
The First and Greatest 
Lithuanian Daily in America

The Lithuanian Daily News
Published by The Lithuanian Ncwi Publishing Co.. IdC.

1739 So. Halsted Street, Chicago, Ill. 60W8 
HAy market 1-610C

Over One Million Lithuanian 
In The Lnited States

__________________________________________  THE L1THUAN1AH DAILY NEWS____________________________________________________
VOL. LX1I1 Price 20c. Chicago. III. — Sesi.jceius. — c'alurday. March IS. I9T8 61

*5

SANDELIU
SENATAS, 68 BALSAIS, PRIES 32, 

PATVIRTINO PANAMOS KANALO !
SUTARTIES 1 DALJ i*

Sutarties priešai organizuojasi kovai prieš 
antrąją sutarties dalį

WASHINGTON. D. C. — Amerikos senatas, aptaręs visus 
naujai paruoštos pirmosios sutarties paragrafus, vakar nuta- < 
re 68 balsais, prieš-32, ją patvirtinti ir pasiusti prezidentui pa
sirašyti. Politikai tvirtina, kad tai buvo pats didžiausias prezi
dento Carterio užsienio politikos laimėjimas.

Ne tik prezidentas, bet ir Vai 
stybės departamento atsakingi 
pareigūnai tarėsi su abejoja- 
nčjais senatoriais ir bandė juos 
įtikinti, kad Amerikai bus nau
dingesnė naujoji sutartis, negu 
anksčiau buvusios. Amerikos 
laivyno, marinų ir karo vadovy
bė taip pat yra įsitikinusi, kad 
šitoks susitarimas bus naudin
gesnis visiems.

Gavo reikalingus du treč
dalius balsų

Panamos sutarčiai patvirtin
ti reikėjo dviejų trečdalių bal
sų. Tš viso senate yrašimtas se
natorių, 67 balsai — turėtų su
daryti du trečdaliu. Preziden
tas gavo daugiau, negu du treč
daliu. Jis surinko net 68 balsus. 
Opozicija pralaimėjo pirmos su
tarties balsavimą, bet ji orga
nizuojasi laimėt Antrąją sutar
ties dalį. Pirmoje daugiau kal
bama apie Panamos kanalo gy
nybą ir perleidimą panamie
čiams 1999 metų paskutinę 
dieną.

Pasirodo, kad panamičiai su
tiko leisti Amerikos karo jė
goms ginti Panamos kanalą,, jei 
gu kurios valstybės bandytų ka 
nalą pagrobti ir primesti savo 
kontrolę. Be teisės ginti kanalą, 
panamiečiai pasižadėjo visuo
met duoti amerikiečiams pir
menybes permesti karo laivus 
iš Pacifiko į Atlantą ir atvirkš
čiai.

Padėkojo senatoriams 
Bird ir Baker

Prezidentas Carteris, patyręs 
apie senato nutarimą patvirtin
ti Panamos Kanalo susitarimą, 
tuojau asmeniškai patelefona
vo sen. Robert Byrd, domokra- 
tų vadui senate, ir sen. Howard 
Baker, respublikonų vadui se
nate, už pagalbą patvirtinti Pa
namos sutartįes pirmąją dalį. 
Reikia atsiminti, kad sen. Byrd 
ir šen. Baker pradžioje buvo pa
sisakę prieš sutarties patvirti-

Kovo 18: Kvintilė. šv. Jozapas. 
Gintarė, Vaigailė, Eimutis, si 
Rykvaldis.
Kovo 19: Verbų sekmadiens, 
Natilė, Alkas, Nautilė, Rimgailė, 
Vilas, Protenis.
Saulė teka 6:00, leidžias 5:59 
Orae: Ne laHae.

TRUMPAI 1$ VISUR
★

WASHINGON. — Aplinkos 
Apsaugos Įstaiga pranešė, kad 
ji paruoš įstatymą, kuriuo va
dovaujantis galės būti uždrau
sti motociklai, kurie važinėjant 
kelia kurtinantį triukšmą.

į — Prezidentui Carteriui pa
siryžus baigti anglaikasių strei
ką, doleris sustiprėjo Europoje 
ir Japonijoje. Japonų bankas su 
sirupinęs pradėjusiu japonų je
nos smukiTfiū"’^^“

— Federalinis teisėjas Ber
nard M. Decker nuteisė 54 me
tų unijos pareigūną Edward 
Auerbasich 10 metų kalėjimo ir 
Andrew Wievis 2 metų kalėji
mo už bandymą išgauti iš Joliet 
biznierių pinigų.

Taupymo bendrovėse padidė
jus santaupoms, bus lengiau 
gauti paskolas namams statyti 
ir taisyti.

—Prokuroras rengasi patrauk
ti teisman Joseph Schlitz Bre
wing Co už netvarkingą mokes
čių mokėjimą ir nesilaikymą pa 
tvarkymų alkoholio kiekiui kon- 
troluoti.

— Desplaines naujų namų 
statytojas Morris Simon pa
trauktas teisman už didelįų pa
skolų gavimą. Jis užstatė na
mus, kurie jau buvo kitoms įs
taigoms užstatyti.

— Schlitz alų gaminanti ben
drovė turės aiškintis teisme už 
grąžinimą pinigų kaikuriems 
alaus pardavėjams: prokuroras 
turi duomenų.

— Naujai pastatytas Mariott 
hotel is jau turi išnuomavęs kam 
barius 1985 metų konvenci
joms.

WASHINGTON. — AP pra
nešė. kad Kinų Liaudies Res
publikos valdžia savo teritori
joje, Lop Nor vietovėje, daro 
visokius sprogdinimus, praeitą 
trečiadienį išsprogdino kitą ato 
minę bombą, spėjama, kiek ma
žesnę už rugsėjo jų susprogdin
tą arti 20 kilotonų pirmąją bran 
duolinę bombą.

— Chicagos unionistai pradė
jo rinkti maistą streikuojan
tiems Pietų Illinois angliaka
siams.

nimą. bet vėliau, kai gavo pla- 
tesnių informacijų, tai ne tik 
patys pakeitė savo nuomonę, 
bet patarė ir kitiems už sutartį 
bataurtt v -

MEZGAMA ARTIMA LIETUVIŲ-UKRAINIEČIŲ TAUTŲ DRAUGYSTE
Nuotraukoje ukrainiečiu tautos .atstovas, Ukrainos Egzilinės Vyriausybės Krašto Apsaugos ministerio pavaduo
tojas, brigados generolas Madcenko sega Ukrainos Nepriklausomybės 6C-ties metu sukaktuvini Kryžiaus ordiną 
LKVS, Ramovė Chicagos skyriaus pirmininkui, kapt. A. Juškevičiui. Greta stovi šiuo pat ordinu apdovanotieji: 
pulk. J. švedas, pulk. K. Dabulevičius, Altos pirm, — Dr. K. Bobelis, L. Genr. konsule — Juzė Daužvardienė.

IZRAELIS SUTINKA PASITRAUKTI, KAI 
BUS TAIKAUS PASIENIO GARANTIJA

Izraelio kariai išvaikė visus palestiniečius iš 
pasienio zonos, gabenasi ju paliktus ginklus

TELAViVAs, Izraelis. — Libano demarkacijos zoną užėmu- 
‘ šieji Izraelio kanai kalnų pašlaitėse ir didesnioše kalnų uolose 
; rado milijonus dolerių vertus gerų ginklų sandėlius. .Pasienį 
saugusieji ir *u vietos gyventojas sauvaliavusieji palestiniečiai 
viską paliko ir nėri į šiaurę. Juos nugąsdino Izraelio artilerija 
ir galingieji Izraelio kombonešiai, turntieji nepaprastai taik
lias priemones bomboms išmesti.

Atrodo, kad palestiniečiai, pri
versti atiduoti ginklus Sirijos ir 
kilų arabų valstybių atstovams, 
to nepadarę. Išaiškinę, kad bus 
palikta demarkacijos zona Izra-i 
ei i o pašei nyje. kur Sirijos ka
riai nesirengia kištis, nes toks 
buvo Izraelio reikalavimas, pa-’ 
Jestiniečiai pradėjo vilkti į . 
markacijos zoną visus 
ginklus

Didžiausia Italijoje 
teroristu medžioklė

. 50,000 POLICININKŲ 
IEŠKO ALDO MORO

ROMA, Italija. — Vyriausy-j 
bė sutraukė j pačią Romą ir jos 
apylinkes 50,000 policininkų ir 
kareivių, kurie ieško prieš dvi 
dienas pagrobto italų politiko 
Aldo Moro. Policija pavyko nu
statyti, kad 11 vyrų ir viena mo 
teris sulaikė gatvėje ir nušovė 
penkis saugojančius policinin
kus. jį pagrobę, nusivežė. Poli
cijai pavyko rasti du automobi-

RusųLosmonautų 
rekordas

MORO BUVO PAGROBTAS 
. GATVĖJE

policijos vadas pas- 
buvęs Italijos prem- 
pagrobtas gatvėje,

liai, kuriais buvo vežamas Mo- nusileido Centrinės Azijos
ro iš vienos vietos į antrą, bet* 
jo paties dar nepavyko su-Į 
rasti. » j

Policija turi žinių apie kelis 
grobikus, bet nežino, kur jie 
šiandien slapstosi. Policija ir ka 
riuomenė saugo visus kelius ir 
takus, einančius iš Romos. Po
licijos vadas yra įsitikinęs, kad 
Moro dar tebelaikomas Romoje, 
bet jiems nepavyko nustatyti, 
kurioje vietoje jis yra.

ROMOS 
kelbė. kad

MASKVA. — Ilsiausio laiko 1iedas blIV<>
išbuvimo be oro erdvėje, skrai-'netoli Koliziejaus, kai jis buvo 
dydami Sojuz 27 erdvėlaivyje v<?Zf‘rn"s pasitarimą.
aplinkui Žemės planetą per 96' iš anksto pasirinktoje vietoje 
dienas rekordą pasiekė du sovie prieš Moro mašiną pasirodė ūž
tų kosmonautai — aviacijos pul slėnio automobilio numeri tu- 
kin. Įeit. Jurij Romanenko ir pinti lengvos psalvos mašina, at 
aviacijos inž. Georg Grečko.Jie-Į sidffrė prieš Moro mašiną, pas- 
du Sojuz 27 kapsulėj “švelniai” 

s ste-
pėse.

Lėktuvo avarija 
Bulgarijoje

VIENA. — Bulgarijos žinių 
agentąra BTA ketvirtadienį pra 
nešė, kad pakildamas iš Sofijos 
aerodromo bulgarų keleivinis 
lėktuvas nukrito ir avarijoje žu

'vo visi 73 >kridę žmonės — 66 
WASHINGTON. — Preziden- keleiviai ir 7 lėktuvo įgulos na

tas Carteris paskelbė .ateinantį riai. Tai skaitoma pirmoji šie-' 
balandžio mėnesį kovos su ve- met tokio didumo oro avariją ki 
žiu mėnesiu, pavadindamas vė-jtapus Gel-žinės Uždangos, 
žį labiausiai prisibijoma liga. 
Savo proklamacijoje Preziden
tas nurodo, kad Jungtinėse Am. 
Valstybėse šiais metais bus pa
daryta 700,000 vėžio diagnozių 
ir kad per tą laiką nuo vėžio 
mirs apie 390,000 amerikiečių. 
Prezidentas atsišaukia į medikų 
grupes, prašydamas apšviesti 
žmones žiniomis apie vėžį ir 
kip išvengti.

MASKVA. — Sovietai, atro
do, yra pasiruošę žūt-būt pra
žudyti vieną iš ryžtingiausių di j tvojo t 
sidentų, jau apie porą metų ka
lėjime izoliacijoj užrakintą Ana 
folijų ščaranskį. kurį kaltina 
buvus ČIA agentu ir “Sovietų 
valstybės išdaviku”, o tokiu kai 
tinimu gresianti bausmė yra 
mirtis, ščaranskio padėtį ypa
tingai apsunkino kito disidento 
Leonido Lipauskio “išpažintis” 
Sovietu slaptai (KGB) polici
jai, kad ščaranskis buvęs CTA

WASHINGTON. —pr. trečia
dieni sodinės piliečiai turėjo 
daug juos- policija turėjo daug 
darbo, g;adydama tuzinus ož
kų ir ož gaidžių ir visokių 
vištų ir veną asilą, kuriuos at
vežė sa ikuojantieji ūkininkai, 
ir paleido Kapitelio kalne, pro
testuodami prieš ūkininkams 
mokam.* 
m ės pr< 
spyrėsi 
vienas

prieš ūkininkams 
žemas kainas už že- 
ktus. Ypač atkakliai 
-tuojamas asilas, o|

gi vien; 
tvta b

sidūrė prieš Moro mašiną, pas
paudė stabdžius ir sustojo. Mo
ro šoferis taip pat bandė susto
ti. bet nepajėgė. Jis palietė prie
šakyje sustojusią mašiną. Iš su 
stojusios mašinos tuojau iššoko 
du vyrai, nušovė Moro šoferį ir 
jį saugojusį asmens sargą. Tuo 
pačiu metu iš šalyje esančių 
krūmų buvo paleisti keli šūviai, 
kurie nužudė Moro lydėjusioje 
mašinoje buvusius policininkus. 
Romos policijos padas pareiškė, 
kad esame karo stovyje ir gali
me laukti bet kurio užpuoli
mo.

CHICAGOS 300 MOKINIŲ 
MOKS IX) DARBŲ PARODA

Per visą savaitgalį, nuo kovo 
30 iki balandžio 2 dienos Moks
lo ir Pramonės .Muziejuje bus 
20-ji metinė viešųjų mokyklų 
mokinių mokslo darbelių paro
da, kurioje dalyvauja su savo 
eksponatais apie 300 busimųjų 
mokslininkų. Kitais metais tose 
parodose dalyvaudavo ir vienas 
kitas lietuviukas ar lietuvaitė. 
Kaip šiemet ?

ROMA. — Penktadienį Ro- 
moję prasidėjo didžiausia tero- 

i de-1 ristų medžioklė, kokios dar ne
galimus * ra buvę to seno miesto istori- 

Len naktimi buvo su- joje, tuojau po to, kai teroristai 
vežti palestiniečių turėti šautu- pagrobė buvusį Italijos minis- 
vai. kulkosvaidžiai, prieštanki-j terį pirmininką Aldo Moro, nu
neš patrankos, kanuolės ir ne-į šaudami penkis Morui saugoti 
paprastai didelės šaudmenų at- sargus ir jį pagrobę, pareikala- 
sargos. Visi ginklai labai tvar-'vo paleisti iš kalėjimo 150 areš- 
kingai sudėti sausai suraišioti šluotų “Raudonosios Brigados” 
ir stropiai saugomi. Be pačių barius teroristus. Ultimatumo 
naujausiųv ginklų, kalnuose ra- terminas duotas —48 valan- 
stos nedidelės maisto atsargos.d°s. Jei per tą laiką visi teroris- 

. Rasti dideli geriamo vandens Lai nebus paleisti, tai Aldo Mo- 
rezervuarai, bet buvo daug ir:ro bus sušaudytas.
sūraus vandens. Izraelio kariai- “Dabar esame karo būklėje”, 
stebisi, kuriais sumetimais pa- pareiškė Italijos vyriausias pro- 
lestiniečiai laikė sūrų vandenį?t sekutorius Giovanni Mateo. Nuo

Izraelitai būtu nežinoję, kur’ Penktadienio visas Romos mie- 
tie sandėliai buvo, jeigu draugų jstas kaiP tikrame karo st°- 
palikti palestiniečiai jiems ne-p^e’ 
būtų nurodę, kur tie ginklai bu-i 
vo ir kaip saugiai galima i 
jų prieiti. Palestiniečiai nema
nė, kad jiems teks skubiai trauk 
tis iš pasienio zonos. Jie gero
kai sunaikino pasienyje gyve
nusius Libano krikščionis ir už
ėmė jų apgyventas vietas. Tuo 
tarpu dar neaišku ar palestinie
čiai savo ginklus pervežė į Iz- 
aelio pasienį su Sirijos karo va
dovybės žinia, ar tai dar tiktai j 

’savo nutarimu. Atrodo, kari pa-l 
lestiniečiąi tikėjosi netolimoje 

ateityje įsiveržti į Izraeli, todėl 
ir sudarė dideles atsargas 
sienyje. 
* i ■* 7 r ■

Izraelio karo vadovybė. nau-|tiek neprakaituojama, 
dodama nelaisvėn paimtus ] 
lestiniečius. krauna rastus gink’to druskos iš prigimimo varto
jus j sunkvežimius ir gabena į’jant daugiau negu reikia, (o rei 
Izraelį. Izraelio kariams užėmus] kia labai mažai), gaunamas 

su visomis

Juodžiai pripažsta, kad Ro 
-s atsihėgėjęs ragais i dezijoje ir Pietų Afrikos juo- 
ninkui per uniformą, džiai geriau gyvena tik todėl, 
ožys ar oška buvomaĮ kad ten gyvenantieji baltieji pa 
kščiojant Kongreso rodė juodžiams, kaip viską ge

riau susitvarkyti.

> KODĖL JUODŽIAI MĖGSTA.. 
prie| VARTOTI DAUG DRUSKOS?

LAKE BUENA VISTA. Flo
rida. — Į tokį klausimą atsakė 
vienas Minnesotos universiteto 
profesorius tyrinėtojas Dr. Ri
chard F. Gilium, būtent, dėlto, 
kad Jungtinėse Am. Valstybėse 
ir kitose šiaurinio pusrutulio ša 
lyse gyvenantieji juodžiai tetu
ri tokį savo tėvų ir protėvių pa- 

j veldėjimą. kad karštose, sauso- 
ijse šalyse kaip Afrikoje, druska 

yra reikalinga papildyti, nes 
į prakatuojant kūnas prarastų 
į visą druską, kuri yra erikalin- 
jga, o šiauriniame pusrytulyje 

, kad or- 
pa-; ganizmas liktų be druskos. Dėl-

visus kelius, pasienio zonoje ra- kraujo spaudimas 
mu.

_  prezidentas Carteris pa- 
(<| Saudi Arabija tikrai 
akytus modernius lėk-

reiškė, k 
gaus už 
tavus.

__ Kovo pradžioje naujų au* 
tomobillų ; ardavimas Ameriko
je

— Tvirtinama, kad Pietų Ko- 
rėjos prezidentas Įsivėlęs į ky
šių dalinimą Amerikoje.

—Kalifornijoj sveikatos 
cialistams teko nustatyti, 
atmatoj nutekėdavo j vieną eže^

spe- 
kad

pasekmėmis.
NEW YORK N. Y. - Prezi-j “Aš manau- kad turėtl? dn’8' 

dentas Crater.; patarė Izrae. j vartomą sumažinti ma- 
i- • u • a nuošimčiais , pašalio vynausybei tuojau atšaukti!

. t *1 □ .i • kė Ih". Gilium.savo karius is Libano demarka-;
cijos zonos. Amerika supranta.; — ■
kad Izraelis turi teisę imtis ap-Įtija turės būti tarptautinė. Pa
saugos priemonių ir bandyti su-1 bartiniia pasienį saugojantieji 
tvarkyti įsiveržimus į Izraelio: karia i nepajėgė iki šo meto 
teritoriją, bet Izraelis neturi į tokios saugumo zonios išlaiky- 
teisės uimti Libano teritori- ti. Pasienio zonoje palestiniečiai 
jos. i sudarė didelius ginklų sahdė-

Izraelio atstovai pareiškė, kad liūs ir ruošė invaziją j Izraelį. 
Izraels yra pasiruošęs atšaukti»Bet tokios garantijos šiandien 
savo karo jėgas iš Libano že-j niekas dar negali duoti. Teks 
mės. kol bus gaamtija. kad iš į sudaryti tarptautinę karo jėgą. 
Libano teritorijos nebus ruošia- bet tuo reikalu dar nesusitarta 
mi įssiverjimai į Izraelį ir ne
bus žudomi Izraelio gyvento
jai, kaip jų buvo nužudytą pra
eitą šeštadienį. Bet tokia garan kacijos zonoje.

ir nežinoma, ar kada nors ji 
bus padaryta. Tuo tarpu Izrae
lio kariai pasiliks IJbano demar



Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Redaguoja PRANAS ŠULAS
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•tiem* darblninkami, kurie Juos 
i uždirbo.

Klausimu* ir medžiagą siusti: 4436 So. Washtenaw Ave., Chicago, III. 60632

ILGAI UŽSITĘSĖ 
.kNGUAKASIV STREIKAS

Nors angliakasiams algos bū
tų pakeltos per 3 metus 37% , 
taeiaa ir šį pasiūlymą anglia
kasiai atmetė. Vidutiniai angiia 
kasys uždirba $10.2o per valan
čią, be to jis galėtų gauti $475 
per mėnesi pensiją, gautų nemo 
karną gydymą iki $12,00, o ne
laimės atveju — dvigubai, dalį

sveikatos draudimo ir kt.
Paskutinėmis žiniomis, darb

davių ir unijų atstovai baigia 
tartis dėl naujos kolektyvinės 
darbo sutarties, kuri patenkin
tų abi besiginčijančias šalis.

KL. Malonėkite išvardinti, 
kokius leidinius iš Darbo depar
tamento galiu gauti nemoka
mai? O. D.

ATS. Jūs nemokamai galite 
simus dėl Fed. Darbo įstatymo &auti šiuos leidinius: a) a) The 
nuostatų? B. C.

ATS. Taip, Kreipkitės į arti
miausią įstaigą, jeigu jūs turi- 
tebetkurių problemų. Patiekite 
Fed. Darbo departamento įstai
gai visas žinias, kurias jūs tu
rite, tai ir atsakymas bus pil
nesnis ir išsamesnis.

KL. Pasakykite, kokius rekor 
dus reikia laikyti pagal Feder. 
Darbo įstatymą? G. Ž.

Walsh-Heal th Public Contract 
Act?, b) Rulings and Interpre
tations, c) General Regulation, 
Part 201, <1) The Walsh-Healey 
Fudic Contrucs Act Poster and 
Attachments. f

KL. Malonėkite iėvardinthkur1 
yra Fed. darbo departamento 
įstaigos skyriai Nį J.'

ATS. JAV Darbo departamen 
to Uždarbių ir Valandų bei Vie-

'IšųjU Sutarčių skyrių įstaigos;
.. Kontraktonus turi lai-1 (vvages pnd Hour and Public'

kyti šias žinias apie kiekvieną Į <^ntract Division) yra;' 
priimtą darbininką pagal Vie- j regiono (į kurį įeina Con. 
šyjų parangų įstatymo sutartį, Į secticut, Mainę, Massachusetts,

JŪS KLAUSIATE,

KL. Kokiomis bausmėmis 
baudžiami darbdaviai, jei pas 
juos dirba mažęmeciai? 1. L.

ATS. Darbdavys gali būti nu
baustas $10 bauda už kiekvieną 
dieną, kurią dirba mažametis.

* KL. Paaiškinkite man, jei 
darbininkas paduoda skundą 
prieš ;savo darbdavį, ar jis nuo 
to nenukenčia? H. B.

ATS. • Darbo departamentas 
paduotus darbininkų skundus 
laiko . paslaptyje, todėl dėl pa
duotų skundų darbininkai ne
nukenčia.

KL. Kokios yra nustatytos 
bausmės už parangos sutarčių 
įstatomo nusižengimus ? M. L

ATS. Pasirašiusi parengos su
tartį-valdžios agentūra gali 
panaiinti tą sutartį, jei ran
da, liad. firma nesilaikė. įstaty
mo nuostatų. Asmuo ar firma 
pripažinti nesilaikę įstatymo^ 
nuostatų trijų metų laikotarpy 
negali sii vyriausybe sudaryti 
parangos Sutarčių, nebent Dar
bo sekretorius ką kitą rekomen
duotų.

Vyriausias prokuroras (Tttor- 
ney General) gali iškelti bylą 
darbdaviams už darbininkams 
nesumokėtus uždarbius arba pa 
tiekti ieškinį nusikaltimu pada
rytiems visiems nuostoliams 
padengti, sulaikyti • kontrakto- 
riui priklausomų pinigų išmokė
jimą. . p. š.

KL. Kur galima gauti papil
domų informacijų apie Veišųjų 
Sutarčių įstatymą (Public Con
tract Act) ? C. V.

ATS. Jūs galite gauti nemo
kamą informaciją bei spausdi
ntų iš artimiausios Feedralinio 
Darbo departamento įstaigos 
bet kurioje valstijoje.

KL. Fed. Darbo departamen
to įstaiga suteiks man asmeniš
kai atsakymą į specifiškus klau

bute?^.vardas’ Pavardė> adre-|New liamphire, Rhode Island, Br. c. -Schw«rx, ir medinos AustraMioj*. yr« 

sas, lytis, užsiėmimas, b) Gum- Vermont valstijos) įstaiga yra vfenas U ryškiausi v kovotoju prieš komvntoną. Ssv© veiklą pradėjo 1940
1 debatais Que universiteto. Jis pastebėjo, kad n® gražbylystė, bet

II regiono (New Jersey/ New -*™*"*»
. pelningą sydytojo praktiM, pūną laiką pašventė veiklai pneš komvmzmą

?IorK valstijos) New lorke, jr tikslu IVSO m. atvyko į JAV, o 1953 m. įsteigė Christian /AntL 
N. Y. t ’^Communism Crusade, taigi šiemet sueina 25 sėkmingos veiklos metai. Veik-

III regiono (Delaware, Maty- los rėmėjams CACC teioiia biuletenį. Jis gaunamas rašant: PO Box 890,

mo data (darbininkams, jaune- ’ Bostone, 
sniems 19 metų amžiaus; c) Užj ] 
darbis ir dirbtos valandos peri 
savaitę ir kt. išmokėjimai.

Bus laikoma Fed. darbo įsta-* _ . ,
tymo laužj-mu, jei firma laikys land, Pennsylvania) — Phila- V”* CA,9T’L Te" dr. F. c. Įk.iMt<«
* J f J J nfilmai ir kl+nlriA nziftdfftmiMVisfinAc tzAiirlftc mA/lriaru Jie ir CACC

nepakankamus arba netikrus | deiphijoje, Pa. 
(klastotus) dirbančiųjų i'ekor- 
dus.

KL. Malonėkite paaiškintu j ~ Cleveian^ Ohio-
kaip ilgai dirbančiųjų firmoje 
daroo rekordus reikia laikyti?

S, C.

-IV regiono (Alabama, Flori-
i da, Georgia, Mississippi, South ‘

, juostelės, filmai ir kitokia prieskomumstmės veiklos medžiaga. Jis ir CACC 
orgamzaciįa palaiko ryšius su Amerikos* Lietuviu Taryba, daugelis lietuviu 

gauna minimą biuletenį ir yn veiklos bendrininkai bei talkininkai.

(Tfriny*).

3. Kaip vykdomi bolševikiniai “rinkimai”. Bolševiki
nė propaganda įrodinėja, kad visokie jų rinkimai esą 
“laisviausi”, demokratiškiausi visame pasaulyje”, kad tuo 
būdu “visa tauta parodo partijai savo pritarimą” etc. 
Tačiau visai ką kitą sako šiurpi tikrovė: Tą tiesą viešai 
patvirtina, kad ir pereitais metais laisvėn pasitraukęs 
MVD puik. Burleckis, turėjęs daugybę progų pats tokius 
rinkimus stebėti iš arti tiek Lietuvoje, tiek Sov. Sąjun
goje. Jis ne tik liudijo Kersteno komitetui, tiriančiam 
komunistinę agresiją, bet iš Muencheno taip pat kreipėsi 
“Amerikos Baiso” bangomis į savo tautiečius rusus. Vie
noje kalboje jisai rusams pavyzdžiu pastatė lietuviu, ku
rie įrodė, Kaip reikia priešintis bolševikų režimui, pab
rėždamas, kad laisvės troškimo lietuviuose užgniaužti 
nepavyksta nė boisevikams. Jis pirmiausia šitaip pavaiz
duoja “rinkimus” Rusijoje; žmonės seniai apsiprato su- 
tuo sovietiniu “falšu”, Kuris vadinamas “rinkimais”. Ru
sijoje niekas iš balsuotojų neina į specialiai parengtas 
rinkimų Kajutes — nebent dar prirašyti į biuletenį papil
domų partijos liaupsinimų. Tiesa, žmones eina balsuoti 
jau is pat ryto. Ateina ne dėl rinkimų, o dėl “bufeto”, pas 
cebejo kalbėtojas, bovietų propaganda, žinoma, pučia, 
kau tai yra ’’entuziazmo pasireisKimai”. O faktiškai — 
visai kas kita! Buietai apkrauti įvairiomis gėrybėmis. 
Desrelemis, sviestainiai, puna alaus, saldainių — ir vis
ką gaiima gauti labai pigiai. Ne balsavimo urna, o bufe
tas patraukia “rinkėjus”. Jau vaikai klausia motinas:

yra banke vaikų ir anūkų var- likti pagal savo valią — tiems; KUQH Dus vibon (rinkimai) — ir jlĮ laukia kaip Vo-
V regiono (Michigan, Ohio) du turlte <llk nepara-' vaikams, anūkam* į- kitiems1 lyKų. K1U sKuDa iŠ ryto “atbaiSUOti”, nes rinkimai jiems

—Birmingham, Ala. Jusft vienoa
VI regiono (Illinois, Indian#, 1 ‘

varau ar geriems žmonėms,, spaudai bei
- < . . ir. bū vaikų bei anūkų vardais), kulturmgoms organizacijoms,

. , |iJiQ2ies<>ta, Wisconsin) — Chi- gyvenime įvykti vi-
ATS. Te dirbančiųjų daroo , cagoje,HL 

rekordai reikia laikyti keturis Į 
metus. Rekordų mikrofilmų ko- ; 
pijąs galima laikyti, jeigu darb
davys numato, kad Fed. depar
tamento darbo inspekcijai tie 
filmai galės lengvai būti patiek
ti ir padarys nuorašus tam de
partamentui reikalaujanti

nes rinkimai jiems 
reisKia laisvą dieną, tad likusią dienos dalį non bent pa
silsėti. Jau apie lu-11 valandą buietai tusti. Kas vėliau 
ateina, nieko nebegauna — neoent dar pasigerti ir pa-KL. Pasakykite ar žmona šokiu nelaimi i L ypatingai auto-! ’ . , . . . - . . „ ,* J gah gauti savo pensiją ar tik soktL štai Koaei Rusijos rinkėjai jau atbalsuoja is pat

vyro pusę? t S J.
L . ATS. Žmona gali gauti soc.

VII regiono (Colorado, Iowa,] nobilio, traukinio susidūnmų; 
Kansas, Missouri, Nebraska, takioje , nelaimėję galte žūta.

i North . Dakota, South Dakota, Nesant sudaryto testamento,; _
nesant gimimų, kurie galėtų pa- drauimo pensiją pagal savo už^ 
reikšti pretenziją į palikimą, darbius arba‘pagal vyro už- 
jūsų sunkiai įgytas turtas (na-‘ 
mai ir pinigai banke) gali pa
tekti valdžiai/ Sudarius testą-' ri pensija yra didesnė, tai toji 
mentą savo turtą jūs galite pa- ir'mokama.

Wyoming) — Kansas City, Mo.
VII regiono (Arkansas, Loui

siana, New Mexico, Oklahoma,; 
Texas) —Dalas, Texas., \ :,

IX regiono (Arizona,. Cali
fornia, Idaho, Montana, . Neva
da, Oregon, Utah, Washington) 
— San Francisco, .Calif.

X. regiono (Kentucky, Ten
nessee, Virginia, West - -Virgi
nia) — Nashville, Tenn.'

Be to dar yra Cooperating 
State Agency. (apimanti North 
Carolina) — Ralegh, N. CL p. Š.

Ar man reikia sudaryti paliko
me testamentą?

darbių kreditus pusę vyro pen
sijos; visada atsižvelgiama, ku-

KL. Pasakykite, ar reikia pra 
nesti darbininkams, kad jie dir
ba vyriausybės sutarties dar
bus?. M. š.

ATS. Pagal reikiantį įstaty
mą, kad asmeniškai kiekvienam 
dirbančiam būtų pranešta. Ta
čiau. darbdavys turi iškabinti 
darbovietėje skelbimą, kuriame 
turi pranešti, kad firma dirba 
valdžios parangos darbus, Fed. 
darbo įstatymo reikalavimo j
metmenis yra nurodyti uždarbio) esu 71 metų am-
minimumą. jei toks yra nusta-^ turiu du sūnus ir turiu
tytas. Skelbimai ir jo priedai, Į ir pinigu. Pinigai yra pa- 
nurodą uždarbio minimumą, ga-1 dėti trijų vardu taup. sąskaitoj 
Urna gauti iš Fed. Darbo depar- į Aš viena,^ūnūs ar *anū- 
tamento nemokamai.

KL. Pasakykite kaip F ed. Dar- j ment0_ noriu paklausti tam-. 
lx> departamentas vykdo tą įs-, patarimo — ar man reikia. 
tatymą? T. H. j padaryti palikimo testamentą?

Amo t- u- x • a - • Kaimynai sako, kad testamentoATS. valdine įstaiga, gavusi, ... . ... .i j j • - nereikia-o krU—kad reikia pa'skundą, padaro investigaciją.) 
Jeigu investigatorius randakad 
nusižengta įstatymui, jis paro
do darbdaviui kaip reikia vyk
dyti Fed. darbo įstatymo nuos
tatus ir kaip apskaičiuoti nesu-r . . . . . . . .... , v - [patarimus ir lauksiu atsakymomokėta atlyginimą darbimn- , . , . . . .r , \. ‘ v x j ir dėkavoju tamstai iš anksto,kams. Nesumokėtus uždarbius - Agnės perima JAV vyriausybė, kuri
vėliau tuos uždarbius perduoda ATS. Nors jūs pinigai yra

j kaigalime juos išsiimtu Aš ne-
I turiu padarius palikimo testą-1

daryti Kaip geriau būtų, pada
ryti, aš nesugalvoju. Aš turiu 
pasakyti, kad. aš sutinku ir su- 

i gyvenu su vaikais ir anūkais. 
1 Aš visada skaitau tamstos gerus

i

M
■ ■, ../..ai

Dariaus»Girėno iškapotas užrašas

“Lietuvos Aidų” programos pirmas

įvyks balandžio 9 d. 4 v. p. <p., 

Tautiniuose Namuose, 6422 So. Kedzie Avė.

- Trumpa programa, šokiai su Stelmoko orkestru, 
Stalus prašom užsakyti iš anksto ‘'L. A-” raštinėje

: 2646 West 71 St., telef. 773-5374 arba Marginiuose, 2511
W. 69 SL Įėjimas 10 doL asmeniui.

Būkite “L. A.” radijo programos svečiais’

’L. A.” KOMITETAS

i978 METU

* BIRŽELIO 27 iki Liepos —1 6 —10 d.
LIEPOS 25 IKI RUGPIŪČIO 3 —10 d. 
RUGPIŪČIO 22 IKI RUGP. 31 —10 d.

Visos kelionės turės vienos dienos ekskursiją į Kauną. Visose kelio
nėse bus palydovai. Pifmos klasės viešbučiai, trys valgiai į dieną. USSR 
yoa Slo.00. Visose kelionėse galima pasilikti Europoje ir vėliau 
sugrįžti tuo pačiu bilietu. Užsisakant vietą reikia įmokėti $100.00 
rankpinigių.

Kaina iš; Chicagos asmeniui $1,195.00
DEL • 4NFORMACUŲ KREIPKITĖS:

Marius Kiela
6557 So. Talman Avė.
Chicago, III. 60629 

412-737-1717
— arba —

ryto pradedant 6 valandą!
Visai kitas vaizdas, Burleckio teigimu, Lietuvoje, 

kur jis atsidėjęs stebėjo “rinkimus” IboO m. į TS Aukš
čiausiąją Tarybą (pavasarį) ir į vietines tarybas rugsėjo 
menesį, dvi tris savaites prieš rinkimus pradeda jaudin
us saugumo organai Iškratomi rinkiminiai bustai ir pas
tatomos sargybos. Rinkiminių komisijų nariai, be urnų, 
rinkiminių lapelių ir bylų, ateina nešini automatais. Jokių 
eilių nepasteoeti — nėra rinkėjų, kurie domėtųsi rinki
mais arda bufetais. Ateina 11-12 valanda, ir balsavusių
jų skaičius vis dar labai menkas. Ateina 3-4 valanda po 
pietų — ir vis dar nėra patenkinamų rezultatų. Menki 
duomenys telefonu pranešami į centrus, ir tada praside
da plūdimai, barimai, pykimai ir rėkimai tarp pačių bol
ševikų. Duodami įsakymai, grasinama represijomis ir tt

Pagaliau rinkimų komisijų nariams nieko kito nebe
lieka, kaip lankytis po rinkėjų butus, žinoma, su polici
jos apsauga. Žmonės, vos tik pamatę ateinančius, tuoj 
sprumta pro kitas duris laukan, lieka tik vaikai, seneliai 
ir paliegėliai. Nieko kito tada neišeina, kaip grįžti į būs
tą pasiimti urnų ir priversti rinkėjus “balsuoti” vietoje. 
Tačiau tai per ilgai užtrunka. Seniai ir ligonys atsikal
binėja — esą, jie per silpni biuletenį įmesti urnom Juo
kas pagaliau paima pačius “aktyvistus”, rinkiminių ko
misijų narius ir sargybinius. Patys drebėdami dėl savo 
kaino, jie grįžta į būstą ir visi susėda “prie darbo”. įmeta 
biuletenius į urnas nebalsavusių vardu ir sąraše atžymi 
“progoiosovaF, kad išsaugotų savo sprandą nuo valdžios 
keršto^ )

“Taip, — sako pulk. Burleckis, — vyksta rinkimai 
Lietuvoje, kur viešpatauja tie patys sovietai, kaip ir Ru
sijoje. Tačiau Lietuvoje žmonės dar žino, kas yra laisvą 
ir Kad jos niekas iš jų negali atimti”-. (Elta)

Buvęs MVD pulkininkas liudijo apie 
sovietų terorų Lietuvoje

Kersteno komitetui pateikta daugiau medžiagos 
apie Kremliaus valdžios genocido veiksmus

MUENCHENAS, Vokietija. — Vienas iš svarbiau
sių liudininkų, Kersteno komitetui tyrinėjant sovietų už
grobimus ir teroro bei genocidinius veiksmus prieš užim
tas tautas, buvo pabėgęs MVD (slaptosios policijos) pul
kininkas Grigori Burlitski, 36 metų. - .

Jis pabėgo į Vakarus ir pasidavė amerikiečiams, pe
reitų metų birželio mėnesį, bet jo pabėgimas ir pavardė 
ligi šiol nebuvo minimi «. - ,

Pulk. Burlitski pasirodė viešumoj tik dabar, atvy
kus iš Anglijos į Muencheną JAV kongreso komitetui 
komunistų užgrobimams tirti '' ' ■ <'

Apgaili savo darbus ■
GORDON TRAVEL SERVICE

Prudential Plaza 
Chicago, III. 60601 

312-644-3003

Air fares subject- to change and government approval

sasakojo savo darbus, vykdant Kremliaus i'sakyTriuš iš
naikinti čečenų-ingušų tautelę Kaukaze ir Krimo toto
rius, deportuojant į nežinomas vietas Sibire.

(Bus daugiau)
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Rašo \TADAS RASČLAUSKAS

Indonezija
The Arwin Gallery, 222 Grand 

Į River West Detroit, Michigan. 
| atdara nuo pirmadienio iki perk 
i tadieno

TRAUKIA TEISMAN
HOWARD HUGHES 

GYDYTOJĄ

Patekau į Džakartą, Indo- toj Džakartos. pavadino 
nezijos sostinę, bet sostine ji tavija. Bet ’ ’ j 
tapo tiktai nuo 1945 metų, kai] atgavę iš olandų Javos salą. 
Olandijos- vvriausybė nutarė\ Kalavijai ir vėl davė Džakar- 
atsisakyti nuo pačios aidžiau-} tos vardą, 
sios kolonijos administravi-• 
mo ir atšaukė visas savo karo’ v-je vydinosi Sirvija;<^ impe- 
jėgas ir laivyną.. Po antrojoj rfja džakartoje yra užGlik. 
Pasaulinio karo Olandijoje ge‘ dokuinenlai, liečia 
rokai sumažėjo žmonių skai-‘ gadyilės septintą šimtmetį. Do- 
čius. Didokas olandų skaičius lementuose pažymėti duoine- 
žuvo karo metu, o daugelį iš-; nys sako kad Smwijajos impe- 
vežė vokiečiai ir leido naciaihs i 
sušaudyti.

Parvežti, kolonijų administ
ratoriai, biznio vedėjai su šei
momis. ir olandų kapitalas pa
dėjo olandams atsigauti. Jie 
veik nepajuto pačios didžiau
sios kolonijos netekimo. Be to, 
olandai jnokėjo taip visą rei
kalą sutvarkyti, kad pačioje. 
Indonezijoje dar ir šiandien 
yra didokas skaičius Indone
zijoje gimusių olandų ir įsi
traukusių Kį * vietos gyveniiHąz 
Mus vežiojo po Jakarlos prie- 
m i esči u s. k u r. gi d a i rod ė pu i- 
kiausius namus, priklausan
čius olandams, dirbantiems 
įvairiose įstaigose ir tvarkan
čius biznį bėr užsienio prekv- 
bą. : - -

Olandai - atsirado Indonezi
jos saJose 464,0^ šimtmečio pra-’ 
džioje. Prieš juos tose, saloset r 
vietomis buvo įsistiprinę por
tugalai. Vieni ir kiti paliko sa- kia sukti į kai 
vo pėdsakus. Olandų laivynai praeityje, 
užimdamas Džakarla. visiškai šiml tūkstančiu

~ *■- .1^ **. - - - . — <

ją išgrovė. Ten buvo keli por- viai iš Indijos pasuko i kairę niai principai tie patys, bet ke- 
tugalų' pastatyti Valdžios na- ir atsidūrę Pabaltijo jūroje.
mai, bet jie buvo su žeme su
lyginti. Olandai atsigabeno sa
vo inžinierius, ir architektus, ir 
atstatė sugriautą miestą be? 
uostą. Jie pakeitė ir vardą. \;ie-

Patekau į Džakartą, Indo- toj Džakartos. pavadino Ba- 
nezijos sostinę, bet sostine ji. tavija. Bet vietos gventojai.

Dabartinė Indaneziu

net mūsų

Į rija gvwavo nuo antro musų 
, gadynės simlmečio. Tais lai 

kais ši imperija buvo nepap
rastai didelė, turėjo didelį lai 
vyną. Jai priklausė visi Visa- 
jos vandenys. Indonezijos sa
los. Timuras. Papua. Naujoji 
Gvinėja.’o dabartinė Japoni
ja buvo tos imperijos tolimiuu-

. šioji provinciįa.
Senoji Indija, josios tikėji

mas. papročiai, senoji kalba tu 
rėjo didelės įtakos į Indonezi
jos salų gyventojus. Salų gy
ventojai kalba skirtingais dia
lektais. Jiet specialistai tvirti
na, kad visų jų pagrindas yra 
<enoji sanskrito kalba. Man 
atrodo, kad sanskritas turi bū 
Ii panašus į lietuvių kalbą, bet 
Džakartoje radau tiktai vieną 
lietuvišką žodi — kairę; Jeigu 
lietuvis pasakys "Eik į kai

tai šiandieninis Javos gy
ventojas ’žinos, kad jam rei- 

Kada nors

^a

r-;R

Keliautojas Vladas Radauskas atidžiau apžiūrėjo nuolat žydintį ir gerai prižiūrėtąbotanikossodr. 
Jis aplankė išgarsėjusi /Indonezijos istorinį muzie’v ir planavo skristi į Borneo salą. Jis ilgiau buvo 

apsistojęs Bei i miestą.

iu—5:30 vai.* (kovo 13 Į 
Amnesty International 

Detroit skyriaus dėka yra iš-1 
stačius šią parodą, kur galimai 

‘ nupirkti minimus plakatus už 
$20 pavieniu. Menininkai yra 
Bolero. Annan, Youngerman. t 

i Pistoletto. Yokoo, Calder, Ilock- 
j ney. Bill, Borazio, Cieslewicz, 
j Miro, Liberman, Toledo, Dib-
■ bets, Topor. * į

Labai efektingas plakatas*
■ yra sukurtas Michelangelo Pis
toletto. vaizduojąs kilpą veid- 
ro<lyje, kur kiekvienas gali pa
matyti

phkaus _ kruvinos r™'I „ark„titams pirka „„.„j Hu 
’Os a span as su vejom rai i ^es (|ažniausiai vartodavo ko- 
ė”1 . v. . . ... įdejina. Visa Amerika labai ati-
Eeje, toje pačioje galerijoje . * . . . . *.. J . . „7. 7 . džiai seka su dvieju žmonių by-vra isstatvti ir Ričardo Bilai-. . • ., . . . tla. nes tai bus pirma proga arčio spalvingi geliu ir augmeni-• : .. ., .. ciau įžvelgti i gabaus bizmeno jos paveikslai is ten anksčiau • . *, . . j T. , ; paskutiniu 19 metu gyvem-vvkusios jo parodos. Jie pulsuo- . ... , ‘ ma.ja laisve ir džiaugsmu. j

Saulius šimoliūnas I -----------

I AS VEGAS. Nevada.—Pri- 
seikusiųjų teismas nutarė pa
traukti teisman pramonininko 

Howard Hughes asmeninį gv’dy 
toją, 72 metų Dr. Norman E. 
Crane ir 62 metų amžiaus John 
Holmes,iaivusi Howard Hughes 
biznio reikalu vyresnę admini
stratorių. Abu šie atsakngi žmo 
nės, leido, pirko ir davę narko
tikus biznieriui per 19 metų. 
Veikusieji potvarkiai draudžia 

i gydytojams toki ilgą laikotarpį 
. , ‘duoti narkotikus. Gydytojasavė. Alexander Liber- ................’Crane jam išraše 1,006 receptus

plakatus už

nuo vietos gyventojų. Jie prip
rato prie vietos papročių, ėjo 
į maldyklas “pasvajoti”, giliai 
pagalvoti apie vietos svarbes
nes gyvenimo problemas, bet 

iš kurio jiems kai išaiškino, kad pati svar

galvą ir raumenis pagal vyrės 
nybės įsakymą. Pamačiau vie-. 
ną, antrą jų šokį ir man už 
teko.

Labiausiai mėgiamas Javos 
yra ryžis. Moteris šoka senus

vontojai vadina "kanan”. Ce^ 
lebis saloje radau tris lietu
viškus žodžius, o Javos saloje 
tik vieną.

Olandai pastatė didelį Ba
la \fjos uostą, 
buvo hibai lengva ] 
tiesiai į vandenyną, tuo tarpu ma lengviau ir kultūringiau, p 
Sirvijajos sostinė buvo Sumat-^ tai ten ir pasiliko. Indonezija žiu laukus vagoja vyrai, kar
uos saloje 
jąją vedė prekybą su Kinija, dams už paliktas įmones, bet1 sodinti ir rinkti turi motery's. 
Malajų salomis, Pietų Azija ir praeitais metais Indonezijos Ant ežios stovintis vyras dabo- 
dabartine Japonija. Alisoje Sir.j prezidentas nuskrido į Olandi ja, kad moterys eitų tomis va- 

pasikalbėti su karaliene gomis, kurias jis nurodė. At

pasileisti biausioji yra gyventi, jei gali- Šokius, bet ilgiausias valandas 
L, jos praleidžia ryžių balose. Ry

Palmbange. Širvi- sutiko ne tik išmokėti olaji vėmis ar buivolais, bet ryžius

UHli UIIV. <4 iAA J _ Į-

jajoje didžiausią įtaką turė-l ją
gal prieš kokius de- jo budizmas ir įvairios jo ša-Įkaip geriau tvarkyti abi vals-j rodo, ka-d pats sunkiausias dar 

Pančiu metu, lietu-: kos Malajų salose. Pagdįndi-. tybes liečiančius reikalus. } bas yra sodinti ryžius. Juos 
dijos pasuko Į kairę'niai principai tie patys, bet ke-‘ Jaunos Indonezijos moten.sĮ rautj. neturėtu tiek

o bos mažos smulkmenos buvo 
Indonezijos salų gyventojai pa’ skirtingos.
suko į dešinę ir ats'dūrė Ja-j 
vos saloje. Žodis “kairė” able-’ 
jose tautose pasiliko tas pati 
bet jau dešinę, Indonezijos gy

■ *. Jk li c h
, - FOR CONGRESS

Pull Lever 8 B. Balsuokite už demokratus 
Thank you John Klich 

7th Congressional District
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Atrodo, kad olandai nieko 
j nežinojo apie batąją rasę, me- 
x lyną kraują ir bajorišką kil
mę. Jie rinko pačius geriau
sias moteriškutes, jas vedė. 

- augino šeimas ir pramoko vie-

yra karalaitės. Jos šoka “die- 
’vų šokius”, pasipuošusios bliz
gančiomis karūnomis. Palygi* 
mis su Amerikos moterimis, 
tai Javos merginoms vargas 
gyventi. Joms dar į galvą ne
ateina mintis, kad reikia ko
voti dėl savo teisių. Jos net ne

vardinti, kiek išvargina sodi
nimas. Didelės šiaudinės skry
bėlės apsaugo sodintojas nuo 
kaitrios saulės.

i tos kalbą, šiandien Javoje gi-|žin<\ kokias tefees jos turi.'Jos 
j musių olandų negali atskirti šoka; kaip joms liepia, kraipo

SUNNY HILLS, Florida, 
važiuojame pavasarį, balandžio 29 d., ir 

sugrįžtame gegužės 1 d.
Dėl informacijų kreiptis į:

V. Belecką, New Y orke 212—382-6440.
J. Zubavičių, New Jersey 201—381-3198
D. Dulaitį, Detroite 313—549-6878
J. Mikonį, Clevelande 216—531-2190
M. Kietą, Chicagoje 312—727-1717

Hėjusi Ii spaudos ir galima gauti knygą rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti jtakoi j krašto politiką. 102 psL Kaina $1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei J150 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu: 

NAUJIENOS,
1733 So. Halsted St, Chicago, HL 80608

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAM ASAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprišo Pamarį, ienos Įe 
gyventolus Ir gamtą. 1,200 lietuviškų vietovardžių H rašot, Knypo< 
kaina $6.00, minkšti viršeliai. ; \ '

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų. */L? < < ’ 5;* ’

NAUJIENOS
1739 So. Halsted SL, Chlea<o, m. 50608 •‘C.- j

- -»

AMNESTY INTERNATIO
NAL PLAKATŲ PARODA 

DETROITE

Amnesty International, žmo
gaus teisių organizacija, kurios 
darbas per paskutinius 15 metų 
buvo sąžinės kalinių išlaisvini
mas ir kankinimų sustabdymas 
bent 100 pasaulio kraštuose. 
1977 metais išleido 15 plakatų 
seriją, kuri buvo sukurta garsių 
dailininkų.

SKAMBINKITE DABAR 
ĮVERTINTI 

JŪSŲ NAMĄ
ERWIN J.

MICHAELS,
a

4637 So. Archer Avė. į
(Prie 47-iosj 254-8500

MEMBER mes taip pat parduodame VI-
D P I <"SSUS CHICAGOS PRIEMIESČIUS IR 
1*.E- 7,000 MIESTŲ jav-se per r e L o
nter-City Relocation Service

KNYGA GERIAUSIA DOVANA

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA ' -

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti • Dėdę Šerną ** 
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašyta Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti grįžtę istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ir vasaros pastskattymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RUKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimai 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerika Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 dol

GAUNAMA ‘‘NAUJIENŲ7’ ADMINISTRACIJOJE
---- -------------------—--------- -------- . ---------------- -------

Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė Ir lietu
vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygddiia. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juotm Kapačinslcat, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuva, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas fCapaėinskatr IŠEIVIO DALIA. Atsimini mat Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beĮsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 dot

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO, LIETUVOJ 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

X ZoUenko. SATYRINIS NOVĖLtS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių. 199 pust, kaina $2.

D. KuralNa, KELIONt | ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intuidsto tr agitpropo propaganda bet 
užmaikarlmaL Abi knygos parašytos lengvu, gražiu sHliumL

Prof. P. Pakarklla, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBtS SANTVARKOS 
BRUOŽAL 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimu. 
Kaina $2.

VlncM žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAiTtJl. 
64 pat Kaina $150.

tte tr kiti leidiniai yra frcmanl
NAUJI1KOS1, 173$ Se. HALSTED FU CHICAGO, ILU.

a+aHegfraef derbe valsBdamla arba vfaatairf gešfv Ir pridedoM 
M| ar pleMeg perieldą.

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Niu|lano«a galima gauti puikių knygų, kurte? Mpuei M kaktą 

knygų tr>lnf» ar tentyna.
Aleksandras Pakalniškis, MES GRJŽTAML |domūf jtSfių 

atsiminimai ir įvykių bei vietų aprašymai skaitomi kaip re- 
manas. 3S1 psL Kaina 28. . 1 . • -

A. PakalnHkl*. MFTAI PRARITYJR. HetoHimj h7»W prfataiaJ- 
fr laiko Įvykiu Lietuvoje ir Vokietijoj. apražyttM. SMfctar 
tytl | 12 daliu. 2PC pri.. kaina «. . *«

Dr. Kary* Grinių*, ATSIMINIMAI IR MtNTYL n temas. Gra
žiai* rlrieliala. 538 pat Kaina M.00. MlrBtak Tiri. SUB 

-ror. vacL Slrffika, SENŲJŲ LIITUVUKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, i dalia. 206 paL, Irtfta — ttjOO, mlnMtete rtr- . 
teitai* — 52,00: n dalia, 229 nai, trSta — SS.00. aaisH- 
brf* virtellal*_______________________________ L ttM

Henrika. Toma* — T*m»i.v*k**, LIETUVltKASU PAMARYS.
Pakalnė, ir Labprroa.a-prtrltįin |dofflialf aprajysaala, ffia- 
atneljomla ir dokumentu“ * " ‘

P. K^IOna*, TARP ŽALSVŲ 
partizanu buitie, romanas 292 puslapiu. Kaina SS.

Janina NarOn*, TRYS IR VIENA, jaunystė* .trinrtnimaj 
170 p«L ---------------------------------------- ---------------

M. Gud.ll*, POVILAS MILERIS., blografljo. brootal S> 
puilaptal ——————— SUPS

Knygas ntnkant reikia pridėti 29 et pafto fDaidma.

NAUJIENOS,

Moodafr scr~»«—ols. ffia- 
?L kairu M 
IŲ. Trljn dalhj Uetovos

1739 S. Balrted St, CMeare, HL 60608. — TeL HA MIK

afflaci
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Taupykite dabar 
pas mus

Fu mu Uupool Jtsi plalfBl 1V> 
lieki dldeliui dirbus. Pirmi, jie pa
dedi Juzm pasiekti įsmeniikus jūsij 
užsimojimus. Antra, jie padedi iu- 
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčiui nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne- 
ša iki _ Cj/jCf

7%%

palūkanų, priklausomai nuo Įdėto* 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės LįskaitoE 
neša jį

NIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. HaUtod St. Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
ĮftaUta 1923 metaU. T-L 421-3070

jdetuoM kiemai automoMllama pastatyti.
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Chicagoje ir priemiesčiuose 
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Vienas supuvęs obuolys kitus pūdo

' bet nė už pfrdgutf tas pats “Dratr 
gas” nedėjo skelb'mų apie ruo-

. S'amą šio krašto 200 metų sukak 
Į ties minėjimą. Kieno pastango
mis ir užsispyrimu tatai buvo

| pastebėtas gausus skaičius religinių knygų. Baronas ne
mini dviejų lietuviškų knygų pavadinimų, lietuviai žino 
jų vardus ir nėra reikalo jų minėti Tiktai nežinia, ar 
bent vieną jų Baronas priskiria prie religinių knygų, ar 
ir ją skaito tiktai triukšmą sukėlusių sąraše. Kun. V. 
Bagdonavičius, geriausiai marijonų dogmas ir filosofi- 
ą suprantantis dvasiškis, vieną, tų knygų aiškiai prisk 
rja prie religinių knygų sąrašo. LietuvįŠkam jaunimui’Mes

dž oje jame paaišk'nams, kodėl rėtų remt: ir joje dalyvauti vi- kai veiklai palaikyti. Kokiu bū- 
Dežmorūškoji komunizmo prie
vartos ristema iki šiol nesugriu 
v> Straipsnyje suminėtos pa
ties Lenino nurodytos priemo 
nės komunizmui užvaldyti pa 
siu’j. ša’ a ideologinių, kurje- 

J iros r p-tvartinių komunizm > 
nepaprastas 

useful fools pa
slaugoms komu-izmui plėstis.

Vasario mėn. 4, 6 ir 7 <L “Nau 
jienose” tilpo Juliaus V. Šeputor 
r.'Šinys “Pasauliniai Frontai i

gyvenime yra itin aktualus. Prajis net paskaitą skaitė apie minėtos knygos "gilios min 
ties” ir ekstezės maldas. Jeigu vienuoliai marijonai pri- 
mtų kun. Bagdonavičiaus interpretaciją ir triukšmą 
veliančioje knygoje įžiūrėtų maldas, tai Baronui te ik 
ik viena triukšmą kelianti knyga.

Bet jeigu turės galvoje, kad ir minėtą “detektyvinį” ro 
maną r.nko, spauv-dino ir brošiūravo vienučiai msrjo /

“ ’ . -1 M-

ai, tai ir ją būtų galima bent priglausta prie redgm-Ui ^nt^.
Knygų, Dievui tarnauti pasišventusių vienuolių ranko sv rbos teikė 
ais ir prakaitu atspausdintomis. -

Bet Baronas minėtų dviejų knygų nelaiko religinė-1 SePuta rašo: “Ištisas Rytų Eu-

kininkų “useful fools” užmo- t daroma: infiltruotų okupanto
:isT agentų ar jų talkininkų “useful

2. Altę, gausiausios ir pajė- fools”?
usios išeiv'jos d;’i?s įsišak- 7. Lietuvių Fonde sudėti l’e- 

.iyjusią ?-rgani aciją, atrodo, tu- tuvių patriotų pinigai lietuviš-

mis knygomis. Kun. Bagdonavičiaus argumentai jo. ma- 
tyt, neįtikina. Praėjus metams ar dviem, jis, ko gero, ir

578 patriotinės išeivijos organi- du to fondo skiriami piniaa' nu- 
acijos. Kas nuo įsijungimo į eina Eetuvio paniekai ir okupan 

Altą ir jos veklą sulaiko pa- to džiaugsmui, kaip yra įvykę 
dūdines naujųjų ateivių orga- su “Smūgių ėdė’ Vasario 16-sics. 

nizirijas, ar jose įsiveisę oku- proga, su ‘ Strip tyzo” premija 
įto ag e r ta' ar sav’eji “usefu' jr su mokykloms vadovėl u ‘ Na 

neliai mino brangūs” ? Kur šių 
ykių grad nėję įsijungė eku- 

(z into agentai ar jiems pa*' inavę 
•’useful fools”?

S. Ne paslaptis, kad okupan
tas kaip ir kiti krikščionybės

F 
fools’’? Ta klausimą š’n orga 
nizacijų narį- turėtų pagrirdi- 
nai išsiaišk-ir.ti, jei nenori susi 
laukti istorijos pasmerk’mo.

i. Padėti savo naikinamai tau-
! ropos tautos buvo perleistos ko-; tai ir ją gelbėti yra natūrali kiek- 
munistų valdžiai “didžiųjų” j vieno sąmoningo lietuvio parei- priešai stengiasi sugriaut: krikš 
Churchil ir Roosevelt parašais, J ga. Tuo tarpu mūsuose atsirado čioniškąją kultūrą, suniekinti ir

Jėl mcnjonų ‘filosofo’ ai‘gumentacijos pasisakys kaip Jturj€ komunizmo istorijon įeis’asmenų, bandančių patriotizmą demoralizuoti tikinčiuosius. Tų 
pasisakė dėl komunistinės propagandos religiniuos eeent kaip patys naud:ngiausi ‘‘useful - paversti paniekos žodžiu, Lie- pastangų reiškinius matome ir 
’uose, bet tuo tarpu jis toms knygoms pritaria. Jeigu fools^ “Naudodami melagio-j tuvos. nepriklausomybės simbo- musų šeivijos gyvenime. Ir ko-

- • - ’ ......................... - ’ • ................ Į gą propagandą ir sukčiausią ap- lį Vytį — “supuvusiu arkliu”, o kia ironija- Tie, kurie iki šiol
gaulę, komunistai iŠ kiekvienos j tuos, kurie dirba Lietuvai su skelbėsi siekią Viską atnaujin- , 
laisvo krašto problemos sugeba: panieka apšaukti “vaduotojais”.»ti Kristuje”, kartu su mūsų vie 
krauti sau kapitalą, įtraukda- j Kas tie asmenys okupanto agen-‘ nuolynais išleido, premijavo ir 
mi už juos d xt)ti “naudinguo- tai ar jo pageidaujami “useful platina neva meno vardu pri- 
sius durnelius”, taigi, apgaulės foolsf'? Jų pavardės mums rei- dengtą Kristaus ir Marijos iš- 
nesuprantančius, nesąmoningus kia gerai įsidėmėti 
komunizmo talkininkus”. \

mes lietuviai šiuose pa- tovė ir šiuo metu pagrind ais. šiame reikale buvo Stalino me- 
sauliniuose frontuose esame Į Lietuvos laisvės gynėjas. Sena--todu išrinktasis vadas? Ar ne- 
įvelfi. Okupuotoji Lietuva kovo- tas ir Atstovų Rūmai vienbalsiai tenka patikėti bodševikų pas:-

žinišką — komunizmu pridengi riją — nepripažinti kaip iki tol 
tą rusiškąjį imperializmą. Vilko1 Lietuvos^ bei kitų Baltijos vals- 
ir išeivijos pastangos padėti tau- tybių okupacijos ir taip įparei-

.leskaityti kelių minėtų knygų puslapių, tai ir dėl jų ne
vertėtų kelti tiek triukšmo. Tas triukšmas, jo akyse yra 
toks didelis, kad dėl jo nepastebimas ne tik tose pačiose

Aloyzas Baronas, įžangini pasirašęs Al B. inicialais, knygose esanti meninis grožis, bet nepastebimos ir kitos 
knygomis daugiau domisi negu bet kuris kitas Drauge religinės knygos, 
redaktorius. Jis ne tik jas suskaičiuoja, bet daugelį jų:, Jis pamini y 
perskaito. Lietuviškos knygos reikalu jis aną dieną pa-; kas neskaito. Jis primena kun. J. Gutausko “Di

gausias J. Maceinos knygaą kurių veik nie- 
' Dievą šian- 

rašė įžanginį, pavadindamas jį “Kai triukšme užmiršta-: dieh”, kun. Gaidanavięiaųs “Milžiną.”,, kun. Barausko 
mos religinės knygos”. Jis suskaičiavo, kad netolimoje Trisikėlimo žmonės” jis primena net kun. Grauslio “Švie 
praeityje lietuviai išleido net 200 religinių knygų, bet ne- są tamsoje”, bet jam į galvą neatėjo paminėti “Ir šviesą 
prisimename nei vienos knygų skaičiuotojo parašytos re- ir tiesą”. Sąmoningai neminime autoriaus pavardės, nes 
cenzijos bent apie vieną jo paminėtą religinę knygą. Jei- jo vardas ir knyga, galima priskirti prie šventųjų knygų 
gu jis tas recenzijas rašė besidangstydamas skirtingais sąrašo, yra įtraukti į draudžiamų Baronui- paminėti kny. 
slapyvardžiais tai atsiprašome, nes jų nežinome. '

Įdomesnes knygas Baronas ne tik paskaito, bet kny
gas jis pats mėgsta rašyti Visi jį žinome, kaip drąsų ir 
tiesmoką rašytoją. Jis tuii pilietinės drąsos painaus gy
venimo problemoms kelti, pas jį atsirasdavo drąsos ieš
koti toms problemoms sprendimų. Visi jį mėgo už drąsų 
žodį. Daugelis norėtų sudėtingesnes problemas kelti, bet 
neturi reikalingos drąsos. Bijo, kad neišeitų iš nustatytų 
dimensijos ribų, kad jos nesusipintų su kitomis pasaulė- 
žiūromis. Bet visdėito konstatuodavo, kad tokia proble
ma buvo ir kad kiekvienas privalo ieškoti jai atsakymo. 
Kartais ir praeina daug laiko, kol savo pažiūra suformu
luoja, o dar daugiau, kol ją paskelbia, bet vis dėlto pas
kelbia. Jis veik ištisus metus laukė paskelbti savūnuomo 
nę apie okupanto propagandinių filmų rodymą religi
niuose mūsų centruose, bet vis dėl tai viešai pasakė.

Kiek sunkiau jam pasisakyti dėl praeitais metais pa
sirodžiusiu nelemtų lietuviškų knygų. Pradžioje jis ban
dė skaitytojams aiškinti, kad reikalas ėjo apie detekty
vines knygas, o mūsų skaitytojai tokios plonybės nesup
ratę. Detektyviniame romane galima ir nusikaltimas pa
minėti, bet dėl jo nereikia taip jau labai jaudintis. Jeigu 
teismui nebus aiškus nusikaltimas visoje jo nuogumoje, 
tai ir sprendimas bus negalimas. Jeigu teismui reikia ži
noti faktus, tai ir detektyvui galima juos aprašynėti. 
Bet detektyvinis romanas, aprašantis nusikaltimą, ne-

niekinimą, pornografiją ir oku-
4. JAV yra demokratijų trir- panto agentų išgarbinimą! Kur

gų sąrašą. “Ir šviesoje ir tiesoje” nėra nei vieno puslapio,, 
kurį išplėšus galėtum sukelti triukšmą, visi josios pus
lapiai geri, be priekaištų, bet drąsiausias lietuvis rašyto
jas neturėjo drąsos jos paminėti .4,;

Baronas apgailestauja, kad tų dviejų’ knygų sukel
tas triukšmas kliudo kitom knygom plįstr gausių skaity
tojų tarpe. Jis-žino, kad lietuviai mėgsta-knygas. Jis-ne
gali suprasti, kodėl jiems labiau patinka triukšmą šukė-- 
lusios knygos, negu Maceinos nelogiški traktatai arba įet 
“Dievo avinėlis”. Jis norėtų, kad skaitytbjaf pirktų jo. 
paminėtas gerąsias knygas, kaip jie perka, triukšmą su
kėlusias. Jam sunku suprasti, kad triukšmą sukėlusios 
ir pačios geriausios knygos buvo rinktos ir spausdintos 
tomis pačiomis rankomis^ kuriomis buvo “Dievas šian
dien”. Jis negali suprasti, kad lietuvių daugumai “Dievas 
šiandien yra. toks pats, koks jis buvo vakar ir užvakar. 
Lietuviai negali suprasti, kodėl Dievas šiandien turėtų 
būti kitoks, negu jis buvo vakar. Kaip lietuviai nagąli 
suprasti, kad tie patys vienuoliai galėtų leisti “Bažnyčią 
ir pasaulį” ir toje pačioje Amerikos katalikų aukomis 
pastatytoje spaustivėje galėtų spausdinti pornografiją;

Bet Baronas negali suprasti, kaip tiedu, trys ar net 
keturi lapai gali sugadinti visą knygą Jam sunkti įsi
vaizduoti, kaip vienuolių išleista viena triukšmą sukėlusi 
knygą gali sugadinti pardavinėjimą kitų rienuofių išleis 
tų knygų. Kaip vienas supuvęs obuolys supūdo visą o-

ja ūž savo gyvybę prieš mil-Į priėmė nedviprasmišką rezoliu-' giriniais, kad jie visur turi agen. 
i tų? O gal ir čia tebuvo vargšai 
“useful, fools”, išėję su velniu 
obuoliauti?”

Prie J. V. šepu-tos išvardintų 
skaudulių galėtume pridėti far 
porą klausimų:

skaudus rakštis okupanto akyje; 
užtat, mušą veiklai griauti ir 
sustabdyt okupantas negaili nei 
pinigų, nei agentiį nei propagan 
Jos. Eile reiškinių mūsų gy- 
venirne, be abejo, buvo naudy> 
gi okupantui, o dėl kai kurių 
ir dabar tebevyksta ginčai ir «a- 
vitąfpio kova. Vieną-kitą mū
sų' skaudulių bąndysiu, Čia siL- 
minėti.

: tybių okupacijos ir taip įparei
gojo šio krašto Prezidentą. Tuo 
tarpu, mūsų eilėse vis garsiau 
ima reikštis nuomonė, reikalau
janti aptalaiduoti Vbko ir išei-
vijos pastangas nuo šio krašto. jįaiPtfežrNusmukę dvasioje, kad 
pagalbos, imfe-A' praN'aMžiiioti 
vyriausybės asmenis, ir draugų 
ieškoti shrioma kažkur kitur. 
Kieno tai darbas: okupanto gen
tį “useful fools”? v ’ _ _ t ___

5. Jau daugelį metų liepos mė-į Useful fools” jau yra madin- = 
nėšio trečioji savaitė šio kramto .gi okupanto “gegužiukai”?

sPrezidento yra skelbiama P^- 
vergtų Tautų savaite. Lietuviai 
su kitomis tautinėmis grupėmis^ 
kasmet dalyvauja Čikagos cenr- 
tre vykstančiose demonstracijo
se. Kode! lietuviai skautai kaip 
tik šiam laikui išvežami. stovy
klauti ir niekuomet demonstra
cijose nedalyvauja? Nedalyvau- 

__ ___ T , _____ja ir mūsų Lituanistinės mokyk- 
lygu jo statuso panaikinimui, o los. Ar tai okupanto agentų ar 
Aftą pasišovė griauti L. B-nė, jų talkininkų^“useful fools” pa
kai joje įsitvirtino frontininkų litika ?
grupė. Kiekvienas sąmoningas 6. “Draugas” reklamavo jA- 
lietuvis turėtų^ išsiaiškinti, <r tar zuitų norą^ atidaryti Jaunimo 
okupanto ągentų^ar tik jų tai-1Centrą bolševikiniams filmams,

juos gali atstovauti “Gimtojo 
Krašto” bičiulis vienuolis And- 
riekus, įteikęs Lietuvių Fondo 
tūkstantinę už pornografinį vei
kalą? O gal ir jų tarpe, šalia.

fuvbs Diplomatinės ir Konsnla- 
rinės Tarnybos, yra daug prisi
dėję Lietuvon laisvės bylą išlai
kyti gyva pasaulyje. Nenuosta
bu, kad rusai jų labiausiai ne
kenčia, prieš juos veikia ir nori 
juos sugriauti; tačiau, stebėti-

organizuoti”, :— kas bfitiį to

- 2. Vienas* iš “Draugo’’ redak
torių. 1964-68 m. išleido įspū
dingų 4 tomų veikalą “Mūsų Lie 
tuva”. Gausybė tame veikale 
nuotraukų, ypač bažnyčių, yra

■ datuotos antrosios rusų okupa-. 
ei jos datomis. Gal kas paaiškin
tų; kaip, per geležinę uždangą 
tos. notraukos pasiekė veikalo 
autorių ir kam patarnavo nuo
traukų datos prie Lietuvos baž
nyčių? Tas redaktorius ir da
bar tebesilaiko brežnevinės Hel
sinkio Aktų interpretacijos.

T. Tanragis

skaitytoją kad supuvęs obuolys nėra supuvęs. Baronas
tampa pornografiniu, anot Barono. Taip esą aiškinę tik-guolių krūvą, taip viena supuvusios minties knyga su-į bandydamas pateisinti nepateisinamą dalyką, pakenks 
tai lietuviai, kurie šios plonybės nesupranta. i pūdo visas marijonų leistas knygas. Jie parodo, kad ne- pats sau daugiau, negu kun. Bągdanavičius^ įtikinėdamas

Dėl tų dviejų, lietuvių daugumos pasipiktinimą su-, žino, ką daro. Svarbiausius sprendimus darantis mode- skautes, kad Icchokas Meras,, beglostydamas paryžietės 
kėlus knygų Baronas ir vėl neiškentė. Tiktai šį kartą jis'ra torius gali knygą girti jos neskaitęs. Baronas, gali tei- šlaunis, parašė sklandžiausią maldą. Kun. Bagdonavi- 
jau kalba ne apie pačias knygas, bet apie tų knygų šukei- giamai atsiliepti apie baudžiamus detekfyvinia roftiane Sus Mef® galėjo nepažintą bet rašyto jas ir katalikų laik- 
tą triukšmą. Tas triukšmas toks didelis, kad dėl jo ne- faktus, bet nei Baronas, nei marijonai negžK įtikint^ faseio redaktorius f&£onas turėjo žinoti, ką kalba.

— Solistės Helen Reesy ir Oli 
via Newton atsisakė skristi į 
Japoniją ir dainuoti jų koncer
tuose dėl to, kad japonų vyriau
sybė leido taip žiauriai žudyti 
vos gimusius ruoniukus.

• Lionleumą užpatentavo 
1863 m. Friederick Walton, gu
mos fabrikantas Anglijoje.

J. VENCLOVA

Lietuviai žiloj senovėj
KELIOS PASTABOS

(Tęsinys)

Bet Romos imperatorių ir Katalikų Baijnyčios po
piežių raštuose šios srities gyventojai buvo vadinami 
“Prutheni”. Istorikas M. Praetorius (Orbis Golhicus, 
1688. II L 25) tvirtino, jog prutėnų pavadinimas kilęs 
nuo legendarinio aukščiausio krivės Prutėno vardo, 
kuris buvo pasižymėjęs nepaprastu protingumu. Tas 
pats J. Voigt manė, kad ši legenda apie krivę lYutėna 
paimta iš senos vysk. Kristijono dingusios kronikos, 
kurių vėliau pakartojo S. Grunau su L. David savo 
kronikose.

Vienok vietiniai gyventojai save prūsais nesiva- 
dino: dr. >L Auysas (9-16): “Iš pačiu autochtonų mes 
neturime nė vieno žodžio, iš kurio būtų galima išvesti, 
kad jie tikrai vadinosi prūsais”. Juo labiau, nes net IX 
amž pabaigoj anglosaksų jūrininkas Wulfstan, ke
liaudamas po dabartinę Prūsija, nėr ido prūsų ir net 
savo kelionės aprašyme nepaminėjo prūsų vardo, va
dinasi, tuo laiku prūsų kaipo tokių nebuvo.

Tačiau yra istorinių šaltinių, kuriuose šalia sve- 
oj ’ primesto vardo, lygegrečiai vartojamas pačių 

. ulwhtouu v rdas lietuviu, žodžiu, taip vadinami prū 
s;ii ta’patiii’jui su lietuviais. Pavyzdžiui. 12I5-II-I d. 
oopivžius InocoiVo IV enciklikoj teutonų ordinui ra- 
sonic: “...cum ferali Leloinorum ac Prutenorum gen-

te... ac Letoinos et Prutenos eosdem (A^ Theinery Ve
tera monumentą Poloniae et Lithuaniae, 1860, 1, 41). 
Prof. I. Danilowicz (Skarbiec diploma tow, 1860, 1, 67) 
papildė: ” Keletas kitų tų metų (1245) popiežiaus ba
lų kalba apie prūsus sujungtai su lietuviais”.

Prof. dr. J. Jurginis (92-33): ”Kai kurie lenkų 
šaltiniai net prie Vyslos gyvenančius prūsus vadino 
lietuviais". Dr. J. Končius (Vytautas, 1964, 80k nuro
dė: “Vytautas was credited with the statement that 
the Tcj.onic knights bad no country’ and that Prussia 
had for nerly belonged to Lithuania (Codex ViL, 410, 
182)". j

zVpie taip pavadintą senąją prūsų teritoriją istori
niai šaltiniai ir objektyvūs istorikai byloja: in-^
tegro Cholmen territorumi cum omnibus suis altimen- 

| tiso, ab eo loco, ūbi Drawanca egre<fitur lemtinos 
IVucie et per decessu eusdem Guminis usque in Wis-j 
lam el in decessu Wizle usque ad Ossam et perascen- 
suin Osse usque ad terminos Prueie” (A. Thciner, 19, 
p.). Tą patį patvirtino ir popiežius Aleksandras savo’ 

. 1230 metų bulėj.
i

t Panašiai tvirtino ir prof. dr. V. Mažiulis (Prus.' 
kalb. paminklai, 1964, 15 p.); “Vardu prūsai bent jau

, 13 amž. vadinosi ne visi Prūsijos gyventojai, kaip 
mano K. Būga, o tik Pagudės". Ir pačių vokiečių isto
rikas dr. L Weber (251-19), pasirėmęs istoriniais šal
tiniais. konstatavo, jog prūsų vardu buvo vadinami 
tik Pavystus gyventojai.

Reiškia, vokiečių ordinas ne lik užkariavo vaka
rinių lietuvių kiltį senprūsius, bet užgrobė didelę

dalį centrinės Lietuvos teritorijoj kuri buvo prijung
ta prie senprujsių gyvenamos srities ir šis vokiečių or
dino okupuotas kraštas, buvo pavadintas Prūsija, o vė
liau Rytprūsiuose iš lietuvių gyyenšmos srities susi
formavo Mažoji Lietuva.

Kad senprūsiai prikfeusė lietuvių kamienui, tvir
tino ištisa eilė žymių istorikų:.

ProL dr. R. Lalhab (122-1>: ”11-13 amž. daly
kai buvo skirtingi. Visa Prūsija buvo lietuviška”.

2. Dr. N. Aberg (Oštpreussen, 1919, 9): “Lietuviai 
būro pirminiai gyventojai prūsų ordino krašte”.

X Dr. C. Jurgela (89-31 >: “So a Prussian in cen
turies. past mat been a Lithuanian”.

"4. Prof. X Ahercrbmhy (1-134): “Senprūsiai yra 
gyventojai lietuvių kamiene/’.

5. Prof. T. TaJlenls (215-139): “Prūsai yra šaka 
Ii ateivių Uhitoa^

6. Dr. L .WUser (25S-129)': “Lietuvių tautelės, prie 
kurių- priklausė senpriisiai”.

7. Prof, R. Dixon (5(MO).: ”Šiai lietuvių šakai 
priklausė ir senieji prusai”.

X Prof. ML Roemer (Litwa, 1908. Ii): "Prūsai kil- 
į tis lietuvių tatftoa*
; Be to, tą patį tvirtino (senprūsių priklausymą lie
tuviams) ir daugelis kitų , istorikų: prof. N. Barsov

1 (14-38), K Stalšans (2OT-40J. prof/J. Jaroszewicz 88— >, 
J. Kraizewskk (ii9-179^). dr. P. Keppen (105-4), prof

{S. Zajączkowski (357-12)f prof. A. Bhieckner (2945L 
P. Kušner (U7-156), dr. L. DiefenBach (48-57), prof. 
W. Kamieniedu (98^51) ir lt

Mokslininkai yra nuomonės, a taip pat istoriniuo
se šaltiniuose rdnEdam^ kad senprūsiai kalbėjo lietu
viškai. Lenkų kronikininkas M. Bielski (1551 m.) sa
vo kronikoj tvirtino*: “Byli pierwey Prusowie starzy 
z Litvą iednego ięžyka” — pirmiausia senieji prūsai 
su lietuviais buvo vienos kalbos”. Panašiai tvirtino 
prof. dr. R. Latham (120-150): “E. Prussia... as late 
as the 16 centaury a Lithuanian tongue was spoken 
there”.

Kas liečia taip vadimamus prūsų kalbos pamink
lus, tai jie sudaryti tuo laiku, kad germanizacija bu
vo giliai įleidusi savo šaknis, ir tų asmenų, kurie ne
mokėjo gerai prūsų kalbos dialekto, o taip pat su ne
mažomis klaidomis. Tad ir prof. dr. W. Pierson (Ue- 
ber die Nationalitaet und Sprache der alten preus^ 
sen, 1873, 1 p.) nustatė, jog nėra išsilikę iš senovės 
prūsų kalbos, kas galėtų tikrai reprezentuoti prūsų 
kalbą. 18 amž. prūsų kalbininkas G. Ostermeyer kon- 
stataro, jog prūsų kalba yra išsigimusi ir sudarkyta 
beturiu kalba.

(Bus daugiau)
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INKSTU IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

T«M. 695-0533 
Fox Valley Medi co I Center 

860 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DIL K. G. DALUKAS
AKUSCRIJA IR MOTERŲ LIGO* 

GINEKOLOGINI CHIRURGU* 
6*49 So. PvU*H U. (CrewferW 

**•4.6*1 Bv'WIa,). T*L LU 5-644*
P.il-na *'2ouua pagal susitarimą. i 

Je’ ae—atliepia, skambinti 374-8004.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinoj direktoriui

LY38 S, Manheim Rd., Westchester, IL.
V ALA DOS: 3- 9 darbo dienomis ir 

kar antrą šeštadienį 8—3 vaL 
Tol s 562-2727 arba 562-2728 Tėviškėj partijos, chores tu dirigentu Jurgiu j

TEI------ BE 3-5893

CYHYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitanma.

GIESMIŲ VAKARAS
Jau virš 20 metų Tėviškės 

parapijos choras rengia Gies- 
; mių vakarus Verbų sekmadie
niais. Berods, tai kuklus pava- 

- dinimas šiems sėkmingiems pa
rengimams, kadangi girdime 
tep ne tik eilines giesmei giedant 

‘ir visiems dalyviams į jas įsi- rinį G- Dur Suite ir F. Bajoro 
. jungiant, bet ir žymių kompozi- Raugą. Kalboje bus- prisimintas dienų lietuvius studentus 

, lt •! 1 --- __ '  š ■— .r -- M. M. M 4 w

Vai. 3gal sufdtampą. Uždarytą tree tonų kūrinių isp laymų.
-------  ■ -—- ‘:-------------- Šį Verbų sekmadienį, kovo 

. ‘įcUfiOiN AS SEIBUT1S 19 d” 5 val” Tėviškė3 bažny- 
čioje, 6641 So. Troy St., išgir
sime mišrų chorą giedant Sh. 

4 Gounod, F. Haenslerio, C. A. 
į Scholm’o, S. Sodeikos “šiau- 
t rėš Pašvaistę*’, skirtą Lietuvos

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST AS 

KALBA UETUVISKAJ 
2618 W. 71 St. T«l. 737-5149- 

Tikriną akis Pritaikę akinius ir 
. “contact lenses’”

■ INKSTŲ,PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai antrad. 1—4 popiet

JCfU© 776-2880
Rezidencijos tetef.: 448-5545

kurią paruoš Moterų draugija., 
,60 metu Nepriklausomybės _pa- . Visi yra nuoširdžiai kviečiami 
"gerbimui, JU v. Bėthoverio kū- į š'ų metų tradicinį Giesmių va 
ri-nius. Girdėsime Vyrų oktetą, karą. Iki malonaus pasimaty- 
Mergaičių kvartetą, duetą gie- mo! T. S-DR VI T. TAURAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos. į 

Ofisas 2652 WEST 5nh STREET 
Tel. PR 8-122L

OFISO VAL: pirm., antrad., treciad. 
ir penKt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. š^tadie- 
2iais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

Susirinkimas Zarasiškiu Klube
dose dalyvauti. Jaunimui į 
banketą,. sudarius stalą, bilie
tas bus tik pusė, kainos. Šiaip 
’'įlietas 88,00 asmeniui.

Susirinkimas baigtas 3:15 v.

Zarasiškiu klubo mėnesinis 
narių susirinkimas įvyko kovo 

. 12 d. šaulių salėje. Klubo pir- 
! mininkas Petras Blekys. 2-rą 
vai. popie1 atidarė susirinkimą

* blLdUMd, v. 1 . r paskelbė .12 puktų dienotu iel 
ORTHuPEDAS-FRorEZlSlAs\arke. kuri buvo priimta. Se- 

Aparatai - Protezai. Med. ban-: . . v ' , , .'. . |uazai. opeciali pagalba tę'jjon>s.į naujos vaiaybos pnstatt’r; 
(Ažch Supports, ir L L Į :uas, kuri susideda iš šių klu- 
- 4 ir R X iac+aHioTHnio a i . ... -r-, i

Po.susirinkiipo užkandžių me 
tu p. VI Palubęckas padekla
mavo humoristinį eilėrašti, 
(lema iš klubų aktualijų}. Ana 
toli jus Lakąs pasakė šiltų žo
džių apie klubo/veiklą. Mikas 
Šileikis taip pat tarė žodį kitą, 
primindamas, kad šį pavasarį 
Zarasiškiu klubui sueina 43 
metai. Klubas nėra oficialiai 
pašalpos organizącija, bet sa 
vo krašto žmonių solidarumo 

^sambūris. Be to, klubas parė

2850 West 63rd SL Chicapc^ ILL 60629 
Telef.: PRospoct 6-5084 

r————■»» i 
Gėlės visoms progoms 

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST’63rd STREET 

Telfonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishiy 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
TeL 499 )31:

PERKRAUSTYMAI

Leidimai —- °ilna aparauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-0063

Lo narių: Pirmininkas Petras 
Blekys, Jonas Adomėnas, sek
retorė Jadvyga Lakienė, iždi
ninkas Kazimieras Rožanskas, 
Kiti vald.bos ir komisiją na
riai: Bronius Blekys. Ona Ble- 
kienė, AntJDrutys ir Mykolas 
Šeduikis. Valdyba buvo ploji
mu patvirtinta.

Pagerbti minutės tyla niirų- 
šieji klcbo nariai. Ruso išreikš mja, j-a{] jr kukliomis aukomis

MOVING
Apdrausta, parkraustymas 

iš įvairięi artstumg.
ANTANAS VILIMAS

1 Tai. 376-1881 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos iš WOPA, 

1490 kiL A M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vai ryto.

Vadėj* Aldona Daukus
TaHf.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL 60629

ta padėka praėjusių metų klu^ 
bo valdybai. Sekretorė p. J. 
Lakienė perskaitė protokolą, 
kuris vk įbalsiai priimtas.' Iž
dininkas K. Rožanskas rapor
tavo, kad visi klubo reikalai 
geroje finansinėje tvarkoje ir 
nemaža suma yra banke. Į 
klubą įsk jo keli nauji nariai, 
keturi nariai sirgo ir jiems bu
vo įteiktos simbolinės dovanč- 

Klubo pirmininkas P. Ble-

and PLEASE 
make people 
more careful

kys renka žinias apie klube 
veiklą, lai >rašė narių.. jeigu 
kas turi kokios medžiagos, taip 
pat iš laidotuvių gautas kor
teles įteikti jam. Taip pat apie 
mirusius narius laikraščiuose 
paskelbtas žinias įteikti jam. 
Praeitais meteis mirė trys klu
bo nariui. Dabar serga keli 
nariai.

! Buvo nutarta nesiųsti paštu 
: pakvielimu klubo nariams sau 
Idant susirinkimus, bet skelb
ei spaudoje ir per radiją. Nu
tarta kitą susirinkimą Aaukti 
spalio mėnesi. Valdyba pes- 
kelbs vieta. Buvo pasiūlyta V\ 
ių salė klubo susirinkimams.

Liepos mėn. 16 d. bus klu
bo gegužinė Nyčių salėje.

Balanso 1 d. Vyčių salėje, 
2455 W. 47 cat. įvyks pavasa
rinis klubo banketas — balius. 
Kaip pnprasiai. banketas bus 
šaunus ir b'is gausių fantų. 
Balandžio 30 d. tėvų jėzuitų 
koplyčioje bus šv. nnšios 11 
vai. ryto už i usius. klube 
narius. Nariai privalo pamal- 

poruojant L. MeLung, ilpfldė 
muzikalinę dalį. Tai naujas ir 
tikrai vertas dėmeso talentas 
mūsų tarpe. Konsulai Daužvar- 
dienei, klubo garbės pirminin
kei, įteiktas jos foto-portretas, 
atžymint jos 40-ties metų su
kaktį klube.

Popietės paruošimu ir vieš
nių priėmimu rūpinosi Virginija 
Kentrienė, Alina Lipskienė, Va<- 
lentina Mažęikienė ir Vanda Ra- 
davičlenė. x M. K.

— Senate pradėjo ruoštis pir 
m am Panamos sutarties balsa
vimui

• Ihnnosios numeruotos pas 
to dėželės buvo įtaisytos 1830 m- 
Edinburgo pašte, Škotijoje.

SUSIRINKIMU 
PR ĮNEŠIMAI

dant, jaunam pianistui Arūnui 
Kaminskui akompanuojant.

0 tikra naujenybė bus nau
joji muzikos daktarė Raminta 
Lampsatytė, dirigento Jurgio jii^Sadun^tos^peticijes. 
Lampsačįo dukrelė, kun soio 
skambins G. F. Haendelio kū-

tų veiklą, narių nuolatinį rūpi
nimąsi Lietuvos ir lietuvių opk> 
mis problemomis, pvz., Lietu-j 
vos našlaičių šelpimu^Nepriklau į 
somybės lakštų piatin’mu, sun-*. ______
tinais pabėgėliams ir t.t. Vienas Pos klubo eilinis narių susirinkimas 

iŠ paskutiniųjų projektu — -^“‘val. dienos metu, Anelės Kojak sa-
i _ — . • -I lt J t;. fvNJU 0O. AaiLLULU . aw. .YO-L^KL 

- - ’ prašomi atsilankyti, nes yra svarbių
Klubo stipe^lnmkė sludonU, „gg“

Amerikos Lietuviu Piliečių Pašal- 

įvyks sekmadienį, kovo 19 12:00

j Įėję. 4500 So. Ta Iman. avė. Nariai

Ofelija Bartkėtytė apibūdino

Amerkoj, parodydama juos tiek 
idealioje, tiek kasdieninėje švie

Dr. V. Vydūnas, miręs prieš 25 
metus ir Martynas Lacytis, šio , 
choro kūrėjas, miręs šių metų soj£. Lietuviškas jaunimas yra 
pradžioje. Nereikia įsigyti bL. puikiai atstovaujamas šios ga
ilėtų. Tik laisva auka koncerto^ ^os darbios studentės. So-. 
metu. O po koncerto bus ben-^u^ė Virginija žymontienėuikom 
dra vakarienė šventovės salėj e, j

Rožė Didžgalvis, rast.

FIGHT HEART DISf ASf

GIVE HEART FUND DAIMID
i

I-

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

. M. š. kor.

laulinius. kultūrinius <bei tiky* 
binius reikalus.

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1978 m- 
sausio 31 d. mirė mūsų mv'lima

H'JMf

<410 Su

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES

Phone: YArda 7-ltD8354 So. HALaTED STREET(WEST OK CALIFORNIA AVE.)
MAUnVMOV, CHICAGO *. ILI------ SATURDAY, MARCH 18, 1978

PER ANNUAL
PASSBOOK
ACCOUNTS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKH

PER ANNUM

$1000 or more 
I ywr min.

Street 
6-2345-8

* ARI Al:
Chicago*
Lietuvi?
*idotovii?
Hrtrtorij
i8sociacijo»

4533
Celei

RIH ANNUM

$5000 or more 
minimum 

20 month*

TURINI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

aOth Avė., Cicero 
'Ownhall T-2108-9

(RYS fflODfcKNlSKOi KOPLYCIO?
AIKšTž TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

/Įsi
GRovehil)

BUTKUS - VaSAITIS
Ht So. 50th Avė., Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

GEORGE F. RUDMINAS 
5313 So. LTTUANICA AVĖ. TeL: YAr^e 7-1138-1133

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69tfi STREET Republic 74213
2314 WEST 23rd PLaCE Vii tfula 7-6673
11028 SOUTHWEST HIGHWAY Pdoa Hills, PL 974-4419

J. Burkaus dvi naujos knygos: 
“DU DVASINIŲ BŪTYBIŲ PASAULIAI” 
vienas gerųjų ir kitas blogųjų angelu ir žmonių pasauliai, 444 psL 
Kaina $8.50. - « ___ -____

“KONNERSREUTHO TERESE” 
(NEUMANNAITĖ), 

didelėm raidėm, kaina S5.00. Abi knygos yra labai įdomios, 
visiems lengvai suprantamos ir kiekvienam tikrai naudingos. Abi 
su persiuntimu US $1350, užsakant iš:

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

Importuoti kristalai, porcelianiniai servizai, gintaro karoliai 
ir žiedai, China Rosenthal ir kitos dovanos.

Perkam pašto ženklus bei monetų kolekcijas. 
(Prekybininko Estkos šeimos vedamas biznis)

4207. S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento) 
Tek 247-5081

MOTERŲ KLUBO VEIKLA
Chicagos Lietuviu Moterą 

klubo suruoštas Vaasrio 16-tos 
paminėjimas įvyko Beverly C. 
C. salėje, dalyvaujant arti 100 
klubo narių ir jų viešnių. Po
pietė pradėta Lietuvos ir J-A. V. 
himnais. Lietuvos gen. konsulė 
J. Daužvardienė savo kalboj per 
žvelgė šios organizacijos 55 me

AGOTA POŠKUS
Pagal tėvvs ORINTAiTt 

Gyv. Owen, Wix-, anksčiau Chicago. HL

Gimė 1902 m. rugsėjo 15 d. Lietuvoje, Šakių, apskr^ Ilguvos 
parap., Sutkų km. Palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Paliko nuliūdę:
tfukfr Martha Monstavlch, anūkė JIII Bowen, enukas Bruce 
Monstavlch, sesuo Elizabeth McCormick, dukterėčia Elizabeth 

Misevdch ir 4 proanūkei.

certificate* 
$5000 or more 

4 ye*r min.

4071 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60632

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

"P.laiminti, kurk htmifi ir — Jono 20:29.
Dabar dar tamsu, kol dar neužtekėjo Teisingumo Saulė, kuri apšvies ir 

savo spinduliais išgydys pakulį ir pašalins <isas abejones, baimę ir nesu
sipratimu*. Todėl dabar Viešpats reikalauja tikėjimo ir žada atlyginimą ir 
palaiminimus tik tiems, kurie gerais darbais parodo savo tikėjimą. Mes gy
vename tikėjimu, o ne regėjimu ir stengiamės laimėti aukštąjį atlyginimą, 
kurį matome tik tikėjimo akimi* Mes esame paklusnūs Tam. kuris kalba iš 
dangaus, kurio balsą dabar tik nedaugelis girdi. Bet tie. kurie dabar yra 
paklusnūs ir eina jo pėdomis, gauna didesnių ir gausesniu palaimų, o neto
limoje ateityje bus išaukštinti ir gaus garbe, šlovę ir nemirtingumą, ir 

, dalyvaus su pagarbintuoju Kristumi ju karalystėje.
Viii žino, kad mirtis yra žiauri ir palieja kiekvieną Bet kur yra ml 

rusioii? J t< klausimą atsako knygutė *Viltis po mirties*’, kuria gausite no 
mokamaL Rašykite:

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

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios
& Mašinoms Vieta
į* Tel. 737-8600
t“ TeL 737-8601

EUDEIKIS

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

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

ITVA5 IR iUNilJ
< K ROr ETT1 b L MERAI

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

4307 So. LITU AN IC A AVENUE. Phone: YArdi 7-3401

PETRAS BIELIŪNAS
>34b So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette S-457J



APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS

’ M. IVANAUSKAS

paukščiai — keliaunininkai iš 
Persijos, kuri laikoma vyšnių 
tėvyne. Vienok garbė tenka ro
mėnui LukuluL kariavusiam 
prieš Mitridatą. Paukščiai ga
lėjo vyšnių sėklas atnešti ir į 
Angliją, bet garbė tenka romė
nams. Ypatingai jas pamėgo

' Liepsnos tapyba

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

• Vis daugiau amerikiečių kad vyšnias jį Europą atnešė 
pradeda auginti daržoves savo 
kiemo darželiuose. Kai kuriems 
juose pavyksta Užauginti rekor
dinio dydžio daržoves. 1976 m. 
Clarence Dailey iš Wiskonsin 
valstijos ^užaugino didžiausią 

, pasaulyje pomidorą. Jis svėrė
6 svarus i r & uncijas, o jo skers
muo buvo 8 colių. Žemė buvo karalius Henrikas VIII. Pilgri- 

tik natū- niai ir Virginijos farmeris, var- 
paviršius du Washingtonas, vyšnias atve- 
Robertas žė Amerikon. Jis turėjo jų so- 
valstijoj dą. Vieną vyšnią nukirto jo sū- 

arbūzų’nus George ir, klausiamas, pri- 
ant vieno stiebo. Vienas arbū- jjsipažino tai padaręs. Tas pri
zas buvo 451 svaro. įsi pažini mas ir teisingumas jam

. padėjo tapti JAV prezidentu.
.• Admi- Botanikas Henderson Duelling

‘vykias ištobulino, o 1847 m. 
pradėjo industrinių saldžiųjų 
vyšnių veisimą Vakarų valstijo
se. Amerikiečių poetai apdai
navo vyšnias savo poemose ir 
jas prilygino nekaltoms mer
gaitėms.

tręšiama kompostu ir 
raliomis trąšomis, o 
dažnai purenamas. 
Ford Pennsilvanijos 
užaugino 1,016 svarų

maistingumo informaciją pro
duktų etiketėse. Ji padeda šei
mininkėms tinkamai suprasti ir 
pasinaudoti etiketėse esamomis 
žiniomis apie maistingumą. Ra
šyti: “Understanding Nutrition 
Labels” Ft>A ČR-7, P. O. Box 

’4616, Chicago, IL 6068€. Taip 
pat yra išleista paaiškinimai 
apie maisto etiketes. — A Con
sumer’s Guide to Food Labels”. 
Rašyti.: “Food Label Guide” 
FDA, CR-7, P. O. (Box 4646, 
Chicago, IL 60680. Abi, brošiū
ros yra gaunamos- nemokamai

e Nors desertui patiekalus 
pradėjo gaminti tik. 184o am
žiaus pradžioje, -tačiau senų' se
novėje karalius Mi t rida tas po 
pietų valgydavo ir duodavo sa
vo svečiams vyšnias. Manoma,

• Nors kai kurias Pietų Ame 
rikos valstybes vadina bananu 
kraštais, tačiau bananai buvo ži
nomi prieš Amerikos atradimą. 
300 prieš Kristų Makedonijos 
kanalus Aleksandras su kariuo
mene nužy^ayo .į 'Indiją^’ yfen 
rado bananų ir juoš labai pa
mėgo. Jis juos valgydavo su 
pienu, pasaldytu medum; 60 m. 
prieš Kristų Romos imperato
rius Neronas pradėjo desertui 
naudoti sutrintus vaisius su iŠ 
Alpių atneštu-sniegu, gi kehau-

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi į visus skaF 

tytojus ir į v’isus lietuvius, ir praso pasekti knygnešiu bei lietuviškos spau
dos pirmūnu pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, . tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos ižestėjimuį bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rei. 
kalų renesanso.1 7 • <

- VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI?

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

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shares motelio ir Reridenanio viešbučio, 
17350 Gulf Blvd., . St Petersburg, FL 33708, tel. 813—391-9753, paskyrė

žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais. -1...

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus” 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiai 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos, ir paskirstytos fude- 
ninįame Naujienų’piknike. ' / • • ~ -■

Preoumeratag pratęsimo, užsakymų, bei galimu, skaitytojų, reikalams 
prašooi pasžnhudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS
1739 SO. KALSTĖ© ST.
CHICAGO, IL 60608 ___ _________________________________ _ ____

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede------ ------ doL

Pavardė ir vardas ------------------ ------------------------ - ------------------------------------
I
Adresas ------------------------ ------------ -------------------------------------------------- :--------

• Užsakau Naujienas kaip dovana savo 
yra naujas skaitytojas. Priede________doL

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

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

kuris

Sponsorians pavardė, vardas ir vietovė

rė, gavo konkursinę Illinois vai- - 
stijos $1,500 stipendiją. Pavasa-[ 
rį ji baigs šią mokyklą ir jau! 
priimta studijuoti į DePaul uni-, 
versitėtą. Pagrindiniu dalyku 
pasirinko biologiją bei moksli
nę mediciną.

— Illinois valstijos loterijoje 
kovo 16 d. Big Pay Day trauki
me laimėjo 838, 96, 3 ir 8027. 
Gold Strike lošime laimėjo 27, 
13, 10 ir 24.

— Lietuvos Šaulių Sąjungos 
Tremtyje centro valdybos skelb
to straipsinio konkurso tris skir 
tas premijas laimėjo I-ją Jur
gis Gliaudą, II-ją Andrius Miro- 
nasur III-ją Stepas Jakubickas. 
I-sios premijos (150 doL) mece
natu yra Vytauto Didžiojo šau
lių rinktinė, Chicagoje, Il-sios 
(100 dol.) Klaipėdos jūrų šau
lių kuopa, Cicero, III., ir 111-sios 
LŠST centro valdyba. Premijuo
ti straipsniai bus atspausdinti 
Kario žurnale prisiglaudusiame 
Tremties Trimite. Konkursą su
organizavo ir pravedė LŠST cen 
tro valdyba, jai vadovauja Ka
rolis Milkovaitis. J. J.

— LŠST centro valdyba su
telkti lėšoms Romo Kalantos 
paminklui pastatyti, gegužės 
įnėn. viduryje rengia pobūvį 
Šaulių namuose. Iš pobūvio gan 
tas pelnas bus skiriamas pfi- 

i rninklo pastatymo reikalams. 
Romo Kalantos paminklas sim
bolizuos visus okupuotoje Lie
tuvoje žūstančius ir kenčian
čius, kad lietuvių tautai būtų 
gražinta laisvė ir nepriklauso
ma valstybė. J. J.

♦ Teresos Dolan šokių mo. 
Lykla veikia Marquette salėje, 
esančioj 6903 So. Western Ave. 
Moko šokti tango, čiačią, polką, 
rumbą, valsą, sambą ir kitus 
šokius. Sekmadieniais nuo 6 vai. 
vakaro, o trečiadieniais nuo 8 
vai. vak. Įėjimas — $2. Pasitei
rauti galima telefonu 768-2168.

(Pr.)
] ♦ Vytauto F. Beliajaus įvai-

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
® ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIP'flS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez:dentas
2212 W. Cermak Road Chicago, UI. Virginia 7-7747

tojas Marko Pplo mėgo valgyti jienų skaitytojas ir rėmėjas; iš- 
grietinę su skaldytais ledais, vyko į Mountain Home, Ark. 
Tačiau ledų ir grietinėlės kom- Keisdamas adresą ir siųsdamas 
binaciją ištobulino anglų kara- gerus linkėjimus bei pratęsda- 
lius Karolis I ir pradėjo ledų mas prenūim ratą, atsiuntė $5 
kremo gadynę desertui. Jauką. Dėkui.

• Geriausiai apetitą sužadina- — Dzidorius Giedraitis, So. 
ir sveika valgyti gera sriuba. 15 i Boston, Mass., iš žinomos jur- 
Šimtmetyje vengrai prieš pietus: bark iečių Giedraičių giminės, 
valgydavo slyvas. Prancūzai Į daug padėjęs broliui a. a. An
apestui sužadinti vartodavo su-Į tanui paruošti monografiją apie 
rį, apibarstytą salierų druska, j Jurbarką ir jurbarkiečius, yra 
Tą druską išrado prancūzų vie-. užpultas sunkios ir ilgos ligos, 
nuolis Dom Perignon. Jis ją ber-jĮ Jam džiugu, kad jurbarkiečiai 
davo taip pat į alų ir vyną. Sa-pr draugai domisi monografija 

ir ją iš anksto užsisako. Jis taip 
pat jos nekantriai laukia. Dzi-1 
dorius buvo griežtas vegetaras 
ir aukštos dvasinės kultūros as
muo, kas padeda jam nugalėti 
ligą. Jo gerove rūpinasi sesuo 
Monika Giedraitytė, atsiuntusi 
prenumeratos pratęsimą kartu 
su linkėjimais Naujienoms ir i 
visiems jurbarkiečiams.

— Teodoras Blinstrubas i§ 
Marquette-Parko, žinomas ALTS 
ir Amerikos Lietuvių Tarybos 
veikėjas, ne kartą atstovavęs 
lietuvius Washingtono įstaigose, 
gausiai skaito ir remia lietuviš
ką spaudą, kuri yra ir variklis. 
Dėkui už $7 auką, atsiųsta pre-j 
numerates pralosimo proga. ?

— S. A. Bitautas iš Marquette 1 rus pasakojimai iš lietuvių gy

Herų druska ir šiandien yra prie
ik onių lentynose.

M. Miškinytė

— Juozas šarapnickas, St. 
Catharines, Ont., mūsų atstovas 
ir korespondentas Kanadoje, 
sveikindamas artėjau čių Velykų 
proga ir linkėdamas jas links
mai bei džiaugsmingai praleis
ti, atsiuntė dešimkę Naujienų 
paramai. Dėkui. Kanados lietu
viai per jį gali užsisakyti Nau
jienas.

— Kostas Venckus iš Town of 
Lake apylinkės lankėsi Naujie
nose. Dėkui už gerus pokalbius, 
ankstybą prenumeratos pratę
simą, gerus lin kėjimus ir už $7 
auka.

— Frank Sakalas, anksčiau 
gyvenęs Beecher, III., o žiemos 
metu ^Floridoje, ilgametis Nau-

Parko, pratęsdamas prenume
ratą, savo gerus linkėjimus at
lydėjo $7 auka. Dėkui. Taip pat 
dėkui tos apylinkės tautiečiui, 
užsisakiusiam Naujinąs 6 mėn. 
ir atsiuntusiam $2 už kalendo
rių.

— Ramona Zully - Žilevičiūte, 
Marijos aukšL mokyklos sen j o-

įvenimo ir buities yra išleisti 
anglų kalba atskiru 100 psl. lei
diniu "Ona”. Gaunama iš auto
riaus ir folkloro bei tautinių šo
kių žurnalo “Viltis” leidėjo. 
Kaina $5. Rašyti: V. F. Beliajus, 
PO BOx 1226, Denver, CO 80201.

(Pr.)

MARIJA NOREEKIENfi
2608 Wwt S9th St, Chicago, HL 60621 • TeL WA 5-2787 

DIMto aulrtnktmM v»r«t rOU*t [vilriv pratty.
•• MAISTAS Ii IU ROPOS SANDtLIŲ.

PERRY PLAZA MOTEL
1007 Park Ave., Hot Springs, Ark.

Albertas ir Kastutė Rožėnai, Sa v.

Kambariai_ ir kitchenette vienetai.
Spalvota 
baseinas, 
aikštelė.

TV, šildomas maudymosi 
telefonas, vaikams žaidimo 
Galima rezervuoti telef.
501-—523-9814.

SIUNTINIAI ] LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQURTTI gift PARCEL! SERVICE 
UC1 W. mi Chicago, IIL 80429. — TeL WA 5-273? 
»» Helped Chlofe, IIL 40408. - T>L 2544328

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
Dalo namus Ii lanko Ir H vidau*. 

Darbas garantuotas.

Skambinti YA 7-9107

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

Adresas----------------------- ------------------- -—------- --- - - .... .IM ,,

* Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa. 
žlninKii nemokamai be jokių įsipareigojimų.

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

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

Pavardė ir vardan —.

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

Pavardė ir vardas

.uirMM --------------

. “LIETUVOS AIDAI”
□, KAZĖ BRAZDZIONYTĖ,

J PROGRAMOS VEDĖJA
3/ W0PA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m.

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

Telef. - 778-5374

Jau kurti laikas atspausdintą Ir galima gauti knygų rlnko>
CHICAGOŠ LIETUVIŲ ISTORIJA

Alekso Abroae myga aprašanti paskutinių po (188PJ97®) metų 
Chlcagof lietuvių gyvenimą Ir jų atliktus darbus 664 pal. Kaina 
810. Išleido Amerikos Lietusių Istorijoa Draugija.

nyėloft. steigti lalkrifeial, kurių vho buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
paoulletiški chorai, 9 bažnytialal ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jom Duoti dokumentai katalikiškų, aocailistimų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos,' akaitykloa^ban-

Norintieji Uą knygą Izlgyti. pnAoml pcraiytl čeki arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu Ir pašiurti:

17S9 Se. HjJjLM 8L, HL
l. ■ .. ....——... - ~.......... .. n

STASYS ŠAKINIS

RENTING IN GENERAL 
N u « m o w

6 KAMB. MŪRAS, 3 mieg., 65-ta ir 
Talman, $27,500.

GRAŽUS BUNGALOW, 6 kamb., 2 
židiniai 83-eia ir Kedzie. $64,200.

15 M. SENUMO 5% kamb.. 3 mieg., 
daug rūbinių, 2^ mašinų garažas, 
63-eia ir Narraganset. $54,000.

2 AUKŠTŲ 2 po 6 mūrinis. 65-ta 
ir Talman. $32,500.

50 AKRŲ žemės Lemonte, $10,000 
už akrą.

ŠLMA1TIS REALTY
Notary Public 

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

SUDIEV, ŽIEMUŽE!
4 VIENETU mūras ir grąžąs. Nau

jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
S38,800.

5 KAMB. labai modemus mūro na
mas ant plataus sklypo, tinkamas šei
mai žavingai gyventi. Arti 73-čios ir 
Kedzie. S39.800.
5 KAMBARIŲ naujo tipo mūro namas 
«r garažas. Centrinis oro šildymas 
ir vėsinimas. Galima tuoi pažiūrėti 
ir nupirkti už $28,350. Marquette Pk.

GRAŽUS 5 kamb. apie 20 m. mūras. 
Pušu medžio beismantas. 2 auto ga
ražas. Marquette Parke. Tuoj galite 
užimti. S27,900.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

TVIRTAS 2 aukštų mūras 2 butai 
ir maloni biznio patalpa 2 auto ga
ražas. Savininkas nusileido iki $38.500,

Gausus namu pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 
nuomininkus

4243 W. 63rd St., Chlcage 
Tel. 787-9600.

REAL ESTATE

2625 West 71st Street
Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Ramentas

2612 West 71 Street, 
savininkas parduoda dviejų 
krautuvių mūrinį namą su ar 
be hardware biznio. 55 pėdų 
pločio sklypas, dviejų automo

bilių garažas.
Telefonuoti 476-2427.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chlcagos^ miesto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

TeL 9274559

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Ralkia

Full 
and

JANITOR AND
MAINTENANCE MAN

time. Days. Good salary 
working conditions. Call
Sharlotte Campbell:

427-7300 Ext. 326

TAISAU IR DAŽAU 
NAMUS

IR VISKĄ NAME 
Telefonuoti: 

523-9367 arba 737-0397 
ALEKSAS

• D t M a S I O
,1—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusračiui automobilio 
Liability apdraudimat pensininkam* 

Kreiptis
Reikalingas skubiai užkanda gami
nantis VIRĖJAS, INDŲ PLOVĖJAS. 
VALYTOJAS. Pilnas darbas liuksusi
niame restorane. Puikios darbo są
lygos. Reikia kalbėti .angliškai.
Kreipkitės asmeniškai po 9 vai. vak. 
1799 S Busse Road Mount Prospect. 

(E. O. E.)

4445 Se. ASHLAND AVE. 
5234775 -

KELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA MAŠININKE
Patraukliai pietvakarių raštinei rei
kalinga gabi rašomosios mašinėlės 
operatorė Įvairūs raštinės darbai. 
23-čios ir Archer apylinkė. Labai geri 
bendrovės priedai, imtinai veltui duo
damus priešpiečius ir ligoninės ap
draudą- Susitarimui skambinti

Esther Berliant. Tel. 256-0085. j

REIKALINGA SEKRETORĖ
Patraukliai pietvakariu raštinei rei
kalingas asmuo, mokantis mašinrašti 
i greitršti. Įvairios pareigos 23-čios 
ir Archer apylinkėje. Labai geri b-vės 
priedai, imtinai veltui 
priešpiečius ir ligoninės 
Pasikalbėjimui kreiptis į

' Esther Berliant. Tel.

duodamus 
apdraudą.

256-0085

IŠNUOMOJAMA RASTINEI (ofisui) 
• patalpa apie 350 kvadratiniu pėdų 
dydžio ant 71-mos gatvės prieš Mar- 

j quette parką. Tel. 585-6481 po 5 v. v.

MISCELLANEOUS 
Jvalrūs Dalykai

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

pas vienlntelĮ * 
Betari taUttnlnką 

ChlcMOje 1

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtS

Pardavimas ir Taisymai 
2444 WEST £9th STREET
Talefu REpubHc 7-1941

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 < 
Taip pat daromi vertimai, giminių | 
iškvietimai, pildomi pilietybes pra- Į 

šymai ir kitoki blankai.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

F. NEDZINSKAS, 4065 Are M r Av 
ČhTcpc, III. 60631 T.I. YA 7-591

BEST THINGS IN UFE

VIEŠAS IŠPARDAVIMAS 
BAZARAS

Šeštadienį, kovo 18, nuo 8:30 v. v. 
iki vidurnakčio. Sekm., kovo 19, nuo 
10:30 ryto iki 6 vai. vak.
Vaikams, moterims ir vyras drabu
žiai Maisto produktai — švieži kr 
konservuoti. Namų apyvokos daiktai, 
baltiniai, dovaniniai daiktai, paveiks
lai, rankdarbiai, popierio išdirbystės 
dalykai. Skanūs namu gamybos ke- 

1 piniai. Karšti patiekalai ir užkan
džiai bei gėrimai.

ARI E CROWN DAY SCHOOL

8150 No. Tripp, Skokie, Ill.
2 blokai į vakarus nuo Crawford, 

2 blokai i šiaurę nuo Oakton

SKAITYK PATS IR PARAGINA
KITUS SKAITYTI

1S5 North

TZIHĄ
L2KLMM

677-8439

I^all Frank Zapolf* 
(208W W.YSfh St 

GA 4-8454

blate Farm Lite Insurance Company

— Jei žinote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaites nemokamai.
4 Z ftAUJlENM/CKiGAGO*8, SATURDAY, MARCK 18, 107«

Only you

forest fr*»l




