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PIRMIEJI ATSKRIDO J LIBANĄ IR 
UŽĖMĖ JIEMS SKIRTA PASIENI

printi. Kai Andreotti vyriausybė 
paprašė parlamentarinį komite
tą skirti daugiau pinigų Italijos 
policijai sustiprinti tai komunis 
tai atstovai balsavo nS

toks didelis 
didelis lai-

ASADAS PATARĖ PALESTINIEČIAMS
LAIKYTIS NUSTATYTU PALIAUBŲ

pagandlstų. buvo aiškinamas, 
kad Italijos komunistai yra prie 
šingi netvarkai ir central in ės vai 
džios silpninimui. Italijos ko
munistai nori, kad būtu stipres
nė, ir žmonių grobimai sumažė
tu. Be to. jie paleio gandą, kad 
buvusį premjerą pagrobė ne Ita 
lijos komunistai, bet iš Irako 
kontroliuojama teroristų gauja.

žymiausio visoje Sovietų Sąjun
goje čelisto Mstislavo Rostro
povičiaus ir jo žmonos praėjusią 
savaitę atėmė Sovietų pilietybę, 
kad nebegalėtų gožti į savo gim 
tąjį kraštą. — Su naujomis automobilių 

baterijomis reikia elgtis labai 
atsargiai, nes jos, smarkiau su
trenktos. sprogsta ir sužeidėia 
akis.

Izraelio karo vadas gen. Gur; 
pareiškė spaudos atstovams, 
kad jis' yra Įpareigotas atšauk
ti Izraelio karo jėgas iš Pietų 
Libano. kai tik bus saugus Iz
raelio pasienis nuo Įsibrovėlių 
palestiniečių. Izraelis nenori nei 
vienos pėdos Libano žemės ir 
kenkti Libano žemės ūkiui ar 
pramonei. Izraelis ir ateity ne
leis palestiniečiams sudaryti in
vazijos bazių, iš kurių jie galė- 
tų žudyti neginkluotus vaikus 
ir tuos vaikus prižiūrinčias mo
teris. Gen. Gur įtikino gen. Si- 
lesvano, kad jis yra pasiruošęs 
tuojau atšaukti Izraelio karo jė 
gas iŠ Libano.

Prezientas. Asadas šitokiame 
žingsnyje įžiūri didelį smūgį 
Egipto prezidento vedamai tai
kos politikai. Asadas tvirtina, 
kad su palestiniečiais negalima 
susitarti, o visas pasaulis galės 
matyti, kad palestiniečiai laiko-* 
si paliauboms taisyklių.
Palestiniečiai gali neklausyti

Asado
Prezidentas Asadas ėmėsi ini

Kaip aiškina
Rostropovičiaus ištrėmimą

ciatyvos pranešti Arafatui, kad 
paklustų Jungtinių Tautų karo 
vado taikai įvesti tarp Izraelio 
ir Libano. Sirijos prezidentas 
nenori, kad Libano demarkaci
jos zonoje prasėdėjusieji karo 
veiksmai tęstųsi. Prasidėjus pi
lietiniam karui Libane, Sirijos 
prezidentas išvežė visus karo 
metų amžiaus palestiniečius Į 
Libaną, o dabar jis nelabai no
rėtų, kad jie kada grįžtų namo. 
Jam būtų geriau, kad palestinie 
čiai kitur apsigyventų. Jų ne
benori ir Jordanijos karalius, 
Įsakęs juos išvaryti Į Siriją, kai 
jie bandė nuversti Jordanijos 
vyriausybę.

Izraelis nori atšaukti karo 
jėgas

KALENDORfiLIS
Kovo 24: Didysis Penktadiens.
Niką, Arnė, Daumantas. Kadis.

Saulė teką 54Q, leldžta* 5:20.

DONNA SUMANIENfi 
GAVO 45,315 BALSŲ

CHICAGO, Illinois. — Donna 
šumanienė. Amerikoje gimusi 
lietuvaitė, kandidatavusi Bur
bank distrikte mokytojų tary
bos narės pareigoms, surinko 
45.315 balsų.1 Pirmą kartą demo 
kratų partijos sąraše kandida
tavusiai mokytojai 
balsų skaičius yra 
mėjimas.

Tarybos vietas 
kandidatai, gavusieji 57,000 ir 
53,000 balsų.

Samaninė kandidatavo pirmą 
kartą ir neturėjo lėšų rinkimi
nei kampanijai plačiau išvysty
ti. Bet ji planuoja pasiruošti ir 
dalyvauti kituose rinkimuose. 
Pirmas pasirodymas rinkiminė
je kampanijoje ją padrąsino, to 
dėl ji rengiasi ir sakantį kerta

MADRIDAS, Ispanija, — Trečiadienį visai prie ..savo namu 
Madrido priemiestyje buvo nušautas 40 m. amžiaus Ispanijos kalė ji 
mų direktorius Jesus Hadded. Pavalgęs pusryčius, jis išėjo į dar
bą. Jo prie namų laukė automobilis ir jam sėdintis šoferis. Nespė
jo jis įlipti i mašiną, prie jos priėjo keli ginkluoti vyrai, sudaužė 
stiklą ir kebais šūviais nušovė kalėjimų direktorių. Visa tai buvo 
padaryta jo žmonos akivaizdoje, kuri išėjo Į antro aukšto balko
ną vyrui palinkėti laimingos dienos. Ji apstulbo nenorėjo tikėti sa
vo akimis ir negalėjo pagalbas šauktis, šovikai buvo taiklūs. Nu
šovė direktorių, bet nesužeidė šoferio.

Senos matrfyktos 7r naujai pastatyt? karo metu išgriautos Jeruzalės namai. Pačioje Jeruzalėj* nuotaika labai 
įtemptai, nes dažnai Įvyksta palestiniečiu organizuoti užpuolimai, kuriuos izraelftei bando malšinti.

Sirijos prezidentas patarė Arafatui neleisti
\ palestiniečiams ardyti pasienio taikos
TELAVfVĄS, Izraelis. — Aplinkiniais keliais, bet iš tikrų 

šaltinių patirta, kad Sirijos prezidentas Hafez Asadas asmeniš
kai teleonavo Jasir Arafatui prisilaikyti nustatytų paliauboms 
^taisyklių Pietinėje Libano zonoje ir uždrausti palestiniečiams 
kelti koją į demarkacijos zoną ar organizuoti Įsiveržimus i Izrae
lį beginkliams gyventojams žudyti..

ALEXANDRIA, Ky. — Pra
ėjusį gruodžio mėnesį dingo iš 
savo namų 5 metų amžiaus ber
niukas Kaitb Holliday. Daugiau 
kaip 1.000 savanorių ieškotojų 
išžvalgė ir iškrėtė visus paša
lius, bet niekas nepatikrino pa
čių Holliday namų kieme esan
čio maudymosi baseino, kur po 
užžėlusia algių danga tris mė
nesius niekam neatėjo Į galvą 
patikrinti, kol praėjusi antra
dienį motina pastebėjo baseine 
beplūduriuojant vaiko kepurę.

Chicago, Ill. —Peokr^dienis ~ Friday. March 24, 1978

PRINCETON, N. J. — Nau
jausiu Gallup apklausinėjimu 
(Poli) pragyventi vieną savaitę 
4 asmenų šeimai dabar reikia 
$201, kad suvedus galus su ga
lais.

Prieš 4 metų — 1937 metais, 
tas pats Gallup nustatė, kad ke 
tūrių šeimai pragyventi reika
linga $30; dešimtį metų vėliau 
— jau reikėjo Išleisti $43 ir 
1957 metais .— jau $72, o 1967 
metais — $101.

Dabar gi per pastarąjį dešimt 
mėtį — nuo 1967 iki 1977 metų 
pragyvenimas pabrango dvigu
bai $201.

Nustatyta, kad gyvenant ma
žuose miesteliuose pragyveni
mas yra .pastebėtinai piges- 
nic.

IZRAELIS IŠGRIOVĖ 
PALESTINIEČIŲ KAIMUS

BEIRUTAS, Libanas. — Iz
raelio karo jėgos labai smarkiai 
išgriovė kiekvieną kaimelį, ku
riame buvo įsistiprinę palesti
niečiai. Pirmiausia tuos kaimus 
apšaudė didieji bombonešiai, o 
vėliau Izraelio artilerija palei
do į juos savo ugnį.

Visa eilė kaimų ir kaimelių 
sulyginti su žeme. Izraelio ka
riai pradeda leisti musulmo
nams grįžti į savo gimtinius kai 
mus.

— Buvęs Pakistano premje
ras Bhuto pareiškė, kad jis ne
bijąs mirties. Tiktai jis npgai 
lestauja. kad jis bus šaudomas 
be teismo, nepadaręs jokio nu
sikaltimo Bhuto turi teisę iki 
šešfp nio kreiptis Į anksčiau
sią teismą, bet jis dar nenuta
rė. ar verta. Jis pirma nori pa
sitarti su savo žmona.

Mirtinai sumušė vieną kalinį paskyrimą, šitas jų žingsnis pro

Už poros valandų nepažįsta
mas žmogus patelefonavo, kadi 
Grapo grupė paskyrė midties J 
bausmę kalėjimų direktoriui Į 
Hadded už labai žiaurų ir mirti
ną kalinio Augustin Rueda su
mušimą. Kalėjimų viršininkas 
nuvyko į Maride esant? Care-* 
banchel kalėjimą, ten ilgai kai-j 
bėjosi ir tardė Ruedą. Vėliau 
buvo sudaryta byla vienuolikai 
kalinių, laikomų tardymo sume
timais. Ispanijoj tardo ir muša 
policija, bet ne kalėjimų sargai 
arba viršininkai, be to, Ispani
joj galioja paprotys, kad gali 
išpasakoti nusikaltimą ar nusi
kaltimus kunigui, advokatui ar 
ba kalėjimo viršininkai, šie nie
kad neprivalo gautų žinių nau
doti prieš kalinį arba pranešti 
prokurorui Viršininkas Haddedw 
matyt, sulaužė tokį prisipažini
mą.

Papasakojo teismo organams pasikalbėjimą 
su vienu kalėjime laikomu kaliniu

Ketvirtadienį atskrido pranūzai ir švedai.
Izraelitai juos palydi iki sienos

JERUZA1-E Izraelis. — Į Lil>ano demarkacijos zoną turėjo 
atskristi Nepalo karių batalijonas, bet transporto sunkumai ge
rokai suvėlins jo atskridinią. tuo tarpu Irano 200 karių pirmie
ji atvyko į Libano pietinę dalį ir užėmė Jungtiniu Tautu karo 
vado jiems paskiria saugoti vietą.

vagiai
CHICAGO. — Pirmadienį du 

‘Mesegreduoti^ tipai — balta
odis ir juodžius pagrobė į mo
kyklą iš namų, 6904 N. Odel St., 
einantį 6 metų amžiaus vaiką 
Patrick Bdoshnahan, užklijavę 
bumą ir maišu apmovę nusive
žė į kažkokius namus, iš maišo 
paleido ir vaiko namų telefoną 
sužinoję, tuojau paskambino jo 
tėvams ir pareikalavo $15,000 
išpirkimo, bet tėvams jau pra
nešę pagrobimą matę liudinin
kai ir policija buvo sukelta. Tė
vai su grobikais susiderėjo su
mokėti S6,000. ir padėjo nuro
dytoje riet oje Westlawn kapi
nėse, bet grobikai vaiką keliom 
vlandom praėjus, paleido ir pi
nigų pasiimti neatvyko.

Kad grobikų alkanų būta, ro
do faktas, kad jiedu pasidalino 
vaiko Į mokyklą neštus priešpie 
čus, o jam “mainais” davė jūsę 
bonkos Coke ir keletą saldai- 
nių.

Išpirkimo pinigus pasiimti 
niekas neatvyko, policija 4:30 i 
vai. popiet parvežė Patriko te* j 
vams.

Visą laiką viršum kapinių au 
kštai skraidė policijos lėktuvas, 
iš kurio buvo sekama ar kas 
ateis pinigų...

Nei prancūzai, nei švedai, nei 
iraniečiai nepajėgs taip saugoti 
60 mylių pasienį, kad palesti
niečiai negalėtų įsiveržti į de
markacijos zoną ir vėliau pra
silaužti i Izraelį.

Šiomis dienomis atskris dau 
giau iraniečių ir švedų, kurie pa 
jėgs dieną ir naktį saugoti visą 
demarkacijos liniją tarp Sirijos 
ir kitų arabų valstybių, saugo
jamą Libano siena ir dabar iz
raelitų laikomą Libano demar-1 
kacijos zoną.

Izraelio karo vadovybė susi
tarė su Jungtinių Tautų gene
rolu Enzio Silesvano. dėl visų 
pasienio sargybų. Izraelio karo 
yadoybė pasižadėjo bendradar-, 
biauti su Jungtinių Tautų karoj 
jėgomis. Izaelio kariai saugos | 
Libano demarkacijos liniją, kolj 
ten suvažiuos pakankamas Jung
tinių Tautų karių skaičius ir, 
užims visą pasieni, pro kurį ga
lėtų palestiniečiai prasmukti Į 
demarkacijos zoną, o vėliau iš 
ten įsibrauti į Izraelį ir ten kel
ti skerdynes, kaip jie kelis kar
tus jau padarė.

Jungtinių Tautu karo vadas 
susitarė su Izraeliu dėl pasie 
nio. Kada izraelitai bus tikri, 
kad palestiniečiai neįsiverš iš 
šiaurės i demarkacijos zoną, tai 
Izraelio kariai pasitrauks iš U- 
bano. Bet tuo nepasibaigs Jung
tinių Tautų vadovybės rūpes
čiai. Libano demarkacijos zo
noje yra Libano krikščionių ka
riai. kurie visą laiką vedė kova 
su palestiniečaiis. Izraelio karo 
vadovybė j u nelietė, neatėmė 
ginklų, bet ką dan’s gen. Silves

ti ir išvyti iš demorkarijos lini
jos.

Kita svarbi Jungtinių Tautų 
karo vado problema bus pales
tiniečiai. kurie pasiliko Tyrės 
mieste. Izraelio karo jėgos pra
dėjo palestiniečiu centrų Ijombar 
davimą Tyrės apylinkėse, 
sustabdė artilerijos ugnj, 
atėjo įsakymas baigti kare 
smus. Tyrės palestiniečiai 
kia įsakymo iš Beirute sėdinčio 
Arafato. ' lt

Prancūzu batalijonas pirmas 
pasižadėjo atskristi į Pietų Li
baną. bet jis demarkacijos zo
noje nusileido tiktai ketvirta
dienio vakarą. Prancūzams pas- Į 
kirta visa vakarinė demarkaci- . 
jos zona. Izraelio kareiviai pa-

- si tiko 'atskridusius prancūzus ir 
juos nulydėjo į pasienio zoną. 
Truputį vėliau į Pietų Libaną } 

Į atskrido 250 švedų karių, pasi- I 
ruošusių užimti jiems skirtą] 
centreline demarkacijos zoną. ] 
Švedai, užkandę ir išgėrę atsi
vežto skysčio, tuojau buvo pa
skirti Į izraelitu laikytas pasie
nio zonas.

Italijos komunistai 
stiprina podrijas

ROMA Italija. — Italijos ko- 
“Tiesa sakant, jie patys tolmunistai panaudojo Aldo Moro 

prašė ” pasakė Sovietų oficiali j pagrobima savo pozicijai susti- 
žinių agentūra Tass, pareikšda
ma kad Rostropovičiai nepaisė 
perspėjimo būnant užsienyje ne- 
paaekoti nepatriotiškų komenta 
yų Vakanų spaodat

LOS ANGELES. — Nepilną 
terminą buvęs prezidentu Ri
chard Nixonas ir iš bėdos moka 
pasidaryti naudos. Jis a; e >ave 
jau parašė knygą, kuriai kainą 
nustatė $19.95. o Knadoje po 
$22.50. To negana. Ši pavasarį 
Nixon išleis savo autobrafiją 
istorinę knygą '‘Memoire kaip 
liuksusini leidinį po $50 plius $o 
už supakavimą ir atsiuntimą, 
paties autoriaus pasitašytą. Ir 
dar lo negana: ta pati knyga, 
tik paauksuota P<> kopija, 
kaip speciali knyga prezentaci
jai. išleidžiama tiems šimtams 
ar tūkstančiams, kurie Nixonui 
rašė užuojautos laiškus jam at
sistatydinus iš preziednto pos
to. po vieną pasirašytą kaip do
vaną su sąlyga, kad suras pa
žymėtus skaičius kitų, kurie tą 
knygą pirks už tas fantastiškais 
kainas, dėlto, kad Nixono para
šas garantuotai jo ir kad kny
gos tokios niekur pirkti negau-

Iraniečiai paskutiniai gavo! 
pranešimą, bet pirmieji atskri
do paskirties vieton. Su Irano 
šachu susitarta antradienio ry 
tą, o antradenio pavakare pilnai j 
ginkluoti ir aprėdyti 200 Irano 
karių jau buvo Libano demar
kacijos zonoje. Irano’ kariai tu
rėjo reikalingus žemėlapius ir 
užėmė jiems skirtas pasienio po 
zicijas.

Antradienį, lygiai ketvirtą va 
landą po pietų, Izraelio karo va
dovybė įsakė visame Libąne 
sustabdyti kare veiksmus. Tzra 
elio artilerija sustabdė Tyrės 
miesto apšaudymą, kai gavo įsa 
kymą sustabdyti visus karo 
veiksmus. Tyrės mieste buvę pa 
lestiniečiai nesuprato, kuriais.vano. tai tik ateitis parodys. Pa 
sumetimais jie sustabdė artile- Į testiniečiai reikalauja, ka Liha 
riloaugnį. .T.no krikščionys būtų nuginkluo-
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STEIGS XTSOS AMERIKOS 
MOTERŲ DRAUGIJĄ

WASHINGTON. — Sun-Ti
mes korsepondentas praneša, 
kad prezidentas Carter svarsto* 
planą steigti nacionalinę, visos 
Amerikos moterų organizaciją. 
Galimas dalykas, kad jis pla^ 
nująs sukurti naują organizaci
ją vieton Nacionalės Moterų Ko 
misijos, kuri susilikvidavo pra
ėjusį penktadienį.

Daugiau kaip 4,500 ots komi
sijos vadovių praeitą trečiadie- 

Maskva. — uJis pats to norė-Įn} buvo susirinkę Washingtone 
”, teisinasi sovietai, kurie iš J padiskutuoti įgyvendinimą pro

gramos, kuri buvo priimta pra
ėjusį lapkričio mėnesį įvykusio
je Nacionalinėje Moterų Konfe
rencijoje.

Fef’ouxM Division
Wcshington, D. C. 20540

n . f. 1
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KAZYS POVILAITIS

ŽODŽIAI IR DARBAI
1978.111. “Drauge” kun. St. 

\la kelia reikalą mums reaguo
ti prieš visokias nedorybes, su
sirūpinti mūsų doriniu nuosmu
kiu.

Jam gerai atsakyta ’’Naujie- 
nųų redaktoriaus kovo 15 d. 
’’Naujienose”, bet aš noriu čia 
redaktorių dar šiek tiek papil- 
dvti.

’’Draugo” kaltas? Kas sugriovė 
jo autoritetą ir pasirūpino tuo, 
kad jis užleistą vietą kunigui, 

• kuris susmukdė tą katalikų laik
raštį iki pasibaisėtinai žemo mo
ralės lygio?

Didele dabini čia bus kaltas 
ir dabar tame “Drauge” dėl ka
talikų dorinio nuosmūkio ir dėl

Tiesa, kad mūsuose reiškiasi 
doriniai nuosmukis, bet dėl to 
daugiausia yra kalti mūsų kuni
gai, ypač tie, kurie leidžia ir re
daguoja katalikišką spaudą, vi
sai nesirūpindami vykdyti spau
dos misijos — tai kelti žmonių 
moralę.

Tik pažiūrėkime, kur nuėjo 
marijonų leidžiamas ir kunigol 
vienuolio redaguojamas “Drau
gas”, kuriame kun. St. Yla ra
šo ir dejuoja dėl to, kuo tas laik-
rastis visai nesirūpina — tai dėl 
musų dorinio nuosmūkio.

Argi nematome, kaip jo re
daktoriai išsijuosę gina porno
grafinius romanus, skatindami 
mūsų rašytojus ir toliau tokius 
rašyti ir traukti žmonių sielas 
į pragarą ?

Blogiausia, kad, išvarius iš 
to laikraščio jo garbingą ir labai 
dorą redaktorių Leonardą Ši
mutį (dabar jau mirusį), gi jo 
vietą perėmus visokiems porno- 
grafains ar pornografijų mėgė
jams, tas laikraštis taip mora 
liškai smuko, kad net pasaulie
čiams katalikams reikia tiesiog 
svertis už galvos.

O kas dėl šimučio išgujimo iš

nereagavimo dėl jo dejuojąs tas 
pats kun. St. Yla.

Kad mūsų, skaitytojams būtų 
aiškiau, aš kalbėsiu ne abstrak
cijomis, kaip kalba “Drauge” 
kum SI. Yla, o gyvais faktais, 
atpasakodamas čia vieną labai 
Dūdmgą atsitikimą. Aš pradedu.

1958 metais, Bostone, įvyko 
didelis Amerikos Lietuvių Ta
rybos, Alto, suvažiavimas, jo 
kongresas.

Lietuvių Romos Katalikų Fe
deracijos Cliicagos skyrius mane

Alto vadovybė! Ir rešytl istoriją. 
Jo vieton pasiūlė gretimai aėdiiH 
tį prof. fi. Sužiedėlį.

Atsigrįžo L šimutis ir kiek 
pakeltu balsu, sušuko: “Jis dar 
per jaunas”.

Žinoma, dalyviams pagadino 
nuotaikas. Laukėm ryt dienos 
plenumo. Bendra tvarka pra
dėjo kongresą, prezidiumą su
darė valdyba: L. Šimutis, Dr. 
Grigaitis, M. Vaidyla ir kiti, se- 
a re uju alas sudarytas.

Be auejo, frontininkai ir Co. 
panoro sudrumsti kongreso da
lyvių nuotaikas. Išėjo kalbėti 
prof. Vitkus. Jis, turįs oratori
nių gabumų, puolė valdybą, kad 
neįsileidžia jaunesnių, kad valdy 
ba prezidiumą sudarė ir Lt. Daly 
viai plojo. Išėjo po jo pnia Ke- 
blinskienė. Tuomet atsistojo L. 
Simutis ir ...išėjo iš salės, pa
prašydamas ponią Keblinskienę 
užimti jo vietą. Ji sumišo, lyg 
jt susigriaudino įr nuėjo nuo 
scenos.

ir Dr. VI. Šimaitį išrinko atsto
vais į tą kongresą. Abu jame I 
ir dalyvavome.

Išvakarėse to gausaus suva-| 
žiavimo krikšč. demokratai iri 
jiems artimos organizacijos pa
darė susirinkimą, kuriame daly
vavo apie 80 asmenų.

Buvo tariamasi dėl suvažia
vimo platformos. Priešakyje 
sėdėjo Bažnyčios dignitoriai, su
važiavimo svečiai, toliau atsto
vai.

Prieš mane sėdėjo L. šimutis, 
užpakaly kun. prof. St Yla, 
prof. S. Sužiedėlis. Po trumpų 
pranešimėlių kun. prof. Yla pa
prašė balso. Visų nustebimui 
pasiūlė šimučiui pasitraukti iš

LINKSMŲ VELKYŲ ŠVENČIŲ LINKI

TVERAS — JEWELRY

2646 W. 69th St., Chicago, III. 60629 

Tel. RE 7-1941

Linksmą ir Laimingų Velykų Švenčių

FRANK SAVICKAS
ILLINOIS SENATORIUS

Kaip visiems žinoma, kad Pi- 
I liečiu klubas yra pašaipiais ir 

Piliečių! aukoja visiems, kurie tik prašo

LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAIt

Dr. P. Grigaitis gan jaudinan
čiai kalbėjo į gausią auditoriją. 
Esą, mes per daugelį metų va
žinėjome į Baltuosius Rūmus, 
rašėm memorandumus, rūpino
mės Jūsų atsiėmimu į Ameri
ką, neturim nei namu, nei karų 
ir pan. Ko gi Jus ir norite, kodėl 
reiškiate nepasitenkinimą?

Toje įtampoje, kurią sudarė 
frontininkai, tautininkai ir kiti, 
jšėjo poetas J. Tysliava Padėjo 
mt stalo $1,500 New Yorko Al
to vardu auka ir sušuko: “Ati
darykite duris, langus, pravė
dinki t atmosferą, šimuti, grįžk, 
Simuti, grįžk!” Ta pati minia, 
Kuri plojo prof. B. Vitkui, da- 
jar šaukte šaukė ’‘Šimuti, grįžk, 
šimuti, grįžk!”

Nuotaikos nurimo. Kongresas 
įėjo į normalias vėžes. Sudėjo 
per $7,000 aukų. Dalyvių apie 
>00. Prisimenu, šalia manęs 
sėdėjęs Dr. Vileišis kalbėjo ir net

Šimkus, bandė pasisakyti 
prieš Alto vadovybę. Kitų ne-, 
pažinojau.

Pirmadienį man buvo darbo 
diena. Sekmadienį trap kiniu 6 
vai. ryto išvažiavau. Gailėjaus 
negalėjęs išgirsti J. Kennedy, 
Kurs kalbėjo bankete.

Grįžęs, Katalikų Federacijos 
susirinkime, padaraiu praneši
mą ir sudominau mūs veikėjus, 
Kurie frontininkų užmojų gal 
dar nebuvo girdėję. Smalsiai 
manęs klausinėjo visų smulk
menų.

Kun. St. Yla, kun. dr. A Juš
ka ir dar vienas sutiko vizituo
jantį marijonų Generolą latvį 
padarė intervenciją iš “Drau- 
bo5 nušalinti L. šimutį. Įves
dami kun. Pr. Garšvą į “Drau
gą”, įvedė Trojos arklį... Pre
mijuoja “Saują skatikų”, pro- 
poguoja kunigai nemoralias kny 
gas, rodo nuosmukį ir pasime
timą kultūros, dorovės baruose.

Tarp kitko pajuokauju: bū
damas mokykloj, tarnavau šv. 
Mišiose kunigams. Kai gauda
vome tarnauti vienuoliui, tai 
tarsi šventė. Dabar — vienuo
lių dalis — pikto sinonimas.

Po dviejų savaičių einu į dar
bą link autobuso. Sutinku L. 
šimutį išėjęs iš ligoninės. Klau
siu iš kur taip anksti “po kon-

Piliečių Lygos veikla
Amerikos Lietuvių 

Pašalpos klubo narių susirinki
mas įvyko kovo 19 d. 1978 Ane
lės Kojak salėje, 4500 So. Tal- 
man avė. Pirm."Paul Masilio- 
nis atidarė susirinkimą ir prašė 
užsilaikyti ramiai, nes turime 
labai skubėti. Salė yra uažimta 
repeticijoms.

Nutarimu raštininkės proto
kolas perskaitytas ir valdybos 
narių raportai vienbalsiai priim
ti. • '

Komisijos raportas. Bernice 
Žemgulis pranešė, kad klubo 55 
m. jubiliejinis banketas įvyks 
balandžio 2 d., sekmadienį, po 
pietų 4 vai. Polonia Ballroom, 
4604 So. Archer Ave. Duris ati- 
daris 2:30 vai. p. p. Norintieji 
tikėtų, kreipkitės pas komisiją: 
Julia Sadauskas, tel. 434-7174 
ar Josepaine Paul Masilionis, 
tel. 585-5611. Buvo pranešta, 
kad dar yra kelios vietos, tai 
prašom nevėluoti užsisakyti ti
kėtus iš anksto. V

ir nariams išmoka ligos pašalpą 
ir pomirtinę. Klubas gerai lai
kosi ir jau sulaukė 55 metus gy
vavimo. Klubo buvę valdybos 
nariai, nuo pat klubo įsikūrimo 
pirmininkais, buvę J. Aleksand
ravičius, J. Vingei, J. švitorius, 
N. Klimas, L. A. Lubik, W. But
kus, A. Burbienė, E. McNamee, 
P. Masilionis. Finansų rašti
ninkai: J. Naudžiūnas, F. Wit- 
tis, B. Putrimas, L. Dągis, A. 
Burba ir dab. B. Žemgulis, o nu
tarimų rast: A. Jusas, S. Tveri- 
jonas, Paul Petraitis, dabar Ro
žė Didžgalvis.

Dabartinė valdyba: pirm. P. 
-Masilionis, vicepirm. B. Wilkas, 
nut. rašt. R. Didžgalvis, finansų 
rast B. Žegulis. Kontrolės rašt. 
J. Masilionis. Kasos globėja Jen
nie Povilaitis. Kasieifius Matt 
Povilaitis.

Taipgi bus pagerbti klubo se
niausi nariai 40 m. ir virš.

Iki pasimatymo bankete.
Rožė Didžgalvis, koresp.

yra vienas dalykas, o darbai vi
sai kitas” (citata paimta iš P. 
Stravinsko knygos “Ir šviesa ir 
ties a”, 57 psL).

SKAITYK PATS IR PARAGIŲ
KITUS SKAITYTI 
M A U .T I

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

TERRA
V. CIVINSKAS, Sav.

Laikrodžiai, brangenybės, papuošalai, įvairūs 
kristalo dirbiniai, keramikos, odos ir porcelano 

men'šk' dalykai, stalo sidabars, patefono 
plokštelės, knygos.

3237 West 63rd'St, Chicago, Ill. 60629
' Tel. 434-4660

greso dvi“ savaites gulėjau dėl 
nervų priepuolio”. Ta pro
ga priminė, kad poniai Keblins- 
kienei prašyti balso kalbėti kor
telę parašė savo ranka prof. S. 
Sužiedėlis”.

lai matome, kokie yra mūsų 
šiaip jau doro kunigo St. Ylos 
gražūs žodžiai apie “moralines 
dimensijas” ir kokie jo paties 
darbai.

Matyt, ir kun. St. Yla galvo
ja taip, kaip galvojo Stalinas 
apie žodžius ir darbus, sakyda
mas savo bolševikams: “žodžiai

2212 WEST CERMAK ROAD ' CHICAGO, ILUNCXS 

Pma Phone t

HOURSt Jtoa.TUe»Frl.9-4 Thur.9*8 Sit. 9-1

SERVING CHICAGO MD SUBURBS SINCE 1305

Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talaias A 
(Tvdnys)

JEI REIKĖS, KOVOSIU VISĄ GYVENIMĄ Už 
LIETUVOS LAISVĘ, PASAKĖ ATST. BUSBEY

Kongresmanas kelia aikštėn komunistų klastas 
(“Naujienos”, 1954, spalio 20-23 d.)

CHICAGA, III. — Kongreso atstovas Fred E. Bus- 
bey (resp., Dl., 3-čios apyl.), Kongreso komiteto komu
nistų agresijai tyrinėti narys, praėjusį pirmadienį pa
reiškė, kad komitetas yra bebaigiąs rinkti medžiagą apie 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos įjungimą į Sovietų Sąjungą.

Trečiasis tos medžiagos tomas netrukus bus atspaus 
dintas.

Pirmasis tomas buvo išleistas šių metų balandžio mė
nesį. Jame telpa duomenys, surinkti viešiųjų apklausinė
jimų metu 1953 m. Washingtone, Nev Yorke, Detroite ir 
Chicagoje.

Pabaltijo tautos su tūkstantmetine istorija
Fred Busbey piminihkauja minėto Kongreso komi

teto poskyriui, kuris pirmadienį ir antradienį turėjo pa
pildomas sesijas Chicagoj ir apklausinėjo eilę naujų liu
dininkų, tarp jų ir ketvertą lietuvių. Tų tyrinėjimų pro
ga atst. Busbey pasakė širdingą kalbą apie lietuvių tautą 
ir jos dabartinę tragediją. Busbey pasakė:

“Dėl savo geografinės padėties Lietuva, Latvija ir 
Estija paprastai yra vadinamos Pabaltijo valstybėmis, 
□et reikia pabrėžti, kad kiekviena jų sudaro tautą,, kurių 
amžius siekia daugiau, negu 3.000 metų. Visos šios tau- 
cos buvo nepriklausomos iki 13 šimtmečio. Tame šimtme
tyje Latvija ir Estija buvo nugalėtoj kariaujančio vokie
čių kalavijuočių ordeno. Lietuva savo nepriklausomybę 
išlaikė iki 18 šimtmečio pabaigos.

Atsistatė savo jėgomis
“Pirmojo pasaulinio karo metu”, pareiškė kongres- 

manas Busbey, “tų trijų šalių patrijotai, Įsitikinę, kad nei 
Vokietija, nei Rusija neišeis nugalėtojomis, pradėjo siek
ti savo kraštams nepriklausomybės. Jie gavo žymią Ame
rikos organizacijų paramą. Lietuva oficialiai paskelbė, 
savo nepriklausomybę 1918 m., vasario-16 d. Estija — tų 
pašių metų vasario 28 d. irLatvija tų. pačių metų lap
kričio 11 d. r ■ i . . - - ~ _ į

“Bet jų ilgai siekta laisvė greitai atsidūrė pavojuje, 
kai į Pabaltijo valstybes įsiveržė naujai susikūrusi rau
donoji armija. Tačiau jaunų patriotizmu degančios šių 
cautų armijos, nors ir menkai apginkluotos, pajėgė atsis
pirti didelei rusų kariuomenei. 1919 m. rusų įsibrovėliai 
iš Pabaltijo buvo išverytt

“Tarp 1919 ir 1920 metų kiekviena Pabaltijo valsty
bių sudarė taiko sutartis su. Tarybų Socialistinių Res
publikų Sąjungą. Šiomis sutartimis rusai pripažino vi
sišką Lietuvos, Estijos ir Latvijos neuriklausomybę bei { 
suverenitetą, visiems laikams atsisakydami bet kokių 
ceritorinių ir kitokių reikalavimų.

Tada prasidėjo milžiniškas tų valstybių, atstatymo 
darbas. Jauna nepriklausoma lietuvių tauta, per penke
rius metus taip pakėlė savo gyvenimo lygį, kad jis praj-. 
lenkė 1914 metų lygį, nors karo metu visas kraštas buvo 
nuteriotas svetimų armijų invazijų. Aš turiu pabrėžti, 
Kad tatai buvo pasiekta faktiškai be paskolos ir be pagal- 
oos iš užsienio.

Stalino-Hitlerio sąmokslo auka
“Puikios darbo jėgos turėjimas, lietuvių sumanumas 

ir ryžtingumas padarė tai, kad ekonominis ir kultūrinis 
gyvenimas tame krašte toli pažengė. Lietuvos turtėji
mas ir pažanga tęsėsi iki 1939 metų vidurio, kol svetimų , 
diktatorių pastangos užkariauti pasaulį atnešė naujų ne
laimių. Lietuva negalėjo išvengti Hitlerio bei Stalino dip
lomatinio ir militarinio spaudmo ir pagaliau ši valstybė 
buvo sutraiškinta nacizmo ir komunizmo replių. Įvykiai, 
•kurie vedė prie šios nepriklausomos tautos žlugimo pa
reiškė Busbey, “turėtų būti įspėjimas visoms dar laisvai 
gyvenančioms ir laisvę mylinčioms tautoms.

“1939 m. rugpiūčio 23 d. data amžinai liks atminty 
lietuvių tautos, kuri padarė stebuklus per savo 20 metų 
nepriklausomo gyvenimo laikotarpį. Tai buvo diena, ku
rią Vokietija ir SSSR sudarė vadinamąjį “nepuolimo” 
paktą. To pakto slaptu protokolu visa Europa buvo pa
dalyta į įtakų sferas. Po to įvykiai ėjo labai greitai 1939 
m. spalio 10 d. Lietuvos vyriausybė buvo priversta pasi
rašyti “Savitarpinės pagalbos paktą” su TSRS. Lietuviai 
neturėjo pasirinkimo: jie galėjo tik sutikti su sovietų rei
kalavimais arba susilaukti betarpiškos kariškos inva- 
zijos* I > ■ n

(Bus daugiau)
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ROCKFORDO NAUJIENOS
Ruošiami “Naujienų” pietūs

Sveikinu iniciatorius, kurieŠių metų balandžio mėn. 2 
d. sekmadienį, lietuvių 
716 Indiana Avė., nuo 
iki 3 vai. po pietų, bus____  ___ _ _
mi gerai paruošti pietūs (Swiss lingiausiai ir paremkime tąspauĮ 
steak dinner).

šiuos pietus ruošia Naujienų 
draugai skaitytojai. Kaip visil Būsiu ir aš su savo draugais 
žinome, šis dienraštis “Naujie-jir atsivesiu ir tokių, kurie šio 
nos” šiuo metu yra vienos iš-J laikraščio neskaito. Linkiu kuo Į 
geriausių, kurios nesviruodamos! geriausio pasisekimo.
— nesimėtydamos tvirtai stovi)

klube, nepatingėjo suruošti šiuos pie 
12 vai. tus, dienraščio “Naujienų” pa- 
duoda- ramai. 'Dalyvaukime kuo skait-

da. kuri skelbia tiesą, tai yra 
“Naujienos”.

Dar iš Vasario 16 minėjimo
Šiais metais Vasario 16 mi-da Iškelia viešumon neteisybes, 

bendrada rbia u toj ų bei
statytojų” melus bei suktybes, ko jau viskas praeityje. Spaudo- 
“Naujienos’’ nė vieno nešmeižia, buvo viskas aprašyta, kas bu- 
bet faktais įrodo daromas klai-jVO gerai ir kas negerai. Ir tie 
das ir neteisybes. O tiesos žodis nesklandumai buvo padaryti ne 
daug kam nepatinka ir nepatiks, & blogos valios, bet dėl stokos 
kada iškelia viešumon padary- orientacijos — neapsižiūrėjimą 

paties parengimo vadovo, o ne 
programos vedėjo.

Parengimas praėjo labai sėk
mingai ir aukų surinkta šiais

’ nėjimas praėjo sėkmingai ir li-

tas ar daromas klaidas. Už tai 
šiuo laiku ‘‘Naujienos” ir yra 
vienos iš papolia riaušių dienraš
čių.

Dali. Mikalojus Ivanauskas "Vilniaus Vizija

I ap'Kditgvti nuo vietinių pakali- 
j kų infiltracijos, tai jie nesiduos 
j išeivių bendradarbiautųjų suve 
Į itžiojiniui.
' Be to. jam parūpo VHko san- 
! lygiai su rezistencija. Jis rašo: 
I ...“Visiems aukotojams gerai ži
noma (tai matome ir iš veiks 
nių apyskaitų), kad minėtos i 
aukos yra sunaudojamos šio- 
krašto vidu je. Nėra duomenų.! 
kad jos pasiektų lietuvišką ie-: 
zislciiciją '... Atrodo, kad jis la-i Ilai 
bai norėtų sužinoti, ar veiksniai ; iet\

2 AL GIRLS

(vasaros nakties sapnas)

Saulė leidžias už kalnelio, 
uogos girioje raudonuoja.

imi?

Trašk
kanopų ir kojų.

ik s kapojo.

JIE

Hair formula JIB Is Patenled-Guarinteed in Switzerland and' if 
Registered in USA, Canada, Hstrope. It cures Dandru^. Falling 
Hair, Itching scalp. Splitting ends, strengthening HAIR, Boot 
growth, and restoring NATURAL. HAIR COLOR. Using JIB you 
will never be BAT^B or GREY. 10e% Guaranteed. listed in 
Hruggist Red-Blue Book. Drug’s-Chemist Order STRAIGHT 
JIB LAB.: J <fe J, 2557 W. 69th SL, 1640 W. 47th St,, So. 50th 
Ave. & 14th St^ Cicero, HL, 1147 N. Ashland Ave., 2S34 N<X. 
Milwaukee Ave^ Chicago, HL JIB Medicine Liquid 8 oz^ 
16 week supply — $6.00. Money Order, postpaid. Sena Todayt

LABORATORY, 1437 So. 49th Ave^ CICERO, ELL. 60650

BALZEKAS MOTOR’S
4030 Archer Ave., Tel. VI 7-1515

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis

T " \olare Premier Coupe
| Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir
» Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau.
» (Vartotos mašinos — urmo kainomis)
g Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

LIETUVIU OPERA
stato

j metais daugiau negu praeitais) IGNAS PETRAUSKAS 
* metais.

ARGI ALSEIKOS ĮPĖDINISštai aukotojų sąrašas: 
-Čikagos V. D. š. Rink- . . .. T oJ Jau keliatas metų, kai tik LB 

j užvaldė bendradarbiautojai su 
okupanto klapčiukais, tada ir 
prasidėjo puolimai prieš Altą. 
Pradėjo patys važinėti į Wash- 
ingtoną. Pradėjo rašinėti fede
ralinės valdžios Įstaigoms laiš
kus, kad tik jie vieni atstovą u? 
ja lietuvius. (It is the only 
ganization which represen^aĮt 
lithuanians living in the Urtžuįf 
States of Amerika, pasirašė^? 
Vakselis). Kolkas nepaaiškėjp,- 
ar ir State departmental jie Jo-.

iki laišką parašė. Reikėtų ;ma-. 
nyti, kad taip, nes kaip kitaip 
pateisinsi jų ten pasirodymą, 
nes per tiek metų ten lankėsi 
Altos atstovai, šiems beifdrHr 

j darbiams Draugas plačiai atįcįaA 
rė duris ir nuolatos pasirodo 
ten straipsniai, raginantieji 
nuolius vykti į propagandos-’ kur 

Į sus, straipsniai niekinantieji 
Altą ir jo veiksmus. Ypatingai 
gausiai jų atsirado prieš Vąšą- 
rio 16-ta. '

$210 
tinė.

§100 — Dr. D. S. Surantai.

§50 _  Dr. V. Plioplių šeima.
j Rockfordo L. Bendruomenė.

§40 — J. Šernas.

I
j §35 _ SLA 77 kuopa.

< §30 — V. Brazas, J. Dagių šei- 
Įma, S. A. Tikuišis, J. Stadalius. 

X!§25 — V. Keršys, A. M. Pocius, 
!s{ A. Kapačinskas, J. D. Bubelis, 
I) I Rockfordo 5-tas šaulm būrys, A. 
!> ■ šmatavičius, V. J. KizniaL Rock- 

fordo L. Pensininkų klubas.

$20 — K. P. Rutkauskas, P. I. 
K šernas, S. Špokienė ir dukra, 
jpK. Polikaitis ir šeima, J. Staš-

A. šeima, A. Bacys ir šeima.
$15 — Dr. Gaižiūnas ir šeima, 

i V. Garbonkus ir šeima, R. špokų 
šeima.

$10 — K. Rimienė, E. šeralę- 
nė, J. Bielskis, K. Jasinskas, B. 
P. Nekrašas, K. Bražienė, A, A 
Laurinaičiai, D. Babelienė, fk 
Klavcanas, M. Stankaitienė’ą J.' 
Makūnas, J. Trukšnys, M<Sa- 
luckienė, K. Jemeikienė, J. Pe
traičių šeima, K. Di&ūnienė,/A; 
Kinkų šeima, A. Jasčemskų šei
ma, K. Mockus ir-šeima, L.Ge> 
pūlių šeima. nU-

$5 — J. Maskonis, S. Juodis, 
L Jarošikienė, J. Kapsčiusias, j

Redaktoriai pamatę, kad ne
žiūrint taip gausiai pasirodžiu
sių Altą niekinančių straipsnių 
ir raginimų aukas nukreipti ki
tiems tikslams, žmonės jiems 
nepatikėjo ir minėjimo dieną 
aukų buvo surinkta daugiau ne
gu* praėjusiais metais. Todėl da- 
.įąr, redaktoriai sugalvojo nau- 
-jas; teorijas. Ant kabliuko už- 
;fc£tįino kitos rūšies slieką, gal 
•Krūviai už jo užsikabins? Gir
di, vietoje Alto ir Vliko, aukoki
me rezistencijai. Alseikos vieti-j 
ninkas susirūpino rezistencija 
tėvynėje. Jis mano, kad reik
ią'čia įsteigti dar tokią, neaiš
kius tikslus turinčią organizaci
ją, kuri rinks pinigus ir būk tai 
bšiųs rezistentams Lietuvoje.
.f7 -

^•Redaktorius nori vienu šūviu,} 
.nušauti du zuikius. Tuo būdu 
sumažintų aukas laisvinimo rei- 
•kąlams ir išaiškintų veikėjus 
'teų. Mūsų bendradarbiautojai 
viš sugalvoja naujų būdų, kaip 
pakenkti Altai. Aš manau, kad 
jeigu ten rezistentai žino, kaip

j pala ko ryšius su rezistentais ir j girioj, 
i jeigu palaiko, tai su kuo ir kaip? fI ! . . LaužuO kam tiems bendradarbiams S , ...... . t sto\..f reikia žinoti tie dalvkai? Kluu- ■ .dvasi- - 
>ykite okupanto agentų, remki-; 
te ir reklamuokite dienraščio) 
puslapiuose jų filmus ir jų pri 
siųstus romanus ir jūsų darbas 
bus atliktas.

Keistai skamba to redakto
riaus išsireiškimas “kaišioti ke
pures”. Senovėje tik ubagai kai
šiodavo kepures, kad kas įmes
tų kelis centus. O čia lietuviai

1 patriotai, žino, kad mūsų veiks
niai ir organizacijos, neturi val
džios paramos ir turime mes pa 
tys jas išlaikyti. Švenčių metu, 
mes aukojame veiksniams, jų 
politinei veiklai. Balfo reika

lams, yra pasišventusių žmonių, 
kurie aplanko lietuvius namuo
se ir surenka aukas i vargų pa
tekusiems lietuviams šelpti. Kul 
tūriniams reikalams, lietuviai

pradūrė, 
ant kalnelio.

aplink sėdi.

R. Vilius
GERIAU AMERIKOS 

KALĖJIME 
JACKSONVILLE, Fla. — še

ši a m eri k iečiai, kaltinami lėktu
vo pagrobimu, buvo* pabėgę i 
Kubą, bet po kelerių metų savo 
noru grįžo Į JAV pasiduoti teis
mui ir skundėsi, kad Kuboje vi
są laiką buvę griežtoje priežiū
roje, gavę prastą valgį ir ne
pakankamai. neturėję pinigų ir, 
atrodo, kad visi gavo pasėdėti 
Kubos kalėjime.

sudėjo beveik pusantro milijo
no dolerių. Ir iki šiol mums nie 
kas kepurių nekaišiojo. Gal ben 
dradarbiautojai, tarp savo žmo
nių vis kaišioja kepurę?

LINKSMIAUSIŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ i 
visiems mūsų klientams, draugams ir 

pažjstamiems linki

ALEKSANDRA BUIVYDIENE, Sav.

2632 West 71st St, Chicago, Ill. 60629 
Tel. 476-9026

O. Dičiūnienė, K. Barzdukas, N.|

Verdi 3 veiksmų operų
Dičiūnaitė, J. Palionis,

Fu txupoml jtię pinigai 
lifdFA didelius darbui. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jusi} 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
1r parūpina fondus namams įsigyti.

SPEKTAKLIAI:

1978 m. balandžio 1 d., 8 vak vak., 
balandžio 2 d., 3 vai. popiet, 
balandžio 8 d., 8 vaL vak.

MARIJOS MOKYKLOS AUDITORIJOJE
67 ir S. Califomija Ave., Chicago, Ill.

BILIETAI:

Vaznellų prekyboje — Gifts International,

2501 W. 71 st St., Chicago. Ill. 60629. Telefonas: 471-1424

Prašome bilietus įsigyti iš anksto

Visu* kviečia atsilankyti

LIETUVIU OPERA

$2 — P. Badvaiskis.
$1 — K. Yen skus, Laderski.

Iš viso surinkta $1^88.
Pastebėtos klaidos — netiks

lumai, prašau pranešti kasinin
kui J. Stadaliui telf. 633-3815 ir 
klaidos bus Ištaisytos.

O jei kas dar norėtų savo au
ka prisidėti, prašau skambinti 
kasininkui.

Vietos Altos valdyba širdin
gai dėkoja visiems aukotojams.

Augia

Taupykite dabar.
Santaupas, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne-

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

Investavimo knygelės sąskaitai
neša •

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Hahted St. Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ. TURINTI DIDELES ATSARGAS 
įsteigt* 1923 metai*. T«L 421-3070

Įjtalgog pletnoM Hem** automoblltam* pMtatytl.
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Lietuviai vieni kitų neapgaudinėja
Lietuviai iš prigimties nėra žulikai. Jie vienas kito 

neapgaudinėja. Jie žino, kad visuomet geriau pasakyti 
teisybę ir išdėstyti, kodėl teisybę sakai. Vienas kitas lie
tuvis gali pasišaipyti iš kito teisybės, jeigu joje kartais 
matosi plyšys, bet jis visuomet pasilieka prie teisingo žo
džio ir teisingo kelio. Galima nesutikti su vieno lietuvio 
kitam pasakyta teisybe. Galima teisybę tiksliau formu
luoti ir aiškiau ją išdėstyti. Kiekvienas lietuvis, pajutęs 
teisingiau ir tiksliau pasakytą teisybę, visuomet su ja su
tiks ii’ skaitys sava.
, Tokie lietuviai buvo nuo amžių. Tokiais jie yra ir 
šiandien. Bet šiandien^ lietuvių tarpe atsirado grupelė 
politikų, nenusisekusių mokytojų, teisybės bijančių žur
nalistų, kurie nukrypo nuo šios lietuviams priimtos pag
rindinės savybės. Nepajėgdami lietuvių Įtikinti, jie ma
nė, kad apgaule galės pasiekti savo tikslo. Jie pakišo atei 
tininkams komunistinėje Lietuvoje spausdintą nevykusi 
romaną apie Paryžiaus ir Romos paleistuvystės namus, 
aprašė kelių modernių prostitučių pasistatytas savo ama 
to stakles, o Amerikos ateitininkams Įtikinėjo, jog tai 
yra moderni literatūra. Ne tik “literatūra”, bet tai yra 
modernaus šių dienų gyvenimo atspindžiai.

Tas rusų okupuotoje “tarybinėje” Lietuvoje prieš 
šešis metus pirmą kaitą spausdintas pornografinis vei
kalas buvo Įpirštas Amerik. ateitininkų literatūrai vertin 
ti komisijos nariams, kaip autentiškas ir naujai sukur
tas literatūros kūrinys, vertintojų komisijos pripažintas 
pačiu geriausiu, atmetant Į šalĮ kitus gabių rašytojų dar
bus, autoriui paskirta tūkstančio dolerių premija ir jė
zuitų administruojamame centre suruoštos didelės iškil
mės ne tik naujam “literatui” pagerbti, bet ir pasidžiaug 
ti jo kūryba. Visa tai padaryta, kad tas kūrinys pinna 
buvo paskelbtas “tarybinėje” Lietuvoje ir buvo išleistas 
komunistinės Pergalės. Į nekatalikiškas rankas pateku
sieji katalikiškoji spauda gyrė komunistini kūrinį, ap- 
duiti vienuoliai pornografijoje maldas įžiūrėjo, ateitinin 
kų literatūros komisiją apgavęs kipšelis, kartu su “lite
ratūros” specialistu Volertu ir Lietuvių rašytojų draugi 
jos pirmininku pranciškonu Andriekum, tiktai pasitrau
kę Į šalį rankas trynė ir kvatojo, kaip jiems pavyko ap
gauti lengvatikius lietuvius.

šiandien kiekvienam aišku, kad ne visi lietuviai atei 

tininkai pritarė tokiai apgaulei Jie nieko apie tokią “li
teratūrą” nežinojo ir buvo nustebę, kai jiems buvo pasiū 
ytas “Striptyzas”. Modernus jis buvo, bet lietuviškai 
luklėtiems jaunuoliams ir jaunuolėms jis buvo svetimas 
Kad Amerikos gvenimas “sumodernėjo iki šlykštumo”, 
kad Paryžiuje ir Romoje reikalai gali būti dar blogesni, 
>et didelė ateitininkų dauguma, įsigijusį premijuotą re 
naną, raukėsi ir negalėjo suprasti, kas čia dabar ats- 
;iko.

Nieku dėta ir katlikiškoji lietuvių inteligentija. Je 
ju Amerikos ateitininkai rado reikalo tokį darbą pa. 
.aityti pačiu geriausiu praeitų metų kūriniu, jeigu se: 
Iraugių ateitininkų sudėtais pinigais jis buvo išleista 
ai jie ne tik pirko išleistą “modernų romaną”, bet ėjo 

jėzuitų centre suruoštą “Striptyzo” pagerbimą ir pat ■■ 
utoriaus patnatymą. Niekam Į galvą neatėjo mintis, < 

ateitininkų vardu kas nors galėjo jiems pakišti dorov 
lio nuosmukio veikalą. Gyvenimas Amerikoje ne tok- 
engvas. Tenka dirbti ilgesnes valandas, kad galėtų'apr 

pinti šeimą, išmckslinti vaikus ir daboti sveikatą. Apie 
gilesnį ateitininkų vardu lietuviams primetamą apgauk 
nėra laiko pagalvoti ir reikalą patyrinėti. .

Nekalti yra ir parapijų klebonai, kuriems prievarta 
bandoma primesti “moderni literatūra”, šių dienų gyve
nimo vaizdai ir “nauja bažnytinių dogmų” interpretaci 
ja. Jie turi pakankamai rūpesčių prižiūrėti gerokai išsi 
olaškiusią parapiją, bažnyčią ir visą eilę jautresnių pa 
rapijiečių keliamų problemų. Jiems ir į galvą neateina 
mintis, kad marijonas galėtų liaupsinti komunistų pa
rinktą kūrinį, pranciškonas jį girtų ir jėzuitas pasišokt., 
jį plačiau paskleisti. Kaip klebonai, taip katalikiškoji in 
celigentija, taip ir ateitininkų dauguma buvo apgauta 
Jiems buvo pakištas komunistinėje Lietuvoje išleista 
pornografinis rašinys, nepaminėta, kad jis jau buvo Vi. 
niuje 1971 metais išleistas ,ir liepta jį skaityti moderni; 
“literatūros” kūriniu. Dauguma nežinojo, bet keli Ame 
rikos lietuviai, turėjo žinotu Jie turėjo žinoti, nes jie prt 
vedė gerai suorganizuotą propagandą nevykusiam vei 
kąlui, jie mokėjo nuslėpti nuo komunistinės sistemos pri 
šu komunistinį kūrinį; jie pavergtame Vilniuje spausdh. 
tam veikalui Amerikos lietuvių sudėtomis aukomis pa 
tatytams name suruošė iškilmes; nepajėgė sumokėti M. 
rui stambesnės sumos už “gerai atliktą darbą”, jie a 
siuntė jį į Chicagą, kad tūkstantinę būtų įteikta lais\ 
Amerikos lietuvių sostinėje.

Ateitininkų dauguma nežinojo. Negalvojantieji b 
vadovybės nurodymų klausantieji veikalą priėmė, ka 
modernios “literatūros” šedevrą, o jeigu atsirado reik; 
lo, tai jį net gynė. Galvojantieji ir veikalą perskaičiusie„ 
buvo nepatenkinti.- Jame pavaizduotas labai jau “mode- 
nūs” gyvenimas, prieštaraująs pagrindinėms dorovės t 
syklėms ir Bažnyčios mokslui Nežinojo, bet jie neturė 
kam savo abejonių išdėstyti, ir nebuvo tikri, ar tos aK 
jonės derinosi su senais pagrindiniais dorovės nuosb 
tais. Skaičiusieji nežinojo, bet kun. Leonardas Andru 
kus, ne savą tūkstantinę Chicagon atvežęs, turėjo žino; 
Jeigu jie rado reikalo laužyti veikiančius nuostatus i. 
sauvališkai pakeisti vertintojų komisiją, tai jis turėj 
žinoti, kuriais sumetimais tokio nelietuviško žingsn 
ėmėsi. Apie visą šią nelemtą klastą ir apgaulę turėjo žs 
noti ir Vytautas Volertas, “modernios literatūros” spe 
cialistas, prievartavęs sveiką protą turėjusius kitus vei 
tintojų komisijos narius. Bet geriau, negu kas kitas, api 
šią nelemtą apgaulę turėjo žinoti naujai išrinktas ateiti 
ninku vadas. Jeigu jis visų smulkmenų nežinojo, tai ji; 
turėjo žinoti.

Amerikos lietuviai, katalikai, katalikiškoji inteligen 
tija ir ateitininkų dauguma būtų labai dėkinga, jeigu bent 
vienas iš čia paminėtų asmenų paaiškintų, kaip “tarybi-

MIKAS ŠILEIKIS Rugiapjūtė

A. SVILONISAIDU - KULTŪROS ŽURNALO ĮNIRŠIMO APŽVALGA
(Tęsinys)

Man rodos, kad kultūros žarna 
d redaktorius būtų pažvelgęs 
'liau ir būtų iškėlęs aikštėn ko 
L L. B-nė siekia, kokiais prin
cais ji remiasi, ko ji reikalau- 
’ iš anos B-nės vadų, kokie ne- 
mti faktai joje sukėlė opozici- 
ą, kurie ją nuvedė prie suskili- 
'o.Pulti akla įnorimo aistra ir 
ekinti, kad jie nesivadovauja 
otų, nei keliant jokių jiems in 
immuoj ančių faktų, tai tik 
idengti paties rašeji— redak-. 

>riaus veidą.
5*

Redaktorius savo apžvalgoje, 
ek beįmanydamas puolė Nau- 
enų dienraštį. Jis jį , a. priori 
ekina ir šmeižia. Štai, kad ir 

. kį kaltin’mą joms primeta. Kaž 
ada buvęs nepriklausomoje 
zetuvoje aukštas valdininkas 
įtalpino jose rašinį, kuriame 
s padarė priekaištą buv. Vy- 
auto Didžiojo universiteto re
ktoriui prof. St. Šalkauskiu^ 
ūk jis buvęs lenkpalaik:s. Bet 
-oks čia Naujienų jiusiskalti- 
nas? Jos leido lietuviui pasisa
kyti del profesoriaus skelbtos ir 
;etuviams peršamos kultūrinės

sintezės. Naujienos yra demo
kratiškas laikraštis. Jame gali 
pasisakyti 'kiekvienas savo nuo
monę. Aidų redaktorius skelbia, 
kad jos tuo padarė nusikaltimą. 
Bet gi Aidų redaktorius nepas
tebėjo, kad jis pats šiuo atveju 
nusikalto. Kodėl jis nutylėjo, 
kad tose pačiose Naujienose bu 
yo atsakyta į tą minėtą priekaiš 
tą kietos kritikos žodžiu. Ar tai 
nėra redaktoriaus labai kreivas 
šališkumas, kuris visai neside
rina su kultūra Ir kodėl jis tai 
nutylėjo? Ar tai nėra sąmonin
gas noras Naujienas suniekinti?

6.
Jis puola Naujienas, kurios 

iki šiol aiškiausiai ir griežčiau
siai pasisako prieš Lietuvos oku 
pantą. Kodėl jis nutyli apie ta 
spaudą., kurioje talpinami raši
niai; kuruos galėtų ištisai per
sispausdinti ir okupuotoje Lie
tuvoje bolšev’kinė "Tiesa”. Ko 
dėl jis tyli ap e tuos, kurie de
dikuoja ir siunčia savo knygas 
‘Gimtojo krašto’ redakcijai, ku
rį leidžia “Tėviškės — Rodinos” 
draugija. Ir kas tai daro? O gi

A

ėję” Lietuvoje leistas “Striptyzas” galėjo gauti Chica 
'OŠ jėzuitų namuose tūkstančio dolerių premiją, o dai 

arbiau, kas jį pakišo ateitininkų literatūros vertinim 
emisijai ir įtikino ją, kad tai yra pats geriausias lite 
atūros kūrinys, parašytas praeitais metais, kada- žino 
ne, kad jis Vilniuje jau buvo atspausdintas 1971 metais’ 
i'eigu pasimetusių lietuvių vienuolių spauda . atsakyt . 
Jūsų paaiškinimus spausdinti, tai Naujienos rastų jiem, 
rietos. Atsakymas rūpi ne mažai grupelei, bet visiem 
lietuviams.

vienas iš Aidų redaktorių, ku
ris yra ir lietuvių rašytojų drau 
gijos pirmininkas — kunigas, 
pranciškonas L. Andriekus.

6.
Rašo taip pat, kad kvaitulio 

pagauti nuoširdžiai ‘jaučiasi ats 
tovauja tyram patriotizmui. At 
rodo, kad redaktorius dyg ir no 
retų pašiepti patriotizmą. Jam 
tyras patriotizmas lyg būtų jo 
širdžiai nepriimtinas. Man ro
dos, kad patriotu būti ir dar ty 
riu, nėra joks kvaitulys. Tai yra 
kiekvieno 1‘etuvio garbingiausia - 
pareiga. Toks pašiepimas ir no 
ras juos pristatyti pakvaišusiais, 
tai būtų imitaciją, xar atgarsis 
iš anapus geležinės uždangos, 
kur pavergėjas patriotus pirma 
apšaukia pakvaišusiais, o pas
kui grūda į psichiatrines ligoni
nes. Nejaugi, Aidų redaktorius 
taikosi i jų eiles įsijungti?

8.
Redaktorius savo' apžvalgoje 

-ašo, kad niekinami, konieveik'a 
mi ar tiesiog šmeižiami visi, ku- * 
rie imasi lietuviško darbo ir tuo 
šsemia visa reorganizuotąją • 
’eiklą ir jie atsisako negarbin
gos spaudos. Tikrai paskaičius 
šitokį jo karčios tulžies liejimą, 
paniekos reiškimą prieš R. L. 
B-nės veikėjus, parodo jo paties 
menką dvasinės kultūros stovį; 
'?e kuro žmogus, kad ir su aukš 
tu mokslu, tampa tik sensacingų 
gandelių, bei pletkelių skleidėju. 
Jis nepatiekia jokių konkrečių 
faktų, kur ir kada tie niekadėjai 
“reorganizuotojai” susmeižė ir 
sukoneive:kė lietuviško darbo 
veikėjus. Ką reiškia toks kalti
nimas be faktų?

(Bus daugiau)

J. VENCLOVA

Lietuviai žiloj senovėj
KELIOS PASTABOS 

(Tęsinys)

(estų), lybių, lapių, čeremisų ir mordvių kalbose. Pa* 
i našiai kalba ir mokslininkas prof. A. Benedictsen (266- 
23): “The study of languages ras proved old leans oi 
civilized words from Lithuanian to the Finish langu 
age not only to WestFinnish but also the East-FinnisL 
languages now used in parts for distant from Uthu*

■ ania loans which mus at least be a couple of thousand
Kaip prof. dr. F. Paudler (Die hcllfarbingen, 122) years old", 

tvirtino, finai, okupavę vietinius gvvcntujos ir tarp! TX ' , . . . ... . . .. ,. _ .. j , j >• , Dalis pavolgės fmų-mordviai pajudėjo pietų Imkjų apsigvvenę, daugumoje pasidarvdave valdančiu luo-' • •
za i-vj ? - 7- • ’ j j ir pastoviai Suros upes aukštuovj apsigyveno. Jie vieniu. O plėsdami savo Kannvnus, finai wrus zudvda- . . . .. ,. . . . . i • ’ Itos gyventojams pnmete savo kalbų ir is jų išmokovę vietoj, gi moteris su vaikais išgabendavo i-nelais-» v . .. . , r T .r , T .i u z, >• i . izcmdirbvstes ir gyvulininkystes. Prof. J. Abercrombvvę, prof. dr. J. Abercrombv (1-48): Mes žinome, kad - A r . . . . .... --A . i i v • i > i ' , . - < j j 1(1-248) nurodė, jog lietuvių pėdsakai pasiliko ne tik12 ama.. kada hvai plešdavę latvius, jie zudvdavo xw- 2 . , . 5.. . . . .. . . . : . ‘ pas čeremisus, bet ir pas mordvius. Tačiau apie mord-rus, o benarai motens su vaikais išsigabendavę į ne-/. . . v. , n_. ■. . „ v r ynus jau anksčiau esame kalbėję, lodei mes čia trum-
* ’ pai paliesime suomius ir estus.

SUOMIJOS FINAI
Pirmaisiais po Kristaus amžiais į dabartinę Suo

miją įsiveržė vakariniai finai, ir čia jie pavergė žie
mių šiauriečių lietuvių padermę. Prof. J. Žilinskas 
(264-44) tvirtino: “Iš jos (šiaurinės lietuvių šakos) ir 
iš vėliau atkeliavusių ugrų susiformavo finų grupė.

Tenka manyti, jog atėjūnai finai-ugrai nebuvo 
gausūs: prof. J. žilinsimas (264-48): “Gyventojai dėl 
įvykusios ugrų invazijos morfologiniu požymių atžvil-, 
giu mažai pasikeitė, bet jie perėmė atėjūnų — ugnį 
kalba”. Tai papildo antropologas prof. dr. W.Riplcy 
(180-59): “These later Finns are among the tallest of 
men with fair skin, flaxen hair and blue eyes... Lon
ghead with an index as low 79 or 80 among Livs, Est, 
Cheremiss. Chouvaches ele These are all more or 
k^v’y blond, with distinctlyrefuses tendency of 

guls and thinks... They (the Mongolians) are 
dark”.

less
V<>-
all

gen) nurodė daugybė lietuvių žodžių suomių kalboj: 
fin. persas — liet paršas, fin. sal — liet sala, fin. sein 
— liet siena, finų siemens — liet- sėinens, kakla‘ — 
kaklas, keli — kelias, terva — derva, pirti — pirtis, 
malka — malka, jyvas — javas, kirves — kirvis, vir
ve — virvė, siltas — tiltas, laiva — laivas, paimen — 
piemuo, rat — ratas, kantele — kanklės, kunigas — 
kunigas, katila — katilas, šalnis — šalna, sielo —siela 
ir tt ir tt Dr* J. Totoraičio (219-6) liudijimu, suomių, 
estų ir Pavolgės finų kalbose dar ir dabar yra apie 
250 lietuvių žodžių.

Pagal pačių suomių žymų mokslininką prof. dr. 
A. Niemi (Liettualainen kirjalbsuus, 1925) lietuvių 
kalba reiškėsi ir suomių kalbos gramatikoj. Todėl 
prof. W. Maciejewaki (132-70) aiškiai pabrėžė: “Dar 
šiandien kai kurie fonai savo kalbą dėl daugelio lie- 
tuanizmų vadina lietuvių kalba, taigi apibūdinimui 
savo kalbos turi prigimtą vardą savo kalboj (Dr. S>o- 
egren “Memo ires de T Academic Imperial des,eci en- 
ces”, St Peterburg, 1834, 277)”.

Etnologas dr. A. Hackman (72-355) rado didelį 
panašumą lietuviškos kultūros su finų kultūra. Hel- 

: sinki o universiteto prof. dr. A Niemi, kuris gerai ži-
kurią Bunnak vadina suomi vardu”. L Gedainis (62-’ 
24) papildė “Aisčiai (lietuviai) tiems Suomijos gyven
tojams, kaip Suomijos mokslininkai patys prų^ažįsta, 
davė ir savo vardą šėmiai, sumiai nuo senlietuviško 

j žemiai, žiemiai-šiauriečiai, iš kur kilęs ir dabartinis 
i Suomijos vardas (laplandiečiai patys dar save vadi-

aibiniukai ui-kina, jog lietuviškos kilmės žodžia* na semi)”.
išlikę suomių, karelų, vadžių, vepsių, igaunių Kalbininkas prof. dr. V. Thomsen (Beruehrun- tuvių liaudies dainų tyrinėjimai 1932). Prof. dr. J.

nojo pačių suomių senąją kultūrą, o taip pat buvo ge
rai susipažinęs su lietuvių liaudies kultūra, tvirtino, 
jog dar anais laikais, kada į suomių kalbą nukeliavo 
šimtai lietuviškų žodžių, juos palydėjo ir lietuviškų 
dainų motyvai ir kad pas suomius paliko apie 30 lie
tuvių liaudies dainų meliodijų, be to, daug bendra 
vra suomių papročiuose (pig. prof. dr. A. Niemi, Lie- 

Balys (Nauj. Romuva, 1934) papildo: “Lietuviams Ka
levala daug artimesnė, negu kitoms nesuomiškoms 
tautoms... dainavo (lietuviai su suomiais) tas pačias 
dainas toms pačioms kanklėms pritariant”.

Kaip istorikas prof. A Reade (172) aprašė suo
mių (finų) ūkininkų senuosius iš pagonių laikų pap
ročius, tai jis yra labai artimi lietuvių papročiams 
(šienapiūtės, rugiapiūtės, talkos (talkoo), vėliau šo
kiai su dainomis, pavasario šventės laužai, patys ūki
ninkai vaišingi ir draugiški etc.).

, Suomių etnologas prof. dr. A. Ahlq (Die Kultur- 
woerter, 1875) nurodė, jog suomių papročiai ir mito
logija paimti iš lietuvių senais laikais. Dar ryškiau kai 
ba rašytojas A Sabaliauskas, kuris gyveno Suomijoj 
ir ten pažino iš arti suomių gyvenimų, savo išverstoj 
knygoj “Kalevala”. rašo: “Suomių merginų plaukai 
buvo sušukuoti ir supinti į kasas ir ant galvos susuk
ti.^ Per vestuves galvų apdėdavo nuometu— alkos var
du čia pavadinti ežerai— Suomių kanteiA taip pat ir 
lietuvių kanklės, tautos muzikos instrumentas (sko
lintas iš lietuvių).- ugnis dievybė (kaip ir-pas lietu
vius)... Sodžiaus dainiai dainuodavo kantele paly
dint”.

MedžSotojai ir žuvininkai finai iš lietuvių išmoko 
žemdirbystės ir kitų namų apyvokos darbų: prof. J. 
Aleksa (3-34): “Suomiai pramoko iš lietuvių žemdir
bystės ir namų apyvokos darbų. Suomių kalboj yra 
gausiai skolinių iš lietuvių kalbos vardų įvairiems 
žemės ūkio augalams, gaminamiems įrankiams, na
mų ruošos darbams etc.).

(Bus daugiau)
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DR. K. G. BALUKAS VACTa PBCSAS 
uCVWtUA IR MOTERŲ LIOO. 
GINEKOLOGINt CHIRURGIJA 

«49 So, Pvlaikl Rd. (Crowford 
Medlcil Building), ToL LU 5-S444 

J-na >’zomus pagal susitarimą 
Jrz ne'‘siliepia, skambinti 374-800

MlNEKAINUOJAMAS LOBIS
DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA , 
T*i«f. 695-0533 

fox Volloy M«dic*l Contor 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGL‘ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wastchastar Community klinikos 
Medicinos direktoriui 

1*38 S, Hanheim Rd., Wastchester, Ii 
YALA DOS: s- Q darbo dienomi^ i 

kar antrą šeštadieni 8—3 vaL 
Ta1: 562-2727 arba 562-2728

TEI------ BE 3-5893

gydytojas ir chirurgas 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

OR. FRANK PLECKAt
OPTOMETRISTAS

KALBA lietuviškai
2618 W. 71 St. TeL 737-5149

Tikrina akis Pntaiko Akinius ir 
“contact lenses’”

/ai agal susitarimą. Uždaryta tr> i

culEONAS SEIBUTk
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet 
ketvirtd. 5—7 vaL vaL.

Ofiso ialof.; 776-2880 - 
Rezidencijos 448-5545

I

DR. VYT. TAURAS 
GTDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligo 
Ofisas 2652 WEST 5vth STREET 

Tai. PR 8-1221
OFISO VAJU; pirm., antrad., tračiai, 
ir penKl. 2-4 ir 6-8 vaL vak. ŠUtadie 
mais 3-4 vai. popiet ir kitu laik< 

pagal susitarimą.

ORTMOPEdAS-PRUTEZISTA 
Aparatai - Protezai. Med. bar 
oazai. ppecjah pagalbą kjįom 
UurcA supports/ ir L t.

4<50 Wist 63rd St, Chicago. |||t 6062 
__ Ttlgf.: PRospact 6-5084

L ”■ 1 ■■
| Gėlės visoms progoms

BEVERLY HILLS GĖLINYČ1A- 
2443 WEST’63rd STREET

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

krautuvė*
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tel. 499-1317

(Tęsinys)

Visuomenininko Leonardo ši- 
| mučio visuomeninė ir žumalis- 

inė ve’kla buvo plati ir įdomi 
Tisą savo veiklą jis statė ant 
krikščioniškų pagrindų, nukreip 
lamas ją tautine linkme, vien
kart nepam ršdamas šeimos ref 
:alų, stengdamasis išauklėt’ 
’’etų viską i. Tai galima spręsti iš 
"eiikacijos įrašo pirmame “Lie 
uvių Enciklopedijos” tome, 
kirto sūnui Leonaddui-Juozui 
r kurią parodė įsivedęs mane į 
kabinetą malonusis muzikas 
naestro, ištraukęs" enciklopedi
ją iš vienos knygų lentynos, 
ienkart sakydamas:
— Esu gimęs 1920 m. pava- 

irį tėvui grįžus į nepriklauso- 
lą Lietuvą, kurį laiką gyveno
je Kaune Žaliakalnyje, netoli 
merrkiečių lietuvių aukomis pa 
tatytos ir Lietuvos mergai- 
ėms skirtos “Saulės” gimnazi- 
os. Iš Ukmergės plento laip- 
ds nusūeisdavau žemyn į Kal- 
ų, į vėliau pavadintą Lietuvos 
aulių Sąjungos įsteigėjo Vla- 

’o Putvio-Putvinskio gatvę. Ir 
aip per rašytojos Ožeškienės 
atvę ir Kauno miesto sena- 

niestį pasiekdavau Jėzuitų Ber 
’ūkų gimnaziją.
Šta\ tas galbūt ir paaiškina, 

:odėl antros kartos lietuvis, gi
nęs ir mokslus ėjęs Amerikoje, 
uikiai kalba lietuviškai ir pui
riai kalba lietuviškai ir rūpi
nasi Lietuvos reikalais, okupa- 
inėmis jos bėdomis. Ir už tai 
iidžiausią padėką reikia skirti 
:ėvui seniorui Leonardui šimu- 
riui. kad jis studijuodamas uni- 
ersitetuose, uždarbiaudamas 
iuoną, rado laiko išauklėti lie- 
uvišką kartą turėjo ryžto dirb 

ri lietuvių ir Lietuvos labui.Nuo 
'at pirmųjų Amerikoje dienų, 
enioras šimutis neklystamai

Į pasišventė ir dirbo užsienyje 
gyvenančių lietuvių tarpe, juos 
organizuodamas, skaitydamas 
iems paskaitas, steigdamas va
karinius lavinimosi kursus, raš- 
u iškeldamas jų ir visos Lietu- 
’os re’kalus, bėdas. Jis steigė 
Lietuvos Riteriu jaunuolių są-

Puikus gamtos vaizdas San Lawrance upės pakraščiuose

;ungą, telkdamas juos į chorus, 
eatrus, teatro mėgėjų būrelius, 
ats režisuodamas ir pats su
ardamas scenai bei vaidybai 
Įtaikintus vaizdelius. 
Vėliau, jau ba:gus studijos ir 

subrendus amžiumi, jį randame 
adovaujamoje padėtyje Lietu

kų Romos Katalikų Federacijo- 
e, Amerikos Lietuvių Tautinė- 
e Taryboje, Tautos-Fondo pir
uose eilėse, kuriam vien tik sa- 
o asmenybė per trumpą laiką 

sugebėjo suteikti 100 tūkstan
čių dolerių. Ir prie to visko, se- 
nioras šimutis turėjo dar pa
kankamai energijos ir pasišven 
jno redaguoti 1918-26 metų lai 
arpyje savaitraštį “Garsą”, 
spausdinamą New Yorke.

Atsistatant iš karo griuvėsių 
nepriklausomai Lietuvai, senjo
ro Leonardo šmučk> krikščionis 
’iai tautinė širdis pradėjo nerim 
:i svetimoje padangje, toli nuo 
savųjų, Lietuvoje. Jis 1926 
m. su visa jau Amerikoje su
kurta šeima nuskubėjo, nepri- 
klausomon Lietuvon, kur tuoj 
nat buvo išrinktas į tretįjį Lie
tuvos Seimą atstovauti katali- 
k škąją visuomenę per Krikšcio 
nių Demokratų partiją. Bet jau 
1927 m. jį jau matome vėl grį-: 
žusį į Ameriką, beredaguojantį į 
“Draugo” dienraštį. Dienraštį Į plačios tolerancijos ir gilios erų 
“Draugą” sen. šimutis redaga- j d’cijos žmogui, kad sugebėjus 
vo iki 1968 m., iki jame nepradė tiek daug metų vadovauti įvai- 
jo skverbtis kitokios idėjos, I rių srovių. įr ideologijų bendrai 
žvarbesnivėjai. Muzikas pdof. 
dr. L. J. Šimutis tai prisjnm- 
lamas net dukart, lyg su skau-

stengė sujungti visų pažiūrų ir 
ideologijų žmones bei sąjungas, 
senųjų lietuvių Amedikoje or
ganizacijas į vieną bendrą Lie 
tuvai gelbėti iš rusiškų bolševi
kų okupacijos vienetą. Pradžioj 
zisų srovių sukurtas vienetas 
vadinosi “Lietuvai gelbėti Ta
ryba”, o nuo 1941 m. — “Ame
rikos Lietuvių Taryba”. Greta 
to taipgi buvo suorganizuotas 
Amerikos lietuvių šalpos fondas 
n ukentėjuslėms nuo karoo lietu 
viams remtį gerai dabar žino
mu bendru “Balto” vardu. Tiek 
“Balto”, tiek ir “Amerikos Lie
tuvių Tarybos” priešakyje sto
vėję visuomenininkas Leonar
das šimutis. “Amerikos Lietu
vių Tarybos” prezidentu 1940—7 
33 mętų laikotarpyje, net išti
sus 23 metus, buvo senjoras ši
mutis. Tai* tik reikėjo būti pilna 

į to žodžio prasme džentelmenu,

organizacijai.. Tokių žmonių, 
kaip kad buvo sen.. Š'mutis,šiais 
pasimetimo,. susiskaldymo ir 
skaldymo laikais, ypatingai truk 

—Dabar “Drauge” nebėra to. -sta, jų pasigendama.
kas buvo prie Leonardo šimučio I Sen. Leonardas šimutis buvo 

- - ■ * • ~ ’ - ne tik visuomenininkas, gabus
žurnalistas, bet jis sugebėjo 
kurti eilėraščius,* dramas, rašy
ti istorinius veikalu.s Jo pada
žytas viejų aktų scenos vaidini
mas ,rĮ Tėvynę” pasirodė 1926 
metais, o 1971 m. Čikagoje buvo 

! atspausdintas stambokas veika-

jam esant redaktoriumi. Dabar I 
kiti žmonės, kitoks ir jo. turi
nys.

Kai Maskvos ponų pasiųsta 
raudonoji rusiška kariuomenė 
1940 m. okupavo nepiklausomąi 
gyvenančią, savistoviai besival- 
dančią Lietuvą^ tuomet redak
torius Leonardas šimutis, kartu 
su “Naujienų” redaktoriumi dr. 
I^iju Grigaičiu ir kitais, pasi-

las “Amerikos Lietuvių Tary
bos istorija”. Bet tai dar nevis
kas. Sen. Šimutis rinko ir kaupė 
viską, kas tik lietė Lietuvą, lie
tuvius, jų organizacijas, veikio
jo surinktą istorinę medžiagą 
sudaro laikraščių iškarpos, šūs
nis nuotraukų, krūva laiškų, 
kurių tarpe yra tokių, jau nuo 
senatvės rūdžių pagraužtų, ku
rie prasideda Kristaus pagarbi- 
n’mo bei maldos žodžiais: “Te
gu bus pagarbintas Jėzus Kris
tus” bei “Vardan Dievo Tėvo ir 
Sūnaus..?. Yra ir naujesnių lai
kų — valstybių galvų, dignito
rių, visuomenės veikėjų, įvai
rių organizacijų. Ir tą visą isto
rinę medžiagą lyg ir vainikuoja 
kruopščiai surašytas velionies 
T eonardo šimučio dienynas.

— Nežinau, kur reikės padė
ti, kam perduoti saugoti, kad jis 
nežūtų, kad jis būtų prieinamas . 
lietuvių tautos ir kitiems isto
rikams... Tai nelengvai spren
džiamas klausmas, — kiek paty 
Įėjęs dar pridūrė prof. dr. L. J. 
Šimutis, tos nekainojamos ver
tės istorinio turto globėjas ir 
šeimininkas.

Nežnia koksjbusHgįkųi bė
gant pačios Amerikos, mūsų vi
sų ir. tuo j ačiū rezidencijos rū
syje laiko rūdžių graužiamo is
torinio turto likimas. Ar never 
tėtų jau dabar, iš anksto užbė
gant laika įvykiams už akių, 
kruopščiai surinktą, neįkainoja
mos vėtės istorinę medžiagą at- 

I
(Nukelta j 6 psl.)

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

e • •
"lsmlntingi«|| supras4*. — Dan. 12:10.

Brangūs broliai. Dievas leido mums gėrėtis stebėtinais dalykais. Dievo 
malonei padedant mes susipažinom su daugeliu dalykų, kurie mūsų tėvams 
buvo paslaptimis. Mes sužinojom kas yra tikroji bažnyčia ir kad jai susi vie* 
nijus su Kristumi jo karalystėje, ateis pažadėtasis “visu žemės tautų palai
minimas“. Mes matome išpranašautąjį “bėginėjimą šen ir ten ir žinojimo 
padaugėjimą“. Toliau pranašo pasakyta, kad bus didelis tautų “suspaudi
mas“ ir kad “išmintingieji supras“. O iš kur tas jų supratimas? Jų suprati
mas arba išmanymas ateina į juos nuo dieviškosios išminties, kurios jie 
gauna nuolankiai priimdami Dievo Žodį Šventąjį Raštą, kuris buvo parašy
tas jų pamokymui ir suteikimui jiems tikrosi^- išminties

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia fclekvnsną. <ur yra mi
rusieji? | klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties*9, kurią gausite no- 
mokamaL Rašykite:

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

Mažeika S/Evans
Laidotuvių Direktoriai

Įų1 Trys Moderniškos Koplyčios
& Mašinoms Vieta
į Tel. 737-8600
£ Tek 737-8601

EVDEIKISGAIDAS DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

HOMf
Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1978 m., 

kovo 21 d. atsiskyrė su šiuo pasauliu, Amerikoj išgyvenusi ilgus 
metuM ir sulaukusi senatvės10 Metų Mirties Sukaktis

<tVA5 IR iUNUi
FIJNERA1

f

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — °ilna apcrauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

ii įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
TeL 374*1882 arba 3745996

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos Iš WOPA, 

1490 kil A K 

uieruviy kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:0G 
—3:30 vai. popiet šeštadieniai 

r sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
ai ryto.

Vedėja Aldone Oaukui 

Telef.: HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL 60629

jmd PLEASE 
make people 
jDXjr* careful

I

1

Nuliūdę lieka: žmoną, sūnūs, sesuo, giminės.

Street 
6-2345-C

<2533
Pelei

(RYS MODERNISKOb KOPLYČIOJ
AIKšTt TUTOMOBIL1AMS PASTATYTI

<410 So.

W 71st
G Rove hill

ALBERTAS KRAUZAS 
Gyv. 3220 'W. 66 St.

Nuo

So. HALSTED STREET Phoee: TArd> 7-111)

aMBULANCB 
PATARNAVl 
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

Ail accounts com
pounded daily — 
Passbook Savinas, 

na id quarterly

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

*307 So. LITUANICA AVENUE. Phone; YArdi 7-34U>

PETRAS BIELIŪNAS
*348 so. CALIFORNIA AVE. Phow: LAfayette 3-3572

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

6424 WES1 69tn STKEFJ .Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLaCT Vii Ylnia 7-6675
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Paloe Hills* PL 974-4411

> Years savings 
Certificate

(Minimum £5,000)

GEORGE F. RUDMINAS 
1319 So. LITUANICA AVĖ. Tel: YAnk 7-1138-1131

BUTKUS - VASAITIS
6o. oOth Avė., Cicero,. Oh Phone: OLympic 2-1003

. ........ ......... || ........... .■*» I. I ^■l~L ........
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Mirė 1968 metų kovo mėn. 24 dieną
Gimė Lietuvoje, Balsiuose. Palaidotas Bethania kapinėse.
Paliko nuliūdę: žmona Elzbieta, du sūnūs — Alien su žmona 

Irena ir dviem anūkais: Scott ir Cathenine, taip pat Edward-su 
žmona Patricia, sesuo Martha Rodz ir kiti giminės.

Mūsų brangiajam Albertui Krauzai pagerbti bus laikomos pa
maldos Liet. Ev. Tėviškės parapijos bažnyčioje, esančioje 6641 So. 

.Troy St, š. nu kovo 24 d. 7:00 vai. vak. Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsilankyti i pamaldas ir prisiminti velionį 
maldose bei kalbose.

Mes Tavęs, Mūsų Brangiausias, niekuomet neužmirsime- Tu pas 
mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiou ar vėliau pas Tave nueisime^ 
Tebūna Tau lengva ši žemelė.

ĄNEL£ GULBINIENĖ
Gimusi Lietuvoj. Kėdainių aps., Pernaravos parap., Kupsčių kaime.
Paliko nuliūdę: duktė Bernice, brolienė Josefina Gulbiniene su 

šeima, broliu valkai — Tadas Jurčys, Sofija Bieliūniene ir P^nas 
Yorcis su šeimomis bei kiti giminės, draugai ir pažįstami. Velionė 
buvo motina mirusiu Raymond ir Adeline. . ,

Priklausė Marmiette Parko Lietuvių Namu Savininku Organiza
cijai, Utenos Dvigubam klubui, Našlių ir Našliukių klubui ir Ame
rikos Lietuviu Piliečių klubui

šeštadienį. 3:00 vaL p. p. kūnas bus pašarvotas Lack-Lackawicz 
koplyčioje, 2424 W. 69th St. ' - . i -

Pirmadieni, kovo 27 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima is koplyčios 
į šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojama Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

— Visi a. a. Anelės Gulbinienės giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvautu laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: duktė, giminės.
Laidotuvių direlctoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs. TeL 737-21IX

50th Avė., Cicero
pOwn>aI1 3-2108-5

>Aica<o»

Lietuvių 

aidotuvių 

nrektorią 

iSRoeiacijos

TURIMI 
KOPLYČIAS 

visose MIESTU 
DALYSE.

1914 metų
Midland Savings spur 

»auja taupymo ir namu 
paskolų reikalus visos mū 
gų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes nore 
tume būti Jums nauding 
u ateuyje

S<s**iTos apdraustos iki 
540,000

2657 W. 69 STREET 
Chicago, fL

TeL 925-7400 
8929 SO. HARLEM AVE^ 
Bridgeview. IIHiiols 60455 

Ta* W M0C

III
MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOSIAT1ON 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO. ILLINOIS 60632
PHONE 254.4470

ANTOINETTE GRIGONIS
Pagel tėvus BREDIS*

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

Jean Clapper, 8 anūkai — Charles Bimba, žmona Charlotte, Mary K. 
Fountaniin, jos vyras BUI Susan Bimba, Peggy Cassaro, jos vyras 
Richard, Pamela Meyer, jos vyras Jerry, James Clapper, jo žmoca 
Judith. Paul Clapper, jo žmona Kathy ir Robin Clapper. 5 proamDad, 
sesuo Kazimiera Astįausfcas, švogerka Veronica Bredis, gimime 
Uršulė Marcinkus, jos vyras Michael ir kiti giminės, draugai bei 
pažįstami.

Velionė buvo žmona mirusio Zigmont Grigonis.
Priklausė Brighton Parko Lietuviu Moterų klubui. Našlių ir Naš- 

liukių klubui ir Joniškiečių klubui.
Kūnas pašarvotas Petkaus-Marquette koplyčioje, 2533 West flat 

Street
Šeštadieni kovo 25 dieną 9:00 vaL ryto bus lydima iš koplyčios į 

Nekalto Prasidėjime, parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojama Sv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Antoinette Grigonis giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsįsveikiinmą.

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

i



Neįkainuojamas lobis ir svarbūs istorijai, kaip ir 
t A įkelta iš 5-to psl.)

kiekvieno kito Lietuvių tautos 
šulo, ir jie prašosi iškeliami į 

spausdinti ir paskleisti visuo- »<iienos šviesą ir atspausdina- 
menėje, išdėstyti bibliotekų lenlmi. 
tynose. Spausdinti reikėtų ne 
praleidžiant nei vieno gabalėlio, 
nei vieno žodžio, nei vienos nuo 
traukos. Gedai būtų, kad tą dar
bą realizuotų specialiai sudary
tas komitetas, koks nors vei
kiantis fondas ar Lietuvių Ka
talikų Federacija, kuriai velio
nis š;mutis vadovavo ir kurioje 
tiek daug savo veiklos buvo įdė
jęs. Tai būtų didžiausias ir kil
niąsias žurnalistui, rašytojui, 
redaktodiui ir visuomenininkui 
Leonardui šimučiui, nusipelnu- 
siam lietuvių tautos sūnui, ne
sunaikinamas laiko nei rūdžių 
paminklas.

Tąja proga prisimintina ir ki 
to nusipelnusio lietuvių tautos 
sūnaus kur nors glūdanteji as
meniniai archyvai, kuriuose į 
tuos pačius įvykius žvelgiama 
iš kito gyvenimo prizmės kam
po, tai, būtent, j buvusio ^Nau
jienų” redaktoriaus socialdemo
krato dd. Pijaus Grigaičio, suge 
bėjusio “vardon tos Lietuvos” 
vieningai kartu su katalikų vei
kėju sen. Leonardu šimučiu su
organizuoti taip svarbią institu
ciją, kaip Amerikos Lietuvių 
Tarybą. Ir dr. Grigaičio archy
vai yra negailestingai laiko rū
džių ėdami, ir jie tiek pat bran-

(Pabaiga)

Burlaivis '’Cutty star

Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

6 KAMB. MORAS, 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% 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 436-787*

T R U M P A i

— Stintų sezonas Michigan’
ežero pakrantėse prie Čikagos i 
prasidės balandžio 1 ir tęsis iki 
gegužės 11 d. kasdien nuo 7 vai. 
vak. iki 3 ryto. ‘

—Barbara Jerome-Baumhart, 
sėkmingai vadovaujanti Stand
ard Fed. Taupymo b-vės ryšių 
su visuomene direktorė ir asis
tuojanti viceprezidentė, su savo 
skyriaus tarnautojais paruošia ■ 
ir įvykdo plan us taupytojų bei 
apylinkės gyventojų, naudai. 
Velykų šeštadienį, kovo 25 d., 
nuo ryto iki vidurdienio cent-1 
rinėje įstaigoje, 4192 Archer 
Avė., bus įrengtas velykinis dar
želis, kuriame Velykų bobutė, 
olandų mergaitės pavidale, svei
kins klijentus ir įteiks velyki- : 
nius paketėlius. Visos Standard ■ 
b-vės įstaigos Didįjį penktadienį ! 
bus atdaros iki 1 vai. popiet, o 
šeštadienį įprastu laiku. i'

— Colorado lietuviai išgarsi- novais. Adelė Mikelevičienė ro- 
no Lietuvą ir lietuvių siekimus dė ir mokė gaminti lietuvių tau- 
suruoštų tautinių grupių pasiro-. tinius ornamentus, o Irena Boč-

dymų metu Heritage centre, 
Denver Co. Be anksčiau tilpu
sių aprašymų, Denver Post dien 
raščio skyriaus red ak t. Nancy 
Burhard kovo 13'laidoje plačiai 
įprašė vietos lietuvių pastangas 
Ir įdėjo pasikalbėjimus su LB 
skyriaus pirm. Stepu Steikūnu 
ir savo darbais bei pastangomis 

; 1 dalyvavusiais tautinio meno ži-

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

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

Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvu, traukinių, 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 dienų.

’ kuvienė dėmesį traukė savo iš
austomis ir audžiamomis juosto 
mis. Betgi daugiausiai dėmesio 
sukėlė Vyto Beliajaus tautiniai 
šokiai, jo medžio drožiniai ir 
pareiškimai pavergtos Lietuvos, 
lietuvių ir išeivijos reikalais bei 
viltimis. Straipsnis iliustruotas 
jo ir I. Bockuvienės nuotrauko
mis.

— Vytauto Did. šaulių rink
tinės kasmetinis pavasario ba
lius rengiamas balandžio mėn. 
1 d., šaulių namuose, šaulių na
mai atidaryti prieš du metus 
(1976 m. gegužės 1) yra svar
bių vaidmeniu Vytauto Did. 
šaulių rinktinės veiklai. Namus 
administruoja Juozas Mackonis 
ir jam talkina Aleksas Brinas.

J. J.
— Lietuva yra reprezentuoja 

ma Čikagos Mokslo ir Pramonės 
velykinėje parodoje, kurioje da 
lyvauja 9 tautos. Gražią, sko
ningai įrengtą margučių, tauto
dailės ir gintaro parodėlę parū
pino tos srities specialistės, p. 
Marija Krauchunienė ir Dr. Pau 
liną Vaitaitienė. Parodą, išsta
tytą muziejaus South Gallery, 
galima apžiūrėti iki Velykų, ko
vo 26 d.

informacijų kreiptis pas Marijų 
Kielą, 6557 S. Talman, Chicago, 
Ill. 60629. Tel. 737-1717. (Pr.)

LAWRENCE, MASS.
Vasario 16-tos minėjimas

NtmaI, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas

2212 W. Cermak Road Chicago, III. Virginia 7-7747

LINKSMŲ PAVASARIO VELYKŲ 
LINKI VISIEMS LIETUVIAMS ..

MARIUS KIEL A
KELIONIŲ Į LIETUVA IR KITUS 

KRAŠTUS ATSTOVAS 
6557 So. Talman Avė., 

Chicago, IL 60629 
Tel. (312) 737-1717

— Vitas Gerulaitis iš JNew 
Yorko valstijos, pasaulinio gar
so teniso žaidėjas, laimėjo Da
vis turnyre visus žaidimus prieš 

. Pietų Afrikos žaidėją Byron 
Bertram, šių rungtynių tragi
komiškas momentas tilpo Eco- 

; nomist dienraščio antradienio 
• laidoje. UPI didelėje nuotrau
koje V. Gerulaitis pavaizduotas 

i sėdint ant rungtynių teisėjo ke- 
Įliu.

— Kr. Donelaičio lituanisti- 
įnėse mokyklose Didįjį šeštadie- 
{nį, kovo 25 d., pamokų nebus. 
Painokos vėl prasidės balandžio 
1 d. įprastu laiku.

< Buv. Liet. Policijos Tar
nautojų Klubas Krivūlė įnalcH 
niai kviečia Jus atsilankyti į: 
TRADICINĮ METINĮ PARENK 
GIMĄ, kuris įvyks 1978 m. baJ 
landžiu 15 d. šaulių Namuose^ 
2417 W. 43 gatvė. •

Programoj: solistė Dana Stan- 
kaitytė ir kiti, šalta-šilta vaka4 
rienė ir šokiai grojant geram’ 
orkestrui.

Dėl rezervacijų šaukti telefo
nais; 523-0148 arba 476-6458. 
Pradžia 7:30 vaL vak. Auka $8.

* (Pr.)
♦ 1978 m. kelionių Lietuvon 

tvarkaraštis jau paruoštas. Dė]

J

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ LINKIME 
savo kostumeriams ir draugams

linki draugams ir klientams

EDMUNDAS VENGIANSKAS Iš

HOLLINGSHEAD OLDSMOBILE
PREKYBOS |MON®S

5370 So. Western Ave. Telef. 476-7000

STANLEY ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS 

Dažo namus iš lauko ir iš vidaus. Darbas garantuotas.

4612 So. Paulina St. Tel. YArds 7-9107

JONAS ir GENOVAITE M ALTORIAI, sav

žiemos laikui praėjus nepamirškite apsilankyti šioje 
prekyboje, čia rasite gausiai naujų ir vartotu automobiliu. 
Lietuvius šioje Įmonėje mielai aptarnauja Edmundas 
Vengianskas

r--------

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARI) A NOREIKIENE

Z608 West IMk SL, Chicago, I1L 60625 • Tek WA 5-2787
DUoIIb Msirinklmas roUot įvairi?

MAISTAS Ii EUROPOS SAN DILIU.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUrrri gift PARCELS SERVICE 
LM1 W. **♦» M., Chlo«e, III. *0*2*. — TM. WA 3-T73r 
033 **. HalrHd At. Chlctf., IIL *0*0*. — r.l RM-332*

Linksmų Velykų švenčių linki 'savo 
klientams, draugams ir pažįstamiemsCONTINENTAL

RESTORANAS

Telef.: 842-9559
3139 So. Halsted Street, Chicago, HL

“LIETUVOS AIDAI”
KAZĖ BRAZDZlONYTt, 

PROGRAMOS VEDĖJA
W0PA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m.
WLNR 1064 FM SaL at 8:00—10:00 p. m.

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

Lietuvos nepriklausomybės 
pasklebimo 60-sios sukakties mi 
nėjinią surengė Amerikos Lie
tuvių Tarybos Lawrenciaus sky 
rius vasario 19 dieną šv. Pran
ciškaus bažnyčios salėje.

12:00 vai. dieną pamaldos šv. 
Pranciškaus bažnyčioje. Pa
maldas laikė k u n. kleb. Albinas 
Janiūnas.

Programą pradėjo A. L. T-os 
pirm. John A. Stundza 1:00 vat 
Tautiniais drabužiaispasipuo
šusių moterų grupė sugiedojo 
Amerikos ir Lietuvos himnus.

Šv. Pranciškaus parapijos 
kum kleb. A. Janiūnas sukalbė
jo maldą.

Kalbėjo Lawrence miesto ma
joras P. LeFebre, kurs pasakė 
gražią kalbą ir palinkėjo gerų 
pasekmių ir t.t

Po pietų pirm. J. Stundza pa
sakė kalbą apie šios dienos ren
giamą programą ir jos darbuotę.

Pakviestas "kalbėti kun. A. Ja
niūnas, kalbėjo Lietuvos klau
simu ir apie jos vargus. Mote
rų grupė padainavo keturias j 
dainas. Joms akompanavo S.i 
Vydybienė.

Pirm. Stundza pranešė, kad 
yra atvykę svečių: P. Cefkaus- 
kas iš Manchester, N. H. ir K. 
Daugėla iš Bradford, N. H. P. 
Ceikauskas rodys nuotraukas 
dar iš demokratinės Lietuvos 
valdžios gyvavimo Jaikų ir iš 
dabartinės okupuotos Lietuvos. 
A Kalbų ir nuotraukų rodymas 
užsitęsė 1:00. Publikos dalyva
vo per 150.

Užbaigus programą, per U. 
Penkų ir A. Studžaitę, aukavo 
po $20: J. Umpa ir F. Vareika. 
Po $10: kun. A. Janiūnas ir J. 
Stundžia Jr., J. Skersys $5. ir J. 
Stackel $2.

Į Amerikos Lietuvių Tarybos 
Centrą Chicagoj pasiųsta $400.

M. Stonie

SUDIEV, ŽIEMUŽE!
4 VIENETU mūras ir garažas. Nau

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

5 KAMB. labai modemus mūro na
rnas ant plataus sklypo, tinkamas šei
mai žavingai gyventi. Arti 73-čios ir 
Kedzie. $39,800.
5 KAMBARIŲ naujo tipo mūro namas 
•r 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. Marauette Parke. Tuoj galite 
ižimti. $27,900.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

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

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 
nuomininkui

4243 W. 63rd SK, Chlcrg* 
Tel. 767-0600.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 trba 737-8S34

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

2612 West 71 Street, 
savininkas parduoda dviejų 

krautuvių mūrinį namą su ar 
be hardware biznio. 55 pėdų 
pločio sklypas, dviejų automo

bilių garažas.
Telefonuoti 476-2427.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4353 So. Washtenaw Ave.

Tai. 927-3559

OWNER selling 2 flat brick 
— 6 rooms each. 
New gas fumice.

2 car. garage.
6030 So. California.

TAISAU IR DAŽAU 
NAMUS

H? VISKĄ NAME 
Telefonuoti: 

523-9867 arba 737-0397 
ALEKSAS

Didžisusiss ksiHų 
pasirinkime^ 

pai vieniateli 
lietuvį kailininką fe

Chicago je

NORMANĄ
BURŠTEINĄ

TeL 253^5826 
(įstaigee) ir 
677-848S

185 North WaSwh Awn®

Oi MI4IC
A—30 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJĄ!

Tiktai S9S pusmečiui automobille 
Liability apdraudimas pensininkam*

Kreiptis

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
525-1775

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtS

Pirdsvirau Ir Tiisymu 
2S46 WEST 49th STREET
Tildu REpobllc 7-194]

Juozo šmotelio

Atsiminimų Skirsneliai
atspausdinti

Gražį lengvai skaitoma ir 
įdomi 250 puslapių knyga su
krauta autoriaus troboje.

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

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Are.
Chicago, Ill. 60629

AR JAU PASIDARĖTE | 
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 4 
padėti teisininko Prano Šalo pa- Į _ 
ruošta, teisėjo Alphonse Wells į 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista * 
knyga —

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna- 

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legaližko- 
mis formomis — &3.50.

Užsakymus su Modčt

— Olli Bhutto pareiškė, kad 
jis labai gerai pažįsta Indijos ka
rius, jis ėjęs įvairias pareigas 
17 metų ir gerai pažįsta karius. 
Jų dvokimas siekia dangų,parei

M. 5 I M K U S 
Notary Publie 

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

šymai ir kitokį blankai. «

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

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

— - . —’ Į7 - _ " I" M —

BESTTHINGSIN LIFE

IMtUBAMCr

listed St.. Chicago 111. 60608.
i

. SUteFarm Ufe.lmuftnceCompany

fcail Frank Zapoll*
¥208^1 W.YSfh st.

GA 4-8654

CAREFUL!
Only you

forest firatl

NAUJIENOS, CHICAGO », ILL— FRIDAY, MARCH 2Ą 1078




