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PAKISTANE PRASIDĖJO MAIŠTAI DĖL 
MIRTIES BAUSMĖS PREMJERUI BHUTO

Gyventojai reikalauja pravesti rinkimus ir 
baigti krašte kariškiy diktatūrą

LAHORE, Pakistanas. — Lahore, Lslamabade ir kituose di
desniuose Pakistano miestuose įvyko riaušės ir smarkūs susirė
mimai su policija. Gyventojai reikalauja tuojau pravesti rinki
mus ir leisti gyventojams išsirinkti vyriausybę, kuri valdytų 
kraštą ne pagal senovės papročius, bet pagal veikiančius įs
tatymus. Visi krašto gyventojai yra susirūpinę Zilfikar A1Ų Bhu- 
tc likimu.

Buvusios vyriausybės karino-.--------------------------------*=
menės štabo viršininkas gen.l TynulniJ faicman 
Mohamed Zia al Haq nuvertė jo I ** Uliniu Lvlolllull 
vyriausybe, o dabar rengiasi jį - • i *i
pakarti. 11aiikerio kapitoną

Aukščiausias teismas atmetė 
jam sudarytą bylą, nes nebuvo 
įrodomos medžiagos, tuo tarpu 
kariai nuteisė premjerą sušau
dyti, o keturis policininkus pa-} 
karti. Pats diktatorius pakeitei 
sprendimą ir nutarė pakarti ir 
buvusį premjerą.

žmonės reikalauja 
laisvių

BREST, Prancūzija. — Ame
rikiečių tankeris “Amoco Ca
diz” jau paliejo kelis milijonus 
galionų degalų ir aliejaus Pran
cūzijos vandenyse. Tarikelyje 

‘'’buvo 67 milijonai galionų. Da- 
L1 lis edgalų dar laikosi priešaki- 

i nėję tankerio dalyje. Specialis- 
*tai tiksi šį aliejų dar išgel- 
j bėti.

• Pakistano palitinės partijos Prancūzijos jurų teismas pa-
ir didelė miesto gyventojų dau
guma reikalauja tuojau prave
sti rinkimus, kaip gen. Zia ai

traukė tankerio kapitoną atsa
komybėn, kad jis įplukdė laivą 
Į Prancūzijos vandenis ir juos
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SYRIA

TRUMPAI IS VISUR

TURIN, Italija. — Penkioli
kos teroristų “Raudonosios Bri
gados” narių teismas pirmadie
ni prasidėjo kaltimamiesiems iš 
didžiai grasinant, kad pagrob
tojo buv. Italijos premjero Al
do ^loro te:smas būsiąs “daug 

! rimtesnis negu šis.
šis teismas yra antroji val

džios pastanga nuteisti tuos 15 
teroristų, jų tarpe pati jų lyde
rį Renato Cuciojcaltinamus da
rius pasikėsinimą ginklu pada
ryti valstybės perversmą.

Ape .15,000 policininkų, 1,000 
kareivių ir specialiai iš Vokieti
jos skolintas anti-teroristų ka 
mandos tebeieško pagrobto Al
do Moro ir jo grobikų.

VATIKNAS.—Popiežius Pau
lius VI tebesirgdamas sunkia 
influenza (flu) ir turėdamas pa i 
kilusią temperatąrą, atsisakė 
nuo dalyvavimo didžioje dalyje 
Verbų Sekmadienio ir Velykų, 
savaitės ceremonijose. Jau 80 
metų amžiaus, popiežius dakta
rų'gydomas biotikais ir rnaneU 
ma, kad iki Velykų spės, visiš-

Haqjiuversdamas premjero Zul.labai šiauriai užteršė. Jvairiau- 
fikar Alli Bhuto vyriausybe pa- 3105 žuvys ir Pūros Pakraščiai 
reiškė, jog 6 mėnesiu laikotar- dvesia- Bresto Jūros P^- 
pyje bus praversti laisvi rinki- ra3Čiai užteršti, vanduo verčia į 
mai karių priežiūroje, kad nie-|krant^ užtrenkusias žuvis, 
kas negalėtų sukčiauti.

Jau praėjo veik metai, o rin
kimų niekas nesirengia praves
ti. Gen% Haq rengėsi pasitrauk
ti iš kariuomenės ir laisvai baig] gauna kepenų ligą, kaip daug 
tį dienas, bet dabar aiškėja, kad geraintieji vyrai, bet abidvi 
jis net ir rinkimų nežada pra
vesti.

i -----------------------

Alkoholis ir kepenys
Daugiausia moterys greičiau
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Izraelio karo jėgos sutinka pasirašyti paliaubas, jeigu priešas sutiksIzraelio karo jėgos sutinka pasirašyti paliaubas, jeigu priešas sutiks jas 
pasirašyti. Izraelis nekovoja prieš Siriją, nekovoja prieš Libaną, nekovoja 
prieš Egiptą, bet jis veda kovą prieš palestiniečius, kurie iš Libano teri
torijos šaudo {^Izraelį ir užpuola beginklius izraelitus. Palestiniečiai paliko 
visus savo gintos Libano pietuose, bet jie nenori pasirašyti jokiu paliaubų.
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KINIJA ATMETĖ RUSU PASIŪLYMĄ 
/ BAIGTI GINČUS DĖL MENKNIEKIU

PASIRAŠIUSIEJI TURĖS PASIŽADĖTI
NENAUDOTI LIBANO IZRAELIUI PULTI

Izraelio valdžia sutinka įsileisti i Piety 
Libaną Jungtiniu Tautu karo jėgas

TELA V IV AS. Izraelis. — Izraelio karo jėgas okupavo \isą 
Pietų Libaną, iš kurio palestiniečiai organizuodavo provokaci
nius šaudymus n* įsiveržimus į Izraelio teritorija.

Premjeras Bhuto atsisakė 
gintis teisme, nes jam atrodė, 
kad jam buvo surengtas ne tei
smas, bet tiktai teismo pa
rodija.

lyty*; gali Įsigyti kepenų veži 
penkių metų bėgyje nuo pradė
jimo daug gerti.

“Nuo 5 iki 15 metu vidutini-
I

škai (moterims net anksčiau) 
trunka kepenims nuo alkoholię 
susirgti”, perspėja patalogas 
Dr. Martin Swerdliw iš ^Gchael 
Reese Center, dalyvaudamas

L me
tinėje konferencijoje. Ilgą lai
ką ir po daug geriantieji gauna 
hepatitis (kepenų uždegimą).

Dr. Swerdlow paskė, kad apie 
trečdalis daug ir pastoviai ge
riančiu žmonių gauna aštrias

Prisiuvo nuplautus
a a tmėie konferencnoie. Il<ra

vyro lyties organus
PIITLADEI.PHIA. — Tampa 

universiteto ligoninėje chirur-___  ___ ___________
gai sėkmingai padarė operaciją kepenų ligas iri treč-
pirmą kartą panaudojant m*kr°l^a]js ją gauna kepenų cirrho- 
vaskuliarinės chirurgijos meto- c{ 
dą, kiekvieną organą sugrąžin
ti j savo vietą. “Daktaras Char-

sis.

u* ____ ______________ Normalios kepenys gali be ža
les Pappas su kolegomis tam pa į los susitvarkyti iki 160 gramų 
cientui suteikė naują gyvenimą Į alkoholio kasdien. Viena studi- 
visam amžius”, pasakė ligoni-j ja parodė, kad per 12 metų ge
nės pranešėjas, bet 23 metų am- ™ 990
žiaus paciento neįvardino. Tas 
pacientas iš desperacijos nus
kelta bonka ir peiliu buvo vi
siškai išsikastravęs.

kalendorius
Kovo 22: Didysis Trečiadienis, 
Gantė, Linas, Vydūnas.
Saulė teka 5:53 leidžias 6:04.
Oras šiltesnis.

riant alkoholio po 230 gramų 
kasdien 25 <7 apsirgo cirrhosis 
liga, o geriant kasdien po tiek 
pat (230 gramų) alkoholio per 
22 metų gavo kepenų cirrhosis 
51 nuošimtis.

Viena bonka (pint) 86 laips
nių whisky turi 160 gramų al
koholio, o viena pint (“pantė”) 
10 laipsnių whisky turi 188 
gramų alkoholio.

_ Fayad pasakė, kad grupė 
teroristu buvo privežta prie Iz
raelio krantų ir paleista, bet jie 
nesusigaudė, todėl ir užpuolė 
vaikė busą. ir nuSovė 26, — aiš
kino Fayvi.

VATIKANAS. — Vatikano] ' ' ...
aukščiausias teismas, Vyriau-] Hua Kpufengas pareiškė, kad rūsy imperializmas 
sias Tribunolas, paskelbė spren
dimą, kad popiežius kontroliuo
ja visas Romos Katalikų Bažny
čios nuosavybes pasaulyje. Teis 
mas atsakyme į apdiaciją, nu
tarė, kad Leridos vyskupas Ra
mon Malla Call (Ispanijoje) ne 
turi teisės perimti savo kontro- 
lėn jo katedros administruoja
mos nuosavybės.

— Kinijos komunistams laiš
ką parašė Sovietų Sąjungos par
lamento pirmininkas, o kinie
čiai žino, kad tokio žvėrelio Ru
sijoje nėra, tai Maskvai ir neat
sakė.

Maskvai labai nepatinka, kad 
Kinijos Mao Cetungas mokėjo 
visuose kiniečiuose sukelti nea- 
apykantą prieš Sovietų Sąjun
ga. Rusų neapykanta prieš ki- 
niėčius ne tokią didelė, kaip ki
niečių prieš rusus. Rusijoje tik-, 
tai karinnkai sėja kareiviuose 
neapykantą prieš kiničius.

—1,000 meksikiečių nenorėjo 
apleisti vandens apsemiamų Ti- 
juanos namų, bet Meksikos ka
riai privertę juos palikti gyve
namus namus.

_Britai siunčia į Bresto van 
denis kelis laivus, kurie gali su
čiulpti vandens paviršiuje plū- 
duruojantį aliejų. Lietus ir au
dra kliudo britams dirbti.

— Izraelio policijai pavyko 
sugauti 18 metų Ibrahim Fa- 
yad, kuris dalyvavo vaikų nu
žudyme. Manoma, kad jam bus 
paskirta mirties bausmė.

— Palestiniečiai planavo už
imti didelį namą Izraelyje ir pa 
reikalauti paleisti kalėjime lai
komus palestiniečius, bet jiems
nepavyko, —laikraštininkams 

pareiškė 18 metų berniukas.

. sudaro didžiausią pavoju žmonijai
MASKVA,- Rusija. — Sovietų Sąjunga pasiūlė dabartinei 

Kinijos vyriausybei baigti bereikalingus ginčius dėl menkniekių 
ir pradėti pasitarimus bendram darbui, bet dabartinė Kinijos vy
riausybė atsisakė vesti pasitarimus dėl menkniekių. Jeigu nega
lima susitarti dėl svarbių dalykų, tai menkniekiai neturi jokioš 
reikšmės.

Kinija, nieko Maskvai nepra- ma ir toliau tartis, o dabar nė- 
nešusi, praeitą pirmadienį pas-/ra jokios prasmės toliau tartis, 
kelbė Kremliaus pasiūlymą pra
dėti pasitarimus ir tuo pačiu at
metė Maskvos pasiūlymą. Kini
jos premjeras ir komunistų par
tijos pirmininkas, pasinaudojo 
šia proga ir Maskvos adresu pa
skelbė savo nuomonę.

Kuofengag nepatenkintas
Kremlium

Tas apgailestauja, kad 
fengas nesuprato sovietų 
dzios pastangų atnaujinti 
Nogėjusius santykius.

Kuo- 
val- 
pa- 

1

Somalijai gera proga 
gauti ginklų iš JAV

Komunistų partijos pirminin- WASHINGTON. — Jungtu
kas Hua Koufengas pareiškė, nių Am. Valstybių valdininkai 
kad sovietinis imperializmas da buvo susitikę su Somalijos pre 
bartiniu metu sudaro patį di-;zidentu Mohamedu Siad Barre, 
džiausią pavojų visai žmonijai. Į Pirmadienį jie pasirašė $7 mi-

Sovietų Sąjunga buvo pasiun
tusi pasiūhTną tartis Kinijos 
komunistų partijos kongresui, 
bet tame kongrese jis visai ne
buvo skaitytas. Dabar kiniečiai 
paskelbė Maskvos pasiūlymą ir 
pridėjo paties pirmininko nuo
monę apie rusiškus komunis
tus. Ji nieko nesiskiria nuo ank 
sčiau padarytų Tango Hsiaipin- 
go pareiškimų sovietų komunis
tų ir valdžios adresu.

Rusai sulaužė padarytus 
susitarimus

Hua Kuofengas šia proga dar 
pridėjo, kad su dabartiniais 
Kremliaus valdovais nėra pras 
mės vesti tolimesnius pasitari
mus. Kinija ir Maskva buvo pa
dariusi visą eilę susitarimų, bet 
sovietų valdžia jų nepildo. Ki
niečiams geriau patinka darbai, 
negu prižadai. Kai sovietų val-

WASHINGTON.

Pradžioje palestiniečiai dar 
bandė pasipriešinti Izraelio ka
ro jėgoms, bet paskutinėmis 
dviem dienom jie skubėjo, vis
ką palikę, galimai greičiau pa
siekti Litanijos upę ir persikel
ti i šiaurę. Demarkacijos zono
je jie paliko nepaprastai 
liūs ginklų ir amunicijos sandė
lius. Pradžioje jie bandė dalį 
ginklų paslėpti, bet paskutinė
mis dienomis jie viską metė ir 
bėgo. palikdami net savo šei
mas.

Izraelio karo jėgos okupavo 
visą sritį iki Litanijos upės žio-Į 
čių. Izraelitai galėtų paimti 

|sa Tyrės uosta ir miestą, bet 
norėjo šio miesto griauti.

Izraelio aviacija išgriovė 
lestiniečių centrus, kareivines ir į 
karo medžiagos sandėlius, bet 
savo karių į patį miestą jie ne
siunčia. Galimas daiktas, kad} 
Tyrės uoste palestiniečiai dar! 
bandys pasipriešinti. Tada tek-jva^as buvo Prancūzijoje, 
tų miestą griauti ir paimti pa- 
lestinečių laikomas pozicijas.

Izraelio karo vadas įsakė ap
supti miestą, bet kariams Įsakė 
Į patį miestą neiti. Jeigu Tyrės 

moste likusieji palestinieč’ai ban 
dys provokuoti Izraelio karo jė
gas, esančias prie miesto sienų, 
tai tada izraelitai turėtų užim
ti miestą ir paimti nelaisvėn 
ten esančius partizanus.

Jungtinių Tautų karo jėgų 
viršininkas yra gen. Enzio Eiles 
vano. suomis. Jis vadovavo ka
ro jėgomis, esančiomis Sinajaus 
žemėse. Jis būtų norėjęs kalbė
ti su Izraelio premjeru, bet Me- 
nahem Begin yni išskridęs i 
New Yorką. Jam esant kelio
nėje, Jungtinės Tautos padarė 
kelis svarbius nutarimus dėl Iz
raelio karo jėgų Pietų Libane, 
įsakė jas tuojau atšaukti ir su
darė karo jėgą Libano d^mor 
kacijos zonai perimti.

Gen. SDesvano, negalėdamas 
visko aptarti su premjeru, susi 
tiko su Izraelio karo minis t erių 
Ezer Weizmanu. išdėstė savo

Imisiją ir panoro patirti Izraelio 
|nuomonę šiuo reikalu.

Izraelio krašto apsaugos mi- 
nisteris jam tuojau atsakė, kad

Britai išsiunčia 
Kukluksu vada

_Amerikoje airiai surenka pildys anksčiau paadrytus 
dideles sumas pinigų; -t • I suiltarimu*. tai-t^da^bus gali-

LONDONAS. Anglija. — Di- 
Amerikos 

Kukluksu vadas Bill William
son išsiunčiamas iš Anglijos į 
Ameriką.

Imigracijos pareigūnai praei
tą pirmadienį svarstė jo bylą ir 
nutarė jį grąžinti atgal Į Ame
riką.

Kuklusų vadas pradėjo ieš 
koti ryšių su panašaus galvoji 
mo britais ir sudaryti stipresnę 
opiniją, bet jam nepavyko. Imi- 

• gracijos pareigūnai jam prane- 
I šė, kad jis neturi teisės agituo
ti Didžiojoje Britanijoje gy
ventojų.

:>4 metų amžiaus Kukluksu
. o iš 

Iten nelegaliai atvyko į Didžiąją 
Britaniją, kur gyventojų tarpe 
pradėjo sėti nerimą. Jis bus iš
siųstas i Lou i si anos valstybės 
sostinę.

elide-1 džiojoje Britanijoje

ne

Narkotikų iš Azijos 
kontrabandos

CHICAGO. — šiam didmies- 
čui gresia pavojus patapti Azi
jos Pietryčių “Auksinio Trikam 
pio“ heroino narkotikų kontra
bandos ir paskirstymo centru, 
pasakė kovos su narkotikais fe
deralinės įstaigos viršininkas 
Vernon Meyer. Jis pasakė, kad 
paskutiniais metais “dramatiš
kai“ padidėjo balt jo heroino 
šmugelis Į Jungtines Amerikos 
Valstybes iš Tolimųjų Rytu 
“Auksinio Trikampio“, kuris 

į apima tuos narkotikus gaminan 
Ičias Burma. Tailandu ir Tao-

lijonų pašalpos Somalijai pasky 
rimo aktą ir prezidentas Barre 
paprašė JAV ginklų, pataikyda
mas tokį laiką ir atmosferą, 
kuriuos JAV pareigūnai pava
dino palankiais turėti viltį.

Somalijos karinės jėgos buvofi
gerokai išsemtos, kuomet Etio-| Izraelis sutinka leisti Jungtinių 
pija su Sovietų generolais ir | Tautų karo jėgoms perimti Pie- 
Kubos kareiviais jas išvarė iš tų Libaną, bet pirmas žingsnis 
Ogadeno dykumos. Kadangi sen turėtų būti paliaubos. Dabar pa 
timentas prieš komunistus da- sgelbtas karo stovis 
bar yra žemai kritęs, kaip JAV užėmė visą demaųkacijo 
pareigūnai tikina, esą vilties, toriją ir naikina 
kad Somalija ginklų gaus.

Heroino kontrabanda is Azi
jos į Rmeriką eina daugiausiai 
laivais per Venkuveri, Britų Ko 
lumbiją. į Europą, per Ams
terdamą. Olandiją.

izn-eh’tai 
teri- 

palestiniečius, 
organizavusius Įsiveržimus Į Iz 
raelio teritoriją.

— Prezidento Giascard vado-* ^radis sutinka pa i ra.. . ja
... .. Ihaubas, atšaukti savo karo je-vaujama partija gavo mažiau . f . . T>. . ..J • iras ir perleisti Pietų Libanąatstovų paralmente negu ture-|_

jo, bet vis dėlto ji turi rerkalin- , x ”, • . . - .. iJ , ... Į bet pirmas žingsnis tun būti paga daugwuma saugiai vynau £ i1 • L haubos. kol Pietų Libane eissybei sudaryti. I. A A__ _____įkaro stovis, tai apie jokias pa
liaubas kalbos negali būti. Iz-

— Italijos vyriausybė bijo, radis reikalauja tik vieno daly- 
kątį gali būti jau nužudytas. jko‘ kai palestiniečiai ar kitaip

besivrZ.,ianti ginkluotų žmo
nių grupė nenaudotų Libano te
ritorijos įsiveržimams į Izraelio 
teritoriją ir žudytų ramius l>e- 
ginklius gyventojus. Paliaubas 
turės pasirašyti pareigūnai, ku 
rie garantuoja, kad tokių įsi
veržimų į Izraelio teritoriją ne 
bus.

Gen. Šilęsvano parešikė. kad 
pirmiausia Libano demarkaci

I JungtiniųTautų kam pajėgoms, jos linijoje turi būti Įvestos
1liaubos. sustabdyti karo veiks

mai, o tiktai tada Jungtinių Tau 
tų karo jėgoms bus perduotas 
Pietų Libanas, šie nutarimai 
privalo būtį padaryti Šiomis die 
nomis.
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Kas tikės, kad pavasariai sugrįžta — 
kad jie žiedus dar vysnion nusimes? 
O bus vienas, kurs laimins tavo ryžtą 
laimins kelią i tėviškės žemes...

Adomas P. Jasas — Būk pajaimin-tas

M

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMĄ VIČIUS

Šokiruoti — intriguoti
Ar žinai, ponas Neriniaviciau, 

kad tūli dalykai šokiruoja maž
ne visus žmones.

šis naujas žodis, užtiktas tė
vų jėzuitų žurnale Laiškai Lie
tuviams, mane suintrigavo. Šo- 
kyra skamba gražiau negu intri
ga. o be to juk tai lietuviškas žo
dis. Jei tokiems patriotams, kai}) 
jėzuitai, jis priimtinas, tai ir 
man geras.

Nežinau ką pasakys kalbinin
kai, kaip St. Barzdukas. apsa
kytų a. a. prof. Pr. Skardžius 
ir kiti, bet aš tą žodi įrašiau į 
savo žodyną, šokiruoti reiškia 
kiršinti; siundyti, kaip šunį ant 
elgetos; sudaryti pridengtas kla
stas; neaiškioje šviesoje paro
dyti nerodomus daiktus; sukel
ti dėmesį.

Įsivaizduok, ponuli, katiną, 
kuris šokiruoja apie kačiukę. 
Arba stebėk smalsų vyruką, ku
ris lyg katinas sukinąs apie jau
ną mergę. Katinas ir smalsus 
vyrukas iš vienos pusės, kačiu
kė ir graži mergė iš kitos — su
daro šokiravimo aplinkybes.

Jei tik įsigilinai, ponuli, šoki
ravimui nė galo nebus. Dažnai

jasi. Greitu laiku atsirado mili
jonai pasekėjų. Dabar tokių vo
liotoj ų priskaitoma 10 milijonų, 
po penkis milijonus iš abiejų 
lyčių. Kas tokio panašaus į pa- 

L auglių šeiminiškumą. Progre
sas. ponuli, didelis progresas!

Juozas šmotelis

VALANČIAUS ŽEMALČLU 
AMERIKOJE '

Guvus Vincė mokėsi Monte
ssori mokykloje. Mokytoja davė 
mokiniams išspręsti tokį užda
vinį:

- Medyje tupėjo penki ba
landėliai. Medžiotojas nušovė 
du balandėlius. Kiek balandėlių 
medyje liko?

Visi vaikai pakėlė rankas ir 
unisonu atsakė, kad liko trys 
balandėliai, o mokytoja pagyrė. 
Tik guvus Vincė sėdėjo ir ty
lėjo. Kai triukšmas n utilo, jis 
pakėlė ranką, atsistojo ir pasa
kė:

— Panele mokytoja! Jūs ir 
visi vaikai blogai atsakėte užda
vinio klausimą. Medyje neliko 
nė vieno balandėlio, nes tie trys, 
išsigandę šūvio, pabėgo...

menki dalykėliai žmogų šokinio-' Antanas Tretininkas pasakoja
ja. Nereikia nei brolių marijonų 
išleisto romano “Saujos Skati
kų”, nei tėvų pranciškonų no
velės “.ėiminiškumo” — aplin
kybes šokiravimui rasi bet kur. 
O tamsta, mielas skaitytojau, jei 
sutiksi pranciškoną, ar ateiti
ninkų vadovą, pasakyk aniems, 
kad šeiminiškumas reiškia dau
giau negu mergės viliojimą i 
savo gūžtą.

Togetherness
Prieš kelioką melų Amerikos 

žurnalistai paleido šūkį “toge
therness” ir tas žodis lyg gais
ras išsiplėtė. Veikiai gimė kūt
vėlos. rock-rollers — tokie žmo
giukai. kurie kraiposi ir volio-ldį...

Antanas Tretininkas, kadaise 
pasakojęs žemaičiams įvairius 
nuotykius, atvažiavo Amerikon 
ir tapo kaubojų. Atlikęs darbo 
sutartį, atvyko Čikagon ir taip 
pasakojo Bridgeporto apylinkės 
tautiečiams:

— Aš ganiau ir prižiūrėjau 
didelę karvių kaimenę Didžio
siose lygumose arba prerijose. 
Jose nėra jokio medelio. Ten 
kadaise maurojo buivolai, o da
bar ganosi dideli būriai karvių, 
jautukų ir jaučių, kuriuos aukš
taičiai ir amerikiečiai buliais 
vadina. Vieną kartą mane už
puolė piktas bulius ir vos nesu
badė. Laimė, kad įlipau i me-

AMERIKOS ATRADIMAS

Ameriką klumpius žemaitis atrado —
Taip sako archyvai muziejaus Del Prado. 
(Žinoma, bėra jokių ten archyvų —
Aš taip tik sakau jums: dėl “štukų”, dėl dyvų...) 
Bet buvo toks vyras, su pavarde Klumpius,
Kur ,nors apie Kretingą, Telšius ar “Plumpius” — 
Ten kokio nebūto garsaus archivaro

Vienuobs užrašė lotynų kalboje - - 
jColumpus", ne Klumpius, ir kol sužinojo * 
Pasaulis žemaitį tą drūktą mūsiškį 
Visai nepajutus, išlėto, “po biškį”,* 
“Columpu^' '/‘Columbu“ jau buvo žymėtas^. 
Bet kaip atradimas tas buvo pradėt^?... 
Žemaitis išgerti, mat, buvo mėgėjas —K

X- 
z.

Sakydavo girtas “Man jūra — lig kelių V*
Perbrido, ir viskas— Be jokių valtelių!

Arėjas Vitkauskas

I?
Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talaias

(Twhxyt)

Politiniai vadovai ne tik privalo žiūrėti drausmės 
būklės, bet ir patys, esant reikalui, vartoti drausmės pa
baudas. Tam reikalui vadovautis atskirais krašto apsau 
gos ministerio duotais nurodymais.

5) Sąrišyje su š. nu liepos 14 d. rinkimais, į kuriuos 
reikia žiūrėti kaip į vieną iš džiaugsmingiausių tautos

ne vėliau liepos mėn. 14 d. ryto nuimti visas kareivių, 
puskarininkų ir karininkų arešto baudas.

Šį įsakymą tuojau visomis ryšio priemonėmis (tele
fonu, telegrafu, radio) perduoti visoms dalims ir įstai
goms; divizijų vadams paskelbti šį įstatymą ne vėliau 
šios dienos vakaro visiems daliniams iki kuopos, eskad
rono, baterijos ir atskiro mažesnio dalinio imamai

Brig, generolas žemaitis,
Liaudies Kariuomenės Vadas ...v-----

Macijauskas ,
Politinis Vadovas

ŽINIOS Iš LIETUVOS
LIETUVOS AERO KLUBO pirmin. prof. Z. Žemai

tis atleistas iš pareigų. Jo vieton paskirtas pulkim Itn. 
Jankauskas. Dabar Aero klubas bus pertvarkytas iš pag
rindų sulyg Sovietų Rusijos pavyzdžio.

SPORTAS. Kaune, lietuviai fudbolininkai supliekė 
Rusijos Raudonosios Armijos futbolininkus 13 — 0

VYTAUTO Didžiojo Universitetas, jau pakeistas į 
Kauno Universitetą. Aukštąją tarybą skiria švietimo ko- 
misaras. Ot tau ir demokratija!

VYTAUTO Didžiojo Muziejus irgi perkrikštytas į 
Kauno Valstybinį Kultūros Muziejų.

’ELTA paskelbė tokią žinią:
Rugpiūčio 21 d. 1940 m. ministrų taryba patvirtino 

šį valstybės žemės ūkio komisijos nutarimą:
Atsižvelgiant į tikinčiųjų, valstiečių pageidavimus, 

šiuomi pakeičiamas ankstyvesnis mūsų nutarimas, nūs 
tatant, kad iš esamos parapijinės žemės prie kiekvie
nos parapijos klebonams naudotis ir altarijų žemės 
kunigams altaristoms naudotis, kur tokie kunigai šiuo 
metu yra, reikia palikti po 3 ha. žemės, išviso šodibi- 

, pės (daržų, kiemų, sodų) ir laukų žemės. Dvasininkai 
turintieji nuosavą žemę, traktuojami kaip valstiečiai, 
ir jiems paliekama valstiečių“ normas.

SOVIETŲ RUSIJA perėmė visą prekybą su užsienu 
ir įgaliotinis Lietuvoje jau paskelbė naujas taisykles.

PANAIKINTA Krašto Apsaugos ministerija, Už
sienio Reikalų ministerija ir Susiekimo ministerija. To
kių būdu gen. Vitkauskas, prof. Krėvė-Mickevičiusir Gal 
vanauskas atstatyti. Sakoma, kad Galvanauskas *pabė- 

į Klaipėdą. .
SOVIETINĖ Lietuvos valdžia jau nebe ministrų, b 

komisarų- Pūstopėdis išpranašavo. ' ?
ELTA jau panaikinto ir norima prijungti jos funk

cijas prie Sovietų Rusijos telegramų agentūros.
VILNIUJE įsteigtos simfonijos orkestras iš 60- mu

zikantų. Muzikantams mokės į mėnesį 300 lt algos. Chi
cago j mes į vieną vakarą tokią sumą pinigų užmokam 
vienam muzikantui.

LIKVIDUOTA Žemės Ūkio Rūmai, kurie nepriklau
somos Lietuvos valstybės gyvenime, sulošė svarbią rolę.

‘VALSTIEČIŲ PATARĖJAS”, vietoj ‘TOnfako 
Patarėjas”. “Mūsų Laikraštis” ir prenumeratoriams siun 
čiama naujasis laikrašti f

VLNIUJE likviduojama šv. Kazimiero Draugija ir 
jos laikyti “Vaikų Darželiai” (15) perimama švietimo ko
misariato.

VILNIAUS apskr. vii-šininkas skelbia, kad šeštadie
niais, sekmadieniais, šventoms dienoms ir priesšventėms, 
prie pusryčių, pietų ir vakarienės, leidžiama pardavinėk 
ti valgantiems asmenims po vieną litrą alaus L. 01 ir 
laisvė!... Negali išsigerti vienoj vietoj. Turi valgyti po 
keletą vakarienių.^ •

“DRAUGIAS* Kaganovič, Sovietų Rusijos susisie
kimo komisaras perėmė Lietuvos geležinkelius. Geležin
kelių viršininku paskirtos “draugas” Lochmatov.
ISTORIŠKOSIOS VERTĖS LIETUVAI REZOLIUCIJA

Kongresmano Kersteno kalba ją įteikiant
JAV Kongreso oficialiame leidinyje ^Congressio

nal Record” gegužės 1 d. 7 numeryje įdėto svarbioji kong 
resmano Charles J. Kersteno rezoliucija ir jo kalba ją 
įteikįapt šis nuoširdusis lietuvių bičiulis, kaip jau buvo 
pranešto mūsų dienraščio praėjusio šeštadienio -laidoję 
pasiprašęs Kongreso vadovybės žodžio, gegužės 7 (L po* 
sėdyje) tarp kitko pasakė:

(Bus daugiau)

j ti. Prieš medžioklę jie sutarė su trumpėjo ik dviejų metrų, 

[pameluos, tai antrasis užmins 
j ant kojos ir melas bus sumažin- 
Į tas. Po medžioklės risi susirin
ko prie laužo ir dalinosi įspū
džiais. Mėgstąs meluoti sakė:

— Aš, žinote, šoviau lapę. La
pė kaip ir visos lapės, bet jos uo
dega buvo nemažau šešių metrų 
ilgumoj ’

Draugas jain užmynė ant ko
jos ir pasakotojas mažino savo 
melą:

— Gal šešių metrų ir nebuvo, 
bet, spėju, kad galėjo būti virš

iiu.. 1 Uta HJVUUVAIV OUMU^.OU U UJLUpejV IK UVltJU. 11ACLL lį,

j būti kartu ir jei vienas ką nors bet pasakotojas vėl pajuto sutar-

— Tai kad Tamstelė nesenai 
sakei, jog ten Jokio medelio ne
buvo, — sakė viena, klausytoja, keturių. J 
Tvirto tikėjimo Antanas jai at-

tą signalą. Jis atsisuko į savo 
draugą ir jam piktai sakė:
— Tai ką? Tu nori, kad lapė’ 

būtų visai be uodegos?-.

Pokalbis kelionėje

Pakeliui į Karibų salas dvi 
moterv’s sėdėjo valgomajame 
prie stalo ir kalbėjo. Viena sa
kė:

— Kur jūs atostogavote pra
eitais metais?

— Aš keliavau aplink pasau
lį. Sekančiais metais reikės va
žiuoti kur nors kitur^.

— Tai ką? Ar tu manai, kad 
šiais laikais stebuklų jau ne
būna?

Mikės ir Vincės pokalbis
Mikė melagėlis sutiko guvų 

Vince Floridoje ir jam sakė:
— Vakar meškeriojau, ir pa

gavau 300 svarų silke,..
— Ir aš vakar žvejojau, bet 

nieko nesugavau, tik ištraukiau 
iš vandens ant kabliuko užsika
binusią visą dumbliną liktarną. 
Jos dugne buvo įrašas, kad ji 
gaminta 1330 m. Keisčiausias j 
dalykas, kad ta liktarna degė,— 
sakė jam guvus Vincė. Mikė ine-, 
lagėlis sušuko:

— Negali būti!
— Tai gerai. Tu nuimk tuos 

svarus nuo savo silkės, o aš už
pūsiu savo liktarną, — atsakė 
jam guvus Vincė.

Telšių Pliumpis
SZVENTO JONO VABALĖLIS 

IR RUPUŽĖ
Piktybė pavyduoUaus

Draugas vėl užmynė ir uodega

šis kiškis pasiskelbė vedv ir, kartu su fronto Tiem*čiwsiaisJ Frontininkais 
bei kitais kiški y giminės žariją žarstyto! eis svetimomis rankomis, nutarė 

rinkti aukas Vas»Ho 16 proga.j e vienos giedrios dienos rytą 
> szvento Jono vabalėlis tupėjo 

ant lapo žydinczios gėlės girai
tėje, o jo parėdai auksu žėrėjo, 
norint jis apie tai nieko neži
nojo. Iszgirdo, kasžin kas bai- 
sus. bjiaurus isz supuvusių sa
manų pasijudino ir artyn eina. 
Vabalėlis sukruto, pakilo. Bele- 
kent vejasi jį rupužė, o negalė
dama pavyti, czirszkia savo nuo 
dais ant vabalėlio, bet tas pasi
skubino palėkti ir bjiaurybė ne-| 
užteszkėjo. Tada augsztai bū
damas vabalėlis pradžjo gailin- 
tiesi ant rupūžės tais žodžeis: 
na už ką-gi tu manę teip norė
jai sužeisti? asz tau nieko pikto 
nepadariau! — Hm, su žibi teip 
grąžei, teip skaisczei, jokei man 
akis degina. Asž to negaliu isz- 
kęsti.

Visi pavydulei yra nelaimin
gi, kad piktybės szirdies'savo 
nevaldo; jiems geras pasivedi
mas artymo jų korvne yra; jie 
kiesysis užkenkti, bet negalės 
nei vienam kaip palys sau ir busi 
baisei bjiaurus akyse rišo isz- 
mintingo svieto.

(K Pamokslai Iszminties ir 
Teisybės 3-čios laidos 1906 m.).

Premijuotas anekdotas

Medžiotojų klubo susirinkime 
meškeriotojas pasakojo tokį 
anekdotą:

Du medžiotojai buvo geri 
draugai, tik vienas mėgo meluo

MogoryČius

• Jauna pora gyrėsi, kad jų 
sūnus tapo čempionu: rytą pra
sikalė jo pirmasis dantukas, po
piet jis žengė pirmąjį žingsnį, 
vakare jis pirmą kartą pavir
to ir išmušė tą pirmąjį dantu
ką, o jį išmušęs, ištarė pirmąjį

• Montessori mokyklos mo
kytoja aiškino vaikams apie grą
žą elgesį prie stalo ir klausė gu
vųjį Vincę. ar jo seimo prieš 
pietus meldžiasi? Vincė atsakė: 
“Mums melstis nereikia, nes mū
są mama yra gera virėja”.

• Sakoma, kad dabar - yra 
lengva baigti studijas bei kursus 
ir įgauti pažymėjimus. Vienas 
baigė atminties lavinimo kursą, 
gavo diplomą su pagyrimu, 4>et 
išėjęs iš salės negalėjo atsiminti, 
kur pastatė savo mašiną.-

• Moderni amerikiečių šeima 
turi savo virtuvėje elektrinį lė
to virimo puodą, greito virimo 
ar kepimo micro wave krosnį, 
retai vartojamą universalę kros
nį dujomis kūrenamą lauko 
krosnį, retai vartojamą univer
sal krosnį, dujomis kūrenamą 
lauko krosnį ir anglimis kaiti- 
nathas rinkes, naudojamas vi-

e Visi siunčia ginklus į Šiau
rės Airiją, kad tenai sustotą pi
lietinis karas ir pyktų taika tarp 
katalikų ir protestantų, nes ma
no, kad taika bus tada, kai airiai 
turės daug ginklų ir vieni kitus 
išsišaudys... Gražus ekomeninio 
bendradarbiavimo pavyzdys-.

• Mes esame linkę leisti dan
gaus nusipirkimui, kitas smuk
lėje gyvenimui užsitikrinti, bet 
naudingam reikalui — laikome 
pinigus suspaudę, wad mūsų 
gniaužties net graborius turi var 
go atgniaužti.

(Dr. J. Adomavičius)

• Geriausi hipnotizmo spe
cialistai yra rusai. Jie užhipno. 
tizavo Belgrado konferencijos 
delegatus, kurie negalėjo nubal
suoti žmogaus teisių apsaugoji
mo nutarimo. Rusai užhipnoti
zavo ir dail. V. K. Jonyną, kai 
jis lankėsi Lietuvoje. Dabar jis 
hipnotizmo įtakoje, giria Sovie
tų Sąjungą ir jos santvarką oku-

notizuotas Jaunimo Centro ma- 
nadžeris kun . Kezys, S. J., bet 
iš ten juos išvijo. Dabar rusų 
hipnotizmas stipriai veikia fron
tininkus. kad net tiltus pradėjo 
stalyti, bendradarbiavimą va
dindami rezistencija, tikrumoje 
ne prieš okupantą, bet prieš Al
tą... Don Pilotas
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NOVOS IR SUPERNOVOS
žodis n ova, tai yra nauja. Tuo jau trecią protoną ir pasikeičia 
-2j vadina sušvintančias į deguonis atomą. Jis išspindu

liuoja pozitroną (-re) ir, jo brau 
duolyje vienam protonui pasi-, 
keltus j neutroną, persiforniiio-1

vardu vadina i
žvaigždes. Tikrenybėje, tos su- 
švintančios žvaigždės nėra nau 
jos.

Visuose v _________
nuolatos vyksta anglies — azoto I 
ciklas, kurių procesas yra toks:'

a. Anglies atomas pagauna • 
protoną ir, pasikeitęs į azoto ižo- Į 
topą, išspinduliuoja pozitronų^ 
(teigiamą elektroną). Tas azoto 
izotopas pasikeičia į anglies izo- 
topą:

b. Anglies izotopas vėl pa Į 
gauna protoną ir pasikeičia 
azoto atomą.

c. šis azoto atomas pagauna

. x ia i azoto atomą,asatos šviesuoliuose.'’ J ..I d. šis azoto atonias pagavęs^ 
.(protoną, išmeta iš branduolio 

j helijo atomą ir pasikeičia į ang
lies atomą tokį koks buvo ciklo 
pradžioje. Šiame cikle iš buvu-. 
siu žvaigždėje keturių laisvų ■ 
protonų neliko nė vieno. Du pro’ 
tonai pasikeitė į neutronus ir du; 
įėjo į helijo atomo sudėtį, šis 

{ciklas užtrunka šešis ir pusę ml-1 
lijonų melų.

Antras vyksmas yra vandeni-į

Linksmu Velykų švenčiu 
linki visiems lietuviams

VALDIS REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737- 7200 arba 737-8534
PRIEŠ AUDRA

Linksmų Šv. Velykų švenčių linkime 
mūsų draugams, klientams ir pažįstamiems

lio atomų susijungimo grandi-<-žėjant temperatūrai, žvaigždė 
nė, kurioje iš šešių protonų ir Į pradeda mažėti, susitraukti. Jai

helijo branduolio gran- besitraukiant, viduje pasidaro 
dinės pabaigoje telieka tik du milžiniškas slėgimas, kurio pa

sėkoje pakyla milžiniška tempe-

vieno

protonai.
laisvų protonų sumažėji- ratūra. Tai aukšta tempera

ir priveda žvaigždes priepūros zona didele energija pra-

ga tolyn į visatą tūkstauties 
kilometrų greičiu per sekundę. 
Tuo laiku atskleista didelės tem
peratūros zona sušvinta 6bO,(M>b‘ 
kartų galingesnė šviesa, negu j jos sklinda elektros bang 
paprastos žvaigždės. P“ * ‘ 1 : 1 :
žvaigždė palengva pradeda auš
ti ir pulsuodamas grįžta j apy
tikriai buvusia pirmykštę pa
dėtį.

Tų sušvinta nčių, vadina mų 
novomis, atrodo, galėtų būti di
delė katastrofa, bet tikrenybėje* 
yra labai mažai nuostolinga. Tuo 
milž nišku sušvitėjimo laiku iš
spinduliuoja energijos ir tuo pa-Į 
čiu praranda masės lik liek, kiek 
ji normalioje būsenoje to viso į 
nustoja nuo *00 lig! tūkstančio Į 
trspi. Mūsų galaktikoje novų1 pranašams bus aišku, kad sau’e 
pasirorio dvidešimt penkios kas-į dar nesirengia pasidaryii nova 
mot.

Be pasirodančių novų sušvin
ta dar supernovos, kurios yra 
visiškai skirtingos nuo novų sa
vo šviesumu ir jų 
priežastingumu.

1936-40 metų 
buvo pasirodžiusių 
supernovų. Vidutiniškai kasmet 
iš vieno milijardo žvaigždžių pa 
sirodo viena supernova. Vienos 
supernovos šviesos efektingų^ 
mas lygus Paukščių Tako visų 
žvaigždžių efektingumui. Tai 
daugiau, negu milijardą kartų 
viena supernova šviesesnė 
bet kurią žvaigždę.

Jordan daleidžia, kad interste- 
liariniai rūkai yra liekanos bu
vusių supernovų. Tie rūkai su
sideda iš vienos centrinės žvaigž 
dės, kuri yra apgaubta rutulio 
formos dujų sluoksnio. Tas du
jų sluoksnis dideliu pradiniu

terijo ai saule niekad., livpasidary ■» 
nova ir teiks energiją, rrikaliii-

JERRY SHARKO’S OF LISLE
2225 Ogden Ave., 

‘ ■ 1 mile West of Rt. 53 on Ogden Ave. 
Lisle, HL 60532 ; Tel: 852-4500

SHARKO’S WEST, 6301W. 63rd STREET
Telefonas —/ULDL0W 6-3636

Visuose restoranuose puikios vėdinamos salės tinkamos 
vestuvėms ir kitokiems parengimams, Skanus valgis, vietos 
ir užsienio gėrimai.

Geraldas ir Don Sharko

I C C H O K AS MERAS

STRIPTIZAS,
arba

PARYŽIUS—ROMA - PARYŽIUS

ROMANAS

PIRMOJI DALIS

APSIREIŠKIMAS

Paryžiuje ir Romoje, Nicoje ir Venecijoje 
striptizas tapo įprastu, kasdieniniu reiškiniu, —

tokiais žodžiais pradėjo savo užrašus Et jenas Moro
(Etienne Maureau) 
paryžietis 
39 metų amžiaus 
vyriškosios lyties 
tamsiai rudų akių 
žilstelėjusiais kaštoniniais plaukais 
taisyklingos ovalinės veido formos 
vaikystėje persirgęs tymais ir vėjaraupiais

< šiuo metu sveikata nesiskundžiąs
viengungis
nuo jaunystės bendraująs su moterim tiktai viešnamiuose 
buvęs
nešiku ir šansonų dainininku 
duobkasiu ir valkata
dirbęs dokerių profsąjungoje ir demonstravęs savo paveikslus 
Monmartre
trijų mecenatų užgaidų dėka Įvairiu laiku studijavęs 
teologiją Kembridže
teisę Oksforde
filosofiją Sorbonoje 
o dabar pasišovęs būti 
laisvu menininku

mis.
Iš tos intersteliarinės materi 

gos nuo 
Po to, j kelių milimetrų ligi dvidešimt 

j metrų ilgio. Ypatingai intensy
vios 21 centimetro bangos, ku 
rios yra kilusios iš šaltų vande 
nilio atomų, los elektros ban
dos specialiais pri iiihiv 'u su
gautos sukelia šlamėsi —- uži
mą nevienodomis trukmėmis, 
lyg kad Morės aparatui veikia n L 
Joms tyrinėti ir tų bangų pa- 

Į galba tyrinėti vi-a tą yni ats ra
dęs radijo astronominis inoks-

| ir sunaikinti žemės gyvybę. Jei
gu ir dabar saulė pradėtų aušti, 
tai tik už šešių ir pusės milijono 
melų ji išsiplėtusi sušvitėtų. Bet

susidarvnio

laikotarpyje
aštuoniolika

laisvi
Šis 

mas ir priveda žvaigždes pnepūros zona didele energija pra- jų sluoksnis dideliu pradiniu 
katastrofos. [deda plėstis išorės link. Kada gį-eičiu nuolat tolsta nuo tos cen-

Jeigu tie ciklai ir grandinėsiji priartėja prie žvaigždės pa- trinės žvaigždės, 
perilgai užtrunka, pasidaro di- J viršiaus, tai dujų spaudimo ir —

; dėlė stoka laisvų protonų. Dė- (spinduliavimo jėgos nugalėda- 
Įliai to, žvaigždėje sumažėja enerlmos gravitacijos jėgą, žvaigž-
I gija ir krinta temperatūra. Ma-ldės paviršių sviedžia didele jė

linki savo klijentams ir draugams

A. IR J. MĖSINĖ
NAMŲ GAMYBOS LIETUVIŠKOS DEŠROS 

ANTANAS ir VIOLA PLIENIS, Sav.

2433 W. 69 St. Chicago, Ill. 60629 
Tel.: 436-6888

“T

Be mums matomų žvaigždžių, 
sušvintančių novų ir supernovų 
dar matosi intersteliarinė ma
terija, pasiskleidusi visatoje dul
kių pavidale. Tai tamsūs kos
miniai debesys, arba šviesūs rū
kai susidarę iš laisvų elektronų, 
vandenilio atomų, protonų ir iš 
kitų sunkesnių atomų: helijo, 
neono, deguonie, azoto, kalci j o, 
kali jo ir kai kuriu molekulu: 
SU, CN ir NaH.

Tik du trečdaliai ligi trijų 
• penktadalių visatos masė tėra 
susisukusi į žvaigždes, o likusi 
masė tebėra intersteliarinės ma-

Matote pirmuosius “Striptyzo” puslapius. Kairėje yra Pergalės 
puslapis, o dešinėje spausdintas Amerikos ateitininku pus- 
lapis. Pergalės puslapis didesnis. į Pirmame puslapyje yra 
autoriaus vardas ir veikalo pavadinimas, pirmosios ‘dalies 
pavadinimas ir .veikalo pradžia. Tuo tarpu kairėje Ameri
kos ateitininkų leistajame “Striptyze” I matote tiktai patį 
tekstą. Vienas puslapis paskirtas veikalo pavadinimui, ant
ras puslapis paskirtas pirmajai daliai, ojsekančiame puslapyje 
yra pats tekstas. Tikrinome visus to paties veikalo puslapius. 
Amerikoje leistas leidinys .nieku nesiskiria nuo Vilniuje ko
munistų išleisto teksto.

Paryžiue ir Romoje, Nicoje ir Venecijoje 
stripizas tapo įprastu, kasdieniniu reiškiniu, —

tokiais žodžiais pradėjo savo užrašus Etjenas Moro 
(Etienne Maureau)
paryžietis
39 metų amžiaus
vyriškosios lyties
tamsiai rudų akių
žilstelėjusiais kaštoniniais plaukais
taisyklingos ovalinės veido formos

v vaikystėje persirgęs tymais ir vėjaraupiais
šiuo metu sveikata nesiskundžiąs
viengungis
nuo jaunystės bendraująs su moterim tiktai viešnamiuose, 
buvęs
nešiku ir šansonų dainininku
duobkasiu ir valkata
dirbės dokerių profsąjungoje ir demonstravęs savo paveikslus 
Monmartre
trijų mecenatų užgaidų dėka įvairiu laiku studijavęs
teologiją Kembridže
teise Oksforde
filosofiją Sorbonoje . ' *
o dabar pasišovęs būti' 
laisvu menininku

tais:

Mans

e

veika

(irmidkigen

\ aline \ ičius

ina fili

6 Ispanų tyrini t°jas Juan Pon

paniškai
vardas.

LINKSMŲ VELYKŲ 
savo klientams, draugams 

linki

. ANDRIJAUSKAS
TAVERNA IK DEGTINĖS

ŠVENČIŲ 
ir pažįstamiems

IR ŠEIMA
KRAUTUVĖ

2500 \V. 69th St. Te!.: G R 6-9092

Vietos ir užsienio gėrimai pigiausiomis kainomis.

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linkime visiems mūsų klientams ir draugams

JŪRA TAP
2638 West 69 Street

Chicago. III. Tel. GR 6-4259

Stasė Simokaitienė ir sūnūs — 
Raimondas ir Ričardas su šeimomis

UNIVE

Faž mu taupomi jBsiį pinigai lt- 
U.ela didelio dirbo. Pirma, jie pa- 
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki • »

palūkanų, priklausomai nuo jdėtas 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaita* 
neša _ įį
m

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION i
1500 So. Hoisted St. Chicago, III. 60608 ft

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įrteigt* 1923 metai*. TeL 421-3070 1

ir
Įstaigos pietuotą kiemai automobiliam* pastatytL a

B*
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Vasario 16 gimnazijos kuratorijos 
narių susirinkimas

Susirinkimas įvyko Š. m. va- veikinimu ir konstatavimu, jog 
sario 24 ir 25 d. Romuvoje. Da-j visi dalyviai yra teisėti Kūra- 
lyvavo visi 13 narių. 7:20 v. v. tori jos nariai.
pradėjo Kūra tori jos valdybos Suvažiavimo pirmininku ii- 
pirm, tėv. A. Bernatonis, pas- rinktas dr. J. Grinius, sekret

—dr. X Nerkaitis. Kvietime j veikiausi gimnazijos rėmėjai stytoa ir priimtos gimnazijos ir 
suvažiavimą pasiūlyta 13 punk- yra JAV-bėse ir kitur įsikūrę bendrabučio 1978 m. ir 1979 m. 
tų darbmotvarkė priimta, tik rėmėjų būreliai, BALFAS ir kt. sąmatos, Ilgiau užtruko moky- 
pakeičiant kai kurių papunkčių Direktorius V. Natkevičius, mo ir auklėjimo klausimų svar
elę- Praėjusio narių murinki- M.A.,pateikė duomenis apie mo- stymas. Paaiškėjo, kad šiemet 
mo protokolas priimtas be pa- kimus bei mokytojus. Iš viso keičiama Baden - Wuerttember- 
taisų.

natonls pranešė, kad per visą

As of December 1, 1977 
Subscription Rates:

fa Chicago $33.00 per year, $18.00 per 
six months, $10.00 per 3 months. In 
other USA localities $30.00 per year, 
$16.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.

pusei metų-------
trims mėnesiams 
vienam menesiui

$16.00
$ 9.00
$ 3.00

Kanadoje: 
metams -----
pusei metu 
vienam mėnesiui

$33 00
$18 00
$ 3 50

20 cents per copy

Nuo gruodžio pirmos d. 
Dienraščio Kainos:

Chicagpje b* priemiesčiuose:
metams$33.00
pusei metu------------------ $18.00
trims mėnesiams ------------ $10.00
vienam mėnesiui$ 3.50

Užsieniuose: 
metams ------
pusei metu — 
vi Anam m ėn ari n i

$34.00
$18.00
t 400

Įėjo, lietuviams nesakė, kad laisvojo- pasaulio frontinin
kai suorganizavo iškilmingą vakarą komunistiniam vei
kalui spausdinti, premijuoti ir pardavinėti.

Kad Amerikos lietuviai savo akimis pamatytų bai
sią jų apgaulę, šios dienos Naujienose spausdiname Ic- 
choko Mero 1971 metais sovietų valdžios leidžiamoje 
“Pergalėje” spausdintus “Striptyzo” titulinius ir pir
muosius puslapius. Iš jų kiekvienas skaitytojas matys, 
kad veikalą pirma pripažino vertu spausdinti Pergalės 
redaktoriai A Baltakis, J. Macevičius, Justas Marcin
kevičius, E. Meškauskas, M. Sluckis, V. Šimkus ir kiti

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted St. Chicago. 
HI 00608 Telef 421-8100

Pinigus reikia siusti oašto Money okupantui parsidavę “tarybinės” Lietuvos lietuviai, o vė 
liau tą patį padarė Amerikoje susiorganizavusių jaunų ir 
senų ateitininkų organizacijos vadovybė ir naujai “iš
rinktas” ateitininkų vadas sprendimą patvirtino. Lietu- 

’, voje rašyti galintieji komunistai veikalą spausdino dvie- 
Tain lietuviu dar niekas neaneaudinčio juose Per?alės numeriuose, bet nedrįso spausdinti kny- laip lietuvių aar menas neaygauumeju :gos formoje da knygoje K2ai,ii;<! gau3ios poraografljoSj 

šiandien norime atkreipti Amerikos lietuvių dėmesį Amerikos ateitininku vadas leido spausdinti
i nepaprastai didelę apgaulę, kurią naujai Amerikoje at- formoj su visomis pornografijos detalėmis, o vė- 
siradusių politikų grupelė primetė visiems Amerikos lie- P™tmgą vienuoli manjoną pornografija mal-
tuviams. Ta apgaulė buvo iš anksto suplanuota, plačiai om1^ Pa_va m i. ~ 
suorganizuota, plačiai išgarsinta ir primesta visiems A-! K(xIel modernus katahkai rado reikalo premijuoti 
merikoje gyvenantiems mūsų tautiečiams. Niekad lietu-^omumstų išleistą veikalą? Kodėl jie tylėjo apie komu- 
viai nebuvo mažos sukčių grupelės taip žiauriai sugauti, mstmę šio veikalo kilmę. Nuo kada katalikiškų organi
kai? jie buvo augauti praeitais metais. Apgauti visi Ame-FC1^ kel1 v'a^ai rado reikalo apgaudinėti ne tik kataii- 
rikos lietuviai, bet ypatingai žiauriai buvo apgauti Ame kus> bet.ir platesnius lietimų visuomenės sluoksnius? Ar 
rikos katalikai, nes šiai apgaulei buvo panaudotos kata-.Jiem.s 1UP* Šimtmečius skelbtos katalikų^bažnyčios tiesos, 
likų organizacijos ir lietuvišku vienuolynų įtakingesnieji ar pe, pasinaudodami katalikiška priedangą, neša Į He
ir atsakingas pareigas einantieji dvasiškiai. terP^ ^ūrbolsevikines idėjas, konfūzijai sėti, He-

Turiih galvaje praeitais metais “Ateities” išleista moralei laužyti m lietuvių tarpe pasipriešinimą 
Icchoko Mero romaną “Striptizą”. Amerikos lietuviams okupantui ir blogiui silpninti? .

Kitose JAV vietose:
metams----------- $30.00 Orderiu kartu ra užsakymu-

0 kartų ir daug kartų tarėsi
Įvairiais klausmais.Pinr. ir ižd. irba nepilnu etatu, 
lankiai gimnazijoje apie 40 kar
tų, dažnai tik dėl sąskaitų, pat
virtinimo ir pinigų pervedimo.

1977 m. liepos 6 d. gimnaziją 
lankė jos rėmėjai ir Bonos ir 
Stuttgarto vidaus reikčalų mi
nisterijų ir vyriausybės prezi
diumo atstovas ii Karisruhėe. 
Pokalbiuose su jais dalyvavo 
Kuratorijos valdyba, talkinant' 
dr. J. Norkaičiui ir buhalteriui 
R. Schulz’ui. Pasitarimai gim- 
nazijąi buvo naudingi. Santy
kiai su tomis įstaigomis go

dirba 22 mokytojai ir du ben- go mokyklų, programa. Prie jos 
drabužių vedėjai su dviem pa- teks ir mūsų gimnazijai prisi- 
vaduotojais: 8 mokytojai lietu- taikinti. Gimnazijos vadovybei 
viai ir 1 vokietis dirba pilnu eta 
tu ir 3 lietuviai bei 10 vokiečių

Diskusijose daugiausia svar
stytas administracijos aparato

pasiūlyta pasirūpinti, kad mo
kiniams iš šiaurės Amerikos 
būtų pilnai įskaitytas mūsų gim 
nazijoje išbūtas laikas. Nutar
ta sudaryti delegaciją iš gim
nazijos direktoriaus, Kurato
rijos valdybos pirmininko ir at
skirų dalykų kursus ir prašyti 
palengvinti abitūros egzami
nus.

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

tuvių tarpą kultūrbolŠevikines idėjas konfūzijai sėti, lie-
V

jis buvo pristatytas, kaip Lietuvos žemėje gimusio ir au
gusio Mero lieteratūrinis kūrinys. Buvo sudaryta specia
li literatūros '

Spaus^inti komunistinėje Lietuvoįje prieš septyne- 
ris metus spausdintą abejotinos vertės veikalą, slėpti nuo

Ii literatūros kūriniams vertinti komisija, atrinkusi patį P«rkanciųjų, kad jie perka komunistinę’ makulatūrą, ra- 
geriausia praeitais metai parašytą lietuvių literatūros s- 0Jų raūgijos vardu sankcijonuoti tokią apgaulę ir 
veikalą. Tas veikalas buvęs toks geras, kad Amerikos Po™o.8Ta£imų puslapių autonul duoti tūkstantinę, kada 
Lietuvių Fondas, remdamas Amerikos lietuvių kultūrinęede hetuvaų, kunems. ta tūkstantinė būtų para- 
veikla, paskyrė vieno tūkstančio dolerių premiją “Strip-. S1™5" paruostu žiaunos.lietuvių kovos-už savo tautos 
tvzo’’’ autoriui už toki gražų ir gerą literatūros kūrinį. | vafdu? -r išgyvenimus, tai yra baisus lie^rių ap- 
Amerikos Lietuvių Fondas minėtą tūkstantine Įteikė, ^srtmas, kūno iki šio meto net okupantas nedrįso padą- 

- .................. ’ • ' ryti. ' į
Kodėl naujos politikos vadai ėmėsi tokios laisvojo 

pasaulio lietuvių apgaulės? Kodėl rašytojai ir žurnalis^ 
tai pritarė tokiai apgaulėj? Kodėl nei vienas-ateitinin-

Amerikos Lietuvių Rašytojų Draugijai, kad ji pagerbtų 
rašytoją ir Įteiktų jam lietuvių sudėtais pinigais uždirb
ta tūkstantinę.

Chicagoie jėzuitų namuose buvo praeitais metais su- , , ... , . ■ . i .
..° “. ,. , . ... , t- T r - kas nepakele balso pnes šitokią lietuviu apgaule7ruoštas didelis lietuvių literatūros vakaras. Is Izraelio į- r ■ <s vuv apgaiuę.

Chicagą buvo iškviestas knygos autorius Meras. Chica-j 
gon atvyko Amerikos Lietuvių Rašytojų draugijos pir-j 
mininkas pranciškonas kun. Leonardas Andriekus, ■ kad 
visų akivaizdoje galėtų Icchokui Merui Įteikti Lietuvių 
Fondo jam skirtą premiją. Į Literatūros vakarą buvo su-Į 
kviesta visa katalikiškoji inteligentija, kad savo akimis 
galėtų pamatyti, kaip naujai aukštus mokslus baigusieji 
lietuviai inteligentai džiaugiasi nauju veikalu ir nepap
rastai dideliu vertintojų komisijos atradimu. Tuose lie
tuviškose literatūros vakaruose dalyvavo aukšti katali
kų bažnyčios dignitoriai, sakė kalbas ir lenkė galvas Lie
tuvos žemėje dideliame varge išaugusiam gabios plunks-
nos lietuviškai rašančiam rašytojui. Visų akivaizdoje 
pranciškonas Andriekus Įteikė Merui tūkstančio dolerių. 
premiją ir pasakė varginančią kalbą.

Nedidelis Chicagos inteligentų būrelis, turėjęs kant-’ 
rybės perskaityti “Striptyzą”, turėjo drąsos nurodyti 
pornografinę garbinimo veikalo pusę ir pasityčiojimą iš* 
nuoširdžių katalikų jausmų. Ypatingai tyčiojamasi iš Die
vo Motinos Marijos, marijonų gerbiamas šventosios. Kad 
šitas šešėlis nebūtų toks juodas, kritikos žodi tarusiems 
nustelbti buvo Įkinkitas lietuvių marijonų filosofas kun.
Vytautas Bagdanavičius kritikams suniekinti ir porno
grafijos puslapiams išbaltinti. Kun. Bagdanavičius tiek 
susižavėjo “Striptyzo” išryškintais epizodais,kad turėjo 
drąsos išryškintus epizodus pavadinti aukščiausios egz- 
tazės maldomis.

Įdomiausia, kad nei vienas pranciškono Andriekaus 
vadovaujamos Amerikos lietuvių rašytojų draugijos ne
rys, nei vienas kun. Vaišnio vadovaujamos Amerikos 
lietuvių žurnalistų draugijos nai-ys, nei vienas mokslo 
laipsniais apsikarstęs lietuvis literatūros kritikas, nei j 
vienas į frontininkų rankas patekusios katalikų spaudos 
atstovas, nei vienas aukštus mokslus baigęs marijonas, j 
jėzuitas ar pranciškonas, nei vienas buvęs ar dabar esąs 
frontininkų vadovaujamos Bendruomenės vadas bei va
dukas Amerikos lietuviams nepasakė, kad jie pasirinko, 
nremijavo ir iškilmingai pagerbė komunistų pavergtoje 
Lietuvoje 1971 metais atspausdintą Icchoko Mero kūrinį. 
Vienas kitas galėjo žinoti, kad Rašytojų draugija premi-į 
javo komunistini veikalą, vienas kitas Fondo narys žino
jo kid tūkstantis dolerių metamas į balą, bet jie visi ty-’

1977 m. spalio 4 <t įvyko nuo
širdūs pokalbiai su dr. A. Vei-

berko landtago nariu dr. Seheu- 
er. Krašto vidaus reikalųmini-' 
sterijai jis parašė, palankiai ver 
tindamas gimnazijos darbą.

atlikti kai kurie darbai berniu
kų, bendrabučiui pagražinti^an 
ke įrengta sąskaita berniuku i
bendrabučio naujoms lovoms įsi 
gyti. Lovos jau užsakytos. Jos 
ir matracai bus atgabenti per 
Velykų atostogas ir. po atostogų 
mokiniai galės patogiai miegoti 
naujose lovose.

Finansinė gimnazijos padėtis 
patenkinama. Labai jaučiamas 
personalo trūkumas. Nėra šofe-

pagerinimas. Nutarta, kad val
dybos pirmininkas, gmnazijos 
direktorius ir finansų reikalų ži 
novas aplankys vidaus reikalų 
ministerijos Bonoje ir Stuttgar- 

; te gimnazijai paramą skirian
čius pareigūnus, tikslu užmegz
ti su jas glaudesnius ryšius ir 
paprašyti daugiau paramos.

Valdybos iždininkas inž. J. 
Sabas pranešė, kad šiuo metu 
bendrabučio sąskaitoje banke 
yra 11,483.50 DM, o gimnazijos
— 32,794.80 DM. Iš Kuratori
jos nariamspateiktų 1978 ir 
1979 m. sąmatų matyti, kad 
gimnazijos apyvarta 1977 ne
siekė 428,798.78 DM, o bendra
bučio — 279,85130 DM. Gimna
zijos sąmatoje 1978 nn numa
tyta pajamų ir išlaidų 447,500 
DM. ir bendrabučio — 300.296 
DM. Pagal 1979 m. sąmatą gim
nazijos pajamos ir išlaidos 
sieks 489,394 DM, bendrabučio
— 313,350 DM.

Išsamų ’ Kontrolės komisijos 
pranešamą patiekė dr. J. Nor- sario 16 gimnazijos labui.

Papunkčiui svarstyti ir-priim
ti bendrabučio vadorybės ir di
daus nuostatai, įterpiant nau
ją straipsnį dėl mokinių daly
vavimo bendrose gimnazijos iš
kilmėse ir bažnyčios pamaldo
se šventadieniais.

Priimta rezoliucija, kuria Ku 
ratorija primena mokytojams, 
jog bendradarbiavimas su so- 
vetine ‘Tėviškės draugija” ir 
sovietinėje spaudoje nesiderina 
su darbu gimnazijoje.

Nepraėjo siūlymas išrinkti 
Aliną Grinienę Kuratorijos na
re sekantiems metams, tesu
rinkęs 6 balsus, kitiems šešiems 
balsuojant prieš. -

Inž. J. Sabas perdavė p. ZaiL 
skienės sveikinimus ir tikėji
mus dirbti veningai, užmirštant 
partijas bei asmeniškumus, Va-

, Už 
tai Kuratorija p. Zailskienei dė-kadtis. Gimnazijos ir bendrabu-J tai Kuratorija p. Zailskienei dė- 

čio 1977 m. apyskaitos tikrini- koja.
mas š. m. vasario 9 d. ir 10 d. .
parodęs, kad lėšos visur buvo; Kuratorijos vienybė išgara-

vo, kai buvo pasiūlyta išrinkti 
J. Barasą į Kuratoriją kaip gim 
nazijai nusipelnusį. Pne, visus 
protestus 6 balsais jis buvo iš
rinktas į Kuratoriją (6 protes
tavo'ir 1 susilaikė nuo balsavi
mo) „ Taigi atrodo, kad gimna- 

jzijos kr’zė, prasidėjusi perei
tais metais, tapo atgaivinta

ti ir berniukų, bendrabučio ve
dėjo pareigas. Trūksta reikalų 
vedėjo. ‘ |.nų formabų trūkumų neužtik-

. Reikia atlikti didėli ir bran-j ta. Mokamos algos žemos, inven 
būs išorės ir vidaus remontai.! torius labai sudėvėtas ir balan- 
Yra vilčių, kad- išorės remontus se-parodytos vertės neturi. Sift- 
padės atlikti amerikiečių armr lė Kuratorijos valdybą atleisti: 
jos Vokietijoje daliniai; o ber- nuo atsakomybės už 1977 m. 
niūkų bendrabučio remontus vi-1 Apsvarsč’us ir patvirtini^. . .. •
duje teks vykdyti talkos būdu,' 1977 m. gruodžio 31 d. balansą j ŠĮ“0 Kuratorijos posėdžiu. Ti- 
kuri. numatyta organizuoti atei- bei 1977 m. pajamų - išlaidų.) ateityje Kuratorija
nanc ą vasarą. Jaučiamas infor apyskaitą, posėdis baigtas 12 subrę^ ir pajėgs objektyviai 
macijos apie gimnaziją trūku
mas lietuviškoje spaudoje. Bei- —__ ____ r____________ .
kia surengti buvusių grmnazi- nuo 9 vai. iki 2:30 vai p. p. be vuo^- 
jos mokinių suvažiavimą. Pa-

naudojamos tikslinga ir tau-' 
piai. Nereguliarumu ir minėti-

n ’. ’ isprend’mus daryti, kurie padė-
Rytojaus dieną posėdžiauta Vasario ię gimnazijai gy-

—VJB. Informacija
pertraukos. Pirmiaus:a apsvar-' »

ICCHGKAS- MERAS

€

STRIPTIZAS 10 * 1971

ARBA

PARYŽIUS - ROMA - PARYŽIUS
• f v. . ■ . » . -

; ‘ ■ r • . r

ROMANAS

LITERATŪROS 
MENO IR KRITIKOS 

MĖNESINIS ŽURNALAS 
LIETUVOS TSR RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS 

ORGANAS 
EINA NUO 1942 METŲ

Antanas Miškinis. Eilėraščiai 3
Icchokas Meras. Striptizas, arba Paryžius—Roma—Paryžius 9

Jonas Juškaltls. Eilėraščiai 73
Petrtf Skodžius. Menas reikalauja aiškumo 76

Alfredas Šimkus. Eilėraščiai 82
Sota Rustavelis. Karžygys tigro kailiu (Iš poemos) 84

Kairėje,pusėje spausdiname pirmąjį 1971 metę fepkrfčio 
mėnesio Pergalės puslapį, kuriame aiškiai pasakyta, jog tai 
yra literatūros, meno ir kritikos mėnesinis žurnalas, pasi
rodys nuo 11942 metų, žurnalo turinio antroje- eilutėje yra 
aiškiai atspausdinta Icchoko Mero Striptyzas arba Paryžius 
— Roma — Paryžius, kuris pradedamas spausdinti 9 žurnalo 
puslapyje. Mero rašinys eina iki 72 puslapio pabaigos.

Dešinėje pusėje spausdiname to paties veikalo pirmą 
puslapį, Amerikoje ateitininką išleisto knygos formoje^ Skai-

PUBLICISTIKA 
Petras Vaslnauskas. Kaimas mūsų mielas 93

- -- —

LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA 
Ričardas Pakalniškis. Aukščiausia gaida ir lyrinė melodija 120

DAILE
Halina Kalrlūkštytė-Jadnienė. Kraičio skrynių 

dekoravimas 141
Uja Erenburgas. Paktas Pikasas 152

tytojas įsižiūrėjęs pamatys kad to paties romano pirmo 
puslapio apačioje pažymėtas ateitininkę knygę leidyklos sim
bolis “Ateitis”.
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DR. K. G. DALUKAS 
AKUllRUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGU* 
4449 Sa. Pvlnkf rj. (CrowfixH 

BvUdlnf). T*L LU 5-6446 
P/V’ua ’ponius pagal susitarimą.

Je- nc-'ailiepu, skambinti 374-8004.

BOLŠEVIKINIAI JAUNIMO FESTIVALIAI
(Tęsinys)

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Takf. 695-0533 

F«« Vallay Madlcal Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorių*

1931 S. Hertheim Rd., Westchester, 1L.
V ALA? "DOS: 3—8 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadieni 8—3 vaL 
Te!: 561-2727 arba 562-2728

TEL. — BE 3-5893

PR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 Was* 103rd Straat 

Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

kalba lietuviškai 
2618 W. 71 St. TaL 737-5149 

Tikrina akis Pritaiko .kinins ir 
“contact lenses’”

Vai. agal susitarimą. Uždaryta tree

DK.LE0NAS SEIBUT1S 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet 
ketvirti 5—7 vaL vai.
Ofise telrL: 776-2880 _ 

Rezidencijos tektų 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendre praktika, spec. MOTERŲ ligos. 
Ofisas 2652 WEST 5vth STREET 

Tel. PR 8-122.
OFISO VAL.: pirm, antrad., trečia d 
ir penki. 2-4 ir 6-8 va', vak. š^štadie- 
tuais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

t‘. a>AEhlt\iS,O. p.
UftlMurEDAS-rHOTEZlSYAc 
Aparatai - Protezai. .Aied. ban- 

HK speciali pagalba Lionu, 
ureh SttpporUy tr L k

B- ■ -4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—j 
*850 West 63rd $t„ Chicagu, 1IL 6062$ 

*Mef.: PRospecT 6-3084
----------, - ■

I Gėlės visoms progoms
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 6Jrd STREET 
Taifūnai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishig

< krautuvė.
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tel. 499-131C

fc " . *
PERKRAUSTYMA1

MOVING 
Leidimai — ®ilna (parauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŽERĖNAS 
TaL WA 5-8063

”

MOVING
Apdraustas pėrkraustymas 

iš į vairi ę atstūmę.
ANTANAS VILIMAS

1 Tel. 376-1882 arba 376-5996 
4 ■ n ■■ t i i-.-.-aki - —

SOPHIE BARČUS
radijo Šeimos valandos
Visos programos H WOPA,

• 1490 WL A. M.
į Lietuvi? Raiba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 

vaL ryto.
Voda|a Aldona Daukua
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL 60629

Agitpropas paleidžia į tuos tai - sekliai. Jie seka visus tų 
festivalius spiečių spiečius sa- jaunuolių susitikimus ir kalbas 
vo propagandistų, labai gerai*su užsienio “raguotaisiais“... 
paruoštų, mokan čių svetimas Ypatingo atsargumo priemo- 
kalbas, “atversti’’ komunizmo nių Agippropas ėmėsi, organi- 
idėjų dar gerai nepažįstančius (zuojant Vienos festivalį, į kurį, 
užsienio jaunuolius į “neklaidin- kaip minėjau, iwvo sukviesta į 
gąją” bolševikų “religiją”... Tie daugiausia svečių iš užsienio, 
dirba išsijuosę, disponuodami'Reikėjo savuosius ne tik pamo-* 
Agitpropo pinigėliais tos bolše- ky “apaštalavimo* darbo, bet 
vikinės “konversijos” reikalams, dargi ir juos apsaugoti nuo Sve-

Re:kia pastebėti, kad prieš to- čių, kad nežūtų nei viena bolše- 
kių festivalių sukvietimą j Mas
kvą dar sovietinis jaunimas ko
kią savaitę mokomas,. kaip su 
“svečiais” festivalyje elgtis, kaip 
juos įtraukti į Agitproppo pin
kles, ypač gi, kaip nuo jo apsi
saugoti, kad neapsikrėtus bur
žuazinėmis idėjomis, tomis,___ _____ _
Agitpropo nuomone, mirtinai pa klėms arba “konversijoms”) nie MaskvO6 festivaliui (1957) 

-- • Į ko nesigaili. .Sovietai, kaip rašė jų žurnalas
Kad tokie festivaliai botteVi-rXew Thnes‘' (1957 m’ Nr 30)1 

. . kains kaštuoja nejsivaizduoja- buv? panaudoti l,07o traukinių 
specialūs jiem s pastatyti agen- mai dideles, tiesiog pasakinąs vag°nai’ 7 laival> 2,500 autobu-

Ypatingo atsargumo priemo-

vikiška
Sovietinis jaunimas, vykstąs 

į Vienos festivalį, buvo apmoka, j 
mas specialiuose kursuose Mas
kvoje, daugiau kaip savaitę lai
ko.

Bolševikai jaunimo f estiva-.
liams (toms “kitatikią” medžio- g81™“ Pasėti, kad.

vėjingomis ligomis.
Nepatikimus Sovietų jaunuo

lius saugoja nuo to “apkrėtimo*’]

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
visiems lietuviams linki

LEONARD BUKAUSKAS IR
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

640 EAST 162nd ST.
South Holland, Illinois

SŪNUS

Phone 264-2228

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
visiems lietuviams.

RAYMONDAS ANDERZUNAS 
Direktorius

MIDWAY FUNERAL HOME
5948 ARCHER AVENUE 
Kanuos Archer ir Major 

Tek 767-8807

LINKSMŲ 
linki visiems

VELYKŲ ŠVENČIŲ 
geros Valios lietuviams

and PLEASE 
make people 
more careful

John G. Evans ir šeima.. Mr
Mr. and Mrs. John G. Evans jr. ir šeima
Mr. and Mrs. Stanley P. Evans ir šeima

Mrs. Agnes Mažeika
6845 So. Western Ave. Chicago, HL

Sanesk Beturty liaudies menas

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Testeri mene malda kaip smilkalai 
Ii mat kaip vakaro valgomoj i auka".

prieš tave, mano ranky paka-

Psalmė 141:2.
ateiti pas malonės sostą ir 
pasinaudojome savo progomis

Baigiant kiekvieną dieną neužmirškime 
suvesti savo sąskaitą Viešpačiui, kiek mes 
arba pralenkėme jas, nugalėjome pikta geru arba buvome pikto nugalėti, 
buvome pasišventusiais pasiaukotojais arba savymyliais. Turime dėkoti 
Dievui už jo pagelbingą malonę ir persiprašyti už paklydimus ir nupuoli
mus. Vardan mūsų Išganytojo turime prašyti atleidimo už praėjusios die
nos nepasisekimus ir trūkumus, ir maldauti, pasižadėti ir stengtis būti at
sargesniais ir ištikimesniais, uolesniais ir darbštesniais sekančią dieną.

Visi žirva, kad mirtis yre žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? Į tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties'’, kurią gausite ne
mokamai. Rašykite:

F. ZAV1ST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
IV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

gumas, esu jau rašęs aukščiau. Kur gauti knygų?

Knyga “Ir šviesa ir tiesa” ga
lima gauti “Naujienose’*, 1739 
So. Halsted St., Chicago, HL 
->0608. Knygos kaina — 4 dol. 
Persiuntimo išlaidos 50 et.

sų, daugelis lėktuvų.
Tuose jaunimo festivaliuose 

dalyvauja dar ir suaugusiųjų 
svečių iš užsienio. Festivaliai da
ro ir tiems seniams didelį įspū-’ 
dį. Bolševikinė propaganda va-

■ romą plačiausiu mastu.
Naudodamas 'Sonetų “roju

je” visokiomis gėrybėmis ir pa
togumais, visokiomis pramogo
mis ir linksmybėmis (veltui ar
ba už ptisdykį),^užsienio jauni- 

; mas šteinai Sovietų “vaišingu- 
; jų “turtingumu” ir “ge_

..je- • .7.
I Ir taip daugelis ty: laisvojo pa- 
šaulio jaunų žmonių agitpropi- 

? ninktĮ apsvaiginami, prigauna- 
įf mi patenka į pinkles. Gržę į 

savus kraštus, jie ir patys pasi
daro Agitpropo -agentais, geriau- 

: siu atveju, jie pasitraukia iš bet 
kokios kovos prieš komunizmą..

- • Taip bolševikai ir laimi giliau 
negalvojantį, jir išvis gyveni
mo ' nepažįstantį užsienio j auni- 
ma. .

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

Plėšikavimą tapo 
federal, kriminalų

metų, likerio krautuvių ir pa
našių prekyviečių apiplėšimai, 
einant Senato priimtu krimina
liniu kodeksu, kaip aiškina fe- 
deralinių viešųjų gynėjų grupė, 
darosi feedraliniu 
kuriame persekioti 
išplečiama ir apims 
stijas {interstate) 
prekybą. '

kriminalu, 
jurisdikcija 

visas vak 
ir užsieniu

— Atrodo, kad Izraelio karo 
jėgos .neįsileis Jungtinių Tautų 
karių, jeigu neduos—-garantijų 
įsiveržėliams sustavdyti:

’rSTRTNKTMT
P R 'NEŠIMAI

v Utenos Draugiško klubo susirinki-
Iš Petro Stravinsko , knygos mas įvyks kovo 22 d. 7 vai. pak. šau-

*<T. iŠ I lių namuose. 2417 W. 43StIr Šviesa IT tiesa/. u A Brokericius, rast

JUOZAS GRYBINAS'
Gyv. Marąuotto Parko apytirtftoėįe, Cbicaęo, IR.

Mirė 1978 m. kovo 21 <L, 1XX) vaL popiet, sulaukęs 75 metų amž.
Gimęs Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 28 metus.
Paliko nuliūdę: geri bičiuliai — Bruno Acaliras ir Jonas Boruta 

bei kiti draugai bei pažįstami.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje 2533 W. 71 St. 

kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patarnavimą 
lycios Į L'etuvių. Tautines kapines. .

Visi a. a. Juozo Grybine giminės draugai ir pažįstami nucširtaai 
krečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patamavimk 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: -draugai ir pažįstam?.
Laidotuvių direktorius Donald A. Petkusc TeL 476-2345.

Trijų Metų Mirties Sukaktis

PAULINA ŠILEIKIENĖ
Pagal tėvus Jatulevičiūtė

1975 metais kovo 23 d. po sunkios ligos mirė mano mylimoji 
žmona Paulina w

Gimė Lietuvoje, Biržų aps., Vabalninko mieste.
Palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Liko dideliartie hulifldime vyras Mikas, Lietuvoje daug giminių, 

taip pat ir Amerikoje, draugų bei pažįstamų. Priklausė lietuvių orga
nizacijoms. J ' , * * ...

Mes Tavęs; Tx^ylimoji Paulinyte, niekuomet nenžmiriune. Tu pas 
mus nesugrĮŠi, bet mes pas Tave ankJciMi ar vėliau ateisime.

Ilsėkis ramybėje .mano mylimoji gyvenimo palydovei:

Tai buvo pirmas pavasaris, 
Skambėjo vieversio giesmė. 
Tokia nauja ir tokia graži, 
Kaip miško mėlyna - -
Nuskyniau mėlyną gėlę 
Ir prisegiau Tau prie, kasos, — / 
Savo meilės pirmąjį žiedą, 
Džiaugsmo ir laimės šviesios...

I judinti g
vyras Mfkx W* Md Riminės.

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
TeL737-8601

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSLL LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

WAN IF iUNUi .
4ARUI ETTE FUNERAL HUMh.
h/ 2533 W. 71st Street
m > Telef. GRovehill R-23454

* * 1410 So. 50th Avė., Cicero
| Telef.: TOwnkall 3-2108-9
I IRTS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

I AIKŠTĖ TUT0M0BIL1AMS PASTATYTI

CUcagofl
lietuvių 
laidotuvių 
OtreKtorią 
Aitoriacijos

AMBULANC1 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
6307 Šo. LTTUANICA AVENUE, Phone: YArdi 7-344)1

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

PETRAS BIELIŪNAS
4343 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayeUe 3^3571

GEORGE F. RUDMINAS
B319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArdi 7-1138-1131

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWK3)

2424 WEST 69tft STREET Rf pobUc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE VL tini* 7-4472
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, PL 974-441f

3354 So, HALSTED STREET Phene: YArda T-1IL1

4 NAUJIENOJ CHICAGO K IU------WEDNESDAY, MARCH 22, M73



v

TRUMPAI' i

— Patariame kiekvienam Nau • 
jienų skaitytojui, perkančiam I 
dienrašti kioskuose ir krauliu’ 
vėse, nusipirkti dar vieną laik
raščio egzempliorių ir įteikti ge
ros valios lietuviui, kuris Nau
jienų neskaito l

virai rašant prieš tarnaujančius ir Antanas Jonaitis, 
p mūsų tautos pavergėjams ir

Į okupacijos l>ei okupantų tole. kultūros kolegijos^ virš oO shi- 
rantus. Dalis jų savo klaikią denių nxiys kai kuriuos ūkkiin- 
laikyseną bando dengti patrio^ kavinio darbus Lincoln Parko 
tizmu. Velykų proga linkiu daug zoologijos s^aie balandžio 7 ir 
geros sveikatos ir bejokios bai- 8 d. Zoologijos sodas atdaras 
mės skelbti tiesą. Siunčiu $5 už'nuo 10 ryto iki 5 vai. vak. Joji- 
kalendorių ir laikraščio palaiki- 
mui”. Dėkui.

Illnois universiteto Agri

mas laisvas ir nemokamas.

2

švabienė Jūratė ir Kastytis

1978 m, kelionių Lietuvon

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

6 KAMB. MŪRAS, 3 mieg., 65 J a ir 
Talman, $27,500.

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

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

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance^ Income Tax
2951 W. 63rd St Tel. 436-787b

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

— Raimondas R. Rimkus iš 
Western Springs, 111., vvr. prie
vaizda ir operacijų direktorius 
Metropolitan Sanitary Dislrikta, 
yra parinktas viešųjų darbų pre 

Grupės pirmininku mijai. Aukščiausių kvalifikacijų 
tarnautojo pažymėjimą gavo to 
distrikto civilinių inžinierių prie 
vaizdą William Macaitis iš Do\v-

— KLB švietimo kvmls.ja su-
‘ ’ arba vengia jas <*frė specialią grupę remti Va
šios dienos numeryje ’ s;,r'° ir* gimnazijos pastangas 

duomenys padės ir telkti lietuvių jaunimų joje 
’ mokytis. C
yru L. Tamošauskas, V. Bireta 
— vicepirm., V. Dauginis — 
sekr., I. Žemaitienė — ižd., V. 
Aušrotas —narys.

spausdinami
jam pamatyti, kaip lietuviai taip 
žiauriai apgaudinėjami.

— Antanas Vaičekauskas, Lie 
t u vos kariuomenės kūrėjas-sa- 
yanoris ir Vyčio kryžiaus kava
lierius, taip pat Juozas Kučiaus- 
kas, buvo pagerbti Bast St. 
IAinis lietuvių Hetuvos nepri
klausomybės minėjime.

— Astos ISaskauskaiUs pa-x 
stangomis Purdue universitete, 
West luifayet te, Ind., įsteigiąs 
lietuvių studentų klubas Litua- 
oica. Klube yra virs 20 studen
tų. A. Baškauskaitė yra iš Bos. 
tono, baigusi lituanistinę moky
klą. Klubo nariai mokosi bei 
tobulinasi kalbėti lietuviškai.

: P. Vaičaitis, Largo, Fla.,
atsiuntė tokį laišką: “Kiek man 
teko išsikalbėti su Naujienų skai
tytojais ir iš daugelio lietuvių 
teko girdėti komplimentus Nau
jienoms už jų duodamas žinias

Juozas Stempuzk Cleve
land, Ohio, išrinktas Lietuviu 
namų direktorių tarybos pirmi
ninku, Zenonas Dučmanas — 
vicepirm. ir namų administra
torium bei klubo vedėju, Algis 
Širvaitis — valgyklos vedėju, 
Romas Buhlys — ižd. Raimon
das Kudukis — informacijai ir 
prernijij reikalams. Bronius Ber 
notas — sekr., Gytis Motiejūnas 
— akcij ų ir narių reikalams, Vla
das Plečkaitis — reginių vado
vu, Juozas Duleba pastato prie
žiūrai, Rytas Babickas — pro
gramų vadovu, Ramūnas Švar
cas — jaunimo reikalams, Vy
tautas Sniečkus — turto ir in
ventoriaus priežiūrai. Kontro
lės komisijon išrinkti: Edvar-

— Vytautas F. Beliajaus lei
džiamo folkloro ir tautinių šokių 
žurnalo “Viltis” velykinis nu
meris jau pasiekė skaitytojus. 
Jame aprašomi gausiai ilius
truotu straipsniu ukrainiečių 
margučiai, plačiai aprašomi Va- 
lijos gyventojai, jų istorija, pa
pročiai, buitis, skirtinga tarmė, 
tautiniai drabužiai ir šokiai. Al” j 
skirame skyriuje yra duoti vėl-’ 
šų tautinių valgių receptai. Duo
tos škotų, makedoniečių ir sla
vų korespondencijos apie tauti
nius šokius ir festivalius. Dau
giau jų yra šarsinimuose. Šis 
Vilties nr. yra 10 spl., kainuoja

prenumeratą metams ?7. 
Adresas: PO Box 1226, Nenver, 
CO 80201. J

j būrį įtariamu teroristų, kuru
- Stasė CeceviSenė, Saulių gaIejo daiwauti buvusio prem-

Sąjungos ir Vytauto Didz. šaulių. jero -Moro pagrQhime. Po. 
rinktinės moterų vadovė, susir- ---- - - - - -
gusi guli Central Community li
goninėje, kamb. 237, rūpės tin-J 
goję dr. V. Tauro priežiūroje.
St. Cecevičienė su dideliu pąsi- 
sventimu dirba šaulių sąjungoje 
ir be vadovės pareigų atlieka 
daugel, kitu svarbiu darbu. ?

į J.U.
♦ Marius Kiela planuoja išva

žiavimą j SUNNY HILLS, Flo
ridą balandžio 29 d. Kreipkitės 
737-1717.

tvarkaraštis jau paruoštas. Dėl I 
informacijų kreiptis pas Marijų!
Kielę, 6557 S. Talman, Chirago, 
Ill. 60629. Tel. 737-1717., (Pr.)

Italai bijo teroristų 
siautėjimo

C. -j

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOK ĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas
2212 W. Cermak Road Chicago, 111. Virginia 7-7747

SUDIEV, ŽIEMUŽE!
4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau

jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
$38,800. *

5 KAME, labai modernus mūro na
mas ant plataus sklypo, tinkamas šei
mai žavingai gyventi. Arti 73 čios ir 
Kedzie. $39.800.
5 KAMBARIU naujo tipo mūro namas 
ir garažas. Centrinis oro šildymas 
ir vėsinimas. Galima tuo i pažiūrėti 
ir nupirkti už $28,350. Marquette Pk.

GRAŽUS 5 kamb. apie 20 m. mūras. 
Pušų medžio beismantas. 2 auto ga
ražas. Marquette Parke. Tuoj galite 
jžimti, $27,900.

GRAŽUS SKLVPAS ir garažas Mar
quette Parke.

TVIRTAS 2 aukštų mūras 2 butai 
ir maloni biznio patalpa 2 auto ga
ražas. Savininkas nusileido iki $38,500.

WASHINGTON,' D. C 
Tvirtinama, kad pirmas Izraelio 
premjero susitikimas su prezi
dentu Jimmy Carteriu su prezi 
paprastai tai sunkus. Preziden
tas pasakė premjerui, ką jie turi 
daryti, kad atstatytų viltų pasi
kalbėjimams ir deryboms tarp 
Izraelio ir Egipto.

be propagandos, ypatingai at-' das Stepas, Vytautas Jokūbaitis

256-0085

i

ere
mi

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Raikla

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Ramentas

HELP WANTED — FEMALE
DarblnInkiy Reikia_____

Sunkus Carterio 
pasikalbėjimas su Beginu

ROMA, Italija. — Romos po
licija jau yra suėmusi didoką

4445 Sa. ASHLAND A V B. 
52M775

įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St, CMcigs 

Tel. 767-0600.

52—10 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $9? pusmečiui automobHIa 

Liability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. Tel. Y A 7-5980

priedai, imtinai veltui 
priešpiečius ir ligoninės 
Pasikalbėjimui kreiptis į

Esther Berliant. Tel.

M. L. S.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtS

Pardavimis ir Taisymas 
UU WEST 69th STREET
Telefu REpublIc 7-1941

DIREKTORIŲ ASOCIACIJA

IJatl Frank Zapollt

GA 4-U54 IMSVlANCt

i — NAUJIENOJ'č^K-AGo”8, ILI___ WEDNESDAY. MARCH 22.1878

BEST THINGS IN LIFE

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 WEST 69th STREET REpnblic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11023 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DI. 974-4410

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

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

šymai ir kitokį blankai.

P. J. RIDIKAS
3354 So. HaJgted St Phone YArds 7-1911

G. F. RUDMINAS
3319 So. Lituanica Avė. TeL YArds 7-1138-1139

Reikalingas skubiai užkandą 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.)

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

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. California Ave. Phone LAfayette 3-3572

Didžiausios kailių^ * 
pasirinkimas 

jas vlenlnteU 
lietai Trink* 

Chimgoje " 

NORMANĄ
URŠTEINĄ

TeL 263-5823 
(jataigo*) ir 
677-8489

-ji" w m r ........ teenaa^M—
į ELECTROS ĮRENGIMAI, ? 

PATAISYMAI
? Turiu Chicagos miesto leidimą,
' Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ge-
’ rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJOS PUMPUTIS
4358 So. Washtenaw Ava.

Tol. 927-3559

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

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

Telef. 312 238-9787
Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukiniu laivų kelio

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

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti vietas 
iš anksto — prieš 45 - 60 dienu.

licija tardo suimtuosius, bet iki 
šio meto dar negali nustatyti, 
kur dingo pats Aldo Moro. Poli
cija priėjo įsitikinimo, kad nau
jai sudarytai Italijos teroristų 
grupei vadovauja Irake sėdintis 
visų Maskvos kontroliuojamų 
teroristų vadas.

— Antradienį buvo graži die
na, bet, palyginus, nedaug žmo
nių dalyvavo pirminiuose rinki-” 
muose.

Premjeras Begin, griežtos Gar 
terio kalbos paveiktas, tuojau pa 
reiškė, kad Izraelis sutinka at
šaukti savo karo jėgas iš Libano, 
bet nenori, kad ir demarkacijos 
zoną būtų įleisti palestiniečiai. 
Prezidentas pareikalavo, kad tuo 
jau pradėtų ir baig tų taikos pa
sitarimus su Egiptu Begino at
sakymas nebuvo toks aiškus, 
bet jis sutiko' tartis ir su gip- 
riečiais. f

- 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.

Linksmą ir Laimingų Naujų Metų
Linki Visiems Chicagos Lietuviams

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 Lituanica Avenue Phone YArds 7-3401

PATARNAUJAME DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime koplyčias visose miesto dalyse.

*

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARDA NOREIKIEN*

Ž6O8 Wert S9th St, Chicago, HL W62» • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas taras rOilas įvairiu prakiy.

MAISTAS Ii IUROPOS SANDELIŲ.

TAISAU IR DAŽAU 
NAMUS

IR VISKĄ NAME 
Telefonuoti: 

523-9367 arba 737-0397
ALEKSAS

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp.

MAROUITTI GIFT PARCEL! SERY1C1
LJC1 W. SL, Chicane, IIL CM29. — TeL WA S-VtT 

v. 3333 $•. HiMed St, Chicaw, IIL 40408. — T.I, £54-3328

“LIETUVOS AIDAI
KAZĖ BRAZDŽI ONYTĖ,

PROGRAMOS VEDĖJA
W0PA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m.
WLNR 106.3 FM Sat at 8:00—10:00 p. m.

2646 W. 71 $t Street, Chicago, Illinois 60629
Telef. - 778-5374

1

LINKSMŲ VELYKŲ LINKIME 
visiems lietuviams.

PERSONALITY LODGE WEST
Salė su įrengimais banketams 

visokioms progoms.

6649 So. Archer Ave.

JOHNNY HYZNY

Savininkas ir Orkestro vedėjas 
Tel. 582-4006

REIKALINGA MAŠININKĖ
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 ligoginės ap
drauda. Susitarimui skambinti

Esther Berliant. TeL 256-0085.

REIKALINGA SEKRETORĖ
Patraukliai pietvakariu raštinei rei
kalingas asmuo, mokantis mašinrašti 
i greitršti. Įvairios pareigos 23-čios 
ir Archer apylinkėje. Labai geri b-vės 

duodamus 
apdraudą.

165 /North W<boa

Farm Ute Insurance Company




