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PAVOJINGA LIETUVOS BYLA 
KELTI JUNGTINĖSE TAUTOSE

Amerikos Lietuviy Taryba gegužės 17 d. savo būs- 
T tinėje, Chicagoje, turėjo posėdį, kuriame dalyvavo 

pirm. dr. K. Bobelis, T. Blinštrubas, dr. L. Kriaučeliū- 
naS/dr. K. Šidlauskas, dr. V. Šimaitis, dr. J. Valaitis, 
kum A. Stašys, J. Skorubskas, P. iBučas, J. Pakalka, 
E. Smilgys, O.' Bars kely te, E. Vilimaitė, j. Talandis, 

I. Blinstrubienė, kun. J. Prunskis.
Pasėdžiui pirmininkavęs dr. K. Bobelis painformavo apie 

Altas dedamas pastangas atitaisyti neteisingus kaltinimus lie
tuviams “Holocaust” falme^Tuo reikalu kreiptasi į NBC televizi
jos tinklą, išsiunčiamas protesto pareiškimas lietuvių ir ame
rikiečiu spaudai, radijo stotims.

' Drl K Bobelis pažymėjo, kad 
dabartiniu'inetu kėlimas Lietų- 
vos’klausimo-jHfigt. Tautose yra 

. rizikingas, nes čia vyraują^Sov.
Sąjungai palankūs balsai. Ge
riau Lietuvos klausimą kelti. 
Helsinkio susitarimą pasirašiu
sių; valstybių, konferencijoj, kur 
yra 33 Europos kraštai, JAV ir 
Kanada.

Visuomeninių ryšių komisijos 
- pjrm.' dr~ L. KrĮaučeljiem p^- 

intarmavo apie sėkmingą simpo- 
' ziumą Toronte ir apie’ruošia

mus ’Baltimoreje if Bostone.
■ O. Barskėtytė papasakojo apie 

Liet. Jaunimo Sąjungos tarybos 
1 suvažiavimą, kuriame ji dalyva

vo. -Kėlė reikalą, kad jaunimas 
■butuz daugiau informuojamas 
apie Altos' Veiklą. Tas-reikalas 
tfaį&nr išdiskutuotas.

■ ^Nąmų1 administrate-Vardu 
pranešimus ;>padarė JL Talandis 
ir. J.'.^dfubsiąs.iTėisinęs komi
sijos‘pranešimą padarė dr. V. 
'Simaitis. ' Komisija papildyta 
nauju- narių — T.' Bljnstrubu. 
Komisija .renka dokumentinę 
•medžiagą dėl veiksnių santykių 
ir dėl santykių su kraštu.

’ • " Sekretoriato vardu kun. A. 
' Stašys pranešė apie ateinančiais 

metais ruošiamo lietuvių kongpe 
so bei šiemet įvyksiančios meti
nės konferencijosplanus.

Ginant Lietuvos vėliavą

į Amerikiečių įstaiga Flag Re
search Center savo leidiny Lie-' 
tuvos vėliavą davė tokią, kokia 
yra Sovietų okupacijoje, tik pa- 

; žymima, kad. išeivijoje lietuviai 
vartoja trispalvę Alto, informa
cija raštu atkreipė dėmesį, kad 

j1 tai klaida ir pasiuntė neikiamą
• informaciją Uetuvos vėliavos
y klausimais ir toliau tuo klausi-
* rąu veda susirašinėjamą.

Protestai dėl fihno
^Holocaust” filme, rodytame 

visoj Amerikoje, o dabar siun
čiamame ir į kitus kontinentus, 
yra neteisingą užuominų, kad ir 
lietuvi neva dalyvavę nacių 

. vykdytame žydų naikinime Dėl 
to nydo Amer. Lietuvių Taryba 

; iii į i i m r " —

NBC televizijos tinklui pareiškė 
protestą; ir kai kurie pavieniai 
lietuviai protestavo, pvz. išsamų 
raštą televizijai pasiuntė St. J. 
Tamulis, prisiųsdamas nuorašą 
Altai. Clevelande ir Los Ange
les lietuviai dėl to net ruošė pro 
testo demonstracijas, rašė atitin 
kamus laiškus spaudai.

TRUMPAlKVBUli

*
— Čyrus R. Varice nepritaria 

Zbigniew Bzrezinskio griežes-, 
nei politikos linijai Sovietų Są
jungos atžvilgiu. ‘Vance nori pir 
ma pasirašyti strateginę sutar
tį, o vėliau kalbėti kitais klausi
mais. Bzrezinskis įtikino prezi
dentą, kad sutarties pasirašymas 
su Brežnevu nieko nereiškia. Tą 
sutartį jis bet kada: sulaužys.

— Anglų kalba yra labiausiai 
paplitusi dabartinėje Vokietijo
je. Daugelis vyresnių vokiečių ir 
jaunimo kalba angliškai,

— Vokierijos kancleris Sch
midt pareiškė laikraštininkams, 
kad An^erikos pareiga vadovau
ti laisvajam pasauli ir Laisva
sis pasaulis Amerika pasitiki.

— Miunchene vokiečių muzie
jus minėjo savo 75 metu sukak- 
ti-

_Nuo Helsinkio aktų pasira
šymo, Sovietų Sąjungoje jau nu
teisti 160 žmonių, reikalavusių 
duoti jiems pagrindines žmo-! 
gaus teises. Taromų skaičius 
dar didesnis.

DR. MYKOLAS

biržėnas, sulaukęs 87 metų, geg. 28 d. mirė Kalifornijoje. Jo 
palaikai buvo atvežti į Chicagąr Mažeika Evans šermeninę. 
Ketvirtadienio vakarą šermeninėje atsisveikinta su velioniu, 
o penktadienio rytą jis išlydėtas į Lietuvių Tautines Kapines.

KALIFORNIJOS IJETL VIA1
ATSISVEIKINO SU DR M. DEVENIU

{Pranešimas telefonu) ( -Į ų

Gegužės: 311d? vakare Santą pas kalbas pasakė Įvairių orga- 
3 nizarijų/atstoki ir Jaikraščių re 

daktoriai. Naujienų'vardu atsis
veikino redaktorius M. Gudelis.

Penktadienio rytą Dr. Deve- 
mo palaikai buvo nuvežti į Lietu 
vių Tautines Kapines ir palaido
ti Devenių šeimos sklype.

. SALENDOMMS
. Birželio 2; Blandina, Mareeli- 

nas, Auksuolė, Ąžuolas..

Saulė teka 5:18, leidžias 8:18

šiltas, gali rriautf ir ĮpK

‘VĖSIU,,
Dieve, gelbėk! kubiečius, 

— sako Smith
. VICTORIA Falls, — a)_ Ro- 

dezijos ministeris pirmininkas 
Ian Smith. U. S. News and 
World Report žurnalui pasakęs, 
kad jis netikįs, jog rusai kubie 
čiai- laisvu noru veržtųsi į Ro- 
deziją. Jie juk r,-norės būti pas
merkti viso pasaulio ir įsigyti te 
rorislų vardo. Ypačiai, jiems įsi-i 
veižus, jie bi s traktuojami kai
po teroristai. “M< s matome iš 
dabartinių Afrikoje veiksmų,— 
sakė ministeris pirmininkas, — 
kad kubiečiai yra blogi kareiviai. 
Dieve, gelbėki juos, jei jie atsi
ras Rodezijoje”.
. b>

KARU
i DIKTATORIUI NEPATIKO CARTERIO 

IR BRZEZ1NSKI0 PAREIŠKIMAI
Brežnevo kalba staigiai nutrūko, kai sugedo 

čeku radijo ir televizijos tinklas
PRAGA. Čekoslovakija. — Sovietų Rusijos diktatorius I^eo 

nidas Brežnevas, kiek atsigavęs po kelionės į Boną, kur negalė
jo atsikelti nuo sofos, labai supyko ant prezidento Cart^rio ir jo 
patarėjo Zbigniew Brzezinskio, kurie patarę imtis priemonių ap
sisaugoti nuo sovietų karo jėgos.

Brzezinskis pranešė, kad sovie
tų karo vadovybė turi karo veiks
mams paruoštų milijoną karių 
Kinijos pasienyje, o kitą milijoną! 
laiko rytų Europoje. Suvažiąvu--

Izraelis nenori derėtis
KAIRAS, — Egipto prez. Sa

dat pareiškė, kad laike dvejų 
mėnesių jis vėl pasireikš taikos 
iniciatyva »r kad tuomet bus aiš
ku ar jo taikos pastangos duos 
vaisių, ar jos žlugs. ■

Izraelis įtuojau atsilėpq. pa
reikšdamas. kad derybos negali 
būti vedamos, kai joms nurody
tas terminas. Vašingtonas abi 
puses glosto ir sako, kad dery
bos negali būti remiamos termi
nais bei ultimatumais.

Jau aiškėja, kad Izraelis nori 
pasilikti kairiajame Jordano 
upės krante, remdamasis istori
ja ir biblit^e praeitimi, kas dau
giausiai ir baimina prez. Carte
rį. Jis patylomis mano, kad de
rantis Jordano pakrantėse tai- 
kos nebos yjaltehA atotaHL , _

Monikos mieste į laidotuvių kop
lyčią suvažiavo šimtai Kaliforni
jos lietuvių ir svetimtaučių atsis
veikinti su gegužės 28 d. mbusiu 
Dr. M. Deveniu ir pareikšti už
uojautą jo šeimai.

Evangelikų maldas skaitė ir 
apie dr. Devenio asmenybę kal
bėjo buvęs Amerikos pasiunti
nys Lietuvoje min. dr. 0. No- 
rem. ,Prel. J. Kučingis atsisvei
kino šv. Kazimiero parapijos var 
du. Gen. konsulas Čekanauskas 
pardavė užuojautą šeimai, ne tik 
savo, bet ir Lietuvos atstovo Bač 
kio vardu. r . ,

Be šių, dar buvo 8 kalbėtojai, 
įvairių organizacijų atstovai. 
Atsisveikinimas baigtas sugie- 
dant Lietuvos himną.
Chicagos lietuviai atsisveikino 

vebonį Dr. Devenf
Ketvirtadienio rytą įChicago 

lėktuvu buvo atvežtas Dr. My
kolo Devenio karstas. Tuo pačiu j 
lėktūvų'p Chicago atskrido ponia 
Alena Dwenienė. Mažeika Evans 
Šermeninės pareigūnai tuojau 
nugabeną karsią į savo šermeni
nę, o 6 v*aL vakaro viskas jau bu 
vo paruošta saviesiems ir publi
kai atsilankyti šermeninėje ir 
pareikšti užuojautą.

Aštuntą valandą vakaro Ma
žeika Evans šermeninėje įvyko 
Chicagos lietuvių visuomenės 
atstovų atsisveikinimas sū* Sibi
ro kankifflu ir ilgamečiu kovoto kratfja”, KaKncIeris Schmidt ne 
ų už Lietuvos nepriklausomybę pttsnkhrfas Kreieki socializmo 
ir Uiavę. Trunr . *

Prez. Guzman nuvairuos 
Maskvos link

Dominika respublikoje visuo
menė balsu dauguma išrinko 
krašto prezidentu Antonio Guz
man. kairi uju socialistų kandi
datą. bet tai dar nereiškia, jog 
tuo ir baigsis visos krašto bėdos. 
Anaiptol, jos tik prasideda.

Naujajam prezidentui Guz
man pirmos eilės rūpestis yra 
nuslopinti prieš j j paleistus kal
tinimus, jog jis yra ekstremisti
niai kairus ir kad kraštą nuves 
į kairųjį socializmą ir net tamp 
riai suriš su Maskva, bet dar rin 
kimų balsus galutinai nesuskai
čiavus, Guzman pasiskubino pa
reikšti, kad jis nesuvalstybins 
užsienio bendrovių nei įmonių, 
nors yra linkęs jas pavesti stip
riai valstybės kontrolei, ir jau 
taip arti nesiartins prie Krem
liaus. kaip kad yra skelbiama.

— Prezidento Kreiskio vado- 
vaunama Austrijos socialistų 
partija yra linkusi j kairę. Va
karų Vokietijos socialdemokratų 
partiją vadma “socialine demo-

“Mes esame nepatenkln 
ti -JĄV diplomatais, ypač jų men 
ku Afrikos reikalų pažinimu. 
Jie yra blogai ir net piktai in
formuoti bendrais Afrikos ir 
ypačiai. Pietų Afrikos bei Rod?zi 
jos reikaluose. Jie turėtų pasi
mokyti iš britų, kurie geriau 
orentuojasi ir kurie turi istori
kus ria santykius”.

c) — Ministeris pirmininkas 
?mith' pasakęs, kad jis mielai 
norėtų įnatyti-patriotinio juodų-1 
Jų partizanų fronto atstovus vy
riausybėje,' jei tik jie fy? trukdy
mų sutiktų, pravesti visuotinus 
Rodezijojė rinkimus.

d) — Pasak Smith, šimtapro
centinis juodųjų, valdymas Ro- 
dezijoje ’per vieną naktį negali 
būti gyvendinamas. Tai prives
tu kraštą pri? chaoso ir žudynių. 
Be tq;. 85% ; juodųjų supranta, 
kad juodiesiems vaidyti kraštą 
reikia-turėti baltųjų patyrimą.

e) _— Rddezįjoje jau metais 
viens kitą žudo. Tokia padėtis; 
ugdo.neapykanta. Todėl' labai 
sunku susitarti ir vieningai palai 
psniui pereiti į juodųjų .daugu
mos valdymą. Gal todėl juodų
jų teroristų lyderiai nepasitiki 
būsimais visuotinais rinkimais. 
Jie mano kad tai tik apgaulė, bet 
palaipsniui jie susipranta ir pra 
deda bendrauti.

f) _ po rinkimų, turėtų būti 
pripažinta Rodezijos nepriklau
somybė ir jos vyriausybė, tuomet 
turėtu būti nuimta ekonominė 
blokada, kuri yra sunkesnė kaip 
partizanų užpuldinėjimai.

g) —Ministeris pirmininkas 
pripažista. kad sunkumai nesi
baigia ir greit nesibaigs, bet kraš 
tas prie jų metų metais priprato 
ir jis dar daug metų tokiose są
lygose galėtu gyventi.

— Oficialus Vokietijos' prane
šimas sako, kad gegužės mene
sį bedarbių .skaičius nesiekė mi
lijono.

Kremliaus-Havanos 
apetitai sujudino pasaulį
Kremliaus ponų nepateisina- 

si^ji šiaurės Atlanto valstybių!mas ginklavimasis, jų žygiai Af 
premjerai ir karo vadai paskelbė,) rikoje remiantis Kubos kariais 
kiek karių ir karo medžiagos tu-f tiek pat kariniai pasiruošimai 
ri rusai ir laisvojo pasaulio vals-, Europoje bei tolimoje Azijoje, 
tybės. Prezidentas Carteris pata- sujudino pasaulį ir pridarė daug 
rė sąjungininkams ginkluotis. Į rūpesčio pij^z. Carteriui. Sovie- 
Tis prižadėjo Amerikos paramą, j tų-Kūbos kariniai veiksmai Afri 
jeigu laisvasis pasaulis ryšis girdoje vykdomi, nežiūrint JAV 
ris.

Brežnevas, praleidęs dvi die
nas Pragoję, nutarė įspėti n* tik 
laisvąjį pasaulį, bet ir pačius ru 
sus apie galimą naujoj kayo pa terorismas Bodez^joje ir ki- 
vojų. Brežnevas norėtų kad laįs'^ 
vasis pasaulis laikytųsi detėntės 
politikos, bet jis mato, kad va
karuose esantieji “tam tikri 
sluoksniai” bando grįžti prie 
“šaltojo karo.”

Jis-čia pat tuojau pats save 
pataisė, kad jeigu jau ne prie 
šaltojo karo, tai bent prie “vė
saus karo”. Bi;?žnevas net nuro
dė, kad Helsinkio aktai būti nau 
jos politikos pagrindu, bet va

karuose yra ir tokių grupių, ku 
rių Helsinkio aktai netenkina. 
Kad pats Brežnevas neleido so
vietų .delegacijai svarstyti pa
grindinių žmogaus teisių klausi
mo pačioje Rusijoje ir sovietų 
karo jėgų oavergtuose kraštuo
se, tai jis visai neužsiminė.

Nespėjo P>režnevas baigti sa
kinio apie Helsinkio aktus, galio
jančius jau trečius metus, stai
giai nutrūko visas čekslovaki- 
jos žinių perdavimas radijo ban 
gomis ir te^vizija. Sovietų val
džia suvarė galimai didesnį žmo
nių skaičių į sales ir aikštes, kad 
galėtų užgirsti paties Brežnevo 
Čekoslovakijos komunistams sa-« 
komą kalbą. Kalba buvo taiko-1 
ma nepatenkintiems čekoslova-j 
kijos komunistams, bet ji buvo 
taikoma ir nepatenkintiems ru
sų pavergtų kraštų žmonėms. 
Užtruko k-lios minutės, kol vėl 
pradėjo švitėti Rytų Europos te 
levizijos tinklai ir prašneko ra
dijas.

Kas sukliudė Brežnevo prane-

įspėjimų.

Invazija į Zairę, nesibaigiau 
ęios kovos Etijopijoje, pasiruo
šimai užpulti Somaiiją, did ėjau

' tui*.- atvirai ir slaptai remiant 
bai, privertė prez. Garteri imt L 
Maskvai ir jos sąjungininkei Ku 
bai, privėrė pijez. Carterį imtis 

j griežtesnių priemonių. Jis įsa- 
Ikė valstybės departamentui ir 
Baltųjų Rūmų patarėjams per
žiūrėti politiką, kas liečia Afri
ką ir kitus pasaulio kampus, tiks 
lu surasti efektingus būdus pa
dėti Amerikos draugams, ku
riems gresia pavojus iš komunis 
tų pusės.

Prezidentui patarta atšaldyti 
ginklų apribojimo pasitarimus, 
įsakyti gaminti naujus puola
mus ginklus, tampriau susirišti 
su Kinija ir 11. Todėl prez. Car- 
teris Spokane susirinkime. Va
šingtone. o valstyjoje atvirai pa 
sakęs, kad jis pasiuntęs griežtą 
laišką Brežnevui į Maskvą. 0 
Jungtinių Tautų asamblėjoje vi
ceprezidentas Mondale ir pats 
prezidentas Carteris viešai ap
kaltino Sovietus ir ypačiai Ku
bą. kad ji paruošė ir apginklavo 
įsibrovėlius į Zairės vario kasyk 
las.

Kalta drausmė
j Čikagoje, kaip ir visoje Ameri 
koje, mokiniai baigia aukštes- 
nias ir net aukštąsias mokyklas 
nemokėdami gerai angliškai skai 
tyti. Yra nuomonė, kad tuo kalti 
mokytojai. Tačiau mokytojai 
rodo, ka<* kalta disciplina, ku
rios mokyklose nėra ir negali 
būti prįe amerikietiškos mokyk-

Šimą, tuo tarpu dar nežinia, bet sistemos, 
manoma, kad tai padarė čekų 
perdavimo “techniška kliūtis”.

Brežnevas buvo labai pasipik
tinęs Brzezinskio parriškimu, 
kad Sovietų Sąjunga ir Kuba pa 
ruošė įšsiveržimą į Zairę. Brež
nevas (virtino, kad rusai nieko 
bendro neturėjo su kovos pra
džia. Zairėn, sakė Brežnevas, įsi 
veržė Prancūzijos ir Belgijos 
kariai,, amerikiečių padedami, 
tu tarpu jie tebetvirtina, kad 
įsiveržimą į Zairę paruošė rusai 
su- kubiečiais. Brežnevas nori, 
jkądt laisvasis pasaulis patikėtų

— Nauju Izraelio prezidentu 
prisaikdintas leak Navn. Jis yra 
taikos su Egiptu ša i n nkas. Jis 
asmeniškai rengiasi pakviesti 
prezidentą Sadatą atvykti į Iz
raelį.

komunistų skelbiama propagan
da. Visi žino, kad be rusų gink
lu ir patarėjų kubiečiai nebūtų 
laimėję Angoloje ir Etiopijoje, 
bet Brežnevas nenori, kad ame- 
rikįečiai ar kas kitas apie tai kai 
bėtų. .
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Dvi katės: gyva ir stilizuota

__ MANIFESTAS Iš KITO GALO
>Xa>m Mm, sMgUm fMldu

Mes $u įBokslu ir su gnyga.
Nešam šviesą, steigiam feodus 

- i ir Bendruomenės eksodus, 
j£>tatoin tiltus su sovietais •-*- 

I 'tFrontas tvirtas, net ir kietas.

igėlūri jo Bepeikia..
ns dabar gera gyventi,

a

MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Berto RIMAS NERIMĄ VIČIUS

kimas yra tik stogelis, su ketu-

ANTROJI “STRIPTYZO” t joje randu medžiagos satyrai. 
GIESME . .

Ičkis Mauras ir mergė su sul
tim, baldakimu iš Paryžiaus, 
nematomų rankų nematomą 
jėgų nešami, išlėkė nepaprastu“, , . , . v . .r i toki pat kamšatis ir limuzinai greičiu. ’ ^.5.

Kodėl baldakūnu? .Juk balda-|^2inejo įšėlusiu granu, 
kimas vra tik stogelis, su ketu-FeuZaufa .bu?’° taI? pat lst!? 
riais stulpeliais, nešamas ketu-'^ «atve^ akrnen’*’ Jls 
rių vyrų ir naudojamas bažnin- 
tinėms apeigoms. Kokios jėgos 
buvo taip duosnios lėkiui, kad. 
po baldakimu net sestą įtaisė“ 
ir mergę pasodino? Kokios jė
gos pasitepusios nuo lėkio akių, 1 
galėjo nešti baldakima “pasiu-pnl-fiV„ pasidavė mylima. Ji 

Antroji Ičkio "‘giesmė”, su 
mažomis išimtimis, yra kopija 
pirmosios, lik čia jam pasivai
dino du seniai ir gluosnis buvo 
labiau pasišiaušęs. Lauke buvo

tusiu gereitumu?” Ičkis nieko 
nesako, kur tas baldakimas 
juodu nunešė, tik spalio mėne
sio antrą dieną, atsiranda Mar
selis mieste! Nepasako kur din
go pats baldakimas ir mergė. 
Juk niekas netikės, kad tą bal
dakimą parūpino ir nešė dan
gaus angelai.
* Popas Rimvydas Šilbajoris

tą neūžaugą išlaisvino ir pasiė
męs į savo purviną sauja iš pel
kės vandens, davė jam. gerti, 

i Eidamas tolyn užėjo į bariuką 
su sultim, kur sėdėjo viena nuo 

i bodžiaujanti mergė. Jis veikiai 
Ją mergę įsimylėjo, bet ji ne

is vinim pei” 
dūrę antrą savo delną ir tada ji 
glaudėsi prie jo. Iš bariuko nuė
jo pas kirpėją/ o iš kirpėjo pas 
burtininkę. Tenai jis vėl susi
painiojo su burtininke, o kai 
aistra praėjo, jis pataikę į pra
našo trobą. Bisikalbanl su pra
našu, prisiartino maldos laikas 
ir'jis pradėjo melstis.

Kitu tartu parašysiu apie kį- 
Ietie ‘’maldas.’* - -

Juozas šmotelis

TOKS TOKĮ PAŽINO IR ANT 
ALAUS PAVADINO

Šiuo atveju tą lietuvišką pa-

džius: “Meras pasistatė sau už
davinį apvaldyti iierojaus vai
zduotės sprogimą taip, kad iš 
.Jos susidėstytu prasminga es
tetinė struktūra”.
Z Taip galėjo būti, bet buvo ki’Į 
taip — vaizduotė sprogo ir pa- tarle galima pritaikinti dviem 
Biro žodžiai be tvarkos, be pras- LB vadovams, kurie lankėsi pas 
įiės ir be logikos. Vietoje struk- amb. Andrew Young.
tūnos, atsirado laužas, vietoje 
estetikos — makalienė.
' Su makaiiene pradeda ir an
trąją “giesmę”:

"Kapinynas troško lavonų/’“ 
-Z- Ičkis zaso. %
£ "Kapinynas geide visų žmo~ 
iCų savo beribiame plote.
* "O jis stovėjo to kapinyno 
ridury, žiūrėjo į savo karstą, 
bijodamas atidengti jį ir pama
tyti save.”

“Jisai stypsojo sia’ibo išplė
stomis akimis regėdamas, su
si i ngusaoins gyslomis, nebes- 
vtivanviu krauju, nebeplakančia 
girdim jausdamas į visą kūną 
besiskverbiantį tirštą šaltį ka
pu šaltį — jisai stovėjo prie sa
vo kapo duobės.” Juk tai ne es
tetika, o klaikus vaizdas.
. Tokiais šiurpiais vaizdais 
perpinta visa ičkio knyga. .

* Man Ičkio knyga patinka, nes1 kad tai gali būti rusų šnipas

Andrew Young yra viešai p:r 
reiškęs,, kad jis simpatizuoja 
komunistams, mūsų bendruo- 
meninkai simpatizuoja Lietu
vos okupanto kapsukams.

Ambasadorius pareiškė, kad
Kubos kariai Angoloje palaiko {sprendimas nesideriną str JAJT 
tvarką, o mūsų bendradarbiau- 
tojai siunčia jaunuolius į Vil
niaus kursus, kad šie išmoktų 
palaikyti tvarką tarp išveivijos 
lietuviu.

Stebėtojas.
Guvus Vince Čikagoje

Išvietintas guvus Vincė atvažia
vo iš Žemaitijos į Čikagą, susi
pažino su aplinka ir gyveno, 
kaip namuose.

Karia prie jo priej - nepažįs' 
tarnas žmogus ir klausė, kur 

, vra Annorv. Mnce pamanė.
..ii -..... x^:__

i .. .

VARGAS IR PLANETOS
Planetas jau visas surašė, 
(ku neįrašė įrašys), 
nors niekas to- rimtai neprašė, f ' 
(lik šiaip. — jos smėgavo akys!. .

-ir pasakytų, kiek jų fits — 
“ Itdi su aušrą ir nauju dytu

1 Kaį- Sstanorr* astronomas. •
< mrrffar ftanglr — blaivų dar — suras,

kurį mato gnomas
l c/obrus, (jam — standžias šakas)?

x ' Planetos surašytos visos, : t ■ »
o migtynainb juodų dienų,

* J3ek danguje mokslinčiai knisos — 
ne nepradėjo sąrašų ♦ . .

< a r*; r ARWAS VITKAUSKAS

Don Pilotas

ei ja,.
njas

ė A

Edwards iš Newcastle, Anglijo
je, buvo nubaustas $97.50 už kr 
jiiną ant policijos šunies.

Žinių žinovas

nepatars 
l karves. 
Gera žūr

ir vietoje “Ar mon saka\ atsa
kė:

— Nežinau. ?
— Atrodo, kad tų U viso ne

daug težinai, — tyčiojosi nepa
žįstamasis. Guvus, Vincė jam 
atsakė:

• ■ į ' • * -*1

— Gal būt aš nedaug težinau, 
bet iki šiol man dar neteko pa
klysti ir klausti kelio ...

Geras patarimas 
t • t. .

Į kilimų krautuvę atėjo ponia 
pasirinkti kilimą vaikų kamba
riui. Paslaugus pardavėjas rodė 
jai pavyzdžius, vienas- už kitą 
gražesnius, pagaliau klausė: Į 

r: *•' . ■- ' r— Kiek, ponia, turite vaikų
— Visą tuziną.
— Tai aš patarčiau išgrįsti 

grindis akmenimis, ’\r— su tižutr 
jauta pareiškė pardavėjas. žj

Modernių laikų žinios [

— Thj? American Federation^ 
of Governments Emplyee^, nepa-| 
tenkinta 5. 5% algos- pakėlimu^t 
pagrasino mažinti darbo našu- 
mą. National Review-įašoK įad 
tai geriausia žnia yiąame sęz(> 
HC. , _ . - ; ' i fc

fSe^***.
Dar ' vienasJ UŽpuOiintils p-. Jaunai ’žur^fištas “klaušmė-

nuodingu vaisiumi buvd'Užrekor| jo $9 metusi sulaukusį ir-sakė r 
f<Aš tikiuosi, kad- tave galėsiu 
pamatyti sekančiais metais šimt 
mecib proga”. Senelis jam atša

ukė? “Kodėl ne? Tamstelė atro
dai gerai ir esi sveikas”, 
F i • ’... ...

• Kodėl asmenys, kuriuos vi- 
sai nereikėtų supažindinti šu pu

jautį ant kupranugario. Arabas 
pasveikino nepažįstamąjį ir pa
klausė, kur jis keliauja. Bet jo 
dėmesį atkreipė automobilio du
rys: Kur taip sunkias ma
šinos duris neši? — Matai, at
sakė keliautojas, kai bus labai 
karšta^ atsidarysiu langą...

• Mėgėjas medžiotojas Afri- 
koję paklausė vietinio gyvento
jo: — Kaip reikia gintis nuo 
piktųjų žvėrių nakties metu? 
Šis atsakė: — neškis bepsnojau
tį degalą. — Ar tikrai padeda?— 
Tai priktaiso, kaip greit gali bė 
gtiy — šis atsakė.

• Slėgėjas lauke piešė paveiks

duotas Pittsburgh, Pa. Ten du 
plėšikai, įsiveržė į drabužių krau 
tave, reikalavo pinigų. Vienas-jų 
laikė popieriniame maišely je ran 
ką. Situacija greitai pasikeitė 
plėšikų nenaudai, kai iš maišelio 
iškrito bananas: ■ ?'

— San Bernardino, Califomį- . 
joj, teisėjas savininką nubaudė 
už dviejų pornagrafinių fHnJų 
rodymą sumokėti $1,250, viena 
para daboklės ir .be pertraukas 
žiūrėti ištisas 24 valandas šiuos

'filmus. Teisininkai galvoja, kaįJ'

ir neįprastas. . j:
_ Iš Coakako. Meksikoje, atėt 

jo žinia, kad. minia, pasipiktinu
si policijos brutualuimu privertė 
miesto merą, pasirašyti, kad jįę 
daugiau nmeras ir dar suvįl

giausia kalba? ; . r,
• Jaunuolis atėjo paszp3ichiat 

rą ir guodės: “Visi, sako, kad aš 
esu labai -pavojingame.-amžiuj e, 
bet aš neąiatau jokių .pavojų'’.

konstitucija, nes yra per žiaunfe dantų higieną ir sakė : “Tik pa- 
:galvokite, kitr dabar butų Jimmy 
Carteris, jei jis nebuitį prižiūrė
jęs skyo dAntisT"; . . /

♦ Maskvos archeologų grupė 
/iš Egipto atsivežė .seną mumiją 
ir bandė, nustatyti jes senumą. 
Prisistatė K. G. B; 4r tarė moks- 

sakyti, bet aš manau, kad darau 
gerai. kaip Midielangelo ar P*" 
casso— ■ -

šuo cakastas: laikraštis “Lėni sesramo. Mokslininkai iras-

į Graži ponia, — tartum rožė, 
Aš pagyriau josios grožį, 
Mane griebė josios vyras 
Man akyse jau žvaigždynas^.

Doa Palotas

ketinai sumažino'pieno produk-

kpvsky valstyt^nio ūkio, žin^ niėte?: •>—Ji pati prisipažino,— 
mo sdvkozo varftę^irtoa ir nei- fšiė«tsakė... '■* ■ v>:
varkingos pieno, hufžėjos neifr >• Per Sahara ėjo žmogn-s, ap

sirūpinęs kehonę reikalingajs-

1 r.E
* < Sari

1 1

■

-«. * j *

inko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas
Z

(Tęsinys)

lietuvių archyvas

Bolševizmo metai
Vertimas.

Visai slaptai. Egz. Nr. 1 
| Nuorašas

)’ ' SPRENDIMAS NR. 0015
1. č'umeliaus Jono, Antano sūnaus,, gimusio 1918 

metais,* nepartinio, nevedusio, lietuvio, su zemesniuoju 
išsilavinimu, anksčiau neteisto, pagal socialinę padėtį 
darbĮninko, kilusio iš Paskinnj kaimo, .Raseinių . ap
skrities, , F

2. Rimolaič'o Juozo, Adomo sūnaus, gimusio 1918 
metais, nepartinio^ nevedusio, su zemesniuoju išsilavi- 

čio, anksčiau neteisto, kilusio iš V^čių kaimo,. Raseinių

3. Naco Leono, Petro sūnaus, gimusio 1918 meta>s, 
nepartinio, lietuvio, nevedusio, su žemesbiuoju išsilavi
nimu, anksčiau neteisto, socialine kilme ’ir padėtimi 
valstiečio, kilusio iš Mežučių, Raseinių apskrities,

kaltinamų, padarius nusikaltimą, numatytą „RTF
SR BK 19*) 158-1 p. “b”, 58-10 1 d. r 58-14-str. str.

Pasiremtiniu ir teisminiu tardymu, o .taip pat iš i
pačių kaltinamųjų prisipažinimu

^nustatė:

CiumeKus, Rimolaitis ir Nacas, būdami priešiškai nu
siteikę sovietų valdžios atžvilgiu, nuo liepos mėnesio li
gi jų arešto dienos tarp dalies kovotojų sistematingai

šmeižė SSSR darbininkų gyvenimą ir Raudonąją
Armiją. _• ’ . ' ' 

susitarimu tarp Rimoiaičio ir Naco su kiekvienu atski* 
rai nutarė dezertyruoti iš dalies tikslu išduoti Tėvynę, 
t. y. pereiti sieną Į vieną iš kapitalistinių valstybių.

Išdėstytu remdamas, Karinis Tribunolas pripažino 
čiumefių, Rimolaiti ir Nacą Bjaltai^padarius nusikalti
mą, numatytą RTFSR BK 19-58-1 p. 58*10 1 J. ir 
58-11 str. str., apskiačiavęs- (učity\TajaJ,’kad* TŠ“ byios 
aplinkybių- Rimolaičiui ir Nacui nėra būtino reikalo tai
kyti visos RTFSR BK — 1 p. “b”, sankcijos, vadovauda
mas RTFSR BK 319 ir 320 str .str.-ir RTFSRBK 51 str.

nuteigė

čiumelių Joną, Antano sūnų dėl visų jo padarytų 
nusikaltimų RTFSR BK 584 p. “b” str.. galia- liepti nu
bausti aukščiausiąja baudžiamąja priemone - sušaudy
mu, be konfiskavimo turto.

Rimalaitį Juozą Adomo sūnų, ir Nacą Leoną, Pet
ro sūnų, dėl v>sų padarytų nusikaltimų RTFSR BK 58‘1 
p. “b” galia abiems atimti laisvę dešimčiai (10) metų

«a» « * “c”,
“d”, “f” kiekvienam penkeriems (5) metams, be konfis' 
kavimo turto.

Bausmės laiką nuteistajam Rimolaimųi ir nuteis-', 
tajam Nacui, įskaitant ir kardomąjį kalinimą, skaityti: 
nuo 1940 metų gruodžio 24 (Senos.

Sprendimas kasacine tvarka per M Armijos Kari- 
nį Tribunolą gali būti apskųstas SSSR Aukščiausiojo 
Teismo Kariniei Kolegijai 72 valandų laikotarpyje nuo 
momento, kai nuteistajam įteiktas teismo sprendimo 
nuorašas. j - ;

' - - ____ 1— . JI . J

Originalas su reikiamais parašais. Į
("nuorašas tikras:

XI Armijos KT Vyr. Sekretorius karo jurstąs Kostjan. 
(XJ Armijos KT išvažiuojamosios sesijos antspaudas).

čiumelius Jonafs SSS Aukščiausiojo Tčismū^Kari- 
nei Kolegijai padavė kasacinį skundą ū* to skundd,pasė- 
kos matyt’ iš šio žemiau duodamo dokumeato; -’

Nusikaltimo

irre n-*) 19. Pasikėsinimas bet kaip nusikalsti, 
giamieji nusikaltimai padaryti veiksmais, 
bei priemonių parūpinimu ar jų pritaikymu' ir. 
sąlygų sudarymu, persekiojami taip pat, kaip įvykdytas nusi
kaltimas, ir teismas, parinkdamas teisminio pobūdžio sočia* 
linės gynos priemonę, turi vadovautis pasikėsinimą ar rengi
mą ivydžiusiu asmens pavojingumu bei nusikaltimo pareng
iamo laipsniu ir jo padarinių įvykimo arinUumo, tajp.pąt. iš- 
nagrifi ėjimo priežasčių, dėl kurių nusikaltimas nebuvo

(Bus. daugiaaĮ

| - MAUJIIMO4. CHICAGO t IU-Friday, Juo» 2,1971



ŠIANDIENINĖS CHICAGOS 
LIETUVIŲ NUOTAIKOS

(Tęsinys)
III Da«na

Įleiskit pas E?tronį, leiskit pas rusus, 
Į Kapsuko kursus, pas komunistusi

Kam ta-ta-ta-ta, tamsta-tra ta-ta
Į Kapsuko kursus, pas komunistus.

Ales ten pasid^iaugsim laisvės spinduliais, 
“Tėviškės” draugijos nuopelnais didžiais.

Ram ta-ta-ta-, tam ta-tra ta-ta
“Tėviškės” draugijs nuopelnais didžiais.

Tarnams okupanto pasiguosime, 
Už suteiktą laimę padėkosime.

Sugrįžę Čikagon kupini šviesos, 
Budavosim tiltus ligi pat Alaskvos.

Ram ta-ta-ta-ta, tamta tra-ta-ta 
Budavosim tiltus ligi pat Maskvos.

— . IV Daina

Kur Kaunas, Vilnius ir Maskva — 
Tai mūs plačioji “rodina”.
Esi plati, laisva šalis —
Šaukia kacapų padlaižys.

Dabar nauji, šviesūs laikai — 
Tik jų laikykimės, draugai. 
Sena moralė nebmadoj — 
Naujausią iškepė Maskvoj.

Ar tu žinai, drauge brangiu,
Kaip “Striptizas” yr malonus:
Jis žavi jaunus ir ^?nus 
“Draugo”, “Aidų” redaktorius.

Fondas tūkstantį paklojo, 
Pagerbė suktą herojų;
Paleistuvystę ir seksą 
Alaldaknygėms siūlyt drįsta.

— V Daina

J Kataiunijos menininko J o rd i Bonas nupieštas Viduržemiu lūro* ui|f
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Celebato mums nebreikia:?
Jis sveikatą mūsų veikia.
Dėl jo šimtmečius kentėjom.
S?kso laisvės neturėjom.
Ulia-ulia-ulia- — lia-lia, 
ulia, tralia, tram-bam-bam.

Nepaklusnius suspendavo, 
Sekso knygas indeksavo. 
Kremlius mumis išvadavo — 
Sekso laisvę aprobavo.
Ulia-ulia-ulia *— lia-lia,

ulia, tralia, tram-bam-bam.
Griežtos regulos, neturtas — 
Tik viduramžiams yr skirtas, — 
Taip “Akiračiai” nusako, 
Būdami ant Kremliaus tako. 
Ll»a-ulia-ulia — lia-li,a,

Pornografija gyvuoja, 
Fronto bičiulius vilioja. 
Už patirtą džiaugsmą naują 
Bruka mums “Skatikų saują”. 
Ulia-ulia-ulia — lia-lia, 
ulia,tralia, tram-bam-bam.

Staklės greit pakeis altorius, 
O “Striptizas” — brevijorius. — 
Tai jiems perša geradėjai, — 
Raudonos žvaigždės sekėjai. 
Ulia-ulia-ulia — lia-lia, 
ulia, tralia, tra-bam-bam.

“Rastūno maištas” ir “Barbaras rėkia”
(Tęsinys)

Tačiau B. Baįla geriausiai bū-

NAUJIENŲ
»

PIKNIKAS
š.m. Liepos 16 d., sekmad

POLONIA SODE
I

46-ta GATVE IR ARCHER AVNENUE

GROS J. JONIKO ORKESTRAS ŠOKIAMS

Bus skanių užkandžių ir Įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti i pikniku.

nei knygai būtų davęs tą pačia, 
antraštę, kaip-: ir pirmajai /— 
“Barbaras rėkia*, nes ji visa 
yra ne kas kita* kaip barbariš
kas rėkimas. Kai kas sako, kad

sliai nurodyta -išnašose arbu 
kickvieoo straipsnio gale. Lr 
bai stropiai tai darė sgv 4 raš
tus perspausdindamas prof. Al. 
Biržiška, taip ir reikia.
• -Yra juokingas Railos pasitei
sinimas, kad “Ilk fcv. Raštas 
netaisomas”. Yra tam. tikri 
spaudos dėsniai, kurių v:si pri
valo laikytis. Galima viską kei
sti, taisyti ar gadinti, bet to
kiais atveais reikia aikšiai nu
rodyti kas, kur ir kaif) pakeista, 
arija išeis falsifikatas. Jokios 
sofistikos čia nepadės, kitaip top 
knygos bus tik makulatūra, be 
istorinės vertės. Tai labai nuo
širdus patyrusio bibli <grafo pa
tarimas visiems. Kol dar ne vė
lu, tegul Raila padaro dar vieną 
atskirą knygą, visų tų ravo lei
dinių INDEKSĄ, padu /damas 
kiekvienam straipsniui visus 
aukščiau paminėtus davinius 
ir išsiuntinėja nors bibliote
koms, -kurios jo knygas turi 
(tatai galima lengvai sužinoti 
iš “National Unioif Catalog”, 
iš dalies ir iš Kantautų “A Li
thuanian Bibliograph”).

:Jr dar vienas dalykas. Raila 
smerkia slapyvardžių panaudo
jimą, parašė visą kandų skyrių 
‘tSlapyvardžių triumfai” (psl. 
2Q6-212). Tuo tarpu anuomet 
jis pats, užsipuldamas savo^ va
karykščius draugus “trečia- 
frbntfninkus”, smarkų straip
snį “Vaire” pasirašė A. Valki- 
niškio slapyvardžiu. Ir taip vi
sados: kas man galima, kitiems 
ne.

Nekreipdamas dėmesio Į pro
vokacijas (pvz. žr. “Akiračius”, 
1976, nr. 3), iki šiol nenorėjau 
leistis į ginčus su B. Raila, nes 
prasidėjus gali nebūti galo, pa
sidaryti laiko ir popieriaus eik- 
vajimas, ir vis apie tą patį. Ta
čiau šiuokart B. Raila užsipuo
lė ne tik mane, bet ir visą Ame
rikos lietuvių grupę ir jos spau
dą: “Dirvą”, “Naująją viltį” ir 
“Naujienas”. Tad vieną kartą 
reikia padėti daiktus į savo vie- 
tą, tuo labiau, kai pats Raila la
bai mėgsta kitus rikiuetfi pagal 
nuopelnus ir nuodėmes, vis pa
gal savo neklaidingu laikomą 
kriterijų.

Daug kas prisimename, kaipniu knygos buvusio^ geresnės, Daug £as prisimename, kaip 
_  nežinau, nes jų neskaičiau.“ ži^nnai anuomet Raila, atakavo 
Apdairus solistas ar solistė nu- 
mano, kada ateina laikas, kai

dairmvimu.
nuo

žurnalistui.

spaudoje žurnalistę S. Narke- 
liūnaitę ir K “Vienybe” už ben- 
dradarbiavimą su okupantu.. 0 
dabar Raila guldo galvą už to 

' r-'.. ' •

delius redakcinius' frūlcūmiii.
•* w r. * - f ’ ' > " • ’

Pirmiausia niekur liėra

uis jau buvo spausdintas, > <
Po kiekvienu 4 Straipsniu Te

kėjo duoti laikraščio ar žurna
lo pavadinimą, datą ir numerį, 
o jei žurnalas, tai ir puslapius 
pažymėti (nuo — iki). Viri to
kių rastų leidėjai tą daro (ir. 
V. .Kudirkos, J. Tumo, V. Kap
suko, A. Smetonos ir kitus pu
blicistinių raštą rinkinius). 
Taip Vinco Kudirkos jau 1909 
m. išleistuose raštuose, II tome> 
publicistiniai “Tėvynės varpai”* 
jau pradedant pirmu straip
sniu, duoda išnašas, pvz.! “Iš 
Nr. '7 “Varpo” 18S9” Vinco 
Kapsuko Raštų dešimtatomy 
(1960-71) ne tik po kiekvieno 
straipsnio nurodyta laikraščio 
pavadinimas, data ir numeris, 
bet pažymėta, ko^Hl slapyvar
džiu buvo pasirašyta ir dar daž
nai pridėta pastaba: “Sutikrin
ta su rankraščiu”. Raila tik da
tas paduoda straipsnių gale (ir 
tai ne visados), bet to per ma
ža. Labai svarbu žurnalistikos 
istorijai kokiuose laikraščiuose

slumas. Galima sutikti, ' kad 
spaudos riktas, gramatikom 
klaidas, sintaksės nesklandu-

nyje ir skyrybos ženklss, 
Įima pataisyti be didelio varžy
mosi.

Tačiau jeigu tik kas yra pra
leista arba pridėta, jeigu pakri
sta mintis, jei redaktorius bu- J 
vo ką iibraukės ar pakaita aa-| J

Brežnevas pabūgo 
Vasario 16 gimnazistų

Laiškas HHVokietijos
Iš Vasario 16 gimnazijos Vo

kietijoje 33 mokiniai buvo nu
vežti Į Sovietų Sąjungos oku
puotą Lietuvą. Apie šią ekskur
siją yitna mokinė laiške raš <:

“Būtų važiavę ir daugiau, bet 
tik pusę iš užsirašiusiųjų išlcl 
do. Viskas buvo užmokėta. Nu- 
vąžiavusieji daugiausia savo 
gimines pamatė pirmą kaną, 
tad buvo daug ašarų. Visur pil
na komunistinių propagandinių 
plakatų. Daug su Lenino j>a- 
veikslais ir įrašu, kad “mūsų 
tikslas yra komunizmas.” Eks
kursantams rodė filmą, kaip 
sukurti tarybines šeimas ir 1.1.

Visą laiką buvo varoma pro
paganda, kad visus ekskursan
tus paversti komunistais, o jų 
kalbos buvo klausimos mikro
fonais. Buvo agituojama vykti 
studijoms į Vilniaus universi
tetą. Sovietų ambasada aprūpi
no registracijos blankomis. Ten 
už viską apmoka”.

ten nuvažiavę. Iš čia j Bouą dvi 
su puse valandos. Mes demon
stravome prieš komunistus. Bu
vome apsirengę tautiniais rū
bais. Brežnevas bijojo mums 
pasirodyti ir nenorėjo mūsų 
nešamų plakatų matyti. Jis la
bai greit pravažiavo su labai di
dele policijos apsauga. Ak s šau
kėme — “Freiheit f tier Litaii- 
en” laisvės Lieluvai.

Drauge demons!ravj ir lat
viai su estais. Paskui vokiečiai 
mus parodė savo leh* vizijoje”.

Gimnazijos rėmėjas

Mayo klinikos telefonas • 
č kaga. — T paklausimą, kiek 

kaštuoja Mayo klinikoje visiš
kas sveikatos patikrinimas ir 
koks los klinikos telefons, Chica 
go Sun-Times paskelbė kad pil
nas fizinis patikrinimas toje kli
nikoje trunka nuo 2 iki 4 dienų 
ir kaštuoja nuo $300 iki $600. 
Klinikose telefonas 507 282- 
2511. Adresas: Mayo Clinic. Ro
chester, Minn. 55901.

Kita mokinė iš Vasario 1(>! Terorizmas V. Vokietijoj
gimnazijos rašo: “Lankantis 
Brežnevui Bonoje ir mes iš Va
sario Iti gimnazijos buvome

BERLYNAS, — Vakarų Ber
lyne gegužio 31 d. pravažiuojan
čio automobilio vienas keleivis 
iš automato sušaudė advokato 
kojas. Kito advokato automobi
lyje buvo įtaisyta bomba, kurią 
policija spėjo išmontuoti. Pasak 
spaudos, tai teroras itališko sti
liaus. Nukentėję Advokatai yra 
paskirti ginti teisme suimtus te-

paties okupanto atsiųstus mus 
kiršinti artistus. Matome, kad 
vėjarodis pasisuko į kitą puse.

Pats Raila prisipažįsta: “Ypa
čiai mano kai kurie rašiniai bu
vo nesaldus ir ne per švelniau
si, nes reikėjo, kad jie būtų ryš- roristus. 
kūs, konkretūs ir aiškūs” (psL 
177). Pasitvirtina Biblijos per-b 
spėjimas: tuo pačiu saiku, ku- ^ad jiems būtų atiduota visa 
riuo kitiems saikėjate, bus ir byla, liečianti Martin Lut- 
jums atsaikėta.

(Pabaiga)

— Juodžiu grupė reikalauja,

her King Jr. FBI niekam infor
macinių dokumentų neduoda.

DR. ANTANO J- GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS^
Dr. A. J. Gvssen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl, Hė&ariins 1905 

metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas
________Tirpinimą _ , _ _ 7 
ori A. J. Gussen^T DANTYS, jų priežiūra, sveikata "ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik----------------- 1X00
Minkytais viršeliais tik  >X00 

Dr. A. J. Guwan — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONIS.
Kelionės po Europą įspūdžiai Dabar tik ---------------— $X00

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čeki arba money orderi, prie 
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo Išlaidom.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 10608

TavpyKite dabar

Pu su rnyffll jI*Įf pairai 
Ftk* didelius darbu*. Firma, jie pa> 
deda Jum* pasiekti asmenišku* jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
tr parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Bantaupos, padėtos prieš 10 mėn*- 

>io dieną, neša nuošimčiu* nuo mė
nesio pirmos dieno*.

Išduodami Certifikataį kurie ne
ša iki *

palūkanų, priklausomai nuo Įdėto*' 
sumos ir jos išėmimo. f

Investavimo knygelės sąskaita* \
■'eša <

RSAL
Chicago, III. 60608

TURINTI DIDELES ATSARGAS

T< 421-8070

TTENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 

Mite lf£S metate.
(ctelfo* pfetooM Basu antomobfltem* putatytL

maujibnoc, CMICAM a, HX Friday, Jun* 2, 1078



Vyšnios pavasarį

mą nuo ateinančių metų Atlanto

naujiems projektams naudoti

Bet kokiu

(Tęsinys)

$33.00 
$18.00 
$10.00 
$ 3.50

MAŽUTĖS 
nuo Atėnų

Pirmas vyriškas uraganas
Vašingtonas. Pasaulinės Mete 

orologinės Organizaajos komite

mokyki ų moks] 
n» -iškilmės įvi 
birželio 3 d,. 10:30 vai. ryto im- 
kyklos auditorijoje. Kviečiami 
vtsi tėvai ir svečiai, ypač tėvai 
tų metinių* kurie baigia pradinę 
ar aukštesniąja mokyklą, į iš
kilmes atvykti.

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

Pinigus reikia kušti posto Money 
Orderiu kartu ga užsakymu.

{• Sovietų Sąjungos “aukščiausios tarybos” pirminiu 
kas ir komunistų partijos generalinis sekretorius Leoni' 
das Brežnevas nelabai nori važinėti, bet valstybės re’ka-

Donelaičio mokslo metai
Kr. Donelaičio lituanistinių 

metų užtai ji- 
šj šeštadienį,

daryti. Jeigu šiandien kiltų konfliktas tarp Rytų ir Va* 
karų, komunistai pasijustų, kaip jįe jautėsi pirmomis

Įėjęs dairausi. Išsilyginu popierinius maišelius, 
pamažu pasirenku vaisių, pasidedu prie svarstyklių 
ir šalia atsistojęs laukiu.

Atskubėjo toks kuprotas žmogelis, mažutis, gu
vus, linksmu veidą,. Sveikinasi graikiškai, klausia ar 
tai mano vaisiai, sveria, užrašo kainą. Nei žodžio ne

kartas nuo karto apvažiuoti pačias pavojingiausias vie
tas. Brežnevas žino, kad rusams reikia su vokiečiais tai
kiai sugyventi,, jeigu jie nori aptvarkyti savo ūkį, bet 
komunistams nesiseka. Kremlius pasirašė su Bona kelis 
susitarimus, bet nei vienas nesiklijuoja. Brežnevas no‘ 
rėjo sausio pabaigoje vykti j Boną ir asmeniškai reika
lus-^aiškinti Teko kelionę atidėti, o vėliau kartu su 
Brežnevu reikėjo siųsti visą ambulanciją, nes naujai pa-, 
skirtą Sovietų Sąjungos prezidentą dažnai kankindavo 
dusulys. Be to, rusai nenorėjo, kad vokiečiai patirtų, 
koks silpnas yra galingiausias sovietų valdovas.

Vokiečiai matė Brežnevą nutukusi, bet jie pastebė
jo,. kad jo raumenys jau nebeklauso. Praleidęs kelias va
landas pasitarimuose su Vokietijos kancleriu, jis nepa
jėgė atsikelti nuo minkštos sofos. Tuojau prie jo prišoko- 
Gromyka, bet ir tai nepadėjo. Pats kancleris turėjo pa' 
imti už rankos ir padėti Brežnevui pakilti nuo sofos. To 
neužteko, jis neturėjo jėgų eiti. Kelionė Bonon parodė, 
kad Brežnevas nestiprus. Paaiškėjo, kad diplomatas iš 
jo taip pat nekoks. Jis pradėjo išmėtinėti kancleriui 
Schmidtui, kad vokiečiai nesilaiko susitarimų, negyvina 
prekybos su Sovietų Sąjunga ir nesilaiko pažadų. Kanc* 
leris, turėjęs po ranka pirmą susitarimą su rusais, pas
kaitė pirmąjį sutarties paragrafą. Tame paragrafe ru
sai pasižadėjo išleisti visus vokiečius, karo metu atsira 
dusius Sovietų Sąjungoje.- Rusai išleido kelis tūkstan
čius, o daugiau nebeišleido. Vokiečių pareigūnai keliais 
atvejais Maskvai priminė susitarimą, bet tai nepagelbė
jo. Kacleris pirmu paragrafu užčiaupė garsią Brežnevo 
burną ir baigė visus pasitarimus. Jis pradėjo klausinėti, 
kodėl rusai nesilaiko susitarimų, kodėl nekreipia dėme
sio Į norinčių išvažiuoti pageidavimus, kada galima lauk
ti naujos politikos šioje srityje? Brežnevas prižadėjo' 
klausimą svarstyti... į

j Sovietų valdžia žinojo, kad čekų komunistų partijos 
reikalai taip pat buvo neaiškūs. Išmetus Dubčeką iš vy
riausybės, buvo išmesti iš komunistų partijos 607® par
tijos narių. Išmetus pačius gabiausius pramonės specia-

r A'A/SIŲ pardavėjas

Netoliese mano viešbnčro bnv© nedirfnfcė vnrshi 
ir ne? Sakau, geros, bet ar iš jūros, kad.'prekyba- Viskas atvira, skirtingų rūšių vaisiai, dar-

ricijas, traukė į Rytus. Sovietų generolai, turėdami 41- 
gesnes'kojas, prmieji pasiekė Pinsko balas-, o skubėti ne
norėjusius karius ragino kiekvienas lietuvis,, kuris ran
kose turėjo šautuvą... čekai, vokiečiai, lenkai,, vengrai 
;turi moderniškesnių ginklų sovietų divizijas jie stipriau 
.kapos, negu jiems kirto lietuviai. , . ■'

Brežnevo maršalai gali būtį labai geros nuomonės 
apie naujuosius sovietų ginklus ir karo masinas. Jie ga
li tikėtis laimėti pirmuosius- mūšius, bet pačiam Brežne
vui turi būti aišku, kad vieno mūšio la’mėpmas dar nėra 
karo laimėjimas. Brežnevu? turi būti aišku, kad ameri
kiečiai sunaikino pačias geriausias vokiečių sųssiekimo 
priemones. Vokiečiai turėjo gerų karių ir apdairių stra*

pfaustymas, kepimus, užuodi kvapų ir gauni čirškan
čius kepsnius ant stalo. AKkirai vėl daug daržovių 
aliejuje. Stalai nustatomi alaus fcnfcorni*. Sienos vir-

Maršalas Brežnevas nelaimėjo nei vieno, mūšm ko
vos lauke. Maršalo titulas- jzm. duotas už kalbas komu
nistams. Brežnevas pašūkaus, čekų komunistus pagąs
dins, o vėliau pats žengs kelis žingsnius atgal ir ieškos 
taikos su Amerika. Kito kelio jam nėra. Pirmas žings
nis galėtų būti prezidento Cartęrio patarimas Brežnevui 
per 40 dienų atsaukt kiekvieną Sovietų Sąjungos, Ku? 
bos, Rytų Vokietijos karį iš Pietų Afrikos. Jeigu Brež
nevas nori detentės, tai jis rfeprivalo jos griauti, pirmas 

prezidentas Carteris patarė

Nepatenkintas valstybės 
departamentas .

Washington, — U. S. News 
----- W. R. žurnalo pranešimu, 
JAV valstybės departamentas 
labai nepatenkintas prez. Carle- 
rio patarėjo Brzezinskio kalbo* 
nris' Pėkinge, kuriomis jis smar
kiai puolęs. Sovietų Sąjungą. Ta 
sak departamento, jo kalbos yra 
sticriaj provokacinės ir nieko 
gero nežadančio*, nors jos kr 
pasakytos Snaedojant Kinijos- 
Rosijos nesantaiką

i Hstus, vėl k»lo suirutė pramonėje. Nieko gero čekų dirtr 
tuvės nepajėgė pagaminti. Partijos vadovybė ir vėl pri* 
ėmė išmestuosius. Dirbtuvėse reikalai pagerėjo, bet *r 
kritika pagilėjo. Šį kartą ji buvo stipriau nukreipta

ALGIRDAS GUSTAITIS

Lietuviškųjų bočių įkurtoje 
valstybėje

gyventojams. Brežnevas, aiškindamas Brzezinskio pas
kelbtą “melą”, tiek įpyko, kad per radiją jis jau neaiški
no, bet šaukte šaukė. Jam nepatiko tam tikri Amerikos 
sluoksniai, kurie nenori laikytis detentės politikos, kurie 
nori grįžti prie “šaltojo karo”. Jeigu ne visai prie “šal
tojo karo”, tai bent prie “vėsiojo ka^o”.„ Bežnevas buvo 
pasiruošęs dar labiau įsismaginti, kad galėtų paveikti 
klausytojus, bet jo balsas pradėjo silpnėti ir paveikslas 
pilkėti. Netrukus buvo nustatyta, kad visos televizijos 
ir radijo linijos buvo nutrauktos. Brežnevo kalbos klau
sėsi ne tik Čekoslovakijos gyventojai, bet visa Rytų Eu
ropa. Pasirodo, jog tai būta čekų darbas, bet jis buvo 
gudriai paruoštas, kad geriausi sovietų specialistai ne
pajėgė nustatyti, kas jiems tokį sabotažą paruošė.

Nieko Brežnevas negalėjo padaryti.^ Jis turėjo ke
lias minutes palaukti, kol “techniškoji kliūtis” bus su
taisytos, perdegintos dalys panaikintos, įdėtos naujos 
žvakės ir Brežnevo kalba pradėta iš naujo. Čekoslovaki
jos komunistai žino, ką jie padarė. Žino ir rusai. Bet šie

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

buvo išprievartautas 23 metų 
amžiaus Fort Meade gyventojas 

. (pavardė neskelbiama), kuris 
važiudamas Maryland 187 vieš
keliu netoli Laurel apsistojo no
rėdamas pagelbėti dviem jau
noms moterims, kurių automobi 
is- atrodė sugedęs. _

Jam tik paklausus kuo jis ga- 
i pagelbėti, viena grasindama 
Revolveriu liepė sėstis į jų auto-' 
mobilio užpakalinę sėdynę (pa
aiškėjo, kad jų automobilis nė 
'dek nebuvo sugedęs) ir jį nusi
vežė per kokią mylios distanci
ja ir įvažiavus į krūmus liepė 
nusirengti ir su abiem atlikti ly
tinius santykius, ir po to nuva-

stai turėjo važiuoti namo, čekams jie buvo nenaudingi, 
Brežnevas norėjo čekų komun^tus apibarti ir pa

mokyti, bet prezidentas Carteris ir patarėjas Brzezins
kis jam reikalą pagadino. Brzezinskis pareiškė, kad so
vietų valdžia nesilaiko detantės politikos. Ji prašo para
mos ir paskolų pramonei, bet tuo pačiu metu leidžia bi
lijonus svetimų žemių grobimuk Sovietų valdžia išleidu
si du bilijonus dolerių Angoloje ir keturis bilijonus Etio
pijoje. Rusams kamavo ne t*k ginklai, bet amuniciją, 
aviacija ir Kubos kareivių pervežimas. Sovietų transpor
to lėktuvai veža Kubos karius ne tik į Angolą, bet vėliau 
iš Angols į Etiopiją. Sovietų lakūnams tenka vežioti 
Kubos karius ir pačioje Etiopijoje.

Be Angolos ir Etiopijos* Brzezinskis dar pridėjo* 
kad Sovietų Sąjungos ir Kubos kariai organizavo karo 
ekspediciją i Zairę, ir kad šios dvi valstybės yra atsa'

no kad žmogus sendamas palaips 
niui netenkąs savo fizinių dvasi 

jėgų. Primindamas, kad žmo 
nės kaip Leonnardo da Vinci, Al 
brepht Dūrer, Gustav Mahler 
jau sename amžiuje pasireiškė 
nė kiek nesilpnėj ančių kūrybin
gumo, dr. Bohlau ankstybą se
nėjimą vadina rezultatu įsikal
bėjimo gyvenant tokioje atmos 
feroje, kur jau nuo 60 — metų 
amžiaus žmogus paleidžiamas 

pensiją” kaip niekam nebeti
kęs kevalas.

Dr. Bohlau būtinai pataria 
pensininkams pasirinkti kokį la 
blausiai patinkamą laisvą užsiė
mimą (nobby), geriausiai tokį, 
kuris duoda matomų rezultatų, 
per kuriuos užsimezga santykiai 
su kitokių “obby” mėgėjais ir 
prilaiko nuo izoliacijos. Išvado. 
Kontaktas su žmonėmis ir galėji 
mas įrodytų Ikad ir senatvės 
brandai atėjus dar gali būti na
gingas yra sveikos brandos požy 
miš. r / J. Pr.

įvykusioje Frankfurte sueigoje 
geriatrijos klausimais.

Nori žmogaus amžių
- nutęst iki 1 TO metų

Bad Soden (dpa). žmogaus 
organizmo amžius originaliai 
"užprogramuotas 3d 110 metu, 
bet 80 nuošimčių žmonių, sulau
kę 50 iki 60 metų įsigija tokią 
ar kitokią ligą, kuri savo laika

Kitą dieną jį paūračiaru besišnekučiuojantį su 
kaimyiav prekybfnmfrtų pilnesnes maisto parduotu- 

vės gaHa. Ptaveikinau rankos pakeli m i, pasakiau 
porą žodžių graikiškai, įėjau fr pradėjau rinktis vai
sius. Jis1 stoBėjOr kai atotoyfs lankiatr prie svarstyk
lių Jis kažhr ką pasakojo, svėre, dnė pinigus^

Kuprelis buvo labai malonus, vnrffrrt Besigai
lintis, afro<ė, menkokos išvaizdos^ Gal aiekut nega
li gauti <ferfx>, o» ria verčiasi ko greičž*rsžai ir turi pa- 
sikalbėtopp

Vien< dieną jo nefaivo. Ladjfai* bef neateina. 
Užsukau pas tą kaimyną. Aha* ateik Ir kuprelis 
atbėgo plačiai žypsodaTTras, juokdamasis.

klausia rodydamas į

Amerikos didmiesčiuose gausu kūtvėlų (hipiu) 
ALsimušiau į keletą ilgaplaukių, susivėlusių, bereiks 
inrinis akimis, apšepusių sutvėrimų ant dviejų kojų 
iš kalbo* tuoj paaiškėjo, kad tai amerikiečių “repre 
zcnlanlai'b Kažkokiu būdu dasiiria iki Graikijoj 
centro. Miegoti eina, kaip girdėjau, atsivežtuose mai

Atėnuose labai daug taksi mašinų. Mieste centre 
gal septynios iš dešimties yra taksi. O norint sugrieb
ti laisvą reikia gerokai pamosuoti, palaukti. Prie su- 
stojojusio dažnai bėga du ar trys asmenys, iš kart 
sėda. Gal tavo primosuotu nuvažiuos visai kiti. Bėgi 
ir būni pirmuoju, jei nori pakliūti.

Visi taksistai yra maži. Važiuoja greitai, labai 
neatsargiai, bet susidūrimų nemačiau. Dažnai paro
do vieną pusę, pasuka kitur, ar kur suksis parodo pa* 
sisukę. Vieni kiltis taksistai bara iškišę ranką* tik jų 
niekas neklauso ir priešingas atsako iškišęs abi ran
kas. Važiavimo taiyklių moko kitus, bet jų sau ne
taiko. Kelių ženklai pėstiesiems, į juos taksistai ne
kreipia jokio dėmesio ir geriausiai padarysi paspruk
damas nuo atūžiančio į šoną.

‘ muose pėsčiom grįžti pne savo 
automobilio. Policija dabar ieš- 

:ko dviejų jaunų moterų apie 20 
n^tų amžiaus.

Matyt tų santykių nešvelnių 
būta, kadangi išprievartauta
jam vyrui Prinee George apskri 
ties ligoninėje buvo suteiktą me 
dicinos pagalbą.*Kokia ist pagal 
bar (buvo, policija nei ligoninė ne 
sako.

šuose po medžiais, 
valgymą?

KODĖL
Keli kilometrai

baigti gyvenimą daug anksčiau 
negu buvo “užprogramuota”, 
pasakė žinomas vokiečių geron 

okeano smarkiosioms audroms 'tologas prof. dr. Volkmar Bolav,

__ Amerika, Amerika 
mane?

Sakau ne amerikietfe, bet lietuvis. Tik gjvemi 
Amerikoje.

— uraganams duoti lygiai vyriŠ 
kus vardus, ne vien tik mo
terų, kaip daroma ligi šioL /

Dr. Neū Frank, JAV Uraganų Bohlau pažiūrą pavadi-
Tyrimų Centro direktorius, pri
sipažino prisibijąs smarkios opo
zicijos vardų keitimui iš lotynų 
kraštų ((Pietų ir Centro Ameri
koje), “kur moterų emancipaci
ja dar nėra tiek toli pažengusi 
kaip Jungtinėse Valstybėse”. 
Uraganams Pacifiko okeane, 
Jungtinėms Valstybėms ir Mek
sikai susitarus, vyriški vardai 
uraganams jau šiemet duodami. 
Spėjama, kad pirmasis šių me
tų uraganas, gimęs Vakarų van
denyje, gaus Jono vardą (Hura 
gan John). Taip reikalauja mo
terų teisių lygybės organizaci
jos ir vyrai nesipriešina.

Tradicija uraganams duoti mo 
teru vardus jau yra 200 metu 
senume. Tą tradiciją įvedė Aus
tralijos jūrininkai, o amerikie
čiai iš australiečių pasiskolino 
po H Pasaulinio karo. ,

sparumą, apie kurias rusai dar neturi jolrios nrovokos 
Visi sovietų valdovai Ameriką vijos’, bet jto skubiau jie 
bėgo, tuo toliau jie atsiliko. Pulk. Penkowskis prisfpaži- Į žingsnis, jau padarytas
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būdu, suorganizuoja siūlo užsigerti vynu ir klausia ar norėčiau daugiau 
į žavų. Norėti norėčiau, bet kaulelius nespėju trauk
uti* tai gal užteks. Na, jei nenoriu daugiau žuvų, tai 
. dar salotų sa aliejumi. O gal dar vyno? Žuvys buvo

yra uostamiestis Pi- geros^ ar ne? — vis dėsto mano bičiulis.
raeus, beveik susijungęs, su Atėnais. Prie jūros* gra- , Sakau. Amerikoje tokias žuvytes reikėtų paleis
tus uostas, poilsio ir prekybos vietovė. Pakrantėmis^ tįj jūrą. Jisai sako, būtų gerai, jei žuvys užaugtų di- 
ištisos eilės restoranų, kaip vainikas susijungiančių^ desnės^ bet aplinkui išgaudo rusai, tik mažutės lie- 
Prie pat vandens kraitinėje vienas nuo kito skiriasiika. Kas. busr kai mažutes išgMdys? Na, gal norėčiau 
skirtingais slogais, stalų uždengimais, maisto sąrašu daugiau vyno su salotomis? . »
lapais. i buvau Portugalijoje, Isanrjnje — tenai buvo

Bffinls Mtaia. „ aorWa, d.
gylu Kaipgi- AtswAme po gelsvais stogai. Per ke-' 
lėtą minučių niekas-neateina. Ptrsikefianie keltus'" .Graikai labai mėffta avfeaą ir ją pagamina sko- 
zJngsnius po žaHai& brezento stogais. Tuoj atbėgo nin^r keliomis lėkštėmis. čr< pat virtuvė, matai 
baltai išsipuošęs, sąrašą ištiesdamas prieš, akis* man-f 
dagus jau na| graikas. * j ; t f' . - - ; ' f , ' i - --

Taip, taip, Rorččim žu*^. Kokiai? Lai parenka, 
jei galima joms žbvtį, tai lwės nedėtu; kauin.

Tuo tarpu mums atnešc aliejuje pamerkta] ffar£’>alta_sp*rt? **’ . .
tovl, 3U duona. Ir tank, vyno. r«,toranuose n>MU»« ,!.!■„« seno
ore, laukiame ė.onĮ. Aha! Kvepia g™>i. bei „ato?''?“0' 5 ‘f
»• . . . .. . . . sesms pasmukimas, net didesnėmis galvomistęs, sakytum turėtu būti paleisto* dar posiganyti L; y •
keletą metu. v i

♦j * t ■ • f ? y * ' • į
Mano bičiulis lukštena, atsargiai pieštais ištrauk

damas kauįetnra jau iš burnos. Ir vis giria, kokios pui
kios ŽUVYS 
tokios mažutės ir pilnos kaulų? Kaip gi, iš jūros, la-'.iuvės išdėstytos maišuose, dėžėse, lentynose, ant sta 
bai skanios, ar ne? Vėl klausia, ar patinka žuvys, jų. Pasiekiama nuo šaligatvio, o pardavėjo nėra. i—-JKi - -iff j---Ą - -o -. -i
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Aukštos Atminties Vladas Skirmuntas

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

T»M. 695-0533 
Fox Valley Madical C»nfK 

660 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

• KUCTRUA IR MOTERŲ LIGOS | 
GINEKOLOGINE CHIRURGU A 

W9 So. PuMd R(t (Crowford 
Brtdtag). ToL LU 5-6444 

Kii’na ^Jonius pagal swp tarimą 
H ae^ailiepia, skambinti 374-8004.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Mediciooe dirokfonus

1938 S. Hanheim Rd.. Westchester, lt. 
VALANTXJS: 3—8 darbo dienomis jr Vladas Skirmantas

iš Skaudvilės

mokslus Kaune. Ten 1936 me
tais vedę Juliją Markūnaitę, su 
kuria išaugino šeimą — dvi dūk- .j

LATVIŲ ŠAULIUS
Daugeliui vyresnio amžiaus 

lietuvių, kuriems teko tarnau
ti 1 pas. karo metu rusų caro 
kariuomenėje, turbūt uar atsi
mena faktą kad 191f>7 m. kada 
vokiečių kaizeris Vilhelmas su 
savo kariuomene ėmė grąžinti 
latvių apgyventam miestui Ry
gai, tai rusų earv vadovybe su
manė organizuoti iš latvių pi
liečių šauliu pulkus ir pavadino 
juos šauliais, rusiškai latišskije

i tens ir sūnų, — ir gyveno iki 
t mirtas.

— Vladas labai mylėjo Žemai
tiją, — kaip rašo jo žmona Juli
ja. — ypač jam patikusi Skaud-

I rilė, kurioje kūdikystę praleido.
į Skaudvilę jis visą gyvenimą ne
šiojo savo širyje. Ne vieną kar- 

: tą bekalbėdamas užsimindavo, 
kad užrašas jo kapuose turi būti:
“Vladas Skirmuntas iŠ Skaud- strelki, kurie ir buvj panaudo

ti Rygai ginti. Tie latviški šau
lių pulkai pasižymėjo labai di
dele narsa ir parodė didelę

, vflės.”

SUSIRINKIMU 
[ PR ĮNEŠIMAI

Lygiai pries mėnesį Wiscon-a ny—vviscon- Našlių našhukh! ir pavieniu klu- 
i->*• A* B. (xĮjlE* V ECK AS[ 51110 vaktijoje, Kenosos mieste bas ruošia linksma gegužine Birželio

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBa AKIŲ LIGOS 

3907 WmJ 103rd StrM) 
Valandoj P* g*1 suanarlma.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2SU W. 71 St. T»L 737-5145

Tikrina akią Pritaiko aki n uis ir
“contact lenses’”

VaL agal susiUrirafr. Užd^Tyta tree

30 <6™, mirė Amen- U V« £«£."SffiS
kos lietuviam pažįstamas Vladas ’
Skirmuntas. Ilgus metus rasi“ į __  ______
nėjęs Naujienose įvairiais lietu-»kviečia valdyba ir komisija, 
viško gyvenimo klausimais.

j (Prieš pačią mirtį jis atsiuntė vi^

ir virtuvė su šiltais ir šaltai užkan
džiais, gera muzika, šokiai ir laimė- 

Ljimai- Įėjimas $1 asmeniui. Visus * — — •k T Yw A
V. Cmka

j Latvijoj ir užėjo Rygos kapuo
se tai pamatė kaip latviai pager
bė tuos savo kautynėse kritu
sius šaulius, tose "Braliu kapi” 
kapinėse.

Mano žmonos Morkunaitės 
dėdė Edv. Morkūnas, N. Lietu-

vos laikais buvo girininku Bir
žų apskr. kur susipažino su lat
vių kilmės panele Erna Haus- 
manaite ir ją vedė. Mūsų laikais 
tek i pas juos apsilankyti. Tos 
Hausmanaitės brolis taip pat 
buvo tų latvių šauliu pulke ir 
kautynėse buvo kritęs. Latvių 
vyriausybė tų kritusių šauliu 
atminčiai pagerbti išleido di
delę kapitalinę knygą, ir tokią 
knygą tai Hausmanaiiei atsiun
tė pagerbti jos kritusį brolį. Ta 
knyga teko ir man vartyti ir 
joje radau tokį gražų dalyką. 
Tam latvių šauliu pulkui buvo 
sumanyta pagaminti ir įteikti 
vėliava, ir greičiausia latvių pa
triotų buvo siūloma įrašyti to
kį šūkį rusiškai;.” i rainoj zem- 
lie svobodu našej knnju ku
pini my” — gimtajai žemei, lai
svę savo krauju nupirksim 

Nukelta į 6 psl.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Jis yra man pasakas: Gana tau mano malonės, nes mano jėga tobu
lai pasireiškia silpnume. Todėl ai mielu noru giriuosi mano silpnybė
mis, kad Kristaus jėga gyventp manyje* — 2 Kor. 12:9.
Brangūs prieteliai, tikėkime, kad ištyrimai, persekiojimai Ir sielvartai 

ateina į mus Dievui leidžiant, mūsų naudai, žinokime, kad Tas, kuris rody
damas savo meilę, priėmė mus. suteikė mums dali savo šventosios dvasios ir 
pavadino savo sūnumis ir dukterimis, žino visus mūsų reikalus ir rūpinasi jais, 
ir dėlto leis ateiti ant mūsų tik tokiems patyrimams ir pagundoms, kurios 
tarnaus mūsų anksčiausiai gerovei. Jėzaus Kristaus Apaštalas Povilas, kuris 
labai daug kentėjo, dar sako: “Todėl aš turiu pamėgimą savo silpnybėse, 
niekinimuose, varguose, persekiojimuose ir priespaudose dėl Kristaus”.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Ber «ur yra mi
rusieji? į tą klausimą atsako knygutė "VHHs po mirties7’, kurią gausite rw- 
mokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILU 60629.
IV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

MM

Mažeika Evans

j Joniškiečiu Labdarybės ir Kultūros* 
na po kito du straipsneliu. Viena, klul>o pusmetinis susirinkiams įvyks 
-- - _ _ ‘J antradieni, birželio 6 d„ 7 vai. popiet

šaulių namuose, 2417 W. 43 St. Kvie
čiami visi atsilankyti, nes yra daug 
reikalu aptarti. Po susirinkimo bus 
vaišės. i

dedame šiandien, o antrąjį pas
kelbsime rytojaus numeryje.
Vladas Skirmuntas gimė Lietu

voje, Žemaitijoje, Tauragės aps., 
Skaudvilės vaiš. Jo tėvas buvo

A. Kalys

MLLEONASSEIBdTIS SkaudvUės i^ęs sa-
INKSTŲ, PŪSLĖS J“

PROSTATOS CHIRURGIJA i
2656 WEST 63rrf STREET j
VaL antrad. 1—4 popiet 
ketvirti 5—7 vaL vak.

Ofise telefu 776-2880
Rezidencijos telef*: 448-5545

Perkūno išdaigos
WASHINGTON, — Kiekvie? 

nais metais perkūnas JAV pri
daro daug medžiaginių nuoster.

Laidotuvių Direktoriai

DR. MYKOLUI DEVENIUI

mirus, jo žmonai Alenai, dukrai Daliai, žentui d r. Kaziui 

Bobeliui, jo sūnums — dr. Algirdui ir Kęstučiui bei kitiems 

giminėms reiškia gilius užuojautos jausmus.

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spės. MOTER J ligos.
Ofiaaa 2652 WEST Svth S'iP.C-ET j

■ vo sūnų į vietos mokyklas, o vė
liau, kai paaugėjo, tai baigė Tau 

j ragės gimnaziją. Vladas gimė
11905 metų gruodžio 8 dieną, o! Irų, bet jis tiek pat ir nužudo ne
mirė 1978 m. balandžio 30 die- mažai žmonių bei kitų gyvių. Iki 
na. Jo tėvas buvo Jonas Skir- vasara pasibaigia, perkūnas Ame 
muntas, o motina vadinosi Ele- riko j e spėja nutrenkti apie 500

- na Rastkauskaitė. asmenų.

EUDEIKIS

OFISO V ALi pirm., antxad, trečiacL i 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Stštadie- 
niais 2r4 vaL popiet ir kitu laiku, 
z - pagal susitarimą.

OBfflOP^ASTROTEZlSTAS 
jhį Aparatai - Protezai. Med. bau- i 

dažai, speciali pagalba Lajoms. 
(Arch Support^ ir t. t.

Vii.; 9 4 ir G '3. ®^*a(fiewais 9—1 
2450 West 63rd St^, Chicago. 1JL 60629 

Teiaf..- PRosp^t 6-5064 
f-...................... —.■■■

Gėlės visoms progoms
BEVERLY HILLS GĖL1NYČIA 
’ 2443 WEST 63rd STREET 

Taifūnai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Genė Drishiy 

krautuvė 
THE DAISY STORE 

99*18 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tek 499-1310

Aldona ir Vytautas Taurai

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DR. MYKOLUI DEVENIUI

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

. DR. MYKOLUI DEVENIUI

mirus, žmoną Alena Deveniene, dukra Dalia su šeima 

sūnus — Kęstuti rr Algirdą su šeimomis, o taip pat visus ar 

tiniuosius nuoširdžiai užjaučia.

Sibiro kankiniui ir lietuvių kultūros rėmėjui

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

Civinskų šeima.

TeL VI 7-1515 <

Reorganizuota Lietuviu Bendruomenė
TRYS MODEMIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTS TUT0M0BH1AMS PASTATYTI

4030 Archer Ave,.
Seniausias ąutoinuMių pardavėjas fretuvfc

mirus* žmonai Alenai, dukrai Daliai, jos vyrui dr. Kaziui 

Bobeliui, sūnums dr. Algirdui ir Keistučiai su šeimomis, 

seseriai Konstancijai Meškauskienei, giminėms ir artimie

siems nuoširdžia užuojauta reiškia ir liūdi.

U»V1XG mo

M54 So. H ALSTKD STREET Phew: YAnta 7-lfIl
■ ■ 3BOXV caJTtrfcU MAUJIfNOS, CHKAGO t, HX Friday, June 2, 1978ssegs

ANTANAS M. PHILLIPS
'’•nVAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

O. LH'UA^ICA AVENUE. Pkone: YArdi 7-349)

Certificate

(Minimum 88,000/

GEORGE F. RUDMINAS 
So. IJTUANICA AVĖ. TeU YAH» 7-1188-1131

ĮŲgftllUWUIIlllUJl,Į*!ąill

PETRAS BIELIŪNAS
1348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetU 3-3571

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICX)

2424 WEST 69tn STREET RKpvbUe 7-11U
2314 WEST 23rd PLACE Vli tinia 7-6C71
11*28 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloe HUfa, W. 974-4410

Ml accounts com
pounded daily — 
PasvtMk Savin M. 

paid quarterly
s

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

MOVING 
LvriMmri — i^ji svd* 

ŽEMA KAMA 
R. iERENAS 
T.L WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

S jvairiv artstumy.
ANTANAS VILIMAS

1 Te!. 376-1882 arba 376-5996

RAOUO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos U WOPA, 
1490 ki L A. M.

Lietuvi v kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadienisią nuo 8^0 iki 9:30 
vai ryto.

Vedėja Aldona Dvokus
z Telef.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE. 

CMTCA^ RX 60629

Volane Premier Coupe

Chrysler - Hymouth - Arrow mašinos ir
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis)

(Vcriaus. nncTiHmkai laisyro<» ir priežiūros depą rui men te

Nuo 
1914 metų

Midland Sermgs aą<ar- 
njurja taopyme ir namu 
paskolų reikalus visos mu
su apylinkės. Dėkojame 
Jums ui mums parodytą 
paMtilrėPBB<. Mes uorė 
tume bdti Jums naudingi 
tr ateityje

SąsKenot epdram*os UM 
S*IXX»

2657 W. 69 STREET 
CMcego, R. 66629

TeL 92S74BB
6929 SO. HARU6M AVE^ 
Bridgeview, Ittfaois 60455 

T*l *98-9400
a..,-.

*

III
MIDLAN 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 
4640 ANCNER AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60632
PHONE 254-4470

lor % party
mOT a 

A *< -w.) <

NARIAI;

Chicago!
Lietuviu 

Laidotuvių 

Direktorių
A asociacijos

AMBVLAHCI 
P A TARK AVI
MAS DIENA 

ra naktl

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.



—ŠIS TAS, APIE— Gros' Ramūno- orkestras. Jėji-’ 
mas tik I

I — Kelionių | Vilnių š.m.t 
j Biri, 23^ Liep. 2.1 ir Rugp. 22 d. Į 
|d. informacijai bei registruotis 
prašome kreiptis į Marių Kie
tų, 6557 S. Tai man Ave., Chi
cago 60629, teL (312) 737-1717

ir rusiškų dūrinu/’ Jttk pradži
oje komunistinėj revoliucijos 
iš 12 ministerių, 8 ministerial 
buvo žydai.

Ta surašė V. Skrm.

na čioni uder- 
žalsia komunism:,' *‘na evreis- 
Jde golovach, latršsJdch šlikach 
i ruskidi dura kadi1’ — ant w-

Jamas posakis

(Atkelta iš 5-to psL)
I1HSV 

su tokiu užrašu turėjo patvir
tinti ir to fronto vadas, kuriuo 
tuo laiku buvo rusu caro dėdė 
Nikolai-Nikolajevičius. Jis ant 
jam paduotu rašto užrašė: etot 
deviz možet bit, dvojako istol- 
kovan” — šitoks šūkis — obal- 
sis gali būti dvejopai supras*, 
tas”, kitokio pasiutimo ir rezo
liucijos folostatnės nuotraukos 
bu v } įdėtos į tą vėliau išleista 
šauliams pagerbti kapitaline 
knygą, kurią pats buvau vartės 
ir mates, įr tas jjaliko mano at
mintyje. Turime ir mes atiduo
ti mūsų kaimynams, kai kae 
skaito juos ir giminaičiais, di
delį kreditą už jų patriotišku
mą savai tautai.

Kai vėliau baigiantis I pas. 
karui prieš carą Nikalojų kilo

' revoliucija ir ėmė Rusijoj įsi
galėti komunistų partija, tai ji 
taip pat rėmėsi iš fronto ati
trauktais latvių šaulių pulkais, 
Maskvoj, Petrapilyj. Jie buvo 
komunistų partijai ištikimi ir 
klusnus.

Ir Rusijoj, pradžioje kcįnu-|vicepirm. 
nistinės revoliucijos išliko šito- 
kis ir buvo ten plačiai varto-i vičius — visuomeniniams

1 Tok) vėliavos projektą ir'(tiškų ga,vų durtUv’ų
liiL'iil nSrMjtii ItirAirt __ . ... . REAL ESTAI !

Namai, žemė — Pardevln 
REAL ESTATE FOR SAI

kalams^ Jonas Jalinskas — ry
šiams su amerikiečiais, Vero
nika Kulbokienė—švietimui ir 

•kultūrai, Gražina Jasinskienė— 
menui -ir pa reginiams; Anta
nas Ragelis -— Lietuvių fondui, 
Simas Velbasis — vkrepirm. so 
daliniams reikalams, Stasys 
Vaškys—sekr.^ Kazimieras Urb 
šaltis — iždininku,

— SL Petersburgo lietuviai

L.K.VJS. "RAMOVĖ” Chicą- 
g M skyriaus narių susirinki
mas įvyks š/m. birželio mėn. 
4 d. sekmadienį, 12.00 vai. Jau
nimo

Nanul, tern. — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMIN 
(B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

PRAGARO ’TIKROVĖ j

Kodėl žmonė^ nenori tikėti į 
pragaro tikrovę? Kaip jis iš
vengti ? *

Visa tai komentuosime šv. 
Rašto šviesoje šį penktadienį, 
birželio 2 dieną 9:41 v. vakare 
radijo banga 1490 AM per “Ge
rąją Naujieną Lietuviams.”

šeštadienį, birželio 3 d. 9:10 
vai. vak. pasiklausykite “Gero
sios Naujienos Lietuviams” su 
pono Emilio Skistimo paliudi
jimu radijo banga 105.3 FM per 
“Lietuvos Aidus’\

Pareikalaukite knygelės “Kaip 
atgimti iš naujo.” Prisiusime 
dovanai. Mūsų adresas: Litua- 
nian Ministries, P.O. Box 321, 
Oak Lawn, HL, 60151. (Pr.)

; PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’deatas
2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Virginia 7

— Linda ir Renata Aleksiu-Į 
naitės, Andrea Breimerytė, Dia
na Buineviėiūtė, Andrė Šakaly-j 
tė, Debbie Willas, EcHs Krutulis 
ir Tomas Paulius baigė Mairo
nio lituanistine mokyklą Le- 
monte.

— Izabelės Motekaįtienės Vo
kalinės studijos mokinių ir de- 
biutančių pavasarinis 'koncer
tas bus penktadienį, birželio 9^ .... . .... . ! * {mines baisias birželio dienas irfd., Jaunimo Centre. 4. . . n[komunizmo aukas birželio 11 
---- Antanas Gruzdys išrinktas> d. 2 vai. popiet Lietuvių klube. 
LB SL Petersburgo apyl. pir-l _ Sperauskas> Po-

1 Imona, N. i., pratęsdamas pre
numeratą, atsiuntė $10 auką, 
Antanas Kalinauskas iš Morris, 
DL, atsiuntė $4, o Stasys Sakys 
iš Toronto—$3. Dėkui visiems.
— SPECIALI 20% NUOLAIDA 
Už 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
Daug įvairių puošmenų. Moka
me $4 už sidabrinį dolerį. Per-______ _____ __ -------------- _
kame pašto že»nklus ir pinigų d., šeštadienį, 6 vai. vak. šaulių 
kolekcijas. PATRIĄ, 4207 So.’ namuose, 2417/W. ;4§‘St. Bus 
Sacrąmento.Tel.247-5018. (Pr.) įvairių valgių išgėrimų bufetai.

organizaciniams rei 
kalams, dr. Henrikas Lukoše- 

rei-

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas .
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave., Chicago, HL 60643

Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užariant lėktuvų, traukiniu laivų kebo- ]

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda-j____________
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus;:
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor- į - 
macijas visais kelionių reikalais,

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik rebua rezervuoti vietas] -
iš anksto — prieš 45-60 dienų. I -

i

Centre.

Prano Čepėno. “Naujųjų 
Lietuvos istorijos” I Llaikų 

brangi knyga visiems lietu
viams, graži dovana kiekviena 
proga. Kietais viršeliais,- 560 
pšl., kaina 15 dol. /* -.

Gaunama knygynouse ir leidė
jo adresu: Juozas Urbetis, 1649 
No. Broadway, Melrose Park, 
I1L 60160. (Pr). , -i

— Birželio 4 d. 2 vai. Jaunimo 
centre įvyks muz. A. Jurgučio 
pianino klases mokinių kon
certas. Visi kviečiami pasiklau
syti, jaunųjų pianistų. (Pr.) '

— Chicagos Medžiotoju-Mež- 
keriotoju klubas kviečia visus j 
LINKSMAVAKARĮ birželio 3

NAUJU SKAITYTOJU VAJUS

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS į

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar
bo valandomis informacijų prašomerkreiptis te
lefonu: - . • - 1

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi < visus akai' 
tytojus ir į visus lietuvius, ir 
dos pirmūnų pavyzdžiais, į 
su juo susipažįstant ir 
štamą grandlsę ne tik ii

HA 1-6100 1

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

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

r prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau- 
tinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
žsftjrentmteruojant, tikslu sudaryti nenutrūk- 

___ ___ _ _ _ ___  “22T1- -- bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų. reiw 
kalų renesanse.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

skaityti ir platinti Nauiienas, atsirado mecenatu, kurie prisidėjo I 
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytoj ana.

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

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

J

kurie prisidėjo prie Pla-}

. Visas ir visus kviečiame 1 didžiąja, talką.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų*. bei galimu skaitytoju reikalams 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpoms.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60601

» Iš anksto be raginimo pratęsiu saro prenumeratą, taupydamas laiką ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede_______doL 

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

Adrem

» Užsekair Naujienas kaip dovaną savo —. 
rra naujas skaitytojas. Priede ___ -___ doL

’tvardė ir vardas---------------------------------

, kuris

kdresaa

> Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišku apaudė Ir Naujienų 
astangas, prašau Jas siuntinėti už pridedamus _______ doL

•avardė ir vardai ---------------------------------

.drew ----------------------------------------------

Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites rnsipa.
Inlmui nemokamai be jokiu įsipareigojimu. '

avardė ir vardai -------------------------------------------------------------------------

dresas -------- - ----- - ....—............... —-------------------------- --

tvardė ir vardas

dresa* -

mrdė ir vardai -------------- -

(freto

1

MAEDA N0REIKIEN1
tWS Wert 8>tk St, CHeago, HL 5062B • Tel WA 5-Z7J7 

Didelis puirfnklmts rtfiM {vairi? preHf.
'i MAISTAS Ii EUROPOS BANDELIŲ. ‘

Cosmos Parcelfl Express Corp. 4.
' MAROUITTl OIFT PARCIU SIRVKB

IM1 W. Hrt iU Chicle, IIL 10429. — Tel WA 34737 
3333 U. Hal«M H. Chlew*. HL M403. — TM. 25443N

“LIETUVOS AIDAI”
KAZE BRAZDZIONYTE,

PROGRAMOS VEDĖJA
W0PA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m.
WLNR 106J FM'Sat at 8:00—10:00 p. m.

2646 W. 7\st Street, Chicago, Illinois 60629
Telef. - 778-5374

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the tert wiytBM

see us for 
uQlJt financing 

AT OUR 10W RATSJponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė
WITH R£PAY\V\T 

TO FIT YOUR INCOMf

OURtAVINGS 
cernncATS 

EARN UP TO

Mutual 
Savings and Loan

ffij TPET CEXMAK ROAD CHICAGO, EIJNCES
Fbc*®, TfrjrMc T474T

SIEVING CHICAGO AND STOTOS SINCK 1505

JUOKIASI PUODAS, KAD 
KATILAS JUODAS.

Lietuviška patarlė baigia: 
tuo, kad abu labu tokie.

Draugas » pamini Čiurlionio 
100 metų nuo jo gimimo sukak
ties proga,. okupuoto] Lietuvoj 
ta proga; “Vaga”'leidyklos išlei
stą knygą “Čiurlioniui 100’’. Ją 
sudaręs J. Bruneris.

Draūgo redaktoriai stebisi, 
kad toje knygoje jie cituoja 
daug rusų autorių, o nepamini 
nei vieno užsienio lietuvio, ku
rie rašė apie Čiurlionį. Man at
rodo, kad nėra ko stebėtis. Ži
nome okupanto tikslus ir jo 
darbus. Reikia tik džiaugtis ir 
stebėtis, kad ten lietuviai būda
mi griežtoje okupanto priežiū
roje, dar tiek daug padaro. O 
okupantui, išeiviai lietuviai yra 
tiek reikalingi, kiek bendradar- 
biautojai pasiunčia jaunimo į 
Vilniaus prop^garido.- kursus.

Bet reikia stebėtis tik Drau
go redaktorių elgiasiu. Leisda
mi tą taip vadinamą katalikiš
ką dienraštį laisvame pasauly
je elgiasi lygiai taip pat ir nau-i 
doja tas pačias priemones, kaipį 

[ir okupantas. Jo redaktoriams,j 
kaip ir okupantui Romo Kalan
tos, minėjimai labai ne prie šir
dies. Jie netik, kad nieko nepa
rašė apie ruošiamą Kalantos 6 
metų mirties sukakties minėji
mą Chicagoje, Marquette par
ko parapijos salėje, bet ir ap
mokamo skelbimo nedėjo.

Tai*ko jie skundžiasi okupan
to veiksmais, kada jie patys 
naudoja tuos pačius metodus 
prieš asmenis ir organizacijas, 
kurie pasisako prieš okupantą? 
Ignas Petrauskas

Gausus namų pasirinkimaa 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY 
įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenk&n 
nuomininkus '~

4243 W. 63rd St, Chlogc 
Tel. 767-0600.

PARDUODAMAS labai patrauklus 
ir puošnus 10 butų namas, idealus 
perdirbti į kondominium.

Tel. 433-3874.

LEMONT. — Attn, developers. 48 
•acres. Vacant Excellent location.

WOLSK1 REALTY 
t - • tel. 257-3234.

Juozo šmotelio

Atsiminimų Skirsneliai
atspausdinti

Graži, lengvai skaitoma ir 
įdomi 250 puslapių knyga sŠ- 
krauta autoriaus troboje. '

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

Knygos kaina — 5 doleriai
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė.
Chicago, Dl. 60619 *

KAIP SUDAROMI

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

A. G. Auto Rebuilders need auto- 
body and fender combination man. 

Apply in person at 
3518 - 24 W. 63 St. 

or caU 776-5888.

LATHE -Į- MACHINIST
Small shop. Overtime. Benefits.

QUALITY TOOL
& MACHINE CO.

8065 South Chicago Ave.

WATCHMAN I 
willing to work any shift. 6 dayB 
week. Overtime after 40 hours  J 
Insurance and other benefits.! 
Steady work. Previous work rec-B 
ord will be checked. Must readB 
and write English. ■

R. LAVIN & SONS, INO.
3426 S. Kedzie Ave.

Equal Opportunity Employer

MAINTENANCE 
ELECTRICIAN

For plant in heavy metals indus
try. Steady employment with all 
company benefits. i

MUST BE EXPERIENCED 
MUST READ, WRITE AND 

SPEAK ENGLISH
R. LAVIN & SONS, INC.

3426 S. Kedzie Ave.
Equal Opportunity Employer j

RENTING IN GENERAL 
N u em os

Marąuete Parke išnuomoja
mas 3 kambarių butas-su šilima 
už $130 mėnesiui. <

Tel. 434-5993

Tuo reikalu Jum* gaH daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonae WeUg 
peržiūrėta, f<Sūduvoa” išleista 
knyga -

Su legaliikomls formomis
Knyga su formomis gauna

ma 'Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina B3„ Su legalifko- 
mis formomis — B3JO.

Užsakymus su Money orde
rio siusti: “Naujienos", 1739 S. —-

Didžiausias kalifu 
pasirinkimai 

pRi vienintelį 
Itetavt ladllBinM M 

Chfoafoje

NORMANĄ 
BURŠTEINA

RIMTAS NAMŲ
PARDAVIMAS ,

PIGUMtLIS: už $7,700 “galite 
visai padorų, kad ir nedideli 
Tai palikimas Marquette Parke 
kambinę pasakykit savo telefoi

4 VIENETŲ mūras ir garažas, 
jas gazu šildymas. Našlė atiduo 
$38,800.

5 KAMB. labai modernus mūi
mas ant plataus sklypo, tinkama 
mai žavingai gyventi. Arti 73-č 
Kedzie. $38,000. - ... -

MODERNUS 15 metu mūro n 
2 butai ir profesionalui liuksus 
so patalpa. Daug priedų, vieta 
quette Parke, aukšta kokybė, 
kaina.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas 
quette Parke. u ’

LIETUVIŲ MĖGIAMOJ gamta; 
toli nuo Chicagos prie ežero d: 
namas ir 3 akrai žemės. Daug 
priestatų. Svarus oras, aplinka i] 
mas, tinkamas pastoviam gyven 
$45,000. . ;

REAL ESTATE 

2625 West 71st Street 
Tel. 737-7200 irta 737-8834

BUILDERS AND CONTRACTO 
Namg Statyba Ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* mlaafo laldfr 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, | 
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJOS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel. 927-3559 

TAISAU IR DAŽAI
NAMUS '

Telefonuoti: 
523-9367 arba 737-0397

A-K M. AMŽIAU* VAIRUOT^

UtNW epdnudi mat ptnwnfoo
Kretptii ’/ J

0X773

LAIKRODŽIAI Ir BRANORNYBt

Pardtrimu ir Tiiiyasj 
1444 WEST 4fth STRUT

RBfvNIc 7-1841

i 
f

M. i I M K U J 
Notary Public

INCOME TAX SERVICE
I 4259 S. Maplewood. TeL 254-745C 
j Taip pat daromi vertimai, giminta 
I iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4045 Ardwr Av. 
Chicago, 111. 60632. T«l. YA 7-5980

rurt usa1^41 Frank Zapoili

MAUJUEHOE/cWWGO t, ILkF^day, /ųa« £ 1978

S5fj (ptaiffoe) t 
677-84S9




