
vou Lxm Pnce 20 c.

AMERIKOS KOLONIJAS

Arti-

tomibaidavo.< aviacija’;ir- puolė

užsa- 
lėktu-

Sovietu banditizmas.

Floridos gamta nepaprastai Įvairi. Floridoje yra i\ ’ėdžių,
krūmų ir gėlių. Dar didesnis paukščių ir žuvų įvairumas. Paveiksle ma
tome“ Floridos Kiparisų sodo vaizdą.

The First and Greatest 
Lithuanian Daily in America

The Lithuanian Daily News
Published by The UlhuanuD News PublishCo.. loc.

1739 So. Halsted Street, Chicago, Ill. 6O<>08
HAymarket 1-6100

Over One Milium Lithuanian 
In The United States

C- 2054,

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
- į . - ---------------- ‘ • t 

' VChicago, III. — Anūkėms, Ji .v 2 HI7X
/ «■ ■■ -J'

: KAIR1ĘJĘ VYRIAUSYBE AFGANISTANE
ĮSITVIRTINAŽUDYMAIS

t* NEW DELHI (AP). — Pa.siekianėids iš Afganistano žinios 
sako, kad s.tfkilnsi kariškiu nauja vyriausybė stengiasi įsitvirtin
ti iš seno Rusijos, revoliucijos išdirbtais metodais.

Ji žudo buvusios^vyriausybės.grupės vadinamos “žmonių ša- 
nariuš ir jai palankius- asme4 Įmintų partija” lyderis. Minima 
nis.-Esą,-mažiausiai jau 500 as-į prokomunistinė grupė veikė po- 
menų neteko gyvybės. . .'grindyje nuverstos vyriausybės 

Vjena.kitai prieštaraujančios valdymo metu.
žinios’ nurodo, kad- sukilėlių-, vy- r- į '

tas. ministeriu'pirminl&u pa- .Milžiniškas pro jek- 
garsėjęs krašte ultra kairiųjų * . r, » . . ... ,
lyderis Nur Mohamed TĮįrakj ir f 13S 03,611^21 ^6101111 
-kųd prieš nužudant buvusis ir, iš Į . , ‘
-vadžios JšvęrštasL prjaidentąsį JAV,. Vokietijos ir Japonijos 
•Mohammed-Daoud buvo priVfer- inžinieriai studijuoja planą.pra
stas ži&rėti savo 29 ©etinių bei vesti kanalu Atlanto vandenį į 
artimuju.nužudynią. Tat tvirti- 
na Xew.De^ rez^oĮąntięjį už 
sienio diplomatai. ;
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ninku ir pranešėjų žiniomis, ma 
Šiušių egzekucijas, tvirtina, kad 
prezidento Daoud’o trys sūnūs,

Ks; .Naeem l priešinosi. sukiW 
liauną buvo nušauti ir jų mirtie 
visiems pranešta. .

žinios .iš Irano '/>•

Sacharos*- dykumos žemiausią 
vietą. Kanalas kirstų vakarų 
rytų kryptimi buvusią Ispani
jos Sacharą, kurią 1976 m. bu
vo perduota Marokui Ir nežymi 

■pietų dalis _ Mauritanijos res
publikai. • C*

Jei kanalo projektas- būtų įgy 
yepdmtąs^$ kuriam . tuo. tarpu, 
priešinasi Maskvos remiama AI 
žiniją bei suagituoti Poltearo be 
dainai ’tai bėgantis į žemiausią 
Sacharos vietą Atlanto vanduo 
suktų turtinąs elektros srovei 
gamintų o plastiku apdengtas 
kanalas-rinktų-garuojantį van
denį. Tuo ’būdu be druskos ir be 
imnersdinių -.^priemaišų surink
tas -vanduo butų panaudojamas 
gėrmiųi įber laukų drėkinimui. 
Vandenį kanaluose, garintų sau
lės šilima, kurios Sacharoje yra

nįai. ' Prezidento- 'rūmai sude

rias —’ Maskvos darbas

radįjo stotis praneša, kad’ Sovie 
tų imperijos vyriausybe balan
džio30 d. pati pirmoji pasisku
bino pripažinti revoliucinę Afga 
niątano kariškių vyriausybę.

'Jiors Maskva-tuo tarpu susi- 
Afganistano sukilimą ana 

lizuoti’bei apie tai viešai kalbė
ti, bet pats įvykis, kad Sovietai 
pripažino revoliucinę Afganis
tano- vyriausybę, rodo, jog su
kilimo paruošime stipriai daly
vavo Maskvos paruošti' ir pri
siųsti agentai. Jiems tai lengva 
buvo padaryti, kadangi Afgani
stanas turi ilgą bendrą -sieną r su 

'sovietine imperija.
Londonas Ui patvirtina

Britanijos agentūra “British 
Broadcasting Corp.” tvirtina, 
kad revoliucinės Afganistano vy 
riausybės ministeris pirminin
kas Taraki yra prokomunistinės

j: Marokiečių vyriausybė pasi- 
&ida ^leį..kąi)ąĮą .statyti mies? 
helius ir kaimus, kuriuose galė
tų sėsliai’ apsigyventi bėduinai- 
klajokliai ir verstis sodininkys- 
te-bei žemės ūkiu. Be to, Maro
ko vastybė skiria dideles pini
gų. sumas žuvininkystės reika
lams palei vakarų Sacharos 
krantus.

Jimmy Hoffa 
r žudikai

Vidaus valstybės apsaugos 
žvalgyba FBI jau lipa ant kul
nų timsterių unijos buvusio bo
so Jimmy Hoffa žudikų. Vienas 
kriminalinio pogrindžio narys 
juos išdavė. Praeitą vasarą Hof 
fa dingimas iškilsiąs viešu aiš
kumu į dienos šviesą.

JAV VICEPREZ. WALTER MONDALE 
AZIJOJE

sijos pigia kaina (7.25 dol. sta
tinė) žemės alyvos ir gaudamas 
keturgubai už parduodamą

' sarus cukrų.
ru-

Pietų Korėjos baimė
Pietų Korėjos’vyriausybė bai 

minami ne tiek prez. Carterio 
noru atitraukti iš P.. Korėjos 
Amerikos karius, kiek prez. Car 
terio pastangoms susitaikinti 
su šiaurės Korėja.

KALENDORIUS
- *. ♦

Gegužės 3: Pilypas ir Jokū
bas, I>iva, Vilionė, Lauksvy* 
das.

Saulė teka 4JW, ledžiasi

ftflteufi

— Gegužės mėnesį Brežnevą 
rengiasi vykti į Vokietiją ii 
tartis su Bonos vyriausybe.

— Afganistano generalinis šfa 
bas paskyrė premjeru komu
nistuojantį Moharnedą Tarakį.
Poskelbtas karo stovis, kol vi
same kraite bus ramu.

Bandys paveikti didesnes Amerikos žydu 
kolonijas, prašys pagalbos Izraeliui

Vv ASH1.X ( iT(>N, I). Izraelio užsienio ministeris Moiše
Dajanas aštriai susikirto su valstybės sekretorium ('yrus R. Van- 
z v dėl naujausių karo lėktuvų pardavimo arabams.

Sekretorius Vance liudijo kon-j 
greso komitetui, kad puspenkto 
bilijono dolerių naujų puolamų
jų lėktuvų pardavimas arabams 
reikalingas pastovumui 
muose Rytuose.

Izraelis anksčiau buvo 
kęs' naujus puolamuosius
vus. vėliau tokie patys lėktuvai 
buvo užsakyti Saudi Arabijai, 
Dar vėliau panašios rūšies lėk
tuvai buvo užsakyti Egiptui.

Prezidentas Carteris paprašė 
kongresą leisti vyriausybei pa
rduoti šiuos lėktuvus visoms 
trims valstybėms.

Izraelio vyriausybė reiškė grie 
žtą protestą prieš lėktuvų par-

tui. Jeigu Amerikos galingieji 
į lėktuvai \būs parduodami Saudi 
Arabijai ?Fr--Egiptu,^taiJ>ajaii^s 
tė lėktuvų visai nenorėtų. Jam 
atrodo, kad geriau būtų.„jei Iz
raelis jų negautų, jeigu .’..Saudi 
Arabija ir Egiptas turi gauti.

£ J o

NAIROBI. Kenia. — Somaii- 
jos vyriausybė kaltina Etiopiją, 
kad ji sistematiškai žudanti 
žmones Ogadeno provincijoje, 
kurią Somaiija vadina Vakarų 
Somalija. Kitos žinių agentūros, 
sako, kad etiopiečiai somalie
čius žudo nišų bei Kub .s pata
rėjų įsakomi.

BANGKOK, Tail. — JAV viceprez. Walter Mandate lankosi 
Pietų Azijos valstybėse luo metu, kai jų viesuojnenė ir dienraš
čiai jausdami besiartinantį iš komunistų pusės pavojų, baimin
gai kelią klausimą, ar JAV galės prisidėti prie Azijoje dar lasvai 
kvėpuojančių valstybių gynimo, ypačiai, kai Amerika “garbin
gai” ir su “pergale” pasitraukė iš Indokinijos karo ir kai ji be
veik Aziją yra pamiršusi, besirūpindama juodųjų Afrikoje “lais
ve” ir Izraelio — arabu taika. K* . •<

Associated Press agentūros kos nuoširdumu. Jis kritikuoja 
žiniomis, beyeik visų laisvų dar Amerikos norą atitraukti iš P. 
Azijos gyventojų tarpe keliami
klausimai: Ką JAV darys už- mas gen. J. K. Singlaub nuomo- 
puolus juos Maskvos bei Peki- nei, sako, kad J^V kariai Azi- 
no paruostiems ir. gėrai ginklo- joje ir tvirta politikos ranka 

yra būtina. Esą, jėgos tuštu
mą kurią sudarytų Amerikos 
pasitraukimas, tuojau užpildy
tų Sovietų imperiją raudonoji 
Kinija arba tvirtėjantis Vietna
mas.

Kubiečių -kariu gyvybė
Manoma, jog šiuo metu An

goloje. Etiopijoje ir kitur Afri
koje yra apie 40 000 Kubos na
rių. Tikrumoje, jie yra Sovietų 
Sąjungos imperializmo samdi
niai. kurie. ČIA? žiniomis. Afri
kos kovose krenta kaip musės. 
Kubos karių nuostoliai Afrikoj

Korėjos karius. Jis, pritarda-

toms “laisvinimo” armijoms? 
Ar prezidento Carterio noras ati 
traukti iš Pietų Korėjos JAV 
karius reiškia Amerikos pasi
traukimą iš Azijos sričių ir net 
viso Arijos regiono?

Vašingtono viltys

Vašingtono politiniai sluoks
niai tikisi, kad viceprez. Mon- 
dale kilionė į Azijos kraštus at
vers naują politikos lapą, sus
tiprins tarpusavio santykius, pa 
šalins abejones ir patvirtins J- 
AV norą pasilikti tvirtai Azijos 
plotuose, neatsižvelgiant besiar 
tinancių pavojų. ’tinanėiu pavoju. Tai tvirtina! virtijs awrikMi, kartu 
pat, viceprez. Mand.le Havaju-| «°li 
je spaudos atstovams.

Singapūro lyderiai abejoja

Tvirčiausias JAV šalininkas Kubos diktatorius Fidpf ■ Cast- 
ir Singapūro lydina Lae Koanijt tąm kana® Afrikoje aakoja, 
Y®w vfadšlto eurtwMo AjmH-I už jtm ji ••vietų Ru.
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i ne 
proporcingai dideli, lyginant su 
visos Kubos gyventojų skaičiu
mi. " ' *' ri'

Pasak lenkų dienraščio “Dzien- 
nik Zwiastowy”, Sovietų kari
niais lėktuvais apšaudymas Pie
tų Korėjos keleivinio * lėktuvo, 
kuriame.^u.yp^njišąuĮį ^u' kelei
vi-ti ir 13 iš 77 skridusių tame 

. lėktuve kaleiviu sužeista, yra 
baisus tarptautinis , skandalas.

i tai piratinis, banditizmas, kuris
Sekmadienio popietę Izraelio ! jokiu būdu nepateisinamas.

ministeris Dajanas parešikė., —---------
kad pardavimas Amerikos lėk-; . v . ,
tuvų Saudi Arabijai yra lygu?]]bilijonas uz mergai- 
pardavimui lėktuvų Izraelio, 
priešams. Saudi Arabija daly-; 
vavusi visuose Artimųjų . Rytų 
karuose ir yra galingas Izraelio 
priešas.

Dajanas pastebėjo, kad par
davimas ginklų Artimųjų Rytų 
arabams yra žaidimas ’Sovietų 
Sąjungos nauda i.Kiaušy tbjus jis 
bandė neigiamai nufėikti prieš 
arabų valstybes. lengV&f‘bendra 
darbiau j a r.čias s u .«> v^et ų agen
tais. • . '

Senatorius Vance yra visai 
kitos 'nuomonės. Jis pareiškė 
kongreso komitetui, kad ginklų 
pardąvimas Saudi Arabijai kon
soliduos ne tik Šią valstybę, bet 
ir kitas tpje srityje esančias vai 
stybe£:>AmeriJ{a perka daug ‘de
galų iš Šaudi Arabijos. \ ancė 

>yra įsitikinęs, kad Saudi Arabi
ja privalo turėti reikalingą sau
gumą. Atrodo, kad prezidentas 
Caeteris nesirengia keisti poli-

DOMĄ. — Aštuoniolikmetė 
Italijos filmų pramonininko dūk 
tė-Giovanna Amati buvo pagrob 
tai'Ją iš grobikų išpirko tėvas, 
sumokėdamas grobikams vieną 
milijoną doerių.

Laimingu sutapimu’ grobikų 
grasinimas peri telefoną, išprie
vartauti dukterį, butb išgirstas 
vieno policijoj viršininko ir ūž- 
fękprduotas. Tuo burtu policija1’ 
pavyko suimti 7 grobikus-
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Britai puola 
prezidentą Carteri
LONDONAS.—Įtakingas Bri

tanijos dienraštis “London’s Fi 
nancial Times” labai stipriai 
puola Caterį dėdei jo atidėlioji
mo gaminti neutrono bombą. 
Laikraštis rašo: “Europiečiai 
dabar žino, kad prez. Carteris 
yra nepastovus ir nepatikimas 
parneris. Rusai, kurie veda aš
trią propagandą prieš neutrono 
bambą, ir toliau padrąsinančiai 
verčiami tikėti, kad jie gali gaūj tikos ginklams parduoti, 
ti viską ir kad tuo keliu jie ga-[ 
Ii ir toliau žygiuoti.Neutralus pa 
šalinis įžvelgia rodo, kad rusai 
yra teisūs savo galvosenoje. Ga 
Įima tik tikėtis, kad prez. Car-’ 
terio atsisakymas nuo neutro
no bombos yra jo paties sąžinės 
reikalas, bet ne nuolaida Sovie
tu spaudimui”.

Kitas Anglijos diurąstis Daij 
ly Mail” paskelbė Juoką iš Va-j 
šingtor.o poitikų gyvenimo :“Du 
kongresanai kalbasi. Vienas jų 
sako- _ Carteno Mlininjęai 
pradeda numatyti vieno, termi
no prezidentą. Kitas gi klausiau 
—Taip, bet kada tai prasidės?4’ 
("Human Evens”. 1978.4.29).^ 

r";’."' ,; iv«wwi

— Pįetų VielĄamp Įbu,kht.rrj .Izraeliui šian
tvirti^albė- ^jen. Jie nepatenkinij^jikos «ą- 
vasgingfbi b*įĮįęąr*^»»

—- Prezidentas. Nįkspnąs pajų 
to pavojų. Jai prokuroras Ar- 
chihald.Cox pa reikdavo, leidi- 
mr > a pk Ja nsiru* J i B ai J ųių B ū - 
mu vaukįjįausUfs pareigūnus 
Jis atte i dtr * p rok.ųnirą Cox. bet 
Jaworskis Ihivo jajic/k^nis.

Izraelio premjeras Begin va
žinės po didesnius Amerikos 
miestus ir sakys kalbas Ameri
kos 'žydams* JYorke jau 
pareiškę, kad Izraelis niekad 
dar / " neteis'VnkiėchĮ naciams 
ar kurios kitos Vatetybfes na
ciams naHtlnti* izrA>Tirir^; kaip 
jiė juos’niHkmo VokėtĘrMe. I en 
k i joj ė i r kilti /f I - *v i som is 

i Gis y M ų. ku-
inti izra-

NĖW YO%K. n. y. -- Sekma 
diėrrio’popietę Į Xew ’V orką at
skrido TžraeHo‘premjeras Me-

, nafrem Begin. planuoja pa- 
Wi ! Amerikoje.
Premjeras Begin fikrsi pasima
rytį ySų ^sekretorium X anee. d 
vėliai^ pasimatys ęii pačiu pre- 
;zidęiigi.
^7ą^inas.atSvezč kėh\< naujus 

t -pasiūlymus, guriuos rengiaM
pirmiausia Išdėstyk i pačiam pre 
ziįęntui. o vėliau ir kitiems ad- 
Rlįrristracijos pareigūnams.
/Tvirtinama, kad Izraelis ^ra pa-
-sirpošęs pasiūlyti a ra batu $»/pen- Jas, žydams, prajodamas j*; p~ 
kerių metų ta/kos sutarti, jeigju g^Jbo^ sunkioje, Jzraelię valan- 
&ęgąlįXPa .susitart i dėl nuolat i- doje, J. _
nėą^JCJgĮl. per penkeris įmetus tiktas gausios žydų grupės, ku-

Prism j e ra.% kn i N-s X ew
X<uke. Dėtgoję. Los 
Xngeles. San Ffrancisco ir DaL 

,s jų pa-

New Yorke jis feuvo su-

lygu kaitaliojimus. .



RAŠO VLADAS RASCIA.USKA1

PAS AUSTRALIJOS LIETUVIUS
Jis išvažiavo dviračiu j ui- 

miestį. Nespėjo nuvažiuoti nuo 
centro kokias tris mylias, beel- 
leisdamas nuo stataus kalno La- 

I ke Cove srityje, jo dviratis pa
suko iš kelio ir nukrito 20 met
rų gilumon. Kartu su dviračiu 
stačiagalvis krito ir Steponas 
Syhy. Pradžioje jis manė, kad 
neatsigaus, o vėliau jam atrodė, 

t kad skausmų nepakęs. Jia žino,, 
j kad rėkė kaip galvijas. Jis ma- 
’ nė, kad pravažiuojantieji ar pra

IŠ Singapūro skridau tiesiai 
į AustraHj^ų Praskridau pro da
lį Indonezijos salti, kuriose pra 
leidau porą savaičių, o Austra
lu Sydnėjų pasiekiau lapkri
čio 17 dieną. Kelionė buvo ilga, 
bet įdomi. Diena pasitaikė gra
ži, lėktuvai skrido aukštai, bet 
pasidėjęs žemėlapį galėjau ma
tyta tęs pačias kuriose te
ko būtii

Teko iš Dc langių pamatyti tų 
pačia Sumatrą, Java, Bali salą, 7^’ 77: i i lenantieji žmonės jį išgirs, pas-Celebis raguotas salas, Eolmo 
herą, kur pabėgo Juan Sebas
tian Eleano. Jis buvo tikras, 
kad Žemė buvo apskrita. Jis an 
ksčiau plaukdavo į Rytus ir pa
siekė Holmogerą, o su Magela
nu išplaukė į Vakarus ir pasie
kė tą pačią pipirų ir įvairiausių 
prieskonių salą.

Kelionėje teko šiek tiek atsi
kvėpti ir dar kartą patikrinti ko 
llonės tikslus ir bent mintimis 
pavaikščioti tais keliais, kuriais 
didieji keliavo. Mes galėjom vi
sus kelius matyti iš aukštybių.o 
Magelianui ir, Elcanui teko ke
liauti. gali sakyti, sutemose. Jie 
toliau nosies nematė. Jeigu nak
tis buvo švagždėta, tai žinojo/ 
kuria kryptimi plaukti. Saulė 
jiems taip pat padėdavo. Bet kai 
nebuvo saulės ir nesimatė žvaig 
Jdžių. tai kelionė pro tas salas 
buvo sunki ir pavojinga.
; Atskridęs į Sydnėjų, radau 
laikraščius, pilnus jauno berniu-’į 

•£o stebuklų. O stebuklas buvo 
:toks;‘18 metų barniukas dešimt 
-dienų praleido pavojingose Syd- 
.nėjaus džiunglėse, gerdamas pel 
kių purviną vandenį ir besimai 
tindamas žolėmis. Bekrisdamas 
nuo aukšto kalno, jis nusilaužė 
koją, tai negalėjo atsistoti ir ei
ti pagalbos ieškoti. Jam išlindo 
iš odos pralaužtas kaulas. Jis ns 
galėjo prisišaukti gydytojo, tai 
koją ir Žaizdas gydė gysluotai* 
lapais..

J

tebės ir ateis pagalbom Jis rė 
kė„ rėkė, kol neteko jėgų, o 
skapsms nemažėjo.

Skausmas ir šauksmas, tiek 
išvargino jauną berniuką, kad 
jis ,rėkti negalėjo ir nieko pri
sišaukti nepajėgė. Pro žoles ir. 
krūmus jis matė pravažiuojan
čius automobilius, bet nei vie
nas jo nemtė. Šauksmų negirdė
jo ir nesustojo.

Po kelių dienų jam buvo aiš
ku, kad teks pačiam pradėti ju
dėti, nes krūmuose ir žolėse jis 
prapuls. Jam pavyko, kad ir su 
dideliu skausmu, pasiekti iš
džiūvusio upelio dugną. Sausa
me upės dugne jis išsitiesė, kiek 
skaudanti koja leido, bet jam 
buvo aišku, kad pagalbos, ii 
upės, nepri&išauks: Neturėda
mas kitokio būdo, jis pradėjo 
šliaužti ant nugaros, šliaužė ant 
abieju ratukų. Ir vienos sveikos 
kojos, nes antrą sulaužytą koją

[turėjo nešti atkištą. Abiem ran
kom ir viena koja jis paeisstum
davo kelis metrus pirmyn, ir tu-' kai jis, kad ir su didžiausiu vy
rėdavo ilsėtis. Pašliaužęs dar gu, išlipo iŠ upės vagos. Prava- 
kelis metrus, jis ilsėdavosi, ši- žiuojančių žmonių jis nestabdė, 
tokiu bųdu per dvi diedai. , jam 
teko pasiekti tiltą.

Jis matė pravažiuojančius au 
tomobillus, bet ne! vienas nesu
stojo ir žodžio jam netarė. Jam 
buvo nepaprastai skaudu* Jis nos Gilbert namelis. Ji turėjo- jis pets pradėjo, atsigauti nuo i tarėsi apie gabmybę; neramumų.

Keliautojas Vladas Rasčiauskas Mindanao saloje Davao miesto pakraštyje, kur vietos gy
ventojai susirinko pasidžiaugti gamta, ir; praleistidierą kartu su jaunimu.

šauks ir niekas jam nepadės, 
Jis imoju^kad turi sukaupti sa
vo jėgas ir šliaužti tolyn ir į 
viršų. Upės vaga galima šliauž
ti, bet jis nujautė, kad šliauži
mas tolyn nieko jam neduos. Jis 
buvo po tiltu ir jam buvo aišku, Australija, ant kojų pakėlė Ji 
kad turi užlipti 10 metrų į vir
šų ir pasirodyti pravažiuojan
tiems automobilistams. Po tiltu 
galėjo jo nępastebėt bet jeigu 
jam pavyks pasiekti kelią, tai 
iš daugelio keleivių kas nors pa 
matys ir sustos. Užtruko tris 
dienas ir naktis, bet jis užlipo 
ant tilto...

Savijauta šiek- tiek * pasitaisė,

gu, išlipo iŠ upės vagos. Prava-

nes pamatė netoli kelio nedide- 
J !ę trobelę. Jam atrodė, kad bus 

daug geriau, jeigu jis pasibels 
į trobelės gyventojo duris.

Paaiškėjo, kad tai bųta Ele-

jautė, kad netenka jėgų^ Jam 1 gabalą žemės netoli kelio, žyhy 
buvo aišku, kad nieko jis neprl- prišliaužė prie namelio4r pepra-

• X - A-_ _  ,
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Surinko Krivūles. Klubas.
(Tęsinys)

Rusų ir vokiečių okupacijų metais nužudytų* ka
lintų ir nuo 1944 VIL rusų okupacijos išvežtų j Sibirą 
Lietuvos policijos tarnautojų

Sąrašas.
* i < 11 i . 1

15. Kaulinis Vincas, kilęs iš Biliūnų te, Vyžuonių vis., 
Uteųos aps:,_1941 VI. sukilimo, vienas iš vadų Vyžuonų 
apyL, nuo !944._ VIL apylinkės partiz. vadas, 1949, HL kaų

šė pagalbos. Jis turėjo papaaa- matęs, ką geraširdis- lietuvis ga- 
koti visą' savo nelaimę, Geriau- Ii padaryti, tai nebūčiau tikėjęs, 
siu jo liudininku buvo nulaužta Kai papasakosiu, tai ir Jūs pa
koja ir: išlindęs kaulas.

Nedidelio namelio savininkė 
ne tik. susijaudino, bet ji visą

tikėsite. r .
(Bus daugiau)

'reikalauja pašalinti 
PANAMOS PREZIDENTĄ 

PANAMA, sostinė — Arizo-

negalėjo suprasti, kaip Austra
lijoje,, tik. trijų;’ mylią atstu-: 
moję nuo. miesto; j aunuolią ga- 
Įėjo:patekti į;tokią nelaimę, ir.no? demokratą, partijos atsto- 
neprisišaukti pagalbos. : vas senate -Dermis de Consini

Kai ji laikraščiams ir radijo reikalauja atidėti visą Panamos 
stočiai.-papaaakojp, kaip jaunas sutarties patvirtinimą ilges- 
Šyhyz pateko nelaimėn, ir. kiek niam. laiku}. Jis reikalauja JAV. 
jam teko, vargti, kol-prisišaukė įsikišti. į Panamos, vidaus rei- 
pagalbos. Jam atrodė, kad valau kalus, jeigu panameičiai, pra
dą po valandos ateis paskutinė dėję tarpusaves kovas, pakenk- 
minutė-. Bet-jis parodė nępapra’tų laivų susisiekimui Panamos 
sto gajumo,o australiebiai, suži-| kanalo vandenimis, šita pasira- 
noję apie jaunuolio nelaimę,J Syta sutartis liečia tiktai 2,000 
atėjo jam pagalbon. ) metus, kai kanalas jau bus per-

Steponas Šyiiy tuojąu buvot duotas panamiečiams.
nugabentas į.ligoninę, suteiktai De Consini praeitais- metais 
pirmoji pagalba,, aptrauktas oda buvo nuvažiavęs į Panamą, pa- 
nulaužtas ir nudžiūvęs kaulas, o! simatė su prezidentu Torrijo ir

didelės- sausros ir- nusiminimo. | pačioje Panamoje. Tokiu atve- 
Vįiiau jis. pats /padėjo visiems | ju,. ką darytų Panamos vyriau- 
-psakofi savo išgyvenimus, bai-lsybė. turinti tarptautinius pasi- 
mę, artėjančią mirtį-ir-labai di-1 žadėjimus. Atstovas Consini pa: 
dėlę viltį. Pasirodo, kad viltis jėgė savo pusėn patraukti dar 
jį išgelbėjo. Aš parbuvau tiek viena, atstovą ir sumažinti ad- 
susižavėjęs šio jaunuolio kančia; ranustracijai reikalingą dviejų, 
ir nelaime, kad užmiršau, jog, trečdalių, daugumą.
buvau Australijoje, o ne Chica-. Pranešimai iš Panamos sako, 
goję. Nusipirkau kelis laikraš- Į kad.prezidentas Torrijo, pasita
rus, kad žinočiau, kaip tam ber^ rę& su JAV ambasadorium, nu- 
niukui sekėsi ant kojų atsistoti, ‘tarė priimti atstovo,Consini pa- 
Atydžiai klausiau radijo žinių-kaitą. Grupės Panamos studen- 
apie jauną ir pasiryžusį Stepo- ‘ tų, patyrusios apie prezidento 
ną. Mane šis nuotykis.tiek pa- sutiktą.nuolaidą^ pradėjo,, šūkau 
veikėmkad; nutariaujr junas-.pa-} ti ir reikalauti atleisti prezjden 
pasakotu ’ . . | ta iš^pareigų.

Ne yisi austraHe&ai toki kur? |. Tuo tarpu dar nenustatyta, 
ti kančiai ir nelaimei, kaįpz su- > ar tos demonstracijos buvo ne
žeistam vyrukui atrodė. Aust- Į patenkitų jaunuolių, ar jos bu-- 
raJjjoję, atsirado gęraširdžių ' Vo prezidento suęrgąnizųotos. 
žmopiŲv kuriė janrfcądėįp: Au- Į piktatoriaus* priemonėmis'valdo 
strąlijoje radau vieną nępapra- ■ moję Panamoje viskas galima, 
štai geros širdięs xlietuvį^ apie 1 Tekstas buv<r pakeistas, ats- 
kurį ^papasakosiu kitame rasinė- j tovas Gonsini balsavo už- sutar- 
lyja, Jeigu man kas būtų paša-1 tį ir visas reikalas nuėjo ad- 
kęs ir savo akirįis' nebūčiau ministracijos kryptimi

dienas išgulėjo Utenos turgaus, aikštėje.

16. * Kėkštas Juozas, s. Juozo, vokiečių oki-naettuUię- 
'nos aps. Daugailių polic. nuov. virš., antrų kartų rusams 
Lietuvą okupavus, Kretingos aps., Vaineikių miške,“Kar- 
do” partiz. rinkt štabo žvalg. skyr. virš., vėliau brinkt 
vadas. Veikė “Kanalo” ir “Drugio” šlapyv., "

17. Knistautas Alfonsas, s. Jurgio, vokiečių ok.-me
tais. Vilniaus m. policijoje dirbo vertėju, nuo 4.945. L Kre
tingos aps. Darbėnų prog. direkt, 1945. V» pasitraukėriš 
legalaus gyvenimo Į LLA “Alkos“ kuopą, jstojo.1945. X. 
Vaineikiųmiške “Kardo” partiz. rinkt štabo.spaud-.skyr. 
virš., vėliau rinkt štabo virš.,, minimas 1945-46."hl, o. 1947 
m. priklausė Palangos partiz. kuopai. Veikė; “Baltramie
jaus, vėliau-Račiūno” slapyv. ;

18. Kuzinevičiai, vokiečių ok. metais Trakų aps^S bro- 
liai policininkai, vienas iš-jų Jonas, via. ^ žuve« .pax- 
tizanai antros rusų ok. metu. ... t - ,-C

19.Kuzma Alfonsas, g. 1898 m. Sniegiškių k.fJDus^ų 
vis., Zarasų aps., buv. Zarasų polic. raštvedys,.antros; ru
sų ok. metu partizanas, 1945 m. suimtas irkat sušaudy-

20. Kvaraciejus Juozas, kilęs iš česnkg k-, Miškinės 
vis., Alytaus aps., buv. polio. vachm., vokieciių ok. metu 
polio, nuov. virš., Varėnojet, Alytaus vėliau Švy-

kyje, Leipalingio vis,, Seinų aps.

vokiečių, ok. metais policininkas. Traupyje, antros- rwų 
ok. metu. Subačiaus apyL partiz. grupėivadas^ žuvęs ;ksu 
tynėse su stribais-^Gitenų mišką;

22L Mateika Kazys, vokiečių ok metais:Tauragė&apsų 
Kaltinėnų, polic? nuov. virš., Vaitinėiių apyL-par-

23. Mažiulis Vladas^ g. 1911 m., Žukliškių k., Dusetų 
vis., Zarasų aps., atsi vyr. pusk;, volaečių ok. metu polio, 
tarnaut. Zarasuose, partizanas, 1944 m. radiėnį, lydėjo 
Zarasų aps; partiz. vatą “Galutiną” į, Gaj-diną ir Lydą, 
1944 m. okupantų Kaune suimtas .ir, 1945. L. kak. sušau.-

24. Misiūnas Jonas; pasįen. pojjc^ vadint,; pokario

mergės, Utenos^ Alytaus-- in Švenčionių aps. Minimas 
1944-45 m., žuvęs 1946žmona.— partiz. žuyo . kauly 
nėse.prie Pigonių,k., 1245,-im .pavasaiį jxal4iduota;UIomėr 
gę&aps^ Čiobiškyje, nakties, metu,. . /

25.Mockus Antanas, s. Jancįg. l9Q41rm Pumikių kį 
Eržvilko vis., Tauragės aps., 19411 VU sukilimo-: dalyvis

ke, vėliau Gaurėje, 1945. V. įstoj o. CpartLą-nus 
nio miške, veikė. “Tautvydo.” slapyv.,’. 1954.W suimtai 
tani, parod. iš i954.‘¥; 30, VL. 1%.2Ž£25; 2žį VJU-Žį.3į,ą 
6, 7 d. paskelbti bolš. spaudoje; ' v /'

26. Nykstatis Alfonsas, &, Aleksandro,, g. 19>BT.m. Vir' 
balyje, Vilkaviškio aps., ats. pusk., katinu polic. vald^.1941 
VI. sukilimo dalyvis Seirijuose, voltiėčių-olL metais krim. 
polic. Alytaus raj. virš.^ nuo antros rusų ok. pradžios par
tiz. “Vilko” slapyv. “Degučio” grupėje,. Žuvinto ežero pa-? 
liose tarp Marijampolės ir Alytaus, 1945-46 m. aktytusi 
partiz. grupiė organizatorius ir žvalg. skyy. viršj. suim
tas, 10 met. išbuvęs Sibire 1956 m. grjždiok. Lietuvon;

■mtenca U Ujo place that is ir ado 
out of dreams. And, ILS. Savings 
Bonds have been helping to make 
happy dreams come true for years.

Now, Bonds mature in less than 
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^7. Ožalas Jonas, s. Petro; g. 1917 jn. šokomųk^ B*k', 
ruojo vis., Šiaulių aps.,, vokiečių ok metais .pplie!iMhtaB« 
Joniškyje, nuo 1943,. III. iki. 1945. V. liet savis batai- kp-

Į rys, dalyvavo kautynėse prie Dmenio ež^py, 
slapstėsi Adorno^ lienikb pavarde ir palaikė 
partiz., suimtas, L950 m. nuteistas. Atlikęs bausmę dirbot 
Joniškio raj. zootechniku, I960 m. vėl suimtas rintei^ 
tas. Ta rd. parod. iš 1961.1.24 paskelbti bolš. spaudoje,

28. Pakėnas Jonas, baigęs Uluųeigpą, gpnn.v 
polic. mokykloje, vokiečių ok metu polic. tarti. VflftrJL. . . . h «

O4FFT* ' rr^T1***

kpt Krištaponio pavad., žuvęs kartu su saVo\-adu,

i
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VESTUVIŲ SIDABRINĖ SUKAKTIS kruiii-

Rairo audros iš Tėvynės nu dvi leidyklos
LKH

sius

Balys Sebastijonas, kilęs iš

uJ
iri

JADVYGĄ PAUKŠTIENĖ Kauno senamiestis (Tapyba

UI

ūdoje 
nik t‘s

Už Raseinių, už Dubysos 
Saulė teka, teka. 
Geltonplaukės — 
.pukifts visos, 
~ -Y .... .

šliupą tepai^ įmfka . . <

visuGincnei is sioi 
kyla dauj4 neaišku 
kiaušiniu. Pirniiaa- 

usilikvidaviino LKR
mėjų sąjungos CJHci-l

ir siekia, ne*

Kronikas. ikhs 
steigusi "LK 1

blokštas į Vakarus, Balys iš Vo
kietijos’ 1947 metais atsirado 
.Anglijoje kaip savanoris darla- 
nįnkas (Eųęvp^an Volunteer 
Workers)! "Bulimias ūkininko į 
sūnus,’ nesibaidė žemės ūkio 
darbo, > jojįel bu’_o paskintas j 

Kelmės valsčiaus Raseinių ap-j žemės >kio hostelį Tadcaster,- 
skriėio, mielai prisimena šią ir į \ot kshirėje. Kai po dviejų me-* 
kįtaš-Iktudięs'dainas iš savo ja- tų< darbo sutartis pasibaigė, Ba- 
uny^ėsr-cbenų. Kur tik kaimoUys susirado lengvesnį darba ir. 
jaunimas*r susiburdavo, tuoj ir persikėlė įgyventi į Manchestrį., 
skam’bėdūvo dailios Lietuvos1 Ten hto metu jau buvo susispie- 
pievose ir kinkose, šiltais vasa- fę šimtai, senosios ir naujosios i. 
ros vakarais. Tie susibūrimai 
ir tos dainos Balio sieloje pali
ko neišdildomus įspūdžius. Jie 
jafti padėjo išlikti susipratusiu 
ir tvirtu lietuviu net ir toliinro 
Tėvynės gyvenant. . Tremtyje, 
gyvendamas tarp svetimtaučių, 
jis nenutautėjo, 'bet ieškojo il
su ra’do : ša u - gy ven i m o d ra ugę 
lieluyjiįtę 0nuję, su kuria nese 
nai atšventė savo vedybmo gy
veninio sidabrini jubiliejų.

->Tajn .įvykiui- paminėti š m. 
balandžio men. j 22- d. vakare 
Balio ir Onutės Sebastijonų re- 
zidericijoje, Marquette ■ Parko 
rajone, susirinko virš 30 arti
mesnių jiems žmonių; giminių, 
draugų ir kaimynų. Iš giminių 
dalyvavo Balio sesuo Josephine 
ir Švogeris Peter 
dėdės William ir 
Bastian jau mirę, 
k oje savo artimų 
ri. Jos vienintelė 
šuo su šeima gyvena Onutės 
gimtame, krašte — Anglijoje.

uLišoHii visas aukas -d- 
iog Lietuvių Kataliką 

š;il|>os centro jsLil- 
’Jchivių Katalkių Bei 
m yra pasiryžusi ir !o- 
Licluvių Kalahku Buž- 

ronikGS . . . Naujai įs: 
’Lietuvos Katalikų Ba

kronikoms leisti sąjun- 
iri nieko bendro nei su štiš 
Viriivbe, nei su Lietu-,dži^Ivia Ka;uiikie religine šalpa ... * tas

Mažinis. Balk) 
Dominick Se- 
Onutė Ameri- 
giminių netu- 
ištekėjusi se-

hnigiačijos lietuvių. ? Mandies- 
tęrio Lietuvių ^Xamuose veike 
khibps erdvia svetaine, ten bu 
vo bilijardo kamparys, skaity
kla, savaitgalio mokyklėlė ir pa
rengimų salė. J visokius purer.-Į 
gimus, jhiinėjipins bei šokius 
čia suplaukdavo lietuviai >s visų .. 
pusių jr visokio amžiaus. Ten 
Balys sutiko Onutę Januškai; *. 
Ji Anglijoje gimusi, ten mokyk
lą lankiusi, Lietuvos niekda ne
mačiusi, bet lietuviškoje šeimo
je išauginta, puikiai kalba lietu
viškai fc*suvalskine” tarme. Kiek • 
padraugavus jie nutarė sumai
nyti'aukso žiedus ir tai pada;e 
1933 m. pavasa rį.

‘Tuolaikinis Anglijos ir Vall-
jos kapelionas k u n. Just. Stepo-j jr žnionos Anutės vardu* juos 
naitis (dabar klebonaująs Athol,]pasve;kino ir paprašė Dr. VI.

Šimaiti pabūti šio vakaro šei
mininku. Tuojau jubiliatams 
buvo sugiedota ‘3Igiausių me
lų” ir atkimšti šampano buk
liai. Invokacija angliškai sukal
bėjo Sebastijonų ilgametis nuo
mininkas ir artimas jų šeimos 
draugas inž. Victor Bohne.

Prie skanių valgių ir taurių 
gėrimų besivaišinanl,- Dr. Šimai
tis įdomiai ir sumaniai pravedė 
pobūvio eigą, pristatydamas su
kaktuvininkus kaip veiklius ir 

j susipratusius lietuvius. Jie abu 
Į priklauso visai eilei organizaci- 
Ljų- Balys penkis metus buvo 
1 Taurangės klubo pirmininku, 
Į ilgametis “Anglikonų” Valdy- 
i

zinis jiems sudarė skficlavitus ir bos narys Ir vice pirmininkas, sic. Tai ypatingai išryškino Sla- 
" j e 1955. m. atsirado Čikagoje. Lietuviai Tele\ /,o»c \aldvbo- ų J • 4

.Iš pradžių Balys dirbo Don Ku- je, LB (R) Miiixpiette Parko 
’ raičio automobilių parduc-1 apyl’nkes valdybos narys, Mar

j tuvėje, dabar jau 2.3 mėtai gv-jquette Parko Lietuvių . Namų 
tež*es išdirbinių fabrike' The . Savininkų draugijai ir kitoms 
Lamson Sessions Co. čikago- organizacijoms. Tad ir kalbėto

je. Onutė maždaug tiek pat la<-j jų atsirado nemažai.
Ll\r jko dirba Nabisco kompanijoje, f ' ■t _

i Abu luri gera: apmokamus dar 
j bus ir gyvena p?situroičiai. 
Į Susodinus svečius prie gra- 
i žiai papuoštų stalų, Balys savo

šio Aukštuolio armonika, kel
dama linksmas, kartais ilgesin
gas nuotaikas kai jis grodamas 
dainavo apie rūtą, mėtą, lelijėh 
ir apie per anksti prarastą, sa
vo meilę.

Mass.) palaimino Onutės ir Ba-' 
lio moterystę. Norėdami išvyk
ti Į JAV-bes, jaunavedžiai pasi
naudojo Onutės pilietybe turė
dami britų kvotą išvengė ilgo 
laukinio. Sesuo ir švogeris Ma-

| . išėjusi ii spaudos ir galima gauti knygų rinkoj t |
AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA I

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti Įtakos j krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.

knygos bus išsiųstos, jei >1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

*. Ilgesnius] L. Venskus 
ar trumpesnius sveikinimus iš-j 
reiškė;

Dr. VI. Šimaitis, Jonas Vaičiū
nas, Just, Šidlauskas, VI. Paliu* 
lionis, L. Venckus, J. Aukščiū- 
nienė, Victor Bt.hne, Br. dau- ‘ drandarbiautojams bei tiltų sta- 
reckienė, J. Bagdžius ir LB (R) I tystojamš, inspirujant bolševi 
Vakarų Apygardos pirm. inž. 
Dubauskas. Buvo ir keli svei-: 
kinimai raštu iš tolimesniu vie
tovių. Sukaktuvininkai gavo 
daug gražių bei vertingų dova
nų daiktas ir pinigais. Dėkoda
mi už sveikinimus bei dovanas, 
Onutė ir Balys ypatingą padė
ką išrėiškė Josephinai ir Petrui

PRIBLOŠKIANTI ŽINIA 
NETIKĖTAI

Kas galėtų nuneigti, kad ben-

jkų agentams, nesiseka Uetuviš- 
. Į kas organizacijas skaldyti. Kad 
, į suskaido pasaulietišką organi

zaciją, tai gal ir nebesudaro di
delės staigmenos, nes tas jau 
nebenaujiena, bet kai susilikvi- 
davo, tikriau sakant suskaldė, 
Lietuvių Katalikų religinės šal
pos rėmėjų sąjungą, kurios cen-

Mažiniams, Victor ui ir Virginia pras ^uvo Chicagoje, tai šis įvy-

1739 So. Halted SL» Chloro, DL 60d08z

Bohne, Margareth & William 
(Bill) Ash, Elenai ir Petrai Ven- 
clovams ir Sofijai bei Jurgiui 
čechanavičiams. kurie talkinin
kavo ruošiant šį parengimą.

Siame jaukiame pobūvyje ne
trūko mielų dainų, kurios pri
minė Lietuvoje praleistą jauny-

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
r

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
7 į - i YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę Šerną t* 
meniškai pašino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems tas .Įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražiu istorijų. 
Naujai atvykęs hetuvis galėtų žiemos ar vasaroj pasiskaitymams nu
plikti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Pėdės šerno. gyvenimo bruožas, 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 mūsą pirmųjų išeiviu šviesuoliu gyvenimu 
& JU kieta, Ideologine veikla.

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ^ ADMINISTRACIJOJE

j? i suprasb", kad dau-j 
judžiau yra finansinis 

bankrotai o gal asmeninis bei 
politinis išpoulis? Antra, nežiū
rint C.hicagos centro susilikvi- 
davimo, atrodo, kad kitur LKR 
rėmėjų skyriai veikia, nes pra
šomi visas aukas siųsti LKR -šal
pos centrui, Brooklyn, N. Y. At
rodo, kad los pačios paskirties 
yra buvę net du centrai, ar tai 
ne dublikacija? Trečia, LKR 
šalpa yra pasiryžusi toliau lei
sti Lietučių Katalikų Bažnyčios

)mer.c, yptUmgaL rem »- 
mil.otojai laukia -aiškaus 
mgaijs paaiškinimo spa- 
taip pat reikalauja Kro- 
leidime vieningo ii- sąži- 
s 'dai liu I c jokiu dubli- 
taipugi tikslios ir viešos 
nnybės. Žmonių balsas, 

Dievo balsas!
J. TIJŪNAS

PREZ. (ARTERIS BUS 
PANAMOJE

WASHINGTON.—Vakar pra 
nešta, kad prezidentas lankysis 
Panamoje birželio 16 — 17 d., 
kur jis įteiksiąs Panamos pre
zidentui Panamos Kanalo rati
fikuotą sutartį.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI JDOMIUS GYDYTO

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

metu įvykius. Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 
  rypinimą.____________________________________  

■pr, j. — dantys, ju priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabJir tik -- ------------
Minkštais viršeliais tik    ------------------------- ——

Dr. A. J. Gussnn — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS. 
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik —------------

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus č«kj arba money orderį prie 
nurodytoj kainos pridedant 50c. persiuntimo Išlaidoms.

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. SCoOS

$3.00
t 
i

$3.00
$2.00

$2.00

kis laikomas daugiau nei sensa
cija.

Šią nemalonią ir net pritren
kiančią žinią pranešė “Drauge” 
balandžio 24 d. vysk. V. Briz- 
gys, LKR • šalpos pirmininkas. 
Rašo: “Chicago j e veikusi Lie
tuvių Katalikų Religinės šalpos 
rėmėjų valdyba,, vėliau pasiva
dinusi “Lietuvių Katalikų reli
ginės šalpos rėmėjų sąjunga”, 
yra susi likvidavusi ir. nebevei
kia . . . Kadangi šiuo metu Chi- 
cagos LKR šalpos rėmėjų sky* 
rius neveikia, visi LKR šalpos 
rėmėjų skyriai ir pavieniai au-

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jcsmlnat, A KISS IN THE DAR1G Pikantišku ir intymiu nuotykiu 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvai rtilius. gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kaina $2.50.

Dr. Jučus B. Končiui, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijai 
tin frau k* nuo pat semjjU amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
osL, kainuoja $2.00.

Dr. Juozas S. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istoriją. 
211 psL Kaina 53.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomia. Jas ir 
kitas knygas galimi įsigyti atsilankius I Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
ointginę perlaida. *

i
1739 South Halsied Street, Chjcxz&, HL $0563

1739 So. Halried St, Chicago, UU 60608

VlMM LIUBLINO UNIXX MJKACTIS PAtAiTftJI.

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo Pamarį senus H 
gyvent o |us Ir gamtą. 1,200 lietuvišku vletovardžiy sąrašai. Knygoc 
kaina $6.00, minkšti viršeliai,

Perriuntimni paštu reikia pridėti dar 50 eent^

Juonį KapaŽInskair IŠEIVIO DALIA. Atiminimai. Deivio Dalia

1739 S. Halried SL, CNearo, HL 60608. — TtL HA M166

* FrML F. Pakartlfa, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS

Bb ir kiti Wdinlai yra granas*
NAUJIENOS< TO Sa. HALSTWD ST^ CHICAGO. ILL. MM

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

vių gerbūvis, privalo susipažinti su Žemiau iŠ nardintomis knygomis. 
Cli suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juras Kapešlnskes, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei-

>

i

•troota. 800 p«L Kaina 7 doL
.» eHCAGIETgS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO. LTETUVO.. 

Autorė buvo VUniuje. Trakuose Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vairaus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
klibas girdėjo ir ką jai įmonės pasakė. 95 psL SI-50. Yra taip pat 
Šventa Į anglu kalbą.

M zZaiŽemco SATYRINIS NOVtttL Genialaus rusu rašytojo 
80 satyriniu novelių, 199 pust, kaina $2.

D. Kerams, KELIONE 1 ANAPUS GELEŽINtS UŽDANGOS. Au-
I

pas mus
RIMTA KNYGĄ — GERIAUSIA DOVANA

Naullanost ftHma imti pulkly knyjų, kurias papuaš bet kokli 
knvpv įpinti ar lentyną.

Aleksand^ PakalnUklt, MES GRĮŽTAME. Įdomfla jaunu dienu 
atriminlmai ir įvykiu bei rietu aprašymai, akaftčml kaip ro
manas. 357 psL Kaina $5.

A. PakalnSkla, METAI PRAEITYJE. Netolimu Įvykiu pririmM- 
ir laiko įvykiu Lietuvoje ir Vokietijoje apnjymai. ruridra- 
tyti J 12 daliu- 296 p«L. kaina S3.

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomac, Gra- 
ifais viršeliais. 336 psL Kaina S6.00. MinHtak virš.-

Pref. Ved. Elr«ka, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL, Įrišta — S3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; H dalis, 225 psL, įrišta — S3,00. minkš
tais viršeliais-------------------------------------------------_____________________________________n.M

H^riku Toma* — Ttmrfwk**, UETUVIIKASIS PAAAARY1.
Pakalnės Ir Labguvos, apskritys su įdomiais apražymali. fllu- 
stra<djomls ir dokumentacija. 330 psL. kaina SS.

P. KaslOnat, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų daliu Uetuvoa 
partizam] buities romanas 292 puslapiu. Kaina t3.

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės įtrimlnimU 
170 psl ---------------------- :--------------------------------- WJ*

M. Godalls, POVILAS MILERIS, biografljoa bruožai S3 
puslapiai — ---------— SJt

Knygai užsakant reikia pridėti 13 et pažto Ifialdoca*.

NAUJIENOS,

Jau kuria laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoj*

CHICĄGOS LIETUVIU ISTORIJĄ
Alekso Abroae Knyga aprašanti paskutiniu W (1900-1900) metą 

Cblcagoa lietuviu gyvenimą ir Ju itllktur darbus 084 p«L Kaina 
S10. Išleido Amerikos Ueturiu Istorijos Draugija.

' Knygoje aprašyta pirmai Chicagon atvažiavęs lietuvis, ptnaor 
lietuviu kolonijos. Ju fuorgminotos šalpos draugljoa, statytos bei-

p<Mulletiškl chorai, 9 batnytinUl ir 314 velklecinj žmonių b* 
jo*. Duoti dokumentai kaUUkUku. •ocafllstinru. lairvamrnff 
kitu organizacijų atlikti darbai, [ateigtoa mokytina, akaftytlr^ 
kai ir kt

Norintieji tU knyga UKriL prašomi parašyti arba Mosey 
Orderi - *

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS

1800 So. Halstod St,
i

1

siu Unpcm! jlzj ptalrxl lt- 
Brta. dideliu* darbu*. Pirma, jie pa
deda Jumi pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kūne ne-
\

■

Įdėto*palūkanų, priklausomai nuo 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitom 
neša

Chicago, III. 60608

TURINTI DIDELES ATSARGAS
T*L 421-3070

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 

IsteLgta 1928 metai*.
Ištaigos jrfetooM tntomoblllam* paatatytL

| — taAUJUNOi, CHKAOO I. tLL.Tu**d*j, May 2 1978



$33.00
$18.00
$ 3.50

$34.00
$18.00
$ 4 00

Kanadoje:
matams______
pusei metų — 
viena m mėnesiui

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

pusei metu _______
trims mėnesiams
vienam menesiui -

$16.00
$ 9.00
$ 3.00

Užsieniuose:
metams
pusei metu .
vienam mėnesiui

$33.00
$18.00
$10.00
$350

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St.. Chicago. 
Hl 50608 Telef 421-6100

Pinigus reikia siusti oaštn Mnnrv 
$30.00 Orderiu kartu cu užsakymu

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Publistw4 Daily Exept Sunday by The Lithuanian News Pub. Co., toe 
173V So, Halsted Street, Chicago, III. 60608. Telephone 421-6100

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS
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Subscription Rates:

In Chicago $33.00 per year, $18.00 per 
six months, $10.00 per 3 months. In 
other USA localities $30.00 per year, 
$16.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.

20 cents per copy

Nuo gruodžio pirmos d. 
Dienraščio kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuose: 
metams ---------------------

pusei metų ____________
trims mėnesiams-----------
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose
metams __

Buvo tik privatus pasikalbėjimas
įNuo šių metų pradžios eina įvairiausi gandai apie 

prasidėjusius pasitarimus tarp Amerikos Lietuvių Tary
bos ir AJgimanto Gečio vadovaujamos JAV Lietuvių Bend 
ruomenės. Vieni pasakojo, kad tie pasitarimai eina ofi
cialiai, kiti tvirtino, kad jokio oficialaus abiejų pusių pa
sitarimų nebuvo. Buvo pasakojama, kad iš abiejų pusių 
suėjo abiejų organizacijų valdybos, po 12 narių, išklausė 
abiejų pusių pageidavimus ir išsiskirstė. Dar kiti pasako 
jo, kad pasitarimai ,tarp šių dviejų organizacijų ėjo per 
VLIKą, kai keli ALTo valdybos nariai buvo nuvykę j New 
Yorką įnešti daugiau šviesos, apie Helsinkio aktus.

- Dauguma Amerikos lietuvių negalėjo suprasti, koki 
pasitarimai galėjo būti tarp šių dviejų organizacijų. Vie
na yra didelė, rimtą darbą dirbanti Amerikoje. Kita yra 
skystutė, nei savo narių sąrašo neturinti, bet labai dideles 
pretenzijas turinčius vadus. Jie norėjo būti lygūs su Ame
rikos Lietuvių Taryba. Neturėdami organizacijos, o tik
tai gerai suorganizuotą propagandos mašineriją, jie no
rėjo turėti tokias pačias teises, kokias turi Amerikos Lie
tuvių Taryba. Keli ALTO organizacijos principų nepažis
tantieji nariai buvo pasišokę duoti jiems tokias teises,-no, kad tokio dalyko nebuvo,J13 net Philadelphįjoje nę-

...................................... ’ ' buvęs. Bet kai atėjo gandai apie ALTO silpnėjimą ir ieš
kojimą būdu, kaip rasti paramos iš Gecio vadovaujamos 
politinės grupelės, papasakojo ALTO vadovybei apie pa
sikalbėjimą su Gėčių ir “ąptarę galimybes, kaip koordi
nuoti ALTo ir LB darbus”. Jei Gečys nebūtų paleidęs 
gandų, tai vargu Dr. Kriaueeliūnas būtų paruošęs pra
nešimą.

Dr. Gečio artimieji bendradarbiai, patyrę apie jo 
pasikalbėjimą su privačiai į Philadelphia nuvažiavusiu 
Dr. Kriaučeliūnu, tiek pasipiktino, kad iš tų pasikalbėji
mų jpkios naudos Gečio vadovaujamai grupei neišeis, jk 
gerokai savo pirmininką patarkavo. Gečys, besiteisinda
mas-saviesiems, savo viešą pareiškimą rado reikale baig
ei tokiu paragrafu:

“Dėl čia paminėto įvykio jums pranešu, jog ateity- 
ie nei JAV LB krašto valdyba, nei jos pirmininkas 
tokiuose “slaptuose” posėdžiuose nedalyvaus. Jš 
ALTO valdybos raštiško atsakymo į JAV LB krašto’ 
valdybos 1977 m. lapkričio 7 dienos laiške pakartotą 
kvietimą pradėti pasitarimus dėl santykių išlygini
mo. / *

formuoju apie vykusius JAV LB ir ALTOS pasita
rimus. Leiskite pasiaiškinti:
Š. m. sausio 26 d. man telefonu paskambino ALTO vi 
cepirmininkas Dr. L. Kriaueeliūnas. Pokalbio metu 
Dr. Kriaueeliūnas pageidavo mudviejų (Dr. K. ir A. 
Gečio) slapto ir neoficialaus susitikimo. ALTO" ir 
LB santykiams aptarti. Dr. K. pasiūlė š. m. sausio 
29 atvykti j Philadelphiją. Telefoninio pokalbio me
tu Dr. K. pareiškė, jog atvyksiąs savo paties inicia
tyva ir norįs susitikti su A. Geeiu vienu. Man primi
nus, jog slaptai tartis nesu linkęs ir jaučiu pareiga 
apie įvykusį pokalbį painformuoti Krašto valdybos 
narius, Dr. K. sutiko ir pareiškė, kad tokiu atveju 
apie savo vykimą į Philadelphia - jis painformuos 
kaikuriuos ALTO valdybos narius.
‘‘Sausio 29 Philadelphijoj susitikau su Dr. Kriauče- 
liūnu ir maždaug per penkias valandas aptarėme 
ALTą — LB jungiančius ir skiriančius reikalus. Jo
kių įsipareigojimų, nuolaidų ar pažadų nei viena 
pusė nepadarė. Dr. K. pageidaujant, sutarėm spau
doje šio susitikimo neminėti, kad nebūtų pažeista ga 
limybė susitarti. Apie pokalbį nutarėm painformuoti 
centrines LB ir ALTo institucijas, bet pageidavome, 
kad jų posėdžiuose padaryti tuo klausimu pareiški
mai nebūtų protokoluoti”. (Pasaulio Lietuvis, 1978 
balandžio Nr., 1132 psl.).
Pats Algimantas Gečys pripažįsta, kad buvo tiktai 

privatus pasikalbėjimas tarp Dr. Kriaučeliūno ir Algi
manto Gečio, bet nebuvo jokių pasitarimų tarp ALTO 
ir Gečio vadovaujamos Bendruomenės. Dr. Kriaučeliū- 
nas privačia iniciatyva skrido į Philadelphia, asmeniškai 
prašnekėjo penkias valandas, su Algimantu Gėčių, suta 
rė nieko niekam apie tą susitikimą nepasakoti, o jeigu 
kam ir pasakyų, tai pasitarimų neprotokeluoti.

Ką Dr. Kriaueeliūnas Algimantui GeČiui pasakė ir ko 
nepasakė, sužinosime, kai Dr. Kriaueeliūnas panorės pas 
kelbti heprotokoluoto privataus pasikalbėjimo tekstą. Jis 
būtų tikslus, jeigu kuris iš dalyvių būtų .jį užrekordayęs 
magnetinėje juostelėje, bet jeigu tokia Juostelė nepada
ryta, tai kiekvienas aiškintų truputį kitaįp.

Nespėjo Dr. Kriaueeliūnas grįžti į Chicagą, gerai or 
ganizuota Gečio propagandos mašineriją pradėjo ąkjejs 
ti gandus, kad ALTAS jau siekia derybų su Gečio vado
vaujama organizacija. Dr. Kriaueeliūnas, žodžio niekam 
netardamas, laukė ALTO valdybos pasitarano. Prisilai
kydamas susitarimo su Geeiu, jis niekam žodžio nesakė. 
Jeigu kas jo paklausdavo, tai ranka 'numodavo ir tvirti-

1^72 m. rudeni rūsy o k up. Vilniuje lietuviai stovi eilėje,

1978 m. balandžio mėn. 23 d., pagerbiant dr. Vytautą P. Dargį 
kan. Vaclovas Zakarauskas perskaitė šią rezoliuciją:
Viešpatie, Tu žinai, kad mūsų širdis 
slegia uūdėsys ir skausmas, del pa
vergtųjų brolių vargu ir ju kančios. 
Tu matai mūšų broliu ir sesių ir aša
romis sumurkusią Lietuvos žemę, gir
th jų tylias aimanas. Tu matai, kaip 
in^s--aažna plačiame pasaulyje lyd 
aooiat-nai pisimetimai, kur.e kLp 
tamsūs šešėliai pridengia ten paverg-

Viešpatie. Tu žinai ir mūsų dva
sios negaliąs, kaip Kartais mums sun
ku atsispirs -prieš tas mū’sų pasišven
timu "ir aukos veikta, gydyti kraujuo
jančias, pavertos.os tautos žaizdas. 
Plačiai praverk musų akis ir ausis, 
kad pamatytume mūsų brolių vergi
jos pančius ir-.išgirstume jų žvangė
si, kuri slopina pavergėjo melo pro
paganda. ■

kokias turi ALTAS, bet norėjo, kad jie patys susitvarky 
tų, skylimą likviduotų ir susitartų. Bet apie šitokį klau
simą jie ir kalbėti nenorėjo. Jokio skylimo, girdi, ne 
buvo, su išmestaisiai jie tartis nenorėjo, bet reikalavo pa
sitarimų su ALTO vadovybe, nors su ALTU jokio konf
likto jie neturėjo. _

Dabar aiškėja, kad iš viso to didelio debesio buvo tik 
tai keli “privataus” pobūdžio lašeliai. Mes gavome prane 
Šimą iš Baltimorės, ten buvo nuvykę ALTo nariai pasi
tarimams vesti, kad žmonės sako akimis matę atvyku
sius atstovus, bet mums iš Chicagos buvo pasakyta, kad 
niekas į Baltimorę nebuvo siųstas ir jokių pasitarimų ne
būta. Gandai eina, kad ten tikrai buvo ALTO atstovai, 
bet ten tariamasi važiavusieji tvirtino, kad niekas į Phi- 
ladelphiją nevažiavęs ir nesitaręs. Algimantas Gečys, vy 
riausias gandų apie pasitarimus su ALTO vadovybė sklei 
dejas, pats parašė apie įvykusį “pasitarimą”. Paskuti
niame Pasaulio Lietuvyje jis parašė paaiškinimą šiuo rei 
kalu. Jo straipsnelis šitaip pavadintas: JAV LB santy
kiai su Amerikos Lietuvių Taryba”. Jis rašo:

“Esu sulaukęs priekaištų, kad LB darbuotojų nein-

ra

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

eities miglų”
(Tęsinys)

Mirties baimė apima senį. Atsiranda liguistas no
ras pagyventi. Jis trokšta beprasmių gyvenimo džiau 
gsmų. Nori džiaugtis žalia pievele, pasinerti į links
mybes, į moterų glamonėjimų ilgesnį, svaiginantis vy
nu. Dėlei viso šito Faustas parduoda savo sielą vėl 
niui, pasirašydamas raštą savo krauju.

Prelegentas kalbėjo lėtai. Jo paniurusiame veide 
ir slogiame balse atsispindėjo vidujinis susierzinimas 
ir jo antakiai visą laiką buvo suraukti. Jautėsi, kad 
jis visa šitą kalba apie save. Pastebėjau, kad jis kal
bos pabaigoje sukumpo ir kažkaip liguistai drebėjo jo 
lūpos.

Keisti gyvenjmiiki išvedžiojimai užbūrė auditori
ją. Pagaliau prelegentas pakėlė galvą, pažiūrėjo audi
torijos klausytojams į akis, tardamas:

— Juk jūs norėjote žinoti senų racionalistų vidu 
im<-> pps’^ntis. Bet jums jauniems literatūros mylėto
jams cceptas nepriimtinas. Jaunystės idcaliz-
sikls ne ktnhla.'bet (Udrtė laimė Juk Groethe negalėjo 
grąžinti sau jūsišk s jauiiystės!

Pirmiausia pildykite pareigas literatūrai. Laukų

‘Suteik teisybę mūsų pavergtai tė
vynei kurios dalip — priespaųua. ir 
nelaisvė ir kurių gyvenimas vienas 
ištisos kiyž aus kelias. Kaip tamsoj 
tu leidai sušvisti žiburiams, taip leisk 
neteisybėje sušvisti tavo "teisingumui 
ir viltims. * Ir kad; .mes sujungti atsa
komybės <ryšių suprastume .vieni .ki
tų žodžius hr -mintis; if turėtume fė- 
g»jir drąsos ^inb 3iėą. Tiesa pasau
lyje yra labiausiai 'nekenčiama. Ji

Suėmė diplomuotą 
teisininką

skvoje prisirišti prie Amerikos 
pasiuntinybės. Milicija, žinoma, 
.tuoj - areštavo.

Dabar Maskva pranešė, kad 
l ji turinti paduoti iš naujo iš-

persekoiojama. Jos gynėjai yra^ lydi- važiavimo leidimui gauti prašy- 
panieka ir šmeižtais ... Jų var

das . apdrabstomas 'melo ir šmeižto 
purvais, jie apspiaudomi. Juos • lydi

^Kiniai keršto šauksmai “Ant kry-
i’ts juos!”
faip Viešpatie, ir Tu buvai panie- 

..ai^as, apzmeJKas, ap^piaiidytas ir 
pasmerkta?, kai skelbei .r gynei Tie
są. Tiesa laimėjo! Tu ikvepei Apa
štalą Paulių rašyti žodžius, kuriais 

s drąs aitu savo bendradarbį: 
Sie.bk (evangei^ąj Tiesą.Sxelbk ne 

^maudamas ir Ka. patogu ir kai ne, 
bark, įspėk, r ag m k, bet visuomet 
kantriai ir mokydamas Ateis metas, 

! kad žmonės ims sveiko mokslo nepa
kęsti . . nuspręs nuo tiesos ir vai
pysis pasakas, Tačiau tu būk visur 
kantrus, pakelk vargus, vykdyk . . . 
darbus. Tim. 4, 1 - g.

Mes meldžiame Tave Viešpatie, šu
st prink dr. Vytauto Dargio dvasią, 
pad jis galėtu kartoti kartu su Apaš
talu pasakyti: ^Kovojau gerai ... 
Teisusis Teisėjas suteiks man teisin
go atlyginimo vainiką!” Palaimink ir 
visus tuos kurie kovoja iškėlė tiesos 
kardą . . . Palaimink čia muš visus, 
kurie valgysime Viešpatie Tavo do
vanas . . . Per Kristų mūsų Viešpatį 

f ‘ : AME N.'

mą. Po kelių mėnesių ji gausiau 
ti išvažiavimo leidimą.

. Bausmės kyšiiiin-

Ilinojaus Atstaovų Rūmų at 
stovai McAvoy ir Wall, abu res
publikonai, nusikalto e kišinin- 
kavimu. Jie teisėjo N. Leighton 
blandžjo 28 d. buvo nubausti pi
nigine ir kalėjimo bausme. 
McAvoy gavo 5 metus pasėdė
ti kalėjime, o Wall.— 7. Be to, 
abu nubausti sumokėti į valsti
jos iždą po ^5,000.

mokesčių iždui yra pridariusi 
neteisėtai 118,455 dolerių “nuo
stolių”.

’^Korėja veda pasitarimus su 
sovietų valdžia, kad leistų 
iems atsiimti lėktuvą, kurį nu 
mušė sovietų lakūnai. Lėktu
vas tebestovi ežero pakrašty
je. Jį saugo sovietų kariai.

Leis išvažiuotiČikaga. — Trisdešimties me- 
tų amžiaus moteris Arlei^Otis, 
bagusi Ilinojaus universiteto 
•teisių .mokslus, užsiminėjo suk- ' 
čiavimu. Ji iŠ Ulinojaus . pašal
pos departamento apgavystės 
būdu gaudavo pašalpą, medici
nos išlaidoms ^pinigų ir nemoka
mai maisto kortelių. Iš viso to _____ ___
kiu būdu ji Ilinojaus vąlstįjoskartn au .dukterimi pabandė Ha

MASKVA. — JAV universi
teto profesoriaus McClellan žmo 
na, kuri yra rusė, jau daug me
tę kaip prašo leidimo iš važioti, 
į JAV pas savo vyrą, bet Sovie
tų vyriausybė jai leidimo ne
duoda. Pristigusi kantrybės, ji

v V

(Ten pat, 1183 pgE).
Iš Gečio paskelbto pranešimo paaiškėjo, kad iki šio 

meto ALTAS jokių pasitarimų su Gečio vadovaujama po

Aldo Moro nauju laišku pra 
so partiją ir vyriausybę gelbė-

- Prezidentas Niksonas bai- 
*ė pirmąjįj atsiminimų tomą. 
Anglų dienraščiai jau įdėjo 
pirmąjį paruostos key ges strai 
psnį apie paskutinę diėną Bal 
tuose Rūmuose.

— Pirmadienį Izraelio karo jė 
gos perdavė norvegams 30 Li
bano popicijų ir pasitraukė 7 
mylias.

— Argentinos kariį komisija 
planuoja paskirti gen. Videlp. 
prezidentu dar vieiram

ti, -kad pasitarime nebus. Gandai apie vedamus pasitari-; „X vm*'
rotai norėjo atleisti gen. vide--

mus buvo be pagrindo. lą ii prezidento pareigu

žiedai šaukia jus. Racionalistais niekadėjais suspėsite gabumais. Jo vertimai buvo geresni už originalus. Vė- 
tapti visuomet. Jei jūsų tarpe būtų tikrų rašytojų, tai l^u Žukovskis buvo pakviestas Mikalojaus I vaikų 
jūs prie lo viso prieisite patys. Meno : dievai griežti auklėtoju- Poetas Žukovskis savo laiku buvo libera- 
:---- . *_•—•—jr draugavo su rusų poetu Puškinu, šiaip rusai il-

j gai garbino Žukovskį, įkvėpusį carui Aleksandrui II 
keliąs mintis; baudžiavos panaikinimą, karinės prievo 
lėf įvedimą ir teismų reformą iš viršaus, bet nespau
džiant piliečių.

: Riterio Ilgio palikuonis Tolstojus tarnavo Turki
joje* pasiuntiniu prie caro Petro 1 Rusijos sosto įpė
dinis, caro sūnus Aleksiejus, nepakeldamas tėvo orgi-

ir pats žiauriausias jųjų, tai tiesa.

Išeidami studentai sakė:
— Kalbėjo į mus didelio rašytojo nuotaika ir kuk

lumas, o gal jau savo pergyvento talento saulėlydis.

BUNINAS IR TOLSTOJUS
XV amžiuje Maskvos kunigaikštis Vosylius pasi

piršo Sofijai VytautaiteL Josios tėvKs Vytautas sutiko, 
bet Jogaila ir jo broliai .tam buvo priešingi. Tuo metu jų su žmona vokiete ir sūnum Petru apleido Rusij ą ir 
Vytauto šeima gyveno pas kryžiuočius. Kryžiuočiai nuvyko į Italiją. Caras Petras 1 tuo "įvykiu buvo pri- 
Sofiją Vytauticnę su palyda: bajoru Bųuausku ir rite- slėgtas ir iš Turkijos pasišaukė pss save Tolstojų. Tols 
riais Ajendroku ir Ilgiu laivu nuvežė į Revelio ouslą tojus sutiko keltis į Italiją. Ten nuvykęs, kalbėjosi 
(Taliną), o iš ten rogėmis nugabeno į Maskvą. Po ves- tik. au Aleksiejaus žmona ir ji paveikė vyrą grįžti į 
tuvių, Maskvos kunigaikštis Vosylius ppą^ė palj'dą pa- Rusiją. Po kurio laiko visi grįžo į Petrapilį. Caras Tols-, 
silikti Maskvos kunigaikščio tarnyboje, Žadėdamas tojų apdovanojo grafo H t uju, oRuatjps sosto įpėdiių 
dvarų ir privilegijų. j per tardymą mirtinai užkapojo. Tolstojus, gavęs gra

,, ............. . • i, fo titulą, vedė žemvaldžio.'dųkleri Volkonskaite. Jo
lo to, kei ant le u as pax a es, ajoras u- s-au^ rašyk o j as Levas Tolatojas, dalwavo Sevastopo 

nauskas pasivadipo Bunmu, riteris Ilgis, kadangi buvo Pe j wliūO6 dvar
žemas ir storas pasivadino tiesiog Tolsta] (storas). , j kaimo ą, pasW

Carienės Ekaterinos II laikais Rusija kariavo suljaf gryčią U dvaro miSko, bet neteisėtoje moterystėje 
Turkija. Tuomet Rusijos pulkininką* Buninas įęiver- gimusjaip sūnui Nikitai dyąro žemė> nedavė, -Be
ze į Krymą ir paėmė į nelaisvę vieną turkę. Jis ap- maksimo ir jį, teisėtoj^mojĮeristėjė'giraįs vyrėsiąs Ml- 
sigyveno savo naujame (fvare. Neleistoje moterystėje ^htėmė pas saw vežiku. Kadangi visi skaitė jį 
jiems gimė berniukas, kurį p&krikstjjo dvaro įnamiot aulttos t&oralės žmogumi, tai jo Nikitos sūnaus liki-^ 
bajoro Žukovskio pavarde, bet jo tėvas Buninas moks- mas erzino rašytoja ir lankytojus.
lino vaiką. Universitete jaunuolis pasireiškė poetiniais Rusijos cariene Ekaterina II įsakė išleisti Rusijos

bajorų geraldiką, kurias susidarė net penki tomai J pir 
mąjį tomą buvo surašyti visi bajorai, kilę iš svetur.

Mirus rusų rašytojui — poetui Ivanui Buninu 
Nobelio premijos laureatui, buvo paskelbta jo geraldi- 
ka ir iš jos paaiškėjo, kad jo protėvis buvo bajoras 
Bunauskas, Sofijos Vytautaitės palydos viršininkas.

1917 metų pabaigoje, po Ivano Bunino literatūri
nės paskaitos Kijevo universitete, rusės studentės jam 
pyiekaištavo, kad jis veikale “Derevnia” tautų susilie
jimą aprašydamas kažkodėl nupeikęs rusų-liėtuvių su
siliejimą , nors pats esąs "mišraus kraujo. . . - i

joms atskirto kad jis rašęs tą, ką matęs.
Studentės sakė, kad Ukrainoj šiaurinės dalies gy

ventojai pravardžiaujami chacfalais, jie esą slavai,- ir 
Lietuvosk valdovo Vytauto Didžiojo laikais, po Vorks 
los mūšio pralaimėjimo, jo kariuomenės likučiai, kurie 
esą palikę ukrainiečių kalboje žodžius “Kūmia" 4r 
"Draski” (sūraus vandens ežerėlis Baltavęs guberni
joje). Buninas nurodinėjo, kad Chachlai esą lafrąi lėti 
Tuomet ir aš įsĮkišiau, sakydamas. — Mano nfųlinos 
tėvas Jokūbas Stukas gyveno kaime ir turėję 
šieno, todėl laikė tik du arklius ir pora jau'ių. l

wa,

šerdavo šiaudais. Pavasarį, jo sūnų*-ardavo aHdmis, o 
jis jaučiais. Kadangi jaučiai na lėti gyvuli^ taj ir 
žmogus, juos apUroaująs, tampa lėtu.

‘ (Buf daugiau
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SUSIttINKIMl

>K. C. & BOBELIS 
•NKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Talat 695-4533 

V«ll«y Mrtic.1 Cwitw 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. K. G. BALUKAS 
AAVEEKUA IR MOTERŲ LIGQ> 
GINEKOLOGINE CH1RURGJUA 

•H9 $«. Pv|a«id R«L, {CrowferE 
-*I«C81 BviMšnH T»L LU 5-644A 
x.P”*ia ‘’2QXUUS pagal susitarimą 

je ov "atliepia, skambinti 374-8O>»

Mirė, Jonas. Malioris

Juozas Pa utie mus Ruduo

1 - U-JWU
****>fV^/i

-

TEU—BE 3-5893

DR. A. B. GLE VECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 
3907. Wwt 103rd Stretl 

Valandos pagal sumanmą.

UPYTfiS Draugiško, Klubo suatriu- 
kimay įvyka pen<tAdteni. gegužės, 5 
J., 4500 So, Tklma J Ase., l:0Q vaL 
popiet. Visi nariai kfriečanu atsilafi- 
iyu. Po susirinkimo bus vaišės.

A Kily*'

Kun. Pmnfkii kalbi* apie 
Lietuvą

Antradienį geg. 2 dieną, 
10:30A alandą vakaro is WOPA 
stoties, 149J0 AAI» kalbės kun. 
Juozas I¥nnskis» ALTO Infor 
macinio biuletenio redpkloinus, 
apie dabartinę- padėtį Lietu
voje.

ALTo Informacija

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

DR PAUL V. DARGlh 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wosrchwor Community klinikos 
Medfcihoa dketaoriua

1938 S. Haohtim Rd„ Manchester, iu. 
VaLA? DoS: 3—6 darbo dienomis ir

Į ----- _ ~

"Dviguba“ politika
MASKVA—Mplęmathiiai ko 

ami atsilankyti, n^> meatatoriai iš Maskvos prarie

JONiSKHZia UhGwybes ir/ Kul- 
.ūros KĮūito. sre.frfnttnas Įvyks ant
radienį, gegužėsSaulių namuo
se, 2417 W. 43rtltSt4 1 vaL popiet 
V ši nariai kviečb _____ __ ____ _____ ____......
yra svarbių reikalų aptarti. pQ su-| > , , ™
drink^mo va^ a. Kalyij tarpe Maskvoje reziduo-

jaučių diplomatę vyrauja nuo
monė, jogei JAV atžvilgiu Sovie 
tų Rusijos turinti “dvigubą* po
litiką, įrodymui, komentatoriai

šių metų, bal. 29 d. rytą mi- patiekia du pavyzdžių:
• rė Jonas Malioris, Continental Kremliaus ponai užtikrino ap 
- restorano Bridgepprte savinm- slankiusiam JAV valstybės sek-

SEKMINIŲ PATIRTISDR. PRANK PLECKAS
j Praliejęs Kraują ant knžiau^ tas garsas, susiėjo daugybė ir 
j ir atnašavęs save patį kaip ne- buvo nustėbimo pritrenkta, nps^ 
tpeikintą auka Dievui, Jėzus kiekvienas girdėjo, kaip jię kal- 
I Kristos išgavo amžiną nusidė- bėjo jojo kalta” (Ąp. d. 2:2*6;). 
*jėliams atpirkimą. Trečiąją die-J Kas buvo taip svarbu paliū-

OpTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71 St. Tel. 737-5149
Tikrina akis Pritaiko nirimus ir

**contact lenses”*
VaL am susuaruna. Uždaryta tree ... , 2.
--------- ;------------------ ----------- na prisikėlęs is numirusių, per dyti ir net daugehu įvairių ka -

kas. Biznį jis pradėjo Lietuvių 
Audjtorijoj, mu^ipdanias. res 
toraną, o. vėliau.if. visas jos sa 
les. Buvo pasišokęs pirkti au
ditoriją. Auditorijos šėrinin- 
kams nutarus j£i paruuoLi 
sutartą su Maliorfu sumą, 
pakeitė savo nuomonę ir 
sisakė pirklL x

UZ 
jis 
al-

S.FIHi [Tm keturiasdešimt pasirodv- bu? Kas buvo taip svarbu, jo^
o neoriame ir- rn nlrvf ini- Dinvoc tnl'io iorrA ar»in bww»

INKSTU, PŪSLES f R 
PROSTATOS.CHIRURGUA 
2656 WEST 63rd STREET 
VąL asuad, 1—L-popie’, 
ietvirid. Sr~ls vaL-vati 

Ofiso ielef.; 776-2880 
Razidencijot talafu 4*8-5545

damas apaštalams ir mokytini-. Dievas tokią jėgą apie kurni 
; anis, kalbėdavo jiems apje Dievo ’ maždaug aštuntame šimtmety- 
' karalystės dalykus. Paskutine j e prieš Kristaus gimimą jau 
rdieną. Kristus tarė jiems . . . pranašas Joelis buvo išpranaš-i- 
i “bet kai šventoji Dvasia bus nu- ' vęs (Joelio 2:28-32).

•’žengusi ant jūsų, jūs gausite jė l T n . , - , '; • u- •* r-J ♦ • • t • IrPetras, bodamas pilnas šven-• gos ir busite man liudytojai Je- . . „ ~ r .
: ... . . t j• • - c tosio* Dvas.os - . \ mimoms tadruzaleie, visoje Judėjoje, Sama--r . x. .. _ -

i J ’■! Gerąją Naujieną ^Eyangei^-
“kad Kristus numirė-už mūsų 
nuodėmes, kai patvirtina Raštai.

VeliauMalioris jmsipirko gre 
la auditorijos buvusį garažą, ji 
perdirbo ir pasidarė restora
ną, kuriame ilgus metus varė 
biznį: Malioriš buvo virėjas 
biznio vedėjas ir prižiūrėto
jas.

Jonui Malioriiri įsikurti la
bai daug* padėjo jo dėdė Ppvi 
las Malioris.^

retorini Vance, kad jie pasiryžę 
su JAV išspręsti kai kuriuos 
klausimus, kaip ginklų apribo
jimo sutartį SALT H Taipgi 
jie sekretoriui įrodinėjo, kad ru, 
sų— kubiečiu karinė veikla An
goloj e ir dabar Etiopijoje yra 
būtina ir pateisinama gerais no 
rais, pagelbstint žmonėms; kurti 
gerovę.

Rezultate sekr. Vance tikužsi- 
mena, apie SALT II sutartį, tvir 
tindamas, kad Maskvoje pasi
stūmėta žingnis pirmyn gera 
valia kryptimi, visiškai nuty
lint žmogaus teisių klausimą ir 
kitus svarbius reikalus.

Buvęs Valstybės šekr. Kisin- 
geris patarė prez. Carteriui pa- 

Įtarti Maskvai pasirinkti: arba

'Turėdami didį Kunigy Dievo namams, artinkime! tikra iirdiml, 
pilnu tikajimi/*. — Ebr. 10:21. 22.
Kuomet Dievo vaikeliai nori artintis pas jį ir būti jam patinkamais, jie 

turi turėti nesuteptą sąžinę, kad galėtų sakyti: aš darau visa norėdamas pa
mėgti Viešpačiui, o taip pat stengiuos pamėgti geram ir teisingam žmogui. 
Neužmirškime, kad tas^ kuris pradėjo mumyse gerąjį prirengimo darbą, nie
kados nesikeičia; jei mes pilnai tikime į Jėzaus padarytąjį permaldavimą už 
mūsų nuodėmes, atnaujindami savo pasišventimą ir laikydami savo auką ant 
altoriaus, nedarydami kas mums patiems patinka, bet kas patinka Dievui, tai 
žinokime, kad pabaigę savo žemišką kelionę, mes įeisime į amžinąjį mūsų 
Viešpaties karalystę ir išgirsime jo pagyrimo žodžius: “Gerai darei, gerasis 
ir ištikimasis tarne”

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Ber eur yra mi
rusieji? 1 tą klausimą atsako knygutė "Villis po mirties", kurią gausite ne
mokamai Rąžykite:

F. ZaVIST, 3715 West 66th STREET^ CHICAGO. ILL. 66629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

Mažeika S/Evans
Laidotuvių Direktoriai

ę-jpjZ-j1 Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

XW/ Tel. 737-8600
LJg-.1 TeL 737-8601

EVDEIKIS
DK. Y1T. TAUBAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

bendra praktika, spec. MOTERĄ ligc~v 
Ofisas 2652 WEST 5yth SlR'-ET į 9a). 

Tel. PR 8-1223 
OFISO VAL.: pirm., antracL, trečiad.; 
ir peoKL 2^4: ir t>-3 vaL vai. Salame- ! 
□iais 2-^ vaL popiet ir kitu laiku* j

pagai susiunmą. šimtas dvidešimt; asmemr
----- ? ------ — —; būrys. Kada suėjo 50-oji diena 
ti 1 iNį CL ' P (graikų dalboje vąxtaapra“Pcn-

*’ * tecosf), jie.moldėsi; būdami vi
Aparatai - Protezai. Meo. ban- * S1 kartu vienos minties.- Staiga 
oazau o pečiau pagalba L jioms. - pasigirdo iš> dangaus ūžesy >, 
uttuxh support, ir L L n • i j : i - - iį kaip kad pučiančio smarkaus 

Į vėjo ir pripildė visus namus, 
t kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė 
j bes id a lą lyg kokios ugnies ta- 
Į žuviai ir po vieną nusėdo aiH 
kiekvieno jų. Jie visi buvo pri 
pildyti šventosios Dvasios ir 
elnė kalbėti kitomis kolbomis1 šiandien, jūs galite patirti taip 
taip, kaip Dvasia jiems davė pat per. įtikėjimą;Evangeliją. a>- 
prab;HL Bet Jeruzalėje gyveno’ meniškai, tą paįį.ką,patyrė..par- 
žydų, dievotų vyrų^ ii visųųtajulji. pirmas Sekmines. Taį yra fikrn- 

! po dangumi. O kai pasigirdo št ! ji Sekminių patirtis. Tai J yiaj

DAIMIDGAIDASimperializmas, arba detente. ! | 
Preziedntas betgi su sekreto- * 

riumi Vance atmetė Kisngeric 
patarimą ir priėmė “Dvigubą” 
politiką. Taip' rašo “Dziennik 
Zwiaskowy”.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LaIDOJIMO ĮSTAIGArijoje ir iki žemės pakraščių.’: 
Tai pasakęs, jiems bežiūrint, bu- { 
vo pakeli aukštyn. (Ap. d. 1:8,lį Jis

vo prikeltas trečiąją., dieną kąųj. 
i Sugrįžę nuo Alyvų kalno į Jc- tvirtina Raštai:” Toliau - Petra.' 
I ruzalę, jie prisilaikė viršutinia- skelbė: “Atgailaukite tad ir av
ime kambaryje. Jų buvo mai-1 ši verskite, kad būtų išdildytos 

jūsų nuodėmės” (Ąp. d. 3:19). 
“Ir atsiliks, kad kiekvienas, ku
ris tik šauksis- Viešpaties- (Jė
zaus Kristaus) vardo< bus: išgei 
bė.tas” (Ap. d: 2^1).

Taip Sekminių dieną, kurie 
priėmė jo žodį, (pasisavino tikėį 
jimu sau Evapgėliją.) anąjdieuį 
prisidėjo apie, trys tūkstančiai 
Ir antrą kartą Petrui paskelbus 
Evangeliją, įtikėjo jo žodį,ir.vy
rų skaičius pakilo maždaug, iki 
5.000. " .

amžinasis pv\*einmps, Kristuje 
Jėzuje, mūsų Viešpatyje.

- .* V?. V* CIBAS 4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tek 927-1741 — 1742

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

pat per. i tikėjimą, Evangelija. as

Vadėj* Aldona Daukut 

Taitis HEjntock 4-2413 
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

2*50-West dtakSt^, Chicago HL 60629 
; TekL: PRospact 6-50S4»

Gėlės visoms progoms 
dEVERLY HILLS GĖL1NYČ1A 

2443 WESF 63rd STREET 
Teifonai: PR a-0S33 ir PR 8-0834 

j Naujoji Barbaroa ie Gene Drishiy 
krautuvė.

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy Oak Lawn 

Tet 499-131*

1 SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos: ULWOPA, 
149O<kiL, A. M/

Lietuvių kalbą: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 

f—3:30, vaL popiet šeštadieniais 
, ir sekmadieniais nuo 830 iki 8:30

t

fe-

P. L RIDIKASand PI /FTASE -
YArtb 7-1I1V

axore, oaraful |

1

AMBULANCE3 
PATARNAV* 
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

TRYS MOCERNKKOi KOPLYČIOS
AIKSTS TT7T0M0BIL1AMS PASTATYTI

Keatflator Fireplaces (right), 
designed to draw room air In 
throwfk the lower Tents, 
Warm it and* then re-dheet

The heme pictnred abore 
doesn't appear much different 
than any typical m barban 
home. But It incorporates en
ergy-saving featwrea ta de
sign, materials, and appli
ances whfeh tan ewt energy

1 can (4-3/4 omas) 
chunky chicte ąmed

1 can (M/4 wfflai) 
whole kernel gniirr 
corn in Bqsrid

PETRAS. BIELIŪNAS.
134b So; CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

Cool crisp days hentd the to r*r*ss*
And nothing ts more rib sbckmg. oa an tetoms <af\ e 
steaming bowl of thick chowder. Pbr eeaFhoroenaadd poocfaadM 
with just a can opener and a little imacmatiosį txy.OBMSp; 
Chicken Com Chowder. Convenient canned cHickda cprea4. 
provides hearty meat flavor instantly to coaiihtaerf cans of 
condensed onion soap and jjotden kaxMl eecn. TW chare hl W 
real chicken add tex tore and richness to aeasa* basedaowpu 
Pack it in a wide mouth thermos for e bh<A to sebwoHaecKee

The more affective Use of 
eaariy’^avtnr materi
als and applBnets caa well 
save up to oneTKIf the cost of 
heating and eoodlng oor houMs. 
This cMlm to 01 
New Yortfs

GEORGE F. RUDMINAS 
LITUANICA AVĖ. Tel: YAH> 7-1138-1139

Creamy ChickeaCorv Chowder 
can (10-1/2 ounces) 

condensed cream of 
onion soup 

cap milk 
cup water., 
a Urge saucepan, gredwaiyaJi iii end weWr

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

PERKRAUSTYMAI,

MOVING
Leidimai.---- ^iln* - aporauda

ŽEMA KAiNA 
R2 ŠERĖNAS 
TaU WA 5-8063.

M-OVI-NG
Apdraustai perkraūstymes 

H ivairiy atstūmę.

ANTANAS VILIMAS
T»į‘ 376-1882 .rtft 376-5996

VLADAS SKIRMANTAS
- - - . 0^.4710—2& Ave^ Kenosha, Wi&.

Mirė. 1978'nv balandžio 30 d. vakare. Kirtęs iš .Skaudvilės, Tau-

Warm. Up With Easy Toj Make.
Chicken Chowder

2/>
X3Io

Amerikoj e iškys eno. 29 • metus.
Paliko didžiai nuliūdę, žmona Julia (Morkunaitė) sūnūs 3 Jonas, 

marti Kathyx duktė Aušrelė, žentas .Arūnas Lielevičius,. anūkai — Ve- 
jasūr^ytis; duktė Daina, žentas Keith MčGary, brolis Balys Jacike- 
vičmš, in žmona Bronės ir rių šūnus Linas bei kiti-giminės,draugais 
pažįstami.

Antradieni kūnas bus pašarvotas Mishler?o koplyčioje, 708-57 St, 
Kenosha, Wfs- Atsisveikinimas bus antradienį, gegužės 2 d., 7 vai. 
vak. Trečiadięni^ gegužės 3?lienaj9^ū?vaLi ryto.bus Jyūuna^iŠskbply- 
čios į šv. Petro Lietuviu parapijosr bažnyčią, o- po gedulingų panriadų 
bus laidojamas šv. Jurgio kapinėse.

Visi a. a. Vlado Skirmanto giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse. >r suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą;

Nuliūdę lieka:
Žmooa, sūnus; dukterys, anūkai, marti ir žentai, brolis.

baidoutnviu Direktorius Michler, Tel. (414) 657-3811,

a TĖVAS, IR. SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

appxoxi* 
toaMy .. projectad to 
hr MDortiwd wftMa 4 to;* 
years throoth reduced «x-

NARIAI: 
CMkagoc 
Lietuvių 
’jddotuvių 
Hrehtorią 
t^uciacijos

TURWIi 
KOPLYČIAS 

. V ĮSOSE-MIESTU 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS, 

>307 So. LITUAN1CA AVENUE. Phone: YArde 7-3441

<44b_So- 50th Ave^ Cicero, £11. Phone: OLympie 2-100?

suUtton within wkTL< and eefi- 
ln« m well as in earthen berms 
around the foundation, orien
tation to seasonal run atti
tudes, energy-taring Appli
ances and fireplaces.

the two Heatflator Flre- 
placea re-cixculate heated atr 
back into the room. This fea
ture alone reverses the nrual 
heat loot characteristic of most 
fireplaces, according to the da-

The jtreptoeet toerg mpptteA 
by Home Crs/to Znc, floral 
Park, Xer York. HwtUatcr 

A Oo&oa of Veo< 
fndujrfrtej, Zju, located M 1ft. 
PleamaL Zewa, Mputjaotow 
a ampIdU Una Off 
frecitaa&inff <*< well- 
mmmied JUwplatws . • • pa<»

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
<LACKAWT<^'

4424 WES1 Mn 5TKEK7 Republic 7-1212
2314’WEST 23rd PLACE Vlitlnia 7-4477
WOM-SeUtHWEST HIGHWAY. Palcx H11K 9744419

NMSo.HALoTKD STREET

NAUJUMO*, CHICAGO », ILL. Tuesdav. May 2. 1978



Notary Public

SOFIJA PACEVIČIUTĖ

2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-3534

SKONIO REIKALAS

Visas ir visus kviečiame i didžiąją talką.

Adresas

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

Adresas

žinimui nemokamai

Adresas

Pavardė ir vardas

Adresas

AR JAU PASIDARĖTE 
SAVO TESTAMENTĄ?

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, IL 60608

• Platinimo vajaus proga, ; 
pastangas, prašau jas siuntini

Pavardė ir vardas —:--------

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namę Statyba ir Ramentas

1^41 Frank Zapoda 
nosw w.y$fh s*.

GA LUM

DREIER MFG. CO.
7301 S. Woodlawn Ave. 

Cticago, III. 60619 
667-3602

Insurance, Income Tax
2951 W, 63rd $L TeL 436-787>

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer A*. 
Chicago, III. 60632. T«l. YA 7-5990

LAIKRODŽIAI Ir BKANOKNYBtž

Pardavimai ir Taisymu 
2646 WEST 69th STREET

ToWj Ripobllc 7-1941

— Sigmundas Markus, žiemą 
prate Męs St. Petersburg Beach, 
Fla., grįžo į namus Dayton, O- 
hio. Keisdamas adresas atsiun
tė $5 auką. Dėkui.

jų visų pavardžių išvardinti.
Juozą* žemaitis.

RENTING IN GENERAL 
N • • m o a

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 $ 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 ret 
kalų renesanso.

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede_______ dot______

Pavardė ir vardas ------------------ ----- s__ :______________________________

š. m. kovo mėn. 15 d. buvau 
stipriai sužalotas eismo nelai
mėje ir greitosios pagalbos tuoj 
pat nuvežtas Į St. Anthony ligo
nine, kurioje išbuvau 5 savai
tes: 2 sąvaites Intensive Care ir 
3 savaites normaliame kamba
ryje.

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

— Frank Zacharka kiekviena 
proga paremia Naujienų leidi
mą. Keisdamas adresą iš Chica- 
gos pietvakarių į Marquette 
Parką, atsiuntė penkinę. Dėkui.

— Dėkui Teresei Degutienei 
:š East Chicago, Ind., už gerus 
•inkėjimus ir $10 aukų, atsiųstą 
prenumeratos pratęsimo proga. 
Taip pat dėkui tos apylinkės ta
utiečiui, užsiskivsiam Nauji
nąs vieneriems metams, bet pa 
vardės prašiusiam neskelbti.

— Katalikiškų kapinių admi
nistracija praneša, kad gegužės 
sekmadieniais eis specialūs au
tobusai i šv. Kazimiero lietuviu

M. i I M K U S 
Notary Public 

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

šymai ir kitoki blankai.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIU!

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

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio, 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, tel. 813-391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

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

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo_
yra naujas skaitytojas. Priede_______ doL

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

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, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

BIZNIERIAI. KURIB GARSINASI 
TURI GERIAUSIA 

PASISEKIMa BIZNY J t

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

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

1921 Pickwick Lane
COLUMBIA TOOL & GAGE

1921 Pickwkick Lane 
Glenview, III.

Can in English 729-4900

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE 2 ’ . »

NAMUS 
IR VISKĄ NAME 

Tdefonuotk 
523-9367 arba 737-0397 

ALEKSAS

jamas lietuvišką spaudą ir Naujienų 
pridedamus „------- doL _ _______

Apsilankydami minėj knan, pa
gerbsime ne tik susideginusiuo
sius. bet ir visus kitus jautos di
dvyrius, žu usius už Lietuv s 
la:svę.
Vėliavos mokyklos kieme bus 

kehcinos prieš pamalei-;*, 10 / 
15 mm, o :r pačios pai_:aldcs 
skiriamos ž ivusiems.

EJ.ECTROS ĮRENGIMAI, 
' ' PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

TeL 927-3559 -

Tariu didelį padėkos žodį ma- 
no prietelnii inž. Stasiui švedui, 

Šventadienis kuris pirmrsis mane aplankė 
ligoninėje, kai dar nebuvo nie
kam leidžiama mane lankyti.

Didelis ačiū proteliui Juozui 
Jurevičiui už sutvarkymą mano 
iš ligoninės išprašymo (rašau 
“išprašymo”, nes nebuvau išra
šytas, o tiesiog išprašytas tik 
šiek tiek apęveikęs) reikalingų 
formalumų ir namo parvežimą.

Nudširdi „mano padėka vi
siems kitiems lankiusiems ma
ne ligoninėje ir jai: esant namu
ose, bei nuoširdžias raštu užuo-

RIMTAS NAMŲ 
PARDAVIMAS

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

e

5 KAMB. labai modemus mūro na
mas ant plataus sklypo, tinkamas šei
mai žavingai gyventi. Arti 73-čioS;ir 
Kedzie. $39,800. ___ <
5 KAMBARIŲ naujo tipo mūro namas 
ir garažas. Centrinis oro sHdymas 
ir vėsinimas. Galima tuoj pažiūrėti 
ir nupirkti už $28,350. Marquette Pk.

MODERNUS -15 metų mūro namks. 
2 butai -ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, vieta Mar
quette Parke, aukšta kokybė, žema 
kaina. v ' ?

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas.lįar-

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

D i M 1 S I O
S2—40 AL AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $98 pusmečiui automobili* 
Liability apdrautfmes ponslnlntenr 

Kreipti*
A. LAURAITIS 

4445 Se. ASHLAND AVI,

įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkan 

nuomininku*
4243 W. 63rd St„Chlcag* 

TeL 767-0600.

P. Bradūnas atrodo nustojo j 
vilties, kad lietuviai meninkai 
būtų verti Lietuvių fondo pre
mijos. Reikia sutikti su juo. Juk 
ir rašytojų draugija nerado l:e- 
tuvio rašytojo, tinkamo jų tūk- 
stantiniei. Reikėjo kreiptis į ki 
tataučius, kad rastį tokį, kuris 
sutiktų ‘tą tūkstantinę priimti j 
Jis rašo, kad galime atsirasti to-J 
kiame akligatvyje, kad Lietuvių 
Fondo tūkstantinė gali būti ati
duota šeimininkei už tortą; pa
puoštą geltona, žalia ir raudoni 
spalvomis.

Gal ir teisybę jis rašo, kad 
i ten nebūtų daug meno. Bet ir 

.Naujienoms reikalingas * *tose, bokso pirštinėse ne kieki
T T V H T T PT V T V KAQ ■to meno buvo‘ JeigU jau -"alin‘a
Lil’S U 1 iriJMIN K A& Fondo tūkstanatinė atiduoti u?

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar- b,°sai padarytas bokso piršti- 
bo valandomis informacijų prašome kreiptis te- nes’ kodel įduoti uz gera- lefonŪ’ ' paruošta tortą. Tuo turėtume »i

- ' dvigubą, naudą, patys suvalgy
tume tortą, ne taip, kaip atsirl 
ko su tom nelaimingom bokso 
pirštinėm, ir tūkstantinė palik
tų lietuvių tarpe.

Išeitų daug geriau, negu, kad 
rašytojai kad padarė. Atidavė 
Fondo tūkstantinę svetimtau 
čiui ir dar už pornografinį ve; 
kalą. lik “Ačiū-Dievui”* kad tas 
veikalas neturi nieko bendro 
nei su LietuVa, nei su lietuviai *. 

Į Gal rašytojų draugijai nereikė 
tų su lietuvių suaukotais pini
gais, eiti konkūrencijon su No 
helio premijos organizatorais.

Jeigu poetas gali duoti tokius 
palyginimus, tai kodėl kiliems 
nedaryti panašius juokus.

Aš manyčiau, kad jeigu me- 
ninkinas nenupaišo tinkamo pa 
veikslo ar rašytojas neparašei 
tinkamo veikalo, tai ar būtinai 
kam nors atiduoti tą premiją9 
Gal palikti ją kitiems metams 
ir. paskirti dvigubą premiją uz 
tinkamą darbą.
Ignas Petrauskas

SIUNTINIAI J LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MAROUITTB GIFT PAKCtLS JEKVICi 
1M1 W. »9th Otic***, IIL 9009. — T< WA SSm 

SK HakM M, Chlc«t«, IIL «M0«. - t.l ISM3N 
V. VALANTINAf

SIUNTINIAI I LIETUVA 
MARL)A NOREIKIENS

U08 Wert SMJk SL, Chicago, HL M62S • TeL Wa S-2787 
DIMI< Mdrlnkfmat v»r*« rttUa« (valelę -

MAISTAS li WUROPOf SANDtLIŲ.

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKKJIMAIS 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS j. '

MUTUAL FEDERAL SAVINOS?
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdenta* i

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7'/47

BRIGHTON PARKE: 21 buto mū
rinis namas, gazu šildomas dau
giau kaip $36,000 metinių paja
mų, kaina — 5 mętib 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 tai naujame 
lietuviams ir jų draugams

ATSILANKYKIME Į SUSIDE
GINUSIŲJŲ MINĖJIMĄ

š m. gegužės 7 dieną, 11 vai. 
45 mln. Marquette Parko šv. 
Mergelės Gimimo liettivių pa
rapijos s^leje (G§12 S. Wash
tenaw Ave.), LB Marquette Par
ko Apyl. V-ba (R) ruošia Ka
lantos, Stonio ir Andriuškevi- 
či cus minėjimą šešerių metų 
traipškos mirties sukakties pro
ga Minėjimo programą i uorg.i- 
nizavo mokytoja Teodora Sera
pinienė ir ped. Ignas Serapinas. 
Pritaikytos dainos, deklamaci
jos, I. Serapine trumpa paskai
ta DaininiiJcams akon panuos 
jaunosios krrtos kylanti pianis
tė Kristina Griniūtė.

Tos tnuiio škaud/ius nelaimės 

kūriiĮhane tik .šiek pažinojo; pir
moji suteikė man pagalbą ir na-; 
lydėjusi į Jigoinnę, sufyarkė vį-j 
sus netik ligonines bet ir asme
niškus mano ra "kalus.

Labai ir labai nuoširdžiai dė 
kojų p. Jūratei už tokį jds jjasi- 
šiėntimą ir dažną manęs lanky
mą ligoninėje.

Širdingiausias ačiū p. Jūratės 
vyrui inž. Edmundai, kuris nors 
ir nebuvo mano asmeniškas pa
žįstamas, bet su ponia ne kar
ki alplanke mane ligoninėje.

Neįsivaizduoju kuo pajėgsiu 
atsilyginti p. O. Daškevičienei, 
kuri parodė man tiek daug nu
oširdumo ir rūpesčio. Tai įver
tinti tiesiog neįmanoma.

Esu begalo dideliai dėkingas 
p. p. Nelei ir Jonui Stonkams, 
kurie tikrai broliškai rūpinosi 
manimi, tiek man esant ligoni
nėje ir tehjpsirupma esant na
mie.

Reiškiu didelę padėką Nau
jienų redaktoriui Martynui Gu
deliui, kuris, nežiūrint jo kasdie
ninio 16 valandų rūpestingo 
darbo, rado galimybės mane pa
guosti tik papuolu? man į ligo
nine.

Ponia A. Indrelis iš G*.gc 
Parko, ilgamete Naujienų skai 
lytoj a, tarp kita taip rašo* “Na 
ujienas skaitau jau daugelį me
tų. Mano akys vis. eina silpnyn 
ir neviską galiu skaityti, tačiau 
gaila būtų skirtis su geru laik- 
k rašei u. Aš labai apgailestauju, 
kai laikraštis nustoja skaityto
jo ir labai džiaugiuosiu kiekvie
nu nauju prenumeratorium, to
dėl švaikinn jūsų sėkmingą pla- 
iinimo vajų, geras pastangas ir 
tautiečių dėmesį savo spaudai. 
Sveikinu .visus Naujienų dar
buotojus, l>endradarbius ir vi 
sus skaitytojus, kurie gali prisi
dėti ir prisideda prie platinimo. 
Gaila, kad aš tuo tarpu prisidė
ti prie šio garbingo darbo nega-

mitologiją, J*. Vengris apie ūki 
ir jo aplinka. Nemažiau įdo
mūs ir yra didelės vertės Biru
tės Pūkelevičiūtės, Kazio Vėli- 
avio ir Jurgio Gliaudos straips
niai. Gausi kronika ir nuolati
niai žurnalo skyreliai. Iš straips
nių matosi, kad be šio žurnalo 

i ir norintiems 
t geros informacijos bus sunku 
] apsieiti.

TVIRTAS 2 aukštų mūras 2 butai 
ir maloni biznio patalpa 2 auto ga
ražas. Savininkas nusileido iki $88.500.

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

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

*T”krt3r kafkriešr Bušai pairas 
.kalei \ i u.s ku* 111-
los ir \V esi viii Avė. nuo 9 ryto 
iki 1 v,iL popiet. Jie grįš į šią 
vielą kas vulanda, pradedant 
9:30 ir bcigiant 1:30. Rusai teiks 
patariuivimus ir gegužės 29-Ka
pų puošimo dieną.

— I utbolo klubas Lituanica 
pagal iš aukšto sudaryta tvar
karaštį uleinami savaitgalį turės 
šias rungtynes: Veteranų rink
tinė žuis su WingsJlans<jn Par
ke gegužės 6 d. 5 vai. popiet, gi 
8-13 m. mažiukų rinktinė 1 vai. 
rungsis su su tokiais pat Foot
ers Marquett Parker aikštėje. 
Gegužės 7 d. 4 vai. joje žais l-ji 
komanda su Pampas, 12 vai. 
Rezervas su Pampas rezervu, gi 
10 v. 1518 m. Jaunių rinktinė 
su Real FC. Metinis Lituanicos 
klubo turnyras ir piknikas bus 
liepos 29 Marquette Parke.

Didžiauijof kuilių 
pasirinkimci

betari jallirinką 7^ feįįĮ 
Chlcago> 

iMaLNORMANĄ

263^82^

677-84A? 
(boto)

j CLERK RECEPTIONIST

IWell groomed person with pleasing 
personality to work in small pleas
ant airconditioned 2 girl office. Pre
fer a mature person who has a good 
figure aptitude and type 45 wpm. 
Job has a variety of interesting du
ties. Paid medical and life insurance 
plus other benefits. Good starting 
salary.

— Atkreiptinas dėmesys į po
litikos ir kultūros žurnalo Nau

joji Viltis 10 nr., kurį redagavo 
Aleksas Laikūnas. Be jo, į re- Į 
dakcinę kolegiją įeina dr. JonasĮ 
Balys ir dr. Bronius Nemickas. 1 
įleidžia Korp! Neo-Lithuania iri 
Amerikos Lietuvių Tautinė S-j 
ga., Leidėjų Tarybą sudaro Te- 

Įodoras Blinstrubas, Jonas Jur
kūnas, Bronius Kasakaitis ir 
Mečys Valiukėnas. Administra
torius Bronius Kasakaitis, 7150 
So. Spaulding Ave., Chicago, II. 
60629, šis nr. turi 156 psi., kai
nuoja $4. Jame telpa. M. Valiu
kėno straipsnis apie 5 lietuvių 
pareiškimą vienybės raikalu, 
Vytautas Alantas studijoje “Pa-, 
skutimai aisčiai didžiojoje kryž
kelėje” nagrinėja Baltijos tau
tų ateities problemas, K. Nau-į 
sėdas rašo apie viltis iš bevil-įaPs^v^tlįsiems 
čių. AI. Flateris apie Lietuvos 
teisės raidą, dr. .• JI Balys apie

DEMĖSiO —
Dar yra laisvų vietų autobuse vy

kti kartu su Lietuvos Vyčiu Choru į 
dainų šventę, kuri šiais metais įvyks 
Liepos mėn. 2 d., Toronto mieste, Ka- Į tiek daug, kad čia nepajėgčiau 
nadoje. Išvyksime Birželio mėn. 30 d. ‘ 
8 vi. vakare nuo Vyčių, salės, esan
čios 2453 West, 47th. SL, ir grįšime 
Liepos men. 3 d., vakare. Kelionė į 
abi puses iki Royal York Kotelio — 
36 dol Galime - parūpinti nakvynes 
viešbutyje.

Dėl platesnių informacijų skam
binti, dienos metu 254-0743 arba po 
6 vi. vakare 268-9282.

Prašau nedelsti. 
STASYS ČAPAS 

' RENGĖJU VARDU

MANO NUOŠIRDI PADĖKA

B “LIETUVOS AIDAI”
S, KAZE BRAZDZIONYTE,
“j PROGRAMOS VEDRJA
J/ W0PA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m.

WLNR 106.3 FM Sat ai 8^)0—10^0 p. nu
2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629

Telef. r 778-5374

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa. 
Z_1__ 1____ 2------ i be jokių įsipareigojimu. __ _____________________

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

tuo reikalu ^uoas gali unug| 
adė L* leutiuiAAKu šulo pu-s
uosta, teisėjo Alphonse Wells | 
jeržiūrėta, “Sūduvos” išleista! 
myg« — «

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legaliSkomls formomis
Knyga su formomis gauna

ma “Naujienų’ administracijoj I 
Knygos kaina 93_ Sn legalilko- ' 
mis formomis —> SSJO.

Užsakymus su Money orde-
•in dusti:“Naujienos", 1739 S.|"Naujhmose"
Kalsted St, Chicago UL 00608. ‘
‘ — NAUJI InSs/cHKAGo”S, ILUfu^d^, įįįį Igyg




