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Kaltina Argentiną

Brangsta veršiena
jo. kad Afganistane peifrigalėtų
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savo draugus. Jie tik pakeiti 
Vardua. ,* *?- ** VK

su tvarkiusios energijos 
ir naftos bei žemės alie- 
importo deficitas tebera 
didelis kas sudaro bili-l

JO

d) — Užsienio finansų rinko 
j e dolerio vertė kiek stabiliza
vosi, bet finansiniai sluoksniai 
mano, kad JAV toli gražu dar 
nėra

WASHINGTON,— Maj. gen. 
John K. Singlaub balanžio 26 d. 
pasitarė viešai, kad prez. Car-

vadas, nes paruoš, 
naujus patvarky

vos 766

Gal todėl iki šiol Argentina 
nepasirašo 1967 m. Meksikoje

gy-,
ir J BUENOS AIRES.—Argentina 

i savo žemėse turi nemažai ato- 
I minių žaliavų. Ji yri šiandien

š- tarties, vadinamos “EI Tratado 
v- j le Tlateloco”.

J) * _ _ . . * L- ’ JAV-bių generolai

Moxshninkai ir specialistai sprogdindami atomą žemės gilumoje, manė, kad ji neprasiverš į 
paviršių. Sprogimo galia buvo tokia didelė, kad nuodingos dujos sujudino žemės paviršių ir pra
siveržė paveiksle matomais -nuodingų dujų -debesimis. Da^ar uždrausta sprogdinti atomo bom
bas ir po žeme.
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KARIAI NU V
PASITRAUKIA IŠ POLITIKOS 

ILLINOJAUS ATSTOVAI
J;e kaltinami kišininkavimu ir nubausti 

t 
Ilinojaus 

atstovavęs Čikagos gyventojus 
nuo respublikonu partijos at
stovas Walter McAvoy, pripa
žintas kaltu vasario mėnesyje, 
apkaltinus kišininkavimu, balaii-

. džio 26. d. pasitraukę iš parei
gų. Jis visdėlto pasilieka dar ku
rį laiką Atstovų Rūmuose iki 
bus rastas jį pavadojantis kan-' 
didatas. /

Atstovo McAvoy vieton res
publikonų par t ja yra parinku
si Standart Oil b-yės Indianoje’______ 7
direktorių Phillip Bialo Jr., ku- rinka toli gražu dar

atstovų Rūmouse

ris į Ilinojaus senatą kandida
tavo 1976 m.” ' ■ J ~ ’

Respublikonas £ Ilinojaus 
Atstovų Rūmų senatorius John 
F. Wall, kuris taipgi kartu su 
McAvoy pripažintas kaltu kiši- 
ninkavus, savo atstovo teises 
perdavė 17 tos apylinkės Čika
goje preidentiu William Mar?

Dmojaus sen. McAyoy yra pa
ėmęs tukstančnis-ddetių kyšio 
iš privačių agentūrų, patarnau
jančių piliečiams susijieškoti 
darbus bei tarnybas; Senatorius, 
atsilygindamas agentūroms, pa- 
si^ėjo pravesti Ilinojaus At
stovų Rūmuose joms palankius 
įstatymus. :

Dešimtfe kandidatų

: Xribaustu ir'pašitrauldančių 
atstoyų iveton siūlėsi nemažas 
skaičius kandidatų. Atrodo, jie 
puolė kaip, musės prie medaus, 
bet respublikonu partijos ko
mitetas juos kvotė viešai ir 
prie uždarų durų, primindamas 
jiems, kad atstovai privalo sąži
ningai atstovauti piliečius, bet 
ne partijos komitetą. Mat, kie
kvienas iš kandidatų prisieki
nėjo komitui būti ištikimais 
partijai senatoriais. ^

Skusis bugernatoriui

Respublikonų partijos atmes
tieji pasisiūlusieji kandidatai 
liko labai nepatenkinti, žada vy
kti j Springfield, ir viską pa
pasakoti gub. Thomson. Mat, 
jų manymu, partijos komitetas 
į senatorius, pavaduoti nubaus
tuosius, išrinko iš anksto komi
teto numatytus asmenis. Pasak 
nepatenkintųjų tie du vyrai — 
McAvoy ir Well. — kurie eina 
į kalėjimą, susikalbėję įvedė

KALENDORSLIS

Balandžio 29: Kotryna S., 
Paulina, Indrė, Vaitenis, Tari- 
mantaa. *

Balandžio 30: Sofija, Pijus 
V, Venta, Virbutis. Tureilis, 
Rimkantas. , • i
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AVIACIJA IR TANKAI NUŠOVĖ

Akcijų rinka
Beveik 15 mėnesių be pert

raukos stakų r-aka merdėjo 
Šlakų kainos buvo nekokio* 
ir jos nenorėjo kilti; Mažai kas 
jomis domėjosi. Stakų rinkoje 
industrinių taškų skaičius sic 
ko balandžio 12 d.
bet jau balandžio 21 d. jie pa
kilo iki 812 taškų. Manoma 
kad stakų rinka ir toliau ge
rėsianti, bet neilgam. Stakų 

• nėra pa- 
įsiinaišė įvairūs fondai, pas
kirdami stakų pirkiniui dide
les pinigų sumas.

Stakų: maklieriai daugumo
je yra nuomonės, kad stakų 
rinka toli gražd dar nėra pa
siekusi savo kulminacinio punk 
to. Jie mano, kad stakų rinko 
je tebera daug gerų stakų že
momis kainomis, bet nėra rėi 
kalo prie jų pulti ir skubinti 
pirkti. Jie mano, kad palaips
niui stakai pasieks 1.000 indus 
trinių taškų.

Mažesnioji staki] maklerių 
dalis mano, kad bėdos su sta
kų rinka dar nėra pasibaigu
sios ir kai kuriais atžvilgiais 
tos bėdos stiprėja. Jie nurodo:
a) — Infliacija bujoja ir di

dėja. Ji nerodo ženklų mažė
ti. Prez. Carterio siūlymas, ma 
žinti gaminių kainas ir kelti 
uždarbių atlyginimus, laisvu 
noru neįgyvendinamas.

d) — Paskolų nuošimčiai ky 
la. bet ne mažėja. Didėjantie- 
ji paskolų nuošimčiai papras
tai numuša akcijų kainas.
c) — Prekybos ir gamybos pa 

sireiškiantis pagyvėjimas yra 
tik laikinas dirbtinai sudarytas 
reiškinys, kuris pabaigoje 1978 
metų nebeteks jėgos — “Will 
run but of steam”.

jaus 
gana 
joninius nuostolius užsienio pre 
kybos balanse.

e) Metiniame finansininkų su 
važiavime New Yorke, balan
džio mėn. viduryje, suvažia
vusių 2/3 pasisakė, kad akcijų 
rinkoje atkutimas (bull mar
ket) rimtai dar nėra prasidė
ję- y

Mokslininkų grupė, apsilan
kiusi Argentinoje, sako, kad di
dokas skaičius Argentinos mok
slininkų yra uždaryti kalėji
muose arba nušalinti nuo parei
gų. r . .

•
Jz-.--

Italai prašė JAV pareigūnę padėti išnarpalioti 
čeky valdžios ir italę teroristą santykius

ROMA, Italija. — Italų vyriausybė kreipėsi Į prezidento 
Carterio administraciją, prašydama pagalbos - išnarpalioti vei
kiančius rystus tarp dabartinės čekų valdžios ir Italijoje veikian- 
<’iu teroristu

* * 4 ’

Italų valdžia turi duomenų, ro- Teroristai nušovė darbo šau
dančių tuos ryšius, bet ji dar 
neišaiškino kelių dalykų.

Visi žinome, kad prieš dvi sa
vaites į italų policijos rankas 
pateko pasienyje besišvaistęs 
raudonas automobilis, kurio šo 
feris buvo nušautas. Toje ma
šinoje rasti dokumentai rodo, 
kad italų teroristai gauna gink
lus ir reikalingus pinigus iš Če
koslovakijos.
Netoli Romos našautas kitas 

teroristas

Praeitą savaitę italų policijai 
ir karabinieriams J>avyko užtik
ti kitą vietą, kurioje rinkdavosi 
“raudonosios gvardijos” terori
stai.

Toje vietoje buvo pagrobti 
žmonės. Policijai pavyko ne tik 
išgelbėti užmiesty 40 dienų pra
laikytą jauną biznieriaus dukrą, 
bet ir nušauti du suimtosios 
sargus. Pasirodo, kad pas nušau 
tuosius rasta daugiau medžia
gos apie kitus “raudonosios 
gvardijos” narius.

Policija turi įrodymų čekų pa 
galba teroristams ginklais, pini
gais ir patarimais.

Amerikiečiai žino, kad sovie
tų valdžia naudoja čekų diplo
matus palaikyti ryšius su Airi
jos sukilėliaLS. Per čekus palai
kė ryšius “raudonosios armi
jos” nariais teroristais.

Sovietų valdžia nesiunčia sa
vo kareivių į Angolą bei Etiopi
ją, bet naudoja gerai apmoky
tus Kubos karius. Rusai teBria 
Halams pagalbą per čekų diplo
matus iri -specialiai- pasiųstus 
iširtus. r

tykių atstovą 
f Kol Italijos ir Amerikos 
cialistai aiškina teroristų 
sius su čekų diplomatais,'
čioje Italijoje, Turino mieste, 
teroristai pašovė 39 metų am
žiaus Sergio Palmieri. Jis bu
vo Fiat automobilių bendrovėje 
dirbančių darbininkų santykių 
atstovas.

Teroristai — du vyrai ir vie
na moteris — palaukė Palmie- 
rio prie namų. Kai jis išėjo kas
dieniniu laiku, tai paleido 12 šū
vių Į jį, sutriuškino kojų kau
lus, sėdo į automobilį ir dingo. 
Šitokios žudynės kelia paniką. 
Italijos gyventojų tarpe.

John Ehrlichman 
atsėdėjo bausme

STAFFORD, Ariz. — John 
Ehrlichman. buvęs prezidento 
Niksono patarėjas, baigė pas
kirtą kalėjim<rbausmę už teisy
bes nuslėpimą kongreso komi
tetams, ketvirtadienį buvo palei 
stas iš vietos kalėjimo. Ehrich- 
manas buvo stambus vyras, bet 
kalėjime jis dar labiau padidė
jo. Matyt, Arizonos kalėjimų 
administracija nevagia, kalėji
me bausmę atlipantieji kaliniai 
padidėja. Ehrichmanas taip pat 
rašo knygą apie visą Watergate

kinti doleriu
Carterio administracijai po

litiniais ir tuo pačiu ūkiškais 
' sumetimais leidžiant dolerio 
vertei kristi, liko nepalenkiu 
Ii europiečiai. Dolerio vertei 
nukritus iš 2,60 vakarietiškų 
markių iki 2.00, skaudžiai nu
kentėjo Amerikos kariu šei
mos - gyvenančios Vakarų Vo
kietijos ir kitur Europoje. Taip; 
gi jaučiamas atoslūgis Euro
pos pramonėje ir tuo pačiu pre 
kybo j e. Aišku; didėja bedar
bių skaičius.

Europiečiai supranta, i kad 
prez. Carterio administracija 
pensininkai ir biednuomenė, nes 
tei nukristi, norėdama paleng 
vinti Amerikos gąmjįnių par
davimą į užsienį ir tuo pačiu 
sumažinti pas save x nedarbą. 
Dalinai tas pavyko, bet toks 
ūkio reikalams vaistas turi du 
galus: nukentėjo Amerikos 
pensininkai ir bednuomenė, nes 
doleriui pingant, pabrango žy 
miai prekės, ypač maistas, gy
dymas, vaistai ir tt.

Tiesa, kad prekyba su už
sieniu kiek pagerėjo Amerikos 
naudai, bet tai tik laikinas 
reiškinys, nes turi didėti darbi
ninkų atlyginimai ir tuo pa
čiu, žinoma, vėl pabrangti JAV 
gaminiai. Tuo būdu, daina už
baigus, ji vėl dainuojama iš 
pradžios.

Bet, kaip “A bend post” rašo, 
dolerio vertės kritinio proga 
pasinaudojo Amerikos ori) pa
jėgos. Jos suskubo greitai ’ turi
mus dolerius investuoti į sve
timą Europoje valiutą ir už
dirbti 1 I mil. dolerių.

riai puolė auginti mėsai skirtus 
gyvulius. Jie priaugino jų tiek, 
jog kainos pradėjo kristi. Da
bar vėl Ulinojaus ir kitų valsti
jų ūkininkai nutarė nebeaugin
ti tiek daug mėsinių gyvulių, 
todėl jautiena ber veršiena nu
matoma žymiai pąbrąngjeant

Prižadėjo žemes ūkio reformas, bet šioje 
srityje absoliučiai njeko nedarė

\V DELIU, Indija. — Kabulo radijas praneša, kad ket- 
virtadieno popietę “liaudis ’ sukilo prieš prezidento Mohamed
Daoud įvestą tvaiką ir perėęnė visą valstybinę kontrolę savo

Oficialus radijo pranešimas 
sako, kad sudarytas įvairių gin
klų rūsiu karių komiletas. kuris 
perėmė krašto vyriausybę ir 
yra atsakingas už tvarką.

Komitetas prašė krašto 
ventojų užsilaikyti ramiai 
klausyti; “liaudies vyriausybės 
įsakymų.*

Vakare gen. Dargryva Abdul vienintelė Fietų Amerikoje 
Kadir pranešė, kad krašto vy-lstybė. kuri 
riausybę perėmė “liaudies revo
liucinis karių komitetas“, kuris 
tvarkys kraštą, kol pati “liau
dis" viską perims į savo rankas. 
Tiek težinoma, kad prieš kelis 
metus Abdul Kadir buvo Afga
nistano aviacijos štabo viršinin
kas. Paskutiniu melu jis 
perkeltas į Afganistano karo 
jėgų štabą. Jis buvo Afgamstn- vandenilį.

Atominiai reikalai
Argentinoje

jau turi atominę 
elektn>s jėgai nę.

Argentina 1950 m. yra išdir
busi planus tapti visiškai nepri
klausomai atominėje srityje. Ji 
mananti Brazilijos pavyzdžiu pa 
sistatyti įmonęs. kurios paruoš 
tų žemėje randamas uranijaus 

taipgi įsi
rengti Įmonęmint i sunkųjį

no kariuomenės štabo viršinin
ko pavad u ot o j as. Pa sk ut i n i u m e 
tu jis buvo tikrasis Afganista-Į priimtos atominiu klausimu silp
no karo jėgų 
davo visus 
mus.

Diplomatai
virtadienįo naktį Kabule vyko 
gana aštrios kovos, keli miesto 
kvartalai nusėti karių ir civilių 
lavonais.

Afganistane didelės įtakos tu
rėjo britai ir rusai. Atrodo, kad
rusiškoji tendencija paveikė įta* . ,, . ... i • • i nutarimas negaminti neu-fangesmus karius, kūne ir P^| tron<> nepateisina.

Pe^yersma- mas ir kariškai galvojant, netTikrieii pervesmininkų tiks-| .., . v. - i pavojingas. Uz tokia “drąsą ,lai paaiškės siomis dienomis, 
tuo tarpu perversmą padariusių 
aukštesnių karininkų tikslai 
dar neaiškūs.

Tiek težinoma, kad patys 
smarkiausieji susirėmimai vy-; 
ko vadinamame vyriausyl)ė$ kie« 
me, kur buvo prezidentūros rū-j 
maiJcariuomenės stM-a.s ii A^ j —pįefu Afrikos premjeras 
nistano karomenes pirmojo k .kad,jis pH.
puso štabas. nirmie-’ims JAV plana Namibijoj nepri

WJMuklavsomybei. '
ji užėmė Kabulo radijo stoti. | 
vėliau įsiveržė j Valstybės kie-j 
ma ir pradėjo pulti Pirmojo kaĮtas tuojau pradėjo įtikinėti įsi- 
riuomenės korpuso štabą.

Vyko gana kruvinas susirė
mimas, bet sukilusieji tankai j 
pralaužė štabo apsaugas ir nu-j 
ginklavo preziedntą Daoudą pa-j 
siryžusius ginti karius

Dar stipriau priešinosi Pir- valdė imlius Muhamedas 
mojo korpuso štabas. Tada tan- lįi4-sachaĮ. bet jį nuvertė j

I pavojingas. Už tokią 
generolas buvo pašauktas į Pen 
tagoną pasiteisinti.

Pereitais metais jis kritika- 
prezidento norus atšaukti iš 
Pietų Korėjos Amerikos ka- 

Įrius. Tada irgi buvo pašauktas j
- I Washington^ aiškintis.u-1

veržusius sukilėlius, kad jie da- 
ro didelę klaidą. Jiems nereikė
jo sukilti prieš legalią vyriau
sybę. Jis patarė jiems eiti į ka
reivines K . laukti įsakymo.

Iki 1939 metų- -Afganistaną 
Za-

jau- 
nas /Mahomedas Daoud. 
JL^ątaižaileio^yjį.^ę krašte že
mės reformą, kad kiekvienas gy 
ventojas būtų užtikrintas avims 
žole ir šeimai dn<ma. Bet metai 
slinko, o prezidentu tapęs Daou- 

preridentūrą. Sukilusieji tanki-jdas reformų nedarė-Be to. pa
stai likvidavo prezidentūros sar-skutimu metu jo sveikata pra- 
gyvas'ir priėjo prie paties pre-Jdėjjo silpnėti. J valstybės rei- 
zidento Prezidentūmn įėjusieji j kalus pradėžjo-kištie jo’, brolis 
kariai įsakė prezidentui Moha-i ir vaikai. Kariame Jokia tvarka 
med Daoud pasiduoti ir įsakyti pepatikę. todėl jie ir suorgani- 
kitiems kariams . padėti gink- zavo pervedą. Gyventojai bi- 
lUSk S A* _

Išklausęs įsakymo^ tj*aziden- sovietipė.^ąten^a0r7

kams j pagalbą atėjo aviacija, 
kuri galingais šoviniais priver
tė įr kariuomenės >**bo karius 
iškelti rankas. Keli’ žuvo 'kovoje. 
£iėiiorėję padėti ginklui

Galų gale sukilėliai užėmė ir
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MIRŠTANTI LIGONINĖ

Chicagos “Tribune” bal. 23 d. 
n r. “Voice of Pooples” skiltyje 
d r. Robert A. Maslansky tarp j 
kitko rašo: “Plyšt*’ man širdis,į 
žiūrint i ini»stačią Cook coun-j 
(y ligoninę”. Kiti didieji 1 
tai matė. kaip jų ligoninės mir
šta. Paskutinioji, tai Philadel- 
phija palaidojo tokią viešą in
stituciją.

Dabar dar yra pakankamai 
laiko Cook county ligoninės vai 
dytojams ir kontrolieriams ra-Į 
sti pakankamai lėšų, kad ši li
goninė toliau veiktų normaliai. 
Mes negalime leisti, kad fatali
škai būtų nupūsta pasižymėjusi 
viešoji įstaiga — ligoninė. Jei 
taip įvyktų, tai daugelio žmo
nių širdj^s sprogtų (that would 
break the heart of many), bai
gia dr. R. A. Maslansky, M.D.

kai testamentas buvo daromas

District of Columbia. Massa
chusetts. Marylando, Michigano 
New Yorko valstijose žodinis 
testamentas leidžiamas kariams 

mies- ir jūrininkams, kurie yra karo
tarnyboje, gali paskirstyti sa
vo uždarbį, algą ir asmenišką 
nuosavybę; šį žodinį testamen
tą turi patvirtinti du liudinln-

Raks m&už

nužudytų, ka- 
iŠvežtų | Sibirą

x r
-I i . £

Testamento reikalais

KL. Jonas, nuolatinis girtuo
klis, kuris padarė testamentu 
nustatyta tvarka paliudytą, pa
likdamas - užrašydamas savo 
nuosavybę žmonai ir 
Ar toks testamentas 
ras?

vaikams.
yra ge-

K M.
gali būtiATS. Testamentas 

pripažintas galiojančiu. Papra
stai apsinuodijimas alkoholiu 
savaime nepadaro testamento 
negaliojančiu. Teismai esti lin
kę tvirtinti girtaujančio testa
menta, kai jis yra teisingas bei 
natūralus ir aplinkybės jį vyk
dyti yra palankios.
KL Kokiose valstijose yra lei

džiama daryti žodinius testa
mentus ir kuriomis sąlygomis?

ATS. Alabamos valstijoje raš 
tu ir žo<ižiu sudaryti testamentai 
yra teisėti, jei asmeniškos nuo
savybės dovana neprašoka 500 
doleriu.

Califomijos valstijoje -asme 
niškos nuosavybės suma ribo
jama $L000 žodžiu testamen- 
tas turi būti patvirtintas dviejų 
liudininkų, esančių tuo laiku.

Floridos, Indianos. Maino, 
Washingtano valstijose žodinį

testamentą trys liudininkai turi 
patvirtinti be to. žodinis testa
mentas turi būti padarytas mi
rusiojo paskutinės ligos metu; 
tik asmenišką nuosavybę tokiu 
žodiniu testamentu tegalima pa 
skirstyti.

KL Petras parašė savo sese- 
riai laišką, kuriame jis rašė: dininkų šiose valstijose: Alias- 
“Jei aš mirsiu Califomijos vai- kos, Californiųos, Idaho, Kontu- 
stijoje, tai žemės sklypas turi 
priklausyti tau ir aš pageidau
ju. kad tu jo neparduotom”.
Ar tai yra geras parėdymas ir 
gali būti kaip ir testamentas,

G. F.

ATS. Toks įrašas testamente 
yra laikomas geras, ir vadinasi 
sąlyginis testamentas.

KL. Pasakykite ar testamen
tu apdovanojamasis asmuo (be
neficiary) gali būti to testamen 
to liudininku. 1 U. P.

ATS. Testamento toji dalis 
negali būti teisėta, kai apdova
nojamasis esti liudininku, bet 
bendrai testamentas laikomas 
legaliu.

KL. Malonėkite paaiškinti 
koks yra holografinis testamen-

tamentui reikalaujama Įjudini n 
ku.

KL. Malonėkite paiAkinti ku
riose jurisdikcijose pripažįsta
mas holografinis testamentas 
legaliu, g. C.

ATS. Holoyrafinis testamen
tas pripažįstamas teisėtu be liu

cky, Louisianos,
Montanos, Nevados, 
South Dakotas, Utah, Virgini
jos, West Virginijos, Wyoming- 
go ; New Yorko -— tik kariams 
arba jūreiviams, esantiems ka
ro tarnyboje.

KL. Malonėkite paaiškinti 
kas yra testa torius (rė) ? P. R.

- ATS. Testatorius yra tas as
muo, kuris savo turtą užrašo 
testamentu (jei moteris, angli
škai “vadinama testatrix) .

KL. Būkite geras, paaiškin
kite ką tai reiškia testamento 
codicil ? M. B.

ATS. Codicil yra testamento 
priedas, kurį testatorius para
šo, papildydamas ar pakeisda
mas savo paskutinę valią — pa- 
gaidavimą.

KL. Paaiškinkite terminą, bū 
tent, kas tai yra devise (devi
see) ? G. W.

ATS. Devise (devisee — jei 
moteris) terminu vadinamas as

ATS. Toks testamentas teis- ratavusiu ir būti laisvas nuo 
me gali būti pripažintas netei
sėtu. Toku atveju žmona galė
tų būti legaliai laikoma veiku
si į savo vyrų jam esant nega
lios padėtyje. pr. š.

KL. Paaiškinkite man, kokią 
galią į testamentą turi žmogaus 
negalios {taka? U. P-

ATS. Toks testamentas vra
Mississippi/negaliojantis tokiu laipsniu (dy- 

North irdžiu), kiek testamentas yra iš
dava tokios žmogaus negalios 
įtakoje. v

Ar vyras gali atsisakyti islaiky 
ti žmoną ir vaikas?

manęs ir vaikų išlaikymo? , 
Jonė J.

ATS. Legališkaį negali. Nor? 
jis pasiskelbtų subankrutavęs, 
bet veikiantis įstatymas neat
leidžia jo nuo ^žmonos ir vaikų 
išlaikymo prievolės. Pagr. “Fed. 
Bankrupcy Title II, See. 35) <

J
Ar nesumažės mano pensija?
KL Mudu su žmona gauna

me. $288 pensijos, abudu jau 66 
metų. Turime žemės, kurią par
duosime už $30 sukatančių. -No
riu paklausti:!) ar mums nesu
mažins pensijos? 2) kiek-turė
sim mokėti taksu vastijat Mes 
norėtume pirkti namą gyventi.

Pensininkas, Mss.
ATS. Nors parduosite turimą 

žemę už bet kurią sumą pinigu,

išsiskyrę dėl jo kaltės. Dabar 
jis atsisako ne tik užlaikyti ma
ne, bet ir nesiunčia lesų, vaikų 
i&aikymuL Jis sako, jei as kreip 
siuose teisman dėl mūsų išlai- tas neturės jokios įtakos į da- 
kymo, tai ji spasiskelbsiąs esą bar gaunamą soc. see. pensiją, 
subankrutavęs ir aš nieko ne- Jeigu pirksite tais pačiais me
dausiu Paaiškinite, ar jis lega- tais gyvenamą namą, tai gausi- 
.liScai gali pasiskelbti subank- te mokestinę lengvatą.

ATS. Holografinis testamen
tas yra toks, kuris yra visiškai 
(angliškai tariant, entirely) pa
rašytas -testątoriaus ranka. Jis 
gali būti parašytas pieštuku ar
ba rašalu arba iš dalies vienu 
arba kitu būdu. Jis gali būti lai- kuriam ,Pereina “ 
ško arba pastabos (angliškai ta 
riant, notation) forma parašy
tas. Jis turibūti ištisaiparašytas.

pasirašytas ir datuotas paties 
testatoriaūs. Ne visos y alstijos 
holografinius testamentus pri
pažįstą ir ne visur tokiam tes-

nekilnojamas turtas pagaltes- 
j tamentą. pr. š.

KL. Pasenęs ir silpnas testa
torius padarė . testamentą, pa
diktuotas žmonos, su kuria sū
nus dažnai • ginčydavosi. Ar 
toks tstamentas yra teisėtas ?

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

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

PATR1A CO.
4207 8. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento) 

TeL 247-5081

Surinko Krivūles Klubas
(Tęsinys)

Rusų ir vokiečių okupacijų metais 
Hutų, ir nuo 1944 VIL rusų okupacijos 
Lietuvos policijos tarnautojų.

Sąrašas.
43. Pilka Povilas, s. Augustino, g.l&05 m. Sereikėlių

k., Joniškio vis., Šiaulių aps., Pašvitinio polic. nuov. virš., 
okupantų suimtas 1944 m., tard. parod. iš 1944. IX. .11 
paskelbti bolš. spaudoje. ’ - :: '

44. Ramanauskas Jonas, s. Vinco, g. 1905 m., ats. Itn., 
K ratingos aps. policijos vadas, okupantų suimtas 1941. 
IV. ar V. pradžioje, kalintas ir tardytas, tard. parod. iš 
1941. V. 12, 15 ir 18 d. paskelbti bolš. spaudoje. ’

45. Ramoška Povilas, g. apie 1902 m.,polio, virš., Uk
mergė, okupantų išv. j Intos kone, stov., Komi resp.

'46. Rimkus Zigmas, g. 1912. IV 16 Kaune, saug. po
lic. dpt vald., okupantų suimtas 1940.' X. 11, kalintas, tar 
dant žiauriai kankintas, išėjo į laisvę 194L VI 23.

47. Savulionis Juozas, g. 1912. UL 27 Liepiškių k., 
Leipalingio vis., Šeinių aps., polic. nuov. vdrs. pad. Vilnių 
je, 1941. VI. 23 žuvęs Kaune, sukilėlis, išgelbėjęs Petro 
Vileišio tiltą per Nerį nuo bolš. susprogdinimo.

48. Silinskas Jonas, g. apie 1900 m. Bartininkų, k.,
Tauragės aps., tarnavęs pasienio policijoje, išbuvęs- so
vietų nelaisvėje virš 7 metų, į JAV atvyko 1954 m., mirė 
1976. VILI Philadelphia Pa. - -

49. Stumbras Petras, s. Vlado, g. 1906 m. JAV, Phi
ladelphia, Pa., Lietuvos kariuomenės ats. sanit pusk., 
nuo 1938 m. Ukmergės aps., Balninkų polic. nuov.-virš., 
1941. VI. part, vadas, antros rusų okupacijos metu suim
tas, kalintas, nuteistas ir išv. j kone. stov. Sibire, 'htrd. 
parod. iš 1960. I. 13 paskelbti bolš. spaudoje.

5O.SungaiIa Vladas, s. Juozo, ūkin.-'siiiras iš Kvėdar
nos, buv. policininkas, okupantų suimtas 1941. II. 27, i 
Telšių kai. atvežtas III. 5., nukankintas Rainių miškely
je 1941. VI. iš 24 į 25 naktj.

51.špokas, policininkas Trakuose, 1944. Iii. iš 29 i 
30 naktį Trakų m. tarnyboje bolš.' banditų nušautas:

• 52. švedas Juozas, g. 1914 m., kilę§ iš Kvetkų k., Bir
žų aps., polic nuov. virš. Panemunio m., Rokiškio aps., 
1949 m. okupantų suimtas, isv. j Sibirą, po 7 met. trem
ties grįžo į ok. Lietuvą i ?/

53. Šveikauskas Juozas, polic. tarnaut, su šeima iš 5
asmenų išv. į Sibirą gyveno Šiauliuose. ’ .? . -

54. Švoba J^ saug. polic. vald.,'Vilnius, misų okupan
tų nužudytas .1940 m.

55. Tamošiūnas Vytautas, s. Donato, g- 1921.m. Pą-
judupės k., Kupiškio vals^ Panevėžio apsų 1941 m, Kupiš 
kio polio, nuov. raštininkas, vėliau stud., suimtas 1945 
m., tard. parod. iš 1945. II. 12 ir IV. 5 paskelbti bolš. 
spaudoje. "

56. Teais Pranas, s. Jono, 1903 m. Medžialenkių 
k., Tirkšlių apyl, Mažeikių aps., policininkas, vėliau 1943 
-44 m. Viekšnių vis. viršaitis, okupantų suimtas, tard. pa
rod. iš 1945. L 10 paskelbti bolš. spaudoje.

57. Tyras Edmundas, s. Adolfo, g. 1911 m^ Trobiškių 
k., Liudvinavo vis., Marijampolės aps., ats. j. Km, 1935- 
40 m. pasienio polic. raj. virš., vokiečių okup. meto Kre
tingos aps. kriminalinės polic., .vyresnysis inspekt., suim
tas, tard. parod. iš 1945. IIL 2 paskelbti bolš. spaudoje,

58. Tomkevičius Stasys, polic. vald, Jonava, Kaimo 
aps., rusų okupantų išv. į Sibirą

59. Truska Juozas, s. Antano, po&minkas, kilęs iš 
Ežaičių k., Gargždų, vis., Kretingos aps. gyveno Luokėje, 
savo bute okupantų suimtas 1941. VI. 8, kalintas Telšių 
kai. ir VI. iš 24 į 25 naktį Rainių miškelyje nukankintas.

60. Vasiliūnas Leonas, g. 1900. V. 22 Grušlaukės m., 
Kretingos aps., savanoris, ats. viršila, tarnavo viešojoj n* 
pasienio policijoj Klaipėdos krašte ir Žemaitijoj, 1939 m. 
perkeltas į Vilniaus kraštą polic. nuov. vitšihinku, tusų 
okupantų 1940. XL suimtas, kalintas Vilniaus Lukiškių 
kai, išsilaisvino 1941. VL kilus vok.-rusų karui, f • •

61. žeremskis Juozas, buv. šakių aps. Gelgaudiškio
polic. nuov. virš, rusų okupantų Vilniuje suimtas, kaEn- 
tas Lukiškių kai., 1941. VI. vėžaiit j Sibirą vienoje staie- 
lėje išsigelbėjo, antros rusų okup. metu suimtas, išv/ų 
Sibirą, po 10 met tremties tapo laisvas, bet į-ok.-Lietuvą 
negrįžo. £ ■ ■ , . t

62. Gimžiauskas Kazimieras, g. 1908.1. 9 Kuprių vsd.-, 
Linkmenų vis., Švenčionių aps., ats. Itn.,saug. "p 
taus raj virš., visą pirmą bolševikmetį 1940-41 
tas kai., išėjo į laisvę kilus'fusų-vok. karui. '* ‘

i

J. Burkaus dvi naujos knygos: 
"DU DVASINIŲ BŪTYBIŲ PASAULIAI*— 
■neuas gerųjų ir. kitas blogųjų angelų ir įmonių pasauliai, 444 psL 
Kaina $8.50. ' '" - - •

“K0NNERSREUTH0 TERESE”
• - (NSUMANNAITt), 

didelėm raidėm kaina $5.00. Abi knygos yra labai įdomios, 
visiems lengvai suprantamos jr kiekvienam tikrai naudingos. Abi 
su -perstuntunu US $13-50, užsakant iš:

SŪDUVA, &J9 RAMBLE ST., HOT SPRINGS, AR 71901, USA.
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6557 So. Tcdmon Avė. 
Chicago, III. 60629 

312-7371717 
— arba —

I

19 78 METU

BIRŽELIO 27 iki Liepos 6 -10 d. 
1 LIEPOS 25 IKI TIUGPIUČIO 3 —10 d.

RUGPJŪČIO 22 IKI RUGP. 31 —10 d.
Visos kelionėm tnrife’ vieoor dienos ekskursiją f Kauną. Visose kelio- i 
nėse bus palydovai. Pirmos klasės viešbučiai, trys valgiai į dieną USSR - 
viza S 15.00. Visose kelionėse galima pasilikti Europoje ir vėliau 
sugrįžti tuo pačiu bilietu. Užsisakant vietą reikia įmokėti $100.00 
r an kpmigrų.

Kaina iš Chicagos asmeniui $1,195.00
DtL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS:

Marius Kiel a
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GORDON TRAVEL SERVICE
Prudential Plaza 

, ^.Chicago,.IH. 60601 
/ V 312-644-3003
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/ KNYGA — GERIAUSIA DOVANA |
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir Betu

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

JootM Kapačimkit, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuva, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 2fS psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

Juozas Kapačlnskaz, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
7T> natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beįsL 
knriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai illu- 
struota. 300 pat Kaina 7 doL

ČIKAGIETftS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO*-LlETUVO*. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose, Kaune. Naudakiuoae. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai. ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 pd. SUSO. Yra taip pat 
Išversta i anglu kalbą.'

M ŽoHanko. SATYRINtS NOVtLtS. Genialaus rusu rašytojo 
80 satyriniu novelių. 199 pust, kaina $2.

D. KuraHlK KELIONt ] ANAPUS GfLEŽINtS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agltpropo propaganda bei 
užmaskavimai. AM knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Prtrf. P. Pa ka rki k. KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 pat dokumentuota istorinė stadija apie prūsu likimą. 
Kaina gX i* ' ** wZBi 11W

Vincas žamaHH. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS PARAiTBJR. 
X pat Kaina SU^).

Ba ir kiti lediniai yra gaunašdi- **- -— - 
"la&jfEMdŠB, Ik ThALSTID fT^CMICAOO, ILU

Ir pridudaai 
ar pĮftlgSag ■*.

.WIUIILI..1'..lt.UH.1.1 U.IU1UJ..W".. .

naujienos

lomene

Ant Kuršmarių kranto

liejusi ii spaudos ir galima gauti knygų rmkoj
SKAMBINKITE DABAR

ERWIN J

MICHAELSPavasarinis vakaras

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

Detroite mirusieji.

Chicago, III. 60608

TITRINTI DIDELES ATSARGAS

T«L 421-8070

(1MMS08) netq 
«4 pd. KMm

Fa 3ixi taupomi jttę ptElfa! *{• 
liefc* dldellui darbut Pirma, jie p*- 
de<* Jums pasiekti asmeniškus j ūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda 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 " • v

Martinas Stonys mirė balau 
džio mėn. 10 d. 1978 m. Pravi 
denee ligoninėje, sulaukęs 7.'

Įsteigta 1928 metais.
Įstalgo* pietuose kiemą* automobUiam* pastai; U.

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos J krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.

4637 So. Archer Avė. 
(Prie 47-ios)

Knygos bus išsiųstos, jei fl.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu: 

NAUJIENOS.
1739 So. Halsted St, Chicago, HL 6ūd08

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę šerną i> 
meniškai pažino, įkaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus Jdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasargs pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rfiko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės Šerno gyvenimo -bruožtis. 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.

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ^ ADMINISTRACIJOJE

Mirė visuomenininkas
M. Stonvs.

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA 
Nauflanos* galima gauti puikiu knypę, kuriat bet kokią

knygų spintą ar lentyną.
Aloktand^ PakalMŠIds, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų 

ttiriminiinal Ir įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro- 
_ manas. 367 psl. Kaina SB

Pavasarinio vakaro pirmasis

Pasitarimas s”> Valstybės 
demaptaraėnta atstovu.

Į. Detroitą buvo atcvkes JAV

336 puslapiais su žemėlapių Ir paveikslais aprašo Pamarį, senus Įe 
gyventojos Ir gamtą. 1,200 lietuviškų vietovardžių sąrašai, 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Perriuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų.

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaita* 
neša w

KO pi VU OjC. 

rudo ' Klabi 
nu Draugij

Buvo priaugus lėto 
s bud ) nuo Darbėnų 
Palaidotas religi-

Minėjime visada priimama 
tam. laikui, politiniam stoviui, 
pritaikinta rezoliucija ir išsiun
čiama Amenko- ankstiems pa
reigūnams. Sekantieji kongre
so nariai kalbėjo Lietuvos rai
kai u Kongrese ir- įneše mūsų 
rezoliuciją į kongresinius re-

D. L. O. C. metinis atstovų 
susirinkimas. į

Detroito LietiBių Organizaci
jų Geirtro atstoni nethiis susi- 
rinkiams ivyko balandžio X d. 
Sv. Antano j>arapijos patalpose. 
Susirinkime atstovavo 21 orga-į 
nizaęijos sų 34 atsluvias. Susi
rinkamą 'pradėjo .r susirinku
sius pasmeik i no Dlfic^jirm. adv. 
Raynioiulas Sakis ir pakvietė 
pirmininkauti Antanų Norų ir 
sekretoriauti Povilą čeckų. Po 
mirusiu jų 'pagerbimo pereitų 
metu?* <visūėtino sūsirinkumF, 
proĮpkpJą r perskajtė Antanas | 
Vai lėnas. Atstovų mandatus pa* 
tikrino sekret. Stasys šimoliū- 
nas IX L: Organizacijų Centro į 
metų veiklos pranešimų padarė: 
pirm. Raymondas Sakis. Melų! 
bėgjė atlikti sekantieji darbai J 
Kas unefai pagal įsisenėjimo i 
tradicijas DLOC ruošia Vasario 
16-sios iškilminga minėjimą su 
kalbomis, ir menine dalimi, ši
ais melais iš lietuvių pagrindi
nis kalbėtojas buvo pakviestas 
buvęs ALT pirm, dabartinis Ta
rybos narys inz, Eugenijus 
Bartkus. Iš amerikiečių kalbė
tojas JAV Kongresmanas Wil
liam M. Brodnead. ’

Pa na vaitė J. V. Panavų duk
tė Mary Margaret Panavaitė gi
musi birželio ni^n. 3 d. 1955 m. 
Detroite. Mirė šio balandžio 
mėn. 1 1 d. Buvo pašarvota 
Charles R. Step, laidotuvių ko
plyčioje. Palaidota su rely gi n ė- 
hiis apeigomis Holy Sepulchre 
kapinėse. Liko nubudime tėvai 
J. V. Panavai, dvi sesutės ir bro
lis, močiutė ir kiti giminės . . -

Ant. Sukauskas.

Alekso Abrose myga aprašanti paskutinių 90 
Chicago* Betariu gyvenimą Ir Jų ■tllktaf darbui 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chlcagon atvažiavęs .
Betariu kolonijos, jų fuorgantaotos Šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti lafkraŽČlaL kurių viso buvo 12L 41 teatro draugija. 48 
psjauBetišld chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesniu Žmonių biognfl- 
jos. Duoti dokumentai katalikišlnL aocafliatimų. Ltlsvamanllkų ir 
kitų onranizadju atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaftyrioc 
kai ir kt.

Norintieji žią knygą įrigyti. prašomi parašyti čeki arba 
Orderi *

kordus: Vice Pres. Walter Mon
dale, T.S. Senator Donald W. 
Kiegteį U,S. Senator Robert P. 
Griffin, Sec. of State, Assist. IL 
Carter, T.S. Congress, Sjieaker 
Ti- O’Neil, V.S. Congress, David 
E. Boiler, L’.S. Congress, Wil
liam Broomfield, John D. Bin
geli, James Rlandbard ir dang 
kilų sueitų kongresui anai bei 
senatoriai. Lietuvos laisvini 
raikalams finansuoti aukų su
rinkta 4.215 dol. aukos persius
tos AI.T. , :

D.L.O.C. yra įsijungęs į De
troite Pavergtu Tautu Komite
tą. Koįriitete atstovauja: Dr. Al
gis Barauskas, inž Saulius Ka
imelis ir inž. Bernardas Br»z- 
gys. Pavergtų tautų savaitėje 
rausiamos demonstracijos prieš 
pavergėja — Sovietų Rusija, 
r esti valyje vyksta politinės 
kalbos ir m a klos už nukankin
tus Sibire. Ta proga su kitomis 
tautybėmės šuro’ /amas festi
valis. Demonstruojama Lietu
vos kultūra, papročiai, parda
vinėjamas lietuviško skonio 
maistas. Festivalyje dalyvauja; 
ir Detroito LietaV j Kultūros Į 
Klubas. ’ \ ’

Kas metai ruošiami birželio uskas ir Stasv 
išvežtųjų paminėjimai su pa- šeimininkė I 
maldomis Lietuvių ir Protes- ^>en 
tautų šventovėse. Šiais 
minėjimas įvyks biržcln 
11 (k Kultūros Centre.

koncertas kuris Įvyko balandžio 
15 d. Kultūros Centre jau pra
eityje. Koncertavo Detroito 
Mergaičių Choras, vadovas mu
zikas Stasys Sližys. Į koncertą 
atsilankė daug publikos, atrodė 
visi stalai buvo pilni. Koncerte 
atidaromąjį žodį tarė rengimo 
komiteto pirm. Danguolė Jur- 
gutienė. Perstatė publikai cho
ro vadovų muzika Stasį Sližį ir 
jaunas Choristes. Prie choro 
dalyvavo ir instrumentalistu 
vienetas: Aida Petersonai tė, 
,Klarnetas) Asta Šepetytė, (flei
tas), Vytautas Petrauskas (a- 
kordionas) ir Stasys Sližys (pi
anas) Choro pranešėjos: Aida 
Pėtersonaitė ir Laima Tautke- 
vičiutė.

Dalyvavo ir Windsor© Tau
tinių šokių grupė “Neris vado
vė Eleonora Stanevičiutė-Hol- 
mes. Dainos nuskambėjo labai 
darniai, padainavo liaudies ir 
iš operų 13 dainų. Chorui dai
nuojant Windsoro mergaičių 
šokių grupė pašoko, berods tris 
šokius. Publika Choristes ir šo
kėjas šiltai priėmė, plojo ir plo
jo iki delnų įkaitimo. Pagarba, 
muzikui -Stasiui Sližiui, choris
tėms ir šokėjoips už pasiauko
jimą. Užsibaigus programai vy
ko vaišės ir šokiai, grojant Vy
tauto Petrausko orkestrui. Pa
vasarinis vakaras, galima pasa
kyti, praėjo labai grai. Rengė
jai Mergaičių Choro Tėvų Ko
mitetas.

Maldom Henderson Jo tikslas — 
painformuoti apie JAV užimta 
politinę liniją ir patirti etninių 
grupių bei kitų pageidavimus. 
Iš lietuvių gruodžio 8 d. Renais
sance hotel atstovavo DLOC 
specialus atstovas .advokatas Al
girdas Ambrose.

liurlus R Step iaido- 
p’vuioįe 1X12.) Beech 
Rd. Palaidota L1X-7X 

r Sepulchre kapinėse, 
iudlm? brolvaikiai, p.
Bromus Burba bei ki-

254-8500
PARDUODAME VI-
PRIEMIESČIUS IR

,000 MIESTŲ JAV-SE PER R E L 0

dėparlmento atstovas usiems inokimanis už konkur
sinę užduoti. Dovanų įteikimas 
vyks sekančiais metais Vasa

rio 16-sios iškilmingo minėji
mo metu. Dloc kaip Alios sky
rius siunčia savo atstovą Į su
važiavimą Čikagoje. Po pirmi
ninko pranešimo perskaitė iždo 
stovio apyskaitas Antanas Vai- 
tėnas, Kontrolės Komisijos 
pirm. Antanas Grinius.

Valdybos ir Kontrolės Komi
sijos rmkimuose išriųjeta sekan
ti Dloc Valdyba: Elzbieta Pau- 
razienė, adv. Raymondas Sakis, 
teis. Stasys šimolūnas, Antanas 
Vaitėnas, dr. Algis Barauskas, 
inž. Saulius Kaimelis, inž. Po
vilas čeckus, inž. Bernardas 
Brizgys, Alfas Šukys, Vytautas 
Petrauskas, Juozas Lesčinskas, 
Vitalija Vaskelytė, Diana čer- 
nytė, Antanas Sukauskas ir Ro
mas Macionis. Kontrolės Komi
sija: Antanas Norus, Vincas 
Tomošiųnas ir Petras Bliudži- 
us, kandidatas Vincas Rinkevi
čius. Man šias eilutes rašant 
Valdyba pareigomis dar nebu
vo pasiskirsčiusi.

MEMBER mes TAIP PAT
RELO SUS CHICAGOS 

nt<r-City Relocation Servie*

oy:il Oak. Priklai
> cent r niam Kmn 
ns organizacijom

Velionis Jurgis šidagis. 
Liet u \ oje rugpiūčio mėn. 
191X111., mirė iKilandži 
197X m. Ruvo pašarvotas Vai. 
S. Bauža Y. Zaparaukienės lai
do jimuo koplyčioje, Priklausė 
Lietuvių Namų Draugijai Bal
tui, ir Dariaus — Girėno Klu
bui. Klubą labai mėgo, dažnas 
jo lankytojas, malonus, draug
iškas. dosnus lietuviškų raikalų 
rėmėjas. Lietuvoje turėjo stam
bų ir pavizdinga ūkį, Panevėžio 
apskr. Liko nubudime brolis ir 
trys seserys su šeimomis, daug 
draugu ir artimų Palaidotas 
Woodmere kapinių Creinatjio- 
riuine.

Festivalio rengėjai ir talki
ninkai: Vadovai Antanas Suka- 

; šimoliūnas, vyr. 
su pa- šeimininkė Pranciška Televi- 
Proles- čienė Mikalina Bosienė, Harta 
melais Bosailė. Eduardas Bosas, Euge- 

;> mėn. nįja Bulotienė, Uršulė Vitienė, 
j Marija Žilinskienė, Erna Garli- 
jauskienė, Ona Pusdešrienė, L. 
i Alkevičiutė, Gražina Vaškelytė, 
! Antanas Vaitėnas, česys šadei- 
jka, Juozas Lesčinskas, Romas 
! Macionis, Marija ir Simanas Bo
sai. DLOC dėkoja visiems pa
sidarbavusiems ir aukuotojams.

D.L.O.C. aktyviai prisidėjo 
prie jaunimo žygio Washing
tone auka, prisidėjo stambia su
ma prie įrengimo Lietuvių kam- 

j bario Wayne State Universite- 
Į te, esant raikaiui rašo laiškus 
į JAV. pareigūnams. DLOC V-ba 
1 paskyrė 150 dol. Detroito Litu- 
j anistinėms mokykloms, geria-

ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje i]
tyti į 12 dalių. 296 p«L. krizu $5.

Dr. Kazyi Griniui, ATSIMINIMA! IR MINTYS, H tomu, Gra- 
, fiaii viršeliais. 336 p«L Kaina $6.00. Minkštais rirt 15.M 

Frri. Vtcl. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL, Įrišta — S3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; U dalis, 225 psL, įrišta — $3,00. minkš
tai s viršeliais_____________________________________

fUnrikM Tomas — Tamašausku, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalnės Ir Labguvos, apskritys sn įdomiais aprašymais, Hiu- 
strarijomis Ir dokumentacija. 336 pri., kaina M.

P. K^IOnat, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Uetavof 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina S3.

Janina Narūnš, TRYS IR VIENA, jaunystės itslnrinimad
170 psl._________________________________________ OJt

M. Gudelis, POVILAS MILERIS- biografijos broočal Z35 _
puslapiai ____________ _ _____ —---------------- —— ■ . $3.34

Knyga< užsakant reikia pridėti 25 et. pašto IIlaidonML

NAUJIENOS,

U iii J r * <14 i f
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Komunistams - pergale, lietuviams - 
pralaimėjimas

Praeito vasario 20 dieną nedidelėje Kremliaus salėje 
susirinko sovietų maršalai, komunistų partijos politinio 
biuro nariai ir sovietinės valdžios atstovai, kad galėtų bū 
ti liudininkais “Pergalės” ordino Įteikimo metu Leonidui 
L Brežnevui. Praeitų metų pabaigoje Brežnevas peršalo, 
gavo sunkią slogą, plaučių uždegimą ir pusantro mene 
šio praleido Kremliaus ligoninėje. Veik visi sovietų mar 
šalai buvo apdovanoti net po kelis sovietų ordinus, ture 
jo jų pakankamai ir Brežnevas, bet jis neturėjo “Per
galės” ordino. Partijos politinis biuras, patyręs apie. Brež 
nevo sustiprėjimą, nutarė ji apdovanoti pačiu aukščiau
siu ordinu ir padaryti tikrai bolševikiškas “Pergalės” 
įteikimo ceremonijas.

Kairėje saliukės pusėje buvo sustatyti sovietų mar
šalai, pasipuošę Goeringo švarkais ir lampasuotomis kel 
nėmis, dešinėje pusėje stovėjo politbiuro ištikimiausieji 
nariai, o toliau į salės gilumą ir ant laiptų stovėjo vyriau
sybės nariai, patys ištikimiausieji.sovietų valdžios pata
rėjai. salėje buvo ir pats Brežnevas, pasidabinęs sovieti
nio maršalo uniforma. Visi žino, kad Brežnevas nelaimė 
jo nei vieno mūšio, bet jis buvo labai naudingas sovietų 
karo jėgoms, kaip maršalas Grečka sakė, kad jis davė 
sovietų karo jėgoms viską, kas tiktai joms buvo reikalin
ga. Brežnevas kovose nepasižymėjo, bet ceremonijas už- 
rekordavusi nuotrauka rodo, kad Brežnevas bus apsika
binėjęs medaliais ir ordinais nei kiek nemažiau, negu 
paprastas komunistėlis. t

Salėje buvo patys galingiausieji sovietų imperijos 
valdovai. Jie buvo nuliai prieš Brežnevą, bet kiekvienas 
savo srityje jo didelės galios ir galėjo daryti savarankiš
kus sprendimus, kurie vienu plunksnos pabraukimu, vie 
nu pasakytu žodžiu gali visiems laikams Įkišti į kalėjimą 
bet kurį tautietį ar išsiųsti į Sibirą. Iš politbiuro grupės 
išsiskyrė lietuviams gerai pažįstamas kraugerys Michai 
las Suslovas, seniausias politbiuro narys. Jis priėjo prie 
paruoštų dviejų garsiakalbių ir tarė žodžius:

“Brangūs draugai, man teko labai maloni misija — 
įvykdyti TSRS auksčiausiosios tarybos pavedimą ir 
įteikti TSRS (komunistų partijos N. R.) centro ko
miteto generaliniam sekretoriui, TSRS auksčiausio-

sios tarybos prezidiumo pirmininkui, TSRS gynybo«' 
tarybos pirmininkui, Tarybų Sujungęs marša ui, r. 
sų draugui ir bičiuliui Leonidui Brežnevui auksčia 
šią karinį apdovanojimą — “Pergalės” ordinu. (G’r 
tasis kraštas, 1978 m. vas. 20 d. numeris, 3 psl.).
Suslovas, taręs žodžius, priėjo prie atstatytos Brež 

nevo krutinės ir prisegė “Pergalės” ordiną.
Ligos dar neatsikraČiusiam, bet gerėjančiam Brež 

nevui tai buvo didelė staigmena. Jis labai mėgsta titu'u 
žibučius, bet dar labiau mėgsta partinę, valstybinę ir ka 
rišką galią, kurią jam suteikia įvairūs titulai ir ordinai. 
Stalino laikais jis negalėjo gauti nei vieno vertingesnic 
ordino, nes karo metu jis nekomandavo nei vieno sovieti. 
armijos batalijono, bet kai Stalinas mirė, tai Brežnevas 
pamažu buvo keliamas aukštyn, atrasti jp^ buvusieji žyg 
darbiai, jis pakeltas į maršalus, o šiais metais jam suteik 
tas “Pergelės” ordinas, Sovietijoje skaitomas pats auks 
čiausias. Rusijos maršalai gali daug padaryti, bet jeigu 
jie nelaimi, tai ordinų negauna. “Pergalės” ordino jauni 
maršalai neturi, o didieji vadai po karo greitai susirgo 
ir išmirė. /-■

Suslovas, be Chruščiovo žinios sukviestam politiniam 
biurui pasiūlė premjero pareigoms išrinkti Leonidą Brež 
neva, nes Chruščiovas labai sauvaliaująs, egiptiečiams 
pasiūlęs milijonus dolerių vertės ginklus ir juos praki
šęs. Politinis biuras paklausė Suslovo, atleido Chruščiovą 
ir pasirinko Brežnevą. Brežnevui pats sunkiausias mo
mentas buvo po šio nutarimo. Kilo klausimas, kas pra
neš Kryme saulėje besišildančiam Chruščiovui, kad jis ne 
ministerių pirmininkas. Buvo įvairių pasiūlymų, plačiau 
apsistota ties Suslovu, šių pakaitu iniciatorium, bet pas
tarasis griežčiausiai atsisakė. Jam būtų buvę nepatogu 
susikirsti su Chruščiovu. Pagaliau, nutarta įpareigoti 

.Brežnevą, kad jis prasivertų sau kelią į krašto valdytojus, 
pašalindamas Chrušdiovą. Jis pirmiausia gavo sovietų 
aviacijos ir karo ministerio bei NKVįD pritarimą, o tada 
pašaukė Chruščiovą ir jam pranešė, kad jis jau daugiau 
nebepirmininkas. Tas pats Suslovas jam ^prisegė “Perga 
lės” ordiną. !

Brežnevas, pasižiūrėjęs į prisegtą “Pergalę”, Suslo 
vui ir susirinkusiems tarė šiuos žodžius:

“Lengva suprasti, ką aš dabar jaučiu. Man, žmogui 
nuėjusiam visą karą nuo pat pradžios iki pat pabai
gos, o vėliau pokario metais, nuolat susijusiais su 
mūsų ginkluotųjų pajėgų gyvenimu. “Pergalės” or
dinas — labai garbingas, nepaprastai" jaudinantis 
apdovanojimas. Iš širdies dėkoju už jį mūsų partijai, 
jos eentro komitetui/ TSRS auksčiaūsiosio tarybos 
prezidiumui”. (Ten pat).
“Pergalės” ordinas duodamas ne už vieno mūšio lai

mėjimą, bet už kaPro laimėjimą. Didelius -mūšius laimė
jusieji maršalai “Pergalės” ordino negavo, bet Brežne
vas jį turi. Jis laimėjo mūšius prieš komunistų sistemos 
priešus, bet jis, nugalėdamas Chruščiovą, garantavo ko
munistams dar kelis metus pabūti Sovietų Sąjungos va
dovybėje. Chruščiovas ir Berija būtų Sovietų Sąjungą 
nuvedę šunkeliais, o Brežnevas nemėgiamus komunis
tus vėl sustiprino valdžios viršūnę.

Visi žinome, kad nepriklausomoje Lietuvoje komu 
nistų nebuvo. Nebuvo nei vieno inteligento, kuris būtų 
susižavėjęs komunistų partija, josios programa arba ko
munistine santvarka. Raudonajai armijai sugrįžus į Lie 
tuvą, tas niekas turėjo organizuoti “Pergalę”. Nebuvo 
kam ir nebuvo iš ko. Komuflistams Vilniuje padėjo keli 
neapsiskaitę trečiafrentininkai, pasirįžu šieji stoti rusų 
atvežtos “Pergalės” priešakiu ir skelbti didžiausią laimė 
jimą Maža grupelė jautėsi visus. lietuvius įveikusi. Nuo 
pirmo “Pergalės” numerio, išėjusio Vilniuje 1945 metais, 
iki šių dienų “Pergalės” redaktoriai vedė prieš lietuvius

Mindaugo vainikavimasProf. Adomas Varnas

V. KAROSAS

LIETUVOS DISIDENTŲ VIZIJOS
(Tęsinys)

mui.
Susidaręs pik. K. Škirpos va

dovybėje, Lietuvių Aktyvistų * 
Frontas, numatydamas neišven
giamą rusų-vokiečių karą, rou- 
šė Lietuvoje sukilimą, idant to-

Supratus rezistencija kaip be- Panašaus nusistatymo laiko- kiu žygiu, atstatyti nepriklauso- 
sąlyginę kovą prieš komunizmo«si išeivijoje politiniai veiksniai mybę ir nušluoti primestą ko 
primestą tarybinę santvarka ir ir juos palaikančios partijos ar munistinę santvarką. Nežiūrint, 
okupaciją, mums bus aišku, k o-j sūjūdziai, griežtai nusistatę 
del per visą pogrindžio spaudą, prieš pasireiškiančius mėgini- 
nerasime gero žodžio Tarybinės mus uzmegsti ryšius su okupan- 
Lietuvos adresu. Priešingai, nu-ltų organais ar Lietuvos koniu- 
rodoma, kad vykdoma statyba 
Lietuvoje yra skirta ne lietuvių 
tautos gerovei, bet viena iš prie
monių panaudoti jos smegenų 
ir raumenų jėgas Maskvos im
perialistinėms tikslams.

! Pati Lietuva yra sąmoningai 
skandinama alkoholio jūroje, 
vykdomas moralinis -tautos nuž
moginimas, klėsti huliganizmas, 
visokios suktybės ir apgaulės, 
vagystės ir paleistuvavimas, jau 
nekalbant apie brukamą rusifi
kaciją ir ateizmą. Tolygiai po
grindžio spaudoje nerasime ge
ro žodžio pasakyto Lietuvos ko
munistų partiios^ir jų talkinin
kų adresu.

Rezistencijos sąjūdžių nusi
statymas Lietuvos komunistų 
atžvilgiu yra geriausiai išsaky
tas pogrindžio “Aušroje”. Aš'slas savo jėgomis nepasiekia- 
bemaž neabejoju, kad lietuvių' mas, mėginta ieškoti atramos 
atmintyje komunisto vardas iš-! Vak. Europoje. Pirmojo bolše- 
llks kaip uoliausio okupantų' vikmečio laikotarpyje toks ga- 
talkininko, kaip niekingiausio imumas susidarė nacių užval- 
tautos išdaviko sinonimas” (Au- ‘dy;oje Vokietijoje, paskelbusia 
šra No4). - beatodairinią, kovą komuniz-

nistų partiją. Su dideliu Įtarimu 
patinkami atvykstantieji iš ana
pus nauji ateiviai ir su ypatingu 
nepasitenkinimu žvelgiama į 
detentes politiką ir jos įtakoje 
susidarantį disidentinį sąjūdį 
Lietuvoje.

Šiuos momentus turime gerai 
sau įsidėtį į galvą, kad supratus 
vykstantį idėjinį ir politinį lū
žį Lietuvoje, kuris pasireiškė 
disidentiniu demokratinių ir 
revoliucinių sąjūdžių iškilimu.

REZISTENCIJOS KRIZĖ
Prasidėjęs rezistencinis sąjū

dis nesiriboio vien pasipriešini
mu okupac’iai ir brutaliai pri
metamai komunistinei santvar
kai, bet tolygiai siekė laisvos ir 
nepriklausomos Lietuvos aUta-; 
tymo, Suprasdami, kad šis tik-

nukreiptą šmeižtų kampaniją, kiekvienam turėtų būti 
aišku, kad Rusijos komunistų “Pergalė” yra lietuvių pra
laimėjimas. Pralaimiejusieji nieko bendro neturėtų tu 
rėti su pergalėtojais. Jų interesai yra diametrališkai prie 
šingi. /

0 vis dėlto Amerikoje atsirado lietuvių, kurie rusiš 
kos “Pergalės” darbais tiek susižavėjo, kad net tūkstan
tį dolerių davė. Visi laisvojo pasaulio lietuviai, ypač vie 
nuoliai ,turėtų žinoti, kad rusiška “Pergalė” yra lietuvių 
didžiausias pralaimėjmas. Rusams už “Pergalę” sunkiai 
uždirbtų Amerikos tūkstantinių nederėtų duoti Lietuvių 
dorovę laužantis' “Striptyzas“ pirmiausia buvo spausdin 
tas rusų Lietuvon atneštoje “Pergalėje”.

. kad LAF buvo pasiruošęs atsta
tyti Lietuvą- nacistiniais pagrin
dais ir įsijungti z į bendrą žygį 
prieš Sovietų Sąjungą, sudary
toji Sukilirriinė vyriuasybė naujų 
okupantų- nebuvo pripažinta ir 
netrukus tapo pašalinta.

Tai buvo pirmas smūgis rezi
stencijos sąjūdžiui, kuris per- 
gyvenės gilią krizę, persiorga
nizavo i visų, lietuviškų patri- 
jotonių partijų ir sąjūdžię rezi
stencinį organą — Vlika, pasisa
kiusi už demokratinės neprikla
usomos Lietuvos atstatymą. Įsi
dėmėtina, kad derybos dėl Vil
ko sudarymo prasidėjo po Sta
lingrado mūšio pralaimėjimo ir 
užsitęsė iki 1944 metų pradžios, 
kai visiems paaiškėjo galutinas 
nacizmd 'Ir fašizmo pralaimėj i- 
mas. ' - ' į

Išeidamas iš prielaidos, kad 
Vak. Demokratijos nedaleis So
vietams peržengti priekarinių 
rubežių ir visoje Vak. Europoje 
bus- atstatyta demokratija, Vil
kas ėmė rouštis ta kryptimi. T 
VUko pirmininkus buvo išrink
tas Lietuvos socialdemokratų 
partijos vadOvas prof. St. Kai
rys, kaip nedalyvavės jokiose 
derybose su pačiais ir tuo pačiu 
priimtinas Vakarečiams. Atnie-? 
stos bet kokios Sukiliminės vy
riausybės pretenvijos. kaip su- 
ieršusios Lietuvos vardą savo 
mėgintu bendradarbiavimu su 
hitlerininkais. Pasisakyta u r 
1922 m. Konstitucijos atstaty > 
mą, vietoje 193S, įrodant savo 
atsiribojimą '"nuo diktatūrinio 
režimo.

Než.ūrint visų pasiruošimii 
krašte, dėtų pastangų užsienyje, 
sukelto' partizanini ," karo, mė- 
ginimas atstatyti Lietuvos ne
priklausomybę liko be sėkmės

{.Nukelta Į 5 psl.)

J. VENCLOVA

Lietuviai žiloj senovėj
KELIOS PASTABOS

(Tęsinys)

Net kryžiuočių kronikininkas N. von Jaroschin 
(Iš Prūsų žemės kronikos) gėrėjosi lietuvių drąsumu:

Jie (lietuviai) drąsūs, stiprūs ir aukšti,
Kovoj jie veržlūs ir greiti,
Kaip pasitikti priešą patį, 
Nuo mažens visi įpratę. 
Nes tai išmoko jau vaikus.
Jų (lietuvių) kraštas didelis ir platus... , i .

Kartais pasižymėjo ir lietuvių moterys savo nar
sumu, ginant kraštą nuo priešų (1278 m. Punios pilies 
rikio Margirio žmona Laimutė ir kit).

Tad ir populiarus lietuvių vardas Vytautas, anot 
prof. dr. & Chatterji (34-112), paeina nuo lietuvių žo
džių “vyti ir tauta”, tiksliau tariant būtų, nuo vyčht 
tautos. Ir vyčiais bei gerais jotūnais Ijetuviei buvo nuo 
seniausių laikų, ką byloja ir Lietuvos valstybinis her
bas Vytis.

Senovės lietuviai ginimui vartojo ir pilis: dr. V. 
Sruogienė (198-12): “Jau labai iš seno buvo žinomos 

pih-s, kuriose gyveno ktmgaikšciai, rikiai et<* 
Prie jų bOd-ivo hųp pat. papilys aptvertas, kur apie 
1(W apylinkės hnonių gaudavo priegloKstį’'. Mū^ų 
minėtas kelianink s Wulfslan (IX amž. pab.) rašė: 
“Das Jšaslkmd is! sehr gross und liegen viele burg und

in jederburg ist em cymnge . . . .-“‘Lithuanian hmber has been famous from times of
Dr. O. Norem (152-12) nurodė, jog lietuvių karių remote antiquity. Homer refers this strip of Baltic 

tuntams mūšyj vadovavę kunigai. Dr. A. Budreckis coast as Amber Land... Pythes the celebrated traveler,
(Kaiys, 1976, 10 nr.) tvirtino: “Skomantas (žymusis 
suduvių-dainuvių kunigaikštis) buver kartu ir srities 
vyriausias krivis ir suteikdavo stiprią Kresmenos sri 
ties karių palydą”. Gi prof. A. Benedictsen (266-55) 
konstatavo: “The power of the priests was not confi
ned to religious worship, they were the chiefs of the 
people both at home and in warfare”.

PREKYBA

Nuo seniausių laikų gintaras pas lietuvius buvo 
svarbiausias mainų objektas, už kurį lietuviai gauda
vo jiems reikalingų daiktų. S. Daukantas (H-^71)pa- 
minėjo, jog žemaičių gintaras buvo ne vien graikams, 
bet ir finikiečiams gerai žinomai ir kaip auksas buvo 
branginamas, taipogi Mozė su Aronu jau 1175 m. prieš 
Kristų ant savo aukurų degindavo gintarą, kurį egip-, 
t iečiai vadino sakai, o patys finikiečiai statė gintarą1 
Saliamonui į jo šventyklą smilkalams.

Prif. E. Powell (166-187) konstatavo: “For the in
habitants of Lietuva whom wc call Lithuanians werei 
carving on a thriving trade with the cast long before 
tbc Christian etanas conclusively proved by the coins 
of Aleksander the Great which have been discovered 
in iJlhuaųia{i^lwįąLn>Mnds^ang_Į>j^tfe. ojnampuh 
of IJthuanian amber which have been found in early 
tombs in Western Asia”.

Dar vaizdžiau parisakė dr. O. Rutter ( Igl-^O-

who lived in the’ time of Alexander the Great mention 
that the inhabitants of thie region ussed amber instead 
of firewoid and also sold it to the neighbouring Teu
tonic tribes... The merchant of Peonicia a barter tra
de with the Baltic for amber 3000 years ago and am
ber ornaments have been found in Mycenean tombs... 
it is interesting to note ihat the ancient Egiptian word 
for amber — sakai is identical with the Lituaniaa 
word meaning resin”.

Tenka pridurti, jog Lietuvos pajūrio gintaras bu 
vo paplitęs ir Vakarų pasaulyje, ypač Romos imperi
jos teritorijoj. Čia norisi paminėut kad Romos impe- 
ratoriadte Ncrono laikais romėnų vytis buw atvykęs 
į Lietuvos kraštą pirkti gintaro, ir jfc į Romą pargabe
no daugybę gintaro su vienu dideliu gabalu, kuris sv<S 
ręs 13 svarų> o taip pat rasta šiaurinėje Italijoje ginta
rinių karolių įš žalvario amžiaus pradžiūs.

Paskiau buvo prekiaujama ir brangiais kailiais ir 
gyvuliais, o gal ir javais: Daukantas (41-278) nuro
dė: “RomėJių vytis, nuo viešpaties Nerono išsiųstas, 

I atkeliavo į Žemaičių kraštą gintarų pirkti, kariuomi 
žemaičiai ne vien grnhrns savo. beC ir
nių žvėrių, fceje, sabalų, kjmrnin,4upio, Ūdrų tenai lei
do^ Taip pat nuo senų laikų žemaičiai prekiavo sn va

nagais, arba romėnais, šiaurės žvėrimis ir gyvuliais, 
-beje, leido tenai gyvus taurus, briedžius ir žirgus”.

Iš pradžių atvykę atskiri pirkliai prekiavo daugu

moj mugėse, bet Vėliau buvo sudaromos ir valstybinės 
prekybos sutartys. Yra žinoma^ jog Lietuvos valdovas 
Kęstutis 1340 met sudarė prekybinę sujartį su Angli
jos valstybe...

SENIAUSI LIETUVIŲ PINIGAI .
Taigi, lietuviai *nuo senų laikų prekiavo. Vienck 

prekybai reikalingi pinigai Tenka manyti, kad pinigų 
funkcijas pas senovės lietuvius atliko gintaras, bran
gūs kailiai, ar kokios brangesnės vertybės.

Prof. dr. Jurginis (92-75) tvirtinu: “Rastieji sidab- < 
ro lydinių lobiai (plačioj Lietuvos teritorijoj X amž?) 
parodo, jog lietuviai jau X amž. turėjo savo pinigus i 
vetfė intensyvius mainus su kaimynais”. Tą patį pa
tvirtino ir G. Fedorov (Lietuvos instituti darbai, Vil
nius, 11, 181-229 p.). 3^

Tačioit yra pagrindo manyti, jdg lietuviai savo 
pinixjus turėjo anksčiau, nes danų- karaiidą Froto, kr 
ris 853 m. įsiveržė į Žemaičių kraštų fr Užpuolė pilį 
ten nugalėjęs pilies gyventojus, privertė juos mokėti 
duoklę nuo kiekvienos galvos po pusę svaro Mdabto.

šiuos pirminius lietuvių pinigu^ S. Daukantu (41- 
316) pavaizdavo: “Lietuviai nulietą, arba Mtffcaitą, si
dabro lazdelę, storą mažne per pirštų, s^ra

| čia, įkapojo dėsi artį KrČln po nrptTlįriiiįoniyi, 
Į Kiekvienas toksai kirtis vadinosi kapa, ftuo žodžio Ka

poti, nes jog tokia lazdelė patogi buvo Vlėvvtf, T?d tą
I įkapotą lazdelę sugraižė į penkis graižinius, po dvi 
I kapi turinčius, kiekvienas toks gabalėlis tos lazdeles, 
turįs savep dvi kapk arba du kirėiu, vadinosi grašiu”.

t — NnjtaMK Čldeafo ft, DI Saturday, AprH 29, 1978
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DR. K. G. BALUKAS 
AKUSCRUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. PelMkf Rd. (Crowford 
*“•*••• BefMns). T*L LU 5-6444 
h0"u “lomus pafal susjUrim*.

Je» wtaillepu, skambinti 374-8004.

INKSTU IR SLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

T*t*f. 695-0533 
Xoa Vat1*y Medlcil Centsr 

860 SUMMIT STREET 
ROUTE 56, ELGIN, ILLINOIS

DR, PAUL V. DARGLS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direkionue

t^S8 5. Hdnheim Rd., Westchester, IL.
VALANDOS; 3—9 darbo dienomis ir*

Td.: 562-2727 irtu 562-2728

TEL. — BE 3-5893
DR. A. B. GLEVECKAS 

gydytojas ir chirurgas 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS

3907 West 103rd StreO 
Valandos pagal suturimą.

TITIANAS — autoportretas

LIETUVOS DISIDENTU VIZIJOS

nuotaikos. TawU įbauginta iki 
pat kraitotinnmo atsisakė nuo 
rezistencinės kovos ir parade 
pasitikėiihą savais autoritetais.

Times, prez. Carteris per rinki-' 
nūs kritikavo mokesčių įstaty- 
ną, sakydamas, jog tai yra tau
tos gėda ir nelaimė — ‘*nat;o- 
nal disgrace”, bet jis mažina

< AAA 1 mokesčius gilindamas valsty-
11 UVv Take ill 1 biudžeto skolas. Šiais me- 

x * * l tais mokesčių numatyta suma-
Washington, — Pa^ak Armed hnti 25 biL ir liek ar 

Forces Jourrrakx JAV turėtų <^wgiau 19K0m.
11,006 įvairių karo rašalams didelės valstybinės išlak11,006 įvairi? kuro rūkalams Esa’ didelės valstybinės išlak 
skrifą raketų, kurios būtų pa- dos ir nemažas užsienio preky- 
ledžiamos » vandens, nuo že-j1^ n’^’olis ir yra ta pnežas- 
mes ir ore, ir kurios turėtų kurjos labai didėja in.
(omines gatvines, jei prez.’Car-j ir krinta dolerio verte, 
leris patvirtintų jų gamvba..
Pasak Jonrnakr, visų “11,060 ra-.* —Sovietų patarėjai labai žiau 
ketų gamyba tekamuotų 20. naj elgiasi su vietos gyvento- 
mifijonų dolerių. Skrendančių jais ir net Etiopijos kariais. Gy 
neutrono bombų gamyba j tų ventojų tarpe yra didelis nepa^

Sovietų patarėjai labai žiau

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENA DIENĄ BUTINI KCIKSClONIUI

“Nei iirdimi tikime, o burna išpažįstame, ir taip Įgyjamai iš^a- 
nymas". — Rom. 10:10.
čia pasakyta, kad ue, kurie neatidaro savo burnos ir nesistengia pa

sakyti kitiems dieviškosios tiesos, negalės pasidaryti tiųkamais įeiti į dan
gaus karalystę. Apaštalas sako, kad negalima nekalbėti apie tai, ką matė
me ir girdėjome. Kiekvienas krikščionis, kuris gavo tiesas šviesą ir paži
no maloningąjį dieviškąjį planą, ir pamatė didyjj išganymą, apie kurį kal
bėjo mūsų Viešpats, nebegali tylėti ir laikyti savo šviesą po uždangos. 
Kurie taip daro, težino, kada laikui bėgant jų šviesa užges. Jei kas 
gėdysis Viešpaties ir jo Žodžio, tas nebus tinkamas jo dangiškai ka
ralystei

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Ber «ur yra ml- 
ruslaįi? Į tą klausimą atsako knygute "Viltis po mirties7’, kurią gausite ne
mokamai Rašykite:

F. ZaVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 66629.
IV. RAITO TYRINĖTOJAI

skaičių neįskaityta.
Neutrono bombos gamyba 

Prezidentai yra sulaikęs, norė
damas iš Brežnevo išsiderėti di
desnių nuolaidų SALT II sutar. 
<yje.

si tenkinimas sovietų patarėjais, 
liepiančiais būtį faunais su ne- 
patenkntais gyventojais. Mažeika Evans

SUSIRINKIMU

— Sen. Mark. Hatfieki 
taria boikotuoti Ugandoje 
gintą ir Amerikoje pradėtą 
davinėti kavą. Jis labai nepaten 
kintas žiauraus Amino 
mo -metodais.

au-
par-

L’ETLVIl Žagarės Klube eilin’s 
no*. U susiiin^JaYias įvyks sesiradien’., 

valdy-|ba‘.ndž.’, 3) d., 11.00 prieš
Į Ar/lės Kojak £alėje 4500 S. Talman 
Ak t ’variai kviečiami »t>iluiky* i, 
iic.- yra svarbiu reikalu aptarti, taip- 

! gi laikas ufeirLt keti klubo < uokles, 
kad neliktume'e surpendurtr

1 Bus i- va sės
i Rožė Didzgab'b, ra?*

INKSTU, PŪSLtS 1°. 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrini. 1—4 popifA, 
ketvirti 5—7 vai vak
Ofiso felaf.: 776-2880 . 

Raaidencijoi tel«f.: 448-5545

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
TeL737-8601

Laidotuvių Direktoriai

NESILAIKO ŽODŽIO
Washington, — Prez. Cartė- 

ris rinkėjams žadėjo, kad jį iš
rinkus prezidentu, jih sumažin
siąs visas valstybes išlaidas ir 
apkarpysiąs valstybės biudže
tą. Vienok pusantrų metu sėdė- ky^ Po sus*rinkimo bus vaišės. v l A. Kalys
damas Baltuose Rūmuose ne tik
kad -biudžeto nesumažino, bet, JONIŠKIEČIŲ Labdarybės ir Kul- 
-atvirkšciai, jf gerokai padidino tūros Klubo susirinkimas įvyks ant- 

. u n ■» i radienį, gegužės 2 d., šaulių namuonet su beveik 70dies bihj. dol. se 2417 w. 43rd St, 1 vai. popiet, 
dcfic’.tu. • t Visi nariai kviečiami atsilankyti, nes

c ’vra svarbiu reikalu aptarti. Po su- Anlra, pasaką Chicago Sun- įirinldjno vaišės. A. Kalys

tinėjo net term’rus, kada Euro
poje bus išlaisvintos tautos. Tai
gi, karas tarp Amerikos ir Ta
rybų Sąjungos atrodė neišven
giamas ir norėta jam pasiruoš- 
ti” (D. ir. T. No2).

Nors tuo klausimu dar nesu
laukėme išsamaus veikalo, bet 
jis buvo nagrinėjamas paskiru
ose straipsniuose. Istorikas Vin
cas Trumpa, recenzuodamas) K. 
Škirpos “Sukilimą”, teigė: “Bet 
laisvė negali raikalauti savižu
dybės . . . Ginkluotas pasiprieši
nimas, kaip ir sukilimas, pras
mingas tik tuomet, kai yra šio
kio šanso laimėti... Tačiau Ber
lyne viskas turėjo būti aišku. Po 
prievartinio lietuvių išdangini- 
mo iš Suvalkų trikampio . . . 

galima buvo deniai spėti, kas 
eventualiai grėsė ir visai lietu
kai . . . raikėjo padaryti išvadų, 
kad mes esame tik įhiešlas vo
kiškoms žemėms patręšti” (Ak
iračiai, No 4. 1976 m.>. -

Galima būtų tokį K. Škirpos 
neatsakingumą pneš savo tau
ta aiškinti jo vadizmo komplek- 

’ su. bet ne kitaip pasielgė Vilkas. 
PG’j Griūnant nacių galiai Lietuvoje, 

, w r . '°.s paskutiniame atsišaukime
pirmiesiems lankytojams, sus.- Vlikas kvie(ė s(vcr(is 
tikus su savo ariamais tėvy- a. u___
nėję. Kritiški balsai ėmė . aikš-. 
tis pogrindžio spaudoje ir disi
dentų pasisakymuose. Mūsų mi
nėtame žurnale “Dievas ir Tė- 
\ynė” yra aprašyta kaip Žemai
tijoje organizavosi "Tauro” apy- 
^arda kovai už neprikkuisomos 
Lietuvs atstatymų. Vodovy’be 
sustabdžiusi I>eprasnics žudynes 
ietuvių. tarpe, ėmė ruoštis su
kilimui, prasidėjus Rylu-Vata- 
m karui. Toliau pažodžiui faso
nai‘Tokia programa ?nais lai- ’ vc^ksnių nesusigaudymų pašau
tais* atrodė visai rcnti, neg Tru-

bnanas, (Uuirenilks. gem 
chavičius. kun. Kruna viems

(Atkelta iš 4 psl.)
Kiekvienas pralaimėjimas,

DR. FRANK PLECKAb
- optometristas

KALBA LIETIIVTĄKĄT 
2618 W. 71 St T«l. 737-5149 

Tikrina akis Pritaiko «kinin g 
“contact lenses’”

VaL agal susitarimą. Uždaryta tree I

DRLEONAS SEIBUTIS
ypatingai pareikalavęs milžini- 

jškų aukų, turėjo iššaukti gilią 
i reakciją, nes tauta buvo atsidū
rusi anti pražūties slenksčio. 
Kaip pasakojo privačiai atvykę 
š anapus lietuviai, ir kaip apie 
tai prasitaria disidentai. Stati- , 
nas buvo suplanavęs išgabenti 
ir išbarstyti visus lietuvius Si
biro platybėse. Tik beatodairis 

'* 1 partizanų naikinimas, staigi 
Stalino mirtis ir atėjusi Chruš
čiovo a tolydžio gadv’irė, išgelbė
jo lietuvių tautą nuo sunaikini
mo.

Į Sukrėsta iki pat sičio, gelmių 
‘auta turėjo atsisakyti nuo bet 
kurio tolimesnio pasipriešinimo 
naujos santvarkos įvedimui ir 
prisitaikinti prie naujo gyveni
mo. Drauge imta kritikouti po
litinius veiksnius, kodėl savo 
Saiku nesugebėjo numatyti !>en< 
apgraibom ateinančiu iwkiu ir 
įspėti tautą apie gręsiančius pa
vojus, o tuo labiau išvengti 
prasimo kraujo pralėjmio.

Tokios kalbos neviešuose 
kalbiuose buvo girdimos

UPYTES Draugiško Klubo susirin
kimas įvyks penktadieni, gegužės 5 
d., 4300 So. Talma T Ave., 1:00 vai. 
popiety Visi nariai kviečiami atsilan-

A. Kalys EUDEIKIS
DIL VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sondra praktika, spec. MOTERĄ ligos. 
Ofisas 2652 WEST 5yth SiREET 

< Tel, PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečia d 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. š^štadie-

Didžiam musu tautos kultūrininkui

pagal susitarimu

P. ŠILEIKIS, O. P,

Aparatai - Protezai. Mea. ban
dažai. speciali pagalba 
(Arch SuppcrU/ ir t t.

2850 West 63rd Stv Chicago, IH. 6062$ 
TArt: PRospact 6-5084

4F>—i i i ■■ i i,,, į

| Gėlės visoms progoms
BEVERLY HILLS GŠLINYčiA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telfonah PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishiy 

krautuvė 
THt DAISY STORE

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
499-131S

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai -— “iln* aporaudi 

ŽEMA KAINA 
R. ŽSRtNAS 
T»L WA 5-8063

Z A

PROF. DR. JONUI PUZINUI

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LaIDOJIMO ĮSTAIGA

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

MOVING .
Apdraustu perkraustymas 

U įvairiu atstu my.

ANTANAS VILIMAS
Į T»l. 376-1882 arba 376-5996

klo. Ar tai nebuvo beprotybė?
Pokariniais metais Vliko at

stovai ir kiti veikėjai važinėjo 
‘po DP stovyklas skelbdami ne
tolimą Lietuvos išlaisviniipą, 
kai tuo pačiu laiku amerikiečiai 
demobilizavo savo armijas ir 
kasd en iš stovyklų buvo ima
ma darbo jėga karinio turto li
kvidavimui. Ką apie tai galvo
jo eiliniai tremtiniai?

Nevardinant tolimesnių mūsų

Lietuvos Socialdemokratų Partijos Užsienio 
Dėlegatūros vardu — Juozas Skorubskas

nugiyž tarnai iškeliavus amžinybėn, giliai užjausdami Jo 

žmoną, dukras ir sūnų, jungiamės nuoširdžiam liūdesyje.
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

\t^ 2533 W. 71st Street
, Telef. 476-2345-6

e

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Vitoj programoj II W0PA, 

1490 kiL A. M.
Lietuvi? kolba: kasdien nuo pir

madienio iki penktacTiemo 3:00

liuėje politikoje ir daromų am- 
Pte- *h»i klaidingų sprendimų, ne- 

nuostabu, kad tiek ana pus tiek 
į Ik. Grinius, wsk; Bu<ys ir ki- sjrpus turėjo susidaryti pasime
ti nuolat žadėjo pagalbą, nasta-;^1110’ abejingumo ir cinizmo

LOUIS A. MIKUTIS
Gyv. Blue Isieod, Illinois* 

Anksčiai gyveno Chkagoįe, Rose landė apyL
Mirė 1978 m. balandžio 28 d., 2:20 vaL ryto, sulaukęs 92 metų 

amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Telšių ipskr., Platelių parap.
Amerikoje išgyveno -75 metus.
Paliko nuliūdę: draugai ir pažįstami. Laidotuvėmis rūpinasi Leo

nardas Bukauskas. ,
Velionis buvo vyras mirusios Kazimįeros (Nezilskytės) ir teyfcs 

mirusio sūnaus Louis Mikučio Jr. ir mirusios dukters Josephine 
Butkus. . - - .

Sekmadienį. 2 vat. popiet kūną bus pašarvotas Lukas koplyčioje* 
1333 West 127 Street.

Pirmadienį, gegužės T d. 10:00 vai, ryto bus lydimas iš koply
čios į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a a. Louis A. Mikučio giminės, draugai ir pažįstami nuo 
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atSTSveūnnimą.

Nuliūdę lieka: 
f Z Draugai ir pažįstam i

Informacijai tct 264-2228 arba FU 8-1800.

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

FRYS MODSRNISKOS KOPLYČIOJ
AlKšTf TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

XMBULANCT 
PATARNAV* 
MAS DIENA 

IR N AKTE

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

CklOLCOf

Uetuvtų 
laidotuvių 
'Mreitorii 
As»oriftcijo?

ANTANAS AL PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

6307 So. LITUAMICA AVENUE. Phene: YArdi 7-3401

BRIGHTON
W SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

certificates 
$5000 or mon 

4 year mln.

(West of California avej
more oarefol

PER ANNUHf 

$1000 »r mor*
PgR ANNUM

$5000 or mon 
minim vm 

30 mrmthr

Limit use of diswasher 
to once a day, after the 
evening meat, and cut 
excessive use of water 
and electricity.
Don't be a Born tbserl

V*d«l« Aldona D*vkm
TaTofj HEnrfort 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE 
CHICAGO, ILL. 60629

ENERGY 
WISE gl% HIGH RATES J

PAID QUARTERLY AT
PASSBOOK
ACCOUNTS

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave, Cicero, flL Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
1348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-S571

' GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUAN1CA AVE. TeL; YAnb 7-1138-11W

NSURED

4071 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, nliNOIS 60032

TEL: LA 3-8243

STEPONAS C. LAUK IR SŪNŪS
i (LACKAWICI)

-2424 WE81 69tn STREET Republic T-12U
X314 WEST 23rd PLACE Vlitlnh 7-8671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* Bilk, IT. 974-441*

8354 So, HAJLSTKD STREET PhMx: TArdt 7-1111

naujumo^, cmkaoo t, hx Saturday, April 2H, 1978



IliustracijaAugius

SKELBIMAS

PRANEŠIMAS JAUNIMUI

KULTIVUOJANČIAM SCENOS MENA

Tel. 737-7200 arba 737-8534

Equal Opportunity Emloyer

Naujienoms reikalingas

Iš anksto be raginimo pratesiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
h’nHornoc s <5-iri A-G-m/s

$3.50.
Pavardė ir vardas

Adresas

Adresas

Sponsorlaus pavardė, vardas ir vietovė

Siuntiniai i LietuviSTASYS ŠAKINIS

Adresas

Adresas

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė ir vardas

Jresas

M A I N T E N C E 
MECHANIC—WELDERS

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60608

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Na my Statyba Ir Ramentas

Ijafl Frank Zapella 
(204V4 W-T5tt» St 

GA 4-«65<

Insurance, Income Tax
2951 W. 63rd SL Tel. 436-7871-

irkeslras, o svečiai iki vėlyvanB 
vakaro snJftįįlaF į>:<4.)kW'Mj?>.

p. NEDZINSKAS, 4065 Archer A». 
Chicago, III. 60632. Tel. Y A 7-5980

LAIKRODŽIAI Ir BRANOlNYBtS

Pardavimai ir Taisymai 
west rrttrr

URubUc MK1

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna' 

ma *Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legaližko 
mis formomis

Užsakymus su Money orde 
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S 
Hatated St, Chicago DI. 6060M

Prenumeratos pratęsimo, užsakymu, bei galimų skaitytojų reikalams 
prašoma pasinaudoti Žemiau esančiomis atkarpomis.

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.

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus skai" 
tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu 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 lietuvišku reį 
kalų renesanso.

i — Jurgis GinzotiSj kilęs iš 
Giniočių, kaimo ieško savo gimi 
nių. Jie arba juos žiną, prašomi 
rašyti: Mr. Jurgis Giniotis, c/o 
Park Motel. 210 Fountain St., 
Hot Springs, AR 71901. (Pr.)
— šį sekmadienf, balandžio 30 

d, .8:30 vai. ryto, kun. Antanas 
Saulaitis ir adv. Rima Skorubs- 
kaitė dalyvaus “Gamut” progra 
moje per TV 5-tą stotį Progra
ma bus pakartota 12:45 po vi
durnakčio per tą pat stotį.

— Illinois valstijos Zoterijoje 
balandžio 27 d. Big Pay Day 
traukime laimėjo 586, 96, 3 ir 
6412. Gold Strike traukime lai
mėjo 15, 33, 02 ir 44.

Vytauto F. Beltaj^us įvai
rūs pasakojimai iš lietuviu gy
venimo ir buities yra išleisti 
anglų kalba atskiru 100 psl. lei-

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
- PATAISYMAI .

Turiu Chicago® miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose gr»H, 9*" 
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJOS PUMPUTIS - 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559
VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

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

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio. 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, tėl. 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 premija. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kuriu vertingos dovanos bus skelbiamos*ir paskirstytos rude
niniame Naujieną piknike. * * - •'

GRINDERS
Job shop . experience. Top wages. 

Must read, write, speak English
COLUMBIA TOOL & GAGE

1921 Pickwick Lane 
GLENVIEW, ILL.

Call in English 729-4900

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

M. UM K U S 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. T*L 254-7450 
Taip pat daromi vertimai ©miHu 
iškvietimai, pildomi piūetybės pra

šymai ir kitokį blankai.

AR JAU PASIDARĖTE .
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Juros gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa- 
niošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

TOOL MAKERS
Job shop experience. Top Wages 

Must rcud. write, peak English
1921 Pickwick Lane

COLUMBIA TOOL & GAGE
1921 Pkkwk’rck Lane 

Glenview, 411.
Call in English 729-4900

— Juozas Staskus, Sudbury. 
Ont., išrinktas LšST Maironio 
kuopos pirmininku, Antanas Ga 
tautis — vicepirm.. Audra Alb- 
rechtenė — ižd., Juozas Kručas. 
— sekr., J. Labuckienė yra mo-; 
teru vadovė. ' < PAJAMŲ NUOSAVYBĖ BRIGHTON 

____ ~ PARKE:
2 aukštu mūras labai gerame stovyje
5 butai ir 2 mašinų garažas kieme. 
Gera vieta geroje apylinkėje.

4258 Archer avė. 
RICH REALTY 
Tel. 523-1990

HELP WANTED — MALI 
Darbininku Reikia____

—Julius Zalatorius iš Phillips, 
Wis., taip rašo: “Buvau susir
gęs ir gydžiausi ligoninėje, to
dėl ir vėluoja-su prenumerata.

NAMUS
IR VISKĄ NAME 

Telefonuoti: 
523-9367 arba 737-0397 

ALEKSAS

Namai, Žam4 — Pardavimai 
REAL ESTATE FOR SALE

Gausus namu pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

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

D t M I S I O
ii—K NL AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $9« pu*m*čiu< automobUla 
liability apdraudimai ponaintakatm 

Kreiptu
A. LAURAITIS 

4445 W. ASHLAND AYl

diniu “Ona”. Gaunama iš auto
riaus ir folkloro bei tautiniu šo
kių žurnalo •‘Viltis” leidėjo. 
Kaina$5. Rašyti: V. F. Beliajus, 
PO BOx 1226, Denver, CO 80201.

(Pr.)— Antanas Rinktinas, žino
mas pedagogas, vadovėlių auto
rius ir visuomenės veikėjas, ga
vęs Kanados valdžios pašalpą, 
rašo vadovėlį nemokantiems lie
tuvių kalbos. Tokio lietuvių kal
bos vadovėlio iki šiol nebuvo.

dėkui Woodhaven apylinkėj 
TatHtecnri, užsisakiastann Naa£ 
jienač vienereims. metams, -*Let 
pavardės prašiusiam neskelbti. 
Platinimo vajauspro^Rąjįjie^ 
nos si dnH^os^si įminimu i 2 
savaites nemokamai. i

LATHE OPERATOR AUTOMATIC
Openings now on 1st & 2nd shifts 
for experienced set-up and operators. 
Preferably Warner & Swasey auto
matic Contact: J. Erskine, WYC0 
TOOL CO. 282-3411

B “LIETUVOS AIDAI” 
a, KAZE BRAZDZlONYTE,
JZ’ * PROGRAMOS VEDtJA
J/ WOPA 1490 AM Fix al 9:30—10.*00 p. m.

WLNR 106.3 FM Sat at 8:00—10:06 p. m.
2644 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

- » Telef. - 778-5374

BTZNTEMAl KURTE GARSINASI 
"NAUJIENOSE" — TOTO-eEBIAUSlA 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUTTTI GIFT PARCRU SERVICI 
W. 6M» SL. Ckleaw, lit «0e9. — TM. WA 

Utt S*. Hatefel Odea*., IIL 6MM. — T.L 3M413* 
V. VALAMTIXAI

įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTU NUOMAVIMAS — parenkan 

n nemini nkn*
4243 W. 63rd SU^Chlctge 

Tel. 767-0600.

klaida ginklų biudžete
Parduodant užsienio Valsty

bėms ginklus, kiekvienais me
tais sudaroma -sąmata, kurią tu
ri peržiūrėti ir patvirtinti kon
gresas. šiais metais pastebėta, 
kad tokioje sąmatoje Pentago
no apskaičiavimuose padaryta 
“klaida” 549 dolerių sumoje, 
t.y., tokioje sumoje sąmata bu- 

į vo.perdidelė.
j Kongreso pranešėjas pareiš
kė, kad prez. Carteris iš pardu
odamų užsieniui ginklų sumos 

’panoro išbraukti 605 mik dol., 
kas sudaro tik 7,5% visos su
mos.-

RIMTAS NAMŲ-.
PARDAVIMAS 

s

4 VIENETŲ mūras ir garažas. Gau
jas gazu šildymas/Našlė atiduoda už 
$38,800. - \ ““ -v

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

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalųi. liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, vieta Mar
quette Parke, aukšta kokybė, ^ema 
kaina.

GRAŽUS SKLZPAS ir garažas Mar
quette Parke.

TVIRTAS 2 aukštų mūras 2 butai 
ir maloni biznio patalpa 2 auto ga
ražas. Savininkas nusileido iki $38500.

DIDUTIS ir patvarus namas Mar
quette Parke gabiam ir tvarkingam 
žmogui. Pigus — $16,900,

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

— Jadvyga Lemkie/zė iš Brid
geport apylinkės buvo sunkiai 
susirgusi ir gydėsi ligoninėje.

ji sveiksta ir stiprėja na 
muo.se, tačiau nėra pajėgi nuei
ti į krautuvę nusipirkti'Naujie- 
nas. Jos duktė ir žentas Liepi- 
naieiai. rūpindamiesi jos gerove 
bei dovanomis artėjančios Mo
tinos Dienos proga, užsakė jai 
Naujienas vienenems metams. 
Sveikindami p. Lemkienę, įsijun 
gusią į prenumeratorių šeimą, 
dėkojame p. Liepinaičiams . už 
pavyzdžio vertą rūpestį ir pras
mingą dovanos parinkimą. Gerą 
žinią malonu skelbti visiems 
skaitytojams.

—Ponia Br. Arminas, Riėii- 
mond Hill, N. Y. pratęsdama 
prenumeratą, savo gerus linkė
jimus atlydėjo $5 dovana Nau-

SIIJNTINIAI I LIETUVA 
MARDA N0REIKIEN1

MC8 Weft fttk St, Chicago, IIL W62f • TeL Wa 5-2787
DWellf wdririlmai rW« hnlrty

, .MAISTAS Ii ■UROPOS SAMDtLIU,

Ema ir Jurgis TauraičiaZ 
iŠ Bridgeport© apylinkės tapė 
ne tik Naujienų prenumerato
riais, bet ir rėmėjais. Mokėdami 
prenumeratą, jie atsiuntė $7 
auką. Ta proga jie taip rašo: 
“Naujienas skaitome nuo... 1969 
m., ka tik atsikėlėme į Chicagą, 
pirkdami jas paskirais nume
riais iš krautuvių ir spaudos 
kioskų. Tačau daug patogiau 
yra užsiprenūmertuoti ir pi
giau kainuoja, o ir beveik kas- 
'dien randame Naujienas savo 
pašto dėžutėje”. Dėkui už laiš
ką ir už auka.

(R) L. Bendruomenės Cicero apylinkė rengia jaunimo ta
lentų pasirodymo popietę, kuri įvyks š. m. balandžio įnėn. 30 d., 
sekmadieni, 12 vai. dieną, šv. Antano parapijos salėje (15 St. ir 
49 C t. kampas).

Dalyvauti — pasirodyti yra kviečiamas visas lietuvių jau
nimas, iš Chicagos ir visų jos apylinkių, —visi, kurie tik puose
lėja, kultivuoja kuria nors scenos meno šaką: vokalinę, instru- 
mentalinę, šokio, kalbos ir t. t

Registruotis šio laikraščio skyriaus L. BENDRUOMENĖS 1 
VAGOS redaktorės adresu, Z. J., skambinti St. Pranckevičiui, j 
apylinkės pirm., šiuo telefonu 656-2550. j

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

rinis bungalow, gazu šildomas. Ireng; 
tas skiepas, 30 pėdų sklypas, $37,500Į

TURIME PIRKĖJŲ, trūksta namų, 
25 m. kaip be pertraukos tai naujame 
lietuviams ir jų draugams

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

PERRY PLAZA MOTEL
1007 P»rk Av», Hot Spring*, Ark. I 

Albert** ir KmIuH RožomU $«*• ) 
Kambariai ir kitchenette vienetai.'; 
Spalvota TV, šildomas toaudymosi« 
baseinas, tęĮefnnat, .vaikams leidimo 
aikštelė. Galima reeervuoti telef.

501-^99-9614. *»*•*> ' I

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DARQMOS ILGIĘMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČLUS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į. ' '
MzU T U A L F E D E R A L lS A V I N O S; 

' PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'dentas
2212 W. Cermak Road Chicago, IU. . Virginia 7-7747

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

Pavardė Ir vardas _______—. ~_______________________:______ '

jienų paramai. Dėkui. Taip pat Užtat atsiprašau ir siunčiu pen( kinę Naujienų palaikymui, din- 
! kėdamas Jums, geros sevikatos

_________________________ _________ ____________________________ _ ; tt geros sėkmės darbe . Dė-

Didžiausias kailiu 
pasirinkimas 

I*4 Tienintslį 
r 1 kailininku

■^IjfcNORMANA

263-582* 
(i»taigos) ir 
6T7-8489

IJETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St 
(Town ot L>kc)

Oslo namus Ii l»frko /t 11 vldam. 
Darbas garantuotas.

Skambinti YA 7-9107

l’.SJ News — World Report 
koresirfindento B. Knight pra
nešimu Maskvos, prez. (’arte
lio fiajudlnlas žmogaus leisiu 
klausimas ir jo pastangos ta 
kryptimi Sovietų Rusijoje -su
silaukė prįcšingų* ir nelaukiu 
rezultatų: Maskvos diktatoriai 
veda kiečiausią akciją prieš 
taip vadiniam us disidentus, 
prieš asmenis ieškančius laisvės 
ir genesnio gyveninio.

Faktas, kad rhaskviskiai dik
tatoriai visiškai viešai “sutrins” 
JAV prezidentą laisvės trok
štančių žmonių klausiniuose. 
Jie, esą: jau ruošiasi teisti disi
dentų lyderį Analoly šaranski 
kaip Amerikos agentą, nežiū
rint, kad prezidentas Carteris 
viešai yra pareiškęs, jog šaran- 
skie nėra agentas, tai išmistas.

IJETUVOS DUKTERŲ BALIUS

Balandžid 22 d. Jaunimo Cen-. 
tro didžiojoje salėje buvo su
rengtas Lietuvos Dukterų Drau
gijos pavasaris, balius. Progra-J 
ma — vakarienė, šokiai ir gau-i 
siu fantų ekspozicija. Visi stalai 
buvo užpildyti svečiais.

Kadangi ' Lietuvos Dukterų 
Draugija yra pagalbinė ranka 
vargstantiems tautiečiams, sten
giasi sukelti lėšų paramos rei
kalingiems, tai buvo gausi lote
rija, gražių ir vertingų daiktų} 
suaukota. 1

Lietuvos Dukterų Draugijos] 
pirmininkė ponia Emilija Kie- 
lienė, padarė pranešimą, paaiš
kindama šios draugijos užduo
tis šelpimo ir pagalbos reikalin
giems broliams ir sesėms; rei
kia gerų širdžių ir pasiaukoji
mo I 
kojo visiems prisidėjusiems 
darbu, auka ir gerais norais 
prie labdaringo darbo.

Jūratė Tautvilaitė gitara pri
tardama padainavo keletą lietu
viškų melodijų ir buvo ploji
mais palydėta. Kun. Saulaitis, 
S. J. pasakė vokacija. P-nia Ol
ga Vaičaitienė gražiai pravedė 
vakaro programą ir fantų pas
kirstymo eigą.

šokiams grojo Bichnevičiaus

HELP WANTEDMALE 
Darbininkų Reikia

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

yre’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
W'ill 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.

CaU Mr. Hill NOW!
374-8121

Atsiminimų Skirsneliai 
atspausdinti

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

Čikagos ir apylinkių lietuviai^ 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at«i 
vykti ir knygą pasiimti; Kitur! 

kilniems daibams. Ji padė-j^611311^^ Pašomi užsisakyti 
paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai. 
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė. 
Chicago, Ill. 60629.

Juozo šmotelio

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

Pavardė ir vardas_______ -_____________________________ _________

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo_
nauPriede _______ doL

Pavardė ir vardas_____________________




