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sąvd;. nuomonę'pasakyti.'‘' 
■' šį -kartą'ne ^Gramyka, bet

liečiat Vienasjaponas neteko 
gyvybės. Japonų’’vyriausybė la
bai susirūpirnisi^aponii likimu. 
Jie reikalaUja ^ušųA paaiškinti, 
kaip tas keleivinis dėkiuvas gale

Tirpstantis kalnų sniegas ir smarkus lietus liek pripildė centrinės Amerikos upes, kad 
nesutalpina viso vandens. Vabduo plėšia upių krantines, neša derlingą žemę ir silpnina 
bei. užtvankas. Paveiksle matome apsemtą Memphis miestą.

— Sekr. Vance prižadėjo pra- 
Patys rusai pasakoja, Brežnevo.-kad išleistų Asta 

chovą, norinčią atvykti Ameri
kon pas savo vyną,- rusų kalbos 
mokytoją. -•
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SEKRETORIUS VANCE ŠEŠTADIENĮ TARĖSI SU BREŽNEVU, GROMYKA
iŠ Maskvos jis rengiasi skristi į Egiptą 

t ir Izraeli taikos sąlygoms aptarti
; MASKVA/Rusija. — Valstybės sekretorius Cyrus R. Van- 

ce* šeštadienio rytą Kremliuje tarėsi -su Sovietų Sąjunvos prezi
dentu I^eoniduBrežnevu ir užsienio minister!u Andrejum Gromy- 
ki^Su Gromyka sekretorus kiekvieną*dieną susirikdavo du kartu 

• ir spręsdavo įvmrias problemas.
’ ’• -• : i:4 \ ’ .

Pati: svarbiausioji buvo stra-
reginių; ginklų sutartis, .bet sek- 
reioriusp^^labai didelės vii 
ties į naują susitarimą. Jis aiš
kiai pasakė, kad rusai, nenaudo
dami strateginių’ginklų,:sąvo įta 
ką plečia Afrikoje. Pasiuntė sa
vo ginklus ir Kubos pareivius į 

f Angolą, jie primetė angolieuiams 
Dr. Neto komunistinę sistemą. 
Panašiai /nori padaryti ir Etio
pijoje. Dabar ginkluoti etijopie- 
čiaį Kubos karių padedami, ga^ 
Ii okupuoti Somaliją. ’
Tuojau susikirto su Brežnevu

> 'X _ . • ■ * ♦

Pirmais susitikimo momentais, 
sekretorius Vance tuojau susL

siūlė .žymiai sumažinti strategi
nius-ginklus, tai tada Brežnevas 
aštriausiai .pasipriešino. Sekreto 
riųs; Vance bijojo,;kad'ir šiais 
metais neatsitiktų tas* .pats/ 
. Brežnevui-nepątJku s-siVarires 
pastaba. Jis/pareiškė,- kad pirma 
nori susipažinti naujai atvež-

Afrikoj baimė turi dideles 
akis. Id i Amino valdomosUgan 
dos viceprezidentas Mustafa- 
Adrisi vykusioje trafiko nelai
mėje buvo sunkiai sužeistas. 
Persigandusi Adrisio kunsar 
gių palyda, pamaniusi, kad Lai 
būta, pasikėsinimo prieš vice
prezidentą, pradėjo riš automa 
tinių šautuvų pilti į nelaimės 
vieton susirinkusių žingeiduo- 
liij būrį, 12 žmonių užmušda- 
ma vietoje. Kiti — 160 buvo 
suimti... r . J

- Ispaniją^ komunistai,. norė* 
darni _ parodytu kad ’•‘tikraiw 
nutraukę santykius su* Sovietų 
stiliaus komunizmu,' 968 bal
sais^ prieš 248 nubalsavo, iš- 
branktb-i^ savę partijos statu
tų žodį “Lęninistaspasiyadi- 
n antį^Mąrksisfasr’ dėmok rat as; 
rev0liucienieriūsr.-JPartijė' sa
vo T<ęnvenėLjdje mitarį: duoti

r sav<£ lyderiui;S^tią£o/ Carril
lo įgbljoiima^^; mandatątęs- 

- -y - - . - . , >. - . ti ^to fienSradarbiariinb po
k Brežnevas - Išmaus* sekreto-] cenfrišti} J yąl/ižia

MadjĮde. - *.’k-yS,mus-Vąnce .pasiūlymui taikai 
pasaulyje įgyvendinti.^s nuro-į •
dė. "i^Lštrateginių ginklųsusi-l Afrikos užkulisiai Washing- 
tarimas.bus bereįkšmis,Jeigu sol tone. Nauja juodųjų instituci- 
vįetų valdžia dus savo ginklus} ją (loby), pavadinta Trans Af- 
ir Kuboskareivius naujoms kolojrika, įsteigė šį mėnesį Washing 
nijbms Afrikoje steigti. j tone. Lobby reiškia slankioji-

mą koridoriais laukimą kabi
netų prieškambariuose, susiti
kimą užkulisiuose siekiant Įsi
teikti įtakingiems pareigū
nams ieškant jų palankumo sa 
vo kraštų interesams. Trans-

nijbms Afrikoje steigti.
Brežnevas kalba apie prekybą

Sovietų prezidentas Brežnevas 
pareiškė kad geriausiai taikai 
pasitarnausime, jeigu pradėsime 
prekių pasikeitimą,'jeigu, Ame
riką sutiks duoti rusams pasko-i Afrikos pirmasis tikslas bū- 
las pramonei ir prekybai vysty-i siąs* skatinti Carterio'1 admi- 
ti. Jis priminė, ka ir Helsinkio j nistraciją imtis griežtesnio nu- 
aktas liepia padidinti abiejų vai- Į sjsfatymo prieš baltųjų inažn- 
atybių prekybą. Vance jam atšajmų valdžią Rodezijojet ir Pie- 
kė, kad patys rusai prekyba ma- ”Afrikoje, 
žiau domisi, negu savo karo jė-’ 
gu stiprinimu. Amerika siekiai 
taikos, o dabartinė sovietų vy- | 
riausybė stiprina savo karo jė
gas, pramone ir maistu ji ma
žiausiai rūpinasi
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JAV-LAKDNAI SKRENDA IMURMANSKA GYVŲ KELEIVIŲ IR LAVONŲ IŠVEŽTI

AMERIKA RUOŠIA MIKRONEZIJANEPRIKLAUSOMAM GYVENIMUI■ ’ " * **■• -W-S. •?. V *
- ’ . - • . • - . ; • T .

Prezidentas Carteris gegvres menės* planuoja 
skristi j Panamą, tartis Tor rija

WASHINGTON, D. C. — Antrojo Pasaulinio karo pabaigoje 
JAV buvo pa tikėta.didelė Pacifiko sritis.* kuri vadinosi ir šiandien 
tebesiyadina Mikronezija. Tai Vakarų Pacifike esančios salos, k u-/ 
rias laimėtojai atėmė iš karą pralaimėjusių japonų ir ruošia ne-j 
priklausomam gyvenimui.

Nepataisomi rusai
» BAGDADAS. — Oficialiai So 
vietų ir Irako kaimyniški santy
kiai skaitomi kaip santykiai 
dviejų gerų kaimynų, bet didžiu 

” W Sovietų ambasados pastatų 
komplektas Bagdado priemiesty 

; je liko be elektros ir vandens. 
, Priežastis tiria.
j
j - Sovietai savo ambasadą įstei- 

’ Įgė šalia valdžios rūmų rengė 
Jnrietaisus. nuklausymui kas kal- 

JGkroneziją sudaro apie 2,000* same užsienyje. Jis primine Rrež i bama ir veikiama tame valdžios 
įvairaus dydžio salų, kurias karo nevui, kad Sovietų Sąjunga ban- j name. , 
pabaigoje, buvo perėmę sąjungi-J do pavergti laisvės trokštančias 
Trinkai ir patikėjo Amerikai jų Afrikos tautas;- -kada Ameriką 
administracią. Mikronezija api- pati toms tautoms duoda laisvę,., 

Sovietų .propagandos agentūros, 
visoje'Pietų Amerikoje ir kituo
se kraštuose tvirtino, kad Ame
rika Panamos kanalo niekad ne
atiduos panamiečiams. Sovietų 
Sąjunga po karo pasigrobė dide
les sritis, tuo tarpu Amerika ruo 
šia gyventojus savivaldai ir ran- 
giasi atiduoti žmonėms laisvę. 
Vance sumušė visus'paties Brež 
nevo ir Sovietų Sąjungos planuo
tojų argumentus. i

Korėjos kapitonas buvo priverstas nutupdyti 
lėktuvą ant nestipraus ežero ledo,

IJėLSINKJS;Suomija. — Dabar paaiškėjo, kad sovietų *
pimis karo lėktuvas paleido i Korėjos keleivini lėktuvą ku’koJ^ąi--: * 

užmuš? du keleivius, sunkiai sužeidė 13 keleivių, o
vertė nusileisti ant nepakankamai stipraus ežepo ledo. Iš įBsį- 
žeistųjų. du sužeisti labai sunkiai. Rusai juos nugabeno f arti
miausią ligoninę.

Rusai tvirtina, kad minėtas 
keleivinis Korėjos lėktuvas bu
vo gavęs įsakymą skristi į arti
miausią aerodromą, bet kapito
nas rusiško įsakymo neklausęs. 
M net as lėktuvas artėjo prie stra 
teginės rusų apsaugos zonos. į 
kurią rusai neįleidžia svetimų 
lėktuvų.

Matyt, kad Korėos lėktuvo ka
pitonas rusiškai nesuprato. Ta
da sovietų karo lėktuvas palei
do kulkosvaidžio ugnį į didelį ir 
ramiai skrendantį Korėjos lėktų 
va. Sovietų lakūnai turi įsaky
mą šauti i kiekviena lėktuvą, k u-. . * . / . . ‘ . *. iris priartėja pne sovietų sienos {

"kad skirtų metr^(1C0 centhnetrų yra vie-

m 3.000 ketvirtainių my^ių pk> 
.tą; ’ kurioje be plikų salų, yra Ir 
gražiai apaugusių^; .

Moko salos gyventojus 
demokratijos __

Amerikos laivynas yra išlei
dęs dideles sumas pinigų Mikro 
nerijos - gyventojams apmokyti 
ir išiaivmti. Kiekvienas gabesnis 
jaunuolis atrenkamas, duodama 
proga jam. mokytis pagrindinių 
teisės dėsnių, salų administraci
jos reikalus žr baigti tarpusavės 
ginčus^ir kerštavimą. Kiekvieno
je saloje auginami Mikronezijos 
piliečiai, kurie turės perimti vi
sus salos administravimo reika
lus. Salos jau turi savo seniūnus 
ir daugelį dalykų salų gyvento
jai patys tvarko. 1

Washmgtono advokatas Pe
ter Rosenblatt vadovauja visai 
auklėtojų grupei, kuri planuoja 
išrinkti salų parlamentą hr-vy
riausybę saloms tvarkyti. Aps
kaičiuojama. kad dešimties me
tų laikotrpyje Mikronezifos’ sa
los jau bus paruostos savivaldai 
Jeigu bus reikalo, tai JAV pa
dės ginti ne tik tris milijonus 
salos gyventojų, bet ir salos in
tegralumą. .

Stiprina Amerikos 
užsienio politiką

Nutarimas įerieisti Panamos 
kanalą panamiečiams labai susti 
prino Amerikos užsienio politiką. 
Sekretorius Vance, patyręs apie 
senato nutarimą“ ratifikuoti Pa- 
TttRpor -sutarCfr 4ibai smarkiai

Irako valdžią, tai patyrusi įsa
kė sovietams savo ambasadą per 
kelti toliau nuo. Irako valdžios 
pastatų, o kadangi sovietai savo 
šnipams geresnių'sąlygų’nebesi 
tiki kaip dabar,' tai apie amba
sados pedkėlimą toliau nė negal 
voja. Irakas kitaip negalėdamas 
sovietų šnipų lizdo nusikratyti, 
visai sovietų ambasadai nutrau
kė elektrą ir vandenį. Sovietai 
tačiau vis dar nerodo noro ap
leisti vietą, kur taip kruopščiai 
yra įsirengę savo šnipinįimo 
pareigoms.

• Prodėjo.-kristi kitas
■ ■ rusų satelitas
"COLORADO Springs. Colo. — 

Tiksliai nustatyta, kad pradėjo 
kristi kitas sovietų valdžios sam 
dytų specialistų erdvėn iškeltas 
satelitas. Kada jis nukris, ame
rikiečiai tiksHai nežino, bet jie 
apskaičiuoja kada jis galės pa
siekti žemės atmosferą ir prasi-

Žiema pavasari
VARŠUVA^ (Z\V). Praėju

sį ketvirtadienį beveik visoje Len 
kijoje snigo, šlapdriba ir ledėjan 
tis dulksmas kirto ir buvo labai 
šalta. Termometrai Varduvoje ir 
Katovisuose ir daugumoje Metų 
rodė. 0 arba vieną laipsnį (Cels- 
sijo).

šilčiausia buvo Pajūriuose — 
iki 10 laipsnių. Tatrų kalnuose 
prisnigo iki 94 centimetrų, snie 
gas drėgnas, termometras — 
nulis. Beskiduose naujai pasnigo ’ - 

115 centimetru ir dabar sniego 
ir nepaklauso įsakymų. Valdžios dietomis siekia 94 centi- 
pranešimas sako, kad sovietų'centimetrų yra vie- 
lakūn® nurodęs Korėjos lėktų/ W metras arba 39. 37 -‘incai”). 
vui, kad jį sektu iki kažkokio į Sudetuose - 7 laipsni minus 
aeroromo. bet kapitonas ,nepaJ Celsijų - 14-pajral Fahre- 
klausęs, todėl ir paleidęs kulkos !heit^- Vidutmiskai'-šeštadienĮ n- 
vaidžio agni i nejrinkluota kelei-. sekma(iieni 'tcmperatū-
vnri lėktuvą * ’ ' *ra ^ienitnis ^uo 5 iki UHaipsnių

aukščiau nulio, b naktimis nuo 
Apšaudytas lėktuvas buvo pri - minus Tiki 3 laipsnių plius.

verstas leistis ant artimiausio.Lietuvoje būtiuviempkitu lai- 
ežerėlio ledo. I.engvi lėktuvai p^mu šalčiau.
gali , leistis ant ledo, bet 113 ke-j ;__
leivių vežančiam lėktuvui yra pa 
vojinga.
kad lėktuvas nusileido sėkmin
gai, bet sutreškėjo visas- ežero 
ledas. Platesnių žinių rusai ne
duoda apie lėktuvo likimą.

Korėjos vyriausybę norėjo pa 
siųsti kitą Ižktuvą, į Murmąns- 
ką, kuris galėtų paimti visus ke
leivius ir įgulą, bet sovietų val
džia neleidžia Korėjos lėktuvams 
įskristi t sovietų erdvę. i . * . • . ‘ 1’ .. ..
' Lėktuvo ir keleivių .likimu doU0 Pąte^ij sonetų tentonj^ ir 
mėjosi ir Amerikos prezitentąs. • ,1S, 113 keletu buvo nu-
Pati sovietų valdžia pasiūlę- šautas aponas. 
Amerikos lėktuvui atskristi į; 
Murmanską, paimti visus Korė-Į 
jos lėktuvo keleivius. sužeistuo-Į 
shis ir užmuštų keleivių lavonus * 
ir visą vežti į Suomiją. Korėjos i 
lėktuvas galės atskristi į Hel-| 
sinkį ir paimti amerikiečių ten j 
nuvežtus keleivius, i

Prezidentas Carteris tuojau 
įsakė pasiųsti keleivinį ir trans
porto Amerikos lėktuvą į Mur-j 
manšką. kad visus ant ežero nu-J 
tupdytus keleivius pervežtų į. 
Helsinki. Ten jau skrenda kitas: 
Korėjos keleivinis lėktuvas ru-’ 
sų užpultiems keleiviams nuvež 
ti į paskynmo vietą.

Iki šio meto apie šio Korėjos 
keleivinio liektuvo nelaimę teko, 
klausytis žinių tiktai iš švietimų 
šaltinių. Kai kapitonas ir kelei
viai bds išvežti ; Suomiją, tai ta. 
dA bus proga užgirsti iš paties- 
kapitono Kim Chang Kiu. kaip, °',tas K ,,ann
jis, skridęs per šiaurės ašigalį. SLA pirmininkas ir , Amerikos 
pateko i sovietinio Murmansko Lietuvių l'arylx»s vicepirminin- 
apylmke^. įkas, šių metų gegužės 21 dieną.

Minėtame Korėjos lėktuve ne- sekmadienį, bus Chicagojr ir

Taupymo-skolinimo kasų 
plėšikas jau suimtas

CHICAGO. — Įtartasis tau
pymo-skolinimo bendroviii plėši
kas specialistas George Phillips, 
36. penktadienį suimtas ir ma
gistro parėdymu laikomas po rak. 
tu kalėjime po $75,000 užstatu, 
kad negalėtų tiek sukelti. Chi- 
cagos vakarinėje dalyje per 14 
mėnesių jis apiplėš 11 taupymo 
ir skolinimo kasų ir bankų. Pas 
kurinis jo apiplėšimas buvo Nor
th American Savings & Loan As 
soc. balandžio 10 d., kur automa 
tišku aparatu buvo nufotogra
fuotas ir netrukus atpažintas.

rdfkė prokurorts. ftrifrtn fc. Bell,

— Teroristams bus taikomos 
tos pačios privilegijos, kokios

_ Už dolerį šeštadienį vokie 
čaiai mokėjo 2DM. ir 8 fenigius.

— Buvęs FBI viršininkas Gra 
dy ir kiti du aukšti pareigūnai 
New Yorke traukiami "teisman, 
© kiti tarnautojai. bus jų liūdi- 
ninkais. Virf'FBI ųgentatsykdė duodamas krimipalietams, psu buvo nei vieno Amerikos pilie- dalyvaus 6-tos apskrities 

flo. Jame buvo du Japonijos pįi- konferencijoje.

KALENDORIUS

Balandžio 24: Doda, Fidelis.
Gražvyda, Barteina. Valiman- 
tas, Kantrimas. •

Saulė teka 5:00. leidžiasi

e ja.

viršutinio oro sluoksnio.
Dabartiniu metu aplinkui že 

mę skrieja 4,583 satelitai. Jie 
skrieja įvairiausiomis kryptimis. 
Kiekvienas atlieka jam skirtą pa 
teigą. Krintantį sovietų satelitą 
erdvę iškėlė tiktai 1976 metais. 

Informacijos sako, kad jie jau 
nebesiunčia anksčiau siųstų sig
nalų ir neturi radijo šilumos.

— Prezkientas Carteris pareiš 
kė. kad šiandien Kambodijoje 
labiausia mindžiojamos pagrin
dinės žmogaus teisės. Jis gavęs 
tikslių žinių apie krašte prasi
dėjusią sauvalę.



' ainLalsbuciJwnt.

Socialinis draudimas ir aprūpinimas TZ™
Redaguoja PRANAS ŠULAS bei mokesčių departamentui.

III metai

NAMŲ SAVININKŲ 
DILEMA

šie vyresnio amžiaus asmenų 
skaičius didėja ar stovi vietoje?

nuosavybė lu- 
uuniii.isti uujania taip,

turi mokėti sąskaita*,

As norėčiau apginti namų sa-į 
vimiiKų poziciją.ypač del namų 
adnilsiravuno ir padaryti ke
žui*' sugeš tijas.

Nuoinuojuiiia 
ri bull
Ka;p h kid uiziiuu. Namų savi- 
miiKas 
irgi paaengti ir nuostolius. Jei
gu ganma pasirinkti, tai nuomi
ninko netekimas — vienas iš 
geresnių sprendimų. Aš Duriu 
pasakyti, xad Clncagos teisėjai
Lugene \\ ard ir Lionei Bėre yra padidės 10.5S 
teisingiausių teisininkų, kūrinus A.V. 
turime siu miesto teismuose.
ApsKaičiuoJama, kad Cliicagu> 

butų nuomininkų 75% besibdi- 
nejančių teismuose yra viešųjų 
įstaigų išlaikomi ir pinigus bu
to nuomai apmokėti gauna iš 
valdinių Įstaigų. Todėl butų ge
ra idėja, kad tam reikalui val
dinių Įstaigų skiriami nuumpi- 
nigxų čekiai turėtų eiti tiesiog 
namų savininkams ir tuo būdu 
sumažintų teismo, sprendimu iš 
kraustymų bylų skačių. Tadu 
šiame mieste nereikėtų ekstra 
skirti naujų teišėjų, nei teismui, 
patalpų ir - teikti - nemokamus 
legalios pagalbos.

Apie kitas sugestijas pasisa-

W. Harol Kamar

JŪS KLAUSIATE,

KL. Paaiškinkite, kokios rū
šies sveika tos'*ap drauda asmuo 
gali gauti pagal Medicare? M .J.

ATS. Pagal Medicarę apdrau- 
dą gali gauti- medicinos pagal
bą, kuri apamoka gydytojui ho 
norarą, tampat ir kitas medi
nos išlaidas, tas asmuo turi 
prašyti soc» sęc. įstaigos, kad jis 
nori apdraudos pagal vad. “Part 
B". Pradedant 1978 m. liepos 1, 
už tą apdraudą tenka mokėti i 
mėnesį £&20 Tas asmuo, kuris 
turi Medicare apdraudą. tai jis 
gauna ligoninės apdraudą. vad. 
“Part A“, už Sūrią nereikia pa
pildomai mokėti.

KIu Pasakykite ar šiame kra-
—

ATS. Vyresniu amžiaus asine 
nų skaičius šiame krašte smar
kiai padidėjo pastaraisiais me
tais. lokių asmenų 65 m. ir 
vyresnio amžiaus šiuu metu esą 
23 milijonai, u 1995 m. tas skai
čius išaugs iki 30 mik Tarpe 
1975 ir 1996 m. (pagal Census 
II Census Data) vidurinio am
žiaus žmonių skaičius šiame 
krašte padidės nuo 28.5 metų 
iki 33.9 metų. Tie virš 65 metų 

auo 1975 m. J.
gyventojų skaiaėiaus.

KL. Aš išsiunčiau vad. *'Cir- 
icuit breaker” spec, formą Reve 
nue departamentui sausio mėn., 
bet iki šiol negavau čekio. Ta
čiau mano kaimynai jau tokius 
čekius gavo. Malonėkite paaiš
kinti, kodėl taip atsitiko? P. K

ATS. Lieutenant Governor D. 
O’Neal įstaiga sako, kadangi 
State Department of Revenue 
iki 1977 m. gruodžio 31 d. gavo 
labai daug retroaktyrių tokių 
aplikacijų, todėl ofisas užtru
ko visus pareiškimus išnagrinė
ti ri juos išpręsti. Ta įstaiga pra 
šo ateityje prieš k mėnesius to 
kias aplikacijas atsiųsti. Jeigu 
per tą laiką aplinkantas negau
tų čekio arba laiško, tada pas
kambinkite Lt. Governor's Se
nior Action centrui iš kur gau

bsite atsakymą.
Kas darytina, jei persikeli 

kitur gyventi?

KL, Jeigu aš užpildžiau apli
kaciją ‘Circuit Breaker** leng
vatai gauti, ir vėliau išsikeltu 
į kitą vietą, kaip aš galiu gauti 
čekį? .. . A. P.

i užpildykite adreso pakeitimo 
kortelę ir įteikite ją savo gyve- 
venamos vietos pašto vilšinin- 
kui. Tuo pačiu laiku paimkite 
papildomą skaičių adreso pa-, 
keitimo kortelių ir jas užpildy
kite. nurodant savo pavarde, sa
vo seną adresą ir naują adresą. 
Išsiųskite tas karteles visiems, 
su kuriais turite bet kokius 
prekybinius reikalus ar vedate 
susirašinėjimą, k. a. bankai,
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Kas gali gauti mokestinę 
lengvatą?

KL. Kps gali gauti vadinamą 
“Hometead Exsemption*’* leng
vatą? T. R-

Al S. Kad gautumėte vadina
mą “Homestead Exemption” ien 
gvatą, jūs turite būti 65 m. ar 
vyresnio amžiaus, turite vaidyti 
savo vardu namą ir jame gyven
ti. “Homestead exemption”, tai 
nėra mokesčių nuolaida, bet 
yra sumažinimas jūsų namų 
įvertinimo. Jūs turite aplankyti 
gyvenamos vietos County Ase
soriaus įstaigą ir užpildyti ap
likaciją. Pažymėtina, tą reikalą 
(lengvatų suteikimą) tvarko iš
imtinai Couties (apskričių) įs
taigos, bet ne Valstijos agentū
ros ar departamentas.

Parašykite laišką arba pas
kambinkite Lietenat’ui Gover
nor Davė O’Neal į Senior Action 
ecu irų, 160 N. LaSalle, Chica
go, Ill. 60601, arba 3 West Old 
Town Mall, Springfield, Ill. 
62701 <įia išvardintais reikąląis.

Skambinkite (Toll-Free) tel. 
800—252-6565. arba -Chicagoj e 
-312—793-333. ' pr. fab.

Testamento reikalais
KL. Ar testamentas turi būtti 

parašytas nustatyta-forma -(fra 
zoologija), kad jis galiotų? I.L.

ATS. įstatymas nereikalauja, 
kad testamentas būtų nustaty
ta forma arba kalba techniškai 
tiksliai parašytas.

Pakanka to, kad dokumentas 
būtų išreiškiąs, rodytų testato- 
riaus intenciją, atsižvelgiant jo 
turto paskirstymą - po jo mir
ties. Jei šios intencijos nematy
ti, dokumentas negali būti lai
komas testamentu; .

Testamentas nors laiško for
ma parašytas, tinkamai įvykdy
tas, gali būti teismo patvirtin
tas. Testamentą tinkamai su
rašyti geriausia kreiptis į teisi
ninką žinovą.

KL. Testamentas buvo taip 
sulenktas, kad testatoriaus pa
rašas buvo nematomas; nežiū
rint to, du liudininkai pasirašė 
po tuo dokumentu. Ar tas yra 
pakankamas pripažinimas les
ta toriaus parašo? . F. G.

ATS. Nėra pakankamo pa
grindo, nes liudininkai turi mą- 
tyti. testatoriaus parašą.

DETROIT — Cadillac’s individuality for 
1978 is noticeable from all J ogles of tbe 
Sedan de Ville (upper). As ’'ifllh all full-size 
Cadillacs for 1978, a new horizontal grille and 
raised script on the hoodface establish this 
year’s new loot De Ville models possess 
distinctive series identification with a special 
sail panel crest and scripted nameplate. After 
production begins, De Ville and Fleetwood 
Brougham owners will be offered an optional 
package featuring chrome accent moldings, 
rear deck paint stripes and color coordin
ated body side moldings, affording further 
personalized luxury for this popular 1978 
Cadillac.

The 1978 Cadillac Seville Elegante (lower) 
emphasizes the versatility of this international 
«ze Cadillac with its distinctive blend of 
elegance and sportiness. Available in two color

combinations, twotone brown or black and į 
platinum, the Elegante exterior design is high- 

• lighted by a fully-paihted ratal roof, ohrom* 
accent moldings, wire wheels and unique 
Elegante scripts. Tbe interior is plush, even by 
Seville standards, and features leather/vmyl 
door and seat trim with segments of perforated 
leather and suede-like accents. A center console 
includes courtesy lights, fold-down armrest, 
pen, writing tablet and provisions for a tape 
storage cabinet or telephone installation. The 
steering wheel rim is covered in either gray or 
saddle leather, matching the interior color 
combination. Cadillac plans to produce about 
10,000 Seville Elegante models during 1978. 
Cadillac will offer a total of seven standard 
and two “special edition” can for 1978, in 
the lamikar DeViHe, Fleetwood, Eldorado 
and Seville models - - —— .

Aiagaalena B. Stankūnienė Iš gėlių ciklo — aliejus 1974

KL Ar yra reikalinga, kad 
testamento liudininkas , pasira
šytų testatoriaus akivaizdoje?

• • W. K.

(šviesiam) laikotarpyje. Pasa
kykite, ar toks testamentas ga
liojantis? H. R...

ATS. Taip, nofš lokf laikotar-
ATS. Paprastai raikalinga. šis pį yra ypatingai sunku nusta- 

įstatymo reikalavimas atitiks;tyti — patikrinti. Tačiau, jei 
tuo metu, kai liudininkas pūsi-j toks šviesus laikotarpis galėtų 
rašys akivaizdoje testatoriaus*būti patikrintas, testamentas ga 

...’lėtų būtį Iešmo patvirtintas.

KL. Prie patalo ligos prirū
kytas testatonus yra verčiamas 
padalyti nustatytą testamentą, 
ryšium su žmonos grąsinimu, 
kad ši jį apleistų, jei jis taip 
nepadarytų, tai yra nepasirašy
tų jos padiktuotą testamentą. 
Ar toks testamentas’ laikomas 
išgautas negalios įtakoje, angli
škai tariant, undteinfnence?

O. D.

ATS. Taip, toks testamentas 
gali būti pripažintas išgautas 
testatoriaus negalios padėtyje.

BIZNLERLAL IVUK1E GARSINASI 
•NAVJlh^UbĖ” — 1U1U GEK1AUSU

rAslSiuxlALa uiZM-a

Kuris mato, atestacijos vyksmą.' 
*KL. Paaiškinkite, ką reiškia 

sąvoka; kai’sakoma: būti veiks
mingu padaryti testamentą?

" > ' M. W.

ATŠ. Įvairių ršistijų ’įstaty
mai nustato sąvokos ap tartį, 
Koks turi būti asmens veiks
mingumas^ * kad įgalėtų testa
mentą sudaryti1; pgaal tuos įsta
tymus visi veiksmingi, išskyrus 
nepilnamečius ir turinčius, ne-- - 
sveikągalvojimą — neveiks
mingi testamentui sudaryti, an
gliškai tariant —unsound ming.

KL. Chroniškai sergąs testa- 
torius padalė testąihentą 4uc 
metu, kai buvo proto skaidriam

. ' - ■ : i J SKELBIMAS
PRANEŠIMAS JAUNIMUI,

KULTIVUOJANČIAM SCENOS MENĄ

(B.) L. Bėndru^mehte Cicero apylinkė ren^a jaunimo ta
lentų pasirodymo popietę, kuri įvyks š. m. balandžio mėn. 30 d., 
sekmadieni, 12 vai. dieną, Šy. Antano parapijos salėje (15 SL ir 
49 Cl kampas). - y ■

Dalyvauti — pasirodyti yra kviečiamas visas beturiu jau
nimas. iš 'Chicago^ ię visų jos apylinkių, —visi, kurie tik pūose- 
1^, kultivuojii kurią uors scenos merio šaką: vokalinę, inslru- 
mėnfetliDėy šokio. kaĄ& ir t. t.

ftegistruotis šio laikraščio skyriaus L. BENDRUOMENĖS 
VAGOS redaktorės Adresu, Z. J., skambinti St. Pranckeričiui, 
apylinkės pirm., šiuo telefonu 656-2550.

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to save/egulariyl

OUR SAVINGS 

CERTIFICATES.
EARN UP TO 7%%"

see us for 

financing. 

TIT OUR LOW RATES
WITH REPAYMENT 

to at youp incow

ckcago, nxiNors (U0Į
Plumei VfrfUk

202 WEST ČERMAK 1OAD

Prm KAZAXAvsijL^ PmHou
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SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTE
Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas

(Tęsinys) '

SEBARAN IŠVEŽTI LIETUVOS
i POLICININKAI.
Išvežtų iš Lietuvos policijos tarnautojų ir Šeimos narių 

sąrašas.
i

94. Lesnikas Jokūbas, s. Liudo, 40, m., poiie., Šven
čionys; žmona — Stasė, d. Martyno, 35 m.; sūnus — Sta
sys, 10 m.

95. Leveckis Justinas, s. Juozo, g. 1907 m., potic. nuov._ 
virš., Griškabūdis, šakių aps.; žmona — šeštoKaitė Ono, 
d. Pijaus, mokyt; duktė — Audronė, 4 met

( 96. Lezota Julius, 43 m., polie., Ignalina, Švenčionių, 
aps. .

97. Liauda (Liaudinskas) Jokūbas, s. Jokūbo, g. 1901 
m. baL 30 d. Bubelių k., Kretingos aps., savanoris, ats. 
kai-ininkas, pasienio polic. baro vh’š. Alytųje, Ukmergė
je, Vilniuje, 1940. IX. 17 okupantų suimtas,, išv. i Sibirą, 
mirė 1942. L 20 prie Š. Uralo, Sverdlovsko srit kone. stov. 
Nr. 47. ‘ ’

98. Lopeta Justina, s. Kajetono, 40 m., polic Turčinai;
Šakių aps.; žmona — Ono, 31 m., šeim.

99. Lozoraitis Kazys, s. Jono g. 1906 m., polic., Bait-
rušiai, šakių aps.; žmona — Paškevičiųtė Antanina^ d. 
Vinco, g. 1904 m.; sūnus — Gintautas, g. 1938 m.; duk
terys — Danutė, g.-1939 m.; Milda, g. 1936 m.'; ‘Ramutę, 
g. 1941 m. . ‘

100. Lukoševičius Juozas, 58 m., Zarasai.
■ - ' - 1 i r - . -f; ,

10L Lukoševičius Kostas, S. Motiejaus, g.. 1985 mų 
polic., Šiauliai,’(mirė Sibire); žmona — Anelė, 39m. (nu 
rė Sibire); duktė — Regina, g. 1925 m. ' ”

102. Macijauskas Juozos, s. Vinco, 41 m., polic., Pa
nevėžys; žmona — Vladė, g. 1910 m., ūkm.; uuxterys — 
Kristina, g. 1930 m.; Vladė, g. 1930-m. --j—

103. Mackevičius Mikas, š; Mik&, g. -19‘09'm’—Knuiws?’

104. Mackevičius Stasys, iš Degučių k., Z. Naumies-
čio vis., Tauragės aps., buvj polic. >nūdv. 'yiVfeipailJn Vil
niaus krašte, 194L 11. 12okupantų • suimtas ar. išy. d;. Si; 
birą- - • . . i .. . - «> «

105. Maksimavičius Balys, &. Mikoj 3&m:i»pplič^ ŠvėJls 
čionys; žmona — Marija, d. Gabrieliaus, -34 -m.’, šeim.

106. Malinkevičius Aleksas- X-SJik®o,^7. m., polic.,
Kaunas. z••■•■■■> .

107. Marcinkevičius Feliksas,'įmanęs g.
vyr. polic., Šilalė, Tauragės aps., išv, iš Stapgyųj§kio yįįpiįį 
Zapiškio vis., Kauno aps.; žmona — čepmyte Emilija.; 
Mykolo, g. 1905 m.; sūnus — Feliksas, g. 1838 m.: 
Eugenija, g. 1935 m. (yra žinių, kad čekistai vaikus irtio 
tėvų atėmė ir atidavė auginti giminėms $tan|yiliikio 
vkm. Giminės mano, kad abu tėvai štišaudyti kaimo.kak).-.

108. Maslauskas Aleksandras, 38 m., Utena;"žn£o'fia 
Marija, d. Adomo, 38 m., šeim.

109. Mateika Stasys, ‘s. Vinco, 45 m;, polic ,

sic,
Jonas, 4 met; Stasys,- W nv; V iktoras> 14r^

pasienio polic.', Eišiškes,- Tri^kĄ
- s>.ayex^%J

Alytaus aps.; žmonk — Monika, cl./b^sio, n^Jymū'į 
sūnūs — Jonas, 4 met; Stasys,- 10 rm-; Viktoras, Lot.-

UI. Meigys Klemensas, s. Silvestro?, g.
deikiuošė, Uteftds kpš., pasienio polic.', Eišiškes,-
aps. (iš Sibiro grįžęs į ok. Lietuvą),; žmona — s^ayex^^J 
Marija, 30 m., pienininkė; sūnus — Vidutis; 3 met.'; t&k- " 
tė — Nijolė, 5 met • .

112. M^keviSuš VinAs, s. Juozo g. IšMo m.j pone., 
Kybartai, Vilkaviškio aps.; žmona — Marijona, u. jonu, 
g. 1910 m.; šeim.; sūnus — Vladks, g. ltfe>2 hi.

■ 4 . ” ^^5** V Į - ***-“. f tt

113. Mickevičius, polic., Kybartai, Vilkaviškio aps.

114. Misiukevičius Andrius, 45 m., polic .vali, Kaunas
(mirė 1941. XI. 7 prie S. Uralo, Sveixllovsko sriu kbnė. 
StOV.). • . . • . r r

115. Naudžiūnas Pranas, s. Šmiano, g. 1895 m., ^pdlfc., 
Kaišiadorys, Trakų aps., okupantų suimtas^ kainitžš, is. 
Vilniaus Lukiškių kai. išv. į Sibirą, Vitegofl kūne. šiov. 
1941. VI 3.

116. Nievierovskis Mečys, s. Juliaus, 30 m., pcfic Vil
nius. įi r:. S..

U7.Ostapko.Julius, s. Andriaus 47 rn-., Vilnius; žiau
na — Marija, d Romualdo, 37 m., šeim.; sūnus — Mečis ’ 
lovas, 13 m. ; duktė — Halina, 18 m.

118. Ostrauskas Pfetršs, s. Petro, g. 1912 m., Kaunas.

1*9.- Psalksnis Antanas, s. Vlado, 29 m., policų Laų- 
kinihkai, Rokiškio aps.; žmona — Stefanija, šeirrt.; sūnus4 
— Anatolijus, 3 met; duktė — Janina, 7 met., f1 '

(Bns daugiau)

1 M NALUIKNOt, CHICAGO K HL ..jndav, Aplį*



RAŠO VLADAS RASčIAUSKAS

BALI - GRAŽIAUSIOJI INDONEZIJOS SAU

yra 
rit- 
de-

(Tęsinys)
Kiekviena Bali mergaitė 

artistė. Ji eina nepaprastai 
minga!. Kiekvienas žingsnis 
rinAsi su kitais kūno judesiais. 
Savo ritmingumą ji mielu noru 
parodo, bet ji, būdama artistė, 
niekad jo nerodys žemės pavir
šiuje. Jai reikalinga aukštuma. 
Ji turi pakilti aukščiau, virš že 
miškų pagundų ir visokių įtari
nėjimų. Atsistojus ant pakilimo, 
ji visuomet ramiai pastovi ke
lias sekundes, kad įsispoksojęs 
žioplys galėtų įsižiūrėti į patį 
švelniausį, Dievo tvarinėlį. Kai 
ramiai pastovi, tai pradeda ju
dintis. Kas yra pastabus, tai pa
matys, kad pirmiausia ratą pa
daro josios akys. Spoksotojui at 
rodo, kad jos į jį žiūri ir jam 
siunčia pačius geriausius sveiki 
nimus. Akims apėjus visą audien 
ciją, pradeda judėt josios galva, 
o vėliau pirštai, rankos,, o dar 
vėliau ritmingai sujuda visas jo 
rios kūnas.

Ką ji savo judesiais dar — sun 
ku būtų pasakyti. Vieni sako, 
kad ji šitaip meldžiasi. Mūsų lai 
kų religiniai filosofai tvirtina, 
kad Dievą galima visaip garbin
ti: ne tik žodžiais, kurių pras
mės kartais nesupranti, bet ir kū 
no judesiais'' Amerikos vienuoly 
nuošė, tau yra naują mintis, tuo 
tarpu Bali saloje šia mintimi 
jau prieš tūkstantį metų žmo
nės gyveno. Dabar Bali gražuo
lės šoka atplaukusiems jūrei- 

viams ir parimetusiems turis
tams, bet prieš porą tūkstančių 
metų jos šitaip meldėsi Viešpa
čiui. j

Noriu priminti, ka visa Indo
nezija yra labai religinga. To
kia ją buvo prieš porą ar tris 
tūkstančius metų. Bali saloje 
jaunimas, yra religingesns, negu 
Javoje. Jis religingas, nes ir vy
resnieji yra labai religingi. Kiek 
viename turtingesniame Bali na 
me yra altorius, kuriame stovi 
išminčius Dūda. Bali saloje Dįe 
vas yra Išmintis. Buda salos gy
ventojams yra palikęs nepapras
tai daug išminties. Turtuoliai tu 
ri savo Budą, o jaunos moterys 
šoka apie tuos Būdas. Itališkai 
tai reiškia,'kad jie šitaip mel-! 
džiasi išmintingai būtybei. Bali 
guli toje pačioje Jdvos salų vir
tinėje. einančioje iš Lytų į Va
karus. Ten yra ir daugiau pana
šių salų, tiktai jbs ne tokios gra

Džiakarta yra Indonezijos sostinė. Palyginti su 
derniška. Ypatingai gražiai priemiesčiuose gyvena kiniečiai, vokiečiai, japonai ir kitų tautybių j 
žmones. Paveiksle matome keliautoją BasčiausZą. nufotografavusį Džiakartos kiniečių priemįe 

žios. Bali sala guli tarp Tafelbe- P‘- 
ko ir Nusa .F’enida salų, bet neit ----- —
viena, nei antroji neturi tokių mergaitės 
gėlių ir jose nėra tokių moterų.! . ~ • *

— Kodėl Bali salos moterys ‘ klausiau. J
yra piene maudytos? — paklau-’ I
siau gido. ‘ j — Sako, kad jos čia suvažiuo-

.. I ja Budai pasimelsti, su juo pagal— Ne Visos,—jismanatsa-- • • x • \j votį apie rimtesnius svieto daly-/ 
, ... įkus, bet tkrumoje jos nori š-— Bet dauguma yra, toliau

jam tvirtinau. | - Tai kaip jos čia išteka?-
— Taip, - jis man atsake. - klausiau 

Į Bali salą suvažiuoja visos gra-j 
žiaurios aplinkinių salų moterys. Į — Gražiausios moterys važiuo 
Ne moterys, bet keturiolikinės ja į Bali pasimelsti, — man gi

das aiškino, bet į Bali atvažiuo
ja ir jauni vyrai, norintieji su
kurti šeimą. Kai Bali merginos 
šoka gražiausią šokį, vyrai į jas 
žiūri, kuri gražiau pašoka už ki
tas. Vyras stengiasi paskęsti 
mergaitės akių jūroje. Jeigu mer 
gaitė paleidžia teigiamą elektro 
magnetą tai vyrą sukrečia iri

įvyrąs apsąla. Jeigu jis turi pa
rkankamai jėgų, tai jis prieina 
jprie pasirinktos šokikės ir pasi bira vandens iž ūkininko jis pa
sodina ją ant peties. Jeigu jis ją - —

lAėjusi ii spaudos ir galima gauti knygų rinkoj? | 
AMERIKOS IJETUVIŲ POLITIKA I

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastas- g 
gas daryti Įtakos J krašto politiku. 102 psl. Kaina $1.50. | 

Knygos bus išsiųstos, jei |U0 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu: .

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 8O0O8

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę šerną as
meniškai pažino, įkaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bot Jdomn prisiminti senus laikus ir paskaityti gražiu istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Bfiko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji 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.

Antenai Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado 
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuviu Istori
ja* Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 doL

GAUNAMA •‘NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
čia suminėtai knygas galima užsisakyti Naujienose.

JoetM Kipeėintkit, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuva, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl-. kietais drobės viršeliais kaina 4 dok

Jvont Kapeėlnskav IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai, Deivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
rurlančio Ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 dok

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO* LlFTUVO*. 
Autorė 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 SI JO. Yra taip pat 
išversta Į anglų kalbą.

M Žott^ko SATYRINIS NOVttšK Genialaus rusų rašytojo 
00 satyrinių novelių, 199 pust, kaina 22,

D. Kuralffi, KRLIONt | ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Au- 
tariaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskirimaL Abi knygos parašytos lengvo, gražiu iHllumi,

Prvf. P. Pskaritlta, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBtS SANTVARKOS 
BRUOŽAL 178 pat dokumentuota istorinė stadija apie prūsų likimą. 
Kaina 12.

VJec*t tamaWc LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS PA RAŠTU R.

Be tr kiti Mdhrfai yra rranasi
NAUJU NOSR. 173* S*. MALSTf D fT^ CHICAGO, ILL. MH

1WW.„ ,

kitais Indonezijos miestais, Džiakarta y nio- Į

švelniai išneša iš būrio, manda- 
— Tai, ko jos suvažiuoja? pa- Igėai nusodina, tai toliau jiedu 

jau kartu žingsniuoja visą gy-^ 
venimą. Vienas kito neapleidžia 

| nei džiaugsme, nei nelaimėje.
Kai busas mus nuvežė užmies 

tini, į -kalnus, tai turėjau pama
tyti ne tik jaunas moteris šo
kančias, 'bet ir vyrus, nešančius, 
tas moteris. Tai* buvo sutuoktu
vės, sužadėtuvės ir jungtuvės...!

Bet tame salos gražyje paty
riau ir kitą dalyką: saloje labai 
mažai geriamo vandens. Iš aukš 
tumos matėsi jūra iš abiejų sa
los pusių, bet 13 milometrų ats- 
tumoje nuo miesto jau nebuvo 
geriamo vandens. Sausros metu 
vanduo yra brangesnis už auk
są. Troško ne tik žmonės, bet ir 
galvijai.

Vienas keleivis atsivežė į kai 
ną didoką kibirą vandens. Už ki 

va aviną Tai parodo, kad Bali

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

Didėja indėliai
I MIDLAND ta u py m i ir 
lipimo b-vė prieš pusatrų 
tų atidarė trečią skyrių
či a usi ai lietuvių apgyvend i n 
tame rajone — Marquette P<u\ 
ke.

Bendrovei vadovauja prity
ręs finansininkas adv. Frank 
Zcgas ir lietuviai direktoriai. 
Per šį trumpą laiką, vien į 
Marquette Parko naujai atida
rytą skyrių, žmonės jau įnešė 
6 milijonus dolerių indėlių. 
Per visus tris skyrius indėliai 
jau prašoko 42 milijonus dole
rių.

MIDLAND taupymo ir sko-r

536 puslaplata su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo Pamart senus |e 
gyvantofus Ir gamtę. 1,200 lletuvlikų vietovardžiu qr&c, Knygų? 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentu.

1739 So. Halstad St, Chicago, HL 50608

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
NauflanoM galima pauri pclkty knygų, kuriat papuaš bet kaklą 

knygų spintą ar lentyną.
Aleksandras Paka In Iškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų 

atsiminimai ir įvykių bei vietų aprašymai, įkaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina S5.

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių pririmini. 
ir laiko Įvykių Lietuvoje Ir Vokietijoje apraŠynii, suskirs
tyti Į 12 dalių. 296 psL. kaina «.

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomu, Gra- 
____ tiais viršeliais. 336 peL Kaina S8.00. Minkžtaii virš. 15.88 

Pret. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL, Įrišta — S3,00. minkštais vir
šeliais — S2,00; n dalis, 225 psL, įrišta — S3,00. minkš
tais viršeliais SIM

Henrikas Tomas — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalnės Ir Labguvos, apskritys su įdomiais aprašymais. Iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psL kaina S8.

P. KesIOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dailų Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių- Kaina S3.

Janina Narūni, TRYS IR VIENA, jaunystės itslminimad 
170 psL U-M

M. Gudelis, POVILAS MILERIO biografijos bruožai 223 
puslapiai _______________‘________ Į2J8

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto iilai doana.

1731 S. Halsted St, Chicago, HL 80603. — TeL HA 1-41W

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoj*

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose myga aprašanti paskutinių PO (IBflD-JSOB) metų 

Chicago* lietuvių gyvenimą ir Jų atliktus darbus 684 paL Kalni 
S10. Išleido Amerikos Lietuvių istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chlcagon atvažiavęs Uetuvla, pirsas 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugljoa, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kuriu vho buvo 12L 41 teatro draugija « 
panulietiškl chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesniu žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, aocallistlnrų. lalsvamanUkų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaitytina, ban
kai ir kt * ‘ s-MttAJgWI

Norintieji Hą knyga talžyti, prašomi parašyti čekj arba Money 
Orderi »

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu Ir pasiųsti:

17W S>. Hakrtad BL, Chicago, BL MM3 

tuo piisid. jo prie namu ver N’ew Yorke FBI agentai naudo
tis p.ikėlimo. šiandien, šios j0 šiuos metodus kaltinamai nie 
apylinkes namų . savininkai, džiugai surasti. FBI žinojo, kad 
džiaugiasi pagerėjusia pad'- svetimų valstybių agentai veikė 
imi, paųy wjusia prekyba, pa-( Amerikoje, bet jie neturėjo įro- 
kilosiomis namų kainomis. .dymų įmonėms teisman patrauk

MIDLAND iaup. ir skoi jti. šitas žinioms rinkti meto<las 
! -v< s in k hų sąskaitos yra up j buvo priešingas įstatymams, bet 

c ageniū-jpBI agentai neturėjo kito ke- 
In\estas i-j po Jie prisipaž'no prie vartotų 
ii ir sau- nietcxlu o dabar rektorius liepė 

moku- ii, prisd ukyti įstatymų. Jis neno- 
kad Liti agentai laužytų vei- 

sknl 'kiančius krašto įstatymus.

roj c

aukščiausi i n ■ oši mė i u l
MIDLAND taup. i 

b-vės centrus randasi X929 So.
Bridgeview, IL

10 10 Arche!
Dvi (unt'iikitdės iš Oregono 

nuleistos Austi alijoje po 11 
metų kalėjime* už mėginimą 

West 6‘.) th. St., Marquette Par! įšmuge’iuoti į tą kraštą 15 mi- 
llijonų dolerių vertės hašišo, 

laukia teisėjo raštiško spren 
dimo jas deportuoti. Jei teisė
jas deportacijos nerckom’en- 
duos. lai Auslraiijos kalėjime 
gaus atsėdėti po 9’5 metų, kol

Banko vadovybė dėkoja už 
iki šiol teiktą paramą h kvie
čia savo santaupas laikyti 
MIDLAND taupymo ir skoli 
nimo bendrovėje.

Naujus neramumų . žldings 
j Afrikoje. Čado valdžia penk- 
į tadienį atsišaukė Į Prancūziją 
j prašydama daugiau kariškos 

saloje vanduo yra brangesnis už pagalbos sukilimui baigti, ča- 
avieną. Už ‘kibirą vandens jisj do kariuomenė tuo tarpu sus- 
parsivežė į miestą avį kurią tuo! tabdižusi Libijos remiamą 

kairiųjų maistininku žygį į Ča
do sostinę. Iš Prancūzijos į Ča
dą lėktuvais pasiųsta apie 350 
Užsienio Legionierių ir karo 
medžiagos pirmoje eilėje ap
ginti toje buvusioje kolonijoje 
gyvenančius 1.500 prancūzų.

Vera Todd Bays 59 me 
Florice Bessirc 61 me-

jau piovė, lupo ir virė.
Šia proga noriu pasakyti, kad 

Bali salos karvutės nepaprastai 
gražios. Nedidelės, bet apvalios. 
Bali gyventojai karvių švento
mis nelaiko. Jas peni ir valgo.

sko-
ine-
tirš

WASHINGTON, D. C. — FBI 
vadovybė pradėjo savo pareigū
nų ir tarnautojų apklausinėji
mus apie praeityje naudotus ne
legalius Įsiveržimus į žmonių 
butus saugumo sumetimais. Pa
sirodo. kad Antrojo Karo metu

mg Ii g pėsčiom pavėluo
tai. Tūlas Ken Kinsner išpildė 
pažadą ateiti pėsčiom į Med- 
fordą. Or?., pamiltą merginą 
vesti, bet rado, kad jo nebe
laukdama ištekėjusi už kito, 
nenusiminė pareikšdamas fcfcMa 
no ryžtas eiti pėsčiom tūkstan
tį mylių buvo už visas jas — 
už visas moteris, už meilę ir 
santuoką ir už visą instituciją".

— Yale universiteto rektorius 
Giamanti įsakė visiems profeso
riams išleisti tiktai tuos studen
tus, kurie parodys reikalingą dės 
tomų dalykų supratimą. Univer 
sitetą gali baigti tik patys ga
biausieji.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jwmin**, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymiu 

aprašymai, paimti iŠ gyvenimo. Lengva* rtilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psk Kaina 52.50.

Dr. Juows B. Končių*, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istcrtfc* 
santrauka nuo pat senųjų įtūžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
osk, kainuoja $2.00. _ _ „

Dr. Juotat B. KonJlu*, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai Dį£Vy- 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir Jos kaimynu istorij*. 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais S4.00.

Dauguma žiu knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas irtaupymo ir sko- Į i arba atsiūk čekį u
Imimo b-vė atėjo Marquette. piniginę perlaidą. *
Parko -gyventojams ir prekybij 
ninkams į pagalbą^ pradėjo) 
duoti nekiln. turto paskolas ir^ 1739 South Halstad Street, Chicago, HL SS8M

Ta v py Kite dabar
pas mus

Chicago, III. 6060A

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

1800 So. Hoisted St

NAUJIENOS. CHICAGO I. ILL Monday, April 24, 1078

sin UupomI jlsf plalrsl it- 
Urfcz didelius dirbus. Pirmi, jie pi- 
deii Jums pasiekti įsmeniikus jūsų 
užsimojimus. Antri, jie padedi su- I 
kurti geresnę apylinkės bendruomenę ; 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

T&npykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neia nuošimčiui nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne-

UNIVERSAL
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

prtelgta 1923 metais. T«L 421-3070
Įstalgoc pietuota Hermų &utomobIIlAnu jmtatytt
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Tuščiažodžiavimas tai ne darbas
Visi žinome, kad praeitais metais organizuotiems 

Amerikos lietuviams pavyko atlikti šiuos didžiuosius dar
bus lietuvių laisvės kovai: l.priimtos senato ir kongreso 
rezoliucios, visiems primenančios, kad JAV nepripažįsta 
Lietuvos , Latvijos ir Estijos įjungimą į Sovietų Sąjun
gą; 2. Panfošė memorandumą Europos saugumo ir ben- 
dradarbiavimo komitetui, ir 3. Pranešimas Belgradan su
važiavusiems Helsinkio akto valstybių atstovams, kad 
Europos taikos konferencija privalės spręsti Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos nepriklausomybės klausimus.

Kiekvienas lietuvis, kuris turi kad ir silpną nuovo
ką apie tarptautinę teisę, žino, kad Lietuvos laisvės ko
voje šie žingsniai buvo labai svarbūs. Galime drąsiai tvir
tinti, kad jie buvo patys svarbiausieji paskutiniais ke
liais metais. Kiekvienas toi pat žino, jog tai būta Ameri
kos Lietuvių Tarybos vadovybės, daugiausia jos pirmi
ninko pastangomis, pravesti darbai. Nei vienas kitas 
veiksnys, nei viena kita politinė grupė, kaip ji besivadn- 
tų, nepajėgė nieko panašaus padaryti.

Tuo tarpu Vytautas Vaitiekūnas, pranciškonų lei
džiamuose Aiduose randa reikalo kabinėtis prie ALTO, 
tvirtindamas iš piršto išlaužtus dalykus apie Alto, ket
vertuko “nusigyvenimą’ ir “nusismailinimą”. Jeigu jau 
taip ir būtų, kaip Vaitiekūnas rašo, tai turime pripažin
ti, kad ALTAS “nusigyvenęs” ir “nusismailinęs”, pada
rė žymiai daugiau, negu visi kiti veiksniai Amerikoje 
prasigyvenę, “atsismailinę”. Prasigyvenusieji gali, didžuo 
tis didelėmis vilomis, dar didesnėmis “partijomis” ir dar 
didesniais išgėrimais, bet nei “nusismailinę”. nei “atsis
mailinę” nepajėgė padaryti nei dešimtos dalies ALTO 
atlikto darbo. -

Vaitiekūnas, pakandžiojęs ir paskleidęs kelias netei
singas ir, pasakyčiau, net nešvankias insinuacijas ALTO 
kryptimi, su tokiu pačiu akademišku “rimtumu” stengia
si iš šiaudo vežimą priskaldyti, kai imasi skaičiuoti mo
kytojo St. Barzduko atneštai ii* ne tuo galu įdiegtai or
ganizacijai, ginti. Straipsnį “Išeivija Lietuvos byloje” jis 
pradeda 1977 metų įvykiais. Jame_tekalba apie 1977 me
tais padarytą įnašą, bet kai prieina prie neregistruotos 
Lietuvių Bendruomenės, tai pradeda nuo 1966 metų. Aka
demiškai matuojant, matus reikėtų prisilaikyti to paties 
sprindžio. Jeigu vertini 1977 metų darbus, tai tuos pa-

J. VENCLOVA

Lietuviai žiloj senovėj
KELIOS PASTABOS

(Tęsinys)

Mėgiamiausias lietuviu muzikos instrumentas bu 
vo kanklės: dr. J. Šliūpas (209-338): “Medžiojant pū
tė ragų, kariuomenėj — trimitų... labiausiai mylimos 
buvo kanklės. Skudučius, tur būt skudučiavo ladotu- 
vėse”. apie kankles prof. J. Žilevičius (Vairas, 1936, 
9 nr.) taip kalbėjo: "Lietinių kanklininkai senų se
novėj kanklėms pritariant, apdainuodavo mūsų did
vyrių žygius... Kanklės tiek yra senos, kiek sena mūsų 
tauta. Tai siekia daug tūkstančių metų atgal”. Italų 
muzikas istorikas prof. G. Morici (146-13) patį kank
lių pavadinimą riša su sanskrito “konkam”, su grai
kų “kanache” ir lotynų “cantos” žodžiais.

Mūsų tautos genijus ir muzikas M. Čiurlionis 
(Apie muziką, 63 p.) nustatė: “Tos lietuvių liaudies 
dainos, tai. tartum brangaus marmuro uolos ir Jaukia 
jos tik genijaus, kurs mokės iš jų pasigaminti nemirš
tančius veikalus-. Ir ateis laikas, kada mūsų kompo- 
'fturini įdarys tą uifburtų viešpatijų (musų senose 
dninosv) h*, semdami iš tų turtų savo įkvėpimų, atras 
širdyj svnim nejudintas stygas ir tuomet visi gerai su
prasime savo, ik > bus lai tikra lietuvių tautos nra- 
zika”.

į čius metus turi imti ir kitiems. Matyti, kad mokslus bai- 
i gęs Vaitiekūnas turi du mastus. Savo, vertinimą jis prade 
da šitaip: ,

“LB išleido šešetą raportų apie 1976 metais žmo
gaus teisių pažeidimus okupuotoje Lietuvoje, išlėi- 
do A. Teleko skundo sovietų organams vertimą (Res 
pect my Rights) Vasario 16t-os ir Birže ’o 15 tos p' 
ruošė pavyzdinę medžiagą amerikiečių vietinei sį au 
dai per LB apylinkes panaudoti; taip pat dvi pusva 
landines radijo programas Vasario 16-sios proga: ir 
vieną pusvalandinę programą Birželio 15-to os . 
gai. p.rmcsios dvi buvo panaudotos 53 atveju^, an. 
iroji — 21 atvejį. Birželio 15-tosios proga atitinkamai 
laiškai buvo pasiųsti visiems (535) -kongreso na
riam. Informacijos srityje ypač vaisingai veikė LB 
apylinkės J. Kojelio vadovaujama komisija, kurios 
rūpesčiu amerikiečių spaudoje Lietuvos reikalu bu 
vo paskelbta 40 pasisakymų. Amerikiečių spaudos 
informavimą apie Lietuvos bylą ’vykdė 48 LB apy
linkės”. (Aidai, 1978 m. kovo Nr., 123 psL).
Pittsburghe vienas Povilas Dargis, Amerikos Lietu 

! vių Tarybos viceprezidentas ir SLA prezidentas 1976 me. 
tais paruošė 53 pusvalandžius ir per savo radijo valan
dą juos perskaitė. Tai jis padarė ne vien 1976 metais, bet 
ir visais 1877 metais, nepraleisdamas nei vienos dienos. 
Jis tai daro kiekvieną savaitę ir 1978 metais. Vaitiekūno 
nustebimui reikia priminti, kad Povilas Dargis tai ne tik 
paskutiniais dvem ar pustrečių, bet jis tai jau daro be 
pertraukos ištisą 40 metų. Gerus radijo klausytuvais Dar 
gio pranešimus girdi net Clevelande, New Jersey ir ki
tose vietose. Pittsburge ir visoje Pensilvanijoje lietuviai 
laukia jo pranešimų, kad patirtų, kas darosi lietuviška
me gyvenime o Vaitiekūnas nerado reikalo šio rimto vei
kėjo vedamo lietuviško darbo nė viena eilute paminėti. Ko 
dėl? Sunku būtų pasakyti. Gal jis Dargio vedamo darbo 
ir nežinojo, bet greičiausiai, kad buvo primiršęs, nes Dar
gis ne tik apie LB pakalba, bet pamini ir Amerikos Lietu 
vių Tarybos nešamą naštą.

Vaitiekūnas rado reikalo priminti, kad vienu metu 
vienas “veiksnys” vieną laišką išsiuntinėjo visiems kong
reso nariams. Tas veiksnys to paties laiško po vieną ko
piją išsiuntinėjo atstovų rūmų ir senato nariams. Bet jis' 
neužsiminė, kad ALTO centras Chicagoje keliais atve
jais išsiuntinėjo po kelis tūkstančius laiškų ne tik sena 
toriams, bet ir pareigūnams, kurių intervencija gali būt. 
naudinga Lietuvos laisvei. Ponia Blinstrubienė kompa
nijos metu viena išsiuntinėjo po kelis tūkstančius laiškų, 
o ką jau bekalbėti apie suorganizuotas Cicero moteris, 
kurios ne tik išsiunčia, bet turi padėti kitokius tekstu., 
paruošti. ... . ..

Aukštuosius mokslus baigęs advokatas-,kad ir ne
praktikuojantis, turi žinoti,jog negalima lyginti jaučio 
su svirpliu, kaip negalima lyginti 1977 metų, vienos orga
nizacijos su 1976 metais atliktu darbu kitos organizacijos. 
Jeigu jau laiko matas imamas pagrindan ir norima dary 
ti palyginimai, tai privalo būti tie patys mėtau Vaitiekū
nas tą žino, tiktai jam buvo nepatogu pasakyti, lead 1977 
metais LB nieko pozityvaus nepadarė Jis žinojo, bet jis 
sąmoningai pakeitė metus. Jeigu jis būtų teisingas ap
žvalgininkas, tai jis turėjo prisipažinti, kad 1877 me
tais, LB, anot Nainio, nieko nepadarė, bet nereikalingai 
švaistė svetimus pinigus. Vaitiekūnas būtų galėjęs nuro
dyti, kad neregistruotoji LB gyveno pačias juodžiausias 
valandas: kol stambieji josios paskirtiniai vadai miego
jo, tai atskilusioji Bendruom. užsiregistravo keliose vals-

BR. MURINAS - Tūtas (Akvarelė)

SI. LAUKAITIS.

Draugo redaktoriaus isteriškas balsas
(Tęsinys)

Argi vadini persekiojimu vie
nuolių, paskelbimą Draugo re
daktorių kunigu laiško, kuriame 
jie stengiasi apšmeižti lietuvį, 
Dr. Balčiūną, amerikiečių žurna
listo akyse. Laiške rašoma, kad 
jis, daktaras, norėjęs skelbimo 
veltui (for nothing), kada jie 
grąžino už skelbimą čekį. Kodėl 
jiems reikėjo griebtis tokio že
mo darbo, melagystės, o dar ku
nigams? Juk tai nusikaltimas 
prieš Dievo įsakymus, šiems ku 
nigams partijos įsakymai svar
biau negu. Dievo. Kazakevičiaus 
mokiniai, puikiai žino, kad Dr. 
BalSūnas yra neatlaidus kovo
tojas prieš Lietuvos okupantą. 
Tai pagal instrukcįjąs, kad vi
sus, kas prieš okupantą, reikia 
žeminti, niekinti visomis priemo 
nernis ne tik lietuvių, bet ir sve
timtaučių akyse.

^Paprastai organizaciniame ar 
valstybiniame gyvenime, jeigu 
atsakngi asmenys nusižengia do< 
ros drausmei - ar organizacijų
principams, tai organizacijos 
juos pakeičia. Net valstybės pre 
zidentas buvo priverstas. atsis
tatydinti, paaiškėjus, kad jis 
pasielgė negarbingai. 'Vienuoli
jos vadovybė, paaiškėjus, kad jų 
redaktoriai pasielgė netik prieš 
žmonių, bet ir prieš Dievo įra 
kymus, jų nepakeitė, paliko. ir 
toliau juos savo vietoje, žodžiu, 
smeikite ir tohau lietuvius, nors 
ir žern rodami vienuolyno vardą.

vybei nesvarbu, kokį vardą turi 
kunigai redaktoriai lietuvių aky 
se arba 2. Jie yra tiek įsipareigo 
ję agentams, kad vienuolyno vy
resnieji, privalo tylėti, nežiūrint 
kiek žemai redaktorių moralė 
kritusi.

Kas Kvikliui yra pornagrafija 
ir kas ne, tai paikame jo sko
niui. Jei jis ją mėgsta, tai jo da 
lykas. Tas pat pasakytina ir apie 
Draugo redaktorius, kunigu. Bet 
kad jie premijavo pornografinį 
romaną, kuriame pavaizduota iš 
eivros nepilnametė lietuvaitė, 
kaip prostitutė, ir jį platina jau 
.nimo tarpe, tai jau kitas daly
kas.

Dr. Maceina rašo: “Tauta ne
gali būti aukštos moralės, jei jo 
sios nariai yra patvirkę”. Kodėl 
mūsų Marijonai stengiasi, kad 
mūsų t' utos nariai būtų patvir
kę? Okupantas Lietuvoje mūsų: 
jaunimą' mirko degtinėje, o čia 
vienuoliai maitina pornagrafi- 
fa. Ta' taip vyksta bendradar
biavimas. Premijūod mi tą ro-
maną, Marijonai nusikalto ne tik 
moralės dėsniams, bet pažeidė ir 
’’etuvių tautinius jausmus. Ro- 

lane sun-ekinanų išei i jos lietu 
ai, o romano herojumi padr.ro- 

’nas okupanto atsiųstas mil'ci
nkas. Teisingai p. Tridienė ra- 

kad tas Draugo remruo hero
jus, po- Vilniaus riaušių, dirba 
viršvalandžius lupunėdamas Tetų 
via jaunuoliams panages. Tai 
štai kokios pasėkos, kada Drau-

Iš to galima padaryti tik dvi iš- go patalpose lankos ir mstruk- 
vadas: 1. kad vienuolyno vado- tuoja okupanto agentai.

ti jose. Vadai įsitikino, kad be registracijos ir laisviausia Vaitiekūnas paraše žurnale ilgą straipsnį, bet labai 
me krašte negalima apsieiti Laisvame krašte turi būti trumpas informacijas.. Kas veik nieko nedirbo, tai tuos 
tvarka. Be tvarkos nėra pažangos. Jie pradėjo vienas ki- paminėjo, o kas sinkiausią darbą atliko, tai tų. jis-visai ne 
tą kaltinti, kaip jie galėjo šitokį svarbų dalyką pražiūrėti paminėjo. ,

LIETUVIŠKI ŠOKIAI

Jau primityvios tautos turėjo savo šokius. Jų bu
vo įvairių paskirčių. Seniausi šokiai buvo surišti su 
religija, o vėliau atsirado darbo, karo ir pramogų šo
kiai. V. Alford (The Traditioal Dance, London, 51) 
nurodė: “Seniausias ir paprasčiausias šokis buvo ra
telis”. Rateliniai šokiai buvo labai paplitę lietuvių 
kaime.

Iš tautosakos galime spręsti, jog senovės lietuviai 
turėjo savuosius šokius. Tenka manyti, jog mūsų se
niausi šokiai buvo glaudžiai susiję se senovės lietu
vių tikyba ir jų dvasiniu nusiteikimu, čia prof. A. 
Bcnedictsen (266-67 ir 97) konstatavo: “Dainavimas 
ir šokiai yra lietuvių pagrindiniai džiugesiai, šokiai ir 
dainavimas priklansc visoms pagonių šventėms ir bu
vo laikytasi ligi vėlesnių krikščionių laikų. Nuo labai 
senų laikų šokis *Blhųpngėlė” Saulės ir pavasario gar
bei buvo šokamas Letuvoj^. Pirma daina (Lėkė pul
kas gulbinėlių) yra labai sena. Laukinėj gulbės, skrai 
dančios padangėje, yra pagonių paukščiai, karo die
vaičio pasiuntiniai”.

Apie užmirštus tautinius šokius “Tėviškes Žibu
riai” (1962-IV-26 d.) rašė: “Paprastasis šokis (“Sudie 
vutė") yra kilęs iš vestuvinių apeigų. “Ozelis” yra 
skandinaviškas šokis, todėl be reikalo mes jį priski
riame prie savų tautinių šokių, o “čigonėlis” — nelie- 
tuviskesnis. Neteko išeivijoj pastebėti šokant tokių, 
prisiminimuose pasilikusių, tautinių šokių, kaip *Gin • 
tanelis”, kuriame vaizduojama Baltijos jūros dievai
tis Gintaris su 12 palydovų ir lietuvaite. Besilankyda

mas su savo palydovais Klaipėdos krašte, Gintaris pas
tebi lietuvaitę puošiant rūtinėlį, susižaveja ja, pami
lęs papuošia gintaro karoliais (gintarėliu) ir ją veda... 
Palydovai, reikšdami džiaugsmą, šoka komplikuotą 
juostų šokį... “Mildirtė” — tai pusiau šokis ir pusiau 
vaizdelis su kanklininkų būreliu...”. Daugiau žinių apie 
mūsų labais senus ir mitologinius šokius yra M. Bec-, 
kenstedt “La mnsique et la danse dansles traditions . 
des Lithuaniens”, Paris. I

Vokietis O. Glogau (Lietuvininkai, Vilnius, 237 t 
pj, stebėjęs lietuviškus šokius Maž. Lietuvoj, pareik , 
kė: “Kartais jaunime dar pašokamas Kepurinis, arba 
šokis su skrybėlėmis, tik tada pabunda siela ir gyvy-, 
be vaikščiojančiose statulose, tik tada šokėjos atskiri-. 
(fžia savo grakštumą ir vertingumą”. H. Spauil{ 197- I 
16X 'nurodė: “Some of the Lithuanian folk dances are , 
very beautiful... One of the most beautiful of old dan- • 
ces is called the dance of the swallow and a survival 
of a pagan festival tn hoBoar of the sun and the į 
spring". }

Dainavos krašte suruoštose “Senovės dienosi” bu ’ 
vo šokami seni šokiai: Blezdiagėlė, Grandinėlė (Len
ciūgėlis), Sukčhia, RūtinėBs, Linelis, Statinėje (Ku-< 
bil»), Rugučiai, Ramunėle, Kepurinis, Sudievute (Sa
dutė), Audėjėlė, Dobilėliu .SuvartokaSy Suktinia, Dai 
nuvių tryptinis (Dzūkų polka). Malūnėli^1 Klumpa
kojis etc. : —

TAUTINIAI -LIETUVIŲ DRABUŽIAI

Lietuvės nuo seniausių laiki^ kaip ir pas kitas

Tik gerai instruktuotas oku
panto agentų ir vienuolyne atra 
mą turįs redak.* Kviklys, gali ra
šyti, kad Kazakevičiaus instruk 
tavimas Draugo redaktorių yra 
“šmeižtas nevertas skatiko’’. O 
kiek tokių agentų jau lankėsi 
Drauge? Kas žino?.Palauksime, 
tai paaiškės ir daugiau.

X (, •«. «■

(Bus daų^-iu)

— Rodezijoj buvo nušautas 
britų Lordas Richard Cecil, nore 
jęs nufilmuoti vykstančias ko
vas. .... .

__

— JAV nutarė neparduoti In- 
lijai uranijaus Jai dingo anks
čiau pasiustoji siunta ir niekas 
nebežino, kur ji galėjo dingti *

Andreotti nesitaria 
su teroristais

ROMA, Italija. — Paskuti
nėm trim^dienom visoje^ Itąlij 
je ėjo gandai, kad prenljero Ani— 
dreotti vyriausybė tariasi su 
“raudonosios gvardijos” teroris
tais dėl Aldo Moro laisvės. Tero
ristai reikalauja, kad būtų iš
leisti iš kalėjimo ir š Italijos vi
si kalėjime la’komi ir teisiami 
“raudonosios gvardijos” nariai, • 
tai tada jie paleis ir Aldo Moro, 
bet je'gu vyriausybė nepaleis^ 
teroristų, tai Aldo Moro bus nu
žudytas šiomis dienomis. -

Andreotti pareiškė, iad jo vy
riausybė Besitarė ir nesitaria su 
teroristais. Jis tik pasakė, kad į 
kiekvienas teroristas, prisidė
jęs prie Aldo Moro atr -kito žmo
gaus nužudymo, btfs baudžiama s 
mirties bausme, šiandien vyriau-jr.. 
sybė gali nežinoti, kas žudo pa
grobtuosius, bet rytoj jų var
dai bus žinomi nuo teisėtumo jie 
neras'slėps. Niekas neturi teisės 
suimti gatvėje važiuojantį pilie
tį. jį teisti ir nužudyti. ‘

indoeuropiečių tautas, gamino drabužius savo ranko
mis. Dr. O. Norem (152-52) pastebėjo: “Sekmadie
niais ir šventadieniais lietuvis kaimietis (ir kaimietė) 
turi progą nešioti šviesius spalvotus drabužius, kurie 
moterų rūpestingai pagaminti... Kai kurie iš šių dra
bužių nepaprastai gražūs”.

Vokiečių istorikas prof. dr. F. Bock (22-159) nus
tatė: “Lietuvio apranga taip pat nuo seniausių laikų 
yra mažai pakitusį, ir jo (lietuvio} paprasti, garbūs- 
drabužiai rodo tikrą grožį”. O.-Glogau (Lietuvininkai, 
234) papildė: “Jos, (lietuvaitės) paveldėjo (iš deivės 
Laimos vaidilučių) tautinį apdarą ir šukuoseną... Mo
terų drabužiai kinta kone kiekvietroj parapijoj. Tik 
vieną drabužio dalį užtinkame visur, kur tik dėvima 
tautiniai drabužiai, būtent marginę... Jos (lietuvaitės) 

ša<in i ai. audžia gražiausių šilkinių juostų, raikščių ko
jinėms ir kelnėms, išrašytų aukso ir sidatbro gėlėmis 
ir raidėmis9’.

(Bos daugiau)
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«vttKUA IR MOTERŲ LIGua 
GINEKOLOGINI CHIRURGUA 

6M9 So. Pulaski Ri (Crowford 
**d»cal Building). T.L LU 5-6446 

•'Jonius pagal susitarime. 
Je' ae'taillepia, skambinti 374-8004

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Talaf. 695-0533 
fox Vai lay Madical Cantar 

860 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wastchfestfer Community klinikos 
Medicinos d i ra kr on

1938 S. Hanhaim fed., Wostchastar, il 
VALVDOS: 3—9 darbo dienom i g ii 

kaf antrą šeštadienį 8—3 vaL

TEI------ BE 3-5893

gydytojas ir chirurgas 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd StreO 
Valandos pagal suananmą.

DR. FRANK PLECKA^
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKA]
2618 W. 71 St. Tel. 737-5149

Tikrina akis Pritaiko akinius ir
“contact lenses’” *

Vai agal susitarimą. < Tedaryta tre<

Pasaulio Lietuvių Dienų - renginių tvarka
Kalpjau skelbta, PLD sudaro karinis dūdų orkestras gros Br. 

trys renginiai. Pasaulio Lietuvių Jonušo įžangos maršus, kai žy- 
Bendruomehės Seimas, V-ji Ka- gi uos į sceną chorų vienetai ir 
nados Ir JAV Lietuvių Dainų sportininkai, kuriems bus įteikti 
šventė ir Pasaulio Lietuvių Spor laimėjimų medaliai. Rengėjai tei 
to žaidynės. Nors PUD oficialiai * kad įžanga būsianti labai 
orasidės birželio 26 d- pirmadie-. įspūdinga. Bilietų kainos j Dai
nį, r baigsis iepos 4 d., antra- nų Svehtę: $6.00,000 ir $10. (X) 
'Venį, tačiau Pasaulio Dėtuvių
Dienų atidaryme jau įvyko. York viešbutyje įvyks užbaigia- 
“ Pokštą” iškrėtė sportininkai š. maris PI A) banketas — vaišės, 
m. vasario 25 d., atidarydami 1-abai trumpa oficialioji progra 
slidinėjimo pirmenybes net ne rna.
Toronte oMoonstone Ski Ke-j 
sort (lietuviai savininkai) apie 
65 mylias j šiaurę nuo Toronto. 
Nieko sau sportinis rekordas: 
keturi mėnesiaii anksčiauJS por- 
tininkų sluoksniuose aiškinama, 
kad tai buvo padalyta “atsargu- 

Į mo ir praktiškumo” sumetimais.
Girdi, ar gali būti tikras, kadsli- 
dinėjimo pirmenybėms birželio 
mėnesio pabaigoje bus sniego ir 
pakankamai ilgai pravesti didįjį 
slalomą? Sakytume, atsargumas 
visai vietoj. Gaila. Centennial 
Parke (Etobicoke Olympium.) 
esantį slalomo puikų tramplyną 
niekas net nepastebės, kai vyks 
’engvosios atletikos, Jauko teni
so varžybos.

Lasaulio Lietuvių Sporto žai 
iynėm toks didelis susidomėjimą 
kad nepasisekė visą programą

Tuoj po Dainų Šventės Royal

a . ' Kaa nepasisexe visą programa
PitLEONAS SEIBlJTlb [sutalpinti į penkias dienas. To-

INKSTŲ, PŪSLĖS f R 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antriu. 1—4 popiet 
ketvirti 5—7 vaL vak

Ofise ialef.: 776-2880 - 
Raiidencijo* t»l«f^ 448-5545

DR. VYT. TA URAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sandra praktika, spec. MOTERĄ ligci 
Ofisas 2652 WEST 5vth SI REET 

Tel. PR 8-1223
OFISO VAL.: pino., antrad., trečiad 
ir peukt. 2-4 ir 6-8 vai vak. SUtadie-

Kata I uni j os menininko J ordi Bonas

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENA DIENA BUTINI WIK<ClONHH

‘'Garbink, mano siela, Viešpatį, Ir nepamiršk vlsy jo geradarysčių. 
Jis atleidžia visą *®vo nusidėjimu ir gydo visas tavo ligas".

Psalmė 103:2. 3.
Gal pranašas Dovydas pritaikė sau šituos žodžius ir gal manė apie gy

dymą savo kūno ir apie kitus žemiškus palaiminimus. Tačiau šita Psalmė 
yra parašyta dvasiškojo Izraėlio pamokymui. Dvasiški Dievo Izraelitai ži
no, kad jų nuodėmės yra atleistos ir kad jie yra suderinti su Dievu ir kad 
todėl, sulig jo pažadais, visi dalykai veikia išvien jų labui dėlto, kad jie 
myli Dievą ir yra jo pašaukti ir išrinkti. Jie visur ir visada randa prie
žastį ir turi savo širdyje norą pritaikyti sau ir dažnai kartoti šituos dėkin
gumo ir^gyrimo žodžius.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną, Ber «ur yra ml 
rusieji? į tą klausimą atsako knygutė "ViliIs po mirties'’, kurią gausite life 
vieką mat Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI 

VwW*V-V.V^Ww-«W-

Pasaulio Lietuvių Dienų metu 
Toronte ruošiamas įvairių tauty 
bių karavanu*. Kiekviena tauty
bė skirtingoje miesto dalyje turi 
įrengusi karavaną,kur parodo
ma tos tautos kultūra: tautiniai 
šokiai, muzika, valgiai ar įvai
rūs išdirbiniai bei audiniai. Dė
tu vilką sis pavilijonas Minios 
vyks Iri’isikėlimo parapijos pa
talpose. Ten bus galima įsigyti 
ir karavano pasus.

Ketvirtadienį, -birželio 29 d. 
vakare Toronto Lietuvių Namuo 
se numatomas literatūros ir mu
zikos vakaras, ir atidaroma me
no paroda, kuri tęsis iki liepos 
4 4-

Taip pat ketvirtadienį po pie
tų Pasaulio Lietuvių Jaunhfib Š4 
junga organizuoja Ontario eže
re ekskursiją laivu. Ten veiks 
bufetas, vyks šokiai ir kitokios 
pramogos. Tai bus itin puiki pro 
ga pabendrauti lietuviškajam 
jaunimui. Norintieji ekskursijo
je dalyvauti registruojasi pas va 
dovę D. Juozapavičiūtę, teltfo- 
nas 767-5637.

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai

garbą vėlioniui budėtuvėše ir 
gėd alingose pamaldose, bažny
čioje. Grabnesiai-jūrų šauliai J. 
Ulevičius, B. Klimavičius,- V. Zln 
kus, B. AnfuEs, V. Galeckaš Ir 
V. Utara atliko paskutinį patar 
navirną nešdami karstą iš baž
nyčios ir kapinėse.

Atsisveikinant su velioniu j. 
š. Petru Lengvinu, Gen. T. Dau
kanto jūrų šaulių kuopos pirmi
ninkas Ed. Vengianskas kapinėse 
tarė žodį ir karstą dengusią lie
tuvišką trispalvę vėliavą įteikė 
vėlionies žmonai Marijai Leng- 
vinienei. Tautinę vėliavą įteikus 
buvo sugiedotas 
nas.

Tebūna lengva amžinybėn iš
keliavusiam j. š.
nui, toli nuo Tėvynės Lietuvos 
ir Baltijos jūros pakrančių, sve
tima, tačiau svetinga J. A. V-bių 
žemelė, priglaudusi jo palaikus 
amžinam poilsiui. Vg.

Petrą Lengvina 
amžinybėn palydėjus

S; m. balandžio bi. 7-8 d. d. 
Čikagos Gen. T. Daukanto jūrų 
šaulių, kuopa atsisveikino su am 
zinybėn iškeliavusiu kuopos na
riu j. š. Petru.-Lengvinu, tragiš
kai mirusiu BtiPeters’uurg, Flor., 
kūno palaikai buvo atgabenti į 
Čikaga palaidoti

Už vėlionies sietą atsisveikini
mo pamaldos-budetin'ės įvyko 
š. m. balandžio rti. 7 d. vakarą, 

lo gedulingos-pamaldos š. m. ba 
Norintieji rezervuoti viešbu- indžio m. 8 d. Tėviškės liutero- 

čiuose kambarius kreipiasi į VI. ™ evangelikų parapijos bažny- 
Dauginį,- 1613 Bloor St West:čMe.lturias. *tM^o kun. Tra 
Toronto, Ont, Canada M6P j P<> PamaM.y vėlionies palai- 
1A6 Tel. L-416-533-112L Rezer- kai buvo nulyd i Bethania ka 
vacijos bus priimamos iki birže- pines, amžino poilsio vieton, 
lio 1 . sąrančiuose viešbučiuose: Gen. T.. Daukaite jurų šaulių 
Roval York. Hotel Toronto, She- kuopos -gaHSes^ , sargyba, kuna 
ra ton Hotel. Westbury ir Lord audare uiufo&ąu^i jūrų šauliai 
Simcoe. Pasaulio lietuvių Die-j V. Zn&us, (S'. S^ninkus. V. Ga 
nos angliškai vadinasi Lithua- j Uokas, B. Amufo.jP. Malėta. B. 
nian World Festival, todėl su ang1 K5ifo-v<yusį 'A. -Aniulienė, G. 
lilka publika visada^ vardą ir. Kt&ttMiW:V."WKskas su kuo 
naudoti 1 pos vėliava,, pagal šauliškasias

popinu Įvyks V-ji Kanados ir Artimiau^ J$cu ^oj^ tradicijas, atifov&^utinę pa- žinojęs tiktai 1975 metais. _ .| 
j4V Lietuvių Dainų šventė Map dės veikti PLD ihformacios cent
lė I eaf Gardens (60 Carlton St.). ras. Tent bus galima ir Jnešbfe-iii? ~ w ‘
Dainų šventėje pasižadėjo daly-Ičių rezervacijas padaryti. Ruo- . J. ' |
vauti 40 chorų iš Kanados. JAV. šiamas PLD vadovas, kur tilps . -J . ..’
Australijos, Škotijos ir kit, taip visų trijų renginių programos. aį g'fgtįT.Tr * 'i. ’ 'ū7Yrri'T’~
pat tautiiuų liaudies instrumen- Taip pat spaudoje pasirodys tikš’ • -r3-.;t. f’tti ’
tu (kankės. skudučiai birbynės lųs žemėlapis. kaip.Tofontan it-’
ir: kt.) muzikinis vienetas. To- vykti. Tat risi. HMiskinieš Į PLD.J , ... , PETRUI LENGVINUI
ronto Simfoninis orkestras; estu Sfepon Varanka r ; s,

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

dėl Žaidynės,' o tuo pačiu ir Pa
saulio Lietuvių Dienos, pradeda
mos pirmadienį, birželio 26 d. 
Sporto žaidynių oficialioji atida
rymo programa įvyks- birželio 
28 d. Etobicoke Olympium.

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Seimas prasidės liepos 1 
d. Royal York viešbutyje (100 

J Front Št. West).
Didysis Susipažinimo Vakaras 

suso kiais įvyks irgi Royal York 
viešbutyje. Convention Fdoor, 
liepos 1 d., šeštadienį. 8 vai. v.

EUDEIKIS
Lietuvos him-

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

aiais 2-4 vai popiet ir kitu laikv Įėjimas $8.00 asmeniui.
Liepos 2 d„ sekmadienį, pa

maldos katalikams ir evangeli
kams vyks 11 vai. ryto. Vieta 
ir tvarka bus paskelbta vėliau. 
- Liepos 2 d„ sekmadienį. 3-vaL

pagal susitarimą.

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

ORTHUPEDAS-PBOTEZISTA;- 
A, Aparatai - Protezai Med. bau 

aauą. Speciali pagalba LLjoms 
. (Arch Support^ ir L L

VaLt y 4 ir 6-8. .^-^tadiemais d__ .
<«50 Watt 63rd St, Chicago. |||. 6062$ 

Talaf.; PRotpacf 6-5084

1 Gėlės visoms progoms
BEVERLY HILLS GĖL1NYČ1A ' 

2443 WESTs63rd STREET I 
Talfonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishiy j 

krautuvė.
__ ;THE,DAISY STORE ... 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tol. 499-13r

nian World .Festival, todėl su ang , 
lilka publika visada*tą vardą ir., 
naudoti._ I

— Henry Kismgeris pareiškė, 
kad apie Korėjos pinigų dalinė- 
imą kongreso atstovams jis su-

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PERKRAUSTYMAi

. MOVING 
Leidimai — ^ilna aporauda 

ŽEMAKATNA
R- ŠERĖNAS

. tel-.WA 5-8063. 

Microwave Cooking . 
Saves Time & Energy

' ’ A. A. . .. :

- S PETRUI LENGVINUI
-. > -'

s. m.-balandžio S d. tragiškai žuvus, gilią užuojautą reiš- 
kSHfcfe žmonai MARIJAI, taip pat artimiesiems ir kartu 
liūdime, netekę Brolio šaulio.

' ' ’ **'"<• 3 * • y j' - p •
Juru šauliu Kuopos “Falarfga”,

ŠL Petersburg, Fla., šaules ir Šiauliai

^Bre^WlMWWMCSaaWWMfeWm—w—W—■ i

MOVING
Apdraustai perkraū$tym«s 

H j va Iri v atstūmę.
Antanas Vilimas

Į T«l_ 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visoi "programos U WČPAZ

1490 kiL A. M.
LUtuvip kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 3;00 
—3:30 vaL popiet. <&štedieniaū 
ir sekmadieniais nuo BČ30 iki 9:30 
vai ryto.

Vedėja Aldona Daulrn

Telef.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE 

CHICAGO, ILŪ TtiM
t jta e*—* xeje. **-»w»*

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

Į Ą 2533 W. 71st Street
'>> Telef. 476-2345-6

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

I TRYS MODERNIŠKOJ K0PIYC10S
4IKSTS TtJTOMOBILIAMS PASTATYTI

BARIAI- 
liieagof 
Uetuvi^ 
lildotuvių 

>fcreKtorią 
AsAoeiacijos

AMBULANCt 
'PATA'RNAVl 
MAS DIENA 

IR NAKTĮ,

TUfelMt
_ KOPLYČIAI, 
VISOSE MIESTU
_ DALYSE.

Wbd PLEASE 
HYgdkė people 
more oarefdl

With all the emphasis pointing to osr dwindling energy 
resources, today's homemaker can do her part in conserving 
energy through programmed microwave cooking. ,s •

Continuous testing by Frigfdaxre home economists has 
proved that many foods can be cooked in up to 75 percent leas 
time than H takes Wfth VeSnv'ebtional range. With the addition 
of a “memory” feature m 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 controU 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. t .

Every recipe developed for microwave cooling his bee*, 
timed to minutes and seconds. However, a ndcrowaw oven is 
more than just a super-fast energy saving cooker. vuowBty 
seems limited only by the bomemdhera owningenufty MMr* 
ing mealtime problems. Here's a 10 nnhnteTecžpez

Aipngu Htn Bundles '
8 slices (8-oe pte) thin- 1 can (11 te) OOfedeflfeed 

sliced boiled ham Cheddar cheede^owp
4 slices (6-ox pkg} Ewiai 2 tablespoons water

cheese % teaspoon celery salt
> 1 can (15 os) preen Sliced abaemda
i asparagus spears,

drained
1. Separate ham dices and them on a flat, auefhėk Ctet

each cheese slice in half crosswte, and ptaee atop each ham 
slice. Top each wHh ^Tb^'ifipsrtfua spears Boll aadpUmfa 
a layer, seam Me down, in a 12x7%4nch ^mbaJring dfeft.

2. Combine soup, wafag, and celery salt; spoon eueniyemr 
xparagus-ham rofla Cover with plastic GLm.
T »oow>v« OB Heftum for 8 to 10 mteutM-Ttoret Kldb 

ja the fDm foe (team to aacave. SprinŪa With ibtoadmdaMNto
YIELD: 4 to 6 fontanu . .

Tn today’s *do-it-yourseir* v^crld, the amateur decorator or 
the professional too, for that matter, Is turning increasingly to 
•turnings*—or architectural sptodleB as they’re known in the 
trade—to provide innovative and imaglDatlvt tooebes M the 
home.

Archtteetonl aptotfiea yes, 
they a the same products 
which ved tfe be known as

are. available . M a variety of

'do-it-yourselfers* And

Sndoon or

I to add 
or offlrie,

Sawn tn half, they ara betnc I 
mniinted on wsDs and doors 
as decorative elements, wed 
be plant holders or as grfDe 
riementa.

Wastu the world's largest 
manufacturer of architectural 
icptodleL produces these dec
orator Items in nine different 
styles, three different tblck- 
X^esaes and In heights iromis 
inches to eight feet.

The spfndles are made of 
selected westen woods, turned 
on hopper-fed lathes, sanded 
to a smooth finish then kbrtok

pla^e. A brochure on spiraDe

ANTANAS M. PHILLIPS
COMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

5307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YAH« 1-Slui

BUTKUS - VASAITIS
144b So. 50th Av% Cicero, £11 Phone: OLympic 2-1IMO

PETRAS BIELIŪNAS
i r34b so. CALIFORNIA A VĖ. Phone: LAfayette 3-35T?

jį GEORGE F. RUDMINAS
I31S So. LITUANICA AVE. TeL: YArte 7-1188-1139

STEPONAS C. LACK ffi SŪNŪS
OACKAWICT

s42< WES1 STKKK tCKpuhUc 7-121.
2314 WEST 23rd PLaCE

1028 SOUTHWEST HIGHWAY. Pdm Hilla, kU. 974*441*

P. J. RIDIKAS
<854 So. HALSTED STREET Phone: YArda ?491>,|h I ■ 1 ■ I I

I - WAUjrvNQC. TKKAGO «, IU. Monday, April 24, 1978

Amufo.jP
fgt%25c4%25afT.Tr
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x:ii dirbti dėl Lietuvos atsta- 
i tymo ir bendrų reikalų kėli
mo“. Dėkui už laišką ir už au
ka.

— Albinas O. Hoffman Iš 
Brighton Parko, pratęsdamas 
prenumeratą, parėmė Naujienų 
leidimą 17 dolerių auka, l os a py 
linkės tautietis užsisakė Nau
jienas vieneįiems metams, bet 
pavardės prašė neskelbti Dė
kui už auką ir už dėmesį. Taip 
pat dėkui tautiečiui, alsiuntu- 
siom penkine ir prašiusiam sių
sti Naujienas tinkamesniam su
sipažinimui.

Regina Stmokaitienė iš

si penkioms savu Herns į Flori
dą. Aplankė gimines bei pažįs
tam us 'rampoje. Si. Petersbur- 
ge ir Miami Beach.

— Dovilė ir Jonas Kalpokai, 
nuolatiniai Tampią gyventojai, 
neseniai nupirko Sujishine^ Sky
way motelį, 2330 34 St. So., St. 
Petersburg, EL 33712, Tel. 81’4- 
3211. Motelis yra prie 19-lo ke
lio, patogus privažiuoti aiva* 
žiuojantiems į Floridą. J. Kąb 
pokas yra veiklus visuomenėje 
ir visuomet renkamas į Tam
pos Lietuvių klub^ valdybą bei 
pirmininku. Atvykęs į St. Pc- 
tersburgo apyinlkę, jis taip pat

— Ponia Helen Buchinskas iš 
Marquette Parko savo durnu, 
laikvsena, atsidavimu lietuvis 
kiems reikalams įr jų- rėminiu 
nusipelno didelės pagarbos. Jau 
eilė metų ji remia Naujienų lei
dimą dalyvavimu renginiuose, 
prisidėdama darbu ir aukomis, i įsijungė į lietuvių veiklą, visų 
Dėkui už ankstybą prenumera 
tos pratęsimą, gerus linkėjimus 
ir už $7 auką.

— Ponia Aleksandrai Sakas, 
Lanchester, Ohio, rašydama lie 
t u visk os spaudos reikalais pa
rėmė Naujienų leidimą §10 au
ka. Tautietis iš Klevelando už
sisakė Naujienas trims mėne
siams tikslu tinkamiau susipa
žintų todėl pavardės prašė ne
skelbti. Dėkui abiems. : r

. Steve Lx Everlinas iš Ave
nel, Ne^sjfetsėy. tarp kita taip 
rašo: ‘Nelaukdamas raginimo da 
bar jums -siunčiu tik 6 mėn., o 
penkinė ląį^ųųa ųž kalendorių i 
ir ■ špaudos^paSaikymui. žinote, 
rudenį išeinu į pensiją ir dar 
dabar nežinau, kur apsigyven
siu v Būkite tikrL kad aš savo 

Lnįąująiį adresą pranešiu ir pre
numeratą vėl pratęsiu. Tuęr tar
pu linkiu Jums ir toliau sėkmių

pirma įstodamas į Jūrų Šaulių 
kuopą. J. Kalpokas yra elektri
kas ir mielai patarnauja saviems 
tautiečiams.

— St. PeterstaugajSj^uęlos| 
pranešimu, balandžio 13 d. tra-f 
giš^ai žuvo Justinas Valys, su-f 
laukęs 82 m. amžiaus, gyv. Gulf 
port apylinkėje, Str Petersburg, 
Fla. Jis ėjo skersai gatvę ir ant 
jo užvažiavo neatsargus jaunas . 
vairuotojas. Sužeidimai buvo 
mirtini. A. a. J. Valys anksčiau 
gyveno Chicakoje, buvo veik
lus Vilniaus Krašto Lietuvių Są 
jungoje ir kitose organizacijo
se, kur tik galėdamas dalyvavo 
patriotinėje ir tžititinėjė velkio-1 
je. Gausiai rėmė lietuviškai* I - 
spauda,daugelis apgailestauja joH 
mirtį. Naujienos, netekusios il
gamečio skaitytojo ir rėrįėjo, 
sn^čiSįauoširdžia. užuojautą jo 
ąrtimįęsiems. . _ ;

GINTARĖLĖ DANA MARIE RADZEVIČIŪTĖ, Marijos ir 
Vito Radzevičių dukra. Fox River Grove, Ill., laiikėšv. M.M. 
Gimimo parapijos pradinę mokyklų. Ji baigė Cary Grove 
aukštesniąją mokyklą ir dabar studijuoja biznio admini
straciją Harper kolegijoje. Aktyvi7skautė ir lietuvių studen- . 
tų organizacijų narė. Puikiai kalbą - lietuviškai ir pasižymi* 
muzikaliniu talentu. Chicagos Lietuvių Moterų Klubas pr— . 
statys Dana ’Marie Radzevičiūte 18-me Gintaro baliuje, bir
želio men. 10 d. Conrad Hilton ji€^ū^je._

* ką: “Linkiu visiems linksmų pa
f vasario dienų, o svarbiausia, kad I 
^Naujienų ^pąyasarinjs banketas^. .

^I geirdi’.payyktų. Rasite $5 viršaus j 
Uh d^TuilėndoriaŪK \ Dėkui už 
gerus linkėjimus ir už auką.
— Čicagos Lietuvių Moterų Klu 
bo tradicinio Gintaro baliaus ko 
mitetui pirmininkauja darbšti 
ir nuosekli Praurrmė Ragienė. 
Jai gelbsti vice-pirm.Aldona Bra 

. zenė, sekr. Karilė Rudienė ir
ižd. Alma Eipskienė. Taipgi, ko 
mitete tolkinihkauja G. Čepai
ty! ė. L. Dargienė, A. Daukienė. 
F. Juškienė, C, Kassarskytė, JI. 
Krauchunienė, T. Kuzienė, V. 
lapienė, C. Matulytė. V. Mažei
kienė, E. Norbutienė, B. Opel- 
kienė, S. Petroshienė, K. Požar- 
niukienė, W. Radavičienė, L. Ra 
man. L. Rimkienė, S. Semėnie
nė, V. Shauhenė, S. Uginchienė, 
J. Vance, S. Whelan. ČLMK 18- 
tasis debitančių Gintaro balius 
įvyks birželio mėn. 10 d. Con
rad Hilton viešbučio didžiojoje 
salėje, kur aštuonios jaunos lie
tuvaitės bus pristatytos čieagos 
visuomenei.

— Balzeko Dėtuvių Kultūros 
muziejus ruošia keramikos kur 
sus jaunimui ir suaugusiems. 
Mokys Marija Gaižutienė. Kur- 
saiprasiės gegužės 4 d. ir tęsis 
6* ketvirtadienių vakarus. Juos 
remia Illinois meno taryba.

j — Sės. Bertha Jodwalis. SSC,
• dirbanti Loretto'ligoninėje. pra
dėjo akcija dėl savo brolio Jono 
ir sesers Lorraine Vaičekauskie 
nęs grįžimo į JAV iŠ okupuotos 
Lietuvos. į kurią buvo grįžę dar 
prieš okupaciją, o dabar vis ne 
išsidžiami. Sės. M. Bertha krei-

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALĮ

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKEJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'deotas
2212 W. Cermak Road Chicago, IU. Virginia* 74747

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*4 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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

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

RIMTAS NAMŲ 
PARDAVIMAS.

4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau
jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
S38.800.

5 KAMB. labai modernus mūro na
mas ant plataus sklypo, tinkamas šei
mai žavingai gyventi. Arti 73-čios įr 
Kedzie. S39.800. . . .
5 KAMBARIŲ naujo tipo mūro namas 
■r garažas. Centrinis oro šildymas 
ir vėsinimas. Galima tuo i pažiūrėti 
ir nupirkti už $28,350. Marquette Pk.

MODERNUS 15 jnetu mūro namas. 
2 butai ir profesionalui Liuksus-nfi- 
;o patalpa. Daug priedų, vieta Mar
quette Parke, aukšta kokybė, žema 
kaina. . ♦ ./

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mir- 
ųuette Parke. a'- i* .i

TVIRTAS 2 aukštų mūras 2 bu ai

Naujienų vadovybe ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi į visus skaT 
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 užsipj " 1
štamą grandisę ne tik lietuviuos 
taip pat pavergtos Lietuvos ,iįi 
siekiant Lietuvos nepriklausomyl 
kalų renesanso. 5 V'

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
. Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkui
<243 W. 63rd SU Chlore 

TeL 767-0600.

ir maloni biznio patalpa 2 _£Uto&- 
ražas. Savininkas nusileido iki $38500.

DIDELIS ir patvarus narnai Mar
quette Parke gabiame ir - tvaridngam 
žmogui. Pigus — $16,900.

LIETUVIŲ MfcGKMGJ gaktoj ne
toli nuo Chrcagos^priė ežero didelis 
namas ir 3 akrai-:žemės. Daug gerų 
priestatų...švarus juras, aplinka ir i
mas, tinkamas,. p ' • ‘
$45,000.

> y ?4

Kpt Stasys Paulauskas, Ci iningai pasjrpdė -Va* peši Į kongreso atstovą John G;
Įcero; IH., dalyvavęs Vietnamo sario 16. Choro pirmūnais yra: Fary, demokratą iš 5-to distrik 
kare, išrinktas Amerikos Legio- Aleksas Kušinskas, Erikas RoJ-? to, kuris aktyviai prisideda prie 
no VFW 9115 posto komandie- kis, Petras Venskus, Antandsj akcijos. Sbuthtown Economist 
rium. Jis yra baigęs lituanistinę! Gatautis, Stasys Holvaiša, balandžio 19 laidoje yra plačiai 
"mokyklą, dalyvauja skautų vy-?nas Visockis ir Gediminas RčJaprašyta Jodwaliu šeimos odisė- 
čių organizacijoje. Fjnęikis., Ji. vadovauja? taip -patj ja ir okupanto žiaurus elgesys

Remeikytė--£>tiĮjūl^3u gyventojais- ir jiesiskaitymu 
Rotkienė, Budbury, Ont., moko, Pavas^Ųo-B^saT. . ; - ; psu pagrindinėmis žmogaus teise-
Įr diriguoja neseniai . Įsisteigu
Šiam Vyrų chorui, kuris £ėk-J įšJ^cala, Fla„ atsiuntė tokį lai&

atstatymo it'visuotino Tiefūviškų

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI
v:\ r* Į •£ C.’?

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatu, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

Mykolas Karaites; sav. Grand Shbręs motelio ir Rezidencmib viešbučio, . 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg,- JT; 33768, tel. 813—391-9753, paskyrė.

stogas - dviems-asmenims?" Laimingieji turės progos būti' 
e motelyje prie pat pajūrio,naudotis privačiu paplūdfiriu? 
iu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.žaidimų

Musu bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus” 
autorė M. Miškinytė paskyrė ‘ $50 premija. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių, vertingos dovanos' bus skelbiamos Ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike. .. •>: . j c

Visas' ir visus kviečiame į didžiąją talką.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytųjų reikalams 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

. »*.. H .’f ■ ; ' ■ -

NAUJIENOS'"'’”
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumerata, taupydamas laiką ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede_______ dol-

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

Adresas

• Užsakau' Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede doL
i • . *

Pavardė ir vardas_________________ ____

Adresas ______________________________
f

G: Ponia. Elizabeth Nar

WANTED r « < •'

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• ' Platinimo vajaus proga, palaikvdamas lictnvišką spaudą Ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus doL

Pavardė Ir vardas ---------------- — - - -

Adresas -...........   —------------------------------------- -------------------

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

Pavardė ir vardas _______ ________ _______ _ _______________
I
Adresas---------------- ----------- ------------------ - ------------------- _ 

Pavardė ir vardas

Adresas 

Pavardė ir vardas

adresas ----- -----

* j

x j mis. Kiek anksčiau panašus 
51 straipsnis tilpo Sun Times dien-

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. G. Gavcus, Route 1, Fre
mont, Wis. 54940, arba telefo- 
nuokite 414—146-3573.

REAL ESTATE
2S25 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTOR! 
Namų Statyba ir Ramontaši ; ^

t -j.-/-, ~ •.

Major manufacturer of custom gearing. for the OJS.M market in 
’ Chicago. ExceUeiU opportunity open' for 'GEAR ENG^EER, Jog. re- 
quirements will include' engmeėripg and' experience-and" knowledge 
in the mathematics of gearing processing as well as metallurgical 
experience • in. the area of heat treating. 1

- Send Resume to:
_ / GE.4JI SPECIALITTES INC. : /

■v -‘ -:■■■ 2635 W. Medai Ave.
' /•< ■ Chicago, Illinois 60647 . _-k.’

___ . / : ' _ ■ ,*L _ ~~ • L * ' 4 f * - ‘ * ' *'*

Naujienoms reikalingas'
LINOTIPININKAS

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

Chicagos Lietuvių Taryba 
š.-m. balandžio mėn. 30 d., 3 v. 
p; \pz Šaulių namuose, 2417 VA 
43rd Street, šaukia metinę dar
bo konferenciją, kurios melu 
bus patiekta 1977-8 metų veik
los apyskaita. Taip pat bus pri
siminta lietuvių 'tautinės dva-| 
sos pasišventimas, siekti pilnu-j 
tinio. lietuvių tautos idealo — 
laisvės. ’ Chicagos Lietuvių Ta- 

fryba .maloniai-kviečia, lietuvių 
visuomenę ir visas organizaci- 
jąS’minėtoje .konferencijoje da- 
Jyyauti.^* (Pr.) •. < / . : 

'7^-. ■ ’ /♦ 1978 nu kelionių Lietuvor 
tvarkaraštis jau paruoštas. Dėl 
informacijų kreiptis pas Marijų 
Kielą, 6557 S. Talman, Chirago, 
DI. 60629. Tel. 737-1717. (Pr.)

HELP WANTED — MALI 
DarbtolhkyRelkU

WATCHMAN
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

ELECTROS <<1NG<MAIP v 
PATAISYMAI .

Tūrio Chkagor laTdlmą, 
Dirbu Ir - užmlėsčhMe fruW, fi- 
rantuotal ir sąžiningą!

KLAUDIJOS PUMPUTIS ' 
435S So. Washtenaw Ava.

TaL 9W-3559 ; L

m

HA 1-6100.

. - 1 1 ——    n >■

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
" MARIJA N0REIKIEN1

IW8 Wert 4>th SL, Chfciffo, m. W629 • Tri.M787
fliCElZH.

MAISTAS U ĮUROPOt lAMDtUŲ.

HELP WANTED — MALE
 DarbĮninky Reikia

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

we’ll start you $150 under top with 
additional $-50 in 3 wfcg.
i * Horizontal Boring Mills

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

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

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

Call Mr. Hill NOW!

Cosmos Parcels Express Corp.
MAROurrn GIFT FARCRL1 SnVKr > 

1M1 W. MHl SU CMraw, flL W». - T^. WA J-WJ?

PERSONAL 
Asmeny leiko

“LIETUVOS AIDAI” 
KAZJ BRAZDZlONYTt, 

PROGRAMOS VEMUA
W0PA 1490 AM FH. at 9130—10:00 p. m.
WLNR 106.3 FM Sat at 8K)0—10:00 >. m.

2646 W. 71 tt Street, Chicago, Illinois 60629 
T»M. - 778-5374

HINTING IN GENERAL

ISNUOMOJAMAS miegamas kam
barys su virtuvės ir kitomis privile
gijomis vyrui arba moteriai Mar
quette Parke. Tel. 778-3702.

IŠNUOMOJAMAS 6 kambarių bu
tas pirmame aukšte Cicero apytln- 
We, 40-ta Avė. Skambinti 656-6889. 
Pageidaujami suaugę be gyvuliukų.

R. LAVIN & SONS, INC.
3426 So. Kedzie Ąve. - 

An equal opportunity employer.

TAISAU IR DAŽAU
NAMUSZ|^fr 

IR VISKĄ NAMEpi j 
Tdefonuotir . .. 

523-9367 arba 737JB397;7

M A L 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 
benefits.
Crew usually works 6-day-schedule.

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

Equal Opportunity Emloyer

D t M III'O
62—« M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $SS pusmečiui automoblHė 
Liability apdraudimas; pemlnMBmt - 

' Kreiptia A- • • "

Mechanic
WANTED 

EXPERIENCED 
MECHANIC

Have immediate need for Me- 
chanic with background in hy-; 
dralics electrical & transmis- ’

Please call: 
312—331-6362 

Ask for Mr. FRAY

LAIKRODŽIAI Ir MANGENYttf

Pardavimu ir Taisymai 
2444 WEST 4Wi STRIKT

t»M4 Riwwie y.mi

M. i I M KUS 
Notary Public 

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

šymai ir kitokį blankai.

Didžiausios kailių 
pasirinkimas 

pu rieninteh 
Išturi UDhrftAa

i

APIE 45 METŲ amžiaus dirbanti 
moteris nori susipažinti bei susira
šinėti su rimtu ir atsakomingu ata
tinkamo amžiaus vyru, suinteresuotu 
menu ir kitais gerais bei laimingo 
gyvenimo dalykais. Prašau rašyti;

Box Nr. 218, 
c/o Naujienos, 
1739 So. Halsted St 
Chicago, IL 60608.

NORMANĄ

185 North WaUA

(jstaigoa) ir 
677-8489

BURŠTEINA
I 
r 
i

Siuntiniai į Lietuvą
! ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4O4S Arch.r Av. 
į Chic«go, III. 60632. T*l. YA 7-3*0

GA 4-U54I

I

1^11 Frank Zapella iun

| bute Farm Lrfe Insurance CotntW’ s

— Dlinoffl valstijos loterijoj 
balandžio 20 d. Big Pay Day lo
šime laimėjo 535, 67, 5 ir 5972. 
Gold Strike loftime laimėjo 07, 
4702 ir M




