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PARSIVARĖ RUSIJON KORĖJOS LĖKTUVĄTARIASI SU TERORISTAIS ALDOMORO GYVYBEI IŠGELBĖTI
Teroristai reikalauja paleisti iš kalėjimo 

visus 'raudonosios gvardijos" narius
_ ROMA, Italija. — Buvo, pasklidusių, gandų, kad ‘‘raudonosios 

gvardijos” teroristų pagrobtas premjeras Aldo Moro jau nužudy
tas, bet naujai gautas , jo. laiškas ir fotogi’afija rodo, kad jis dar 
tebėra gywas. “Raudonosios gvardiOjos atstovai tvirtina kad Alo 
Moro nuteistas mirti, bet dar gyvas. “Raudonosios gvardijos” 
vadovybė pranešė pagi-obto premjero žmonai, kad italų valdžia 
daugiau nedelstų, bet tuojau paleistų iš kalėjimo visus “raudono
sios gvardijos” narius. Jeigu valdžia nesiims šių priemonių, tai 
Aldo Moro bus nužudytas; teroristai telefonu informuoja jo žmo- 
nąJr kitas šeimos narius.\ 7

Italų kabinėtas posėdžiavo
J ■i ■? ’ v ’ »- j . 1

Italų minįstėrių kabinetaisū- 
sirinko posėdžio-aptarti-naujai 
susidariusią., padėtį. Praeitos sa
vaitės nutarimas sakė, kad val
džia nekreips dėmesio į “raudo
nosios gvardijos”, teroristus, ban 
dys juos suimti ir išlaisvinti Al
do Moro. 5 . ~ '
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Policijai pavyko susekti kelis 
teroristų pėdsakus, išlaisvinti jį“ 
vieną jauną-m&terfl-kę^i ’ 
porą teroristu, bęt pat

pusėje smurtu pasigrobę vie- ronstev .Pranam kimias L 14 
z^ąą apie AĮdo..Moro: ,ja suraiS.užriše
peliją m karabm.ęnųs. negyve

‘ namo namo beismentą 5567 W. 
Ąariis* ts. kur’ ją -išlaikė per dvi 
’ dienas be Okio valgionr vandens 
pakaitomis prievartaudami. Ga-

‘JAUNŲ KRIMINALISTU 
; PRIEAUGLIS ČIKAGOJE

Čikaga garsėja
. prieaugliu brutalumo

Senosios kartos žmonės neat
sistebi jaunosios priaugančios 
kartos nevien dėjančiu nuošim
čiu polinkiu kriminalą, kiek pdin 
Įdu i kriminalo sužvėrėjimą, čia 

f keletas pavyzdžių. . . . <
Poiičijos žiniomis, du 17-me-'

Reikalo tirti Duichesa.ežeto dug 
na.:;.' . Y: i.;
Milane nušovė kalėjimo sargą
Mino kalėjimesėdil5’“raudo-.-. . ......

nosios gvMdijod” - nariii,- teisia- K™3- .spėhota. kuo vĮsa būtų 
mn už valdžios' atstovų it visuo
meninių organizacijų pwreigpuu 
žudymą. Prokuratūra turi pakan .. . .
karna? davinių suimtiems tėrb- vieną. Suimti abudu pikta- 
ristams nubausti, bet teroristai dariai — Ronald Redgood gyv. 
nenori būti sušaudė arba sėdė} St P.idgemay ir .Terry Ho
ti kalėjimą Sfilane jie nušovė 581lofe. -5539. W. Cmcy Abudu 
metų amžiaus kalėjimo sargą Cook apskrities kalėjime. 
Frandsco de Cataldo.'šiūo savo o policija tebeieško trečio kom- 
veflesmu teroristai , priminė buvu 
šio premjero žmonai, kad jie ne 
juokauja.

Atroo, kad krikščionių demo
kratų partijis vadovybėje ir ka
bineto narių tarpe stiprėja min
tis — atiduoti suimtus teroris
tus ir išgelbėti Aldo Moro gyvy-

pasibąigę, jei mergaitės nebūtų 
radę ieškotojai. Mergaitę-rado 
beismante tebesuraišiotą i.r 'pa-

- H
dariai — Ronald Redgood; gyv.

‘ Sėdi Cook apskrities kalėjime.

pani jono.

Du po 15 meta amžiaus pa
augliai už priemiestyje West
mont 11 metų amžiaus berniuko 
nužudymą bus teisiami kaip su
augę žmogžudžiai, pasakė Du 
Page apskrities teisėjas Lukas, 
nes visa eilė faktų rodo, kad jų 
piktadarystės atliktos kaip pro
fesionalų piktadarių. ,. .

Sperma kad tas pats koji 
nėmis moterų šmaugikas vėli Berniukas Roger Lynn Myers, 
pasireiškė’ kojine pasirtaugda-

V J___ r. --'ji . .
našlę vienišai gyvenusią mote girdo viduje telefoną skambant, 
rį mokvtoja Janet T. . Cofer i Paskui paaiškėjo, kad triefona- 
Tai jaii septintoji panašiai? vo vienas iš o paauglių gaujos, 
kaip kitos šešios nužudytos pas patirti ar kas namie, kadanjp

mas Columbus, Ga., 61 mebį
11 likęs namie ir savo namu kie
me kamuolį svaidydamas neiš-

TRUMPAI !$ VISUR,

— Chrysler autofnobilių kor
poracija 7įaw įsakymų Opalai 
syti kai. kiirių jos gamybos a u 
tomobilių išmelituo" (exhaust) 
problemą arba nuo šio balan
džio 29 d. sustabdyti gamy tai. 
EPĄ- (Aplinkos/Apsar-gos įs
taiga) be to, įsakė Chryslei 

-Corp atšaukti 77.000 1978 me
lų modelius, kaip dar parduo
tuvėse iehesanč’us taip jau par 
uotus. Kompanija sekančią sa
vaitę modifikuos sistemą ta? 
tikrinimas paroęię,.kad kai ku
rie tų modeli h anglies viėhde- 
gio (carbon monoxide) jšme 
ta dvigubai daugiau negu yru 
leista. . r .

Armija men is savanorių tu
ri rimtų prąblemu, pareiškė 
Kongreso atstovas Robin Be
ard (R-TennJ. Tą; problemą 

4* mėnesius tyrinėjęs jis spriėjo 
išvados', kati bus* reikalinga 
įvesti kokia nors visuotina ka- 
riškos >|ąrpyiĮ)s-. prievolė jei 
reikalai mj>a$ėrės, .Stndiįa- pą 
rodžiusi, kari aktyviu, pareigų 
tarnybai trūksta-80.000 iki ka
ro meto pajėgumo;- o Rezervų 
ir Nacionalei Sargytarr trūks
tą 180.000 vyruy f

— Dvi nebe jaunos moterys 
Sydney tėisrtuy nubaustos po 14 
metų ialėjimž) už išsmugėlia- 
vimą į Australiją apie 2 tonas 
hašišo šių riietų pradžioje. Jos 
yraTVei'arkTV)dd Havė^f©,: įr 
Florice Bessire, 61 metų am 
ziaus, AbidyL.iš La Pine. Ore. 

. Teisėjas pareiškė, kad nors 
abiėjii JigŠrdfinio gyvenimo re* 
kordai Tie 'nifsikaltimo, bet vi
siems- turįvbūti parodyta,- kad 
šmugelis Ąustralijoje yra drau 
džiamas ir baudžiamas.

r - »■_ - 'Lietus ir patvinusios upės užliejo didelius plotus. Galvijus ir par 
šarą teko sukrauti Į baržas, kad gaiety -pervežti i sausesnes vietas, © 
kai vanduo nuslūgo, tai vėl grąžinti i savas fermas.'

ALIASKON SKRENDANTI LĖKTUVĄSULAIKĖ SOVIETU LAKŪNAI *-
Rusai bijo, kad praskrendantieji lėktuvai 

nepastebėtu šiaurėje įrengtu tvirtovių
PARY7įUS-rPrancūzija. — Korėjos keleivinis lėktuvas, 

•Paryžiaus skrendąs į' Korėją, pasirinko patį trumpiausią kėlią - 
šiąuirės Ašįrai^het sovietų karo lėktuvų ^rrupė, ašigaliu skrenda 
tį B 727 su laikė, "privertė pasukti Į Murmanską ir nusileisti š 
uosto tolimame aerodrome. Lėktuve buvo-114-žmonių. 87 keleive 
ir 13 įgulos narių, ijėktuvo kapitonui buvo uždrausta pranešt 
fed sovietų Jąkūnai 'pastojo praskrendančiam lėktuvui kelią 
priveartę pašokti Murmansko kryptimi.

Izraelitai padare klaidc
JERUZALĖ. Izraelis. — Izn 

lio karo ministeris Ezer Weizma 
pareiškė spaudai kad 1 • wo vrd< 
vybė padarė klaidą, naudodam 
Amerikoje gamintas kekin 
■bombas palestiniečiams apša 
djrii. Įsakymą tas bombas nauc 
ti davęs pats minis*ėris. bet n 
žinojęs, kad amerikiečiai, duoc 
m i tas bombas Izraeliui. bin 

I įrašę sąlygą naudoti jas tikt

rį mokytoją Janet T. 
Tai jau septintoji -]

kutinių 7 mėnesių bėgyje

KALENDORfiLIS

Balandžio 22: Tarbula, Sote- 
ras. Narūną, Jundė, Jasbutas, 
Naglis.

Balandžio 23: Elena iš Un
dos, Jurgis, Patolė, Tautgailė, 

.Daugaudas, Jurngis.
Salė teka 5^2, 

6:37. ' •.
Saulėtas, iffiefflfsf'

buvo nutarę tos namus apiplėš 
ti. Vienas iš tos žudikų poros 
tardytojui pasisakė padaręs 77 
apiplėšimus ir tik vieną kartą 
pagautas. Nepilnamečiu, kol 
bausmės nepaskirtos, pavardės 

i neskelbiamos Kadargi telefonas 
neatsiliepė, netrukus keli jau
nikliai plėšikai atvažiavo. Tai bu 
vo praėjusio kovo 2 diena.

Pasrplėšę kas patiko, pasiėmė 
berniuką Roger į automobilį, 
kurį vairavo Jėsus Garcia Jr. 
(19) iš 1406 W. Ohio st. Remiu 
ką Roger vežini jie nuvažiavo į 

| Paw Paw WSa? Saugonę prie 
leidžiasi ’ Springs, ir tie du barniu- 

Jku vedini ir peihu neštai nuėjo į

VYTAUTAS GALVANAUSKAS SU ŠAUDYTAS OLŠTYNE
Nikaraguos kareiviai nušo

vė darbininką ir studentą, ap
tiktus prie vieškelio į sostinę 
Managua beklijuojant prokla
macijas šaukiančias į visuoti
nį streiką ~prieš prezidento 
Anastasid Somcsa režimą. Tik 
IrėTeta valandų prieš tai Somo- 
šoš kariuomenė, šaudydama . 
orą ir mėtydama ašarines bom
bas, atakavo Masaya a ūks t. mą 
kyklą ir išblaškė apie 40 stu
dentų, kurie dvi savaitės išlai
kė tą mokykla okupuotą.

Michadl Charlemow, antrasis 
pareigūnas sovietų atstovybėje 
prie Jungtinių Tautų, pareiškė 
AssoriatedPresa, kad jis tuo rei 
kalu jokių sūkurių daugiau ne
laukia. Arkadij Ševčenčko “dėl 
nuomonių su savo’ vyriausybe 
skirtumų iš pareigų pasitraukė 
ir pasilieka gyventi JAV-bėse”.

Vienas JTO (Jungtinių Tautų 
Organizacijos) pranešėjas pasa- 
čė, kad Ševčenka reikalavęs re 
tos visapasaulinės organizacijos 
iSyginhnų primokėjimo ir ap
saugos garantijos.

Sovietų žinių agentūra Tass 
tvirtina, kad visa ševčenkčos afe 
ra buvusi U. S. slaptosios tarny
bos “apgahivota provokacija.

ČK5AGOS lenky dienraštis Dziennik ketvirtadienio.^ 
balandžio 20 d. laidoje paskelbė iš Varšuvos (BO) ko- 
unistinį pranešimą .

Mirties bausmė Olsztyne

. -Warszawa (BO) . Hitlerinis 
okupantas. III Reichui užpuolus 
Tarybų Sąjungą, Vilniaus srity
je -be.kt. suorganizavo special es 
vacfeSonderkomandas. į kurias 
pateko ir išdavikai iŠ vietos gy
ventoju tarpo. Daugelis jų. ku
rie nespėjo pabėgti į Vakarus, 
per eilę meta pakeistomis pavar
dėmis slapstėsi SSSR ir Lenkijos 
teritorijose. Be kita; buvo ieš
komas už daug nusikaltimų Son- 
derkomandoje,. Vilniuje, tūlas 
Viktoras Galvanauskas. Betyri
nėjant buvo išaiškinta kad jis 
-pasikeistu sulenkintu vardu kaip 
Witold Gliwinski slapstosi Olsz- 
tyneke.

Suarštuotas prisipažino kaip 
tardant taip ir Olsztyno vaiva
dijos teisme, 1941-1944 metais 
dalyvavęs Sonderkomandoje. To 
skyriaus uždavinys buvo Pane
riuose į pietas už Vilniaus šau
dyti civilinius kalinius.

Kaltinamasis prisipažino, kad 
pats per 10 ekzekucijų asmeniš
kai sušaudęs apie 300 lenkų ir 
žydų ir įtartą (bendradarbiaujant 
komunistų veikloje.

Kariškas teismas nuteisė Gal
vanauską 25 metams kalėjimo. 
•Prokifratūrai patikrinus, bylą 
peržiūrėjo Aukščiausias Teis
mas ir nerasdamas jokių lengvi 
nančių aplinkybių, išdaviką nu
teisė mirties bausme.

Keleiviniam Koreji^ lėktuvui 
iš Paryžiaus artimiausias kelias.

• i Aliaskos Anchorage aerodromą 
^yra-šįau-rės: ašigalis, Jeigu.lėktų- 
fvas buhi bandęs pasiekti Ancho
rage .per Ameriką, tai kelias būtų 
žymiai ilgesnis, tektų sunau
doti žymiai daugiau degalų. Jam 
būtų geriausią jeigu galėtų skris 
ti tiesiai į Japonjią — Tokijo, bet 
nepajėgtų nuskristi. Anchorage 
yra pati geriausioji vieta dega
lams paimti.

Iš Paryžiaus lėktuvas pasuko puolikams .naikinti. .
I?™1? I LT?"- S Kekinė -bomba yra pavojim 
^^Į-pakrąsem, sargav jfwri Wapra5tai dai
.pastebėj^aure . skr^ianti ^-ki
lėktuvą. Kai lėktuvas pasiekė Šuo 1 j. i]ėnu$ius. pfiešus 
mijos šiąurę ir buvo. paSIruoS^lvra įo & Kaj. pale 
leistis } ^sviestą siauru as.ga-- tai'pradeda- ^tis 
•IĮ. atsirado keli sovietu karo H kitas bombeles. Jos. n
tuvai kurie pareikalavo,, kad ke-Į 
leivinis lėktuvas pasuktų į .deši7j 
nę ir pasiruoštų nusileisti karo: 

r lėktų vų nurodytame aerodrome.’ 
Pradžioje sovietų lakūnai nesą-j 
kė, .kur lėktuvas turės nusileisti, j 

; bet vėliau -nurodė, kad skristų į Į

.»— Chicagar apšvarinti mwas 
TJEandJc par<ftk^^dri<pb 
BJmų * AtVf i

Agituoja prieš -ė- - « 
Panamos sutartį

PANAMA, sostinė. — Didelė 
gyventojų dauguma atšventė 
naujai pasirašytą sutartį su 
JAV dėl Panamos kanalo tvarky 
mo ateityje. Ketvirtadienį pačio 
j e Panamos sostinėje apie šimtą 
žmonių protestavo ties vidaus rei 
kalų ministerija, Jie reikalavo 
leisti žmonėms pasisakyti dėl 
naujos sutarties. Prezidentas 
Trujillo pasakė svarbią kalbą, 
kurioje džiaugėsi sutartimi, bet 
tuo pačiu metu pagrasino Ame
rikai. . .

St. Ana parke buvo.susirinkę. 
apie 2.00 žmonių, kurie išklausė 
kelių kalbėtojų. Vieni, pasisakė 
prieš sutartį, o kiti aiškino, kad 
tai yra geriau susitarimas. kurio 
panamiečiai galėtų tikėtis. Atei 
tyje kanalą turės- saugoti ne tik 
Amerikos marinai, bet ir pana
miečiai. Amerikiečiai pamokys 
panamiečius, kaip teks taisyti 
tiltus, užtvankas ir prižiūrėta 
kad jos netkliūdytų laivams plau 
ti į vieną ar kitą pusę., - ,•

_ Belgijos vyriaušybę parėi-. 
kalavo iš dainavusios • vienuolės 
121.000 dolerių valstybės mokė?, 
čių. Ji gavusi dideles sumas pi
nigų už dainą “Dominique”, bet 
visą sumą ji atidavusi dominiko 
nams kurie jau seniai viską- iš
leido. ’ L ‘ •

* Curicha. Londone, ir Toki 7

^svaidyti kitas bombeles. Jos, p 
! artėjusios’prie taikinio, sprogs’ 
: ir suvaro šrapnelius į rastus žn 
; nes ar galvijus. Karo ministei 
I nekaltina pareigūnu, bet jis pi 

rraozioje sovieu. ,ia?lu.« ---j sU priek]aidos ir prašo 
kė, .kur lėktuvas turės geisti,, 
bet vėliau -nurodė, kad skristų i j 
Murmansko sritį, p ten liepė nu 
srleisti nedideliame aerodrome.

-Keleivinio Korėjos lėktuvo ka 
pitonas buvo priverstas' nuleisti 
lėktuvą šbvietų teritorijoje. La
kūnui buvo uždrausta naudotis 
radijo bangomis žiniai pranešta 
Jis norėjo informuoti Paryžiaus 
aerbpdromą ir Paryžiui esantį 
Korėjos lėktuvui liendrovės atsto 
va; bet rusai jam uždraudė. Jam

Cyrus Vance tariasi 
su Gromyka

MASKVĄ Rusija. — Valst 
bes sekretorius ‘Cyrus R. Van 
jau antra diena tariasi su šori 
tų užsienio ministeriu A. Gr 
myka strateginių ginklų kontr 
lės ir kitais klausimais. Sekret 
rius Vance strateginių gink 
kontrolę nori surišti su sorie

pavyko pranešti Tokijo mieste!Įsigalėjimu ne tik Angoloje, b 
esančiam Korėjos kelionių ben-j>r Etiopijoje. Jeigu sovietų \f 
drovės atstovui, kad sovietų ka-Įdžia neatšauks savo karių ir d 

Iro lėktuvai privertė jo vadovau-įlins ginklus kitų kraštu komur 
jamą lėktuvą skristi i sovietų 1 tams arba sovietų ginklais ba 
teritorija ir nusileisti nurodytoj dys likviduoti laisvės siekianči 
je Vietoje, Lėktuvas saugiai nu- angolieėius ar somaliečius, t 
sileido. nesužeisdamas keleivių, tada nebus prasmės pasirašmi 

. . . .. J naujas sutartis.
Sovietų karo vadovybė labai j 

jautri Šiaurės Europoje. Rusai, __Vicki buvo pats įdomiausi
paskelbė didelius erdvės plotus j BrookfieIdo delfinas, bet sula 
savo plotais, nors tarptautinė metu nudvėsė.
teisė neleidžia jiems kontroliuoti 
tokius didelius erdvės plotus So
vietų karo lėktuvai seka kĮekviej 
na lekturių. kuris' bando pra§- daTnas ą.mPįjonus doleriu nuo 
kristi pro sovietų naujai pasta- 
tytas tvirtoves. Sovietų karo vM 
dbvybė bijo, kad šiaurės Atlan
to Sąjungos karo jėgos nepasiek 
tų šiaurę, neužimtų didelių plo
tų įr iš ten veržtųsi į Pietų Ru
siją. Leningradą ir Maskvą.

. šiaurėje rusai pristatė labai
daug tvirtovių^ bet tuo tarpu nie JAV valstybės departame 
kas ten nebandė veržtis. Korė-į paprašė Šorietų Sąjungą i 
jos lėktuvą vairavęs lakūnas yra; formuoti apie įgulos, keleivų 
įsitikinęs, kad jis skrido tarp- į lėktino likimą, ir kuriais suit 
tautine erdve, sovietų erdvėn j taniais lėktuvas buvo priverst 
nebuvo -įskridęs., bet rusų karo nesileisti šalia Murmansko. R 
vadovTbęi rūpėjo patiki, kas tuo atsakė kad keleiviai ir igi

angoliečius ar somaliečius, t

__ Texas valstijoje sprogo 1 
ro -n„ .dagos sandėlis, padar

- Amerikos vyriausybės n 
tarimasa teinantį mėnesį pardi 
ti du milijonus unciji.i aukso % 
rokai numušė aukso kaina E 
ropos ir Azijose rinkose.
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ST. LAUKAITIS. * .

Draugo redaktoriaus isteriškas balsas
Nesenai Draugo reak. b kv,! kas gali pasakyti, kodėl vienuo- 

davė vedamąjį “Griauna mūsų į lynai nusisuko nuo išeivijos lietu 
vienuolijų darbų.” Niekas Čia tų! vių? Jie puikiai žinojo išeivijos 
vienuolijų negriauna^ tai tik re- Ketūnų nuotaikas ir nusistaty- 
dak. Kviklio isteriškas balsas, mą preš okupantų ir jo agentus,

Nuo 1940 metų, kai rusai oku kurie pradėjo čia sukti lizdus, 
pavo Lietuvą, tai visos lietuvių į tikslų verčiami wenuoiynai už- 
patriotinės organizacijos, tiek‘mezgė ryšį su agentais ir pradė 
katalikų, riek kairiųjų pažiūrų,‘jo bendradarbiavimo akciją? 
sudarė vfeiią Amerikos Lietuvių)Kam jiems reikėjo kviesti, oku- 
Tarybą. .Ūlą. kc .ai prieš Lietu-j panto agentus į vienuolynus, į jų 
vos ckupantą.Tik komunistai iš-j leidžiamo laikraščio redakciją? 
ėjo prieš ši organizaciją. t Nuo Kazakevičiaus apsilankymo

Atvykus naujajai lietuvių išei 
vių bangai, pamažu ir jie įsijun
gė į šią organizaciją, vieningai 
dirbo Letuvosk ulturinius ir po
litinius darbus. Ir niekas netikė
jo, kad vienuoliai kada nors iš
siskirs iš visų lietuvių ir nueis} 
bendradarbiauti su Lietuvos oku/’ 
panto agentais. Jėzuitai organi
zavo Jaunimo Centrą, lietuviai 
rėmė savo aukomis ir pasidarė 
jaukus lietuviškas židinys. Mari
jonai leido Dragą ir daugumas jį 
skaitė. Su lietuvių mecenatų pa
galba, pradėjo premijoti lietu
vių rašytojų romanus ir visi 
džiaugėsi jais.

Bet laikas bėgą su laiku daug 
kas keičiasi. Pradėjo tyliai važi
nėti į Cicerą okupanto agentai. 
Pradėjo ruošti ten kavutes ir

Draugo redakcijoj pradėjo pūsti 
uaąji vėjai. Vienas jų redakto
rius grįžo į Lietuvą bet kitas 
dar liko ir mulkina lietuvius ka-. 
talikiskame laikraštyje. Kviklys 
rašo:..” Tačiau įsteigti mūsų vie 

Jnuolynose antros bendruomenės 
J ir gabiausiems ageniams neleng 
j va”. Pasirodo, kad priešo agen 
tams visai ir nereikia steigti 
vienuolynuose antros bendruo
menės. Jie ten mielai kviečiami 
ir vaišinami. Jų agentai lankosi 
vienuolyno patalpose, jų leidžia-

Montessori mokykloj*

kos lietuvių veiksniams ir daug paitytė, J. Vapre, S. Ugin-
melo, bet labai maž-ri teisybės, 
•Jis rašo, kad lietuviai užpuolė 
Jaunimo Centrą ir jėzuitus. Tai

.mo Draugo redakcijoj ir ten duo grynas melas, ūk Kazakevičiaus 
da susirinkusiems redaktoriams įtakoje tas' redaktorius gali taip 
instrukcijas. Tai ar reikalinga ra^Jti. Kokią nesąmonę, red. 
vienuolyne “atskira bendruome- Kviklys davė Draugo vedamaja-

ime. kad komunistai: atėjorpen 
‘ testuoti, prieš komunistinių, fiĮ-į 

J mų rodymą Jaunimo Centre.^ i.
kių instrukcijų, retd. Kviklys ko 1
m imi siu agentais vadina jau ne’ IXgal Kazakevičiaus instrukti 
Kazakevičių .ir jo bendrus, o tų niekink visus, kurie prieš 
pairijorinių organizacijų atsto- okupantą, nežiūrėk teisybės, vis 

.. x_ __ _________ vus, kurie nuėjo protestuoti, kai atsiras kas patikės, nes rau
įtakos? Tikėjome, kad turime kun. Kezys Jaunimo Centre, ro- šai-Po krikščionybės etikete. Lą< 
daug dvasiškių, o jų agentai ne- do komunistų propagandinius g’aiia, kad vienuolyne neatsi- 
pajėgs suvilioti, tai ir toliau ga-j filmus. Jo vedamuose daug kers r&nda rimtų vienuolių, kurie su-; 
lėsime dirbti kartu. Ir kas žino,1 to, daugiau nuodų, daug pajuo-^aą^ tuos, kunigus ,, redakto-

j imams mūsų inteligentus. Lie
tuvių tarpe pasigirdo klausimų, 
kas bus, kaip apsisaugoti nuo jų

nė”?

lienė, D. Jacobs, M. Krau- 
hcunienė, S. Semėnienė, V. 
Lapienė, L Raman, AI. Ra- 
dzevįčienė, Ch. Lutkienė. 
S. Balzekąą Jr., V. Majaus- 
kienė ■ irt). Manim

'.r AL K.

Paminkai gimtadienis
.... Balandi© & . dail. Barboros 
Morkūnienės namuose susirinko

‘jų:fDr. Ona"Vaškenčiūtė, Jonas 
ir ponia Prunskiai, p-lė Grisiūtė, 
Jadvyga ir vyras Zalagėnai, daiL 
' Magdelena ir inžinierius J. S tau

LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI

GLOBE PARCEL SERVICE, LNC.
oficialiai praneša savo gausiems klijentams, kad

rius, kurie ralo netiesr, meagyšp 
lietuvį amerikiečių akyse. Tada 
vėl grįžtų tie senieji laikai.,kada 

; visi kartu dirbo Lietuvos laisvi- 
; nimo, kultūros bei švietimo dar-

SIUNTIMAS MUITO APMOKĖTŲ PAKETŲ

Į SSSR ,
i •» j - . f J* '•» į ‘ ' -

giminėms yra tęsiamas, kaip buvo laike paskutinių
45 metų.

Kiekvienas paketas yra apdraustas.
Gavėjams nieko nereikia mokėti. Pasiuntimas siun

tinių duoda didžiausią švenčių džiaugsmą jūsų giminėms.
Paketai yra priimami sekančiose mūsų įstaigose ir 

skyriuose:

i Toliau agitatoriškai Kviklys' 
rašo, “kad sekamas kekvienas 

.vienuolio veikėjo Žiūkams” Jei
gu tas redaktorius elgtųsi pagal 
Popiežiaus nurodymą,-'kad redak

jis turėtų parašyti, koki vienuo
lį, kas ir kada užpuolė-ar jį se-

šmeižti ką nors katalikų laikraš
čio skaitytojų akys e. Jeigu7 jis 

. turi galvoje kurt Kezį tai •' jis 
puikiai žino, kad tas kunigas 
parašė Draugui viešą laišką,- ku
riame .jis apkaitino tikriau sar.

723 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA. 19106 
TEL. (215) 925-3455

NEW YORK CENTRAL OFFICE:
212 Fifth Avenue, Room 709 
New York, K Y. 10010 
Tet.: (212) — 685-4537

Tarp 25 ir 26-tos gatvės
Ofice hours; Daily 9:00 AJK. — 5 >00 P, M.

šeštadieniais nuo 10 ryto iki 2 vai. popiet-

arba į bet kurią mūsų atstovybę bei skyrių:

BALTIMORE, MD. 21224 
3206 Eastern Avenue 

(301) DI 2-2374

CHICAGO, ILL. 60632 
4065 Archer Ave. 
(312) YA 7-5980
CHICAGO, ILL. 60622 
2242 W. Chicago Ave. 

(312) 235-7788

CLEVELAND, OHIO 44109 
3491 West 25 St.

(216) 741-8082

DETROIT, MICK *3210
I 6720 Michigan Avenue 

(313) 894-5350

Į ELIZABETH, N. J. 07201 
956 A Elizabeth Avenue 

(201) 354-7608

! HAMTRAMCK, MICH. 48212
[ 11415 Jos ■ Campau Avenue
Į (313) 365-6350
! LOS ANGELES, CALlF. 90026
Į 2841 Sunset Blvd.
Į (2)3) 413-0177

! MINNEAPOLIS, MINK 55418
I 2422 Central Ave. N. E. 

(612) 788-2545
! NEW BRITAIN, CONN. 06052
1 97 Shuttle Meadow Ave. 

(203) 224^829

■NEW YORK, K Y. 10003 
1101 First Arenvr

(212) OR 4-3930
N CL EV ELAND, OHIO 44134 
fl 54 32 State Rd. 

(216) 749-3033

PHILADELPHIA, PA. 19123 
1013 N. Marshall Street

(215) 925-8878

ROCHESTER, N. Y. 14621 
681-683 Hudson Ave. 

(716) 544-2151
SAN FRANCISCO, CALlF. 94122 
1236 — 9th Avenue 

(415> 564-7981

SEATTLE, WASH. 98125 
11551 — 6th Place, N. E.

(216) EM 3-5556

SOUTH RIVER, N. J. 08882 
>68 Whitehead Ave. 

(201) 257-2113

✓ INELANO, N. J. 08360 
Parish Hall 
West Landis Ave. 
‘60V) 1596-9796

WORCESTER, MASS, 01605 
12 Harrison Street 

(617) 798-3347

BROOKLYN, N. Y. 11222 
661 Manhattan Ave.

(212) 389-6747

WHEAT RIDGE, COLO. 80033 
4330 Quay St. 

(303) 422-4330

SYRACUSE, N. Y. 13204 
318 So. Wilbur Avenue 

(315) 476-6958

TRENTON, N. A 08610
Ukrainian National House 

477 Jeremiah Ave. 
(609) 392-2455

Request our Neu Dutyligt<|

Stankūnai buvo ką tik sugrį
žę iš Egipto žemės, "i&uanių- ne
valios”, ta proga daiL Stankū
nienė papasakojo' savo kelionės 
įspūdžius Artimuose P.ytuose ir 
Egipte. Buvo; Izraelyje Jeruza
lėje. kur dabar vyksta pelitinė

wane istorines vietas, —- pitami 
des, muziejuose sutelktus Lstori 
nius meno paminklus ir matė Nu 
bijos kampelį, kur į akis kritęs 
skurdas. Po kelionės, da*L sako: 
“Kai grįžti namo, tai jauti, kad 
niekur nėra taip gerai, kaip na
mie”'. :f ' M ■ • , -

Dąil Povilas Kaupas, buvęs 
69-toS“ Meno Mokyklos direkto
rius, kurioje buvo dirbami “mi- 
chelangelai”, pabrėžta kad čia 
yra dvi tos mokyklos auklėtinės 
— dail B. Morkūnienė ir Mag
dalena Stankūnnienė. O palinkę 

-jo joms kilti aukštyn ir aukštyn 
savo profesijoj. Reikia pridurti, 
kad jos ir kitas meno mokyklas 
lankė.1'

'> t; ■ -

SL-išileikis dail. Morkūnienei 
palinkėjo dar aug kūrybingų me 
tų. Ji gražiai išauklėjo savo vai
kus, kurie yra. sukūrę savo šei
mas ir gyvena kitur, todėl mo
tina turi daugiau galimybių kur 
tL Jos vaikai dažnai motiną ap
lanko. Viena duktė gyvena Bos
tone.

Gausios vakarienės metu su-

Nurinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas
; (Tęsiny*)

' SIBARA5 IŠVEŽTI LIETUVOS
POLICININKAI.

Išvežtų iž Lietuvos poHdjos tarnautojų ir šeimos narių 
sąrašas.

71. Kazlauskas Jonas, s. Kazimiero, g- 1903 m., Ma
rijampolės apyg. saug. virš., 1940 VIL suimtas, kalintas. 
Kauno s. d. kak, 1940. VIL 22 išv. į Maskvos kalėjimus, 
tolimesnis likimas nežinomas. =.■ _>

72. Kazlauskas Vytautas, s. Viktoro (ar Vinco?), 32 
m., polio, Vyšpyniai, žvirgždaičių vis., Šakių aps.:

73. Kazlauskas Vladas, s. Prano g. 1897 m., polio., 
Švenčionėliai, Švenčionių apa.

74. Kazmierčiukas Vincas, 44 m., polic., Vilnius; žmo 
na — Marija, d. Juozo, šeim.; sūnus — Jonas, 18 m., stud.; 
duktė —. Elena, 16 m. '

75. Kažemėkas Vladas, & Juozo, 38 m., saug. polic. - 
tarnaut, Šiauliai.

76. Kiudulas Jonas, s. Vlado, 42 m., polic Viekšniai, 
Mažeikių aps.; žmona — Bronė, d. Juozo, g. 1900 nų mo- . 
kit; duktė — Danutė-Birutė. g. 1924 m.

'i 11. Klimašauskas Juozas, s. Juozo, 32 m., polic, Ne~ 
meikščiai, Utenos aps.; žmona — Elena, d. Jono, 30 m., 
šeim.; sūnus — Alfredas, 4 met,; duktė — Aurelija, 1 
met 6 mėn. . .. .. .

78. Krakauskas Pijus, s. Andriaus, šakių polic, nuoy. 
virš., 1940 m. okupantų suimtas, kalintas ir išvežtas į Si
birą; žmona — Demenytė, Salomėją, d. Prano, 25 m., pas 
to vald., šakiai; sūnus — Erikas, 5 m.; duktė — Ireną, 
7 met

suirutė. Didelį įspūdį -padaręs kaktuvininkei sugiedota Ilgiau- 
Egiptas, kur aplankė Kairą, As-1 šių metų. mš.

PRANEŠIMAS JAUNIMUI, 
KULTIVUOJANČIAM SCENOS MENĄ

\(R),L. Bendruomenės Cicero apylinkė rengia jaunimo ta
lentų pasirodymo popietę, kuri įvyks š. m. balandžio mėn. 30 <Lr

: kafit apšmeižė eilę lietuvių. Ir iįgkmadieni, 12 vai. dieną, šv. Antano parapijos salėje (15 SL ir 
‘:dangi aš reikalas iškio ryšy su7 1 '
' okupanto filmų rodymu, tai Drau

> įlodami, kad tai netiesa^ mielai jį
> įdėjo. Tas jų darbas užtai buvo
; užgirtas net Gimtajame Kras- 
'te. , r -
I K.'

(Bus daugiau)

Ardau susipažįstam

<<
į

Sekmadienį balandžio 16 
d, puošnioje . Gladys ir Jono 
Karatų rezidencijoje, susi
rinko 18-to Gintaro baliaus 
debiutantės, jų mamelės, ba 
liaus komiteto ir Chicagoe 
Lietuvių Moterų Klubo val
dybos narės aptarti pasinio 
Šimo detales, peržvelgti įdo
mesnius momentus iš 1977 
m. pristatimo fihno& Ba
liaus rengimo pirm. Brau 
rimė Ragienė papuošė jau
nas gintarėles- gėlėmis. Prie 
margaspalvio, gėlių darželį 
Erfmenančio, stalo arbatą ir 
ava pylė klubo garbės na

rė B. Kairaitienė ir buv. 
pirmininkė S. ' Petroshienė. 
Popietinėje — arbatėlėje da 
lyvavo šios debiutantės:

Carole Balzefcaitė, Linda 
Lutkutė, Lrėna'Majauskai- 
tė, Deborah Martin, Asta 
Petkutė ir Dana Radzevi
čiūtė. Dėl kitų įsipareigaji- 
mų nebuvo Sallie Jagiellai- 
tė ir Janet Ruddy. Ginta
rėles globojo G. Kamiene, 
P. Ragienė, K. Rudienė, A 
Braaienė, A. Lipskienė, L 
Dargienė, C. Hofer, G, če-

49 CL kampas).
/į Dalyvauti — pasirodyti yra kviečiamas visas lietuvių jau- 
iHmas* iš Chicagos ir visų jos apylinkių, —-visi, kurie tik puošė- 
įįjų kulti vugįa k iiri^ mųssr scenos meno šaka: vokalinę, instru-

.15 Registruotis šio laikraščio skyriaus L. BENDRCO3LENĖS 
VAGOS redaktorės adrešitj Z. J., skambinti St Pranckevičiui, 
agyūnkės pfftn., šiio telefonu 656-2550.

19 78 METU 
KELIONES | LIETUVĄ

6 — 10 d.
LIEPOS 25 IKI RUGPJŪČIO 3 —10 d. 
RUGPJŪČIO 22 IKI RUGP. 31 —10 d.

I Visos kelionės turės i vienos dienos ekskursiją į Kauną. Visose kelio- 
Į nėse bus palydovai Pirmos klasės viešbučiai, trys valgiai į dieną. LoSB 
j viza- S15io. Visose • kelionėse galima pasilikti Europoje ir vėliau 
j sugrįžti tuo pačiu bilietu. Užsisakant vietą reikia įmokėti $100.00 
| rankpinigių. . .

Kaina iš .Chicagos asmeniui $1,195.00
D6L INFORMACIJŲ KRElPKITfiS:

Marius Kiela

BIRŽELIO 27 iki Liepos

6557 So. Tolman Ave. 
Chicago, III. 60629 

312-737-1717 
— *rt» —

GORDON TRAVEL SERVICE
Prudential Plata 

Chicago, III. 60601 
312-644-3003

Air fare® subject to And gewemmeflt approval

79. Kranauskas Petras, s. Saliamono, 42 m., polic, 
Naumiestis, Vilkaviškio? aps. (gal Kud. Naumiestis, ša
kių aps?) ; žmona — Pranė, d. Jurgio, 34. m., šeim.; sū
nus — Vytautas, 12 m.; duktė — Aldona, 14 m.

■ ■ . - i ;?H
80 Krasauskas Balys, s. Jono, 28 m., polic. Kaunas.

-z ■ ’ ’ ’ ■ • ' 1 i >7 ' ' . • 1 * ■*

81 Krasauskas Petras, s. Vinco, g. 1902 m., kriminal.
polic virš^ Vilnius, 1940 m. rudenį okupantų suimtas, ka
lintas Lukiškių kak, Vilniuje, 1941 V-VI isy. į Sibirą, po 
Stalino mirties grįžo į ok. Letuvą... 7 > J

i 82. Krarikevičius Henrikas, 42* nifr polic, Žagarė;' ■; 
Šiaulių aps. '

83. Kraujelis Kazys, s. Jono, 29 m., polic šlekiai, Fa-'
nevėžio aps. . ’4:

84. Kreivėnas Jonas, s. Juozo, g. 1^5' m., polic nuov. z
virš. Vilkaviškio aps., 1940. VILL 30 okupantų suimtas, 5 
kalintas Marijampolės kak, nuteistas 8 met priv. dar
bams, 1941. v. 14 išv. į Pečioros kone stov., 194& VUL 7 
deportuotas į Kazachstaną, 1956 m. grįžo į. ek. Lietuvą,, p 
negaudamas darbo turėjo grįžti atgal ir ligi 1964 m. dir
bo Kazachstane, 1964 m. vėl grįžo į ok.. Lietuvą, į JAV S 
atvyko 1974. L 20. ■ -

85. Kučinskas Stepas,, 38 nų polic, Šiauliai; žmona 
— Antanina, d. Balio, 28 m. ; sūnus — Stepas far. Algir- 
das?), 8met;duktė—Danute,"5 met . Ų' ;

86. Kumeliauskas Mikas, s. Anupro, 44 m., polic, Y2- > 
niškiai, Trakų aps.; žmona —‘ Ono, 37 m., Skin.; dukte
rys — česlava, 10 m.; Felicija, 16 m.; Halinar18m.

87. Kumpinąs Gabrys, s. Juozo, 45 nx, polic, MaJetai, .. 
Utenos aps.; žmona — Veronika, .42 m, šeim.; 
Gediminas, 8 m.; duktė — Janina, 13 m.

z 88. Kuncaitis, buv. Andriejavo polic nuov. virš, ir 
Šiaulių b. vadas. r

89. Kunigėlis Jurgis, s. Adomo, 40 m., polic, Dranr
98. Lopeta Justinas, s. Kajetono, 40 m., polic Turčinai, 

apsu žmona — Ona, 30 m., šeim.; sūnus — Algimantas, 
10 met; duktė — Danutė, 4 met

90. Kutka Nikodemas, a Jurgio, g. 1912 m, polic, į.
Pervazninkai, šakių aps..; žmona — Butavičiūtė Veroni
ka, g. 1911 m. ’ ’ b

9L Kvedaras Jurgis, & Mato, 35 m., polic. vado seSr., 
Zarasai (išv. į kone stov. Krasnojarsko krašte); šeimą 
Išv. į i. Sibirą, Tomsko apyg., Bakcaro raj., Vavilovkbs 
kolchozą; ž:mona — Marija, d. Danieliaus, 28 m., . tar
naut ; dukterys — Aldona, 3 met Rimutėį 2 met (abi z 
dukrelės mirė badu Vavilovkos kolchoze 1941-42 m. lai
kotarpyje). :

92. Lapinskas Juozas, s. Juozo, g. 1888-m., polic, Vir
balis, Vilkaviškio aps.

93. Laucius Jonas, ą Povilo, 33 m., 
Utenos aps.; žmona — Ona, d. Vinco, 
Gertrudas, 5 met; duktė — Irena, 9 met

(Bus daugiau) F ».
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B. PAKŠTO SALĖJE, 2801

GROJA: NUOTAIKINGAS B.

MENINĖ įPKOGJCA.MA,

22 D. 7:30 VAL.\VAK

WEST 38 STREET

PAKŠTO ORKESTRAS,

Kanados naujienos
• LiukoševiČiūtei 
’ akompanuojant
i dojo naujoviškas, dar mmns n

VELYKOS MONTREALYJE į 

Šalta, vėjuota ir giliai snie-i

gražiai gitara 
mergaitės gie-

guotą šiemet buvo musų žiema Q .. M M Į? , ; .. 2 , , ... . ’ girdėtas giesmes. Sesele M. Ona rir-tokia pikta, kad nepaliko nei .... . ... .... .. , , .1 .... i Mik lovai te -aiškino is sakyklosvieno montreahecio- nesusarg*! . -/ ..Į iškilmingųjų pamaldų eigą. Fa
* maldos besimeldžiančius veikė 
jaudinančiai.

Velykų rylą per Rezurekciją, 
pilna bažnyčia maldininkų, pro 
cesijai žygiuojant, visi kartu su 
choru džiaugsmingai giedojo
me — "Linksma diena mums 
prašvito!”
' Šv. Mišias atnašavo ir pamok 
šią pasakė svečias kun? A. Siū
laitis, SJ.
Iškilmingai mūsų choro 

dotas Hendelio šedevras 4 
;a\ pripildė mūsų širdis 
džiadgsmu.

Po pamaldų Aušros 
salėje kunigai suruošė 
Jų melu, susitikę draugu.“ 
žįstam us džiaugėmės sulaukę 
Šv. Velykų.

O po savaitės, atvelykio sek
: madienį, balandžio 2 d. K itali- 
i kių moterų draugijos b’ vo su- 
, ruoštas

vieno montrealieclo. 
dinto Sunkiu gripu.

O dar lyg tyčia šiemet alėja 
ir tokios ankstyvos Vely
kos! •. :

’ Nesijaulėm, kad švenčiame 
na vasarine šventę. Veivku rvta 
bažnyčuįe buvome* kaliniuoti 
kaip h-:per-visą žiemą, o vakare 
ižviešnagės V.ir N.GirniuTezidcn 
čijoje Baie d’Urfe, grįžtant na
mo, p.p. J. Siaučnilių mašiną 
radome apklotą sniegu, ramiai 
sau miegančią, ir nenorinčią iš 
sniegų pajudėti...

Net ir per Kalėdas taip neat
sitikdavo! ’ .

Bet gi Monterealio lietuviai 
nenusiminė-dėl perdaug nesibąi 
giančios žiemos šalčių. Velykos 
buvo švenčiamos iškilmingiau, 
negu kada nors.

Priėsvdykinei savaitei reko
lekcijas pravesti buvo pakviesti: 
iš Čikagos jaunas kun. Antanas 
Saulailis. SJ, ir iš Putnamo Ct. 
labai gabi, žavinga paskaitinin
ke sesuo M. Ona Miklovaitė.

Aušros Vartų salėje vyko pa
kaitos — susikaupimai ir pasku 
tines tris dienas bažnyčioje vi
siems.

Didžiojo Ketvirtadienio pa
maldos, vyko labai iškilmingai 
ir nąųįoyiskai. Procesijoje ir 
kartu su kuri. A. Saulaičių at
našaujančiu šv. Mišias, apsupę 
altorių, dalyvavo daugybė jau 
rių mergaičių ir vyriukų. Rasai

s u gi e- 
‘Aleliu 
didžiu

ViH’tU

Sainte Adrese* (Impresionistinė atpyba)Čiaudo Menat

sniego bailumo, žalumynais nu liavėlėmis ir kitokiais gražuiny-
sagstytu < t Ūks" a.** kurio bu
vo tiesiog meniskui sudėlioti 
Įvairiausi, tik Vdyhms garnį? 
narni skanėstai.

Tradicinis Velykų stalas.

Vyriausioji organizatorė, taip 
sėkmingai suruošus! šiemet 5- 
tąji, kaip ir isumanytoja pačio 
pirmojo Velykinio si.uo, buvo 
veiklioji draugijas narė Jadvy
ga Baltuonienė. Jai, žinoma pa' 
dėj o visos draugi j os , narės ir 
nesančios draugijos montrealie- 
tės ponios.

Per visą Aušros Vartų salę,, 
didelis ilgas stalas, aptiestas

Nuo keptų paršelių ir kito; 
kių iš Įvairiu mėsų pagamintų 
delikatesų, iki aukščiausio gels
vo raguolio tortų, didelio kak
tuso, ežiukų, beržiukų, kelmij 
su augančiais grybais, spalvotų 
želatino 'kiaušinių ir meniškai 
išpaišytų margučių, viskas ne 
tik buvo nepaprastai šviežia ir 
skanu, bet ir tiesiog meiliškai 
išdabinta. ?

Stalų dar labai puošė išau
ginti specialūs žalumynai, bal
ti avinėliai su raudonomis vė-

nais.
Buvę svečiai iš Amerikos ir 

kitų mūsų miestų grožėdamie
si stalo puošnumu, tvirtino, kad 
tokio grožio niekur, ir net nuo- 
traukuose neteko matyti.

žmonių buvo "'pilni paruošti 
dėl 300 asmenų stalai ir iš ank
sto neužsiregistravę, salėn 
bepateko.

Pradžioje dar buvo ir
• Trumpas koncertėlis-.

ne-

ir

? kuisomoje J Jeiuvojs.
Antras Veivku stalas

log kkr’NKai HctUVlsK 
iiiis, kasmet būna sur 
M vienu ėvne seselėm?

j ' lams.
Puiki šeimininkė ir didelė 

lietuviškų valgių gamin- 
seselė Magdalena, su 

tikrą lietuvišką Velyke 
su skaniais lietuviška7

sa-

Ma

Rasa, Ina Lukoševičiūtės 
Rytis Bulota, pritardami 
gitaromis, gražiai padainavo 
keletą estradinio žanro daine
lių.

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

VyreeMeji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną a> 
meniškai ptfino, įkaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jlt gali paskaityti gražiai surašytą. Dėdės šerno gyvenimą, 
gems Mm Jdonm prisiminti senus laikus ir paskaityti gražiu istorijų. 
Naujai atvyk|«/Hetaris galėtą Hemos ar vasaros, pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rfflm parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji at- 

. limena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, Jaunimui, rašytojo ANTA
NO ROKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsą pirmųjų išeiviu šviesuoliu gyvenimu 
Ir ju kieta, ideologine veikla.

Antanas RGkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuviu Istori
jai Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 doL

GAUNAMA •‘NAUJIENŲ* ADMINISTRACIJOJE -

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMASAUSKO

136 puslapius w žemėlapiu Ir paveikslais aprašo Pamarį senui }e 
jyventojus Ir gamtą. 1,200 lletuvlšky. vietovardžių sąrašA. Knyęor 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 30 tentu.

KNYGA
Kiekviena® lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir netu

riu gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
čls suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juwai Kap^lnskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atiminimai aplei
džiant Lietuva, bėgimą nuo bolševiku Ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 773 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

Juont Kaminskas, IŠEIVIO DALIA. A txtminimat Išeivio Dalia 
yra natūrali anfatesnlujuatsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beįri- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai fliu- 
stinrota. 300 psl Kaina 7 dot

eiKAGIETRS ĮSPŪDŽIAI komunistų PAVERGTO^ LIETUVOJ 
Antorė buvo Vilniuje,‘Trakuose Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką Ji ten matė, kokiai 
kalbas girdėjo Ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1-50. Yra taip pat 
Šventa i anglu kalbą.

M Žoš&irdra SATYRINIS NOVtLtS Genialaus rusų rašytojo

GERIAUSIA DOVANA

0. KurtlfH. KELIOM* j ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Ao- 
kdauf p*xt*bomą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
uŠmatktriiBaL Abi knygoc parašytos lengvu, gražiu Afllumi.

Prrf. P. Pakaritlk, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBIS SANTVARKOS 
BRUOŽAL 176 pat dokumentuota istorinė rtedlja apie prflau likimą. 
Kaina tt

VBicm žemaite. LIURLINO UNIJOS SUKAKTIII FARAŠTtJE 
M p«L Kaina SLM

•h ir kiti leidiniai yra grunairi

MAUJIINOSK, 1731 S<. HALSTIO ST^ CHICAGO, ILU MM 

tfaHadMl Jffirba valnmfiffMt ertai ešmkevH paBhi Ir prkMbof 
irtria1 ii1%.

pravedė banko pirmininkas Ju<> 
<as Bernotas, kuris pradžioje pa 
kvietė visus atsistojimu pageili
ti pernai mirusiuosius banko 10 
narių ir pradžioje šių metų si.ii 
gini, du rito melu, mirusį luto 
bank o s’e'jėja, išbuvusio 1 1 me 
tu io vedėju — Pranų Rudins- 
ka.

Savo žodyje pirm. J. Berno
tas pasakė, kad pernai metų Li
to narių buvęs netikrumas ir '< > 
pasėkoje fondų iškėlimas iš Li
to, per šiuos metus susitvarkė 
ir Lito balansas vėl perviršijo 
7 milijonus dol. ir normaliai 
toliau auga.

Jau esą susitarta su NPM se
selių vadovybe, dėl sklypo pir
kimo statyti banko namams, 
bet namų statymo klausimas 
dar galutinai esąs neišspręstas.

j žinovė 
Hoja i Į -uošia 
stalą, 
pagamintais iš mėsos skanumy-

j nais, tortais, pyragais ir sese
Į lės Jonės meniškai nudažytais
j išpaišytais, išskaptuotais mar
gučiais.

Po Rezprekcijos ir aš buvau 
pakviesta mielos vienuolyno vn 
dorybės — seselės Olivetos pus- Dėkojo Lito valdybai, komisijų 
vyčiams prie to turtingo išpuoš- nariams bei tarnautojams už 
to stalo ir ačiū seselėms, kad bendradarbiavimą ir visiems 
tą šventą rytą jaučiausi lyg \ e- nariams už pasitikėjimą.

....- T * Pirm. J. Bernotas pristatė bu 
vusia- labai gabia Lito banko bu 
halterę Reginą Piečaitienę, ku- 
ri valdybos dabar yra paskirta

1978 m. balandžio susirinki-Įaj|.jnos banbo vedėjos parei
gias vyko šv. Kazimiero para- norns 
pijos salėje. Dalyvavo 210 na- “ 
rių ir 15 svečių. Susirinkimą

lykas š vesčiau Lietuvoje . . .
MONTREALIO BANKAS 

LITAS

Andrėja Celtoriūtė padekla
mavo eilėraštĮ — Velykos Lie
tuvoje.

Daina Piečaitylė paskaitė 
vo labai gabiai parašytą — 
lykų papročiai Lietuvoje, o
rius Valinskas atnešė scenon 
dideli maišą su dovanomis.

Atrišus maišą, pirmiausiai iš 
šoko gyvas kiškis, kurį-suvaidi
no Adria Mikvėker. Ji ir išdali
no visiems, buvusiems salėje 
vaikams po šokoladinį kiškį.

Turbūt nė vienas parengimas 
neprivilioja tiek žmonių, kaip 
suruoštas KMD ponių toks tur
tingas Velykų stalas.

Reikia tik visiems, tiek daug 
pasidarbavusiems ruošiant tra
dicinį stalą, labai padėkoti, kad 
mums duodama gera proga pri
siminti lietuviškas Velykas, o 
jaunimas sužino, kad Lietuvo- Į 
je ne Kalėdos, kaip šiuose užjū-» 
rio kraštuose, bet Velykos bū-' 
davo mūsų didžiausia, visų šven I 
čių šventė ir pamato, kaip rū- I 
pestingai pasiruošdavome švęs* I

(Nukelta i 5 psl.)

SKAMBINKITE DABAR 
ĮVERTINTI 

JŪSŲ NAMĄ
ERWIN J.

MICHAELS
4637 So. Archer Ave.

(Prie 47-los) 254-8500
PARDUODAME VI- 
PRIEMIESČIUS IR 

7,000 MIESTŲ JAV-SE PER R E L 0 
-------------- ------------------------ >

MEMBER MES TAIP PAT
D ET | <>SUS CHICAGOS 
11 Lms Įsos r? nnn XfTTQTTT T

nter-City Relocation Service

NAUJIENOS
1733 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

— - ■ - - T-u*

i RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujlanora yaUmi gaut! puikių knyfv, kuri ar papūti bet kaklą 

i knypu aolnta ar lanfyną.
Alaksandrat Pakalnflkh, MES GRĮŽTAME. Įdomfia jaunu 

atriminimai Ir {vykiu bei rietu aprašymai, skaitomi kaip n> 
► manas. 367 psl. Kaina 35.

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimu įvykiu prisimink 
Ir laiko įvykiu Lietuvoje ir Vokietijoje surašymai, fusklra- 
tyti į 12 daliu. 296 psL. kaina $5.

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMA! IR MINTYS. U tomai, Grt-
I;_____Bail riršeliaia. 336 psL Kaina M00. Minkštais virš. |5.M (

Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO- į 
RUA, I dalis. 208 psL, įrišta — $3,00. minkštais vir
šeliais — $2,00; D dalis, 225 pat, įrišta — $3,G0. mlnkL

![ tais viršeliais____________________________________ |
Henrikas Tomes — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS, t 

Pakalnės ir Labguvos.apskritys su Įdomiais aprašymais. Itin- i 
strarijomis ir dokumentacija. 336 psL. kaina $6. f

P. KasJOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dailu Uetuvof i 
partizanu buities romanas 292 puslapiu. Kaina S3.

Janina NarOni, TRYS IR VIENA, jaunystės itsfrnfnima I
170 psL ttJBf

M. Gudelis, POVILAS MILERIS- biografijos bruožai 2» 
puslapiai S3 JI

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto lUaldoma,

I
 NAUJIENOS,

173J S. HaJsted 8L. Chloro, DL 60608. — T«L HA M1W |

in kurt* laiku atepausdlntą ir gulima ginti knygų rimtoj*

Alekso Abroee mygi aprašanti paskutiniu PO C1W-1S0P) setu 
Cbtcagoa Beturiu gyvenimą ir ju atliktai darbui 664 p<L Kalni 
|10. Išleido Amerikos LIeturiu Utorijoa Draugija.

Knygoje aprašyta pirmai Chicagon atvažiavę* Betaria, ptrami 
Betariu kolonijoj ju ruorgmizuotoa šalpos draugijos, atatytoa baš-

kai ir kt ‘
Norintieji Hą knygą Irigyti, prašomi parašyti čekį arba M< 

Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
vardu Ir pasiųsti:

I — MAUJltNOS, CMICA9O I. ILL, Saturday, April 22, 1978

Chicago, III. 6060&1800 So. Hoisted St.

Ta v py Rite dabar 
pas mus

Fu aw Uupomf jiij lt* 
EiiJ dldellm dribru. Ptana, Jie pa* 
de<x Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus* Antra, jie padedi 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 dieno®.

Išduodami Certifikatai, kurie ne- 
ša iki _ ’L

palūkanų, priklausomai nuo Jdėtoa 
gumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės aąskaito* 
neša _■ _ ji

5!4%

UNIVERSAL
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Irtaltrt* 1923 meUU. T«L 421-3070
Įstaigos pdetaoM Hemsi MntomobUUnu pastatyti.
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- darbų, bet Amerikos lietuviai žino, kad juos pasekusieji 
ketvirtukai išvarė dar gilesnę vagą, negu iškeliavusieji.

Kiekvieni metai vis sunkiau slegia veikiančių orga- 
the Lithuanian DAILY news nizaciju atstovus, bet ALTAS, kaip ir kelies kitos Ame-

Pubhstr.^ Daily Exept Sunday by The Lithuanian New» Pub. Co, inc. . rikos lietuvių organizacijos, pajėgia keiktis. Vyresniųjų 
173> so. Halted street, chica9o, in. 60608, Telephone 421-4100 I vieton ateina pakaitalas. Pirmiausia ateina į ALTą 

sudarančias organizacijas,,o vėliau iš jų ateina į centn 
vadovybę. Savo laiku Vaitiekūno Įrangai, jo paties pa 
raginti, “pradinį ketvertuką” vadino seniais, “girgždan
čiais ratais”, nieko modernaus dirbti nepajėgiančiais 
žmonėmis. Bet nei viena lietuviška organizacija nemokė 
jo “pradinį ketvertuką’’ taip sklandžiai pakeisti, kad pa-. 
ti organizacija visai nenukentėjo. ALTą sudarančios gru
pės į vadovybę siuntė pačius gabiausius ir stipriausi!? 
žmones, todėl šios organizacijos priešakyje buvo paty; 
geriausieji ir gabiausieji lietuviai politikai. Nėra nei 

i vienos kitos lietuviškos organizacijos, kurios priešakyje 
būtų tokie apdairūs, teisingi ir gabūs vyrai ir moterys 
kokius ALTAS turėjo ir turi. Jeigu ALTO vadovybėje 
nėra gabesnių ir apdairesnių žmonių, tai reiškia, kad jų 
nėra Amerikoje. |

ALTE visą laiką buvo ir tebėra patys gabiausieji dau- RAŠO VLADAS RASčlAUSKAS

nius reikalus labai atidžiai sekantieji žmonės. Patys ga- AU
blausieji lietuviai tremtiniai, kunems tikrai rūpėjo Ame-:

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius^ nuo 
9 vaL ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais — iki 12 vaL

Politinis vijurkas rikos lietuvių vedama kova už gimtinio krašto laisvę/ vie- visos salos yra gra ir negražių dalykų. Džiakartoje
j , .. , . . , _ , . . .. . . .___ ŽIOS, bet Bali sala ma-no nvi:______ m____ •

j nokiais .ar kitokiais būdais atėjo' į ALTą. Jeigu kurie
Jau minėjome, kad Alina Skrupskelienė parašė laik- svarbos nesuprato, jeigu apie AT/FO vedamą darbą 

raštinę apžvalgą apie pogrindį Šori etų Sąjungoje. Pasa--ne^no jr negaiį sužinoti, tai jie iš viso yra atsilikėliais, 
kėme, kad lietuviams būtų buvę daug įdomiau, jeigu ji ■ jje nesupranta, kurioje gadynėje gyvena ir nesuvokia lais 
būtų parašiusi apie sovietinį pogrindį Amerikos lietuvių vos demokratinės Amerikos galios, tarptautinėje poli- 
tarpe. Jai yra gerai pažįstamos abi temos. Apie pogrindį. ^oje įr pavergtų tautų laisvės kovoje. ĄLTą niekina ir 
C* XX-T-l 1 C* XX XX z-J.x XX xx.zxl^f -i.nšr, rln t v •lEvrcr "miCOl - , , ~. . . x • . _xSovietų Sąjungoje daugelis rašo,'daugiausia patys rusai,- 
sekantieji visuomeninį gyvenimą komunistų pavergtoje 
Rusijoje.- Skrupskelienė pakartojo tai, ką kiti jau prieš 
kelis metus buvo rašę. Bet ji nei vienu žodžiu neprasita
rė apie tai, ko iki šio meto dar niekas viešai netyrinėjo- ir 
nieko apie tai neparašė.

> • Bė Skrupskėlienės apžvalginio reportažo, tame pa
čiame Aidų numeryje dar vienas lietuvis inteligentas taip 
pat panašiai rašo. Jis labai daug žino. Jis skaito kiekvie
ną lietuviškai spausdintą žodį ne tik Amerikoje, bet ir 
pavergtoje Lietuvoje.- Duomenų jis turi aibes, bet tuos 
duomenis jis naudoja specialiems tikslams. Jis parašė, 
kaip ir Skrupskelienė, politinę apžvalgą, bet ir jis, kaip 
ji, rašė ne lietuviams informuoti, bet Aidų skaitytojus 
nukreipti ne lietuviškais keliais. Visuomeniniu atžvilgiu, 
Vaitiekūnas yra politinis! vijurkas. Nėra tokios situaci
jos, iš kurios Vaitiekūnas nepajėgtų išsisukti; nėra to
kios problemos, kurios jis nepajėgtų nukreipti nelietuviš
ka kryptimi. Jis visus pažįsta, viską žino, daug atsimena, 
bet kur svarbiausias savo mintis nukreipia — jis vienas 
težino.

Kur Vaitiekūno politika krypsta — šiandien ' būtų 
sunku pasakyti. Net aiškiai galime tvirtinti, kad jis vi
suomet bus su tais, kurie bus priešingi Amerikos lietuvių 
daugumos mintims, organizacijoms, vedamiems darbams 
ir planams. Vaitiekūnas žino, kad didelė Amerikos lietu
vių dauguma priklauso Amerikos Lietuvių Tarybai. Kad 
šiai organizacijai priklauso pačios didžiosios Amerikos 
lietuvų poStinės grupės, frąteraalės organizacijos, di
desnės draugijos ir įvairiausi klubai. Jam aišku, kad Ame 
rikos Lietuvių Taryba atliko patį didžiausią darbą lie
tuvių laisvės kovai. Jis yra teisininkas, todėl labai gerai 
žino, ką reiškia Amerikos kongreso priimtos rezoliuci
jos ir Amerikos ambasadoriaus pareiškimai Belgrade 
Jis aiškiai žino, kad •‘bei vidna kita lietuvių organizacija 
neatliko tiek praktiškų veiksmų, įskaitant ir paties Vai
tiekūno atgabenimą į Ameriką, kiek atliko Amerikos Lie
tuvių Taryba, bet jis kiekviena proga bando' ALTO ve
damą darbą nuvertinti, jai įspirti, netiksliai apie ALTą 
informuoti ir netikslias žinias skleisti

Kalbėdamas apie “Išeiviją Lietuvos byloje’’, ir 
tindamas praeitais metais užsimotus darbus, vestus 
jektus, Vaitiekūnas šitaip “rimčiausiame” lietuvių 
nale rašo:

“Pačių veiksnių sveikata ir 1977 buvo ne be nega
lių. Altos pradinio ketvertuko kai kurie nariai jau 

; tiek nusigyvenę, kad nebeturi Altos valdybai tinka
mų savų žmonių ir turi pasivaduoti kitos grupės 
talka. Kai Altos pradinės sudėties ketvertukas nūs- 
mailėjo, savo visuomenei atramai sutvirtinti Altą 
nevengia priimti žmonių ir net dubliuoti kai kurių 
organizacijų atstovavimo.”. (Aidai, 1978 m. kovo

kandžioja tie, kurie ištrūkę iš diktatūrinės tvarkos, ne-• įelfiSjf 

pajėgia suprasti laisves dovanų ir laisvų diskusijų visuo: ne tokių patrauklių
meniniame darbe. ; ? į vaizdu.

Jeigu ALTO vadovybe nebūtų buvusi stipri, jeigu krSmai
ALTO politinė pozicija nebūtų lietuvių daugumai supran paties grožio, kaip ir kitose vie- 
tama, jeigu ALTO priešakyje stovėjusieji “pradiniai ket-j tose,, išskyrus, gal, Beli, bet yra 
vertukai” iršiandien stovintieji ketvertukai būtų bijoję1— ■;- —L —------ -
bet kurio viešo ir visuomeninio klausimo atvirai ir nuo-:11^^1 lsven?ti- Tos kovos 
širdžiai svarstyti ir spręsti, tai nuolatiniai kandžiotojai,‘?rieįk^<^ba^?vįDf\V^ta3h 

šmeižikai ir priekabių ieškotojai seniai šią svarbią or- pagerbime šį sekmadienį <4Nau- 
ganizaciją būtų išardę ir jos vieton būtų sulipdę vieną !jienų” bankete.
partiją ir išgarsinę “vieną vadą”, kuris buriutes būtų Nepamirškime, kad ir “Nau- 
bandęs nuvesti į vienintelį “naujos politikos’’ ir “naujos jienos” reikalingos' moralinės ir 
gadynės” narvą* ' materialinės paramos, kad ir to-

\ iliau galėtu sulaužyti išeivijos
Nežiūrint į Vaitiekūnų priekabes ir netikslias mfor] sosudai bandoma įvesti cenzūrą.

. mari jas, Amerikos lietuviai stengsis padėti pavergtai lie
tuvių tautai vesti kovą. ALTA mokėjo įveikti skaldytojus 
ir vienybės ardytojus, ALTA įveiks ir aukštus mokslus 

.baigusius, bet toliau nosies nematančius mūsų kai ku
riuos inteligentus. •

I takel?us, kelius sodus ir net na
nus. Reikia pasakyti, kad jie 
:uri skonį juodam akmeniui,nau , 
doti. Bali apylinkių vilos, papuoš 
tos tais juodos lavo^ akmenimis 
daro kitokį namą. Namo aplin- 

; ką vietos gyventojai moka pada- 
i blnti. Bet mano akiai, Bali sa
los didžiausia gėlė yra moteris. 
Javos moterys gražios, bet nei 
venoje saloje tokių moterų nė
ra, kokias aš mačiau Bali saloje.

Veidai britai geltonos spalvos 
Akys didelės, kad ir stipriausias 
vyras jose gali paskęsti. Krutu 
nemačiau, nes jos suvaržytos. 
Plaukai juodi, kaip vulkano ak
muo. Kai pasižiūri prieš’saulę, 
tai josios veidas atrodo paauk
suotas. Saulės nušviestas gelto
numas vrsta geltonu auksu. Vei 
dai žiba, kaip išsitaukavusių bra

žios, bet, Bali^ sala mano akimis j teka Tilivonga. Trafikui ji labai • 
yra pati gražiausioji Saloje au- f naudinga, bet pamatai joje esan 
ga patys graz ausi žolynai, mede į tį purvą, tai tiesiog baisu paši
ltai ir gėlės. Niekur nemačiau daro. Kaip tos gėlės gali žydėti 
tokių rieb ų, diržingų lapų, to- tokiame purve, tai sunku supras 

ryškių spalvų gėlių, kokias ti.Gal tos ryškios spalvos ir pa- 
mačiaus Bali saloje. Tokių gė-1 daro gyvenimą, net ir purve, įdo 

mų. Jeigu nebūtų patrauklių gė
lių, tai purvas ir neturtas, mano 
akimis žiūrint, i>ūtų baisus. Bet 
kai raukšlėta senutės- kakta, pa
puošta gražiai žydinčia gėle, tai 
nerūri į raukšles, bet į gėlę. O 
kai žiūri į gėlę, tai ir purvas ne
atrodo toks purvinas.

Bali turi daug gražių gėlių, 
bet joge yra daugiau švaros, ne ziiieeių, bet tiktai žiba ne juoda, 
gu kitose mano matytose salose. 0 geltona spalva. ' ■»
BfiSi išvertė- vulkanas žmonės 
man pasakojo, kad dar prieš šim (Bus daųgriu) *
tą metų tas vulkanas vertė į pa 
virsiu nepaprastai juodą lavą J 
Per šimtmetį ta Java7 labai gra
žiai sustingo. Ji vėso pamažu.

Remkime jas Eesitasindaml — 
“ne mano kiaulės, ne mano-pu- 
KX>s”r kad vėliau netektu gailė
tis.

— Irena Astachova atėjo prie 
Amerikos ambasados- ir prisira- 
klnol- pufe_■ tvoros. Ji' reikalauja,: 
kad sovietų, valdžia duotų jai vi-~ 
są išvažiuoti j .Ameriką pas Jo- 
s os vyrą, kuris dabar Amerikos.

juodas bazaltas labai; gražūs. 
Bali gyventojai žino jo grašį, 
užtat.lupa juodą akmenį iš vul
kano pakraščių ir puošia savo mokykloe dėsto rusų kalbą.

pro- 
žur-

T-TAUEAGIS

“NE MANO KIAULĖS, NE MANO PUPOS
Taip sakydami Lietuvoje pasi- kia. norėdami mūsų .veikią silp-

teisindavo savanaudžiai, vengda Tinti ir griauti. O buvome ir esą 
mi bet kokio patarnavimo kitam- ne liudininkais ueįtiėtinų reiš 
ir nenorėdami prisidėti prie ben- kinių mūsų gyvenime; kuriuose 
dro darbo ar- pareigos. Ameriko- aiškiai jaučiama okupanto ran- 
je tatai kartais pasiekia kraštuti ka. Kas prieš keletą metų galėjo 
numą pagal šūkį ‘Don’t get invoJ tikėti, kad kovojančius su oku- 
vecfL čia netrūksta pavyzdžių, pantu patys lietuviai apšauks 
kada minoje apiplėšiamas ar net ‘ ' 
žudomas žmogus neprisišaukia 
pagalbos. ' -

Nenorėdami drumsti savosios direktorius ir gatvėje išeinant; 
ramybės ir lietuvių dauguma da^ tiems vienuolyno koplyčios lan~ ‘ ’ 
bando praeiti įvykius ir visuo-! kytojams ? Kas galėjo laukt, kad 
meninius reikalus į juos “neįsi- to anonimo sandėlis būtų kito 4 

t veidam!“. Neretai vengiama pa- J vienuolyno pastogėje, o L. B-nė ( 
sisakyti ir prieš aiškiausį blogį 
“Tegul tik pasisako,, tegul kiti 
kovoja. Aš noriu su visais sugy
venti“: — išgirsi jų pasiteisim-

* mą. Žinoma, tokie žmonės neturi 
priešų, nes jie, kaip tie šapai-ža- 
Žarai vis paviršium ir pasroviui 
plaukia. Tai žmonės be savo 
“Aš“. Bet ne jie formuoja gyve
nimą ir kreipia jį į tikresnę va-

KVIEČIAME Į NAUJIENŲia

“gyvosios lietuvybės griovėjais’*, 
ir tą šmeižtų paskvilių viešai plaį

i

DR. VYTAUTUI P. DARGIU! PAGERBTI

Ateinantį sekmadienį (IV.23>) 
/Naujienos** ruošiasi pagerbti 
vieną išskirtinį lietuvį, kuris ne 
tik nebijo pasakyti savo nuomo
nės ir daiktus vadint tikrais var

Niekam ne paslaptis^ kad Amerikos Lietuvių Tary
ba yra pats galingiausias lietuviškų politinių, fratema- 
lių ir profesinių organizacijų junginys. Visi žinome, kad 

* ALTAS turi paruoštą konstituciją, kurioje numatytos 
pakaitos, sustiprinančios ne tik pačią organizaciją, bet ir 
atskiras jos grupes bei draugijas. Visi žino, kad “pradi
nio” ALTO ketvertuko jau seniai nėra. Jie iškeliavo į Ana 
zinybę, bet visi žino, kad jie paliko stiprius pagrindus

j kovų už tiesa ir tesingnmą. Tas

' tautas P. Dargia. Išėjęs į kovą 
jis moka su rimtais kalbėti rim 
tat tačiau sugeba gražiai pasi
rinkti priešo kovos stilių ir jo 
leksikoną.

Jis tiki, kad okupantas nėra 
mūsų tautos geradaris, bet nuož

šiai organizacijai toliau veikti. Ne vieną pradinio ketyer-l^
tuko (laibą te^c vėliau atėjusieji pavaduotojki. Xis žino"• __bendradarbiais reikia
me, kad “pradinis ketvertukas” padarė daug naudingu kovoti visur, kur tik jie pasirefi

paskirtų kvotas savo apyfrnkėms 
tą šlamštą platinti? Ką padorus 
lietuvis turi darytį kai lietuviai 
vienuoliai, turbūt- nesuprasdami 
okupanto pinkliu, vienas po ki
to ^dvoksta'b kaip ta evange
lijos druska, ir vietoj gyvenimą 
“sūdyti” — taurinti — imasi 
pūdyti išeivijos 1 jaunimą “sau
jom skatiku”, "striptyzais” ir 
nan. okupantą džiuginančiom 
rrriemonėm? .V galima negirdo
mis prausti R-flėy auklėtinių’* 
papūgiskai kartojamas bolševi
kines tezes, kad Vasario 16-oji 
4r jos Nepriklausomybės laiko
tarpis esąs miręs ir nebeminėti- 
nas, kad nepriklausomybės sim
bolis — Vytis tėra supuvęs ark 
lys ir pan. .

Į kokią nevilti turėtų pulti paž
vengtasis Minis, išgirdęs, ka4 
jo engėjas okupantas, pačių S- 
eivių rankomis, užsmaugia pa
grindines organizacijas, kurios 
triūsia ir rūpinasi Lietuvos iš
laisvinimu. <

Tai kovos frontas, kurį oku
pantas atkėlė į mūsų tarpą -ir 
mes jo negalime paneigti, jo ne

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

• DAINOS

• SVEIKINIMAI
• VAKARIENĖ
• IR ŠOKIAI

5 valandą po pietų

Vakarienė su šampanu asmeniui 15.00 dcL

BANKETĄ RUOŠIA

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

arba telefonu HA 1 - 6100
* •

VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

4 — Naajbuo^ Chicago ft, DL Saturday, April 22, 1978



DR. K. G. DALUKAS
AKVSCKUA IR MOTERŲ.

GINEKOLOGINI CHIRURGUA 
4*4» $k PuUskj id. (Crowfwd 

M*d.c*J Burdin,). T*L LU 5-6444
*2oniiM pagal suiitarimą.

oe'-Kliepia, skambinti 374-800*.

INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

T»Wf. 495-0533 
Po« Vaito, Madid Cemar 

MO SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westdmtar Community klinikos 
Medicinos direkronu*

1938 S. Honhamv Rd., Wostchestw, IL.
V ALA.’ DOS: 3—9 darbo dienomis ir

T»ks 56i-2727 lrba 542-2728

TEI------ BE 3-5893

DR. A. B. GLEvECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 
39W W«U 103rd StruJ 

Valandos pagal suMtannų.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS

. KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 St. TeL 737-5149 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
‘"contact lenses’”

VaL a£al susitarimą, Uždaryta tree

Ml

Balandžio 1 d., 7:30v ai. va
karo Vyėių salėje įvyko Zarasiš- 
kių klubo pavasarinis banketas 
ir šokiai. Puklikcs buvo pilna sa 
lė ir visi stalai užpildyti. Klubo 
pirmhrnkas Petras Blekys pas- 
ve kino zarasiškhis ir svečiui šil 
tais žodžiais dar, ir su humoro 
gylele. Jis sakė: “Kiekvieną pa 
vasrrį Lietuvoje atskrisdavo pem 
£ės (zarastakiai sakydavo: pim- 
rės> ir skraidydamos ratu pas
veikindavo — gyvi, gyvi!— Pim 
plų dėka, ir zarasiškiai susirin
ko į pavasarinį klubo banketą, 
mat. jau tokia jų tradicija.

Vačarienė? Ką čia vakarienė, 
— buvo net dvi vakarienės, e 
magaryčiom — pusryčiai... Mat, 
ka; pradėjome šaltaja vakariene 
nuo aštuntos vakaro, tai valgė
me ir šokome pakaitomis iki 3 
vai. ryto. Mat, jau tokia zara- 
siškių vaisingumo tradicija, tai 
“pimpių” atskridome proga ren- 
gami klubo banketai. Bet nede- 

polkutės, suktiniai; šlamėjo po-1 
n'ų balinės suknios; Švelnios Ze- 
firo Vilnelės glostė ausis prie sta 
ių sėdntiento...

Kuiminac’niame momente mu 
zikantų triūbos, cimbolai, būg
nas ir ant diržo pakabinti “var 
gonai”, kartu du chorai — vie
nas rienoje šokių pliažo pusųje, 
o antrasis antroje užtraukia 
liaudies dainelę ar giesmelę, tai 
dar pusė bėdos, o kai užgieda 
“Ilgiausiu metų”, tai rodos ne 
tik ausis, bet ir galvą nuneš...

žodžiu, visiems buvo linksma, 
gražu ir nieko netrūko, gal kai 
kam tik akys merkėsi... Tačiau 
iš miego pabudmo garsiai šukte
lėjęs pranešėjas, kad jau atėjo 
laimingoji valanda pantams da-

ra pammšti, kad zarasiškiai irįiįntį laimingiesiems. Pranešėjas 
parodė statinaitę, kurios ranke
ną viena ponia šukė “pantus” 
maišydama. Tai buvo tyliausias

rudeniop pimpes palydi taip pat 
su šauniais banketais. O šiais 
metais Itapos mėn. Zarasiskių ___ _________ ____ ________
klubas rengia gegužinę Vyčių sa- j momentas, kai visi kairius ištie- 
lėje. kad net lietus negalės suga- žiūrėjo į savo nusipirktus »u Julia Sačauskas. Kviečiame vi- 

merius,. matydami, kai kiti glė
biais nešasi laimikius... Aš irgi 
seilę varvinau bežiūrėdamas į 
blizgančius buteliukus ir kitus 
gražiai įpakuotus daiktus. Bet 
anot prof. A. Zujaus, nė velnio 
nelaimėjau... Vis dėlto nesigai
liu. Turėjau “good time” su zą- 
raiškiais. Tokios vakarienės ir 
tokio- šilto draugiškumo su klu 
biečiais, viešbuty, negautum nė 
už tūkstantį doierų, ką gavome 
už 8 doleru bliętą. J .

Primintina. kad balandžio 30 
(L 11 vai ryto- tėvų Jėzuitu kop 
lyčioje yr^ užprašytos šv. Mi
šios už mirusius klubo narius. 
Zarasiskių * klubo - valdyba malo
niai kviečia narius pamaldose da 
lyvauti.

Kadangi vakaronė dar nesibai 
gė.- tai mane namo parvežė, p. 
Jonas Adomėnas.

UK.LEUNAS SEIBUT1S 
INKSTŲ, PŪSLES l>1 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
26M WEST S3rd STREET 
VaL antraū. I—i popu’, 
ketvirti. 5 —7 vaL vak.

Offco Z7 6-2880 _ 
Razidancijos talaf^ 448-5545

DR VI T. TA UBAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

bendri praktika, spec. MOTERŲ ligos. 
' OfiMi 2652 WE4T 5yth STREET 

Tel. PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., arurarŲ trečiad. 
ir peiiiC. 2-4 ir 6-8 vaJL vas. Sv3tacue- 
aiais z-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

dinti geros nuotaikos.
Svečiams dar besirenkant, au 

go dideli kalnai pantų ir pantu- 
kų; o stalai buvo apstatyti “lin
ksmojo vandenėlio7’ gotiškais mi 
naretais. Ant sieną švietė mūsų 
dailininkų, taip pat klubo narių 
paveikslai — dižiausi pantai. 
Tas gėrybes sunešė Zarasiskių 
klubo nariai ir geros valios žmo 
nes, žinoami. kad klubas turtų 
sau nekrauna* bet tik iš paren
gimų gautų pajamų remta mū- 

! su kultūrinę bei politinę veiklą.
Vakaro valandos slinko inter

valais: pietūs ir šokiai ir vėl at- 
vąirkščtai. grojant garsiajam 
“Ciceronų” orkestrui is Ciceros. 
Lietuviai jautrūs linksmai muzi 
kai ir visokius šokius atmintinai 
moka. Tačiau būtų gera, dėl įvai

KANADOS NAUJHHOSAparatai - Protezai. Med. ban- 
jlt oazai. dpeoih pagalba k^onu. 

tazen supportoy ir L t.

2«50 W»st 63rd St, Chica^ HL 60629 
T<fai< PRoscrect 8-5064

l I ■■
Gėles visoms progoms

BEVERLY KILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63r^ STREET 

Te I foną k PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gena Drishiy 

krautuvė.
THE'DAISY STORE 

991 a So«tttw«st Hwy Oalr L*wn 
T^. 499-131:

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Laidhnai — °iln« aporauda 

ŽEMA KAINA 
R. ifiEŽNAS 
Tai. WA 5-aOJ

'MOVING
Apdraustas par kraustymas 

U prliriy atstumy.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376*1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos g WOPA, 

149a kiL A. M.

Lietuvi v kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet. Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nue 8^0 iki fr30 
vaL ryto.

Vedėja Aldona Daukua
Tilri.: HEmlock 4-24T3

7159 So. MAPLEWOOD AYR. 
CHICAGO, ILU 60629

and PLEASE 
make people 
sxor* careful

(Atkelta K' 3 psl.}
Savo kalboje, Regina Piečai- 

tienė šiltais žodžiais paminėjusi 
mirusį ilgameti banko vedėją 
Praną Rudinską, kurį vargia; 
ka» galėsiąs pakeisti, toliau da
vė Lito veiklos* apyskaitą. At
sakinėjo į painius susirinkusių
jų narių klausimus, pav., kodėl 
buvo apskaičiuota skirti po pu
sę nuošimčio, o ne po vieną ir 
taip telkiu i-r taip toliau,-

Iš naujos vedėjos atsakymų, 
visi suprato, kokią drąsią, iki 
smulkmenų nusimanančią ban
ko operacijose, turėsime dabar 
moterį banko vedėją ir susirin
kimas sveikindamas ją entu
ziastingai plojo.
Perėtų metų susirinkimo proto 
kolą paskaitė A. K ličius. Kredi
to komisijos pranešimą — J. Ki 
birkštis. revizijos — I. Niedva
ras ir inspekcijos vedėjas Jea.i 
Guiltotfe. pelno paskirstymo-— 
V. Piečaitis* ir sunra-bos priėmi
mas 1978 metams — R. Piečai- 
tienė.

Pirmininkaujant tokiam kai> 
triani, džeiMeimemškai taktįš- 
kam pirinirrrnkoi. kaip Juozas 
Bernotas, susirink im m as praėjo 
nepaprastai sklandžiai, rainiai 
ir draugiškoje atmosferoje. Bu
vo keli klausimai, keli pasiūly
mai, pa tarimai valdybai.

Petras A<famonfa pasiūlė įam 
žinti atminimą pirmojo Lito ve 
dėjo Prano Rudinsko, įsteigiant 
stipend*jų fondą, skiriant kas
met po 1,000 dok einantiems 
mokslus jauninini.

Buvo pageidavimų, kad Litas 
aukotų Tautos fondui dauginu 
negu į metus tik 100 dol.

Banko valdybon perrinktas 
Romas Tšgaiiaitis ir naujai • iš
rinktas Algis Ptašinskas.

Scenoje buvo pastatytas a. h. 
Prano Rudinsko, tapytas A. Va- 
zalinsko. didelis paveilkslas.

Pasibaigus susirinkimui, visi 
dalyviai buvo pavaisinti -Mitą 
vakariene, vynu ir alum.

Elzbieta Kardelienė

Pazarsivienuolynas

resnės programos, įsigyti baleto 
ansamblį, kad būtų galima išvedi 
gti nugarų trinties bešokant• ne 
rė ktų klausytis vyrų batų ugnį 
skeliančio trenksmo į grindis.

Viena nauja narė prisirašė į sas nares atsilankyti, 
klubą — Betty Corman, kuri’ 
buvt> vienbalsiai priimta.

Pranešu, kad serga Mary 
Miežis ir Angeline Joselėnas. 
Klubas Hnki joms greit pasveik
ti. Kurios galite, malonėkite ap
lankyti

Balandžio 30 d. 1 vai. po pie
tų turėsime Bunco Party, kuri 
bus Dariaus xr Girėno salėj. Iš 
rinkta Banco komisija: Nelly 
Skinulis, Bernice Žemgulis, Au 
toinetfe Kąlys, Peggy Dovidau- 
skas, Estelle McNamee. Darbi
ninkės: Jennie Chinston,- Euge
nija Strungys* Mary’ -Gurskis ir

Vėliau sekė vaišės, malonus 
pobūvis ir buvo pasveikinta gini 
ladieūip proga Anelė Kučas, Ber 
nice Žemgalis ir Mary Marčia* - 
kus. Joms sudainuota ‘Ilgiau
sių metų**!

Sekantis susirinkimas įvyks 
Anelės salėje birželio 1 diena.

E. Stungys

(AI ."YK P/?S 11\ PARAGINI
KITI'S KAll'Y]'

!, J; Burkaus dvi naujos knygos: 11

“DU DVASINIŲ BŪTYBIŲ PASAULIAI”— 
vienas gerųjų ir kitas blogųjų angelų ir žmonių pasauliai, 444 psL 
Kainą $8.50.

“KONNERSREUTHO TERESE”
: . . . r (NEUMANNAITĖ),

didelėm raidėm, kaina S5.00; Abi knygos yra labai įdomios, 
visiems lengvai, suprantamos ir kiekvienam tikrai naudingos. Abi 
su persiuntimu US S1350, užsakant is:

SŪDUVA, 809 RAMBLE ST„ HOT SPRINGS, AR 71901, USA.
1

IniporfUotr kristalai, porcelianiniai servizai, gintaro karoliai 
ir žiedai, China Rosenthal ir kitos dovanos.

Perkam pašto ženklus bei monetų kolekcijas.
(Prekybininku Estkos šeimos vedamas biznis)

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

•CYCLE UPS
Ckicagof
Lietuviu
Aidotuviw 

k>ireKtori< 
Associacijofa

TURIME 
KOPLYČIA* 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

FRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AI KAT £ TUTOMO BILIAMS PASTATYTI

4MBULAMO 
PATARNAVI
MAS DIENA

IR NA KT].

ANTANAS AL PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

5307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArdi 7-8«J

4207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento) 
Tel. 247-5081Brighton Parkas

Moterų Klubas
Lietuvių Brighton Parko Mo

terų Klubo susirinkimas įvyko 
balandžio. 6 ck Anelės salėje. Su
sirinkimą atidarė pirmininkė 
Nellie Skinulis ir pranešė liūd
ną žinią, kad mirė trys Jdubo 
narės*
te Grigonis ir Rožė Slepikas. Na 
rėš jįkr pagerbė atsistojimu ir 
tylos nrifflrte. Klubas pareiškė 
gilią užuojautą jų šeimoms.

Nut. rašt. Eugenija Strungys 
perskaitė nutarimas iš praeito 
suamnkiiiBPo. Priimta kaip skai 
tyla.

Anna- Jerutis, Antoniel

fix dm of yocr headlight. U

SUNNY HILLS, Florida, 
važiuojame pavasarį, balandžio 29 d., ir 

, sugrįžtame gegužės 1 d.
Dėl informacijų kreiptis į:

V/Belecką, New Yorke 212—382-6440. -
- J. Zubavičių, New Jersey 201- 381-3198

D. Dnlaftį,'Detroite 313-^549^6878
MikonL. Clyvelande 21&-53L2190 

AL Kielą, Chicagoje 312—727-1717

lDo A Pre-Ride Inspection
Kvey reeteeydrrt shook! 

fake tvo minutes to pre hil 
Būre • genėtai refety uspec- 
tion before he ride».

Krrasaki Motors Corp.*

- end Ram. Test
your headlight, fag Tight,

•frfa* cham far wear and kib© 
if seeded. Thia will reduce 
wear and insure smoother

thould be adjusted to man* 
ufaetarer'a specifications. 
Check your operatore 
reaaucL

Tfro. Check the eondt-

■na Tffl affect the handling 
•< yoorcyde aed may cause 
«S<WBWMJ.
' CaMeu Check tab® ture 

BODe erf your ca Wes are 
frayed, loose, kinked or fa £

Check yo» j ėb^rve bere before 1
ridfac M pari of a general safety inspectioo. < 

crost cownjos L■
down.

By developing the habit 
of cheeking your cyde tech 
time you ride, you pre-

make the ride safe and ; 
much more fun.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI

'’Brolis iiduos broli m irti-. — Mato 10:21.
Nėra malonu skaityti tokią grasinančią mūsų Viešpaties pranašystę, 

bet žinokime, kad tai yra parašyta mus pamokyti, kad turi ateiti toks lai
kas, kad Dievo meilė taip atšals kai kurių širdyse, kad jie galės lyg kar
du žudyti savo brolius. Pranašystėse pasakyta, kad Viešpats leis taip 
kaip kovoja kiti, mes kovosime tik prieš didžiausįjį priešą. Šėtoną. Pasau
liniai ginklai yra nevien šautuvai ir kardai, bet ir liežuviai ir piktos kal
bos. Savo liežuviais turime garbinti Dievą ir dėkoti jam už jo gerada- 
įvykti trumpai pirm savo karalystės įkūrimo. Ryžkimės, kad nežiūrint to 
rystes. Ypatingai taip turi būti tikėjimo šeimynoje, gyvojo Dievo baž
nyčioje. *

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia klekvveną. Ber «ur yra ml 
rudeli? f t< klausimu atsako knygute "Viltis po mirtie*'’, kurią gausite ne 
mokamai. Rašykite:

F. ZaVIST, 3715 West 66th STREET. CHICAGO. ILL. 68629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

Mažeika & Evans

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

EUDEIKISDAIMIDGAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef. 476-2345-6

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

BUTKUS - VASAITIS
144b So. 50th Ave., Cicero, AL Phones OLympie 2-1QO2

PETRAS BIELIŪNAS
i34* So. CALIFORNIA AVE, Phone: LAfayetta 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
5319 So. IJTUANICA AVK TeL: YArdą 74138-1138

STEPONAS C. LACK ER SŪNŪS
(LACKAWICI)

U24 WE8I SSth STREET RKpsNk T-1213
2314 WEST 23rd PLACE Vlithd*
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hilfa, VL 974-441#

P. J. RIDIKAS
M54 So. HAJLSTED STREET Phene: YArdi 7-U11

MMLHVMCX. CHICAGO «, nx Saturday, April 22, 1978



PLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS

M. Miškinytė

APIE 45 METŲ amžiaus dirbanti

Tel. 737-7200 arba 737-8534NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS Box Nr. 218, 
c/o Naujienos, 
1739 So. Kalstė d St. 
Chicago, IL 60608.

PERSONAL 
Asmeny Ieško

Namai, žemė — Pardavimui' 
REAL ESTATE FOR SALE

RIMTAS* NAMŲ 
PARDAVIMAS L

VIENETŲ mūras ir garažas. Nau-

BUILDERS AND CONTRACTORS. 
Namų Statyba Ir Ramentai

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
® ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOK ĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS f

įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd SL, Chicago 

Tel. 767-0600.

PETRAS KAZANAUSKAS. Prerdentas
2212 W. Cermak Road Chicago, HI. Virginia 7-1747

, norinčios pagelbėti 
ruošoj ir pigiau pragyventi Marquet-

. Dėl daugiau 
informacijos tel. RE 7-8105.

• Iš okupuotos Lietuvos vis 
ateina liūdnos žinios apie be
saikį girtavimą. nemažesnį, 
kaip okupacijų metais, nes da- 
l;:ir yra degtinės. Jei kadaise 
v\sk. Valančias sėkmingai ko
vojo su šia nelaime, tai ir mes, 
sutartinai veikdami, galime 
daug padaryti. Senovės lietu
viai gėrė ir svečius vaišino 
gira. Duodu duoninės giros re
ceptą: Džiovintos ruginės duo
nos riekeles bei plutas užpil
ti verdančiu vandeniu. Kai at
vės, perkošti, įdėti truputį cuk
raus ir mielių, laikyti šiltoje 
vietoje ir rauginti 12 valandų. 
Kai išrūgs, vėl perkošti, supii-j 
ti į bonkas arba stiklainius ir

stovyklavimo vie- be sodos, o kiti jį tiesiog vadi
no Sunday — sekmadienis iš 
kurio Lvi vystė- šiandieninis 
sundae pavadinimas.
• šiemet amerikiečiai sunau

doja net 25% mažiau kavos, nė 
gu jos sunaudojo 1976 m. Dau
gelis nustojo kavą naudoti pro

• Illinois College of Pediatric testuodami prieš aukštas ir 
Medicine Foot Clinic, 1001 No.’ staiga iškilusias kainas, (iau- 
Dearborn St., kviečia atvykti gelis jau priprato prie arbatos 
į Kojų kliniką balandžio 24-28'ir kitų naujų gėrimų. Iš Bra- 
d. darbo valandomis nemoka- zilijoš ateina žinios apie gerą .visuomenės veikėjas ir AmerL 
mani įvairių problemų bei ligų kavos derlių. Žinovai spėja 
tikrinimui bei gydymo būdų: kad jei kavos suvartojimas

I nustatymui. Į šios įstaigos pa-l Amerikoje nepadidės, tai jįos

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
taip pat iškylauti ir stovyklau
ti. Illinois valstijoje ir visoje 
Amerikoje yra įrengtos išky- 
lavimo bei
tos. Illinois tarizmo įstaiga iš
leido stovyklavimo vadovą 
Camping Guide. Jik veltai gau
namas rašant: Illinois Office 
of Tourism, Dept. T, 222 So 
College St., Springfield, IL 
62706.

LIETIS OS bYlA HELSIN* 
ŠVIESOJE

j Lietuvos laisvinime b>Ja Hel 
siekio — Belgrado šviesoje ir. 
ka« yra Amerikos Lietuvių Ta J 
ryta — simpoziumas, kurisj 
Įvyks š. m. balandžio mėn. 30 
d., sekmadienį, 3 vai. po pie
tų, Toronte, Lietuvių Namuo
se.

Simpoziumą globoja Toror 
to Lietuvių Namų Valdybos 
Visuomeninės Veiklos Komi
tetas.

Į simpoziumą vyksta Altos 
pirm, dr, Kazys Bobelis ir vi
cepirmininkai Teodoras Blin-

N«m«i, Žemi — P«rd.vlm«l 
REAL ESTATE FOR SALI ■

vienša!iškilnu bei proagandosu
i Jis užsisakė jas vieneriems me

tams, panaudodamas platinimo 
vajaus atkar ,a. Dėkui už dėme-' strubas, dr. Lionas Knaučeli'ū-

i sį ir atsiliepimą į platinimo va
jų. Taip .pat dėkui bičiuliams, 
kurie supažindino su Naujieno
mis ir turėjo teigiamos įtakos. 
Gerą žinią apie naują prenume- 
torių nfalolm skelbti visiems 
skaitytojams.
t— Dr. Zenonas Dan/levičius,

pas ir dr. Kazys Šidlauskas, 
į simpoziumą įėjimas laisvas. 
Visuomenė t kviečiama daly 
vaula. (Pr. )

6 KAMB. MŪRAS, 3 mieg., 65-ta ir 
Tai man, $27,500. f

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 Narragjanset. $54,000.

2 AUKŠTŲ 2 po 6 mūrinis. 65-ta 
ir Talman. $32,500.

50 AKRŲ žemės Lemonte, S10.000 
ųž akrą.

ŽIMAITIŠ REALTY
Notary Public

4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau
jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
$38,800. ■ : '

5 KAMB. labai modemus 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 tuoi pažiūrėti 
ir nupirkti už $28,350. Marquette Pk.

MODERNUS 15 metu mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, vieta Mar
quette Parke, aukšta kokybėj žema 
kaina.

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.

DIDELIS ir patvarus inmas Mar
quette Parke gabiam ir tvarkingam 
Žmogui. Pigus — $16,900.

LIETUVIŲ MĖGIAMOJ gamtoj ne
toli nuo Chicagos prie ežero didelis 
namas ir 3 akrai žemės. Daug gerų 
priestatų, švarus oras, aplinka ir na
mas. tinkamas pastoviam gyvenimui, 
$45,000.

MACHINISTS!
We’ve Raised Our Top Wages.
If you’r an experienced machinist 

we’U start you $50 under top with 
additional $50 in 3 wks.

’ Horizontal Boring Mills
* Vertical Boring Mills
* N.C. Programmer Operator

for 3 Cincinnati Mills
Will Train person with some exper.
* N.C. Operators
* Turned Lathe Operators'
* Engine Lathe Operators
Year around work. No layoffs. 

Overtime if desired (10/20 hrs), pro
fitsharing, hosp. sick pay. Bonuses, 

. Į New Addition.
T. J Call Mr. Hfll NOW!

— Joseph Augaitfs. CReroJ —■■■> 
Bl., kiekviena proga paremia Nau i 
jienū leidimą. Dėkuiuž ankstybą

! prenumeratos pratęsįųią ir už ta VIENA moteris paieško kitos pavie- 
nroga atsiusta $17 auka. Taip rios moteries, norinčios pagelbėti K ‘ . , . . J ruošoj u- pigiau pragyventi Marquet-
ipat dėkui tos apymkes tautiečiui te Parko apylinkėj. Galima naudotis 
.užsisakiusiam Naujienas vene- ^^jatogumais. daugiau 
riemsr metams, bet pavardė pra- 
šusiam neskelbti.

♦ Vvtauto F Belfataus ivai-! poteris nori susipažinti bei susira- 
J .v i- - • išinėti su rimtu ir atsakomingu atarus pasakojimai is lietuvių gy- Į tinkamo amžiaus vyru, suinteresuotu 

venimo ir buities yra išleisti! ®®nu.ir gerais yei laimingo 
anglų kalba atskiru 100 psl. lei- ~ “ --- 
diniu “Ona’’. Gaunama iš auto
riaus ir folkloro bei tautinių šo- 

Viltis” leidėjo.
Kaina $5. Rašyti: V. F. Beliajus,

can Medical Association (AMA) 
žurnalo redaktorius, pratęsdamas 
prepumerątą, parėmė Naujienųlaikyti vėsioje vietoje. Beabe- ' * —. •< i — ? y f r, J tarnavimus atkreipė lietuviu kaina metu pabaigoje gali mik leidimą $17 auka. Jis dalyvaus jo, daugelis pageidautu sko-J . ,,rc,r. . ~ •• - * x v • j ttJ 1 ° - I \ l\l A nrnoni7QPi md rieti '/Amiaii -SCv r* nv cx'ura \Tnnnann Ko-rr.'af a hoi dr V H

r ingos Aivų do giros recepto.
• Duonine girą ne tik gerai j silaukusi iš instituto ir turin- 

gerti, bet ir gaminti šaltibarš- čiir problemas padėkos.
čius. Kvortai arba litrui duoni
nės giros reikia supiaustyti 
svogūną arba pundelį svogūno 
laiškų ir krapų, juos sutrinti 
su druska. Smulkiai supiaus
tyti norima kiekį agurkų ir ri
dikėlių, arba juos sutrinti 
stambia trintuve — tarka, ,dė
ti du šaukštus rūgščios grieti
nės or gerai išmaišyti. Valgjir 
su virtomis bulvėmis arba su 
šutiniu.

dėmesį VISTA organizacijos] risti žemiau ?2,5 už svarą, 
tarnautoja Aldoria Rimienė, su-! . < ^ .. . v. . . , ,J • Amerikiečiai jau dabar pra

dėjo rūpintis vasaros karš
čiais, bet nepamiršo ir energi
jos taupymo reikalų. Užtat jau 
dabar daugelis perka elektri
nius vėsintuvus ir kai kuriose 
krautuvėse jų jau dabap nėra. 
Užtat dirbtuvės juos gamina 
pilnu tempu. Numatoma, kari 

pardavėjui pritrūkus grietinė-f naujausi vėsintuvii n?odefiai 
lės ir vietoj jos į gėrimo misi- kainuos nuo 20 iki 40 dolerių.

• Grietinėlės, sirupo ir ang- 
liarūkštinio vandens mišinys, 
žinomas Ice cream soda vardu, 
buvo pradėtas gaminti 1874 m. 
Filadelfijoje gėrimų pardavė
jo. Laike šimtmetinės parodos

nį įdėjo šaldytos grietinėlės, 
lietuviškai žinomos ledų var
du. Tačiau miesto tėvai šį nau
ją produktą uždraudė parda
vinėti šeštadieniais. Jis buvo• Po ilgos ir šaltos žiemos 

daugelis norės išvykti į gamtą pagerintas ir pavadintas soda

Naujienų vadovybe ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi į visus skai’ 
tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų 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 
Ijalų renesanso.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI 

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.. St, Petersburg, FL 33708, tel 813-391-9753, paskyrė 

• trijų dienų atostogas dviems asmenims laiminį! e ji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

Musu 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. *

Visas ir visus kviečiame i didžiąją talką.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymą, bei galimų skaitytoju reikalams 
prašoma Jpasmaudou žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60608

• E anksto be raginimo pratesiu gavo prenumerata, taupydamas laiką ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ ;__  dol.

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

Adresas

• Užsakau' Naujienas kaip dovaną savo .... 
yra naujas skaitytojas. Priede_______ doL

>

Pavardė ir vardas___ _

kuris

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė__

I w ""—-----
Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujienų 

pastangas, prašau jas^siuntinėti už pridedamus___  _ _ dbL__________

Pavardė ir vardas ---------------- ....i-________ :____________ ________________

Adresas

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa 
tinimui nemokamai be jokių įsipareigojimu.

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

Adresas

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė ir vardas

A-dresas

Naujienų bankete bei dr. V. P. 
Dargio pagerbime šį sekmadienį, 
balandžio 23 d.. Martinique res
torane. Taip dalyvaus ir pasakys 
pagrindinę kalbą dr. V. Plioplys 
iš Rorkfordo.

Insurance, Income Tax
2951 W. 63rd St Tel. 436-787b

M. L S.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

— J. Budrys, East Chicago, Ind. 
gavęs progos susipažinti su Nau 
jienomis, Įsitikino, kad tai yra kių žurnalo 
geras dienraštis, teisingai infor _ ______
muojąs visuomenę, teikdamas POBOxl226, Denver, CO 80201.1 navičiūtės, -
žinia be tendencingu komeijtaru (Pr.)

WANTED
GEAR SPECIALIST

Major manufacturer of custom gearing for the CLEM, market in 
Chicago. Excellent opportunity open for GEAR ENGINEER. Jog re
quirements vili include engineering and experience and knowledge 
m the mathematics of gearing processing as well as metallurgical 
experience in the aręa of heat treating. i • . - <

Send Resume to:

2635 W. MediH Avė.
Chicago, Illinois 60647

Naujienoms reikalingas

PAIEŠKAU Mėtos Šilięnės-Urba- 
, 1955-56 m., gyvenusios 

»Waterbury, Conn.,-Jos vaikų—Alfon
so ir* Pauliaus, taip pat jos motinos 
Onos . Urbonavičienės. Ieškomieji ar
ba žiną apie juos prašomi rašyti: Irę 
na Overzotaitė, 3356 S. Emerald Ave. 
Chicago, IL. 60616.

PARDUODAMAS didelis na
mas prie Wolf River, Fremont, 
Wis. Greit prasidės geras žuva- 
vimas. Atvykite apžiūrėti tą 
gerą namą ir sėkmingai pažve
joti ta pačia proga. Rašykite: 
Mr. C. Gavcus, Route 1, Fre
mont, Wis. 54940, arba telefo- 
n uok i te 414—446-3573.

REAL ESTATE

2625 West 71st Street '

RENTING IN GENERAL.
N u e n> o <

Marquette Parke išnuomojamas 4 
kambarių butas, su šilima, beismonte. 
Skambinti po 5:00 v. v.

RE 7-8007.

BRIGHTON Parke išnuomojamas 5j 
kambarių butas suaugusiems, be gy
vuliu, Skambinti 927-332B.

i
IŠNUOMOJAMAS miegamas kam

barys su virtuvės ir kitomis privile
gijomis vyrui arba moteriai Mar
quette Parke. TeL 778-3702.

IŠNUOMOJAMAS 6 kambariu bu
tas pirmame aukšte Cicero apylin
kėje. 49-ta Avė. Skambinti 656-6889.

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

WATCHMAN

ELECTROS ĮRENGIMAI, .
PATAISYMAI y

Turiu Chkagos miesto leidimu 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, tį? 
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
v 4358 So. Washtenaw Avo. 

Tel. 927-3559

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar
bo valandomis informacijų prašome kreiptis te
lefonu:

IŠNUOMOJAMAS 4 kambariu bu- 
tas 2-me aukšte. 816 W. 33 Place. 
Tel. 376-0424.

HA 1-6100.
WANTED TO RENT 

Ieško butų

SIUNTINIAI I LIETUVA
MARDA NOREIKIENt

M08 West EMM St, Chicago, m. 60625 • TeL Wa 5-Z787 
DIMli Mdrfnkfma, rOlta (valrly pMdę, 

MAISTAS 1i IUROPOS SANDELIŲ.

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUITTI OIFT PARCBU SERVICB 
1311 W. ft, Chlc^a, Ilk t0i09. — T*L WA 5-27*7 
»» *«. Hatatatf *t, Chlca**, IIL MtfOt. — Tm, S9443N

V. VALANT I NAtt “LIETUVOS AIDAI”
KAZE BRAZDZIONYTE,

PROGRAMOS VEDtJA
J/ WOPA 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 st Street, Chicago, Illinois 60629 

Telef. — 778-5374

willing to work any shift.
6 day week.

Overtime after 40 hours. 
Insurance and other benefits. 

Steady work. Previous work record 
will be checked. Must read and write 

’ English.
R. LAVIN & SONS, INC.

3426 So. Kedzie Ave. *
An equal opportunity employer.

TAISAU IR DAŽAU 
NAMUS 

IR VISKĄ NAME 
Telefouuoti: 

523-9367 arba 737-0397

M A I N T E N C E
MECHANIC—WELDERS

Experienced on building and repair
ing equipment for heavy metals in
dustry.
$6.03 per hour plus excellent fringe 

I benefits.
Crew usually works 6-day schedule.

R. LAVIN & SONS. INC.
3426 S. Kedzie Ave.

52—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $9S pume&ul automobili# 

Liability apdrauėRmas pomlnlnkamt 
Kreiptu

4445 $•. ASHLAND AVI. 
52X775

Equal Opportunity Emloyer

LIETUVIS ieško 5 kambariu buto 
nuo 33-čios iki 35-tos Bridgeporte, 
suaugę, be gyvuliu. Galima padėti 
prie namo ir daržo. Skambinti po 5- 
tos v. v. 247-1459. _

PERRY PLAZA MOTEL
1007 Park Av®n Hot Springs, Ark.

Albertas ir Kastutė Rožėnai, Sav.

Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota 
baseinas, 
aikštelė.

TV, šildomas maudymosi 
telefonas, vaikams žaidimo 
Galima rezervuoti telef. 
501—523-9814.

Didžiausios kailių 
pasirinkimas

pM vieMnteh
liotari kslHnlnką 7^]^ 

Chlos<o>

2615826 
(jaUigoa) ir 

677.8489 
(hobo)

185 North Wabaah Artum 
2»d Fkcc DL 60901

AUTOMATIC
SCREW MACHINE

Set Up and Operate 
For B & S Screw Machines. 

Also TRAINEE.
ARROW CORPORATION

8107 No. Ridgeway 
Skokie 

676-1440

Mechanic
WANTED 

EXPERIENCED 
MECHANIC

Have immediate need for Me-| 
chhnic with background in hy- 

. dralics eiectncat 4c transm.s-
cinnc

Please call: 
312—331-6362 

Ask for Mr. FRAY

IJETUVLS
. DAŽYTOJAS
4612 S. Paulina St

Dalo namus II lauko fr H vMau*, I 
Darbai garantuotas. I

Skambinti YA 7-9107 Į

LAIKRODŽIAI Ir SRANGKNYMS 

Pardavimas ir Tallymat 
2444 WEST 49Hi STRifT 

T*Mu RlpvbUc 74941

M. IIM KU S 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
^kvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

Siuntiniai i Lietuvą

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer A*. 
Chic.go, HI. 60632. Tel. YA 7-59M

BEST THINGS IN UFE

Frank Zapoiit 
pOSVk’W.TSm St.

GA 4-4654

iun ia

k
būte Farm L»f« Insurance Company :

— niinors valstijos loterijoj 
balandžio 20 d. Biy Pay Day 

-------------------- išime laimėjo 535,67.5 ir 597 2.

TĄSYS ŠAKINIS .■ 47,13 IT
NAuJilNOs/cHfGAGO~^iu. SatarAiy, AfrR įęlt7S




