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JU ANITA KREPS
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Suez 
Canal

— Meksikos įlankoje pasinė- 
rusiame gazolino bokšte rastas 
dar vienas lavonas, bet tolimes
nis ieškojimas jau nutrauktas.

Dead 
Sea I

I

Taip 
teis-t -Advokatų'i'd rani gija nepa

'tarianfrrifcnlS garsinti f?-'

— Sekmadienio popietę siau
tė labai stipri audra, sukėlusi 
dideles bangas ir aplaužiusi la
bai daug medžių^ Michigan eže
ro pakrantėse. -

PREZIDENTAS SADATAS IR PREMJERAS 
BEGINĄS SUSITIKO PRIF SIENOS

Egipto kariuomenė Įžengė į Sinajaus pusiasali pirmad” 
Izraelitai jiems perduoda miestelį po miestelio.

Juanita Kreps pirmadienį 
pasirašė prekybos sutartį 
su Kinija. Ji turės-..būti 

patvirtinta Senate. į

— Sekretorius Cyrus Vance 
patarė senatoriams patvirtinti 
paruoštą strateginių atomo gink
lų apribojimui sutartį.

Chicago, Ill. — Antradieni.** Tuesday, May:,15, 1979

7 Ai- Kinija džiaugiasi JAV pa
darytomis’, prekybos- lengvato- 
nais ir pori galįmai greičiau pra
dėti prekybą. '2 ’•'W

'--X- e Kinijos .vyriausybė, . ap
svarsčiusi sekretorės J. Kreps 
pasirašytą prekybos sutartį, pir
madienį sutartį patvirtino.

— Pirmadienį Indijoje, Ben
galijos pakraštyje, siautė baisi 
audra, kurios metu žuvo, 27 
žmonės.

— Mula Chomem: ųori 
į dieną nebūtų ša.i.’.o.ni 
gižu dūiejų riūš!kaitč‘'ų. 
jis įMkė ^rcjTŪitrcinisCfh 
mui”.

CHOMEINI ĮSAKĖ NUŽUDYTI ŠACHA, 
JO SEIMĄ IR PAGALBININKUS

PATARĖ- “REVOLIUCINIAM TEISMUI” SULĖTINTI 
ŽMONIŲ ŽUDYMĄ'.

TEHERANAS, Iranas.—Mula dimąą, pareiškė,, kad ji$ Įsakęs
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HENRIKO JAŠKŪNO “TEISMAS
SU ŠUNIMS”

(RL) Vakaruose, gąuta dai
giau žinių apie politinį kalinį 
Henriką Jaškūną. Apie jį pasa
kojama savilaidiniame praneši
me rusų kalba, pavadintame 
“Teismas su šunimis”, Jaškū
nas, apie 50 metų amžiaus, po
kario metais įstojo į “stribus”, 
bet, patyręs tikrus “istrebitielių 
— liaudies gynėjų” tikslus ir 
metodus, perėjo pas partizanus. 
Jį netrukus suėmė ir teisė drau
ge su kitais byloje dėl Panevė
žio miesto prokuroro nužudymo. 
Spėjama, kad Jaškūnas buvo 
nuteistas 25 metams. Ątkalėjęs 
apie dešimtį metų, jis buvo rę- 
aHlituptas ir, po kiek laiko, vėl 
nuteistas. ...

-Grįžęs į Lietuvą ’ Jaškūnas dir- 
fe)!įvairiose pareigose. Prieš 
paskutinį j į. suėmimą buvo Jona
vos baldu kombinato naktiniu 
sargu. Savilaidiniame aprašyme; 
apibūdinamas kaip žmogus, ku
ris kovojo su visokios rūšies ne-

priemonėm nieko nepasieksiąs, 
pradėjo veikti pogrindyje.- Arti-, 
miausiame kaime, kamaroje, 
dviese su padėjėju ėmėsi per
spausdinti literatūrą ir atsišau
kimus rusu kalba, kuriuose dės
tė savo planą,-kaip pertvarkyti 
Sovietų? Sąjungą, iš totalitarinės 
valstybės į;* “tikrai. nepriklauso-

stovius ryšius su ęavobendra- 
mihčiais ųž<;Lietuvos ribų, bet 
ryšiai su .rLietuvos pogrindžiu 
buvo silpni. /

197lŪm?špąho;i9 et,’Jonavoje, 
dvylika čekistų apsupo namą, 
kuriame gyveno Jaškūnas su 
žmona ir dukra. Dešimt jų su
gužėjo į Jaškūno butą. Prasi
dėjo krata, kuri tęsėsi pusantros 
dienos. Buvo iškratyta ne tik 
butas ir daržinė, bet ir balandi
nė. Čekistai, išvykdami, išsivežė 
ir Jaškūną. Ilgai niekam nepa
vyko sužinoti, kur jis laikomas. 
Jis buvo tardomas Vilniaus KGB 
ne tik vietinių tardytojų, bet ir 
atvykusių iš Maskvos bei Lenin
grado. Įtariama, kad tardymas 
buvęs itin žiaurus ir nežmoniš
kas, nes teisme daugelis pažįs
tamų Jaškūno nepažino.

Teismas vyko 1977 m. lapkri
čio 24 d. Jonavoje. Atmosfera 
buvusi slogi ir bauginanti. Mili
cijos skyrių, kur buvo numaty
tas teismas, iš vakaro apsupo 
kareiviai ir iššniukštinėjo patal
pą, ieškodami minų. Pirmą teis
mo dieną į salę neleido nė gi
minių. Liudininkus įvesdavo il
gu koridorium, kur dviem eilėm

Gegužės 15: Sofija, Tort va
tas, Jaunutė, Daina, Kluse, Gra
žutis, Nbrtautas.

Saulė teka 5:11, leidžiasi 8:02.

išsirikiavę ’ stovėjo kareiviai su 
šunimis. Liudininkas buvo ve
damas iš užpakalio laikant jį už 
pečių, o paliudijus tuoj vėl buvo 
išvedamas iš salės tokiu pat bū
du. Jaškūnas sėdėjo tarp karei
vių. Iš užpakalio sėdintis karei
vis laikė atrėmęs šautuvą jam Į 
nugarą. Visi kareiviai teismo sa
lėje ir stovintys koridoriuose su 
šunimis buvo ginkluoti.

Jaškūnas buvo kaltinamas “iš
davimu” .ir “antitarybine agita
cija” ir. propaganda (LTSR Bau
džiamojo Kodekso 62 ir 68 
straipsniai). Kartu su Jaškūnu 
buvo teisiamas ir Daujotas.

Henrikas Jaškūnas minimas 
ir Paryžiuje išeinančio rusų di
sidentų kultūrinio žurnalo Kon- 
tinent 18-me numeryje. Armėnų 
kilmės prancūzas, buvęs polit
kalinys, Armanąs Malum j anas, 
aprašydamas Stalino lagerius, 
mini “drąsų” lietuvį Henriką 
Jaškūną, Vorkutos streiko ko
miteto narį ir pabaltiečių atsto-

du ir-čecenu Musajevu, Jąškū- 
nas išėjo prieš generole vado
vaujamą keturiasdešimties če
kistų maskvinę komisiją ir strei
kuojančių šachtininkų - vęrgų 
vardu įteikė memorandumą, 
reikalaujantį pildyti žmogaus 
Tęisiū; Deklaraciją. “Tėvynei 
reikia- jūsų anglies”, įtikinėjo 
maištininkus ■g ę n e r oi ūš. “O 
mums reikia laisvės”,, atsakė 
jam streiko komitetas;. Nežiū
rint į’ pažadus - nieko nebausti, 
jeigu bus grįžtą į darbą, čekis
tai atidengė, ugnį .į ^kalinius. 
Paskui jie buvo išmaišyti po ki- 
tus lagerius, o aktyviausieji su
sodinti į kalėjimus. Henrikas 
Jaškūnas ir keturi kiti streiko 
komiteto nariai buvo nuteisti, 
bendrai sudėjus, šimtui metų 
kalėti ir 2.800.000 rublių pinigi
ne bauda už streiko padarytus 
nuostolius, — pasakoja Konti
nento žurnale Malumjanas.

(Elta)

)
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kad Irano “revoliucinis teis
mas”, apsvarstęs Irano šacho 
Rėza Pahlevi režimą, nutarė 
nužudyti ne tik patį šachą, bet 
ir visą jo šeimą bei šacho bend
radarbius. šį “teismo” sprendi
mą turėjo paskelbti pats “teis
mas”, bet mula Chomeini nu
sprendė asmeniškai paskelbti, 
nes jis šį sprendimą skaitė la
bai svarbiu.

Mulos Chomeini tėvas, ilgus 
metus kovojęs prieš šacho Rėza 
Pahlevi tėvą, o vėliau jį nužudė, 
tai pats mula norėjęs asmeniš
kai paskelbti mirties sprendimą 
dabartiniam šachui ir jo šeimai.

ŠACHAS GYVENA 
UŽSIENYJE t,

Kaip mula Chomeini galės 
įvykdyti šio “teismo” sprendi
mą, pačiame Teherane neaišku. 
Šachas Pahlevi 'su --šeima būVo' 
išleistas iš Irano ilgesnėm^ atos
togoms. Jis buvo sustojęs porai 
dienų Egipte ir porai mėnesių 
Maroke, bet daba rtiniu metu jis 
apsigyvenęs saugioje Bahamas 
saloje. Buvo paskelbta, kad jis 
planuoja nuvykti į Argentiną ir 
ten.’ apsigyventi/bet-tuo ■ tarpu 
šachas su šeimtngavo-teisę apsi
gyventi. Floridoje. Dabartinei 
Irano vyriausybei ■;JAV šacho 
šeimos neišduos. ? i

BANDO SUMAŽINTI
žudynių Įspūdį

Ųhocpęuiį įkalbėdamas 
api* j potaįti njr /įtoiam©^ į gpren-1

IZRAELIO KARO VADAI TVARKINGAI 
PERDUODA TERITORIJAS

Nikaragvoje nušauti 
astuoni žmonės

MANAGUA, Nikaragva. — 
Nacionalinė gvardija laimėjo 
mūšį šiaurės provincijoje, o da
bar skelbia, kad ji laimės mūšį 
ir netoli sostinės. Nacionalinės 
gvardijos kariams susišaudžius 
su maištininkais, iš abiejų pusių 
žuvo 8 žmonės.

Kol nebus išspręsta nužudyto 
laikraščio leidėjo Pedro Cha
morro byla, tai krašte nebus 
ramumo.

JAV atstovus
KONSTANTINOPOLIS, 

kija. — Turkijos policija nusta
tė, kad dešinieji ekstremistai, 
nužudę JAV kareivį, planavo 
suimti JAV atstovus Konstantu t 
nopolyje. Policijai pavyko ne j 
lik išaiškinti nusikaltėlius, bet 
suimti būsimus grobikus. Ame
rikos konsulas buvo laiku Įspė
tas, kad apsisaugotų.

nių sušaudymą. Jis nesiprieši
nąs sušaudyti mirtimi nuteis
tuosius, bet jis nenori, kad jie 
būtu teisiami ir šaudomi tokiais 
dideliais kiekiais. Jis prižadėjo 
paruošti “teismui” patvarkymą, 
kad būtų nuteisiami mirti po du 
ar po tris, o ne dvidešimtimis.

Mula taip pat uždraudė nu
šauti buvusį premjerą Bachtia- 
rą arba jo šeimos narius. Bach- 
tiaras ir jo šeimos nariai privalo 
būti suimti ir teisiami. Jų nega
lima žudyti be teismo.

t Mažina apdrauda
G.M. automobiliams

SPRINGFIELD, Ill — Galin
ga Allstate automobilių apd rau
dos bendrovė,-vykdydama pre
zidento Carterio patarimus, nu
tarė sumažinti'General Motors 
bendrovės gaminantiems auto- 
mobiliems. įeinantiems į X mo
delių klasifikaciją.

Sears bendrovė sumažino 5% 
iŠ katalogų parduodamoms pre
kėms kainas, o dabar nutarė su
mažinti ir vienos rūšies auto
mobilių apdraudas.

Sen. Dole nori tapti 
prezidentu

WASHINGTON,. D.C. - Sen/ 
Robert Dole/- kalbėdamas Wis- 
consino'- respublikonų sukviesto
je konferencijoje^ pareiškė, kad 
jis nori tapti JAV prezidentu. 
Jis yra įsitikinęs, kad. toms pa
reigoms ’ tūri reikalingų kvalifi
kacijų. Jis buvo Antrojo Pasau
linio. karo lakūnas, buvo sužeis-, 
tas kovos lauke. Jis yra Kansas 
senatorius, atstovaująs ūkininkų 
respublikonų valstijai Washing
tone. Jis buvo respublikonų 
kandidatas viceprezidento pa
reigoms, bet pralaimėjo, nes 
kandidatas prezidento • parei
goms pralaimėjo. Jis žino, kad 
daugelis respublikonu norėtų 
tapti prezidentu, bet jis yra įsi
tikinęs, kad jis geriausiai toms 
pareigoms tiktų.

ANKARA, Turkija. — Kons
tantinopolio įvykiai rodo, kad 
Turkijos mulos ir patys dešinie- 

. ji elementai vadovaujasi isla
miškomis mulos Chomeini idė
jomis. Be neapykantos Ameri- 

. kai, Chomeini skelbia neapykan
tą Izraeliui. Turkjios mulų gru-. 
pė Konstantinopolyje bandė pa
grobti ne tik Amerikos konsu
lato tarnautojus, bet ir Izraelio 
atstovus Konstantinopolyje.

Turkijos vyriausybė neleis j 
mulos Chomeini. įtakai stiprėti 
Turkijoj ir vykdyti mulos Cho
meini užsienio politikos. Pa
grobimo grupė suimta ir turės' 
aiškintis teisme.

KAIRAS, Egiptas. — Pirma
dienio rvta gerai ginkluota ir 
aprengta Egipto kariuomenė 
peržengė Izraelio laikytą Egip
te Sinajaus pusiasalį ir nužygia- 

1 vo i krašto vidų. Prie sienos 
Egipto prezidentas Anwar Sa- 

; datas, premjero ir vyriausybės 
’ lydimas. Egipto kariuomenės 
1 pasirinktoje vietoje susitiko su 

Izraelio premjeru Beginu, kuris 
pasikeitęs sveikinimais su pre
zidentu Sadatu. tuojau įsakė 
Izraelio kariams perleisti užim
tas Sinajaus teritorijas Egipto 
kariams.

Susitarimas liepia Izraelio ka
ro vadams tvarkingai perduoti 
kiekviena miestą, miestelį, kai
mą ir ūkį. Kartu su Izraelio ka
ro jėgomis traukiasi visi Izrae
lio pareigūnai, iki to meto ad
ministravę Sinajaus pusiasali. 
Egipto karo vadai, priėmę mies- 

i telio ar kaimo administraciją, 
Į duoda laiko Izraelio kariuome
nei p? ^’traukti, kad galėtų sau
giai pasiekti sekantį perdavimo 
punktą.

Pats sunkiausias susitarimų 
klausimas buvo Izraelio kolo
nistai, prieš dešimt metų Įsikūrę 
Sinajaus kalnų derlingose vie- • 
tose. Izraelis nenorėjo įsikūru
sių kolonistų grąžinti į Izraeli. 
Per dešimt metų izraelitai Įsi“ 
kūrė derlingose žemėse, augino 
javus, vaisius, daržoves, ir ge
rai vertėsi, parduodami savo 
daržoves I Izraelio kariuomenei 
ir miestams. Izraelio vyriausy
bė, amerikiečių spaudžiama, pa
keitė savo pažiūras kolonistų 
atžvilgiu ir sutiko juos atšaukti 
kartu su kariais. Tikrovėje. Iz- 

! raelis Sinajaus pusiasalyje įsi- 
Į kūrusius kolonistus perkėlė žy
miai anksčiau, negu daugelis ^te
kę josi. Dalis kolonistų buvo 
perkelti Į Izraelio teritorijas, o 
didesnė dalis prieš mėnesį per
kelti i Samariją. seną izraelitų 
žemę, valdytą prieš du tūkstan
čius metų.

Izraelis valdė Sinajaus pusia
salį dvylika metų. Bet Egipto 
karo vadovybė patenkintą Iz
raelio karo jėgų tvarkingu teri
torijų perdavimu.

Izraelis nespės perduoti .Egip-

Idi Amin dar 
nesuimtas

KAMPALA, Uganda. — Nau
ja Ugandos vyriausybė iki šio 
meto dar nesuėmė diktatoriaus 
Idi Amino. Vyriausybės kontro-l 7 ‘ ‘ —
liuojamas radijas paskelbė, kad I tui viso Sinajaus pusiasalio vie- 
Idi Amin nuskridęs į Libiją ir 
kad pasiekęs net Iraną, bet tik
rovė yra,“visai kitokia. Idi Amin 
dar tebėra Ugandos kalnuose, 
vakarinėje" šiaurės Ugandos da
lyje.
\ Ugandos karo vadovybė yra 
ūžmežgusi ryštuj šu Idi Amino 
politikai ištikima -k&riuomenčs 
dalimi.-Nauja vyriausybė suti
kusi paleisti višušr karo belais
vius, jei‘Idi Ąmino žinioje esan
tieji kariai. suiihtų diktatorių, 
neleistų"-jąrųišvažiuoti ir per-

■ Jdudtų' krašto 'vyriaįašybei.
— Du jugoslavai lipdami va-' ;------—t—

karine Everesto puse, įkopė Į į 
kaipo viršūnę,- sako pranešimas • 
iš Katmandu,. Nepalio sostinės.

— Betty Ford pareiškė, kad 
Baltuosiuose Rūmuose sunku 
gyventi, nes kiekvieną padary
tą pareiškimą laikraštininkai ir 
radijo komentatoriai įvairiai in
terpretuoja.

'£>—f Pastebėta.;: kad daugelis 
moterų, baigusių medicinos 
mokslus, bando žudytis ir nusi
žudo. Nusižudo ir vyrai, baigę 
medicinos '• mokslus.- 'bet- jų skai- 
čivfc Žytfdrff rriSžėšhis.

na diena. Labai jau didelis že
mės plojas. ’:~d galėtų taip grei
tai viską padaryti. Egipto karo 
vadai pirmadieni įsitikino, kad 
Izraelis jokių kliūčių nedarys 
ir Sint ižus pusiasali Egiptui 
atiduos. Tzraelio karo vadovybei 
svarbu įtikinti egiptiečius, kad 
Izraelio " zodžitC* galima ‘ pasi- 
tikėtrv ‘ .’■'*-'•^41

Egipto- ptezidentaą^a įsiti- 
kinęš>yjkad arabui'paskelbtas 
boikotas4>aigsi&,' kaREįąptas at
gaus .visas Sinajaus žemes, tvar
kys Suezo kanalą ir oficialiai 
praneš krabų valstybėuY.



L Bendruomenės pasitarimai Vokietijoje
VLB Tarybos narių suvažia- muva būtų parduota ar kaip 

vintas vyko š m. kovo 3 Romu- kitaip pasikeistų jos savininkas, 
voje. iš 15 narių pradžioje da» Tų klausimą turės išspręsti šis 
lyvavo 12, vėliau atvyko dar du. suvažiavimas.
Dėd paaštrėjusio gripo negalėjo Nuo praėjusio Tarybos suva- 
atvaziuoci dr. G. Bauras. žiavimo iki šio, t. y. per metus,

Posėdį 930 vai. pradėjo ir mirė 11 narių, naujų įstojo 13. 
jam vadovavo Vokietijos LB Smo metu Vokietijos LB turi' 
Tnnixminin. aAip 1 ii4Wi rpoistriintn nariu. N’o Iapie l.uOO registruotų narių. Ne 

visos apylinkės pateikia žinias 
apie narių mirtį, apie pasikeitu
sius jų adresus. Yra apylinkių, 
kuruos iš viso- mažai gyvybės 
rodo. Reguliariai veikia tik vie
na lituanistinė mokyklėlė su 7 
mokiniais Bocholte. Ja remia 
Nordrhein-Westfaiijos vyriau
sybė per mūsų įgaliotinį- Nere
guliariai veikia mokyklėlė Stutt- 
garte.

Pr. metų gale išėjo iš spau- 
mimą vėliau. Nerasta reikalo I dos dr. D. Augustaitytės lietu- 
protokolą fotokopijuoti ir išda
linti Tarybos nariams, o taip 
pat šį suvažiavimą įrašyti į ma
gnetofono juostelę.

Į nutarimų komisiją išrinkti: 
dr. J. Grinius, kun. V. šarka ir 
M. Landas. Į balsų skaičiavimo 
komisiją — kunigai J. Dėdinas 
ir Fr- Skėrys.

Ataskaitinius pranešimus pra
dėjo Vokietijos LB Valdybos 
pirmininkas inž. J. Sabas. Jis 
pirmiausia pastebėjo, kad daug 
rūpesčio pr. metų- pabaigoje su
kėlė Lampertheimo miesto rei
kalavimas tuoj pat sumokėti 
20,566.30 DM už gatvės sutvar 
kymą ir 20,330, — DM už Ro
muvos prijungimą prie miesto’ 
kanalizacijos. Po ilgų derybų su 
Lampertheimo ir Hemsbacho 
savivaldybėmis žodžiu sutarta, 
kad. už gatvės sutvarkymą mo
kės Gimnazijos kuratorija kas
met po 3.000, — DM be % %, o 
už prijungimą prie kanalizaci
jos sumokės Hemsbacho’ savi
valdybė ta sąlyga, jei Vokietijos 
LB įrašys į nekiln. turto knygą 
(Grundbuch) tokio pat dydžio 
hipoteką Hemsbacho savivaldy
bės naudai. Hipoteka būtų mo
kėtina tik tuo atveju, jei Rtf-

Tarybos prezidiumo pirminin
kas dr. J. Grinius- Tik pabaigo
je jį pavadavo vicepirmininkas 
tėv. Ali. Bernatonis, kuriam 
pradžioje ujko rašyti protoko
lą. ix pataisų prmnta kvieti
muose i suvažiavimą šsiuntinėla 
aarbotvarkė-

Praėjusio suvažiavime proto
kolą perskaitė M. Landas. Ka
dangi dar nebuvo atvykęs jo 
autorius mokyt. V. Bartusevi
čius, nutarta svarstyti jo priė-

vių kalbos vadovėlis vokiečių 
kalba — Lelirbuch der Litaui- 
schen Spracne. Pardavinėjamas

1978 rugpjūčio 19 Romuvoje 
suruošta nusisekusi Sodo šven
tė, sutraukusi apie 400 žmonių 
ir davusi per 4.000 DM pelno 
1V <FU Kongresui ruošti.

Vokietijos LB Valdyba orga
nizavo Lietuvių dalyvavimą net 
trijose demonstracijose Bonno- 
je ir Kdlne. Demonstracijas 
Bonnoje pr. m. gegužės 4 L. 
Brežnevo lankymai progą ir 
gruodžiu 10, Žmogaus teisių de- 
Klaracijos jubihejaus proga, 
ruošė Vokiečių žmogaus teisių 
draugija. Spalio 7 pamaldų 
Kotno katedroje už persekioja
mą Lietuvos Bažnyčią iniciato
rius buvo Nijolės Sadūnaitės 
Komitetas, bet lietuviams teko 
jo idėją įgyvendinti.

įkurtas disidentų fondas. Jo 
apyvarta nedidelė (per 2000 
DM), bet jau spėta pasiųsti du 
vertingi siuntiniai dėl sovietų 
persekiojimų nukentėjųsiems 
tautiečiams. Vajų turės tęsti 
naujoji Valdyba.

Pabrėžė, kad glaudžiai bend- bendrabučius talkų būdu. Narių 
radarbiauta su TV PLJK ruošti solidarumo įnašai nustatyti

LIETUVIŲ VASARIO 16 GIMNAZIJA VOKIETIJOJE

komitetu. Kongreso ruošos dar-j prieš 20 metų. Dabartinėmis są- 
bams- surinkta per 30.000 DM- lygomis jie per žemi.
Paveikiai prisidėta prie praėju
sią vasarą vykdytų berniukų 
bendrabučio remonto darbų.

Naujajai Valdybai pranešėjas 
siūlė tęsti vispusišką paramą 
IV PLJ Kongresui, glaudžiai 
bendradarbiaujant su jam ruoš
ti Kc'mitetu. Mūsų Bendruome
nė turėtų patenkinti ir jaunimo 
reikalus. Santykiavimas su Lie
tuva tolydžio didėja;reikia žiū 
rėti, kad jis būtų vykdomas ap
dairiai. Stengtis glaudžiau ben
dradarbiauti su apylinkėmis. 
Pradėta plati kartoteka, bet 
dėl A. Lipsi o ligos įrašai joje ne
galėjo būti atlikti. Tą darbą tu
rėtų tęsti naujoji Valdyba.

Nuomos už butus Rc'muvos 
gyventojams pakeltos tik 25%. 
Ir šiais metais jos turėtų būti 
keliamos. Vasario 16 gimnazija 
reikalinga Bendruomenės para
mos. Ji turėtų būti suteikta, pa
dedant aptvarkyti sodybą ir

Kai kurių planų Valdybai ne
pasisekė įgyvendinti: nepavyko 
surengti centrinio Vasario 16 
minėjimo, vaikų stovyklos, su-Į laiko, 
organizuoti lietuviškų knygų 
stendą tarptautinėje knygų mu
gėje Frankfurte.

Valdybos pirmininko inž- J. 
Sabo pranešimą papildė A. Lip- 
šys. Kaip Valdybc's atstovas jis 
dalyvavo IV PLJK ruošti komi
teto posėdžiuose ir susidarė įs
pūdį, kad jaunimas aktyvus ir 
sukalbamas- Vokietijos LJ Są
jungos biuletenis “Kontaktas” 
sovietiniais terminais parašė 
apie Viktorą Petkų. Tai buvo 
redaktoriaus kaltė ir jis buvo 
tuoj atleistas. Siūlė atgaivinti 
jaunimo bei vaikų stovyklas.

Kontrolės komisijos protoko
lą perskaitė kontrolierius kun. 
Fr. Skėrys. š. m. sausio 25 ti
krinta Vokietijos LB kaso’s ir 
ūkio atskaitomybė už 1978. Ras
ta, kad ji vedama tvarkingai. 
Metiną apyvarta — 64.256,85 
DM. Metai baigti su— 0,35 DM. 
1978 pajamų-išlaidų apyskaita 
►ir balansas tikri^tędėl siūlė Ta
rybai 'juos patvirtinti, atlei
džiant Valdybą nuo atsakomy-

Neseniai Chicagoje pasirodėSkopienė. Beto s. Dekeris pa- 
naujai išleista knyga: “Lietuvasiųlė- iš sąrasų išbraukti 7 as-

menis. Jie 'netitivq pasirodę nė 
viename susirinkime, o kiti ir 
visai išvykę. Nario mokestį irgi 
niekada nemokėjo.

Valdyba nutarė užsakyti šau
lių ženkliukų, šį reikalą sipsiė^ 
mė sutvarkyti K. MJkovaitis.

Kuopos korespondentui Ar 
Įfonsui Gailiui pasitraukus iš val
dybos, jo vieton paskirtas Apo
linaras Skopas. Brolis Alfonsas 

I šiose pareigose išbuvo 14 metų. 
I Skautai mums dėkoja. Cituo- 

yra labai didelis susidomėjimas. Iju iš jų gautą pakvitavimą ir 
Gegužės mėn. 6 d. 3-00 vai. padėką: “Gauta iš Cicero Jūrų 

popietų Lisle priemiestyje, gra- Šaulių Klaipėda Adūfo Ven- 
žio'je ponų Kašiubų rezidencij o- clausko parašytai knygai “Kovo
je, įvyko kuopos valdybos posė
dis. Pirmininkas K- Milkovaitis 
atidarė vaidybos posėdį ir patei
kė eilę apsvarstomų reikalų. 
Albina Kašiubienė perskaitė 
praeito posėdžio protokolą.

daugiau vokiečiu įstaigų krei-j svarstomas punktas
piasi į Vokietijos LB Valdybą,!buvo LŠST suvažiavimo klausi- 
prašydamos patarimų dėl už-lmas‘ Praeitame 'visuotiname 
skaitymo- į rentas bei pensijas1'kuoPos narill susirinkime buvo 
prieš karą Lietuvoje išdirbto-lšrmkti 6 asmenys į suvažiavi

mą- šiame posėdyje du išrinti 
atstovai Bronius .ir Regina La- 
tožai atsisakė, nes sesės Reginos 
motinos kritiška padėtis nelei
džia jiems nuo jos pasitraukti. 
Jų vietoje įtraukiami du kan-

Bolševikų Okupacijoje”. Kny
gos autorius kun. Juozas Praus
kis, o leidėjas Jūrų šaulių Kuo
pa KLAIPĖDA Ciceroje.

š. m. kovo 16 d. Jaunimo Cen- 
jtre, Chicagoje, įvyko šios kny- 
Į gos pristatymas visuomenei. 
Pristatymą surengė Lietuvių 
Moterų Federacijos pirmininkė 
p. Marcinkienė. Miela ponia iš
reiškė pagarbą ir padėką auto
riui, ir leidėjams. Publikos gau
sumas liudijo, kad šia knyga

Gegužės mėn. 6 d. 3-00 vai. padėką: “Gauta iš Cicero Jūrų

Dr. J. Grinius pareiškė nebe
laikąs savęs visuomeninių rei
kalų referentu, nes praėjusia- 
me Tarybos suvažiavime nebu
vęs perrinktas. Išsiaiškinta, kad
referentų perrinkimas nereika- Tuo būdų Į LŠST suva-

žiavmią vyksta šie asmenys: 
Juozas žemaitis, Alfonsas Gai
lius, Stasys Pranskevičius, Bro
nius Kuras, Stepas Paulauskas 
ir Albinas Repšys. Iš kuopos

hngas. Tačiau, kad nekiltų ne
aiškumų, vėliau patvirtinti visi 
buvę referentai ir į vakuojančią 
kultūros reikalų referento vietą 
išrinktas kun. J. Dėdinas.

Referentas statutų reikalams^ vaIdyb°s dalyvauja Augustinas 
J. Barasas išdalino visiems Ta-į Ašoklis ir Bronius Petrauskas, 
rybos nariams du pakeitimų} LŠST suvažiavimas įvyksta 
projektus: vieną — Vokietijos š- m. gegužės mėn. 19 d. (šešta- 
LB statuto ir antrą — VLB Ta- dien) vyt- Didž- Šaulių Rink- 
rybos rinkimų nuostatų. i Namuose, 2417 W. 43rd

Apie 1978 Toronte įvykusį vJSt, Chicagoje. Pradžia 8:30 vai.
PLB Seimą painformavo jo na
riai: J. Lukošius, R. Tendzegols- 
kis, Vyt. Svtilas ir dr. A- Veigel- 
Plechavičiūtė.

(Bus daugiau)

Vakare, toje pačioje salėje, 
Centro Valdyba regina pobūvį. 
Bus menine dalis, vakarienė, 
veiks baras, gros Ramonio vado
vaujamas orkestras. Auka as
meniui $10;

Sekmadieni, gegužės 20 d. 
9:30 vai.'’Visi šaufiai-lės-su žie
minėmis uniformciifis' renkasi

Belli

• Garbės teismo pirmininko pa
vaduotojas J. Lukošius pranešė, 
kad per praėjusius metus Teis
mas bylų netūrejoi Bet dėl to 
nesą ko džiaugtis. Mūsų Bend
ruomenės susiginčiję nariai, 
grasina vienas kitam kreiptis, o 
kartais ir kreipiasi į vokiečių 
teismą, užmiršdami, kad turi
me savo Garbės teismą- Reiktų 
nevengti juo pasinaudoti.

Referentas vaikų reikalams 
tėv. Alf- Bernatonis neturėjo 
nieko pranešti.

Referentas socialiniams ir tei
siniams reikalams J. Lukošius 
nurodė, kad darbas šioje srity
je tęsiamas: tautiečiai, besi
kreipia j ji, gauna patarimų. 
Kai atsiranda svarbus reikalas, 
labai senus žmones tenka ap
lankyti jų gyvenam, vietose. Vis

Ateities automobiliai
~ CHICAGO. ! *■ ' McCormick
Place inžinerijos naujenybių-prie Brighton Parko Bažnyčios 
parodoje buvo demonstruotas!ir dalyvauja pamaldose. Po pa- 
mažas, ant trijų ratų stovintis,' 
su sėdyne vienam žmogui auto
mobiliukas, pavadintas “Free 
Way”, kuris su vienu galonu ga
zolino gali nuvažiuoti iki 80 my
ku. Kaip patogi ir nebrangi su
sisiekimo priemonė mieste dir
bantiems važinėti į darbą ir iš 
darbo, toks triratis turės didelį 
pasisekimą, pranašauja išradė
jas. “Free Way” gaminamas 
daugiausia -iš plastikos ir yra 
tiek stiprus, kad atlaiko susi- 
trenkimą iki 30 mylių greičiu 
važiuojant. Išradėjas Dave Ed
monson yra iš Minneapolio. Jei 
tinkamai . išlaikys išbandymus, 
“Free Way” produkcija prasidės 
ateinančiais metais. Kaina jau 
dabar paskelbta: kaštuos $2,200. 
Truko 8 mėnesius, kol Edmon
son tą vežimėlį išvystė. Gali va
žiuoti iki 65 mylių .greičiu.

SOME CHICAGO MOTOR CLUB "TIPS ON

WRESSMy D/WWG

YOU'LL. RUN INTO TROUBLE IF 
.there's a sudden stop while
YOU'RE FOLLOWING TOO CLOSELY.-.

DON'T CUT in between cars 
THAT ARE ALLOWING SAFE 
FOLLOWING DISTANCES.-.

maldų visi vyksta į Šv. Kazimie
ro' Lietuvių kapines Romo Ka
lantos paminklo atidengimo iš
kilmėms.

Apie išleistos knygos reikalą 
daugiau žinių suteikė K. Milko- 
vaitis ir J. Dekeris. Pasirodo, 
kad apie du tračdalial investuo
tos -sumos jau yra sugrįžę į kuo
pos kasą. Knygos pasisekimas 
ir susidomėjimas yra labai di
delis. Todėl nėra abejonės, kad 
ji greitai bus išparduota.

Pirmininkas priminė, kad yra 
pasiūlymų šią knygą išversti j 
anglų kalbą. Toks pasiūlymas 
gautas -ir iš vysk. Brizgio. Val
dybos nariai mielai tam pasiū
lymui pritarė. Pirmininkas dės 
pastangas šiam sumanymui įgy
vendinti.

Cicero Lituanistinei Mokyklai 
paskirta $125 auka -ir Jaunimo 
Kongresui $150.
Jūrų šaulių Kuopos KLAIPĖ
DA tradicinį švyturio balių nu
tarta rengti spalio men. 27 <L 
Salė jau užsakyta. Bilietų kaina 
$10 asmeniui. .

Į kuopą priimtį trys nauji na
riai: Antanas Vlrkutis, Anelė- 
Angelė Tautkuvienė ir Nijolė

vuenca M tb< place that i* mada 
cut aC dreams. And, US. Savings 
ftondta have been helping to make 
hoppy dreams <nme true for years.

New, Bonds mature in less than 
dx years. That means your dreams 
-an come true faster than ever before.

You can buy shares in your perti- 
,»iar dream by joining the Payroll 
Mvwg» Pian where you work. w the 
tuix: a>A<oui.u plan where ynu b-«nk.

urfureyvu kno* iL'your American 
. rji 4* renū^y.

New E Bread* txy wt er. Kaid •»
lutftaiftr M 5 j**wx JO muni t4*J th* few 
year). BonrU <n» rrplA^ed if kw. rtol*n. 9 
AwtrujadL WHna rwwAd c*»> b* 

y<Atr bank Imatrm i* net to
W k»re$ hr -m* rod Wrill tex 999 
be ‘ieltma:

IF YOU drive AT THE 
M/^UM SPEED STAY IN

fake stock in America.
Now texture rn ickr than sir

je su Milžinu” paremti įšjZ.OO. 
Knygos leidėjai yra WordKste- 
rio Filisterių Skautų skyrius. 
Šią patriotinę auką giliai verti- 
name ir už ją nuoširdžiai dėko
jame”. Pasirašė Olegas Gešven- 
tas.

Šią sumą kuopos šauliai su
rinko praeitais metais per vi
suotinį narių ^susirinkimą.

Dar vieną dalykėlį būčiau ir 
praleidęs. Valdybos posėdžio 
metu buvo kalbėta, kad po iškil
mių šv- Kaizimiero Lietuvių ka* 
pinėse šauliai aplankys savo 
mirusių brolių kapus. LUo’ rei
kalu rūpinasi A. Ašoklis.

Ap. Skopas -

— Vienoje perduotuvėje bu
vo paskelbta, kad įvyks .1000 
moteriškų skrybėlių išpardavi
mas-, kurių viena kainuos vie
ną dolerį.

Pirkėjos užplūdo parduotu
vę. Prie pardavėjos pribėgo 
viena pirkėja, tiesdama jai sa
vo dolerį,.,

— Nė nevyniokite man tos 
skrybėlės, aš ją čia pat ir užsi 
dėsiu, — pasakė pirkėja.

Pardavėja atsakė: “N-a, tai 
gal norėtumėte, kad aš jūsų 
senąją skrybėlę suvyniočiau?”

Piirkėja linksmai pasigyrė:

>, . ■

v*
— Praeitą savaitgalį Ameri

kos gazolino ’ bendrovių akcij os 
gerokai nukrito. Prez. Carterio 
pareiškimai buvo'teisingi.

viau.

— Duokite išmaldą, bet jei
gu įmanoma, atpratinkite be
turtį be gėdos ištiesti jam ran. 
&ą. • Ditlro

ENERGY
WISE

Bortte alomLoutt ■

BŪKIME ATSARGŪS SU SOVIETINE PROPAGANDA
Čikagoje yra skleidžiami lapeliai, kuriuose reklamuojami'trys 

filmai — “Gražuolė”, “Velnio nuotaka” ir “Pabaltijo tragedija”. 
Tie filmai turėtų būti rodomi Marquette Parkė.

Kas tuos filmus rodys, kieno vardu, — nėra pasakyta,-Matyt 
organizatoriai savo vardą viešai prisibijojo parodyti. i . *

Šie filmai yra susukti okupanto pavergtoje Lietuvoje .propa- 
Į gandos sumetimais: pritraukti užsienio lietuvius, tuo: užmezgant 
tarp pavergėjo ir pavergtųjų draugišką ryšį. Užmezgimas bendra
darbiavimo su pavergėjo agentais, jų atstovais vienokia ar kito
kia prasme reiškia okupanto valios vykdymą, tuo pačiu, okupaci
jos pripažinimą ir atsisakymą nuo laisvinimo kovos. . a? zi

Taigi, lietuviai kviečiami apsigalvoti ir padaryti logiškus 
sprendimus filmų reikalu. ' 5

j'- ■

LB. MARQUETTE PARKO APYLINKĖS
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Kūno Kultūros Rūmai Kauno

MŪSŲ SPAUDOJE

Antacid • Antr Gas

K. P et rokaitis

Skaitytoji Balsai

RETAS KNYGAS
iHeliti

Minkšti viršeliai $10.00

$15.00Minkšti viršeliai

$10.00

Pridėti doleri pašto išlaidoms.

by a panel of experts, used as 
directed. But Anacin gives you 
more pain reliever than any

lima užtikrinti, kad. papildomos 
pajamos būtų suvartojamos so
cialiai produktingu būdu.

salė.
gomis
nes ii

— Japonai Amerikoje parduo- 
duoda naujų automobilių dau 
giau, negu praeitais metais.

— Iš Kubos bėgantieji trem
tiniai reikalauja, kad Venecue- 
los vyriausybė įleistų galimai 
daugiau tremtinių.

POEZIJOS VEIKALAI
kaip pavasaris, kuris pradžioje 
-L] mažuti deimantu spindintį :

■o tirpstantį sniegą liepia
’ ‘džlų Sakas 

ir garsų ste
kuose svajoja.

— Specialistai nustatė, kad ii 
12 Amerikos atomo krosnių pra 
siveržia nuodingos dujos. Komi
sija Įsakė imtis priemonių pra
siveržimui sustabdyti.

4 doL
Deivio Dalia 

atsiminimų ta**. Tai yra Amerikoje beki
lo aamena istorija Knyga gausiai illo-

J. Jamtou, A KISS IN THE DARK. Pikantllkų ir intymių nuotyki 
aprašymai, paimti Iš gyvenimo. Lengvas stiliui, gyva kalba, sražiai išlefitt 
150 pat Kaina $3J0.

Dr. Jurai B. KmAim, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvoa Iftodtor 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 14? 
psL, kainuoja $1.00. 1M

Dr. Jtrnaz B. Kantus, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai I/LK Vy

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St 
Chicago, DI., 60608

Dauguma 
kitas knygas 
pinigine peša

lazdynui
Erginiais, kaip konfetėmls ir pamažu įveda į gamtos vaizdi 
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdi 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes. 1

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
L J. Augurialtyt* • ValčIOnlėnė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for 

mato, 128 pel Kaina SI.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemoa 

Kišeninio formato, 157 psL Kaina $2.00.
-$. Butkv Juzė, EILĖRAŽČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1.50.

4. Vine** Jonikas, LYD t JAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Hilų rinktinė. 166 
psl Kaina $8.00.

5. Kloopas Jurgelionis, GLODI * LIŪDI. Lyrikos eilės, 106 ©ai. 0.00.
8. Anatollfus Kairy*, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 88 psl. $2.06.
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

J Išrieti n ta* lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00.
8. Nedas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščių Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.
.0. Baly* Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl $1.00.
10. Stasy* Santvara*, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 187 psL. $3.00
11. Stasy* Sactvara*, AUKOS TAURĖ, 5-jl lyrikos knyga, 152 pal $2,50.
12. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 PSL, *1.00.
13. > .
14. Evpenllus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės. 70
10. EUna Tumlenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Ellėraščii
16. Alfonsas Tyruells. MITŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė.
17. Jenas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijoj posmai

M psl $1.00. ‘ ‘
15. Adomas Jews, BOK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygų, prašome atsilankyti į Naujienų 

raštine arba užsakyti peštu, pridedant čekį ar piniginį orderi

— Venecueloje 12 Kubos 
tremtinių įsiveržė į Kubos am
basadą dokumentų ieškoti.

‘atras Šagalas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai 112 psl $1.00 “ _ _ ----------------------- — „ sl j100
80 psl $2.60
80 psL $3.00.

J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai

— Salvadoro prelatai pataria 
maištininkams mesti ginklus ir 
leisti žmonėms grįžti prie nor
malaus gyvenimo.

© Kiaušinis kambario tom 
peratūroje nustoja daugiau ver 
tės iper vieną diena, negu pei 
viena savaite būdamas šaldytu-

1. P. L Kušnerio PIETRYČIO PABALTIJO ETNINE 
PRAEITIS

Kieti viršeliai, 214 psl

tablets, Anacin starts with a 
pain reliever recognized safe
Extra strength^with safety. That’s common sense. That’s Anacin.

Gerbiami Naujienų darbuo
tojai, mieli šviesos ir tiesos! 
skleidėjai!

Mano gyvenimo sąlygos nelei
do man dalyvauti 65 metų Nau
jienų gimtadienio bankete. Pa
gal seną priežodį — geriau vė
liau, negu niekad — sveikinu 
Jus visus. Ta proga ir aš turiu 
pasisakyti, taip pat pasidžiaug
ti, kad gegužės 19-tą sulauksiu 
79-to gimtadienio. Sveikata, tru
putį pablogėjo, bet tai nieko. Tik 
mane, kaip ir Jus persekioja

mintis; kas bus su lietuviais, 
kas bus su Lietuva?

Naujienas turėjau progos pa
žinti dar būdamas Lietuvoje 

metais. Jos man duoda 
tvirtybės kovoti dėl Lietuvos ir 

geresnį rytojų denio, 
santvarkoje. Todėl 

Naujienų paramai iš 
algos'

— Salvadoro ma’štininkai Įsi
veržė į trečią užsienio ambasa
dą ir nori, kad juos išleistų Į 
užsieni. Sostinės gyventojai pa
sipiktinę tokiais įsiveržimais ir 
susišaudymais su policija.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas 

Tel. 476-2206

2759 W. 71st St, Chicago, HL
• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

< Škotai anekdotuose laiko
mi labai taupiais, bet jų papro
čiai rodo priešingai: jie suvalgo 
saldymynų daugiausia už visus 
žmones. Statistika rodo, kad 
kiekvienam škotui per savaitę 
išeina 9 uncijos saldainių.

Bilijoniniai pelnai 
naftos gamyboje

WASHINGTON. — Ekonomi
jos patarėjų tarybos pirmininko 
Charles L. Schultze pranešimu, 
iki 1981 metų didžiosios naftos 
bendrovės turės mažiausia $20 
bilijonų pelno, jei prezidentas 
Carteris laikysis nusistatymo 
išskirstyti fazėmis kainų kon
trolę “naminei” naftai ir Kon
gresas nepasirūpins mokesčiu 
nuo perdi dėlių pelnų.

“Kainų nekontroliuojant, di
delė dalis pinigų pereis iš naf
tos produktų vartotojų Į gamin
tojų kišenę: šiais metais $2 bi
lijonai, $6 bilijonai ateinančiais 
metais ir apie $12 bilijonų 1981 
metais”. Schultze reikalauja 
Kongreso akcijos, kad būtų ga-

Naujienų š. m. gegužės 7 d. 
laidoje tarp išvardintųjų pilių 
ir piliakalnių, paminėta Telšių J taip pat 
parapijoj ties Gorskio Džiūgi- 
nienų dvaru pilis be vardo. Kai, 
tuo tarpu. 4-rių kilometrų atstu
me nuo Telšių miesto prie Al-| 
sėdžių kelio stovintis piliakalnis 
(ne pilis) iš seno žinomas vardu 

: DŽIUGAS. Gana aukštas, bet 
ne tiek platus, kad būtų turėjęs 

1 pastatą — pilį, ar net pašonėje, 
nes ne visi šonai nuožulnūs, bet 
stati.

i Prileistina, jog Džiugas senc- 
> vėje buvo maldos apeigoms 
I vieta ir šventvietė amžinai ug- 
i. niai kūrenti. Atgavus Lietu
vos nepriklausomybę, patrioti
nis Telšių jaunimas mėgo išvy
kas i piliakalnį, pasveikinti jį 
su dainomis, nors viršūnė gero
kai išrausta, duobėta, matomai 
buvo ne kartą kasinėta, ieškant 
paslėpto lobio.

Atsakymą siunčiu Naujienų paramai iš; Senoliai pasakojo, kad dar 
gegužės 7 d. pensininko “algos” $25, linkė praeitame šimtmetyje vienas 
en aprašytas Jamas joms sulaukti daug to-_ kasinėtojas, giliau išrausęs že- 
atslovų suva-į įiu gimtadienių. Taip pat lin-.mę, užtiko šikšninį maišelį, pri- 

ir aštrios'dėtą daug šikšninių lopelių: ap- 
Naujienų^ valių, keturkampių ir trikam- 
darbuoto-'pių, kelių ar daugiau centimetrų 

j skersmens, su atspaustais vei- 
1 dais, brėžiniais ir kažkokiais 
‘ ženkleliais.

Supykęs radėjas, tokį never
tą radinį nieko nelaukdamas iš- 

{svaidęs aplinkui ir pakelyje, gi 
j praeiviai pastebėję ar užmynė 
nekreipė dėmesio. Tik nepri
klausomybės laikais buvo švie- 

į šuolių, kurie girdėję pasakojant 
j apie šį įvykį, spėliojo, jog tai 
i galėjo būti romėnų pinigai.

ilU
kiu geros sveikatos 
plunksnos mieliems 
bendradarbiams ir 
jams.

Linkiu visiems nepaliaujamai 
kovoti už Lietuvos laisvę ir 
dirbti jos žinc'nių gerovei.

Antanas Vaičekauskas 
Lietuvos kariuomenės 
kūrėjas-savanoris
East St. Louis, Illinois.

Dviejuose horizontuose arba sakyti, kas juos Įgaliojo tokias 
koordinuotas kolaboravimas [teises pasisavinti ir okupantui 
Lietuvių Žurnalistų S-gc’s Gar- naudingas instrukcijas skelbti 

bės teismas, kurio teisėjais yra 
J. Dagys, J. Vaičeliūnas ir 
Karka iš Toronto, išledio 
šiokį, nei tokį atsišaukimą 
tautą, bandydami 
išeivijos spaudą, 
mas, išleistas gegužės 2 d 
spausdintas Naujienose 
žės 9 d- yra toks:

“LŽS nariui užklausus, 
BĖS TEISMAS randa reikalin
gu pareikšti sekantį:

Joks laisvajame pasaulyje iš
einantis lietuvių laikraštis (re
daktorius ar korespondentas) 
neturi nė juridinės, nė morali
nės teisės atimti (ar apriboti) 
LŽS nariui teisę lankytis okup. 
LIETUVOJE ir kt- komunistų 
valdomuose kraštuose. Asmens 
Laisvių (HUMAN RIGHTS) 
respektavimas turėtų būti prak
tikuojamas kiekviend lietuvių 
leidžiamo laikraščio.

šių dienų vak. pasaulyje išei
nantieji lietuvių laikraščiai (ne 
visi) perdaug talpina poleminių 
laiškų (asmeninių, organizacijų 
veikėjų), tikslu “parodyti teisy
be”, kita paniekinti, net ap
šmeižti (dažnai su anoniminiais

■ parašais). Visuomenė tuo pikti
nasi, nebenori skaityti laikraš
čių, ypač jaunimas. Gėda dabar 
ir prieš būsimas kartas! Tas 
kenkia mūsų vienybei ir geram 
lietuvių vardui. Mūsų nuomciie, 
LEIDĖJAI IR REDAKTORIAI 
PRIVALO tas kovas, ‘išsiaiški
nimus” SUMAŽINTI. Yra ir pa
vyzdingų laikraščių, kurie išsi
verčia be tos kenksmingos PO
LEMIKOS . . .”

Tos pačios dienos Naujienų 
vedamoje pabaigoje tuo reika
lu taip rašoma:

— Prieštaraujame prieš ne
garbingą “garbės teismo” kiši
mąsi į lietuvių spaudo's teisę in
formuoti lietuvius, mūsų žurna
listinės inteligentijos šunuode
gavimą okupantui ir prašom pa

tai p rašoma:
— Suvažiavimas apsvarstęs 

vieno LB Los Angeles apylinkės 
lietuvio pateiktą laišką, kuria
me jis skundžiasi dėl kai ku
riuose lietuvių laikraščiuose pa-j 
sircdžiusiu anoniminiu autorių 
straipsnių, niekinančių jo var
dą išsigalvotais įtarinėjimais ir 
insinuacijomis, vieningai pas
merkia tų laikraščių neatsakin
gą akciją, nedarančią garbės 
lietuvių spaudai ir kviečia vi
sus geros valios lietuvius pa
remti neatsakingoj spaudoj už
puolusius, o anoniminius auto
rius ragina nebijoti dienos švie- 
so's.

Rimčiau .pažvelgus į nusikun- 
dimus ir garbės teisme sprendi
mus, rimtas žemaitis trumpai 
pasakytų:

— Dievą glėbiais, velnią kū
liais . . •

For your headache get 
extra strength and safety, too.

Anacin® has extra strength.
More strength than any reg
ular headache tablet. And
Anacin combines that strength regular strength headache 
with safety. tablet. Gives you safety you

Like all leading headache expect with extra strength you 
tablets, Anacin starts with a want. Read and follow label 

directions.

Ilgą laiką Telšiuose veikęs ki
no teatras vadinosi DŽIUGAS, 

r šokių bei vaidinimų 
Žemaičiai ir kitomis pro- 

pritaikė Džiugo vardą, 
mėgo.

O. Algmivienė

Kas yra tas “nukentėjęs” ir iš (jjrį)ti už 
kur kyla kocTdinuoto kolabora- kratinėje 

nei vimo priegaidės 
“į duoda “Draugas” 

kontroliuoti 106 numeryje. T 
Tas pareiški-'LB Vakarų Apyg.

ir at- žiavimas ir aprašymo pabaigoje 
geg'i

tas ir JAV čempionas Kovale- 
kas, surinkę kiekvienas po 8 taš
kus. Paskutinė vieta atiteko Da
nijos didmeisteriui Larsenui, 
surinkusiam tik S’/Į taško... 

juodomis figūromis. Tuo Larsenas, matyti, žaidė ne pri
zui ir aukštai vietai gauti, o vien 

me- (t’k savo malonumui. Ir iš tikro 
kad, j jis turėjo didelio malonumo, 

su stipresniu gavau kadangi jis vienintelis iš visų 
sugebėjo laimėti partiją iš Kar
povo. Be to, net ir būdamas pas
kutinis turnyro lentelėje, jis vis 
dėlto gavo keturis tūkstančius 
doleriukų...

Deja, turnyre nedalyvavo — 
ne savo politiniais sumetimais— 
antrasis pasaulio žaidėjas Vik
toras Korčnojus, su kuriuo A. 
Karpovas laimėjo mačą dėl pa
saulio šachmatų vainiko santy
kiu 6:5 su daugybe lygiųjų, 
taigi, šiaip ar taip, ne labai įti
kinančiu rezultatu...

Jei būtų galėjęs turnyre da
lyvauti V. Korčnojus, tai tur
nyro “svoris” būtų buvęs žy- 

| miai sunkesnis. L. U.

GERIAUSIA DOVANA
Kiekviena* lietuvi*, kuriam rūpi gimtinio kratto laisvė ir lieto- 

riq gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau ii rardintomis knygom!*, 
čia suminėtai knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jucos Kapečlnsk**, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuva, bėgimą nuo bolievikij ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 pal. kietais drobės virbeliai* kali

Juozas Kspsčinsks*, IŽEIVIO DALIA. Atsiminimai 
yra natūrali ankstesnlųj 
kuriančio ir patvariai įs 
struota. 300 psl Kaina 7 doL

ilKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO* .LIETUVO*. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakluose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus apraSymal ką ji ten matė, kokia* 
kalba* girdėjo ir ką lai žmonės pasakė. 96 pal.. S1J0. Yra taip pat 
Ižversta į anglu kalba.

M Zottanko. SATYRINĖS NO VĖL ĖS. Genialiu* rusu rąžytojo 
80 Mtyrinlu novelių. ISO pusL, kaina &.

D. Kuraiti*, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriau* pastabom* neapgauna Intualsto ir agltpropo propaganda bei 
afaaaakavtaud. AM knygea paražytos lengvu, gražiu sfflfrrml

Prat. P. Pakarkite, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 178 p*L dokumentuot* istorinė studija apie prūsu tikima 
Kaina H.

Vincas žamaltU. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS PARAiTĖJB, 
M p*L Kaina IU8.

tla tr kiti laidiniai yra fnnasl
MAUJIBMOSB. 17W s«. HALSTWD ST^ CHICABO. ILL. MMĖ

Man—Barte* ralaai < aeala arte* vkaakanf y aite Ir prlda <>*!
lak] pMMat perteMB

Šių metų gegužės mėn. 8 d. Čekoslovakijos čempionas Hor 
Kanadoje pasibaigė dešimties 
didmeisterių šachmatų turny
ras. Buvo sužaista 18 ratų, t.y. 
kiekvienas su kiekvienu žaidė 
po dvi partijas: vieną baltomis, 
kitą 
būdu buvo eliminuotas laimin 
go atsitiktinumo faktorius 
kas negalėjo nusiskųsti, 
štai, girtli, 
žaisti juodomis figūromis.

Sovietų didmeisteris — da
bartinis pasaulio čempionas 
Anatolijus Karpovas (kirčiuoki
te' KArpovas, o ne KarpOvas!) 
ir pasaulio eksčempionas Mi
chailas (žinoma, ne Maikel!) 
surinkę po 12 taškų iš 18 gali
mų, pasidalijo pirmąjį ir antrą
jį prizą. Taigi, šiaip ar taip, su 
Zucharu (sovietų parapsicholo- 
gas, kuris tariamai hipnotizavo 
Korčnojų mačo dėl pasaulio 
čempiono vardo metu), ar be 
Zucharo, Karpovas jau ne pir
mą kartą įrodo, kad jis šiuo 
metu pelnytai turi pasaulio 
čempiono titulą.

Trečia vieta atiteko vengrų 
didmeisteriui Portišui, surinku
siam 1014 taško. Gal kai kas 
pasakys, kad pusantro taško 
skirtumas nedaug teturi reikš
mės, bet iš tikrųjų šitokio stip
rumo turnyre kiekvienas pus- 
taškis labai daug reiškia.

Ketvirtą vietą laimėjo Liubo- 
jevič, Jugoslavijos didmeisteris, 
surinkęs 9 taškus. Penktą ir 
šeštą pasidalijo jaunas olandų 
didmeisteris Tiemanas ir buvęs 
pasaulio čempionas Spaskis,, su
rinkę po 8l/> taško. Septintą, 
aštuntą ir devintą vietą pasida
lijo Vakarų Vokietijos čempio
nas, matematikas Huebneris,

Dramatiškai besikeičiančiuAse gamtos scenovi

TheDi-Ger 
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T u ' - fTĮJ . » I H ,
dotis apysakomis, bet dokumentais, kurie jam, būnant 
Valstybės Saugumo nepatramento pareigūnu,, buvo 
prieinami ir žinomi.

Lietuviams būtų daug Įdomiau, jei p. Dainauskas 
būdamas Vidaus reikalų ministerijas direktoriaus pa
reigose, savo akimis matė visą Lietuvos okupacijos ei
gą, iš Vidaus reikalų ministerijos...
> Amerikon atvykę tremtiniai Šitaip žodžiu nupasa
koja Vidaus reikalų ministerijoje vykusius rusiškos 
prievartos veiksmus:

— Antanas Sniečkus, Lietuvos komunistų partijos 
jaunasis sekretorius, paskutinėmis Lietuvos nepriklau
somybės savaitėmis slaptai gyvenęs Kaune, sovietų tan
kams prišliaužus prie vidaus reikalų ministerijos var
tų, pats Įėjo į ministerio kabinetą, padėjo revolverį ant

Ft?S| stalo ir liepė direktoriams prisistatyti... Tada ministe-
I rijoje buvę 5 driektoriai. Kiekvieną direktorių apklau- 
sinėjęs,' kokios jo buvusios pareigos, liepęs atsistaty
dinti ir prisistatyti A. Guzevičiui - Gudavičiui, o kai 
atėjo eilė Dainauskui, tai Sniečkus jam taręs:

— Tu niekur neisi. Tu pasilik čia . . . Tu man bū
si reikalingas . . .

Ar toks pasikalbėjimas buvęs, ar jo visai nebuvo, 
Sniečkui mirus, sunku būtų patikrinti. JĮ galėtų tiktai 
pats Dainauskas patvirtinti, ar paneigti ar buvo toks 
pasikalbėjimas. Sniečkus kiek mums žinoma, jo nepa
rašė ,o jeigu ir parašė, tai posniečkiniai kompartijos 
pareigūnai jo neleidžia paskelbti. Kol jis nebus pas-

i kelbtas, tai apie jį nežinosime, bet žinome, kad p. Dai- sienių reikalų ministeris atva
žiuotų į Maskvą rugpiūčio 23 d. reikalų ministeris von Ribben-

* * *

$34.00
$18.00

Naujiena* eina kasdien. Įžaki riant
>18.00 sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben-no.oo -----
I 3-50

drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
UI. 60608. Teist 421-6100.
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Aiškumas būtų naudingas
Jonas Dainauskas mokslinę savo karjerą pradėjęs 

savo draugų sekiojimu, padarė didelę pažangą. Pradė
jęs paprastu sekliu, jis pačioje Lietuvoje tapo pasitikė
jimo vertu amatininku. Vidaus reikalų ministerijos jis 
tapo departamento direktorium. Baigęs Kauno univer
siteto teisių fakultetą, jis pakilo žymiai greičiau, negu 
buvusieji jo mokslo draugai.

Jam sekėsi, nes buvo darbštus, mėgo knygas, daug 
skaitė ir praleido daug laiko Įvairios praeities studi
joms. Yra surinkęs kelis lietuvių tautos praeitį liečian
čius dalykus, iškeldamas, faktus, kokius paprasto isto- 
rikoGakisrJjūttj neįžiūrėjusi.^Karo metu jamM^ko—dirbtiv-- x-------- - - . - . -
įvairiais amatais. Amerikos-lietuviams jis pagarsėjo’Sniečkum ir nušviestų, kur jis galėjo būti naudingas... 
įvirtais amatais. . Amerikos lietuviams jis pagarsėjo-lietuviams.

vakarų Gudija iki Narevo, Vi- 
slos ir Sano upių atiduodamos 
S. Rusijai. Pripažintos rusų pre- 

Rugpiūčio 21 d. Vokietija ga- Rusijos pakto pasekmių Japoni- tenzijos į Besarabiją ir Suomi- 
vo palankų Stalino atsakymą? jai. Ji atsisako sudaryti tvirtą 
Jis sutinka, kad Vokietijos už- sąjungą.

Tą dieną Vokietijos užsienių

LIŪDNOS IŠVAKARĖS

nauskas, buvęs departamento direktorius, visą pirmos 
okupacijos metą dirbo kartu su Sniečkum Vidaus reika
lu ministerijoje.

Ponui Damauskui nereikėjo prisistatyti Guzevi- 
čiui, jam nereikėjo slapstytis, kaip visai eilei tos mini
sterijos tarnautojų, jo nesiuntė į Sibirą, nesiuntinėjo į 
Maskvą jokiems papildomiems kursams, bet leido . . . 
būti naudingu ...

Visieins lietuviams klausimai būtų daug aiškesni 
jei p.- Dainauskas aiškiau nušviestų“’ pasikalbėjimą su

lietuviškų ir rusiškų - knygų pardavinėjimu, istoriku,- 
skautų vadovu, žurnalistu, knygų recenzentu ir įvairių 
neaiškių dalykų aiškintoju. Jis mėgsta eiti- į gilesnę lie
tuvių tautos praeitį, bet kartais nuo karto paliečia ir 
daugelio dar prisimenamą 
mybę.

DIDELIUS VYRUS PRISIMENANT
i. Gyvename dabartimi ir žvilg- naturų ir apie dvylikos tūkstan- 

Lietuvos nepriklauso'|snį kreipiame į ateitį. Tačiau; čių savanorių - kūrėjų-
Įtiek dabartis,.tiek ir ateitis sta-i

Sutartį pasirašė už vokiečių 
vyriausybę v. Ribbentrop, už S. 
Rusiją — vyriausybės įgalioti
nis. V. Molc'tov. Taip du pasau
linio masto plėšikai pasidalijo 
Rytų Europą ir pasirašė (kaip 
jie patys skelbė) krauju suce
mentuotą sutartį.

* * *

Iš rugpiūėio 23 į 24 d. vėlyvą 
Rugpiučio 23 d. Ribbentropas naktį prasidėjo stikliukų kilno- 

_ . ’ jimas- Pirmąjį tostą pasiūlė
ciniais ir tremties laikais. Visur riui pranešdamas, kadpirmo- Stalinas- už'-Hitlerį, pareikšda- 
ir visada jie buvo aktyvūs sa- sios trys valandos konferencijos nias, kad žinąs kaip; vokiečiu 
voš tautos veikloje. Juos mato- su Stalinu ir- Molotovu ką tik tauta myli savo Fūhrerį, dėlto 
me Vlike, Laisvos Europos ko- pasibaigė. Pirminė jog rusai nc'rįs išgerti ūž jo sveikatą. Mo- 

reikalauja, kad mes Liepojos ir lotovas išgėrė už Ribbentropo 
Ventspilės uostus pripažintume Schulenburgo sveikatą. Pas- 
kaip jų įtakos sferą. Prašo Hi-‘kiau Molotovas pakėlė savo sti- 
4"1 art ■na"Uvri Yrt-iTii-rv.Tzx oi-i Fil-i i ■« _ • ~ •-» v i.klą pne Stalino, pareikšdamas, 

kad Stalinas buvo tas, kuris šių

tropas lėktuvu įskrido į Maskvą 
Rugpiūčio' 22 d. Japonijos am- sutarčių pasirašyti, ši žinia, kad 

basadorius pareiškė nerimą dėl’ vokiečių-rusų derybc's pasibai- 
galimų neigiamų Vokietijos S. gusios visišku susitarimu, radi- 

 .  .. — jo bangomis pasklido po visą
pasaulį ir- jį gerokai Sukrėtė. 

* * *kratai.
Ištisas knygas būtų galima 

parašyti apie jų veiklą caristi- 
niais, nepriklausomybės okupa-! siunčia skubią telegramą Hitle-

mitete ir visur, kur tki reikalin
ga Lietuvos laisvės akcija. Išei
vijoje parašė ir stambius savo 
atsiminimų veikalus, kurie ano 
Lietuvos prisikėlimo laikotar- 

ipio pažinimui ture didelės ver- 
}tės.

Į-. + .. c , .. . . . I aaoa^.ueKir^iu^bidĮ šiandien čia prisimename du’ Bet nieko nėra amžine; Bai-
Sių metų gegužes^ d. JIS, Damauskas, /paminėjo j tomą ant-., praeities didelius visuomenininkus ir vai-’gėsi ir šių dideliu mūsų tautos

1 bendraminčio ir'bendradarbio ankstyvą ?mirtį. yį-1 zjau^ames savo protėvių kii-jsfybininkuS) kurių įna^ sta. Vyrų veikla m. gruodžio 
is būtų buvę įdomu, j'ei Dainauskas, minėdamas sa- ^1S’. ais ar ais, tant valstybę taip pat buvo labai; mėn. New Yorke mirė prof. St.

savo bendraminčio ir bendradarbio ankstyvą mirtį. Vi
siems būtų buvę įdomu, jei Dainauskas, minėdamas sa
vo draugo mirties sukaktį, būtų paminėjęs jo Įnašą i lie
tuvių visuomeninį gyvenimą ir lietuvišką kultūrą, bet 
jis to nepadarė. Vietoje kirsti iš peties, p. Dainauskas 
vadovavosi praeitais metais Vilniuje okupanto išleista j Negalime įsivaizduoti tautos 
apysaka. Teisybė, prie jos yra prikergta, jog tai esan- j atgimimo be vyskupo Motiejaus 
ti dokumentinė apysaka, bet ji vis dėlto yra apysaka, j Valančiaus, Simono aukautu, 
Rimtesnieji istorikai apysakomis nesivadovauja, bet P.01?0 Basanaviciaus’ Vmco Ku- 
Damauskas turimų savo žinių apie savo bendradarbi linio ir visos eiiės da’buotojų. 
nepaskelbęs, vadovaujasi vien apysakos “faktais”, o vė- Į visuomenininkų ir kovotojų, 
liau pasigenda, tokiai studijai reikalingos aiškumos.! kurių šiandien jau ir vardai 
Pašventęs Lietuvos Statuto praeičiai daug laiko, jis 
priėjo išvados, kad geriausiai naudoti dokumentus, o ne 
apysakas; tačiau savo draugo atveju jis verčiasi apysa
komis ir bando sudaryti Įspūdį neaiškios tikrovės. Apie 
savo bendradarbio veiklą p. Dainauskui nereikėjo nau-

džiuojamės-jų palikimo vaisiais 
ir dažnai juos statome sau pa
vyzdžiu. Taip yra kitose kultū
ringose tautose, taip ir nas mus.

ryškus tai prof. Steponą Kairį ir Kairys, o 1965 m. taip pat gruo- 
Kiprą Bielinį. St. Kairys buvo džio mėn. New Yorke .mirė ir 
vienas iš Vasario 16 akto signa-, Kipras Bielinis. Išeivijoje esan- 
turų, o K. Bielinis tais pat me- tieji lietuviai, ’ prisimindami jų 
tais grįžo iš Rusijds, kur už lie- atliktus didelius darbus savo 
tuvišką veiklą dar caro laikais, ’tautai, Lietuvių Tautinėse ka
po 4 metų kalėjimo buvo ištrem-įpinėse jiem bendrai pastatė pa
tas į Sibirą. Sugrįžęs tuoj pra-, minkius. Paminklų atidengimas 
dėjo veikti Šiaurės Lietuvoje įvyks gegužės 27 d. Tą pačią die- 
partizanų štabe, taip pat savi- ną po pietų šių vyrų prisimini- 
valdybių ir kooperacijų organi- mui Jaunimo' centre bus vaka- 
zavime. j pienė su menine programa; Ati-

1920 m. ir prof . Kairys ir K. daryme ir vakarienėje visliom ė- 
Bielinis išrenkami į Lietuvos nė kviečiama : dalyvauti,. Taip

daug kam nežinomi, kaip ir to
Nežinomo kareivio, kurio atmi
nimui tautos stato paminklus. Steigiamąjį seimą, Jie buvo’ vi- pat, pagal išgales, savo auka 
Taip pat negalime įsivaizduoti suose trijuose Lietuvos demo- prašoma prisidėti paminklų pa- 
Lietuvcs valstybės atstatymo be1 kratiniuose seimuose. Jie abu statymo išlaidoms padengti, 
videšities Vasario 16 akto sig- buvo bekompromisiiliai demo- P, Venclova

tlerio patvirtinime. Jo sutiki
mas buvo greitai gautas.

Pasirašyta Nepuolimo sutar- metų kovo mėnesį savo' kalba, 
tis tarp Vokietijos ar S. Rusijos- ’ 
Abidvi vyriausybės pasižada ne-: 
pulti, neremti puolimo prieš ir 
nesidėti į jokią valstybių gru
pę, nukreiptą prieš antrąją, su- 
sitariančiąją pusę; abidvi pasi
žada tartis su antrąja visais 
bendro intereso klausimais. 
Kartu pasirašyta ir pregkyos 
sutartis.

Tą dieną dar buvo svarstomas 
Rytų Europos pasidalinimo 
klausimas ir pasirašytas slaptas 
protokolas. Susitarta, kd šiauri
nė Lietuvos siena reprezentuos 
Vokietijos ir S- Rusijos įtakos 
sferų sieną. Ryšium su tuo Lie
tuvos interesas Vilniaus srityje 
pripažįstamas abiejų šalių. Lie
tuva paliekama vokiečių, o Lat
vija ir Estija priskirtos rusų įta
kos sferon. Buvusios Lenkijos 
teritorijoje vakarų Ukraina ir

kuri gerai buvo suprasta Vokie
tijoje,—priyedėprie dabartinių 
poiitikb$f santykių ’pakitėjimo. 
Stalinas su Molotovu, -pakartoti
nai siūlė tostus už nepuolimo 
sutartį už naują vokiečių rusų 
santykių erą ir UŽ vokiečių tau
tą. Ribbentropas pasiūlė tostą 
už Staliną, už sovietų vyriausy
bę ir už palankią santykių rai
dą tarp Vokietijc’s ir S- Rusijos. 
Atsiskiriant Stalinas pareiškė, 
kad Sovietų vyriausybė priima 
naująjį paktą labai rimtai. Jis 
galįs garantuoti savo garbės 
žodžiu, kad Sovietų Sąjunga sa- 
.vo partnerio neišduos.* ♦ *

Rugpiūčio 23 d. Italijos mir is- 
teris Ciano kalbasi su Vokieti- 
Krosigk. Ciano Įspėja, kad ne
žiūrint vokiečių sovietų pakto 

(Nukelta i 6 psl.)

BIRUTE KEMEŽAITE

A. KAIRIO “PO DAMOKLO KARDU”
(LITERATŪRINĖ KRITIKA)

(Tęsinys)

Todėl kun. Radvila tą draugystės idealą stato 
pirmoje vietoje. Kad Gordonas yra fanatiškas 
marksistas, jo tautos priešas, bedievis, žmogžu
dys, žemos moralės, kun. Radvilai yra šalutiniai 
klausimai. Tai tau ir kunigas! Dievo vardu sten
giasi mylėti velniąl Net keliose romano vietose 
yra pabrėžiama, kad kunigo pareiga yra padėti 
visiems be išimties, nežiūrint koks tas asmuo be
būtų, visiškai nesvarstant, nesigilinant Į tos gel
bėjimo pareigos esmę, jos vidinį turinį. Todėl toji 
parama Gordonui yra vykdoma ne amžinojo gy
venimo, ne dvasinio gėrio prasme, bet remiama 
tik laikina žemiškojo gyvenimo egzistencija — 
gyvybės išsaugojimu. Tokiame pat žemume yra 
pastatyta ir draugystės sąvoka: kunigo troškimas 
draugauti su banditu. Užmirštant posakį: “Pa
sakyk su kuo draugauji, tada aš tau pasakysiu, 
kas tu pats esi!” Kaip matome, romane nepripa
žįstama ne tik idėja ir sąmonė, bet atmetama net 
ir dvasia. į pirmą vietą yra iškeliamas gamtiš- 
kunu". būtis, materija. Todėl visai nenuostabu, 
kad tokia 'rtkme yra vedamas ir bedievio, mūsų 

"tautos^ priešo Gordono santykiavimas- sų.lįetuyiu 
■ -kunigu Radvila

Jeigu marksistą Gordoną, atėjusį pagalbos 
prašyti, kun. Radvila būtų sutikęs ne kaip jaunys
tės dienų draugas, bet kaip kunigas (pilna to žo
džio prasme) ir pastatęs sąlygą; Tik tada padė
siu, jeigu atsisakysi keršto bei žmogžudžio veiks
mų, tada Gordonui nieko kito nebūtų likę — tik 
sutikti. Tik tada būtų atlikta kunigiškoji pareiga 
— pasitarnauta. Dievui ir tėvynei: išgelbėta siela 
ir, tuo pačiu, Gordonas būtų atitrauktas nuo lie
tuvių ir aplamai žmonių žudymo. Tačiau kun. 
Radvila negalėjo taip pasielgti todėl, kad autorius 

'jam į galvą įkalė savo nuomonę (įsitikinimą). 
Cituoju: “.. .man draugystės idealas yra pats kil
niausias, nepakartojamas ir nepakeičiamas jokiu 
kitu idealu.” Reiškia, aukščiau stovi net už tėvy
nės ir Dievo meilės pareigos idealus.

Taip kun. Radvila ir pasielgė. Užmiršęs kuni
gišką pareigą: žmonėms skelbti Kristaus tiesas, 
priminti jo įsakymus (nežudyk, nekerštauk, ne
paleistuvauk), pasmerkti blogį, dėti pastangas 
atitraukti Gordoną nuo ateities nusikaltimų, kun. 
Radvila, kaip ir autorius, aukščiau už savo parei
gą iškeldamas praeities draugystės idealą, užsi
čiaupia. .. Bijo Gordonui pasakyti tiesą į akis, kad 
ji» žmogžudys, Lietuvos ir Dievo priešas, versti 
jį nuo to atsisakyti, bijodamas, kad jo neužgautų 

’ir nesudrumstų jų draugišką nuotaiką. Kunigas 
'tūpčioja, pataikauja Gordonui, stengdamasis kuo 
^labiau pabrėžti savo draugiškumą, lyg jis būtų

pati giliausia žmogaus buities esmė Visai nesi
gilindamas, nesistengdamas suprasti, kad saugo
damas Gordoną tokį, koks jisai yra (tautos ir 
Dievo priedas), kartu su juo saugoja ir jame esantį 
blogį, sudarydamas progą, jam išėjus į laisvę, vėl 
žudyti mūsų tautos žmones ir veikti prieš Dievo 
įsakymus. Tai nesąmoningas pareigos tėvynei ir 
Kristaus mokslo principų išdavimas. Tokiu būdu 
kun. Radvila su savo bendradarbiais yra nesąmo
ningi tėvynės ir Dievo išdavikai. Sužinojęs, kad 
Gordonas bus nužudytas, kun. Radvila Dievui tei
sinasi, kad jie nekalti, nes viską darė, kad apsau
gotų Gordono gyvybę, tartum Dievui labiau rū
pėtų žmogžudžio kūnas (materia) negu jo siela. 
Klausydamas išpažinčių, kun. Radvila svajoja, 
politikuoja, lyg “kompiuteris” aklai duodamas iš
rišimus ir skirdamas atgailas.

Tačiau Gordonas, šaukdamas, kad jis mark
sistas ir tokiu liks iki mirties, savo idealų neiš
duos, nežiūrint kiek jie žiaurūs, žemi ir niekingi 
dabarties akims; grasindamas kerštu, religijos, 
moralės sugriovimu, visišku pasaulio sukomunis- 
tinimu; drąsiai prikišdamas krikščionims jų nusi
kaltimus; nelaikydamas savo ideologinius priešus 
draugais, — stipriai komunistinės sistemos prin
cipus apgynė, tapdamas komunistiniu didvyriu. 
Ir reikia balsu kvatoti, kai po tokių žydo Gor
dono minčių, kun. Radvila atlaidžiai svajoja: “Do
vydas atvyko pas jį, nusižemino, sušuko “gelbėk”,

4 — NAUJI Bh

priėmė kunigo paslaugą, pasitikėjo juo, nežiūrint 
išsižadėjimo savo kabinete anais metais. Ar tokiu 
veiksniu jis nepaneigė savyje bedievybės prado, 
neatsisakė piktosios dvasios, neišvarė iš savęs 
velnio...”

Koks kvailumas! Argi žodis “gelbėk” reiškia 
nusižeminimą? Kaip jis nepriims kunigo paslau
gos, juk pats tik dėl to atėjo, kad paslėptų?! Rei
kia stebėtis, kad toks naivus, visiškai kunigo pa
reigų nesuvokiantis kunigėlis, po tokių savo 

į šventų” minčių, marksistui Gordonui nepakišo 
šv. Komunijos. Juk jis ne vykdamas į bažnyčią 

; gailėtis už savo nuodėmes, bet eidamas pas tary- 
' binius partizanus buvo nušautas...

Kaltinimai be atkirčio
Šiame romane autorius, žydo Gordono lūpo

mis, stengiasi skaitytoją įtikinti, kad baisiausi 
priešaij didžiausia pasauliui grėsmė, buvo, yra ir 
bus ne komunistinė Rusija, ne Vokietijos naciai, 
bet išimtinai tik žydai. Tai keršto revanšas už 
krikščionių ir nekrikščionių kadaise žydams pa
darytus ir dabar daromus nusikaltimus. Cituoju: 
“Socializmas, komunizmas, marksizmas, anarchiz
mas ir šimtai kitokių “izmų” yra žydų išradimai 
tautoms skaldyti, idėjiniam chaosui kelti, jauna
jai kartai dezorientuoti iki pasaulyje liks dvi tau
tos ir dvi denominacijos; žydai ir nežydai/’

(Bus daugiau)
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UR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
radical Buildins) TaL LU 5-6446 
giuima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374*800*

DR. C. K BOBELIS
GENITO-URINARY SURGERY

BNDD No. Aa 3878711 
5025 CENTRAL AVĖ.

St. Petersburg, FL 33710 
Tel. (813) 321-4200

aR. PAUL V. DARGJLfe 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1738 S. Monheim Rd., Westchester, ik 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir

APIE PABALTIJO TAUTAS
Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai

KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Tek: 562-2727 arba 562-2728

FLORIDOJE MIRĖ JONAS JASIiNSKAS

titiko

"AI gyvasis, aš buvau numiręs ir štai esu gyvas per amžig amžius".
Apr. 1:18.

Svarbiausias Evangelijos mokslas yra mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus 
prisikėlimas iš numirusių. Jėzaus mirtis parodo mums didžią jo ir jo Tėvo 
meilę. Tačiau dieviškojo plano įvykdymui ir visos žmonijos palaiminimui 
reikėjo, kad Jėzus atsikeltų iš numirusių ir pasidarytų mūsų išganymo Vadu 
ir visos žmonijos Atpirkėju. Dėlto Jėzaus pasakyta: “Aš esu gyvas ir jūs bū
site gyvi”. (Jono 14:19). Tokie Šventraščio pareiškimai palinksmina mūsų šir
dis, atgaivina ir sustiprina mus, nes matome, kad jau arti prisikėlimo rytas 
ir ilgai lauktoji Tūkstantmetinė diena, kurioje Viešpats palaimins visus ir nu
šluostys visas ašaras nuo kiekvieno jam pasidavusio ir jo klausančio žmogaus 
maldavimas už mūsų nuodėmes.

(Tęsinys)

padalijimas, labiau (datuotas 1387 m.) panašus į 
vokiečių okupantams, skandiiavų pavadinimą.
gyventojų pasidalini- Galimas dalykas, kad XIII—

n ui gentimis. Apie tai kalba is- XIV a. prūsų—lietuvių gyven- 
oriniai šaltinai ir ap e tai ma- tojai šiuos pavadinimus panau- 
yti iš pačių sričių pavadinimų, dojo, žymėdami savo apsigyve- 
ies tik Semba, Galinda ir Sū- nimo vietas- Tačiau nėra jokio 
lava at tinka tų genčių etnon:- pagrindo tvirtinti, kad tų sričių 
nams (Semba — ‘žemiai”, ”že- pavadinimai sietini su etninių 
inai”, Galinda— galindai, ”gc- prūsų — lietuvių pasiskirstymu 
iad”, Suduva — sūduviai). Ki-;į skalvius, karšuvius, nadruvius 

tų sričių pavadinamai sudaryti ir 1.1- 
pagal prūsų — lietuvių vietovių, 
ir jų floros bei faunos būdingas 
savybes. Srities pavadinimas 
Sxaiva (šalavija) galėjo būti 
kilęs nuo žodž:o “saivas” (sy
kas) arba “šalvis'’ (upėtakis);
Karšuva —nuo žuvies “karšis”.' 
Abi sritys pasižymi žuvingomis* 
upėmis- Nadruvos pavadinimas- 
gali būti išvestas iš žodžio “dra- 
vis”, Notaųgcis — nuo “tankus” 
(tankus, senas miškas); Varme, 
vėliau — “Vermeland”, “Eim- 
land” — nuo “Varmun” (rau
donas), Barta — nuo “bartis” 
(miško bitynas). Sritis Pame- 

j dė — gavo vardą nuo ją dengu
sių miškų, medynų (prus-: “po 
median,” liet.: “pamiškė, pa
ruodė”, latv.: “pamežs”, “Pagu- rius Martynas Gudelis, 
dė — pagal kalvas (lenkiškai ■ 
vadinosi “Pogurzona” ar “Po- :

(Bus daugiau)

SV. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

Mažeika Evans aSUDEGINO DR. ANTANO 

GUSTAINIO PALAIKUS
klausė LŠST Romo Kalantos 
kuopai, Lietuvių Bendruomenei 
ir kitoms organizacijoms.

Tačiau neilgai teko jose veik
ti, pradėjo sveikata silpnėti. Pa
guldytas ligoninėn patyrė, kad 
serga kepenų vėžiu. Po šešių 
savaičių kančių, 1979 m. balan
džio 28 d. atsiskyrė su šiuo pa- 

______  v šauliu. Nuliūdime liko artimieji 
j rijoje antros eilės buhalteriu.1 ir giminės Lietuvoje. Rep. 
j

Vėžio ligos iškankintas, balan
džio 28 dieną St. Petersburg, 
Floridoje, su šiuo pasauliu atsi-

DR. A. B. GLEVECKAS skyrė ats. aviacijos leitenantas 
GYDYTOJAS IR chirurgas j jonas JASINSKAS. Velionis
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103 rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DB. FRANK PLECKAS' \r

buvo gimęs 1908 m. spalio 27 d.
1931 m. baigė Civilinio Aero 

klubo Kaune skraidymo kursus

OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI

i dirbti Užsienio Reikalų Ministe- 
i •• • _ i_______  u,.u
j 1933 m. atliko karinę prievolę 
Į Karo Mokykloje, išeidamas at- 

__ Į sargon jaunesniojo leitenanto 
VaL agai susitarimą. Uždaryta treč. į laipsniu.
OR.LEONAS SEIBU^' S

j liaučiuje sekretoriumi, o 1938 
Į metais baigęs Vytauto Didžiojo 
Universiteto Teisių Fakultetą 
buvo paskirtas Užs. Reikalų Mi
nisterijos protokolo skyriaus 

j sekretoriumi. 1939 metais buvo 
J paskirtas Attache Lietuvos Pa-1 

siuntinybėje Talline, Estijoje, o 
sekančiais metais perkeltas į 
Lietuvos Konsulatą Chicago j e.

Okupacijos pasėkoje maži
nant Lietuvos pasiuntinybių ir 
konsulatų etatus, iš tarnybos 
.pasitraukė ir įsigijo vištų ūkį

261? W 71 St. Tel. 737-514S
Tikrina akis. Pritaiko akinius 

“contact lenses’”
ir

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Ofiso felef.: 776-2880
Rezidondi©* Maf^ 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Saftdra praktika, MOTERŲ Ilges, j 
Omat 2652 WEST 5nh S1SSET

Tai. PR 8-1223
JFISO VAL.: pirm., antrad., treciao. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL tak. šoštadie- {

CICERO, III. — Praeito šešta
dienio rytą laidotuvių direkto
rės Vance šermeninėje artimie
ji žmonės ir draugai atsisveiki
no su mirusiu populiaru gydy
toju dr. Antanu J. Gusenu — 
Gustainiu, mirusiu nuo kanki
nančio vėžio.

Atsisveikinimo kalbas pasakė 
Sandaros redaktorius Gr. La
zauskas, Cicero • lietuvių respub
likonų partijos atstovė Bronė 
Motušienė ir Naujienų redakto-

Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH WESTERN AVE.

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

sa w • —« — — —v V * VHV- » ------ ~|į-------------------*

uaia 2-4 vuL popiet ir kitu laisu J Vineland, N.J., kuriame su žmo- 
uasal susitariau. ■ na dirbo eilę metų.

Į Po karo pardavę ūkį, Jasins-į
pagal susitarimą. ’ na dirbo eilę metų.

Žmonės ir beždžionės
CHARLOTTE, N.C. — Bur- 

moje archeologai, kasinėdami 
senienas, atrado galvos kaušo 
kaulo dalytę ir iš jos nustatė, 
kad tai yra prieš 40 milijonų
metų gyvenusios primatų veis- gurzona” — kalvuota), bet ti
les, iš kurios “išsivystė bezdžio- krau nuo” krūmų — “gudkar- 
nės ir žmonės”. Dabar dar stro- kliu” (prus.: 4‘po gudian” _
piau kasinėja, ieškodami dau- kraštas apaugas gudkarklio 
giau kaulų fragmentų.

Kasinėjimus toliau tęsia Rus-! 
sei I. Ciochon iš Mandalai, El- 
wyn Simons iš Duke universi
teto ir Donald Savage iš Ber
keley universiteto, Calif. Jeigu 
pasiseks įrodyti radinio senumą, 
tai “žmonių ir beždžionių” am
žius Žemėje nukeliamas dar to
liau — iš 30 milijonų iki 40 mi
lijonų metų.

Didžioji Vance šermeninė bu
vo veik pilna. Atėjo p atsisvei
kinimą didokas skaičius jaunų, 

■ bet buvo daug ir vyresnio am
žiaus daktaro draugų ir buvu
sių pacientų.

Laidotuvių muziką tvarkė irĮ krūmokšniais). 1

(1) Kai kurių šių pavadini-: giesmes giedojo Genovaitė Gied- 
mų etimologiją kitaip aiškina raitienė._______ __________
Kazimieras Būga (K. Būga, j Dr. Gustainis - Gusenas buvo.

Amerikos
Draugijos 
draugijos 
gydytojai 
profesiniais reikalais, kad nega-

Lietuvių Gydytojų 
steigėjas ir Dantistų 
narys, bet lietuviai 
buvo tiek užimti savo

Aparatai - Protezai, IMd. ban-į 
dažai. Speciali pagalba kJioma.: 

Ct* į Area SuDDortz) ir t C . I

Ucs. WMt <3rd St, Chicago. VL 60629
Telef.: PRospect <-5084

PERKRAUSTYMA1

MOVING
Lakamai — Pilna apdrauda 

TEMA KAINA
R. ŠERĖNAS
T»l. WA 5-8063

kai nusipirko vasarvietę Ocean 
City, N.J., kurioje poilsiaudavo 
ir nemaža lietuvių. Velionis ak
tyviai .reiškėsi ne . tik lietuvių, 
bet ir amerikiečių organizacijo
se. Eilę metų buvo Ocean City 
viešbučių, motelių ir restoranų 
draugijos pirmininku.

Pasitraukęs į poilsį, 1976 m. 
apsigyveno su žmona Floridoje, 
St. Petersburg apylinkėje. Čia 
tuoj įsijungė į visuomeninę veik
lą. Kurį laiką buvo F.A. Lietu
vių klubo vicepirmininku, pri-

gos pavadinimą šis lingvistas 
išveda iš žodžio “notungaris”, 
paimto iš senovės lietuvių kal- 

,bos suduvūų dialekto; šis žodis-.
i reiškė -netašytas- neapsukrus SjoTSųiti''savo atstovo atei- 
zmogus , k. Būgos aiškinimas ^,„1, su iškeiIauj!mė,u pOpu. 

s Gerai sugyvenanti vedusiu neįtikina, todėl, kad jis nepaais- jjarįu savo kolega.
pora gali pasakyti tūkstančius kiną to žodžio kilmės. Sūduviai, Atsisveikinimo iškilmės baig- 
dalykų visai be žodžių (Kiniečių nebuvo Notangos gyventojų kai-’tos Lietuvos himnu. Artimieji 
priežodis). įnynai ir todėl visai keista ieš- ^uvo pakviesti pietų.

------- koti šio' žodžio etimologinio iš- j Visus dr. Gustainio - Guseno 
© Nustatyta, kad širdies mu- aiškinimo jų kalboje. Jeigu sū- laidotuvių reikalus tvarkė jo sė

simo dažnumas priklauso 
jos dydžio’. Mažesnė širdis 
ša dažniau.

EUDEIKIS
GAIDAS-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

sveikinti su iškeliaujančiu popu-

nuo duviai laikė Notangos gyvento- Liudvika Dubauskienė.
Rep.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš ftairiy atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

Tel. 376-1882 arba 376-5996
b-

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS .
Visos pretremea H WOPA,

Liatuvly kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3.-30 vaL popiet šežtadieniais 
ir sekutadieataU nuo £30 iki 9:30

Vedėja Aldona Daukve 
Telef.: HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, ILL. 60629

y11 ' m 11 -............. . ...................

I £ ‘^Lietuvos Aidai’
I .KAZĖ BRAZDŽIONYT6

Programos vedi|a

Kasdien nuo pirmadienio iki

Seštadieniats 7—8 vai vek.
Visos laidos iš W0PA stoties, 

banga 1490 AM.

iš WT1S stoties 1110—AM banga.
2646 W> 71M Street 

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

- Jei it not# Mmeafa, kurie 
užsisakyti Naajteuas, pra- 

iome atsiųsti jq adresus. M«s 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaites nemokamai,

niu- jus “grubiais”,/‘netašytais”, tai
•Jie galėjo ir neišgalvoję jiems 
: pavardžiavimų, bet vadinti pa- 

pla- čia gyventojų sritį Įžeidžiančia'duoja, kad pinigas yra viskas, 
nuo j a visai kitokias atomo kros- prasme Pagaliau, nei Būga, nei o kai jis subręsta, tai sužino, 
nis, kad nekiltų jokio pavojaus. jo šalininkas G. Gerullis neįro- ‘kad tikrai taip yra. (Oscar Wil

de, kad pravardžiavimas “no-'de).
tungaris” buvo taikomas tik--------------------
Notangos gyventojams. j § Ne stoka meilės, bet sto- 

i šalavijos (Skalvos) pavadini-- kojimas draugiškumo padaro 
mo Būga nepaaiškino; jis nau- nelaimingas vedybas (Friedrich 
doja šiam paaiškinimui kitas Nietche).
transkripcijas - “Skalvi j a, Ska- -------------------
lovija, Skalevo, šalova, šalveraj ę Jeigu norite, kad apie jus 
Šalvenland”, bet etimologiškai gerai kalbėtu, patys apie save 
jų neiššifravo. Vienas iš pa va- gerai nekalbėkite.
(tinimų — “Skc’lva, Skalva” Paskalis.

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

— Amerikos inžinieriai
f Jaunimas dabar tik įsivaiz- 2533 W. 71st Street

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef. 476-2345

Microwave Cooking 
Saves Time & Energy

f? ?' II?~įj<

Chicagos

Lietuviu

Laidotuvių

Direktorių 

Asociacijos

With all the emphasis pointing to our dwindling energy 
resources, today’s homemaker can do her part ha conserving 
energy through programmed microwave cooking.

Continuous testing by Frigidaire home economists has 
proved that many foods can be cooked in up to 75 percent leas 
time than it takes with a conventional range. With the addition 
of a ‘"memory” feature in a new electronic Tovch-N-Cook 
microwave oven, a homemaker, with the touch of her finger, 
can program the unit to change its setting automatically.

For example, the homemaker can set the control* to defrost 
for a certain length of time. At the end of the defrost period, 
the oven allows for a holding time, then it will cook the food 
at the preset power level and cooking time, or the preset 
cooking time and speed.

Every recipe developed for microwave cooking has been 
timed to minutes and seconds. However, a microwave oven is 
more than just a super-fast energy saving cooker. Itt versatility 
seems limited only by the homemaker'* own ingenuity in soiv^ 
ing mealtime problems. Here’s a 10 minute recipe:

8

. 1

2 
%

Cheddar cheese aoup 
tableapoona water 
teaapoon celery salt 
Sliced almooda

ilices (8« pkg) thiib- 
sliced boiled ham 

slices (6oz pkg) Swiss 
cheese

can (15 02) green
asparagu* speanų x
drained

1. Separate ham dices and lay them o© a flat, flurfhea. Cat 
each cheese dice in half crowwiee, and place atop each ham 
dice. Top each with 2 to 3 asparagus spears. Rod and place m 
a single layer, seam side down, in a 12x7W4nch ghes baking didu

2. Combine aovp, water, and celery nrit; epoen raenly oear 
asparagus4iam rofla. Cover with plastic Ctau

3. Microwave on Medfam for 8 to 10 minntea. PfaetiMs

The home pictured above 
doesn’t appear much different 
than any typical suburban 
home. But It incorporates en
ergy-saving features in de
sign* materials, and appli
ances ^hieh can cut enerzT 
weeds by ip U M percent It 
hat twt. heat-cfreulatin g 
Heatilator Fireplaces (right), 
designed to draw room air in 
through the lower vents, 
warm it and then re-direct 
the heated air back lute the 
^room.

The more effective uw of 
energy-saving dftdPTk materi
als and appliances can well 
save up P>t»e hafT the cost of 
heating and cooling our homes. 
This claim is being proven by 
Hrv Yort> Long Island Sav
ings Bank. Ito *Centenergy 
*76 " house was built to demon- 
etrate the many practical ways 
of conserving energy. The to
tal edditlottal cost of these 
improvement vm approxi
mately >4,000 . . . projected to 
be amorUsed within 4 to I 
yean through reduced tt-

mlatlon within wmRs 
ing as well as in earthen berms, 
aj-cond the foundaticn, orient. 
tation to seasonal tun atti
tudes, energy-savlnt appli
ances and flreptaM.

The two HeatiUtor Ft-*- 
places re-drculate heated 
Dark Into the room. This fea
ture Ainne reverses the wuax 
heat loss characteristic of mo* 
fireplaces, according to the d*- 
signers of “Centenerty "M.1*

The fireplaces MippUerf 
or Heme Crafts, lnc~ Fknl 
Park, Nev York, HeaiUatcr 
Fireplace, A Division of Vepv 
Industries, Inc„ located U Mt 
Pleasant, Twa, manufactures 
a complete Une of 
freestanding *s< w<IL- 
mounted freplaces . 9 9

YIELD: 4 to 6 aanangB.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AMSULANSO
PATARNAVIMAS

TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE,

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. Tek: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. TeL: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayettt 3-3577 i

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-113!

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DI. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Tek YArds 7-1911 h

NAUJIENOS. CHICAGO 4, 111. Tuesday, May is, 1379



TRUMPAI

Mį, motelio savininkas ir Palangos 
**(Jūių šaulių kuopos pirmininkas,

r '9

- uai* su-ul-iu Sąjungos ■ Trtstovir *stiva-
gg***^^^ 
įSk, £

žiąvime gegužės ULir 20-d.- Ta 
proga jis aplankė Naujienas, su-

Madelįne Butkeviciute i^sWino Su rc(Jak toriais, donif
Gage Parko mokyklos dalyvavo- - • . ... „ . - , , •1, , 'Jo- * eluviska spa.uda ir kylan.konkurse meniški? plakatų, pro- :• . . „ - . £: 1 , . cionns problemomis. Gaila., kad
paguojaneiu aplinkos bei apvlm- ,f. .. . 1 „ t negalėjo matrti ir susitikti se
kės gražinimą. Ji laimėto Beau-1 ' t- - ..., . ? . . .. , - . _ nų savo paz štamą, dirbanti
tmnl Ircago komiteto bei. Ro- ----- f

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimai 
REAL ESTATE FOR SALI

„ ,Naujienose. Jis via apsistojęs
tūry klubo prem ją. Pietvaka-!, '
rių apylinkėje buve* prenrijūoti: j 
tik 6 plakatai.

— Romas Giedra su žmona į 
Lidija iš okupuotos Lietuvos 
gegužės 1 d. pro Romą atvyko 

, Į JAV. Pabuvę savaitę pas glo
bėjus, vyks Į Los Angeles mies
tą, kuriame gyvena Romo tė
vas.

— Baltimorės Lietuvių Spor' 
to klubas Įsteigė lietuvių beis
bolo komandą. Ji žais miesto ly
goje kiekvieną ketvirtadienį 
6:15 vai. vak. Svann parke, ne
toli HancVer gatvės tilto. Vy
resnio amžiaus lietuviai dar 
prisimena garsėjantį beisbolo 
žaidėją Vaitkų. Naujam sportoi 
vienetui linkėtina geros sėkmės.

— Nora M- Michalskytė, York, 
Pa., 13 m- St. Patrick moky
klos mokinė, gavo' aukso me
dalį iškalbingumo konkurse, ku
rį globojo Optimistų klubas. Ji 
kalbėjo tema “Ką aš savo aki
mis mačiau”, apsilankydama 
Rusijoje ir okupuotoje Lietuvo
je. Jos tėvas Tomas Michalskis 
yra Pennsylvania kolegijos Spe- 
ciasių propromų direktorius.

— Jonas Kalpokas, St. Peters
burg, Fla., Sunshine Sky way Į New Orleaną.

Žmonos seserų Rukuižų ir Sirutį 
kaičių šeimose. Dėkui už vizitą 
ir už peiktą auką.

— B. Katilius iš Montreaiio/ 
be raginimo pratęsdamas prenu
meratą, savo gerus linkėjimus 
atlydėjo $5 auka. Dėkui. Taip 
pat dėkui tos apylinkės tautie
tei, užsisakiusiai Naujienas vie-' 
neriems metams, bet pavardės' 
prašiusiai neskelbti.

-------------------------- -—- ------------- ------------- —- -------- —
PASKOLOS PERKANT NAMUS,. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 

IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIM0KĖJIMAIS.:
DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į: , * ?7*

PETRAS KAZANAUŠKAS', Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill Tel. Virginia 7-7747

I susirinkimas įvyks gegužės 15 
d. 6 vai. vak. Joanos svetainėje, 

— Skaitytojas iš šiaurinės 4258 S. Maplewood. Po susirin- 
miesto apylinkės, ateinantis kar-kimo bus vaišės- žinią pranešė 
tą į savaitę nusipirkti Naujienų! 
numerius, sveikindamas 65 m.- 
gimtadienio proga, įteikė $20
ir paprašė išrašyti kvitą tik Jo- Tarot Card Readings. Saturday 

į 11 to 5 no appointment neces.. 
Įsary. ELINOR JAKŠTO, 17 N

DAR SENA KAINA ’t?f >

LABAI SVARUS 2 butų namas jr 
garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.
NAUJAS 2 aukštų mūro namas Mar
quette Parke. 2 butai po 6 kambarius

Registruokite savo namus, 
biznius, sklypus pardavimui jau 
26-tus metus veikiančio j įstai 
goj, o pirkdami pasiteiraukite.

. Du butai, medinis su skiepu ir ga- ‘ queue_ rarK.e. uuu..
Kai Vokietijos užsienių rei- ražas. Švarus, gerai prižiūrėtas. 63 ir.lr trecias gražiame beismante. Dauo

Bet greitu laiku Mussolinis į ka
ro veiksmus įtraukė ir Italiją.

* * *
I

— Utenos Draugiško klubočics (California ’’r 44 St. kam
pas). Uniformos žiominės. •

Po pamaldų visi vyksta į Ro
mo Kalantos paminklo atidary
mo iškilmes šv. Kazimiero Lie
tuvių kapinėse. Dalyvavimas 
būtinas.

Kuopos Pirmininkas
— DENGIAME ir taisome vi

sų rūšių stogus. Garantuojame 
už savo darbą. Esame apdrausti. 
ARVYDAS KIELA. Skambinti 
tel. 434-9655. (Pr.)

sekr. A. Brokevičius-

■ Horoscopes or Astrologica

Troy.
Du butai, mūrinis, įrengtas skiepas 

auto garažas. Avers ir 26-ta.
Medinis namas su geležies (Hard-

vertingų priedų.
. 2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 
{garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800. ' ; ;•

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug nrįedų. Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $60,000./

MODERNUS z aukštų mūro namas, 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

kalų ministeris išskrįdo į Mas
kvą pasirašyti sutarčių, tai tą 
dieną, pas Hitlerį atvyko Angli- 
jos atstovas Handerson. Jis a*riware) prekių krautuve. Nebrangus, 
vežė Chamberlaino laišką, ku
riame priminė, kad karo atve
ju Anglija kovc's už Lenkiją, Bet 
tas Hitlerio nesulaikė nuo nu
matyto žygio, nes Lenkijos li
kimas jau buvo išspręstas. j 

i
Rugpiūčio 24 d. Lenkija pas

kelbė slaptą dalinę mobilizaci
ją. Po kaimus motociklais burz-; Gausus namŲ pasIrinkilnas 
gėjo policija ir vežiojo šauki- ’ pietvakariuose 
mus. Tas palietė ir Vilniaus 
krašto vyrus. Komendantai, ku- BUDRAITIS REALTY 
rie dar iki vakar dienos uždari- Įvairi apdrauda —INSURANCE 
nėjo lietuviškus laikraščius ir BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 
mokyklas, staigiai pasidarė la
bai švelnūs ir pradėjo kalbėti 
apie “jūsų ir mūsų laisvę”-

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax

no vardu. Dėkui.

— Vanda Smilgytė iš New.|STXTE St., Rm. 1717. Mes kal- 
925-8392. Professional Member 
American Federation of Astro
logers. (Pr-)

— Kelionių į Vilnių 1979 m 
jau paruoštai. Marius Kiela:

(312) 737-1717. (Pr.)

— ŠEKSPYRO KOMEDIJĄ 
“VASARVYDŽIO NAKTIES 
SAPNAS” vaidina Jaunimo Te
atras š. m. geg. 20 d., sekmadie
nį, Jaunimo Centre. Režisuoja 
Darius Lapinskas. Tai retai pa- 

i’sitaikanti ir ypatingai mokslei
viams naudinga proga pamaty-

Orleano atvyko aplankyti savo 
mielos mamytės Marijos Smil- 
gienės Motinos Dienos proga- 
Jos lankėsi Naujienose. Malonu 
buvo ją pamatyti ir patirti, kad 
jai gerai sekasi. Ją glc'boja la
bai geros draugės šeima, dirba 
gydytojo kabinete ir mokosiJ 
Vandutė, gyvendama Naujienų 
kaimynystėje, daug padėdavo 
administracijos darbuose . bei- 
patarnaudavo svečiams pikni
kuose. Trečiadienį ji išskrenda;

TEISYBĖ, PERVIRŠIJANTI
RAŠTO ŽINOVUS
IR FARIZIEJUS

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujieną vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipias I visu* skaT 

tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei lietuviškos spau-.

Į JT ------- ---------------- ’ti klasikinį veikalą lietuviškai.«sjme dovanai, 
tr„,--K—  ---- -• -1-1—■-• 1 -”-f

Ar Dievo galia yra žmonių 
tradicijose ar Dievo žodyje?

Pasiklausykite šios įdomios 
radijo programos šiandien 9:15 
vai. vak. banga 1490-AM per 
“Lietuvos Aidus”.

Pareikalaukite knygelės. 
“Kaip atgimti iš naujo”. Prisių-

I 2951 W. 63rd St- Tel. 436-7878

REALESTATE

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

kam nuomininkus 
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

Vaidina jauni aktoriai, kurių 
tarpe yra dar visai nesenai atvy
kusi iš pavergtos Lietuvos. Bi-

Lithuanian Ministries
P. 0. Box 321
Oak Lawn, IL 60454tfos pirmūną pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuviu dienraštį, lįetai prie iėjimo. (Pr.) 

su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, _ tiksĮu_ sudaryti nenutolk“
taip pit pavargtos Lietuvos ir jos žmonių gėrovei, bendromis Jėgoms į ★ Solistai R. Mastiene J. Vaz- 
----- “ - rea ! nelis ir akt. J. Jakštvte atliksn» i

I meninę programą Dzūkų Drau
gijos tradiciniame baliuje gegu
žės mėn. 19 4- 7:30 v-v. Jauni“ 
Ino Centre. Staliukus rezervuoti 
tel.: 925-9159 arba 927-5980.

: DĖMESIO “KLAIPĖDA” 
JŪRŲ KUOPOS ŠIAULIAMS
š. m- gegužės mėn. 20 d. 9:30 

vai. ryto visi uniformuoti “Klal- _ . _
pėda” Jūrų Kuopos Šiauliai ren- kartotinai įspėja; jo'g jis nujau- 
kasi prie Brighton iPlarko bažny- čia ir tiki, kad Hitleris klysta.

stama grandis? ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
f \ ‘ ‘
riekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino Hetuvišku 
kalą renesanso.

VIS, PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

įkaityti Ir platinti Naujienas, atsirado mecenatą, kurie prisidėjo prie 
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems įkaitytajam*.

* UŠZA.O*. U—> ___i-J ZJ”- L - •’_____

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

Mūsą bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus Ir mūsą namus” 
intorė M Miškinytė paskyrė $50 premija. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatą, kurią vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstyto* rude
niniame Naujieną piknike. _____

Visas Ir visus kviečiame 1 didžiai* talka.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymą, bei salintą skaitytoj? reixxutar 
prašom* pasinaudoti žemiau eaan&omi* atkarpom!*.

NAUJIBNO9
1739 SO. HALSTID ST.
CHICAGO, IL MW*

susirašinėjimo Išlaidai. Priede

Pavardė Ir vardu

Adresu

v Užsakau- Naujiena* kaip dovaną savo _
yra nauja* įkaitytoji*. Priede doL

Pavardė Ir vardai .----------------------------- ----

, kurir

Adresu

Spouvoriaus pavardė, vardas Ir vietovė

♦ Platinimo vajau* proga, palaikydama? lietuvišką spaudą ir Naujieną 
P*stanga*, prašau jas siuntinėti už pridedamu* _--------- . doL

Pavardė Ir vardu

Adresu

• Platinimo vajau* proga, prašau siuntinėti Naujiem* dvi savaite* raripa. 
Hnimni nemokamai be jokiu įsipareigojimu.

Pavardė ir vardu

Adresu

Pavardė ir vardu

Adreau

Pavardė ir vardu

i iraau

Solistai R. Mastienė, J. Vaz-
LIŪDNOS IŠVAKARĖS

(Atkelta,iš 4 psl.) W f
Britanija ir Prancūzija kariaus 
ir kad Ašis nėra-pasiruošusi sū- 
jo's finansų minįsteriu Schwrin- 
žlugdymo karui, koks turėtų 
prasidėti. Schwerin —jam atsa
ko, jog Hitleris metiki, kad Įvyk
tų karas su Britanija ir Pran
cūzija. Tuomet Ciano vėl pa-

Rugpjūčio mėn. pabaigoje hi- HELP WANTED — MALE 
tleris sukvietė augštųjų karinin-' Darbininką Reikia
kų susirinkimą. Jis nušvietė Vo-.
kietijos-S. Rusijos sudarytas sir* Reikalingas su praktika MA- 
tartis, primindamas, kad karas ŠINISTAS dirbti su Lathe ir 
yra neišvengiamas. Nes Angli- Bridgeport mašinomis. Geras 
ja karui dar nepasiruošusi, o atlyginimas, viršlaikiai. 2317 
tarpininkai su savo pasiūlymais W. 59 St. - Tel. 4761100.
jo planų nesuardys. Karą nunia- j-----------------------------------------
tyta pradėti rugpiūčio 26 d-

Rugpiūčio 25 d. Hitleris siūn-
TOOL MAKERS

Class A - With Tool & Die Repair ex- 
. . perience: Nite Shift - Top Wages -eia informaenu Taiska Mussoli- Company Benefits which include Fam-

Paid Vacations?.

MARIJA NOREEKIENĖ

2608 West 69th St, Chicago, UI. 60629 > TeL WA 5-2787
----- Didėlis pasmhkfihas geros rūšies įvairių prekių' 

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chicago, DL 60629. — TeL WA 5-2737

niui, kad Japonijos atsisakvinas ^y. Hospital Plan,-13 Paid Holidays, 
sudaryti bendrą sąjungą ir ne
pakeliamos Lenkijos provoka-i 
cijo's privertė sudaryti paktą su’ 
S. Sąjunga. Dabar, karo atve-j
ju, s. Sąjungos palankus nusi-] Madison St. at 25th Ave. 
statymas garantuotas. Rumuni-i -p H j TI1 
ja negali įsikišti, Turkija turi- oellWOOQ, 111.
persvarstyti savo nusistatymą, i An Equal Opportunity Employer 
tai karas turi prasidėti bet ku-j 
ria valanda.

Ta pat dieną Mussonilis duo
da atsakymą Hitleriui ir užgi- 
ria Vokietijos-S. Rusijos paktą. 
Jis pasisako, kad supranta Vo
kietijos poziciją Lenkijos atžvil
giu. Jei Vokietija puls ir Lenki
jos sąjungininkai stos Į karą, 
tai Italija gali įsikišti, jei Vokie
tija duos ginklus ir žaliavas.

Rugpiūčio 31 d. Lenkija pas
kelbė viešą visuotinę mobilizaci
ją. Tai buvo nėrinio diena, nes 
visi jautė, kad jau prasideda

I karas.

SPRING DIVISION

BORG - WARNER

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

CICERO - išnuchnojamas 4% 
kamb- apšildomas butas su 2 
miegamais prie 19-tos ir 50 
Avė-, netoli CTA ir krautuvių. 
Teirautis po 5 vai. vak.

Tel. 863-7043.

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ

Praeities aidas.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago$ miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave.
Tel. 927-3559

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:
A. L A U R A 1 T l S 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775 — -a —.

A. T V ERA St q
Laikrodžiai ir brangenybė* 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street \ 
Tel. REpublic 7-1941

Siuntiniai i lietuvį
Ir kitus kraitua > 

F. NEDZINSKAS, 4063 Archer Ar. 
Chicago, III. 60M2. ToL YA 7-59K 

t— ' , ' „ /

Notary PvMit 
INCOMI TAX SIRVICI 

4139 S. MaairaraW. Tai. 154-7451 
Taip pat daromi Tartim*!, gbainią j 
Iškvietimai, pildomi pilietybė* pra

šymai ir kitokį blankai. J

IN LIFE

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fraternalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
. darbus dirba.

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS, dolerių
* ' ' apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
' z-N z . >

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių dranga* gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, įlekiančiam 
aukštojo mokslo ir ją gyvenamo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metama.

SLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuomi veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA jsurMyti.

Galite kreipti* ir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
. , Nr* York, N. Y. 10001

M7 W. 30th St 
TeL (212) 563-2210

— Bagdžio vadovaujama Mar
quette Parko apylinkė organi
zuoja telegramų siuntimą atsa
kingiems pareigūnams.

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
DAR KITUS SKAITYTI 

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

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

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago, IL. 60629.

XI Frank Zapella

GA 4-M54

n*n Mta

tWStfUNCI

State Farm Life Insurance Company •'

IMPORTANT NEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM® Tablets are 

50% stronger than Doan’s.
Before you take Doan’s Pills for 

muscular backache, remember this: 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doan’s That means MOMENTUM 
gives you 50% more pam reliever per 
dose to relieve backache

To reduce pain, soothe inflammation 
so muscles loosen-you can move more 
freely tn minutes! There’s no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets Take only as directed.

No. 79

KAIP SUDAROMI Į 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphonsr 
Wells peržiūrėta, “Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomit 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00, 
su formomis — $3.90.

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

ADVOKATAS |
CHARLES P. KAL & Asioclate* 

2649 West 63rd Street,

Te|. 776-5162 
Trečiadieniais iš anksto susita
rus. šeštadieniais iki 12 ▼. i 
Vakarais tel. RE 7-5047. ! 

Raštinė veikla jau daugiau kaip 
40 metą, patarnaudama klientams. j(

Di-GeL . 
ti-Gu Antacid.
» jSf M >.* tf'r »**♦**<’

NAMJIlNGg, CHKAGė I, ILL "




