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RAGIN,
Etijopijos karas 

nesibaigia
Eritrėjos lyderis M. 0. Abu 

Bakr prneša,kad Etijopijos dik 
tatorius. padedant rusams ir ku 
bieciams, pradėjęs didelę ofen- 

. zyvą prieš Eritrėjos sukilėlius, 
, kurie stengiasi išsikovoti sau 

laisvę ir gyventi nepriklauso
mai. Sovietų Sąjungos atsiųs
tus karo lėktuvus į Etijopiją vai 
do Kubos lakūnai. Jie dalyvau
ja oro puolimuose prieš sukilė-

x liūs. -

Karinė pagalba
JAV karinės pagalbos sąmata 

siekia 2,7 bil dol., kuri yra 20% 
mažesnė, negu, kad reikalavo 
buvęs prezidentas G. R Ford. 
Pasak valstybės pasekretoriaus 
Lucy Benson, beveik visa kari
nės pagalbos sąmata, 2,7 bil. 

. doL, yra numatyta išleisti gry
nai kariniems reikalams, pare
miant Izraelį Egiptą ir kitas

Indija ir atominės 
medžiagos

JAV valstybės ' departamen
tas yra nuomonės ir ta kryptimi 
dirba.kadprez. Carteris turi 
nežiūrėdamas - į atominės komi
sijos nuomone .ir. sprendimus; 
parduoti Indijai atominės me
džiagas,'-reikalingas atominių 
jėgainių kurui. . . . .

Praeitą savaitę atominė 
komisija, 2 balsais prieš 2, 
nutarė nebepardupti Indijai ato 
mink) kuro, kadangi Indija nesi
laikanti atominės apsaugos tai
syklių.

Spaudžia Pietų 
Afrika

JAV Atstovų Rūmų bankų 
bei finansų komitetas balandžio 
26 d. nutarė panaikinti UjS. Im
port-Export banko išduotas fi
nansines garantijas Pietų Afri
kai. iki prez. Carteris galės- pa
reikšti, kad P. Afrika žymiai 
pasistūmėjo į priekį juodųjų rei 
kaluose. Kitaip sakant, iki P. 
Afrika neabejotinai leis juodie
siems P. Afrikoje laisvai pa
tiems valdytis.

U.S Imports-Exporto bankas 
dabar finansuoja apie 10% vi
sos JAV prekybos su Pietų Af
rika.

±

I

KALENDORSLIS

Balandžio 23. Valerija, Pet
ras Chan., Rimgailė, Vaiga, Jau 
nilė. Vygantas, Vytelis, Kante-

Saulė teko 4.53, leidžiasi

A".

Kai buvo paleistas kalnų sniegas ir patvino didžiosios upės ir upeliai, Kentucky valstijos buvo apsemtas Louisville miestas.
Paveiksle matome apsemto miesto vaizdą. z

CHARLES PUKA NIEKAD DAUGIAU CARTERIO PATARĖJAS Z. BRZEZINSKI
NEBEVAŽIUOS ] RUSIJĄ RENGIASI SKRISTI I KINIJA

SOCIALISTAI PATARIA IMTIS 
GRIEŽTESNIU PRIEMONIŲ

Atidavė, kaip daugelis turistų, Amerikos 
pasg, o jam rusai davė rusišką

NEW YORKAS. —-Charles Puka, nuvykęs į Maskvą, turėjo 
atiduoti savo JAV pasą, kaip jį tarnautojams atiduoda kiti Mas
kvon nuskridusieji turistai.
Kada jis pareikalavo, kad jam Puka paklaustas Amerikoje! 

atiduotų Amerikos pasą, tai korespondentų, ar jis vėl vaziuo 
jam buvo pasakyta, kad jis yra 
Rusijos pilietis ir Amerikos pa
so jam neatiduos.

Turėjo įsikišti Valstybės De
partamentas ir keli aukšti JAV 
pareigūnai, kad rusai atiduotų 
jam aerodrome paimtą Ameri
kos pasą.

MASKVA (UPI). — Gimęs 
Rusijos okupacijoje Karpatii 
dalyje, bet JAV pilietis ir pir
mojo pasaulinio karo Amerikos 
armijos kareivis Charles Puka. 
pereitais metais pasiryžo nuvyk 
ti į Europą ir aplankyti savo i 
gimtąją vietą Rusijos okupuo
tuose Karpatuose.

Jam Sovietų Rusijos pasiun
tinybė Amerikoje.
mo (vizos) nuvažiuoti f __ r
tus, išdavė sovietišką pasą. Se
nukas matyti, nesupranta ru
siškai, kad rusų pasiuntinybės 
tarnautojai panoro ir jo pasi
juokti. 7

Kaip ten pasiuntinybėje be
buvo, bet senukas Puka nuvy
kęs į Karpatus, iš jų sugrįžti 
jau nebegalėjo — rusai nebe
leido. -

Senukas Paka grįžimo reika
lais kamavosi ištisus metus ir 
JAV pasiuntinybė Maskvoje tu- 
rėjo daug vargo iki išgavo iŠ 
Brežnevo administracijos leidi
mu kaip Amerikos pflieHui, su* 
grįŠti; atgal į Amėrfką.

i

tų į Karpatus? Atsakė: “Jūs va 
žinokite”.

Nepatenkintieji 
bepročiai

Aptars sovietu karo jėgų koncentracijas 
Kinijos pasienyje, Ryty Europoje

WASHINGTON, D. C. — Baltieji rūmai paskelbė, kad pre
zidentas Carteris gegužės nabaigoje rengiasi pasiųsti savo pata
rėją Zbigniew Brzezinski Į Pekiną.

MASKVA. — Sovietų 
joje ir okupuotuose -jos 
tuose, visi žmonės, kurie tik pa 
sireiškia žmogaus teisių gyni
mu. kurie tik paprašo leidimo 
išvažiuoti į užsienį, yra laikomi 
bepročiais ir su jais, kaip su be
pročiais ir elgiamasi., Dažniau
siai jie uždaro į psicharinesj 
ligonines. ’ ]

,usijos pasiun— j ~ i

duoti į Karpa- ! JAV kariai Pietų Į
Korėjoje

Yra visa eilė klausimių, ku
riuos Brezinskiui teks aptarti 
su Kinijos atstovais. Pirmon ei
lėn teks aptarti dideles sovietų 
karo jėgų koncentracijas Kini
jos pasienyje ir visoje Rytų Eu- 

j ropoję.
} Oficialiai rusai skelbia, kad 
jie siekia taikos, bet sovietų vai 

Rusi- džia išleidžia nepaprastai di- 
kraš- deles sumas ginklams gaminti 

ir laiko karo tarnyboje daug 
jaunų žmonių. Sovietų valdžia 
tebekalba apie taiką, bet karo 
medžiagos gamyba ir didokas 
divizijų skaičius jako visai ką 
kitą.

Re/tgiasj nuskristi f Pietų
■ Korėją

Erzeziskis bandys išaiškinti 
j kelis klausimus apie JAV ir da- 
| bartinės Kinijos diplomatinius 
santykius.

Sekretorius Vance praeitais 
metais išdėstė JAV poziciją,bet 

1 sovietų karo jėgų koncentracija 
galį priversti šias dvi valstybes 
labiau suartėttGalimas daiktas, 
kad jos buvo priverstos susti
printi santykius.
Formozos sala yra pati didžiau

Prezidentas Carteris
atsako

WASHINGTON. — Sovietų 
Sąjungos diktatorius Brežne
vas labai stipriai puolė Ameri
ką dėl neutroninės bombos. Jis 
sakė, kad jei Amerika gamin
sianti neutrono bombą, tai ir so 
vietai darysią tą patį. Pasak 
Brežnevo, neutrono bomba yra 
pati nežmorriškiausia.

Atsiliepdamas prez. Carteris 
pareiškė, kad Sovietų siūlymas 
negaminti neutrono bombą, jei 
to nedarys Amerika, negali bū
ti svarstomas, nes toji bomba 
nėra puolamosis ginklas, bet tik 
gynybos. Esą. Sovietų niekas 
nesiruošia pulti. Tai gerai žino 
Brežnevas.

Policijai žinomi vardai 9 teroristų, kurie 
pagrobė Aldo Moro, nušovė 5 policininkus

KOMA, Italija. — Trečiadienį “raudonosios brigados” tero
ristai sunkia/ sužedė Itahjos krikščioniu demokratų partijos pir
mininką (iv.p'ermo Michell, o šiandien nušovė dar vieną Įt;ikingą 
pramonininką.

Tarti jos pirmininkas buvo 'pa( -----
šautas netoli namų, esančių Ro
mos* priemiestyje. Jam atimta 
gyvybė, kai jis, vėlai išėjęs iš 
vyriausybės ir partijos vadovy
bės pasitarimo Aldo Moro ir ki
tų pagrobtųjų klausimais. Tero 
ristai buvo gerai pasiruošę ir 
sunkiai partijos pirmininką su
žeidė.

Aldo Moro Ikimas tuo tar
pu nežinomas. Patys “raudono
sios gvardijos” nariai pranešė, 
kad jie jau nužudė buvusį Itali
jos premjerą Aldo Moro, bet ne 
nurodė, kurioje vietoje jie pali
ko nužudytojo lavoną.

Kiti tos pačios teroristų gru
pes pranešimai tvirtina, kad Al
do Moro dar gyvas,_bet savo šei 
mos jis jau -nebematysąs, "’nes’ 
Andreotti vyriausybė atsisakė 
su teroristais 1 
suimtuosius. Į Jis sušaukia į Washington;! di-

Ketvirtadienio rytą Italijos] džiųjų Amerikos' bendrovių at- 
socialistų partijos dienraštis vėl stovus, darbininkų unij.ų vadus 
dainuoju reikalauja vyriausybę* jr prašo jų geruoju nebekelti kai 
imtis griežtų priemonių prieš te nų bei atlyginimų už darbą, 
roristus. Laikraštis nurodo, kad 
vyriausybė iš pačios pradžios tu _ , . . . . , .j nėja. kad darbininkai turi gauti •rejo parodyti žymiai griežtesnę J 
ranką. Viskas prasidėjo nuo Tu
rine teroristams vadams suruo
što teismo.

Redaktoriui atrodo, kad And
reotti vyriausybė neturėjo leis
tis į jokias šnekas su “raudono
sios gvardijos” vadais. Pasiro
do. kad jie, vartodami prievar
tą ne tik teismo salėje, bet ir 
prieš kalinius saugojančius ka
lėjimo sargus, pradėjo sėti pa
niką visame krašte. Juo toliau 
vyriausvbė leidosi i kalbas, tuol f 
drąsesni tapo teroristai.

Dabar susidaro įspūdis, 
kad viskas sukas apie buvusį] 
premjerą Aldo Moro. Jeigu vy
riausybė išleisianti visus areš
tuotus, ir teisiamus kriminali-; 
stus, tai teroristai paleisią Mo-Į 
ro. Bet nuo teroristų nukentėjoj 
visa eilė žmonių. Pats Moro dar] 
gali būti gyvas, bet jie jau nu-; kome, nes mes nejuokaujatne. 
šovė penkis policininkus, sau-Į Jeigu jūs bandysite patenkinti 
gojusius Moro nuo grobikų. Vi-j barbariškus savo instinktus, nu 
si saugotojai buvo dienos metu 
išžudyti, o pats Moro pagrob-

Kaltinamas Lance
WASHINGTON. — Buvęs J- 

A V valstybės biudžeto direkto
rius Bert I^ance valstybės sau
gumo Įstaigų 3Tra kaltinamas 
nusikaltęs JAV - bankų apsau
gos įstatymams; jam vadojaii- 
jant Georgia bankui dar prieš 
priimant valstybinę tarnybą.

Robert Strausas 
kalba

WASHINGTON. —Prez. Car- 
lerio administracijos infliaci
jos prižiūrėtojas ~ Robert 
Strauss, pasak .U- S. News — 
World Report, pasiryžęs -suval- 

tartis ir išleisti j dyti infliaciją švelniais žodžiais.
• 11*.’ Z i v**. •

Darbininkų unijų vadai įrodi-

25— 36 procentais algų pakėli
mą ateinatiemš * trejiems me- 

•tams. Darbdaviai gi kalba savo: 
jie tvirtina, kad keliant uždar
bių atlyginimus^ turi būti 
pat pakeltos -fi'~ gaminių 
nds?‘ *

tiek 
kai-

nusi-Robert Strauss beveik 
minęs., kad kovoje su infliacija 
didžiausias “ppešas” yra darb
davių. darbininlęų ir visos Ame- 

’ rikos visuomenės cinizmas, kad 
Į prezidento pastangos kovoti su 
Į infliacija, organizuojant visų 

ka(1 j laisvą valią, yra nieko nereiš-
• j kiantis burbulas.

— Brežnevas pąręikė,. kad 
sekretoriaus Vance vizitas buvo 
naudingas, - išaiškinti kelf klau
simai ir padaryta pažanga.

JAV Atstovų Rūmų karinių 
reikalų komitetas priėmė įstaty 
mo projektą, kuriuo, jei pangre- 
sas ir prezidentas patvirtins, lei 
džiama Pentagonui ir toliau lai
kyti P. Korėjoje 26,000 Ameri
kos karių. Tuo būdu, iš P. Korė-, 
joje esančų karių skaičiaus te
galima bus atitraukti 6,000 kMšioji rakštis šių dviejų vaJsty- 
rių;

Prez. Carteris sulaikydamas 
neutrono bombos gamybą netu
rėjo tikslo išsiderėti iš Mask
vos ponų negaminti tos bom
bos. Svarbiausia, kad jie dar 
ir nežino, kaip jį yra gamina
ma.

■žudydami Aldo Moro, mes irnai 
jkinsfr’’? jus be pasigailėji
mo..”

Paskelbus tokį griežtą prane
šimą. Italijos socialistai pata- 
Tfa vyriausybei imtis priemo
nių prieš visus - “raudonosios 
gvardijos” teroristus, paraudu- 
siOsOUO nekaltai pralieto žmo-

— Už kulkos paleidimą ChL 
ragoje Į potiuininką, 26 metų 
amžiaus tyra* fltvo 20. matu tat 
lijtao.

Maskvos ponams toks prez. 
Carterio pasisakymas labai ne
patiko. Į tai tuoj atsiliepė Rusi
jos ambasados atstovas Vladi
len Vasev. Jis sako: “Jei aš bū
čiau prezidento vietoje^ būčiau 

simų< Itačiimčių abi vaierty- geriau apgalvojęs ką įdaryti su 
neutrono ginklu”

bių gerėjančiuose santykiuose. 
Iš Pekino patarėjas Brezinskis 
rengiam skristi į Pietų Korėją,

Kasdien vis dažnėja teroro 
veiksmai visame krašte. Jeigu 
vyriausybė ir toliau ves pasita
rimus išgelbėti vieno Moro gy
vybę. tai netrukus jie bus pri
versti viską atiduoti teroriš- 
tams. nes jų užgaidoms galo rtė-._nią kraujo., pataria .pasiruošti 
bus.

Socialistai ‘ pataria užimti grie
žtą poziciją su teroristais, din 
guojamais iš Maskvos Vyriau-I bristų vardai.* kurie pagrobė Al 
sybei pataria paskelbti tokį*do Moro’ Ir nušovė 5 policinin- 
frumpą ir aiškų pranešimą te- kus. • 
roristams; Jeigu Aldo Moro Sosialistai yra įsitikinę, kad 
nukentės, tai mes Jums keršy-1 krašto gyventojai padės vyriau
siame- Mes sutraiškysime visus sybei likviduoti svetimoj vals- 
jūsųštilius. Ir UausyWtf ** tybės teroristus.

kirsti teroristams mirtiną smū-

Policijai jati žinomi devyni te



LIETUVOS DISIDENTŲ VIZIJOS

i. Šileikis

LAIKO DVASIA

Cold war.

AT OUR LOW RATES

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to savyeguiartyl

tei bai then, and you knew bear 
turned ouc _ ,?.<

Nowadays, people are stiH helping America May 
strong and aelfsufifident And they're helpir< then- 
•elves to safe, dependable savings. By taking stock m

America with the Payroll Savings Plan. 
A Buy United States Savings BqexK

35. Mickevičius Alek&fe, g. ąpie 1911 In. Jis ^tiuscio 
vkm., Zarasų aps., polic tarnaut, antros -rusų Jk. lhetu 
dingo be Žinios.

Because winter st Valley Rrge meant snow. ice. 
sad freezing temperatures. All serious enemies to a 
makeshift army without proper clothing, 
sctneariyerOT^fcod and short on

Kilęs plačiu mastu lietuvių 
tautoje ' pasipriešinimas įveda
mai komunistinei santvarkai, 
pasireiškęs visose gyvenimo sri
tyse, įgavo rezistencijos vardą. 

■ Pradžioje bolševikai vengė tai
kyti grubių smurto priemonių, 
bet sutikę p Ja tų pasyvų pasiprie-j 
šimmą, stvėrėsi teroro. Tas pri
sidėjo prie aktyvaus pogrindžio 
susidarymo, kuris orientavosi į' 
Vokietiją ir .tikėdamasis greito 
rusų-vokįečių karo, ruošėsi su
kilimui prieš okupantus ir prieš 
primetamą komunistinę sant
varką. .

Taip prasidėjusi lietuvių tau
tos rezistencija pergyveno du 
ginkluotus sukilimus priės 
bolševizmą, .įgavusius pilietinių 
karų charakterį, nes buvo *nu> 
.kreipti ne vien ♦pries okupantus, 
bet ir prieš lietuvius, apsispren
dusius už komunistinės sant
varos įgyvendinimą. Tos kovos 
eigoje kuvo susidarę režištenci-

Gyvenimas nestovi vietoje.
Tarybinė statistika jau 1972m.

įsiveržiančią raudonąją armiją 
nebūtų įgavęs rėžistenęįjos var
do, kaip j Lsmeigavo Lenkijos ar 
kitų tautų kariniuose susikirti
muose.

Iš pat pirmųjų Lietuvos oku-

k was an army long on courage, 
W ibcrt on money.

And then the monev came. 
Some $27X500,000 from the

Lietuvos disidentiniai sąjų 
džiai prasidėjo su LKB Kroni
kos pasirodymu, bet ise vijos 
veiksmai ir spauda šio reiškinio 
pradžioje nepastebėjo ir pu šiai 
dienai pilnumoje nesuprato. Dar 
ir dabar tebėgai vojama, kad di
sidentiniai sajųdziai, pasireiškę 
Lietuvoje, tėra ’tik pratęsimas, 
kitomL prieinu avims ir kitais 
metodas, pa*, kailinio karo ir 
i ezisknc 
kupantui

ASte*dus išeivijoje priniąJį 
LK1> Kronikos tomą, leidėjų 
pratarmėje buvo pasakyta. 
“Kronikos laikotarpis organiš
kai išplaukė iš Partizanų laiko
tarpio ir jį pratęsė.

Anuomet savo studijoje: “Na
ujas religinės kovo* frontas**, 
pacitavęs viršminėtą pasisaky
mą, teigiau: “tai nieku nepa
remtas tvirtinimas ir drauge 
skaudus meškos patarnavimas 
kovojantiems katalikams. LKB 
Kronika savo užimta pozicija ir 
veiklos metodu yra labai arti
ma Sovietijoje leidžiamai “Be
giamųjų įvykių kronikai”. Disi
dentai sąmoningai nesiriša su 
jokiomis anksčiau kovojusiomis 
prieš komunizmą partijomis ar 
ideologijomis, kad moraliai nu
ginklavus societinius organus. 
Kalbama faktais, kurių vengia 
oficialioji spauda, nurodomi 
konstitucijos ir valstybės įstaty
mų grubūs pažeidimai, asmeni
nių laisvių paneigimai bei gina
mos kalinių teisės, apeliuojant 
į žmoniškumą ir .teisingumą. 
Visa kova vedama grynai mo
ralinėje plotmėje, nekeliant ko
vos nei prieš komunistinę sant
varką, nei prieš tarybinė val
džią**. Atspaudą iš Naujienų, 
psl. 16).

Mūsų lietuviški protai sunkiai 
įsavina naujas idėjas ar sam- 
protas, L d reikėjo palaukti To
mo Venclovos, Aleksandru

paskelbė, kad Lietuvoje gimu
sių skaičius^ po 1940 m. susily
gino su prieškariniais. Pridėję 
dar penkių metų gimimus ir įs- 
Kaitę iki penkių metų amžiaus 
gimusius nepriklausomybės ga
le, gausime pilnus do trečdalius 
tautos užaugusios ir suberndu- 
sios komunizmo ir okupacijos 
sąlygose. Veik visa priauganči
oji karta išėjo vidurinį mokslą 
ir iš jų tarpo bent du šimtai 
tųkstančių yra pasiekė aukštu
osius mokslus. Susidarė nauja 
mteligentų ir intelektualų kar
ta, kuri turėjo kritiškai peržvel
gti vestos resistencinės kovos 
rezultatus ir surasti savo me
todus, galimus ir tunkamus su
sidariusioje tikrovėje.

Ieškojimas naujų idėjų ir vei
klos metodų Lietuvoje tėra tik 
prasidėjęs intelektualinis proce
sas, todėl savo pradiniame en
tuziazme pasireiškia nerealus 
sviačiojimai, nesu»igaudiūmai 
pasualinėje politikoje ir stokoja 
aiškios ateities vizijos. Atvykę

see us for 
financing

Riverview Parkas (aliejus)

REZISTENCIJOS ESMje

Norint suprasti, kodėl rezi
stenciniai sąjųdžiai negalėjo pe
raugti į disidentinius, reikia ap
tarti pačios rezistencijos esmę.* 
Tautinio atgimimo ir neprikla
usomybės atkūrimo laikotarpy
je, vykusi idėjinė ir politinė ko-, 
va prieš carizmą, -neįgavo rezi
stencijos vardo, nesiirvo kovo
dama tne už praeitį, bet už atei
ti. Tolygiai Lietuvos vyriausy-

Štromu, bei eilės kitų drsidentų 
ar resisteutų atvykimo iš ana
pus ir gausėjančios pogrindžio 
spaudus pasirodymo kol išeivi
jai paaiškėjo, kad disidentiniai 
sąjųdžiai tebuvo galimi prasidė
jus detente* politikai ir nėra re- 
sstencimų sąjūdžių prasėsimas 
ar jų prilaikymas naujai įsus i-• 
dariusiose sąlygose.

šią idėjinę painiavąsukėlė ut 
sipnesinimo o--vien išeivijos spauda, nepasižy

mintį gilesne įvykių ar reiškinių 
analize, bet ir atvykę iš anapus 
disidentai ar resislentai, prabi
lę skirtingais balsais apie susi
dariusią tėvynėje situaciją ir 
vykstančią kovą už tautos būvi 
*r laisvę. Net pus pavienius di
sidentus, ar toje pačioje pogrin
džio spaudoje, sutinkame nema
ža prieštaravimų, nedasakymų 
ar nesusigaudimi^ aiškinant pa
dėtį ar grindžiant veiklos gaires 
ateičiai.

Šioje vietoje verta prisiminti 
ką skelbė nacių okupacijos lai
kais pogrindžio spauda ir poli
tiniai veiksniai, kokias vizijas 
ateičaj jie skelbė lietuvių tautai 
ir kokių žygių propogave stver
tis savo laisvės ir teisių gynybai.

Tai mums paaiškins’, kodėl 
anapus, a ne šiapus imta pirma 
ieškoti naujų idėjų ir veiklos 
metodų, ieškant išsigelbėjimo 
nuo vis didėjančios priespau
dos, moraline nužmoginimo ir 
’’broliškų tautų” antplūdžio, 
siekiant išsilaisvinimo iš totali
tarinės vergijos. Iš kitos pusės, 
skaudi praeities patirtis mus 
įpareigoja visas skelbiamas na
ujoves priimti o u tinkamu at
sargumu ir kritika, nes už prie
šą yra pavojingesnis savųjų pa
simetimas, naivumas ar papra
stu papraščiausia kvailystė.
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Rusų ir vokiečių okupacijų metais nužudytų, ka
lintų ir nuo 1944 VIL rusų okupacijos išvežtų j Sibirą 
Lietuvos policijos tarnautojų.

Sąrašas.
24. Kaunas, Krėvės (Kriavo?) polic. punkto ved. vo

kiečių ok. metu suimtas, SS teismo 1944. III. nuteistas 
mirties bausme.

25. Kavalčiukas Juozas, polic. tarnaut., Jurbarkas, 
Raseinių aps., okupantų, išv. į Sibirą, po 10 met. kančių 
gi^žo į ok. Lietuvą. ’

26. Kazakevičius Povilas, g. 1901 m. Dusetų nt, Za
rasų aps., Lazdijų posienio polic. raj. vii's., 1943.1.—
m. Eišiškių aps. virš., pasitraukęs j vakarus Anglijoje 
gyveno Petraičio pavarde, 1952 m. grįžo į ok. Lietuvą, 
suimtas, kalintas, tardytas ir nuteistas.

27. Kirkutis, aps. polic. vadas;Telšiai, -1944 4n. žuvo 
nuo bolševikinių banditų šūvių.

28. Klipstas, Marijampolės aps., Suv. Kalvarijos saug. 
polic. raj virš., okupantų suimtas, kalintas Marijampolės 
kai., išėjo -į laisvę 1941. VI 23.

29. Kondratas Vladas, g. 1904 m. Švenčionių 'aps. vir
šila, polic. nuov. virš, pad., Švenčionių aps., Pabradės 
saug. polic. raj virš., 1940 m. okupantų suimtas , kalintas 
6 forte, tardytas ir kankintas, nuteistas sušaudyti, kilus 
karui 1941. VI. 23 išėjo į laisvę. 1949 m. atvykoi JAV, 
Chicago, mirė 1975. IV 12. '

30. Kuša Leonas, s. Kazio, g. 1909. VU. 30 Papliškės 
k., Sedos vis., Mažeikių aps., atlikęs karinę ;pi-ievolę ‘tar
navo policijoje, okupantų atleistas .gyveno Alsėdžiuose, 
Telšių aps., 1941. H. 16 savo bute suimtas, kalintas Tel-. 
šių kak, VI iš 24 į 25 naktį žiauriai nukankintas Rainių 
miškelyje. *

\ ' a: ■ f

31. Lašas Povilas, g. 1878 m. Kaune, vailšt saug. po
lic. dpt vald., okupantų 1940. Vi. 20 suimtas, /kalintas 
Kauno kai., VII. -22-23 išv. į -Maskvos kalėjimus, ‘tardytas 
ir kankintas, susirgęs skorbutu, 1941. IV. 12 .grąžintas į 
Kauno s. d. kai. VI.'23 išv. į Minską, su kitais kalimais -vo 
roję nuvarytas j Červenę, laimingai Išvengęs Anirties 
grįžo į Lietuvą. ' ; " ' ’• j

32. Liepa Arrtanas, g. 3L896 ,in. Paiieyė^je, krdmbiali-^ 
nes, vėliau saug. ipcflię. taęnąut^ 1940 m. okupantų W1A-; 
tas, kalintas Kauno s. d. kai., teTdy^s^’ tankintas. Išė
jo j laisvę. Mirė 1962. VI. 113 Rochester, N./Y?

33. Mažeika Kazys, s. Juozo, g. 5909 m.. Abakų k.,
Kartenos vis., Kretingos aps., polic..nuoy. virs^jKoyUrs; 
ke, Ukmergės aps., rusų okupantų-suimtas ir A949OD. ųu-^ 
teistas. Jo tardymo parodymai dar dš 1964.1.14spaskelb 
d bolš spaudoje. j

34. Meinorius Pranas, Tryškių nuov. pdficirSukas^
1943 m. pavasarį miške ant vieškelio T-iyskiai-TapflėT)olš. 
banditu nušautas. ,

.iš anapus resistentai ar disiden-.pačijos dienų pradėta griauti 
tai iš pirmų dienų pagauna kon- 
servatyzmo, abejingumo ir net 
kapituliacines nuotaikas. Anot 
žymiausio disidento T. Vėmclo- 
voš, išeivijoje susidaręs vaizdas 
apie komunizmą, tarybinę sant
varką ir net social-ekonominę 
padėtį yra išlikęs iš pirmojo bol
ševikmečio, kas kliudo čia su
prasti vykstančius procesus tė
vynėje. : ‘

Bendrai debartinėsesąlygose 
Lietuvos pogrindžio ir disiden
tiniam sąjųdžiui negalima tai-1 
kinti “dešiniųjų” ar “kairiųjų” 
sąvokų. Nes vien katalikiškame 
sparne pasireiškia trys skirtin
gos J 
žurnalas “Dievas ir Tėvynė” ai
škiai atstovanuja rezistencinėj 
srovei ir netiesioginiai kritikuoja 
LKB Kronikos"užimtą disiden^ pastojusi kelią 
tinė poziciją. D.°r yra kitų ka
talikų leidinių, iš kurių “Bažny
čia ir LKB Kronika” pasisako 
už pilną, prisitaikinyma prie e- 
samų sąlygų, atsisakant nuo 
bet kurios kovos formos, nes 
yra beprasmė ir galintį atnešti 
tautai vien nelaimes.
"Sekuliarinėje^ spaudoj e domi
nuoja “Aušra”, kurios veiklos 
metodas, svyruoja tarp rezisten
cinio ir disidentinio nusistaty
mo. Pagaliau pogrindžio ‘“Var
pas”, dar galutinai neišriškėju- 
siu idėjiniu veidu, tektų priskir
ti revoliucinei srovei.

New { BonA Md wtaAr
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kijos vis., Kauno aps., savanoris, ats. kapitonas, pariėnio 
poftę. raj. virš. 7940 m. atimtas .ir (beveiks metus laiko 
kalintas Mai^jaiųpdlės leak, išėjo *į‘feišvę 594H. 23. Mi
re 1975. IX. -21 Sidnėjuje, Australijoje. ' '

37. Mmkšaitis Alfonsas, krim. polic. vald., okupan
tų išv. į Vorkutą. ’ * ■" ? '

38. Nenorta pranas, Valst aaugu. -dpt. “bendro -.^kyr.. 
virš., okupantų suimtas 1940. VIII. l,4falintas Kauno s. 
d. hal. III skyr. 68 .kam., tardytas Ir ’kankintas, ’išėjo į 
laisvę 1941. VL 23.

39. Padukonis Bronius,«. Jurgio, g. 1913 m..Staide- 
rių k., Lazdijų vis., Šeinių aps., policininkai Vi}niuje,.vokie 
čių okup. metu — Lazdijuose, antros rusų 'okupc. mėtų 
-suimtas jam bedirbant Jurbarko tarpkolftkinėje statybo
je, tardymo parod. iš 1963. 1.23 paskelbti bolševik. apstu-

pačią socialekonominė santvar
ką, naciorializuojant pramonę,- 
prekybą ir bankus. Vienu smū
giu buvo likviduotas visos neko- 
munistės partijos, sąjūdžiai ar 
organizacijos, drauge su turimu 
turtu ir spauda. Pradėta inten
syvi ideologinė ir antireliginė 
kova prieš lietuvių tautos galvo
seną, įsitinimus ir tradicijas. 
Visa tai buvo daroma, -talkinin
kaujant Lietuvos komunistų 
partijai, kairiųjų elementams ir 
dalinai mažumoms, tikslu sugri
auti seną santvarką ir jos vieto
je įgyvendinti komunistinė.

Tokiu būdu pati okupacija 
srovės. Išeinąs pogrindžio jpratęsė bolševikinę revoliuciją į 

Lietuvos žemės, kuriai 1918-20 
meais kovojantį beturiu tauta 
už savo nepriklausomybę buvo

40. Paukštis Jonas, pcflicinmkas, Zarasai. 1941. VI.
25 šūviu į pakaušį nužudytas vietinių bėgančių iš Lietu
vos komunistų. ..

41. Paulauskas Stepas, g. 1910. VJ4L 11 Li^p'ojc-i, 
Latvijoj, nuo 1938 m. tarnavo pasienio policijoje,./ ėjęs 
Trakų aps., Eišiškių mokomojo ’būrio virš, pav., 4940;VJ. 
IX Kretingos aps. polic vadas, bolševikų -kalintas Kauno 
s. d. kai., išėjo į laisvę 1941. VI. 23. Atvyko į-jJAV. .?

42. Paulavičius Jonas, g. apie 1902 m,; kflęs.’is TlWh- 
piskių k., Obelių vis., Rokiškio -aps., parierfio peik.,
VI. okupantų suimtas, kalintas Rokiškio kai., kilus 'vv- 
kiečių-rusų karui išėjo į laisvę. 1944. VIII, vėl suimtais 
IŠv. į Sibirą, po 10 met tremties grįžo i ok. Lietojt

(Bus daugiau) .. „ . . L

šiai dienai dar reiškias tėvynė-* 
jo ir svarbiausia laisvajame pa
saulyje.

Lietuvos rėžis tend ja ‘ilgainiui 
suformavo savo ideologiją, ku-i 
rią geriausiai ^apo išreikšta ka
talikiškame žurnale “Dievas ir 
Tėvynė”’, ten skaitome:

1
JPerkelta į 4 pusi.
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A. PLEŠKI S
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SPAUDA PAVARČIUS
(Tęsinys)

Mūsų lietuviai vienuoliai pa-1 talikas. patrijotas lietuvis, nepa 
IT* v* • • *sielgė labai negražiai ir negar

bingai kad nemoraliomis llyk- 
štybtanis lietuvius, ypač pabėgę 
bus žeminančiomis pornagrafi- 
nėmis scenomis išmargintą ro
maną ‘premijavo skirdami 1000 
dol. ir Har blogiau padarė, kad 
savo spaustuvėje jį atspausdinę mas nusipirkau. Maniau, kad jei 
lietuvių tarpe platino. Ar tie lie- jau vienuoliai premijavo ir savo 
tuviai patrijotai, kurie dar nė- spaustuvėje atspausdinę platina, 
ra‘palmetę, pusiau išprotėję ir tai tikrai yra ko nors vertas. Su

simetęs, blaiviai protaujantis ir 
moraliai nesupuvęs, man papa
sakojo štai ką: “Kai paskaičiau 
^Drauge”, kad j u premijuotas 
“jauno” rašytojo romanas jau 
atspausdintas, ir ten pat jį gali
ma isigytL tai nieko nelauktla-

moraliai nesupuvę, dėl šitokio 
vienuolių jaunimą tvirkinančio 
elgesio turėjo tylėti? Manau, kad 
ne. Ir labai gerai padarė, kad 
apie tai informavo atatinkamas 
auštesnes katalikų bažnyčios 
institucijas, su tikslu, kad. šitoks 
įvykis - daugiau nepasikartotu. Ųenį- -įU0 tarpu, nepatektų į ma-

“Sėjos redaktoriai šitą pado
rių lietuvių patrijotų žingsnį pa 
Smerkę, norėdami įtaigoti ir įtei 
sinti lietuvių, iki šiol buvusioje 
švarioje literatūroje, pornogra
fiją. • Ųęt kai LB valdyba, savo 
sesei, tokiai pat (B) LB iškėlė 
Amerikiečių teisme bylą, dėl to 
paties vardo naudojimo ir kai 
advokatams išleidžia tūkstančius 
dolerių, suaukotų. Lietuvos lais
vinimo reikalui, ‘tai gerb. ‘ Sė
jos” redaktoriai1 to nemato: ir 
tyli, nors toji byla yra pirmuti
nė ir gėdinga visoje Amerikos 
lietuvių organizącinio gyvenimo 
istorijoje.

Vienas mano geras pažįsta
mas, uolus, praktikuojantis ka-

užsidegimu ir dideliu žingeidumu 
pradėjau skaitytiiBet kai pers
kaičiau, tai lapą po lapo išplė
šiau, į smulkias skiauteles, ge- 
baliukus sudraskiau ir į atmatų 
dėžę (garbage) smečiau kad tas 
gėdingas ir šlykštus šlamštas,

no vaikų rankas” 
(Pabaiga)

KETVIRTADALI ŠEIMŲ 
IŠLAIKO TIK MOTERYS

CHICAGO. — Dirbančios mo t 
terys dabar savo uždarbiais iš- i 
laiko kas ketvirtą šeimą čika- 
goję, paskelbė YMCA. Ta stu-‘ 
dija bus panaudota įrodymui, 
kad Čikagai reikią daug ir ge-. 
rų darželių ir kitokių patikimų ‘ 
institucijų mažiems vaikams: 
globoti motinoms išėjus į dar
bą. i
č;kagoje 1.6 milijono moterų. 
diiU>a ir iš jų 25% pačios išlai-j 
ko savo vaikus.

Dailininko A. Cooper-Skupo sūnus Paul

JONAS KAIRYS

žtitiyli žmonai uyvvlnų ir su
naikinti tų kraštų ekonomiją j 
negu kada per visą “kolonia-! 
lizinų.

j
C-il Pietų Amerika, kur lemj 

peramentas *ck greitas ir kars 
tas . kad kuafliktas tarp tau-! 
tų gali iškilti Let kada. Nebū-, 
tų puteinania pamiršti Euro-; 
pa. Kaip Vakarai, taip ir Rv-į 
tai gana noriai ir gausiai daly-1 
vauja “ginklų rungtynėse“ 
stengiasi gausiai jais aprū-s 
pinti nerimą keliančius k ras | 
fųs, o Sovietų Sąjunga su pa-1 
bet kada pnsiruošiusi. “kon- 
sigčrėjinut giriasi galinti būti1 
vencijonaliam’’ karui ir smog

las (

Pt

Atrodo, kad prezidvu- li-vė manu, jog iki metu j abn 
; a ris iš likrųjų paini- gos reikalai pasdaisys. 
Kremliui, 
huiskū, ne

C.S. Steel šiais metais jau tu
ri 587 mil. dol. nuostolio. Iteth- 

turinti*. s i s t a t y • Jehem S tee I b-vė v isg i 
ištas su 1.1 nrl. dolerru pelno.

suįiinvbiiuku struktūros jun 
giniu ir jis, nežiūrint jo patikę 
t min patarėjų, jis neguli ryži*

*j-\ t.HLS

K(

*a pa
si rei-

urnų

kitos pusčs žiūrinl. 
milita- 
inorali

M :

link

versti ntsižiidcti \inurto, nor> 
tatai ųali atrodyti ir gana nai
vu. Mu>k\os valdovai supran

\1’W YORKAS. —Pernai čia 
buvo pagarsėjęs tūlas turtingų 
tėvu išlep ntas sūnus David Ber 
kowltz, kuris pasivadinęs “Ša
mo Sūnus“ nužudė 6 jaunas m<> 
teris. Paskutinė jo auka buvo 
Stacy Moskowitz. Nors areštuo 
tasis-
pažino kaltu, ir plačiai

* |<a. į savo “žygdarbiais“, bet
ir laiku atsitraukti, kad niekas 
branduoliniu vinklu ii * myg i . .
tuko nespėtų paliesti.Tada, nėra j nviHOf aĮ1,1,s
abejouės, kad ir JAV būtų pri- 
vcrsloes vėl “gelbėti Europą 
kaip jos ją išgelbėjo“ du kar 

į tu dar mūsų atminties 
j tarpyje. O kaip bus su 
Azija? Klausimas, kaip 

\ JAV galės pakęsti būti 
domos ir niekinamos?

laike 
pi.e,lC
ilgai 

stum-

nors ir būtų baisiu 
\ ginklas, ypač .. .

da ir taip tų branduolinių gink 
|ų gana pridaryta, -— nebūtų 
verta dar kitokių gaminti. Bet 
jei Kremlius nesiryžta atsisa
kyti smurto prezidentas Car 

! toris, nors ir nenoromis, visuo 
met galės pakeisti savo nuo 
monę.

Jei neutrono bomba gali sus

Šamo Sūnus“ pats prisi- 
gyrėsi 

buvo 
pripažintas nepilno proto ir dėl
to negalintis stoti teisman, tad 
atrodė pamirštas. Bet Brookly- 
no teisėjas iš tyrimų nustatė, 
kad Merkowitz tinka stoti teis
man ir teismo pradžią nustatė 
gegužės 8 dieną.

geras ginklas“, tad

Išėjusi ii spaudos ir galima gauti knygų nnkojt

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos j krašto politiku 102 psl. Kaina $1.50. 
15 r - ' . x
Knygos bus išsiųstos, jei 11.50 čekis arba Money Orderis 

" bus pasiustas tokiu adresu:
NAUJIENOS.

1739 So. Halrted St, Chicago, HL «0ti08

Jei JAV negalėjo apginti 
Vietnamo, Conibodijos ar La 
oso, tai ar jos pajėgs ii beno
rės ginti Korėją — sąjunginin
ke tapusią, Japoniją Australi-

!ją ir Naująją Zelandiją ar In- 
Jdiją? Kitas dar klausimas. Ar 
į bus reikalingas JAV “gerasis 
karas”, kad aprūpintų bilijonų 
vertės ginklų ir Irane* Sharo 
valstybę? O kaip bus su Rode- 
zija ir Pietų Afrika? Ar jos 
kartaisnepadarys tai, ką yra 

-juk5”enai“kaip P?dariusi savo *aiku Vt>kietiia? 
Ar jos kartais nesirengia pasi- 

I rašyti sutarti su Sovietų Sąjun 
!gą “taika” Pietų Afrikoje pa- 
i 

3 tenai; 
neprikišu! 
tautu — 
nelaukus 
Ugandos 

Idi Amin), ku-!
j Kur tas gerasis karas” pirmiau rie per keletą metii spėjo iš- 
1

KODĖL NEKARIAUTI?
Gerieji" karai ir nelaimingieji žygiai
(Tęsinys) šiai gali atsirasti? Gal Vidurį-

Atseit laikai pasikeitė, tik ne' n*uose Rytuos* ~ .
pasikeitė “garbingieji tikslai”, itlk tas ^rasis keršto katilas 

įjau senai verda?
Kur einame, žmonės? 1

Tautų nesusipratimai didėja. 
Suktos ir apgaulingos idealogi-

| jos grėsmė didėja, vienkart, di-
I dėja ir “gerosios priežasties ka-'

j ro” galimybės-. Kur einame, žmo j
• nija? Kur ieškoti sau paguo-i „___ ______
jdos, kur rasti pasitenkinimo? Į “prezidento’

n . ----------- 1______________M _____ •____ T__T

Gal ir Afrika, kur dauguma 
su įnirtimu ieško “laisvės ir ne- 
priklusomybę. Nor 
nespėję tą laisvę ir 
somybę gavusių j ų 
tautelių dalis nieko 
galvažudžių (pa v.

DĖDĖS ŠERNO GYVENfflO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyreffiiejl Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį r Dėdę šerną as
meniškai pafino, įkaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. - 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus jdoiau prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasary pasiskaitymams nu
pirkti Antaho Rflko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Pėdės Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji at
simena ir pažinojo, o našiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine €orma pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu . 
Ir jų kieta, ideologine veikla,

Antanas Rūkas, VIENIJO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado- 
maičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 doL

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
1

Taigi, karas nėra nemanyti 
nas, kaip nėra ir negalimas.

Ginklų rungtynės

Prezidentas Carteris palietė 
Brežnevo skaudžiausią vietą. 
Kaip matosi, geroji kozirė yra 
pirez. Carterio raukuose ir 
Kremlius jaučiasi prie sienos, 
priremtas.

Prezidentą Carterį kritikuo
ja, kodėl jis užšaldė neutrono 
bombos gamybą, kodėl jis ne
drįsta pasakyti Kremliui išsi
kraustyti iš Afrikos arba sud
rausti tą neklaužadą Kubos

būti 
kodėl nekariauti?

Nelaimė yra mūsų, kad mu
ms tenka gyventi baisiausių 
p ra n ašyse i u 
nėję.

gadi-

(Pabaiga)

PLIENO PARDAVIMAS 
MENKAS

Dvi didžiausios plieną gami
nančios b-vės — U.S. Steel ir 
Bethlehem Steel — nusiminu
sios bėdoje, kad plieno parda
vimas šių metų pirmame ket
virtyje buvo labai žemas, bet kiną.

UŽMUŠĖ 17 MĖN. VAIKĄ

CHICAGO. — Garsėjančioje 
miesto pietinėje dalyje bobutė 
Annie Whittieldd, 58, perduota 
grand jury teismui, kad jos glo 
bai pavesta 17 mėnesių am
žiaus mergaitė mirė nuo bada
vimo ir sumušimo. Kūdikis bu
vo pavestas bobutės globai, ka
dangi jos motina ją mušdavo.

Autopsiją padarius nustaty
ta, kad mažiausiai per 24 va
landas kūdikis negavo nė trupi
nio maisto ir nei lašelio van
dens ir mirė nuo smągio per 
galvą, o ne dėl nukritimojeaip 
bobutė, motina ir jos brolis aiš-

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. J*jmln*s, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymtu wrtylSlu 

tpraŠymai, paimti Iš gyvenimo. Lengvai stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
’.50 psL Kaina $2.50.

Dr. Jucut 8. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Isterijos 
tantrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
jsL, kainuoja $2.00.

Dr. Juozas; B. Koralus, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psL Kains S3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
titas knygas galima įsigyti atsilankius I Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą. k

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

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau Iš vardintomis knygomis, 
ds suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapačlnskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplėk

Juozai Kačinskas, IžEIVIO DALIA. Atsiminimai. Deivio Daili

ztraoU. 300 pri. Kains 7 dot
eiKAGirras ispodiiai Komunistų pavergto.-liftuvo*. 

Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuoee. Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymaL ką ji ten matė, kokiai 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 paL 41 JO. Yra taip pat 
Išveržta i anglų kalba.

M ZašėerdM SATYRINIS NOVtLtSL Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių 199 pust, kaina $2.

D. KuraHIs, KVLIONi | ANAPUS GELEilNtl UŽDANGOS. Ao-

Prof. P. Pilnrttflw KRYŽIUOČIŲ VALSTYMS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 pd. dokumentuot* literinė ftadija apie prūsu likimą.

V)mm žmmMa. LIUBLINO UNIJOS SU KAKTĮ U PARAITBJI.

fllB Ir kHf Odiniai yra gamnaT 
MAUJTRNOSR, I7H U. H A LITI D CMKAOO, RX. 4BMN
lHN&afc>M Barka valM4«aNa erke vAmkanf pa&v Ir prldadaat 

idk) ar ptoMaą perUM<.
——

173S South Halstad Strest, Chicago, HL 80158

17?3 So. Hakted St, Chicago, UI. 606C8

TavpyKite dabar
pas mus

Gra- 
L5.86

136 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo Pamarį, senos Jo 
gyventojus Ir gamtą. 1,200 lietuvišku vietovardžiu H ralis. Knygor 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentu.

Jau kuris Uikss atspausdintą Ir galimi ginti knygą rinkoj*

RSAL
Chicago, III. 606081800 So. Hoisted St.

MAUJIKNOI, CHICAGO 1, ILL Friday, April 28. 1978

(1969-1909) metą
864 pal. Kilni

TURINTI DIDELES ATSARGAS

TaL 421-8070

Alekso Aferose myga aprašanti paskutinių 90 
Chlcagos lietuvių gyvenimą Ir jų atliktus darbus 
$10. Išleido Amerikos Lieturiu latorijoa Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chieagon atvažiavęsKnygoje aprašyta pirmas Chieagon stvažlavęa lietuvis, ptnaos 
lietuvių kolonijos. Jų reorganizuoto* šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 12L 41 teatro draugija, <8 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių Įmonių mografl- 
jo<. Duoti dokumentai katalikiškų rocaillstinių lalsvamaniikų ir 
ritu organizacijų atlikti darbai, Jsteigtof mokyklos, skaitytina- ban
kai ir n. i~*wBmiia

Norintieji knygą Istiyti, prašomi paradyti č*ri arta Mopey 
Orderi _  _ ___________ _ ______

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir paaiųatl:

17Sf S». BaIbM St, Ofe&fBt HL MM8

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
NiuJIericw >allm> fauH puikiu knyfU/ kuriat papusi M kokią 

knygų įpintą ir lentyną.
Alaksandrjtz PikitnlRdz, MES GRĮŽTAME. Įdomfli Jaunų dienų 

atsiminimai Ir Įvykiu bei vietą įprašymii, skaitomi kaip ro
manas. 367 psl Kaina S3.

A Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. : 
ir laiko Įvykių Lietuvoje ir Voki 
tyti į 12 dalia. 296 psL. kaina S3.

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomo, 
ilsis viršeliais. 336 pri Kaina $6.00. Minkštais virš.

Frof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalia. 208 psL, Įrišta — S3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; H dalis, 223 psl. Įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais--------------------------------------------------

■ ■■■■ ...................—/

Fu si’s! Unpoml jiij lt- 
ilrtt dideliai dirbai. Pirmi, jie pi- 
deii 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 nuošimčiui nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

__ _________ ___ _____________________ _________ ___ tžDt
Enrikai Tomas — TamaUvritas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.

Pakalnės ir Labguvos, apskritys ra įdomiais aprašymais, fliu- 
stradjomls ir dokumentacija. 336 psl, kaina $6.

P. Kaslūnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių LIetovof 
partizanų buities romanas 292 puslapių Kaina S3.

Janina Narūni, TRYS IR VIENA, jaunystėz atrimlnimaJ 
170 psL--------------------------------------------------------

M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai » 
puslapiai -------------------- - ----------------------------------

Knygas užsakant reikia pridėti 23 et pašto Išlaidoms.

NAUJIENOS,

173$ S. Halsted SL» Chicago, HL 10608. — TeL HA Ml H

JNIV

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės ląskaitoi 
neša

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 

įsteigta 1923 metalų 
įstaigos pietuos Kernai automobiliams pastatyti
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Bimba apgaudinėja nematančius
Šio mėnesio 16 dieną Antanas Bimba, iš dienraščio 

nugyvenęs Laisvę iki savaitinuko, sukvistiems savo ben
dradarbiams ir rėmėjams pasakė pagrindinę kalbą. Me-

- tų našta spaudžia rie jį vieną, bet ir susirinkusius. Bimbos 
; pasiklausyti atvyko patys išfiikimiausieji jo pasekėjai, 
’ kurie iš metų į metus suvažiuoja pasiklausyti jo kalbos ir

išklausyti per metus atsiektus darbus. Buvo keliama min 
tis apie reikalą gauti jaunesnių bendradarbių, bet reika
las eina labai lėtai. Planavo iš Chicagos atsivežti vieną

- bimbininką Į New Yorką ir padalyti ji Bimbos pavaduo 
toju, bet iš Chicagos žmogus nenori išvažiuoti. Nenoras 
Vykti.New Yorką ir padėti. Bimbai buvo toks didelis,

. kad Chicagos bimbininkas susirgo ir teko gabenti jį Į li
goninę.

Laisvės redaktorius Bimba, keliais sakiniais palietęs 
Korėjos, Kambodžos, Vietnamo ir Somali jos problemas, 
tuojau perėjo prie lietuviškų reikalų. Jis pasakojo “Tary 
binės” Lietuvos didelę pažangą, padarytą literatūroje, 
muzikoje, mene ir kultūroje, bet nepažymėjo nei vieno

- sukurto meno darbo ir neišvardijo literatūros kūrinio. 
Jis net nepaminėjo “Stnptyžo”, o tuo galėjo pasigirti. 
Jeigu savaites leidžiantis Vilniuje Amerikos profesorius 
rekomendavo • Amerikos ateitininkams premijuoti prieš 
kelis metus Vilniaus komunistiniame žurnale išleistą 
“Striptyzą”, tai Bimbai jau reikėjo pasigirti, kad Perga
lės redaktoriai tikrai turi “literatūrinį” skoniį, bet jis,' 
matyt, iš sarmatos, nenorėjo to padaryti.

Bimba tvirtino ,kad dabartiniai “tarybinės” Lietu-i 
vos menininkai ir mokslininkai išgarsėję pačioje Lietu
voje, o dabar jie jau garsėja ir užsieniuose. Bet ir šiuo

- atveju nepaminėjo nei vieno lietuvio mokslininko ar me
nininko vardo, kuris būtų taip jau didžiai išgarsėjęs. Jis

2 nepasakė, kuriame krašte tie lietuviai mokslininkai taip 
jau išgarsėjo. Jeigu jis tai būtų padaręs, tai būtume ži- 

t noję, kunš'mokslininkas buvo išleistas į- užsienį. Iki šio 
’ meto, kai mums žinoma, sovietų valdžia mokslininkų į
- užsienius neleidžia, kad jie kartais neperduotų užsienie- 
: čiams valstybinių sovietinio mokslo paslapčių.

Bet Bimba, pasakodamas ilgamečiams savo pasekė- 
’ jams visai nušnekėjo. Jis kalbėjo, tarytum susirinkusieji
- būtų kitame pasaulyje. Jis saviesiems kalbėjo ir Laisvė

je paskelbė tokį dalyką:

“Iš kitos pusės kaip tik šitie tarybų Lietuvos liau* 
dies pasisekimai ir laimėjimai tiešiog desperacijon 
varo visokio plauko reakcinius nacionalistus — “va
duotojus” ir “veiksnius”... Jie savo spaudoje, organi 
zacijose bei sąskrydžiuosesu negirdėtu įtūžimu puo 
la, šmeižia, niekina tarybų Lietuvos liaudį, vyriau 
sybę veikėjus, menininkus, mokslininkus, f v.'et 
visi jie jiems “Maskvos agentai” bei “rusar.r , 
davėliai ’. Messveikiname tuos eilinius “vaduotojų” 
pasekėjus, jų spaude^ skaitytojus, kurie ndberti) 
tikėti jų šmeižtais ir prasimanymais apie gim._ 
krašto žmones ir jų gyvenimą, ir vis didesniu cka 
čiumi lankosi Lietuvoje ir ieško kultūrinių žinių su 
ją. 0 tie, kurie tebegjwena ir tebeabejeja, turėtų pr.e 
p.rmos progos nuvykti ir asmeniškai susipažinti su 
Lietuvos žmonių guvenimu ir .padėtini.
(Laisvė, 1978 m. gal. 21 d., 2 psk).
Bimba džiaugiasi, kad vis didesnis skaičius važiuo

ja į pavergtą Lietuvą “kultūrinių” ryšių su ja ieškoti, 
žmonės ten važiuoja ne “kultūrinių ryšių ieškoti,,, kaip 
Bimba prideda, bet savo artimųjų pamatyti, gimtinio 
krašto aplankyti. Ko nereikia, tai jis prideda, o ko rei
kia, tai neprideda. Kiekvieną kartą jis, kalbėdamas apie 
Lietuvą, turėtų pridėti rusų pavergtą Lietuvą, komunis
tų išnaudojamą Lietuvą, bet jis rašo be jokio būdvardžio, 
tarytum ta Lietuva būtų laisva ir napriklausoma. (Kai 
kurie ir laisvojo pasaulio rašeivos jau rašo Lietuva, visai 
neprimindami, kad ta Lietuva nėra pačių' lietuvių val
doma). ]

Bimba džiaugiasi kad vis daugiau žmonių važiuoja, 
bet jis nieko nesako ajie parvažiavusius.-Jie nei vienu žo 
džiu neužsimena apie tai, kad okupantas namo važiuojan 
tį lietuvį įleidžia tiktai penkioms dienoms. Kad jis taip 
jaū labai “klestinčios Lietuvos” nepamatytų, tai kitoms 
dienoms penkioms dienoms jį išvežia į Rygą arba Mins
ką. Nei vienoje, nei antroje vietoje jis neturi pažįstamų 
bei giminių. Dažniausia, jis nekalba latviškai ir gudiš
kai. Jis turi užsidaryti gautame kambarėlyje ir svajoti 
apie Vilniun atvežtus ir sutiktus giminaičius. Jis turi lai 
ko apgalvoti ,ką jis matė r konematė. Jis tikėjosi pama
tyti gimtinį savo kraštą, bet jo nematė. Vilniuje jis pabu 
vo tiktai penkias dienas. Už tų penkių dienų malonumą 
jam reikėjo mokėti nepaprastai stambią sumą pinigų. 
Niekas Amerikoje dolerių nedalina. Kiekvieną reikėjo 
uždirbti, taupyti, kad galėtum'bent gimtinį kraštą pama
tyti . 0 ką pamatei? — Ką okupantas leido pamatyti.

Rusijon, Ukrainoj, Gudijoj ir net Kaukaze leidžia pa 
būti bent dešimt dienų, tuo tarpu pavergtoje Lietuvoje 
nuvažiavęs lietuvis gali pabūti tiktai penkias dienas. Ko 
kius ryšius gali užmegsti per penkias dienas? Apie ko
kius “kultūrinius” ryšius gali būti kalba, kada tau tuo
jau primena, kad turėsi išvažiuoti? Bepigu pačiam Bim
bai ir Stasiui Jokubkai. Jiems bent už kelionę nereikia 
mokėti. Jiems dabar viską apmoka Petronio, vadovauja
mas “Tėviškės” komitetas, o paprastiems lietuviams rei
kia mokėti uč kiekvieną pasijudinimą. Gražiausia, kad 
jiedu net nenori prisipažinti, kad jų keliones apmokėjo 
okupantas.

Bimba tvirtina, kad Amerikos lietuviai šmeižia “ta
rybų Lietuvos liąudi”. Būtų labai gražu, kad jis nurody
tų nors vieną laikraštį, žurnalą, knygą, kurioje buvo 
šmeižiama Lietuvos liaudis. Dar būtų gražiau, jeigu jis 
pacituotų tuos šmeižiančius žodžius. Mes. skaitome dido
ką pluoštą lietuviškos spaudos, bet niekur nerandame, 
kad toje spaudoje būtų šmeižiama Lietuvos liaudis; Sa- 
kame, Lietuvos liaudis, nes tokio sutvėrimo, kaip “tary
binė liaudis” Lietuvoje nėra. Ji gali būti okupacinės val
džios įgąsdinta, išalkusi, apgauta, bet ji buvo ir pasilieka 
lietuviška. Niekas jos nešmeiže ir žodžiu neapkalbėjo.

Bimba tikėjosi, kad pavergton Lietuvon nuvažiavu-

f?.’* J •‘O

Vyšnios pavasarįMikas ŠileikisLIETUVOS DISIDENTU VIZIJOS
Italija rasistiniai-nacionalistiniai goje į,ada nors gerbiamos 
I samprotavimai, kad bolseviz- žmogaus teisės . . . reiškia tikė- 
mas tėra rusiškos dvasios ap-! kaj Dievas visai nereikalin-
raiška, besireiškiantis nuo am- j Gėriui žemėje sukurti” . . . 

ižių imperialistiniu kitų tautui ... “remtis Leninu, siekti, kad 
pavergimu ir eksploatacija. į būtų įgyvendintos jo idėjos, jo 

vizmą vadinti “rusiškoju komu-' 
nizmu”, kas maždaug atatinka 
savo prasme, plačiai pamėgto 
prieškariniais laikais “žydiško
ji komunizmo” sąvokai. Kaip 
pirmuoju taip ir antruoju atve

du, kova prieš komunizmą hu- 
vo nukreipiama arba prieš vi
sa rusų tautą arba prieš visą žy- 
diją.

Musų brolių, likusių tėvynė
je, katalikų garbei tenka pripa
žinti jiems nepalyginamai aukš
tesnį intelektualinį ir moralinį 
lygi, lyginant jų pažiūras su iš
eivijos, nes yra pilnumoje 
pratę rezistencijos esmę.

Grįžtant prie “Dievas ir 
vynėje” tilpusio straipsnio, 
rasime redakcijos kritišką 
sisakymą apie disidentinį sąjū
dį. Pradžioje dėstomi disiden
tų samprotavimai, nenurodant 
konkretaus taikinio.

“Kol Tarybų Sąjungos >as 
nors nesugriaus ir mus neišlai- 
svins, mums reikia prie jos pri
siderinti ir siekti, kad joje bū
tų galima kiek lengviau gyven
ti. Taigi tenka pripažinti tarybi
nę konstituciją ir visus kitus įs
tatymus . .. Todėl mes, net rizi
kuodami pakliūti kalėjiman, 
turime kelti viešumon visus ta
rybinių įstatymų pažeidimų fak-

Atkelta iš 2 psl.)
“Tarybų Sąjungoje savaran

kiškos valstybės kaip tokios nė
ra. Yra tik viena vienintelė ko
munistų partija, kuri savo po- 
likitai įgyvendinti atsilikusioje 
Rusijoje sukūrė vykdomąjį or
ganą — valstybe, galinčia veik
ti tik pagal komunistu partijos 
nurodymus” ...

“Todėl Tarybų Sąjungos Ko
munistų partija, Tarybų Sąjun- 
ga ir tarybinė valstybė faktiškai J 
reiškia viena ir ta pati” . . .

“Taigi, visos Tarybų Sąjun
gos politinės sistemos branduo
lys yra komunistų partija ir, 
kalbėdami . apie tarybinės val
stybės gyvenimą, tikslus, esmę, 
turime kalbėti apie komunistų 
partijos esmę, taip vadinama 
marksizmą-leninizmą” . . .

“Taigi, kol valdžia bus komu
nistų partijos rankose, tol bus 
kovojama prieš Dievą, tol bus 
žudomos sielos“ ...

“Kova už sąžinės laisvę . . . 
yra kova prieš marksizmo- 
leninizmo filosofinį pagrindą, 
jo esmę, prieš valdančią kom. 
pariją. Tarybinę Sąjungos po
litinę sistemą '— žotbūune poli
tinė kova” ...

“Tokia, trumpai kalbant, ta- 
rybinės-ateistinės valstybės es
mė. Ir labai svarbu, kad jos ne- 
pamirštume ne tik formuodami 
mūsų elgesį bei pažiūras, oku
pacinės valdžios, kolaboracioni
stų ar kolonistų atžvilgiu, ver 
tindami tarybinį gyvenimo bū
dą, mokslą, kultūrą, bet ir žiū 
rėdami į lietuvių tautos atei- * lūs ir prašyti, kad Lietuvoie bū-

'tų užtikrifitos teisės, kurias ga- 
Išdėstyta pažiūra į komunįz- rantuoja Tarybų Sąjungos kon- 

m o esmę, kurios nepagavo mū- stitucija” .
sų išeivijos įvairiausi ideologą;. .- “Nors- tokios pažiūros pas 
ir žurnalistai. Pas mus viešpa- mus gana paplitusios, mūsų nu-

omone, jos giliai neteisingos, 
tautai žalingos” . . . ;

“Tikėti, kad Tarybų Sūjun- 

su-

Tė- 
ten 
pa-

šieji sutiks skleisti melagingas žinias, kaip jas skleidžia 
sugrįžęs Bimba ir Jokubka, bet kelionė Į komunistinę” 
Lietuva turistų nepadaro komunistais. Grįžę į Ameriką 
jie dar labiau šalinasi nuo bimbininkų, negu prieš kelio
nę. šalinasi todėl, kad bimbininkai nedrįsta pasakyti tei
sybėm apie gyvenimą pavergtoje Lietuvoje ir neturi drą 
sos pasmerkti to baisaus išnaudojimo.

pavergimu ir eksploatacija. (būtų įgyvendintos jo idėjos, jo 
Išeivijoje yra pamėgta bolse*- konstitucija Lietuvoje, reiškia 

pasirašyti Lietuvai mirties nuo
sprendį”

“Kovoti reikėtų ne už Leni
no įstatymų įvedimą Lietuvoje, 
bet už tai, kad mūsų Tėvynėje 
būtų laikomasi tarptautinių su
sitarimų, kurie jš tikrųjų skel
bia žmogaus teises ir 'laisves”__

“Paplito nuomonė, kad dėl vi
sos netvarkos kalta Maskva, ru
sai. Tačau . . . komunistinės i-, 
dėjos gražios ir;pati tarybų san
tvarka nėra tokia bloga. Taigi, 
tokie komunistai ir jų bendra
minčiai norėtų matyti ateities 
Lietuvą, siekiančia komunizmo, 
tik nepriklausomą, be tusu, bent 
tokia, kokia yra Jugoslavijoje, 
Lenkijoje, Rumunijoje” . . .

“Manome, kad ir be komen
tarų aišku, jog tokie norai ne
įgyvendinami”.
' Išdėstęs gan nuosekliai irvlo- 
giškai^y» pažiūras-Į Tezisfen- 
rijos esmę ir pasisakęs prieš di
sidentų užmojus, katalikų po
grindžio žurnalas nerado atsa
kymo, kaip ir kokiais keliais 
privalėtų tauta žengti į savo iš
silaisvinimą. Visą dėstyihą už
baigia pamaldžiomis vilionė
mis. • '' *

žinoma, ne taip jau lengva 
rasti teisingą, išeiti ir kelią j gra
žią ateitį . . . tačiau jei suprasi
me vienas kit^ irieiškosime tei
sybės, jei visi tikrai mylėsime 
-avo gražuolė Gimtinę ... jei 
sieksime Gėrio . jei pajusime, ' 
kad kentėti, kčft?oti ir mirti už 
Tėvenę yra laimė----anksčiau
ar vėliau mūsų Lietuvoje..išauš 
laisvės rytas” (Dievas ir Tėvy
nė No6.) * f

(Bus u)

— Brežnevas pasakė kalbą 
Sąjungos komunistinio jauni
mo kongresui, kurią pakartojo, 
kad jis neįsakys gamati neutr<> 
no bombos, jeigu Amerika ne- 
atnaujins jos gamybos.

J. VENCLO VA

Lietuviai žiloj senovėj
jog senovės lietuviai turėjo net bičių dievaitį Bubelių. kurios dar įtaka randama toli už dbartinės Lietuvos 

Be to, miškai teikė lietuviams daug uogų, grybui ribų”.
ir kitos naudos, gi upės ir ežerai —* daug žuvų, ypač 
ežeruose augo naudingas augalas agaras: A. Vambutas 
(Trys sakalai, 1962, 65): “Agaras — vandens riešutas. 
Jo šaknys yra ežero dugne, o lapai ir riešutai plūdu
riuoja vandenyj... Senovės laikais lietuviai 15 agarų 
kepdavo duoną, kuri buvo labai skani. Užtat istorijoj, 
minima, kad Lietuvos valdovai agatais vaišindavo 
savo svečius”.

Bendrai, senovės lietuvių ūkio klausimu d r. J.
šliupas (209-321) paminėjo: “Valgis lietuvių mėsa,| medžiais... Namas, kuriame reiškėsi senovės lietuvių 
saldus ir rūgštūs pienas etc. Seniaa valgė arklieną..:* gyvenimas, savo pagrindinėj foririoj arfiausiai abi)-. 
Gerdavo sunką iŠ uogų ir beržų ir klevų sulą... Vjrda ko senovės indogermanų (indoenri>pfeŠų). Bet dar ir 
vo sriubas... Lietuviai nuo seno žinojo rugius, purusrpšiandien ūkininko name primatmni ryšiai su žila *e- 
kvieciųs. miežius, avižas, linus, kanapes, žirnius, sof j nove, šitas tikras lietuviškas trobesys (klėtis) ilžsitar- 
ras_ Sodžiuose augino vaisių medžias, gyduoles”.

Kaip senovės keltai, lietuviai gjveno mediniuose 
namuose, dengtuose šiaudais ar skiedromis. Jie mėgo 
savo tropos čiukurus papuošti žirgeliais ar paukščiais, 
neskanu! dr. J. Baltrušaičio (13-16), tikėjo, kad šios 
puošmenos apsaugoja gyventojus nuo sunaikinimo, li
gų ir gaisrų.

Svarbiausias senovės .lietuvių trobesys buvo na
mas su kitais: prof. dr. V. Jungfer (Alt Litauen. 1926):. 
“Senovės lietuvis kaimietis apsodindavo savo kieme

Namas, kuriame reiškėsi senovės lietuvių

KELIOS PASTABOS
(Tęsinys)

Ten greiti žirgai yra brangūs”. O Ad. Brcmeniškis 
(1075 m.) rašė: “Traukos gyvulių mėsą (arklių) jie 
naudoja maistui’'.

Kati lietuviai buvo geri ūkininkai byloja 13 amž. 
Volynijos ir Lenkų kronikos, kuriose sakoma, jog, įsi
veržus į jotvingių-dainuvių kraštą, rasdavę daugybę 

- žirgu, gyvulių ir šiaip daug maisto atsargų.
Mūsų sesių lietuvaičių dainose taip pat giežiai ap

dainuojami lineliai, kurie lietuvišku šilku vadinami 
ir kurių apsaugai senovės lietuvis bvvo paskyręs die
vaitį Vaižgantą, buvo auginami jau žiloj senovėj, čia 
prof. dr. V. Jungfer (88-136) pav^aizdavn: “Linai ant 
nuosavo lauko subrendinti, nuosava rateliu suverpti, 
ūkiškose staklėse išausti, Lietuvoj nuo labai senų lai
kų buvo patikima medžiaga”.

Ypač pas senovės lietuvius buvo išsivysčiusi ge
rai bitininkystė: A. Jonaitis (Bitininkystė ir jos nau 
da< 1976): “Bitininkystė Lietuvoj buvo žinoma labai

Bendrieji.bitininkystės papročių teisės dės-' 
nhii ilra<rkIi į 1529 m. Lietuvos Statutą... Jie (bitinin
kai) tvaiku drevinių bičių ūkį ir mokėjo medaus duok j 
|<’. Didriu.lioi ii< j; ’ miškai teikdavo bitėms daug nok- vių tautai... jie turi išlaikę savo meną, savo papro- dabar.^ Ir taip galėjo klėtis išsilaikyti iki mūsų die- 
l;.ru“. O. J. Grim. (Deutsche Mytliologic, 580) nurodė, čius, savo drabužius ir tikrai taip pat savo statybą, nŲ archaišką formą iš tų laikų, kada ji betvo to-

I navęs ypatingą dėmesį pas lietuvius... Beveik kiekrie- 
I na lietuvių sodyba turi pirtį. Arti Metės randasi rūtų 
! darželis'”.

ę Pagel prof. P. Gdlaunė (60-7) seniausias lietuvių 
Visai teisingai mūsų architektas E. Arbas Nauj. ^besys buvo klėtis, apie kurį mošų etoigrafas dr. J. 

Viltis, 1973, 5 nr.) konstatavo: ’’Lietuvių tauta irgi tu-. Gimbutas’XAidai, 1950. 1 nr.) kalbėjo: *Sios dvi kJė- 
rėjo savo išskirtiną architektūrą, kuri susi formavo ’ties architektūros paralelės, graikų megatonų ir se- 
ir išplaukė iš mūsų krašte vartojamos friedžiagOs, k!P*novt-s Europos gyv. namas, rodo, kad HetnxiU lig šiol 
matinių sąhgų it tautos išskirtinių papročių”. Vokioj^’^^05^ klėtis yra išlaikiusi labai senovišką formą... 
čių meno istorikas prof. dr. R. DctMefsen (45sl7 senovėj žemdirbys galėjo sukrauti savo derlių
rodė: “Niekas negalėji įnešti pakeitimų senajai lieto- j<lvauge po vienu stogu sn žmonėmis, kaip pasitaiko ir

APIE SENOVĖS LIETUVIŲ STATYBĄ BEI 
TROBESIUS

kia pat, kaip ir gyvenamas namas. Toji forma galėjo 
būti bendra visai indoeuropiečių giminei”.

KRAŠTO GYNYBA
Kaip anksčiau pastebėjome, jog senovės lietuviai 

labai mylėjo savo tėvynę ir visuomet buvo pasiruošę 
ją ginti nuo priešų. Jie net tikėjo, kad žuvusių už sa
vo kraštą karių vėlės eina tiesiog į dausas bei dangų,, 
kur jų laukia laimingas gyvenimas: dr. E. Kraemer 
(9&-10); “Čia (dangui) didvyriai nešioja baltus dra
bužius, gferia midų ir Bsisi minkštuose pataluose”. ’

Todėl net buvo susidaręs visuotinas krašto gyve 
n’mo PaPr°ty-s: prof. R. Batūra (Lietuvių karas su 
kryžiūbėiais, 1964, 85 p.).ySenps visuotinas krašto gy? 
niiuo paprotv-s išliko gana ilgai. minimas 1387 m. 
Jogailos privilegijoj ir vadinamas vytimi (pagoiria). 
Priešą vyli iš savo šalies privalėto kiekvienas, bet k<K 
kios padėties ir bet kurio luomo vyras, galis nešioti 
ginklą”. .

O patys šalies gynėjai, anol S. Daukanto:’“Vadi
nosi vyčiais, nes turėjo vyti priešas”. Prof. A. Rimka 
(179-22) papilde: “Pirmoj eilėj-buvo asmeniška tar
nyba sn ginklais ir žirgu — tai tikrieji kartot?— iy. 
čia i (pas senovės lietuvius)”. Gi lietuvių uarsii. 
mą gudų poetas M. Bahdanoviė savo spectaHągnr eilė
raštyje “Lietuvos vyčiai” net pabrėžė; “Niekam nepa
vyti. n u kovoti vyčių tų senovės Lietuvos”.

(Bos daugiau)
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sipažinęs kaltu, tik už vyriausy-

TEI-------BE 3-5893

liūs ir kad ji tikisi kainų apakėli- GAIDAS DAIMIDsusirinki m l
Gi JAV žemės ūkio departs-

%

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 WmI 103rd StreO 
Valandos pagal stuitanma-

99IS Southwest Hwy Oak Lawn 
Tel. 499-131*3

I

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

-Ii įvairiu atstūmę.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996

OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

2618 W. 71 St. Tai. 737-51*5
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

x ^contact lenses’”

DR. K. G. BALUKAS ’ 
UUttKUA IR MOTERŲ LlCėua i 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGMA 

6449 So. PuUski *d. (Crowtord I 
—Les! HhriRhiw). WV LU 5-6444 . 

k, tina ’punkte susitarimą.
Je* n«zMiUepiA. skambinti 374-8004.

PERKRAŪSTYMAI

» MOVING
Leidimai — °ilna dperauda 

ŽEMA KAINA 
rR. SE R it NA S 
Tai. WA 5-8063 ■

. - ' ’ i
-ORTHOPKDAS-PROTEZISTAE 

, Aparatai - Protezai. Med. ban- 
i Speciali papafbzTLioms.
r (Arch Support^ -ir 't L

chard 1. Eanna U. S. Distrikto !

Nuo

NUBAUDĖ BUVUSĮ KONGRESO NARĮ
Nubaudė buvus;

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENA DIENA BUTINI KPIK^ClONIUi

C ‘ ^Įėjimo ir sumokėti į valstybės 
^Suvęs Ka iždą 10,000 dolerių.WA^HINGTON.

-----AV,VVV UVICll^.

1 if orai jos atstovas kongrese Ri- į Hanna turės kalėjime tupėti 
v _____ ’ mažiaus'a i 6 mėnesius-iki galės 

te sėjo W. Bryunt yra ^nubaus- gauti malonę ir tūti palestu iš 
tas nuo 6 iki 30 mėnesių kalėji- kalėjimo. Hanna # liausmę žada 
mo bausme. Kongresmaoas Han atlikti Maxwell Air Force Base 
na rastas teismo kaltu priėmus ' kalėjime Ąlabamoje, kur sėdė- 
200.000 dolerių ^bakšišo” 1969 jo buvęs valstybės prokuroras 
m. ir 1975 m. iš Korėjos preky- John Mitchell. Sprendimą pas- 
bin’nko Tcngsun Park. Kongr. fkelbucL jis turės laike 30 dienų 
R. T. Hanna buvo nariu 1963 iki pris^tatyti į kalėjimą.
1974 m. h* per tą laiką jis rėmė tlanna advokatas Uh. ^McNelis 
P etų Korėjos reikalus kongre- sako, kad jo Tdijęntas Harina 
se ' i yra padaręs klaidą santykiau-

Paskelbus teisėjui sprendimą. J™?* su Park‘
R. T. Hanna nustebo ir dreban- bet ]is’

• čiu baisu pareiškė teisėjui Bry-'^ino ka,tu- Jo
ant: “Aš atsiprašau teismo. At- kam nieko gero ^n’
siprašau ir žmonių, kurie maneUnB 38 ^ona ‘ir t

' rinko j visuomenės įstatą. Aš _T.
tikiu, kad metams slenkant, ku
rie dar man paliko, galėsiu atsi
teisti už padarytus darbus”. R.

: T.' Hanna yra dabar sulaukęs 
DR.FRANK PLECKAS;jat64 metUS\, t j Hanna yra tuo tarpu vienm- 

t tėlis kongresmanas, .buvęs ir 
galbūt būsifnas, teismo nubau-

• stas Korėjos ir korėjiečio Tori- 
gsuft Park skandale.Taipgi buvęs

Vai agal siuitarim^ Uždaryta treč: kongreso atstovas Otto Pass- 
------ ----------------- -------------- man yra Korėjos skandale ap-

. ‘K.LE0NAS SEIBUT1S kaltintas. Tikima, tame pat Ko- 
‘ rėjos skandale bus' apkaltinti 
1 dar du kongresmanai.

inkstų ir Ilapumo takų 
CHIRURGIJA 

695-0533
Fom V.llay Medical Center 

860 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DĄRGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 

'Medicinos direktoriui
1438 S.^Unhewn -Rd., AA/esRhester, IL.
VAJLA’ T)OS: 3—į darbo dienomis ir 

kar antrą šeštadienį’8—3 vai 
Te’: 461-2727 arba 562-2728

H4KSTŲ, PŪSLĖS i< 
PROSTATOS CHIRURGJJA 
■3656 WEST63H STREET 
VaL -antinu. .1—4 popiet 
ketvirtd. Š —7-VaL vak 

, -Ofieo 4aM,: 776-2830 . 
Rezidencijom, telef.: 448-6545

klauso tik nuo Hanna ‘malonės 
jo uždarbio.
Teisėjas Bryanot višdėlto, 'ne

atsižvelgdamas į nieką, šaltai 
paskelbė bausmės dydį. Haima men tas praneša, kad JAV dar 
pareilkė, kad teisėjas pasielgė tebėra neparduota ir nesuvar- 
teisingai, pildydamas savo pa
reigą ir įstatymus.

SOJOS PUPELIŲ RINKA 
NEAIŠKI

Visai netikėtai Brazilija su
stabdė sojos .pupelių bei .jų alie-

Buvę r jaus pardavimą j užsienį. Mano- 
’ kongresmanai — R. T. Hanna ma, kad Brazilija šiais 'metais 
j ir 0. Passman yra demokratų yra menkas sojos pupelių der- 
-į partijos nariai.

-d R. T. Hanna būtų galėjęs gau į mo.
Į ti bausmę, jegiu jis nebūtų pri-

pR. VYT. TAURAS 
'■'j- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Į 
Bahdra praktika, spec. MOTER J ligcc,;

Ofisas 2652 WEST 5Yth SYREET 
fel. PR 8-1223

OFISO VĄL.: pirm., antrad., trečiad. 
-ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Sc^tadie- 
niaxs 2-4 vaL popiet ir kitu laiku:

pagal susitarimą. J

■ ’2450 W»st 63rd Stv Chicagc. HL 60629^1 

Tetof.: PRosp^t 6-5084
d" 111IIB 1 —11 1 -

Gėles visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Ttlfonah PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barba ros Ir Gene Drishiy 

T---  •

1914 metų
Midland Savings aptar

nauja taopymo ir namų 
-paskolų reikalus visos mū 
sų apylinkės. *Dėkojame 
dums liž mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir -ateityje

Sąskaitos apdraustos iki 
$40,000 .

2657 W. 69 STREET 
Chicago, TL 60(^9

Tel. 925-7400
8929 SO. HARlEAA A V E., 
Bridgeview, Illinois 60455

T^t S98-V4G0

Ąji -accounts com
pounded daily =- 
Passbook Savings, 

pairi nirarterly.

M. Šileikis Potvynio madona

Į SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos •.programos Iš W0PA, 

1490 iciL A -M.

L’retuvip "kalbi: 'kasdien nuo pir- 
rbddienio iki -penktadienio 8:00 
—3^0 vai. popiet Šeštadieniais 
4r-sekmadieniais nuo šiSO iki 0^0 
vaL tyto.

Vedėja Aldona Daukva

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. AAAPLEWOOD AVE. 
'CHICAGO, H.U 60629,

• >na PLEASE 
intake people 
mere oaref ol

totą praeitų metų derliaus 5 mi
lijonai tonų sojos pupelių.

Kaikas mano, jog sojos pupe
lių kainos visdėlto pakilsiančios, 
nes jas stipriau pradės supirki
nėti Sovietų Sąjunga ir Kini
ja. ,

MIDUUffll 
SAVINGS
AND-LOAN ASSOSIA-TiON 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO.'HXNOJS 60632
PHONE 254-4470

u Years >3vm£s 
Certificate

(Mfnimnm S5,000j.

Frosty Cranberry-Orange Relish Pie 1
Martha Logan.

f

Desserts for holiday meals are rich and tempting. Pies are 
popular desserts, and it is traditional in many homes'to*have at 
least two different kinds so family and guests may have, a 
choice - ora sliver of both .’Pumpkin, mincemeat and pecan 
are favorites. A refreshing addition to the pie desserts is Frosty 
Cranberry-Orange Relish Pie, an easy-to-prepare delicacy.

Packaged thawed frozen -cranberry-orange refish, marsh
mallows and sugar are combined and -heated-in a saucepan 
Until the marshmallows mek. Cool and fold into whipped 

r cream. Finally the screimpdoto mixture « poured Into a baked 
! tender, flaky pie shell. Frosty Cranberry-Orange Refish Pie can 
I be prepared ahead of time end frozen, so there is no last 
I minute rush or fuss.

Frosty Cranberry-Orange Relish Pie 
Yield: 9 inch pie * ! -

Ba ked SLinchSwif t ’ni ng/ 
Jewel Shortening pie 
^hell

10 ounce package frozen
____ cranberry-orange

refiah.tlmwed

20 friMzHllMTshinHikre* 
% cup sugar

cup whipping cream or 6 
ounce can evaporated 
milk, chilled

iriwi, -wwwwm

^Combine relish, Wtorshtnafiowa and sugar in heavy saucepan, 
a Otor and hewt slowly until fnanhmallows melt Stir occasion- 

L ally. Cod. Whip cream or fhilk in a chiHed bowl until stiff 
4 peaks form. Fold hito rebablure. Pour into cooled baked 
1 pie dheU. Wrap for freezing. At serving time, remove pie tern 
f freezer and let stand 10 minuter before writing.

a\l tikrviV 'H būshj'su lavini". — 2 Motei 3:1X
Šitie žodžiai suteikia labai daug paguodos Dievo žmonėms visur ir visa

da, kuomet jie stengiasi atlikti kokią nors dali Viešpaties darbe, klausydami 
jo pakvietimą ir pildydami jo įsakymus. Jei Dievas yra su mumis ir yra 
mūsų Gynėjas ir Glabėjas, kas tad gali prieš mus būti? Kaip Mozė turėjo 
daug kliūčių ir trukdymų, taip ir mes turėsime įvairių kliūčių, trukdymų ir 
pasipriešinimų, nes tebeturime patys savo kūno silpnybių ir netobulybių, 
kurios kartais, kenkia ir kliudo mūsų pasistengimui sėkmingai tarnauti Vieš
pačiui ir tiems, kurie yra jo. Tokiuose atsitikimuose reikia nukreipti savo 
išmanymo akis į Tą, kuriam mes tarnaujame ir atsiminti jo pažadą: “E tik
rųjų aš būsiu su tavim”. Taip darydami mes iš tikrųjų nugalėsime.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bcr «ur yra mi 
rusieji? | klausimą Atsako knygutė '^Viltis po mirties'’, kurią gausite n« 
mckamaL Rašykite:

F. ZAVIST, -37)5 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

VWAV.V?.VWSWVuWta

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai

vargom...
— Na, o kaip toliau?
— Paskiau visi išsiskirstė 
jnudu su vyru nuėjome gult

— Na, o kaip toliau?
— O, tai buvo ir prieš vestu
ves. žinai, šiais moderniais 
iaikais...

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

Narė/e sužinoti
Senmergę* norėjo sužinoti ' 

apie ’pirmąją naktį ir klausi
nėjo jaunamartę:
— Girdėjau, kad neseniai iš- 
lekėjai/ NŠ> ;šakyk, kaip ten

J buvo? - /, I • - * • -
į — Labai 'paprastai. Susipaži- 
į nau patinkamą berniuką, inu- 
; du ilgąITdraųgavom. o vėliau 
* nutarėin Sukurti šeimą. Sek- 

madiėn^Btfvo/vestuves, — aiš- 
į kino jai jaunamartė, bet sen- 
;kmcTgč -vis kiouse:

— Na^ o*kaip Toliau?
H’ — Buvo vestuves pas mano tė- 

šo-
pa- 
Ten 
šo- ■

— Amsterdamo mažėjuje ne
žinomas žmogus supiaustė du 

Van Gogh o paveikslus.

CHICAGOS Lietuviu Suvalkiečių 
Draugijos eilinis susirinkimas įvyks 
•penktadint balandžio 28 d., 7 vai. v. 
Vyčių salėje, 2455 W. 47 SL

Nariai prašomi atsilankyti, nes yra 
daug svarbiu reikalų aptarti. Po su- 
s’rinkimo "bus ir vaišės. E.^frirn^ys

• vus, ten valgėm, gerom.
; koih rir dainavom, kol visi
’’ nuvažiavom-iį ^jo namus, 

taip 'pat ^Igem, gėrėm.
k o nrir dainavom, i<ol visi pa -I

LIETUVI! Žagarės Klube eilines 
no--u susirinkimas j vyks sęsrradieri., 
ba’.mdž.o 3) d.. 11.00 pilės rietus, 
Arzlės .Ao;ak salėje 4500 S. Talman 
A<t Karlai kviečiami 'aUilunkyi, 
ik,- yra -svarbiu reikalų ^aptarti. taip
gi laikas uŽsir-a kėti klubo • uokles, 
kad neliktume'e 'fcurpehduiti

•Bus-i” vašės
1 "Rožė Dldžgalvis, ras*

| . . BALZEKAS MOTOR’S
| 4030 Ąrchėr Ave., Tel. VI 7-1515

^Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis

Vofare Premier Coupe

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

-6ertnu£ Tncc'hanikai tars virio ir priežiūros deprirui menk

The home pictured above 
doewnt appear much different 
than any typical suburban 
home. But H incorporates en- 
•rty-sarinc feature* bi de
sign, materials, and appli
ances wMch can cut energy 
seeds by wp ta M percent It 
has twa heat-circulating 
Heatflator Fireplaces (right), 
dcnigned to room air in 
threwgh the lower vents, 
warm It and then re-direct

yootn.

The more effective use of 
metert- 

and -Appliances cen well 
rtoe hpfv ctxhAif the oott oc 
hmitag Mtdteoollng oer homo. 
Thta cladm is being proven by 
New Yarn Lang 'IsUrd Sav
ings Btdk. **janeoewy 

hmm was built 4o demon
strate the mshy practical wsys 
ef cdwHinr bflBfgy. The to- 
tol Addttltatol cost of th*M 
Mipm*nmto Mu 'wppreflri- 
mAtely KOOO < .. projected to 
Be Wiifinm Mthfa M b t 
yaan tbroosh odaoed er-

mixtion. within walls uid-eeil- 
ing fits well n In earthen bernai 
around the foundation, orien
tation to seasonal sun 
tudes, energy-waving appli* 
ances and fireplaces.

places re-circoMie heated sir 
back into the room. This fea
ture alone rererse* the usual 
beat lots characteristic of most 
fireplace*, according to the de
signers of “Centenersy ~M.*

Yhc fkrepLaeei were tepplieA 
br Home Craft*, Inc^ Zfcwcl 
Park, New York. HeatilaXr 
Yirrįiooe, 4 DMito* of Ved* 
JnUuitrir*, Juc, located fa ML 
Pleawtrt, Fbtm. wuma/acturwr 
a complete &** of

mated Areplacee

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

1410 So. 50th A^e., Cicero
Telėf. 863-2108-9

FRYS MODKNiSKOS KOPLYOOS
AIKST* TUT0M0BIL1AMS PASTATYTI

NARIAI:
Chkacoc

Littuvię

'jMotavię 1 

ireidorrą 

Asociacijos

ambulance 
patarnaVi
'MAS

fit *NAXT1

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE 'MIESTU 
DALYSE.

-POMAS 4R LAURYNAS LABANAUSKAS
6307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArdi 7-344U

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, lit Phone: Olympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
*»48 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette ^1571

GEORGE F. RUDMINAS
'5313 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArd» 7-1138-1131

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICX>

4424 WES1 69tn STREET Krpnbllc 7-1218
2314 WEST 23rvl PLACE Vii Unia 3-66 D
liužb Southwest highway. Paio« huk i^l 974-4411

3354 Bo. H ALSTKD STRNST Phone: TArd> 7*191)
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NEPATENKINIMAS

atsiustus adresus.

GERAS AUTO PARDAVIMAS

2625 West 71st Street

Equal Opportunity Emloyer

Visas ir visus kviečiame i didžiąją taiką.

Naujienoms, reikalingas

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

Siuntiniai Į Lietuvi

Adresas

Adresas

Pavardė ir vardas

Adresas

RIMTAS NAMŲ 
PARDAVIMAS

Insurance, Income Tax
951 W. 63rd St Tel. 436-787>

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba ir Remontas

• E anksto be raginimo pratesiu savo prenumeratą, taupydamas laiką Ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede _______  doL

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

1X1 Frank Zapollt 
taoavk w.vstt* st 

GA 4-^54

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.

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, 111. Tel. VA 7-5980

LAIKRODŽIAI lr SRAMGRNYBtt 
/

Pardavimu ir Taisymai
2M WEST STREET

. TeMu RlFublte MW

♦ Marius Kieta planuoja išva
žiavimą į SUNNY HILLS, Flo
rida balandžio 29 d. Kreipkitės 
737-1717. (Pr.)

ĮSTATYMAS DUJŲ 
REIKALU

— Anatolijus Kairys iš Gage 
Parko, žinomas rašytojas, dra
maturgas ir poetas, tapo nuola-

— Po/zia Marta Gydąs iš Bri- 
hton Parko, platinimo vajaus

ATSILANKYKIME I SUSIDE 
ginusiųjų Minėjimą

■ ■ z fį > 1 Jš m. ge^TŽės 7 dieną, 11 va

DOWAGIAC priemiesty, Michigan, 
parduodamas 2 butu namas su geso 
šilima ant 65x220 pėdų sklypo. $12.- 
300,. Chicagos tel. 737-7946.

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

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60608

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipia^ i visus skai* 
tytojus ir i visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei,- bendromis, jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rei. 
kalų renesanso. - —

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS ‘TERMINAMS 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKWW^ t 

DEL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

HELP WANTED — MALk 
Darbininku Reikia

M. HMKUS 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto UWlmą< 
Dirbu Ir užmiesčiuos* frelt 
rantuotai Ir sąžiningai

KLAUDIJOS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ava. \ 

Tai. 927-3559

Namai, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

MARDA NOREIKIENt
Weft IHh St, Chicago, HL S0621 • TeL WA 5-2737

DIMIf MdrfnhhnM f*r»« rOita* Jvilrlg prothu 
MAISTAS Ii IUROPOS SANMLIŲ.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytoj ame.

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. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

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

PETRAS KAZANAUSKAS,. Prezdentaa >

2212W. Cermak Road Chicago, III. Virginia ‘7-7747

PERU KOKAINAS
Kokaino į JAV daugiausiai at 

vežama iš Peru. Ji tenai gami
na indėnai iš specialiaus augalo 
lapą.'

Peru valstybė preš tuos ko
kaino gamintojus ir šmuglerids 
yra paskelbusi įstatymą, bet jis 
mažai veiksmingas., jei JAV ne 
padėtu šmuglerhis gaudyti ir 
neprisidėtu piniginiai perauklė
ti indėnų habi auginti kitus nau
dingus ir pelningus žemės ūkio 
produktus.

padėti teisininko Prano Šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI

LATHE OPERATOR AUTOMATIC
Openings now on 1st & .2nd shifts 
for experienced set-up and operators. 
Preferrably Warner & Swasey auto
matic. Contact: J. Erskine, WYCO 
TOOL CO. 282-3411

— St. Vilimavzčius, Grand 
Bend,Ont,.ž,emos metui buvo iš
vykęs Į St. Petersburg. Fla., 
Giųžęs į Kanadą ir keisdamas ad 
resą, atsiustą 10-kę Naujieną 
paramai.Dėkui už-auką ir už ge
rus linkėjimus. Taip pat dėkui 
Toronto tautiečiui, užsisakiu
siam Naujienas vienęriems me 
tams ir atsiuntusiam’ $2 ją pa-j 
ramai, bet pavardės prašiusiam j 
neminėti. Platinimo vajaus pro-] 
ga Naujienos yra siunčiamos 2 
savaites nemokamai pagal gau
tus pageidavimus bei skaitytoją

Su legallškotnta formomis
Knyga su fermomis gauna 

ma ^Naujienų’ administracijoj 
Knygos karna Su legalilko 
mis formomis — ®3J0.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St, Chicago Hl. 60608.

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

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
-NAUJIENOSE" — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKTA BlZNYi*

Įvairi apdrauda — INSURANCE 
JUTU NUOMAVIMAS — parenkax 

nuomininkus
. 4243 W. 63rd SL, Chlcags 

Tel. 737-0600.

Atsiminimų Skirsneliai 
atspausdinti/

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

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

Knygos kaina— 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S.-Campbell Ave.
Chicago, m. 60629

Juozo šmotelio

DtMIlIO .
,2—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $91 pušmfčlul 
.lability apdraudimai penaimnkamt

Kreipti*
A. LAURAITI S■ -

4M5 *•. ASHLAND AVI. 
3SM77J

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MAROURTTR Oirr PARCELS IIRVK8 
IMT W. Wtfc SL, Chlcapa, IIL #09. — TH. WA 5-3717 

H3J Sa. Halstad H, Chicago, IIL «OOC — T»L XS4-33N 
V. VALANTIMAI

Didžiausias kailių 
pasirinkimai

J** vienintelį 
lietuvį kailininku 7^ 

Chlocgo)® 

V'Slnormana 
^jgkBURŠTBINĄ 

263^829

S77-84S9

— Meno kolekcijos išparda
vimas. Komp. VĮądo Jakubėno 
žmona kviečia norintiems nusi
pirkti. meno kūriniu, atsilanky
ti ši šeštadienį arba sekmadie
nį balandžio 29 ir 30 d., nuo 12 
iki 4-tos vai. p. p. 6506 S. Arte
sian. Kaina nuo 50 dol. ir? virš.

(Pr.)

BRIGHTON PARKE: 21 buto mi£ 
rinis namas, gazu šildomas dau
giau kaip $36,000 metinių paja
mų, kaina — 5 metu pajamos,
MARQUETTE PARKE: didelis mū

rinis bąngales, gazu šildomas. Įreng
tas skiepas, 30 pėdų sklypas, S37,500į

TURIME PIRKĖJŲ, trūksta namu, 
25 m. kaip be pertraukos tarnaujame 
lietuviams ir jų draugams

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

r, - — American Travel Service Bureau 
9727 S. Western Ave^ Chicago, UI. 60643 

w . TeleL 3Į2 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kaštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apslankymui Amerikoje ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais.

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

Šiais metais automobilius ga 
minančios bendrovės giriasi 
geru “derliumi”. Esą. automobi 
liu pardavimas esąs labai geras. 
Pavyzdžiui, GM b-vė pasigiria, 
kad ji 1978 m. pirmame ketvir 
tyje uždirbusi 870 dol. arba 3,03 
dol. kiekvienai GM b-vės akci
jai. Iš viso šią metu pirmame 
ketvirtyje b-vė pardavė autom o 
biliu už 14.9 biL dol.

ratore, užsisakydama jas vie-1 
neriems metams per savo drau-Į 
gę ir parapijietę p. Martą Bak-i 
šiene, gyv. Marquette Parke. 
Kalbėdama apie savo ir visu lie
tuviu reikalus, jos priėjo išva-i 
dos. kad visu lietuviu gerovei ‘ 
reikia palaikyti Naujienas ir. 
kitą lietuvišką spaudą, teikian
čią teisingas informacijas. Nau 
joji mūsą prenumeratorė p.Mar 
ta Gydienė yra žinoma versli
ninkė. ilgus metus laikiusi sve
tainę prie 46-tos ir Fairfield 
Ave., kurią su namu pardavė sa 
vam tautiečiui, o dabar dalį lai
ko dirba savo parapijiečio ir gi
minaičio likeriu parduotuvėje, 
prie 44-tos ir Maplewood. Dė
kui jai už dėmesį, Naujienoms. 
Taip pat dėkui p. M Bakšienei/ 
ne pirmą kartą prisidedančiai 
prie platinimo vajaus ir mums 
pranešusiai gerą žinią apie nau
ją prenumeratorę.

Kada žmogus gali būti pilnai’ 
patenkintas’ gyveniniu? Ar'ta
da; kada lJiŽ ftfošia loterijoje 
1,000.000 doferiii? Atsakymą iš 
girsite šį šeštadienį 9:10 vai. v. 
per “Gerąją Naujieną Lietu
viams”, radijo banga 106.3 FM 
per “Lietuvos Aidus”Jei neturi
te galimybą* išgirsti šios prog
ramos .asmeniškai, pareikalau
kite nuorašo, prisiusime veltui. 
Norinčiam įsigyti šios progra
mos juostelę (casette) kaina 
$3.00. Rašykite šiuo adresu: Li
thuanian Ministries, P. O. Box 
321. Oak Lawn, 111. 60454.*

—P. Kazirskis, EacįZ\vische- 
nahn, V. Vokietija, atsiuntė to
kį laišką: “šiandien kovo k 13,J 45 m.rf. MrirqiWfS Pari* o šv. 
gavau Naujieną 23, 24 25 33 ir Margelės. Gigjimo^ lieluvią • pa- 
36 nr. Kaip matote, mes Jaikraš rupijos salėje (6812 ’ S. AVash- 
čius gauname labai pavėluotai ter.aw Ave.}, LB Marquette Par- 
ir dargi ne visus numerius. Man APyh v*ba (ft) ruošia Ka- 
atrodo, ar Tamstoms negeriau k<ntos,...Stonio ir i Andriuškevi- 

; būtą man, o gal i^-kitiems čia!či-.us minėjiinn šešerią metu, 
j gyvenantiems, atsiusti savai-] traiškė* mirties sukakties pro- 
1 tėję vieną kartą pundeliu.Aš majga Minėjimo programą tūorg.t- 
I nau, kad bent visus' numerius {hizuvo mok-vfoia Teodora Šerą-, 
■gautume; nes didesnis -pundu-‘pmienė ir*pęd. Ignas Se/apinas; 
kas .pašte negalėtą taip lengvai Pritaikyto/- dainos, detlamači- 
pasimesti, Priede rasite $5 do- jos, I. Serar.ine trumpa paska>- 
vaną laikrasio reikalams”. Dė- ta Dainiui; .kams ak on ganuos 
kui už laišką ir už auką. Kol J- jaunosios kartos kylanti pianis- 
AV paštas nepasitaisys, veltui tč Kristina Griniūtė.
bus mūsą pastangos . tiesą, kad . A^ilankydami minėjimai!, pa- 
New Yorko ir Pvomos politikie-’gerbsime ne tik susidegiimsiuo- 
riai nutarė sulyginti komunis- sius, bet ir \isvs kitus tautos d>l 
tinį ir kapitalistinį pasaulį Jei ’dvynus, žu tįsius už Lietuv s 
tai tiesa, tai vakariečiu pašto 
organizasija komunistinį jau I ^sliavos ^.ckyklos kieme bus 
“pasivijo”, o gal ir “pralen-. kėlu mos prieš pamaldi, 10 v 
kė”. •* 15 * min. o :r pačios pai.:aldcs

t } skiriamos ž ivusiems.— Higinas Gečas iš Marąuet-1 
te Parko jau išvyko į savo vasa
ros rezienciją Union Pier vasar
vietėse. Ten esančią dauglio vi
lą savininkai jau yra griže .ir. 
priima svaitgaliu svečius, at
vykusiu pasigrožėti gamta, pa
kvėpuoti tyru oru, susitikti su 
bičiuliais.

tmiu Naujieną skaitytoju, užsi
sakydamas jas vienerienis nie- 
tamv. Praeitą sekmadienį^jam- 
būvo įteikta Dra
nė premb^^uz^rilrnaną 
“Po Damokslo karęfuk. Jis yra 
pedagogas, tapęs*,nekilnojamos 

tapo Naujieną prenume-i nuosavybes tarpininku. Tačiau 
užsisakydama jas vie-Į visuomenėje žinomas kaip kuk 

tūros daibuotojas. buvęs . LB 
Kultūros tarybos, pirmininku, 
puoselėjęs scenos meną ir įve
dęs teatriniu gruprą bei paskirą 
scenos darbu toj u sąskrydžius^ 
varžytines. Literatūrinę veiklą 
pradėžjęs poezija, jis yra įkopęs 
į kultūrines aukštumas. Malonu 
jį turėti nuolatinią prenumera
torių sąrašuose ir, dėkojant už 
dėmesį gerą žinią ' skelbti vi
siems skaitytojms. _ <

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

5 KAM B. labai modernus mūro na
mas ant plataus sklypo, tinkamas šei
mai žavingai gyventi. Arti 73-čios ir 
Kedzie. $39,800. .. į
5 KAMBARIŲ naujo tipo mūro nariįas 
:r garažas. Centrinis oro šildynjas 
ir vėsinimas. Galima tuo i pažiūrėti 
ir nupirkti už $28,350. MSItjiietUTPk.

MODERNUS 15 metu -mūro maudas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi- 
;o patalpa. Daug priedų, vieta Mar- 
ųuette Parke, aukšta kokybė, žeina 
kaina. * *:-

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas /Mar
quette Parke.

TVIRTAS 2 aukštu ..mūras 2 butai 
ir maloni biznio patalpa 2 auto ga
ražas. Savininkas nusileido iki $38.500.

DIDELIS ir patvarus pamas Mar
quette Parke gabiam ir tvarkingam 
žmoguį 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. tf į

RADO 20 BOMBŲ
CHICAGO. — Federal, šauna 

mu ginklą kontrolės agentai su
rėmė tūlą Edwardą Charles Wal 
lace. gyv. 22*14 W. Lyndale, ku
rio bute rado 20 “bombą”, ir nu 
statė, kad jis tokias bombas 
dirbo perdavimui, gaudamas po 
$50, už kitas po $75.

Bombos buvo gaminamos iš 
lęeliiĮ parako pripiltą vamzdžių, 
apie inčą (nykštį) skersai iri 
nuo 12 iki 14 inčą ilgumo.

NAMUS"-
IR VISKĄ NAME

Telefonuoti: ' .
523-9367 arba 737-0397 

ALEKSAS

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą Ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus_______ doL

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

? ^Ilinojaus valstybės Atstovu 
j Rūmai nori priimti įstatymą, 
i kuris draustą dują kompanijoms- 

TAURAGĖS KLUBAS kvie- nutraukti duju tiekimą apart- 
Motinos mentuose, kai namą savininkas 
gegužės‘mentuose. kai namo savininkas 

7:30 vai. vak. Tuomet nuomininkai turės tei
sę apmokėti duju sąskaitas ir 
už dujas sumokėtus pinigus jie 
galės atsiskaityti, iš mokamos 
nuomos.

čia visus į tradici 
Dienos Banketą š.
6 d., šeštadieni 
šauliu namuose, 241 
St Bus motinu pagerbimas,! 
šalta ir šilta!1 Vakarienę, gros’ 
Ramonio orkestras. įėjimas 8 
dol. Rezervacijoms tek 476- 
8417. (Pr.)

♦ Sesutės Drūtytės, V. Karo- 
saifė ir Jaun. Puodžiūno baletas

, atliks programa tradiciniame
♦ 1978 m. kelionių Lietuvon j Ddūku> Draugijos baliuje gegu- 

tvarkaraštis jau paruoštas. Dėl ’žės mėn. 6 d. 7.: v. 30 min. Jau- 
įnformacijų kreiptis pas Marijų j nimo Centro didžioje salėje.
Kielą, 6557 S. Talman, Chirago, Staliukus rezervuoti :925-9159, 
UI. 60629. Tel. 737-1717. (Pr.) 927-3375, arba 927-5980. (Pr.)

f--  — — ---------- - ------
• Užsakau' Naujienas kaip dovaną savo _____
yra naujas skaitytojas. Priede_______ doL

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

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

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

HELP WANTED — MALE
_____Darbininky Reikia

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

we’ll 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
$ Turret 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!. 
374-8121

IIHII l UI 

t “LIETUVOS AIDA! 
ra, KAZE BRAZDZIONYT!, 

*» PROGRAMOS VEDRJA
J/ WOPA 1490 AM Fit at 9:30—10:00 p.

WLNR 196.3 FM SaL at. 8:00-.ie:ft0 p. m. 
2646 W. 71st Streat, Chicago, llltoots 60629 

.a ‘ TeM. - 778-5374 -V L \

BEST THINGS IN LIFE




