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Rodezijos vyriausybė, suside
danti iš juodukų ir baltųjų, ne
kaip negali susiklijuoti.

Anksčiau iš vyriausybės buvo

mo tarnybas. Rovę buvo teisin
gumo departamento pareigū
nas.
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ŠIMTAI LIETUVĘ PASITIKO
ALEKSANDRU SKOPĄ

Chicagos laikraščiai gavo puikų vaizdą apie 

gyvenimą okupuotoje Lietuvoje
CHICAGO, IB.-— Trečiadienio pavakai^ Chicagon atskrido 

80 metų sulaukęs Aleksandras Skopas, kuriam teko laukti 34 
metus, kol pamatė karo metu atsiskyrusią žmoną ir vaikus.

žmona, vaikai ir lietuviškos senu Aleksandru Be to, ten bu- 
organizasijos prieš mėtų pra 
dėjo reikalauti išvažiavimo vi- 
zos* iš rusų okupuotos Lietuvos; 
bet negalęjo-jos gauti. ■ - , -

Tiktai praeitą,savaitę jie ga
vo' leidimą išvažiuoti iš Sovietų 
Sąjungos. į \

Sovietų užsienio reikalų mi- 
ništerijos tarnautoj aa. norėjo, 
kad Skopas daf" palauktu;'“kol 
bus galutinai sutvarkyti popie
riai“ bet Skopas tam valdinin
kui- atsakęs, kad jis, pralaukęs 
24 metus, neturįs daugiau laiko 
laukti ir gavęs^vizą,- išvažiavo.

Iš.- Maskvos trečiadienį jis 
atskrido į New Yorką, o pava-

rodroma.
Rudienė at lydėjo seną keliau-

• - toja
' • ■-. £*-■. -

Tuojau paaiškėjo, kad Mari-

00oįs pirmitfinjiė. . žinodama 
fiksithjA. Skupo Itskridimo lai- 

Ydrfca,' o is

vo. amerikiečių ir Chidagos lie
tuvių, norėjusių pamatyti Sko- 
pą. Buvo nutarta šeimoms na
riams ir artimiėsimes susirinkti 
Bikulčla'Us restorane ir ten vi- 
siems kartu pavakarieniauti.Ten 
buvo proga ne tik' ramiau pasi
kalbėti su atvykusiu Skopu, bet 
ir supažindinti jį\su gausiomis 
šeimomis.

Restorane buvo virš 50 žmo
nių. .Pirmon eilėn ten buvo kvie
čiami giminės, bet buvo pa
kviest ir artimieji besisieloją 
seno Skopo likimu ir besidžiąu- > 
giančių jo atkaklumu ir energi- 
įt^auti išvažiavimo vizą ir at- ’ 
$ykti į Ameriką.^

Skopas su ^savo -žmona Eivy- 
ja nesimatė 34 metus ,kai karo 
eiga į vakarus bėgančius- pers
kyrė. Skopas nori pailsėti, su 
saviškiais išsikalbžti, o vėliau 
jis prižadėjo ir Chicagos lietu
viams papasakoti, koks &yve- 

mas okupacijoje.

Respublikonai 
susirūpinę balsais

-I

Chicagos meras Michael Bilandic priėmė lie tuvį aldermną Kenneth Jakšy ir demokratą Juo
zą Kuli, kad galėtų aptarti artėjančią Lietuvių sporto dieną, kurią ėmėsi organizuoti Vincas Se
maška. Illinois Lietuvių -Prekybos Rūmų prezide ntas. Ant mero stalo stovi jaunojo Ankaus kep
tas raguotis, kuriuo Chicagos meras pavaišina užėjusius savo pažįstamus. Aldermanas įteikia 
merui sagas rankovėms susegti. Nuotrauka Algimanto Stasiulio

CHICAGA LAUKIA
ALEKSANDRO SKOPO

SŪNUS PRANEŠĖ TĖVUI APIE 
MOTINOS NUSIŽUDYMU

Ševčenka tvirtino, kad jo žmona, kaip ir 
sūnus, prievarta buvo išvežti į Maskvą

MASKVA. Rusija. — Genadijus Ševčenka, sovietų diplo
mato Arkadijaus Ševčenkos sūnus, iš savo buto Maskvoje pra
nešė Vakarų reporteriams, kad jo motina. 49 metų amžiaus 
1 ‘ontina ?. ‘ščenkienė, praeitą pirmadienį nusižudė.

Genadijus Ševčenka, jaunas 
vyras, bet taip pat sovietų dip
lomatas. anksčiau pranešė spau 
dai. kad jo motina mirusi nuo 
širdies priepoHo..

Laikraštininkai jį paklausė.]

Nešikli juoja pereina 
moji vyriausybė

drdtne .kfeliautoją -norėjo pasitik 
ti ir ^a|®auąinėfi ChTcagoje išei 
usniteji Tsiktaščiai. televizijos 
it lediju, StoK»: jjeporteriai.

AjŠė SkopĮ Chicaga jau buvo 
inforiiiuota- įš anksto.- Gyvento
jai jau žiųojo Jo odisėją, kurią 
teko išgyventi fietuvrui. norin
čiam.. susitikti su laisvame kra
šte gyvenančia šeima. Aerodro
me., viskas buvo' taip patvarky
ta, kad Skopas Būtų paskutinis. 
Pačiame lėktuve- televizijos ir 
radijo stotys turėjo progos ne 
tik.nufotografuoti išvargusį ke- 
lląutoją. bet. ir apklausinėti j j. 
VpJoJe jį JdausnėJo apie 45 mi 
mįtes, kol padarė visas pagei-.

- paujamas nuotraukas ir užre- 
korįavo jo duodamais atsaky- 
muą. Aerodroman buvo suva- 
žfcyę 'netik joŽtnona ir seserys, 
bęį penki vaikai ir anūkai. Kiek 
vienas norėjo susitikti su atke- 
Hąįusiu'setm lietuviu.

Vakarieniavo BikuKiaus 
rėetorane * •

fTHare aerodrome buvo atvy 
kę daug žmonių.kad kiminai čia! 
neturėjo progos susipažinti su

WASHINGTON, D. C.—Res
publikonų partija yra rimtai su
sirūpinusi juodųjų balsais ir jų 
kandidatais ’ į valstybines vie-

Juodųjų kandidatų j valdžios 
tarnybas yra labai didelis skai
čius. šį rudenį bent 100 juodu
kų rinkimuose stengsis nuga
lėti demokrantų kandidatus.

Negirdimas biznierių 
. ’ balsas
WASHINGTON, D. C.-^TAV 

prekybininkai susirūpinę, kad 
jie negali prieit per Baltųjų Rū
mų štabo narius ir taipgi per 
vyriausybes kabineto prie pre- 
zidfsnto.

Esą. bendovių bei prekybinin
kų idėjos ir pageidavimai nepax 
siekia prezidento ausų.

I

< ĖALEkDORfcUS

Gružės 12: Flavija, Narė- 
joa,' VHij^ilA. Mirta. Vaidutis.
i Šaute teka — 5:$5, leidžiasi

Atmetė prezidento prašymą
WASHINGTON. Organi 

zuota JAV darbininkija atmetė 
prez. Carterio prašyme* laisva 
valia nebekelti atlyginimų dau 
giau 5-6rr ir tuo padėti suval
dyti infliaciją. * •

Prez. ir spaudos santykis
WASHINGTON. — Dabartį, 

nio JAV prezidento ir spaudos 
bei žinių agentūrų santykiai 
yra . nekokie. Vienas kabinete 
narysjcaip rašo *y. S. News — 
World. Report", ppėzKlcrfto šan 
tykius su spauda prisimiffęs.

k>4 jie. P’*ž
Nlkaono laikas. ' *' "T

Patarėjai “košia” 
demokratus

WASHINGTON, D. C. — Va-

CHICAGO, UI.—Chicagos lie
tuviai. gausūs ' šeimos nariai, 
žmona, dalis angliškos spau
dos labai susidomėjo Aleksand- šingtono žvirbliai čiauškia, jog 
ro kelione iš Maskvos į Chica- prezidento patarėjai pradėjo 
gą. “košti” demokratus. Jie, esą,

Visi stebisi, kaiip 80 metų am sudarinėja, sąrašus, kas, būtent, 
žiaus anykštėnas turėjo kant- padeda prezidentui ir kas yra 
rybės laukti ir vesti kovą teisei priešingai nusistatęs. Vieni jų 
išvažiuoti iš Rusijos komunistų gaus iš prezidento rinkiminę pa 
kraštų ir įvažiuoti į Ameri- galbą. kiti negaus. * , 
ką-

Susidomėjimą sukėlė Mask
voje dirbantieji Amerikos laik
raščių korespondentai, • patyrę 
kad Skopas galų gale išsikovo
jęs leidimą išvykti iš rusų pa
vergtos ' Lietuvos. Jis tikisi ap-. 
sigyventi pas savo žmoną ir vai 
kus Ciceroje. Kai pailsės ir atsi
gaivins, tai tada papasakos, 
kaip jam pavyko ištrūkti iš So
vietų Sąjungos. , ’ ,

širdies priepoJį, o vėliau praš
neko apie nusižudymą. Jis pa
aiškino. kad pirma jam atrodė, 
kad širdies priepuolis jam atro- 
dš lengvesnis pranešimas, negu pašalintas juodis Byron Hove, 
nusižudymas. Jis buvo paprašytai pareikalavo priimti daugiau 
tas pasakyti, kaip ji nusižudė, juodžių į policijos ir j teisingu^ 
tai jis atsisakė tai padaryti.

— Mano žmonos mirtis yra 
didelis smūgis man. —oficialia
me pareiškime tvirtina Arkadi
jus Ševčenka, atsisakęs vykti į 

TMSskvą ir aiškintis Sovietu val
džiai apie pakitėjusias jo pa
žiūras į visuomeninių reikalų 
tvarkymą Sovietų Sąjungoje.

— Aš neturėjau progos su ja 
pasikalbėti po to. kai aš nutrau
kiau santykius su Sovietų Są
jungos valdžia, nes jie prievar
ta mano žmoną išvežė į Mask
vą.

Dabar aiškėja, kad panašiai 
sovietų čekistai pasielgė ir su 
vyresniuoju Ševčenkos sūnumi 
Genadijų Ševčenka, kuris taip 
pat buvo diplomatinėje sovietų 
tarnyboje. Jis buvo gabus jau
nuolis, mokėjo kalbas, studija
vo tjlfeę ir buvo priskirtas prie 
'atominių ginklų komisijos, dir
bančios Šveicarijoje. Žene
voje.

Nespėjo sovietų vyriausybė 
patirti, kad jo tėvas Arkadijus 
atsisako grįžti i Sovietų Sąjun
gą, ginkluotų sovietu čekistų bū 
rys atvyko į Genadijaus butą, 
jam liepė tuojau rengtis ir kar
tu su jais pirmuoju lėktuvu vyk 
ti į Sovietų Sąjungą.

Sūnus nežinojo, kuriam tiks
lui jis vežamas į Sovietų Sąjun
gą. nes ir sūnus nieko nežinojo 
apie tėvo konfliktą su sovietų 
vyriausybe. .
Panašiai sovietų čekistai, vei

kiantieji New Yorke, galėjo pa
sielgti su Lėontina ševčenkiene 
ir jų 14 metų dukra.

. New Yorke likusieji sovietų 
atstovybės pareigūnai pasklei
dė įvairiausių gandų prieš Ar
kadijų Ševčenką. Vjeni tvirtina, 
kad diplomatas .Ševčenka tapęs , 
alkoholiku. Kiti gandai L sakė, 
kad ji«ų‘be < žmonos, dar New, 
Yorke turėjęs amerikietę, kurią 
dažnai lankydavęs. Tretieji gan 
dai pasakojo^ kad jis dirbęs ,ųž- 
ąįenio. žvalgyboje, teikęs slap- 
tas žinias apie Sovietų Sąjun-

Paiškėjo, kad visa tai btivo 
melas-sovietų agentų sąmbnTn- 
gaį paklaustas Ncnn Yorkė. kai 
Ševčenka atsisakė grjž^ į

J

Amerftoi id verity
et f <5i f e.

Dabar pareinamąją vyriausy
bę ėmė kritikuoti vyriausybėje 
prikkrasąs vyskupas AbėbMuzo- 
rewa. Kažkurie vyskupo šaHmib-- 
kai ragina Muzorevvą apleisti 
vyriausybės tarybą.

Mondale padės 
kiniečiams

Svarsto suteikti 
kreditą studentams v

WASHINGTON. D.C.—JAV 
kongresas svarsto suteikti stu
dentams 25 G kreditą nuo mo
kamų mokslapinigių (tuition) 
sumos arba dauginusiai 250 dol. 
1980 metais.

Svarstąs kredito klausimą 
kongreso komitetas siūlo kredi
to įstatymą tikyti ir high 
school bei pradžios mokykloms, 
kurios tik dirba nepasipelnymo 
tikslais. Bet prez. Carteris žada 
tokio kredito įstatymo nepasira 
syti.

Viceprez. Mondale. prieš ap
leisdamas rytų Aziją, kalinda
mas Honoluluose.' pareiškė, kad 
iš komunistinio “rojaus” bėgan 
tieji Azijos žmonės yra našta 
visiems.® klausimą sprendžiant. 
JAV. priims kiekivenais metais 
25.000 tekhi pabėgėlių iš Azijos 
kraštų ir tuo pačiu Amerika mo 
kės į metus 2 mil. dol. daugiau 
Tailaridijai. kurią daugiausia 
slegia pabėgėlių ' priėmimas ir 
tvarkimas.

JAV-bių energijos 
reikalai ■ į-

v Sanitarinio distrikto purvas
ČIKAGA. — Gegužio 10 gru

pe Čikagos piliečių, kurie susi 
rupinę gamtos priežiūra bei 
aplinkai apkaltino čikogos mies 

, to sanitarinį distriktą. Jie kal
tina, kad* distriktas išduoda
mas žmonėms purvą, kurie jį 
panaudoja daržovių tręšimui 
bei auginimui, pakenkia žmo- 

i niii sveikatai. Esą, iš sanitari
nio distrikto paimtame purve 

i turi žmo
gui kenksmingų nuodų.

Sanitarinio distrikto užlai- 
J kymo ir priežiūros viršiąin- 

kas R. R. Rimkos pareiškė 
kad distriktas pakeitė purvo 
išdavinėjimo taisykles. Nprin- 
tięjr dabar uaiHfr distrTkte purj 
vo , turi ušpHdyti pareiški
mą. kuriame nurodo kuriems 
tikslams purvas bus paudoja- 
mas.. • | »v

i Pasak Rimkaus, purvas jau 
dabar nehcRiuodamas dęržo- 
Viu. javų ar kitų valgomų au
galų 'auginimui. Yra pastebė
ta. kad pure gali būti žmo
gaus sveikatai[ pavojingų elc- 
irtėrttų. kaip kadmijaus, švino.

Pasišiaušė Transkei ciii kėnksmint^ nu- 

respublika
buvusi Pietų Afrikos terito

rijos dalis Transkei 1976 Kgavo 
Ąeprrklausomybę Jr buvo susi- 

:rišusi su «P. Afrika nepuolimo 
sutartimi.

Dabar respublika 
ėmė ir pasišiaušė: ji 
nepuolimo sutartį tr 
P. Afrikos lėktuvams ir laivams 
naudotis jos aerodromais ir uo
stais 
" Manoma, kad Transkei res

publika gali būti panaudota te- 
rorfetų bei partizaninių grupių 
išeities punktu prieš btivu-

Transkei 
nutraukė 
uždraudė

J

WASHINGTON. D.C.—žemės 
alyvos rykliai JAV viešai tyli ir 
nieko nesako, bet patylomis yra 
susirūpinę. kad* Amerikos pak- 
raščiaisAtlante negalės rasti pa 
kankamai daug žemės aly
vos.

Jie už teisę ieškoti žemės aly
vos yra sumokėję JAV iždui 
1.1 bil. dolerių ir. be to. metais 
kovojo teismuose, kad galėtų 
prieti prie tų Atlanto pakraščių 
ir gręžti skyles* į Atlanto.dug
ną.

Jai augdami iš žemes, šiuo at
veju nurvo. šaknir pagalba kar 
tu $u syvais įtraukia į lapus, 
vaisius ir panašiai.

šiuo klausimu tarp sanitari
nio distrikto ir vaistų bei mais 
to administracijos tebeeina gin 
čaiir susi rašinėjimas. Gegužio 
17 sanitarinio distrikto. patal
pose 4>ų$ vietos diskų^ips jnir 
vo .7

WASHINGTON. D.C.-^Enfir= 
gijos sekr. James SchlėsingeY 
buvo prašęs ateinančių * rrfetū 
valstybės sąmatoje skirti, /bent 
368 mil. dol. daugiau energijos 
tyrinėjams, bet prez. Carterio 
tai atmetęs. ■ - * ■>

Vašingtone kalbama. ♦. kad 
dabar energijos sekretorius 

tik čiulpiąs pypkės**7 kandiklį 
ir sus iru ūkęs tyli. >T r

sovietų ambasadotįai apklausi- 
nėjo Arkadijų Ševčenka ir kvie
tė jj grįžti, i. MaitA•ą/’pAf&kiš- 
kinti ir" gauti kitą' pasky?iih'ą, 
bet Ševčenka a(Sl<aki?U!fI‘(?;VĄrfi. 
Maskvon jTs'fle'ifnr^jd -triieno-

Sovietiį met oi š s ir
policijos jis labai gerai
žino, kad -g^ėO^patikėti galios 
neturrtftiem.4 Wriba^adoriams.pil 
dąnti/?p|aztiktai ^nvicįų valdžios 
įsakymus.

Ševčenka *AekreT^fr‘^ėVio %rtė- 
mrioo į j^:žnwpoį^r^l^įjnus, 
nes jis yra įsitikinęs. ta4ji bu
vo žiauriai prrevai'taujwni-

4
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Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Redaguoja PRANAS SULAS *

(iegužės 8, 1978.

ttvybę atskirose valstijose, kai
'kada padaro atskirus teetamen-
i tuš, kuriais paskirto skirtin*. 
gas nuosavybes. Tokios rū&es

- .. ' 1 dokumentas vadinamas kenku-
III metai (iegužėe 8, 1978. Nr. 16(36) | rentiniu arba daliniu testamen*
Klausimus ir medžias* rivati: 4436 So. Washtenaw Ave., Chicago, III. 40632 ^u*

KL. Pasakykite, ar testamen
tas turi būti formaliai parašy-

Ed. V,
Nėra nustatytos for

mos testamentams rašyti, bet 
yra p.r ilgą laiką nusistovėję 
testamentiniai išsireiškimai, ku 
rių laikomasi ir pagal jas yra 
“Sūduvos” išspausdintos testa
mentinės formas, kprios gauna, 
mos “Naujienų” administraci-

Išlaikyti daugiau 
senjorą namuose
Surinkti duomenys rodo, kad 

šiame krašte n 10 25 iki 40% 
esančių senelių namuose (nur- 
s Q2r homes), neturėtų juose 
būti, jeigu- vyresnio amžiaus 
asmenims būtų reikiamai patar
nauta jų bendruomenėse. Hli- 
nais gubern. Thomson savo iš
leistame biuletenyje sako, kad: 
“mūsų tikslas yra išlaikyti vy
resnio amžiaus žmones pagal 
galimybe gyvenančius ir išsilai-

Kr. 16(26)

totorius padaro testamentą 
nuorašu taip, kad jis originalą ‘ tas ?

ATS.

su

gali laikyti pas savą o duplika-' 
tą gali padėti pas kitą asmenį, 
kad apsapugotų nuo pametimo 
arba nuo apgavimo Kuomet te
stamentas pateikiamas teis
mui patvirtinti, nuorašas turi 
būti pristatytas į teismą, nes 
vieno atšaukimas iššaukia taip 
pat kito atšaukimą.

" - joje-
KL. Paaiškinkite, koks yra 

bmdras (angliškai vari, mutu
al) testamentas? Y. J.

ATS. Kuomet du asmenys da
ro atskirus testamentus vienas 
kito naudai. tuome.Cjie vadina*- 

kančius pačių namuose, arčiau mi abipusiškais (bendrais) tes
tamentais.jų draugų ir seimui.

Kad šį nusistatymą įgyven-] 
dinti, gubernatorius pranešė.£ 
jog paskirta $35,9 milijonai rū-l
pintis vyresnio amžiaus žmonė-l 
mis. gyvenančiais jų nuosavose} 
namuose. Apie $17,7 mil. pas
kirta socialiniam senjorų patar
navimui. fab.

Apie dovanas tosamente
KL. Vienas testatorius savo 

i testamente paskyrė^J. K dova- 
J na $1,000, bet užmiršo pridėti
Jono pavardę. Ar tokia dovana 
yra gera ? B. Z.

ATS. Taip. Apleidimas gali 
būti papildytas ten, kur testa
mento turinys nurodo pavardę 
arba dalykas esti per neapsi-

JŪS KLAUSIATE,
- MES ATSAKOME

Testamentų reikalais

KL. Pasakykite, ar ; ’
būti testamentas išreikštas ra-1 mas, kaip iš tikrųjų, yra, negali 
s to forma? R. G., būti pristatomas kaip trūku-

ATS. Taip numato veikiantie- m° blai*u®se’ ši"°
ji įstatymai, kad testamentas atvejU leldfiamMrodyti nusta- 

. 4-An+ nm’nvAAr,

- i ’ ________ __L
Į
i Apie konkurencinį testamentą ar; i*

i1

H. I. kurendnis ir dalinis testamen
tas?. C. V.

ATS. Asmuo, kuris valdo nuo

žiūrėjimą apleistas. Tokiais at
vejais, kur abi pavardės, gavė
jo arba dovanotojo, yra apleis- 

privalojtos testamente, žodinis parody-

šio forma?

ATS. Taip numato veikiantie- 

turi'būti tikrumą-
ma.

2 KL. Malonėkit? paaiškinti, <■— 
testamentas gali* būti parašytas 
su duplikatu (nuorašu) ?

: ATS. Taip, gali būti su nuo-
rašų parašytas Kai kada tes-

*•

*

&

t 
to

to

to 
to

to 

to

to

•ft

KL. Paiškinkite koks yra kon

KL. Paaiškinkite man ar tes
tamentu užrašyta dovana kor
poracijai yra teisėta?

• ATS.
korporacijai dovanos, nebent ta 
korporacija yra autorizuota pa
gal čarterį ar įstatymą priimti 
dovaną.

A. G .
Bendrai negali būti

v

ATS. Kiekvienas asmuo tu- kins, 
ri nedaugiau kaip vieną nuola-

Iffijuvos PAVERGIMO DOKUMENTAI
redagavo tefeiniiikąa Jonai 

p| „v T?
(Tęsinys) 1

A

tinęgyvenamą vietą (domicilę).
Jos pakeitimas įvyksta, kai as-
mu persikelia j kitą gyvenam^

r

J.
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VYRIAUSYBĖS SUDARYMAS .

Iš pirmosios bolševikų okupacijos Lietuvoje
*_____ _ ___ s _ . , er-®i‘Jfafas ■

neis, tai kas gi eis pagaliau? Negi sutikti, kad vynaiasy

LIETUVĖ MOTINA
Motinos diena yra pačiu gra- Ir tiežddžiai svajonėmis gulė 

Sausiu pavasario laikotarpiu. Po* Ant blakstienų ir.merkė akis... ’

. L. V irbickas
« --

Praeity^pastebime daug lietu-

i

— Ką čia tartis! — pašoko Merkys.

bes priekyje atsistotų renegatas ir parsidavėlis Sniečkus,
kaip bolševikai buvo mums pasiūlę...

— Kad hors vienas kandidatas būtų tiek geriau man 
pažįstamas asmuo, sir kuriuo sunkią valandą galėčiau pa’ 
sitarti/jo nuomone ar patyrimu pasiklausyti.' Bet dabar

Jandą galcciatf pi

visrnepa^stami, o gal net tokie, kuriais ir-pasitiketi nfe- 
galima-hus... Kad nors Galvanauskas būtą... /., <

— Mėginom, bet nieko nepešėm, — susiraukė Merkys.

Jaltos ir žiaurios žiemos gamta 
atbunda ir kaip jaunamartė pa
sipuošto < !5ąiI>uUuojąnpiais tžįe- 

ir šlamančiais žalumynais, _
o Wnė pražysta beišsenkamu pa! legendų, įkuria^ kaip perlą iš sa-

grožiuapipinąir vaipjkupjamo- ve^k nebuvo ir nėra pilies, pilia-

lals ir šlamančiais žalumynu: viškų dainų, pasakų, sėkmių ir

vasario džiaugsmu,. Gamta sayojvę lūpų bėre jnotina. Lietuvoje 
gražiu apipina, iryaipjkupja mo- ve^ nebuvo ir nėra pilies, pilia- 
tiną gimdytoją, tą gyvybės nešė kalnioj kalnelio, slėnio, liūno ar

tas, ar neturėtų sudėtų gražių
ją ir negęstanti žmonijos švytu! ežerėliu kuris nebūtų apdainuo-

Dėl dovanos ribos šalpai
KL. Ar yra įstatymu nusta

tyta dovanos riba šalpas ar pa
našiai. draugijai ? F. L

ATS. Įstatymai nustato dova 
nos ribas. Nė vienas asmuo (iš
skiriant vyrą, žmoną, vaikus šr 
ba tėvus) negali gauti daugiau 
negu pusę palikimo (po apmo
kėjimo teisėtų skolų). Taigi, ga-j

vietą ^rezidenciją).

KL. Paaiškinkite, kur yra iš- 
gy-tekėjusios moters nuolatinė

venamoji vieta (domicil^),
JL Tnė

ATS. .Moteris, kai ji išteka, 
netenka turėtos nuolatinės gy-

Jei brolis mirtą, ar aš jo 
soc. see. pensiją, gaudau?
KL. Aš noriu žinoti, ar aš 

galėčiau gauti savo prolio soc. 
see. pensiją, kai jis numirtų? 
Mat mūsų brolis yra vienintelis 
šeimos maitintojas. A. J.

ATS. Soc. see. pensijos jūs 
negalėtumėt gauti. Mėnesiniai

venamos vietos ir jos nuolatinė' 
gyvenamoji vieta priklauso nuo 
vyro.
KL. Paažkinkiie, kur yra 

gyvenamoji

v , t
nierių draugijai, korporacijai, ATS. Tėvo nuolatinė gyvena- { 
bet dovana (dovana arba be- moji vieta yra laikomą ir maža- - 
quest)'’šios rūšies 71a teisėtą mečio gyvenamąja vieja 
kuri neviršija pusę testatoriaus

Įima užrašyti -testamentu do-j 
vaną bet kuriai labdaros, litera
tūros, mokslo, religijos, misio-

žamečio nuolatine 
vieta (domicile) ?

't

turto. Testatorius ttegali užra- Testamento- išreiškimo forma 

j Pasakykite man, ar t^stamensyti tik vieną dovana labdaros organizacijai.- * ’ Pasakykite man, ar tjestamenl
j tas pnvalo būti raštu parašy-
|tas ? - - F. J-nas' • > ' " 4

ATS. Dažniausia raštu, išski
riant kai kurias išimtis (pyz.,

______
Dėl nuolatinės gyvenamos

testatoriausč vietos
J - .

KL. -Pasakykite kur yra <tes-

Pats pamėgink, gal tau geriau pasieks... Jpai kadangi'
zvoK-t'' 9 činYi/linn 9 rknnipf?,^galiu laukti atsakymo? šiandien? Priešpiet, popiet?

— .Gerai, šiandien, popiet. . ’• į ;•
Išėjęs iš prezidentūros, nuvykau pas Stasį šilingą..

Norėjau su juo pasikalbėti, išgirsti jo nuomonę: ‘ "
’''į- ' " *.'. 3

Šilingas buvo vienas iš man artimiausiu žmoįniį, drau

— .Gerai, šiandien, 'popieti

gas, nors su juo susitikę dažniausiai ginčijomės lies be
veik visais klausimais mūsų nuomonės skyrėsi.

I

soc. sec. 'čekiai siunčiami tik 
tam tikriems darbininko šei
mos, iš laikomiems asmenims, bū 
tent, žomai, našlei, vaikams ir 
tėvams -

P< L Kiek aš galiu gauti nedarbin
gumo pensijos?

KL. Aš esu 57 m. ir dabar 
esu pripažintas visiškai nedar
bingu. Kzek aš galiu tikėtis gau 
ti soc. see. .jnedarbingumo ..iš
mokėjimų? _ Jį A.

ATS. Jūsų -mėnesinis išmo-

riant kai kurias išimtis (pyz,

rį. šiemet kaip tik motinos die- 
na sutampa1 su pavasario žalumy- 
Tių švente-Seskminėmis.r ,

Ždoje senovėje, toje suniūru- 
. šioje ir gyvenimo nepalankioji 
aplinkumoj, motina kantriai ne- < 
sv-stmkų ir vargingą gyvenimo

Tių švente-Sekminėmis.r .
* * V_-* * l - ’ - .

veik visais klausimais mūsą nuomonės skyrėsi. /
'Jis buvo aktyvus, veiklus, trokštąs daAo, yeikiAoVsa 

plačiais <ižsimojimais, dažnai net fanatiškais, bei ^ądb’ 
rus neieškąs sau naudos. , z ■■ ' l

— Su velniu iš vien sutikčiaju, bet dirbti Lieiinvos 
labui, — atsakė man, kai jam prikišau, kad kėliau ją jK vie
nos politinės partijos į kita, lygiavo nusfetatyino nėtu- 
rįs karjeristas. Buvo krikščionių partijos veikėjas, o <Ša- 

j bar persimetęs į tautininkus, kai šie atėjo į, valdžią...
/— Nebuvau krikščionis demokratas įfc-ųfesy. Jay

tininkas. Esu Stasys šilingas, lietuvis pati’.iotįiš, ;==■’ 
kėi mano priekaištą. — Temano įkg
nork Man tai nesvarbu.

rįs karjeristas. Buvo krikščionių partijos veikėjas, o <5a-

tininkas. Esu Stasys šilingas, lietuvis patriotas,
r *

nori. Man tai nesvarbu.
Aktyvus veiklus pasiryžėlis, iūęafotąs, visą! 

j__ • * X -
^iq?v?iw7Jrki mažino jo,'kaip veikėjo, vertę: netoėjo''fcrstišfcoš^uosies
nuo 19al iki 1977 m.. Konkrečių . . , ....... 5

kėjimas bus apskaičiuotas pa- niąs savaąaudiškujao jausnųi,

informacijų dėl jūsų pensijosJTSJU.'jrasaKyKire Kur yraites-j . .ų. . ‘ įmormacijų ąei jūsų pensijos
totoriaus nuolatinė gyvenamoji ^5° me ugi didumo galite gauti arfimiau-
vieto (domirilė); • ■& 4.| . pare^ j Šioj soc. see. Įstaigoje. ..

—i _ _ « 1

ir lengvai pasiduodavo pašalina įtakai, Pagavęs pakoją 
jam mintį, imdavosi fanatiškai ja vykdyti.įsvyš*^jam mintį, imdavosi fanatiškai ją vykdyti, .dazjiai -įsvy,
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Great t

American
Dream 
tachrne*

Amenca la the place that is made 
f * * — -.2.
Bonds have been helping to make 
hapi^y dreams come true for years.

Now, Bonds mature in less than 

can come true faster than everbefarei 
You can buy shares in your parti- 

Qilar drmn by joining the Payroll 

Bond-a-Month plan where you b^nk.
Before jpu know it» yra Amaacan 

•wm will be a reality.

six yeara. That means your Brauną 
can come true faster than ever before.

You can buy shares in your parti-

Savings Plan where you work, or the 
Bond-a-Month plan where you b^nk. 

Before jpunrow it, yra

out of dreams. And, ILS. Savings

’.sicTsfcS*

i
’ -V

New 1 Bwda pey r«* tatarat vh* held to 
BAtimbr «TBymn, 10 nwxtht toifcat J 
ymr). Bond, n r^pU^d if K evJ 

WhK mW trwy »ft.
at—■“ —— - -----
«r
Ip

turity < 5 r*r», 10 months fcM 
g). Boodw art raplMad tf tart, toofa.

yw bank. IntPTwt ia not 
iyowy taaaft i

Take stock in America* >
Bonds mature an less .than

Vii X

to 
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. į ^ TCL. Aš dirbau nuo 1947 iki
KL. Jeigu aš turiu abejonių 1950 m. soc. see. . 

dėl savo parašyto testamento, darbe. Ar tai' yra pakankamai, 
wsAjryi- Į^ad gaučiau soc see. pensiją? 

S* M-tas j aš dabar esu 60 m .amžiaus.
ATS. Visoms abejonėms išsi- __ __ _____________

aiškinkiti reikia kreiptis į savo išdirbtų 40 ketvirčių, kad gau- 
advokatą - teisininką kuris vi—įtumėti soc. see. pensiją., be to 
sus neaiškumus- teisingai išaiš- turėtumėt būti bent ^2 m. amž.

—J______________ __ __________________ ___

tydamas ją iki nesąmonės.
(Tikėjo kiekvienų, -žmogumi, su kuriuo jąoą

i<

ką aš tuo atveju^ turiu daryti? įad
.p^s^tanKet^j.įj^ nepakentė ir pyko, girdėdamas savo, jjęndrądabių

gaučiau soc see.
’ esu 60

ATS. Jūs turėtumėt turėti

BALZEKAS AIOTOR\S j
4030 Archer Ave., TeL VI 7-1515

Seniausias automohilių pardavėjas lietuvį

yotacęP/erryer Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir
>*Sr . . • .-'i» m. a. ___ _ _ 1 _ , _.Station -Wagon's už $3,570 i? daugiau.
(Vartoms masinos — urmo kainomis)

«į Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros deparfo^mente

PASSBOOK
▼

4;

-r

-

neigiamus įvertinimus, netikėjo net aiškiem?į iaktauns,
_ . . . * _ - - . . » V ... K.

įrodantiems jų savanaudiškumą ir sąws ^dė
ties išnaudojimą. - - ..

Antanui Smetonai, net kįd^ jis buvo pppzįįėypję. sų
partinėmis srovėmis, su kuriomis tuo znetp Šįlįngas J>ep4
radarbiavo, buvo atsidavęs visa sieja; pamatuotu iaike 
jį. didžiausia -tuometinės Lietuvi asmenybė Jr ’ gudrau
siu bei išmintingiausiu politiku. Buvo -ja? susižavėjęs 

Ji, • n j ~ ' . ««. .

jį. didžiausia tuometinės Lietuvos asmenybe Jr ’ gudr.-au-

da? studentavipap is&ais ir tam susSąy^&nui
ištikimas. ' i . . -V

Atėjus Spietpaai j jįJ^žią,^ aįUėišiMžiar
apsidžiaugė,-nesvyruodamas įšsįsk^'ė s^ j&aąąjįs jx»Į
Utiniais draugais įr nuėjo :

kais’ ■-Tautininkų režimo (santvarkos) raidoje' suvaiko
vieną didžiausią yjūdbrneną. Btiyo fstertj^ms/rircsti
kurtos teisininkų tarybos pinuinįj^s, teįr'"

konstitucija, nąuji

| 
I

į

I

SAVINGS...
the best way Įp sąvuegutady!

see us for 
finandnfl.

toninė” 
rie davė tautįmn^ms galimybę sįdijriyti totą -
vyriausybės diktatoriškiems tikšiaras buvo fedcaUngas, ’

į --uj/a.uviTO , .susimu JMUIcUTk-ZiaBJ

j dinto žodžio laisvę, “Tasną pertvarlęįmo jgtatyrpą , paf* - 
žeminusį teismą autoritetą ir svsiam'uįSą jo-Sjavm-ąnj 
kurną, beveik. pąvertęs teismus vyriąusybes įrąnfciuj

__ ______ _________| 
į naują “Spaudos įstatymą”, yfeisfeai/ Įtonažki»Hsi .

žeminusį teismų autoritetą 4r; s^ia^TfljSjsį jp'.flStVjarąpįį 4-į 
jpĮjį Kta.^1. ----------- , 4*

visa eilė kitų įstatymų, nuo kurių vėliau -‘XautAtokisku-'-
vyriausybių asmenys, tame skaičiuje ir patsai ‘SHmga.V,

s
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.certihcAtęb 
earn up TO rt4%

m dūk 10W was :
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TO FIT YO’JP INCOME
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INSUREOMH 
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Mutual Federal
Savings and Loan
’• aaęKftauMGtssKM

TO F iMipm^fwiiias Hmm Vitiate MVtf
SeeuftMBs i NMUtaoJri.0-4 nmr.9^9 got. 0-1 

gnm eažBO iro myto sace įsos

Hmm

n* žymesni tautininką partijos veikėjai skaudžaai-iftfi<enr 
tėjo, kai tie įstatymai buvo 
keltus jų nenaudai.

Šilingas niekados neturėjo didesnio wjitefitcto visu 
menėje, bet dabar, dėl pastarosios ,sAvz> ^’flfeddar

jierfts pntaiky-ti,. likimpi paųs-,
i

neapkenčiamas. Jį, ae Smetoną, kai
tautininkiškos santvaikas Ręgensuą. ’

« • - i. - - .* v 4E - . * • . w

Apie tai Šilingas gerai anoju ir tu«r
gos įsitikinti, bet nefcreijiė į tai dėąįelį^^s 

I persiėmęs mintimi, kad jo ^statymin^;Vi^Mą;
gos įsitikinti, bet ndcrėi^ė į tai

novinę lietuvių kultūrą, senovės Lietuvos ^nti-ąrtį pff-1
artindama prezidento galią didžiųjų Lietm’O«r kuhigMlKŠ’
čių galiai. 0 šie juk sukūrė jokią Liettuf^ miKaj>

n mm

buvo viena galingiausią val^tytsy Europoje^,
(Bos daugiau)(Bus daugiau)

0* crrr
VISI w

G A R SIM S.1W ’>A ttHEfflMBBi
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la Pf-i
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Didžiosios Britanijos kunigaikštytė Margarita, du metus gyve-

SjiSfrirttoi

■k '
B

pati nešdama vergijos jungą, at , nos. se-nn; ; iii 
..iiumti lapaujantiems dwrinin nuo mot n >s m 

kams sunkųjį baudžiavos lažą, na paskirta 
buvo viena iš stipriausia lietuvis 1 ti. bet 
kos šeimos saugotoja Su skaus j imč*u. I> 
mu ir sielvartu ji žūrėjo. kaip 
jos vaikai buvo laikomi bever
čiais da’ktois, arba mainomi ir 
parduodami prekyvietėje.

Didikų, bajorų ir šlėktų nesan 
taikos, lėbavio, užsiliūliavimo, 
ištlaigų ir siautojimo metu-Lie- 
tuva

I

InusoJ ^ugiauUa, 
komiu kad muti- 

amų žūlinį saugo-

rdunų keletą Įžymės 
paminė U 

didelis 
bu ’ėjo ir

Be 
nių moterų. 
Kražių kalinius, 
skaičius 
motery. 

žanT
.s nic. žum ti 

■' ;a?
mir

■-1relkėt ti
nęsnarnų žulin| saugo- 

Hme pasitaiko ir iš- 
ir literatūros la 

i eilė moterų vi 
Rytojų ir k^ržy-

bažnyčiojevci 
o rijos

puosemirgu vis 
suomenink.ų. r;
gių

Re kėtų pan , .
lėtą. Lyg vainiku dainomis api Į 
pinta, g ntaro kasomis, Trakų | j 
ir Žc m a ‘ ė ‘ ų k u ai gaikšč įo Kęst u - į

žmona. Birutė. Istorijos šal ■ nežymus
.11 gražiaį atsiliepia ap.e į^, 

Lietuvos kunigaikščio j ^epG
Vytauto žmoną Oną. Ji su savo j s 
vyru dalyvavo svaigesniuose į i 
valstybe* s 
dalijos; 1 
nais, laime ir nelaime.

Lermontovas savo

rdai.
I
vami 

gntaro

no.- 
mj

I lieluv 
ninėti jų bent ke- gale : 
nikų dainomis api[žo?ir.

iš 
k ul }

Jau greitai, tos krūvi
am plutos 

ia\ 
\vėi

L. n;
i-t.

l.'z

y imt meti 
ui iegynė 

buvo l#

T4sidal‘no godus, ž aurūsj čio 
ir plėšrūs kaimynai. Nelengva | tiniai 1

t' ttlxO
’ Vilės

s r. > i d ur m n s . N ea išk u
o palyginto
siaubingai* kankiniais

ai a
'ž irsti. 
ivcK tik

Su Rainių miš 
ar 

:’biro tundrų ir taigų nusė- 
m’-'jonų nekaitai iškankintų 

stepių 
j- 

I ju. Mat. daug geriau prisiminti 
j svetimus kankinius, nors ir ne-

m -ta :r vėl slėgė, o ašaros vilgė 
motinos skruostus. Jos sūnūs 
gaudomi ir vežami į svetimą ka
riuomenę. toli nuo savo krašto 
iš kurio, jeigu buvo lemto grįž
ti. grįždavo jau baltas kaip žy
dinti obelis senelis.

I Motina neturėjo pragiedrulių 
užgulus balanos gadynei. Jos šir 
dį vėrė gūdi buities-šiurpūs kru 
vini kazokų siautojimai. Jos vei 
dą ašaros vilgė, kada jos sūnūs 
ir dukros masiškai papildė suki
lėlių eiles. Nemiego klaikias nak 
tis ji praleido spaudos draudimo 
ir knygų gabenimo laikotarpį.

žandarų ir kazokų siautojimo, 
ir spaudos draudimo metu-moti 
na atstojo lietuvių tautinę mo
kyklą. Jeigu lietuvių tauta neuž
miršo savo kalbos ir rasto-moti- 
nos nuopelnas. Skausminguoju 
tautos metu ji nulėmė lietuvių 
kultūros kryptį ir buvo atkkli 
lietuviškų tradicijų saugotoja 

, . Glūdi naktis slėgė Lietuvos 
padangę. Ir toje siaubingoje su
temoje motina surado išeiti. Pa 

' ti būdama bemokslė-pasiima mo 
kytojos pareigą Ji sodina savo

Didžiojo

dalyvavo
pas tarimuose-su juo i r

Lietuvos garbę, nuc-pe*• rnirt’n i iščiulptu ju kra 
’ I 

eiliuotoj !
apysakoj “Litvinka”, mini Kla- ; taipjau svarbius.

jonų nekaltai 
t uju kaulais,

pasakų įiy padavmų.
Tarp žaliuojančių pievų, ąešlių 

lankų, linguojančių žilvyčių krū
mų ir kvapnių aukštų pušynų.—, 
tykiai rangosi Mr vingiuojąs! Ne 
manas. Jo skaidrus ir tyrus van 
denėlis čiurliandamas plauna ir 
skalauja amžiais garsiojo Ram-

ar

Nelengva jai buvo ir ku- 
' "f viešpatavimo laiko- 
terpy. Vyrai išvykdavo l karą,^ AnĮ to kal_,

no mūsų protėviai 'meldėsi ir j 
Dievui aukojo; prašydami palai, 
mos, sumažinti jų kančias ir ap 
saugoti nuo žiauraus priešo siau J

i

nigaikscių

tėvynę, ginti. Jie vydamiesiri ir 
persekiodami priešą nuklysdavo 
toli nuo savo krašto ir. nors ei- 
kliais juodbėriais, negreit sugrįž
davol Motina likus su mažaisiais 
turėjo jąia rūpintis. Ją slėgė 
daug vargų, rūpesčių ir pareigų. 
Ji ‘buvo šeimos galva, šeiminin
kė, šeimos išlaikytoja, daktarė

tojimo. Prie audringai ošiančios'- 
ir banguojančios jūros, kur un-j 
dinės nardėsi, o Jūratė nemarioji; 
savo skaistų jų veidelį prausė —’r 
yra gražus Birutės kalnelis, čia: 
jie nedalioj ir skausme ieškojo į 
nūsramnimo ir paguodos, o jū-- 

• Motiha išlaikė' mūsų gražias ra savo bangomis liūliavo jų mal.

ir dar 'visokių darbu ir pareigų 
slėgė jos išvargintus pečius.

yra gražus Birutės kalnelis, čia 
jie nerišlioj ir skausme ieškojo •

rą Skaistutę. Jis apie jos ryžta 
rašo taip: “Skausmo ašaros ne
suspėjo nuriedėti skruostais-jos 
sustingo blakstienose”.

Karžygė Emilija Plioterytė.\ .. ... • 
vėliavą veda sukilėlių

ji kaip Orliano mergelė, iškėlusi 
laisvės
gretas prieš okupantą. Ją pase
ka tūkstančiai sukilėlių ir įsijun 
gia i kovą išlaisvinti tėvynę iš

ir labai vertingas dainas ir pa- dos’garsus. Garsi ir galinga, pa-i 

dama dainas ir niūniuodama,
sakas. Sekdama pasakas, dainuo'sakomis ir padavimais apipinta,* 

Merkinės pilis, kur ilgus ilgus'

Motinos išnešioti ir įkvėpti dr 
dieji mūsų tautos vyrai: Gedi
minas, Kęstutis. Vytautas. Bara 
nauskas, Valančius. Strazdas, Ba 
sanavimus. Kudirką Maironis ir 
dar daug kitų čia neišvadintų. 
Motinos nuopelnas, kad mūsų 
istorijos lapuose yra nemažai nu 
sipelnusų vyrų.

Knygnešiai, savanoriai, parti- 
panai ir visi darbštūs, ir pareigiu 
gi lietuviai ant motinos rankų 
išnesiot. Sukilimai, tautinis atbu 
dimas nepriklausomybės kovos, 
kova su okupantu-yra motinos 
inspiruoti.

(Bus daugiau)

žiaurios okupacijos. Su užuojau 
ta ji stebi graikų, belgų ir kitų 
Europos kraštų sukilimus. Poe
tas Adomas Mickevičius rašo: 
“Nors ir kariškoj ’ aprangoj, ji 
turėjo gražų mergaitės veidą”. 
Ir jis sušunka: “Ak tai mergai
tė, lietuvaitė, mergaitė karžygė 
sukilėlių vadas”

Netolimoj praeity kultūrinius 
paminklus pasistatė moterys — 
rašytojos: Bitė, Šatrijos Raga
na, Lazdynų Pelėda, Žemaitė ir

I

.grvėpč savo mažiesiems tovynės metus gynė tėviškėlę, kaip mo-j nusi be savo vyro Snowden, oficialiai paskelbė, kad ji su juo 
meilę, šią dainii-dainavo kadai- 'tūlė gina savo vaikelį. Ten Pilė-: skirsis. Jt jau aptarusi visus reikalus su savo motina, prižadęjo 

nu pilis su garbingai žuvusiais’ būti pavyzdinga kunigaikštyte, bet nori perskyrų nuo dabartinio
vyro, besiverčiančio fotografo amatu. , vaiką šaba savęs prie ratelio ir

moko jį skaityti, rašyti ir pote- pastaruoju metu dar daug kitų

meilę, šią dainii -dainavo kadai
se; motulę.
Prie lovelės per kiaurs naktis karžygiais, kuriuos mini ir mi-iI

l
I

* ' Uėjusi Spaudos ir galima gauti knygų rinkoj?

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Bario Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių partsn-
gas daryti įtakoc J kraite politiką. 102 p&L Kaina 11.50.

Knygos bus išsiųstos, ‘ jei 11.50 čekis arba Money Orderis 
bus pašiurtai tokiu adresu:

N A D J IENOS,
1739 So. Hąlsted SL, Chicago, HL IddOS

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
' ’ ' r’ 5- - YRA GERIAUSIA DOVANA

‘ i**' _ *\
-t■■■'. -Vjtwnlejt Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę šerną a» 
. meaSkaį tattao,'įkaitė jo straipsnius, knygas^ ir klausėsi jo paskaitų.

• CėmrbtM Jdoam grisia
<Įuuj«i atvykta Betaria

Pėdės iecMriyė^bno bruožus. Jie.jradžiugiiis kiekvieną, kas ji at-

NG BŠKO.lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimai 
’ anos jrogoe sn^afinti sa mūsų pirmųjų Beirtu žrtesuoliį gyvūimu 

fr Jd Meta, IdeoJogfne veikla.
^toriaaita' RSkta VIENIJO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado- 

tnattįo • Šerno gyvenimo bruožai. Hleido Amerikos lietuviu Istori
jos Draugija, Chicago, 19® m. 206 psL, kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMNISTRACUOJE

* r

; ,, - . ; YRA GERIAUSIA. DOVANA 
Vfoedeft. Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį • Dėdę šerną

; jie; g^ pariodtyti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą 
~ Jigms^^^būs Jdoms prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
JSųM ttvyfcęe Mėhrtfs galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu-

r pristndnti s^ius laikus ir paskaityti gražių istorijų.

pŪdf AstiBo Btto parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ —

įtaeta* to^aojėį o aaujiesiezns ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO BŪKO lengvas, vaizdus, gratia literatūrine forma pasakojimas 
fttias progof susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvraimu

; i

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienu IletavU, kuriam rttpl gimtinio krašto laisvė Ir lieto-

a
gOtftvią pritilo susfpcfiiiti su Žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtai knygas galima užsisakyti Naujienose.
Jrai IC^ažlMkas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai apleL 

dtlant Lietuvą bėgimą nuo bolievflnj ir gyvenimą tremtinių stovyk- 
jtoe Vokietijoj, kietais drobės vHeSSTWia 4 dol
l - Jmu KapoDnskaw IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Deivio Dalh 

ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje bejri- 
patvariai fafkfirasio asmens Korija. Knyga gausiai iliu-

rr» Battrali ąnksteaniųjų atrinrintiwj tąsa. Tai yn Amerikoje bėjai- 
imlatfJo ir patvariai įdkūruaio asmenį isterija. Knyga ganaial Ulu- 
MruotiL ®0 paL Kaina 7 dot
. _ KC*Wn?,STV .EAVERGTO^ :METUVOa.

, ką ji ten matė, kaklu
EAatet tavo VŪntojft-ItakooM. Ditotatoknoae. Katme. NandakhioM. 
£XlripMde tr- Palucoje. Vahriut cpraiymai, ka ji ten mate, kokias 
lyRiaa tirtėjo tr itojri tioooėa paaakė. M paL $1JJO. Yra taip pat 
i' "’“fiT Iriiaiiki” SATYKIMtl NOVtLML Genialaus rašo raJytoJo 

atyitaiii novelių. 190 pul, kaina to.
ft KwsHK KILIOMO | ANAPUS GNLUIN9S UŽDANGOS. A»

M

nės (kartų kartos. Vaizdingose 
Žemaitijos aukštumose yra dai
lus Šatrijos kalnas, kur naktimis 
raganos iškilmingas puotas kel
davo; ten ežere paskendęs už
keiktas varpas, o čia liūno vieto 
j e nugrimzdęs ištaigingas, bet 

1 neklusnus dvaras. Ir daug, labai
daug, ilgiausią pynė galima pri- 

’ rašyti pasakų, padavimų, ku
riuos sekė savo mažiesiems mo-

tina.
Nenaudinga ir pragaištinga 

Lietuvos ir Lenkijos didikų ir 
bajorų bičiulystė-motinai uždėjo 
sunkią naštą. Ji saugojo mažuo 
sius ir paaugus nuo liopinančio 
lietuviškumo-nykaus ir nelemto 
'atnešto svetimo poreikio. Per 
kunigaiščių privilegijas, duotas 
didikams ir bajorams, iš svetur 
užgulė sunki baudžiava. Motina

rių-įkvėpdama į jo sielą tauti
nį jausmą Davė ji veikui tiek, 
kiek pati neįstengė įsivaizduoti.

Verpia motinėlė, verpia line
lius,*
Mena mums Lietuvą jos lau
kus žalius.
Lietuvoj motulė verpia dar 
linelį,
Daro plona siūlą sukama ra-

čia neišvardintų nusipelnusių mo 
terų.

Z

J

I

telį.

^GHtrHEA-PT jMSEASE-o-«2

^G4VE HEARt^UNb

ttfteaa parietama neapgauna taurinto tr agltpropo propaganda 
’ritaaakavtaul. Am knygų panėytna lengvu, granu MllumL 
| Prri. P. PakarMM. KRYtlUOCtŲ VAL9TYMS SANTVARKOS 
įgaUOSAL m pel dokumentuota iatortnė atudtja apie prtaq Ūkimą. 
'Um 91

VtaM 9—>Ml. LIUM.INO UNUOS SUKAKTUS PARAfTftJI.

■e ir dw jflMBBiss yn MMane
•U ■įupomMft im s< HALgnro rr. cmcAGft nu msm

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

336 puslapiais su žemateplu Ir paveikslais apraJo Pamarį senos |el. : ----- - - - - - -
kaina $6.00, mlnWM ririeHal. • -

Persiuntimui paštu*reikia pridėti dar 50 eentą.
NAUJIENOS

17SS So. Hatated St, Chicago, m. 60608

gyvento Jus Ir gamtą. 1,200 Iletuviiky vietovardžių kįtsEm. Knygom

Alb. Kaš/ubienė
'Kiekviena tauta turi didvyris 

kų motinų. Jų turi ir letuviai, 
tik kažkodėl apie jas tik retomis 
progomis teprisimenama. Gal 
būt, gersiau ir kilmingiau jeigu 
paminimos kitų tautybių moti-

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

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS^ 
Dr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL. lipančius 1905 

metų Įvykius. Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
rūpinimą.__ _____ ___________________ _

Dr. A. J. Gu»*»a — DANTYS, jų priežiūra, sveiiata ir grožiz. .
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik-------------
Minkštais viršeliais tik ---- —-----------------—---------

Dr. A. J. Guw«n — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS. 
Kelionės po Europą Įspūdžiai. Dabar tik ---

-
$3.00 
IZ00

J.

$2.00 
Galima taip pat užsisakyti paltu, atduotus cakt arba monay ordarį pria 

nurodytos kainos pridedant 50c. parsiuntimo Išlaidoms.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 80608

...

TavpyKite dabar S31Ū

RIMT A KNYGA — GERIAUSIA DOVANA 
i 

knygų spintą ar Jpnfyng.
A!ekwndqj« Pakilnffltfs, MES GE|2TAMC tfomūr Jra 

atsiminimai ir įvykiu bei rietu aprašymai, įkaitomi 
manas. 367 psL Kaina UL

Nauflenose galima gaoti polklę knygę, kuries papoei M kelti* 
’'AIek»andqj« Pakafnffltfs, MES GRĮŽTAME. Womflr dieną 

fp ro-
A. PakalnHIds. METAI PRABITYJE. Netolimu Įvykiu pristota- 

ir laiko Jvyklu Lietuvoje tr Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti | 12 dalią. 296 psL. kaina O.

Dr. Xaxn Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tMBM, Gra
žiais rtritelials. 338 psL Kaina toOO. Khūžtaia tiri toto 

■^Frri. Vad. AlržHka, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO-.
RUA, I dalia. 208 paL, Mitą — $3,00, minkštais tir- 
SeUals — $2,00; n dalis, 228 psL, Irftta — $3,00. mtati-

I
tals rtrioliafs________________________ 1___  __ _

ftanrfkaa Toma* — Tamaiavska*, L1ETUV1SKAS1S FAMARYS.
Pakalnės ir Labguvos, apskritys su Įdomiais apraiymili, flfa- 
stradjomis ir dokumentacija. 338 psL, kaina $8.

P. KatlOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų daHą UetaW 
partizanu buities romanas 292 puslapiu. Kaina to.

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atslmintaal 
170 psl - ------- :---------------------------------

M. GvdalH, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai Žto 
puslapiai --------------- --------

Knygas užsakant reikia pridėti 23 et. palto fflaidoms.
NAUJIENOS,

1 1739 S. HtUtod St, CWc*ro, DL 60608. —

EUA, I dalis. 208 psL, frišta — $3,00. minkštais vir
tais viršeliais 9166

Labguvos, apskritys su įdomiais aprašymais, 
stacijomis ir dokumentacija. 336 psL, kaina Į8. 

, " RP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalfa Uel 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina |3. 

- ----- ' - i
170 psl - ------------ :—;------------------------- — tUl

9LN

TtL HA 1*6199

J«u kurta laiku atapaoadinte ir galima gauti kum rinkoj,
CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ

AJekeo Abroee Knyga apnhnti patentinių M (1MB-XO) metų 
Chieagof lietuvių gyvenime ta fa attiktai darbut M pat Kaina 
S10. Kleido Amerikos Ueturių utorifaa Draugija.

Knygoje apraiyta 
Beturiu kolonijom Jų sajsrysft . 
m. Duoti dokumentai katalik 
kitu organizadju atlikti darbai, 
kai tr kt

Drautlja. 
plrmif CMeuon atvifiive^ IlMgrią pirm*

______ T 
Z13 rriklemiu ta 
•ocofllotirią Uh 
[too mokyklai, d

^^orfntiril knygą Kerti prafcad pmiytl Mt^JEoojj

AMERIKOS UEfūVIŲ ISTORIJOS DRAOSUOtf
~ ' 1 T.-. T*w*11 *

17W 8^ HabU< 8U BL

fucrfintaotM talpos dmitisA 
lai, kurio rito buvo 121- C 
befaytinlai tr 314 veiklesnį faa

ir

pas :j II us
faKHįli.i ■Iiiifw

L "~
W I I »■ —MftOCB,

Fž3 cu taupomi jl»ą jlalfat 11- 
1!«H dideliu* darbus. Pirma, jie pa
deda Jums 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, kurie ne- 
Sa iki • _ <

palūkanų, priklausomai nuo Jdėtoa 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitom 
neša

sy4%

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Hoisted St. Chicago, III. 60608

HENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
ĮitMgta 1928 metilą. t /L * ■' ' ' T«L 421-3070Jk > ’A X - ’ * ‘

Įrtalfoa pletooM kfem&c antomobUtam* pastatyti.
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Ko ieškojo Jungtinėse Tautose?
Praeita savaitę marijonų leidžiamas dienraštis pas

kelbė, kad geg. 2 diena Algimantas Gečys, vienoj valsti
joj registruotos Bendruomenės centro valdybos pirminin 
kas, ir Romas Česonis, tos pačios organizacijos vicepir
mininkas, platesnių Amerikos lietuvių Įgaliojimų netu
rėdami, kreipėsi į Amerikos ambasadorių prie Jungtinių 
Tautų Andrew Young ir įteikė jam memorandumą, lie
čiantį Lietuvą, ir dokumentaciją apie žmogaus teisių 
pažeidimus dabartinėje Lietuvoje.

Kada tarptautinėje organizacijoje keliamas paverg
tos (nors Draugo pranešime apie tai nepasakyta) Lietu- 
•vos. klausimą, tai jis rūpi visiems lietuviams." Didelė Ame
rikos lietuvių dauguma nori, kad pavergta Lietuva išsi
laisvintų ir josios gyventojai galėtų patys savo reikalus 
tvarkyti; Viena grupelė lietuvių, kad ir labai geros nuo
monės apie save esanti, okupanto iš Lietuvos neišvarys. 
Vieni lietuviai, jeigu jie būtų tikrai vieningi, ir jų tarpe 
neatsirastų tokių, kurie norėtų padėti okupantui, o ne už 
laisvę kovojantiems lietuviams, taip pat pavergtos lie
tuvių tautos neišlaisvintų.1 Okupantas yra nepaprastai 
galingas, jis leidžia dideles sumas pinigų pavergtiems 
kraštams išnaudoti, kad nėra galymybių, kad patys lie
tuviai galėtų išsilaisvinti. Vieningi lietuviai galės būti 
pati svarbiausioji išsilaisvinimo jėga, bet kitų valstybių 
ir kitų tautų pagalbos Lietuvos jie neišlaisvins.'

Laisvame pasaulyje gyvenantieji lietuviai galėtų pa
dėti pavergtiems mūsų tautiečiams vesti kovą, jeigu lie
tuviai mokėtų patraukti savo pusėn kelias galingas vals
tybes. Daugiausia šioje srityje pasidarbavo Amerikos lie 
tuviai Jie pajėgė Amerikos politikus sudominti Lietuva, 
josios žmonėmis ir tarptautinėmis teisėmis, ginančiomis 
pavergtą mūsų tautą ir okupuotą Lietuvos valstybę. 
Amerikos politikai žino, kad valstybių santykiai yra tvar 
komi tarptautinė^teises įstatymais. Amerikos 'lietuviai, 
organizuotai, vieningai ir protingai veikdami, pajėgė 
įtikinti Amerikos kongreso atstovus, kad okupantas su
laužė tarptautnius įstatymus ir pasirašytas sutartis, kad' 
jis, susidėjęs su Hitleriu, įsiveržė į nepriklausomą Lietu
vą ir pavergė visą tautą ir joje gyvenusius kitų tautų 
žmones. Amerikiečiai, gindami tarptautinę teisę, gina ir 
pavergtos lietuvių tautos reikalus.

Tie patys amerikiečiai, pavergtos Lietuvos draugai, 
turi žymiai daugiau tarptautinės teisės specialistų, ne‘

Dr. K. ŠIDLAUSKAS

Helsinkio Aktas ir Belgrado 
Konferencija

VL.BAKCNAS

Pastabos iš tolo
(Tęsinys)

Bet dabar — “linksmoji” to 
mano užmojo ir pastangų dalis.

Nesenai, viename susirinki
me, užkalbina mane geras tau
tietis klausimu: . ar tikrai,
kad Simo Kudirkos filmą Ame
rikoje matė 23.850.000 žmonių, 
kaip čia kalbama? Ar ką girdė
jai apie tai?”. Nę — atsakiau. 
Bet savo ruožtu, taip “prirem
tas prie sienos” mano pastango
mis išaiškintais daviniais (ir 
mano gyvu žodžiu per radiją 
paskelbtais), paklausiau mano 
pašnekovą, iš kur jis tokius 
gandus girdėjo? Tai, sako:

. . žmonės taip kalba, kaž
kas esą girdėjęs apie tai kalbant 
per radiją”. Taigi . . . kaž-kas 
. . . dabar klausia mane . . .

Kol pradėsiu rašyti kitas pas
tabas iš tolo (Sekantį kartą tur
būt ir iš tp6), tai šia proga, pir
moje vietoje, noriu pastebėti, 
kad Kalifornijos Lietuviu Ra
dijo Klubo pirmininko * Juozo 
Mitkaus staigi liga, labai nelau
ktai paguldžiusi jį ligoninėn, 
pasirodė ne tokia ‘Hjaisf’ — 
kaip kai kieno buvo spėjamą.. 
Pabuvęs kebas dienas ligoninė
je, buvo “išrašytas” į names, 
kur mielos ir rūpestingos žmo
nos poetės Danutės Mitkienės, 
bei šeimos, slaugomas ir prižiū
rimas — sparčiai sveiksta ir 
jau, nors ir tik telefonu, “diri
guoja” radijo įdubo veiklą. Gai
la, be jo “apsiėjo” radijo klubo
balius balandžio 15 dM kurio 
“naštą” sutartinai gebėjo pasi 
gėrėtinai išnešti klubo valdyba, 
pirmininkui nedalyvaujant: Da
nutė Kaškelienė, Onutė Mačė- 

__ r _____ ____nienė, Pranas Gustas, Juozas 
į “Top Ten” sąrašą — televizi-^ Gedinintas, na ir . .. žinoma — 
jos filmų pasaulyje.__________ po Juozo Jfitkaus — vice-pir-

(Neužilgo paskelbsiu, nors ir la
bai aprėžta) studiją “Naujie
nose” kaip tokia televizijos žiū
rovų statistika surenkama ir 
vertinama, kitais žodžiais • tari
ant — kaip ir patenkakas

gu lietuviai, įskaitant ir tremtinius, buvusius įtakingais 
juristais nepriklausomoje Lietuvoje, bet -Bestudijavusius 
tarptautinės teisės. Jeigu neskaityti vieno kito juristo, 
besidominčio tarptautine teise ir pasiryžusio šią-sritį pla
čiau pastudijuoti šiuo klausimu, tarptautinės teisės specia 
listų lietuviai nebeturi. Amerikos Lietuvių Tarybą, mo
kėjusi suorganizuoti pačias didžiausias Amerikos lietu- 
vių politines grupes į vieną junginį, siekiantį ^Lietuvos 
laisvės, dažniausiai naudojosi tarptautinės teisės specią 
listais amerikiečiais. Tarptautinės teisės žinovais tuo tar
pu patarė Amerikos lietuviams į Jungtines Tautas dą-: 
martiniu metu nesikreipti, nes šios tarptautinės organi
zacijos asamblėjoje lietuviai pegąus reikalingos balsų 
daugumos. Jie patarė nešti Lietuvos bylą į Jungtines Tau
tas tiktai tuo atveju, jeigu bus garantiją tą bylą laimėti. Taip būtų galima pasakyti apie 
Prie dabartinio Jungtinių Tautų sąstato lietuviai pra- “ 
laimėtų.

Jeigu lietuviai pralaimėtų byla Jungtinėse Tautose, 
tai visiems būtų labai liūdna. Ne tik laisvėje gyvenam 
tiems lietuviams būtų labai nesmagu, o dar biauriau pa- 
sijaustų tie kurie, nežinodami ar laimės bylą, memoran
dumus rašė ir į Jungtines Tautas nešė. Jiems būtų labai 
nesmagu, nes pralaimėjimu tuojau pasinaudotų okupan- 
tas rusas. Jis dar kartą iškeltų klausimą apie Lietuvoje 
^vykusį liaudies seimą ir apie jo nutarimą prašyti Sta
liną, komunistų partijos pirmajam sekretoriui Antanui 
Sniečkui pasiūlius, kad įjungtų Lietuvą i Sovietų Sąjun
gą. -Sovietų diplomatai ir agentai lietuvių pralaimėjimą' 
paverstų didžiausiu laimėjimu okupacinei sovietų poli
tikai. Klausimą ne vietoje kėlę lietuviai, šiuo atveju -Ge- 
čys ir Česonis, vietoj gero pavergtai Lietuvai, jai užkam 
;ų dar sunkesnius pančius. . .

Amerikos lietuviams labai rūpi, kokį memorandumą 
Gečys su Česoniu paruošė, ko jie prašė ir kas jiems bu- 
vo pažadėta’. Gečys su česoniu, turėdami savo dispozici
joje katalikų vienuolių leidžiamą lietuvišką spaudą, ga‘ 
?ėjo pranešti lietuviams, bet iki šio meto jiedu tyfi. Ben
dromis jėgomis gal dar būtų galima atitaisyti padarytą 
žalą.

mininkas Henrikas Bajalis. Ba
liaus lieną lijo žiauriai”, kad aš 
negalėjau automobiliu “perpla
ukti” kai kurių potvynių ir taip teko patirti — tas kuopos “per- 
likau ... už baliaus durų, net krikštyjimas” (apie tai gaskel- sytas valstybės departamento 
16 mylių tolumoje. Žinoma, bu-1 bus spaudoje) sukėlė daug “dū- valstybės lėšomis draugiškumą 
vo drąsesnių svečių, atvykusių! mų”, net L.Š.S.T. Centre—Či- stiprinant aplankyti raudoną- 
į balių net iš San Diego — 120 gagoje, nes esą neatatinką S-gos ją Kiniją rugsėjo 6-20 d., bet 
mylių tolumos distancijoje. Ba- statutui, o beto — padaryta be, jis atsisakė. Atsisakė važiuoti 
iius, kad ir kiek dėl lietaus ir Centro V-bos žinios ir leidimo. I į Costa Rico prezidento jnau- 
potvynių “apkarpytas’’ parodė Gal būt Bet tie “dūmai” buvo guracijos šventę kartu su Ro- 

I radijo viSgirefti visuotiną pri- visai bereikalmgi, nes ugnies ilynn Carter, Be to, jis atsi- 
tarimą, kurį, didele dalimi, sa-įjau senai nėra: kuopa gražiai akė birželio 21-28 d. aplanky 
vo kietų principų ir neat laidžia 
valandėlės neutralumo4“ poli
tika” (griežtai vengiant bet ko
kios lietuviškos “politikos” gin
čų grupių tarpe) — yra užtar
navęs Juozas Mitkus. Jam — 
linkėjimair greitai. ir. galutinai

bių ir atsakingų visuomeninės 
veiklos pareigų, ypačiai radijo

Daug dūmų — ugnies nėra,

Los Angeles šauliu Juozo Dau
manto kuopos nelemtą posūkį 
į Kaiiformjos įstatymų lankas
— užsiregistruojant pelno ne
siekiančia korporacija, kuriai 
buvo duotas vardas “Lithua
nian National Rome Guard in 
Exile”, š. m. kovo mėn. 5 d. vi
suotiname susirinkime priimtas 
toks vardas ir registracija, bet 
jau š. m. balandžio mėn. 2. d. 
visuotiname susirinkime pada
rytas visai kitoks nutarimas — 
to vardo ir korporacijos atsisa
kyti, korporaciją panaikinti ir 
likti priex organizacinio statuso
— buvusio iki korporacijos įs
teigimo ir registravimo (prak
tiškai nieko naujo nebuvo įs
teigta, o tik kuopa pagal kor
poracijos statutą pavadinta na
uju vardu) r Mat buvo apsižiti
rėta, kad pagal korporacij os 
statutą kuopos vadovybės vei
kloje susidarė nesklandumo, a- 
uYoritėto “išdalinimo” ir t. t. 
Taigi ~ grąžtą atgal prie seno

ikiai, kaip ir anksčiau kad bu- čiamas, turėjo atsisakyti nuc
vo. , - I kelionių į užsienį vyriausybės

Bet, kaip iš pašalinių šaltinių ‘ lėšomis.
Meras Bilandic buvo papra-

veikia su senuoju vardu ir vadu^ ti Kubą. 
K. Karuža, kuris per keletą, me-i 
tų tą kuopą iš vos daugiau kaip 
poros desimču narių išugdė į 
impozantišką, veiklią ir draus-į 
mingą, arti 150 narių skaitau-' 
čia kuopa. : H

Numatoma, ' kad Eilandn 
aidins žymią rolę š. m. biržt- 
□ 17-21 d. merų konferenci

joje Atlanto mieste.

^mes negalime iškilmingai pasirašyti dokumentus, kaip 
I Helsinkio Baigiamasis Aktas, pasižadant vykdyti pa
grindinius tarptautinio ‘bendradarbiavimo principus, 
kaip Ivgių teisių ir laisvo tautų apsisprendimo princi
pą ir po to visiškai ignuoroti spaudimus, kurie gali 

į būti sukelti dėl šių principų nevykdymo praktikoj.
Į Vienok, pats svarbiausias, bent Baltijos valsty- 

ir n e telkėta aneksija liečiantis, būtų
(lęsinys) Vienok, pats svarbiausias, bent Baltijos valsly-

4. HELSINKIO AKTAS IR LIETUVOS LAISVĖS BYLA ! bių okupaciją ir neteisėtą aneksiją liečiantis, būtų 
... ... . ,. . . .. , . . IV-tasis principas, skelbiąs valstybių teritorinę nelie-

čiamybę. šis principas joti mums ypač tuo svarbus, 
kad dar prieš Belgrado Konferenciją \ a Is lybės De
partamentas yra paskelbęs tokią šio principo inter* 
pretaciją, Liek jis liečia Baltijos valstybes, kad mes 
šio pareiškimo jokiu būdu neturėtumėm praleisti ty
lomis. _ _ x /

_________________ ______________ - vr Valstybės Departamento pqMikadjąj, pavadintoj 
apsisprendimą, kokį vidinį ir išorinį statusą jos no- GIST, Bureau of PuMtc Affairs, Departments of Sta
rt turėti, be jokios išorinės įtakos. Ypačiai, minėjau. He, Marlh 1977, pirmoj eilėj skirtoj JAV valdžios įstai 
svarbus yra paskutinis šio straipsnio sakinys, nusta-iĮ_ 
tąs, kad dalyvaujančios valstybės, prisimenančios svar to: 
bą eliminuoti bet kokioj formoj įvykusį šio principo- 
pažeidimą._______________________________________ J

Belgrado Konferencijoj buvo padarytos kelios la-l 
hai taiklios pastabos dėl šio tautu apsisprendimo prin-’ 

ij><> interpretacijos ir vykdymo. JAV delegacijos na-j 
rys Robert Frowick, diskutuodamas šį principą, pa I 
reiškė, kad ‘Sun rikiečiai negali simpatizuoti arba sup] 
i Mi kažkurių v[s jaučiamą reikalą primesti kitiemsl 
savu vidaus ar išorės sislemasL Toliau jis sakė, kad je"

Kaip esu mi nėjęs, pagrindiniais Lietuvos bylą lie
čiančiais Helsinkio Akto principais tektų laikyti nuos 
tatus, skelbiančius valstybių teritorijų neliečiamybę, 
laisvą tautų apsisprendimą ir tarptautinių sutarčių 
pildymą. i

Atkreipiant dėmesį į VllI-jį tautų teisių lygybės’ 
ir laisvo tautų apsisprendimo principą, reikia pab
rėžti, kad šis nuostatas skelbia visoms tautoms laksvą

čiamybę. Sis principas yra mums ypač tuo svarbus

gii reikalams, randame pareiškimą, kad Helsinkio Ak- 

“teritorijos neliečiamybės principas atmeta teri
torijos įjungimą jėga arba grasinant jėga. Jis nus
tatę, kad įsigijimas, prieštaraująs tarptautinei 
teisėk negali boti skMIomas teisėta. (Šio principo 
kalboje atsispindi ir ji pagrindžia ilgalaikį JAV 
nuąistatyiną (position) dėl Baltijos valstybių (ma 

no pjror.). • _ ■ k • • ■ •
Kaip jau esu apsčiaiTTašęs (1977. XI. ■S d. Dirvo-

, Nr. 12). argi neišeina apgailėtinas kurijozas, kad

Lietuvaitės mokslinė studija^ 
savo srities yra pimoji pasauki 
lyje. Taip rašė milijoninio tira- 
džio mėn. 11 d. laidoje. Ta lie- 
dan noiir, jau beveik septyni 
mėtai stebi Borneo džunglėse. 
Jų studiją finansuoja visa eilė 
Amerikos ir Olandijos jnokslo 
-fondų.

Gaila, kaa entuziastingam 
žo “Los Angeles Times” balan- 
keliauninkui Vladui Rasciaus- 
kui nepavyko pasiekti B. Galdi
kaitės studijų stovyklos Borneo 
saloje, kur jis nesenai lankėsi- 
Bet man išėjo geriau: B. Gal
dikaitė dabar trumpam (besiru
ošdama doktoratui) atvyko pas 
tėvus į Los Angeles ir aš su ja 
turėjau puikų pasikalbėjimą, 
paie kurį (net su nuotraukomis 
iš, džunglių) parašysiu sekantį 
kartą. Trumpai: paklausta ar 
būdama civilizacijoje ilgisi 
džunglių — ar džunglėse civili
zacijos atsakė, kad laukia die
nos, kada greičiau galės grįžti į 
džurigles.

(Pabaigai

SeiL Percy pasipriešino
WASHINGTON. — “Dzien- 

nik Związkovy” pranešimu 
sėn. Percy-senato užsienių rei
kalų pakomisėje stipriai pasi
sakė prieš betkokį radijo sto- L 
eių vardo pakeitimą ar jų per 
kėlimą, kuries siunčia žinias 
Amerikos vyriausybės lešomk 
anapus geležinės uždangos.

Sen. Percy pasakė, kad j u 
jokiu būdu nesutiksiąs priim
ti tų pakeitimų, kuriuos yra 
padariusi senato pakomisė ra
dio stočių reikalu trimis bal
sais prieš du. Sen. Percy remia 
respublikonų senatorių vado- 
dovąs sen. Howar. Baker. Už 
pakeitimą balsavo sen. George ' 
McGovern, Claibdrne Pell ii 
sen. Joseph Biden. '

Radio stočių klausimą dabar 
turės dar apsvarstyti senate 
užsienio reikalų komitetas.

Tyrinės Comm. Edison b"vę 
ČIKAGA. — Federalinė re 

jguliavimo komisija pradės ty- ' 
rinėti Commonwealth Edison 
Co., ar ji kartais pasinafudodą 
ma angliakasių streiku nebn* 

i lupikavusi. Ar ji kartais ne- 
ČIKAGA. —• Čikagos meras pardavinėjo elektrą brangesne

i ver- kaina ?

Mero Bilandiko kelionės

“režimo” ir viskas klostosi pu- Bilandic, miesto reikalų

mes norime pasmerkti Helsinkio Aktą, kurio suformu 
lotais tarptautinės tečsės ^principais JAV valdžia pa
grindžia savo ligšiolinę Baltijos valstybių okupacijos 
ir inkorporacijos-nepripažinimo poziciją?

- Noriu įsakmiai pabrėžti, kad bent nuo šiol mes 
turėtumėm nustoti tą nepripažinimą vadinti politika 
ir žiūrėti, kad to ir kiti nedarytų, nes reikalas eina ne 
apie politiką, o apie tarptautines teisės principo pa
diktuotą laikyseną.

Tūlas skeptikas gali pasakyti/ kokia mums nau
da iš tokio tarptautinės teises principo, kuris pagrin
džia Baltijos valstybių aneksijos neprjpažiDimą, jei 
jis Sovietams tik juokus sukelia? Tuomet norėčiau 
paklausti, kokia kitg geresnę kovos priemonę už Lie
tuvos laisvę išeivijoje mes galime turėti, jei ne tarp tau 
tinę teisę, po kurios principais savo parašą yra padė
jusi ir Sovietų Sąjunga, ir tai ne prieš penkiasdešimt 
ar keturiasdešimt kelerius metus, sudarydama su Bal
tijos valstybėmis įvairias sutartis, o tik vos prieš ne
pilnus .tris metus, pasirašydama Helsinkio Aktą su 

34-mis kitomis valstybėmis!
Jei Valstybės Departamentas pareiškia, kad vie

nas Helsinkio Akto principų pagrindžia ligSoliaį JAV 
nusistatymą nepripažinti Baltijos valstybių aneksijos, 
tai išvada, dėl ateities turųtu lųiti labui aiški, kad JA.V 
rtideados negali šios aneksijos pripažinti, kitaSp jos 
sulaužytų .ląrpteulinęs teisės principą. Atseit, JAV 
sankcionuotų banditizmą, kad--vaUtebėš-gaU 11
kitas valstybes, arba jų teritorijas — ir viskas bus lai-

koma teisėtais, veiksmais.
Galbūt tik reikėtų, kad šį dalykų stovį užfiksuotų 

Kongresas, priimdamas atitinkamą rezoliuciją, ne ko
kią “stiprią” rezoliuciją, reikalaujančią perduoti Bal
tijos valstybių bylos sprendimą Jungtinėms Tautoms, 
o tik rezoliuciją, kurioj maždaug atsispindėtų Valsty
bės Sekretoriaus Summer Welles 1940 m. liepos 23 d.' 
padaryto pareiškimo, pasmerkiančio Baltijos valsty

bių aneksiją, užbaiga, kad Baltijos valstybių aneksijos 
pripažinimas pakirstų moderniosios civilizacijos -pag
rindą. Aisei L mes ateityje neturėtume sukti galvos 
apie kokį nors galimą- Baltijos valstybių inkorporaci
jos į Sovietų" Sąjungą pripažinimą, -b tik koneentruo-' ' 
trs apie žygius, kokius mes galėtume ir turėkime at-^'*'- 
likti, i'.einasi i&. šiog aneksijos nepripažinimo ir ki
tų Helsinkio Akto principų.

5. BELGRADO KONFERENCIJOS JJ2BAIGHIXS

. Prieš kalbėdamas apie Belgrado Konferencijos už 
baigimą, noriu pabrėžti, kad nors ši Konferencija pir
moj eilėj koncentravosi apie žmogaus ir pflidČio tei
ses. visbek joje buvo prabėgomis paliestas Ir Baltijos 
valstybių reikalas. _ 1

Amerikos. Lietuvių Tarybos pirmimnkumr?1*??;' 
Bobeliui pavyko AlŽinteresuoti svarbu .IAV Įfclgra^ 
Konferencijos delegacijos narį Sen. Robert £)oįe 
rio patrėju konferencijoj buvo Dr. K. Bo’fieliš)' aplfc* 
Baltijos valstybių bylą. Kr ,

(Bus daujrimi*
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DR K. G. DALUKAS 
SIUSCKIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 Sc. PuUsld Rd, (Crowford 
•dfcąl Bulging). T«L LU 5-6444 
Krima ,4>mdus pagal susitarimą. 
r4 ae^riliepia, skambinu 374-8004.

INKSTŲ |R ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Telef. 695-0533 
Fox Valley Medical Center 

860 SUMMIT STREET 
ROUTE .68, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

, Westchester Community klinikos 
Medicinoj dirokroriut

1938 S, Haoheun Rd., Westchester, IL.
V ALA? "DOS: 3 8 darbo dienon; ig ir

I>R, A B. GLEVECKAS 
CYBYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIU LIGOS 

3907 Wart 103rd StreO 
yiląodog pagal suaitaiimą.

DR. FRANK PLECKAS
* QPTOMETR1STAS

KAĮBA LIETUVIŠKAI 
2M1 W. 71 St. Tai. 737-5149, 

Ti Erian alda Pritaiko akinius ir 
“contact teMes"’

Vfl. ągti jMdĮ^rimį. iSdrryta trečj

DRLEONAS SEIBUTIS
IN^SIĮŲ, PŪSLĖS 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WJEST J63rd STREET 
VaL antriu. 1—4 popiet 
keUdrtd. 5^7 va! vak 
Ofiso telef.: 776-2880 

Raxidenciįo$ teleE: 448-5545

M. madonaŠileikis

Kaip platinama P. Stravinsko knyga 
. “Ir Šviesa ir Tiesa” -

Kas organizuoja 
knygos platinimą?

Laiškas jėzuitų provincijolui kuiuZarembai

Didžiai gerbiamas Tamsta, 
Atydžiai perskaitę Tamstos’

nis, verčia pagalvoti, kad kp- 
munistų pagamintų fiknd rody
mo interesai, Jaunimo Centre, 
Chicagoje yra galingesni ir už 
Tamstos išreikštą garą norą už-I III >1 --------

m. 7-tą — oasAylėine. 1 baigimui to erzelio ir yra galiu*

Į ^uavyUme ne^- cMžūusis
pU4ė v Tamstos ^oks-;
ta Jūsų iaiifce, iwfcUmc 1»77; T. J .

fcJra Aio-I Ta“^ pasitraukimas wo 
j tarpiumkavimo, dar nereiškia, 
kad tas incidentas su kun. Alg,

■metų gruodžio mdO- Z--trą die-’ 
; na, ryšyje su musų prašymu? 
kad Tamsta tarpiuinkautimiet 
atšaukimui to šmeižto, kurį pa
darė kun. Algimantas Kezys S.

į J., delegacijos dalyvių adresu? 
Ikuri 1976 metų gruodžio mėn.4

^Kezį, kad jis, eidamas Jaunimo 
Centro direktoriaus pareigas, ’ 
neteistų rodytį toje įstaigoje ko
munistų pagamintų filmų.

Mums prašant ir Tamstai su
tikus, mes turėjome dvejus pa

dėsime visas pastangas, kad 
’j kun. Alg. Kezio pazkieistas 

šmeižtas garbingą asmenų ad
resu būtų tinkamai išaiškintas 
Ir atšauktas, nes tu delegacija, 

I kuri buvo nuėjusi pas kun. Alg.
Ztezį su prašymu, kad jis ne- 

I leistų rodyti Jaunimo Centre 
(komunistu pagamintų filmų, — 
tuo žygiu gynė ir Jėzuitų ad
ministruojamą Jaunimo Ceij-

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI 

' i 4 • • •
"Grįžkite į man« ir ai grgiu i jus, seko kireivijy Vlelpefs".

Mal. 8:7.
Atkartotinai šventajam* Rašte pasakyta, kad Dievo malonė pasilieka 

per amžius. Esamuoju laiku tik maža dalis pasaulio žmonijos gavo Dievo 
malonės jų išteisinimui ir palaiminimui. Kaip Viešpats pasirodė malonin
gas tiems, kuriuos jis priėmė ir išteisino, atleisdamas jiems nuodėmes, taip 
pat jis pasirodo maloningas ir gailestingas tiems, kurie nusigręžia nuo nuo
dėmių, pasitaiso ir sugrįžta pas jį. Jis taip pat pasirodo kantrus net ir tiems, 
kuriems; trūksta meilės ir atleidimo dvasios. Tuo mes esame užtikrinti, kad 
tinkamu, jo nustatytu laiku, įvyks visi gerieji Dievo pažadai ir kiekvienas 
turės progos pažinti jį ir visi paklusnieji gaus amžinąjį gyvenimą.

Viri žino, k*d mirtis yra žiauri ir palias* klekiną. B<r «ur yra mi
rusioji? 1 tą klausimą atsako knygutė "Villis po mirties'’, kurią gausite ne
mokamai. Rąžykite:

F. ZaVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 66629.
4V. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

Mažeikai Evans
- si ma tymus su TTam^ a. . es pa tra jr apgynė mūsų tikėjimo 

u i iri A T VA n TamcftJi Hickp. __ . * - * *siūlėme Tamstaį mūšų laiške, 
rašytame 1978 metu sausio
mėn. 39-tą dieną sąlygas disku-1 
sijons, kuriomis į>.ūtų galima 
užbaigti tą nemalonų erzelį ku
rį sukėlė kun. Algimantas Kezys 
su savo melagingais tvirtini- 

' niais, kad mes', tos delegacijos

Laidotuvių Direktoriai

DR. VYT. TAURAS 
GYDTTOJAS IR CHIRURGAS 

Sandra praktika,apec. MOTER j lipo;,
©fim 2662 WEST 5*th SiRSET į 

Tel. PR 8-1223
OFISO VAL.: pino., antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais ’2-4 yaL popiet ir kitu laiku 

t pagal susitarimą.

įja,gali jos nepriimti ir Kamile* j dalyviai, buvome užpuolę ji prie 
Į t ui grąžinti, nors turi atmintį, altoriaustuos mūsų pasiū- 
jkad taip gražinama knyga (te'jlymus mes negavome jokio po- 

------- -_ . Stra^nie pat voke) dažniausia, susi- zityvaus atsakymo. Tamsta sa- 
vinsko Raštams Leisti. Jis pasi- gadina ir Komitetui pasidaro:yo pįrmame laiške tašėte: _

bevertė, nes jos, kaip defęktin-’ kad nuoširdus paaiškinimas 
gos, jau nebegalima parduoti. ] gaM išspręsti ’ daugybę*, o gal ir 

Atsilyginimai už knygas da- visas problemas —, bet paskuti- 
romi Komiteto vardu išrašytais niame Tamstosdafekę, rašytame 
čekiais, kuriuos banke iškeltus,’• 197g kovo mėn. f-ta dieną,
jie mokėtojui grįžta, kaip įro- į Tamsta sakote, kad negaliu su- 
ciymas jo atsilyginimo už kny- ---- w* " ' *
ga.

Idėjiniai knygos platintojai 

Komitetas turi labai uolių 
idėjinių P. Starvinsko knygos 
platintojų, vpač Kanadoje, ku- n°ri knygą įsigyti-per ši laikra- 
rie jam labai padeda. Baigus^ tepasjuąč^ jam $4,50 čekį 

ii------ i . 1 — įr knyga žmis pasiųsta,
viams pasiūlo P-: Stravinsko j Komitetas ir pats autorius, pa-’ 3į Sau*
knyga •“ ffi SVffiSA IR TIESA” reikš savo vieša nadėka. i J

Komiteto 4*.’ Stravinsko
r - - -•

Tą daro Komitetas P.

ūlo lietuviams laiškais tą kny- 
jgą įsigyti; jo pirmininkas susi- 
l taria su knygų platintojais ir Ko
miteto vardu siunčia jiems pla
tinti knygas; jis irgi priima at
silyginimą, iš knygos pirkėjų 
platintųjų ir pan. . .

.Knygos platinirųas, 
pasiūlant ją laiškais

Kadangi -šiandien mūsų žmo
nės sava iniciatyva lietuviškų 
ląiygų, galimą sakyt, visąi ne
perka, tai Komitetas jam žino
miems ' sąmoningesniems lietu- Į knygos platinimą, jiems visiems! ~

ir
tiki šiame reiknte -’liūti tarpi
ninku.

Toks nelaukiąs, įr nepagrįs
tas Tamstos atsisakymas, jnu

jrtL Aparatai - Protezą! Med.-ban- 
dažai. Speciali pagalba Lajoms. 

CT> (Ardi SappcpU/ ir t t.
VaL: 8—4 ir 6—-8. Ao^tądieniais 9—1 
2450 WjMtf v63tf Chicago JŲL 60629

Tetef.: PRoapect 6-5084

j Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖŪNYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Talfonab PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji .Barbaros ir Gene Drishių 

krautuvė.
THE DAJSY STORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tot 499-1313

kpygų “ ffi ŠViESA IR TIESA” reikš savo viešą padėką, 
įsigyti, kreipdamasis į juos ir 
suteikdamas jiems informacijų 
apie tą knygą laiškais. Po die
nos kitos siunčiama tiems as
menims ir pati knyga. Susipa- 
žįnę su knygos turiniu, jie, ga- turi patys atsiliepti ir pasiūlyti’ 
ye knygą, būna jau ąpsįspren- j Komitetui savo patarnavimą 
dę, ką su ta knyga daryj: jų įsi- 6437 
gyti, ar nuo jos atsisakyt..

Kas būna apsisprendęs kny
ga įsigyti, gali gauta knygą jis

Knygos konusinis platinimas

Kioskams iii šiaip ąsmenįiųs 
Komitetas duoda knygą platin
ti ir komiso pagrindais. Tik jie 

l

Wash tena, Chicago?^ 
Ill. 60629 Komitetas duoda to
kiems plaiintojąnis 25% komi-4 
so. ' į

Knygos piatimruas -j
per “Naujienasn j

Komitetas yra davęs knygų

- ĘavąliaHskas

dvasiškių vienuolyną ir gynė 
mūsų pavergtos Tautos intere
sus. Todėl, ta delegaciją negali 
būti ‘ šmeižiama jokio paklydu
sio dvasiškio, kaip, kad padarė 
kun. Algimantas Kezys. S. J.

Kartu, šio laiško proga, tu
rime pareikšti Tamstai, kad 
Tamstos atsisakymas nuo tar
pininkavimo, kartu atpalaiduo
ja ir mumis nuo visų pasižadė
jimų Tamstai, kuriems buvome 
padarę laike pasimatymų su 
Tamsta.

* Baigiant ši laišką, tariame pa/ 
dėka Tamstai už pradžioje pa
rodytą ir išreikštą nora užbai
gimui to melagingo “užpuolimo 
kunigo prie altoriaus” erzelį, 
bet matomai kažkokią “juoda 
ar raųdąna ranka” to nenori---

Su pagarba Tamstai 
Delegacijos pas kum 
Algimantą Kezį 
Vykdomosios komisijos 
nariai:

1978 metų balandžio mėn.
22 dieną, Chicago, Iliiųois.

Jonas Tijūnas
Juozas Bagdzius
L. Dųbauskięne
K. Runimas 1

W5F

VERAI JAS AS

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-S600

dįgk« TeL737-8601

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PETKUS

PERKRAUSTYMAI

' MOVING
Leidimai — ffilna apcrauda

ŽEMA KAINA
R. i E R t N A S 

, Tai. WA 5-8063

paštininko primti, tik 4ada jis’ 
jau turi už knygą atsūj’^nti. 
(bent jau pagal moraline parei-: 
ga). Kąs gi knygos nepageidaur platinti ir“ Naujienoms^. Kast

. /į-;? ■. MIRUS
duk-rai Gražinai. žen tui Jou-ui Taiaadžiui, Amerikos Lietu
vių Tarybos Valdybos nariui, ir visiems šeimos nariams 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

AMERIKOS LIETUVĘ) TARYBA

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

x,Į, > 2533 W. 71st Street
* a. Telef. 476-2345-6
’ Jd * 1410 So. 50th Ave., Cicero

f Telef. 863-2108-9

| ’ TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKšie TUT0M0BIL1AMS PASTATYTI

C MOVING
Apdrausta* pcrkriustyina, 

Ii jvairiv atstūmę.

ANTANAS VILIMAS
1. Tel. 376-Y8S2 arba 37M996
V ijuj!’ jjf ■

SOPHIE BARČUS 
RADIJO iElMOS VALANDOS 

Visos programos Ii W0PA, 

1490 IdL A. M.

tuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio Ha penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet, šeštadieniais 
įr sekmadieniais nuo Bd 9:30

Ilgametis patyrimas — sąžiaingas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuviu įstaigą;

__ _ American Travel Service Biireau i 
972? S. JVestern A\e., Chicago. 4iJ- 60643

Teief, 312 238-37^7
• Nemokamai patarnavimas užsakant lėktuvų, traukimų, lawų keMo- 

iių (cruises^, viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda- 
Jie kelionių draudimus; organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kaštus; 
Išdarome iškvietimus gunmių aplankymui Amerikoje ir tedocū&e infor
macijas visais keLomų reikalais/

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reiKia u^zervugu jrtetas
š anksto — pnes 45-60 dienų. C ’/

GSoWTIWA PLUHP AND FRB*' 
LOOKING PINEAPPLE W6 FOUNT 
AHOME W YOUR KTKHSl,YOU 
MAY WONDER ABOUT THE 
EASIEST WAV'© UTT AND SERVE 
THIS %LKACr'.WW-,rroU-£»n 
BE EASIER.

NARIAI: 
Chiea<o« 
Lieta viį 
LaUotavių 
OireKtoriĘ
A asociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI. 
MAS DIENA 

Hl NAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Vedėk Aldona Daukui

Talaf_- HEmlodt 4-2413

71S9 So. MAPLEWOOD AVE. 
JtyiCAGO, ILL M629

ajad PLEASK 
xtuMs® people 
gyinfre C&ZWful

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namu 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes nore 
tume būti Jums naudingi
tr ateityje

Sąskaitos apdrauVos Ud 
$40,000

2457 W. 69 STREET 
Chicago, IL 606*9 

Tai. 925-7400 
8929 SO. HARLEM AVE. 
Bridgeview, Illinois 60855 

T *4 <98-9400.

Ml acojutns com
pounded daily — 
Passbook Savinas.

m
MIDLAND 
SAVINGS
AND VOAN ASSCS1AT1ON 
4040 ARCHER AVENV> 

CHICAGO. ILLINOIS 60632
PHONE 25AA470

t(Ur THE FINEAPPLE OH ITS 
1S10E.WTTH A LARGE, SHARP v t' 
KNIFE dK UNGWWnSE FKOM^*” 
me BOTOX -FWU6H1HE4MUU

fieMaie ■**£ RHBtfnJE WMM SUaXA. HALVE 
PJOMT LEMCTMWV9E.S4GE 0* CI#f’ a*Tld*'

each ObArnElLCnuNt totin', put back ihwe

"Ub REMOVE THE FEU IT, 
INSERT A CURVED KNIFE. 

CLOSE TO THE SHELL ANO 
CUTALLTME MM'AMUHD.

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phene: YArdt 7-340J

1446 So. 50th Are. Cicero, fll Phone: OLympic 2-100?

• PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3*3572

GEORGE F. RUDMINAS
33W So. UTUANICA AVE. T*L: YArda 7-11A&4.13J

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICS'

2424 WEST 69tn STREET KKpm>Uc 7 1Z1I
2314 WEST 23rd PLACE Vilnia 7-6«7>

11028 SOUTHWEST HIGHWAY- Paloa Hill*, k^L 974-4414

UM «•. AALrfTED STREET Pkeoe: TArda 7-ltll

f _ NAUJIENOS, CHICAGO •, ILL Friday. May 12, 1978



M. Šileikis paskyrė $5,000 dailės premijoms
Pmnesdafw šią malonią ži-ČįinlioiHo Galerijos, Ine. l)‘r

k torių Tarybos |x>sė<lyjc (IV. Inią visuomenei uu dailini ūkams 
(galerijos Direktorių Tarylia rei-25.) da l. Mikas šile’kis prane

šė, kad mirusios žmonos atmi
nimui jis .įneša į galerijos Pre 
m jų l'omia Iš tos sumos 
kasmet turi būti skiriama *5t>U 
premija už tapybą, skulptūrą 
ar grafikų galerijos ruošiamoje 
dailės par<><!os<k. šią premijų 
tikslus dail. Šileikis tap misa-! 
kė: paremti Čiurlionio Galeri
jos, Ine. kultūrinę veiklą ir pas 
kalinti mūsų dailininkus kurti 
b i augti nepelningame jų pa
šaukime. Premijas skirdama ga
lerija gali nurodyti dailinin
kams tautines ir kitokias te
mas, ypač dailės parodose, ruo
šiamose Vasario 16-osios proga.

Dail. Mikas Šileikis yra vie
nas iš Čiurlionio Galerijos, Ine- 
steigėjų ir pirmasis jos direkto- 
rius-administratorius. Jiedu su 
dail. Z. Kolba, kitų talkinami, 
galeriją “pastatė ant kojų.” Da
bar jis yra galerijos vicepirmi
ninkas meno reikalams ir vie
nas iš daugiausiai rašančių spa
udoje meno kritikos ir kitais 
meno klausimais:

skia pa^arbį darbščia jam daili
ninkui ii taria jam širdinga a- 
čiū! . ■

PIK !>.

pranešu ine, kad 
m. sukakčiai :rt- 

< iurlionio Galerija, Ine. 
apžvalginę jo darbų 
m. s|)aliųjuėiK

:■ 11 r I io i liti Galerijos, 
Ine. vardu

Domas Adoiųaitis 
Pirmininkas

proga

pa- *

roite, neseniai pirko namus, Įronte. Reikia manyti, kad jis 
kuriuos išsikėlė. gyventi. Dėkui bus joje - vyriausias amžiumi 
už auką, atsiųstą keičiant ad-' choristas.
resą. Dėkui Onai Sabonaitienei į 
iš Marquette Parko už $2 auką* 
kalendoriui. Taip pat dėkui tos 
apylinkės tautiečiui, užsisa
kiusiam Naujienas vieneriems

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 gydyto ja ... Ji garantuotai Jums padės 
bet kokiose Jūsų problemose. Vienintelis vizitas Jus tai įti
kins. ši moteris yra čia Jums padėii. Visi vizitai yra priva
tūs, galimi 7 dienas savaitėje. Telefonuokite susitarti dėl 
laiko.

TEL. (312) 477-5518

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus skai’ 

tytojus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant -šį seniausią Amerikos lietuviu dienraštį, 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti ‘ nenutrūk
stamą granoisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, HSet ir visos išeivijos 
taip^ pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuvišku rel 
kalų renesanso.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

—Juozas DzIys»St. Catharines, 
Ont., Canada, Vilniaus Krašto 
Lietuviu Sąjungos veikėjas, ak
tyvus spaudos bendradarbis, iš 
anksto pratęsė prenumeratą, o{ 
savo gerus linkėjimus atlydėjo!
$7 auka Naujienų paramai. Dė-;metam-s’ tvardės prašiu- 

‘1 šiam neskelbti.- . _

_  A. Radzevičius, ^yv. Dėt-! —— Andriūnas iš šiaurinės 
miesto apylinkės be raginimo 
pratęsė savo prenumeratą ir ta 
proga atsiuntė dešimkę Nauje- 
nų paramai. Dėkui už auką ir 
už gerus linkėjimus.

— Vladas Rasčzauskas, Ame
rican Travel Service bendrovės 
prezidentas^ praeitą pirmadienį 

r išskrido į Vilnių kartu su pirma* 
45 turistų grupe. Jis planuoja 
grįžti už dviejų savaičių..

— Juozas Tatosas iš vakari- 
jnės miesto apylinkės atsiuntė 
(kortelę su sveikinimais iš Vo
kietijos. Tarp kita rašo, kad vi
skas labai gražu, bet viskas la
bai brangu. 1950 m. gegužės 4 
d. jis atvyko iš Vokietijos į J- 
AV. Keistu sutapimu šiemet tą 
pat dieną jis išvyko ten atos
togų.

— Australijos lietuvaitė dali. 
Lika Kriaucevičjūte laimėjo

Charles Lloyd Jones $1,500 
premiją už išstatytą portretą 
grupinėje dailės darbų parodoje 
Sidnėjaus mieste. Toje parodo-

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla- j dalyvavo dail. Vladas Meškė- 
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams. Inas.

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 ruimingieji turės progos būti 
sveSais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais Įrengimais.

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

ka švabienė, Audronė Šimaity- 
tė, Natalija Sodeikienė, Emilija 
Tutlienė, Juozas Bacėnas, Anta
nas Paskomimas ir dr. Romual
das Povilaitis. Paroda atdara 
kasdien 7—9 val^vak., o savait 
galiais nuo 10 ryto iki 9 vai.

’ vak. Uždaroma gęgužės 14 d.
♦ 1978 m. kelionių Lietuvor

Edmundas Estka, baigęs 
ekonomijos ir verslo administ
racijos mokslus Loyolos univef 
sitete, pradėjo dirbti savo tėvo 
Ričardo numizmatikos, suveny 
rų ir dovaninių prekių krautu-
vėje “Patria”, 4207 So. Sacra- tvarkaraštis jau paruoštas. Dėl 
mento, apie pat Archer Avenue. 
Krautuvėje yra ir pašto ženklų 
arba filatelijos skyrius. Anks
čiau krautuvėje padėjo dirbti 
Dalė Estkaitė, baigusi preky: 
bos mokyklą. Ji ištekėjo už Ro
mo Daukšos ir abu atidarė pa
našią krautuvę, pavadintą Ava
lon Gatery, esančią 4243 Archer 
Avė., netoli “Patria” krautuvės. 
Dalia yra gera gintaro išdirbi
nių specialistė ir atskiria dirbti
ną gintarą nuo tikrojo. Be abe
jo, ji patarnaus visiems lietu
viams, parašydama 
Naujienose.

apie tai

— Daley Kolegz ja, 
Pulaski Rdj, ruošia 6 
slaugių kursus ir kursantus pa 
ruoš egzaminams. Kursai prasi
dės birželio 12 d., o birželio 14 
d. ten bus slaugėms pasitobuli
nimo kursai. Jie bus trečiadie
nių vakarais ir baigsis liepos 
19. Infonriuotis tel. 735-3000,

7500 So- 
savaičių

Namai, Žtmi — Pardadmcrt 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
; KLEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS- ^

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l ' • • U

PETRAS KAZANAUSKAS, Pree’dentas
2212 W. Cermak Road -Chicago, Ill

BRIGHTON PARKE: 21 buto mū- 
rlnis namas, gazu šildomas dau
giau kaip $36,000 metiniu paja
mų, kaina — 5 metų pajamos,

MARQUETTE PARKE: didelis mū
rinis bungalow, gazu šildomas. Ireng- 
tas skiepas, 30 pėdų sklypas, $37,500Į

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax 
i951 W. 63rd St. Tel. 436-787>

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
įvairi apdrauda — INSURANCE

«UTŲ NUOMAVIMAS — parenkar 
nuomininkua

4248 W. 63rd SU Chlcw 
TeL 767-0600.

HELP WANTED — MALE 
Darbinlnkv Ralkla

Virginia

RIMTAS NAMŲ*
• PARDAVIMAS ' f

* •* --.s V-' <
4 VIENETŲ miira< ir garažas. Nau

jas gazu šildymas. Našlė atiduoda'už 
S38.800. , .

5 KAME, labai modemus-mūro na
mas ant plataus sklypo, tinkamas šei
mai žavingai gyventi. Arti 73-čies ir 
Kedz'e. $38,000. . /

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 
. Parke. < . t

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

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

REAL ESTATE

2625 West 71st Street
Tel. 737-7200 arta 737-8334

Visas ir visus kviečiame i didžiąją talką.

—-Zigmas Arlauskas priklau
so Rochester!© LB chorui ir yra 
aktyvus jo dalyvis,, nors šiemet 
atšventė 75 m. amžiaus sukak
tį. Jis priklausė Įvairiems cho
rams nuo 1916 m. 'Minimas-cho 
ras dalyvaus Dainų šventėje To

— Meno mėgėju darbu paro
da atidaryta praeitą penktadie
nį Jaunimo centre. Joje daly
vauja Sofija Butikįenė, Liuda 
Butikienė, Mįeta Gabalienė, Te
resė Gaidelyte, Irena Gelažienė, 
Felicija Gresiūtė, Rasa Janu- 
šaitytė, Nijolė Izokaitienė, Pra
nė Masiliontenė, Anelė Kirvai- 
tytė, Kristina Kotovaitė, Adelė 
Lietuvninktenė, Joana Pautie- 
nienė, Marija Raudienė, VeronL

informacijų kreiptis pas Marijų 
Kielą, 6557 S. Talman, Chirago- 
111. 60629. Tel. 737-1717. (Pr.;
—Motinos Dienai speciali 20% 

nuolaida už 14 kartų retežėlius. 
Daug įvairių puošmenų. Moka
me $4 už sidabrinį dolerį. Per
kame pašto ženklus ir pinigų 
kolekcijas. PATPvIA, 4207 So. 
Sacramento.Tel.247-5018. (Pr.)

— JAV (R.) LB Brighton Par 
ko apylinkės valdyba šaukia 
visuotiną metinį narių susirii 
kimą, kuris įvyks 1978. 5. 21. 
vai popiet šaulių Namuose,

i 2417 W. 43 St. Chicago, lit
Narių dalyvavimas 'yra būti
nas. Kviečiame visus geros va 
lios lietuvius šiam susirinkime: 
gausiai dalvvauti.

Įėjimas visiems laisvas. Pt 
visko bus kavutė.

A. Abraitis 
Apylinkės p-ka

• Vęnecuelos Oetuvių Drau
gija rengia Motinos Dienos pa
gerbimą š. m. gegužės 13 d., še
štadienį, šaulių namuose, 2417 
W. 43 St. Programą atliks Vy
čių choras, vadovaujamas muz. 
Fausto Strolios. šokiams gros 
puikus orkestras, bus šalti ir šil-

HELI-ARC WELDERS
Experienced 

Heli-Arc welders, 
light gauge. 

APPLY MORNINGS 
2647 N. Clybourn St.

GRADE A AUTOMOBILE 
MECHANIC

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

CALL 458-8550

RIBOTOS APIMTIES 
MODELIŲ -DIRBTUVEI 

reikalingas mašinistas

ti patiekalai., Pradžia 7:30 vaLjvirelaikis. labai geri priedai ir atly 
vak. Informacijoms tel. 471-1 ginimas. Raikia mokėti angliškai.

BUILDERS. AND CONTRACTORS 
Nam? Statyba Ir Remontą*

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chleagos nrieft© leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose ffrelf, je- 
nntuotal Ir sažirdngel

KLAUDIJOS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559

TAISAU IR DAŽAU
NAMUS

IR VISKĄ NAME
Telefonnoti:

523-9367 arba 737-0397

Prenumeratos pratęsimo, nžsakymų, bei galimą skaitytoją ■ reikalams 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be raginimo pratesiu savo prenumeratą, taupydamas laiką Ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede_______ doL

Pavardė Ir vardas_________________________________________________

Naujienoms reikalingas
\ /' LINOTIPININKAS

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

Adresas

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo_________
yra naujas skaitytojas. Priede_______ doLf-- ~ J— ■ ■■ ||, ibiį m j K. M-^31 IlWWRffly

Pavardė ir vardas____________________ L __ ____

kuris

Adresas
" ’..gy-qa, ijLk.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
MARDA NOREIKIENt

IW8 We»t fWt SL, CMe»go, m. M<?2» • TeL Wa 5-27S7
DWHIt MdrlnktiHM *»r«t rOSfe bnlrfy

MAISTAS Ii IUROPOS SANDRLIU

Sponsor! aus pavardė, vardas ir vietovė

i---------— ------- ------------------------------------ ’——---------
• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą Ir Naujieną 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus  doL

* *

Pavardė ir vardas ____ __ _____________________________ ____________

Adresas —--- -------------------- . - L

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa. 
žinlmui nemokamai be jokių įsipareigojimą.

Pavardė ir vardas-------------------- l / __ r i

Adresas ----------------------------- ---- --- ---—_______________  _______

SIUNTINIAI J LIETUVA' 
Cosmos Parcels Express Corp.

'MAtOUWTTI OI FT FARCKLS mVKl
U»1 W. <9H« Ckkw., I IL — t*L WA MH?

tt» U. K, Chicle, IIL 4M0R _ T.L H< »l> 
V. VALANTtNAI

Pavardė ir vardas —

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

r*-
Pr-ardė ir vardas

Adresas ------
V 'PILU 
U ■■ ri F f- ’’ 4 J

r “LIETUVOS AIDAI”
□, KAZE BRAZDZlONYTE,
tel ' ■ PROGRAMOS VEDRJA
J/ W0PA 1490 AM FrL at 9:30—10:00 p. m.

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

Tobf.' - 778-5374 f

2956 arba 776-3727. Auka $8 
asmeniui. Bilietai nebus pardu
odami prie Įėjimo. Norintieji 
dalyvaut prašomi iš anksto ap
sirūpinti- Nariai ir svečiai pra
šomi būti laiku.

— Į Dievo Motinos apsireiški
mą, Necedah, Wis., gegužės 21 
d., šv. Trejybės sekmadienį, va
žiuos maldininkų autobusas. 
Dėl informacijų teirautis

tel. 434-5714. (Pr.)

— S.L.A. 134-tos Moterų Kuo
pos susirinkimas įvyks šešta
dienį, gegužės 13 d. 1:00 vai. 
p. p. Dariaus-Girėno salėj, 4416 
S. Western Ave. . Visos narės 
kviečiamos atsilankyti.

Valdyba

KUO SKIRIASI ATGIMUSI 
Iš NAUJO MOTINA NUO NE- 
ATGIMUSIOS Iš NAUJO MO
TINOS? Pasiklausykite atsaky
mo, penktadienį gegužio 12 d.. 
945 vai. vak. per “Lietuvos Ai
dus” radio banga 1490 AM ir 
šeštadienį 9:10 vai. vak. banga 
106. 3FM. Norintiems įsigyti 
šios programos juostelę (vaset- 
te) kaina $3.50 su persiuntimu. 
Čikagoje skoliname veltui. Ra
šykite:

Lithuanian Ministries, 
P. O. Box 321

Oak Lawn, DL, 60454.
V. CIBAS 
735-4048

BUSS. OPP. — IN TOWN J 
Biznio Proga — Miestą

IšNUOMOJAMS RESTORANAS 
su visais įrengimais ir įrankiais 
65-tos ir Western apylinkėje.
— TeL 925-5272.

PRECISION METAL 
ENGINEERING 

2204 Wellington Ct, Lislie, III. 
Skambinti angliškai. TeL 969-4900

MALE TO WORK IN FACTORY 
ON SOUTHSIDE.

Paid vacation plus benefits. $3.50 on 
Hour to start. >

CALL 445-5428 
Ask for EDDY

3—M M. AMŽIAUS VAIRUOTOJĄ!
Tiktai $7t pusmečiui automobili* 

.lability apdraudimas ponalninkaim 
Kreiptis '

4645 M. ASHLAND AVĖ. 
52X775

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

LAIKRODŽIAI Ir ORANGINYORS

Pardavimai fr Tiliymaf 
2646 WEST 69fh STRUT ?

RErMIc ŪMI

RENTING IN GENERAL

M. i 1 M K U S 
Notary Public 

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

šymai iy kitokį blankai

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

Tel. 523-0762.

Siuntiniai i Lietuvi 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 406T Archer A*. 
Chkięo, III. 60432. T»L Y A 7-5M0

185 North Ai

4
Š 
I

26S582A
(įstrigo*} fr

677-S4S?

pasirinkimai
betavį takllirtską 

Chk*<oX

Avokm

NAUJIEN«/cHftAGO % ItLJM^p 1078
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TURINE ITAI.Ų POLICIJA IŠAIŠKINO 
TERORISTŲ GRUPĖS CENTRĄ

' -K . • . 4

Aldo Morą lavoną atvežęs automobilis nuvedė 
j. ’ prie Turino esamo centro
. TUR1??AS, Italija. — Aldo Moro lavoną Romon nuvežęs au- 

zomotbilis nuvedė italų policiją į Turiną, o ten jai pavyko surasti 
“Raudonosios brigados” teroristų laikytą centrą.

Italų policija žinojo, kad gau- • 
. \si teroristų organizacija buvo 

Turino apylinkėje, t>et teko ge
rokai išsijoti įtariamų butų, kol 

^antrame aukšte rastas dviejų 
kambarių butas su įvairiausiais 
dokumentais, bombomis ir ins
trukcijomis tas bombas gamin
ti, Prie to namo ir pačiame bute 
buvo pastatyti gerai ginkluoti 
policininkai, kuriems teko su- 
sišaudyti su grįžusiais' ir tam
saus užkampio ieškančiais išvar 
gintais teroristais.

..Neatsargūs teroristai palieka

ARTIMŲJŲ RYTU TAIKOS BANDYS
3 SIEKTI GINKLAIS

Soviets Sqjungn yra pasiryžusi apginkluoti

Teroristais tapę jauni Itali-

Šiemet Kanadoje 
nebus rinkimu 

* t . č

MONTREAL. — Kanados mi- 
nisteris pirmininkas Pierre 
Trudeau gegužės 11 d. pranešė, 
kad šiemet Kanadoje nebus po
litinių rinkimų.

Rinkimai į. parlamentą bus 
vykdomi 1979 m. liepos mėnesį. 
Kanados liberalų partija dabar 
parlamente turi daugumą, ku
rios nenori prarasti. Antra ver
tus, Kanadoje dabar yra nepa
lanki ekonominė situacija, kuri bejėgė suvaldyti* įsigalėjusius valstybėje teroristus, pasivadinu- 
pakenktų, valdomajai partijai— 
Kanadoje įsigalėjo didelė in-

Dr. Vytautui P. Dargiui pagerbti 
himnais, giedojo solistė Genovaitė 
Serapininė, mokytojas Ignas Serapinas, 
pirmininkas, ponia L. Dargienė, solistė 
Vytautas P. Dargis. Dr. Zenonas 
delis.

suruošta me banketas buvo pradėtas Amerikos ir Lietuvos 
Frie garbės str.lo iš kairės i dešinę stovi ponia T. 
Ploplys, JAV Lietuvių Bendruomenės tarybos 
Giedraitienė, vakaro .vedėja Kristina Austin. Dr.

kanauninkas Vaclovas .Zakarąuskas ir Martynas Gu- 
Nuotrauka Vaclovo Noreikos

MILANO BANKO DIREKTORIŲ
RDM A. — Italijos policija ir vyriausybe, kaip atrodo, yra t

tomobilyje “Raudonosios briga
dos” nariai paliko raktus nuo 
Turine esančio buto. Policija 
tuojau nustatė, kad tie raktai 
turi priklausyti butui, esančiam

• paliktas automobilis
taip pat. rodė i Turiną. Turino 

įrodjTnai; kad ten 
bhvo sūptenėotas Milano banko 
ditektoiraos užpuolimas.

APdiięijai pavyko nustatytą. 
kaą šiame užuolimė dalyvavo 
nfe tik vyrasi^bet ir viena mote
ris. -Visi veda į Italijos 
komunistu ’partiją, kuri veda 
dviveidę politiką.

Nagrinėja dokumentus ir 
adresus

Italų policijos geriausi eks
pertai nagrinėja dokumentus, 
paliktus Turmo bute ir bando 
išaiškinti pačius svarbiausius 
šios žiaurios teroristų grupės 
vadus . - ' . ’

Palikti dokumentai, pirštų 
nuospaudos, rašyti ir nepabaig
ti atsišaukimai parodys polici
jai kitus teroro centrus ir svar
biausius jo organizatorius. ' 
- Vien tik šiais metais “Raudo 

• nosios brigados” nanai nužudė 
16 nieku dėtų italų, jų skaičiuje 
if Aldo Moro. Tame bute rasta 
knyga, informuojanti apie Al-, 
banijos komunistų partijos stru 
ktūrą ir tikslus.

Lotynai reikalauja 
tarnybų

WASHINGTON, D. C.—JAV 
• ispaniškai • kalbančių yra apie 7 
proc. visų Amerikos gyventojų, 
bet federalinėse tarnybose jų te 
sudaro 3,4%.

s A • •. .
Gegužės 11 d. ispanų bei Pie 

tų Amerikos kilmės “lotynai” pa 
siuntė delegaciją pas prez. Car
ter}. prašydami, kad preziden
tas jiems plačia U-’pravertų du
ris į Valstybės įstaigas. ; t

Prez. Carteris jsu malonumu 
priėmė jų delegaciją ir pažadė
jo jų prašymą patenkinti.

Britu streikas Lenkijoje
LONDON. — Britanijos dien 

rastis “Sunday Telegraph” ra
šo, kad Anglijos darbininkai 
.dirbantieji prie statybos fab 
riko žemės alyvai valyti Len
kijoje, susigalvojo išbandyti 
streiko galymybę už 
uždangos. Jiems 1 
džios pareigūnų ir 
b-vės, kurios žinioje jie dirba, 
buvo aiškinta, kad Lenkijoje 
streikai įstatymais di audžia
mi ir kad milicija įsikibanti 
ir juos suimsiahti, Jėi jie pra
dėsią slreikuoti. Tuomet “'is 
Anglijos atvažiavę darbininkai 
pradėjo šaukti: “Mes nešame 
lenkai. Mes Anglijos piliečiai 
ir mes todėl streikuosime”.

sius “Raudonosios brigados” vardu.
■ t ' '

, Nužudžius Italijos.buvusį mi- 
nistėrf pltnnhinką Aldo Moro, 
teroristai jau spėjo sunkiai su
žeisti U. S. Chemikai banko di
rektorių Marzio Astarita Mila
no mieste.

Direktorių Astarita teroristai l 
“Raudonosios brigados” meto
du iš automatų sušaudė kojas, 
kai jis ėjo į tarnybą.

Italijos komunistų partijos 
kovos padalinys “garbingai” pa 
sigyrė tuo “žygiu”. Sakosi, jie 
priklauso “Raudonoj ai briga
dai” ir jie yra tie “karžygiai”, 
kuri? yer paskutines šešias 
naš sušaudė iš automatų 
šiems asmenims kojas.

Italijos detektyvu 
teorijos

Kai gangsteriai nepaliauja
mai terorizuoja gatvėse žmo
nes, tai Italijos policija ir de
tektyvai sugalvoja įvairias teo-

GRIEŽTA NOTA SOVIETŲ 
AMBASADORIUI

TOKIJO, Japonija. — Kini
jos užsienio reikalų ministeris 
Yu Chan keevirtadienį įteikė 
labai griežtą protestą sovietų 
ambasadoriui V. S. Tolstikov 
dėl sovietų kariuomenės dalinio

die- 
še-

‘ Paaiškėjus, kad paskutinis 
pranešimas iš Moro grobikų bu 
vęs reikalavimas paleisti nors 
vieną iš trylikos suimtųjų “Rau 

j donosios brigados” narių, ku- 
rriuos dabar-teisia Turine, iššau 

: kė Moro šeimos tarpe didelį pa
sipiktinimą. Ji todėl ir nesuti
ko, kad Italijos vyriausybės na 
riai dalyvautų laidotuvėse.

“Raudonoji brigada” reikala
vusi už Moro gyvybę paleisti tik 
vieną dabar Turine teisiamųjų 
iš trylikos “Raud. brigados” na
rių, paskelbė Italijos komunis- 

j tų partija.
Iš Vašingtono į Moro laido

tuves turėjo vykti JAV vyriau
sybės siunčiama delegacija, va
dovaujama sekr. J. A. CaUfa- 
no.

30 ginkluotų sovietų karių, per
sikėlę per Usuri upę, įsibrovė 
Kinijos teritorijos gilumom •

Vėliau sovietų helikopteriai 
įskrido į Kinijos erdvę, o dar 
vėliau buvo pasiųsta laivelių 
tiems sovietų kariams perkelti 
atgal į sovietų teritoriją: Kini
ja protestuoja prieš tokias so
vietų karo ekspedicijas į Kinijos 
teritoriją. .

rijas, kurios juos pačius klaidinj Bostonas valo pogrindį 
gaiš keliais nuveda. Jie mano; 
kad buvusiam ministerial pir
mininkui ir krikščionių partijos 
vadui prof. Moro nužudyti, 

‘ 1” yra pasi- 
užsienio “mėsinin-

BOSTON. — Didelis Bosto 
no policijos skaičius iškrate 
viename kvartale 23 namus 
kur policijos žiniomis laikėsi 
ir buvo įsikūrę Amerikos pog
rindžio “veikėjai” — savotiški 
Amerikos teroristai.

Kratos metu policija rado 
šalto kraujo ir atbukusiais jau-į ir konfiskavo didelį kieki gin 
sniais mėsininku, kad' įstengus klų, pornografinės ir komums-

JŽ geležines “Raudonoji brigada’
Lenkijos vai kvietusi iš
ir Britanijos kuris- P332* Policijos, yra

“keliaujantis mirties pardavė
jas”. Tai tik, esą, reikia būti

Gegužės 13: Gliserija, Servan
tas., - AJvvdė. Nergonė, Gardevu- 

. tis. Vaidutis.
Gegužės 14-: Motinos Diena, 

Sekminės, Justė, Motiejus, Mil
da, Volungė. Gintaras.

— Kreatos saloje nuteisti pa
lestiniečiai teroristai labai stro 
piai saugomi. Nėra vilties, juos 
išvogti iš seno Kretos kaleji 
mo. . — * •

— Atrodo, kad vasaros mėne
siais maisto kaktos turės šiek 
tiek nukristi. Nedaug, bet -nuk
ris. ' ’ . , •/ • ri’f!

leidžiasi “
. . ’... Polkžja rorritfistatytY. at kAr

nužudyti asmenį, su 
dienas kalbėjosi, dalijosi minti
mis ir idėjomis.

Laikraščių nuomonės”

...Konservatyvus Romos dien
raštis “II Tempo” rašo, kad po
licija ieško. 38 metų Giustino de 
Vuono, kurio pavarde yra poli
cijos sąrašuose ir kuris yra 
“Raudonosios brigados0 narys. 
Būk tai jis yra labai pavojin
gas.

Dienraštis mini, kad paieško
mas De Vuono yra daug krimi- 
nolysičių pridaręs, sugeba net 
ne mirkt Sėjęs užmušti’ žmogų 
ir kuris atitinka “keliaujančio 
mirties pardavėjo” charakteriui 
Jr bruožams. Bet Milane banko 

direktorių apšaudė vyras ir hk>

kuriuo 55 br.ės literatūros, sąrašų ir veik 
los knygų, taipgi 25.000 gry 
nais pinigais.

Policija sako, kad 
džio veiklos sąmata į 
siekė apie 250.000.

pogrin 
metus

Sovietai įsiveržė i 
Kiniją

PEKING. — Iš Pekingo atei
nančios žinios praneša, kad

Gen. P. Grigorenkos ' 
nuomonė

BONNA. — Sovietų Rusijon 
disideųtas gen. Grigorenka, ki 
riam dabar Maskva nuduodi 
leidimo sugrįžti į Rusiją, atim 
dama iš jo pilietybę, sako, kad 
Brežnevas savo argumentais 
įrodinėdamas meilę taikai, pa
nieka neutrono bombai ir, bend 
rai, ginklams, nori tik apdum
ti vakariečius. Pasak gen. Gri- 
gorenkosr geriausias Brežnevo 
taikos įrodymas būtų, jei jis 
įsakytų pasitraukti Sovietų Są 
jungos kariams iš Rytų Vokie
tijos ir iš visų kitų okupuotų 
šalių.

Užterštas Atlantas 
dumblu

WASHINGTON, D. C. -4AV 
maisto ir vaistų tarnyba prane
ša, kad Atlanto pakraščiai ties 
Maryland ir Delaware yra tiek 
užteršti atmatų dumblu^ jog ti
me rajone žuvis gaudyti mais
tui yra jau pavojinga.

Traukiasi Prancūzijos kariai
TEL A VI V. — -Prancūzijos 

užsienio reikalų ministeris L 
de Guiringai’d gegužio 9 pat
virtino žinią, kad Prancūzijoj 
kariai iš Tyre miesto Libane 
pasitraukia į pietų Libaną 
kur jie gaus kitus uždavinius.

Tačiau Pihladelphia prašo lei 
dimo ir toliau leisti versti šiuk- 
les ir kanalų atmatas į Atlantą. 
Tuo reikalu vedami apklausinė
jimai.

— Inž. Liudas Arba*, ketvir 
tadienio rytą mirė Indianoj 
Brveriy Sho^w, kur flyveno.
«r Irt**.

WASHINGTON, D. C. —Amerikos diplomatams nepajėgus 
susitarti su dabartine Izraelio vadovybe dėl taikos Artimuose 
Lytuose, pr?ziden|as Carteris ii- kongeso komiteto nariai ėęąė- 
si visai kitų metodų taikai siekti, negu iki šio meto buvo 
naudojama.

Sekretorius Vance ir kiti at
sakingi pareigūnai pakišo įvai
riausius galimus pasiūlymus, 
bet premjero Begin pareiški
mas. kad Izraelis neatiduos ara
bams dabar užimtų žemių su
griovė galimybes toliau vesti pa 
sitarimus. Kiekviena valstybė
reikalauja daugiau ginklų, kad .prieš pora dienų Sovietų Rusi- 
galėtų apsaugoti nuo užpuoli- jos kariuomenės dalinys p.rsi- 
mo. bet dabartiniu metu taiky } kėlęs per Usuri upę, nužygiavo 
tis nenori.

Prezidentas Carteris, pasita
ręs su sekretorium Vance ir at 
sakingais kongreso komineto naį 
riais, pakeitė iki šio meto nau
dotas priemones Artimųjų Ry
tu taikai. , - -

Jeigu ^negalima taikos pasiek
ti pasitarimų keliu, tai tada ban 
dys apgįnkluoti Artimųjų Rytų 
valstybes apsaugos ginklais,kad 
kiekviena jų galėtų atmušti įsi
veržėli.
- Kai' visos valstybės bus gin
kluotos, tai nė viena nedrįs ka
ro pradėti. Radijo koresponden
tai pranešė, kad šiuo reikalu 
prezidentas Carteris jau susita
rė *ne tik su Saudi Arabija, Iz 
Yaelio ir Egipto vadais, bet to
kiam planui pritaria ir Sovietų 
Sąjunga, 

! •. Prezidentas Carteris planuo
ja parduoti ne tik Saudi Arabi
jai, pačius naujausius karo lėk
tuvus, bet tokius pačius lėktu
vus parduoti Izraeliui ir Egip
tui. Apskaičiuojama, kad JAV 
ateinančiais metais parduos 
naujausių ginklų už penkis ir 
pusę bilijono dolerių.

Sovietų Sąjunga taip pat par 
darinės naujus ginklus Sirijai, 
Libijai, Irakui, Pietų Jemeniui 
ir kitieūia.

Jeigu kitoks planas būtų pat
virtintas, Ja JAV gautų penkis 
ir pusę bilijono dolerių. Sovietų 

Sąjunga, pusketvirto bilijono, o 
Prancūzija galėtų parduoti už 
bilijoną dolerių.

Užsakius toki didelį ginklų 
kiekį, Amerikos ekonomija, pa
gyvėtų, atsigautų ir dirbtuvės 
vėl pradėtų gamyba visa spar-

į raudonosios Kinijos teritori
ją keletą kilometrų ir tenai su
sišaudė su juos pasitikusiais ki
niečių kariais. Keli Kinijos ka
reiviai buvo sužeisti.

Sovietų žinių agentūros apie 
tai nekalba ir jokių komentaru 
nepaduoda 
nieko.

tyU, kaip niekur

Jungt. Tautų kova su 
palestiniečiais

BEIRUT. — Jungtinių Tan
ių kariai, pasiųsti į Libaną £ai 
kai prižiūrėti, yra priversti 
karianti su paliestiniečiųi par
tizanais. Tyre ūiiesle, kur tai
ką prižiūrėjo_prancūzai ir klfc 
rių keletas jau žuvo, dabpr 
“kova” tebevyksta su Norvcgi 
jos kariais, kurie pakeitė pran 
cūzus. Gegužio 10 netoli Tyre 
miesto, Kaukaba vietovėje, nor 
vegai šaudėsi su palestiniečiais 
daugiau kaip pusvalandį.

Kovoje buvo vartojama au
tomatai ir kulkosvaidžiai. Vie
nas norvegas buvo sužeistas, 
o palestiniečių tarpe — trys su 
žeisti ir vienas užmuštas.

Plieno j vežimas
WASHINGTON. — Plieno 

Įvežimas iš užsienio į JAV ko
vo mėnesyje siekė L988.0ČO 
Jonų. Per pirmą š. m. ketvirtį 
plieno.buvo įvežta-3.745.000 lo
mi. šiais metais plieno įveži
mas padidėjo 74**.

— Turtingi graikai bandė sus
tabdyti ginklų pardavimą Tnr 
kijai, bet sentimentas krypsta 
turkų pusėn. Komfiteini nuta 
rus pasiūlyti parduoti ginklus 
turkams turės įtakos į atstovų 
davg;:.:ią. <

— Atstovu rūmu komitetas 
paskyrė 11 bilijonų dolerių 
{vairiems darbams. Manoma, 
kad komitetas bandys neskirti 
pinigu viešiems darbams, kai 
rasti dideli išeikvojimai, Eik
votojas patraukus teisciao, dar 
hų imsjjmrna bu* tffiimpa.

Dabar Izraelis nepatenkintas, 
kai kaimyninės arabų val
stybės užsakė naujų lėktuvų A“ 
merikoje. Sutikimą parduoti 
ginklus Saudi Arabijai Izraelis 
skaito išdavimu. Bet savo nuo
monę pakeistų, jeigu ir jis gau
tu Amerikoje užsakytus gink
lus.

Abejojama, kad gerai ginkluo
tą Izraelį drįstų pulti Sirija ar 
kuri kita kaimyninė valstybė,

Egiptas, gavęs Amerikoje už
sakytas ginamąsias priemones, 
tap pąt nebijotų tolimesnės Ir 
raaUs,iBvazijo> j žemes.
ąN&iįtinką

tuj j§inajAuš**puąWa4. bet nori 
palikti Egipto užnugaryje kep 
lias Izraelio Anipųkolonij as.

Jeigu Egiptas karo neruoštų, 
tai paliktiems kolonistams ne
būtų ko šnipinėti. Tada nesuta
rimas dėl Izraelio kolonistų taip 
pat nustato svarbos, nes Izrae
lio šnipams nebūtų kas veikti.

Amerikos kongresą reikės j- 
tikirrti. kad šitokiomis priemo
nėmis taika yra galima Artmuo 
se Rytuose. Už degalus dderus 
gavusios arabų valstybės tuos 
pačius dolerius’turėe mokėti už
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LI’TUVĘ MOTINĄ - AUKLĖTOJĄ ir JAI

SKtklA^E HŽMUMO ŽEMĖS VISUS PAVASARIO ŽIEDUS

SERAPINAS f

KOMOS KALANTOS IR KITU GYBYBiS
AUKA DĖL LIETUVOS LAISVĖS

lantai nuoširdžiai savo tė
vynę Lietuvą mylęjtlsiain ra-

Lietuvių tautos kovos kelias 
dėl krašto laisvės nužy mėtas gy
nybiniais karo žygiais, sukili- maus būdo jaunuoliui. Tatai pa
mals, partizanų kruvinomis au
komis. sibirinėmis tremtinių 
kančiomis, tardymų, kamerų J kreiptos, suniekintos ir ant ko- 
psichiatrinių įstaigų žiaurybė- niunistinio kurpalio užtemptos 
mis. j Lietuvos istorijos dėstymo. Dėl
^Garbingieji mūsų tautus vai- kritiškų pasisakymų . prieš tie

kai verčiau pasirinko herojišką sos iškraipymą R. Kalanta per 
mirtį negu nesibaigiančią žiau- baigiamuosius egzaminus buvo 
i'ią vergiją; verčiau ryžosi su- “sukirstas”, 
tūpti ugnies liepsnose ar kitaip 
susinaikindami, negu likti oku- istorijos mokytis, prieš kurią 
panto trypiamiems. — Tai pru- kovojo Kalanta, komunistinio 
s$ Vaidevučio. Prutenio ir Pu- melo ištroškę, vergijos pasiilgę 
ifios Margirio nurodytas hero- — “tikrojo patriotizmą^, parsi- 
izino kelias. Juo nuėjo ir dabar- vežti — j Vilniaus Kapsuko uni
ties naujieji ^Margiriai: R. Ka-! versi tetą vyko laisvojo Vakarų 
lanta, Stonys. A. Andriuškevi-'pasaulio lietuviai studentai. — 
ėjus. A. Zaiišauskas (ar Z. Ali- Ar ne gyvenimo ironija ir pasi- 
šauskas).

_ Perveikta vergijos priespau-»zanų ir kitų herojų gyvybės au
dios, visa kovojančioj! tauta kie-Įkosi?
ta kovos priesaika krovė laužą’ 
Rl Kalantos7liepsnoms užsižieb- mačiusiųjų liudijimu, iuvusi 
Ll4972 m. gegužės 14-ją.
r Jaunųjų laisvės kovotojų gegužės 14-sios saulėtą sekma- 

lįrieš pusantro mėnesio Kaune dienio vidudienį Kauno Valsty- 
iftitartą protesto okupantui vei- bės teatro (dabar pakrikštyto 
kgmą — susideginimą —- įvyk- Muzikiniu teatru) sode vos su; 
dyti pareiga atiteko Romui Ka-‘ žaliavusių medžių prieglobsty-

liudija ir jo valingas konfliktas 
su istorijos mokytoju dėl iš-

Tačiau tos sužalotos Lietuvos

tyčioj imas iš Kalantos, par.ti-

Kalantos susideginimo scena,

sukrečiančiai šurpi — 1972 m.
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"Lietuviai šimtmečiais gerbė ir tegeberbia motinas. Sunkiau
siais lietuvių tautos metais motiąos įdiegė savo vaikams meilę 

gimtiniam savo kraštui, kalbai ir lietuviškiems papročiams.

je daug kas ant suolelių poil- kia vienybė, kokia drąsa, kokia 
siavo. Bet greit ramią nuotaiką neapykanta vergijai ir koks ne
sukrėtė šiurpi tragedija. — Ma- numaldomas laisves ilgesys ver- 
čiusiųjų liudijimu, J ten atvyko žėsi ir sklido į -aplinką/iš šių 
jaunuolis, nešinąs apie 3_jų Ii- drausmingų - gretų! — Ir koks 
trų taplos pilnu skaidraus skys- graudus kontrastas mūsų sąmo- 
čio stiklainiu: At^sėd<s.aAU_^-, nėje iškylą, sekantį’^ ddiipgą 
olelio, įrašęs kažką Į knygutę, Vaizdą: ten vergijp^į.jungą ne- 
nusviedė ją į šalį. Pašokęs ant šančioji studentiją,, niepaisyda- 
suolelio, prabilo į susirinkusius -ma greit ištiksiančių žiaurių 
praeivius, pasmerkdamas ver- kankinimų, savanoriškai pasi- 
giją. ragindamas lietuvius ne-irinko šį šiurpųjį ketia vien dėl 
pasiduoti ir be atvangos kovoti J pavergtos savo Tėvynės Lietu- 
su okupantu. Baigęs kalbą, nū-ivos! .. -
siėmė nuo rankos laikrodėli, nu-j ' x .v , . , • _ _
slavė batus, ir, paėjėjęs pieve- Tuo ls ia^?° Yįa' 
lėn, ėmė šlakstj-tis skysčiu. Pas-!^ Pasauho hetuv^oji.sjudeH-J 
kum degtuku padegė savo^ rū
bus. Degdamas bėgiojo po .pie-

kio išpuolingo “pamišėlio” mir
tis? Ar kurtais šios minties puo
selėtojų galvose* nėra įvykusi 
maišatis?

— Romo Kalantos žygyje mes' 
gal ne tiek protu, kiek - dvasia 
apčiuopiame gilią mistiką^,pri
menančią mums senosios Lietu
vos didvyrius, kurie ugnimi iš
reikšdavo savo tėvynės ir lai
svės meilę bei prisirisimą prie 
savo dievų. Romo susidegini
mas nėra tik ugnies elemento 
laimėjimas prieš gyvą kūną, — 
tai yra didysis šaves nugalėji
mas, tai yra idealo vardan -lai
mėj imas prieš norą gyventi, tai 
yra aukščiausia auka, kokią tik 
žmogus gali sudėti ant kovojan
čios už savo laisvę tautos alto
riaus, pagalios — tai yra valin
gas gamtos dėsnio sulaužymas. 
Ugnyje su neišpasakytu, akį ve
riančiu žėrėjimu sušvinta Lai
svės Idealas, dėl kurio didvyris 
miršta! Ugnis yra Didžioji 
Skulptorė: kai liepsnose išnyk
sta didvyrio kūnas, tautos są
monėje išryškėja jo paveikslas, 
kuris jau niekad nebeišdiis iš- 
tautiečių atminties ir nebedingsj 
iš tautos istorijos puslapių. Tai 
gi, Gyvasis Deglas Nemuno slė
nyje jau niekad nebeužges tau
tos sūnums ir dukroms: jis 
mums švies laimėje ir nelaimė-

je. Kremliaus tarnai pą^lr - 
gė apželdinti net ir tą vietą, kur 
Romas susidegino, bet tai’ j dė
kinga: net ir Kremliaus chemi
kai dar;iieišgahx)jp* nųo$L 
rie išnuodytų iš tautos sąmonės 
jos didvyrių paveikslus ir nu
plautų pavergėjų-įmintas į gim
tąją žemę vergijos, pėdas. Po 
Kalantos, susideginimo*toji vie
ta tuojau paskendo gėlėse. Tai 
kas,.kad ‘ĘremHaųs tarnai j- š 
nuvalė — ta^vieta Įnuhjs yra ir . 
liks šventa ir amžinai skendės 
po pavasario gėlių, puokštėmis. 
Romo Kalantos pražydusi jau
nystė mums yissria^primins pa
vasario pęr ankšti palūžusią gė- 
Ję tik su tuo skirtunrių kad gė
lės nuvysta, o dįdyyris mums 
liks amžinai jitinasį ugniniu 
žibintu besiveržiąs j laisvę!

Taurios . motinos _ ar' margai 
gimdo galiūnus, perteklius 
ištižėlius, už mamoną pataikū
nus ir parsidavėlius.

Jei Romas Kalanta ir kiti š£- 
andieą su pagarba prisimena
mieji ryžosi aukščiausio .laips
nio herojiniam žygiui, didžiau
sias nuopelnas priklauso* kiek
vieno jų motinai? Ir nuo Romo 
kapo, ilgai, ir graudžiai verku
si, paskutinioji pasitraukė jo 
motina->

Jaunimo talentų pasirodymo gilioji mintis •
Antano parapijas Salėje, Minėtų 
renginių iniciatoriai ir organL 
zatortai yraT’fR^L. B-nės

tija — pabėgusiųjų nuo komu
nistinio okupanto žiaurios grė- 

vėlę. Atskubėję pirininkai smės ~ va’
bandė nuplėšti nuo jo drobu-į ^ras fU <Į>^^u,siujkarscm ver
žlus. bet jis bėgo nuo jų šalin zes‘ \ k™un,^«l Kapsuko um- 
vis šaukdamas: - laisvės Lie-f'ers,te^. ’"e 0 ,r LletuvOs ls“e' 
tavai! - O jj besivaikantiems^^?11”0 ^tnnacij.ps paisive- 
polictainkams kartojo: ša-i
tin, okupanto šunys! - Po kiek’ eidamas R. Kalantą ir kih čia! 
laiko jis sukniubo, prašė pri-iso PT - n,ininu^ Pa*»k<*> 
baigiams ir greit austojo sųmo-j bran?iaus^ ~
nės. Greitosios pagalbos maši
na nuvežtas į ligoninę, kurį lai
ką dar buvęs atgavęs sąmonę, 
bet nesilėidęs prisistačiusiųjų’ 
tardomas, ir c\is kartojęs: —> 
Aš žūstu už Lietuvos laisve! Tą| 
patį vidurnaktį, 12 valandą, jisi 
mirė.

Kitų iiudiomky žėniomis, Ka- 
lastos užrašų knygutėje buvę] 
srašvti šūkiai
ga mirtis, negu gėdingas tp-ve- nykius pavadino lik tam tikru 
mmas! Aš nepatenkintas visuos^ kieno paskfdintB 
mene, visuomenė nepatenkinta 
manimi! — 0 šavo mergaitei
JIS Kasęs: - As kitaip negalįk0nominc ]itika ;Tame riau. 
laui • .

* ’ * ’ Z > . tsiniame bruzdėjime dominavu-
Sukilimu. virtęs didysis maiš-Įsi darbininkija, o ne jaunimas, 

tas prasidėjo valdžios pareigū-į gimęs ir augęs komunistinėj c 
^santvarkoje. Taigi Jūuo mela
gingu pareiškimu aiškiai plečia
ma į okupanto tarnų jiems pa
vestą pūst f dūdą. O ‘kai okupan? 
*tui pasirodė, jog vienos dūdos 
lietuvių išeivijai klaidinti ir.ap- 
galidinėti yra per maža, sugal
vojo telkti daugiau -“orkestran
tų". Pereitais melais^ Čikagoje 
niniint Kalantos pvnkbrių me
tų tragiškas mi r lies4, sukakę a- 

Į Miesto! titrą ūkdamas visuomenę rmo 
laisvės j dalyvavimo heroj «^^jjaįcrbi- 

Lietuvai! Laisvės jaunimui! Žy-rme. tą pačią dienąr tftrųjų pa
dai atgavo laisvę dabar mū-| kietų” dienraštis “Draugas” su
sų eilė! Me® turime vieną mo- n«o§ė Jauninto Cent re premijos 
liną — L3ieuA*ą! | įteikimo džiaugsmingas iškik

Maėiuswuų teiginiu, raizgias me» autoriui K. Almemu už, 
buvp, šiurpulingai didus. — Ko, jįūdįografirų romaną — “Saują

-Geriau garbio

Beveik visa lietuvių išeivijos 
j spauda Kalantos auką ir jauni

mo sukilimą sutartinai pripaži
no buvus aukščiausio laipsnio 
protestą prieš okupanto vergi- 

į ją ir ilgesingą žūtbūtinį laisvės 
| šauksmą.— Tačiau “Akiračiai” 

—s- okupanto priespaudos, veiks
mų pateisintojai —į ^mios 1972 
m. gegužės mėn. t didžiuosius

rtariis . nuslėpus Kalantos laido- 
tirvcs Romo kūną patylomis 
išvežus keletu valandų anks
čiau^ negi) buvo skelbta, ir ne į 
naująsias Kiclioniškės kapinai
tes prie Neries, bet į Romainių 
— toli nuo Kauno esančias. — 
Tūkstantinė organizuoto jauni
mo minia, Vilijampolėje, ties 
Kalantų namais, susirikiavusi 
eilėmis, pagal žingsnių taktą žy
giuodama kartojo:

nūų kuriame norėta išreikšti 
savo ųepasitenkiniiną režimo e-

skatiku”, kuriame suniekinta 
visa lietuvių išeivija. Judas par
davė savo Mokytoją už 30 sida
brinių, o šie Kalantos gyvybės 
auką dėl Lietuvos laisvės — už 
purviną “Saują skatikų”.
' Tai vis “kilnus” darbas
kurie viešoje spaudoje ir sa
vo anoniminiuose leidiniuose 
yra pasivadinę “tikraisiais pa
triotais” ir “gyvosios lietuvybės 
statytojais’’. Tie patys “patrio
tai” diskusiniuose pokalbiuose 
nesivaržydami drįsta R. Kalan
tą ir kitus herojiška mirtimį 
žuvusius dėl Lietuvos laisvės 
vadinti -pamišėliais (mat taip 
vadina juos ir okupantas), už
traukusiais nelaimę visai lietu
vių tautai, — naujųjų laikų Don 
Kichotais, užsimojusiais kovoti 
prieš valdžios jėgą. Girdi, jei ne 
Kalantos ir kitų pramuštgal
vių kvaili išpuoliai, tai dabar 
Lietuvoje (jie nesako “okupuo
toje”) būtų gera ir miela gy
venti.

Tačiau ne visa išeivijos spau
da ir jos redaktoriai pasuko o- 
kupanto viliojamu keliu. Mi
nint Kalantos dvejų metų tra-< 
giškos mirties sukaktį 1974 m. 
gegužės 17 d. “Dirvos” laidoje 
skaitome:
.— Krauju ir benzinu liepsno

jąs mistiškas - žibintas Kauno 
miesto sode švystelėjo visoje 
raudonosios imperijos padangė
je, ir jo kibirkštys išsisklaidė 
po visą laisvąjį ir pavergtąjį pa
saulį, išnešiodainos lig tol nie
kam nežiriomo kuklaus jaunuo
lio vanlą ir kartu primindamos 
pavergtą lietuvių tautą. Gyvasis 
Žiburys ne tik švystelėjo Mies
to sode, bet ir užkūrė dideŲ gai
srą, kurio užgesyti vietiniai 
“gaisrininkai” — policininkai 
nebepajėgė ir turėjo šauktis 
Kremliaus ponų pagalbos, kurie 
tuojau oro keliu atsiuntė oku
puoto!) Lietuvon “laukines di
vizijas’- sukilėliams malšinti, 
šie budeliai gatvėmis žygiuo
jančius jaunuolius mušė lazdo
mis, laužė kaulus, i^ervaile vil
ko už plaukų, tempe j tardymų 
būstines. '

Šioje* vietoje ir norisi paklau
sti senųjų “tikrųjų patriktų” ir 
Kapsuko kursnosc • patriotinės 
dorybės įsigijusių. — ar tūk- 
sUnehi jaunuolių širdyse galėjo 
užkurti milžinišką gaisrą ir išjir 
dinti į didžiulį sukilimą kažko-

Jaunimas tai tėvų meilė, ta-« 
utos ateitis ir visos žmonijos, 
rytojaus geroji viltis. Koks yra 
šiadieną jaunimas, mušk 
teikimo, kokių polėkių.— toks 
bus ir rytojus. Kad rytojus bū
tų teisingesnis ir laimingesnis,’ 
reikalingos visų mūsų pastan
gos jaunimui įsavihti dvasines, 
moralines vertybes, pažadinti 
ir išugdyti jaunimo pareigos ir 
atsakomybės jausmą^ savo tau
tai ir žmogui — žmonijai Pa
reiga jaunimui skirti dėmesio 
laiko, ši pareiga tenka ne tik 
tėvams, bet ir visai galvojau-' 
čiai,^ mąstančiai visuoipeneiJapyL' 'SLVd&čv&us
ypač - organizuotai visuomenei, scenos programą pravedė. apyl. 
Suaugusiųjų pareiga — suda- yjce pirnin. 2Ž Juškevičienė Ji 
ryti visas gaKmas kuitarines šą-jpasįj^ į- trumpą ivaefinę kalbą.

mojus nuoširdžiai remia vt’IT 
apylinkės nariai. Tenka pasidži
augti, kad šiemet, kaip ir perei
tais metais, scenoje paštĮodėga- 
na gražus skaičius vaflibčių tr 
paauglių viso-2^.' (AfcimenaiPif, 
kad ši apylinkė veikia stiprių 
politinių rytų r—r vakarų yėjų 
sankryžoje, šį.vaikučių skaičių, 
tenka laikyti ne tik pakankamu, 
bet ir gan dideliu.> Renginį .ati
darė, susirink usi us pasveikino

Suaugusiųjų pareiga

lygas jaunimui, greta jo .moky
klos suolo, ugdyti jame sveikus

Vaikučiai, jaaąinras Gatiiko 
muzikos kūrinėliui r įvairiais

gyvenįmo papročius, įpročius, j muzikos instrumentais, kaip. 
Sudaryti palankias sąly^s jam i tai: pianu, gitara (paprasta ir
sportuoti, įvesti jį į kurią nors 
meno šaką.. Dėti visas galimas, 
turimas pastangas, kad mūsų 
jaunimas išaugtų sveikas kūnu 
ir dvasia, kad siela būtų gro
žio buveinė ir skambanti har
moningais muzikos garsais.w. 
Tik šitokių dvasinių nuotaikų 
poveikyje būdamas žmogus ga^ 
Ii užtikrinti šviesesnį ir laimin
gesnį rytojų tautai ir žmonijai, 
kad nė karo patrankos dundė- 
tų, bet muzikos garsai skambė
tų o keliuose ir kryžkelėse ne migliai: Gediminas Pranckevi- 
senų mašinų laužas ’ riogsotų, ” 
bet meno skulbtūros, rūpintojė
liai rymotų, gėlių žiedai kve
pėtų . . . Pagaliau yra būtina ne 
tik tėvų pareiga pasišvęsti savo 
vaikams, bei ir atsakomybę jauT 
čiančios visuomenes paremti 
tėvų pastangas, galimai stip
riau. dažniau vis atitraukti vai
kus nuo menkaverčių televizi
jos programų, dažnu atveju tik 
bukinančią vaiko protą ir ža
lojančių vaiko — jaunuobomo- 
ralę.

VAIKUČIAI IR PAAUGLIAI 
CICERO SCENOJE

Vaikų ir jaunimo dvasinio, 
tautinio ugdymo pagrindu eice- 
riškiai jau antri metai iš eflėi 
rengia, organizuoju Jaunimo 
Talentų pasirodymą scenoje, 
šios paskirties renginys jauni-

elektrine), būgnais, vargonais. 
Atliko scenos numeri į-pašdk o 
suktinį — įr vietos tautinių žo 
kių grupė,- vadavaujama mo
kytojus & Pafiometiės. *

Pianu skambino: Marija Dū- 
daitė. Renata VariakojyžĄ D, 
Maitinas; J. VariakvjisrS, Rat)^ 
dooytė. <Wara/ skambino JzyS 
Balčiu mukai; Vytautas, Aldona^ 
ir Birutė, fai dr. V, Balčiūno^ 
vaikučiai iš Kenošos. Elektrine 
gitara ir būgnais grojo jau pa

čius ir Slopas Majo, Buvo -atv^ 
kusi ir jauna profesionalė pilte 
uistė. Kristina Griniūtė,- jijxi1 
vo pasirengusi paskambinti kla-f 
sikjnj Debussy muzikos kūrinį. 1 
Tik tenka apgaflesfcauTk ^kad 
grynai dėl techniškų kliųčių jiu

x) pad<Mtf<wstaKti pasdoRni-* 
nt pas rinkto muzikoj kuri- 

io. nos p\nmęa^ sngr&K^ jrt-; 
sakė tarnauti, jxisT- 

x^dynm uuost<<Uj re»gėjių AT da- 
?\:yi lai>ai apgailėti©vo.

VH setnns programos or
ėjai buvo afidovRWtt: fš ren- 
ė ų gavo saldainių dėžę [t po 
-del ą <1 ikrii^iynai pasirink to į

se m. balandžio mėn. 30 <L

ir, V. r^ik'-iųącĮ 
o-s’dabrp apdirbimo

0o gi?arin| sagek. TXl 
a ik učiai
A ' t Nukelia j*5 '

| _ MAWI1H0*. CMCA6OA Ml* 15,
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LIETUVĖ MOTINĄ
(Tęsinys)

Nepriklausomybės paskelbi
mą ir kovą už ją įvykdė motinos 
įdiegti patriotat-sūnūs ir dukros. 
Išgirdę-Tėvynės šauksmą, jie pa 
liko aridą, knygą 4r pusbasi lais
ves troškimo vedami, stojo ją 
gintik Daug jų žuvo žiaurioj ir 
nelygioj kovoj. Krauju persun
kę žemę; jie parnešė sunkiai il
gų metų kovota-ir išsvajota laks 
vę; tapo divyriais, *o vargšei mo 
tinai netekus sūnaus — liko tik 
skausmas.

Neilgai teko džiaugtis iškovo
tais. pragiedruliais. Motina pris 
lėgė dar didesni rūpesčiai ir 
skausmai. Vaikai, kuriuos kadai 
se niūniuodama migdė, išblašky! 
ti po visą pasaulį. Vieni nieko dėj 
ti prarado gyvybę ir palaidojo 
^ayo. iškankintus kaulus toli nuo 
numylėtų tėviškės laukų, šalto
jo Sibiro sniegynuose. Dalis dar 
ir dabar neša vergijos jungą, ar 
palaužta sveikata gi'įžo į tėviš
kę elgetauti Kiti savo galvas 
paguldė ir krauju klanais nuplo
vę tėviškės žemelę už savo kras 
to' lasvę ir tėvo tėvų prakaitu 
įsigyta nuosavą žemės sklypelį, 
neš. meilę, paliko sielvartas ir 
griaudžios ašaros lieti.

Oi, motule mano, motina sena, 
J’Neraudok prie vartų, ašarų 
f gana,

Dai* 'prabėgs prošalį daug die 
.nu, p daug,

Aš vis vien sugrįši u-tu tikėk 
ir lauk.

Než/nomo autoriaus
Matna pergyveno tą didelę 

širdgėlą, sielvartą ir skausmą 
prie laisvės kovoje žuvusio sū
naus; kuris gynė protėvių pra
kaitu aplaistytą žemę. Jį gailio
mis ašaromis vilgė žemę, kai jos 
sūnūs dukros per dįdįjį okupan 
to įtūžimą ir aršųjį siautėjimą, 
brutaliai buvo stumdomi į sunk 
vežimius-iškurių girdėjosi tik de 
jonės ir raudos, ir tremiami į 
žvarbias'Sibiro* tundras taigas ; 
barai/baisiomis kančiomisš ir 
dūlėtai mirčiai.

Vidury birželio užu šilo leidos 
Kruvini paniurę saulės spin
duliai.
Tu prie lango, mama, išgąs
tingu veidu
Vis stebėjai kelią, dūsavai gi
liai.,

Picasso Motina su kūdikiu

CICERO JCRU ŠAULIAI
1978 m. gegužės mėn. X d. j. ūdai knygos **Atsųuiniiiuii iš 

>” išleidimo 
kad darbas 

eina pirmyn.

posėfižiin, šeimi- 
pikvielė vaišėms, 
bandutės buvo Ii

B. Kemežaitė

kaip ten gailiai verkia 
motina pražilus?

K. Jakubėnas

Lietuvių tauta turėjo ir turi 
pasiaukojančių moterų. Svajin
ga jaunystė, patyrusios iš oku-

Motina pergyvena skaudu li-| P“10 ka"rtaus ^enimo-gausiai 
kimą, sunkios ir neviltingas’naš!išlieto kra«° ir ašar^ 
tos slegiama. Nelemta Lietuvos] . Staigiai išsiveržusi jausminga 
buitis,‘po tiek nuoskaudų ir žiau} siela-neboja pasekmių. , Nuož- 
rumų, lėmė jai nepakeliamą ir| maus bevHtškumo apimtos puo- 
nepelnytą vargano dalią, o aša^’la po tremiamųjų į Sibirą sunk 
rų klanus ji liejo prie siaubin
gai iškankintų sūnų ir dukterų.

Kam jūs dabar sakot, 
ką Jten ūžia šilas, ■

Jeigu aš sugebu dainuoti, mu
zika griežti, pasakas sekti, tai 
mano motinos kaltė. “Didysis 
vokiečių rašytojas Goete sako: 
“Nieko nėra puikesnio, kaip ma 
tyti motina su kūdikiu raj> 
kų..” Poetas dramaturgas Meter 
linkas, šitaip apibudiną motiną: 
“Visos motinos turtingos, jeigu 
jos myli savo vaikus. Nėra nei 
neturtingų, nei negražių, ne se
nų. Jų mele amžinai lieka skąifi- 
čiuoju džiaugsmu”. Prancūzų 
rašytojas Viktoras Hugo sako: 
“Svarbiausi valstybės valdinin
kai. tai motina ir pradines mo

kyklos mokytojas.”

/ Išėjusi spaudos ir galima gauti knygų rinkoj1?

P AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kario Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastin
gu daryti įtakos j kraito politiku. 102 psl. Kaina 11.50.

Knygos bus iiriqstos, jei 11.50 čekis arba Money Orderis
• . į' .: - btą pashjstas tokiu adresu: - i

17St So. Existed SL, CMeafo, HL

vežimio ratais, sulaikyti iš tė
vynės vežamuosus, aukodamos 
savo' gyvybę ir aplaistydamos 
krauju jau ir taip persunktą gim 
tąją žemelę.

Kad mūs žemelė bus nuo krau
jo soti
Ir kada sugrįši tu su žirgeliu.
Atnešiu vandens tau moliniam
ąsoty,
Duosiu nusišluostyti rankš- 
luosču dailiu.

V. Panavaitė
Motiną didieji vyrai apibudi- tačiau ir tokiame siautuly moti

na ta'ip: Dr. V; Kudirka sako: na mokėjo teigiamai padėti įver

. š. IV I-atožienės bute, įvyko Gi- bolševikų okupacijo 
cero jūrų šaulių kuopos ‘’Klai
pėda” valdybos posėdis Apia r-

I ta eilė einamųjų reikalų, tarp 
ijų svarbiausi šie: gegužės mėn.- 
29 <!. visi kuopos šauliai-ės uni
formuoti renkasi 9 vai. 30 min. 
iš ryto prie kapinių ūkio pastątų 
(rylinėjp kapinių dalyje) daly-; 
vauti kapinių rengiamose iškil | 
mėse. Atskirų, pranešimų kuo
pos šauliams-ėms nebus siun
tinėjama.

Birželio* mėn. 4 <1. kuopa ren 
gegužinę Cicero Medžiotojų

— Žiivąutojų šaudykojė prie 
Antioch fll. Į minėtą gegužinę 

‘eis autobusas, šauliai-ės įr sve
čiai, norintieji pasinaudoti au
tobusu, renkasi 9 vai. iš ryto 
prie šv. Antano parapijos mo
kyklos Ciceroje. Autobusu va
žiuoti į gegužinę yra saugu li
pa togu, pasinaudokime proga 
praleisti sekmadienio popietę 
gražioje gamtoje.

Cicero lituanistinei mokyklai 
paremti paskirta $25.00, Lietu
vių fondui padidinti savo įna
šą 100.00, ruošiamai Kanadoje 
pasaulio lietuvių sporto šven
tei paremti, nutarta paimti 10 
loterijos knygučių.

Kuopos pirmininkas K. Mil- 
kovaitis painformavo apie kun. 
dr. J. Prunskio ruošiamos spa-

reikalus. Paaiškėjo, 
pilnu tempu

niūkė visus
Jos iškeptos
kras delikatesas. Naujas kuopos 
saudvuio šeirio vadovas B. Pe-į. . .... itrauskas. pa vaišino “Kilniais’ 
Gėrimais’'. Dalyviai dėkoja se 
sei B. I.utožienci ir broliui B.j 
Petrauskui.

Alf. Gailius

Mokesčiai bus didesni
WASHINGTON. — Ateina:) 

ciais metais amerikiečiai, di
dėjant infliacijai ir padidinus 
socialinio draudimo mokes
čius, turės mokėti žymiai didės 
uitis mokesčius. Ateinančių 1978 
m. mokesčiai pakils nuo 5 iki 
20-ties procentų.

Uždirbant 10.00 dolerių

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
GERIAUSIA DOVANA

,<Z- VjTBR^jf Amerikof betuvlal Juozą Adomaiti - Dėdę šerną *> 
. M&Stel priEten, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaito. 

Dtbarjiafrii paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą 
JteAš btmjĮOttu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražiu istorijų.

"atVjMi Betuvi* galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu- 
Anteno Bflkn parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Įfeww triMlfinii bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji at* 

tfaBBlk priRnojo. o naujiesiems ateiviams, Jaunimui, rašytojo ANTA- 
Np MKG lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimai 
duos prose* suripRfcrti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
lt jų .kieta, ideologine veiki*.

AfrfsM* ROkaa, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado 
mriėio * Berno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
ja* Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 dot

GAUNAMA •‘NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE '

i

melus ji iiiu 1977 m. muk jo 
mokesčių 1.031 dol. Gi 1978 m. 
už la patį uždarbį Im t s jau 
mokėli mokesčių 178 doleriais 
riba 17" < (lauyiau.

Kriokuoja prez. Kennedy

.John K4 n:k <
sirs klpida \ irtname 19G8 m. 
kai leido nuversti VietuaiiKk 
vyrinusvbę ip nužudyti prezi
dentą N go Dino Dieni.

Direktorius Colby visa ta* 
aprašo savo knygoje “Ilono- 
ruble Men". Pasak U.oDjv, Dieni 
turėjo pilną žmonių pasitikėji
mų ir jis mokėjo tvarkytis su

— Jei žinote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaites nemokamai.

SKAMBINKITE DABAR

JŪSŲ NAMĄ
ERWLN J.

Motina daugiau iš savęs ne
gu iš knygų perteikia kartų kar 
toms praeities dvasią ir tąutds 
tradicijas. Motinos pamokymai 
yra trumpį bet reikšmingi ir tu 
ri gilios apimties: “Vaikeli,.kur 
būsi, kas būsi-būk geras žmo
gus.” Lietuvė motina pergjrveno 
daug sutemų ir ūkanų, kada 
žmonių siautuliuose negalima 
buvo įžiūrėti jokių prošvaisčių,

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAM.ĄbAUSK£

tinti.
Kad ir kaži žmogus benupultų, 

kad ir kokias nuoskaudas žmo- 
j nijai padarytų, nors, ir visas pa

saulis ji atstumtų nuo savęs, bet 
motinos akyse jis visuomet ras 
užuojauta.

Sakoma, kad motinystė yra 
giliausia žmoniškumo ir tyrisu- 
sios meilės šaltinis. Medė moti
nai yra aukščiausias dukterišku 
mo ir sūniškumo pareiga.

Jeigu tauta turi didelį laisvės 
troškimą, niekas jos nepajėgs 
sulaikyti. Tautos išsilaiko nevien 
politinėmis priemonėms, kiek 
motinos didvyriškumu ir niekas 
tautos negali sulaikyti nuo žlu
gimo jeigu ji neturi didvyriškų 
motinų. Jeigu tauta yra pavoju
je — visų pareiga galimomis 
priemonėmis ją ginti

(Pabaiga)

MICHAELS
4637 So. Archer Ave.

(Prie 47-ios) 254-8500
PARDUODAME VI- 
PRIEMIESČIUS IR 

7,000 MIESTŲ JAV-SE PER RELO 
- ----

MEMBER MES TAIP PATRELO SUS CHICAGOS 
ntcr-City Relocation Service

DR. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI {DOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAJYTOJO ATSIMINIMUS^ 
Dr. A. J. Gu»sen - MINTYS IR DARBAI, 259 psl., li^ianSus 1905 

metą Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 
,rūpiniią. -_______—---------------------- -----

Dr. A. J. Gui«n — DANTYS, Jų priežiūra, sveilatt ir grožil.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik-------------
Minkštai* viršeliai* tik ------------ :---------------------------

Dr. A. J. G<m*n — AUKŠTA KULTŪRA - ŽIAURŪS ŽMONES.
Kelionės po Europą Įspūdžiai. Dabar tik - --------------

Galim* taip p«t užsisakyti paštu, atsiuntus č*kĮ *rb* morwy orderi, prie 
nurodytos kilnos pridedant 50c, persiuntimo Išlaidoms.

$XM 
$2M

$2.06

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
V - * *

.1 Kiekviena* lietuvi*, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
“ X privalo susipažinti tu žemiau išvardintomis knygomis, 

ta* knyga* galim* užsisakyti Naujienose.
Kapetlmkaa. SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- 

nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu ttovyk- 
paL, kietai* drobės viršeliai* kaina 4 doL

Jvmom Kapačlnakaa, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Šelvio Dalia

Mruota. 800 pat Kaina 7 dot
eiKAGirrts įspūdžiai komunistu pavergto, -lietuvo*. 

•Trakuos* Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
ije. Vaizdu* aprašymai, ką ji ten matė, kokia* 
ai žmonės pasakė. 05 paL $1 JO. Yra taip pat 

TYRI N SS NOVtLtS. Genialia* ru*q rašytojo

Pl KptwW*. KELIOMS I ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Ax> 
grfexw pastabom* neapgauna Inturisto tr agltpropo propaganda M

Pr«*L P. PakarklK KRYŽIUOČIŲ VALSTYBtS SANTVARKOS 
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Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

UNIVERSAL
TIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

IrtMfta 1922 metoU. T< <21-3070
ĮrUIgog ptetuogg Hemui tutomottlllAm* pnrtatytL



THE LITHUANIAN DAILY NEWS 

PtiTxxisi^Q Daily Exept Sunday by The Lithuanian News Pub* Co., Inc 
173> So. Hlisted Street, Chicago, III. 60608, Telephone 421-6100 

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

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.

pusei metu---------—---- $16.00
trims mėnesiams _ _  $ 9.00
vienam menesiui ' $ 3.00

Kanadoje: '
metams.—_ $33.UU 
pusei metu---------------- $18.00
vienam mėnesiui__ - $ 3.50

20 cents per copy.

Nuo gruodžio pirmos d. 
Dienraščio kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuose: 
metams  $33.00 
pusei metu -$18.00 
trims mėnesiams$10.00 
vienam mėnesiui __ $ 3.50

Užsieniuose ’
metams ... -------- $34.00
pusei metu  $18.00
vienam mėnesiui ____ $ 4.00

Kitose JAV vietose: 
metams________

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St. Chicago, 
Ū1 60608 Telef 421-6100

Pinigus reikia siusti pakto Money
$30.001 Orderiu kartu su užsakymu.

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

Motinai - kulka, sūnui - medalis
Šių metų balandžio 19 ir 20 dienomis Vilniui! buvo su' 

surinkusi posėdžio “ tarybinės” Lietuvos aukščiausioji 
“taryba” svarstė naujai paskelbtą brežnevinę konstitu
ciją ir nutarė ją priimti. Konstitucijos paskelbimo' klau- 
simo nesvarstė nė “tarybinės” Lietuvos gyventojai, jos 
nesvarstė Lietuvos komunistų partijos nariai ir savo bal 
so neturėjo teisės pasakyti net tie, kurie rusų pavergtoje 
Lietuvoje turi teisę balsuoti. Brežnevas buvo išsikvietęs 
Į Maskvą Petrą Griškevičių, komunistinės rusų partijos 
lietuviškos sekcijos ‘pirmąjį sekretorių, kad jis pasik
lausytų apie paties Brežnevo daromas konstitucines pa- 
kaitas. Griškevičius, visas keturias klases baigęs komu
nistėlis, labai menką supratimą galėjo turėti apie konsti
tuciją ir žmogaus teises. Be to, jis priklausė nuo paties 
Brežnevo. Jeigu jis būtų pasipriešinęs Brežnevo planuo
tam pakaitom, tai Brežnevas ten pat vietoje būtų galėjęs 
paskirti toki Lietuvos komunistų partijos sekretorių, ku 
ris būtų nedrįsęs pasipriešinti paties Brežnevo pasiūly
mui. Bet Griškevičius tylėjo iš baimės ar ignoracijos, ir 
visų Lietuvos komunistų var'du pritarė liehiviams pri
mestai Brežnevo konstitucijai.

Kaip negalėjo naujos konstitucijos reikalu žodžio tar
ti Griškevičius, taip nieko prieš primestą konstituciją ne 
galėjo pasakyti ir “aukščiausioji taryba”. Jeigu ji būtų 
drįsusi tą konstituciją pakritikuoti, tai jos visai nebūtų. 
Ji būtų išvaikyta tą pačią dieną, o kritikavusieji būtų 
pradėti klausinėti pačiame Vilniuje. Jeigu Bimba būtų 
pavergtoje Lietuvoje, tai ir jis nieko nebūtų drįsęs pa
sakyti prieš Brežnevo pasiūlytą konstituciją. Amerikoje 
jis galėtų'kai ką pasakyti, bet ir jam nepatogu. Rusijos 
čekistai čia jo neklausinėtų, bet jam nepatogu pasiprie
šinti sistemai, kurią jis ilgus metus gynėj kitiems reko
mendavo ir ragino tikėti, jog esanti pati geriausioji sant
varka pasaulyje. Jis galėjo padėti iš Vilniaus jam atsiųs 
to pranešima apie “auksčiausiosios tarybos” posėdį, bet 
jis ne tik įdėjo, bet dar uždėjo savo pavadinimą, girian
tį ne tik minėtą konstituciją, bet ir tos konstitucijos au
ginamą “socializmą”. Konstitucijos pagyras jis pavadi
no “Brandaus socializmo konstitucija.”

; Kad skaitytojams būtų aišku, kokio brandumo yra 
tas “socializmas”, tuojau po šio oficialaus “tarybos” po
sėdžio aprašymo, Bimba į jo redaguojamą laikraštį įdė
jo tokį trumpą pranešimą:

“Juras-Požėla — Lenino premijos laureatas. Pas* 
kelbti pranešimai apie 1978 metų premijos paskyri
mą. Laureatų tarpe Lietuvos TSR .(“tarybinės” NR) 
mokslo akademijos akademikas puslaidininkių fizr 
kos instituto direktorius Juras Požėla. Kartu su gru 
pe šalies mokslininkų šis aukščiausias apdovanoji’ 
mas Jurui Požėlai paskirtas už teorinius ir eksperi 
mentinius tyrimus elektronikos ir- technikos srity 

je”, (Laisvė, 1978 m. bal. 28 d., 2 psl.).
Kad skaitytojas suprastų, kokia gera ir brangi ta 

konstitucija, tuojau matosi josios rezultatai: jaunas lie
tuvis fizikas apdovanotas aukščiausiu'medaliu. Sovietų 
Sąjungoje maršalo laipsniai buvo ir yra teikiami išimti
nai sovietų generolams, o dabar aukščiausias laipsnis, 
duotas .tik “tarybinės” Lietuvos mokslo akademijos 
akademikui. Visa tai labai gerai, bet nei Bimba, nei ži
nias paruošusieji propagandistai nė vienu žodžiu neuž
siminę, kiek jaunam Požėlai kainavo to “aukščiausios 
tarybos” Lenino premija. . ‘ ‘

Juras Požėla ne eilinis sovietinės Lietuvos komunis’ 
tas. Jis yra Karolio Požėlos, buvusio Lietuvos komunis
tų partijos sekretoriaus vienintelis sūnus. Karolis Požė
la, kaip atsimenate, nepriklausomoje Lietuvoje buvo su
imtas, karo lauko teismo nuteistas mirti ir sušaudytas. 
Šitas mirties sprendimas padarė Karolį Požėlą didžiau- 
šiu Lietuvos komunistų partijos didvyriu. Karolis Po
žėla buvo ne tik komunistas fanatikas, bet jis buvo vie
nintelis, kuris baigė gimnaziją ir Kauno universitete stu 
dijavo ekonomiją. Dienomis jis miegojo, vakarais ateida 
vo į universitetą paskaitų klausyti, o naktimis ruošdavo 
pranešimus Maskvai apie nuotaikas Lietuvoje ir rašyda
vo straipsnius legaliai ir nelegaliai išeinančiai komunis
tinei spaudai. Jis buvo daugiausia apsiskaitęs lietuvis ko 
munistas. Nei Mickevičius’Kapsukas, nei Zigmas Anga- 
rietis negalėjo prilygti Požėlai. Jis mėgo, skaityti, mokė
jo rusiškai ir vokiškai, turėjo progos susipažinti su vi
sokiomis teorinėmis komunizmo spekuliacijomis. Jį iš 
paskos vjiosi jaunas Pijus Glovackis, bet jam dar toli bu
vo iki Karolio Požėlos. Karolio Požėlos netekimas buvo 
labai didelis smūgis Lietuvos komunistų partijai. Maskva 
neteko ištikimiausio savo agento Pabaltyje. Požėlai dar 
ir šiandien statomi paminklai pavergtoje Lietuvoje, kar
tas nu karto išleidžiamas jo agitacinių “raštų” rinkinė
liai. Kai kalbama apie Jurą Požėlą, nevengiama priminti, 
kad jis yra Karolio Požėlos sūnuš. komunistinių privile
gijų pasaulyje tai yra didelis daljdcas. Tėvo privilegijos 
dažnai taikomos ir vaikams. Galimas daiktas; kad Juras 
Požėla gavo Lenino premiją todėl, kad jis biivo Karolio 
sūnus.

Bet vaikai gema ne iš tėvo. Vaikams reikalinga mo
tina. Juro Požėlos motina buvo Katrė Matulaitytė, Ka
rolio Požėlos žmona. Karolis tvarkė Lietuvos komunistų 
partijos reikalus ,o Katrė Matulaitytė buvo sovietų am
basados Kaune tarnautoja. Jai tekdavo siuntinėti žinias 
į Maskvą. Ji susitikdavo po kelis kartus į savaitę su Ka
roliu Požėla. Jam perduodavo iš Maskvos atėjusias ins
trukcijas ir perimdavo Požėlos paruoštas informacijas. 
Šitaip bendradarbiaudami, jie vienas kitą pamilo. Jeigu 
1926 m. perversmas, tai gal romansas ir toliau būtų vys' 
tesis, bet perversmas jį nutraukė. Kai sekretoriaus myli
moji pasijautė'nėščia, jis patarė jai galimai greičiau išva
žiuoti iš Lietuvos. Ji išvažiavo į Rygą, o vėliau iš ten į 
Maskvą, kur maitinosi sovietinės valdžios skriaudžiamų 
Rusijos valstiečių duona. Maskvoje gimė Juras.-Tėvo jis 
nematė, nes jis buvo sušaudytas. Motina labai rūpinosi 
vaiku. Kitiems galėjo trūkti pieno ir kitokio maisto ba
daujančioje Rusijoje, bet Juro motina labai vaiku rūpi
nosi ir gaudavo reikalingą maištą. Ji rūpinosi sūnumi 
iki 1938 metų pavasario. Gal ji perdaug komunistus pa
žino, o gal žodį kitą prasitarė, kai reikėjo, tylėti- Tie rei-tiną.

I
I
S

Dr. V. Plioplys, JAV Lietuvių Bendruomenės (r.) 
tarybos pirmininkas

Foto Vaclovo Noreikos

DOMINAVIMO ŽALA
naių viename savo numeryje 
pabėrė tikrų /‘perlų” kitaip gal
vojančių adresu.

Labai ir labai gaila, kad šis 
kultūros žurnalas taip save nu
žemino. Visa tai priskirtina no
rui dominuoti kitiems. Ramiai 
apsvarstyti skirtingas nuomo
nes ir surasti geriausią spren-

Paskutiniais keliais metais vienas atžymėtum kultūros žur 
kažkas atsitiko mūsų emigran
tiškoje visuomenėje, žmonių 
skaičiui mažėjant, vietoje la
biau suderinę savo veiklą, vis' 
labiau skirstomės, net pakantos 
ir talerancijos dažnai stingam,-. 
Dominavimo tendencija, tenden; 
cija būtinai kitiems vadovauti, > 
rrieina ligi liguistumo. Apie tai
ką nč sklandumų pašalinimą nė- dimą visai nemokama. .
ra nė kalbos. Vadovaujamės šū-; Savo nuombnės jau iš anksto' 
kiu; “Visi traukitės — mes atei deriname sji Savo partijos lim- 
nam!”.A

Tik pavarčius mūsų laikraš- darni, 
čius aiškėja, kad demokratijos 
sąvoka mums dar vis yra Sveti
ma ir nesuprantama. j

Senovės graikai sakydavo: 
“Kai žmonės kalba —dievai kai- 
ba”,. b-t mūsų vieši pašnekesiai ( 
tiek spaudoje, tiek susirinki-' 
muose, yra jau seniai iš kultū
ringos polemikos pavirtę į gru
bius barnius. Atrodo, kad kitaip 
manančio ir priešo sąvokos vi
sai neskiriamos ir kiekvienas, 
kuriuo nors klausimu turįs skir 
tingą nuomonę, laikomas prie
šu ir dėl to sunaikintinu.

Mūsų spaudoje' kaliojinrosi žo 
džių vartojimas yra tiek, papli- • 
tęs ir įsisenėjęs, kad pradeda
me apsiprasti, nors tai visai ne 
mažina gėdos mums visiems.

ija, visai, ,nė prielaidų nedary;.
, kažLįr'paltuos pažiūros 

gali būti kritikuotinos ar klai
dingos. Ne visuomet- partijos 
nusistatymas tarnauja mūsų 
vieningumui, kurio taip reikia, 
o gal tik siekia' dominavimo ki
tiems.

Kai kada pirmauja keistos as 
meninės ambicijos, klaidingai 
suprastas asmeninis išdidumas 
neleidžia prisipažinti padarius 
klaidą ar neapsižiūrėjimą,ir ne
susipratimai tik gilinami.

Kokį nors klausimą disku
tuojant, neieškoma tiesos, bet 
tik stengiamasi ‘^priešą su
triuškinti”, nors ir faktus rei
kėtų iškraipyti. Norima būtinai 
dominuoti.

Išdidaus dominavimo pagau
ti, tiesiog užkietėjome savo nuo

Atrodo, daugelį labai nuste- monėję, nors ji būtų aiškiai
bino ir nuliūdino, kad. ir mūsų klaidinga ir daugelio smerkia-

kalai dar viešai nepaskelbti. Tiek težinoma, kad tų metų 
pavasarį ji būvi išsiųsta į Minską, kur balandžio 12 die
nų, valant lietuvius komunistus, čekistai ir jai paleido 
kulką į pakaušį. . ;

Bimba kelis kartus rašė apie Karolį Požėlą, o praeitą 
savaitę paskelbė žinią apie jo sūnų, bet niekad nedrįso 
užsiminti apie komunistų partijos narę, bolševikę, kaip 
tais laikais sakydavo, Požėlienę. premijuoto Juro mo-

ma. Kitos minties kaip ir nėra, 
tik kaip “priešą sunaikmti, pri- 

mti prie siįmos”, o jeigu ar
gumentų nėra, tai būtinai bai- 
s aj iškolioti, padaryti visokių 
nsinu~cijų, kai kur perdėti, kai 

ką nutylėti, kad tik oponentas 
įtrodytų kaip tautos ir žmoni
jos išdavikas, pabaisa, nieka
le ias, priešų sėbras, tiesiog pa
čio pragaro vartai.

. šitokiu elgesiu nužeminame 
tik save, įnešam neapykantą į 
tarpusavio santykius, silpnėji
me.

Norėjimas dominuoti kitiems 
yra paspkmė primityvaus gal
vojimo, todėl daugelį veikia at 
stumiančiai. - / .
Daugelis palieka apatiški, neu 

tralus ir, kol ginčai ir barniai 
tęsiasi, neremia nė vienos pu-

Mūsų visų tikslas yra padėti 
okupuotai Tautai nusikratyti 
-pavergėjų. Tokiam dideliam 
uždaviniui reikia visų nuoširr 
daus vieningumo, bendro pla
navimo ir meilės tiesai.

Jeigu nekreipsime dėmesio į 
šias sąlygas, o tik mėginsime 
dominuoti, tai visos mūsų orga 
nizacijos pavirs uždarais klu
bais, tarpusavyj neturinčiais 
ryšio, dažnai dirbančiais tą patį 
ar panašų darbą, grobstančiais 
vieni kitų pajamas, o dar blo
giau, dažnai tarpusavy kovojau 
čiais. ‘
Galima iš anksto pasakyti, kad 

*;ų išsklaidytų jastangų rezul
tatai bus lygūs nuliui.

Atsisakykime dominavimo ki
tiems, — tai pražūtinga įyęyp 
IIS. ■. į . J- * ; I

irrrV^Pfioplys

Vis dar nepamiršta 
“Watergate”

WASHINGTON. — Turin 
menyje ginklų pardavi: ią 
'Urkijąi, kuriai parduoti tcber 
’raudžiama, “DzienĮiiks 
owy” rašd: įsilaužimas ^ d?- r 
okratų būstinę “Walergar s’ 

iešbutyje buvo smulkus ir 
ivailas įvykis, bet to įvykio po
etinės pasekmės yra milžiniš 

s Viltis, kad k iz’ baigsis su 
priverstiniu prez. Niksono pa
sitraukimu, pasirodė tik u top i 
niu sapnu. Vykdomosios vai- 
Iž'os teisių karpymas ir JAV 
iGngreso didėjanti ambicija ga 

Ii mus persekioti daugelį me
tų ir atnešti daug nelaimių”.

Perdaug pinigų
Pentagonui

WASHINGTON, D.C.—Atsto 
vų Rūmu ginklavimo komitetas, 
dviems nariams prieštaraujant,: 
paskyrė ginklavimo reikalams 
2.5 bil. dol. daugiau, negu, kad 
prezidentas buvo prašęs.

lavimosi komitetas Pentagonų 
sušelpė 38 bil. dol.
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Dr. K. ŠIDLAUSKVS įi

Helsinkio Aktas ir Belgrado i
Konferencija į

(Tęsinys) ’

4. HELSINKIO AKTAS IR LIETUVOS LAISVĖS BYLA!

Senatorius Dole Belgrado Konferencijos plenumo 
posėdyje 1977 m. lapkričio 25 <1. pareiškė, kad Ameri
kos etninės grupės yra suinteresuotos ne tik žmogaus 
ir piliečio teisėmis, bet jos yra suinteresuotos ir visų 
tautų laisvo apsisprendimo teisę. Senatorius f)ole< 
įsakmiai paminėjo, kad Baltijos tautų i Sovietų Sąjun-: 
gą įjungimo nepripažinimas nebuvęs paliestas Helsin
kio Akto nuostatų.

I sen. Dole pareiškimą atsiliepė Sovielų Sąjungos 
delegacijos pirmininkas, o pastarojo pareiškimą at-i 
rėmė JAV Belgrado delegacijos pirmininkas Aanb. 
Goldberg.

Munis malonu konstatuoti, kad Sovietų bolševikai 
ligšiol nieko geresnio nesugalvojo, kaip tik pasakyti.’ 
kad Baltijos (autas (kuri<>$ nieko bendra neturi sul 
Rtrsijos tautomis), esą, savo noru atsisakiusios Jais-’ 
i-o vals(ri>»nin gyvenimo ir įsijungusios į “laimingą"! 
.Sovietų Sąjungos tautų šeimą.

Belgrado Konferenciją užbaigiant, .turėjo t būti; 
priimtas, visų dalyvaujančių valstybių vienbalsiai su-l 
(artas, komukikates, nusakąs konferencijos' rezulta

tus. Pats Helsinkio Aktas nekalba apie jokį Belgrado 
Konferencijos, baigimo komunikatą. Toks komunika
tas tik buvo 1977 m. biržĮelio 15 d. prasidėjusioj Belg
rado Konferencijos paruošiamojoj sesijoj, kuri turė
jo nustatyti konferencijos pradžios datą, jos darbot
varkę ir kitus dalykus. Pagaliau, Helsinkio Aktas vi
sai nevadina Belgrado įvykio Konferencija, o tik Ak
tą pasirašiusių valstybių delegatų suvažiavimu (me
eting). Helsinkio Aktas .numato keletą tokių suvažia
vimų (meetings), po ko numato galimybę naujos kon
ferencijos, panašios į tą, kori po poros metų posėdžių 
paruošė Helsinkio Aklą arba kuri galėtų'eventualiai 
išvirsti j Europos Taigos Konferenciją. A

Taigi, kokios reikšmės gali turėtj faktas, kad So
vietų Sąjungos delegacija nesutiko įrašyti į baigiamąjį 
komunikatą pastabos, kad Belgrade buvo daug kai ! 
l>ėla apie žmogaus Ir piliečio fe&es? Vienok, Sovietai 
sutiko, kad toks antrasis HcWokio Akto signatarų 
suvažiavimas jvvktu Madride 1980 metais.

. *

Belgrado Konferencija neturėjo -tikslo nei Hel
sinkio Aktą papildyti, pakeisti arba ką nors patvirtin
ti. o tik aiškintis to Akto nuostatus ir apžvelgti jų pil
dymą įvairiose Europos valstybėse, įskaitant, žinoma, 
JAV ir Kanadą. Taigi koks nors nieko nqwsakantis 
konferencijos užbaigimo komunikatas anaiptol Nepa
naikina ir neužgniaužia jos atliktų darbų.

Gbila, kad mūsų spaudoj vėl prasideda pesimis
tiškos pastabos dgl Belgradą Konferehcijos rezulta
tų. Kolkas lik “DirVos" politinis komentatorius Vytau

tas Meškauskas išreiškė nusistebėjimą, kaip vakarie
čiams galėjo pavykti tiek ilgai Belgrade išlaikyti So
vietus kaltinamųjų suole dėl tų žmogaus, piliečio ir 
taul< teisių. , šis faktas buvo paminėtas ir Valstybės 
Departamento užsienių politikos konferencijoj, įvyku
sioj Washingtone, š. m. vasario 27-28 dianomis.

Valstybės pasekretorius Europos, reikalams Ge
orge Vest pastebėjo, kad šitokios diskusijos, kaip 
Belgrade, buvęs pirmas atsitikimas per visą šimtmetį. 
Sovietai tiesiog negalėję suprasti, kas atsitiko; jie nega 
Įėjo nei balsavimu, nei kaip kitaip sustabdyti tų dis
kusijų; jie pamatė vieningą NATO valstybių* bloką; 
jų satelitai pradėję keisti savo nusistatymą. Nors sa- 
telitinės valstybės jau esančios padariusios kaikurių i 
žvgių Helsinkio Akto vykdymo kryptimi, bet visas šis 
procesas pareikalausiąs ilgesnio evoliucijos kelio.

Grįžtant prie mūsų spaudos, noriu pareikšti savo 
nusistebėjimą ir apgailestavimą, kad vienas dien 
naščių po. Helsinkio Akto paskelbimo. įdėjo to pla
čios apimties tarptautinio dokumento tokią Tikro po
licininko Jygio interpretaciją, kurią iki šios dienos 
nori visomis priemonėmis apjpnli. Nieko neturiu 
prie| policininkus — labai garbinga ir reikalinga 
profesija — bei jiems būdingas vienas dalykas — tai 
ka<l visi įstatymai ir yisoa taisyklės ^iems paprastai 
bū naujau pernelyg aiškūs.

Nenoriu tvirtinti’,’ Kad tą Helsinkio Akto fartęrp-. 
rotaciją mūsų garbingasis dienraštis būtų tiesiog per 
ėmęs iš Sovietų šaltinių. Vienok, man rodos, bent ta- j 
da turėjo kūli susirūpinimas, kai paaiškėjo, kad ir Krem

liūs tą Helsinkio Aktą visai lygiai taip pat aiškina, 
kaip jį yra išaiškinęs ir “laisvojo pasaulio lietuvio 
dienraštis”... Kiti gali to ir nežinoti, bet mums tai jau 
tikrai turėti) būti žinoma, kaip “teisingai” “nešališ
kai’’ Sovietai, žiūrėdami tik tiesos, o ne sau naudos, 
“aiškina” teisę ir įvairius tarptautinius įvykius.

• Jei spauda formuoja visuomenės nuomonę, tai ko 
mes galime susilaukti, jei- jtos mūsų spaudos aiškini
mai Lietuvos laisvės klausimais pradės sutapti su 
Kremliaus nuomonėmis?!

• ■ (Pabaiga)

Kauno įgulos bažnyčia

* — Naajtanoą, Chicago &. DI Saturday, May 13, 1978



Z. J.

Siūloma paspausti

Mažeika S/EvansTEL. — be 3-5893

Avė Marija (aliejus)Dail. Jurgis Juodis Laidotuvių Direktoriai

"Viešpaties ranka buvo su jais ir didelis skaičius, kurie {tikėjo, 
gręžėsi Į Viešpati".

Ap. Darb. 11:21.
Viešpaties ranka šitoje vietoje reiškia jo galybę ir vadovystę. Dėlto 

kiekvienas Dievui pasišventęs krikščionis yra tarsi Viešpaties piritas. 
Jei norime būti pasiruošę tarnauti Dievui ir būti jo atstovais, tai turime 
klausyti jo, priimti jo patarimus ir pasielgti kaip jis reikalauja. Reikia 
taip pat žiūrėti, kad mūsų darbai būtų vaisingi ir kad būtumėm tikrais ir 
tinkamai? Aukščiausiojo Dievo pasiuntiniais. Todėl reikia prasyti iš aukš
tybių pareinančios dangiškos išminties, priimti Dievo siųstąsias pamokas 
ir pasinaudoti visomis prieinamomis tarnavimo progomis.

Vbl žino, kad mirtis yra žiauri ir paMeCIa klekiną. Bet «ur yra mi
rusieji? j tą kiausimą atsako knygutė "Viltis po mirties0, kuri* gausite ne
mokam aL Rašykite:

F. ZAVI5T, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL, 60629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

NKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

T«M. MS-(m 
Pox Vill.y Medical Center 

860 SUMMIT street S 
<OUTe -> ,-,INj ILLINOIS

DR. K. G. DALUKAS 
MKUtCKUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6447 So. PoUUd Rd. (Crowford
•*«•* BuiWtotg), ToL LU 5-6444 

‘lonius pagal susitarimą- 
f* ner-xiliepia, skambinti 374-8004.

OR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorių .

S. Hanheim Rd., Westchester, IL.
VALA. "DOS: 3 -fl darbo dienom is ir 

kju antra šeštadieni 8—3 vai 
r>? 561-2727 arba 562-272E

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

W7 West 103rd Street 
Valandos pagal suturimą.

DR. FRANK PLECKAS
' OPTOMSTRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI
Uit W. 71 St. T«l. 737-5149 

Tikrina akis Priimto akinius ir 
'. “Contact lenses’”

PAVYZDINGA MOTINA - LIETUVIU 
TAUTOS RAMSTIS

i

r i

i
I.

j Tauta yra stipri tiek, kiek yra. nuogyną .. .Ji ištiesia savo ran- 
? stipri šeima, šeima tiek stipri, į ką į didžius dalykus, ir jos pri- 
' kiek motina rūpinasi savo vaik-

VtĮ agal mdtarimą, dždryta tree ais ir Yra ištikima ir gera žmp- 
—---- ------—----------- :------------- :na vvrui. Didžiausias lietuviu

OR. LEONAS SEIBUTIS tautos ramstis yra stropi pavy- 
i zdinga. motina. X
| Šiandien išeivijoje, kur ne už- 
i tinkame 19-šinitmečio liekaną — 
»medžio drožinį pa vaizduojantį 
i išmintingos motinos atvaizdą. 
‘Prie verpstės motina, su vaiku- 

. čiu šalia, mokina Dievo Žodį-j^ 
VYT TAURAS Bibliją. Tai krikščionė motina.

_ stropi darbe. Ji neužmiršta 
supažindinti vaikutį su Kristu- 

Imi. Biblija. Tai krikščionė mo
tina.

INKSTŲ, PŪSLĖS M? 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

i VaL antra J. 1—4 popiet 
ketvirti. 7 vaL vai 
Ofiso 776-2880 

Raxidencijos tolefi: 448-5545

stai stveriasi verpsties. Ji atgni
aužta savo ranką pavargėliui ir 
ištiesia savo delnus beturčiui. . • 
Stiprumas ir grožis jos apdaras, 
ir ji juokiasi paskutinę dieną. Ji 
atveria savo burną išminčiai, ir 
ant jos liežuvio yra maloningu
mo įstatymas. Ji apžiūri savo 
namų takus ir nevalgo savo du
onos dykinėdama. Jos sūnūs 
keliasi ir skelbia ją esant lai- 

jUiingiausią — jos vyras — ir 
jis giria ją . - Vaikams ji pa-, 
vyzdys: ji pasidaugina tiek, kiek 
jos vaikų. Tokios motinos išau
ginti vaikai, tai brangiausias ta
utos turtas.

g Ji yra geras pavybdys savot Tačiau suvyriškėjusi motina,

r

GYDYTOJAS JR CHIRURGAS
Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligoj.

Ofisas 2652 WE5T 5?th Si R2ET
Tel. PR 8-1223 '

OFISO VAL.: pirm., antxacL, treciad.
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. š^štadie- .
2iaij 2-4 vaL popiet ir kitu laiku m*- Xra Seras pavyzdys savo jau yra skirtinga. Ji retai namu- 

pagal susitarimą. j veikams ir kaimynams. Tai m o- ose. Vaikai sau — gatvėje, mo-
----- ! tina kurios gyvenime pirmauja tina sau. Diena ji darbeį vakare 

F. ŠILEIKIS, O. P. | Jėzus Kristus. Tai motina, kuri ji su cigarete ar koktailiu ran-
ORTHOPEDAS-PROTEZlSTASi bristų kaip į savo as- ko j e prie televizijos. Vaikus au-

Aparatai - Protezai. Med. bau- * meniška Išganvtoja ir Viešpa- kieti nėra laiko. Norisi liuksu- 
dažai.“Speciali pagalba Moms. -: 
(Arch Support, ir t t, '

Į

2350 W>st £3rd St^ Chicigc^ UL 60629 
PRotped fl-5084

« Gėlės visoms progoms
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Ttifonai: PR 3-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Geno Drishiv 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tol. 499-1310

t 
5

I
1 I

5

1

PERKRAUSTYMA1

MOVING 
Leidimai — =>Un« ep^auda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
Tai. WA 5-8063

□met, kada jis yra skaitomas ir 
ant jo žodžio veikiama.

' Jėzus sako: “Atsiverskite nes 
dangaus Karalystė čia pat”, 
gręžkitės nuo godingumd ir ki
tų nuodėmių. “Nes atpildas už

MOVING
Apdrausta* perkrausfymas 

H jvairiv atstumg.

ANTANAS VILIMAS
1 Tol. 376-1882 artta 376-5996

tį. Ji yra atgimusi iš naujo ir sino namo, automobilo o gal ir 
širdyje žinanti kad po mirties laivo su vasarnamiu? Nėra lai- 
jai užtikrintas dangus. Išmiri -ko ir vyrui. Tai baisi šeimos 
tinga motina yra ta kuri sten-, trak ėdi jos pradžio. Tokių na- 
giasi paklusti Dievo 'žodžiui irimų išdava vaikai pataisos na- 
juo savo gyvenime vadovauja-! muose. Vyras svelimoteriauto- 
si. “Kas kiaušo mano žodžių ir Į jas arba girtuoklis. Dažnos ski- 
juos vykdo”, sako. Kristus, “pa-irybos. Q ką jau kalbėti apie Sv. 
našus į išmintingą žmogq, pa-i Raštą? Guli tarp knygų apdul- 
sistačiusį namą ant uolos. Pra-Įkėjęs. šv. Raštas naudingas tu- 
pliupo liūtys, užtino upės, pa-' 
kilo vejai ir daužėsi į tą nainą. 
Tačiau jis nesugriuvo, nes buvo 
pastatytas ant uolos.”

’ Tokia yra netik kantri rūpin
toja, mylinti globėja ir vaikams 
gerą pavyzdį rodanti motina, ’ nuodėme įnirtis, o Dievo malo- 
“Bet ja pasitiki jos vyro širj nės dovana — amžinasis gyve- 
dis . . .".sako Saliamonas. Pa-jnimas musu Viešpatyje — Jė- 
tarlių knygoje 31 sk. “Ji atsi-,zuje Kristuje.” (Rom. 6:23). 
lygina jam geru o ne piktu per• Priimkite tikėjimu Dievo malo-

j A-isas savo gyvenimo dienas. Ji nės dovaną-tai Viešpats pada- 
parapina vilnų, linų ir darbuo- rys iš jūsų stropiausią ir pavy- 
jasi .savo sumaningomis rauko- zdingiausią moliną — didžia- 
mis . . .Ji keliasi anksti rytą.ĮUsią lietuvių tautos ramstį, 
duoda maisto savo namiškiams; — -
... Ji apžiūri dirvą ir ją perka,!
savo rankų pelnu ji įsivėisia vy-I 735-4Ū48I

4

Vedėja Aldona Deukus 

Telef.: HEmleek 44411 

7159 So. MAM.FWOOO AYS.

RADIJO 1E1M0S VALANDOS 

Viso* programos ji WOPA,

j

ANTANAS Al. PHILLIPS 
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS

6307 So. UTUANICA AVENUE. Pkone: YArth 7-44W1
Lietuvi v kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo ^-30 iki Sh30

M54 8o. HALSTED STREET Phone: TArdi 7-1111

PER ANNUM 

certificate* 
55000 o-r more

~ GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVK. TeL: YArdo 7-1138-1133

■ PETRAS BIELIŪNAS
*348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetle 3-357J

2
PER ANNUM 

$1000 or more

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWTCX'

2424 WES1 69th STKKE7 KKpn&Uc 7-12U
2314 WEST 23rJ PLaCK Vii tini* 7-667>
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Paloa Hilk, PL 974-441*

ENERGY 
WISE

PER ANNUM
PASSBOOK 
ACCOUNTS

mad PLEASE 
m*k» people 
more ęaref-cC

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

Don’t be a Bom Loser! 

INSURED

4071 ARCHER AVENUE 
CHICAGO. IL UNO IS 60622

PER ANNIM

S5000 or more 
mMnwm

TEL: LA 3-8248
(west of California aye.)

skaičiui vaikų buvo atidarytos 
I organizuotos žalios iviesos i 
(kultūros dirvonus: jie gavo or- 
į gamzuotos visuomenės dėmesį 
• ir paskatų dar daugiau pasiš
vęsti talento ugdymui, ‘ kas ir 
džiugina apylinkės vaidybos na
rius. Finansinių požiūriu regi
nys skaitomas taip pat pavykęs, 
nes į apylinkės kęsą visai ne
lauktai įplaukė keli šimtai do
lerių. Tai aukos, kurias sudėjo 
Reorganizuotos Lietuvių Ben
druomenės idėjos puoselėtojai, 
rėmėjai ir nariai.

uiujas
WASHINGTON, D. C.—Prez. 

Carterio patarėjai siūlo kiečiau 
paspausti darbininkų sąjungas 
bei unijas, kad jossumažintų 
savo apetitus ir reikalautų ma-- 
žesnių* uždarbių — prisilaikytų 
prezidento siūlomų 5%. Esą, 
unijų apetitai, reikalaujantieji 
didelių atlyginimų, yra didžiau- 

. šia kliūtis kavoje su infliaci
ja.

Prezidento patarė
jas Strauss

WASHINGTON, D. C.—Prez. 
Cartaūo patarėjas ir ūkinių rei
kalų ‘gydytojas” Robert Strauss 
sako, kad jam reikalinga ma- 

. žiausiai vienų metų infliaciją ir, 
bendrai, krašto ūkį išgydyti.

Bendruomenės vagos
Atkelta iš 2 psi.) 

dovanėlėmis ir suaugusių dė
mesiu, paskatą jų kulturinėm* 
pastangoms. Džiaugėsi ir suau
gusieji lavindami savo atžaly
ną, žengiau tįpozit^i u keliu į 
šviesų rytojų.. . >

Scenos programai pasibaigus, 
buvo atidarytas laimės šulinys, 
kur norintieji galėjo išbandyti 
savo laimę. Kai kurie laimės eiš- 
kotojai išsitraukė ir gana prak
tiškų dovanėlių, kaip tai: ver 
tingų knygų, mok slo. rašymo 
priemonių,' namų ūkiui reika
lingų įrankų ir t. t laimės 
šulinį tvarkė apyž sekretorė L. 
Dubauskienė., Vaišes parengė ir 
svečius maloiliąi, skaniai vaiši
no pastoviosios , šeimininkės. 
Joms talkino, valdybos narė, D. 
Liepienė. Benginio Įėjimo aukų 
reikalus tvarkė valdybos nariai. 
A. Z u dvi ras, B., Dunda, A. Ašo-

Ir tik po to, jei bus reikalin- ; 
ga, pasak Strauss, bus griebia
masi stipresnių “vaistų”.

PTTSTRJNKPvrn

Šį, Jaunimo Talentų pasiro
dymo renginį teįka skaityti vi
sapusiškai- pavykusį. lui

Utenos .Draugiško klubo susirinkimas 
Įvyks geynjTPs 17 (L 6 vai. rak. šaulių 
namuose. 2417 W. 43 St Po susirin- 
kimo bus vaišės

A. Brokerio us, sekr.

Š. m. birželio mėn. iš spaudos išeina 
monografija:

“Generolas POVILAS PLECHAVIČIUS”
300 psl„ gausiai iliustruota, 

kietais ’viršeliais su aplanku.
1> KAINA —$9.00

Užsakymus siųsti; KARYS
341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

r

J. Burkaus dvi naujos knygos: 
“DU DVASINIU BŪTYBIŲ PASAULIAI”— 
vienas gerųjų ir kitas blogųjų angelų ir žmonių pasauliai, 444 psL 
Kaina S3.50. ___

“KONNERSREUTHO TERESE”
(HCUMANNAfTt),

didelėm raidėm, kaina $5.00. Abi knygos yra labai Įdomios, 
visiems lengvai sopi airtamos ir kiekvienam tikrai naudingos. Abi 
su persiuntimu US S13.50, užsakant iš:

SŪDUVA, 809 RAMBLE ST., HOT SPRINGS, AR 71901. USA.

I

BRIGHTON »\ĮQ<fz

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

EVDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LaIDOJIMO IŠTAIGA

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

-4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOSAn tradifoj—gegužės mėa- 16_ <L 2 , 
vaL p. p. ŠAULIŲ NAMUOSE sauki-

tūriniu, taip ir "finansiniu poži-lamas metinis Liet. Pensminku S-gos 
- . T- t ' l Chicagoje susirinkimas. Bus renKa-unu. Buvo’. suburb ir scenos nauja yaldypa, revizijos komisija 
programa atliko 23 vaikučiai ir svarstoma kiti S-gos raikalai. Na- 
bei paaugliai. Raiškia, šiam riai prašomi Rausiai

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

w * 1410 So. 50th Ave^ Cicero
? Telef. 863-2108-9

FRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKšTS TUTOMOBUIAMS PASTATYTI

NARTAI:
Odcagot 

Lietuvių 
Laidotuvių 
Otreirtoris 
Asaoclacijoe

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

YR NAKTĮ

1446 So. 50th Avė, Cicero, flh Phone: OLympic

MAHIHMOą Chicago A, JU.£atarday. Mrr 13, 1978



PAVYKĘS SUSIDEGINUSIŲJŲ MINCJIMĄS
Gegužės septintosios sekma-1 sius Kalantos susideginimą.

dieiiis Marquette Parke buvo,’ Meninėje dalyje svečius nus- 
skirtas tautos didvyriams prj- tebiue 'L Serapinienės' suorga- 
siminti. Kalanta, Stonys ir An- nizuotas dainininkų būrelis, pa

dainuodamas kelias pritaikytas 
liaudies dainas ir A. Vaičiūno 
kompozicijų “Kur tėvynė mus”. 
Solo partijas atliko A. Pankiė- 
nė ir S. Rudokas. Kiti daininin
kai: F. Braunienė, I. Prancke- 
viėienė. T. Serapųuęnė, V. Mo- 
lūšis, A. Abraitis^C. Genutis^ S. 
IVanckeviėius ir L Serapinas. 
Dainas fortępionu palydėjo jau- 

, na lieluviaitė, kylanti muzikos 
(žvaigždė, Kristina. ^Griniūtė.

_ I “Krivio lėniina|*^ .Rimo A-
- puošusios tautiniais drabužiais.pnalviškio baladę gražiai įperda-
f Kan. V. Zakarauskas «avb pa-^vė T. Serapinienė ijr Rudo- 
•r moksle iškėlė, ypač R. Kalantos,*kas. ši baladė pirmą kartaą see- 
. susideginusiųjų auką. n°j^ buvo perduota, ir ją žiū-

Po pamaldų parapijos salėje roVai, o jų buvo apier trejetas
■ vietinė LB valdyba suruošė mi-*L 

nėjiiną. Nežiūrint labai nepalan- cijas.
= kaus oro, svečių atsilankė net 
i iš tolimesnių vietovių, — jų tar

pe ir buvęs ilgametis valdybos 
narys St. Grigaravičius net ke-

- turis šimtus mylių sukoręs. Dr. 
Balčiūnas irgi buvo čia. LB Ta
rybos Prezidiumo vicepirm. A. 
Juškevičius su Ponia, CV pirm.i 
dr. V Dangis, Tarybos prez. se-| 
kretorė A. Repšienė, Apygar
dos Vald. pirm. inž. St. Dubaus
kas, — jie visi buvo matyti mi
nėjime.

Tik penkias minutes pavėla- 
ves, minėjimą pradėjo Marqn*,] 
ette Parko Vald. pirm. Jonas Goldstrike lošime "laimėjo 36, 
Vaičiūnas, tardamas, kad LB 23, 40 ir 27. 
privalo ateiti ten, kur organiza
cijos neateina. Apie Kalantos ir' . . ± _ ..
kitu minėjimą nieko nebuvo tapo Naujie
girdėti, dėl to Apylinkės Valdy-?^ Rytoją. Ilgametis mūsą. * - - -
ba pati ėmėsi inicialuos. Pasi-Į^tytojas ir rėmėjas a. a. J.į“u^į 
ūlė atsistojimu prisiminti visus 
dėl Lietuvos laisvės žuvusius.

Atsidarius scenai, prie Kalan- merata būtų siunčiama jai. Jis 
tos portreto jaunieji D. ir E.»visuomet džiaugdavosi žiniomis 
Pranckevičiai atnešė degančią! aple naujus skaitytojus ir gero- 
žvake ir gėlių puoštę.

Pranešėjo pareigas einas Vai
čiūnas pakvietė pedagogą, litua
nistą L Serapiną paskaitairSė- 
rapino paskaita buvo labai ge
rai paruošta. Jis išaiškino smul-i 
kiai visą įvykį, kaip Kalanta bu-[ — M. Vaišnys, Ocean. City, 
vo susideginęs, primindamas ir Į New Jersey, tapo Naujienų pre 
mūsosios spaudos atsiliepimus. Į numeratorium.Vajaus proga jis

driuškevičius prieš šešerius me
tus buvo panxie, kad jokia au
ka <lėl Tėvynės nėra per didelė.

Lietui lyjan 1h? pertraukas, ai 
sisakyta nuo vėliavų kėlimo 
prie mokyklos. Taėiau prieš su
ma. LB Apylinkės. Valdybos vi
cepirmininkui J. Baldžiui va<!o- 
vaujant, švenlovėn buvo įneš
tos neseniai įsigytos gražios vė
liavos. Vėliavas neše G. Mali-j

- šauskas ir Radutis Orentas. Pa-Į 
lydėjo ponios ir panelės, pasi-1

noje buvo perduota, ir ją žiū-

šimtų, priėmė sukeldami ova-

£ —Motinos Dienai speciali 20%, 
nuolaida už 14 kartų retežėlius.1 
Daug įvairių puošmenų. Moka
me 84 už sidabrinį dolerį. Per-{ 
kame pašto ženklus ir pinigų 
kolekcijas. PATRIA, 4207 So.

i SBcramento.Tel.2i7-5018. (Pr.)

— JAV (R.) LB Brighton Par j 
ko apylinkės valdyba šaukia

1 visuotiną metinį narių susirii

N*m*l, — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

FASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

nešiu prenumeratą. Dėkui už dė 
mesj ir greitą nuosprendį. Gerą 
žinią malonu skelbti visiems 
skaitytojams ir platintojams.

— E. Unger, Fort Lauderda
le, Fla., iš anksto be raginimo 
pratęsė prenumeratą, o savo 
sveikinimus ir gerus linkėjimus 
atlydėjo $15 auka Naujieną lei-

ižd., V. Smetona

Minėjimas baigtas Lietuvos 
Himnu. Visiems atsilankiusiems 
ir programos dalyviams padė-!dimui paremti. Dėkui. Taip pat 
Juozas Bagdžius. ; dėkui Floridos tautiečiui, užs*-

Į sakuisiems Naujienas vieniems 
{metams, *bet pavardės, nė vieto
vės prašiusiam neskelbti.

— Dėkuz* Jonui Mikelavič’ui 
iš Detroito už ankstybą preriu- 

1 meratos pratęsimą, gerus lin
kėjimus ir už $5 auką. Taip pat 
dėkui tos apylinkės tautiečiui, 
užsisakiusiam Naujienas 2 mėn. 
tikslu artimiau susipažinti.

— Petras Plestys is Marquet
te Parko: atsiuntė tokį laišką: 
“Mano prenumerata artinasi 
prie pabaigos. Todėl jau,dabar 

i siunčiu $40 čekį už metinę pre-

— Illinois valstijos loterijoj ge
gužės 11d. Big Pay Day trauki
me laijnėjo 093,, 73, ..4 ir 9260.

— Ponia Bern»ce Nausėda iš

kalendorių ir laikraščio para
mai. Linkiu Naujienoms geros 
sėkmės ir nenukrypti nuo užim
tos linijos — neiti su bėndra- 
darbiautojais ir tarnaujančiais 
okupantui”. Dėkui už laišką.ir. 
už auką.

— Dail. Anastazijos ir An
tano Tamošaičių iniciatyva įs
teigtas Lietuvių Tautodailės In 
stitutas, tikslu puoselėti tauti
nį- meną ir jungti tautodailės 
mėgėjus, plečia savo veiklą. Ba- 

jtejlandžio 28 d. Bostone įsteigtas 
Neigiamai atsiliepė apie uAkira- pareiškė norą susipažinti, su instituto skyrius. Jo valdybon 

visai kitaip interpretayu- Naujienomis ir nepraėjus nė išrinkti: Irena Manomaitienė, 
,  - - Nenortienė, Saulė Šatienė,

Smereckis, gyvenęs S. Holland, 
III, miręs gegužės 4 d_, prieš 
mirt, patvarkė, kad jo .prenu-

j apie naujus skaitytojus ir gero
mis vajaus pasekmėmis. Apgai
lestaudami jo mirtį ir siųsdami 
užuojautą jo ąrtimiesiems,svei- 
kiname naująją skaitytoją p. 
Bernice. ■

čius’’.

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

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

' P ATRIA CO. •
N » i

4207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento)
TeL 247-5081 - ..........-

Liuda Šukienė ir Vytautas■ Du
ba. Birželio pradžioje naujasis 
LTI skyrius planuoja1 suruošti 
tautinių juostų audimo kursus, 
kuriuos praves dad. A. Tamo-

! kimą, kuris įvyks 1978. 5. 21. 
2 vai. popiet, šaulių Namuose, 
2417 W. 43 St. Chicago, 111 
Narių dalyvavimas Vra būti
nas. Kviečiame visus geros va 
jos lietuvius šiam susirinkime 
gausiai dalyvauti.

Įėjimas visiems laisvas. P< 
visko bus kavutė.

A. Abrcdtis 
Apylinkės p-kas

• Venecuelos Lietuvių Drau
gija rengia Motinos Dienos pa
gerbimą š. m. gegužės 13 d., še
štadienį, šaulių namuose, 2417 
W. 43 St. Programą atliks Vy
čių choras, vadovaujamas muz. 
Fausto Strolios. šokiams gros 
puikus orkestras, bus šalti ir šil
ti patiekalai. Pradžia 7:30 vai. 
vak. Informacijoms tel. 471- 
2956 arba 776-3727. Auka $8 
asmeniui.-Bilietai nebus pardu
odami prie įėjimo. Norintieji 
dalyvaut prašomi iš anksto ap
sirūpinti- Nariai ir svečiai pra
šomi būti laiku.

r ' 
dviem savaitėm atsiuntė 3 mė-1 šaitienė. ,

— A. Pauiienis išrinktas Ame
rikos Lietuviu Tarybos Klevė- 
lando skyriais pirmininku, O. 
Jokubaitienė ir Pr. Razgaitis— 
vicepinn., F. Mackus — sekr^ 
K. Karaite -
— informacijai. R. Aukštuolis
— ryšininkų su jaunimu.

— A. Audroms V. šimoliū- 
nas, J. Venckus K. Motušis ir 
J. Kazakevičius išrinkti LKVS 
Ramovės Los Angeles skyriaus 
valdybon. Revizijos komteijon 
išrinkti M. Barauskas, A Miro
nas ir O. Žadvydas ;

— Akademikų skautų studi
jų savaite — stovykla prasi
dės rugpjūčio 27 d. Wasagos va 
sarvietėse, Kanadoje.

KODĖL MES ŽINOM, l~ t Dievo Motinos aPsireiški- 
Imą, Necedah, Wis., gegužės 21 

kad Sv. Raštas yra Dievo Žo-|d., šv. Trejybės sekmadienį, va- 
dis? ' <

Atsakymą išgirsite gegužės 
19 d., 1978 nL penktadienį, 9:45 
vai. vak. radijo banga 1490 AM 
per Lįetuvos Aidus.

KAS AMŽINA? Ar mano įsi
gyta nuosavybe yra amžina? 
Ar aš esu amžinas? ši tema bus 
komentuojama šv. Rašto švie
soje gegužės 20 d., šeštadienį, 
9:10 vai. vak. radijo banga 
106.3 FM Norintiems įsigyti 
juostelę (casette) kainą $3.50 
su persiuntimu ^Čikagoje skoli
name veltui. Kašykite:. Lithua
nian Ministries,-P.O. Box 321, 
Oak Lawn. Bl., 60454.

žiuos maldininkų autobusas.
Dėl informacijų teirautis

• tel. 434-57U. (Pr.)

— S.L.A. 134-tos Moterų Kuo
pos susirinkimas įvyks šešta
dienį gegužės 13 d. 1:00 vai. 
p. p. Dariaus-Girėno salėj, 4416 
S. Western Ave. Visos narės 
kviečiamos atsilankyti.
!, . Valdyba

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas

22Į2 W. Cermak Hoad Chicago, DL Virginia 7-7747

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

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd SL Tel. 436-787b

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkan. 
auomiolnkui

4243 W. 63rd SL, Chlcsg.
TeL 767-0600.

LEMONT.—Vacant lot 60x133- Wa
ter and sewers.

VOLSKI REALTY 
223 Main St., Lemont 

Phone 257-2234.

HELP WANTED — MALU 
DirfaSnlnkv Reikto

' FERRY PLAZA MOTEL
1007 Park Avb^ Hot Springs, Ark. 

Albertas ir Kastutė Ražėnai, Sav.

Kambariai ir kitchenette vienetai

Galima rezervuoti telef. 
501—523^9814.

v CICERO, ILLINOIS 
Lydekų Balius

Cicero Lietuvių žvejų ir Medži
otojų Klubas Ešerys rengia Ly
dekų balių š. m. gegužės mėn. 
20 i Lietu viii Veteranų salėje, 
1434 S. 49 Court, Cicero, Illi
nois.

Pradžia 8 vai. vakaro, šalta 
ir šilta vakarienė. Lydekos pa
tiekalais padengs stalus žinomai 
šeimininkė p. Peckienė. Gros A. 
Markausko Orkestras. Auka 
10.00 dolerių. Laukiame.

Rengėjai

HELI-ARC WELDERS
Experienced 

Heli-Arc welders, 
light gauge.

APPLY MORNINGS 
2647 N. Clybourn St.

RIBOTOS APIMTIES 
MODELIŲ DIRBTUVEI 

reikalingas mašinistas

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

PRECISION METAL 
ENGINEERING

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

MALE TO WORK UN FACTORY 
ON SOUTHSIDE.

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS

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

RIMTAS NAMŲ, .
PARDAVIMAS >

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

5 KAMB. labai modernus mūro na
mas ant plataus sklypo, tinkamas Šei
mai žavingai gyventi. Arti 73-čios ir 
Kedzie. S38.000.

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

GRAŽUS SKL YPAŠ ir garažas Mar- 
Parke.

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

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

REAL, ESTATE 

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namv Statyba Ir Remontu

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI .

Turiu Chicagos miesto leidimu 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ays.

TeL 927-3559
■ _____________ ■   ——

TAISAU IR DAŽAU
NAMUS . \ 

IR VISKĄ NAME 
, Telefonuoti: 
523-9367 arba 737-0397,

52-10 M. AMŽIAUS VAIRUOTWAI
Tiktai SJt pusmečiui aufotnobHIe 

Liability apdraudimas penritUnkanw

4M5 M. ASHLAND AVI. 
52X775 ‘

1978 METŲ . . | 
KELIONĖS Į LIETUVĄ |

BIRŽELIO 27 iki Liepos 6 —10 d. i 
LIEPOS 25 IKI RUGPIŪCIO 3 -10 d.
RUGPIŪČIO 22 IKI RUGP. 31 — 10 <L j 

Visos kelionės turės vienos dienos ekskursiją i Kauną. Visose kelio- | 
nėse bus palydovai. Pirmos klasės viešbučiai, trys valgiai į dieng. USSR 
visa $15.00. Visose kelionėse galima pasilikti Europoje ir vėliau : 
sugrįžti tuo pačiu bilietu. Užsisakant vietą reikia įmokėti $100.00 : 
rankpinigių.

Kaina iš Chicagos asmeniui $1,195.00
DĖL INFORMACIJŲ KJtElPKlTtS:

Marius Kiela .
6557 So. Tolman Ave, 
Chicago, III. 60629 

312-737-1717
— arta —

GORDON TRAVEL SERVICE
Prudential Plaza

Chicago, HI. 60601 
312-644-3003

y——'——----- ------------^3«T^ri
Air fm mbjeet to eh*agr sad fCMnaent appwnl

^^^■mHMw»Hnnwwtnwwwiiwffiffnniwniii«inimmni»nitiii—ifiiiaĮiįmmwm»w»winiii.>tniiiimiinnwmL

HA 1-6100.

SIUNTINIAI I LIETUVA 
MARDA N0REIKIEN1

M«8 We»t 190 SU Chleaco, H W62I • Tel. WA 6-Z7S7

MAISTAS » 1UROPOS SANDSLIŲ.

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp.

MAROurm GIFT FARCRLI ttRYKI 
1MB W. HHi K., CU»f», HL 10429. _ TH. WA 14717

B “LIETUVOS AIDAI”
□, KAZĮ BRAZDZlONYTt,

PROGRAMOS VEDU A
J/ WOPA 1490 AM Fri. at 9:30—10.00 p. m.

WLNR 106.3 FM SaL at 800—10:00 p. m.
2646 W. 71 it Street, Chicago, Illinois 60629 

Tolof. - 778-5374

.. . —---------- - .
IJETUVI3

DAŽYTOJAS
4612 S. Paulina St

(Town at Laktj
Dato namus Ii to'iko It B rktoiw. 

Dsrbas garantvotss.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

Didžiausios kailių 
pasirinkimas

llstarl taUMninku 0T

NORMANĄ

(jataigoi) ir 
677-8489 .

(buto)

185 North W«ha*h At«m

RENTING IN GENERAL

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

Tel. 523-0762.

Paid vacation plus benefits. $3.50 on
Hour to start. *

CALL 445-5428
Ask for EDDY

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikto

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

CALL OFFICE MANAGER 
236-9850

ASSEMBLERS

We are looking for a skillful assem- 
pier (woman) of jevelry. Good work
ing conditions Good starting salary 
and opportunity for future advance-, 
ment.

CALL IN ENGLISH 
Miss OKI or Mr. UENO 

726-6386 
SAKATA PEARL CO. 
55 E. Washington St. 

ROOM 429

CLERK TYPIST

We arc looking for a woman with 4 
good typing skills and some figure i 
apptitude. ’

Must speak English Good starting 
salary and future advancement.

Call in English
Miss OKI or Mr. UENO 

726 6386
SAKATA PEARL CO. 
55 E Washington St. 

ROOM 429

ISNUOMOJAMS 5 kamb. apšildomas 
būtos su 2 d®., virimo plyta ir šaldy-

BUSS. OPP. — IN TOWN) 
Biznio Proga — Miestą

ISNUOMOJAMS RESTOBANAS 
su visais įrengimais ir įrankiais 
65-tos ir Western apylinkėje. 

TeL 925-6272. ’

LAIKRODŽIAI 4r MANOlNYBtS
• Pardavimai ir Talaysas 
IM WIST.HHi STUMT
TaMu UpvMte 7-1MT

■ ■■ ■ i f , W

M. i I M K U S 
Notary Public 

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

šymai ir kitokį blankai

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer A».
Škigo, III. 60632. Tel. YA 7-5960

BEST THINGS IN LIFE
mn rtutLoll Frank Zapollt 

OMW W.T5«« »•
GA 4-4654

NAUJIENOS, CKKAQQ «. m|mir Utį % ICfS




