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MASKVOS PATARĖJAI VERČIA ETIOPUS
GATVĖSE ŽUDYTI SAVUOSIUS N

LIBANAN SKUBA PRANCŪZŲ, NORVEGU, 
NEPALIO KARIU BATALLJONAi

Raudonojo teroro aukomis nuklotos visos 
sostinės kvartalo gatvės

LONDONAS, Anglija. — “Raudonojo teroro“ aukomis 
klotos visos vieno Adis Abebos kvartalo gatvės, - rašo Londono 
„The Times” praeito trečiadienio numeryje.

nu-

Dabartinės Etiopijos vyriau
sybės saugumo organai be jokio 
teismo žudo politinius, priešus, 
jų šeimas ir net vaikus. Nušau
tų ir gatvėse paliktų valdžios 
priešų sušaudyti ir sužaloti la
vonai praeiviams daro pasibai
sėtiną vaizdą.

žiauriausia, kad lavonų tarpe 
guli ir mažamečių nužudytų vai 

. kų lavonai. Nesuprantama, ku
riais sumetimais nužudytus la
vonus jie palieka vieno kvarta
lo gatvėse. Neaišku, kodėl sau
gumiečių automobiliai atveža 
žmones į vieną kvartalą ir ten 
keliomis kulkomis juos sušau
do.
Patarėjai Etiopijos politinei 

policijai

Adis Abeboje koresponden
tas patyrė, kad rusai patarėjai 
duoda konkrečius nurodymus 
kaip elgtis su politiniais prie
šais

Pensininku amžius 
prasidės nuo 70 metų

WASHINGTON. — Atstovų 
Rūmai antradienį 391 balsų, 
pdieš 6, privalomo- pensijos am
žiaus pradžią š 65 metų nukėlė 
5 metas vėliau, būtent iki 70 
metų amžiaus dirbantiems indu 
strijoje.

tas Senatui, kur, be abejonės, 
būsiąs nedelsiant priimtas ir 
Prezidento pasirašytas. Tačiau 
galioti tas įstatymas pradės tik 
nuo 1979 metų sausio 1 d.

Įstatymas turės keletą išim
čių: kur įmonėje 1977 m. rug
sėjo 1 dieną veikė kolektyvi su-' 
tartis, ten naujasis įstatymas 
pradės galioti nuo 1980 m. sau
sio 1 d. Kolegijų ir universite-

• tų fakultetams įstatymas pra- 
Patarimus žudyti politinius j ^ės alioti nuo 1982 metii lie- 

priešus duoda sovietų patarė- Į P°s 1 d.
jai. Jie tvirtina, kad turi ilgų Įstatymas netaikomas polici- 
metų patyrimą, kuris liepia po^jai, ugniagesiams, oro trafiko 
litinių priešų šeimas išžudyti.! kontrolieriams ir tarnybai 
Etiopieciai norėtų, kad tie pa- sieniuose. 
tys patarėjai tas įtariamas šei
mas ir išžudytų, bet rusai to 
darbo nenori imtis. Jie pataria 
etiopieciams, ką reikia nužudy
ti, bet tuo pačiu metu reikalau
ja, kad kad patys etiopieciai įta 
namus asmenis ir jų šeimas iš
žudytų.

Jeigu sovietų valdžia taip ne
būtų pasielgusi, tai didelės vai' 
stybės ji nebūtų turėjusi. Pata
rėjai pajėgė įtikinti etiopiečius 
karius, kad reikia išžudyti vi
sus, kurie yra priešingi _ 
Uncijai”.

Naujasis įstatymas persius- Vasario 16-sios 60 m. Nepriklausomybės atstatymo dienoje Detroito vidurmiestyje prie Miesto Rotušės vgliavos
pakėlimo metu. Prie pakėlimu dalyvavo ramovėnai ir šauliai, iš k. i d. Antanas Vaitėnas, Antanas Grinius, 

Stasys Ši moliu n-a s; Šauliai: Albinas Gesius. Antanas Sukauskas ir Vincas Rinkevičius.
Nuotrauka A. Sukausko

RUSAI SKELBIA SOVIETINIO SAUGUMO 
PAIEŠKOMŲ ŽMONIŲ SĄRAŠUS

Prieš priverstina 
mokiniu vežiojimą

UŽ-

Kam reikalinga 
neutroninė bomba

Beveik kiekviename nr. POS- 
SEV spausdina KGB sudarytus 
svetimų žvalgybų agentų, tėvy 
nes išdavikų, antisovietinių or
ganizacijų narių ir kitų paieško 
mų nusikaltėlių slaptus sąrašus. 
To viso reikalo tikslas — Įspėti 
sąrašuose paskelbtus žmones 
apie jiems gręsiantį pavojų iš 
KGB pusės, jeigu manytų vykti 
Į Sovietų Sąjungą.

Sausio nr. yra minimos trys 
lietuvių pavardės: Antanas-Al- 
girdas Bartusevičius, Česlovas J 
(Antano s.) žoromskis. Liongi
nas (Antano s.) Kublickas.

Kongreso Bibliotekos studi
jos rodo, kad Jungtinių * Amer. 
Valstybių pirmavimas kariško 
pajėgumo srityje ‘lėtai slysta iš 
rankų.’ Raportas, kuriuo stra
teginis balansas tarp Jungtinių 

revo-i Am. Valstybių ir Sovietų Sąjun 
gos vadinamas kritišku, parašy
tas bendrai, lyginant JAV kraš- 

j to apsaugai metai iš metų ski- 
Iriamu lėšų statistika.
1 ‘ ‘

Sovietų bloko Rytų Europoje 
pajėgumas nuolat didėjo dėl ato 

Grupė farmerių, vad. Amen-’minių ginklų įskaitymo į karinį 
can Agriculture, protestuodama' potencialą, priminė sąjunginin- 
prieš žemės farmų produktų kai'kų karinių pajėgu Europoj vyr. 
nas, praėjusį antradienį pradė-Įvadas gen. Alexander M. Haig. 
jo naikinti žiemkenčių kviečių 
pasėlius.

Kalifornijoje ir Georgijoje 
farmeriai jau užarė 115,000 ak
rų kviečiais apsėtų ir protestuo
jančiųjų farmerių pranešimais, 
dar šešių valstijų farmeriai pri
žadėjo aparti pusę jų turimų 
kviečių pasėlių.

Farmeriai mažina 
kviečių pasėlius

Gen. Haig pareiškė, kad tu
rint galvoje Varšuvos Pakto vai 
stybių nepaliaujamą ginklavi- 
mlsl NATO valstybės turi ne
mažinti neutroninės bombos rei 
kšmę Europos .gynybai.

KALENDORĖLIS
Kovo 23: Didysis Ketvirtadiens. 
Vismantė, Gija, Galintas.
Saulė teka. 5:51, leidžiasi 6:05 
Oran: Vėsesnis.

— Buvęs prokuroras Mitchell 
liudijo, kad jis žinojo apie Ko
rėjos valdžios pastangas papir
kinėti kongreso atstovus, infor
mavo prezidentą, bet nesiimta 
jokios akcijos.

— Atstovu rūmai pasisakė 
prieš įstatymą, liečiantį finan
suoti rinkimines kampanijas.

Paryžiuje leidžiamas lenkų 
mėnesinis žurnalas KULTŪRA 
sausio — vasario, 1978 m. lai- : 
doje, tarp kitų kronikų yra ir ’ 
“Lietuvių Kronika” Autorius ' 
—E. žagiell.

“Lietuvių Kronika” pradeda
ma ištrauka Z. Dailidkos straip J 
snio “Pasikalbėjimas su len
kais” (SĖJA Nr. 134): “Įdomūs 
yra lietuvių — lenkų santykio, J1 
tad noriu juos aptarti išsamiai. Iir 
Likimas jau taip lėmė, kad mus 
su lenkais jungia ir kaimynystė 
ir ilgaamžė istorija, kuri mums 
daugiau žalos, negu naudos at
nešė. Ateityje, atgavę neprik
lausomybę, norėsime ar nenorė
sime — turėsime su jais gyven
ti kaimynystėje ir santykiauti. 
Tai yra ateities dalykas. O kaip 
dabar?”

Autorius, cituodamas to straip 
snio gausias ištraukas, taip bai 
gia: “Auga naujos lietuvių ir 
lenkų kartos, kurias, savo lai
kų ir reikalavimų dvasias vedi
ni tvarkys tuos santykius. To
dėl jiems reikia ir palikti susi
doroti su jomis, labiau emocio- 
nahnėmis negu praktiškomis 
problemomis, šianctien. mūsų 
nuomone, reikia nekelti antago
nizmo, susilaikyti nuo nedrau
giškų pasisakymų apie kaimy
nus... lygiai nereikia vengti kon

Mūsų kaliniai
Balio Gajausko byla, kurią 

veda majoras Pilelis. baigta ir 
perduota teismui. Atrodo, kad 
teismas bus vasario pabaigoje 
ar kovo pradžioje.

B. Gajauskas kaltinamas tu
rėjęs ryšio su Soležnicino fon
du ir Lietuvos partizanų archy
vu. Po naujų metu tardytojas 
Pilelis ir papulkininkas Kėžys 
buvo atvykę i Kauno saugumą 
tardyti Balio motinos ir suža
dėtinės. Kadangi motina serga, 
tai tardytojas atvyko Į butą. Pa 
gal tardytoją Kėžį, Balio laukia 
10 metų lagerio bauda.

Balys Gajauskas lageriuose 
praleido 25 metus ir išliko gy
vas. Dabar KGB nori jį sudoro
ti. Todėl visų geros valios žmo 
nių šventa pareiga visomis ga
limomis priemonėmis ginti šį 
gerą, dorą ir visiškai pasišven
tusį Tėvynei lietuvį ir kataliką. 
Balys Gajauskas užtarnautai 
gali būti laikomas kenčiančios

besipr i ešinančios T ėvynės 
kankinys.

1977 m. lapkričio 19 d. iš la
gerio buvo paleistas Povilas Pet 
ronis. Jis buvo nuteistas 1974 
m. už maldaknygių gaminimą ir 
nelegalios literatūros daugini
mą.

Prieš paleidžiant, mėnesį lai
ko, buvo psichologiškai apdoro
jamas- Vilniaus KGB būsti
nėje.

_  Senatorius James Eastman
paraškė, kad jis nebe tarnaus | faktų ir praktiškame gyveni- 
senate naujam terminui. me .

Ona Pranskūnaitė atlieka bau 
smę Kozlovkoje. Jos adresas: 
čuvaškaja ASSR, Kozlovka, 
p/ja JUL 34/5a. Ona Pranskū- 
naitė siuvykloje siuva lietpal
čius. Normos labai didelės. Po 8 
vai. darbo dienos eina Į kitą fab 
ribą ir 4 vai. siuva pirštines.Vie 
name laiške rašo: “Mano svei
kata bloga. Gal čia užges trapi 
mano gyvenimo žvakutė, bet 
mano širdyje niekuomet neuž
ges Dievo, Tėvynės nei savo tau

Izraelis apsupo Tyrę, bet miesto negriovė, 
palestiniečiai negali pabėgti

TELA.VIX AS. Izraelis. — Izraelio karo vadovybė, užėmusi 
visą Libano dei avr K arijos liniją iki Litanijos upės, antradienį 
;x> pietų sustabdė karo veiksmus.

Izraelio karo vadai tarėsi su ~ 
Jungtinių Tautų karo jėgų vir- 
šin'nku, suomių geenrolu Enzio 
Silesvano ir pradžioje nesutiko 
pasirašyti paliaubų, jeigu kita 
pusė nesilaikys paliaubų nuos
tatų ar atsisakys naudoti Liba
no teritoriją Įsiveržimams Į Iz- riausy-bė nutarė sustiprinti po- 
raeli. bet vėliau, nepasirašę pa
liaubų. sutiko nutraukti karo 
veiksmus visame Libane

Tyrės uostas, miestas ir jo 
apylinkės dar nebuvo 
kontrolėje.
nenorėjo miesto imti, kad ne-1 nes jų asmens saugumas nega- 
reikėtų senų pastatų griauti.’įėjo niekas garantuoti.
Izraelio karo vadovybė žinojo. • 

j kad i Tyrę subėgo didokas pa
lestiniečių skaičius. Priemies
čiuose buvo kelios palestiniečių 
kareivinės ir karo medžiagos i i 
sandėliai. Palestiniečiai negalė ' 
jo naudotis Turės uostu, nes Iz
raelio karo laivai jį yra užblo
kavę. Poks laivas iš Tyrės neiš
plauks.

Izraelis Tyrės būtų neapšau- 
dęs ir laukęs, kad patys palesti- j 
niečiai mestų ginklus ir pasi- Į 
duotų, kaip jie padarė kitose de ; 
markacijos zonos vietose. Bet 

palestinie- 
pasipriešinti 

Izraetlio kariuomenei. Jie palei 
šūvius į Iz- 

automobilius
Tyrės prie-

Italu valdžia 
sutiprina policiją

liciją, kad vyriausybė galėtų at
likti savo pareigas.
Iries dvi savaites gcrtrr«teriai 

sustabdė Turine vykstančio tei- 
izraelitų smo posėdi u s. Teisiamuosius gy 

Pradžioje izraelitai nusieji advokatai atsisakė ginti,

CHICAGO. — Mokyklų super 
jintendentas Joseph P. Hannon, 
nepaisydamas, kad turės kolizi
ją su valstijos valdžia, paskel
bė savo planą, kuriuo mokyklų 
desegregacija būtų vykdoma 
tik savanoriškai, be prievartos 
ir l>e jokių privalomų -progra
mų. Hannono planu laisva mo- Tyrės srityje buvę 
kyklų desegregacija pilnai įvyk sumanė dar 
ųt per 5 metus. I--------- ------

Illinois vals. švietimo super-j kelis artilerijos 
intendentas Joseph Cronin darĮrae^° kareivius, ; 
praeitą savaitę pareiškė, kadi priartėjusius prie 
mokyklų desegregacija turi tu-Į 
rėti ramstį, kuriuo būtų priver-j Kai -ouvo pa]eisti keli šūviai Į 
stinai desegregacija pravesta. I izraelitus, tai Izraelio aviacija 
jei pasirodo, kad savanoriškai • bombardavo visas ] 
pravesti nesiseka.

- Praeitą savaitę gerai organi
zuotas italų teroristų būrys 
gatvėje sustabdė buvusio prem- 
pero Aldo Mori automobili, pag- 

• robė premjerą ir išsivežė į iš 
anksto paruoštas slėptuves. Ma
noma, kad Aldo Moro dar gy
vas. jis nufotografuotas šalia 

! raudonosios sovietinės žvaigž- 
5 dės, bet policija negali jo sura
sti.

Policijos tarpe vyrauja į siti- 
Į kinimas. kad Moro dar gali būti 
1 gyvas, bet vyriausybė yra bejė
gė garantuoti kiekvienam žmo
gui reikalingą saugumą.

Bereikalingai lupa 
už mašinų tąsymą

Prancūzų preziden
tas Giscard tariasi

su premjeru
PARYŽIUS. Prancūzija.—Va

kar Prancūzijos prezidentas Gis 
card kelias valandas tarėsi su 
premjeru Raymond Rarre apiej Sustabdžius libane karo 
planus reikalingoms reformoms1 mus, Tyrės palestiniečiai 
Įvesti.

Premjeras ir Prezidentas 
daug dirbo., kad laimėtų rinki
minę kovą, o dabar nori užtik
rinti laimėjimą ilgesniems me
tams.

Abu valstybės vyrai studija^! 
vo socialistų partijos siūlomas! 
reformas, kad galėtų geresnėj 
mis pasinaudoti. i

Premjeras ir prezidentas yra j 
geri kalbėtojai. Prieš rinkimus} 
jiedu ^kalbėjo kiekviename di-! 
desniame mieste. ’»

WASHINGTON. C.—.John
Claynrook. kelių saugumo admi 

palestiniečių j nlstratorius parešikė, kad Ame- 
kareivines, buvusias Tyrės mie-|rikoje Išleidžiama nepaprastai 
ste, o vėliau dar paleido automa] didelės sumos pinigų automobi
lines kanuoles palestiniečių cen- liams 
tram sunaikinti.
Izraelio karo vadovybė sutrau-, išleistų pinigų nereikėjo išlei 

kė daugiau karių Tyrei užimti.
bet tuo tarpu atėjo Įsakymas ka 
ro veiksmus sustabdyti.

ĮsakyTnas iepia kirsti smarkų*buvo sugedusios.
smūgį, jeigu kas bandys PU^J j- šimto doleriu, sumokėtu au 
Izraelio dalinius bet šiaip bep- j tomobiliams uisvti bu.
ta laukti kitu įsakau. ] w apsieit. su $60 o kit03

paadrytos išlaidos buvo visai be 
reikalingos.

taisyti. Jis apskaičiavo, 
kad apie 40 G visu taisymams

tk Labai dažnai taisytojai, vie
toje sugedusios vienos dalies, 
Įdeda kelias naujas, kurios ne-

veiks-;
pas-.

veiks-kelbė, kad jie savo karo 
mų nesustabdys. Izraelio nuta
rimas sustabdyti karo veiksmus 
palestiniečių neliečia.jie ir toliau 
puls izraelitus.

Tuo tarpu Izraelio karo vado
vybė sutiko Įleisti į Pietų Liba
ną Jungtinių Tautų karius. Į 
Pietų Libaną šiomis dienomis 

’atskris kovai paruošta prancū- 
fZU, norvegų ir Nepalio kariuo
menės batalijonai. Jie turės pri 
žiūrėti taika ir daboti, kad pa-

* lest in iečiai nenaudotų Libano 
i teritorijos įsiveržimams i Tz 
! raeli.

Minėtus batalijomis į Libaną neužtruks, 
atgabens Amerikos ir britj di
dieji transporto lėktuvai.

New Yorko saugumo tarybos
Iš Lietuvos ELTA šiomis die nariai yra Įsitikinę, kad pran- 

nomis gavo LKB KRONIKĄ cūzų ir nonegu narių batalijo- 
Nr. 31 ir AUŠRĄ Nr. 9. (Elta) nai jau bus Libane trečiadienio

— Sovietų satirikas Vladimir 
Voinovič atsisakė toliau važi
nėti po S rietu Sąjungą, nes rei 
kia "*• na atlikti labai daug for
malumą. Jis išmestas iš sovie
tų rašytojų draugijos.

— Gubernatoriaus pareigoms 
demokratų kandidatas bus M. 
Bakalis, o senatorius pareigoms 
bus Alez Seith.

popiete. Kiek ilgiau užtruks Na
palio hatalijonas, bet ir js ilgai

tiedu meilė... aš esu viskam pa 
siryžus: ir aukai, ir kančiai ir 
mirčiai”...

Pdemjerui Begin išskridus j 
New Yorką pasitarimams su J. 
A. V. prezdentu Jmmy Carteru, 
vsus sprendimus daro krašto 
apsaugos minlsteris, pasitaręs 
su karo vaakis.



PIRMASIS KARIUOMENĖS ORKESTRAS
Paskelbus nepriklausomybę. Tuomet jis pats išvyko ieškoti 

tuoj buvo susirūpinta ir Lietu
vos kariuomenės atkūrimu. Pir 
mas atkurtos kariuomenės di
desnis branduolys, tai buvo pir
masis pėstininkų pulkas. Jis ofi
cialiai buvo pradėtas formuoti 
1918 m. lapkričio 23 d. O sekan
čiais melais pavadintas D. L. K. 
Gedimino vardu. Karlu su pul
ku steigimu, buvo 
ųrgamzuoti 
1 lasydamas 
naudojausi 
numeriu.

susirūpinta 
ir pulko orkestrą, 
t oorkestro istoriją 
193J m. “Kano” 30

Pirmasis orkestro organizato
rius buvo kapelmeisteris Juozas 
Gudavičius. Jis, sužinojęs, kad 
atkuriama Lietuvos kariuome
nė, tuo reikalu parašė laišką Mi- 
nisterių pirmininkui M. Sleževi
čiui. Tai buvo prašymas priim
ti i kariuomenę ir paskirti į pir
mąjį pėstininkų pulką. Po kurio 
laiko jo prašymas buvo paten
kintas.

J. Gudavičius atvyko į Alytų, 
kurį tuojau užėmė bolševikai. 
Tada atvyko į Marijampole, kur 
buvo to pulko štabas, čia ir pra
dėjo steigti orkestrą. Bet pra
džia buvo labai sunki, nes ne
buvo griežikų, nei instrumentų, 
nei tam reikalui skirtų pinigų.

griežikų ir instrumentų.
Pirmas to orkestro žymusis 

rėmėjas, tai buvo Stulgių kle
bonas kun. Antanas Kaributas 
Skinderis. Jis Stulgiuose turėjo 
sudaręs mažą orkestrą. Tai at- 
jausdainas sunkią padėtį, jis 1 
pėst. pulko orkestrui paaukojo 
9 instrumentus ir sutiko išleisti 
vieną griežiką savanoriu. Šie 
devyni instrumentai, tuomet bu
vo labai didelis turtas, te to, J. 
Gudavičius dar surinko 18 sa
vanorių (keletas jų turėjo nuo
savus instrumentus, ir grįžo į 
Marijampolę. Tai dabar susi
pažinkime su tais pirmaisiais 
savanoriais griežikais. .

Pranas Ambrazevičius, Alber
tas Bakšys, Stasys Bumbulas, 
Stasys Butkevičius, Barauskas, 
Stasys Dapšinskas, Antanas Gu
davičius, Aleksas Gediminas, 
Peliksas Gudaitis, Juozas Jovai
ša, Antanas Kimeris, Juozas 
Kinka, Mikas Kudrevcovas, 
Kudžma. Antanas Laurinavi
čius, Juozas Mozeris, Šimaniu- 
kas Jonas Tamulevičius, Stasys 
Trumpaitis ir Juozas Urbavi- 
čius.

Iš šių vyrų buvo sudaryta grie
žikų komanda ir paskirtas virši-

Unksmų Velykų švenčių linki visiems 
draugams ir pažįstamiems

ROŽE DIDŽGALVIENĖ

M
S 

IM
 f

CHICAGO TAUPYMO
ir Skolinimo Bendroves

CHICAGO SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

2548 W. 69 St Tel. 476-6251

Šv. Velykų švenčių proga sveikiname 
Naujienų skaitytojus ir mūsų įstaigos 

rėmėjus.
Dr. V. Šimaitis, Silvija Krumplienė, Nijolė Skirpstūnienė, 
Juozas Kinderis, Raimundas Merkys, Petras Leipus ir

. Bronius/Acelinas.

REALTY

2951 West 63rd St Tet 436-7878
VALDYBA IR DIREKTORIAI LINKI JUMS LINKSMU VELYKŲ 
ŠVENČIŲ, STIPRIOS SVEIKATOS, SU JŪSŲ PAGEIDAUJANČIU 

NORU, KAD VISKAS IŠSIPILDTYŲ.

draugams ir visiems lietuviams

6245 So. WESTERN AVENUE
GRovehill 6-7575

Philomena D. Pakel. Prezidentė ir Direktorių Tarybos Pirmininkė 
John E. Pakel. Vykdomasis Viceprezidentas ir Direktorius

Garret J. Pakel
Al Kueltzo
Dr. Raymond Bartz 
William R. Sebastian 
Edward Bock

IBf

la Juozas Kinka. Kai kurie vy-, 
rai turėjo menką išsilavinimą 
muzikoje, tai ir apmokymas bu- ( 
vo sunkus. Pirmiausia buvo mo
koma griežti himnas, maršai, 
šokiai ir bažnytiniai veikalai. į 
Pažymėtina, kad pirmąjį iškil
mingo parado maršą orkestras 
sugriežė 1919 ni. kovo 27 d., Ma
rijampolėje. O kovo 30 d. pulkui 
žygiujant iš Marijampolės į fron
tą, jau mokėjo griežti 3 maršus 
ir himną. Velykų šventėje su
ruoštoje pirmoje pramogoje, jau 
mokėjo griežti visus šokius.
Griežikų mokymą taip pat daug 

trukdė pulko kautynės su bolše- j • 
vikais. Nes teko dažnai kilnotis, ' 
Keičiant apsistojimo vietas. Kiek A ] 
ilgiau apsistojus Vyžonėlėse, iš jįjį 
tų pačių griežikų buvo sudary
tas choras. Jis mokėjo giedoti 
“Šviesias ir “Gedulingas” mi
šias ir keletą dainų dviem ir tri
mis balsais. Bevejant bermon
tininkus iš Lietuvos, orkestras 
buvo apsistojęs Tauragėj ir čia 
1919 m. gruodžio 25 d. suruo-

PABLO PICASSO Moteris (Tapyba)

1920 m. Alytuje jis išmokė 
mokomąją kuopą dainuoti: 

Nebeuz- 
_ “O kur

gi tu, mano bernužėli” ir k. šias 
! dainas visi mėgo, nes jos buvo 
skambios ir tinkamos kario 
žingsniui. Vėliau mokomiečiai 
jas paskleidė visose kuopose. Pa
rašė signalą ‘‘pavojui”, išmokė 
griežikų komandos trimičius ir 
supažindino kareivius. Kuomet 
reikėdavo greitai surinkti esan
čius mieste kareivius, tai trimi
čius .garsiai sutrimituodavo: 
“Vyts į vyrą, patys į petį į eilę 
stok. į eilę stok!” Tokį 
lą išgirdę, visi greitai riiĮSžvosi 
į stovyklą ir išsink^ddavo. ši 
tvarka yra paskeĮma Pulko įsa
kyme, 1919 m. kovo 23 d.

J. Gudavičius gimė apie 1873 
m. Raseinių aps. Baigė Varšu
vos muzikos institutą. Buvo di-

šė pirmąjį koncertą. Kitas kon- ^ur ygūs laukai, 
cerias buvo suruoštas Švėkšnoje,} tven^sl uPės bėgimo 
1920 m. sausio 1 <L į

1920 m. pulkas ilgesniam lai-! 
kui apsistojo Alytuje ir čia or
kestras buvo žymiai patobulin. 
tas. Bet čia jį pasitiko ir pirmas 
smūgis. Rugsėjo 20 d. Nočioje 
iš pasalų juos užpuolė lenkų rai 
tininkai. Tuomet neteko 10 in
strumentų, 2 būgnų ir 2 grieži
kų, kuriuos lenkai paėmė į ne
laisvę. Tenka paminėti ir lai
mėjimus. Kautynėse iš. bolševi
kų atėmė 25 ir iš bermontinin
kų 9 instrumetus. Toks instru
mentų kiekis žymiai piadidino 
jėgas ir orkestrą sudarė 54 grie
žikai.

J. Gudavičius ne tik mokė 
griežti, bet komponavo ir savo 
kūrinėlius, kurie greitai paplis
davo pulke. Labiausiai buvo 
mėgiama kareivių ir civilių jo 
komponuota daina “Pirmyn^ 
narsus lietuvi’’’ (žodžiai kam. 
Jackaus), šią daina kareiviai 
dainuodavo eidami į frontą, pri
tariant pulko orkestrui. Jo dė
ka iš pulko buvo pašalintos iš 
rusų kalbos verstos ir rusiško
mis melodijomis paplitusios 
dainos.

rigentas, kompozitorius ir cho
ro vadovas. Harmonizavo lie
tuviškas dainas ir parašė kūri
nių orkestrams. Tarnavo kapel
meisteriu carinės Rusijos ir ne
priklausomos Lietuvos kariuo
menėje.

Kun. A. K. Skinderis gimė 
1869 m. sausio 26 d. buvo Že
maitijos knygnešių šelpėjas ir 
įvairių labdaringų draugijų duos 
nūs rėmėjas. Bendradarbiavo 
spaudoje ir parašė keletą lietuviš 
kų knygučių. Jis savo kilmę 
kildino iš D. L. K. Gedimino gi
minės. i; » V. Vytenietis

FIGHT HEART DISEASE

GIVE HEART FUND

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
’ linki savo nariams ir draugams

GINTARAS KLUBAS
i 
I

Z

CHICAGO. ILL. 606.36

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

EEVICE
VYTAUTAS GALSKIS, sav.

VJTANTP. GALSKIS
9738 IRVING PARK RD. -

SCHILLER PARK* J 
ILLINOIS 60176 X

Tdephbw 312/678*7250 *

LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI
Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas

(T»*iny*)

Prezidentas yra pareiškęs, kad apsisprendimą teisės 
pavergtoms tautoms grąžinimas yra būtina tikrosios pa
saulinės taikos sąlyga. '

“Jungtinės Valstybės, niekad nesutiko su nepriklau
somos Lietuvos, Latvijos ir Estijos prievarti į SSSR in
korporaciją. Mes tepalaikome diplomatinius santykius 
su laisvomis Pabaltijo valstybių vyriausybėmis, nors jų 
tėvynės buvo komunistų konspiracijos prarytos.

“Mes negalime prileisti, kad šis tarptautinis krimi
nalas būtų minimalizuotas ar užmirštas, ir jokiu būdu 
ne, kol tos aukos — tautos tebėra pavergtos.

“Tikras įvertinimas faktų, ryšyje su komunistų Pa
baltijo tautų subversija, yra būtinas bet kokios progra
mos pradžioj, kad pagelbėjus Pabaltijo žmonėms viso
mis taikos priemonėmis atgauti savo laisvę. Tuo tiksiu 
šiandieną aš įteikiau rezoliuciją, kuiną siekiama sudary
ti rinktinę Kongreso komisiją, kuri ištirtų apgaulingus 
rinkimus bei prie varta Pabaltijo tautų į SSSR inkor
poraciją.-”. '

Kongreso rezoliucijos (Nr. 231) tekstas
Praėjusį šeštadienį paskelbėme angliškąjį rezoliu

cijos tekstą. Turint galvoje faktą, kad sis žygis Jungti
nių Amerikos Valstybių Kongrese yra nepaprastai svar
bus, istoriškas, rezoliuciją skelbiame ir lietuvių kalba:

Kadangi Jungtinių Amerikos Valstybių Vyriausybė 
palaiko diplomatinius santykius su vyriausybėmis Pabal
tijo tautų: Lietuva, Latvija ir Estija, ir atitinkamai at
sisakė pripažinti jų pagrobimą bei prievarta į Sovietų 
Sąjungos Soaialistines Respuglikaš inkorporaciją: Tat,. 
tebūna;
Nutarta, kad šiuomi kuriama rinktinė komisija suside
danti iš 7 Kongreso narių, kurie būtų pirmininko (Spe
aker) paskirti ir vieną jų paskirs pirmininku. BetkoKia * 
vakancija pasitaikanti komisijos narių tarpe bus užpil- ; 
doma tokiu pat būdu, kokiu originalus paskyrimas buvo 
daromas.

Komitetas yra autorizuotas ir įpareigotas pravesti 
pilną ir užbaigtą investigaciją bei studiją suminėti SSSR 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos užgrobimo ir prievarta in
korporacijos. Tokioje investigacijoje imtina, bet neapsi- 
ribotina: slapti susitarimai taip SSSR, ir vokiečių nacių • 
režimo iš 1939-40 m., lieČią Pabaltijo tautas; sutartys 
tarp Pabaltijo tautų ir SSSR bei jų sulaužymas; Pabalti
jo tautų infiltracija sovietų agentais bei Pabaltijo tautų 
invazija sovietų ginkluotomis pajėgomis 1939-40 m.; pri
mesta Pabaltijo tautoms apgaulinga rinkimų sistema 
1940 m., kad užtikrintų išrinkimą asmenų palankių SSSR 
ir neprietelingą Pabaltijo tautoms ir Pabaltijo žmo
nėms.

! Komitetas praneš Kongresui (arba Kongreso parei
nu!, jei Kongresas nebūtų sesijoje), kaip tik galės, da
bartinio Kongreso bėgyje, apie investigacijos rezultatus 
bei studiją, kartu su rekomendacijomis, kurias jis ras 
reikalingomis. Tikslu įvykdyti šią rezoliuciją, komitetas, 
arba betkokia tam tikslui komisijos autorizuota apklau
sinėjimams daryti pakomisija, yra laikyti išklausinėji
mus (healing), posėdžiauti ir veikti šio Kongreso bėgyje 
tokiu laiku ir tokiose vietose Jungtinių Valstybių viduje 
ai' už jų jų teritorijų bei posesijų ribų, neatsižvelgiant į 
tai, ai' Kongresas sesijoje, atostogose ar pertrauktas, — 
laikyti išklausinėjimus (hearing) ir reikalauti, kvietimu 
ar kitaip, dalyvauti ir liudyti tokius liudininkus ii- pateik 
ti tokias knygas, rekordus korespondenciją, memoran
dumus, popierius, dokumentus, kokius ji ras reikalinga. 
Kvietimai galės būti išduodami komiteto pirmininko pa
rašų ar betkurio kito, jo paskirto komisijos nario, ir ga
lės būti įteikiami betkokio asmens tokio pirmininko ai' 
nario pavedimu. .

Kaip matome, rezoliucija yra nepaprastai svarbi. J 
jos pravedimą mes žiūrime optimistiškai. Mes neabejo
jame, kad ji bus užgirta atitinkamuose Kongreso komi
tetuose ir be didelių diskusijų bei ginčių bus priimta pa
čiame Kongrese.

Bet kad taip-tikrai įvyktų, lietuviams teks daug, in
tensyviai ir vieningai pasidarbuoti. Reiks pravesti pla
tesnę puglikaciją amerikiečių spaudoje, kontaktuoti Kon
greso atstovus, sudaryti bendrus lietuvių, latvių ir estų 
komitetus, o gal ir žymiausiose Amerikos asmenybėse 
paramos teks ieškoti. Esame tikri, kad Amerikos Lietu
vių Taryba, kuri šį žygį sumanė ir jai žinomais keliai pra
dėjo, duos tinkamas direktyvas mūsų visų veiklai ryšium 
su sėkmingu šios istoriškos rezoliucijos pravedimu.

(“Naujienos” Nr. 111 1953 geg. 12.)
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Detroito naujienos i
Gerai pavykusi Kaziuko mugė Viduryje salės keletas paviljo-

nėlių su audiniais, drožiniais ir 
visokių kitokių daiktelių.' Dau- 

Kultūros*^^ prikepta Kaziuko širdelių.
baravykų ir grybų. Skautuko 
traukiamas baronkų vežimas ir 

‘daug kitokių išgalvotų dar ne
būtų dalykų. Skautų mamytės 
triūsė virtuvėje, prigamino visų 

j mėgiamų cepelinų, dėsni su ko-* 
J pūstais ir kitokių skanumynų.!

į Šalia virtuvės ant stąlų pridėta 
įvairių pyragų ir atsigerti šit--

i tos kavos. Prie dovanų stalo; 
j daug buvo laimingų, bet tiksliai 
Į parašyti pavardės neįmanoma, ’ 

Muge įvairiais dirbiniais buvo J nes per triukšmą negalima iš-, 
daug turtingesnė. Neįmanoma girsti.
eksponatų išvardinti. Viduryje! Tai maždaug tokia buvo Ka- 
salės ir pakraščiuose jauni ziuko mugė. Stengiausi šimtu 
skautai ir skautukas apsitvėrę-procentų mugę aprašyti teisiu-1 
su virtuvėmis savo žaidimo sta-jgai, bet man nepavyko, lai ga
lus vyliojo praeivius pabandyti Ii kas nors papildyti. Man atro- 
savo laime. Gale salės paauglės’dė, kad šiais melais Kaziuko 
skautės įsitaisiusios virtuvėlę,1 ko mugė visais atžvilgiais pavy-j 
verda taukuose įvairius bline- ko gerai.
liūs. Dar toliau laimėjimo sta- dams: 
las, kur kiekvienas galėjo iš 
bandyti savo laimę.
skautės įsitaisiusios restoran
valgyklą su įvairiais valgiais g^Ibininkams.
bei išgėrimais, o gal ir be išgė- Į Organizacijų Centro metinis 
rimų. Sunku šiais Ūkais tei
singai parašyti.

Kaziuko mugė įvyko kovoj 
mėiL 12 d. Kultūros Centre. Kaip I 
visiems gerai žinoma, L_____
centro salė yra labai didelė ir Į 
kaip tokioms mugėms visais at
žvilgiais tinkama. Publikos at
šilau kė išskirti n ai daug, žodžiu! 
pilnutėlė salė. Salėje žmonės 
tilpo, bet automobiliams pasta
tyti vietos pritrūko. Pastatė kur 
tiktai kas surado gatvėse vie
tos. Skautai šiai mugei ruošėsi 
iš anksto ir labai gerai pasiruo-j 
šė.

Valio naujiems va-.
Gabijos Skautu Tunto į 

Tuntininkei Daliai Gilvydienei. 
Scenoje ir Baltijos Skautu Tunto Tunti-j 

Įninku! Jonui Asminui ir jų pa-

susirinkimas

Metinis atstovu susirinkimas|

MIKAS ŠILEIKIS Prieplauka (aliejus)

kūręs daug įvairių muzikinių! 
kūrinių, rašęs ir tebeneša s mu
zikiniais klausimais spaudoje, 
kaip “Chicago Schools Journal”, j 
“Musical Leader”. “Lituanus”]

i ir “Muzikos žinios *.
Man stebint puošnioje s vėtai- i 

nėję kabantį aliejiniais dažais 
puikiai nupieštą visuomeninin
ko Leonardo šimučio didelį pa- 

| veikslą, prof. dr. L. J. Šimutis 
. tarė, betikriridamas įteiktą sim 
į foniją:
w — Tai mano tėvo Leonardo ši 
| mučio paveikslas. Ar pažįstat ?
Į Kūrinys prof. dail. Adomo \ ar-; 
į no.

Irtiiip, žodis po žodžio, kalia 
nukrypo žurnalisto, yisuomeni 
ninko Leonardo Šimučio (1892-r 
1975) pergx’ventu dienų praei- 

įtin. Pasirodo, kad visuomeniniu 
Įkas -rašytojas Leonardas šimu- 
Itis. 1913 m. atvykęs į J. A. Val

stybes, studijavo St. Bede Col-

y™ su I P. Korėja kyšiais pa
sigadino santykius
PifUn/s Kor* jos prezidentas 

žinojo npir piamn papirkti 
JAV kojoj*♦r.-nanu palankumą 
Ko.a -inaudai. p:»-okė buvęs 
C1A aJciitas Sanu Kei n Kini 
Iii: Lt j.s 1 Lineliu. Kimo 
i)\! c-, kati l'ahcho |.*a>ikę^ 
jog duodant Aun-rikus kong- 
rc<-iūiKinis pinigų būtų gili- 
.na tikslo atsiekti “ir toliau 
papasakojo, kad jis davęs Ame 
rikos biznieriui sSiKMKM) kad 
ik ik tu į‘4af *mų leidėjams. Ka 
du tik t’Vs asmenys Seule, jų 
tarpe prezidentas Park Chung 
Hee, žinojo apie tą planą, pa
liudijo Sang Keun Kini, kuris 
yra kaltinamas konspiracija 
apgauti Amerikos valdžią.

?KAI ?YK ?J*TS IR PARACINF

VAC YS PRŪSAS puikiai kalbąs lietuviškai ir sie-
lege. De Paul. Loyola ir Ford
ham universitete. KITUS SKAITYTI

neįkainuojamas lobis
. v
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| IJNKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ l
b linkime mūsų klientams, draugams ir -
a pažįstamiems -
B ": MARQUETTE FASHIONS |
■ 3

Moterų Rūbu Krautuvė s
* S. IR Z. .JURKŪNAI JI

5 2438 W. 63rd St. Tel.: HEmlock 4-4321 *i
■ £ I 
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Turbūt pats likimas man 
rė perduoti “Vlado Jakubėno kū 
rinių fondui” Evergreen Parke 
kompozitoriaus Vlado Jakubėno 
muzikinį.kūrinį “Simfoniją Nr. 
2”, kurią, išskiriant atskirais

sky- j balsais, net tolimoje Pietų Ame 
rikoje perrašinėjo mokyt. Jonas!

įvyks š. m. balandžio 8 d., šeš
tadienį 1:30 vai. šv. Antano pa
rapijos patalpose. Dloc valdyba 
kviečia paskirtus atstovus susi
rinkime dalyvauti. Bus renka
ma 1978 metams Dloc-Alto skyį 
riaus valdyba ir revizijos komi-l 
sija. Į

Kaseliu nas.
Nesunkiai radau Evergreen 

Parke platokoje šoninėje gat
vėje prisiglaudusią gražią rezi
denciją, priklausančią muzikui 
prof. dr. Leonardui-Juozui ši
mučiui, “Vlado Jakubėno kūri
nių fondo” komiteto iždininkui. 
Simfoniją vežiau 1977 m. šiltą 
gruodžio dieną, net nepagalvo
damas,kad tai brangus kūrinys, 
beveik dvejų colių storio dido
kos knygos pavidalo gaidų ry
šulys.

lojantis Lietuvos reikalais, yra 
daug nusipelnusio ir tauraus lie 
tuvio, visuomenininko Leonar- 
do šimučio sūnus, 1949 m. De J 
Paul universitete, Čikagoje, įsi- H 
gijęs masterio laipsnį muzikos j q 
srityje, parašius temą “Lithua- B 
nian Music and the Character! H 
sties of the Lithuanian Folk m 
Songs”. Gi 1961 m. Ottavos B 
universitetas Kanadoje suteikė]* 
muzikos daktaro laipsnį, para- h 
sius disertaciją “James Ix>ck- 
hart Mursell as Music 
tor”.

(Bus daugiau)
h ▼ ■* v n r c

Seigan šeima ir visi krautuvės tarnautojai 
linki visiems draugams ir klijentams 
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
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Mirė Kazimieras Juškus

M , h Educa- m

SEIGAN
Vyru ir berniukų rūbų krautuvė

Visi pardavėjai kalba lietuviškai

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
linkiu mūsų klientams ir draugamsMARQUETTE DELICATESSEN jį

DANUTĖ KURAUSKAS

Skanus namie darytas ir importuotas maistas 
Priimam užsakymus pobūviams

i
j Dar nespėjus laiptais užlipti,

K. Juškus, gimęs 1910 m. ko-1kai rezidencijos duryse pasiro- 
vo mėn. 5 d. Lietuvoje, mirė Į dė simpatiškai besišypsąs dar 
1978 m. kovo mėn. 9 d. Detroi
te. Į Amerika atvyko 1949 tn. 
ir Detroite visą laiką ir gyveno. 
Buvo pašarvotas Bauža-,Zapa- 
rackienės laidotuvių koplyčioje 
25 gatvė. Palaidotas kovo 13 d. 
su religinėmis apeigomis šv. Ka
zimiero kapinėse. Nuliūdime Ii-f 
ko mylima žmona Petronėlė ir- visur būti džentelmenu... 
artmieji giminės Lietuvoje. j Pasirodo, jog muzikas prof.

A. Bukauskas dr. Leonardas-Juozas šimutis,

jauno veido šeimininkas, bet 
jau baltais plaukais, kaip anks
tyvajame pavasari žydinti obe
lis. Draugšikai priėmė paltą, o 
išlydėdamas tarė, lyg pabrėž
damas tėvo ir vyresniojo am
žiumi gerbtiną pirmumą:

— Mano tėvelis liepė visad ir

H 
Pradžioje muz. prof. dr. L. Į į

J. ‘Šimutis darbavosi vargoni- į XXT- 
ninku airių bei lietuvių parapi- Į 
jose iri dirigavo chorams, tarp j w.-aswavaw 
kurių pažymėtinas riterių bei j? 
kunigaikščių lietuvių choras, bej’i 
ne tėvo Leonardo šimučio dar ’ s 
bus įsteigtas. Jis 1966-70 metų j į 
laikotarpyje mokino muziką S 
De Paul universitete, o dabartį-1 ? 
niu metu dėsto muzikos kompo-1S 
ziciją-ir teoriją Čikagos valsty- į 
biniame universitete (Chicago į 
State University). Priklau so į į 
daugeliui sąjungų bei organiza-]£ 
cijų, tarp kurių pažymėtina: £ 
“Lithuanian R. C. Academy of £ 
Sciences and Arts” ir Instftute ‘

4630 So. Ashland Ave. Chicago, III. g
Telef. YArds 7-1272 g

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIU
TO THE LITHUANIAN CUSTOMERS OF MINE

GRANT WORKS FRUIT MARKET
4913 W. 14th St, Cicero. Phone: 863-9315

We have fresh vegetables and fruits everyday.

WHOLESALE AND RETAIL

sąskaitos

Telefonas BE 3-6335
Phone PR S-9155

r*s mo uupoml JBs? jtoixal >t- 
Ifekx didelius darbu*. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
tr 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 * >

Dėl gražesnio, geresnio paminklo prieinamesne kaina 
kreiptis prie Mr. Nelson

NORMAN BURŠTEINAS
KAILIŲ KRAUTUVĖ IR SIUVYKLA

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
LINKI SAVO KLIENTAMS 

IR DRAUGAMS

1733 S. Halsted St Chicago, HL 60608 
Telef. CA 6-0970

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linkiu visiems savo kostumeriams 

ir draugams

GRANT FUEL CO.

LINKSMŲ ŠVENČIŲ VISIEMS 
LIETUVIAMS

palūkanų, priklausomai nuo jdėtoi 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės
neša

2416 West 69th St Chicago, HL 60629 
(on 69th */j block west of Western)

ADAM BERNADIŠIUS, Sav.

1546 South 49th Ct Cicero, I1L 60650 
Phone OL 2-9311

MaJjIKNOS. CHICAGO «, ILL — THURSDAY. MARCH 2& 1®78

2553 W. 71 St — Chicago, Hl 
TeL: PRospeet 6-2717 -

One Hour Dry Cleaning Service 
One Day Shirt Service

THE MARQUETTE LAUNDRY

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
save klientams lietuviams

185 NORTH WABASH AVENUE — 2 aukJtis. 
Telef.: 263-5826. Rezid., 677-8489

ST. CASIMIR MONUMENT COMPANY 
HAROLD E. NELSON, Sav. 

3914 WEST 111th STREET 
Vienas blokas nno šv. Kazimiero kapiniu 

Tiesiog ten, kur busai sustoja

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, HTRINTI DIDELES ATSARGAS 
įsteigt* 1923 metai*. TM. 421-3070

įstaigos pietuose Bern** *'itomoMli*ms pastatytL

| LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ | 
visiems draugams ir klientams linki *
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Kuriais sumetimais mus apgaudinėjo?
Vakar jau minėjome, kad aukščiausioji Amerikos 

lietuvių ateitininkų organizacijos vadovybė, prieš kelis 
metus “išrinkto” vado vedama, labai negražiai apgavo 
ne tik tų pačių ateitininkų daugumų, bet ir visus lietu
vius. Ateitininkų kultūros reikalus tvarkantieji asmenys 
parinko komunistinėje Pergalėje prieš šešis metus at
spausdintą veikalą ir piršo ateitininkams ir visai Ameri
kos lietuvių inteligentijai jį ne tik pirkti ir skaityti, bet 
dar ir kitiems rekomenduoti.

Vakarykščiame Naujienų numeryje atspausdintame 
1971 metais pavergtame Vilniuje išleistos Pergalės du 
puslapius ir padarėme klišes dviejų puslapių tos pačios 
knygos, kurią ateitininkų -suorganizuota leidykla buvo 
išleidusi Amerikoje. Pergalė yra komunistinis žurnalas, 
Įsteigtas tuojau po Antrojo Pasaulinio karo, kai sovietų 
karo jėgos jau pavergė visą Lietuvą ir priešakiniai dali
niai Įsiveržė Į Mažąją Lietuvą, paėmė Karaliaučių ir žy
giavo Berlyno link. Okupacinė kariuomenė džiaugėsi su
muštų vokiečių pergale, o Lietuvoje likęs Michailas Sus
lovas su Antanu Sničkum šliaužiojo po kraštą ir žudė to
liau nuo namų užtiktus lietuvius. Parinktas vardas Per
galė, nes tuo metu ji reiškė viską. Raudonoji Armija, vos 
baigė išvyti gerai ginkluotus vokiečius iš rusiškų žemių, 
kartu su stribais vedė atkakliausias kovas su Lietuvos 
jaunimu, o krašto gyventojai, likę be savo valstybės ir 
administracijos, laukė stebuklo. Tuo tarpu okupantas ir 
jam tarnavusieji parsidavę rašytojai ir poetai, žinoma, 
pagal Maskvos Įsakymą, Įsteigė Pergalę savo džiaugs
mui reikšti ir komunistinėms idėjoms skleisti lietuvių tar
pe. Pergalė kreipė ypatingą dėmesį Į meną, literatūrą ir 
josios kritiką.

Komunistai užvertė pavergtą Lietuvą savo laikraš
čiais, radijo žiniomis, o inteligentijai redagavo Pergalę, 
kurioje buvo nušviečiama vien tiktai komunistinėmis aki
mis. Ten netilpdavo joks rašinėlis, iš kurio nebūtų tryš
kusį bet kurios srities komunistų partijai, jos filosofijai 
naudinga mintis. Pergalės redaktoriai pasikeitė, bet pa
ti Pergalė liko tokia pati. Josios tikslai yra tie patys, ji 
siekia naudos tiktai rusiškam imperializmui ir pavergtų 
tautų išnaudojimui.

Amerikoje veikiančių ateitininkų vadovybei šovė min 
tis išleisti “tarybinio” rašytojo parašytą ir komunistinia
me žurnale atspausdintą darbą, pavadintą “Striptyzas”

Nei tame veikale nėra jokių literatūros šedevrų, nei ten 
keliami pamokinantieji moralės klausimai Knygoje ap 
•ašynėjami jauno žmogaus įspūdžiai bei Paryžiaus ir 
omos paleistuvystės hamų sukelti vaizdai ir aistros.

Knyga labai jau palaidai sumesta, nebandyta išlyginti ir 
lekeliama nei viena šių dienų gyvenimo problema. Be to, 
nygoje yra kelios pornografinės scenas, kurios sukė-č 
etuvių daubumos pasipiktinimą. Keliems ateitininkų 
ultūrininkams knyga patiko ir jie nutarė ją išleisti Ame 

• koje ir pasiūlyti ne tiktai ateitininkams, bet ir plates 
lems Amerikos lietuvių sluoksniams. Tiktai tie “kultu 
ininkai” nuslėpė vieną labai svarbų dalyką: jie nepasa 
.ė, kad knyga komunistinėje Pergalėje jau buvo spaus 
linta 1971 metų rudenį.

Sovietų valdžia išleidžia milijonus savo literatūros 
r meno knygoms Amerikoje pardavinėti, bet tos knygos 
.eina. Chicagoje buvo sudarę milžinišką sovietinių kny 
gų centrą, bet parduoti jų nepajėgė. Knygų svoris su- 
aužė modernaus namo plieninius balkius, bet Į žmones 
tos knygos nėjo. Knygynai bankrutavo ir knygas teko iš
dalyti arba parduoti svarais. Lietuviška sovietinė knyga 
taip pat neina. Jos Amerikos lietuviai neperka, nes ten 
ne literatūra, bet gryniausia propaganda. Pačioje Lietu
voje “rašytojo” Gudaičio-Guzevičiaus knygas teko malti 
į popierių, nes niekas jų ir veltui Į rankas imti nenorėjo. 
Panašiai būtų atsitikę ir su Mero knyga, jeigu ji būtų 
buvusi atspausdinta.

Lietuvoje jos nespausdino, bet ateitininkų kultūri
ninkai, Įvilkę ją Į naujus rūbus, ne tik Amerikoje at
spausdino, bet ir premijavo. Kiekvienas ateitininkas bu
vo priverstas Amerikoje išleistą Pergalės “literatūrą” 
pirkti ir dar po $8.00 mokėti. Knygą Įsigijusieji skaitė 
ir nesuprato, kuriais sumetimais tokia knyga buvo atei
tininkų spausdinta. Joje nebuvo nei gražių vaizdų. Ne 
vienas, knyga nusipirkęs, pastebėjo joje pakankamai por
nografijos. Šitokiu būdu komunistinė knyga buvo prime
tama ne tiktai ateitininkams, bet ir visiems lietuviams. 
•Katalikiškų laikraščių redaktoriai pradėjo knygą liaup
sinti. Marijonai, nepastebėję Marijos kulto suniekinimo, 
joje Įžiūrėjo ir kitiems piršo, kaip giliausios ekstazės 
maldą. Nei knygoje yra maldų, nei joje yra gražiai pami 
nėta Marija. Knygas skaityti mėgstantis marijonas kny 
goję Įžiūrėjo tą, ko knygoje nėra, bet jis neinate, kad kny
ga parašyta netikinčio.

Kodėl ateitininkai išleido Paryžiaus ir Romos paleis 
tuvystės centrus aprašančią knygą? Kodėl" jie nesiėmė 
patirti faktus ir aprašyti Rusijoje ir Sovietų Sąjungoje 
Įsigilinusią paleistuvystę? Ateitininkai būtų galėję gaut, 
leidimą ir pavažinėti po Lietuvą, Vilnių ir'Klaipėdą, kad 
pamatytų, ką okupantas padarė iš Lietuvos jaunimo. Jie 
būtų galėję daugiau parašyti apie lietuvaites Klaipėdos 
uoste, negu Meras apie Romos ar Paryžiaus paleistuvių 
namus. Buvęs ateitininkų vadas vaikščiojo po Vilniaus 
universiteto koridorius ir skaitė keliems jaunuoliams 
paskaitą, bet jis nesiryžo pasivaikščioti po kolchozus ir 
pasiteirauti, kaip rusai elgiasi su karvių melžėjom.

Kuriam galui ateitininkams leisti ištvirkusių pary
žiečių viliones aprašančias knygas, kada reikia aprašyti 
okupuotoje Lietuvoje vargstančias ar Į Sibiro tundras 
bei Ledinuoto vandenyno pajūrį išsiųstas lietuvės- ateiti
ninkes šalčiui, badui ir mirčiai? Ar ne būtų gėriau prėrfii- 
juoti knygą, aprašančią ateitininkų ryžtą ginti gimtinį 
Kraštą nuo okupanto?

Sunku suprasti, kuriais sumetimais ateitiniiikai lei
džia komunistinėje Lietuvoje atrinktas knygas, dar sun
kiau suprasti, kodėl ateitininkų vadas leidžia organiza
cijos nariams griauti pamatus, tilt kurių kelios gentkar- 
tės organizaciją statė, jaunimą puoselėjo iri aukštesnių 
idealų siekė? Ar ateitininkų vadovybė priėjo išvados,

AMANAS PETK1KONIS Kelias (Tapyba)

ASVILONIS .AIDŲ - KULTŪROS ŽURNALO ĮNIRSIMO APŽVALGA
Aidų redaktorius parašė pra

eitųjų 1977 metų, lietuviškosios 
išeivijos plačią veiklos apžval
gą, kurią pradeda JAV LB-nės 
įsisteigimu. Rašo, kad jos kū
rimuisi priešinosi ir jį uždelsė 
senųjų ateivių baimė, priesakai 
žvelgė senosios išeivijos politi
kai. Taip kaip dabar į B-nę šnai 
ruoja su pašaipa išeivių senuome 
nės, senųjų partijų atstovai, ta
riamai gindami Altą, o greičiau 
šiai nepatenkinti tuo, kad nepa
jėgia LB-je turėti įtakos.

Iš tikrųjų, senosios išeivijos 
politikai ir neklydo, jie pramatė, 
kad ateityje B-nės vadai įneš 
d'delių nesklandumų į ’šeivijos 
gyvenimą. Taip ir įvyko, šian- 
d en jau visai aišku, kad jie kė
sinasi sugriauti ne tik laisvini
mo instituciją Altą, net ir visas

3.
Į Aidų žurnalo redaktorius Al- 
Į tai priekaištą u j akad ji rūpinasi 
! tik lėšų sutelkimu, o ne veikla.
Bet ar tai nusikaltimas, jei ji 

' rūpinasi savo lėšų sutelkimu ? O 
kas liečia jos yeiklą, nežinau, ar 

ggjj; kuri kita JAV organizacija yra
2.

Manau, kad nebus pro __ £ # _ _
bent kiek šiuo rašiniu atskleisti daug ir taip sėkmingai ver- 
Aidų redaktoriaus svaiščiojimus, ir š andien veikia, kiek ši.
atskleisti jo fanatišką šališku- Patartina Aidų redaktoriui pa- 
mą ir jo apsilenkimą su tiesa. , siska'tyti jos istorija ir arčiau

Jis rašo, kad “senuomenės” susipažinti su jos veikla. Jis ra 
politikai, senųjų partijų atsto-1 trumparegiai, bet kas
vai nepajėgia turėti įtakos Ben; trumparegiai jis neatsklei- 
druomenėje. Tai jo gryna dema-1 dž a, būk jie kuone visus jaunes 
gogija. Jokia partija, nei jų ats amžiaus išskyrė iš patriotų, 
tovai nesiekė B-nę paversti par- Atrodo kad redaktorius taip ra- 
tija, nei turėti joje kokios nors šydamas savo protą buvo aptem- 
išskirtinos įtakos. Juk T. R-nės dęs pikta fanatizmo aistra, 
uždavinys yra JAV ne politinė 
veikla, o puoselėti lietuvišką kūl 
tūrinę veiklą, l'etuvybės išlaiky 
mą. Jei ;r kas buvo pareTškęs 
kritikos žod, tai ne B-nei kaip 
tokiai, bet jos vadams, kurie ją 
JAV pavertė ne lietuvybės išlai
kymo, bet politiniu veiksniu. Ir 
kad jos vadai ėmė kaišbti paga
nus į Altos veiklą, o taip pat 
-er maža’ deda pastangų, kad L.

Kur? Kada?? Altą išskyrė 
jaunimą iš patriotų? Koks jo 
tikslas tokiomis piktomis užuo
minomis kūrstytt prieš Altą Ai ■ ■ 
du skaitytojus? Be to, kas lie
čia Altos lėšų telkimą, ar gi B- 
nė.jų neteikia? Ir dar kaip! Ji 

.ėmė grobstyti ir Altos renkamas 
laisvinimo veiklai aukas.

organizacijas užgožti.
Sand’en, nebegalėdami Altos ! 'mė JAV apjungtų kuo plačiau 

Tė>iogiai sunaikinti, ėmėsi k*-| kaip senąją, taip naująją 
šelvi ją.

Zš viso, ar gi tai kultūros žur 
vlo redaktoriui tinka griebtis 
užgaulios pašaipos prieš tuos 
reikėjus, "kurie yra daug nusis-

Į oelnę išeivijos veikloje, juos pa- ■ 
liepti kaip "senuomenės” politij 

s ar senųjų partijų atstova’s? !
Tokia užgauliai pašaipai reikšti 
reikėjo įgalioti St. Barzduką, 
kurie ex profesio "Pasaulio lie- 
tuvyje”. Darb'ninke, kartais ir| 
Drauge pasišaipo ir pravardžiuo 
ia tuos, kurie ne su juo. Gi kul- 
ūros žurnalo redaktoriui šaipy

tis ir niekinti tuos, kurie turi Į 
kitą ar kitu reikalu kitokia- nuo
monę.yra gėda. Pagaliau, išeivi
jos tokiais ir panašiais epitetais 
pašiepia ir mūsų tautos okupan

-ar'eroniu, būtent šankia ! 
ji jau pasenusi, ėmė grobs- 

■ytį jos renkamas Vasario 16- 
si-os šventės metu aukas.

Iš viso reik tik nustebti pas 
kaičius tokį Aidų redaktoriaus 
svaiščiojimą apie senosios kar
tos politkus, senūomenės senų
jų partijų atstovus, kurie būk 
nepatenkinti, kad nepajėgia tu
rėti jtakos LB-nėje.Reikia tiktai 
stebėtis, kad kultūros žurnalo 
redaktorius taip apsilenktų su 
objektyvumu, tiek parodytų ša- 
HškumO, netiesos ir tiek būtų iš 
liejęs karčios tulžies prieš tuos, 
kurie atskleidė Bendruomenės 
vadų nukrypimus nuo jos tikslų 
ir kėslus paglemžti visą išeivi
jos gyvenimą į vienos siauros, 
piktos partijos rankas.

Tokiais piktais, demagoginiais 
svaiščioj'mais yra nuausta visa 
jo parašytoji apžvalga. Pvz. jis^. 
kaltina Altą moralinė atsakomy 
be jos susiplakimą su aistros, o- 
ne proto vadovaujama grupe, ku 
ri pas’vainusi “reorganizuotą
ja” L. B-ne, ir su aklu įnoršimu 
kovoja prieš L. B-nę. Toks jo pri 
metamas neteisingas Altai prie 

j k.-:štas, parodo, kiek kultūros 
žurnalo redaktorius yra pats kul 
turingas ir teisus. Altą nėra su-;- 
suplakusi su R. L. B-ne, nei ši su 

r ja. ši kaip ir visos kitos patrioti 
' nės organizacijos rfeffiia if gina 
laisvinimo veiksnį nuo pasikėsi
nimo jį sugriauti., Jį negrobsto 

t Altos Vasario 16-sios šventės pro 
I ga renkamas aukas, taip kaip da

TO atioj L

(Bus daugiau)

kad komunistę Skelbiami idealai yra vertingesni, negu 
buvusieji ateitininkų idealai?

J. VENCLOVA

Lietuviai žiloj senovėj
KELIOS PASTABOS

(Tęsinys)

Pagal kronikininką M. Stryjkowski (Kronika Pols
ka, Lilewska, I INI) senovės lietuviai gyveno net toli
moj šiaurėj. I)r. C. Mierov (141-146) mini Skandinavi
jos pusiasalio pačioj šiaurėj “Halogalindi” galo ga
lindai, kurie, atrodo, senovėj reiškė galinius galindus. 
Taigi, tenka prileisti, jog senovės rytinių galindų te
ritorija niekusi tolimų šiaurę.

Kaip toli rytinių galindų gyventas plotas nusitę
sė į rytus, dėl šaltinių trūkumo labai sunku ką nors 
tikro pasakyti. Geografas prof. K. Ignatius (Finlands 
Geografija, Helsingfors, 1X90) randa lietuvių buvimo 
pėdsakus ne tik pas suomius, karelus, vepsius, bet ir 
pas Permės finus votiakus. Tad tektų manyti, kad ry
tinių galindų teritorija seniau siekė šiaurės Dvina ir 
Karnos upę. Tik vėliau dėl finų-ugrų okupacijų ryti
nių galindų sienos labai susiaurėjo, nes jau rusų met
raščiai H 12 amž. kalba tik apie lietuvių galindų liku- 
v’u<s prie Protu vos upės. Dar kiti istorikai (prof. Amdl.

; . (t. Lctbmn etc.) mini pietinius galindus Bugo aukš- 
t p\. bet apie jų ryšį su lietuviais visai mažai turime
patikinri žinių, kad ką nors realesnio galėtume pa-! 
sakyti. •

Prof. (i. Vernadski (211-233) rašo, jog rusų met

raščiai mini lietuvių kiltis (lithuanian tribes): Kors, 
| Zemigola, Letgola ėtc. Mūsų būgininkai pagal K. Bū- 
į gos nurodymą kuršius, žemgalius ir sėlius laiko atski- 
; roinis tautomis su atskiromis “kuršių” žemgalių ir sė- 
I liu kalbomis’’.

Vienok, atrodo, kad rusų metraščių paminėti Kors, 
! Zemigola reiškė vietos pavadinimus: Zemigola žemai- 
T čių galą bei galinius žemaičių gyventojus, nes žemai-
• čiai su žemgaliais sudarė vieną kiltį, kaip objektyvus 
; lenkų istorikas prof. dr. J. Ochmanski (153-12) kons- 
į tatavo: “Panašiai, kaip lietuviai su letgatiais, taip že
maičiai su žemgaliais sudarė vieną kiltį”. Analogiškai

I pasisakė ir istorikas prof. H. Lowmianski (The An-
• cient Prussians. 47): “Prūsiškas vardas Sambijos yra 

giminingas su lietuvių Žemaitija, lotyniškai Samogitia 
ir latvių Semigola, nes visi atitinkamai pažymi, kaip

. žemi kraštai, randami Prieglius, Nemuno ir Dauguvos 
I žemupiuose”.

J C; kuršių priklausymą lietuviams žemaičiams pa
liudijo ir 16 amž. istorikas M. Strykowski, kuris ilgai 
gyveno Žemaitijoj ir buvo išmokęs gerai žemaitiškai, 
apsilankęs Kurlandijoj (kuršiuose), rado vietos ūki
ninkus žemaičius, su kuriais jis susikalbėjo žemaitiš- 

. kai (Kronika Polska Litewska, 14).
Ir bendrai tenka pasakyti, jog kuršiai, žemgaliai 

ir sėliai gyveno labai mažose teritorijose, kurių vieną 
nuo kitos neskyrė jokios gamtinės kliūtys (didesni kal
nai ar didesnės upės), tai jau vien dėl to, atrodo, jie 
negalėjo sudaryti atskirų tautų atskiromis kalbo
mis.

FINAI-UGRAI ( LIETUVIŲ ŽEMES
Jau anksčiau buvo kalbėta, jog vidurinės Rusijos 

gyventojai daugumoj buvo susidarę iš dviejų skirtin- 
1 gir rasių mišinio: 1. iš pailgagabnų, aukštoko ūgio blon 
' dinų lietuvių ir 2. apskritagalvių, nedidelio ūgio, pla- 
ciaveidžių brunetų aziatų. Prie šios aziatų rasės prik- 

‘ lausė ir pirminiai finai-ugrai.
t Pačių finų inokslifiihkas prof. dr. A. Arlquist (4- 
264) nurodė, jog jų protėviai finai pagrindiniai verįė- 

įsi medžiokle ir žūvavimu. Reiškia, jie buvo medžio- 
I tojai ir žuvininkai. Todėl gyveno nepastoviai, ir dėl 
nepsatoVaus gyvenimo jie pasiliko labai žemos kultū
ros, kaip ir paliudijo romėnų Tacitus (Germania, 45): 
“įstabus finų laukiniškumas ir didžiausias neturtas... 
drabužiams kailiai, guoliui žemė... Ta pati medžioklė

i lygiai maitina vyrus ir moteris”.

1857 met Petrapilio universiteto prof. dr. A. Cast 
I ren (Ethnologiscbe Vorlesungen ueber die altaische 
! Voelker, St Pfeterburg, 1857) savo pakaitose aiškiai 
. įrodė, jog finų-ugrų protėvynė buvusi Altajuj, Azijoj. 
’ Tai patvirtino ir prof. dr. J. Aspelin, pasirėmęs arche- 
! ologiniais duomenimis.
! Žalvario amžiaus pabaigoj, hunų spaudžiami, fi
nai-ugrai duvo privemti -pajudėti link vidurmicf tra
lo koinų: dr. C. Kephrt (104417): uIn pressure by the

' Huns on the east forced the Finns by 650 B. C. migrai- 
ted westward to the Central Ural Mountains”.

Pasiekę Uralo kalnus finaiugrai užėmė miškin
gas vietas abiejose Uralo kalnų pusėse, ir čia jie pas

toriai apsigyveno: prof. G. Vernadsky (242-24): “The 
forrest on both sides of the Urals Mounts were being 
occupied by the Finns-Ugians tribes”. Dėl to nemaža 
istorikų Urali kalnus laiko finų-ugrų tėvyne: prof. Š. 
Goodrich (66-1037) paminėjo: “Most writers are of 
opinion that their (of the Finns) originalabode was 
among the Ural Mountains, from whence they (the 
Finns) spread chiefly westward”.

Vėliau nuo Uralo finų-ugrų atskilo Permės finai 
ir tie finai, kurie apsigyveno Kamos žemtipyj prie 
Volgos. Nuo dabar finai-ugrai susiduria su senovės 
lietuviais: prof. J. Abercromby (1-242) konstatavo: 
‘.In course of time the West Finns had become neigh
bours for the first time intheir history with a so-called 
Indo-Europian people speaking Lithuanian dialect”. 
Prof. dr. V. Thomsen mano, kad šis finų su lietuviais 
susitikimas įvykęs ne vėliau Kristaus ginamo.

Nuo šio laiko jie pradėjo savo intensyvią ekspan
siją į lietuvių gyvenamas sritis. Kaip M. Vasmer nu
rodė, Permės finai nužygiavo išilgai šiaurės Dviną, o 
Pavolgės finai aplink Volgą išsiplėtė į šiaurės vaka
rus. Tuojau pirmais amžiais po Kristaus finai įsibrovė 
į Suomiją ir Estiją. Dr. A. Meitzcn (139-678) nurody
mu, finai įsiveržė į Suomij% nuo Onega ežero pusės 
(“vakariniai finai nub Onega ež&ro įsiv^tžčyl Suomi
ją ir Estiją”). * jį

(Bus daugiau)
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dr. k g. dalukas 
<KU<ERUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGU* 

4*49 $«. Pulaski Zd. (Crowford 
BuHding). Yot LU 5-4444 
’’Zonius pagal susitarimu 

J*' ae'tsiliepia, skambinti 374-8004

uR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ |R ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Tolof. 695-0533 

Pox Valley Medical Center 
MO SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGh 
gydytojas ir chirurgas 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorių*

1938 S. Hanheim Rd., Westchester, IL 
YALA. DOS; 3—d darbo dienomis i* 

kar antra šeštadieni 8—3 vai. 
Tel s 561-2727 arba 562-2728

TEI------BE 3-5893

PR. A B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susiu n ttuį

DEL KELIONIŲ IR EKSKURSIJŲ
DR. FRANK PLECKAš 

OPTOMETRISTAS 
kalba lietuviškai 

2618 W. 71 St. ToL 737-5149 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

“contact lenses’”
Vai- agal .susitarimą. Uždaryta tre<.

I OKUPUOTA LIETUVĄ
Rusai, Lietuvos Valstybės oku būtų pavadinus į Okupuotą Lie- 

panta\ visada ir visokiomis pro tuvą) ir reklamuoja, kad kelio- 
gomis raštų ir žožiu, stengiasi nė kainuos 1195 dolerius ir-vie- 
apgaulingaj įtikinti laisvo pa- ną dieną ekskursija bus Kaune, 
šaulio spaudą ir per visokias Komunistų agentai, lydėdami 
konferencijas, kad Lietuvos vals ekskursiją į Kauną, Ką.parodys?

Obč t PAKr AQ TT»TQ b’bė ir kitos Baltijos tautos, pa-Į Pakeliui parodys kelius, tiltus*, 
-1XgL^V1\ Ao oLlLdIJ 11b čios savo noru, 1941 metais, pri namus, aikštes, kolkozų laukus, 

si jungė prie didžiosios Rusijos i žinoma propogandą ir melagin- 
j (vergų imperijos) ir kad dabar!gus komunizmo nebūtus ir išgal 
{būk Lietuva ir jos žmonės yra‘votus laimėjimus.. Komunistų 

agentai neparodys kaimo vergi
jos, kur nuskriaustas apiplėštas 
buvęs ūkininkas gaunąs 12 iki 
20 rublių pensijos mėn. o tas 
vargšas pensininkas mieste mo
ka už pusbačius nuo 50 iki 70 
rublių.

Ka’p begaliniai begėdiškai než 
meniškai komunizmas išnaudoja 
žmogų ir stumia kasdien į dides
nį vargą. Kelionių palydovai, ne
parodys ekskursantams, Pravie 
niškiu, Rainių ir kitų vietovių, 
kur komunistai išžudė šimtus 
nekaltų lietuvių. Žinoma ekskur 
santams parodys Kauno fortus 
kur bmro vokiečių nacių naikinar- 
mai žydai, prieš lietuvių vahą, 
1941, lietuvių pavieniai žmonės, 
partijų atstovai ir aukšti dva
siškiai kaip vyskupas Brizgys 
prašė ir maldavo nenaikinti žy-

; INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet 
ketvirti 5—7 vaL vak

Ofiso ieU: 776-2880 _ 
Rezidencijos telef.: 448-5545

DR. V i T. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas 2652 WEST 5yth STREET 

Tel. PR 8-122;
OFISO VAL.: pirm., antrad-, trečiad. 
ir penKt. 2-4 ir 6-8 vaL vaK. š^tadie- 

2-4 vaL popiet ir kitu laiku 
pagal susitarimą.

F. ŠLUBIAIS, U. P.
ORTHUPEDAS-BKOTEZISIAS 

aparatai - Protezai. AiecL ban- 
uuuai. speciali pagalba kojoms. 
XArcn supports/ ir t. t.

laisvi ir veda nepriklausomą vals 
tybės gyvenimą Šitą pakartojo 
Rusijos Komisijos pirmininkas, 
Belgraodo konferencijoje, kada 
buvo svarstoma, Helsinkio kon
ferencijos, susitarimų nutarimai 
del žmogaus teisių. Lietuvių spau 

Idoje, dažnai matosi skelbimai, 
ekskursijos į Lietuvą, kurios or
ganizuoja privatiniai asmenys, 
organizacijos ir‘kelionių biurai. 
Tokie skelbimų užvardinimai, 
kelionės ar ekskursijos į Lietu
vą okupantui patinka, nes ata- 
tinka jų provokatiskiems ir me 
langiems teigimams, kad dabar 
yra laisva Lietuva. Jei skelbi
mai spaudoje būtų, kaip tikro
vėje yra, būtent kelionės ar eks

* kursijos organizuojamos ne į 
Lietuvą, bet būtų skelbiama ke
lionės į Okupuotą Lietuvą, tai

2850 Wtst oJrd Stv Chicago, III. 6062$ 
TWf.2 PRospičf 6-5084

I 1 ■■ 1 ■
Gėlės visoms progoms

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST’68rd STREET 

Telfonai; PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gena Drishig 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tel. 499-131?

Maskvos okupantui nepatiktu , . ,. . . . , . ,UA. x vr' . 1 • - i dus ir tie lietuviai, kūne gelbe-ir tos keliones, kurios otgamzuo 
jamos su Maskvos noru ir prita
rimu turėtų maža pasisekimą ir 
komunizmui duotų mažiau pel
no. Iš tokių ekskursiją, Maskva 
daug uždirba ir tais pinigais, po

I jo žydus ir slėpė nuo nacių žu
dynių. buvo žiauriai nubausti 
kalėjimais ir koncentracijos la
geriais. Labai gaila, kad žydai

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — °ilne a pa rauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

-■ — - ------------ - - -

‘ MOVING
Apdraustas perkrausimas 

iš įvairiu atstūmę.
ANTANAS VILIMAS 

1 Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos H WOPA, 

1490 kiL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 3^0 iki 9:30 
vaL ryto.

Vedėja Aldona Daukus
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL 60629

anti PLEASE 
make people 
more careful

priedanga kultūrinio bendradar 
biavimo su USA, siunčia į Ame
riką visokius agentus, kurie mus 
lietuvius ir kitas tautybes, kir
šina skaldo ir stiprina komunz- 
mą Amerikoje. Čikagoje yra su 

I krauta sandėliuose, pas lietuvius 
I komunistus tūkstančiai letuviš- 
kų komunistų knygų iš Okupuo
tos Lietuvos ir jas platina. Kaip 
tuo tarpu. į Okupuotą Lietuvą 
neleidžiama nusiusti iiei kalen
doriaus ar maldaknygės. Tai 
nuostolinga Amerikos kultūrinio 
bendra darb;avimo politika su 
sovietų komunizmu.

■ Kol nebuvo keFonių ir ekskursi 
jų į Okupuotą Lietuvą, ko! nebu 
vo atvykę iš Okupuotos Lietuvos 
lietuviai į Ameriką ar Kanadą. 

Jtai tuo laikotarpiu mes pabėgė
liai Amerikoje, būdami komuniz 
mo aukos, visi buvome vieningi 
antikomunistai ir sugyvenome^ 
gerai.

♦ Bet, k?da prasidėjo kelionės 
privatinių asmenų ar ekskursi-

Į jų į okupuotą Lietuvą ir iš oku-1 
j puotos Letuvos atvykimas į 
j USA Heturių kurių tarpe buvo i 
Maskvos agentų tai reikalai pa-1 

! sike’tė. šitie agentai, kad susil 
pninus mūsų pavergtos tėvynės i 

! organizuotą v^adm imo darbą. | 
j (Vliko ir Alto) suorganizm o mū ! 
*sų pabėgėlių tarpe, kirŠmimą.
: nesantaiką, provokacini skaldy-1 
I mo darbą, kuris vis intenaiviau, 
į didėja.

Viena kelionių įtaiga iš či-| 
I kagos dabartiniu laiku, finoma i 
I su Maskvos leidimu, otgunizuo *
* ja kelionę į Letuvą (teisingiau [ 

taised script on the hoodface establish this 
year’s new look. De ViDe models possess 
'distinctive series identification with a special 
sail panel crest and scripted nameplate. After 
production begins, De ViDe and Fleetwood 
Brougham owners win be offered an optional 
package featuring chrome accent moldings, 
rear deck paint stripes and color xoordin- 
ated body side moldings, affording further 
personalized luxury f<n: this popular 1978 
Cadillac.

The 1978 Cadillac SeviDe Elegante (lower) 
emphasizes the versatility of this international 
oze Cadillac with its distinctive blend of 
elegance and sportiness. Available in two color

są, kuris išpūstai peradėtas, me
lagingai skelbiamas. Organizuo
jamos ekskursijos į okupuotą 
Lietuvą, naudingos tik Maskvos 
komunizmui materialiai ir poli
tiškai propogandai susipratę 
lietuviai turėtų laikytis nuošaliai 
nuo tokių ekskursijų, nes paverg 
tos Lietuvos laisvės vadavimą 
silpnina.

K. Pantsėnis

D U O N E L ž

Apeik žemelę visą plačią
Ir rasi: baltą, tamsią, juodą. 
Visur duonelę žmonės duoda — 
Per visą žemę mūsų plačią!
Pažvelk j nuveiktą galybę: 
Pasaulyje žmonija kuria, 
Ji tam jėgų, sveikatos turi — 
Duonelė teikia jai stiprybę!
Kas d:rba, tam duonelės reikia, 
Duonelę darbu vėl gamina. 
Su duonele kelius sau skina

to nenori žinoti.
Jei pavieniai asmenys nuvyks

ta Okupuotoji. Lietuvon, aplanky 
ti, savo gimimų, tai dar pateisi
namas reikalas, nes kai kam sla
pta pavyksta nuvykti į Kaimą 
ir sužinoti ir pamatyti tikrą ko
munistinį rojų (vergiją tikra to 
žodžio prasme). Jei būtų buvus, 
Lietuva laisva iki šiam laikui, 
tai progresas visose srityse bū
tų 10 kartų padarytas geresnis 
už dabartinį komunistinį progre

Ir kliūtis žmonės vis nuveikia.

Duonelė—vardas tas garsiausias- 
Maitintojos garbė jai tenka: 
Garbė jai amžiais tenesenka. 
Tebus paminklas jai

[aukščiausias!...
Arėjas Vitkauskas

— John B. Connelly pareiškė, 
kad jis tikrai sekančiais metais 
pasakys, ar sieks prezidentū
ros.

- ANTOINETTE GRIGONIS
Pagal tews BREDIS.

Gyv. Crete, Illinois. Anksčiau gyv. Brighton Parko apylinkėje.
Mirė 1978 m. kovo 22 d., 12:05 vaL ryto, sulaukusi 83 metu amž. 
Gimusi Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 70 metu.
Paliko nuliūdę: 2 dukterys — Alfred Bimba, žentas Charles, ir 

Jean Clapper, 8 anūkai — anūkai Bimba, žmona Charlotte, Mary K. 
Fountaniin, jos vyras B^ll. Susan Bimba, Peggy Cassaro, jos vyras 
Richard, Pamela Meyer, jos vyras Jerry, James Clapper, jo žmona 
Judith, Paul Clapper, jo žmona Kathy ir Robin Clapper, 5 proanūkai, 
sesuo Kazimiera Astrauskas, švogerka Veronica Bredis. gfrnmmtA 
Uršulė Marcinkus, jos vyras Michael ir kiti giminės, draugai bei 
pažįstami.

- Velionė buvo žmona miruspio Zigmont Grigonis.
Priklausė Brighton Parko Lietuvių Moterų klubuiir daugeliui kitų 

organizacijų.
Ketvirtadienį, 4:00 vai. p. p. kūnas bus pašarvotas Petkaus- 

Marquette koplyčioje, 2533 W. 71st SL
Šeštadieni kovo 25 dieną 9:00 vai ryto bus lydima iš koplyčios į 

Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojama §v. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Antoinette Grigonis giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai pa skirtini pa
tarnavimą r atsisveknmą.

Nulūdę lieka: dukterys, anūkai, proanūkai, sesuo, giminės.
Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tel, 476-2345.

' DETROIT — Cadillac’s individuality for combinations, bro-tonė brown or black 
1978 is noticeable from all 4ogles of the platinum, the Elegante exterior design is high- 
Sedan de Ville (upper). As all full-size . lighted by a fully-pain ted metal root, chrome 
Cadillacs for 1978, aww horizon tai grille and accent moldings, wire ^"beels and unique

Elegante scripts. The interior is plush, even by 
Seville standards, and features katber/vtnyf 
door and seat trim with segments of perforated 
leather and suede-like accents. A center console 
includes courtesy fights, fold-down armrest, 
pen, writing tablet and provision* for a tape 
storage cabinet or telephone installation. The 
steering wheel rim is covered in either gray or 
saddle leather, matching the taterior color 
combination. Cadillac plans to produce about 
10,000 Seville Elegante models during 1978. 
Cadillac wiD offer a total of aewn standard 
and two “special edition” can for 1978, in 
the familiar De Ville, Fleetwood, Eldorado 
and Seville models.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

• • ♦
"Jėzus Kristus pagydys tave". — Ap. Darb. 9:34.

šituos žodžius pasakė Petras Anėjui, stabo ištiktam, kuri apaštalas 
rado Lidoje ir pagydė. Faktas, kad jis buvo išgulėjęs patale aštuonerius 
metus liudijo, kad jo pagydymas buvo Dievo galybe padarytas stebuklas. 
Tafai įvykos greit pagarsėjo ir pritraukė prie Viešpaties ir jo bažnyčios 
daugelį. Tokie stebuklai pasiliko tik iki tol, kol gyveno Viešpaties iš
rinktieji apaštalai. Gydymo dovana, o taip pat kitos dovanos, įvykdavo 
tik apaštalų rankų uždėjimu. Viešpaties Jėzaus išrinktų ir įstatytų apaš
talų buvo tik dvylika, ne daugiau, nes Judo Iskarijoto rietą užėmė apašta
las Povilas. Dangiškoji Jeruzalė, kuri buvo regėjime parodyta Jonui Ap
reikštoj ui. turėjo tik dvylika pamatu.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? 1 tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties*’, kurią gausite ne
mokamai Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 66629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

Mažeika S/ Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

EUDEIKIS
GAIDAS ■■ DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA-

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PETKUS
VI ARŲ l ETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef GRovehiU ft-2345-t

(410 So. 50th Ave., Cicero
Telef TOwnhall *-2108-3

CRYS MOMRNISKOS KOPLYČIOS
AlKšT® TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

r-

AMBULANCB 
PATARNAVI 
MAS DIENA 

IR NAKTl

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

judotuvių
ftrretorrif 
Asociacijos

AN1ANAS 1VL PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

5307 So. LITUAN1CA AVENUE. Phone: YArd« 7-3401

BUTKŪS - VASALUS
144b So. 50th Ave^ Cicero, 11L Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
*348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3573

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YAr^a 7-1138-1181

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

6424 WESi 69tn STREET pot)Lie 7A31J
2314 WEST 23rd PLaCE Vidini* 7^873 I
U«»8 SOUTHWEST HIGHWAY- P*)o« Hilh, PL 974-4411 

■ ■ ■ a. » i' |

_______

3354 So. HALSTED STREET Phfrne: TAM1 t-Itll

MAUJItNQS, CHICAGO «, ILL — THURSDAY, MARCH 23, 1973



CICERO
— Kovo mėn. SLA 301 kuo

pos narių susirinkimas neįvyko, 
nes neatvyko, net visi valdybos 
nariai. Nario mokestį galima 
užsimokėti pas finansų sekre
torių Alfonsą Kizlaitį, 1520 So. 
48 Čt„ tel. 863—5228.

Ešerių klubo balius įvyks 
gegužės mėn. 20 d. Amerikos 
karo veteranų -— VFW posto 
salėje, l 131 So. 19 Court.

— Altos ruošiamas Sovietų 
S: jungos daromo lietuvių tau
tos naikinimo minėjimas, įvyks 
birželio mėn. 11 d. 12 vai. pa
rapijos salėje.

— laibai gražiai praėjo JAV 
karo veteranų — VFW 9115 
posto Juozų ir Patrikų pagerbi
mo vakaras. Pirmą kartą gau
siau dalyvavo ir naujieji lietuvių 
ateiviai. Mažytės mergaitės pui
kiai atliko airių liaudies šokius, 
o solistė padainavo airių dainų. 
Publikai prašant, programos da 
lyviai atsiprašė, kad nemoka pa
šokti lietuvių tautinių šokių, nė 
lietuvių dainų, šokiams grojo 
geras orkestras. Buvo patiekta 
skani karšta vakarienė ir tas 
viskas kanavo tk §3.

S. Paulauskas

— Jurn P. Kran-Kranauska.s lyno gyventojų muzika ir lėlii^ 
iš Ereesoil, Alich., kiekvienais Bei šešėlių teatras, inforinaci- 
metais žiemą praleidžiantis St J jas teikia tel. 922-9410. Balun- 
Petersburgo mieste, Floridoje, (ižlo 29 d. atidaroma Irano t>ei 
sveikina visus Velykų proga, vi- senovės |>ersų meno, buities ir 
siems linkėdamas linksmai jas rankdarbių paroda, »kuri tęsis 
praleisti. Dėkui už sveikinimus iki birželio 30 d. Balandžio šeš- 
ir už ta proga atsiųstą $10 auką.1 tadienia’s Simpson teatre rodo- 
l’aip pat dėkui Jonui Dalbokui

: iš Ix>s Angeles už atsiųstus $4 ir 
1 Jurgiui Juodeliui iš Marquette
Parko be raginimo pratęsė pre” 
prenumerata kalendoriui.

Kazys Griškus iš Marquette 
Parko be raginimo pratęsg pre
numeratą ir velykinius sveiki
nimus bei gerus Ii nkėjimus at
lydėjo $7 auką. Ponia Ona Pe- 
za atsiuntė $2 už kalendorių. Tos 
apylinkės tautietis užsisakė Nau 
jienas vieneriems metams, bet 
pavardės prašė neskelbti. Dėkui 
visiems.

— Sės. M. Rosanne, Marijos 
aukšt. mokyklos . meno depar
tamento direktorė, Velykų proga 
išstatė savo privačią kryžių ko
lekciją ir kai kuriuos piešinius 
Standard Fed. Taupymo b-vės 
centrinėje įstaigoje, 4192 Archer 
Avė. Juos galima pamatyti ri
ša Didžiąją savaitę darbo va
landomis, o šeštadienį iki vidu
dienio.

mi kultūriniai filmai. Nemoka
mas įėjimas pro vakarų duris, 
pradžia 2:30 vai. popiet.

— Montrealio lituanistinės 
mokyklos Tėvų komitetas susi
rūpinęs nuolatiniu mokinių ma
žėjimu. Šiuo metu mokykloje 
yra 64 mokiniai. Jei mokinių 
skaičius tokiu pat tempu mažės, 
tai už 3 metų mokykloje .bus tik 
25-30 mokinių. Mokyklos ir mo 
kinių reikalai buvo svarstomi 
tėvų susirinkime kovo 12 d.

Iš gėlių ciklo—aliejus

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

SUDIEV, ŽIEMUŽE!
4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau

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

5 KAMB. labai modemus mūro na
mas ant plataus sklypo, tinkamas šei
mai žavingai gyventi. Arti 73-čios ir 
Kedzie. $39,800.
a KAMBARIŲ naujo tipo mūro namas 
ir garažas. Centrinis oro šildymas 
ir vėsinimas. Galima tuoj 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, $27,900.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

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

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

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

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

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

50 AKRŲ žemės Lemonte, SI0,000 
už akrą. .

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

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

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’dentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

> —. .^Lietuvos. Aidų” radijo 
programos vakarienės bal. 9 d. 
pakvietimai galima gauti rašti
nėj ir Marginiuose, iki bal. mėn. 
1 d. Visi platintojai malonėkite 
iki to laiko sugrąžinti neišplatin
tus.

— Vincas Zinkus iš Marquette 
Parko tapo ne tik Naujienų skai 
tytoju, bet ir rėmėju. Jis ir jo 
žmona yra veiklūs lietuviai, pri
klauso Gen. T. Daukanto jūrų 
šaulių kuopai ir yra išrenkami 
į tos kuopos valdyba. Sumokė
dami metinę prenumeratą, jie 
atsiuntė velykinius sveikinimus 
ir gerus lin kėjimus, atlydėda- 
mi juos $7 auka Naujienų pa
ramai. Dėkui.

— Rašyt. Al. Baronas sutiko 
paskaityti naujausių savo ho- 
muristinių kūrinių “Lietuvos 
Aidų” radijo programos bankete 
Liet. Tautiniuose namuose.

— Fi^ld Gamtom muziejuje 
būna specialių parodu bei pro 
gramų. Balandžio 6 d. atidaro
ma senosios Kinijos liaudies me 
no bei rankdarbių paroda. Ji 
tęsis iki liepos 5 d. Kovo 31 taip 
pat balandžio 1 ir 2 d. Java sa-

— Prisikėlimo parapija To
ronte atžymės' savo 25 m. su
kaktį ne tik Dainavos ansamblio 
“Kūlgrinda”, bet ir sukaktuviniu 
banketu — koncertu, kuriame 
dainuos parapijos choras ir 7 
solistai: L. Marcinkutė, J. Sriu- ; 
biškienė, S. žiemelytė, V. Pau- 
lionis, A. Simanavičius, R. Stri- MAGDALENA STANKŪNIENĖ 
maitis ir V. Verikaitis. Jiems 
akomparitios J. ĮGovedas, cho
rui diriguos E. Krikščiūnas. Bi
lietai platinami sekmadieniais 
parapijos salėje, o šiokiadieniais 
— J. Vingelienė ir V. Taseckąs. 
Kūlgrindos spektaklis bus ba
landžio 154 o4>anketas balandžio 
16 d. |

— Daina Gudauskais išrink Rūm^ tarptautiniu santy-
ta Korp. Neo-Ųthuania Ix>s Ą<i- k11* subkomitetas stengiasi suži- 
geles skyriaus; pirmininke, An/nob .^P daug admimstracijos' 
tanas Kašelionis — vicepirm.J Parelgūnų žinojo apie to Korė- 
I>ina Ruokytė — ižd., Arvvdas Paliautojo Tongsun,
Gricius ir Stasys Petravičius 
sekr.

>111II

Mitchell liudijmas j ir buvęs Valstybės sekretorius 
Henry A. Kisingeri.s, atrodo, 
rėš viešai liudyti.

tu-
John N. Mitchell (buvęs vyr. 

JAV gynėja's Nixono jnetais) 
antradien. liudijo apie Pietinės 

t Korėjos interesantų slampinėji- 
jmą Kongreso karidoriuose. At-

lo
jo

• Jei vienas šuo pradeda 
1i, tai kiti šunys loja ant 
(Kiniečių priežodis).
• Nedaug kam yra žinoma, 

kad kairerankių kepenys yra 
kairėje kūno pusėje.

• Pirmieji laikrodzaai nebu
vo tikslūs. Juos nustatydavo=Parko koridorinę praktiką ir ži- 

modami kaip. Jie į tai reagavo, pagal saulės laikrodį.

M. L S.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 
nuomininkus

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

REAL ESTATE

2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

1978 m. kelionių Lietuvon 
tvarkaraštis jau paruoštas. Dėl 
informacijų kreiptis pas Marijų 
Kielą, 6557 S. Talman, Chirago, 
Ilk 60629.. Tel. 737-1717. (Pr.)

SIUNTINIAI Į LIETUVA
M ARDA NOREIKIENS

2608 Wert SfrtA St, Chicago, HL 60629 • Tei. WA &-Z787
Dldollc Rsfrlnklmt* rOilot Įnirty 

MAIŠTAS 15 EUROPOS SANDELIŲ.

2612 West 71 Street, 

savininkas parduoda dviejų 
krautuvių mūrinį narna su ar 
be hardware biznio. 55 pėdų 
pločio sklypas, dviejų automo

bilių garažas.
Telefonuoti 476-2427.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

’ Turiu Chkegos^ miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559

TAISAU IR DAŽAU 
NAMUS

IR VISKĄ NAME 
Telefonuoti: 

523-9367 arba 737-0397 
ALEKSAS

Didžiausias kailių į

HELP WANTED — MALE 
DarWnlnkii R>IH»

LAIKRODŽIAI Ir BRANGINYBtS

Pardivimxs ir Tiisymar 
2646 WEST 69th STREET

TeleKx REpubHc 7-1941

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Ralkia

<445 ASHLAND AVI.
5234775

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

D R M ISIO 
iž-30 m. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $98 pusmečiui automobllle 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis

1446 So. 5Oth Ave^ Cicero, JU. Phone: OLympic 2-1003

STATI 5AEM

3354 So. Halrted St Phone YArds 7-1911

NAUJIENOS, CHICAGO S, IU___ THURSDAY, MARCH 23, 1078

blate Farm Lite Insurance Company
*________ :------- -------------------

IjaU Frank Zapolli 
’008W.TSffi St 

GA <-8654 INSURANCE
V. *

pasirinkimai
llBtuvį

Chicago je

NORMANĄ 
URŠTEINĄ

TeL 263-5826 
(įstaigos) ir 
677-8439 

(buto)

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

(E. O. E.)

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

kalingas asmuo, mokantis mašinrašti.
U’. įvairios pareigos 23-čios 

ir Archer apvlinkėje. Labai geri b-vės 
duodamus 
apd raudą.

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

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

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

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

šymai ir kitokį blankai.

REIKALINGA SEKRETORE 
Patraukliai pietvakariu raštinei rei-;

i greitršti. įvairios pare 
L ' ‘----- ‘ \
priedai, imtinai veltui 
oriešuiečius ir ligoninės 
Pasikalbėjimui kreiptis i

Esther Berliant. Tel. 256-0085 /

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MAROUrm GIFT PARCELS SERVICE 
£5C1 W. $t„ Chicago, III. C0429. — T.I, WA 5-2737 

3333 Sa. Haltfad St, Chlcag., IIL i0603. — Tat. £544323

LINKSMŲ VELLYKŲ ŠVENČIU
Linki Visiems Chicagos Lietuviams

DIREKTORIŲ ASOCIACIJA

LIETUVOS AIDAI”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ,

PROGRAMOS VEDĖJA
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

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

Esther Berliant. TeL 256-0085.

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 Lituanica Avenue Phone YArds 7-3401

PATARNAUJAME DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime koplyčias visose miesto dalyse.

Linksmų Velykų Švenčių giminėms, 
draugams ir pažįstamiems 

linki

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213

Virginia 7-66722314 WEST 23rd PLACE

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

BESTTHINGS IN LIFE




