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naikintuvai Jie vykusiai pade
gė kelis Kubos tankus, iškepė 
vairuotojus Atrodo, kad į Erit
rėją lėktuvus pasiuntė Egip-

NUŽUDYTA A
• DAUGIAU NAIKINTOJŲ IZRAKLIUI 

NEKAIP BUVO NUMATYTA
WASHINGTON, D. C. — Prez. Carterio administracija‘ge

gužes 9 d. pąžadėjp parduoti daugiau naikintojų Izraeliui, nekaip 
buvo anksčiau numatyta.

Tokį prez. Carterio pažadą se 
nato užsienių reikalų komitetui
ir vėliau svarbesniems kongre
so nariams įteikė užsienio rei
kalų šekretoriusCy rus Vahce.

šią /.mintą, parduoti Izraeliui 
daugiau naikintojų, kad oro pa
jėgų persvara paliktų Izraelio 
pusėj, iškėlė senato užsienio rei 
kalų komitete buvęs valstybės

\i.-_sekr. Kisingeris. Prez. Carterio 
administracija tik tuo pasinau
dojo, kad senatas neišbrauktų 
visiškai, Izraeliui reikalaujant,

—Somalijos prezidentas pats 
dalyvavo sukilimo malšinime. 
Jis labai gerai paįsta karinin
kus, linkstančius pasiduoti Ma
skvos agentams. Kariuomenės 
vadovybė jau antrą kartą valo 
prosovietinius karius

— Eritrėjos fronte pirmą kar

priimti senato posėdžiuose, 
^siatymas numato galimybes 
pačioms .valstijoms išdirbti įs
tatymo vykdymo smulkmenas.

Manoma, kad įstatymas se
nule bus stiprini kritikuojamas 
ir kad j k nebus senato priim
tus, ypačiai k:»d jam priešhia- 
,i advokatai, kurie neteks teis 
natose negrim*jaučių aulo su
sidūrimo bylų ir tuo pačiu pa
jamų. Mat Įstatymas numato 
l>e jokių teismų teisę draudi
mo bendrovėms atlyginti aksi 
denio nuostolius.

SUKRĖSTOJI SEIMĄ NENORI 
VALSTYBĖS PAGARBOS

miesto centrą, Venecijos aikštę
KOMA. Italija. — “Radonosios brigados’’ nariai, antradienio 

rytą ar pirmadienio vakarą nušovė buvusį Italijos premjerą Al
do Moro, aprengė jį dėvėjais drabužiais. Įdėjo i raudono auto- 
mobillio užpakalinę sėdyne, atvežė Į Romos centrą, visai netoli 
Venecijos aikštės bei komunistų partijos centro ir paliko.

Arabijai, Egiptui ir tuo pačiu 
Izraeliui/

iPrez. Carterio administraci
jos buvo numatyta parduoti nai 
kihtajų Izraeliui 15 tipo. F-16, o 
Egiptui—-60F-5E ir Saudi Ara
bijai —7 66

žinantis ir- daugeliui senatorių 
pritariant, kad. Miklu tojai ne
būtų parduoti .arabams, admini- 
stfąeija tad ir pasiūlė prie to 
viso, skaičiaus dar 20 naikin
tojų dauįiau parduota Izraeliui, 
kurte biitų įteikti ^izraelitams

. j. :- J .Ura-efe "vi^iek nepatenkintas
.'Vv* - --- ’ ■* _ *" -

tasiri ‘Stengiasi. .Įtikinti šenato-

kių - lėktuvų iš viso niekam ne- 
parduotų—nubrauktų prez. Car 
terio pasiūlymą, nes Saudi Ara-

ti jtt prieš Ipraelį ir nelaikyti 
ju naujai" įruoštame’ aerodrome 
ties Izraelio siena, netoli Tabuk 
vietovės.

Gynybos sekretorius Brown 
privatiniame laiške kongresui 
dar užtikrina, kad arabams par 
duodamuose lėktuvuose nebus 
Įtaisyta raketų, bombų ir net 
radaro įtaisą.

Sekr. Kisingerio nuomonės
Buvęs valstybės sekretorius 

Kisingeris senato užsieniu reika 
lams komitete pabrėžė, kad lėk 
tuvai Šaudi Arabijai ir Egiptui 
turi būti parduoti, nes to reika
lauja JAV interesai ir tuo pa
čiu arabu valstybių saugumas. 
Kisingeris nepaminėjo iš kur 
gręsia arabams pavojus, bet ir 
taip aišku, kad iš Sovietų Impe
rijos. kuri stengiasi įsitvirtinti 
Rago tekišulyje prieš Persijos 
įlanką ir nukirsti, progai pasi
taikius, žemės alyvos pristaty-

KALENDORĖUS

Gegužės 11: Karina Mamer
tas, Roma, Svaigauda, Skirgau 
dal, žygūnas.

> Statė teka 5:36, leidžias

— Eritrėjos kalnuose dienos 
metu niekas nejuda, kad lėktu
vai nesunaikintų sunkvežimių, 
bet naktimis visi keliaijuda, tik 
tai be Šviesų, Juos naudoja tik 
Eritrėjos kariai.

—Valdžia sutraukė 4,000 ku
biečių, 3,000 Etiopijos karių ir 
šimtą tankų puolimui pridėti, 
bet jie labai pamažu juda.

— Maureen Deen, buvusio 
Niksono patarėjo ir skundiko 
Watergate žmona, dabar mode
liuoja naujus moteriškus drabu
žius ir uždirba daugiau, negu 
jos vyras.

— Egipto prezidentas Sadat 
pakeitė krašto ekonominės poli
tikos ministerį.

— Fordo Co. atšaukė didoką 
skaičių automobilių, kad patai
sytų transmisijas. Kelių saugu
mo adminstracija nustatė, kad 
įvyko 277 akcidentai dėl blo
gos transmisijos. Buvo sužeis
ta virš 100 žmonių. Dokumen
tai rodo, k ad tos transmisijos 
buvo negeros, bet inžinieriai 
jas paleido.

— Tolimesni taikos pasitari
mai priklauso nuo Egipto. Lon
done pareikė Moiše Dajanas.

— Betty Ford jau pasitaisė, 
šiomis dienomis ji grįžo iš Long 
Beach ligoninės.

— Praeitą antradienį užmuš
tų Prancūzijos karių lavonai iš
vežti į namus.

— Sirijos prezidentas davė 
instrukcijas savo diplomatams, 
Sirija turi atšaukti savo karo jė 
gas iš Libano, pasirašyti taiką 
su Izraeliu ir kreipti daugiau dė 
mesio į eemės ūkį.

Afrikos drambliai
Vidaus departamento nuo

mone, Afrikos drambliams ne 
gresia pavojus išnykti. Jis ne
uždraudė visiškai (bamblio 
kaulų įvežimų, bet lik paskel
bė tam tikrus suvaržomus. pa 
sak Įdepartanienlo, dramblio

Antradienio popietę Romos 
policija ir gyventojai atrado Al
do Moro lavoną, apdengtą balta 
paklode.

Policija tuojau apsupo tą gat 
vę, vėliau ir aikštę, o kai minios 
pradėjo rinktis, tai vyriausybė 
pasiuntė Romos cent ra n kariuo
menės dalinius sargyboms eiti 
ir tvarkai palaikyti. Pasipikti
nimas Aldo Moro nužudymu pa
plito visoje sostinėje ir persi
metė i kitus miestus.

Atsarga geležinke
lio vagonuose

vanotu ; i' 9

ma vakaru pasauliui, ypačiai
JAV. ,

Antra vertus. Saudi Arabija 
lengvai gali gauti pirkti lėktu
vu F-15 ir tipo France Mirage 
Prancūzijos įmonėse arba, kad 
ir toje pačioje Sovietų Rusijoj, 
kuri noriai Saudi Arabijos ka
ralijai parduotų, kad tik kaip 
nors privirus daugiau -košės

Stanley Balzekas
Illinois Lietuvių Prekybos Rūmai, vadovaujami veiklaus 

Vinco Samoškos, ateinanti šeštadieni, geg. 13 dieną pagerbs 
Stanley Balzką, milijoninės automobilių prekybos steigėją ir or
ganizatorių ir nejudomų nuosavybių savininką, sulaukusį 85 me
tų amžiaus. Stanley ilgus metus puoselėjo Chicagoje, o vėliau ir 
Illinois Lietuvių Prekybos< Rūmus ir išaugino šią lietuvių drau
giją į Įtakingą Illinois lietuvių veiksnį. Pagerbimo metu bus pa
minėtas Balzeko indėlis Į lietuvių prekybą Amerikoje.

priJuTanfant tarp ta utinis krn- 
vencijos išdirbtų taisyklių.

Gamtos ir gyvulių apsauga 
susirūpinusieji departamen
to parėdymu nesidžiaugia ii 
manė), kad lai yra “pilka dram 
biiams diena”. kadangi dram
blio kau?ai bus šmugclninkų 
įvežami nelegaliai arba apei
dami konvencijos taisykles.

Italai žinojo, kad “raudono
sios brigados” nariai gali nu
žudyti demokratų vadą, bet 
nei vienas jų nenorėjo -tikėti, 
kad komunistai imtųsi tokio 
žingsnio- ir nužudytų Įtakingą 
krikščionių veikėją.

Policija nustatė, kad Ado 
Moro buvo nužudytas kulka į 
pakaušį. Be to. jum buvo palei
sta 11 kulkų į širdies sritį. Nu
žudytas Moro buvo aprengtas 
jo turėtais marškiniais ir eilu-1 
te. Nei marškiniai, nei eilutė 
nebuvo kulkų suvarstytos.

WASHINGTON. D. C. — Iki 
š. m. liepos 26 d. visi JAV ge
ležinkeliai prie vagonų , vežan
čių pavojingus chemikalus bei 
atatrankos Įtaisus ir ugniai at- 
syti naujus vagonų sujungėjus. 
atatrankos įtaisys ir ugniai at
sparias sienas bei apvalkalus. 
Tai Įsakė susisiekimo ir važmos 
sekretorius Brock Adams.

Uždraudė išvežti 
geologinius Įtaisus
WASHINGTON. D. C.—JAV 

prekybos departamentas uždrau 
dė parduoti raudonajai Kinijai 
svarbius geologinius įtaisus, 
kurie, pasak departamento, gali 
būti panaudoti karo reikalams 
ir todėl įtaisų pardavimas Kini- 

sau-

JAUČIASI, KAIP MAŽAS VAIKAS, 
34 METUS NEMATĘS ŠEIMOS

Paskelbtas karas 
su narkotikais

WASHINGTON, D.C.—Mek
sikoje paskelbtas karas su nar
kotikais ir jų šmugleriais. To
kiu Meksikos vyriausybės žygiu 
labai patenkintas Vašingtonas. 
Vašingtonas ruošiasi tuo pačiu 
sugriežtinti kovą prieš narkoti
kų smūgi erių s

cen-

pas- 
kad

Be to. prekybos departamen
tas uždraudė pardavinėti Sovie
tų Sąjungai Įtaisus, pritaiko
mus nusikaltimus sekant ir ty
rinėjant. Jie. esą. pavojingi žmo 
gaus laisvei.

PAVOJINGI AUTOMOBILIAI

WASHINGTON. — Vyriau
sybės Įstaigos gegužio 8 prane
šė, kad Fordo b-vės giminti au
tomobiliai. kaip 1.9 mil. Ford 
Pintos ir 30,000 Mercury- Bob
cats, yra labai pavojingi. Ju ga
zolino tankai yra nežymiai 
uri ir praleidžia* gazoliną, 
ris tuo būdu užpakalyje 
lengvai užsidegti.

Gydytojai apskaičiavo, kadį jai >rra surištas su JAV 
Moro buvo nužudytas prieš 10 j ganiu, 
valandų. Galėjo būti nužudytas 
kiek anksčiau, bet nedaug. Po
licija yra įsitikinusi, kad Moro 
buvo nužudytas kitur, o lavonas 
tyčia atvežtas į Romos 
trą

“Raudonosios brigados” 
kelbtas pranešimas sako,
josios nariai įvykdė teismo 
sprendimą. Aldo Moro buvo pa
skelbtas “liaudies priešu”. Pa
skirta jam mirties bausmė ir 
sprendimas įvykdytas.
Italijos vyriausybė imsis prie

monių nusikaltusiems “raudo
nosios brigados” nariams suim
ti ir atiduoti juos teismui. Vy-’ 
riausybė darys viską, kad kal
tininkai būtų surasti, suimti ir 
nubausti

Policija suėmė visą eilę įta
riamų asmenų, kurie galėjo da
lyvauti Aldo Moro pagrobime, 
jo slapstyme ir nužudyme. Ita
lijos vyriausybė nori suruošti 
oficialias laidotuves, su didelė
mis ceremonijomis ir palaidoti 
jį valstybės lėšomis.

Mirusiojo premjero žmona at 
sisakė priimti l>ct kokia dabar
tinės vyriausybės planuojamą 
garbę velioniui. Jeigu vyriausy
bė atsisakė tartis su “raudono
sios brigados” atstovais dėl Al' 
do Moro mirties, tai žmona ne- 
hori tartis su tokia vyriausy-

SUIMTA WALKER DUKTĖ

SPRINGFIELD, — Policijos 
pranešimu, buvusio Illinojaus 
gubernateriaus Walker aštuo
niolikos metų duktė buvo ge
gužio 7. d. sulaikyta policijos 
kartu su dvicni kitais jaunuo
liais.

tik Sibiro kacete, bet ir laukda-j Jie kaltinami alkoholio veži
mas Maskvos ponų leidimo išva 

rojaus”. Jis leidimą 
tegavo, kai vieną dieną pavyko 
prasmukti pro milicininkų už
tvarą į JAV pasiuntinybę ir te
nai išdėstyti visas savo bėdas. 
Pirmą kartą Amerikos pasiun
tinybėje jis išbuvo tris dienas, 
beaiškindamas pergyvenimus. 
Paskutinį kartą belaukdamas iš 
važiavimo leidimų jis pasiunti
nybėje išvargo net tris savai
tes. Maskvos ponai Aleksand
rui Skopui išvažiuoti leidimą te 
išdavė tik JAV valstybės sekre-
toriui Vance į tą reikalą įsiki-f7uk

ma 1975 m. nuvykti penkioms 
dienoms j Lietuvos sostinę Vil
nių pasimatyti su savo vyru 
Aleksandru.

Senatvės .sulaukęs 80-ties me 
tu senis Aleksandra .s Skopas 
pergyveno labai daug vargo ne

“Aš jaučiuosi žiuoti iš

2MASKVA. Rusija.— Dešimtmečiais trukusių prašymų ir jų 
nepatenkinimo, pagaliau Cicero priemiestyje gyvenęs JAV pilie
tis Alkesardras Skopas netikėtai gavo iš Maskvos ponų leidimą 
išvažiuoti iš Sovietų Imperijos ir vykti tiesiai į Ameriką, pas Či
kagoje. Cicero, Chicagos priemiestyje gyvenančią šeimą — pas 
žmoną Elvirą ir penkis vaikus.

Kiti du vaikai buvo sulaikyti 
rusų ir jų neišleidžia išvažiuoti 
kartu su tėvu, rašo David S. 
Robinsas. Chicago Sun Times 
reporteris.

Paklaustas Aleksandras už
sienio korespondentų Maskvoje, 
kaip jis dabar jaučiasi, išvykda
mas į Ameriką pas žmoną ir 
vaikus, atsakė:
vėl kaip mažas vaikas”...

AJeksandras Skopas. žmona 
Elvira su penkiais vaikais, ant
rą kartą rusams okuojant Lie
tuvą antrojo karo metu, pabėgo 
j Mažąją Lietuvą, o vėliau gi
liau į Vokietiją. Bet nelaimė — 
baigiantis karui. Aleksandras 
buvo rusų pačiuptas ir apkaltin 
nūs išdavimu, buvo nubaustas 
daugeliai meta sunkiųjų darbų 
kalėjimu ir išsiųstas į' Gulago 
kacetą Sibire.

Aleksandras Sibiro kacente iš 
buvo 12 metų. Palaužta sveika
ta jis buvo paleistas iš kaceto. 
Grįžęs į komunistų okup. Lie
tuvą. gyveno su dviemis vaikais 
Anykščiuose.^ *<*/’ ' «j- * 
r Elvita* Skopas, ktiri dabar gy 
vena CScano, b<lM^ pavyti

mu ir vartojimu. Būdami 
pilnamečiais, jie tai daryti 
turėjo teisės.

šus.
Aleksandro Skopo vienas sū

nų Ciceroje sako; “Mes buvome 
netekę vilties tėvą daugiau be
pamatyti. bet gavę žinią, kad 
jis Jau- gali išvažiuoti, tiesiog

AWksabdro žmo-

ne- 
nc-

— Eritrėjoje kovos eina 
partizanais, žinovai tvirtina, 
kad Kubos kariai žūva kalnuo
se, kaip musės. Vietos gyvento
jai dienomis slapstosi urvuose, 
o naktimis puola kubiečius. 
Aviacija ir tankai jiems nepa
deda.

su

na labai vyro atvažiavimu džiau 
giasi ir prisipažįsta, kad lau-

pas rusus yra viskas galima: jie 
gali labai lengvai dar jį sulai
kyti.

Tikime, kad A. Skopas pasie
kė O’Hare aerodromą laimingai, 
kaip buvo numatyta gegužės p 
d. 1Ą78- flk t

Gydytojams konstatavus mir
tį, žmona įsakė palaikus perve
žti Į artimiausią bažnyčią, kur 
velioniui bus laikomos miiids.

Italijos, policija ir žvalgyba 
dar kartą labai ,atid$ii_ krečia

kia- 
ku- 
gali

— Buvusio gubernatoriaus 
Walker 19 metų duktė Marga
ret suimta, nes savo mašinoje 
vežėsi degtinės. Ji turės aiškin
tis teisme.

Romos .\ artalus. kuriuose gali 
slapstytis “raudonosios gvardi
jos” nariai. Policija .nekreipia 
dėmesio j įtariamus a^anenis. Ji 
nori galimai daugiau “raudono- 
stos gvardijojss-^narių .apklausi- 
nėtį kad yt i t »k-
rusVžudynių kaltiTHMUs.

Buvo kfluši m’rttL% kelti te
roro W au s i mą\ J.ąnfttinėse Tau- 
1060,- bet jų sekretorius Wald
heim pareiškė, kad ši tarptauti
nė organizacija mažai’ką gali 
padaryti terorui sustabdyti. To 
darbo turi imtis paskiros vals
tybės.
4 Italai komunistai skelbia, kad 
jų tarpe nėra užsieninių kita-
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KITAI LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI
^ei širdi* jau yra sužavėto;

A >.eatkrdpsi žvilgsniu luėirdie*. - M ‘ t*
(Tęstoji) K

V. KRĖVĖ

Kartą pavasarį • , .

įlergūžėįe,nebąs jan ji tavo;
. ^pagąus meilės jausmo akis, 

Jei kito, jiu pirmiau jį pag&vtL

Nežavėk, mergužėle, akies, v 
Jei šir&t jai^yra sužavėta: 
Neatkreipsi žvilgsniu tu Širdies,

VYRIAUSYBĖS SUDARYMAS

ARĖJAS VITKAUSKAS

Iš pirmosios bolševikų okupacijos Lietuvoje
Merkiui nieko kiti nebeliko, kaip tik skubiai, vykti 

namo, pranešti Prezidentui ir Ministerių tarybai 'apie, 
šias sąlygas, o taip pat aptarti, kaip šiuo atveju pasielg* 
tl.

J Urbšys, užsienių reikalų piinisteris, dar pasilikęs

4

patiel Palaimifilas vardas tavo 
Viešpatie? Akies mirksniu, pir
što nepajudinęs žemę gah ap
versti ir dulke, paversti, o Vieš
patie; Padėk man surasti šven
tąjį šaltinį! Neužsirūstink! Ir 
palaimintas bus tavo vardas ir 
šlovinsim ir garbinsim tave visi, 
žmogus prie žmogaus, šeima 

nedrįso, nes buvo praradęs]pne žemę*. *Uta,£T.

pieną, nieko nematydami. Taip 
Vienas kunigėliu sakė tiesą: — 
lokio malda yra aukščiausios 
ekstazės!

Kitą kartą baigsiu apie pra
našą ir pradėsiu apie antrąją 
giesmę.

JUOZAS ŠMOTELIS.

siek tiek švelnesnių sąlygų. • • .’ -•
Grįžęs į Kauną Merkys tuojau apsilankęs Įirėžiden- 

tūroje ir padaręs prezidentui nuodugnų pranešimą. Tą 
patį vakarą buvo sušaukta prezidentūroje Ministerių 
Taryba padėčiai apsvarstyti. Buvo daug kalbėta iki gi* 
lios nakties. Nuomonės pasiskirstė. Vieni tvirtino, kad 
ultimatumą tenka priimti su, visomis pasėkomis, nes yra 
didžiausias reikalas išlošti laiko ir, lojaliai vykdant Mas
kvos reikalavimus, stengtis -išvengti konfliktų nors iki 
karas pasibaigs. Kiti manė, kad geriau .pasipriešinti rau-

vyriausybei su visa kariuomenė į Vokietiją. Temato .pa: 
saulis, kad Lietuva yra jėga okupuotam e ne savu noru, 
įsileido raudonosius.

Prezidentas Smetona palinko pirmai nuomonei, ir jo 
balsas nusvėrė. Buvo nutarta pranešti Maskvai preziden 
to vardu, kad SSSR vyriausybės sąlygas jis yra privers; 
tas priimti, o generolas V. Vitkauskas yra įgaliotas su
tikti raudonosios armijos dalinius ant Lietuvos sienos ir

“Jus pataikėt.” Jis vis dar čiu
žinėdamas masyvę durų ranke- 
- ktii-rrrv nraT—QrtP-Q
savo ryžtą?’ Veikiai atsirado 
arti pranašo sosto ir patyręs, 
kad pranašas ne apgavikas, pri
sipažino esąs violetinis vienuo
lis, bet nežinojo kas yra vienuo
lis. Nežinojo nei ko jam reikia.

“Ir užmiršęs viską, matyda
mas tik save — suvargusį, iš
kankintą, nudriskusį, nualintą, 
užmerkęs akis ir rankas, rankas 
į dangų keldamas pradėjo savo 
įprastą, kasdieninę, amžina mal
dą:

— Viešpatie! Padėk surasti 
stebuklingąjį šventąjį šaltinį! 
Palaimink, o Viešpatie! Palai
minti tebūnie už keturkampio 
— spalvotas gluosnis, spalvotas, 
toks kaip aš, romus, rankas nu
leidęs ir galvą nuleidęs, ir nu
garą sulenkęs, vėjo stumdomas,| 
kaip mane stumdo, paklaikę] 
žmonės, vardą tavo užmiršę ir 
nuodiemių savo nesigėdintieji, 
vadinantieji mane pablūdėliu, 
kai aš laukais vienišas^ maldą 
sakydamas einu,} kai aš upėmis 
brendu ar pasislėpęs girių tan- 

susiocama barškinusi, pasakė: kumyne rėkiu tavo vardą Vieš-

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMĄVIČIUS

Tą šiltos lovos vaizdą, patys— Su burtininke buvo viskas 
paprasčiau ir todėl daug paslap-j spaitytojai gali įsivaizduoti ir 
tingiau, — pasakoja Ičkis. — 
Mes visai nekalbėjom apie Die
vą, kaip bariuke, kai dviese su 
mergina gėrėme sultis. Gal bur
tininkė viską žinojo iš anksto ar 
'pajuto liesdama meno ranką ir 
dėliodama kortas. Žinoma, ji 
viską žinojo ir supra ta iš ank
sta kitaip negalėjo būti, nes ji 
mokėjo burti ir sužinoti viską, 
daug paslapčių, kurios glūdi 
kažkur gilmnuj paslėptos, ne
prieinamos, ne visiems pasieki
amos ir suprantamos taip sau, 
iš karto.

lėkis liovėsi kalbėjęs ir galvo-

kaip žemės. vandenys iš' vers- 
mių* šaltinių, upelių ir griovių 
suplauksime£ didesnes upes ir 
dar didesnes jįr pačias didžiau-

nuspręsti: ar moralybė buvo pa
žeista, ar ne? Cicero bendruo- 
menininkai sako — buvo* kiti 
teigia — ne. Skaitytojas privalo 
pagalvoti ir apie save: — kas is 
vyrų yra santūresnis už Ičkį?

Burtininkė apie ilgo gyveni
mo sąlygą nežinojo ir pasiuntė 
Ičkį pas pranašą. Tekis norėda
mas gyventi, gyventi, gyventi 
šimtą metų, nieko daugiau ne
galvodamas, ėjo ir rado prana
šo gyvenamą trobą ir, negalvo
damas paspaudė masyvių durų 
masyvę rankeną ir, durys be 
Balso, be girgždėjimo atsidarė.

ir į jūras, j vandenynus ir visi 
kartu vienu balsu, vienu choru,

tave ir tavo vardą ir garbinsim 
tave ir dangų b žemę, ir žemę 
su dangumi kartu.

Tokia yra:Ičkio malda, bet 
dar ne visa. Malda tęsiasi per 
keturiolika knygos puslapių. 
Daugybę kartų minimas Vieš
paties vardas. Žmonės prilygi
nami prie vos gimusių kačiukų 
— šuniukų: akli, bet protu ap
dovanoti ir galį čiulpti motinos

jęs. Jis įsmeigė akis į dvi rauks- V idnje už stalo sėdėjo mergė ir 
lesiant jos pilvo ir laukė kol pa- ranką pirštais barškino stalą, 
sakys sąlygą — jo ilgo gyveni- lyg mašinėle rašydama. Bet ma-

Pacientas visuomet teisus

Daktare jeigu aš valgisiu 
daug morkų, ar nuo to mano 
regėjimas pagerės?
pacientė jauną akių gydytoją, 
Gydytojas atsakė:

Žinoma, kad pagerės, 
gi jūs' matėte zuikį arba 
Jiką su akiniais?

— klausė doniesiems daliniams, nors dėl akių, o paskui pasitraukti

kra-

Pfačios gatvės

Girtas vyras namo grįžta pir
mą valandą nakties ir 
žmonai, kad iš saliūno 
lygiai' devintą.
— Nemeluok, — pyksta 
na, — nuo saliūno iki
tik trys trumpos gatvelės!
— Trumpos tai trumpos... bet 
gi jos.plačios.

sako___į bJJALl IdUUUųUOiUO axnnjuo uio-aaaaxiao caaav ajivvu»uv 

IseJ°[pasirašyti atitinkamą aktą. Be to, buvo nutarta kitą die-
žmo- 

nainų

sakys sąlygą — < 
mo sąlygą, ir apie išnykus ka
pinyną bei paslaptingąjį senį. 
Burtininkė neskubėjo pasakyti 
ir jis jau nenorėjo girdėti.

— Ji paėmė mane už rankos, 
— pasakoja lėkis. — ir aš tuoj! 
pajutau, kad mes ne-du, o vie
nas ir viena. Bet ji tuoj atitrau
kė savo karstus pirštus, kuriuos 
norėjau sulaikyti, ir pratarė: — 
Palauk, palauk, aš noriu dabar 
būti tokia, kaip tu — ir ji apsi
gobė violetiniu rūbu, tokiu pat ( 
per matomu.

Autoriui, matyt, susimaišė f 
vaizdai- Ji tą rūbą dėvėjo prieš} 
jam įeinant ir įėjus. Tikrai su- • 
simaišė: —Miglose nugrimzdo 
viskas kas buvo aplinkui, nes 
susipainiojo pasaulis, su savo 
nesuprantamomis sąvokomis, 
idėjomis, klausimais, namais ir 
žmonėmis. — baigė savo pasta
bėle autorius ir tuoj pradėjo ki
ta.
- Dabar jau tikrai buvome 

vienas ir viena, ir ne atskiri, ne 
kas sau, mes pajutome vienas 
kitą ir susipynėme! Ir tuomet, 
kai dar buvome kartu, bet jau 
buvome atskiri, kai dar šilta 
buvo paklodė, kai gulėjom gre
ta. dar glausdamiesi vienas prie 
kito, ir jos rankos vos lietiė ma
ne . . .

šmeles neturėjo. Ant padriko 
popieriaus rašė pirstąis.

Ji nepakeldama gaivos if ne-

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE
Naujojo patriotizmo spauda rašė apie Čikagoje suruoštą rašy

tojui icciioKui Merui pagerbimą ir Lietuvių Rašytojų Draugijos 
premijos įteikimą už romaną **Striptizas’\

Autorius pa šakojo susirinkusių avantgardistų dipukų miniai 
apie cavo tautiečių beudrąs kapines prie trijų pusikių, o dipukai 
sustoję jam plojo, pamiršę, kad jis pamiršo panašias bendras 
papines nukankintų lietuvių.

is okupuotos Lietuvos pogrindžio atęjo eiliota parodija *Tr 
ieškau savęs’\ sukurta pagal nusipelniusio poeto Eduardo Mie^ 
žel&iėio vieną eilėrašti šiuo atveju atkreiptinas dėmesys 1 
KutiDr atsiųstosios poezijos posmą:

Aš atvykau į Maskvą — į Meką komunizmo 
Jieškoti įkvėpimo < . .
Ir draugo Lenino paklausti — 
Ar jis man pasakyti negalįs, 
Kodėl jo mokslu auklėtas žmogus — 
Išeina gyvulys, —
Su siela, perskelta į dvi dalis.

Kada pirmasis Aš praranda vilti 
Dėl kokios nesėkmės, — 
Antrasis Aš pasiūlo jam ką kitą: 
Ir, kaip enkavedistas piktas, 
Ar kaip lielaviškas niekšelis stribas, 
Jį griebia už gerklės.

Pirmasis Aš, kai skundžiasi vargu, 
Sovietiškais kalėjimais y
Ir jų piktais sargais,
Antrasis Aš pasiūlo jam ką kitu: 
Į ranką bruka jam naganą. 
Kuris visas sielas išgano,
Dar pažada Katiušos meilę vieną kitąr Kr 
Ir liepia apkabinti Maskvą, ’ * >

Kaip Faustui Margaritą. *•, y

Suprask dabar kodėl lietuviškas poetas 
Dainuoja meilę šiltą Maskvai, 
Rimuoja Kubą. Andu. kalnus, Čilę, 
Tik nė žodelio apie Pravieniškes. 
Rainių miškelį, kruviną Červinę.
Suprask, kodėl Maskvos apvainiknotas 9 
Karehnškių kaimo bernaitis. 
Komunistas, poetas maskoliškų idilių, 5 
Eduardas Mieželaitis -*f
Lenino dar u<ap\ylė.

pas-

------4A-i2ž2ŽL

ir iš jų kartaisBeždžionės, mėgsta pamėgdžioti žmones ~ s _____  __
moksta gerų dalykų, 'ši įprato mankštintis ir tai daro kiekvieną 
rytą, dabar duodama gerą pavyzdį žmonėms, kurie nieko nevei
kia ir tingi manštintis.

iš-

• JAV kainuoja 173 milijo
nai dolerių išlakiyti kalėjimus.

. Vieno kalinio išlaikymas kainuo
• Ateis laikas-.(beveik atėję), ja $7L97 Kitose val.

kad bus daugiau rašytoju, ne- jtįjose— $76.19 per diena. N 
gu skaitytoj ir (išimtis Stripti-’-* - ------
23ms), Premija^ teks, skirti skai viešbutis — $65.00 dienai.

Moaaryčfut

ew
York Waldorf Astoria brangiau

Ruošiasi šokių konkursui Nau-J 
jienf piknike, kuris bus liepos i 
16 d, Polonia ■wie. prie IfUtos. ir 
Archer. i

ty to jams, o meuminkai turės 
dovanas duoti parodų lankyto- 
jims/ kad ateitų-f parodą.' /

t GudTT- žmmtfr moka savo 
vyr^taip nuteikti,'kad nelaksty 
lu pa* avetiuKvx ir ^neužmirštų 
n£mo pareiti. Ji; pahną joyisą 
algą, duoda pinigų kelionei j

t

iįdirbu sutaiso _ren$ “šenUvieių* 
Jiri toakia savo šhchAe vpkarie-

Kiti viešbučiai vidutiniškai kai 
nuoja $47.00 dienai.

♦ Misionierius mokė eskimus 
tikėjimo ir švaros. Aiškino apie 
ligas ir bakterijas. Eskimai, ne
suprasdami ką jis sako, pradė
jo nerimauti. Misionierius sako, 
kad bakterijos yra taip mažos, 

|kad jų negalima matyti. — Me- 
| luoji, — suriko vienas eskimas.

yt jį iš mūsų te^Antrasfe
ritorijos! O k’tas pasakė:—UžS^Dabar didelė naujiena su-

ylairnipgo^ metu vefty^.^rm?; nusikaltimą reikia dova- 
bjpi«rr gyvenimo”; Mano draugas noli. »— Misionierius tęsia to- 
U proga raklapgė s»y<M žmoną, Hau

£k<$jk»»rSlui sukAties' proga? '~ir

SIGUTE 'PAjutW* ’}

i: — Kas nu*ika!<ta, tai po 
mirties tokiems bus karšta. — 

’ko| Eskimai pradėjo pkAi i? šaukti 
paklausė vy- valio*

SOUiSWprt ; ? t Pilotas

ną vienuoliktų valandą ryto vėl susirinkti visai Ministe
rių Tarybai prezidentūroje ir aptarti kitus klausimus, 
susijusius su priimtu ultimatumu.

Kai kitą dieną vienuoliktą valandą ryto ministerial 
atvyko į prezidentūrą, ten jau neberadę nęi'prezidento, 
nei jo šeimos. Iš tarnautojų patyrę, kad prezidento-žmo
na dar iš vakaro išsiuntusi daiktus į yoktotiją ir pati.ten 
išvažiavusi pro Tilžę su visa šeima. Gi prezidentas išvy
kęs šį rytą apie aštuntą valandą. Su juo J automobilį at
sisėdęs vienas adjutantų ir vidaus reikalų ministeris.

Vienas tarnautojų buvo-girdėjęs kad šoferiui iiuvtį 
pasakyta važiuoti Į Kybartus. Merkys čia pat, iš prezĘ 
dentūros, paskambinęs Virbalio policijos viršininkui ir 
šaulių būrio vadui pasistengti. sulaikyti prezidentą prie 
sienos, o ministeris Galvanauskas šų. generolu. Vitkaus
ku sėdo i automobilį ir nusiskubino į Kybartus. Jiedu ti
kėjosi pavysią prezidentą ir Įkalbėsią grįžti į Kauną, *bet 
jiems nepasisekė: prezidentas jau buvo peržengęs sieną, 
kai jie pasiekė Kybartus.

— Kas valgė gėrė, o man tenka dabar,sausai pagirio*
tis, — baigė savo pasakojimą Merkys.— Kad bent grei
čiau pasibaigtų ši nelemta padėtis. ' ’■ '

— Negi negalėjo numatyti geresnės busimosios vyriau
sybės sudėties iš labiau patyrusių veikėjų? —. paklau; 
siau. — Tokiomis sunkiomis dienomis reikia didelio pa
tyrimo kraštui vairuoti. r • r , ; :

— Manai nemėginom! Ir šiaip kombinavom, ir taip, vi
sokius darėme pasiūlymus,, bet bolševikai visus jebs at
mesdavo. Pagaliau turėjome priimti tokią sudėti, kurią, 
jie mums primetė. Gerai dar,~kad pasisekė tave ir geoero 
)ą Vitkauską įbrukti. Norėjome Galvanauską, bet bolše
vikai nesutiko, kad į naują vyriausybę-įeitų bet ' kuris 
anksčiau buvusių ministerių. ; v *

Čia pasiteiravau apie tuos kandidatus, kurių visav 
nepažinojau, ypač svarbu man buvo gauti žinių, kas tas 
M. Gedvilas, ar jis nėra komunistas. *

— Asmeniškai jo nepažįstu, bet mums buvo pranešta, 
kad tai senas, rimtas savivaldos darbininkas. Pagal da5 
vinius, gautus iš saugumo departamento, jis visai nesido 
mėjo politiniu gyvenimu. Net mums buvo duota'suprasf 
ti, kad jis nėra svetimas saugumo departamentui, 
sišypsojo Merkys — Visi kita —> tai vis mūsų vafdmin-j 
kėliai, kurių tarpe gal bus rimčiausias Mięki^, £lx{> yal4 
dininkai, jie beveik visi formaliai, priklausė
partijai, o kas jie yra sieloje, negi sužinoję kol darnepa-l 
sirėiškė darbais Tik vienas gydytojas Kagahas yra/pav 
gal mūsų žinias, komunistuojantis. A .

Man atrodo, kad pasikalbėjimas baltos įj// 
liau atsisveikinti. Mano nusiteikimas - ■-.
Tu man dar nedavei atsakymo, kad sutinki- jf&tfhrai va 
dovauti vyriausybei — sulaikė mane r ■ • -i

— Negaliu šiuo momentu teigiarpai-atsakyti..Turiu ge^}
rai pagalvoti, pasitartu.. ^‘1; Į '

(Bus dangum) , >XJM I

įfc^-'fasikė^

GARSINIUlE^jijimm
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5 Detroito naujienos
Detroito Lietuvių Organizacijų Centro Vasano 16-to minėjimo 
Įvykusio 1978 m. va>>. 12 d. aukotojų sąrašas Lietuvos laisvinimui

A. Pašukonis; L- J. Pečiurai; 
B. Norkų J. Petrauskas; S. J). Petrauskai; 
šepečiai; A. E. Rašytinis; K. R. Bažaus- 

Tamošiū-ikai; Č. O. šadeikai; Adv. R. P.
I Stikis-Sukauskas; T. Šakienė; 

r: F>' Blauzdys; A. Dagi- V. Staškus; Chas. Step; Susiv.
iLiet. Amer, Kp. 352; E. Torna

do ’ n xr • Jšauskienė; R. Tamulon is; A.Dr. y.. Mileris.
•įb-*- -v* n < i • < 4 lankauskaite; B. A. Zakarkai.t — V. G. Ankai; A. Bag-f 

dOnaife;' T. Balandienė; G. Ba
landa; J. C. Balsiai; S. Bartkus;
J. ^Bytautiene; J. f. Kavaliaus- Balynai; B. Burba; P. Burnis;

i $100 _ p. p.
< $’>o 
nąs;
j*. 4

$aul. sirrioliūnas; J.
has; V; žebertayičiiis.

lis; M. A. Klimkaičiai.

— E. Motuzas;
Dr. P. and S

$16 — M5.V.R. šnapšciai.

$15 — J. O. Asminai; P. V.

i; K. 0< Stašaičiai; J; A. Sta-| Vitienė; 
viėiai; I*1. GI. Stašienėt Z. Su-: kui 
inskas; A. A. Šukiai; B. švo- si

J. J. Švoba; Tautinės Są-gą
?t. Sk., E. V. Trockis; A. S. j M. šaltis; J

A. VilkaustiHs; M. Ye 
M. žurinskas.

M. Alantas; J. Jonukr 
lė; A. Kczėnius; A. Eesčmskas; 

Sventickas; Dr. V.
Majauskas; M. Vaįė.

Viso surinkta ir pa
siusta Amerikos Lietuviu 
lybai. Nuoširdžiai dėkojame 
kuotojams ir rinkėjams,
pastebėtų sąrąs? netikslumų 
prašome kreiptis į p. E. Paura 

ei: Xr>2-3289.
D.L.O.C. valdyba

au-
Dė!

r
sirinki;no ir kitus užrašus, Ir
vo visi priimti.

X. trianis buvo primosi
skanūs> pietai ir visi š'viitc:
M<pJim s ir I vi Dif iki su d:d
linini - i*- p dLiais.

Kh 1 s i-U in:*. : *f she; urs
sekau. is sj. >i j'oi k i i!.■. į\\l
spalio b <1.

k ai f A7 $. Končiai; Lietuviu 
pėiidruomene-Det. Ap\4. Dr. 
Č'-D? Petersonai; L. D. Petro
niai; L. Puskėpelaitienės; A. B. 
Sukąuskaį; A. Stankutė, Stasio 
Butkaus .šaulių Kp. Det. Sk., St. 
S. §inioliūnai; V. Slušnys; V.Ta 
ęiošiunas; S. V. Urbonai; Dr. 
O. Vartas; A* Vdtėnas*

$22 — Sųsiv. L. A. 200 Kp. 
j- x2Q— A. K. Andrušąičiai; A. 
Armalis; J. E. Baubliai; Dr. A. 
B.. Barauskai; J. O. Briedis; B. 
0. Brizgyš; J. J. Černiauskai; T. 
B. trankai; Detroito Ateitinin
kai'J. D. -Gilvydžiai; S. E. Gar- 
Ėauskai; A. Gesins; B. ir Dr. B. 
Gimiai; A. Guinbrvs; L. Gryno- 
vas; P. Z. Jocius; A. Jonynienė; 
L S. Kaimeliai; Liet. Kat. Susiv. 
2p5 .Kįpą,,-V. A. Lorentai; K. L. 
KLzhlu-skai; L. E. Kutkai; A. L

J. Mikalavicius; A. Mikalkėnas; 
y. V.'Memenai; A. A. Neniainis; 
A. G. Norai; P. M. Pacėvičius;

173» Se. Halsted St, Chicago, UL SOdOS

V. E. Čižauskai; Dariaus-Girėno 
Kliūbas; J. P. Gaižutis; M. R. 
Gilvydžiai; P. E. 
I. M. Kriščiūnai; 
r. A. Lėliai; P. E- 
ciai; Jurg. Mikaila
nai; A. V. Patalauskai: J 
Pusdešriai; K. .Sragauskas 
Ward.

Kjustckliai; 
M. J. Kūrai; 
Marcia uskai- 
A. E. Misiū- 

0.

$12 - F. Televicienė.
$11 — J. Daukaitė
.$10 _ O. M. Abariai; V. I.

Alantai; Adv. A. Ambrose;
Amer. Inž. ir Ai^ch. Sa-ga-Det.i . ,. .

.Kajetonas ŠklėriusSky., A. L. Mot. Są-gos-n Ha..
Kpa; A. A. Atkocaičiai
Atkocaičiai;.'

ližĮjųaj Ū. ipaudos ir galim* gauti knygą rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. KarioSidląusko knyga apie Amerikos lietuvių pa^tan- 
jgįai: daįyti liakp* j krašto politiku. 102 psl. Kaina $1^0.

Kūjrgoi bųa išsiųsto*, Jei |1J5O čekis arba Money Orderis 
v r ; \ . bus pasiųstas tokiu adresu:

Suomės portretas

L. Mingėlienė; X. ir Dr. M. Miš
kiniai; A. Mūrinienė; J. Muri
nas; A. E. Mosteikiai; K. B. My
kolaičiai; K. E. Mykolaičiai; O. 
Navasaitienė; B. V. Neveraus- 
ka;i J. R. Orentai; A. Osteika; 
Dr. A. Pakalniškis; V. G. Palai
kai; J. V. Panavai; V. Pauža; V. 
Perminąs; A. V. Pesys; V. Pe
truševičius; Prof; J. R- Pikūnai;'
M. Plienaitienė; O. Plienaitienė; 
A. Poderienė; J.. Preibys; P. J. 
Putriai; A. D. Bačkai; J. Ratni- 
kas; J. G. Rimkūnai; V. Rinke
vičius; B. O. Rukšlelės, P. J. 
Rukšlelė; H. J. Sajus; V. šar- 
kienė; L. O. Seleniai; J. šepe
tys; Kun. K. Simaitis; A. B. Si
monaičiai; V. -S, Sirtautai; A. 
M. Skaistys; Škorupskas; 
E. M. Skompskai; S. N. Slyžiai;

Į J. J. Migūlioniai; E. Milkauskas; G. špakauskai; S. R.; P. Stanio- 
i

i kai; K. J. černiai; Z. Cirlautie- 
! nė; T. Condron; 1). L. K. Biru

lio — J. Augaitis; Kun. A..lės Dr-ją., V. Dalinda; K. K. Da- 
Babonas; J. A. Bagužai; Dr. L.įugVy(jai; J. D. Doveiniai; J. A. 
M. Bajorūnai; K. S. Balys; J. O.’i)Qda; R. Garas; A. Gasius; K. 
Bartkus; M. E. Baukiai; B. Ber--Gogelis; K. Grisiai; E. D. Jan- 
žanskiSŲ S. Blaskevičius; J. Bi- kai; J. S. Janulevičiai; J. E. Je- 
ronas; J. Brazauskas; J. E. Bra-Rėčkai; J. D. Jurkučiai; E. A. 
žiunai;P. A. Bukšniai; S. Bul-į Juškai; L. S. Kalvėniai; J. E. 
garienė; Bulotienė; P. B. čeč-. Karpai; Dr. K. E. Karveliai; A.

j E. Kaspučiai; S. Kaunėlis; V. 
Ka valiukas; E. Kilikevičienė; 
Kun. V. Krisciūnėvičius; K. Kri- 
sčiėnėvičienė; K. B. Kulikaus
kas; M. Kuncė; V. E. Kutkai; 
A. Lapšys; K. ir Dr. V. I^ekniai; 
V. A. Lėliai; Liet. Vyčiu 79ta

i Kpa., R. L. Macioniai; J. J. Mar- 
Įkus; A. Markužytė; A. Matulis; 
10. Mažeikienė; A. D. Miciunai; 
j V. Mickevičius; J. R. Mikailai;

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKODĖDJS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
► • ‘ 5^ J- f ■ JT ■ •. y ♦ ’X •

įYRA GERIAUSIA DOVANA

: An>ėTfkr» lietuviai Juozą Adomaiti • Dėdę Šerną »
tpenSkri pi&io, itadtė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų.

• paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą.
Jįma jautu pristažnti senus laikus ir paskaityti gražiu istorijų.

galėtu žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu- 
perrištą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 

gyvenimo to Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį at- 
fenefljjrir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA- 
NO /BCKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
fcoį pragos ruripa&rti m mūsų pirmųjų išeiviu šviesuoliu gyvenimu 

ją-.kieta, IdeešogfaM veikla.
Airttem ItdkMy VIENIŽO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado-

- Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuviu Istori
jon Draugija, Chicago, 1963 m. 206 psL, kaina 2 doL

GAUNAMA "NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

136 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo PamtrL mhos }♦ 
gyventojus Ir gamtą. 1,200 Ilrtuvliky vietovardžiu sąrame, Knygos 
kaina $6.00, minkšti vfrifeliai.

17M So. Halsted St, Chicago, I1L 50608

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

privalo susi pažinti su žemiau iž vardintomis knygomis, 
knygas gaimu užsisakyti Naujienose.

Mrm Kepečlnskas. SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
st DėC&vv bėrimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk- 

TokietUoM. pitL kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Joetfe Kaminskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia

Itradta. >00 pal Kaina 7 doL 

KOMUNISTŲ PAVERCnO^LlFTUVO^eiKAoįrru i*p 
irt bm VBnttje,

d fa&ooėt pasakė. 95 paL ŠUO. Yn taip pat 

PYRINtS NOVtLtl. Genialius rusu rąžytojo

*
mg_£%.HAL5T>D Fl_ OUCAOOr-ILL, MtM

- » • *% P , , . 1 ...... •*

Vhm LIUBLINO UNUOf SUKAKTUS FA KASTAI t.
^L 1ML . , .

.,,Du Kantria, KIUOMt | ANAPUS GBLEfINtS UŽDANGOS. Aū- 
tertaM ^statasa neapgauna Intaaisto ir agitpropo propaganda bei

AM knygos paraiytos lengvu, gražiu rtdliumi.
M. p. Pakarkite, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBtS SANTVARKOS 

BRUMAL 176 pat dokumeutoota istorinė stadija apie priteu tikimą

\hnh„ nioje kariuonv. nėję

L.

V. Lingis; M. H.

Uumošai; M. V. Tylai; V. Udrie- 
□ė; A. Z. Vainiooiai; A. J. Vai
tiekui; Al B. Vaitiekaičiai; T. O. 
Vatkūnai; V. O. Valiai; B. G. 
Valiukėnai; A. S. Vasiūliai; F. 
Vedugeres, G. Viskantienė; V. 
K.L. Saga, Bet. Sky., A. J- Za-
parackai; P. J. Zarankai; P. M.jZ.icnę 
Želviai; Dr. A. Zotovas; Mr. XX.|

S, Juzėnas.
^7 J. M KJnčiai;

— A. J. Grinius; E. Paura- 
zienė;

$5 — A. Vait. Badeika; L. 
Balkus; A. K. Batukai; L. Ba
naitienė; P. Becker; J. J. Belick- 
ai; J. Beržianskis; P. S. Bitle- 
riai; P. J. Bliūdžiui; S. A. Bliū' 
džiai; A. M. Brūkis.

$5 — B. Bugenis; A. A. But- 
kūnai; Kun. K. Butkus; K. čiu- 
želis; A. Dainius; S. Dovtortie- 
nė; Z. Dryžienė; J. J. Dunčiai; 
P. Druskis; A. Elgiedėja; S. M. 
Erlingiai; B. Gražulis;
Gražuliai; W. S. Hotra; A. V. 
Janūšis; E. Jodinskienė; K. E. 
Jokšai; J. Juozapaitis; E. Jur- 
gutienė; V. M. Kankaliai; V. 
Kartūnai; E. J. Kilmonas; J. Ko
linskis; I. Laurienė; A. T. Lef- 
kis; A. A. Leparskai; B. Liau- 
danskienė;
Mallen; S. Meliešius; A. Merke
vičius; J. Milius; A. Nasutavi- 
čius; J. Naumas; Ona; V. I. Pa- 
caitis; Kun. A. Paskųs; A. A. 
Paškai; S. Paulikienė; C. Pliū- 
rienė; R. Prancisco; J. E. Ra
dai; A. Ramanauskienė; A. Ras- 
kauskienė; A. Rimkus; A. D. 
Rudžiai; J. A. šeputai; J. šida- 
gis; M. Sims; E. Skiotys; V. L. 
Skrėbutėnai; V. šilkas; A. Sto
nienė; Z. Seyga; V. Šulcai; H. 
Tucker; V. Tucker; N. V. Ud- 
rys; K. Urbšaitis; G. Vaškelytė; 
V. Vaškelytė; J. Vengraitis; A. 
Viskantas; B. O. Walls; T. Wil- 
chesky; P. M. 'Žilinskai.

$4 —. K. Brokai; Alg. Nakas.
$3 — J. Bauža; J. P. Belickai.
$2 — M. Bačkaitienė; A. Ba

ranauskas; A. Butkus; A. Bra
žėnas; J. Jasiūnas; R. Kasputis; 
V. Kirsh; O. Lescinskas; A. Mil- 
mantienė; V. Petrulis; A. Ra
dzevičius; J. Rugienius; E. Rus
sell; A. Smagrauskienė; C. A 
Staniuliai; A. M. Slrakšiai; U.

Upytės Klubas

metinis sus'rinkimas įvyko 
"ūžės 5 d. Anties salėje. 1

dariusi 
liūdna 
vienas

dt ausinės

• :! kariškus papročius ;r 
/jai sušukucfti. Ei. jūs du 
ai! Jūs atrodote ne kaip 
civiai. bei kaip mergaitės... 
Mudvi ir esame ūki gailės,

Anne Wiechecki, aii- 
susi rinkimą, pranešė 

žinią, kad mirė mūsų 
narys — Jonas Šulcu 
atsistojo tylos minutei

pagerbti mūsų mirusi narį ii 
pareiškė gilią užuojautą j< 
artimiesiems.

Dvi narės prisirašė į klubą: 
Anna Baleckis ir Anna Krischu 
nas. Jos vienbalsiai priimtos.

Bast. Antoinette Ralys pe>

DR. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

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

metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 
$8«00rupinimą.--------------------------------------------------------------

Dr. K J, Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir groži* 
Kietai* virbeliais, vietoje $4.00 dabar tik--

Minkštais viršeliais tik---------------------------- --------
Or. A. J. Gussin — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS. 

Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik _—------------

$3.00
$2.00

$2.00
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekj arba money orderį pria 

nurodytos kainos pridedant 50c. parsiuntimo Išlaidoms.

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60508

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmines, A KISS IN THE DARK. Piknntišku ir intymiu nuotykiu 

sprakymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kaina $2.50.

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos isterijai 
tan trenka nuo pat senųjų amžių iki pokario metu. 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 kaimynu istoriją. 
211 psL Kainą $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jis ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
oiniginę perlaidą. .

1738 South Halrted Street, Chicago, HL 6-3668

1 ’

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA !
NavIIanow ycllma fauM pvlkly knyyy, IttnlM xpoai bet kakta ' 

' knygų tplnf* ar !antyn%.
Alakundr^ Pakalnlikft, MES GRĮSTAME Idomfla ]axmq dienu 

italmlnimai ir Jvykltj bei yietoj tprtžymal, įkaitomi tarip ro
manas. 357 psL Kaina 38. <

A. PakalnHkli. METAI PRAEITYJE. Netolimu Ivyidij priilmlnl. 
ir laiko Ivykiij Lietuvoje ir Vokietijoje įpraiymal, rafcfra- 
tyli j 12 dalim 296 psL. kaina tt.

Dr. Karyt Griniui, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomu, Gra- 
tiaia virželials. 336 p«L Kaina 36.00. MInHtala viri. 45AR

Pra<. Vacį. StrfUka, SENŲJŲ LIETUVIJKŲ KNYGŲ ISTO. 
RIJA, I dalia. 208 p«L Mitą — S3,00, mlnkftala vir
šeliai* — 52,00; H dalia, 225 pat, IrUt* — 53,00. nrfnU- 
tala viriellali............................................ .....................

Hanrikaa Tomai — Tamafatnkai, LIETUVIIKAS1S PAMARYS.
Pakalnės ir Labguvos, apskrity, su Įdomiais tpraiymals. Oiu- 
stradjomis ir dokumentacija. 336 psL, kaina 18.

P. KnlOnit, TARP 2ALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų daHu Uetuvor
' partizanu buities romanas 292 puslapiu- Kaina S3.

Janina NarOni, TRYS IR VIENA, jaunystė* itiiminliBaJ 
170 psL--------------------------------------------------------

M. Gudaiti, POVILAS MILERIS- biografijoa brocJal 2S3 
puslapiai -------------------- ------------------------

Knygai užsakant reikia pridėti S et. pakto iXlaidcma.

NAUJIENOS,

1731 S. Halsted 8L, CNcart*. m. IHM. — Td. HA 141W i

Jau kuris laikas atspausdintą Ir galima gauti knygų rinkoj*

Alekso Aferose mygi aprašanti paskutiniu (1MG-1S0S) setu 
Chieagos lietuviu gyvenimą ir Ja itliktus darbus pat Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lieturiu lawrijoa Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvižlavęc tietarU, pirse* 
Hetariu kolonijos, ju suorganizuoto* šalpos draugijoj Statytos baš- 
nyčios, įsteigti lalkriščiaL kuriu riao buvo 11L 41 teatro drsrtįrijs^ 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir >14 reiklesniu bnouhj feiognfi- 
Joa. Duoti dokumentai katalikišku, aocailistinh^ UdrnmianlBcu tr 
kitu organfraciju atlikti darbai. įsteigtos mokyklos, akaitytioa, bm-

ir kt. *
Norintieji Hą knygą Įsigyti, prašomi parašyti čekj arba 

Orderi
AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS

1789 S«. Hal»U4 84, Chleafe, ffl.
--- ; ...u .u,. ..'T.

1800 So. Hoisted St.

Ym eh auyoml Jfc»j ptn5x*I 4t- 
L'ata didelius d*rbu*. Plrax, jie pa* 
deda Jum* pasiekti asmeniikus jūsg 
niiimojimus. Antra, jie padeda »u- 
kvrti geresnę apylinkės bendruomenę 
k parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupoa, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikat&i, kurie ne- 
ša iki _ -t7%% |
palūkanų, priklausomai nuo įdėtos m 
sumos ir jos išėmimo. *

Investavimo knygelės gąskaitoa 
neša -

SAI
Chicago, UI. 60608

TI’RINTI DIDELES ATSARGAS

T< 421-3070 .
TTENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 

|«>LrU 1928 meUX
Iatatgo* plettKNM kiemai antomoblllama paatatytt.

LAMltNOS, CHKAOO I, ILL Thruid&y, May 11, 1978
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VE. BAKONAS
Maney

Pastabos530.00

Dr. K. SIDLAUSKAS

(Tęsinys)

nenori ardyti da- 
fevietoj įsteigti te-

Kitose JAV vietose: 
metams ____

persekiojimą, kas nešfdfcrmjf CT 
cipo nuostatais *

Helsinkio Aktas ir Belgrado 
Konferenciia

nam, su kuriais kalbėjau tele
fonu, kad jie, mane; labai ma
žos etninės (lietuvių) grupės 
laikraštininką (Los Angeles lie
tuvių radijo ir “Naujienų” ben
dradarbį) traktavo labai palan
kia prasme ir suteikė visas tuo 
laiku jų turimas informacijas 
kuriomis aš domėjausi. Mr. 
William M. Chesney Vice-Pre
sident, Nielsen Television In
dės, AC Nielsem Company, man 
už kelių dienų, po mudviejų pa
sikalbėjimo telefonu, atsiuntė 
net labai išsamią informaciją 
— studiją kaip A. C. Nielsen 
Co. surenka tokius davinius — 
statistiką (kas ir kiek, kokį fil- 
mą televizijoje žiūri — taigi ir 
kiek žiūrėjo Šimo Kudirkos fil-

teisę ir, palyginus, ramybę. Andrei 
bartinės tvarkos, kad ir netobulos, 
roru ir prievarta paremtą tvarką.

Andreotti jaučia, kad italams reikalingas naujas įs
tatymas, kuris leis vyriausybei pavartoti griežtesnes 
priemones prieš viešosios tvarkos ardymu Jeigu vyriau’ 
sybė nesiims priemonių terorui sustabdyti, tai teroristai 
išvers vieną vyriausybę po kitos ir atiduos visą Italiją į 
komunistų rankas. Komunistai gali turėti kelias organi
zacijas, bet jie vieningai ir suderintai veikia.

At *
■L0>;W
j-

Jesse Helms; ponia 
Schlafly, gov. Meldrim 
son. kongr. Phil Crane

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo 
9 vai. ryto iki 5 vaL va Varo, šeštadieniais — iki 12 viL

n®*
rys Darbo Ministeris, žymus advokatas Amb. Arthur

Skaitant Amb. GoMhcrgo ir kitų JAV delegacijos

Italijos socialistai demokratai pasiūlė premjerui An
dreotti paskelbti labai griežtą parėiškirrą, kuriuo atsa
komybė kristų kiekvienam “raudonosios brigados” na
riui už Aldo Moro nužudymą. Buvo patarta dabartinei 
vyriausybei imtis labai grįžtų priemonių prieš teroristus, 
žudančius ne tik įtakingus politinių partijų veikėjus, bet 
ir darbininkų unijis rinktus atstovus, kurie pasisakė prieš 
“raudonosios gvardijis” terorą visame krašte. Premje
ras sutinka, kad vyriausybė turi imtis visų griežtų prie
monių prieš teroristus, bet jis tai darys dabar veikiančių 
įstatymų ribose. Andreotti žino kad teroristai nesilaiko 
jokių Įstatymų, bet jis taip pat žino, kad vyriausybė pri
valo prisilaikyti įstatymų. Jeigu vyriausybė jų neprisi
laikys, tai tada tikrai krašte gali nebūti jokios tvarkos.

Andreotti vyriausybė galėtų būti griežtesnė, jeigu 
Italijos parlamentas priimtų naują įstatymą, įpareigo
jantį vyriausybę imtis griežtesnių priemonių. Bet tokio 
įstatymo dabartinė vyriausybė negali laukti, nes parla
mente yra didokas skaičius komunistų, kurie neleis to
kio Įstatymo pravesti. Jeigu socialistai demokratai būtų 
sutikę sudaryti koalicinę vyriauskbę su. Andreotti vado
vaujamais krikščionimis demokratais, tada gal būtų ir 
galima gauti parlamenti Įstatymą, liepianti imtis griež
tesnių priemonių ginklams kontroliuoti ir teroristams 
bausti. Tuo tarpu galimybės nėra, todėl negali būti ir kal
bos apie griežtesnes priemones. Demokratinė Italijos vy
riausybė yra pasiryžusi prisilaikyti įstatymų, kurie ne 
tik leidžia vyriausybei valdyti kraštą^ bet. liepia laikytis 
Įstatymų ir gerbti krašto piliečių-, teises.

Leikraštininko praktikoje pa
sitaiko net, sakyčiau, links
mų” momentų — aptariant ga
na rimtas temas. Staiviebas- to
kių. Simo Kudirkos filmui pra
ėjus per visą Ameriką š. m. sa
usio 23 d-, kilo man mintis, kad 
reikėtų ištirti kiek žiūrovų tą 
filmą Amerkoje matė, žinojau, 
kad tam yra priemonių ir būdų 
— bet kur, kas, kaip ir kada? 
ž savaitės suradau; kad tą fil
ių sausio 23 d. Los Angeles 
: este — tik Los Angeles mie-- 

e — žiūrėjo apie vienas mili
jonas žiūrovų. Tą žinią, parem
damas autentiškais dariniais ir 
šaltiniais, tuoj paskelbiau per 
lietuvišką radiją. Bet to man 
nebuvo gana: nusistačiau ištirti 
kiek žiūrovų tą filmą matė vi
soje Amerikoje. Pradėjau “ke
liaut?’ telefonu aplink visą A- 
meriką, kol priėjau iki autentiš
ko skaičiaus bet ir. žodžio 
“STOP” — tą skaičių paskelbti 
reikia gauti to ir to asmens, ten 
ir ten esančio sutikimą. Gavau 
ir tai. Ir turiu čia pareikšti sa
vo nustebimą ir kartu padėką,

Italai jau seniai turi spręsti kelias valstybės ir tau- 
tos gyvenimo problemas, bet prie sprendimo neprisiren
gia, ir dažnai paties sprendimo net formuluoti bijo. Tą 
klausimą sprendė kitos vakarų ir šiaurės Europos vals
tybės, bet joms buvo lengviau rasti sprendimas šiandien 
degančioms Italijos problemoms.

Šių metų kovo 16 dieną grupė Italijos teroristų pa
čioje Romoje sustabdė buvusio Italijos premjero ir įta
kingo krikščionių demokratų partijos vado Aldo Moro 
automobilį, penkis automobilį lydėjusius sargus teroris
tai nušovė, o patį Aldo Moro paėmė nelaisvėn. Policija, 
karabinieriai ir kareiviai labai atidžiai krėtė kiekvieną 
įtariamą Romos kvartalą, ieškodami žudikų, bet jų ne
pajėgė surasti. Policija paskelbė, kad ji žinanti visų žu
dikų vardus ir pavardes ,bet iki šio meto nepajėgė jų su
imti. Pats Aldo Moro iš nelaisvės rašinėjo laiškus savo 
žmonai ir atsakingiems vyriausybės pareigūnams^ bet 
iki šio meto vyriausybės atstovas nesutiko priimti Aldo 
Moro prašymų ir teroristų reikalavimų.

Italų premjerasr Giulio Andreotti - glaudžia^ bendra
darbiavo su Aldo Moro, kai šis ėjo premjero pareigas. Jis 
kiekviena diena susitikdavo ir susitinka su Aldo Moro 
šeimos nariais, bet jis nepriėmė nei vieno “raudonosios 
armijos” pasiūlymo. Pradžioje “raudonosios gvardijos” 
vadai reikalavo didelių nuolaidų ir koncesijų “raudono
sios gvardijos” veiklai, bet Andreotti nesitarė ir nesiren
gia tartis. Andreotti yra įsitikinęs, kad “raudonosios gvar 
dijos” nariai yra pasiryžę sunaikinti dabartinę pokari
nės Italijos santvarką. Kad ir didžiausią nuolaidą jiems 
padarytum jie apsisuks, užmirs ir dar daugiau pareika
laus. Andreotti labai gerai žino, kad Italijos komunistai 
“atsiskyrė” nuo Maskvos komunistinio judėjimo, bet jis 
taip pat žino, kad italai gauna iš Maskvos stambias su
mas pinigų savo veiklai stiprinti. Andreotti žino, kad Ita
lijos “raudonosios brigados” eilėse nėra užsieniečių, bet 
jis labai gerai informuotas apie instrukcijas, ateinančias 
iš Irako. Be to, Prancūzijos pasienyje raudoname auto
mobilyje rasti dokumentai rodo, kad Italijos komunistai 
palaiko glaudžius ryšius su Prancūzijos komunistais ir 
įtartinais prancūzų komunistais. Andreotti taip pat yra 
įsitikinęs, bet kokia nuolaida, padaryta “raudonosios 
gvardijos” vadams bus tiktai pirmas žingsnis į tolimes
nes nuolaidas, kurios visiškai išardys dabartinę tvarką,

— Amerikos konservatyvieji 
savo tarpe pravedė rinkimus, 
kuriuos laimėjo Ronald Rėagor. 
Po jo seka Anita Bryant, sen.

Phyllis 
Thom- 
is Uli-

Su dideliu dėmesiu perskai
čiau A. Pleškio samprotavimus 
jo straipsnyje “Spaudą pavar
čius” (“Naujiemu” Nr. Nr. 65,66 
š. m. kovo mėn. 20 ir 21 d.d.), 
kur jis polemizuoji su A. G. 
Grigaliųnu dėl jo (Grigaliųno) 
siųlomo rinkinįo (anglų kalba) 
“Pažadai ir Faktai” išleidimo ir 
paskleidimo JAV politikos slu- 
oksmiuose, pačiu Prezidentu 
pradedant. Leidinys, atsieit, bū
tų rinkinys Amerikos vadovau
jančių politikos žmonių pasisa
kymų Lietuvos reikalu, paža
dant Lietuvos laisvės atstatymą 
remti. Bet dabar, tuo leidiniu, 
jiem būtų prikaišiojama, kad 
tie politikos vadovai pažado nei
štesėjo ir Lietuvos . . ; neislai- 
svino. A. Pleškys labai taikliai 
pastebi (mano manymu), kad 
toks leidinys būtų (anais laikais 
palankiai mums kalbėjusių ir 
kai ką veikusių) įžeidimas, o ir 
dabar naujų draugų mums ne
padarytų. Labai teisinga A. .Ple
ikio pastabi: “ar jūsų valdžia 
ir karinės jėgos bolševikų oku- 
pacijaipasipriešino, ar nors 
bent protestą pareiškė”? Jis A. 
Pleškys, galvoja, kad toks klau
simas galėtų būti pastatytas 
lietuvių, ar pabaltiečiv delega
cijai State Dep-te, pristatančia' 
tą “pažadų ir įsipareigojimų” 
:eidinį vaidžios pareigūnams

Nežinau, ar pats A. G. Griga
liūnas drįstų su tokia “knyga’’ 
eiti į State Dept-tą. Mūsų veik
sniai, man rodos, yra ganėtinai 
apdairūs ir “politikoje apsitry
nė”; gana dažnai lankosi State 
Dep-tž bet iki šiol nerado rei
kalo nei tokią “knygą ųleišti 
nei ją aukštiem valdžios parei
gūnam kaišioti. Tiirbūt; kad 
taip reikia ir taip — gėriau, bent 
mandagiau.

Bet kam šū tokiais išmeti
nėjimais eiti i State Dep-tą? 
Prieš kokį dešimtmetį, naujose 
Šlvd pafėlgošė, pradėjau ‘dirbti 
su naujų bendradarbiu — A* visiem tiem aukštiem pareigu nois.

Nielsen Co. Čikagoje, davė-man 
leidimą (telefonu) paskelbti ne
tik mano prašomus javinius, 
bet ir naudotis man atsiųsta in
formacija — kaip toki daviniai 
surenkami. Tuo leidimu labai 
greitai pasinaudojau, paskelb
damas per Los Angeles lietuviš
ką radijo valandėlę, kad Simo 
Kudirkos filmą “The Defection 
of Simas Kudirka” š fn. sausio 
23 d.^’visoje Amerikoje žiurėjo 
23,85(T.D00 žiūrovų (diydcš’mt 
trys milijonai astuoni šimtai 
penkiasdešimt tūkstančių). Joks 
lietuviškas laikraštis ar veiks
nys tuo nesidomėjo, taip pat 
tas skaičius nebuvo paskelbtas 
jakiame amerikiečių laikrašty
je. Aš buvau pats pirmas tą 
skaičių pranešęs telefonu net 
Simui Kudirkai, kuris į mano 
klausimą, ar žinąs kiek jo fil
mą žiūrėjo atsakė, kad: 
“. . . męs tikrai nėžirome”. 
Džiaugiuosi, kad galėjau pain
formuoti ifldno Stradimu” ir 
patį filmo baltininką — mielą 
Simą.

(Bus daugJair

pusei metu-------
trims mėnesiams 
vienam menesiui

merikos karo laivyno atsargos 
karininku. Dirbome ta patį dar
bą, prie to paties stalo. Susipa
žinome, net susidraugavome. ’ 
Pradėjome' išsikalbėti politinė-j 
mis temomis, žinoma, iš savo 
pusės supažindinau (nebe to 1 
kad jis daug-inaž apie Lietuvą 
jau buvo žinojęs), su Lietuvos 
klausimu — Lietuvos okupaci-Į 
ja. Kai pastebėjau, kad Sorie-Į 
tų Rusija Lietuvą užėmė — o-į 
kupavo karine jėga, mano ben
dradarbis paklausė:” . . . ]___
laiko jūs laikėtės — priešino-, 
tės?”. Kai pasakiau, kad nebu-Į 
vo Į okupantaą paleista nei vie
no šūvio, mano bendradarbis 
pirštu j mane rodydamas neju
okais pastebėjo:” ... tai ko jus 
(lietuviai) dabar čia verkiate?”. 
That’s it, Mr. A. G. Grigaliū
nas ...

$33.00
$18.00
$10.00
$ 3.50

Italijos komunistų organizuotas terorizmas yra nau 
jas reiškinys visuomeniniame Italijos gyvenime. Italijos 
vyriausybė labai atidžiai studijuoja “raudonosios gvar
dijos” vadų padalytus pareiškimus, bando išaiškinti jų 
tikslus ir išmatuoti jų galią, bet iki šio meto nepajėgia 
to padaryti. 'Vyriausybė turi daugiau '■ informacijų apie 
naujai atsiradusius teroristus, bet visų ji negali skelbti* 
Sprendimui padaryti reikia tikslesnių žinių. Jiė nėt fiė- 
žinanti, kas pačioje Italijoje valdo teroristus.- Jtį Veikt 
mas yra organizuotas, bet vyriausybė nežino^ kaip jis 
tvarkomas. Tuo tarpu Amerikos žurnalistai, Raymond 
Carroll, Tony Clifton ir kiti susirado Įtakingiausius “rau 
donosios gvardijos” Vadus ,su jais pasikalbėjo ir News
week žurnale paskelbė Įdomesnes jų mintis. Pagal šių žur 
nalistų surinktus duomenis, Alberto FfančėšČhini" yra 
Įtakingiausias “raudonosios brigados” šalininkas, šiau
rės Italijoje jaunas Alberto buvo išdykęs berniukas, nu
baustas ir uždarytas į vyno rūsį. Ten jis įsitikino, kad ta 
pęs velniu, o kai išėjo, tai pradėjo organižuoti /“raudono' 
sios brigados” narius, šiandien Franceschini valdo dide
lę “raudonosios brigados” kuopą. Dešinioji jo ranka yra 
Paolo Ferrai. Visi jauni, vos 30 metų persiritę vyrat Gal 
amerikiečių paskelbtos žinios netikslios, bet italų, polici
ja galėtų jas patikrinti. Jeigu “raudonosios brigados” 
vadus surado amerikiečiai, tai juos gali rasti ir italai. 
Suradę “raudonosios gvardijos” ir juos išklausinėję, 
klausimo gali neišspręsti. Iš tolo problemos atrodo papras 
tesnės, negu vietoje, bet klausimą turės spiesti itdlal, 
kaip jį išsprendė vokiečiai, britai, olandai, skandinavai 
ir kiti. >'

bėtis, kaip tiksliai ir taikliai buvo atremiamos įvai
rios Sovietų Sąjungos ir jos satelitų delegatų machi
nacijos, bandant iškreipti Helsinkio Akto prasmę, pa
imti iš konteksto atskirus posakius arba savaip aiš
kinant atskirus Helsinkio Akto nuostatus.

Atrodo, kad pirmoj eilėj Sovietai ir jų ištikimi sa
telitai norėjo atmesti betkokias diskusijas apie pilie
čių padėti jų kraštuose, pasiremiant Helsinkio Aklo 
Vl-ju principu, kalbančiu apie nesikišimą į vidaus rei
kalus, kurie įeina į atskiros valstybės jurisdikciją (įdo 
mestic jurisdiction).

Visa, bėda, kad tolimesnė šio principo kalba iš
ryškina jį, kaip atsisakymą nuo ginkluotos intervenci
jos arba kokio nors karinio, politinio ar ekonominio 
spaudimo prieš kitą dalyvaujančią valstybę, kuris pa
liestų jos iš suvereniteto kylančias teises arba rem
tų teroristinę ar kitokią šubvfcrsyvinę veiklą^ turin
čią tikslą ^smurtu pakeisti valstybės rėžimą.

Tod<4 armb. Goldberg skelbė Belgrado Konfeernci* 
joj, kad Vienos vyriausybes aiškinimas apie kitos vy- 
riausybės laikyseną, pildant Helsinkio Akto nuosta
tus, negali būti laikomas, pagal definiciją, kišimusi į 
kitos valstybės vidaus reikalus.

Žmogaus teisėk, kalbėjo Amb. Goldbergas, yra ly
giai pagal ankstybesnius susitarimus ir Helsinkio Ak
tą, tkipfelpasidaritfsfos tarpTeises ebjėkfu, to
dėl kalbai apie jų apsaugą negali būti atskiros vaįsty- 
bes-vidaus reikalas. Atskiros valstybės įstatymai, lie
čiu žmogaus ir piliečio teises, turi atitikti tarptauli-

Lietuvos Generalinis Konsulas Kanadoje Dr. J. 
žmuidžinas sugestionavo, kad tos kitos Europos vals
tybės gali būti tik Baltijos valstybės. Ir iš tiesų, į So-| 
vietų Sąjungos sienas, pagal Helsinkio Aktą, neįeina pasiruošė Belgradu Konferencij 
Baltijos valstybių teritorijos. Atrodo, kad Sovietai ir daryta bendra Kongreso 
šioje vietoje bus neapsižiūrėję, kaip įvyko ir su paža 
dais gerbti žmogaus ir piliečio teises.

Amerikos Lietuvių Taryba savo memorandumeise vaistyncse. jungtinių AmeriKOs valstybių cielegaci- 
JAVBelgrado Komisijai kaip tik ir pateikė šitokią šios’jos vadovų Belgrade buvo paskirtas pirmo rango Ame

Akfr) v1etos interpretaciją, kūfi trinčių ^i-jr)kos teisininkas, bdvęs JAV Aukščiausiti Teismo 
(iklPTAV vx4s1\Ihu užimtą Baltijos valstybių prievar
tines aneksijos napripažinhno poziciją. Kaip neseniai 
teko patirti iš ai akingo JAV pareigūno, šitokią inter 
pretaciją pripažįsta ir Valstybės Departamentas. narių pareiškimus Belgrado Konferencijoj, reikia ste* nianis standartams. Jokia Helsinkio Aktą pasirašiusi

Noriu iškreipti visų dėmesį, į vieną šio principo 
teksto vietą. Trecio principo tekstas sako, kad daly
vaujančios valstybės laiko neliečiamomis vienos ki
tų sienomis, lygiai kaip ir visų kitų Europos valstybių 
sienas. Kadangi tik vienintelė Albanija nepasirašė Hel 
sinkio Akto, tad kokios kitos Europos valstybes, šalia 
Albanijos, gali įeiti į šią kategoriją Europos valstybių, 
kuriu sienos skelbiamos neliečiamos?
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I Pagrindiniais Lietuvos laisvės bylą liečiančiais 
I Helsinkio Akto principais tekių laikyti IV-tą princi
pą, skelbiantį valstybių teritorinę, neliečiamybę; VIII 
-tą principą, nusakantį tautų teisių lygybė ir laisvą 
tautų apsisprendimą^ taipgi X-tą principą, kalbantį 
apie tarptautinės teisės pareigų sąžiningą išpildymą^ 

Kalbant apie Helsinkio Akto principus, tenka 
! pabrėžti, kad reikalas eina ne apie kokius nors politj* 
kos principus, o apie per dešimtmečius išdirbtus ir 
įvairiais tarp laidiniais susitarimais nustatytus ir šį 
kartą 35 valstybių Helsinkio Akte suformuluotus tarp
tautinės teisės principus. O Belgrade Konferencijoj 

’JAV delegacijos buvo pakartotinai užakcentuota, kad 
• Helsinkio Aklo principų dalis sudaro integralinę viso 
Aklo dalį, nort diskusijos šį kartą lietė daugiausia 
tik žrhogaus ir piliečio teises.

3. BELGRADE,KOM-ERENClJOS INTĖRPRETAC.IJ()S 

Reikia pripažinti, kad jAV-bės labai kruopščioj 
Iš anksto bi vo >u- 

Adminldracijos atstovų 
vad. Belgrado Komisija, kuri per eile mėnesių rinko 

r žinias apie Helsinkio Akto pildymd jį pasirašiusio- 
savo memoranduinelsė valstybėse. Juhgtinių Amerikos Valstybių deleg

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1739 So. Halated St, Chicago, 
m. 60608. Telef. 421-6100.

Pinigus reikia aiųsti pašto 
Orderiu kartu ga ūžukymu.

As of December 1, 1977 
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.

Nuo gruodžio pirmos d. 
Dienraščio kainos:

Chicago j e ir priemiesčiuose: 
metams-------------------

pusei metų ___________
trims mėnesiams ______
vienam mėnesiui _______

valstybė negali žmogaus teises aiškinti siauriau, negu 
kitos tą Aktą pasirašiusios valstybės.

Kalbant apie žmogaus ir piliečio Jleises, tenka 
pastebėti, kad esama diametralaus skirtumo tarp tų 
teisių supratimo Vakarų demokratijų ir Rytu sovieti
nės santvarkos sistemų.

Vakarų valshbių sistemose žmogaus , ir piliečio 
teisės, kurios vadinamos įgimtomis žmogaus teisėmis, 
yra pirmoje eilėje saugomos prie? pačios' valstybes ir 
jos biurokratinio elemento tų leistų latržymjf. ^vatįiiau 
šią jų apsaugą užtikrina nepriklausoma valstybėj teis 
mų galia. —

Sovietų Sąjungoje ir pas-jos satelitus žmogaus tei
sių apsaugą garantuoja valstybė, kuri neturi neprik
lausomų teismų, o turi tik vieno* kotriunisHy partijos 
sisfeibą if- plattj valstybės saugtufio policijos aparato, 
kuriam praktiškai ir pavesta toji žmogaus Ir piliečio 
teisinė apsauga. v •

Netrūko Belgrade JAV delegacijos Sovietams pa
sakytų ir sarkastiškų pastabų, kad doleriu trūkumu 
negalima paaiškinti Vakarų Europos radio stočių 
trukdymu, arba kaip galimu paneigti žmogau* darbo 
galimybes kraštuose, kurie tiek daug akcefitnnja j*tei- 
sę į darbų”. * 7 A

: Aiškiai pasakyta pneš HelsinUo grupni žmonių 
to prin-

$16.00
$ 9.00 
$ 3.00

Kanadoje: 
metams_______ _____$33 .OC
pusei metu ---------
vienam mėnesiui __

_____ $18.00
------- $ 3.50/__ ___

Užsieniuose:
metams--------------
pusei metu

_____ .$34.00
____  $18.00

vienam mėnesiui _______ $ 4.00



IHL K G. DALUKAS 
RKUMRUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINtKOLOGINI CHIRURGU* 

M49 Sa. PuUskj Rį (Cr»wter8 
*dteal BuiHlnsl, Tat LU 54444 j 
F.li"»a ganius pasai ausitarims. !

aar^iliepia, akambioti 374-8004.'

INKSTŲ IR iLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Talcf. M5-0533 
Vaiky Medical Center 

840 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direkrontM

1938 Sv Hanheim Ri, Westchester, IL.
VALAMX1S: 3—9 darbo dienomis ir

Restauruota Trak, pilis

NEVAilNiS TRAUKINIAI
CHICAGO. — Amtrak b-vės 

keleiviniai traukiniai iš Čikagos 
tiesiai į Floridą. San Francisco. 
Texas, Mexico ir Seattle daug
iau nebevatinėe. Tais galeiin- 
kelio ruožais keleiviniai trauki
niai išbraukiami iš tvarkaraš
čio.

ATPIGS SALOTOS
WASHINGTON, — Žemės ū- 

kio department© pranešimu, 
salotų kainos buvo labai pakilu
sios, bet nuo šiol jos pradės kri
sti. Pask departamento, netru
kus galėsime valgyti pigiomis 
kainomis pirkdami salotas.

T-* : sa-^2Z *Hm SO-2728
LAIŠKAS KEOAKCUAl

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

“P*laiminti, kurie nemato ir įtikėjo*. — Jono 20:29.
Dabar dar tamsu, kol dar neužtekėjo Teisingumo Saulė, kuri apšvies ir 

savo spinduliais išgydys pasaulį ir pašalins visas abejones, baimę ir nesu
sipratimus. Todėl dabar Viešpats reikalauja tikėjimo ir Žada atlyginimą ir 
palaiminimus tik tiems, kurie gerais darbais parodo savo tikėjimą. Mes gy
vename tikėjimu, o ne regėjimu ir stengiamės laimėti aukštąjį atlyginimą, 

į kurį matome tik tikėjimo akimis. Mes esame paklusnūs Tam, kuris kalba iš 
dangai*; kurio balsą dabar tik nedaugelis girdi. Bet tie. kurie dabar yra 
paklusnūs ir eina jo pėdomis, gauna didesnių ir gausesnių palaimimo neto
limoje ateityje bus išaukštinti ir gaus garbę, šlovę ir nemirtingumą, ir 
dalyvaus su pagarbintuoju Kristumi jo karalystėje.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir padeda idek^eeną. Bet «ur yra mi
rusieji? j tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties'’, Kurią gausite ne
mokamai. Rašykite: » — -

F. ZAVLST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL 60629.
IV. RAŽTO TYRINĖTOJAI.

TEI----- BE 3-5893 j
PR. A. B. GLEVECKAS! 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 Wwt 103rd SfrM) 
Vahotdot pagal suaitanmą.

Didžiai gerbiamas NAUJIENŲ 
redaktoriau:

j Mes, tos delegacijos, kuri 
Į kreipėsi į kun. Algimantą Ke- 
■zį S. J., kad Jis, būdamas Jau
nimo Centro direktorius, nelei
stų rodyti tos įstaigos patalpose

olą kuu. Leoną T. Zarembą, m. balandžio m. 22 dieną.* tad 
□rašant Jo tarpininkavimo, kad prašome paskelbti Naujienose 
būtų atšauk-tas tas melagingas ir tą laišką, kurį parašėme je- 
kun. Alg Kezio tvirtinimas.

Pradžioje jėzuitų provincio-
zuitų provmciolui, kaip įrody- 

iiną, visuomenei, jog delegacijos 
as kun.'T. P.'/Iįemba^r'oifė P33 kun* Kez» 'vkdonwji 
norą pasikalbėjimui Ir galimam 
tinkamam susitarimui.

Po sutartų pasimatymų ir at-
tiesioginiai per jėzuitų hierar
chinį viršininką tam. kad Jam

DR. FRANK PLECKAS ! komunistų pagamintų filmų
įvykdomosios komisijos daly
viai, prašome paskelbti Jūsų re- 
ragojamame dienraštyje šį mū
sų pareiškimą: — Kadangi kun.

• Alg. Kezio paskelbtas šmeižtas, 
Vai agal susitarimą, Uždaryta tree jog nies Jį buvome ‘užpuolę prie 

_ : j altoriaus’, iki pereitu metu pa
DR. LEONAS SEIBuTIS baigos nebuvo atšauktas, prie 

įšingai, vienuolijų administruo- 
Įjamoe spaudoje buvo 1 
Imas tas “užpuolimas”.

Tad nepakęsdami tokios ne- tas. 
tiesos kartotiną skelbimą, mū
sų delegacijos vykdomoji komi-: kymas tarpininkauti,

OPTOMETRISTAS 
KALBA LIETIJVTSKAT 

2418 W. H $L TeL 737-5145 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

“contact ienses"’

INKSTŲ, PŪSLĖS ft 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

ketvirti. 5^7 vaL vak 
Ofiso teleL 776-2880 . 

Rezidencijos telefu 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

B«ndr« praktika, spec. MOTERĄ ligoj.
Ofisis 2652 WEST 5yth SYR2ET į 

Tel. PR 3-1223
OFISO VAL.X pirm., aatxad^ treciad.1 
ir penki. 2-4 ir 6-3 vaL vak. S^tadie- 
^iais 2-4 vai. popiet ir kitu laiku 

pagal smntarimu

virų pasikalbėjimų b* pasikei- tarpininkaujant butų atšauktas 
dmų laiškais, kun. L. P. Zarem-Iku* Algimanto Kezio, S. J., pa-

kartoja j

ba, pakeitė pradžioje parodytą 
savo gerą norą teisingai išsprę- . 
sti “užpulto kunigo prie alto
riaus’* netiesą.

Kadangi kun. L. P. Zarembos 
atsisakymas nuo tarpininkavi
mo paliko dar neatšauktą kun. 
Alg. Kezio paskelbtą šmeižtą, 
tai mumis verčia visu rvžtu vei
kti toliau, kad jis būtų atšauk-

Kun. L. P. Zarembos atsisa- 
muinis

___  sija kreipėsi j jėzuitų provinci- privertė atsakyti Jam raštu š.

H ŠILEIKIS 0. P.

Aparatai - Protezai Med. ban
džai. Spedah pagalba Lajoms. • 
(Arch Support/ ir t L

2850 West 63rd St, Chicago. III. 60629 
T.tef.j PRosp^t 6-5084

I Gėlės, visoms progoms
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Taifūnai PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Driship 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Te{. 499-13T?

JOHN RUKŠTELA
Gyv. St. Petersburg, Florida

Mirė 1978. jn. gegužės 9 d-. 10;10 vai. ryto sulaukęs 93 metų am
žiaus. Gimęs Lietuvoj, Zarasų aps., Salako mieste. i

Amerikoje išgyveno 73 metus. . • - -
Paliko nuliūdę: 2 dukterys — Aldona Steponaitis, jos vyras John, 

gyv. Detroit, MicL, ir Genevieve Jomantas, jos vyras Vacys, gyv\ De
troit, Mich., žentas Anthony Statkus, posūnis Algerd YoduaLsu šeima, 
3 anūkai, 2 proanūkai ir kiti giminės draugai ir pažįstami Lietuvoj 
liko sesuo Elizabeth. Velionis buvo tėvas mirusių Violet, ir John, 
patėvis mirusio James.

Penktadienį 2:00 vai. p. p. kūnas bus pašarvotas Mažeika-Evans ko
plyčioje, 6845 S. Western Ave.

Šeštadienį, gegužės 13.dieną 1:00 vai. p. p. bus lydimas iš. koply
čios į Lietuviu Tautines kapines.

Visi a. a. John Rukštelos giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Dukterys, posūnis, sesuo* anūkai, proanūkai, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Evans ir Sūnūs.
T«L 737-3600.

skleistas metas.

Delegacijos pas kun.

Algimantą Kezį 
Jonas Tijūnas 
Juozą Bagdžius 
L. Dubauskienė

K. Raminas

NUžOVS MOKINĮ
ANKARA, — Turkijos mokyklų 
studentai yra politiškai susis
kaldę į kairiuosius ir dešiniuo
sius, kurie tarpusavyje pešasi, 
kartais net pavartodami gink
lus. »

Vienose studentų peštynėse 
pietų-rytų Turkijoje, Nazip mie
ste, studentams susipešus, bu
vo nušautas vienas gimnazijos 
(high School) ui<J<mys. Po to 
įvykio, studentai apmėtė akme
nimis policijos būstinę.

DAUGIAM NUSIKALTUM U

Čikago, — Teisės mokslus 
baigusi juodukė Arlene Otis už
siiminėjo klastojimu, neteisėtai 
išgaudama iš šalpos įstaigų ne
mažas sumas pinigų. Klastingu 
būdu iš viso ji išgavo 150-840 
dot

Jį yra suimta. Dabar vyksta

—Mokslininkė Margaret Meac 
tvirtina^ kad šių dienų jaunimas 
yra daug judresnis, o tas judru
mas juos nuveda į bėdą. Ji pati teismas. Teisine iškilo nauji jos 
jauna buvtlsi judrų bet dabar 
jau lėtesnę/^ '

pridaryti sukčiavimai. Tuo bū
du ji kaltinama 614 atvejais.

URŠULE BARBORA STANCIKAS

Mažeika S/Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
DAIMIDGAIDAS

SENIAUSIA IR DEDŽLAUSLA LaIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDUIONED KOPLYČIOS

PER KRAUSTYMAI

MOVING 
Laidiniai — ®Una aparauda 

ŽEMA KAINA 
R. iERĖNAS 
Tat WA 5-8063

Strawberry Pie Snells Pleasure

Pagal tėvus Bsdvytaitė.
Gyv. 4720 S. (Hamlin Ave.

Anksčiau gyv. Brighton Parke.
Mirė 4^78-n*, gegezės 9 d., 10:40 vai ryto sulaukusi 79 metų amžiaus.

Gimusi Lietuvoj -Kvėdarnos parap^ Kukšteras sodyboje. , 
Amerikoje išgyveno 60 metu.
Paliko nuliūlę: duktė Stella Jurėnas, žentas Benedict, 2 sūnūs — 

Anthony. martPPatricia. ir Stanley, 4 anūkai — Albert Jurėnas, įo 
žmona Barbora, Edmund* Jurėnas, Bill Staneik ir Vickie Lee Stancik7 
2 proanūkai Michael ir Jennifer Jurėnas bei kiti giminės, draugai 
ir pažįstami. -

Velionė buvo žmona mirusio Stasio.
Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje;, 4330 & California Ave.

Penktadienį, gegužės 12 dieną 9.00 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 
j Nekalto Praridėjiico parapijos bžanyčią, o po gedulingų pamaldų bes 
laidojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Viši a a. Uršulės Stancikienės giminės, draugai^ ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lailetnvėse ir suteikti jai paskutinį patar-

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

MOVING
Apdraustas perkrausfymis 

S jvairiv atstumy.
ANTANAS VILIMAS

Tat. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS 
RAPUO iEMAOS VALANDOS 
Visos programos Iš W0PA.

Lietuvių Icelbe: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais mio &30 iki 9*-30

V«dt|« Akbw Dtokw
Telef.: HEmlock 4-24U •

Tttt So. MAPLEWOOD AVE. 
OHCAGC, ILL

----------- . '

In France they are les fraisea. in Italy le Fragote, in Germany 
die erdbeeren. We call them strawberries and, at the peak of 
perfection, they are truly special eating. Nothing sarpassea 
Fresh Strawberry Piel In thia version, Birds Eye Cool Whip 
non-dairy whipped topping provides a smooth bose to hold 
the jellied ripe berries. Either graham cracker crumb crost or 
pastry crust may be used — the ‘^store-bought* kind or your oWw 
favorite recipe. In either case, the firushed pie M acmrnptiom.

Fresh Strawberry Pie
Few drops red food 

coloring (optional)
1 baked 9-inch graham 

cracltar crumb crust 
o< pia sheU. cooled 

1-1/2 cups halved fsesh 
strawberries

Nuliūdę lieka:
Duktė, sūnūs, anūkai, proanūkai, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Dovydas Gaidas ir Geraldas Daimid.
?Tel. 523-0440.

(RYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
ATKSTS TUTOMOBIL1AMS PASTATYTI

NARIAI:
Ckica^of
Lietuviu
Laidotuvių
DirertoriĮ
AMociacijos

AMBULANCE 
PATARHAVP 
MAS DIENA 

IR. NAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

4307 So. UTUANICA AVENUE. Phone: YArdi 7-3 W
GENEVIEVE MILAUCKAS

package (3 az.) rtra^- 
berry dr strawberry
banana flavor gelatia 

cups boiling water 
tablespoons sugar 

ntainer (4-1/2 o€.) 
xozen whipped 
topping, thawed

Dissolve gelatin m boiling water; measure 1/2 cup and cruu 
until slightly thickened. Fold thickened gelatin an<Tsugar into 
the whipped topping; add food coloring. Chill again, if naers- 
sary, until mixture wiB mound. Line bottom and sides of 
ęrumb crust with the whippod topping mixture, mounding 
high around edge. ChR. Meanwhile, CbW femahrtrtC’ gvIorio 
until thickened; srir in strawbemoa* Spoon into tho whipped 
topping-lined crust without catering the nm around the edge. . 
Chill until firm, at least 3 bona.__ . ■ — *

1-2/3
2

Gyv. 7900 W. 11 St, Palos Hills, anksčiąu — Cicero, III.
Mirė 1978 m. gegužės 9 d., 1:00 vai. popiet sulaukusi 87 metų am

žiaus. Gimusi Lietuvoje.
Velionė buvo našlė mirusio a. a. Anthony Sr.
Amerikoje Sgyveno įi metus.
Paliko nuliūdę:’ sūnus Anthony, duktė Genevieve žiūraitis, žentas 

Charles, 5 ^aūkai ^- Charles, George. Patricia, Aldona ir Genevieve, 
9 proanųtai,'brolis Peter Jenerick. brolienė Helen ir kiti giminės, drau
gai bei pažįstami

Priklausė Lietnfių Prekybos Rūmams.
Kūnas pašalnotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 W> 71 SL
PenktadienL.gegužės 12 dieną 9;00 vaL yto bus lydima iš koply

čios t iv. M.' Gimime parapijos bažnyčia, o po gedulingų pa
maldų bos Mdąjatna šv. Kazimiero laetuvią lipinėse.

Visi a. a. Genevieve MiUuckieoės giminės, draugai ir pozistami nuo
širdžiai kviečiami da^vaoU laidotuvėse ir suteikti jai paskatinį pa
tarnavimą ir trįwęihininm>

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė, Cicero, OL Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
So. CALIFORNIA AVE. Ph<w«: LAfayMU 3-357>

GEORGE F. RUDMINAS
J31S So. UTUAN1CA AVK. Tri.: YAH. 7-U»-U»

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LAUKA WICF>

2424 WEST 69ta STREET KApvMk 7-1318
2314 WEST 23ni PLACE VUtIbI> 7-S«7>

11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Paloa Hilta, PL 874-4418

% *. Nubudę lieka:
*/ Sūnus, duktė, anūkai, brolis giminės

LaidoU^Hų Mekiorius DonaM A. Petkus, TV1. 376-2345.

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTKD STREET Phone: TArds 74*11

NAUJiKMOi. CHICAGO a, ILLThrusdav, May IL 1971



2625 West 71st Street
TeL 737-7200 arba 737-8334

HELI-ARC WELDERSTEL. (312) 477-5518

Petrokaitis

Visas ir visus kviečiame i didžiąją talką.

Adresas

Pavardė ir vardas

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

Adresas

Adresas

Pavardė ir vardas

RIMTAS NAMŲ 
PARDAVIMAS

matęs 
plepa

uzsi-
me- 

Ame-

BU1LDERS AND CONTRACTORS 
N*my Statyba Ir Remontai

loll Frwk Zapoili 
uošvi w.vsth st 

GA 4-3654

Experienced 
Heli-Arc welders, 

light gauge. 
APPLY MORNINGS 

2647 N. Clybourn St.

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

p. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

LAIKRODŽIAI Ir BRANGINYBU

Pardavimas ir Taiiyaua 
2646 WEST 6tth STRUT
Tolefj RipuMk 7-1941

Mes} 
x jiems siusime Naujienas dvi sa- 
{vaites nemokamai.

M. i I M K U S 
Notary PuHte 

INCOME TAX SERVICE

Namai, lamė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60608

i 4259 S. Maplewood. TeL 254-7450
4 Taip pat daromi vertimai, giminiu 
! iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai.

Susivienijimas Lietuvių Ame 
rikoje. paskelbė naujų narių 
įrašymo vajų. Tėvynės € nr. 
klausimų ir įftsakymų formo
je yra informuojama, kaip įs
toti į SLA. čia duodu tik at
sakymus:

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS 'TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJ1MAIS —

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į. .L'l f*.

RENTING IN GENERAL 
Nuomom

LEGAL SECRETARY
Medium sized loop law firm seeks 
secretary to work with partner in 
firm. Experience in Corporate and 
Probate Law preferred. Must have 
good typing & dictaphone skills. Top 
pay & benefits. ,

CALL OFFICE MANAGER 
236-9850

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

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
mažindamas susirašinėjimo_išlaidas._ Priede__ —1.__  dot _ ________

Pavardė Ir vardas_____________ __ ________ 3_______________________

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto laldimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tol. 927-3559

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

Pavardė ir vardas __________ __________________________________

MRS. ADAMS 
READER AND ADVISOR 

SKAITO IŠ DELNO IR IŠ KORTŲ
Jus galėjote skaityti apie ją laikraščiuose arba ją matyti 

TV ekranuose. Dabar ją galite pamatyti asmeniškai- Ji yra 
gimusi būti Dievo įrankiu. Nelaikykite ją ateities spėjike 
arba netikra ligų gydytoja ... Ji garantuotai Jums padės 
bet kokiose Jūsų problemose. Vienintelis vizitas Jus tai įti
kins. ši moteris yra čia Jums padėtu Visi vizitai yra priva
tūs, galimi 7 dienas savaitėje. Telefonuokite susitarti dėl 
laiko.

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar

Kiekvienas tvarkingas Ame
rikos bei Kanądos lietuvis ap
sidraudžia ’ne tik savo sveika
tą, bet ir gyvybę, kad bet ko
kui atveju netaptų našta arti
miesiems ar visuomenei. JAV 
lietuviai turi net dvi gyvybės 
apdraudos irganizacijas, dahg 
gero padariusias visai tautai 
ir išeivijai. Jo> sąžiningai iš 
pildė ir žada išpildyti visus sa 
v o įsipareigojimus, todėl teik 
tina joms pirmenybę, o ne sve 
ūmiesiems.

AR JAU PABARSTĖ 
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano Šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Welb 
peržiūrėta, "Sūduvos” išleista 
knyga — /

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3M Su legališko 
mis formomis — 1&50.

Užsakymus su Money orde 
riu riustk ‘‘Naujienos”, 1739 S 

IHalsted St. Chicane HL 8060g.

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

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

NAMUS
IR VISKĄ NAME 

•Tdefonuoti: 
523-9367 arba 737-0397 

ALEKSAS

HELP WANTED — MALk 
DarMninku Reiki*

atspausdinti

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

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

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Are.
Chicago, HL 60629

Juozo Šmotelio

Medictfi 
gaU vrHyti :$5:(XMX *

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

GRADE A AUTOMOBILE 
MECHANIC

Profft sharing, paid holidays, good 
working conditions, paid vacations. 
Excellent chance for advancement.

CALL 458-8550

Diauio 
51—18 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktu m putimaui »utoiTH*ni» 
Liability apdnvdlmaa panalnlnkanw 

Kreiptis ..V
A. LAURAITIS', 

«M5 S*. ASHLAND AVI.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

SIUNTINIAI J LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MAROUrm GIFT PARCRLS SnVKS 
U»1 W. WHi Chle»*«, IK. «84». — TeL WA 5-S7t7 

WJ S*. HaleHrf X, Chleata, HL WMB. — T< U( TTM 
V, VALANTI NAS

« “LIETUVOS AIDAI”
a, KAZE BRAZDZ10NYTE,
X PROGRAMOS VEDtJA
J/ WOPA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m.

WLNR 106.3 FM SaL at 8:00—10:00 p. m.
2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

TeW. 778-5374

Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTU NUOMAVIMAS — parenkan 

nuomininkus
4243 W. 63rd St^ Chicago 

TeL 767-0600.

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

5 KAMB. labai modemus mūro na
rnas ant plataus sklypo, tinkamas šei
mai žavingai gyventi. Arti 73-Čios ir 
Kedzie. $38,000.

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 
juptin Parke.

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

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

a PETRAS KAZANAUSKAS, PrezdenUs ' . , K
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

Jūsų naujame Apdraudos pa 
liudijime pažymėta data yra 
apdraudos įsigaliojimo data.

j Jūs galite per sekančius me 
i tus mokėti ir kas mėnesį. Bet 
į prašome įsidėmėti kad mokant 

per metus iš karto mokesčiai 
, yra mažesni, negu mokant kas 

mėnesį.
Jūsų apdraudos paliudijime 

hus aiškiai pažymėta kiek mo
kėti per metus ir kiek makoti 
kas mėnesį.

I Vajaus komitetą sudaro LSA 
viceprez. Alek 

r sek r. Ge- 
. SLA cent 
30 St., New

RIBOTOS APIMTIES 
i MODELIŲ DIRBTUVEI 

reikalingas mašinistas

Viršlaikis, labai geri priedai ir atly
ginimas. Raikia mokėti angliškai.

PRECISION METAL 
ENGINEERING

2204 Wellington CL, Lislie, III.
Skambinti angliškai. Tel. 969-4900

BRIGHTON PARKE pigiai iš- 
nuomojamas kambarys su vir
tuvės privilegijomis moteriai, 
galinčiai padėti namų ruošos 
darbuose.

Tek 523-0762.

ISNUOMOJAMS 5 kamb. apšildomas 
butas su 2 cie._ virimo plyta ir šaldy
tuvu, 7249 So. Campbell »

TEL. 776-8180

SIUNTINIAI Į IJETUVA 
MARIJA NOREIKIENf

MM We«t IMk St, Chicago, HL 60621 • TeL WA M7£7
DMli Mirfattmet rttfkc hr* Iri v 

MAISTAS Ii BUROPO6 SANDELIŲ.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI
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 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatu, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

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

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

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

pas dak 
tarą, gali. upąįdrausU ne da i- 
giau kaip suinail

Tačiau pagal 1IJ77 metų ii 
pagal 1978 metų Vajų taisyk
les, Non - Medical apdraudė 
negali viršyIi £2.090 sumos;

/Sekantieji apdraudos planai 
galioja visiems nuo 1 iki 70 
metų amžiaus: * * t ’

Class V-l — Viso amžiaus 
apdrauda;

Class V-2 — 20 metų moka
ma viso amžiau^ apdraudą;

Class V-X — 10 metų taupo
moji apdrauda;

Class V-3 — 20 metų Taupo 
mosios apdraudos (Endow
ment) planu gali apsidrausti 
iki 64 metų amžiaus.
Jūs per pirmuosius metus mo 

kate 50%^ metinių niakesčių 
kurie yra pusiau mažesni negu 
reguliarūs met i n i ai medical 
mokesčiai

Il'lda ir Julius R. Kuzas, 
South Holland, ll.„ tapo Nau
jienų prenumeratoriais, 
sakyilami jas vieneriems 
tams. Julius yra buvusia 
rikos lietuvių veikėjo ir Preky
bos Rūmų direktoriaus Juliaus 
Kuzo sūnus, kuru tėvo vestą 
mėsos didmenų prekybą žymiai 
prapltė, įsteigdamas savo mė
sos apdirbimo įmonę ir įsigy
damas daug produktams išve
žioti mašinų. Jo motina Teodo
ra Kuzienė buvo ir tebėra veik
li Chciagos bei Amerikos Lietu
vių Taryboje. Tėvynės Mylėto
jų D-joj, ALT Sandaroje. Gal
būt todėl Hilda ir Julius Jr. yra 
veiklūs Amerikos lietuvių vi
suomenėje, ypač Sandaros dar
buose, įeidami į šio laikraščio 
pikniko rengėjų komitetą. Hil
da registruoja jaunuosius ta
lentus ir bet kokie scenos 
gėjai prašomi registruotis 
333-1121 arba WA 8-8303. San
daros piknikas bus gegužės 21 
d. Vyčių sodelyje ir salėje, 2455

• Užsakau' Naujienas kaip dovaną savo 
yra naujas skaitytojas. Priede_______ doL

— Sen. Frank 1). Savickas iš
reiškė nepasitenkinimą, kad bu
vo balsų dauguma atmesta kon 
stitucijos pataisa riboti valsti
jos biudetą bei išlaidas. Jų di
dėjimas kiekvienais metais ap
sunkina mokesčių mokėtojus. 
Jei administracija ir biudžeto 
sudarinėtojai nesiliaus didinę iš 
laidas, teks dėl to pasisakyti vi- j marti 
siems gyventojams laike rinki- ‘ 
mu.

\V. 17 St. 1 “
prenumeratorių
gerą žinią pranešti visiems skaj .-.j f
tytojams. i! r» i

— savaitgah" LituanicOs -fe
futbolo klubas pagal ..sudarytą 
iš anksto programa turės šias 
rungtynes: Gegužės 13 d. 1 vai. 
mažiukai žais su Aurora Hurds ' 
Island stadione, o -«5 vai. Vete- 
ranai žais su Rams Marquette 
Parke. Stone Farke Jaunučiai 
žais su Aklopoins val7 Oe-. 
gūžės 14 <1. 12 vai.’1-j i koman
da rungsis su Blue Stars Mar
quette Parke, gi rezervinės ko. 
mandos susitinks 12 yal. Jau
niai žais su kroatais 10 vai. ten

Jūs galite apsidrausti, jeigu
Jūs nesat senesni kaip 70 me
tu amžiaus.

Patelefomidkite ar parašyki prez. P. Dargis 
te savo Kuopos Finansų Sek-r Sandras Čaplikas i 
retoriui arba Kuopos Organi- novaitė Meiliūnienč 
zatoriui ir parašykite, kad jis re adresas: 307 W. 
Jums nusiųstų Non - Medical York, NY 10001. 
aplikacija. |~

* Į Vajaus darbus įtraukia- 
Aplikacijoje atsakykite tik mos visoS SLA kuopos, čika- 

į tuos klausimus, kurie yra ap- gos bei apylinkių lietuviai ga
vėki ratukais ir • sumokėkite ]į kreiptis į Naujienų administ 
pirmųjų metų mokesčius. 

Būtinai pažymėkite pasirin
ktą apdraudos skyrių. Finan- 
sii Sekretorius. Organizatorius 
arba SLA Centras New Yorke
šiuo reikalu galr Jums padėti. | ®no^e ssmenis, kurie

/; galėtų užsisakyti Naujienas, pra- 
Pagal 1978 metų Vajaus tai-^ome atsiųsti jų adresus, 

sykles sveikatos patikrinti ne-‘ 
reikia. ‘ ,

Jeigu esate nesenesnis 60 
metų, tai galite apsidrausti iki. ... .
S5.006. Bet pagal 1977 metui, “ Daniel Elsbe^ P^kelbe 

: ; krašto apsaugos vadovybes pla- 
-- --------- .....------ ' nus bombarduoti vsius Rusijos 

pramonės centrus .ir didesnius 
į mietus. Prieš 15 metų 
įtuos planus, o šiandien 
’apie juos.

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa. 
Ėmimui nemokamai be jokiu įsipareigojimu.

z" "

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

vo numatytą kelionę į Minneso
ta; valstiją dėl susidėjusių ap
linkybių ir giminių bei draugių 
vaišingumo turėjo atidėti vėle
sniam laikui, o sūnus Stepas ir 
____i Bronė prižadėjo ją ten 
nuvežti. Dabar ji gyvena Min- 
neapolyje pas dukrą, dirbančią 

Ponia Justina Nattsas sa- Į universitete administracijoje, ir 
žentą, besiruošiantį nekilnoja
mo turto tarpininko egzami
nams. Ponia Justina yra dėkin
ga savo sūnums ir marčioms, 
taip pat ir draugams.

— Atsiprašome Zigmą Mi- 
šauską iš Union Pier, Mich., 
kad žinutėje apie jo gimtadienį 
visu dešimtmečiu pasendinom. 
Z. Mišauskas neseniai atšventė 
tik 72 m. amžiaus sukaktį.

— A. Abraitis praneša, kad 
j LB (R) Brighton Parko apylin- 
Įkės metinis nariu susirinkimas 
šį sekmadienį neįvyks, o bus sa
vaitę vėliau — gegužės 21 d. 2 
vai. po pietų. Apie tai praneši
mai tilps spaudoje.

—Milda Jakštienė, Vilius Hof 
fmanas ir Bruno Racevičius, iš
laikę reikiamus egzaminus ir 
gavę valdžios leidimus, pradėjo 
dirbti Balio Budraičio Realty 
įstaigoje.
—Motinos Dienai speciali 20% 

nuolaida už 14 kartų retežėlius. 
Daug įvairių puošmenų. Moka
me ?4 už sidabrinį dolerį. Per
kame pašto ženklus ir pinigu 
kolekcijas. P ATRIA, 4207 So. 
Shcramento.Tel.247-50I8< (Pr.)

ratorę Kristiną. Austin, SLA 
Iždo globėją.

Mūsų spaudoje
Kodėl pas svetimus, o ne pas 
savus?

Dklžiau'kjs ksilk; 
pasirinkimas

/A lUtuvJ hi į n innM Į žv
Chlo<<o)B
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