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GEN. J. K. SINGLAUB PASITRAUKIA IŠ 
KARIUOMENĖS ANTRĄ KARTĄ 
KRITIKAI PREZIDENTĄ

WASHINGTON. — Pasižymėjęs kovose 56 m. amžiaus JAV 
karys, dviejų žvaigždžių gen. K. Singlaub, “laisva valia ’ pasi
traukia iš karinės tarnybos Į civilinį gyvenimą.

Gen. Singlaub yra antrojo pasaulinio karo. Korėjos ir Viet
namo karu veteranas. Karuose jis buvo kelis kartus sužeistas. 
Sakoma, kad gen. Singlaub yra daugiausiai pasižymėjęs fronto 
karys.

Kaip ^Chicago Sun-Times” 
rašo, išeinantį į atsargą gen. 
Singlaub-įdar tikrins medikai. 
Norima ^ pripažinti nedarbin
gu kaip daug kartų sužeistą ka
rį. Tokiu atveju jo 32.000 dol. 
metinė pensija būtų laisva nuo 
valstybinių mokesčių.

Nepatenkintas prezidento 
politika

Gen. Singlaub, nepatenkintas 
prez. Carterio vedama politika, 
ypačiai, kad atiduodamas pana
miečiams Panamos Kanalas ir 
atsisakoma gaminti svarbus gy 
nybos ginklas Tieutroho Jxun-

KAPITONAS ES A S SULAUŽĘS SOVIETU IR
TARPTAUTINIUS STATYMUS

Nesuvaldo atominio 
ginklavimosi

STOKHOLM. — Švedijos tai
kos ištyrinėjimo instituto di
rektorius dr. Frank Barnaby pa 
reiškė:-“Mes nežinome ir nega
lime žinoti, kelios šiandien val
stybių yra apsiginklavusios ato
miniais ginklais".

Institutas apskaičiavo, kad 
ginklams pasaulis šiandien į me 
tus išleidžia ‘400 bilijonų dole
rių arba vieną milijoną dolerių

Kalifornijos laukuose tikrinami pask.uliniai 'instrumentai ikiu5o- erdvėlaivio, kuri 
Rockwell Engineering Bendrovė/sis erdvėlaivis pakils į erdvę be galingų raketų.

pastate

DEMONSTRACIJOS PRIEŠ RUSIFIKACIJĄ Britų darbiečiai
GRUZIJOJE IR KITUR sumažino mokesčius

ir tuo parodant JAV silpnumą, 
Išreiškė savo nepasitenkinimą 
viešai įkalbėdamas, studentams- 
kariunąms Georgia inžinerijos 
akademijoje balandžio 26 d.

Fort-Pherson stovinčios ar- 
. mijos komunikate gen.Singlaub 
sąkQr.“Aš nesigailiu sakęs tie
są'trip, kaip suprantu, bet aš 
rimtai apgailestauju, kad aš. 
galbūt. tuo būsiu, padaręs JAV 
kariuomenei nemalonumą”. Ten 
pat rašoma, kad generolas pra
šęs, atleisti iį. nuo pareigų šJ m. 
gegužės mėri. 31 dieaos'ir nlioi 
birželio U d- — i atsargą.
Gen. Sin&laub ‘ prezidentą pri- 

tikayo ir anksčiau, būdamas J- 
AV kariuomenės štabo viršinin 
ku-P. korėjoje. Jis tuomet bu
vo nepatenkintas prezidento 
sprendimu atitraukti JAV ka
rius iš Pietų Korėjos. Jo many
mu, tai būtą klaida, kuri nuve
stą prie karo.

Baltųjų Rūmų pranešimas
Baltųjų Rūmų kalbėtojas 

Rex Granum pareiškė, kad pre
zidentas Carteris yra patartas 
priimti gen. Singlaug atsistaty
dinimą, vitoj to., kad jį pašali
nus, švelniai tariant — “initia
ting it”. Bet, pasak Granum, 
prezidentas gali ir atmesti at
sistatydinimo rekomendaciją.

Gen. Singlaub savo kalboje 
kariūnams - studentams parei
škė-nepasitenkinimą, bet ten 
buvę ir klausę jo paskaitos ma
no, kad tai buvo dėlei visko tik 
galia paskaitos nuomonės prie
delis — *.off-the-record”.

ja pramoniniu saliu pagalbą ne
turtingoms tautoms 20 kartų.

— Sovietų valdžia šiandien 
persekioja žydus, kaip prieš 40 
metų juos persekiojo naciai, 
žydai ruošia dideli' protestą 
prieš Kremliaus vaiovus.

Prezidento žygis 
prieš infliaciją

WASHINGTON. —Preziden
tas Carteris pasiryžęs kovai su 
infliacija panaudoti visą prezi
dentui suteiktą galią ir “griež- 
tai pakalbėti" su biznieriais ir 
darbininkais dėl krašto gerovės. 
Jis atmetė algų ir kainų kont
rolę kaip paskutinę priemonę ir 
pavdino “mitu-”, kad vyriausy
bė pati gali sustabdyti infliaci
ją. Praėjusiį antradienį pasaky 
toj kalboj jis pabrėždamas pa
reiškė. kad energijos problema 
pasirodė aktyvi grėsmė ir kad, 
jei Kongresas nesigriebs akci
jos. tuomet jis pats panaudos 
galiojančius įstatymus apdė
ti muito mokesčiais kiekvieną 
importo aliejaus satinaitę.

Preizdentas turi autoritetą 
importuojamam aliejui uždėti 
muitą ari>a nustatyti kvotą. Kai 
bama, kad jis svarsto muitą po 
$5 ar $6 nuo statinaitės.

MASKVA (NYT), — Kaip stipriai skverbiasi į 
žinia, komunistu ponai Mask
voje 'šiigafv«i<r’< sp?rrrtsnės *>rn^ 
sifikacijos tikslais keisti oku
pantų kraštų vietines taip va 
dinamas konstitucijas, įrašant 
juose paragrafus, kuriuose bū
tų įteisinama pirmumą rusų 
kalbos, nustumiant į paskutinę 
vietą gimtosios kalbos vartojt- 
mą. Pirmiausia konstitucija no 
rėjo pakeisti Gruzijoje, o po to 
ir Armėnijoje.

Tai buvo tik pirmieji bandy
mai. Matyti, kad komunistų 
partijos vyriausi bosai Maskvoj 
yra nusprendę, kad laikas jau 
yra'atėjęs visu rimtumu pradė
ti rusinti pavergtų kraštų gy
ventojus, nors, kaip, pavyz-

•ja, buvo nepriklausomos vals
tybės, tvarkėsi demokratiškais 
pagrindais savistoviai ir turi sa
vo nuosavą aukštą kultūrą, ir 
labai v seną, gražią kalbą, kuri 
su rusų kalba nieko bendro ne
turi.

L OX DON AS. Britanijos
Darbiečių valdžia paskelbc gy-

gyvenimą 
ir ima vĮršu net pačioje ko 
in'unisIų' UtJvvh^Tjojė. ventojams-mokečių* sumažinimą
kaip rašo “Dziennik Zwiąsko-J bilijonų sumai, senatvės pen- 
wy”, Sovietų imperijoje tik sijos ir socialinio apdraudimo 
Gruzija. Armėnija ir Azcrbai-j padidinimą ir priežadą daugiau 
džianas naudojasi polankio-1 pinigų 
mis-privilegijomis. Bet kaip ii’ nei Sveikatos Tarnybai. Konser- 
gai? Po lokiu stipri-i tautinių vatyv.ų partijos pirmininkė Mrs. 
deinostracijų, Maskvos 
tikriausiai nenurims ii 
vos ką nors naujo.

Okupuotos Lietuvos gyvento
jai irgi nuogąstauja savo liki
mu ir tik raminasi, kad rusai 
leidžia, kad ir apkarpytai, dar 
lietuviškai pasimokyti mokyk
lose, nors įstaigose jau ne visur 
galima laisvai susikalbėti gim
tąja kalba.

susimylėjo^ ir leido išvažiuoti

SEOUL Korėja. — Sovietų Sąjungos vyriausyliė šeštadie
ni paleido abu Korėtos lakūnus, tardžius nuo balandžio 20 die- 
ons.. kai jų lėktuvas. so\ie+ų lakūno buvo pašautas.

Jie leido išvažiuoti visiems 
Korėjos lėktuve buvusiems ke
leiviams ir sužeistiems, leido iš 
tsivež dviejų keleivių lavonus, o 
kapitoną Kim Ching Kiy ir na
vigatorių. Lee Kim Shik pasili-.* 
ko Maskvos kalėjime, kad galė
tų juos ištardyti.

Sovietų valdžios oficialus pra 
nešimas sako, kad jiedu nusikal 
to sovietų erdvės Įstatymams ir j 

tarptautinams erdvės saugumo ,
r ! (įasiU J Uis lUI■statymams. ! . vyn ..s

Sovietų valdžia būtų galėjusi jas. turėjo si 
abu lakūnus atiduoti veikian
tiems įstatymams ir suimtuo- 
siuse nubausti ilgų mtų kalėji
mu.

. Spcialus sovietų pranešimas 
citavo visą eilę paragrafų, ro
dančių sulaikytų lakūnų “nusi- 

: kaitimus’'. % - •

Floridoje išeinąs laikiaštis 
“St.jlMerburg Times** 1978 ui. 

j bahifidž.io laidoje rašo,
kad kelias kMŠgui J< i.ui Ga
šlūnui atvykti iš Lietuvos l 
A į n e r j ką bu vo keleriopai 
gesins, kaip . ?įkieius kit 
Esą", pakeliui į Ame

kati nepaklį

kuii.

n-iškuosu

tt. Bet šimuli

laisvame 
iii be bui- 

garbinti

švietimui ir Nacionali-

ponai’ Margaret* Thatcher pastebėjo, 
sugal- kad- tie pažadai reiškia, jog rin- 

' kiniai nebeužilgo ir kad konser
vai oriai jų tikrai laukia.

Rinkimai-Anglijoje bus dar 
tik po 18 mėnesių.

Carteris tikisi f 
pravest lėktuvų 

nutarimą
Prezidentas Carteris šiomis 

dienomis tikisi pravesti Įstaty
mą. leidžiantį jam parduoti A- 
merikos karo lėktuvų Saudi Ara 
bijai, Egiptui ir Izraeliui

Kongrese yra gana stipri gru- 
pe,kuri nori leisti parduoti tuos 
lėktuvus tiktai Izraeliui, bet ne 
kitoms valstybėms.

Prezidentas aiškiai 
kad jis parduos visom 
bėm arba niekam nieko 
duos.

Izraelis apskaičiavo, kad jam 
pačiam būtų geriau, jeigu nie
kas negautų galingų lėktuvui, 
bet prezidentas Carteris parei
škė. kad jis turi pakankamai 
balsų skaičių, leisti visiems par
duoti užsakytus lėktuvus.

KALENTX>R£LIS
Gegužąs 1: ' šv. Juozapas — 

dšrb.. Vydmanė, Laimelė, žilvi- 
nas, Datanas.

Saulė -teka 4:50, leidžiasi

Gruzinai, tiek ir armėnai 
prieš tokias Maskvos užmačias 
— rusų gyventojus— labai sti
priai viešomis demonstracijo
mis pasipriešino. Maskva^ ma
tyt, nelaukdama tokios reakci
jos ir prisibijodama aršesnių 
riaušių, kurios gali išsivystyti 
visuose užimtuose kraštuose į 
bendrą sukilimą, konstitucijų 
pakeitimo klausimą ir tuo pa
čiu aršesnę gyventojų rusifika 
ciją atidėjo vėlesniam ’aikui. 
Kitaip sakant, Maskva supasa- 
vo. žengdama vieną žingsnį at
gal, kad gėliau galėtų nušokti 
kelis žingsnius pirmyn.

i - ■' U-1Rusifikacija Sovietų Rusijc 
jer jos sukurtoje imperijoje, lu 
ri didele reikšmę, kadangi tik 
53%, visų imperijos gyventojų 
yrė rusai,' o visi kiti 17% yra 
kitataučiai. Be to, par oje So
vietu imperijos komunistų par
tijoje lik GCrT barių yra ru
sai. Taigi, didelė visokių ttfu- 
tn mozaika Sovietų Traperijo-f kof TransS'biro geležinkeliu pa 
je gali priversti. (>rie rimto kon 
flikfo, ypač,lai tautinė okt>

pasakė, 
valsty- 
nepar-

l:
Sovietų Sąjungos 
100 metų planas

Maskva. — Grįžęs iš Sibiro,

srvahnėję visu Kinijos pašto- 
iriu; <Ęteįnev8ę ^pasakojo °įsi-

pūStų birtų ideologija. 4jsisHpda

mas pykčio, kad sovietinis jau
nimas savo noru L ten vengia va
žiuoti, pradėjo Sibirą girti:

Jauni abiejų lyčių darbinin
kai, kurie paklausė savo laiku 
Brežnevo šaukmo.ir išvyko’ ten 
dirbti sunkiose klimato sąlygo
se — spirginančių speigų per 
žiemą ir svilinančių Sibiro karš
čių per vasarą. — esą skaitomi 
privilegijuotos kategorijos dar
bininkais, gauną algos keturis 
kartus daugiau už vid. darbi n in 
ko algą, turį labai geras buto 
ir maisto sąlygas ir kasmet nau 
dojasi ilgomis atostogomis, pa
sakojo Brežnevas.

šiuo metu tiesiamas geležin
kelis visu Kinijos 2,500 mylių 
ilgumo pasieniu.

J iIa BreČncvaa
■ * ' & £ *

į Gulago karėtus ai b 
šia
kun. . Gasiūnas, palankiu 
linkybių dėka yr 
Amerikos krašte ir
urfs Laisvai melstis ii

. Dievą.
Rusai savo pranešime taip, 

pat cituoja tarptautinių susėta-’ 
rimų paragrafus. !

Rusai sako, kad jų vyriausy
bė galėtų abu lakūnus pasiųsti su nostalgija žiūri 
į prievartos darbo stovyklas.bet vynus 
soviete valdžia to nedarysianti, kiai slegiamos okupanto. Esą, 
Kapitonas ir navigatorius prisi- Lietuva, maža. 3 milijonų Pa- 
pažino prie padarytų nusikalti-j Baltijo valstybė, buvo nepri- 
mtL klausoma ir gyveno* kosti tu-

šeštadienį Amerikos lėktu
vas abu Korėjos lakūnus išvežė; 
į Helsinkį, o iš ten Korėjos lėk
tuvas pargabeno kapitoną ir na
vigatorių į Korėjs sostinę, kur 
kapitonas Kim ir navigatorius 
Lee padarys parnešimus Korė
jos vyriausybei, o vėliau galės | 
painformuoti ir tarptautinę j 
spaudą apie visą tragediją. .

Sovietų oficialiam pianešime^ |)ar nesiliauna. Pasak laikraš- 
rusai nieko nesako apie 
vos įsakymą šauti i l>eginkli ke-i 
Jei vinį lėktuvą. Sovietų lakūnai; 
pasakojo, kad jie įsakė Korėjos; 
lėktuvui juos sekti, bet korėjie-j 
čiai tokio Įsakymo negirdėjoj 
ir jokio signalo iš aplinkui lėk-' 
tuvą skraidančių sovietų sprau-, 
snrinių lėktuvų negavo.

Sovietų lakūnai tvirtino,kad 
jie paleidę kelias šviečiančias 
kulkas prieš pati Korėjos lėktu
vą, bet kapitonas Kim tokių šo
viniu nematęs. ♦ * f

Vienintelis Įspėjimas, kurį ko 
rėjiečiai iš rusų patyrė, tai ga
lingomis kulkosvaidžio kulko
mis pravėrimas kaleivinio lėk-1 
tuvo luobo, šis sovietu karo la-f 
kūpu žhvgSBis sukrėtė visą lėk-į 
fūvą, užmušė du keleivius ii' 
sunkiai sužeidė 14 keleivių.

Pramušus lėktuvo luobą, ka
pitonas tuojau pradėjo leistis j 
žemyn ir ieškoti tinkamos vie-’vų bendrovės pirmininkas, 
tos mi^ileisti. Pradžioje kapi-’veda pasitarimus Boeing 
tonas buvo planavęs leistis ant i lėktuvui išvežtais Sovietų Są- 
surasto ežerėlio storo ledo, bet Jungos. Galimas daiktas, kad 
pabijojo, kad ledas nelūžtų ir'lėktuvą teks.taišytl Prie jo pa- 
lėktuvas nenuskęstų. Kapitonas J statyti sovietu sargybiniai. So- 
pasirtako smėlėtą ir žemomis K ietu valdžia bniakn neprileidžia 
žotėfnh apaugusį ežero kran- prie lėktuvo, išskynę ^sovietų 
tfcx—-   ariaęuosjįnžinierius.\

Kun. .Gasiūnas, švęsdamas 
savo 73 metų gimtadienį, prisi 
mena savo pergyvenimus ir 

i savo lu- 
Lietuxos vargus, sun-

klausoma ir gyveno* 
elnėje demokratijoje.

Laikraštis “St. Petcrburg Ti 
mes", aprašydamas kun. Ga- 
sjūno pergyvenimus ir jo odi
sėja, primena skaitytojams, 
kad Sovietų Prūsija, lauži dama 
sutartis, okupavo Lietuvą ir 
kad lietuvių persekiojimas ir 
trėmimas į Sibiro taigas pra- 

j s’dėjęs tuoj po okupacijos pir 
’ momis dienomis, kuris ir da-

cio kun. Gasiūno brolįs buvo 
1 ištremtas į Sibirą, o motina 
; mirų nepamačiusi savo jaunes 
nių vaikų; kurie gyvena Ame
rikoje: -dukters nvedicinis 
daktarės - - į r. kun. Jono 
Jiems nuvykti okupuotoji Lie
tuvon ir. aplankyti tėviške, oku 
pacinė Maskvos pastatyta vy 
riausybė neduoda leidimo.

Viskas buvo užversta baltu 
sniegu. Kapitonas laimingai nu- 
tūrv: lėktuvą, nesužeisdamas 
keleivių. Jis paskutinis turėjo 
leistis žemyn, kad keleiviai ne-

■ užtrukštų. Aukštumoje oras la- 
' bai retas, netinkamas kvėpuoti. 
Kapitonui teko sukinėtis pusan
tros valandos, kol Jią,surado tin 
karną vietą lėkt indėnu tūpt i.

Maskvoje yra Korėjos lėk tū
lis



V. KAROSAS Laisvę, o Žmogaus Taisių Dekla
raciją —- priima kaip savo vti< 
klos programą” (“Varpas” No

su enzimai ir disidentiniai sąjū
džiai.

šį momentą tenka itin paryš
kinti, nes prieš detentės politi
ką pasisako veik visi mūsų vei
ksniai, išskyrus Alto, ir tai su 
nemažomis rezervacijomis, spa-

4). e
Visuose šiuose pareiškimuo

se, kaip ir bendrai visoje pogrin
džio spaudoje vyrauja disidenti
nis kovos tonas, nors kartais 
prasiveržia ir rezistencinio pasi
priešinimo baisai. Iš viso liku- 

įsios bei pasiekusios mus po-

Po žiaurių ir skaudžių rezis
tencijos kovtj prttl/iimėjimu ta-' 
uta įsitikino, kad norint išlaiky
ti lietuvybę ir neprarasti vilties 
i ateitį, raikalinga atsisakyti nuo 
kovos prieš primestą komunis
tinę santvarką. Būtina įsitvirtin
ti pačioje sistemoje ir jos ribose 
vesti tolimesne kovą už savo eg- 
zisknvją ir išJlrlavinimą.

Tokiai galimybei susidaryti 
raikėiu ilgesnio laiko ir visa1 ,
sKirlingų :ą:ygų. Pirmiausiai tu-1 nutrukti ir vėl sugrjžtų karo ga-j 
rėjo užaugti nau>4'y karia, pe- 4ynė.
rėjusi komunistines mokyklasI Pats pirmasis pogrindžio or-l 
ir įsijungusi į tarybinio gyveni-’ganas IAB Kroidka, pasirodži-i
mo struktūrą. Be minimalinių usi 1972m., i?uvo tipinga šių na- disidentiniai sąjūdžiai nepratę- 
laisvių, kurios susidarė Chrušci-jujai susidariusių sąlygų išdava. sia rezistencinės kovos, bet ją 
ovo atolydžio metu, būtų buvę j Savo pasirinktą disidentinį ko-< pakeičia visai kitomis priemo- 
neįmanonioa bent ribotam min
čių pasidalynimui, kas būtina 
naujoms pažiūroms susidaryti.

Moraliniu požiūriu, naujajai 
kartai nebuvo galima primesti 
vyresniosios kartos - priešišku-’priklauso pagal prigimtąją tei-’teptas krauju rankas, nei tiesi
mų ir įvykdytų žiaurumų įgy-j sę. konstituciją, ir žmogaus Tei-j vginiai nei neUcsioginiai netu- 
vendinant tarybinė santvarką.’šių Deklaraciją7’ (LKB Kronika’’rėti nieko bendro su visais re-

ūdos didžiuma ir šiaip įvairūs! grind do spaudos išsiskiria žur- 
poiitiniai sąjūdžiai. Detentės po- malu> ‘ Dievas ir Tėvynė”, ku- 
litika, susidarius dkiesnėmsI ris pasUakė prieš disidentinį są- 
priešingumams itarp Maskvos ir-judį, jau mūsų cituotais žodži- 
Vak. demokratijų gali lengvai tais: “nors tokios pažiūros yra 

* * 1 1---- — i plačiai papigusios, mūsų nuo-
Į mone, jos giliai neteisingos, ta
utai žalingos”’

Kaip matome iš pareiškimų,

vos metodą išreiškė sekančiu 
tvirtinimu: * ‘Mes nekovojame 
prieš esamą s

nėmis ir įdėjimu nusistatymu. 
Visu pirma disidentai, nesvarbu 

santvarką, bet prieš kuriai srovei prikiautų, išeida- 
sauvaię; nereikalaujame nieko, mi kovą, už savo idėjas, priva- 
išskyrus tai, kas mums pilnai |lo turėti švarias sąžines ir nesu-

vendinant tarybinė santvarką. 
Paskaiusiai, jaunoji karta niekur 
nepasisako už senosios santvar
kos atstatymą ir atsiriboja nuo 
buvusių diktatūrinių partijų ar 
sąjūdžių, ypatingai turėjusių ry
šius su fašizmo ar nacizmo jė
gomis. . • .

Be šių vidujinių sąlygų, idėji
nio nusistatymo susidarymui 
lemiamai prisidėjo pasaulinės 
politikos posūkis. Be politinių 
įtampų mažinimo ir galinio a- 
tominio karo vengimo tarp Ry
tų ir Vakarų, nebūtų buvę Hel
sinkio Akto, detentės ir žmogaus 
laisvių ir teisių siekimo, ši Vak„ 
Demokratijų pasaulinį politika 
ir sudarė viršminėtas vidujineslnio Išsilaisvinimo Frontui’ , unuAviuuruy-
sąlygas kaip Lietu /oje, taip išvengiąs revohucinių raikalavi-‘ tinė ir ne matantį galimumų

No 14). Izisteniniais sajūdžias. “Var-
Panašų pareiškimą skaitome Pas” , sa_ 

pasirodžiusioje pogrindyje 1975 f “ * i j * ' i: 
m. “Aušroje, kame rašoma:” 
“Aušra” nesiekia pol’.tinų tik
slų — sukelti revoliuciją arba 
gražinti kapitalistinę santvar- 
Ką. Jos uždavinys — ir sunkiau-1 
siais laikais gaivinti lietuko Į 
dvasią, ugdyti tautmj susiprati-j Toks disidentinių .sąjūdžių 
mą, 
tinti visokeriopą pažangą. Lie-jgiJius prieštaravimus lietuvių 
tuvių tauta išsilaikys, jei bus] tautoje. Nors idėjinė kova tarp 
kultūringesnė už pavergėjus” rezistencinio-ir disidentinio są- 
Aušra No 1). J f—' * ‘ *

Netgi pogrindžio Varpas, at- Škėjusi, bet yra neišvengiama, 
stovaująs “Lietuvos Revoliuci

ne-: buvo, taip ir liko antikomunis-

žia, kaip moralinį pogrindžio 
/laimėjimą, kad tarybiniai orga
nai: “LKB Kronikos ar revoli
ucinių išsivadavimo fronto ša
lininkų nebe vadina /“buržuazi-'

Sąrašas.

Surinko Krivūlės Klubas
(Tęsinys)

Rusų ir vokiečių okupacijų metais nužudytų, ka
lintų ir nuo 1944 VII. rusų okupacijos Išvežtų j Sibirą 
Lietuvos policijos tarnautojų.

Antros rusų okup. metu Lietuvoje veikusių partiza
nų, buv. Lietuvos policijos tarnautojų

> ' Sąrašas
1. Babravičius, žvirgždaičiai, Šakių aps., buv. šakių

saug. polic. virš., antros rusų okup. metu žvirgždaičių 
apyl. veikęs partizanas, žuvęs nuo stribo Vyt. Karaičio 
granatos. .

2. Baublys Antanas, s. Antano, g. 1914 m. Merkinėje, 
Alytaus aps., vokiečių okup. metu policininkas Merkinė 
je, 1944 m. pasitraukė'į Vokietiją, baigė Žvalgybos-diver 
sijos mokyklą, 1945. I. 15 nuleistas parašiutu netoli Sta- 
ciškės k., Seirijų vis., Alytaus aps., okupontų suimtas 
1945. IL 2.

3. Bradauskas ^Petras, Pieriškių k., Merkinės .Vis., 
Alytaus aps., buv. posienio polic Merkinės apyl. partiza 
nu grupės vadas, bolš. spaudos minimas 1945. L

4. Degutis Kazys, buv. Marijampolės aps,, Balbiėriš-

Gintaro baliaus debiutante Deborah Ann Martin, Diann 
Amelijos ir Robert Martin, Sr. dukra, Chicago, Ill., baigė šv. 
Jurgio ^parapijos pradinę mokyklą ir šįmet užbaigs Marijos

niais-nacionalistais” ' (~‘Vaį7s’’, aukštesni?j? mokyklą, kurioje pasižymi kaip gabi matematikė.
No 2). Priklauso prancūzų kalbos, matematikos ir katalikų jaunuolių kio polic. nuov. virš., pirmos rusų okup. metu kalintas

„ , r -j « • -jx- klubams. Yra pašventusi daug valandų įvairiems mokyklos pro- Marijampolės kai., 1945 m. vasarą įsteigė—-t, -o-j--------1---- r---- | Toks disidentinių -sąjūdžių . , , . < ... . •, • ....... » i • • • ■
ą, tautos dorovingumą,- ska->, nusistatymas savaimiai sukelia Jeklaras lr specialioms programoms. Mėgsta muziką, groja var-jdąhių ir buvo JO vadu. Velke “Ragmio” slapyvardžiu.

gonais, lanko koncertus, sudaro savo mėgiamų įvairenybių rin-Į Priklausė “Dzūkų” rinktinei. Su savo dalinių, dalyvavo 
kinius. ^Tęs studijas matematikos — buhalterijos šakose. Debo-r ‘
rah Ann Martin bus pristatyta visuomenei Chicagos Lietuviu
Moterų Klubo rengiamam Gintaro baliuje, birželio mėn. 10 d.jūdžio dar nėra pilnumoje išry-

Rezistencinė stovykla kaip
pasitikėjimu ir įtarimu. Jų įsi- XVIIIa. DLK buvo vedama at- 

. . .... . - . . . - . . . - » °--------- tikinimu, tik karas ar kuri ki- kali kova prieš kontrreformaci-
vįsoje Sos lelijoje, kuriose galė-įnių ir retorikos, aiškiai pasisa- pasiekti bent dalinu laimėjimų tą katastrofa gali sugriauti Ma- jos pastangas įvesti absoliutiz- 
jo pasire-kšti pogrindžio spauda, ko už disidentinį kovos būdą: esamoje sistemoje, todėr į disi- skvos tironiją it išlaisvinti Ru- mą Rzeczp'ospolitoje. Tais pa- 
peticijų rašymas, protestų pra- “LRIF-tas kovoja už Taiką ir dentinius sąjūdžius žiūri su ne- sijos pavergtas tautas.peticijų rašymas, protestų pra-

Liberation^ woman.

So much so. that when he went into betd# 
tfaringthe Revolution, she did too. Right by his side.

Then one day, whfle loading cannons, he was 
Hkrfby a British bullet.
/ Molly knew the time bad come to take 

4/Wxk in her country. So she picked up 
' where her husband left eft And when

That you’re imldntf i ręal
In -.C

Today; when ftį time to take

"Wfam |ou jota the ftyrott

•f 5 wart Loet, oolai or datrojoi
B®3t Cto he'Mpfewl fmctfa » prxwiW.

Pcodb <» beewfad at year boto, feaar 
■nSew to aw er Ibcb! haw t

Right from the atart tt*( been an equal 
oppcxtunit| inacttacQ^

menca

“Vaidoto” part.

visoje eilėje kautynių. Žuvo kautynėse 1946. VI. Balbie
riškio apyl. - ? ■•••’

5. Derbutas Stepas, s. Ferdinando^ g. 1994 ra; Alsė
džių m., Telšių aps., 1941. VL sukilimo vadds Alsėdžiuo
se. Vokiečių ok. metu Alsėdžių poiic. nupv., vfrš. Siąųįųį 
polic. vado pad., Mažeikių ir Švenčionių polio vadas. 1944 
X. LLA “Vanagų” būrio vadas Alsėdžiuose, Partizanas 
ir gyveno nelegaliai Vilkų k., Alsėdžių vis., 1945. IV jš 
22 į 23 naktį miške prie Škirpseių k. su kt partiz^ buvo 
apsuptas, kautynėse sužeistas ir suimtas; Tard. parod iš.. 
1945. IV. 28, V. 4 ir 13 d. paskelbtu bolš. s pandoje. f 

___ f V /’. • į .
uta. Antru jų -įsitikinimu, pa- dinimą. Panašiais*’metodais dr. ' 6. Eimutis Antanas, būv; poiicn vakt,'pogrindžio Vei-“ 

kėjas Utenos aps. Vyžuonų apyl., nuo 1944. Vll.pai'tiz. 
vadas, su savo daliniu, stabdant priešo žvalgus, traukė
si Svėdasų, Šimonių girios bei* Biržų link. Kautynėse šu - 
rusais žuvo 1944 m. vasarą Latvijoje, Bauskės aps.

7. Galinis Antanas, vokiečių ok. metu polic. vyr vaęh 
mistras Trakuose, žuvęs partiz. antros rusų; okupa. 
metu. ' ■ .

čiais metodais socialistai, atsi-
Priešingai, disidentiniai sajū- sakę nuo prievartinės proleta- 

dziai nelaukia:-karo, nes ben- riato diktatūros primetimo, ve- 
droje atominio ;karo katastro- dė ilgas kovas, .mažų laimėjimų 
fojė žūtų drauge' ir Lietuvių ta- ėjimais, už savo idealų įgyven-

keitus iš pagrindų visą socialine Martin Luther King vedė juo- 
ekonominę sistemą jau nebeį- džių kovą, prisilaikant JAV 
manoma atstatyti į prieškarinio 
gyvenimo rėmus ir tenka ieš
koti ateičiai visai naujų sprendi- 
nų, kas yra nepriimtina“ konser- 

j vatizme^ paskendusiai rezisten
cijai. Apsisprendus disiden- 
Jtams veikti pačioje sistemoje,

konstitucijos ir įstaty mų, už vi
sų pilietinių laisvių ir tiesių su
lyginimą su baltaisiais.

Disidentinia tipo sąjūdžiai 
buvo ir yra savo esmėje giliai 
demokratiniai, nes kovoja už 
pavergtųjų ar nužemintųjų tei

jie turi nutraukti ryšius su vi
sais socialistinės santvarkos 
priešais ir nusigręžti nuo tų są
jūdžių, kurie sutapatina bolše
vizmą su rusu tauta ir lietuviu 
komunistų eilėse temato vien 
savo tautos išdavikus.

Kalbant apie disidentus, ne
reikia jų sutapatinti su tarybi
nės valdžios patadkūna*isį kar
jeristais ar stacigl st! tqtalita-

ses ir laisves. Išeidami į kovą, 
demokratiniai sąjūdžiai, kaip 
teisyklė, visuomet yra lydimi 
kraštutiniųjų sparnų, vienas iš j 
dešinės kitas iš 1 
lyg susitarė meta kaltinimus 11 paskelbti bolš. spaudoje* 
demokratams už ju tariamą ne- 
ryžtingumą kovoje, nepavar- 
tojimą 1 
priemonių ir jranašiai. . < sukilėlių-partiz. štabo narys, antros rusų ok.' metu par-

Liduvos disidentiniai sąjū-' tižanas, kartu su kitais 6 kovotojais, Cepausko išduotas

8. Grinkevičius Kazys, & Jakūbo, g. 19012 m. Jąčiūnų 
k., Žaslių vis., Trakų aps., nuo 1932 fli, policininkas, nuo- 
1945. III Jačiūnų k. partiz būrio vadas, veikė “Klevo’X

kajrės, kurie slapyvardžiu. Suimtas 1946. IV. Tard. parod. iš 1946. IV.

9. Ivoškis-Ivaškevičius Leonas, g. Raseinių ąpš., Kel 
veiksmingų radikalių Bl®8 aPyU ^uv- Kražių polic, nuov. vachmistras, 1941. VI.

vizirio kvislihgai.s m^kolaboran- tižiai dar le-liežengai pirmuosius gtfjbų apsuptas, ŽUVO 1946 iii., ČėpSUsko sodyboje, Ka
rei viskių vsd., Kražių vis., Raseinių aps. z

10. Jacinskas Pranas, apie 26 m., "kilęs iš Alytaus aps., _ 
Merkinės vis., vokiečių ok. metu policininkas Alerkįnėje, 
Pasitraukęs į Vokietiją stojo į Žvalgybos mokyklą, 1945. 
L 15 parašiutu nuleistas netoli Stacjskės k., heiri/ų vis., 
suimtas 1945. II. 2 Pieriškių k., Merkinės vis.

įguvuskis išeivijoje ‘1>c- žingsnius tada sunku numatyti 
jų tolimesnę raidą. Viena yra 
aišku, kad jų sėkmė ar nesėk
mė, pirmon eilėn priklausys 
nuo tolimesmės pasaulinės po
litikos eigos. Jei padvelktų na- 

(.\ukelta į 5 psl.)

leis, 
dradarbiaulojų” ar “tiltų sta 
tytojų” vardą. .

Disidentiniai sąjūdžiai nėra 
vien mūsų amžiaus reiškiniai. 
Visai pačiu tardū ir tais 
pačiais kovos Metodais’ XVI-

11 Januškevičius Vytautas, s. Medardo, g. 1922 m. 
Nariūnų k., Kupiškio vis., Panevėžio aps., 1943-44 m. tar
navo policijoje, antros rusų okupacijos prodžioje parti
zanų gi*, vadas. Suimtas. Tard. parodymas iš 1944. XII. 
28 paskelbti bolš. spaudoje.

12. Josmantis Antanas, Mažeikių aps., Ylakių polic. 
nuov. vachmistras, antros rusų okup. rhetu partiz. dalinio 
vadas Skuodo-Ylakių apyl. Žuvo kautynėse 1945 m. ■-

13. Jurgaitis Simas, g. 1910 m. Gudirvių k., Skaudvi 
lės vis., Tauragės aps., buv. polic. vaetrat. Kaune, vokie 
sų okup. metu Upyntos-Skaudvilės apyl. veikęs partiz.

Į sų okup. metu Upinos-Skaudvilės apyl*; veikęs pirtiz. 
' skyr. vadas, slapyvardžiais “Baronas ir Tautvilas”. Oku 
pantų nužudytas 1952 m.

14. Karalius Albinas, g. 1910 m., Sts. kapit., vokiečių - 
okup. metais Lazdijų aps. polic. vadas, vėliau', Vilniaus 
polic. mokyki virš, nuo 1944. VII. LLA Šiaulių tpygi va- " 
das, 1945 m. pavasarį suimtas. VI. 1 buvo tardomas.
kė “Varenio” slapyv. \ *
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KAI IŠKRAIPOMI FAKTAI
East Chicago. Ind. — Viris- nariam — pirm. Valeikai ir vi- 

kai nesuprantama, kodėl B. G. cepirm. B. Ginčauskui. Antroji 
savo korespondencijoje, kuri pa grupė, kaip jaučiama, simpati- 

•teljoš. m, balandžio 8 d. “Drau- zuoja reorganizuotai Chicagoje 
gan’^ .taip sauvalįškai iškraipo lietuviu bendruomenei ir kol 
frfHy^Tašydama^ apie LB East kas čia turi tylų užnugarį. Tre- 
Chicagos apylinkės veiklą. čioje grupėj beritelkiantiejLati- ■

Tiesa, pernai toje apylinkėje trūkdami dėl vietinių kivirčių. 
jau beveik numalšinti 1976 mė--ėmė vad. solidarumo mokestį 
tais pasitaikę nesklandumai, kai mokėti tiesioginei vienai ar kitai 
anuomet buvo kilęs tarytum Vidurio Vakarų apygardai. Ket 
koks “stręikas’LJper visuotinį virtoji grupė iš ^nusivylusiųjų 
narių susirinkimą, po irzlių dis- nesantaika susitraukę stovi neu 
kusijų balsavimu sudarius “nie traliame nuošalyje nuo bendruo 
kam neprklausomą” “bendruo-* menės darbo. i
menės” apylinę. Kiek vėliau at
sirado ir provizorinis komitetas. 
Vis dėlto ir po pernykščio nu
malšinimo dar nėra grįžusi apy 
linkės veikla j savo tiesias vė
žes, nors G. B. savo korespon
dencijoj priasingai norėtų įtai
goti. -1976 m. atgarsis iš East 
Chicagos apylinkės buvo atsilie
pęs Naujienose sausio rnėn.13 d.

. 'Nejškreipiant faktų,. padėtis 
maždaug tokia. Iš East Chica
gos ir jos aplinkumoje gyve
nančių vadinamų senųjų ir nau
ją: ateivių bei jų atžalų apie 
200 lietuvišku seimu, siu metu 
pradžioje LB apylinkei, pagal 
jos vasario, mėn. išleistą-biule
tenį, priklauso,tik 52 nariai, jy 
jie, galima §akyti. ketveriopi. 
Viena grupė,j— tradicinė, £ęsian 
ti užmojus 1953 m. lapkričio 
mėn. įsteigtoŠAapyh’nkės, 'kuriai, 
deja, po šiemet vasario mėn. 5 
d. įvykusio visuotinio susirin- 

. kimo nepavyko išlaikyti rinktos

Be pagrindo B. (i. korespon
dencijoj tvirtina, jog šiemetinis 
LB. East Chicagos apylinkės su 
sirinkimas vasario mėn. 5 d. bu 
vęs vienas iš gausingiausių,; 
nors iš tikrųjų jame tedalyvavo 
21 nariai, jų tarpe 4 šeimos. į 

Manyčiau, kovepondentui dar 
nebus iškritęs iš atminties prieš 
4 metus čia įvykęs apylinkės4 
susirinkimas, kur kas gauses-Į 
nis, kuriame tarp kitko 2 3 bal
sų. balsuojant už net 51 pa
rims, buvo pareikštas dviem 
LB. apylinkės vadovyliės na
riams griežtas nepasitikėjimas 
už garbingųjų okupuotos Lietu
vos disidentų — Kudirkos — 
Kalantos niekinimą.

B. G. teigia, kad darbotvar- balsavimo visuma. , 
kė š. m. vasano 5 d. susirinki-1 Kalbamajame susirinkime rei 

• kėjo išrinkti valdybą iš 5 asme
niu — narių. Kadangi du ankš
čiau išrinkti dvejų metų kaden
cijai, tai šiuokart tris teko pri
rinkti. Tatai ir buvo atlikta, iš
renkant prie valdybos dar du 
kanidatus papildyti valdybai, 
jeigu kuris valdybos narys pa
sitrauktų. B. G. rašo, jog per 
pareigų pasiskirstymo posėdį 
vienam iferiui atsistatydinus, 
nutarta valdybą palikti iš 4 na
riu, o dar vienam, pasitraukus', 

į tai kviesti ką nors. Kodėl gi 
j valdyba nepapildytina iš rinktų 
! kandidatu? čia elgiasrprieš su- 
I sirinkimo valią.

B. G. nesitveria džiaugsmu,

MIKAS ŠILEIKIS Prieplauka (aliejus)

Brangsta ligoninių ,
i. • i Menpatarnavimas '

WASIINGTON. — Amerikos ‘ 
ligoniniu sąjungą skelbia, kad Į ‘ t .... iligoniniu patarnavimo kaitai ui- j 
dėja. bet savanoriškai visoms 
ligoninėms tikrinant kastus 
bendrai, šįmet sausio mėnesio iš į 
laidos tepadidėjo 13,5 proc. Tuo i
būdu, jos yra 3.3 proc. mažės 
nės už pereitu metu sausio mė 
nėšio išbildąs.

Gera ir bloga žinia

ir paxk 1’ to gandas, k: d s\\ n- 
Hkas pasimato ir pasikalba su 
pečiu Dievu. Geras parapijie
tis prašė ta šventikų sužinoti 
savo likimą. Po keliu dienu 
gudas vėl atėjo pas šventiką 
ii klausia, ka Dievas sakė. Šven

Dievas sakė apie tave du da
Ii ją vienu punktu būtent^kad iš East Chicagos apylinkės 
sprendimu, kuriai LB priklau-ĮJAV LB Vidurio Vakarų apy- 
sysime -----  senajai or reorga-! gardos suvažiavime dalyvaus
nizuotai. Po’ ilgų tuo

Infliacija ir oro 
tarša

Iykas kad tu eisi į dangti 
1 Jogas kad reikės eiti

nutarė uždi austi Isle of 
sales gyventojams ber/.i- 
mušti apnuogintas nusikal 
jaunuolių sėdynes. Byla

i b metus.

Limit use of diswasher , 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.

Don’t be a Born Loser! >
reikalu 5O'< jaunimo. Tikrumoje iš 5 

diskusijų balsuojant, 10 balsų, valdybos narių ir 3 parinktų at
stovų yra tiktai trys jaunosios! WASHINGTON. —Prez. Car- 

jterio specialus informacijos rei- 
Kaip matyti, vis dar galuti-jkalų patarėjas R.S. Strauss, tar 

nai nenusistovint LB East Chi-1 turn prikišdamas, sako, kad ap- 
cagos apylinkės veiklai, dėl to linkos taršos taisyklės yra toji 
bus neįmanoma šiemet, kaip sritis, kurioje infliaciją galima 
kas metai, surengti Motinos Die būtu apvaldyti. Tuo patarėjas 
nos minėjimo, tesitenkinant ta Strausas norėjo pasakyti, 
proga tik šv. Mišių vietinėje šv. 
Pranciškaus lietuvių parapijos 
bažnyčioje. Be abejo, nesmagu, 
kad taip atsitinka, juoba kad iš 
čia pat nevieši korespondenti, 
kaip B: G. ima žarstyti iškrai
pytus faktus apie 25 metus be
baigiančios vietines EB. bend
ruomenės apylinkės gyvenimą.- 
Susirūpinęs bendruomenininkas

prieš, už 8. 6 susilaikius, papil
domojo punkto siūlymas atme-1 kartos. Kur čia 50%. 

į stas. Taigi, kokia gi čia buvusi

mui, buvusi priimta visais bal-' 
sais. Pravartu čia būtų jam pa
skaityti Naujienas š. m. vasa
rio S . iš East Chicagos įdėtą 
korsepondenciją. Priimant dar-

vaidybęs,’ pasilikus tik dviem j botvtrkę, buvo siūlyta papildy-

- Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rmkoj?

AMERIKOS IJETUVIŲ POLITIKA j 

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan- į 
jfas daryti {takos J krašto politiką. 102 psl Kaina $1.50. ■ 

Knygos bus išsiųstos, jei |l-50 čekis arba Money Orderis j
- '' • ‘ bus .pasiųstas tokiu adresu: A r ,

N A U J I E N O B»
1733 So. Halsted SL, Chicago, HL ŠO0O8

jog 
taršos taisyklės brangiai kaš
tuoja ir yra infbalijos bujoji- 
mo viena iš priežasčių.

Į tai oro ir vandens bei aplin
kos apsaugos tarnybos direkto
rius D. M. Coste atkirto: “Oro 
ir vandens taršos taisyklės ver
tėje viršija išlaidas; visuomenė 
pageidauja svaraus oro bei van
dens ir sutinka už tai mo
kėti”.
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i DR. ANTANO J. GĖSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTA! ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečiančius 1905 

metų nykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 
______  rūpinimą. ----------------------—----------------------------------- - 
Ur A?J. Gux«n — DANTYS. Jų priežiūra, sveikai* ir groži*.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik -------------- $3.00
Minkštais viršeliais tik ------------------- ------------------- $2.00 J

Dr. J. Guxsan — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik---------------52.CC .

Galim* taip pat užsisakyti naštų, utsluntus čekj arba money orderį prie j 
nurodytos kfilnos pridadant 50c. parsiuntimo lilaldoraa.

NAUJIENOS,
1739 So. BAI.STED ST. CHICAGO. ILL- €050?

v___________________ -- ----------------------------------------------- ■------------- --------------------- ~

KNYGOS ANGLŲ KALBA

SKAITYK PATS IR PARAGINI
KITUS SKAITYTI
R a U j T E Ei P

DĖDES ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA %

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę Šerną as
meniškai patino, įkaitė Jo straipsnius, knygas ir klausėsi Jo paskaitų. ; 
Dabar Jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą. 
Jlemsjrai Jdomn prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. I 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji at- < 
limena fr pažinojo, o naujiesiems ateiviams, Jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimų 
ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanai ROkaa, 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
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

33S puslapiai* su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo Pamarį **nus |e 
gyventojus Ir gamtą. 1,200 Hetuvlšky vletovarcffiv Rrata. Knygom 
kaina $6.00, minkšti riršellaL

Persiuntimui paštu reikia pridėti .dar 50 tentų.

173$ So. Halstad SL, Chicago, HL 60608

Dransmingas jaunuolis

— Jau antra valanda ii laikas 
visiems miegoti. Ar tu manai 
čia būti visą naktį? — sakė su
pykęs tėvas savo dukters ka
valieriui. Kavalierius atsakė:'
— Apie tai aš visai napagalvo- 
jau. Tokiu atveju aš paskam
binsiu į namus ir paprašysiu 
leidimo...

J. Jazmine*, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 
aprašymai, paimti Iš gyvenimo. Lengvai stilius, gyva kalba, gražiai išleista, 
150 psL Kaina $2.50. *

Dr. Juuzit 5. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos isterijos 
lantrauka nuo pat senųjų imžių Iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
osL, kainuoja $2.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psL Kama $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų vra tinkamom dovanos j vairiomis progomis. Jas ir 
tit&s knygas galima įsigyti atsilankius I Naujienas arba atsiuntus čeki o 
oin^'ginę perlaidą. •

173$ Routh HzJsted Street, Chicago HL S3G68

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

vių gerbūvis, privalo susipažinti bu žemiau 1Ž vardintomis knygomis, 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Joeta* Kap^imkas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuva, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL. kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapaėlmkat, IŠEIVIO DALIA. AtstminiTnai, Išeivio Dalia 
Yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsl- 
kurianSo ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga ganai ai Iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

eiKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO* LIETUVOJ 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1X0. Yra taip pat 
Išversta Į anglų kalba.M Mėenka SATYRINIS NOVtLtS Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių. 199 pust, kaina $2.

P. KuraltH, KILIOM* ( ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna IntuNsto ir agltpropo propaganda M 
užmASkavlmaL AM knygos parašytos lengvu, gražiu rHlfrnni.

Prrf. P. Pakartdla, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBRS SANTVARKOS

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
N* u lianose galima gauti puikių knygų, kurta papuoš bet kokią 

knygų spintą ar lentyną. t
Alaktand^s Pakalniškis, MES GRĮŽTAMI. Įdomūs Jaunų dienų 

atsiminimai ir įvyktų bei rietu aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina $3.

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prisimini, 
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirf- 
tyti į 12 dalių. 296 psL. kaina S3.

Dr. Kazy* Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. U tomas, 
Hali viršeliais. 336 psL Kaina S6.00. Minkštais virš.

Fret. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL, įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; H dalis, 225 psl_ įrišta — $3.00. minkš
tais viršeliais  SŽ.8R

Henrika* Tomes — T*m*tarškai, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalnės Ir Labguvos, apskritys su įdomiais aprašymais, lliu- 
stradjomis ir dokumentacija. 336 p«L. kaina $6. •

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

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės itrimlnlms-1 
170 pel.-------------------------------------------------------

M. Gudelis, POVILAS MILERIS- biografijos bruožai 2» 
puslapiai____________________________ - f3.BR

Knygas užsakant reikia pridėti ŽS et. pešto ifialdosni.

Gn-

173$ S. Halated SL, Chloro, HL <0608. — T< HA Ml H

Jau kuria laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoj*

VkMM ŽMMttta. LIUBLINO UNIJOJ SUKAKTIM PARASTĄJĮ.

NAUJtlNOM, 17» Sa. HALFTID IT, CHKAOO, ILL. MtM

rUMfc.

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose anyga aprašanti paskutinių 90 C1MD-19D9) metų 

Chicago* lietuvių gyvenimą ir jų atllktua darbu* 864 psL Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijoj Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chleagon atvažiavę* Ueturia. pirmo* 
Beturiu kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugi jot, statytos baž
nyčios. įsteigti laritrafelaL kuriu viso buvo 11L 41 teatro draugija 4$ 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai Ir 314 veiklesnių žmonių mografi- 
joa Duoti dokumentai katalHdškų. socafllstlnių. laisvamanUkų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai. įsteigto* mokyklos, *kaitykloa ban- 
kallrkt

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderi

AMERIKO8 LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS I 
^įįįĮį"lr~j

17M Sa. HaWLM SL, Ole*r^ EL M*M

♦

pas mus

♦

f — MauJIKNOI, CHKAOO t, ill Monday, May 1, 1978

UNIVE

Fix ttupoml 1L 3
Eetx dideliai dirbai. Pirmi, Jie pi- J 
dedi Jum! pasiekti asmeniškus jūsų 
užiimojimus. Antra, jie padedi su- S 
kurti geresnę apylinkės bendruomenę | 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. A
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne- J 

šio dieną, neša nuošimčiui nuo mė- 
nėšio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne- m 
ša iki > M

V/i% f 

palūkanų, priklausomai nuo jdėtos M 
sumos ir jos išėmimo. Į

Investavimo knygelės sąskaitom { 
neša 4

5%% ‘ į

• SAVINGS I IOAN ASSOCI ATION

1800 So. Hoisted St.' Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, H'RIXTI DIDELES ATSARGAS

įsteigta 1923 metai*. T«L 421-3070
pletaoM Hemui antomoMlUm* pwutytl, _
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Helsinkio aktų svarba

diplomatus, kad jie privalėjo daryti nuęlaidas ir ieškot’ 
kompromiso. Patys rusai pakišo. saugumo idėją. Soviet 
diplomatai jokiame suvažiavime iš lūpų neišleisdavo sa 
gurno. Bušai nori saugių Vakarų sienų. Rusai negalės p; 
kęsti, jei dar kartą bus peržengtos jų vakarų sienos i. 
apardytas jų ūkis. Kad sustiprėtų ūkis, rusams reikalii 
gas bendradarbiavimas ūkio srityje. Amerikos diplom 
tams Įgrjso tas tuščias saugumas. Jie įrašė i dieųotv r 
t.krai.i sc-gumui reikalingos pagrindini, imcgaiu .. 
sės. Ne visos, bet pačios svarbiausios: susisiekimo,' še 
mų sujungimo ir kt. Reikia pripažinti, kad Amerikos p 
.įtikai pagavo sovietinius diplomatus ant meškerės, ši 
dien jip gailis. Jie nori 'atsikratyti krukelio, bet ne* 
Kaip jie galvą nekratytų, Helsinkyje padarytas pa.ai 
jiems kenkia. Belgrado-,konferencijoje sovietų dekg 
jos pirmininkas pasijuto ne konferencijoje, bet ka ti 
aųjų suole. Savijauta buvo tokia bloga, kad jis kelis k 
ius grąsino iškeliavimu namo. " •

I Namo Voroncovas nekeliavo, nes j s ž jf. F 
-elsinkio aktų tarptautiniai santykiai d. r _ab.au į- 

ps. Jeigu šiandien prekyba nesivysto, jeigu valdž.a neg 
Ii gauti didesnių kreditų ir Amerikos pramonė nesivei 
žia j sovietų laikomus plotus, tai reiškia, kad taiko- kr 
cimi nepįdaryta pažanga. Sovietų valdžia-ieidžii 
rastai-dide.es sumas ginklams ir karo medžiagai, bet m, 
duoda nieko krašto gyventojams. Galimas daiktas, kad
didelė kariuomenė reikalinga komunistams valdžioje iš
silaikyt?, bet gali būti ir kiti motyvai. Sovietų valdži: 
nepajėgia žemės ūkio reikalų, sutvarkyti. Jai reikia nau 
jų teritorijų, kaip šarančiams nuėsti. Bijodami eržtis 
Į Vakarų Europą, jiems reikia išnaudoti Afrikos negrus.

Nesvariu, ar Belgrade protokoląi vienaip ar kitaip 
užrašomi, ar visai nerašomi. Svarbų, kad Belgrade buvo 
svarstomi visi svarbesni Helsinkio ąBtų paragrafai. Syąr' 
bu, kad Sovietų Sąjunga bando išsisukinėti'iš savo įsi- 
pareigajimų, bet išsisukti nebegali. Jeigu jis norės sau
gumo ir bendradarbiavimo, tai turės vykdyti visus svar-, 
besnius Helsinkio konferencijos nutarimus. Taip kalbė- 
j,o prezidentas Gerald Fordas baigiapąajame Helsinkio 
konferencijos žodyje. Tą patį patvirtiųo JAV ambasado
rius Arthur Goldbergas Belgrado konferencijoje, tą pa
tį tvirtina kongreso atstovas' Dante B. Fascell, kuris yra 
Europos saugumo ir bendradarbiavimo komisijos pirmi
ninkas. Jis yra veiklus ir įtakingas kongreso atstovas, 
bet tuo pačiu metu jis yra senato, atstovi rūmų ir admi-Į. 
nistracijos pareigūnų sudaryto bendrojo komiteto pirmų 
ninkas. Europoš taikos, santykių su- Sovietų Sąjunga, Ry 
tų Europos ir Helsinkio aktų klausimaisbjo balsas yra 
labai svarbus. „š -

Nežiūrint į brežnevinę propogandą, papirkinėjimus 
ir pataikavimus Sovietų Sąjungai, pirmininkas Dantė R. 
Fascell prisilaiko Helsinkio aktų ir tęsia toliau Helsinky 
je pradėtą darbą. Jis žino, kad sovietų diplomatai baimi
nasi pagrindinių žmogaus teisių, bet jis naudoja kiekvie
ną progą jiems paminėti nusikaltimus, Rusijoj padarytus 
prieš pagrindines žmogaus teises. ‘

Šių metų gegužės 4 dieną 10.00 valandą ryto pirmi
ninkas Fascell šaukia Europos saugumo ir bendradarbia 
vimo komisijos viešą posėdį. Posėdis vyks Dirkseno na
me, senato narių salėje, 1318 kambaryje. Ji§ ąpklaųsings 
sovietų muziko Mstislavo Rostropovičiaus pilietybės ne 
tekimo klausimą. Rostropovičius ir jo žmona Galina Viš 
nęyskaja, žinomi sovietų meno pasaulyje^ gavo sovietų 
valdžios leidimus išvykti į užsienį. Rostrop’ovičiai, kurį 
laiką pabuvę Europoje, o vėliau atyyko L Ameriką. Už
sienin vykdami Rostropovičiai, matyti, gavo instrukci
jas, ką jie gali daryti, ką pasakyti ir ko nesakyti. Reikia 

I manyti, kąd Rostropovičiai duotų instrukciją n^iįaikė, elgesį su savo piliečiais ir pareikalaus, kad tokie meto- 
. rika ir Vakaim Europos valstybės tiek paveikė sovietų nes sovietų valdžia atėmė iš abiejų sovietinę pilietybę ir'dai būtų sustabdyti.

Nei vienos tautos amerikiečiai tiek daug nesiginči
jo dėl Helsinkio aktų, kiek ginčijosi Amerikos lietuviai. 
Tie ginčai buvo tokie aštrūs, kad jie išvirto j barnius. 
Kol žmonės vadovaujasi faktais ir bando iš duomenų da
ryti politines išvadas, tai dar galima sakyti, kad jie gin
čijasi. Bet kai pradeda vadovautis jausmais, kai Į duome 
nis mažai tekreipia dėmesio, taiginčai išvirsta Į papras 
tus barnius. Jokios bendros kalbos tada negali būti, nega 
Įima prieiti ir prie susitarimo.

Pas lietuvius reikalas gerokai pasunkėjo, kai viena 
jų dalis patikėjo sovietinės propagandos skelbiamais 
tvirtinimais. Keli neaiškūs elementai, įsibrovė į lietuviš
kus informacijos: centrus,- skelbė brežnevinę Helsinkio 
aktų interpretaciją. Pas mus atsiradusieji “naujieji poli 
tikai” kaikuriais atvejais nuėjo toliau, negu rusai komu
nistai. Jie dar neturėjo progos pastudijuoti Helsinkio 
aktų teksto, bet jie jau tvirtino, kad visa Rytų Europa' 
atiduota Maskvai, kad Lietuva, Latvija ir Estija ne tik 
atiduotos, bet ir “parduotos”, kad Amerikos politikos
vadovai yra patys nepątikimiausi žmonės, nes. jie už Jų-
- - '. •" , * . 5 ' -i ' v, " '

do grašius pardavė visus^tris Pabaltijo-kraštus. Kada 
paprašėme duomenų tokiems tvirtinimams, tai užsikim
šo ausis ir tylėjo. Mūsų klausimo jie negirdėjo ir logiško 
atsakymo nedave.

Belgrade vykusi konferencija visiems aiškiai paro
dė, kad Amerikos prezidentas Pabaltijo kraštų rusams 
nepardavė. Jokių Judo grašių negavo ir popiežiaus ats
tovas, pasirašęs Helsinkio aktus. Bet brežnevinės politi
kos šalininkai ir jos skleidėjai lietuvių tarpe dar ir šian
dien tvirtina, kad Amerika nagelima pasitikėti, kad Lie
tuva, kaip ten bebūtų, yra parduota, ir kad lietuviams 
reikia ieškoti ištikimesnių pavergtos tautos laisvės gynė 
jų. Pasitikę^ Amerika negalima, nes Belgrade rusai da
rė, ką jie norėjo; amerikečiai nusileido Helsinkyje, jie 
nusileido rusams ir Belgrade. Bet ką jie nusileido, tai 
taip ir nepasako. Mums atrodo, kad amerikiečiai nepa
darė nei vienos esminės nuolaidos Belgrade.

Helsinkio aktas buvo didelis kompromisas tarp Mask 
vos ir Washington©. Amerika ir visa Europa norėjo tai
kos ęutąrtįes, bet rusai tokios sutarties vengė. Jie viską 
darė, kad tiktai nebūtų taikos konferencijos ii- rusams 
netektų trauktis iš pagrobtų Rytų .Europos žemių. Ame-

Senelio Anupro atsiminimai
Senelis Anupras tai autoriaus Ryliškio tėvas.
Iš Andriaus Ryliškio knygos “Fragmentai iš pra

eities miglų”
(Tęsinys) • —

1917 m. lapkričio ir gruodžio nūn. gyvenau Kije
vo mieste. Panelė Elena Petrovna į šeimininkų butų 
įbčgo uždusus. .Ii buvo Kijevo universiteto studente 
humanitarė ir labai domėjosi literatūra.

Ji ragino mane rengtis ir lydėti ją į paskguĮą, spę 
ei aliai skirią literatams.

Universiteto auditorijoje už pulto stovėjo tvar
kingas profesoriškos išvaizdos pagyvenęs,, suvargęs 
žmogus, pilstanti barzdelė ir įdėmios primerktos akys1 
už pensnf stiklo jam tiko. Klausytojų Jmyo pilnutėlė 
auditorija.

Jo pavardės nebeprisimenu, bei, regis, tai buvo 
Petrapilio universiteto literatūros profesorius kritikas, 
poetas, filosofas Diniitrij Mcrcžkovskij (1865-1911).

Štai jo pasakytų minčių paprasminė santrauka.
— Iš kiekvieno incmiųnko^ kūrinio žvelgia jautri 

•r^nininko siela jaunystėje. Viduramžio kūrėjo knygo- 
je mėisfriškuinas. Bet jau is (M knygos
piKfafM^T.'UI^Mc'slėh: tik šaltas protavimas?Meninio 
k is. žvn^?4*- SH-.'YenduHios- asincnybėr-amžiuip, įg)’jn 
<1:mg patirties ir j;'U tą patirtį nori įterpti savo kury- 
Jjoh. Bei kuo daugiau jis rašo, tuo daugiau telkiasi ša

Radijo stočių 
likimas

Dienraštis “Dziennik Zwiaz- 
kowy” ĮTŠO, kad balandžio 14; 
d- sen. Clairborne Pell vėl išlin
do su pasiūlymu suvalstybinti 
Europoje veikiančias ir už gele-1 
žinąs uždangos siunčiančias ži- 
iniąs bei laisvą’žodį radijo sto
tis, kaip RFE/RL.

S.u tokiu pasiųlymu sen. Pell 
buy<> išlindęs prieš metus, bet 
tuomet tokiam Bell norui labai 
stipriai pasipriešino sen.H.Hum 
phrey ir todėl PeU ’^projektas” 
■nepraėjo. '

Tuomet ir sen. Bercy buvo 
sen. Bell ‘projektui’.’ priešin
gas. Dabargi sen. Perry .šulo 
tas-Stops perkelti' į norė
damas sumažinti stočių aptap- 
naviipp'išlaidas. Esą,- Amerikoj 
jų aptarnavimas žymiai pigiau 
kaštuosiąs.

Šen. Percy ir sen. Pell pasiūk 
lymams labai stipriai pasiprie
šino Board of International 
Broadcasting vedėjas ir direk
torius John Gronouski ir am- 
baasdorius Europoje J. S. Hay

nes> Gronouski stipriai susikir
to /su sen. Pell.

ARKADIJUS ŠEVČENKA 
PASILIKS AMERIKOJE

NEW YORK, N. Y. — Sov.e- 
ty valdžios įtakingas čekistas į 
ir diplomatas Arkadijus ševčęn 
ka trečiadienį .oficialiai prane
šė, kad jis jau nebetarnauja 
Jungtinėse Tautose, nevažiuoja 
į Sovietų Sąjungą ir pasilieka 
Amerikoje.

Valstybės Departamento pa
reigūnas Tratner pranešė, kad 
Ševčenka turės teisę pasilikti 
Amerikoje.

Uždaromos karinės
bazės

WASHINGTON'S. — Da
bartinė JAV administracija nu 
tarė uždaryti JAV 107 karines 
bazes, kurių tarpe keturios bus 
uždarytos Illinojaus valstijoje.

Illinojaus valstijos senato
riai stengiasi, kad Illinpjuje 
esančios bazės būtų -paliktos 
neuždarytos, kadangi valstija 
tada netektų milijoninių įplau-, 
kų ir dideliZ skaičius bazėse

uždraudė bet kada grįžti į Sovietų Sąjungą.
Gegužės 4 Rostropovičius ir jo žmona liudys komi

teto nariams, kaip jiems buvo atimtą sovietinė pHie^bę, 
pasakos nusikaltimą, kodėl jis taip nubaustas ir paminės 
kelis kitus atsitikimus, kur panašiai buvo atimamos ko 
munistinei sistemai neištil^žnų žmonių ’pilietybėsJ Ap- 
klausinėjmas laisvas. Anksčiau ątėjusieji galės pąęiklau 

kaip-komunistai “gerbia”,pačias prgrirsi-'-s žmo 
gaus teises. Jlf^įko Rostropovočiaus liudijimu i.ę tfik 
komisijoj ^iiĮnininkąs Fase$l, bet ir kiti JAV atstovai 
galės pabadyti sovietų diplomataųis npsįęwąpie žiaurų

Sen. A. E. Stevenson iš ke
turių Illino ju j e uždaromų ba
zių norėtų palikti tris veik1]

uą .udi’jj. mano, kau 
Fort Sheridan 367 akrai pr.< 
ežero būtų labai gražus par 
kas.

WASHINGTON. _ Atstovų 
Rūmų ginklavimo komitetas at
gaivino atomo varomo lėktuvne 
šio ir kreiserio statybą ir nuta
rė tam tikslui prašyti papildo
mai 2,48 bil. doL. : *įt

Tao-pat' laiku ‘senato’ ginkla
vimosi . komitetas patvirtinę 
1$5,5 mil. dole bombonešio B-l 
tobulinimui, kurio statyba prez. 
Carteris pereitais metais buvo 
uždraudęs.

Falestiniečių partizanų pra
neša, kad per šį -Izraelio puoli-, 
mą nelaisvėn paimtas Izraelio 
kareivis Abraham Abram bus 
teisiamas kaip karo kriminali
stas. S V :

Teismas bus viešas ir atviras, 
prieinamas tarptautiniams ste
bėtojams ir’ gynybos advoka
tams. Teismo vieta ir. ląikąs dar 
nepaskelbta. ' -

FIGHT HEAPT DISEASE.

' GIVf-HtARTFUN

votiškį vidujiniai sunkumai, apie kuriuos jis pirma ne- asmeniškos rašytojo ateities, bet tuomet reikem už-pirmoje 
galvojo. Tie sunkumai ne kompromisiniai, bet idėjiniai, imirslį apie kūrybos ateitį bendrai.

Tai gyvenimiškos tiesos ir racionalinio melo kon- 
f liktai. Idealistas intelektualas iš principo ieškos abso- nepataikaudamas turi užmiršti dabartį. Tįk tuomet 
liūtinės tiesos, bet pateisins pusiautiptsą kitų rašytojų pasaulis prisimins jį. 
kūryboje. ~ T

Galiu tvirtinti, kad nėra absoliutinės, pusiau tie- damas ir Gogolio 
sos bei realetyvįos fiesos. Tiesa yra tįK viena ir neži-Įmas pagalvodavau: 
nojimas, o visa kita tik melas. * ’ . xeitė nuo Gogolio laikų!

Jaunojo raš^^B piniiiėji kūrijuai perdaug teisin-j^ ............. ‘
gi ir nuoširdūs. Tai natūrali jaunystėj apraiška. Mat. jai moka pagauti žmonių būdingus amžinuosius bruo- m a suprasti, 
jaunas rašytojas paprastai atakuoja dangų, tarytum žus. 
Prometėjus.

Rašytojas/pa^Jutęs visai subrendusiu/ žilstan -kyšinjnkai, teismų “kafiiuįai^f>^vrTigi Sol Ir dar 
čiais paausiais žiiiogumi, perkrątinėja .savo Ideologiją hgai‘’gyVuos. 
ir sukauptąją is piedžjagą nori perteikei " 2— _ I__
knygoje. Bet tas jiažnai prigslarauįa ankstyvcsniems lįteratūroje? Shakespear ij* keli kiti. Bet juk Shakespc . 
principams. Reiškią, f.kaji p^ jnepuiinką yra sąžinėj ar0 niekas nežino net jo vardo. Jis apie save tikrai .ir 
Mat, rašytojas mato daiktus ^ro kuriuos kitį praeina negalvojo. Jis kūrė ne dėl garbės, vardo, pinigų, bet ’ 

tik todėl, kad jame ruseno Dievo ?kibiikštis”. Jis norė 
jo pasaką ti pasauliui tai, ką pasakė. Jo pasaulis neuž- 

veidas?®o racionalizmo ępochą davėiabai daug ratio.^7'”
cijos. ranka kilnojosi, o akys žiūrėjo kažkur i tolį viršr^^tolų nevidonų visose .srityse.

4? " . L Rašytojas yra žmogus ir jį veikia gjyepimo žie-
- Kai kurie ry tojai .lyirūua? j?i- ££ f““? Ter^.’ ir kefeti

q tiesa. Ateitis jdkiotnisf pagal savo nuocSurą. Tik perėjūnai keičia jups fcyveni

savo gyveninio pųsėj|. Bet tas pats žmogus 
_ antroje savo gyvenimo pusėje priartėja piie racio-

Jei rašytojas galvoja apie aieitj, tai jis niekam nalizi.. ^es’* g> venTmas nemėgsta šuolių.
Garsus menininkas ir aiškiaregis Goethe patvirį 

tins jums mano žodžius, Jis. rašė jaunystėje apie jau- 
Gerą satyra pasižymi gajumu. Kiek kartų skaity- nojo Volterio kančias. Taip reiškėsi jo jaunystė — rdS 

Reyizarius” pastatymų žiūrėdą- ąhzmąs. Tas pats Goethe pasenęs parašė “Fausta”.

> žino’i tai dar maža, reikia

jų nepastebėdami. Tikfhs rašytojas lup turėti Dievo 
“kibirkštėlę”. Šilą kibirkštis ir yra žmogaus sąžinė.
l ’ '\ '■ - '

Pręlegentp lupose dingo žaidęs Šypsnys. Niūrus 
veidas kalbėjo žodžius^ o balsas i

musų galvų.
Pre 1 egentas sako: 

kad ateitis pateisins reliatyvią
i reliatyviomis lx?i pusiau tiesomis nesic|omčs. Tiesa gy
vens tik ateityje. Pusiau tiesa ręikalipga dabai tik dči

O Viešpatie’* juk niekas nepasi- Kritikai įvertino veikalą, kaip stipriausią ir br^&džiau- 
’T- šią jo kū inį. Mat visk? žino’i tai dar maža, reikia

Pasikeisti daug ka^ “pasikeitė”, bet didieji-1 ašy to- viską perjausti pačiam iy tik tuomet gali

žus. Po T’Fausto” pasirodymo p: ichologijos ve'kalMO '
Juk raŠN-tojo Fonono aprašytieji įskundėjai, Inninas "Kpnipleksaf’. Tai 'senovės

-- -------——— — gulbės dama — galo laukimas, žmogus palaipsniui 
įsitikjgą antroje gyvenimo pusėje, kad pasaulio page- 
rinti staigiai negalima, tai atliks tolimesnė raida?Pagaliau, kas paliko savo pėdsakus paąaulmoje, - prisii^ prie žemiškojo genimo

ir nors pavėluotai, nųri džipgtis gyvemmp nesiskai
tydamas su kaina. j?V

Senas žilas viengungiu daktaras gausiąs sėdi savo 
tamsiame alchemiko kabinete tarp retortų ir išdžiū
vusių varlių. Jis visą gyvenimą* ieškojo pAsfaptingojo 
-..• JT* * _ Irt < %. 1 '-y*

lią’pievą, prĮ^uolamai - 
_ . . . . J. pastebi kažkaip kažką. Mintį*Raavtojas vra žmogus ir jį veikia gyvenimo zie-, . . - .. ~ »• 'r. I ' *

‘ J * f “ kad jo gyvenimas praėjo pro jį. gal pj^rSjfn^gv-
venimą ir kad jam liko heilgtfi įgydčfflLi. Žajįa j^ieyelc 
pasirodė vertingesnė už visas pįiKas imims.

(Bus daugiau)
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mo žaisme.
Sveikas žinogus natūraliai sais’osi su idcalizmn

dide.es


DR. K. G. B ALUKAS 
■»*V»WUA IR MOTERŲ LIGw» 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

-•*49 S*. Parimki 24. (Crowfe, 
BvlldMfk TtL LU S-M4* 

<-v"M ’'Jonjiu pagal sikitarimą 
ir -.siliep.a, skambinu 374-800,

>&. U. K BOBELIO
•AMŲ iK SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
leief. 695-0533

•"OX Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

*WUlfc to, ELGIN, ILLINOU

ok: PAUL V. L)ALGI.- 
GYDTTQ/AS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikoj • 
Medicinos direktorių*

3. ^MMtheifn Rd., Westchester, 
^ALA. DUS: 3—9 darbo dienom ig 

kas antrą šešudieių 8—3 vai.
f ei; 564.^27 aroe 562-272c

instituto likim

Amerika rėžė
. ¥ .9

\ A. a. ZENONAS KOLBA

»fci-------Sfc į-5893 Mažeika & Evans
Gydytojas ir chirurgą* 

specialybe akių ligos 
IVUJ rYev, >ujro St r

v aiaūdOi pagal supila n nt,t

PR. KRANK PLECKA; 
optumetkistas 

AAJLBA UKTUV1SKA1 
xaia W. Ji st. TeL 737-Sm 

llkrina akis Pritaiko akinius n 
‘‘contact lenses'”

* agai susitarimą. Uždaryta ire

Sihliiu it 
; INKSTŲ, HUSLRS 7“. 

PROSTAWi vHWURGMA 
7666 WEST 6Jro STREET 
VS. u.. .. « pupxe

, vaL vai 
Ofiso leiei.. /7P-2880 

Reziaancųos retef.: 4#6-5545

Kristaus veidas (Mozaika)

UK. HI 1 AUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sandra praktika, spec. MOTE R J lig^. 
Ofisas 2652 WEST 5rih SlRJET 

Tel. PR 8-1223
JkJLBu vau, pirm., auirau., ireciau. 
tr perisi. 2-4 Ir o-b vau vak. S^suaie- 
Tiais Z-4 vaL 'popiet ir kitu Laiku 

pagal susitarimą.

OKTHurKDAS-bKOl.EZlbl'Ai, 
e Aparatai - Protezai. Med. ban- 
I dazaL epcciati pasaito tujoms. 
F .ATCh BUPPOiL,/ JT L t.

mazes-

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Komitetas žmogaus

Fruit-Filled Fantasies

Al B YNAS LABANAUSKAS 

iJTLaMCA iVENUh dh^ne l Ard> «-de^

BITKllb 'ASAlTb
j()th Avė, Ciceru, di Phone. OLympie 2-1EV.

dwindling energy

DISIDENTO SĄJŪDŽIO ESMe

Atkelta iš 2 psi.) 
uja šaltojo karo banga, tuomet 
visi pas’ekti laisvėjimo laimė- 
iimai būtu nušluoti irrezisten- 
cinis konservatizmas teliktų do- 

Į ninuojančiu veiksniu,
Maž. ’ ar -uirp komu-

nistinis pasaulio ir- laisvojo, 
ypač sudara.nt sutarimą atomi
nio karo išvengimui, kiltų įvai
riopas bendradarlnavi-.nas, pa
sauliniu mastu, kas sudarytų są
lygas disidentiniams sąjūdži
ams iškilti į pirmaujančias pozi
cijas, nustumiant rezistencinius 
kovos metodus į istorinę pra
eitį.

ciSO West 63rd SU Chicago III. 60629 
_ Tti»b: PRospect 6-5084

Gėlės visoms progoms 
bEVcKLY HILLS GĖLlNYClA 

2443 WEST 64Td STREET 
Telfonak PR 8-0833 ir PR 8-0834' 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishiy 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tol. 490-1310

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Lardirfial — ^Ilrta aparauda 

ŽEMA KAINA 
5L iERtNAS 
TeL WA 5-80W

make people 
more careful

Dienraščio ^DzfehnUc Zwia-. 
zkovy’’ balandžio 26 <L laido 
je rašo, kad Atstovų*Rūmų Va 
'ingtone užsienio reikalų pa

Frasera/ir Fascell, pamnianK 
Mtieriia reikalu pVkponsės pk] 
iixininkui Klemensui Zablofr 
kini.

Komuuisfif pArtijoš; ir vy- 
r:ausyb?s oficiozas Maskvoje 
'Pravda’* labai smarkiai kriti
kavo pakomisę ir ĮmOgaus fci 
šių gynymo įsteigimo
projektų pasiūlusiū^ ftongtes- 
manus. “Pravda” į h£ -grupę 
įpina ir prezidento patarėją 
prof. Zbignevą Brzezinski ku 
rį “Pravda” ilgame straipsny
je išvadino įvairiais negrą 
žiais epitetais, matyti išmoku* 
s: iš mūsų barzdukiniu tiltiniu 
ku . • - 1

Ištisas dvi dienas pašauk* 
tieji pakomisėje reiškę savo 
nuomones instituto reikalu, Pd

MOVING
Apdraustas perkraustym** 

Ii įvairių atstu m p.
ANTANAS VILIMAS

| T*l. 376-1582 arba 376-5996

ARIAI
Ckicasoc

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos U W0PA, 
Ttof WL A. Mtf

Uewtv kalbai kasdien nue ytr- 
madietrio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vtL popiet šeštadieniais 
u* sekmadieniais nuo 3:30 iki 9:30 
vai ryto.

Vedėja Aldona Daukus 

Telef.: HEmlock 4-2413 

71lt So. MAPLEWOOD AVE 
CHICAGO, ILL 40629

Enjoy the fruits of summer’s labor — with a delectabie «n«' 
cream dressinc.. Simple to make isd deHcious to *er"a, a 
fantartfc accompaniment to & platter of fresh fruit — yrtpea, 
gtrawberriea, cherries, appleė, 
and kiwi.

Developed by home economists tor Morton bait Comp^ye 
the dressing*! quick, pick-me-up flavor comes from a comblna* 
Eos of brown sugar and Modoi^Nature'a Seasoo^toaaooi^ 
bland. -T

Other salad tips? To please the eye ss w«B as the taata toi<to 
vary color, shapes and sizer of (Mffereto frvita (or regėtiWn) 
op the serving platter. \

To prevent cut fruit from direolorhtg, <Gp sHeee or vodgea 
of applet, peaches, nectarines, pears and some plum in IttA 
Juice,

- Goar Cream Dresstog for Fresh Fnuta
I (i-ounee) carton sour 

eream
56 teaspoon Morton * 

Natūrali BereoM ,:

brown/ugar 7 X / •- - .
Cotnbfaa all ingredients to tmaS totorių nix V1CL 8toCt to

SUSIRINKI*! I
komUėje pashakė: John Ri
chardson Jr., Alan Schwartz 
— tarptautinio komiteto lais
vę skelbiantiems rstains leis-
i, Leonardas Maks — nam 

pasaulinio spaudos komiteto, 
Pietų Ameriką apklausingji?»u. 
lukomisijoje atstovo B’nai 

3’rith ir Ben Stephansky, taip- d., 4^0 So. Talma i Ave.,
i lenkas Janas Novak. Visi 
parėmė instituto steigimų.

Žmogaus teisių gynybos
titului Amerikoje pradžioje _____
matoma skirti 5 mil. Jok žmo ‘ūros Klubo »isirmklxtos įvyks ant- 
saus sy«l~> iA».i.ul„

Po su-
A. Kalys

_ f

UPYTĖS Draugiško Klubo susirin
kimas įvyks penktadienį, gegužės 5 

; I ‘ , 1:00 vai.
pop.et Visi nariai kueč-ami atsilan- 
syu. Po susirinkimo bus vaišės.

A. Kalys

ins---------------------- ----------------
nu JONIŠKIEČIŲ Labdarybės ir Kul-

^radienį, gegužės 2 d., Šaulių namuo
se, 2417 W. 43rd St, 1 vai. popiet 

įsteigimas galutinai priklauso V si narai kvieėianu atsilankyti, n>s 
nuo JAV senato ir valstybės de*3™ ?varb;« ?*ah» =ptarU 

innK mo vaisęs.
>artamento geros valios. Jų 

a)askutin;s žodis nulems kalba 
mo

tą mėnesį JAV įvežė iš 
žymiai mažiau degalų 

r įvairios rūš^e^ -^ėl t
gerokai irsilygW < bos ba-1 
lansas. -

JAV gauna daug au degalų iš 
Aliaskos. .Be to, aliejaus ir de
galų atsargos jau pilnos, nerei-, 
kia tiek daug pirkti užsienine- 
se. .< Į

Praeito mėnesio pr^ybos ba
lanso deficitas biįvd puspenkto 
bilijono dolerio, o š:o mėnesio 
deficito bus apis'p istrečio bi-
, U jono .. - Į-■ ' j

' Prezidentas tik’’ ’ ateiki 
Kemise išklausė įvairių žinovui nantį jjp ' 
nuomonės, tikslu įsteigti Ąme^ 
rikoje žmogaus teisių - gy^y-į* 
mo institutą. 1

Žmogaus teisių instituto įs- 
leiginio projektą bendromis * 
jėgomis pasiūlė kongresmenas! t T'' ‘ T'' ii - - ir

ENERGY 
WISE

lillhl

Buy acar no larger or 
more powerful than you 
need.

Don’t be a Bom Losert

JONAS MALIORIUS
Gyv. 3139 S. Halsted St.

Xlire 1978 m. balandžio 29 d„ 5:00 vai. ryto, sulaukęs 71 
metų 'amžiaus. Gimęs Lietuvoj*.

Paliko nulijūčę: žinoi^a Genovaitė, 2' sūnūs — Jonah* mar* 
ti Sharon, ir Gedminas. 3 dukterys — Vilūne Karvelyte, žentas 
Justin is,’Vida ii Ziv'JU, 3 anūkai — Gediminas, Audrius ir Vytenis, 
uošvienė Ona Vareikis bei kiti giminės, draugai ir pažįstama Lie
tuvoje Kko giminės.

Prašoma gėfhĮ nesiąsti.
KfiAas pašarvotas Povile Ridiko koplyčioje^ 3354 S. Halsted St.
Antradieni, gegužės 2 dieną 8^0 vai- ryto bus lydimas ūš kop

lyčios i šv. Jurgio, parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
hridojhffBs Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Visi a. ą. ’ J<m< Maliorio glumes, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutmį 
patarnavimą ir atsisveikinimą-

f -., . Nuliūdę lieka:
Žmona, sfnūs, dukterys, anūkai, giminės.

Laidotuvių direktorius Povilas J, Ridikas. TeL YA 749H.

Microwave Cooking 
Saves Time & Energy

With_______ . _ _ w
refioorccL today’s homemaker can do her part in conserving 
energy through programmed microwave cooking.

Continuous tasting by Frigidaire home economists has 
proved that many foods can be cooked in up to 75 percent le« 
time than it takes with a conventional range. With the addition 

. of a "memory” feature in a new electronic Touch-N-Cook 
microwave ovea, a homemaker, with the touch of her finger, 
can program the unit to change its setting automatically.

For example, the homemaker can set the control* to defrost 
for a certain length of time. At the nd of the defrost period, 
the oven allewi for & holding time, then it will cook the food 
at the p’TMg power level and cooking time, or the preset 
cooking tirto and speed.

Every n tigre devaloped for microwave cooking hM bee< 
timed to minotes and seconds. However, a microwave oven is 
more than jot a super-fast energy saving cooker. IU versatflity 
serene (touted noly by the hoeaemaker’s owb togenwty Ml aolw 
tog mealtime problema. Here’s a 10 minute redpe;

Asparagus Ram Bundles 
a- . ‘ can (11 ox) eoodenred

Cheddar eheere soup
Ubieeporeu water 
teaspoon celery sali 
Shced almonds a-’

dkedtenkd h am
4 *f*^*“°* •*G
1

2 
R_ ebeese 

eaa (13 oi) gsceu 
eepuagWureM* 
drained

id toy tbem on a flat, nritea. Cut 
___ r  _____ ____aswtoa, and ptoee atop each hm 
dice. Top ®®ch with 2 to 3 aspaxat^w apear*. Rod aad pbee tn 
adfcgtotay*Cs*awd<ie dwa, to a 12rTW4ech ghat baking didu

’ 3. Microwave CO Medium for 8 to 16 Keree t boto
in the ffitn fersteem to eecape. Sprinkle with almoodeandMrWL

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI (R PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENA DIENA 8UTINI KRIKŠČIONIUI

*Ne> tu esi Viešpats, mane priegUude. Aukščleusiąiį tu padarai 
sau buveine. Tau neatsitiks nieko pikta".

Psalmė 91^. 10.
Dievas yra taip patvarkęs, kad tik pilnai pasišvęntusieji ir ištikimieji 

tebus apsaugoti nuo suklupimo šitoje piktoje dienoje. Kiekvieną dieną 
mes išmokstame labiau įvertinti dieviškąsias geradarystes, kurios atidarė 
mums mūsų supratimo akis ir leido pamatyti dieviškojo žodžio ir plano 
kilnumą ir gražumą. Todėl stengkimės visada būti įsišakniję ir stiprūs 
tikėjime ir visuomet pasirodykime ištikimais Viešpačiui ir nesiliaukime 
būti uolūs geruose darbuose. Nuolankumas ir paklusnumas Viešpačiui ir 
nepailsimas geruose darbuose yra Viešpačiui patinkamas.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Be? «ur yra ml 
rusiaji? | tą kausimą atsako knygutė "Viltis po mirties*’, kurią gausite ne 
•nckamaL Rašykite:

F. ZaVIST, 3715 West 6$th STREET. CHICAGO. ILL. 66629.
IV. RAŠTO TYRINŠTOJAl

DA1M1D

Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH WESTERN AVE.

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

tfOOtHHlSJĘO' KOPLTGO'
isiF n tumoru i iM- PASTATYT

MtiULANl 
’ATARNAV
-'AS DIEN

< ORIMI; 
KOPLYČIA. 

ĮSOSE MIES'*
3AIYSE

PETRAS BIELIŪNAS
toi CALIFORNIA AVE Phone: LAfayetU 3-35T

i.EUKGl 1 KbDiVUNAfi 
rrr«M<< v, rrf VArrt '-11SB-11S-

STEPONAS ( LACK H? <SPNŪ,«
LACE a wre^-

WE51 olrtfi oTRKK rtr-putHic / 121
«14 WEST 23rd PL^Cl Vii tink 7-66T

1028 SOUTHWEST HIGHWAY Pilot H11U, A 974-441'

P. J. RIDIKAS
So. EALSTKD STREET PSmmi TAr4a 7-LHii
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valdiniame name, prie 67-tos ir 
į. TRUMPAI ji K’** A'e'___________

czM»3Bv*ng«cbM3K> — llucagos miesto po/Scija
I skelbia ^arHi^daiktųAlesas var 
i žytines gegužės 13 d. 10 vai. ry-

( hiCJgos miesto Sveikatos' () Internationaj amfite4llre, 
departamentas praneša, kad ge-Į 12(.;) HaIsted st j
gūžės mėn. įvairiose vietose bus --iaurinę sa|ę 2,trus 
skiepijami vaikai nuo įvairių b-į iš automobiliu aikštės. .Daiktus 
gu: polio, <lifterito bei kitų. ga]ima apžiūrėti gesužės 12 d 
hiuo nemokamu patarnavimu tu 9_
rėty susirūpinti mokyklinio am !
žiaus vaiky tėvai, Gegužės 2 <1. f — Amerikos Legiono Dariaus- 
nuo 4 iki 9 vai. vak. taip pat ge, (areno posto Motery vienetas 
gūžės 6 d. nuo 9:30 iki 5 vai. v. posto salėje, 4416 So. Western 
bus skiepijama Lord (lity Pre- AveM ruošia, įvairių daiktų* bei 
kybos centre, 7601 S. Cicero Av. į apsaugos dalykų viešų išparda- 
Gegužės 11 <L. nuo 1 iki 4:30 v. Ivimą ketvirtadienį, gegužės 4 
popiet skiepys Marquette Parko d.< nuo 9 ryto iki 7 vai. vak., o <

O T A SUSIVIENIJIMAS
I , i\ LIETUVIŲ

W -A-/ x -X_ AMERIKOJE
SLA — Jau 80 matų tarnauja lietuvių visuomenei Ir išmokėjo daw 

ginu kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams __ -

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoCa gyvy
bės apdrauda ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbon pagrindu.

ŠIA — jau turi daugiau, kaip tris su puse mllilono dolerių kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra Ir saugi. Kiekvienas lietuvis Čia gali 
gauti (vairių klasių reikalingiausias' ipdraudas nuo $100.00 
iki $10,000,00.

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą - Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiaL * - E

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: ' 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALE APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
1 metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės ( kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysi!-

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipias? i visus skai* 

tytojus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir 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. ’

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

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

Mykolą^ 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 z kitais moderniais Įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties "Aplink mus ir mūsų namus” 
autorė M. Miškinytė paskyrė S50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kuriu vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

Visas ir visus kviečiame i didžiąją talką.

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• IŠ anksto be raginimo pratesiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede —______ dol.

Pavardė ir vardas _______ .

Adresas __________ __ __ :

• Užsakau' Naujienas kaip dovaną savo_________ ____________ kuris
yra naujas skaitytojas. Priede_______ dol.
[ ------- .zjSĮpnc -?-----  —--------------- —----------------- - -
Pavardė ir vardas.____________

Adresas_________________________________________________________
_ ■ » .. M' ■» - - • — - - -

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

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

W*. — —

Pavardė ir vardas____________ ________________ ______ _ ___________

Adresas ---------------------------------------------- - ..... _ _______

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

Pavardė ir vardas_____________________________ __  .

Adresas-------------------------------------------- ------ ----------------------------

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

Adresas-------------------------— -

Pi~ardė ir vardas ----- ----- ------  —

adresas --------- .. .

---  4.,... * «... ......

Vilniaus katedra

‘Sėkmės Nauibuvus* muzikantą ir kapelos na-

gegužėse iL nuo 9 ryto iki vi-l jasis mųsų Skaitytojas p. Dilkus 
dudienio. Daiktai su dėkingu-lyra 83.metų veteranas, bet at
imi priimami salėje" gegužės 3 rodo 20-čia, m .jaunesnis 
d. nuo 10 ryto iki 7 vai. vak. iš
pardavimui vadovauja Jean E. 
Stack, tel. 847-7871.

— Teofilė ir Zigmas Mišaus- 
j kai, buvę veiklūs Cicero apylin
kėje ir lietuvių visuomenėje, 
j dabar gyv. Union Pier. Mich., 
į kiekviena proga paremia lietu
višką spaudą. Dėkui už $10 au
ką ir ankstyvą prenumeratos 
pratęsimą, o p. Zigmui dar ir 
už malonų laišką: “L___
jienieciai. Siunčiu $40 čekį šių 
metų prenumeratai ir spaudos 
palaikymui. Labai atsiprašau 
už pavėlavimą pratęsti. Pavėla
vimo priežastys yra tokios: 1.

j Visus mokėjimus moku pasku
tinę dieną ;2. Balandžio 19 d. at- 
švenčiau 82-trą gimtadienį; 3.

j Dieną prieš gimtadienį buvau 
! labai užimtas, nes žinojau, kad 
Jprieteliai užgrius; 4. Balandžio 

20 d. reikėjo susitvarkyti ir pa
ilsėti; 5. Tik balandžio 21 <L 
tegalėjau pasiųsti čekį.” Dėko-. 
darni už linksmo pobūdžio laiš
ką, sveikiname praėjusio gim
tadienio proga, linkėdami dar 
daug tokių gimtadienių.

— Ponia 
Zubavičius, 
pratęsdama prenumeratą, savo^ 
gerus linkėjimus atlydėjo $5 au1 

Ika Naujienų paramai.Dėkui taip 
pat tos valstijos tautiečiui, už- 

1 sisakiusiam Naujienas viene- 
riems vetams, bet nei pavardės, 
nei vietovės prašiusiam neskelb 
ti. ;

— Andius (Andy) DiTkus iš 
Hobard, Ind., praeitą savaitę 
lankėsi Naujienose ir jas užsi
sakė vieneriems metams. Nau-

žva
lus ir guvūs. Pirmiausia jis at
vyko į Gary miestą, o susitau
pęs pinigų; nupirko biznį prie* 
17-tos ir Union, Čikagoje. Da
bar gyvena pas mielą dukterį ir 
žentą, kurie rūpinasi jo sveika
ta ir gerove. Su Naujienomis 
jis jau senai buvo susipažinęs 
ir j'as pirkdavo paskirais nume
riais. Čikagos lietuviai jį pažį
sta, Jcąip labai socialų asmenį,

rj. Malonu buvo su juo susipa
žinti bei atnaujinti pažintį ir 
pasveikinti tapus Naujienų pre
numeratorium.

Naujienų piknikas bus liepos 
16 d. Polonia Grove piknikų so
delyje. prie 46-tos ir Archer 
Avė.

— Ingrida Kasiulytė iš Bogan 
ąukšt. mokyklos priimta Į nacio 
naiinę Delta-'Ėpsilon Phi gar
bės mokinių korporacij'ą. Kor
poracija įsteigta labai geriems 
vokiečių kalbos mokiniams. Tos 
mokyklos Gite Rudaitytė ir Ma 
rija Degutytė yra garbės moki-

Marcella Yuba vice
Phoenix Arizona,

i7— Jonas Kerelis iš Vittum 
Parko apylinkės; Our Lady of 
Snow mokykite mokinys, lai
mėjo 1-mą premiją už rašinėlį 
Medelių sodinimo dienos proga. 
Pagrininės šios šventės iškil
mės buvo penktadienįGrant Par 
ke, dalyvaujant miesto merui 
Michael Bilandfc.

1978 m. kelionių Lietuvon 
tvarkaraštis jau-paruoštas. Dėl 
informacijų kreiptis pas Marijų 
Kielą, 6557 S. Talman, Chicago, 
IU. 60629. Tel. 737-1717. (Pr.)

Naujienoms reikalingas ; '
LINOTIPININKAS

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

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
MARDA N0REIKIEN1

Ž808 Weal «Mh St, Chicago, HL M62f • TeL Wa 5-2787
DMeHa eaMrfnkhnaa fatv, rOUec pilrig arėki*. 

MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ.

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp.

MAROUITTI OIFT PARCELS HERVKB
U«1 W. », Chle^e, IIL - T-l. WA 

S*. HateHrf ChioM*. IIL 4MM. — T^_ 0M3M
' V. VALAKTIEAf

t “LIETUVOS AIDAI”
“I, KAZE BRAZDŽIONYTE,
tai PROGRAMOS VEO4JA
3/ WOPA 1490 AM Fri. M 9:30—10:00 p. m.

WLNR 106.3 FM SsL *t 8:00—10:00 p. m.
2646 W. 71 it Street, Chicago, Illinois 60629 

\ Telef. - 778-5374

Namai, tema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, tema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALR

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS ‘TERMINAMS 
B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIM0KĖJIMAIS *'

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPUS L
MUTUAL FEDERAL SAVJjįĮGS

PETRAS KAZANAUSKAS, Prex’dentaa * r :
2212 W. Cermak Road Chicago,,III. VIrginia'7-7747

RIMTAS NAMŲ
PARDAVIMAS

• Venecuelos Lietuvių Drau? 
gija rengia Motinos Dienos pa
gerbimą š. m. gegužės 13 še
štadienį, šaulių namuose, 2417 
W. 43 St. Programą atliks Vy
čių choras, vadovaujamas muz. 
Fausto Strolios. šokiams gros 
puikus orkestras, bus šalti ir šil
ti patiekalai. Pradžia 7:30 vai. 
vak. Informacijoms tel. 471- 
2956 arba 776-3727. Auka $8 
asmeniui. (Pr.)

— Sol. Birulės Kemežaitės 
naujai išleistą plokštelę “Ope
rų Arijų Rečitalis*’ su Romos 
Operos Simfoninio Orkestro 
palyda, jau galima gauti pa 
platintojus: Marginiuose, 2511 
W. 69th St. ir International 
gifts, 2501 W. 71 S t. Kaina 
7.00 dol.

Jau yra išėjusi antroji lai
da B.» Kemežaitės pirmosios 
plokštelės “Lietuvių Kompo
zitorių * Solo Dainos”, kaina 
6.00 dol.

Užsakymusgalima siųsti: G 
Kulikauskienei, 6527 No. Map
lewood, Clūcago, III. 60645.

(Pr.)
• Tradicinis Dzūkų Draugijos 

balius įvyks gegužės men. 6 d. 
7 vai. ^30 min. Jaunimo Centre. 
Staliukus rezervuoti telefonais 
925-9159, 927-3375 arba 927- 
5980. (Pr.)

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

rinis bungalow, gazu šildomas. įreng
tas skiepas, 30 pėdų sklypas, S37,500Į

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd St TeL 436-787X

M. L S.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 
nuomininkui

4243 W. 63rd SL, Chlctgt 
Tel. 787-0600.

PAJAMŲ NUOSAVYBĖ BRIGHTON 
PARKE:

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

- RICH REALTY
4258 Archer avė.

Tel. 523-1990

HELP WANTED — MA L k 
Darbininku Reikia

GRINDERS
Job shop experience. Top wages. 

Must read, write, speak English
' COLUMBIA TOOL & GAGE

1921 Pickwick Lane 
GLENVIEW, ILL.

Call in English 729-4900

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

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 profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, vieta Mar
quette Parke, aukšta kokybė, žema 
kaina. ’

GRAŽUS SKLYPAS ir.garažas Mar
quette Parke.

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

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

LIETUVIŲ MĖGL4MOJ 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. 
S45,000. jer

REAL ESTATE

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
N»mv Statyba Ir Ramentas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turli/ Chlcagot miesto leidime 
Dirbu*-4r užmiesčiuose greit, 90- 
rantuofal Ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

TeL 927-3559

Atsiminimų Skirsneliai 
atspausdinti

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

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

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė.
Chicago, UI. 60629

Juozo šmotelio

TOOL MAKERS
Job shop experience. Top Wages. 
Must read, write, speak English

1921 Pickwick Lane
COLUMBIA TOOL & GAGE

1921 Pickwkick Lane 
Glenview, III.

’ Call ui English 729-4900

TAISAU IR DAŽAU 
■NAMUS- w-.

Tetefonuoti: 
523-9367 arba 737-0397

AR JAU PASIBARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daur 
oadėti teisininko Prano šulo pa 
niošta, teisėjo Alphonse Well* 
jeržiūrėta, '•Sūduvos” išleista 
cnyga —

KAIP SUDAROMI

NORINČIOMS GAUTI 
STIPENDIJĄ

Chicagos Lietuvių Moterų 
klubas kasmet skiria iš Gintaro 
baliaus pelno stipendijas lietu
vaitėms studentėms, siekian
čioms aukštojo mokslo.Studen 
tės, kurioms yra labai reikalin
ga finansinė parama, gali kreip
tis į Chicagos Lietuvių Moterų 
klubo stipendijų komiteto pir
mininkę Jean Vance ir pasiun- 
čiant jai prašymą šiuo adresu: 
1424 So. 50th Avė., Cicero. IL. 
60650. Tel. 652-5245.

Stipendijos bus įteiktos Gin
taro baliaus metu, birželio 10 d. 
Hilton viešbutyje, Chicago j e..

' (Pr.)

42—kO M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai m poarneflui autemebRIe 

Liability apdraudimas pansinlnkarm 
Kreiptia

SA ASHLAND AVI. - 
52M773

LAIKRODŽIAI Ir BRANG1NYBM

Pardavimas Ir Taisymą* 
2444 WEST 4Wh STREBT
TeM-i RIpuMIc 7-1M1

Sa legališkotnis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma “Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina |3.. Su legališko 
.uis formomis — 83.50.

Užsakymus su Money orde 
■iu siusti: “Naujienos”, 1739 S 
{aisled St, Chicago DL 60608

M. UM KUS 
Notary PuWte 

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

šymai ir kitoki blankai.

Didžiouilof kuilių 
pasirinkimai

po rleniuteU <-----
Betsvt taUMntnU

Chlo<fD> * -

26^582?
(jataigos) ir 
677-54A9

185 North

all smokes 
dead out

NAUJiiNOS, CHICAGOill. Monday, May 1*7S

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5990

BESHHINGS IN LIFE
1^11 Fr*"k Zapolla
EOSMj w.nm St.

GA 4-E654

ITATt

\bUte Farm Life Insurance C*>mpan> j

BIZNIERIAI KVRXE GARSINASI 
-NAUJIENOSE“ — TURI GlSlAŪSIA 
P ,, PASBEKDU BlZNYfti




