
ūkį, 40 — agentų verbavimą ir kt

; (ELTA)
t (“Naujienos” Nr. 32 1955, vasario 14).
LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI

LENKŲ ULTIMATUMO LIETUVAI METU, 1938

m. kovo 17 d., Vokietijos Ambasadoriaus Varšuvoje von. 
Moltke slaptos telegramos su Vokietijos užsienio Reika- 
lų Ministeriu von Ribentropu, rastos užėmus amerikie
čiams Vokietiją po antrojo karo.

Lietuvos Užsienio Reikalų Ministeris St. Lozoraitis 
kaž kokiais sumetimais vadinamas “Lozitūs”.

Dream 
Machine.

Praėjusį sekmadienį Rockfor
do lietuvių Naujieniecių suruoš
ti pietūs buvo pavyzdingai sėk
mingi, nuoširdūs, draugiški ir 
vaišingi.

Daugelį stebina Rockfordo 
lietuvių toks taikingas bendruo 
meninis sugyvenimas. Ar tik 
ne tame fakte, kad beturiu tau
tiniame ir kultūriniame .gyveni
me čia gyvai ir veikliai daly
vauja Lietuvos šiaurės dalies

ką, prašydamas kad atsiųstų 
vadovo R. Kaspero klausimų ko
pijas. Nusivyliau ir pačia Lietu 
viai Televizijoj administracija, 
nes netik negavau tų klausymų 
nuorašų, bet ir visai nesiteikė į 
mano laišką atsakytu 3Iano pa
kartota R. Kaspero klausimo re 
dakcįja gali būti pažodžiui ne
tiksli, bet mintis, to klausimo 
prasmė tikra,

Ignas Petrauskas

America U the place that is made 
out of dreams. And, ILS. Savings 
Bonds have been helping to make 
happy dreams come true for years.

Nc>wt Bonds mature in less than 
six years. That means your dreams 
can come true faster than ever before.

You can buy shares in your parti- 
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
Bend-a-Month plan where you bank.

Before you know it, your American 
' • Jtn will be a reality.

Nov E Bovrb pay irtr* SaW to 
anaPOity «f 5 ymix 10 month* I4Z the tret 
y*«r). Bond* *r» mpband if kK, r

at your bank. Interest b not nbact to Mata

Take stock in America.
Now Bonds mature in less than six ywa.

lietuviai reformatai, kurių la
biau praktikuojama tolerancija 
ir liberališkesnė pažiūra į dog
mas ne kursto, o švelnina san
tykius su žmonėmis bendrai, o 
su savo broliais ir sesėmis ypa
tingai. a

Miela, malonu buyo vėl susi
tikti su visuomet maloniais, ne
ilstančiais veikėjais.-broliais Jo
nu ir Petru šernais, Bobeliu, Po 
ciu, Tikuižiu. Dr. Pliopliu ir su
sipažinti su jų gražiomis lietu
viškomis šeimomis/ ir pažinti 
daug kitų šviesių žmonių. Nors 
mielojo Žvalgo — Juozo Bace
vičiaus. Adomo šerno ir klubo 
simpatingos šeimininkės p. Sa
vickienės. deja, nebėra, bet 
Rockfordo lietuviai seka poeto 
patarimą, .ir .audrai F išyerįų> 
stulpą, skubia f jd*^8toov kitą 
stato.

Gera buvo pabūti su mielais, 
senais garbingais tautiečiais dar 
šiapus Letos upės...
—- ■ ' trA
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SVARBI IR NAUDLNGA 
PASKAITA

Penktaienį, balandžio 7 d., 7 
vaL vakare, Sv. .Mergelės Mari
jos Gimimo liet, parapijos sa
lėje Marquette Parke, kpt. An
drius Juškevičius skaitys reikš
mingą paskaitą apie Liet. Ben
druomenės vystymąsi. Reorga
nizacijos atsiradimą, tikslus ir 
kelią.

A. Juškevičius visuomeninin
kas, LB dirbęs eilę metų, buvęs 
oikagiškės apygardos valdybos 
pirmininkas, dabar LB Reorga
nizacijos Tarybos Prez. Vykdo
masis Vicepirmininkas, po pas
kaitos atsakys į jam keliamus 
klaurimus.

Gyvas santykis padės daug 
ką išsiaiškinti. Gausiai atsilan
kykime, (Pr.)

LB Marquette Parko Seniu- 
r rajos* (Apylinkės) Valcfeįį

S, g ‘-’i yįS
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Iš Vokiečių Užsienio Reikalų Ministerijos Archyvo
MCMLUI Imprimerie Natio nale Baden-Baden

330 — (dokumento numeris) F1V0468-471
Vokietijos įgalioto Ministerio Varšuvoje Užsienio 

Reikalų Ministerijai (Berlyne)
į Telegrama

Citissime! (slapčiausiai) Varšuva, 1938 m. kovo 17 
d. Nr. 17, 17. 3 Gauta.: kovo 18 d. 3:40.

šios dienos vakarą pasikalbėjimo metu su įgaliotu 
ministeriu Beck’u aš pranešiau jam, kad Reicho Užsie
nio. Reikalų ministeris pageidauja gauti daugiau žmm 
apie Lenkijos-Lietuvos konfliktą. Ponas Beck’as pasakė, 
kad reikalas esąs rimtas. Pirmiausia, tyrinėjimo metu 
aš nustačiau, kad pats įvykis daug rimtesnis, negu buvo 
manyta pradžioje. Paaiškėja,. kad čia reikalas sukasi 
apie du agentus, priklausančius antilenkiškai organiza
cijai; juodu be abejo, buvo nusiųsti per sieną ardančio 
darbo tikslais. Jų perėjimas per sieną buvo vieno kariuo
menės dalinio užtikrintas ir šio dalinio šaudymo auka 
buvo lenkų pasienio kareivis. Iš stumtojo agento paro
dymų paaiškėjo, kad veikimas turi ryšio su žinomu 
Stachio (K Stasio) Procesu (Palyginkite: 1937 m. lapkr. 
30 d. pranešimas 34/11), kuris Lenkijoje buvo neabejoti
nai priešingas įstatymams. Toliau, įvertinant įvykį, rei
kia atkreipti dėmesio į tai, kad Lietuvos Vyriausybė pa
kartotinai elgėsi nelojaliai Lenkijos pastangų santy
kiams sunormuoti atžvilgiu. Du pasitarimai — prieš dvie 
jus metus ir prieš pusantrų metų — su Loričiu (sic!) 
nore ir vyko neva su abipusiu supratimu, bet liko vis 
dėlto be rezultatų. Kaip kad jis mane griežtai slaptai pa
informavo, nauji pasitarimai su Lietuvos Vyriausybe 
vykę sausio ir vasario mėnesiais. Jų metu buvo nutarta 
atnaujinti derybas dėl santykių sunormavimo. Tarpimn 
ko vardas, susitikimo diena ir valanda, net įgaliojimo 
tekstas esą jau sutarti. Pagaliau, esą, tarpininkas sutar
tu laiku nepasirodęs, ir Lietuvos Vyriausybė painforma
vusi, kad jis apsigalvojo kitaip, bet tikslesnių priežasčių 
nepranešė. Šis įvykis ragina būti atsargiems, ir dėi to 
reiktų pasiryžti griežčiau elgtis.

Nota j<uri šį vakarą bus įteikta — dar nežinią, ku
riuo būdu — bus griežta, bet reikalavimai bus nuosaikūs, 
kad nepažeistų Lietuvos prestižo. Smulkmenų, deja, jis 
negalįs pranešti, bet norėtų pabrėžti, kad šiandien, po 
pietų išėjusiame iš spaudos ekstra laiki^šty}ė<10raj4 Tie 
sa (Novaja Pravda) — aš šiandien pranešiau apie tai 
telefonu — visiškai neatitinka tiesos. z-

(Bus daugiau) r' ' :.
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MEŠKERIOTOJO SKUNDAS
Nepriklausomos Lietuvos lai

kais meškeriotojams nereikėjo 
jokio leidimo. Tai buvo daugiau 
vaikų ir senelių “amatas”.

Dabartinėje ok. Lietuvoje, 
ežere, upėje, upelyje ar tvenki
nyje, meškerotojas turi turėti 
leidimą. Pasirodo, kad ir tokiu 
leidimus nevisi gali gauti. Su
daroma meškeriotojų būreliai, 
renkamos valdybos, aišku su pir 
mininku priešakyje. Jų pareiga 
saugoti, kad niekas be leidimo 
nemeškeriotų ar su tinklais “ne 
brokoneriautų”. “Mūsų gamto
je” 12 nr. š:lutės rajono Stoniš
kių apylinkės žvejų mėgėjų bū
relio narys* Vytautas Laucius, 
skunžiasi, kad Šilutės Pagėgių 
rajonui negalima rasti pirminin
ko. Niekas nenori “Kišti pirštų 
tarp durų”. Stebisi, kad kitur 
patys varžasi. Jis būdamas bū
relio įgaliotiniu, irgi nieko ne
galįs padaryti. Anot jo tą reika
lą turėtų milicija tvarkyti.

Netoli Pagėgių teka upelis 
Gegė. 1 Nemuną įteka, berods, 
prie Stoniškių. Vasarą jis negi
lus. Pavasarį gerokai patvinsta 
ir iš Nemuno į Gegę plaukia ly
dekos ir kitokios žuvys neršti. 
Ir štai dėl kokių priežasčių ne
pajėgiama su meškeriotojais su
sitvarkyti: “Prie Gegės meške
riotojų esti iš kitų- rajonų, mies 
tų, Kalingrado srities. Aišku, 
daugumą suvilioja lydekos, kurio 
mis upė nuo seno pagarsėjusi. Be

Kai kurių poilsiautojų 
bagažinėje patogioje 

ilsisi tinklas. Su tokiais 
nedraugais kovosi sun-

keriotojai atvažiuoja su leidi- . 
mais, o kiti-be. |

Pagrindiniai žuvų naikintojai 
yra vadinamieji “tinklininkai”. 
Vis labiau pamirštamas klasiki
nės žvejybos būdas su plūdine 
meškere, nors ji dažnai ir vežio
jamas!, 
mašinų 
vietoje 
gamtos
ku, o kartais net pavojinga. Ten Į 
ka sutikti ir tokių žmonių, ku-1 
rie, paprašyti bilieto įsižeidžia, ’ 
grasina, sakosi esą dideli “nelie- j 
čiami” viršininkai. Pamėgink 
nubausti brakonierių vietoje.* 
Vieni nerodo dokumentų, kiti pa 
sako netikrą adresą. Atrodo, kad { 
su pažeidėjo transporto numeriu 
irgi nedaug ką resi.”

Toliau skundžiamasi, kad pat 
raliams, palei upe, reikia būti la t 
bai atsargiems, nes gali “grei- ■ 
tai įvykti nelaimė”. Tik nepara
šė per kieno kaltę “greitai 
įvyktų nelaimė”.

Iš rasimo galima spręsti, kad 
tokią “nelaimę” Kalnigrado sri 
ties meškeriotojai sudarytų.' 
Dėl žuvų naikmimo toliau taip 
skundžiamasi “Būreliui paskir
tuose vandenyse yra dvi van
dens perpompavimo stotys. Lai 
mei, viena pradėjo veikti nese
niai. Kas pavasariais lankėsi prie 
pirmosios, tas su dideliu gailes-

Bronius Murinas Kanados kalvos (Akvarelė)

NAUJA ŠAULIU KORPORACIJA

keriotoją be bilieto, už vienos ( žiaus 
antros žuvelės pagavimą^ 
džiame, o dėl konstruktorių del
simo žūva šimtai kilogramų... 
“Kiekvienais metais per potvy
nius į kanalus ir užtūras prie sto 
telių įplaukia daug įvairių žuvų. 
Kai vartai uždaromi, auksažvy
nės pasilieka, žinoma, lieka di
džiosios, o mažesnės prasisk-

• verbia pro juos ir patenka į 
: siaubūnės turbinas. Kai kurių 

čiu žiūrėjo i sutraškintas žuvis, i žmonių nuomone, vien karšių už 
šimtus puotaujančių kirų, žuvė- tveriama tiek, “kad j sunkveži- 

___ __________ _______ drų. Vėliau prie stotelės nebuvo mj jokiu būdu nesutalpintumei!” 
to, neršto dienomis . labai daug i galima, prisiartint'i-dvokė. Argi t Kanaluose lieka sazanų, lydekų 
išgaudoma ir karšių. Vieni meš-ine juokinga: mes sučiupę meš- meknių ii kitų- vertingu žuvų.

Brokonieriams pasiautus su tink 
lais, bemaž visos atsiduria ju ran 

— — -__ - —--- ------- — - - - - ■— ■ iitt . ■— j. ~j - jiy i_____ ■> itt-j _:tf . *

koše”.
7 nr. A. Urmulevičius taipgi 

skundžiasi. “Jau anksčiau buvo 
siūlyta paskelbti visą Minijos ir 
Teneio upių žempį botaniniu ar
ba nors ichtelioginiu draustiniu. 
Toks reikalas tikrai pribrendo.

Mums seniesiems pamini jo gy 
ventojams, dar neteko matyti, 
kad įvairiausio plauko ir am-

I MT- 4 V

išgaudoma ir karšių. Vieni meš-ine juokinga: mes sučiupę mes-

Išėjusi ii spaudos ir galima gauti knygų rinkoj?

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos j krašto politiku. 102 psl. Kaina £1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei 11.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu: 

NAUJIENOS, 
1733 So. Halsted SU Chicago, BL S0608

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI!
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną a^- 
. meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas Ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus Įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęf lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
duos .progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

KNYGA
~ Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su Žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jurat Ka pačinikes, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių įtovyk- 
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juras Kapačinskaą IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje bejsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 dot

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO* L1ETUVO*. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo Ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

M ZoUenko SATYRINES NOVELĖS Genialaus rusu rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pust, kaina $2.

D. Kuraitis, K ELION t | ANAPUS GELEŽINtS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto Ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu /tiliumi.

Prof. P. Pakartus, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina $2. *

Vlncat žamaltls. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTI f I PARAŠTtJB, 
04 ptl Kaina $LB0.

Ha ir kiti laidiniai yra gmnanl
NAUJI ENOS VT7J7 U. MALSTED Fl\ CHICAGO, ILL. 6AM 

tfarba valaMomls arba rtaakant pakto Ir prtodurt 
M4 ar piaWnt pari a Idą.

GERIAUSIA DOVANA

------- ----- i “žvejų mėgėjų” taip būtų 
bau-j gaudoma prieš nerštą ir neršto 

metu žuvis. Jau kovo ir balan
džio mėnesiais iš vakaro atva- 
žiuodavo prie Minijos ir Tenenio 
upių žvejai iš Latvijos, įvairiau 
siu mūsų respublikos kampelių. 
Jie iš kailio nerdavosi, stengda 
miesi sugauti daugiau žuvies. 
Nevengdavo jie tinklų. Daugu
ma tų žvejų neturi jokio bilie
to nežino, kiek galima žuvies su
gauti, kuo ir kada gaudyti. Į pa* 
tabas ar reikalavimus jie numo
ja ranka, čia epizodiniai raidai 
ar gamtos apsaugos inspektoriai 
su visuomeninkais sunkiai susit 
varkys, nes tie “žvejai” į jokias

ties ar Latvijos? Kitaip negali
ma išsiaiškinti, kaip maisto trū
kumas ! ?

Stasys JuškėnasOpera Nabucco

š rn. kovo 5 d. įvyko Los An
geles šau’ių Juozo Daumanto 

j vardo kuopos visuotinas narių 
susirinkimas. Jį atidarė kuopos 
p‘rm. K. Karuža, pakviesdamas 
i prezidiumą susirinkimui pra
vesti pirmininku žurnal. Algir
dą Gustaiti ir sekretoriumi dipl. I 
teis. Kazimierą Motus j. Pasiūly-Į 
tas pn*zi: iumas susirinkimo vien :

• balsiai pat virt intas.
! Valdyte patiekė svarstymui į 
' dvioeš rnties punktų darbotvar
kę. Spaudai m’nėtini šie svur 
tesnieji punktai: adv, Komo Ra : D. rėk'.oriu?

I kūno informacija apie naujos Į 
1 korporacijos (incorporated) is 
teigimą Į ren gis tra v imą Sacramen

; to Valstijoje, narių teisės, parei 
gos ir atsakomybė korporacijoje, 
naujų korporacijos tarybos di
rektorių pristatymas ir Jų tvir

kinimas, Dr. G. Valančiaus nau- 
Ijos knygos (antrojo tomo) “že 
{maičių Didysis” išleidimo finan

savimas, šaulių studentų unifor 
mų įsigijimas etc.

Adv. R. Lakūnas gana smul
kiai apibudino svarbesniuosius 
korporacijos nuostatus, primin
damas, kad buvusi.Los Angeles 
Šaulių Juozo Daumanto vardo 
kuopa yra šios kuopos steigėjų, 
t. y. pereinamųjų-laikinų direk-

įregistruota nauju pavadinimu 
“THE NATIONAL GUARD OE 
LITHUANIA IN EXILE, 1NCOR 
PORATEi)“. Korporac’jos vai 
dyte arba tarybą sudaro nema- 

or’ai. jų guli 
visuotino na 
daugumos iš 
is Ūksiąs nė- 
b’o siekimas, 
't i ar įs’gyti 

i Į kilnojamą ir nekilnojamą turtą, 
■- Į užtraukti paskolas, turėti ban

ditas ir t. t. 
ir visi direkto- 
os tarybos vi

suotino nariu susirinkimo dau
gumos nutarimu gali būti atleis 
ti dėl netinkamų pareigų ėjimo 
ir išrinkti kiti. Direktoriai yra 
atsakingi už korporacijos veik
la. Įsigytą judomą-nejudomą tur 
tą, banke einamas sąskaitas, fi 
nansų tvarkymą, kultūrinius pa
rengimus etc., ir veikia prisilai 
kydami patvirtintų korporacijos 
nuostatų bei susirinkimo priim 
tu BY-LAWS.

būti ir d-tujj 
rių sa-iriik 
rinkti. Kerį
r;

r L

šeštadienį lankantis Verdi 
operoje Nabucco Aukšt. Mari-J
jos mokyklos salėje, teko pergy- torių: Kazio Karužos, Vlado Gi 
venti didelį pasitenkinimą. Tai 
buvo spalvingiausią, gražiausia 
ir geriausiai pastatyta opera. 
Čia turbūt režisoriaus David 
Hicks nuopelnas.

Visose trijuose veiksmuose
---— ___ -------- --------- dalyvauja gana didelis choras J koracijos ir rūbai. Chicagoje ne 

kalbas nesileidžia, galima šaky- Choristai — moterys ir vyrai—(gavus, buvo iš Italijos-Milano. 
ti, tiesiog spjauna į akis ir gra- kiekviename veiksme pasirodė, parsiųsdinti.

lio, Jurgio Ukso 1977. V. 2 d. 
perorganizuota ir 1977. N. 11 d.

kad jau opera pasibaigė.
Ir tai yra asmeninė eilinio 

žiūrovo nuomonė. Pastaba: De-

sina”.
Skaitnt siu meškeriotojų skun 

dus, tiesiog negali suprasti, kas 
verčia tuos meškeriotojus ar 
žuvų tinklais gaudytojus, to
kiais įžūliais būti ir net į prižiū
rėtojų gyvybes kėsintis? Kas 
verčia, del žuvelės važiuoti šim
tus kilometrų iš Kalingrado sri-

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais apraJc Pamarį senus {• 
gyventojus Ir gamtą. 1,200 Iletuvišky vietove rdžių sąražes. Knygom 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentu.

173$ So. Halsted St, Chicago, Ill. 60608

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Nauflenra Hllmą fa utį puikiu tnyfv, kurto paptto bet kokią 

knygų įpintą ar lentyną.
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jump dienų 

atiminimai ir įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psL Kaina $5.

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių priaimM< 
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, rakin- 
tyti l 12 dalių. 296 psL. kaina $5.

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas. Gn- 
___ Hali viršeliais. 336 p«L Kaina M00. Mlnkštala viri. S3.5I

Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIiKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL, Įrištą — $3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; U dalia, 225 psL, įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais____________________________________

Honrlkes Tumas — Tamaševskas, L1ETUV1ŽKA31S PAMARYS, 
Pakalnės Ir Labguvos, apskritys su įdomiais aprašymais, llta- 
strarijomis ir dokumentacija. 336 psL, kaina $8.

P. KeslOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina S3.

Janina Narūni, TRYS IR VIENA, jaunystės atiiminimaJ 
170 psL--------------------------------------------------------

M. Gudelis, POVILAS MILERIS., biografijos bruožai M 
puslapiai________________- - - S3JM

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto tflaldoM.

NAUJIENOS,

173$ S. Halrted St, Chicago, HL 60608. — Tet HA 1-61M

Jau kuria lalku atspausdintą ir galima gauti knygą rinkoj*

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Abrose myga aprašanti paskutiniu 90 (1869-3969) metij 

Chieagos lietuviu gyvenimą ir tų atliktua darbiu 664 paL Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lieturiu istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chleagon atvažiavę* lletirria. pinant 
lietuviu kolonijos, Ju suorganizuotos šalpos draugljoa, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kuriu ▼lao buvo 121. 41 teatro draugija. 4$ 
praulietiški chorai, 9 bažnytialai ir 314 veiklesniu žmonių biografi
ja* Duoti dokamental katalikišku, aoca iii stirną, laisvamanišku ir 
kitu organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, akaftykloa, ban- 
kai ir kt x

Norintieji Hą knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ STORUOS DRAUGUOS 
vardu ir paalųatl:

173t Sa. HalatM 8L, Odoxo, BL

Juškėnas

Valdybos nariams padarius iš
samius pranešimus apie šaulių 
kuopos valdytes atsiektus praei
tų metų darbus, pereita prie kor
poracijos tarybos direktorių rin 
kimų. Pagal patiektą darbotvar
kę kandidatais i tarybos, arte 
valdytes, direktorius buvo pa
siūlyti šie asmenys: K. Karuža, 
VI. Gilys, J. Uksas, Jst. Naujo
kas ir L. Žilevičiūtė. Dėl valdy
bos patiektų kandidatų pareiš
kus nepasitenkinimą Jonui Ja
nušauskui. veikliam kuopos iž
dininkui. ypačiai dėl jo kandida
tūros išbraukimo, kuopos pirm.

(Nukelta i 5 psl.)skirtingais drabužiais apsirengę. ‘
Moterys baltais lyg vienuolės,:
apsirengusios, vėl miestietis-
kais ir paprasčiausiais kaimie
tiškais. Vyrai juodabardžiai jau Į
nuoliai ir i
puošėsi Įvairiaspalviais drabu-j 150 psL "kaina S2.50.
žiais. Kariai lengvais ir pagal! Dn Jucxa5 Končius, history of Lithuania. Lietuvos Istorijos 
tais laikais sunkesniais Šarvais j ^sutrauka nuo pat senųjų imžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 

,r. . / , . osl., kainuoja $2.00. •>’
scenoje pasirodė. Minioje daly-Į Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy- 
vavo ir keliolika vaikų Trys mer Į tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją, 
gaitės linksmindamos karalių ! 211 P51- Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

pašoko baletą.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
j uvuauai Jnui

žilabardžiai senukai J- * KISS !N THE DAR!t Pikantišku L- Intymiu nuotyKuzuaoaraziai senuKai, į p^ti iš gyvenimo. Lengva* itilivs. gyva kalba, gražiai išleista.

osl., kainuoja $2.00. v
Dr. Juras B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy-

į Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
_ .. i kitas knygas galima Įsigyti atsilankius 1 Naujienas arba atsiuntus čeki ar
Ir muzika patiko. Bendrai gra ptn<gme perlaidą. *___ - s

žiau, vargu ar galima buvo pa- 
sirodyti-pastatyti. Išbuvus apie 
tris valandas, nesinorėjo tikėti, 1735 South Halstad Strsst, Chicago, HL WSS3

Fla mu nnpom! jti? pfriral It- 
L'ei* dideliu* darbu*. Pirma, jie p»- 
dei* Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

UNI
1800 So. Halsted St Chicago, III. 60608

TURINTI DIDELES ATSARGAS

s _ NAUJIKUOS, CHKAOo s. tu, Thursday, April 6. 1978

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki te

7%%

palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitot
neša - fif

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ.

ĮrtMgU 1923 metai*. T< 421-3070
pletuoM kksnaa automobllUms potatytl.
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Kipro teismo sprendimas
Šiandien pirmame Naujienų puslapyje duotos pa

grindinės informacijos apie pradėtą antradienį paskelb
tą Kipro salos teismo sprendimą dviejų teroristų byloje. 
Šis teismo sprendimas yra svarbus ne tik Kipro salos gy
ventojams, bet ir visam pasauliui. Sakoma visam pasau
liui, nes jis palies ne tik Kiprą, bet ir kaimynines valsty
bes, turinčias bet kokius santykius su svarbia Vidurže
mių jūros sala.

j Kipro salos vyriausybė, pavojaus valandomis vado
vaujama paties salos prezidento, ryžosi pati teisti nusi
kaltėlius, atvykusius j Kipro salą ii’ ten nužudžiusius 
^arsų Egipto žurnalistą Jusifą Sabei, asmenišką Egipto 
prezidento draugą. Egipto vyriausybė apsvarčiusi Kip
ro saloje padarytą nusikaltimą, panoro pati teisti nusi
kaltusius palestiniečius. Palestiniečiai nužudė Įtakingą 
ir gabų politika bei žurnalistą, tai egiptiečiai norėjo tei
sti nusikaltėlius.

Egipto vyriausybė paprašė^ Kipro vyriausybę, kad 
suimtų nusikaltėlius ir atiduoti! juos Egiptui. Egiptas 
pasižadėjo suruošti teismą nusikaltėliams, o vėliau tvir
tino, kad jis nubaus nusikaltėlius pagal veikiančius kra
što Įstatymus. Bet Kipro vyriausybė kitaip galvojo. Ji 
žinojo, kad nusikaltimas buvo padalytas Nikosijoj, Kip
ro salos sostinėj, Kipro gyventojų valdomam kotelyje, 
todėl jie ryžosi nusikaltėlius bausti. Kipro prezidentas 
atsisakė atiduoti nusikaltėlius Egiptui, bet pranešė, kad 
salos teismas juos teis, o vėliau jeigu bus toks sprendi
mas, tai ir nubaus.

Bet Kipro salos administracija,, egiptiečių akimis 
žiūrint, buvo labai nuolaidi. Ji nesiėmė nei vieno žings
nio atsiradusiem palestiniečiam suimti ir atiduoti teismuĮ. 
Kipro policija nesuėmė teroristų nusikaltimo vietoje. 
Viešbutyje buvo policininkų, kurie būtų turėję nusikal
tėlius suimti pačioje apatinėje Nikosijos viešbučio sa
lėje, bet jie nieko nedarė. Nikosijos policija nieko nusi
kaltėliams nesakė net ir tuo atveju, kai pastarieji pra
dėjo rinkiuoti Įtariamus žmones, galėjusius pasipriešin
ti palestiniečių vedamai kovai. Nusikaltę palestiniečiai 
paliko viešbučio salėje nužudytojo lavoną, o surikiuotus 
23 žmones išsivedė Į aerodromą, užėmė tuščią Kipro sa
los keieivinĮ lėktuvą ir pareikalavo, kad jiems būtų 
duota lėktuvo Įgula išskristi iš Kipro salos. Kipro vy--

J. VENCLOVA

Lietuviai žiloj senovėj
KELIOS VASTAEOS

(Tęsinys)

Senosios mūsų dainos dažniausiai yra susijusios 
su senovės lietuviu tikvba arba su senovės lietuviu tau- 
tos žymesniais įvykiais, jos veikėjais. Mūsų mitinėse 
dainose dažnokai minima Menulis, Saulutė, Aušrinė: 
Mėnuo Saulužę vedė anksti pavasarėlį, arba: Mėnuo 
tėvelis dalelei skirti. Saulė močiutė kraiteliui krauti. 
Žvaigždės segelės vainikui pinti, Sietynas brolelis lau
ku lydėti.

S. Oliphant (Journal of the American Oriental 
Society. 1922. 32 t., 10) rašė: "čia (lietuvių dainose) 
yra išreikšta jų (lietuvių) mintis apie didįjį Dievą, 
mėnulį-dievaitį. saulės dukry tes, ryto ir vakaro žveigž 
des etc., tikėjimus, kurie nukelia mus į pirmines die
nas mūsų rasės (žmonijos)".

M. Stryjkowski ir kiti kalba apie senovės lietusių 
didvyrių dainas. J. Kraszewski (119- 296) tikina lie
tuvius ledh i na vus i us apie žyniiausią lietuvių tautos 
didvyrį Lietuvos karalių Kęstutį ir kitus. Apie lietu- 

i js didvyrius: Darių ir Girėną dar ir dabar dainuo
ja Dainuvo*. krašte:

Kilo aida< nuo Soldino —
Liūdna oi i aujiena!
Du kkūnai smarkiai žuvo;

SOFIJA PACEVIČ1UTĖ Šventadienis

A. J. KASULAJTI3

LIETUVOS BYLA HELSINKIO IR BELGRADO
KONFERENCIJŲ ŠVIESOJE
(Tęsinys)

Iš š:o taško žiūrint ALTos nu- 
s'statymas akto pasirašymo pa
sėkoje kilusiame triukšme mūsų 
spaudoje ir visuomenėje buvo 
išmintingas ir diplomatiškas.

Juk jei diplomatijos tikslas 
yra maksinfztfoti galimybes iš
einant iš esamų sąlygų, tai mū
sų atvejyje, kai mes savo diplo
matinės veikios negalime parem 
ii miTtarine jėga, išnaudojimas 
net ir pačių nepalankiausių sąly
gų yra pats tiksliausias būdas 
savo uždaviniams vykdyti.

Bandymas galimai nepalankią 
situaciją panaudoti savo tikslui 
siekti reiškia politinio subrendi
mo ir diplomatinio rafinuotumo 
konvergenciją. Juk tai skiriasi 
ka:p diena nuo nakties nuo tos 
akcijos, kurios, ėja, buvo ir 
kuri iš vienos pusės stengto sten

gėsi Helsinkio provizas interpre
tuoti Brežnevo politiniais termi
nais ir jo sampratos rėmuose, o 
kartu ir parodant savo diploma
tinę “klasę” viešai pasmerkiant; 
tek JAV vyriausybę, tiek net 
Vatikaną, apkaltinant abi institu 
ei jas skaudžiais nusikaltimais. 
Toks elgesys netiko nei toms or- 
ganzacims, nei jų vadovams.

IV. ATEITIES 
PERSPEKTYVOS

Nėra nei laiko, nei reikalo šios 
temos rėmuose specialiau nagri
nėti Belgrado konferencijos ir 
i oš nutarimų (gal koreferentai 
tai padarys vistiek), nes tai per 
svarbi tema reikalinga atskiro 
traktavimo.

Jei Helsinkio aktas yra gink- 
'.\s. tai het:k dėlto, kad kai ku
rie jo paragrafai jį tokiu pada- 
•o, bet dar ir dėlto, kad Belgra

das, o pe jo ėar kas kitas (Vie
na? Madridas?) vis iš naujo 
žvelgs j tuos paragrafus ir žiū
rės ar jie dar gyvi, veiksmingi, 
ar tik negyvos raidės, negyvam 
perganiėnte, kaip daugumas So
vietų pasirašytų dokumentų. Hel 
sinkio aktas ir Belgrado konfe
rencija yra tarptautinės politi
kos faktai vienu ar kitu būdu lie 
čią tiek pavergėją SS, tiek pa
vergtąją Lietuvą, tide kovojan- 
Čiąją išeiviją. Sunku šiandien pa 
sakyti ar šiedu faktoriai ilges
nėje perpektyvoje bus labai svar 
būs, ar mažiau svarbūs, o gal 
ir visai nesvarbūs. Tačiau jau 
šiandien jie pakeitė ano minėto 
trikampio tiek atskirų “kam
pų’* — kraštų vidines sąlygas, 
tiek tarpusavio įtampos laipsnį.

Man todėl menasi, kad Kelsiu 
kio-Belgrado įkandin būtina vi
sų pirmiausiai susivokti naujųjų 
įvykių gausoje, suprasti jų reikš 
mę, prasmę, įtaką kraštui bei 
mūsų darbo krypčiai.

Gal dar būtin’au pažvelgti į 
anas trikampio šalis: SS, paverg 
tąją Lietuvą ir išeiviją analisto 
akimis ateinančių dešimties me
tų būvyje.

riausybė nebandė sustabdyti palestiniečių, bet davė 
jiems penkis lakūnus, pripildė lėktuvą reikalingais de
galais ir leido išskristi.

Epiptiečiai, matydami tokį Kipro vyriausybės elgesį, 
nepasitikėjo jų noro ginti suverennnes savo teises, pa
darė Įsibrovusiems palestiniečiams visas nuolaidas ir 
leido jiems išskristi iš Kipro salos. Teroristai Įsakė ka
pitonui skristi Į Libiją ir prašyti ledimo nusleisti su įkai
tais, be to leidimo ten negavo. Palestiniečiai Įsakė kapi
tonui skristi Į Iraką, bet ir Irako vyriausybė atsisakė 
juos Įsileisti Į savo teirtoriją. Tuo. tarpu Irake veikianti 
teroristų veiksmus kontroliuojanti radijo stotis įsakė 
skristi Į Džibutį ir pralyti tremtinių teisių. Džibuti vy
riausybė sutiko leisti lėktuvui pasiimti degalų, bet ne
leido pasilikti Džibuti teritorijoje. Ta pati' Irako 
stotis tada liepė palestiniečiams grįžti Į "Kipro salą if 
laukti Įsakymo.

ginklus ir bombas. Egipto prezidentas dar kartą parei
kalavo atiduoti jiems pasidavusius teroristus, kad egip
tiečiai galėtų juos teisti.- pagal Egipto įstatymus. Kip
ras išleido, suteikęs pirmąją pagalbą, sužeistuosius, lei
do išvežti lavonus, o vėliau išleido' ir sveikus karius, bet ‘ 
atsisakė išduoti pasidavusius palestiniečius. .

tada nutraukė visus' diplomatinius ir konsularinius san-jnago juodymą: nesikeis jo tiks- 
tykius su Kipro salos vyriausybe. 1pagrindiniai uždaviniai /i-

Egiptas buvo įsitikinęs, kad pasidavę teroristai bus Į Sofija, ideologija, gyvenimo- 
I žiūra.

Nežiūrint detantės, Helsinkio, 
Belgrado ar dar kitokių vidinių 
ar išorinių fenomenų,. Kremlius 
nėra nustojęs siekęs pasaulio do- 
minacijos. Tą 1977 m. rugsėjo 
mėn. pareiškė Brežnevas, saky
damas, kad “beveik nėra to kam 
po pasaulyje, kuris būtų šalia 
Sovietų interesų ir įtakos sfe
ros”.

Keli faktai:
o Afrikos ir kitų “trečiojo pa-,, 
šaulio” regijonų revoliuciniai 
sukrėtimai yra sukeliami ir 
palaikomi tik Sovietų ginklais

1. Sovietų Sąjunga

SS-gai ateinantis dešimtme
tis bus ypatingai svarbus.

A. Visų pirmiausiai gilioje es
• mėje komunizmas nėra pasikei- 

Egiptas' tęs ir nesikeis ateityje nei per

išleisti, o vėliau jie paspruks į Labi ją. Jie bus laikomi 
kalėjime, iš kurio palestiniečiu grupė galės juos išsi
vesti

Egipto prezidentas neįžiūrėjo vieno svarbaus Kipro 
salos gyventojų bruožą. Jis nepastebėjo, kad salos gy
ventojai, ypač rinktiniai jų atstovai, labai atidžiai gina 
salos suvėfehiries teises ir visiems lygai taiko veikian
čius Įstatymus. Salos įstatymas liepia skirti bausmę, jei
gu žmogus ar jų grupė iš anksto apgalvojęs nužudo kitą 
žmogų. Už kito žmogaus nužudymą baudžiama mirties 
bausme; Toks Kretos įstatymas galioja virš tūkstančio 
ntetu. Bausmė pasunkėja, kai nusikaltimas iš anksto ap
galvotas if žmonių įvykdytas. Tuo atveju mirties baus
mė pasunkėja, kalinys kariamas.

Egipto prezidentas ir vyriausybė, matydama tokį 
Kretos valdžios neryžtingumą, ryžosi pats imtis prie
monių palestiniečiams suimti ir Įkaitams paleisti. Egip
tas pranešė Kipro prezidentui, kad jis imsis priemonių, 
bet nepasakė kokių. Egiptas norėjo sustabdyti iš Dži
buti Į Kiprą grįžtanti Kipro salos keieivinĮ lėktuvą, 
bet nesuskubo. Egiptas pranešė Kipro prezidentui, kad 
jų lėktuvas atskrenda į Nikosijos aerodromą, tai Kip
ro prezidentas nurodė jam vietą, kur nusileisti ir atsi
stoti. Bet kai iš lėktuvo išvažiavęs karo sunkvežimis 
priartėjo prie stovėjusio lėktuvo ir išlaužė duris, tai 
Kipro salos policininkai paleido stprią ugnį prieš egip
tiečius. Policininkai išklojo veik visus Egipto karius. 
Kurių nenušovė, tai sunkiai sužeidė. Kipro salos val
džia aiškina, kad egiptiečiai pažeidė suverenines Kip
ro salos teises,, todėl ir buvo įsakyta policijai šauti.

Irako radijas buvo informuotas apie įvykius Niko
sijos aerodrome. Iš Irako atėjo įsakymas abiems tero-

Kipro salos gyventojai atkakliai gina suverenines 
salos teises. Kreta yra senesnė, negu Graikija Kretos 
gyventojai senų senovėje turėjo daugiau teisių, negu 
graikai Vyskupas Makarios buvo išrinktas prezidentu. 
Jam labai daug padėjo graikai Bet kai graikai panoro 
prijungti Kiprą prie Graikijos, tai Makarios pasiprieši
no. Jis slaptai paliko prezidentūrą, išvyko į Angliją, bet 
nesutiko perleisti Kipro suvereninių teisių Graikijai/ 
Tarp graikų generolo Grivas ir Kipro prezidento Maka
rios ėjo žūtbūtinė kova, vienas kitą bandė nužudyti, bet 
prezidentas Makarios nesutiko perleisti graikams suve
reninių tėišų.1,

Kipro salos suvereninių teisių klausimas sužlugdė 
diktatbrinį Graikijos rėžimą; Prievarta salą prijungti;
panorėjusieji generolai išprovokavo turkus. Jiė įsiveržė 
* salą, bet Kipro gyventojai neatsisakė suvereninių tei
sių. Graikijos generolai dar ir šiandien tebesėti kalėji- 
jiūiHOse, prez. Mąkarios palaidotas, bet Kipro preziden- 

ristams pasiduoti lėktuvo kapitonui, atiduoti jam savo tas Stavfos Kiprinanou gina suverenines Kipro teises.

Gi tas senovės prasmingas lietuvių dainas sukūrė 
mūsų vaidilos: prof. dr. S. Chatterij (34-56): kaip se
novės Indijoj prieš sukūrimą vedu (1000 B. C.) ir ki
tuose indoeuropiečių kraštuose, taip baltų (lietuvių) 
vaidilos ir žyniai sukūrė jų dainas, poemas, rituali
nius ženklus ir jų istorines tradicijas, kurios buvo per
duotos žodžiu iš kartos į kartą”. Lietuvių vaidilos ir 
patys dainuodavę: J. Gabrys(58-įžg.): “Lietuvos vaidi 
los, sudedami giesmes ir dainas apie mūsų tautos did
vyrius, giedodavo ir dainuodavo jas miniai iškilmin- 

‘ gomis valandomis**. Tad tenka prileisti, jog vaidilos sų)*. 
vadovavo nemenkos menines vertės giesmininkų bei 
dainininkų sambūriams, kurie pasirodydavę per iškil
nias žiūrovams.

ir pinigais.
o Sovietų karinis laivynas dar 
vis didinamas. Jau netrukus 
jis prilygs JAV laivynui Paci- 
fiko, Atlanto ir Indijos vande 
nynuose.
o Sutartys, ekonominė page!- 
ba ir akvyvi diplomatinė veik 
la stiprina Kremliaus įtaką 
mažiau ekonomiškai išsivys- 
ėiu^iudse kraštuose.
o Sovietų Armijos šiandien 
valdo didesnę imperiją Vidu
rio ir Rytų Europoje negu bet 
kurio caro laikais. SS yra vie 
nintelė šiandienos kolonijinė 
valstybė.
d Kremlius iki šiai dienai iš^ 
naudoja visus proginius kari
nius, politinius ir diplomati
nius taTkihius — “targets of 
opportunity”.

(Bus daugiau)

Darius ir Girėnas.
Jie norėjo mūs Tėvynę
Plačiai išgarsinti
Ir tarp didikių Žemės tautų
Greta pastatyti.

Kilo jie arais galingi*
Perskrido Atlantą.
Tegu, sako, tau Lietuva
Gyventi bus lemta.

šiuogi žygiu išgarsino
Mūs Lietuvos vardą.
Tačiau žiaurusis likimas
Pakirto lyg kardu

Tegu lengva jums ilsėtis
Žemėje Tėvynės,
Dėl kurios žuvot didvyriais, 
Praeitį atminę.

Lietuviai nuo seno turėjo ir kilų žanrų daugvbę di lietuvių tautos būdas bei siela: prof. dr. L. Rhesa aybes lietuvių dafnų sū labai gražiomis melodijomis", 
dainų, nes lietuvių dainose, anot L Deutsch (47-198), 
“atsispindi beveik kiekvienas žmogiškas veikimas”.
Ir dėl šio įvairių dainų gausumo dr. F. Tetzner (216-
51) vadina: “Lietuviai yra savo dainomis turtingiau-

• šia tauta pasaulyje". Dar vaizdingiau sako M. Asch-
j mies (10-84): “Gausumas, turtingumas ir įvairumas garba moralumui ir padorumui". Prof. Ad. Mickie- 
dainų (lietuvių) yra neišsemiamąs*’. JQ -apie^-dijarnėFū-..vflįfiz (Rimvydas) (142-128) pabrėžė: "Rinkinyj lietu- 
šis muzikas prof. J. Žilevičius ‘ (Moters* 1965, 1 nr.)’vilU’ liaudies dainų* kuris yra labai turtingas, nerasi-1 ptoh-vynėj* Lenkų muzikas prof. S. Xoskowski (Me- 
taip kalbėjo: “Mūsų liaudies daina yra taip pat sena, me nė vienos nepadorios dainos”. lodje ludowe litewrskie, Krakow, 1 įžg.) rašė: “Bet iš
kaip sena pati tauta... Dainų aruode randame istori-l O žymusis amerikietis diptohiatas ir istorikas dr. v*isų lietuvių daugybės tonų leidžia manyti, kad šios

i nių. karinių, daug vedybinių ir darbo dainų, bendrai. O. Norem (152-248) žavėjosi: “On occasion while sin- jų melodijos yra labai sehos”.
dainose visa lietuvio būtis, lyg veidrodyj atsispindi”, ging their (of the Lituanians) native folksongs which

to my mind aire lite most bėatiliful in the world”.
Panašiai gėlime pasakyti ir apie lietuvių gies

mes: prof. Jtihgter (8$-37): “Prie lietuvių gi
laus reikalingumo giesihės ir giedojimai neinažesnį 
vaidmenį vaidino, kaip ir jų liaudies dainos’’. Kun. 
prof. dr. K. Gečys (61-233) papildo: “Lietuvis mėgsta 
ne tik įdainuoti, bet ir giedoti. Jų giesmėse yra tokis 
pat gaivališkas Dievo garbinimas, pagalbos maldavi
mas (K pagonių išlikusios) giesmės: “Šventas Dieve, 
šventas galingasis, šventas amžinasis, pasigailėk mū-

UETU5TŲ MUZIKA
Kaip dainų moksliniūkas prof. A. Benedictsen 

(266-86) pastebėjo, kad lietuviai turi ne tik daug dai- 
Garsusis J. Herder (Stimme der Voelker in Lie- ’ nų, bet jų dainos tutingos savo melodijomis, čia prof. 

, deru, 1805) konstatavo, kad tautų būdas bei siela dr. A. Bežženberger (plg. P. Hinneberg. Die Kultur 
ryškiausiai pasireiškia jų dainose. Ir dainose felsispih- der Gegenwari, L 364 p.) sakė: “Tenka pastebėti gau-

(176-įžg.): Kita savita lietuvių liaudies dainų žymė 
yra jausmo švelnumas ir nuoširdumas. Daugybė ma
žybinių žodžių... lietuvių darnoms suteikia tokį ma
lonų žavesį* tokį mielą švelnumą ir patrauklumą, ku
ris uyburia širdį... dainose vyrauja skaisti dorovėj pa-

Gi lietuvių meliodijos siekia gilią senovę: muzi
kas istorikas L. Nast (148-39) nustatė: “Tenka paste
bėti su kokiomis pastangomis lietuvių tauta tikrą cha
rakterį savo pirminių meliodijų iŠ dalies išsaugojo. 
Daugelis meliodiškų laipsnių (lietuvių dainų), dau
gelis išsireiškimų su tuo pačiu sąskambiu, kuris šian
dien mūsų ausį virpina, jau skambi*j o indoeuropiečių

lodje ludowe litewskie, Krakow, 1 įzg.) rašė: “Bet iš

(Bus daugiau)
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aKVSEKIJA JR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGLIA 

644Y Sa. Pulaski Rd. (Crowford 
*bedicel Building). TeL LU 5-6446 K

P> pna ^lonius pagal susitarimą. [ — - 
ne^mliepia, skambinti 374-8004.

NAUJA ŠAULIŲ
KORPORACIJA
(Atkelta iš 3 psi.)

kiu būdu tarybon direktoriais Ii 
ko išrinkti šie asmenys: Kazys 
Karuža, Kazys Motušis, Justi
nas Naujokas, Jurgis Uksas, VIa

uR. C. K. BOBELIS 
inkstų ir ŠLAPUMO takų 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533

Valley Mediči Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 54, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos d i re kr onus

1931 S. Hanheim Rd., Westchester, IL.
VALAMXJS: 3—9 darbo dienomis ir

Tel.: 562-2727 arba 562-2728

TEI------BE 3-5893
PR. A. B. GLEVECKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPCCIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

1907 West 103rd Street 
Valandos pagal susi tarimu

DR. FRANK PLECKAS
. OPTOMETRIST AS

Kalba lietuviškai
2418 W. 71 St. Tai. 737-51/9

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
1' ? ^contact lenses’” 
Vai agal susitarimą. Uždaryta tree

Karuža, pritariant prezidiu- Litą Žilevičiūtė, Jonas
Įmui, pas ūlė susirinkimui papil-| Tanušauskas ir Antanas Galdi- 
tdomą kandidatų sąrašą į direk- !^as-

----------- -------------- l ‘"Kario” užsiprenumeravimo 
V’OtU^.’. Jon* Janušausk4- W reikalu ir Dr. Gr. Valančiaus 
Žilevičiūtę, Stančiką ir knygos “žemaičių D:dyais” išlei

j imu be; f nansavimu kalbėjo K 
Karuža ir Alg. Gustaitis. Pirma
sis ragino šaulius užsiprenume
ruoti ‘*KarįM ir tuo palengvinti 
leideių be’ administracijos sun
kią naštą ’’šeivijoje. Antrasis 
trumpai apibudino knygos svar- 

do. balsuota viešai. Balsavimui bų , lietuvių kultui^. Kvie 
patiekti kandidatai visuotmo na Į būti prenumeratoriais jau iš 

I spaudos išėjusio pirmo tomo ir 
spaustuvei perduoto antrojo to
mo. Siūlė iš šaulių kasos skirti 
oauidomai bent 300 del. Susi
rinkimas šį reikalą pasiūlė per
duoti spręsti naujai direkcijai. 
Šauliai, spausdinant pirmą to
mą. surinko tam tikslui 1200 
dol. Bet tai tik maža parama. 
Abiejų tomų išleidimas kainuo
siąs dar kelioFką tūkstančių 
dol šauliai paprašyti šį reika
lą savo aukomis bei prenumera-

tor us: Vladą Lrilį, Kazimierą

I Antaną Galdiką. Prezidiumo ’ 
pirm. Al. Gusta:tis, nesant dau . 
gau kitų dėl kandidatų pasiūly
mų, pristatė aukščiau minėtus 
kand'datusd’rektorius susirin
kimui patvirtinti. Nesant iš na
rių pasiūlymų dėl balsavimo bū- j

rių susirinkimo vienbalsiai pat
virtinti. Atsiklausus prez. pir
mininkui, kas iš narių susilaikė 
arba yra prieš padarytą nuta
rimą, neatsirado nė vieno balso. 
Plojimą''s pakartotinai patvirtin 
ti nauji korporacijos direkto
riai.

Kuopos pirm, K. Karuža kiek 
vėliau painformavo prezidiumą, 
kad Tomas Stančikas dėl laiko 
stokos ir studijų svarbos iš di
rektorių tarpo pasitraukė. To-

DR.LE0NAS SEIBUTIS 
? INKSTŲ, PŪSLĖS 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
ViL antrad. 1—4 popiet 
. ketvirtd. f —7 vaL vak

Ofiso Jelef4 776-2880 - 
Rezidencijos telef.: 448-5545

PETRAS LENGVINAS
DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sandra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas 2652 WEST 5yth S1REET 

Tel. PR 8-1223
OFISO VAL: pirm., an trad., trečiad 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 VaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
QRTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

fįįį Aparatai - Protezai. Jied. ban- 
SJB dažaL Speciali peleliu kjjotn*.

(Arch Supports; ir t. t.

2*S0 W»«t 63rd St^ Chicago. 1IL 6062$ 
Telef.: PRospect 6-5084

Gėlės visoms progoms 
tEVĖRLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST'63rd STREET 
Talfonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishiy 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tel. 499-13T

t

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — °ilna aparauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠĖRĖJUS 
Tei. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš |veirių atstumų.
ANTANAS VILIMAS

1 Tel. 374-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos Ii WOPA, 

1490 kil. A. M.

Lietuviy kalbo: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:0C 
—3:30 vai, popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
rat ryto.

Vedėja Aldona Daukui
’ TelHu HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

oxid PLEASE 
moke people 
more careful

VILNIAUS KATEDRA

ta paremti galimai greičiau.
šauliai moksleiviai bei studen 

tai, užsisaką šaulių uniformas, 
susirinkimo vienbalsiu nutarimu, 
galės gauti iš Aauiių kasos kiek
vienas po 50 doi. paramos, jei- 
pareikŠ pageidavimą. Tai labai 
gražus paraginimas.

Prezidiumo pirmininkas pas
veikino susirinkime dalyvavu
sius varduvininkus Kazimierus 
bei Kazės: Kazimierą Karužą, 
Kazimierą Rakūną, Kazę Mika- 
lojūnienę ir Kazimierą 3Iotušį. 
Varduvinirfkams susiriniamas 
sugiedojo ilgausių metu ir pak
vietė visus dalyvius prie gausiai 
ponių šaulių paruoštų užkandžių

ir išgėrimų.
K. Motušis

SUSIRINKIMU 
PRANEŠIMAI

f wwwwwvww^wwvwwwwvwwvw%^.—

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI

BRIGHTON Parko Lietuvių Mote
rų klubo narių susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, balandžio 6 d., 2 vai. 
popiet Anelės Kojak salėje, 4500 So. 
Talman Ave. Narės prašomos atsilan
kyti, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. Po susirinkimo bus ir vai
šės. E. Strungys

UPYTES Draugiško klubo eilinis 
susirinkimas įvyks penktadieni, ba
landžio 7 d. Anelės Kozak salėj, 4500 
So. Talman Avė. Pradžia 1:00 vaL po
piet Kviečiami visi nariai atsilanky
ti, nes yra daug reikalu aptarti.

Po susirinkimo vaišės. Ai Kalys

"Jis yra man pasakęs: Gana tau mano malonės, nes mano jėga tobu
lai pasireiškia silpnume. Todėl aš mielu noru giriuosi mano silpnybė
mis, kad Kristaus jėga gyventų manyje" — 2 Kor. 12:9.
Brangūs prie toliai, tikėkime, kad ištyrimai, persekiojimai ir sielvartai 

ateina į mus Dievui leidžiant, mūsų naudai. Žinokime, kad Tas. kuris rody
damas savo meilę, priėmė mus, suteikė mums dali savo šventosios dvasios ir 
pavadino savo sūnumis ir dukterimis, žino visus mūsų reikalus ir rūpinasi jais, 
ir dėlto leis ateiti ant mūsų tik tokiems patyrimams ir pagundoms, kurios 
tarnaus mūsų aukščiausiai gerovei. Jėzaus Kristaus Apaštalas Povilas, kuris 
labai daug kentėjo, dar sako: “Todėl aš turiu pamėgimą savo silpnybėse, 
niekinimuose, varguose, persekiojimuose ir priespaudose dėl Kristaus”.

Viri žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekwvn*. Bct tur yra mi
rusieji? Į fo klausimu atsako knygutė "Viltis po mirties7’, kurią gausite ne
mokamai. Rašykite:

F. ZaVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 66629.
8V. RAŠTO TYRINĖTOJAI

Mažeika S/Evans
■ A&S. •

Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE.

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

EUDEIKISGAIDAS DAIMID
Union Pier vasarvietės savininkas

Mirė mašinos nelaimėje 1978 metais balandžio 3 d. St. 1 
Petersburge, Floridoje, sulaukęs 79 metų amžiaus. Gimęs | 
Santakų kaime, Batakių parapijoje, Lietuvoje. 1

a Paliko giliai nuliūdę: žmona Maria, sesuo Mary Nei- j 
jmantienė. sesuo Agota Lengvinaitė, brolis Jonas, Čikagoje, į 
brolis Simas su še;ma Lietuvoje, dukterėčia Florence Kas- i 
tys su šeima, kiti giminės ir draugai.

Kūnas bus pašarvotas šiandien, ketvirtadienį, 5 vai. Ko~ 
sary koplyčoje, 3100 West 59th Street.

Budėtuvė^ įvyks penktadienį, 7 vai; vak., Tėviškės Lie
tuvių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje, 6641 South Troy 
Street.

Laidojimo pamaldos bus šeštadienį, 10 vai. ryto ten pat, 
o po pamaldų bus laidojamas Bethania kapinėse.

Vieton gėlių aukoti bažnyčiai. ]
Visi giminės ir pažįstami nuoširdžiai kviečiami -daly

vauti laidotuvėse.

JUOZAS GRYBINAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

žmona, seserys ir brolis

Microwave Cooking 
Saves Time & Energy

• Mirė .4978 m.' kovo "20 d. Palaidotas kovo 23 d. Lietu
vių Tautinėse kapinėse.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie atsilankė į 
koplyčią, aukojo šv. Mišioms ir dalyvavo laidotuvėse.

Dėkojame Ann ai Naujokaiti enei, atsiuntusiai gėles.

Nuošir.džiai dėkojame kunigams — Tėvui Tamošai
čiui už maldas koplyčioje ir Tėvui Gutauskui, palvdėju- 
4siam į kapines.

Ačiū visrems grabnešiams ir Laidotuvių direktoriui 
Donald A; Petkui už rūpestingą -patarnavimą.

-Dėkojame visoms ir visiems.

Nuliūdę: giminės ir draugai

6 Metų Mirties Sukaktis

With all the emphasis pointing to our dwindling energy 
resources, today’s homemaker can do her part in conserving 
energy through programmed micro wave cooking.

Continuous testing by Frigidaire home economists has 
proved that many foods can be cooked in up to 75 percent less 
time than it takes with a conventional range. With the addition 
of a “memory” feature in a new electronic Touch-N-Cook 
microwave oven, a homemaker, with the touch of her finger* 
can program the unit to change its setting automatically.

For example, the homemaker can set the controls to defrost 
for a certain length of time. At the end of the defrost period, 
the oven allows for a holding time, then it will cook the food 
at the preset power level and cooking time, or the preset 
cooking time and speed.

Every recipe developed for microwave cooking has been 
timed to minutes and seconds. However, a microwave oven is 
more than just a super-fast energy saving cooker. It* versatility 
seems limited only by the homemaker’s own ingenuity in aolv 
jug mealtime problems. Here’s a 10 minute redpe:

JULIJA AUGUSTIENĖ

8 rikei (8-oe pkg) thin- 
sliced boiled ham 

slices (6-ox pkg) Swiss 
cheese

can (15 oz) green 
asparagus spears, 
di ained

2
M

Cheddar cheese soup 
tablespoons water

riice. Top etch with 2 to 3 aspengw speve. RoR and pbee ia 
a single layer, seam side down, ta a 12a7W-iBch ^as baking dish-

2. Combine soup, wstez, and celery salt; spcoaewnly 
asparagus-ham roOa. Cotmt with plastic fflm.

3. Microwave oo Medium fbr 8 to 10 minoiea. PSexeeaM* 
m the film foestecm io aacapo^prokte with almcmdiaadmmi

Pagal tėvus Griniūtė (Green)
Mirė 1972 m. balandžio •mėn. 6 dieną, sulaukusi 66 metų 

žiaus. Gimusi Virden, Illinois.
Palaidota lietuvių Tautinėse kapinėse.

žmogaus gyvenimas pranyksta, kaip į krantą nublokštos bangos 
tekštelėjimas, kaip naktį nykus garsas miško glūdumoje. 

' \ -z'
Taip pranyko ir velionės Julijos gyvenimas. Pranyko gyvenimas, 

bet nepranyko atsiminimas: liūdnas jos mirties atsiminimas.

Nuliūdę: ' • • - < -
Vyra* Kostas Augustas, 2 seserys — Edith Rimkus ir 
Mary Farber bei fritį giminės.

am-

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

. TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
|,y 2533 W. 71st Street
k Telef. 476-2345-6

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

fRYS MODERNIŠKO* KOPLYČIOJ
MKŠTS TUTOMOBTL1AMS PASTATYTI

(t « A J

dėtu vi v
xidotuviu
dreKtorii
Vworiacijos

AMBULANCE 
PATARNAVl 
MAS DIENZ 

IR NAKTĮ

TURI VI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M- PHILLIPS
COMAS LR LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArdi 74401

BUTKUS - VASAITIS
»4Ab So. 50th Ave^ Cicero, ILL Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
rittb CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetU 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. UTUANICA AVE. TeL: YArda 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICT

5424 WES1 69tn STREET KFpnbllc 7-1211
2314 WEST 23rd PLaCE Vilkini* ?-6«7>

11628 SOUTH WEST HIGHWAY. Palot Hill*, iT. 974-441'

P. J. RIDIKAS
4354 So. HALSTED STREET Phone: YArdt 7411)

f _ MAUJIEMM, CHICAGO a, ILL. Thursday, April 6. 1978



LAIŠKAS REDAKCIJAI

j.

Didžiai Gerbiamas
Naujienų Redaktoriau!
Perskaitęs Vliko nario 

Audėno laišką Drauge, iš 1978
m. vaasrio II d., kaip patiks
linimą anksčiau Drauge įžan
giniame skelbiu minčių, š.m. 
\asario mėn.. 22 d. parašiau 
Draugui, pridedamo turinio, 
laišką. Draugas mano laiško 
ueaLspausdino ir iki šiol man 
negrąžino ?nors ir įdėjau sau 
adresuotą apmokėtą voką.

Todėl nuolankiai prašau 
spausdinti Naujienose.

Su pagarba
PeL as šilas

Laiškas “DRAUGUI”
D. G. Draugo Redakcija,
Jūsų dienračšio 1978 m. va

sario mėn. 11 d. laidoje ats- 
pauzdintas Juozo Audėno, Vii 
1:g nario, laiškas. Taigi rašan 
čiojo aiškiu, visuomeninės po
zicijos nusakymu, Ar tai tik 
dėl didesnio svorio? O gal tas 
apima ir visos Tarybos mintį? 
Kaip bebūtų, šiame laiške pri 
trūkta diplomatinio jautru
mo.

Pabaigoje laiško (kuriame 
įrodinėja, kad iš Miką suda-

at

rančių organizacijų dar nei 
viena nenumirė; ir kad Kana
dos lietuvių paramą Vlikui 
yra stipri ir normali apraiška 

• -- tuo pačiu ir nekelianti abe 
jonės dėl dalyvavimo, per or
ganizacijas. Vliko darbuose), 
be jokių skrupulų ap-ašyta. 
"..Amerikon Liehunų Tary
ba... nuo /974 m. nustojo VU-\ 
kui suteikti paramoj*. Pareis 
kimas prieš pat Vaasrio 16 mi 
nčjimusd Ponas Audėnas ne 
malonėjo pridurti ar ir kiek 
A.L.B. iš savo, Vasario 16 pro

| ga, surinktų, aukų, Vlikui pa 
rainos suteikė, Bendruomenė 
skelbė 1977 rn. surinkusi virš 
16,(MK) dol.

1977 m. sausyje esu užklau
sęs Altos Centre, koki padėtis 
yra su parama Vlikui. Atsaky
ta, kad Tautos Fondo statutą 
priėmus, Altą tuojau įstos na
riu. Taigi tuo būdu ir rems 
vliką finansiniai. Ir tų metų 
rudeniniame Altos suvažiavi
me buvo pranešta, kad susi
tarta su Vliku reikšminges
nius įvykius bendrai pravesti j j im ir proga pasirinkti aukų ta rėti savo prenumeratorių sąra-1 
ir finansuoti. Tas liudija, kad! riamiems Bendruometės poli- šuose, o gerą žinią skelbti vi- 
sutrikusi padėtis lyginosi. | nės veiklos poreikiams. Ki- siems skaitytojams.

Bet kodėl buvo sutrikusi?] !a, Vliko kaip ir sugestyvinė 
Viena, bene bus buvusi ALB! tyla ALB besiveržiant aukas 
įsiveržimas Vasario 16 minė- rinkti Vasario 16 minėjimuo-

Dagys Ėjau ėjau ir pavargau" (Medis)

Ji tuojau užsisakė Naujienas,» 
apgailestaudama, kad jos vyras 
Juozas serga, todėl negalėjo, 
kartu atvažiuoti į senąją savo1 
gyvenvietę pas mielus ir vaišin
gus gimines. Ponia Anna žada 

j čia būti iki birželio pradžios.

—A Vilutis iš Highland išvy
ko i Schererville, Ind., Jonas 
Žemaitaitis iš Brighton Parko 

j išskubėjo ankstyviesiems pava- 
įsario darbams savo ūkely Paw 
Paw, Mich. Pranas Adomaitis 
grįžo iš ilgesnių atostogų į na
mus Marquette Parke.

— Pijus Mičiulis iš Gulfport 
apylinkės, St. Peterburg, Fla., 
anksčiau gyvenęs Calumet City, 
III., visą laiką rėmė Naujienų 
leidimą gausiomis aukomis ir 
naujais prenumeratoriais. Dė- 

( kui už sveik i nmus, gerus linkė
jimus, nuolatinę paramą, anks
tybą prenumeratos pratęsimą ir 
už $20 auką Mašinų fondui. 
Taip pat dėkui ilgamečiam St. 
Petersburgo gyventojui Tomui 
Miglinui už gerus linkėjimus ir 
$4 auką kalendoriui.

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MENESLNIAIS 1ŠSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'dentas

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

se.
Piniginis klausimas 

yra jautrus, tačiau tokiu bū
du priminus lieka ir neišsprę
stas ir-tam tikru šiurkštumu j 
padvelkia.

Ir kyla klausimas, ar tokie 
pareiškimai neprisideda prie 
didesnio savitarpinio aižėji- 
mo!?

pos susirinkimas įvyks šeštadie
nį, balandžio 8 d., 1:00 vai. p. 
p. Dariaus-C/irėno salėje, 4416 
S. Western Ave.

Cisos narės kviečiamos daly
vauti. Valdyba (Pr.)

—Naujienoms reikalingas ko
rektorius. Lietuvių kalbą mo-

i — Ponia Matilda Chopulis iš
Rockfordo, kiekviena proga pa
remia Naujienų leidimą. Lailįe

. , pobūvio Naujienų naudai ji pĄ- 
K_ ‘sveikino Naujienų atstovus, dė 

.kojo už ištvermingą darbą, lin
kėjo visiems geros sėkmės ir 
įteikė administratorei Kristinai Imantį vyrą ar moterį išmokysi- 
Austin $20 auką. Nors p. Cho-Ume £ero amato. Geras aflygini- 
pulienė atrodo jauna, tačiau ji jmas’ trumpos valandos. Darbo 
pareiškė, kad Naujienas . skaito valandomis prašome skambinti

6 KAMB. MŪRAS, 3 mieg., 65-ta ir 
Talman, $27,500.

GRAŽUS BUNGALOW, 6 kamb-, 2 
židiniai 83-čia ir Kedzie. $64,200.__

15 M. SENUMO 5^> kamb., 3 mieg., 
daug rūbinių, 2^ mašinų garažas, 
63-čia ir Narraganset. $54,000.

2 AUKŠTŲ 2 po 6 mūrinis. 65-ta 
ir Talman. $32.500.

50 AKRŲ žemės Lemonte, $10,000 
už akrą.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax
2951 W. 6.3rd SL Tel. 436-787*

SUDIEV, ŽIEMUŽE!
4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau

jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
$38,800.

5 KAM B. labai modernus mūro na
mas ant plataus sklypo, tinkamas šei
mai žavingai gyventi. Arti 73-čios ir 
Kedzie. $39,800.
5 KAMBARIŲ naujo tipo mūro namas 
ir garažas. Centrinis oro šildymas 
ir vėsinimas. Galima tuoj pažiūrėti 
ir nupirkti už $28,350. Marquette Pk.

GRAŽUS 5 kamb. apie 20 m. mūras. 
Pušų medžio beismantas. 2 auto ga
ražas. Marquette Parke. Tuoj galite 
užimti. $27,900.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

TVIRTAS 2 aukštų mūras 2 butai 
ir maloni biznio patalpa 2 auto ga
ražas. Savininkas nusileido iki $38,500.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY REAL ESTATEIlgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave, Chicago, Hl. 60643

Telef. 312 238-9787
• NernnkamRs patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio

nių (muses), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kastus; _ .
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor- vasario ZZ et.
macijas visais kelionių reikalais. ----------------

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reixia rezervuoti vietas j--------------_ 
iš anksto -— prieš 45-60 dienų.

Petrai šilas

NAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujieną vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi į visus skai 

tytojus ir i visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei lietuviškos spau
dos pirmūnu pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rei
kalų renesanso.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI i , - - - - ' *7
skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.___

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

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

— Jonas Dagys, 610 Mulbery 
St., Ill., platinimo vajaus proga, 
tapo Naujienų prenumerato
rium, užsisakydamas jas viene- 
riems melams. Anksčiau jis jas 
gaudavo darbovietėje, bet ne
senai jis išlaikė nustatytus Ne
kilnojamo turto tarpininko — 
Real Estate brokerio egzaminus 
ir gavo teises užsiimti tuo ver
slu. Sąžiningas biržietis J. Da
gys ypatingu stropumu patar
nauja šiame svarbiame versle 
savo tautiečiams. Malonu jį tu-

ir jas remia 60 metų. Ji buvo 
gabi siuvėja, įsigijo aprangos 
krautuvę, kuri dar ir dabar sėk
mingai patarnauja gausiems 
klientams, tik jai dabar vado
vauja kartu gyvenanti duktė 
Alfie Allan. Jos duktė Katerina 
yra Chicagos mokyklų sistemos 
skaitymo specialistė, gi anhoj’ 
anūkė yra sėkmingai vedusi Es-. 
sex B-vės visuomeninių reika
lų direktorių ir gyveno Lima 
Ohio. Miela p. Matilda pareiškė, 
kad negali prisidėti prie plati
nimo vajaus, nes visi jos bičiu
liai skaito Naujienas. Malonu 
buvo su ja artimiau susipažinti 
ir pasikalbėti.

— Ponia Anna Bimba iš New 
Port Richey, Fla., buvusio pra
monininko Juozo žmona, vakar 
atvyko pas savo dukra Milda ir 
jos vyrą i Calumet City, BĮ.,

HA 1-6100.

— JAV. LB. Rockford o apy
linkės visuotinas susirinkimas 
įvyks 1878 m. balandžio mėn. 
16 d., 2 vai. p. p. Lietuvių klu
bo patalpose, 716 Indiana avė., 
Rockford, Ill. Visus Rockfordo 
lietuvius kviečiame susirinki
me dalyvauti. Valdyba

Atsiminimų Skirsneliai
atspausdinti

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

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

Visas ir visus kviečiame j didžiąja talka.

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

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be raginimo pratesiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede —-_____  dol

Pavardė ir vardas _____________ __________________________________

Adresas

• Užsakau- Naujienas kaip dovaną savo .... 
yra naujas skaitytojas. ^Priede  ____ __^doL

Pavardė ir vardas -------------- ------------------

kuris

Adresas

I-----------------------------------------------------------—
Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą Ir Naujienų 
pastangas, prašau

Pavardė ir vardas____ ____  _________ - , , _ _ _ ______

Adresas ------------------ --------------------------------- -- , z

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa
žinimui nemokamai oe jokių įsipareigojimų.

Pavardė ir vardas —------ —-----------------------------------------------------------

Adresas

Pavardė ir vardas ------

Adresas --------——-------

Pa-ardė ir vardas

Ldresas ------------

I

MARDA NOREKIENt
IW8 Wert S9tk St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 

Didelis Mslrlnklmes «*r*t ratlM {vslrlv prakiy.
MAISTAS Ii CUROPOS CANDtLIU.

SIUNTINIAI Į LIETI TV 4 
Cosmos Parcels Express Corp.

MAtOurrn GIFT PAFC BU SEKVICI 
£3C1 W. Hth Chicle, IH. <06W. _ T.l. WA 5-2727 

2333 3*. Chief., HL 4040*. _ T< 254-332*

“LIETUVOS AIDAI”
KAZĖ BRAZDZIONYTE,

PROGRAMOS VEDĖJA
W0PA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m-
WLNR 106.3 FM Sat at 8:00—10:00 p. m.

2646 W. 71 $t Street, Chicago, Illinois 60629 
Telef. - 778-5374

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO* 

JO, VISUOMENES VEIKtJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS^ 
Or. A. J. Gu«s*n — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, Užančiui* 1906 

metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susl- 
_______ rūpinlmą. __________ __ ~ __________ SOO 
Dr. AZ J. Gustan — DANTYS, jų priežiūra, sveikata^ ir^gTožls" 

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik  
Minkštais virielials tik  

Dr. A. J. Gutwn — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONtS. 
Kelionės po Europą Įspūdžiai. Dabar tik —

SXM

$2.09
Gtllma taip pat uWwkyti paltu, atiluntua ček| arba money orderi, prie 

nurodyto® kalno* pridedant 50c. persiuntime liUldomt.

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL.

įvairi apdrauda — INSURANCE 
ŠUTŲ NUOMAVIMAS — pa renkam 

nuomininkus
4243 W. 63 rd St., Chlcage 

Tel. 767-0600.

2625 West 71st Street
TeL 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

HELP WANTED — MA L k 
Darbininkų Reikia

FOLDER
OPERATOR

4 P.M. —11 P.M. for nearby 
loop bindery. Must be expe
rienced 
ders.

Good

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559

Cleveland Baum Fol

pay & benefits.

BILL

TAISAU IR DAŽAU
NAMUS

IR VISKĄ NAME 
Tėlefonuoti:

523-9367 arba 737-0397
HELP WANTED — MALE-FEMALE 

Reikia Darbininkų ir Darbininkių

gyvenantieji prašomi užsisakyti aviškai.

REIKALINGAS ASMUO, MOKANTIS 
TAISYTI KAILINIUS DRABUŽIUS. 
Reikia suprasti ir šiek tiek kalbėti

paštu.
Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė.
Chicago, TU. 60629 

Juozo šmotelio

LIETUVIŲ ISTORIJOS 
DRAUGIJOS PREMIJA

Draugija skiria premiją 1000 
dol. už parašytą mokslnę Lie
tuvos istorijos monografiją.

Premij ai gauti taisyk 1 ės:
1. Manografija turi būti pa 

grista šaltiniais ir moksline is
torine literatūra,

[ 2. Tema pasirinktina iš bet 
[ kurių Lietuvos istorijos laiko
tarpių,

3. Monografija turi būti pa
rašyta beturiu kalba,

4. Monografijos apimtis — 
150—200 psl. (dvigubų tarpi 
rankraščo, kanceliarinio for 
mato lapuose).

5. Monografija pasirašoma 
slapyvardžiu. Prie jos pride 
mas uždaras vokas su jo išvir
šinėje pusėje užrašytu auto 
niaus slapyvardžiu. Į voko ri
dų įdedamas lapelis su auto-j 
riaus tikru vardu ir pavarde,! 
veikalo antrašte ir adresu (pa 
geidaujamas ir telefono nu 
mers).

6. Monografijai parašyti tei 
minas — 1978 m. gegužės 1

7. Rankraštį siųsti šiuo ad 
resu: Lietuvių Istorijos Drau 
gija, 6547 So. Washtenaw Av., 
Chicago, Ill. 60629.

Premijos mecenatas — kun 
dr. Juozas Prunskis.

X Ruffut

I. HIMMEL & SONS 
2201 W. 95 St. 
Skambinti angliškai 
Tel. 779-7000.

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

pas vienintelį 
ietavj Trinku 

Chicago je

NORMANĄ 
URŠTEINA

TeL 263-5825 
(įstaigos) ir 
677^459

185 North Wabaah Avena*

D t M IS I O
52—40 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai S9t pusmečiui automobilis
Liability apdraudimas pensininkams

Kreiptis

•445 S*. ASHLAND AVB. 
52X775

LAIKRODŽIAI Ir BRANGINYBtS

Pardavimu Ir Taisymu 
2M4 WEST 49th STREET
Talef.: REpublic 7-1941

imi ■i’h'imj r—■———
M. ŠIMKUS

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

‘ 4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450

(Taip pat daromi vertimai, giminių 
^kvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

AR JAU PASUJARUTE 
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug.| 1 
padėti teisininko Prano šulo pa- • ' 
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista] 
knyga —

KAIP SUDAROMI

Knyga su formomis gauna’ , 
I ma ‘Naujienų’ administracijoj j

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

Sn ^gntiškomia fnrmoirva *

— Jei žinote asmenis, kurie
Knygos kaina f3.. Su legališko- > 
mis formomis — $3.50. i . ,

Užsakymus su Money orde-1 ga^fų užsisakyti Naujienas, pra
du siusti: “Naujienos”, 1739 S. Some atsiųsti jų adresus. Mes 
Halsted SL, Chicago I1L 60608. iienis siusime Naujienas dvį sa- 
f - vai tęs nemokamai.vai tęs nemokamai.

• Jack Dempsey, būdamas) • Italių smuikininkas Nicolo 
sunkaus svorio bokso čempio-^ Pagaganini taip gražiai groda
mi, boksavosi tik 138 minutes.; vo, kad prietaringieji tų laikų 
Per tą laiką jis uždirbo $2,137,- žmonės pradėjo leisti gandus 
000, arba po 15,000 dolerių per apie virtuozą sutartį su vel- 
minutę. nitu. j
* - NAujiiNOt'ČHBfcAGo“3, ILLThursday, April




