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VENEZUELOS PREZIDENTAS PATARIA 
ATIDUOTI PANAMOS KANALO SRITĮ

Prezidentas Carteris kalbėjo ispaniškai, bet 
jis nepaveikę. Venezuelos karo vady

CARACAS, Venezuela. — Prezidentas Jimmy Carteris bu
vo oficialiai sutiktas, liet kai jis pasakė sveikinimo kalbą ispaniš
kai, tai sutikusieji Venezuelos karo vadai tuojau pradėjo jam 
daryti pastabas.

Pats Venezuelos prezidentas 
Perez pastebėjo, kad ne. kalbos. 
pataisys geresnius santykius 
tarp Pietų Amerikos ir šiaurės 
Amerikos, bet JAV nutarimas 
atiduoti Panamai kanalo zoną. 
Jis pačiam prezidentui Carteriui ____ ___
pasakė, kad veiksmai svarbesni, mies Groton laivu statybos fir- 
negu . kalbos apie “naują 
naujame draugingume.”

Prezidentas Carteris buvo 
tiktas labai mandagiai, bet 
nezuelos kariai nevengė prezi
dentui pasakyti savo nuomonę 
apie būsimus santykius.

Pietų valstybes seka debatus

erą

WASHINGTON. — JAV Lai
vynui prižadėjus General Dyna-

SUSIŠAUDYMAS TARP IZRAELIO IR 
ARAFATO KARO JĖGŲ

TRUMPAI IS VISUR

mai mokėti “grynais”, pradėtų 
šešiolikos atominių povendeni- 
nių laivų (submarinų) statybos 
darbai vėl tęsiami. General Dy
namics buvo pagrasinę sustab
dyti visus darbus, kol Navy iš
mokės $544 milijonus už įvai
rius anksčiau atliktus darbus.

JAV GELEŽINKELIŲ valdy 
Prezidentas Carteris pareis- 'ba paskelbė.kad atšaukia 20,000 

geležinkelių traukinių vagonų, 
kuriems reikia pakeisti 100,000 
ratų tokiais; kurie geriau tinka 
tokiom žiemom, kaip ką tik pra
eitoji.

WASHINGTON.— Sen. Hen-

su-r

kė, kad jo kelionė į keturias už- 
sinio valstybes turi tikslą pa
gerinti tarpusavius santykius 
tarp valstybių, pakelti kultūrinį 
bendradarbiavimą ir sustiprinti 
ekonominius ryšius. i

Tuo tarpu Venezuelos prezi-Į ,
dentas Carlos Andres Perez 7 M; Jacks*n P^no be
kreipė dėmesį tik į viena prob-Į™ admimstraciją kuo greiaau- 
lema - Panamos kanala.’ Jis pa siai uzmegsti pilnai santykius 
brėžė, kad Pietų Amerikos val-lsu kinija’ Patardamas labai at-

Prezidentas Jimmy Carteris Ir ponia prezidentienė Rosalyn Carter 
vakar buvo Venesueloj ir tarėsi su vyriausybės ir visuomenės atstovais. 
Rytoj jie skrenda i Braziliją, kur tarsis su vyriausybės atstovais.

PASIPIKTINĘ SALVADORO ŪKININKAI J^R^0R1 
NORI DIDESNIO ATLYGINIMO “ ,Y - ne McMullen, buvusi Chicagos

.. | • • i "miesto kdmisk>nierė vartojimo
Valdžia rengiasi bausti ūkininkus, vietos bažnyčioj i pirkiniams.-sukėlusi audrą savo 

vedusius pasitarimus streikui laimėti kalbomis,--įtardama, kad meras
SAN SALVADOR, El Salvador. — Visame krašte nedideli 

ūkininkai ir laukų darbininkai labai nepatenkinti žemės savinin- keliant važmos 
kų mokamu atlyginimu už darbą laukuose.

Valdžia yra pasiryžusi siųsti 
kariuomenę į kaimus ir suimti 
visus streikuoti raginusius Jau

tus su Taivanu ir atstatant for- kų darbininkus.
Praeitą antradienį apie tūks-

NEBE TOLI SAULĖS 
DIENA

Beginas, nutraukęs derybas, prašo Egipto 
prezidentą vėl jas atnaujinti

BEIRUTAS, Libanas. — Libano demarkacijos zonoje, visai 
visai netoli Litanijos ir^ės. Eben Asaki kalnų pašlaitėje, trečia
dienį ėjo smarkus ugnies susikryžiavimas tarp palestiniečių ir 
Izraelio karo jėgų.

Kitoje kalnų pusėje buvę 
Jungtinių Tautų švedų kareiviai I 
žinojo ir girdėjo apie vykslan-! 
ti susišaudymą, bet jie nekrei-j 
pė jokio dėmesio. ! . . ,x ' jais pasaulinio bokso čempionoŠvedai zmojo. kad Izraelio kaU- > . • .......... titulą turejes buvo naujai įski-ro jėgos rengiasi šia savaite pa-l , . ‘ . , .. .. T ‘ , lūšio konkurento Leono Spinkssitrauktj is Libano. Jiems taip . ...... . z. . » nuo pedistalo nuverstas be vil-pat žinoma, kad Jasir Arafato*. . ,. . .. .. ,.. 1 t’es del pažengusio amžiaus—vadovaujamos jėgos pasižadėjo. .. ... .... . . . . . ,. T . . . i vėl įskilti boksininkas .>.u>am-padeti Jungtinėms Tautoms igvi , ,.. ' I med Ali susirupmo savo istex-vendinti paliaubas. : . ., Jliais. Nuostatai reikalauja, kad Į 
Jungtinių Tautų karo jėgos su-j 
stabdytų demarkacijos zonoje i 
vyks t an č i u s su sirėm im u s 
tuo tarpu Jungtinių Tautų karo 
jėgos nėra tokios gausios ir ne
turi reikalingų ginklų Izraelio 
ar palestiniečių karo jėgoms nu 
ginkluoti.

švedai būtų bandę suvaldyti 
palestiničius, bet jiems aišku.

• Bilandic. turėjęs “interesą” pa-J kad rienas kitas švedas būtų 
__ ; kainas ir nukentėjęs, švedų karo vadas 

buvo atleista iš tarnybos, pasi- laukia daugiau sustiprinimų 
: skelbė kandidatuosianti Chica- įsakymo iš Jungtinių Tautų ka*t milijonus) ir kt..

Ji iro vado gen. Silesvano įsakymo.; tarp $2 milijonų ir $3.5 mdijo-

KUR DINGO ALI 
MILIJONAI?

CHICAGO. — Atvejų at ve-

Byr

Ali biografijoje ir garsinimuo 
sė skelbiama, kad Muhammed 

bet J Ali savo kumščiu uždirbt? virš 
$18 miljonus ($4^,051.117). Dėl 
laimės nepastovumo, pajamoms 
kylant ir krintant, dar i960 me
tais, už rungtynes su Cleveland 

j Williams gavęs $405.000,jis dar 
turėjo $46.575,000. l>et užėjus 
"blogiems metams” — išmokė
jus menedžeriui $16 milijonų, 
visus pajamų mokesčius, dviejų 

ir divorsų išlaidas ($200,000 ir $6 
jam beliko

stybės labai atidžiai seka Šiau-Įsar^ai įtraukiant visokius sai« 
rėš Amerikoje vykstančius de- tus su Taivanu ir statant for- 
batus ir daro išvadas iš kiekvie- malius Somatinius santykius .
no pareiškimo. Jis pabrėžė, kad su Pekinu ir Padedant Kinijai tantis supykusiu lauku darbinin 
nutarimas atiduoti ar neatiduoti , PiInai išvystyti ir išnaudoti joslkų su piautuvais nusileido į Tne 
Panamos kanalą Panamai dan-Į begalinius aliejaus laukus. nancigo miestelį ir reikalavo di- 
giau padarys geriems valstybių WASHINGTON. — Maisto MS'” ygimm° ls zemės savi‘ 
santykiams, negu kalbos ir pa- Vaistų Administracija (FDA)
stangos stiprinti ekonominius: patikrinus iš užsienių importuo-
ryšiųs. jjamą Laetrile siuntinį, taria- 
Kiti klausimai nustumti į šalį vaisto nuo vėžio, rastos pa- 

_ . / vojingos chemikalo tabletės,
Prezidentas Carteris pakarto- j įurjos (ga]į sukelti fatališką 

tinai pabrėžė, kad Panamos ka-|]craujo ligą. Tos tabletės gamin 
nalo yra svarbi problema, kadj^os Vokietijoje, o pagau 
Pietų. Amerikoje yra ir lęitui^ Laredo, Tex., ir sunaikintos, 
svarbių problemų. Pimon^ eilėn, ppA perspėja, kad konfiskuota 
ten visiems reikia susirūpinti .4,500 tablečių, užvardintų kaip 
pagrindinėmis žmogaus, j amygdalin (amygdalin yra Lae- 
mis. vėliau reikia visiems page-Itri]ėg chemiškas vardas), bet vi 
rinti pragyvenimo šaltinius. Vi- buv0 chemikalas
siems bus linksmiau .ir ramiau 
gyventi, jeigu kiekvienas kraš-

1 nancigo miestelį ir reikalavo di- 
I dėsnio atlyginimo iš.žemės savi
ninkų,

Į San Pedro miestelį nuo kal
nų nusileido 35,000 laukų dar
bininkų su mačetėmis.

Policijai pavyko suimti kelis 
laukų darbininkus, kurie daly
vavo vietos bažnyčioje praves
tame susirinkime.

Vyriausybė bijo, kad laukų 
darbininku streikas nepraplįstų 
visame krašte.

CHICAGO. — Prieš 8 metus 
balandžio 22 dieną tūkstančiai 
amerikiečių celebravo žemės 
Dieną.

Šiemet gegužės 3 dieną jie ce- 
lebuos Saulės Dieną, vertinda
mi saulę kaip "vienintelę pasau
lyje neišsemiamą, atspėjamą, 
egalitarinę (visiems lygi), ne- 
terišianti. saugi terorizmui ne
pasiduodanti ir laisva energijos 
versmė”.

PADEGĖ NAUJAI
PASTATYTĄ VIEŠBUTI

Vakar, trečiadienį, kita jau
nų studentu grupė priartėjo

• ; ■ . j T . ’. ” įprie Naritos viešbučio, pastaty-
I db SU-|to visai §aba naujo aerodromo.

Diktetorius nenori kalbėti apie.keha fatališką kraujo bgą an-|jie pradėjo metyti į viršų bom-

dipyrone, kurs pernai skelbtas 
. kaip naujas vaistas nuo karščio, 

to gyventojas nebadaus ir turės* jau uždraustas, ka- 
pastogę.

ranulocytosis.
— Iš Izraelio atvažiavęs 55

žmogaus teises
Venezuelos karo vadai ne

kreipė reikalingo dėmesio į pa-’metų amžiaus Eliser Glicklich 
staruosius prezidento žodžius.'pareiškė Frank Walus byloje. 
Jie yra įsitikinę, kad Panamos,kad karo metu Walus jį mušęs 
kanalo klausimo yra pats svar- Į gumine lazda darbo metu. Vie- 
biausias. Jeigu kanalas bus ati-jną kalinį jis mirtinai užmu- 
duotas panamiečiams, tai visos šęs.

bas, išdaužė langus ir padarė 
žalos. Policija ir šiuos jatinuo 
liūs suėmė ir atidavė teismui.

Saulės Dienos iniciatorius ir 
akstinas yra Denis Heyes, bu
vęs nacionalinis žemės Dienos 
koordinatorius 1970 metais.

Sen. Charels Percy (R.-UI.), 
Saulės Dienos rėmėjas, pasakė, 
kad “piliečiai visame krašte jau 
organizuoja saulės muges 
(fairs), demonstruoja saulės 
technologijas, konferencijas ir 
edukacines programas”.

Sen. Percy įteikė rezoliuciją, 
kurią paremia 52 senatoriai,kad 
gegužės 3 d. būtų paskelbta Sau 
lės iena ir prašo Prezidentą pa
skatinti publiką dalyvauti bei 
įpareigoti joje dalyvauti fede
ral ines įstaigas.

gos mero (majoro) vieton. . ___ .
; pasigyrė, kad draugai,- giminės. Tokiam įsakymui neatėjus, ka- nu.
tarnybos kolegos ir nepažįstami riai nesikiša į kautynes, 
žmonės ją skatiną kandidatuoti * 
ir ji esanti tikra, kad gaus 98 
nuošimčius balsų.

Mrs. Bime savo kandidatūrą 
paskelbsianti po poros savai
čių.

Ji pasakė, kad privačiai pra
vesti “šiaudiniai rinkimai” pa
rodė, jog mero Bilandic popu
liarumas “smarkiai nukritęs.” o 
jos pakilęs Renkant mirusio me
ro Daley nebaigtam terminui už 
baigti Bilandic gavęs tik trupu
tį daugiau, kaip 50% balsų, 01 
privačiai surengtuose šiaudi
niuose balsavimuose tik 29.4%.

Beje, stipriu kandidatu Chi- karo meto sąlygose, 
cagos mero pareigoms reiškiasi 
41 wardo aldermanas C.' Pucin- 
ski.

GRYNAM ORUI PASISODINK 
MEDŽIŲ

HICAGO. — Galima pačiam, 
be ekstra išlaidų, pasidaryti oro 
apsaugą nuo taršos, pasisodi
nant medžių aplink savo namus. 
Nauji patyrimai rodo, kad au
galai, ypač medžiai, sugeba iš 
atmosferos sutraukti ir pašalin
ti didelius kiekius dujų ir me
džiagų dulkelyčiu. rašo Chica-

Asaki kalnų pašlaitėje vyko 
susirėmimas tarp Izraelio ir pa
lestiniečių karo jėgų. Atrodo, 
kad šį kartą iniciatyvą turėjo 
palestiniečiai. Jie užpuolė ra
miai pašlaitėje įsikasusius iz
raelitus. Pastarieji nemanė, kad 
palestiniečiai būtų pasiekę kal
nų pozicijas ir padarė izraeli
tams gana daug nuostolių.

Izraelitų artilerija ir aviaci- _. . .
ja bandys išnaikinti geras pozj-įgo Sun-Times mokslinis bendra- 
čijas užėmusius palestiniečius.} darbus Arthur J. Snyder.

1 Jungtinių tautų karo vadovybėj Yale universiteto mokslinin- 
Įžino, kad palestiniečiai nori pa- kai patyrė, kad medžių lapai pa 
rodyti savo gajumą ir sugebėji
mą vesti kovą labai sunkiose todais. Jie oro taršą (dujas ir

iai ina iš oro teršalus dviem me-

i

KATMANDU, Nepal. — Ge
gužės 28 dieną čia ruošiama iš
tisos savaitės celebracijos atžy- 

|inint 25 metų sukaktuves, kai 
„ , , .X . . . I pirmoji ekspediciia “nugalėjo’—Kubos pakraštyje rusai sta-

otnariamams bazę. Manomu Everest<> Per te
kad amerikiečiai protestuos 
pareikalaus sovietų narlaiviųs 
iškelti.

laiką keturiolika ekspedicijų 
įvyko — dvylika iš Napalo ir 
dvi Iš Kinijos pusės.

KALENDORSUS

Kovo 30: Kornelija, Regulas, 
Medą, Dorgailė, Danulis, Rykis.
Saulė teka 5:39, leidžiasi 6:12
Oras: Truputi Šiltesnis,

— Saudi Arabija nori sude
rinti aliejaus kainas su dolerio 
verte.

— Viena Namibijos juodžių 
grupė, ginkluota ilgais peiliais,, 
nužudė kitos grupės vadą C2e- 

* mente Kanuto. Dabar bijoma, 
kitos problemos bus išspręs-’kad neprasidėtų kerštas tarp 
fr». gitarinių.*

MINISTERIS WEIZMAN 
SKRENDA Į KAIRĄ

TELAVIVAS, Izraelio. — Iz
raelio karo ministeris E. Weiz- 
man antradienį išskrido į Kai
rą, kad galėtų susitikti su Egip 
to karo ministeriu gen. Gama
sy. Jiedu aptars pačius paskuti* 
nius Izraelio pasiūlymus Egip- 

!to taikos deryboms ir pasitrau- 
Į kimui iš Sinajaus pusiasalio.

*

Patirta, kad Egipto ambasa-

SAN FRANCISCO, CaL—Pir 
madienį 11:50 v. prieš piet, elek j 
trai sugedus, liko be energijos į 
miesto finansų ir marina dist- 
riktai, bet tik per 10 minučių, 
tik Mission, Portrero ir Bay- donai suskrido į Kairą, kad ga- 
shore distriktų gyventojai elekt-[ lėtų susipažinti su pačiais pas- 
ros turėjo laukti daugiau kaip j kutiniais Izraelio taikos pasiū- 
90 minučių ir ilgiau.

— Iš Kubos paleisti 6 ameri
kiečiai tvirtina, kad 1970 me
tais Kubos kalėjime buvo nuo
dytas Allan G Schwander, pa
bėgęs į Kubą ir susižavėjęs Ku-

lymais ir žinotu kaip jiems aiš
kinti paskutinį egiptiečiu žing
snį.

— Japonų policija įsiveržė į 
Narita aerodromo bokštą ir iš
valė visus ten susispietusius [turės visai kitokias 
jaunuoMus.

dulkes) suima ir metabolizuoja 
vado-iį atmosferą arba nekenksmin- 
^ra jgai išskrido žemėje. ‘Tai tikrai 

tet į Į jaudinantis atradimas”, pasakė 
Smith, mišku 

patologijos profesorius.
Studijos toliau tęsiamos.

Jungtinių Tautų karo 
vybė nekreipia dėmesio j 
fato taikius pareiškimus, 
kovos lauke esančius palestinie-Į pr William H. 
čius.

'Pastarųjų karo vadas patarė 
Jungtinių Tautų kariams nie
kad nesustabdyti palestiniečių 
ir nepastoti jiems kelio. Jeigu 
Jungtinių Tautų kariai drįstų 
tokį dalyką padaryti, tai pales
tiniečiai panaudos ginklus, o nu 
kentės Jungtinių Tautu 
Prancūzai susikirto su 
niečiais Tyrės srityje, 
dams tenka su jais eiti 
ton Asaki pašlaitėse.

TELAVIVAS. Izraelis. — Iz
raelio premjeras Menahem Be
gin pasiuntė laišką Egipto pre
zidentui Sadatui, prašydamas 
jį įsakyti tuojau atnaujinti tai- o tiktai vėliau egiptiečiai 
kos pasitarimus. Premjeras Be
gin tvirtina, kad šį kartą pasi 
tarimai turės būti sklandesni. 
nes Izraelio delegacijos nariai 

instrukci-

— Amerikiečiai ieško sateli
to, nukritusio į Atlantą. Jis pa
stebėjo kad jis staigiai pradė
jo ’c’, tls.

Jaš.

kariai, 
palesti

akista-

Izraelio karo ministeris Ezer 
Weisman nuskrido į Kairą ir su 
sitiko su Egipto karo jėgų va
du gen. Gamasy. Apie juodvie- 
jų aptariamus klausimus tuo 
tarpu nieko nebuvo paskelbta. 
Atrodo, kad gen. Gamasy turės 
informuoti prezidentą Sadatą 
apie naujas Izraelio koncesijas, 

nu
tars, ką toliau dary ti. Jie prisi
mena. kad Izraelio premjeras 
Begin nutraukė darybas sausio 
mėnesį, kai pareikalavo palikti 
Sinajaus pasienyje Izraelio ko
lonistų grupes.



bei nuobodus ir liūdnas, fi lest

(7514

Velykų bobutė atsiuntė Aldutei tokį didelį paketą, kad (jis pro duris netilpo.

kibina... Don Pfloto

MINTS IR BENZINAS

žemai, aut Mičigano bulevaro, 
Benzinas milijonus ratų varo, 
O Čia, kur knygų rūmas kyla — 
Valdovė yr’ minds, kuri nedyla.
Sudyla tobulos mašinos 
Ir nuolat išdega benzinas. 
Net gatvės veidas raukšlių gauna, 
Kai milijonai' ratų šauna, 
Tik čia — minties gyvos

[šventykloj;
Nedyla niekas... Ir skaitykloj —J 
Svajonių, darbo, įtempimo — i 
Vaisius visi be saiko ima, 
Suėmę nešasi į gatvę 
Ir visur papila jaunatvę^, 
— Šlamėjimas ir žingsniai lėtL. 
Ūžimas tik lauke girdėtis.

ryū kitu būdu legalizuojant . t
pornografiją. Pornografija ta- Surinko Ir redagavo teisininkas Jonas Tusias 
po įrankiu revoliudjoe vykdy
mui ir komunizmo plėtimui. 
Siūlau už juos pasimelsti ne iš 
maldaknygių, bet iš rekomen
duojamų pornografinių knygų...

Žinių žinovas

Svieto lygintojas kapitalistiniame pa
stolyje atlieka komunistinės valdžios 

funkcijas

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMĄ VYČIUS

Praeities šaknys ir 
margi dalykėliai

Taip, ponas Nerimąvičiau, šį 
kartą įsigilinsim-į praeities šak 
uis ir šiaip sau margus dalykė
lius. šaknis, ponuli, žmogaus, 
tautos ir augmenų gyvenime 
yra pagrindinis dalykas. Tik 
grybai, pelėsiai ir kiti mažos 
kokybės augalėliai neturi šak
nies. Jie dygsta ir auga be nie
kur nieko. Žmonių šaknys ran
damos net mažne keturių mi
lijonų metų senumo. Tai bent 
šaknys, ponuli!

Mane įšokiravo (suintriga
vo) Marės Leakey vėliausia at
rasta žmogaus šaknis — molyje 
įminta pėda prieš tris ir pusę 
milijonų metų. Toji pėda- liu
dija, kad jau tada žmogus gy
veno, ėjo prie duobės atsigerti 
vandens ir įmynė į molį. Tai 
įvyko Afrikoje. Mokslininkai 
gali būt tikri, ta pėda buvo ne 
žemaičio.

Ir tai ne pirmas atradimas. 
Keliais metai anksčiau Rikar
das Leaky, Tarkano paežerė
je, Afrikoje, rado žmogaus pa
laikus trijų milijonų ir 800 tūks
tančių senumo. Tiksliai apskai
čiuota, kad tas žmogus buvo 25 
mėtį amžiaus, tik nebuvęs gali
ma nuštatyti, kokia mirtimi jis 
mirė.

Kitoje vietoje Marė Leakey 
rado subrendusio vyro ir penkių 
mėtų vaiko dantis ir žandikau
lius. Tie radiniai buvę 3.75 mi
lijonų metų senumo. Leakey 
šeimai taipgi priklauso radinys 
kaulų 16 metų mergaitės, gi
musios prieš 3 ir puse milijonų 
metų.

Taip mokslininkams besidar
buojant, rasta tokių garsių žmo
nių palaikai kaip: Australopi- 
tikūs Afrikanus. Afrikan Ro- 
hustus, Homo Habilis. Homo 
Erektus. Homo Sapiens į kiti. 
Bet tarp anų garsenybių nebuvo

nei vieno Homo Samogitus, ar 
j Homo Utuanus*

Vis tiek, ponuli, šių dienų žmo 
nes gali pasididžiuoti, kad jų 
šaknis yra sena ir tvirta. Pasta
rieji du homos leido savo šaknis 
kitoj žemės rutulio pusėje ir, 
kiek žinau, jie nesijaučia nu
skriausti. Juozas šmotelis

JEIGU JUODAS BUTŲ 
BALTAS

JEIGU vienas parašytų, 
Kits jį nerašyt prašytų, 
Nuogą laikraščiuos paaišytų, 
Ant galvos kuolus tašytų, 
Skiedras su smala maišytų, 
Tom skiedrom jį apkaišytu, 
Apkaišytą nupašytų, 
Nupašytas — vėl rašytų, — 
Tokia dviguba pekla 
Tai kultūrinė veikla.

JEIGU juodas būtų baltas, 
O tas baltas dar pabaltų, 
Tas pabalęs būtų šaltas. 
Ir tas šaltas šaltų, šaltų, 
Kol nuo šalčio net sušiltų, 
Ir į jį vėl šaltą piltų, 
Juodą, baltą, šiltą, šalta, 
Su baltai šiltu sumaltą, 
Dar juodai šiltu atskiestų 
Ir apteptų šaltu sviestu, — 
Tokia košė laukuose 
Būt bendruomenės dvasia.

Antanas Gustaitis — 
Anapus teisybės

Mafija ir KGB
Mafijos boselis aiškino parei

gas naujam blogųjų darbų vyk
dytojui ir sakė:

— Rusijoje mūsų .darbą at
lieka KGB...

— Kas yra ta KGB? — teira
vosi naujasis smaugikas. Bose
lis jam ątsakė:

— Kvailiau, tai yra valdžios, 
agentūra, nes Rusijoje jokių 
privačių biznių nėra.

Avangardo 
aukštinkojizmas 

(Vietoj feljetono)

Mūsų literatūros istorijoje “le 
dus pralaužė’’ per amžius po si

fonais slėptiems dalykams du 
: romaninis tai — K. Almenas su 
“Sauja skatikų” ir Icchokas Me- : 
ras su “Striptizu”, — abudu su 

j premijuotais mm a na L^, 

; Linksma girdėti ir skaityti, 
kad mūsų dvasininkai su porno 
grafinių romanų pasirodymu

MODERNIŲ LAIKŲ ŽINIOS

— Iš Italijos atėjo žinia apie 
modernų gyvenimą modernia
me kondominium name. Mr. 

j Giovanni G. norėjo rasti s&Vo 
j žmoną viengungio bute, Itodėl 
{nusileido virve, prie jo lango. 
Ten žmonos nebuvo, bet trys 
moterys, kurios Mr. G. sumušė 
ir be virtuvės nuleido žemėn. Da 

jis gydo kojos kaulą myli
mos žmonos prižiūrimas ir glo
bojamas.

— Modernių plokštelių gamy
bos sostinėje Nashville mieste 
yra puošnus pornografinių fil
mų teatras, žinomas EUwest 
Stereo teatro vardu. Viename 
kambaryje būrys \vtu žiūrėjo 
vieno vyro seksualinį filmą ir 
patys tenkinosi. Kulminacinia
me perijode į kambarį įėjo de
tektyvą vaizduojantis vyras, su
rinko jų pinigines, perskaitė 
konstitucines teises ir pasišali
no.

— Radnor, Pa., policija su
laikė įtariamą, pririšo prie jo 
galvos bei rankų kopijavimo 
mašinėlę ir, paspaudus mygtuką, 
ris gaudavo atsakymą “Jis me
luoja”. Nors įtariamasis viską 
prisipažino ir tai patvirtina tei
sėjui Irai Grab, bet teisėjas smar 
kiai išbarė policiją už tokį tar
dymo metodą. ;

— Komunistinė valdžia, ma
tydama, kad tiesioginiai negali

Meszka su savo vaiku
Rūstybė yra trumpas pasiutimas

(Tfday»)

Jei Kongresas tokį komitetą sudarys* nėra abejonės, 
kad Amerikai ir visam pasauliui galutinai paaiškės fak
tas, žinomas visiems pabaltiečiams, kad jų valstybes ne 
savo noru, ne per “liaudies rinkimus” įsivedė komunis
tinę tvarką ir prisijungė prie Sovietų Sąjungos, bet per 
sovietų jėgos veiksmus, prieš kuriuos šios mažos tautos 
negalėjo atsispirti

Žemiau dedamas šio didžiojo pabaltiecių draugo 
kongresmano Kersten rezoliuciją Nr.231 JAV Kongresui

WHEREAS, the government of the United States 
of America maintains diplomatic relations with, the go
vernment of the Baltic nations of Lithuania, Latvia and 
Estonia and consistently has refused to recognize their 
seizure and forced incorporation into the Union of So
viet Socialist Republics, h

NOW, THEREFORE, be it resolved, that there is 
hereby created a select commitee to be composed of se
ven Members of the House of Representatives to be ap
pointed by the Speaker, one of whom he shall designate

Meszka įsilipo į medį, kur bu
vo bartis btczių, meaaus kopi
nėti ir įsivedė savo vaiką. Tada 
ateina žmogus ir meszKiukas] as chairman. Any vacancy occurring in the membership 
pamatė. Meszka ėmus medaus, of the committee shall be filled in the same manner in 
isz barties pati ėdė ir vaikui siu-j which the original appointment was made.
iė ėsti, bet meszkiukas negalėjo 
į žmogų atsižiūrėti, nes dar pir
mą sykį pamatė. Jam iszrodė 
oaisus sutvėrimas. Meszka ėdė 
medų ir vaikui davė, bet tas 
neima medaus, tik į žmogų žiu-

Czion meszka isz vieno sykio 
perpyko kaip ugnis užsidegus 
ir su kumsčzia smogė į galvą 
teip labai, jogei meszkiuka už- 
muszė ir tas nuo szakos medžio 
kaip maiszas ant žemės nupuo
lė ir kaulai jo sutrupėjo. Tada 
nusigando meszka, nulipo že

ku ir pradėjo verkti, ir rėkda
ma piktu balsu nesziojosi nu
mirėlį po gire penkias dienas.

Nevienas tėvas ir motina yra 
tikri meszkinai: be jokio rei
kalo paleidžia savo piktumą ant 
valės, mažus kūdikėlius musza 
su kumsziomis, sutranko silpnus 
ju kaulelius, pagadina ju kū
nelį, ir maži kudikėlei be laiko 
mirszta nelaimingai, o tėvai ant 
szermenu rėkia, kaip meszki- 
nai, patys kūdikius nudaigoję.

(Iš Pamokslai Išžminfies ir 
Teisybės 3-Čios laidos 1906 m.).

PfeOd opol i tiki e ri a i pataria veiksniams 
kreiptis j Jungtines Tautas, bet patys 
ten neįteikė peticijų ir jas kažkur 
laiko ateičiau kad 9*1 q’u pasigirti 
Lietuvos laisvinimo darbais ir tam 
tikslui rinkti i£ /Žmonių pinigus., o 
gal jiems uždraudė įteikti bendradar* 

biautojai ar tiftininkai?

niais ir budingas moralines pro 
švaistės bei kontroversijas. Pa v., 
kun. V. Bagdanaričius teigia: 
‘Taip pat maldos toje -knygoje 
parodo Mero religinį įsijautimą- 
Kai kurios maldos net tiktų mal
daknygei... nes Stripfizas apibū
dina žmogaus kančią. Priespiū- 
da nusipnina žmogaus kūną ir 
palaužia jo protą”.

Ir aš, prisiskaitęs lietuviškų 
pornografinių fdrrtarių, sužino
jau, kad iš Stripfižd Sinaldų” 
galima melstis, tšigi, škėityti 
būžnyčiėje. Tai gal gal&na 'bū
tų melstis ir iš krautuvėse da
bar legaliai pžtrdūvinėjarūų por 
uografinių žūrn&žū?...

Atrodo, k£d koVa dėl ttidra- 
lės jau pralaimėta, kai kataii- 

Ikiškoji spauda ją propaguoja, 
gina ir giria. Labai seniai šveb-l 

J lieji kovojo su pagundon vedan 
čiais demonais, Senasis Goethės 
Faustas vos savo dūšios nepar
davė šėtonui, kad jam anas jau 
nystę gražintų, tuo tarpu kiti 
saw privačią Uodegą arft kala
dės pasidėję botagu užplakda
vo... Taigi jšu anais laikais vi
sokių būdavo, bet jų nereikėda
vo, o tik dabar labai prireikėjo.

Dabar gi, anot kun. V. Bag- 
danaričiaus, atrodo, kad buvo 

Ižus vaikas, bet ji turi kiekviena {kvaila taip daryti, kadangi prie- 
. Jei nori, kad vaikai Ispauda nusilpnina žmogaus kū

ną ir palaužia jo protą. Taigi 
save suvaržyti neiipsimdka. Net 
“Gimtasis kraštas” krečia juo
kus ir užpila medaus ant <4Sau-| 
jos skatikų”, džiaugdamasis, kad 
net Lietuvoje atskambėjo išei
vijos protestas dėl tų skatikų. 
O ideologinės skerdynės plečia-

Režisierius instruktuoja artistus 
prieš TV vaidinimą.

Tėvai ir vaikai

Pasaulyje yra vienintelis gra-

motina. , 
lengvu būdu išmoktų vertinti 
pinigus, reikia iš jų pasiskolin- 

I Ii. Dabar yra daugiau blogų vai 
kų. nes jie negauna arba ma- 
žai gauna beržinės košės. Pir
muosius tris metus tėvai moko 

s vaiką kalbėti. sekančius 16 
i metų lavina jį tylėti. Vaikai tu-

Atvelykio apno

Mogaryčkij

Mdteris įėjo į mėsinę ir gar
siai paprašė du svaras smegenų. 
Pastebėjusi, kad visi žfhcmės i

The committee is authorized and directel to conduct 
a full and complete investigation and study of Said 
seizure and forced "incorporation” of Lithuania, Latvia 
and Estonia by the USSSR, including in such investiga
tion, but not limited to, secret agreements pertaining to 
the Baltic nations between the USSR and German Nazi 

' regime in the years of 193940; treaties between the Bal
tic nations and the USSR and the violation thereof ; the 
infiltration of the Baltic nations by Soviet agents and 
the invasion of the Baltic nations by the Soviet armed 
forces in the years 1939-40; the fraudulent election sys
tem imposed upon the Baltic nations in the year 1940 to 
insure the election of persons favorable to the USSR 
and inimical to the Baltic nations and the Baltic peoples.

The committee shall report to the House (or to the 
Clerk of the House if the House is not in session) as 
practicable during the present congress the hesult of its 
investigation and study, together with such i^čomėiida- 
tions as it deems advisable.

For the purpose of cariying out this resolution the 
committee, or any subcommittee thereof authorized by 
the committee to hold hearing, is authorized to sit and 
act during the present Congress at such times and places 
within or outside the United States, its Territories, and 
possesions, whether the House iš in session, has reces
sed, or has adjourned, to hold such hearing, and to re
quire, by subpena or otherwise, the attendance and testi
mony of such witnesses and the production of such 
books, recdhds, correspondence, memoranda, papers, 
and documents, as it deems necessary. Subpena may be 
issued under the signature of .the chAirihah of thė com
mittee or any member of the committee designated by 
him, and may be served by any vėfšph dėsighhted by 
such chairman or member.

A. SNIEČKUS MASKVOJE PUOLŽ KERSTEftO 
KomiTeT£ IB WiKsNiUs

’ (“Naujienos” Nr. 1-19 1953 gegužės 20 d. ■)
Balandžio £abaigdjė Maskvoje sušaukta Sovietų Są

jungos Aukščiausioji Taryba, kaip paprastai, “vienu bai
su” patvirtino ankstesnius nutarimus ir patvarkymus, 
Krymo įjungimą į Ukrainos tėritoriją, draudimą svėthii-

chanikas, norėdamas -juo atsi
kratyti, pasakė: — Išleisk iš sa
vo karo padangų surūgusį orą ir 
pripumpuok naujo, tavo mašina 
eis kaip sviestu patepta...

• Mimo draugas featfgas vis 
eidaVo pas gydytoją skųsdama
sis savo bėdomis. Gydytojui at
sibodo jį čiupinėti ir nieko blo
go nerasti, patelefonavo vaisti
ninkui: ‘^Kai ateis klientas* su
taisyk jam nudažyto vandens 
bonkutę ir pasakyk, kad tu pats 
sutaisei. Sutarta, padaryta. Pa
cientas iškart išgėręs “vaistus’’, 
atėjo vaistininko pasveikinti, 
kad dabar jis labai gerai jaučią-

kesnru klfcūšnnu, noTint padėrfidhstnfoti žodžid 7lžtisv^y’ 
baVo leista kai ką £r pakritikuoti.

Ta proga savo pasakytoj kalbdj ir A. Sniečkus reiš
kė nepasitenkinimu, kodėl li£i šiol Lietuvoje nepastaty
tas superfosfato fabrikas, nurodė, kad reikėtų ir auto
mobilių — traktorių atsarginių dalių fabriko, maldavo, 
kad TSRS elektrinių ministerija bent ligi 1955 m. pra
džios ištesėtų savo žodį ir “plačiu frontu pradėtų staty
bą” pažadėjusios prie Kauno pastatyti elektros jėgainės 
etc. Nurodęs, kad “šiais metais sukanka 10 mėtų nuo tos 
dienos, kai T. Lietuva buvo išvaduota nuo hitlerinių gro
bikų”, toliau tokiais bolševikiniais terminais gyrė sovie
tiškiesiems imperialistahis laisvosios Lietuvos paVoTgimą: 
"Nugarmėjo į praetį kapitalistai, dv&ritiinkai, buožės, 
lupikai.. Lietuvių tauta, įžehgtlsi į tarybinį vystymosi 
kelią, įsigijo savo laimę broliškoje TS tautų šeimoje, pa
siekė didelius laimėjimus ūkinėje ir kultūrinėje statybo- 
lA. r -•

Į “Mano vyras jau senhi netufėjo 
smegenų ir jų užsirfotėjb”.

# Studentas norėjo gauti val
dinį darbą prie statomos užtvan
kos & pildė pareiškimą. Pagrin
dinis klausimas buvo “Ką reiš
kia liydrodfnanuka-n Studen
tas pagalvojo ir atsakė:.“Jis reiš
kia, kad aš fiegausiu darbo“.

e Visi mėgsta pasakoti savo 
pčbblčmhs Tr dūdti kTOerris pa
tarimas. Vieton 16, ar negeriau 
būtų problemomis pasikeisti?

• Sandaros 3 nr. praleistas 
per k'OŠtuvą Anupro ketu&fris, 
būdingas Akiračių kritikams: 
Bet neilgai mums teks laukti. 
Kai kritikai pradės vėl staugti: 
Kritikuos jie Aftą, Bfelfą,
O Mikui numaus seną paltą.

• Aš žfrlati tik viefcų teisingą 
atrtomobHių mechaniką heHuvį, 
kuriam atsibodo įkyrufc khj^n- 
tas. kuris nuolat skundėsi, kad

rėtų sukurti savo šeimas kiek si dėl ideologinio aukštinkoji/- 
galima anksčiau: inazuau būtų.mo. Jeigu neturėtume linksmų 

i pykčio ant tėvų ir ant \aidžios.’dalykų, tai gyvenimas būtų la- jo mainai kažko trūksta... Me-
galinia anksčiau: i 
pykčio ant tėvų ir ant valdžios.!

li Kur tik komunistai koją 
/kelia, ten prasideda pragaras, 
Vergija, kančios Ir karai. Vidti- 
rrnfai Rytai kariauja dėka kO- 
rrtumštų įsimaišymo j svetimus 
reikalas. Tas pats vyksta Etio
pijoj, Afrikos respublikose. Ko
munizmas yra* visam pasauliui 
destruktyvus. Gera valia komu
nizmo santvarka dar niekur ne- 
būvd įvesta, O tiktai smurtu ir 
prievarta. Tačiau yra ir tokių 
avigahdų, kurie patys kiša gal
vas, kaip '▼*. mūsiškiai avan- 
gardininkai. Ddn PHotaš

(Bus daugiau)

VISI BIZNIERIAI
SKELBKITEŠ NAUJIENOSE!
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JONAS A. ŠARKUS, PH. D.

<7 V

nr. rašytojas V yla u

Veranda (aliejus)ALEKSANDRA NAVICKAITE-BODNER

daugelio rūpesti ir 
kas čia (kibąr da-

O mano iš palikimų šaltinių 
surinktomis žiniomis buvo taiį;: 
sausio pabaigoje .Jury Komisi
jos posėdį, kur turėjo būti iš
spręstas 1977 m. literatūrinės

Ryškėja svetimos jtakos. Rašytojas V. Alantas 
apie skandalą Lietuvių Rašytojų Draugijoje. Pa
tamsių gaivalai nori visur dominuoti ir tiesia savo

• nagus i Vliką.
Daugeliu atveju esu rašęs apie skyrimą už 1977 m. išėjusį gro-

svetimųj ų įtakąs ir f užkulisines 
jėgas mūsų kultūriniame, vi
suomeniniame ir politiniame 
jĮyveniine bei- - veikloje. Tvirti
na ur kad Jos įtakos ir jėgos s ten 
giasi dominuoti musų pagrindi-

žinės literatūrom veikalų.
Ta Istorija gan liūdna. Prerni- 

juotinam veikalui atrinkti Lie
tuvių Rašytojų Draugijos vado
vybė, tiksliau sakant, jos pirnr- 
n inkus leopardas Andrickus, 
sudarė Jury Komisijų, į kuria 
įėjo: Kotryna Grigaitylė-(irau- 
dienė, Paulius Jurkus, Aleksan
dras Merkelis, Pranas Naujokai
tis ir Vytautas Volertas. Ta- 
čiaud’dėi susidėjusių aplinky
bių. kaip vienas savaitraštis pa
rašė, komisijos nariai iš savo 
pareigų pasitraukė’, bet kokios 
buvo los “apliakyljes” laikr 
nenurodė.

nešę organizacijose, net veiks- 
niudse. Tie dalykai pradeda pyš 
kėti, duodami ris tikslesnius at
sakymus į 
klausimą 
rosi?

Dirvos 21
tas Alantas straipsniu “Skanda
las Rašy to jų Draugijoje” apra
šo tas neigiamas įtakas viename 
kultūrinės veiklos sektoriuje. 
Kadangi panašūs dalykai dedasi 
ir kitose veiklos srityse, todėl 
straipsnį pateikiu ištisai:

“Mūsų gyvenime dedasi .ne
geri, sakyčiau, skandalingi da
lykai. Kai kuriose organizaci
jose vyksta nuolatinis rūgimas, *? premijos, paskyrimas, sušaukė

Draugijos vicepirmininkas P. 
Jurkus, tačiau Draugijos pirmi
ninkas Andriekus posėdi atšau
kė. reikalaudamas laukti trijų-

tik lig šiol Lietuvių. Rašytojų 
Daugijoje buvo pavyzdingai ra
mu. Draugijai priklauso įvai
rių pasaulėžiūrą] bei ideologijų

nepa si t ik ėjimo ir juoko.
Deja, jau tokių atbalsių 

laukė Draug.jos vadovybė, 
geliui kolegų ir, manau, plates
nei visuomenei kyla klausimas, 
kas Draugijai vadovauja: pir
mininkas, ar kažkokios užLu- 
lis’nės jėgos, kurios ir Rašytojų šauliai skuba pasiruošti ne lik 
Draugija kėsinasi įtraukti į savo pavasariui, bet ir vasarai. Kovo 
srovę? Jei tos tamsios jėgos no-Įmėn. 19 d. posėdžio metu užpla- 
ri iš Rašytojų Draugijos jiadary-: naVo atlikti daug svarbių darbų/ 
Ii savo srovės sekciją, tai, žino- Pirmas ir nemažas darbas, tai 
ma, mūsų garbingos organizaci- ‘(irandinėks*’ atvykimas Į De
jos ateiiis labai ir labai liūdna, troitą. Iš Klevelando “Grandi-

Teko nugirsti, jog tos tamsios nėiė’.’’. vadovaujant Sagiui, at- 
jėgos jau ir naująją Komisiją šatd*ai smukia: ruošiasi, r. ui

viskas gerai pavyktų. “Graudi-1 
nėlė” vadovaujant. Sagiai. at-; 
liks daug įvairių tautinių šok'ų 
su valdyba. Sekantį kartą p;.ra- ■ 

tu inlri-i’-vs^u plačiau apie šokius.

Dau-'

švyturio jury šauliu veikla

Su pavasariu atgijo gamta 
su juo ir žmonės. Švyturieč u

turėj<
uvo gražių 

k -ausinių.
Antaninos

Jturljanč’ų ir abiturientų 
< įvyks balandžio mėn. 29 
Luros centre. Ruošia I ė- 

<unitetas. Sporto klubo ba- 
įvyks gegužės mėn. 13 d. 
m,s centre.

A. Sukauskasįtaigojančios, kad premija butų 
paskirta vienai iš tų nukeltinės 
datos knygų. Nežinau, ar taip 
iš t krųjų yra, o jei yra, tai ne
žinau. ar ji paklausys t.. ..... .
gantų diktato, kaip paklausė 
Draugijos vadovybė, bet, sakau, 
ar naujoji Jury Komisija pasi
elgs vienaip ar kitaip, mano aky
se ir, manau, daugelio kolegų 
nuomone, jos isprendimas bus 
niekinis, nes jos sudarymas yra 
neteisėtas, nedoras ir priešin
gas mūsų organizacijos tradici
joms. 

•
Dėl tokio “vadovavimo’’ Ra

šytojų Draugijos valdyba turi 
padaryti tam tikras išvadas, nes 
man, ir tur būt, daugeliui orga
nizacijos narių savaime Styla 
rimtas klausimas, kokia prasmė 
priklausyti Draugijai, kuriai 

j vadovauja ne narių išrinkti žmo 
;nės, o kažkokie patamsių gai- 

, t iš Draugijos nori 
padaryti savo srovės frakciją...”

Ne tik nori padaryti, bet jau 
Ar jr*r padarė. Tai yra ryšku ne tik

JAIOXAI PROTESTUOJA 
PRIEŠ AERODROMĄ

X A RITA, Japonija. — Japo
nijos vyriausybė šiomis dieno
mis b ilgė statyti tarptautinį ae
rodromą visai netoli Tokijo. Ae- 

isi-

0 dabar šaulių vadovybė pra
šo visų delroitiečių. kad pare
klamuotumėte ir paragintumė
te amerikiečius. kad atvyktų pa
žiūrėti lietuviško meno, šokiai 
su vaidyba įvyks balandžio mėn. 
30 d. 3 vai. p. p. Crestwood Au
ditorium, 1501 N. Beach Daly 
Rd., Dearborn Hts. Mieli lietu
viai. tik nuo jūsų priklausys šo
kių muzikos koncerto pasiseki
mas. jei jūs į ji atvyksite.

Plakatų paroda
(kirsiu dailininkų plakatų pa

roda yra įstatyta The Arvvin Ga- 
lery. 222 Grand River. Detroito 
vidurmiestyje. nuo kovo 13 d. I 
iki 31 d. Toje pačioje patalpoje j 
yra išstatyti detroitiečio visiems 
gerai žinomo dailininko Ričar
do Rįlaičio kūriniai. Paroda ati
daryta visas dienas, išskyrus 
šventadienius.

rodromo priešai antradienį 
verže i aerodromo bokštą, 
kurio tvarkomas lėktuvų judė
jimas. bandė bokštelį išardyti. 
Bet tokiems veiksmams pasiruo
šęs japonų policijos būrys tuo
jau apsupo bokštelį ir įsakė vi
siems plieno šalmus turintiems 
jaunuoliams tuojau pasiduoti, 
jeigu nenori labiau nuken
tėti.

Jaunuoliai pradėjo protestuo
ti. bet policijos dalinys tuojau 

°*įjuos nuginklavo, nuvedė į nuo
vadą ir atidavė teismui už vie
šosios tvarkos ardymą.

leistas grožinės literatūros kny
gas” ir balsuodama pastirsianti ’ 
Lietuvių Rašytojų Draugijos!
1977 m. premija, kurios mece-*^1/ kurie

tradicija ir literatūros premija
-įteikti Vasario 16 d. proga. Pati
Komisija ėmėsi iniciatyvos su
sirinkti posėdžiui, bet Draugijos

rašytojai, bet tie skirtumai nei <lar neišėjusių nukeltinės datos
pačioje organizacijoje, nei jos
veikloje nepasireiškė. Tačiau naitės ir.J. Jankaus). Komisija T™kliudĮ7T^

knygų (T. Venclovos. I). Sadū-

pasirodo, „kažkur ii; čia slypėjs buvo tos .nuomonės, kad rė kia da Komisijai nieko kito nebeli- 
nesantaikos diegas: -turiu gal-J laikytis, kalendorinių metų ir(ko kaip uk protesluoti pasitrau- 
voje istoriją apie premijos pa kad butų liksiu atgaivinti sene'Limu

—-—-—-——j Atrodo, nėra abejonės, kad tą 
. m. m I akciją sukėlė siaura pašaliečių

klika, kuri buvo susirūpinusi, 
{kad ji sudarė naują Jury Komi- 
iš dviejų vyresnės kartos rašy
tojų (eventualiai būtų galima 
paskelbti ir jų pavardes), nes 
tik jie. Jury Komisijos nuomo
ne. buvo rimti kandidatai 1977 
m. premijai gauti. Atrodo, kad 
Draugijos pirmininkas pasida
vė klikos spaudžiamas ir nelei
do jo paties sudarytai Komisi
jai bešališkai praėjusiais metais 
pasirodžiusius veikalus Įvertin
ti. Draugijos vadovybės “veik
la” šiuo atžvilgiu pasibaigė tuo, 
kad ji sudarė na uja Jury Komi
siją, į kurią įėjo: Živilė Bilaišy- 
tė, Povilas Gaučys, Česlovas Grin 
cevicius, Kęstutis Keblyš-lr Ju-. 
lija švabaitė-Gylienė. Draugas 
pranešdamas tą žinią, dar pra
dėjo. kad naujoji Komisija svar
stysianti “1977 m. išeivijoje iš

Išėjusi iš tpaudos ir galima gauti Knygų rinkoje
AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA f

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių paztan- I 
gas daryti įtakos j krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50. *

Knygos bus išsiųstos, jei ?1.50 čekis arba Money Orderi? 
. - - . bus pasiųstas tokiu adresu: 

'NAUJIENOS.
1733 So. Halsted Sti, Chicago, EL 606G8

natas yra Lietuvių Fondas.
Man ir, be abejo, daug kam 

kyla klausimas, o kodėl buvo 
bloga senoji Komisija? . 
buvo nekompetetinga premijuo-pš šio atvejo, Tą pat galima^ pa- 
tiniam veikalui atrinkti? KodėLsakyti apie LB bei apie kitas 
Draugijos vadovybė pareiškė į organizacijas bei jų junginius, 
jai, savo pačios pasirinktai Ko-Į išskyrus Amerikos LietuviųtTa- 
misijai, nepasitikėjimą? Kodėl?ryba. Jie tiesia savo nagus|ir į 
Draugijas pirmninkas sukliudė! Vlika. Prevencijai reikia p$na- 
atlikti jai savo pareigą? Kuo 
naujoji Komisija geresnė už se
nąją? Ar tai nėra vienų Rašy
tojos Draugijos narių įžeidimas 
ir pažeminimas, o kitų kažkoks 
išaukštinimas?
vadovybei yra vieni nariai po

@ Pirmoji knyga, paruošta 
spaudai rašomąja mašinėle, bu
vo Marko Twaino “The Adven- 

Pyragu išpardavimas į Įures <)f Tom Sawyer» išleista 
Kovo mėn. 19 diena Biru lietęs 1875 m.

raDĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

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

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

Ar Draugijos

Jie tiesia savo nagusįir į

šių straipsnių ir griežtesnės lai
kysenos.

• Kas dvidešimtas asmuo tu
ri vieną šonkaulį daugiau. Ti
kint Adomo šonkaulio legenda, 
atrodo keista, kad vyrai tuo eks-

sūniai, o kiti tikrieji sūnūs? Ra- tra šonkauliu pralenkia mote- 
šytojų Draugija gyvuoja ilgus ns ne^ trimis kartais, 
dešimtmečius Lietuvoje ir išei- -----------
vijoje, bet dar tokio skandalo • Pirmasis sapnas 
nebuvo. Nežinau, kaip naujoji ^ūgus tęsiasi apie 10 
Komisija jausis tai turėdama k*ti sapnai būna 
galvoje, bet. atsižvelgdama pigumo, 
kolegišką solidarumą, turėtų 
jokių sprendimų nedaryti ir pa
sitraukti, nes jei ji to nepada
rys, tai jos vienoki ar kiloki nu
tarimai susilauks visuomenės

tuoj už
minu ei ų. 
Įvairaus

J. Jajmlnes, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymiu nuotykiu 
aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengva* stilius, gyva kalba, gražiai išleista, 
150 psl. Kaina S2.50.

Dr. Juozai 3. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos isterijoj 
santrauka nuo P&- senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
psL, kainuoja $2.03. ~

Dr. Juozai B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psl. Kaiub S3 00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius 1 Naujienas arba atsiuntus čeki *r 
piniginę perlaidą. »

1785 South Halsted Street, Chicago, HL SOSM

pas mus

Chicago, III. 606081800 So. Hoisted St
SXM

J3.X

1789 S. HalMed St, Chloro, m. COMS. — Tri. HA 1-419C

TURINTI DIDELES ATSARGAS
T< 421-3070

| MAUXBNOS. CHICAGO «, ILL — THURSDAY. MARCH 30. 197S

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė Ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau ii nardintomis knygomis, 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jtfoni Kipačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl„ kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

Juozas Kapažinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiTųinimij tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

CIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO* L1ETUVO*. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
ižversta į anglų kalbą.

M. ZoUanko, SATYRINĖS NOVĖLĖS Genialaus rusų rašytojo 
80 satyrinių novelių, 199 pusR kaina $2,

D. Kuraitis, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Ao- 
toriam pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
nžmaakavimaL Abi knygos xparašytos lengvu, gražiu rtiliumL

Pref. P. Pakarklk, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė stadija apie prūsų Ūkimą. 
Kaina S2. *• *****r(*fW|

Vincas ŽamaHIs. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAITĖJK. 
B4 psl Kaina SL0O.

ĖU ir kiti laidiniai yra nunarf
NAUJIENOSE. 1739 Sa. HALSTED FT., CM1CAQO, ILL. 46M 

aranarnfraas darbe vaUMamis arte abatenf paitv Ir prldadaat 
ar ptalotRę ąeHaMa.

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygą rinkoje

Alekso Abrose myga aprašanti paskutinių 90 T869-1928) metų 
Chlcagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 864 ptl. Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavę? Ueturia, piraot 
lietuvių kolonijos, ju suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios. įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikišku, socailistiniu, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigt o « mokyklos, akaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji tlą knyga Įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1733 So. Halsted SU Chicago, I1L f MM

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienos* tolima m utį pufkly knyyy, kvrfM Mpvei te< V0W4 

knvgv solnft ar lentyną.
Aleltundrat PakainHkft, MES GRĮŽTAME. įdomūs jamrcj dieną 

atiminimai ir įvykiu bei rietu aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina S3.

tytl l 12 dalių. 296 psL. kalni S3.
Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. D temas, Gr»- 

__ Hali viriellali. 336 p«L Kaina S6.00. Mtokžtalf viri. $5.80
Prer. Vacį. BlriHIka, SENŲJŲ LIETUVIiKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 p«L. Įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; U dalia, 223 pat, įrišta — 33.00. minki- 
tris viršeliais_______________________________ KM

Henriku Tomai — Tamatevdtx, LIETUV1IKAS1S PAMARYS.
Pakalnės ir Labguvos. apskritys ra įdomiais aprašymais, fliu- 
strarijomls ir dokumentacija. 336 psl.. kaina S3.

P. Kariūnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Uetnvoa 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina S3.

Janina NarOni, TRYS IR VIENA, jaunystės itaimlnlmaJ 
170 psl.____________________________________

M. Gudallt, POVILAS MILERIS., biografijos bruožai 232 
puslapiai____________________________________

Knygai užsakant reikia pridėti 23 et. pašto Hlaidoma.

NAUJIENOS,

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ,

Įsteigta 1923 metais.

Įstaigos pletuoM kiemai automobiliams pastatyti.

F&d Uupoml jlaą pinigai at- 
llek* dideliu* darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus j ūsą 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčiu* nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki '

palūkanų, priklausomai nuo įdėto* 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės ląskaitot 
neša
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Subscription Rates:

(n Chicago $33.00 per year. $18.00 per 
six months, $10 00 per 3 months. In 
other USA localities $30.00 per year, 
$16.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
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Nuo gruodžio pirmos d 
Dienraščio kainos*

Jhicagoje ir priemiesčiuose 
metams-------—

, pusei metų ____
trims mėnesiams _ 
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose:
metams________

$34 O*’ 
$18*

pusei metų —-—, $16.00
$ 9.00
5 3 00

trims mėnesiams 
vienam menesiui ——

Kanadoje 
metams —i $33.00
pusei metu 
vienam mėnesiui

$18 00 
$ 350

Užsieniuose: 
metams 
pusei metu 
vienam mėnesini

Marijonų leidžiama “Hteratūra” ,
aistra, taip, tarsi vos paspaudus mygtuką...'Nesiginčysiu — 
tai mane paveikė. Buvau nustebęs ir taip, o dabar... 
Apkabinau ją. Ji tiesiog prisiplakė, ir mano viena ranka... 
Dešinė. Taip, dešinė nuslydo prie jos klubų. Ta suknelė 
buvo ne tik trumpa, bet ir tokios labai plonos medžiagos... Ir 
aš aiškiai pajutau, kad ji nešioja tiktai suknelę... Be apatinių 
kelnaičių, suprantate...

— Na, tada... Bet atleiskit. Pirma visgi turėsiu įsipilti

$33.00
$18.00
$10.00
$ 3.50

Naujienos eina kasdien, išskinan 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben 
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago. 
Hl 60608 Telef. 421-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
$30.00 * Orderiu kartu <u užsakymu

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

Suktas advokatas yra silpnas advokatas :
:Bronius Kviklys, (b. kv.) nei lietuvių tautos veda

mos kovos ir tarptautinės politikos nesuprantančių vie
nuolių gerai apmokamas redaktorius, ne vieną kartą įs- 
istūmęs vienuolius į nelietuviškos ir nekatalikiškos politi-. 
kos klampynes, bando teisinti marijonus, jėzuitus ir pran 
eičkonus dėl labai jau nelemto literatūrinio skandalo. Vie 
toje religinės literatūros, istorinių duomenų ir šių dienų 
gyvenimo faktus tiksliai aprašančių žinių, vienuoliai pra
dėjo leisti pornografines knygas, aprašynėti Paryžiaus 
ir Romos lupanarus ir mokėti stambias lietuvių sudėtas 
sumas už literatūros vardo nevertus leidinius.

Bronius Kviklys, trumpai priminęs, koki dideli dar
bą lietuviai vienuoliai atliko praeityje ir koki didelį spau 
dos darbą jie veda šiandien, pripažįsta, kad kaikuriuos 
vienuolių grupės jau yra nusilpusios ir nesiorentuo, bet 
vis dėlto jos leidžia Draugą, Darbininką, Aidus, Laiškus 
lietuviams, Varpeli ir net Laivą. Be to, vienuoliai spaus- labai rūpi konkrpfūš faktui, 
dina knygas, išlaiko kultūros židinį, globoja jaunimo or
ganizacijas ir teikia visiems pastogę, išlaiko gyvąją lie-

PrančiSkdnų Puota “literatūra”
kaip nurodyta, — kalbėjo ji, guldama įant staklių. — O tu 
labai nekantrus ir nesupratingas. Aš tau atleidžiu tik todėl, 
kad tu dar šviežias. Pats nežinai, ko nori, ir neįsivaizduoji, 
kaip teisingai elgtis. Arba gaišti, kai reikia skubėti, arba 
skubi, kai reikia luktelti bent kirtk. Neužmiršk, kad viskam 
skirtas tam tikras laikas, net nusirengimui ir atsigulimui, 
b paskui — gulėjimui, tam dalykui ir vėliaū atsikėlimui.

Jis klausėsi jos ilgos keistos kalbos, nelabai ką girdė
damas, nes galvojo apie kitką, bet ėmė artėti prie jos, jau 
atsigulusios, jam staiga įdomu pasidarė, kas gi čia taip, 
kaip tai daroma ir kokiu būdu galima prisilaikyti šiame 
reikale tokio didelio tikslumo.

Jis artėjo prie jos, gulinčios ant pusminkštės nuožul
nios lentos, prie jos, išskėtusios rankas ir atlojusios galvą 
atgal ir kiek į šoną. Jos kojos buvo suglaustos, tiesios, bet 
tarytum kabojo ore, niekur nesiremdamos, ir jis eidamas 
ieškojo tos nematomos atramos, negalėdamas įsivaizduoti, 
kokiu būdu tos kojos, galinčios, matyti, susiglausti ir pra- 
siskėsti, tįso toje pačioje plokštumoje kaip ir visas kūnas, 
niekur ir nieko nesiremdamas.

— Dabar prisiglausk, — tarė ji.
Jis dabar klausė ir vykdė kiekvieną jos žodį.
— Uždėk ranką čia.
Jis taip padarė.
— Švelniai kelk ją ir paskui leisk žemyn, tai bus kaip 

glamonė. Pasižiūrėk, kaip aš darau.
Ji palietė ranka jo petį, ir jos pirštai nusliuogė kaklu, 

o paskui nuslydo žemyn.
Tada ji rankas vėl išskėtė, kaip anksčiau.
— O dabar? — paklausė jis.
— Padėk antrą ranką čia, — pasakė jinai.

- Jis padėjo.
— Tik nekutenk, iš to jokios naudos. Taip daryti ne

Jis pagriebė stiklinę ir išėjo į virtuvę. Skačius, atskiestas 
tirpstančiu ledu, pasirodė esąs švelnesnis. Virtuvėje vėl 
trinktelėjo šaldytuvo durys, ir Tonkūnas grįžo.

— Aš būsiu čia padaręs teatrališkąja prasme efektyvią 
pauzę, — tarė jis. — Bet nemanykit, kad tai buvo planuota. 
Kaip matot, man planuoti pasiutiškai' nesiseka. Tiesiog 
turėjau atsigerti, ir, bepildamas konjaką, supratau, jog 
pauzė vietoje, štai Jūs dabar sėdit ir galvojat, kas atsitinka, 
kai į butą ateina jauna patraukli mergina ir pasirodo, kad ji 
be kelnaičių...

— Na, ką gi. Atsitiko. Kitos išeities kaip ir nebuvo. Ji 
nusivilko tą savo trumpą suknelę. Kad nesusiglamžytų, 
suprantat. Na ir... Bet, žinot, šiais laikais tie lytiniai 
santykiai pasiutusiai pervertinami. Mes esame praradę 
estetinių ir malonumo lygių kriterijus. Man tą reikalą 
gadino ir tai, jog, nežiūrint įtampos, nepajėgiau pamiršti, 
kad turiu santykius su savo draugo dukra. Tikslumo dėlei 
galėčiau paminėti, kad tai jai nebuvo pirmas'kartas^.Betne 
tai svarbu, žinoma. Savo atsakomybės čia nežadu mažinti. 
Taigi... Bet čia dar ne scenos galas. _ . t

. Jis atsisėdo ir susiraukė, lyg jį būtų - perskrodęs koks 
diegiantis skausmas.

— Gale scenos visgi aš durniaus rolėj. Kai pabaigėm, ji 
išsitraukė iš rankinuko kelnaites, užsimovė. Tada užsivilko Lietmią ateitininkę išleisto ir pranciškonę premijuoto ro-

2 . maiu> “Striptyzas’5 263 puslapis. Kviklys, gindamas prancisko-
224 ' ' ? Inus? nepasakė, kad šios knygos pornografija sukėlė pasipiktrni-

mą. Lietuviai protestavo prieš (šiame ir (kituose puslapiuose 
Didelės lietuviu daugumos pasipiktinimą sukėlė marijonų * . <.................... ..

I.- X - Y- M 1 t esamą pornografija, kurios pranciškonams tikrai nederejo pre-spaustuveje nnkta ir spausdinta “Sauja skatikų . Kviklys, ban- .> - mijuoti.dydamas nubaltinti marijonus, apie tokią vienuolių marijonų 
leidžiamą ‘'literatūrą”” nė (vienu žodžiu neužsiminė. Lietuviai 
pasisakė prieš okupantui naudingą pornografinę ^Saują ska
tikų”, o Kviklys rašo, kad lietuviai nori sunaikinti ^marijonų 
turimą leidyklą.

menė į bendrus kaltinimus nekreipia dėmesio, bet jiems

Kol Draugo redakcijos priešakyje bųyo Leonardas

paklausė jis.

A. SVILON1S

AIDU - KULTŪROS ŽURNALO 
ĮNIRŠIMO APŽVALGA

(Tęsinys)

/ siu arkliu, o tuos, kurie dirba.17.
j/ til a JL6 a vi j evo ii W1XV1CV v loiciiio uaci/Vtiu. aoica-jtyv gyvąją iic- Y_ . . .J . .. ~ . .>,

tuvybe. Išdėstęs toki dideli vienuolių atliekamų darbų, mekas Isvėrst1’ kmeka4 ,nen0.re),0
kenkti Draugui. Dienraštis tarpo, buvo plačiai skaito- ^4 atsikepimą į Aidų 197 / metų ultrapatnotais. Deja ir Aidų re- 
mas. Kai Amerikon atvyko prieš lietuvius frontą Atida-. savo apžvalgoje taip

. . .. ,.,n . , . 4 w t'itt t , išvadomis: i cat bando patriotus parnešinti.nusieji politikai, kai jiems pavyko išstumti Draugą išau
ginusi dienraščio redaktorių, tai prasidėjo Vertimai ii’e-

vakarykščiame Draugo Įžanginiame straipsnyje, Kviklys 
toliau šitaip aiškina:

“Paskutiniu metu vėl pasipylė naujų puolimų ban
ga prieš lietuvius pranciškonus, marijonus, jėzuitus, tuviškų - redaktorių”. Jie išvertė populiariausią, o dabar 
Taigi, prieš gyviausias mūsų vyrų vienuolijas. Ne- jaučia/kad lietukai juos pačius nori išversti.
puolamos tik tos lietuvių meterų vienuolijos, kurios. ( Kiekvienas advokatas žino, kad meni bylos nėMfflė 
dėl laiko eigos ir pasikeitusios jų tautinės sudėties, j si. Teisme reikia vadovautis tiksliais faktais, aiškiai liūs 
lietuvybės labui nedaug tedirba ir gyvosios lietuvy- j tatytais ir patikrintais duomenimis. Kviklys tvirtirfa, kad 
bės išlaikymu reikiamai nesirūpina. Nepavojingos, puolikai stengiasi likviduoti lietuviškas knygų leidyklas,
Marijonai ypatingu būdu puolami, šios akcijos tiks- bet šio savo tvirtinimo nepagrindžia nei vienu,faktu. Jei- 3. Reikią nerainlrSti, ka8 fai
las — sunaikinti didžiausią lietuviškosios išeivijos! gu jis būtų nurodęs, kas ir kada stengėsi likviduoti “lie- klng'o šambfivio ir'lfetLitės dė- 
dienrašti, knygų leidyklą. Puolamas pranciškonų lei-j tuviškas leidyklas”, tai būtų jis turėjęs pilietinės drąsos ka — ražo tas pats J. V. šepu- 
džiamo Aidų žurnalo redaktorius. Kodėl? Aidai yra J nurodyti, kad protestai kilo dėl marijonų išleistos por- tą,— Maskva fronto Kn’ją pas- 
beveik vienintelis išeivijos kultūros žurnalas. Puola- nografinės “Saujos skatikų”, ir pranciškonų ’■premijuo- 
mi jėzuitai, nes jie irgi užkliūna mūsų tautos prie- to pornografinio “Striptyzo”. šios dvi knygos šukelė lie-
sams — globoja lietuvišką jaunimą ir sudaro saly- tuvių tarpe toki pasipiktinimą, kad jį pradėjo jausti nevisuomeninėje organiza 
gas jam tautiškai veikti.
“Puolimo akcijos tikslas — išversti iš išeivijos tau
tos kamieno lietuvius redaktorius ir leidėjus, ku
riems iš šalies negali diktuoti bet kuri svetima jėga, 
poeto humoristo žodžiais — “vietinė ar sovietinė”. 
Išvesti iš gyvenimo, — likviduoti lietuviškas knygų 
leidyklas ir spaudos leidimo darbą, kokio savo kraš
te šiandien atlikti negali. Sunaikink mūsų knygos ir 
spaudos leidimo darbą nuimsi iš gyvenimo ir lietu
vių kultūrini judėjimą”. (Draugas, 1978 m. kovo 29

1. Tai dar nė kultūros žurna- 6. Redaktorius gina Kunigu 
las, jėi jo redaktoriai, rašydami Vienybės paskelbtą prieš kuni- 
straipšnius, nesiremia objekty
viąja tiesa. J ?

'"2. Išėrriyos veikėjai, kultūri- 
itfhKa neturėtų būti naudingas 
dofnefia's f useful fcfels) ’khip

gus rezoliuciją, kuri griežtai re
agavo prieš bolševikinių filmų 
demonstravimą Jaunimo Centre 
'ries pornografinių romanų iš- 
leid mą ir jį premijavimą. Ko
dėl jam tokią Kunigų Vienybės 
paskelbta rezoliucija teks jos už 
mojis patiko, ar jis įsirikiavo į 
tuos useful Tools? Kodėl jis ty
li, kai Drauge buvo skelbiama,

nogratmes "Saujos skatikų”, ir pranciškonų premnuo- vrs!t£~®6 Jr1'
SŠ2 Ši?S. 1 'įš /ŠS, !S;

— - - vienoje visuomeninėje organize
tik marijonai, bet ir pranciškonai. • . ’ /ąjįj'e, net .feef^os spaudoje,

Kad lietuviai galėtų prisiminti, kokia marijonų kartais tokie Sno^
ta knyga sukėlė lietuvių pasipiktinimą, spausdiname nimiški paškvffiaį kuriais nie- 
“Saujos skatikų” puslapį. Kai jie turėtų ntibvaką, už ką mūsų patriotai, kovoto-' 
pranciškonai davė tūkstantį dolerių, o jėzuitai daVė'ša- bolševikinę propagandą 
lę didelei htereturos šventei suruošti, tai spausdiname 52^1^3 
“Striptyzo” puslapį. Naujienų skaitytojai, . o kartu su 4. šiandien Altą pasišovė 

.jais ir didelė Amerikos lietuvių dauguma tūrėjo progos sugriauti, jį finansiniai suflug- 
patirti, kakias knygas vienuoliai leidžia ir .^’premijuoja, dyti. kodėl ir tą daro ar okupan- 
Niekas apie jokias kitas marijonų ar pranciškonų išleis- a£enta-i ar ju talkininkai — 
tas knygas nieko nesakė ir niekas nekritfikavo. Sukta min®tasai
Kviklio teisingumo sąvoka pasipiktinimą šiom pornog-j nepareiga sielotis 
rafmem knygom pavertė "puolimu” prieš marijoną kriy-.bėti mūsų okupanto smaugiamą 
gu leidyklas. , 1 j tautą. Tai kiekvieno sąmoningo

Jeigu Kvikliui rūpėtų tiksliai inforrrtuoti Draugo lietuvio pareiga. Bet ką mes skai 
tojams, kodėl tas oras prišvinko, jeigu būtų nurodęs ke- skaitytojus, tai jis būtų nurodęs šias dvi knygas ir pa- to^e spaudoje, kad jau turime 
lių sukčių padarytą klaidą ir nusikaltėlius iškėlęs viešu- minėjęs, kodėl lietuviai buvo taip pasipiktinę. Pasipik- kurie bando patriotizmą 

’ ” 1 ■' ...... .. pašiepti ir paversti paniekos žo
džiu. Lietuvos nepriklausomy
bės simbolį Vytį vadina supuvu-

Jeigu marijonų samdinys būtų nustatęs faktus, dėl 
kurių visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime praš- 
vinko oras, jeigu jis būtų įtikinančiai išaiškinęs skaity-|

4. Kas šiandien Altą pasišovė

ir vaidyba užbūrė banketo da
lyvaus. Akompanavo muz. M. 
Motiekaitis. Lygus respubiko- 
aai, įteigdami rožių puokštę sol. 
Praurimei Ragienei, dėkoju už 
gražiai atliktą programą.

Po gausių ir skoninga pa- 
uostų p-etų, prasidėjo of čia- 

iuji banketo dalis — atžym^ji-

Vertinant nepaprastą Margu
čio pasišventimą. Illinois Lie- 
tuvų Respublikonų Lyga įtei
gė specialų atžymėjimą. Petru- 
č ui, kurį susirinkusiems pri
statė Aleksas Jankūnas,

Lygos vicepirmininkas Algis 
Regis pristatė banketo daly
viams dvi amerikiečių įstaigas: 
Chicago Sun Times dienraštį ir 
Chicagos WBBM—TV CBS 
stotį, kurioms paskirti specia
lus atžymėjimai: Sun Times už 
paruošimą specialaus leidinio 
visuomenei ir mokykloms apie 
Simo Kudirkos filmą ir CBS te
levizijai už to filmo parodymą. 
Iš Sun Times atvyko redakto
riaus pav. p. Kenneth D. Towers 
su ponia, public relations direk
torius p. Hank Ottery, ir laik
raščio fotografas. Iš CBS at
vyko advertising manager p. 
Myron Bilas.

Pristatydamas svečius, Algis 
Regis savo kalboje pabrėžė jog 
Amerikos tautinės grupės buvo 
praradusios pasitikėjimą Amp- 
rikos spauda ir televizija. Paro
dymas filmo Defection of Si
mas Kudirka” ir pristatymas 
pavergto lietuvio Amerikos vi
suomenei sveikintinas ir drąsus 
ryžtas, duodąs vilties ateičiai. 
Vertinant šį ryžtą Illnois lie
tuviai respublikonai j įteikė spe 
lalius atžymėjimus, kurie sa- 

• o keliu bus įteikti visiems 
asmeninis prisidėjusiems prie 
šio filmo pristatymo. Nors bu
vo susirišta su buvusiu kong- 
esmanu Robert Hanrahan, de 
a, dėl tarnybinių įsipareigoji- 
ių jis į banketą nesuspėjo at

vykti. X
Pagrindinis atžymėjimas - į 

-977 metų Pasižymėjusio Lie 
uvio — Man of*The Year 

tuvtio—Man of the Year žymuo 
ouvo įteiktas Dr. Kį J. Valiūnui, 
tyriausio Lietuvos Išlaisvini- 
uo komiteto pirmininkui. Ly- 
os pirmininkas Anatolijus Mi
knas, pristatydamas sv.ciį 
abrcŽ., jog Illinois lietuvių 

<spuglikonų lyga jau metai iš 
a e tu pristato lietuvių vtisuo-

nei po asmenį, kiYfs savo 
bu ir pasišventimu, dirbant 

n dram lietuviu interesui, už 
arnauja mūsų visi] pagarbos 
padėkos. Dr. Kęstutis J. Va

tinės jau veik dvyliką metų 
devauja VUKO darbui. Tai 

Trfcšš, kuris reikalauja pasi- 
kkojimo ir didelio ryžto.

Dr. Kęstutis J. Valiūnas ban- 
etan atvyko su ponia iŠ New 

’’orko ir savo kalboje apibū- 
lino VLIKO darbus, darbo 
ądygas ir ateities perspekty

vas. Jis pabrėžė, jog kiekvie- 
aks Hėtuvis, kuris dirba Lie- 
uvbs laisvinimo darbe, susi- 
aukia ėtzymėjimo” kartais ir 
s okupanto, kuris bando bet 
.okiu budu palaužti musų 
bendras pastangas. Kalbėjo 
apie mūsų bendros veiklos 
problemas ir žvelgė su viltimi 
■ ateitį. Negana, sušvisti kaip 
kometai, kalbėjo dr. Valiūnas, 

reikia pastovaus darbo, nes 
ik nuolatinis ip pastovus dar
bas nuves mus į nepnklauso-

fardavė Lietuvą Helsinkyje?
7. Kodėl Aidų redaktorius sa

vo apžvalgoje nerado reikalo., 
bent papeikti tubs, kurie daugiau 
ntiola ir pravardžiuoja Amerikos 
Vyriausybes pareigūnes, o ma
žiausiai pasisako 'prieš okupantą 
ir mūsų tautos budelius?

8. Kodėl ‘mūsų didžiųjų, orga
nizacijų jaunimas nedalyvauja 
Ch'cagos miesto centre Paverg 
tųjų Tautų savaitėje surengtoje 
demons traci j oj e ?

9. Kodėl mūsų spaudė, yra He 
visiems lietuviams jSneirraima? 
Atsisakoma talpinti net apmo
kėti skelbimai. Išbraukiami ak
tyviųjų katalikų vardai iš pra- 
neš*mų?

10. Kodėl Aidų redaktorius 
pranciškonų vienuolių žurnale 
nerado reikalo atkreipti dėme
sio nei del ‘Saujos batikų”, nei 
“Striptizo” paskleistos porno
grafijos?

(Pabaiga)

mon, tai jis būtų apgynęs ne tik marijonus, bet ir pran- tinimas dar labiau sustiprėjo, kai Amerikos lietuviai pa- ( 
tyrė, kad “Striptyzas” 1971 metais išspausdiritss komu- 
nistinėje “Pergalėje”, rusų okupacijos leidžianhoje Vil
niuje. Jeigu pranciškonai būtų spausdinę kurto lietuvio' 

parašytą knygą, kad ir blogiausią, jeigu jie būtų davę Respublikonų Vakaras Veikėjams pagerbti 
savo tūkstantinę arba net kelias tūkstantines,/niekas nie- . _. • . o 
ko nebūtų sakęs, bet kada pranciškonai įsMdžia Pary- ny Lygos AtžyTnėjinnj banketas 
žiaus ištvirkimo lizdus aprašinėjančias knygas ir dar įvyico kovo 4 d. Lietuvię Tauti- 
autoriui primoka tūkstantį dolerių, tai pasipiktinimas niuose Namuose ir susilaukė, 
padidėja. Jį padidino faktas, kad ateitininkai, leisdami kaip visuomet, gražaus svečių 
“Striptyzą” nutylėjo ,kad pirmoji jo laida buvo išleista 
koTftb^s^rp£lV^T£toje Lietuvoje: Kviklys,/iŠ!šfeuflb/ye- 
žfind priskaldęs, savo skaitytojams taip pat nuslėpė, 
kad pranciškonai premijavo rusų išleistą “Striptyzą”. 
Suktas advokatas tiktai apsunkino savo klientų pa-

ciškonųs. Lietuvaites vienuoles, riša laiką dirbančias pa
tį didžiausią lietuviybės darbą, jis labai jau nuvertino, o 
nelietuvių kūrinius premijuojančius vienuolius 
jis iškėlė į padanges. Nepajėgęs ar nenorėjęs nustatyti 
lietuvių tarpe kilusio pasipiktinimo, jis nepajėgė apginti 
marijonų ir pranciškonų vedamo darbo. Jis tvirtina, kad 
“puolimo banga” nori “išversti lietuvius redaktorius” ir 
“nori likviduoti lietuviškas leidyklas”, bet nenurodo, ku
riame laikraštyje buvo bandoma “išversti lietuviškus re
daktorius” ir likviduoti “lietuviškas leidyklas”. Nei vie
name lietuviškame dienraštyje ar savaitraštyje niekas 
prieš lietuvius redaktorius” ar “lietuviškas leidyklas” nie 
ko nerašė ir rJeko nepuolė. Bendrą kaltinimą skelbia tik 
sukti advokatai, kurie kaltinimo nepajėgia pakristi konk 
rečiais pavyzdžiais. Nei teismas, nei lietuviškoji visuo- dėtį.

skaičiaus. Jų tarpe matėsi John 
F. Kirti berk, Lygos garbės pir
mininkas ir Cicero miesto res
publikonų partijos pirmininkas 
su eile nresto pareigūnų, EPĄ 
— 5-to regijono vicedirektorius 
Valdas Adamkus^ State Repre-

sentative Walter McAvoy, Ass. 
States Attorney Algis Baliūnas, 
eilė kandidatų j įvairius postus, 
tautinių grupių ir lietuviškų Or
ganizacijų atstovų.

Po trumpo pasisvečiavimo, 
pradėta banketo programa, ku
riai sumaniai vadovavo lygos 
vicepirmininkas Algis Regis.

Meninę programos dalį atli
ko solistė Praurimė Ragienė, ku 
ri kaip visad savo žaviu balsu

Eilė organizacijų atstovų 
įteikus atžymėjimą, sveikino 
Ur. V Mitiną ir linkėjo geriau- 
;os sėkmės vadovaujant Lie- 

’uvos laisvinimo darbut
Po oficialios dalies sekė šo

kiai. grojant Neo-Lituanu or- 
estrui vadovaujant Algiui 

Modestai.
Banketas susilaukė daug kom 

plinientų iš dalyvių fr garbės 
svečių. Banketo komitetas, va
dovaujant ponioms Irenai Re- 
gienei ir Reginai Ar.drijaus 
kienei,* savo darbą atliko pasi- 
gerbtinai ip vertas visų daly-

(Nukelta į 5 pat)
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ĖKVĖERUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

Ė449 S<m. Putok] Zd. (Crowfsrd 
Hercai Bu«kHngh TsL LU 5-6444 

’gontus pagal susitarimą 
fe’ de* *3iliepia, skambinti 374-8004.

R. C. K. BOBELIh 
•NfcSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
T.M. 695-0533 

Valley Medical Cent« 
860 SUMMIT STREET 

<OUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS !R CHIRURGAS"" 

V»Mche,|* lommvmty lrlir.lt.
ono direkrorivB 

Hanheim Rd., Wesfchtster, lu.
’•/ALA DOS: 3—9 darbo dienomis ir

T«': 561-2727 «rb* 562-2728

TEL. — BE 3-5893

gydytojas ir chirurgas 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

7907 West 103 rd Street 
Valandos pagal susi u n mą

* M. TVanauikas Ltepsric* Upyba

A. A. Juozas Kasputis

kėsčio, tai jis atsakė, kad be. 
užmokesčio nešoks, net ir pats 
tame minėjime nedalyvavo. Ve
lionis Juozas tokiu reiškiniu 
buvo kaip ir pritren];tas, esą 
kaip čia lietuviai mes veikiam 
tai tftkiį reiškinių nebūdavo. 
Kai tam a. ft. Jftbzui buvo paaiš 
kinta, kad tas vftdovas turi tik. 
liefftvfškę pavšrdę, bei yra gi- 
ięš ir augęs kaimyninėje Lie- 
’vos tautoje ir 16 Vasari6 

reikWč jšTn %eįgin:ta. ėift
dšfr Ridėjo, kad lietu-!

gražf Juozo lietuviška veikla 
ateinančioms kartoms bus pa
vyzdžiu statoma.

J turto Vienmintis ir ii to 
paties .krašto kaimynas

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST AS 

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

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
"contact lenses’”

Jis išėjo, bet ir pasiliko

Prieš 4 mėnesius, pi. metų kas. B. ir pridėjo: Aš nariu, kad 
gruodžio 8 d. Kenoshoje, ne- ir šiais metais kuopa aukų sa- 

’ apdairios moters vairuojama rase, būtų su $10.- tši tėkš biiVO 
mašina gatvėje partrenkė Kasputis. Savo kambaryje jis 
ir dar sumaigė daugumai lie- buvo surinkęs gerą krūvą visd- 
tuvių žinomą ir pažįstamą Juo-Į kių lietuviškų suvenyru. SavO 
zą Kasputį. Tai buvo taurus kambaryje ant sienos jis buvo 

IT- ičfiLimne ♦ 11 T-1 i > Inillnc 4? r Jk- T U A,Yal B gal susitarimą. įdaryta tree ir ištikimas lietuvių tautos sū-Į pasikabinęs, Įrėmintu A. J. Bb 
—------------------------------------ į bus. Jo tokia tragiška mirtis, sanavičiaus portretu.

O K. LEONAS SEIBiJTIS daug ką nuliūdino, nes jį lai-j. Su a. a. Kaspučiu buvom 12- 
~ kė, kad tai lietuviškiausias iš bai geruose santykiuose. Pa^iu- 

lietuvių. liau tam Juozui dalį savo Setu-
Jis buvo gimęs dar caro vai- viskų spausdinių ir įvairių ženk 

{donioj Lietuvoj, 1894 m. kovo, ių perduoti Pasaulio Lietuviu 
23 d. Giržadų km. ir ’krikštytas ’ Archyvui, tada dar valdžiau ir 
Adakavo bažnyčioje, Adaka-I mašiną, pasisiūliau net ir nu- 
v.as yra 5 km. nuo Skaudvilės 
prie Skaudvilės — Nemakščių: 
vieškelio.

I šį kraštą jis atvyko 1912 nu 
ir įsikūrė Kenošhoj. Vykdamas 

»' į šį kraštą jis pasiėmė iŠ Ada
kavo klebono gimimo metriką, 
jis tokią turėjo ir čia prie sa
vęs, ir yra man rodęs, rašyba 

*dar rusų kalboj ir su man dar 
.i žinomais parašais, klebono 

Lebiodos ir vargoniiiko Turs
kio, tada tokie asmenys ten bu 
vo. Kenoshoje, Kasputis tuoj 
pat įsijungė ir ėniė dalyvauti 
lietuvių veikloje. įsirašė į SLA 
(susivienijimas lietuvių Ame
rikoje) ir buvo vietos 212 kdo- 
pos sekretorium iki pat savo ne
lemtos mirties.

Chicago j kūrėsi Amerikos 
Lietuvių Taryba, tam visa siela 
pritarė ir a. a. Kasputis labai 
gerbė ir visur gyrė ALTo sekre
torių ir “Naujienų” redaktorių 
P. Grigaitį. Ir Kenoshoje, jis 
tuojau prisidėjo prie steigiamo 
ALTo skyriaus, buvo Ir sky
riaus pirmininku, vicepinn. ir 
tt. Jis buvo patenkintas, kad vie
tos ALTo skyrius visas aukas 
atiduodavo cent. ALTUi,. duoda

1 vo gerą auką jis pats, o jo SLA 
j kuopa kasmet, duodavo 16 Va- 
l sario minėjimui $10. — aš taip 
pat esu tos SLA nerys.

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
26S6 WEST 63rd STREET 
VąL antrau. 1—4 popiet 
ketvirti 5—7 vaL vai 
Ofiso IėTW.:Z76-28$0 

Rezidencijos felet: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bindr* prrktiiu, ,pec. MOTERŲ ligM.
Ofisai 2652 WEST 5*th STREET ‘

Tel. PR 8-1223
OFISO VAL: pirm, antrad., trečiai 
ir peakt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. S^Jtadie- 
riiais 2-4 vai. popiet ir kitu laiku 

■pagal susitarimą

A Aparatai - Protezai. Med. ban- 
>> oazai. speciali pagalba Moms. 

fArdi Supports, ir t t
^<L- U- -4 ir 6—8. Šeštadieniais 9__1
2150 W>St St-r Mk 60629 

TOef.: FRosp^d—-  ---- - - — __ ____
Gėlės visoms progoms

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telfonaž: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Geno Drishiy 

- . . krautuvė
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tel. 499-131?

PERKRAUSTYMAI

Laidiniai — Dilrn aporauda 
ŽEMA KAINA 

i. HE RifeWAS 
'Tel. UVa 5-8063

MOVING
Apdrausta* perkraustyrhat 

U jvifriY aiWiimy.

ANtAFiAS ViliMas 
tai. 376-1882 arba 376-5996

Karta per nariu susirinkimą, 
tos SLA kp. Kasininkas B. pa
reiškė, kad SLA kuopa neturi 
laisvų pin’gų ir pasiūlė, 16 Va-

vežti f Chicagą. Sustojau pas 
Juozą pasikrauti, bet jis vieftą

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos Ii W0PA
Ufc lot. A. M.

^Lfofuvip kilta: kašdleh nuo plf- 
riadferio iki penktadienio 3:00 
^-3:30 vak popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vai ryto.

Vedėja Aldona Daukūs

Te>H.: HEmtock 4-1413

HS9 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL 60629

and PLEASE 
xn&ke people 
xnoie careful

viams. pasitaiko, tad pritapusį 
okį vilką Serie ir glosto^ o tas.

f* nueina į kaimyno dar- 
. kriip šMo atvej u tas tauti-l 

. Šūkių ftMio vadovas.
VefidWk ft. k Juozas yra t ar-j 

aaVęš ir So krašto kariuorrte- 
hėjė i Pasaulinio karė tūr
iu fr iŠ Jdš po Wftybos garbin
gai paters^as. Jis šeimos rie
bu v6 sukūręs. Liūdesy palike 
;o drangai, vienminčiai ir ge
ras burėlfs tautiečių; čia Ke
noshoje, Racinėje, Waukega- 
ūe ir kituose vietose.

Juozas šioje auto nelaimėje 
Žuvo kaip karys fronte, bet jis 
buvo kaip sargyboje, kuri bu
vo lietuviškų reikalų saugoti 
įastafyfa.
4 Jis rriirė, bet Juozo atmintis 
♦arp jo XnėriminČių, draugų bus 
ilgesnį laiką .prisimenama ii

RESPUBLIKONŲ VAKARAS...

. Atkelta iš 4 psl.) 
vių padėkos už gražų vakarą 
‘r p nikių lietuvių rėpi ezėn ta
ri ją. Sudaryti liauji kontak
tai tik pėsit&maus beh'cfi ani 
interesui.

Chicago Times dienraštis sa 
vo laikraštyje įsidėjo didelę 
nuotrauką iš atžymėkime įtei
kimo ceremonijos, savo skaity- 
tojarifš iš ftaujo pakartodamas 
Simo Kudirkos įvykį ir pab
rėždamas jog šis atžymėjimas 
• ra už specialų leidinį paruoš
tą Atnerikos visuomenei ir mo 
•kyklorns, ryšium su Simo Ku
dirkos filmu.

ILRL

— Japonijoje dolerį galima 
nusipirkti už 230 jėnų. Anks
čiau jis kainavo 300.

— Izraelio zoologijos sode pa
dvėsė didėlė žirafa.

—Rodezijos vyriausybė susti
prino Mozambiko pasienį, kad į 
krašto vidų heįsiveržtų daugiau 
teroristų.

. Mūšų Sąjungos narei

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENA DIENA BUTINI KSIKSClONIUl

• • •
MJk giedojo Diovo tarno Mozės giesmę Ir Avinėlio giesm?". Apr. 15:3.

Mes, kurie turime vilties būti su Kristumi kaip bendratėvoniai su juo 
jojo garbingoje karalystėje, turime išmokti giedoti Mozės ir Dievo Sūnaus 
giesmę, kurioje sakoma: “Vertas yra Avinėlis (kuris atima pasaulio nuodė
mę), kuris buvo nukryžiuotas, imti jėgą, turtus, išmintį, stiprybę, pagarbą, 
garbę ir palaiminimą-’, žinodami, kad šita naujoji giesmė yra Iniksmoji žinia. 
Evangelija, žadanti palaiminti visas Žemės gimines, mes norime sužinoti kiek 
išmokome anos puikios giesmės, sutartino Evangelijos skelbimo. Mes džiau
giamės ir dėkojame Dievui už suteiktąsias progas skelbti gerąsias žinias 
tiems, kurie turi girdinčias ausis. Taip tarnaujant Viešpačiui, reikia daug 
kantrybės ir tikėjimo, kolei sulauksime pilno Dievo karalystės įsteigimo.

VW žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bei <ur yra ml 
rūšie j i? | tą klausimą atsako knygutė ''Viltis po mirties'’, kurią gausite ne 
moka m ii. Rašykite:

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

Mažeikai Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE

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

EUDE1KIS
sako man, šitos negaliu vežti, 
tai buvo 1918 m. leidžiamas 
lietėyių kalboj žurnaiitikas, 
rdds “Kardas’* kuriame buvo 
pašiepiami kunigai, religija, 
g&spadmės ir t. <p. šiaip taip 
prišnekinau Juozą paimti ir tą 
gražiai įrištą “Kardą’*. Nuve- 
žuš Chicagon, Archyvas tuo TAi 
ku jau Jaunimo Centre, o jo 
vedėjas tada buvo V. Lrafevi- 

į črūš, mario giminaitis Jo šū
dus Arūnas vedė inartit) drrkte- 
rę. Parodžiau tam Liulevrciirf 
ir tą knygą kurią Kasputis ne
norėjo vežti, o tas tai tu bro
leli, kaip archyvui atvežei au
ksą. Patenkintas buvo ir Kas
putis. kad jo darbas buvo gra
žiai įvertintas.

Velionis Juozas buvo nepap
rastai jautrus ir paslankus lie
tuviškiems reikalams. Vietos 
Kenašhos ALTo skyrius jau 
ertė riiehi ruošdavo 16 Vasario 
minėjimus, tai Jliozaš neragin
tas 'atsirašdavd salėje, sustaty
si kėdes, Stalus, ir t p. Taip 
pat Kasputis atsirasdavo ir ‘rud- 
šiftrrttfuse Kenosroje, “WiScOn- 

.smo lietuvių diėnose”, paruoš 
ti aikštę ir sėdėjimo vietas. 
Jei tokios bris rtfošrdmOs ir 
itelfVje, ttri rtfOšėjai pasigęs žr 
Juozo Kaspučio rankų. Pr. 1977

Kerrushds ALTo skyrius, 
pirm. V. B. ruošė čia 16 Vasa-

MARIJAI GERDVAiNIENĖI 
mirus,

velionės'sūnus — Kęstutį ir Vytautą, 
taip pat gimines nuoširdžiai užjaučiame.

Lietuvių Pensininkų Sąjunga
Čhicagoje

i

GAIDAS - DAIM1D
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

į
4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE

! Tel 927-1741 — 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

sario minėjimui skirti tik $5,00. 
Susirinkimas tam pritarė, tai a. 
a. Kasputis ištraukė iš kišenės 
savo penkis dolerius ir įteikė

fio ritinėjimą tr kvietė vietos 
fantiriių šokių ratelį “B-na” pa 
šokti kokių parą šokių, tai re
težio vadovas paprašė užmo-

:miera galijotas 
•tAJAUSKYTfe 

Gyv. Town of Lake apylinkėje
Mxrė'197S m. kovė 28 d-, 5:15 vaL ryto, sulaukusi' 79 metų amž. 
Gimusi Lietuvoje, Jųrakumpyje.
Amerikoje iSgyvėrio 26 rietus. .
Paliko nuliūdę: tfiraugai ir pažįstami, Laidotuvėmis rupina^Alber- 

tas Gruenvaldas.
Vėfianė buvo mirusio k. a. Algirdo, motįna..

* .Kfinas* pašarvotas’ Kudeikio — Gaido - Daimido k0] 
So. Hermitage Ave. Lankymo , vala

v _ . , - , >je, 4605
So. Hermitage Ave. Laęikymo, valandos: ketvirtadienį 7-10 vai rak., 
o penktadieni nuo 10. ryto iki 10 v. v. y .

-jaifta.šy. Kazinūerd Lietuvių. kapinėse.
Visi. a. . a. Kazimieras Galijotienės giminės, draugai ir pažįstai! 

rtaoSrdSsd fcviėčidffi dalyvauti laidotuvėse fr Stffeikti jai pžSutti 
patarnavimą ir atsisvėikiniiną.

Nuliūdę lieka: draugki Yr pažįstami.
Laidotuvių direktoriai Dovydas P. Gaidas ir Geraldas F. Daimid.

TeL YA 7-1741

10 Mttų Mirties Sukaktis

VINCENTA PETRUŠ0NIS
Vasiliauskaitė

Gyveno 902 West 38th PL, buv. savininkė tavernos

Mirė 1968 tn: kovo mėn. 30 dieną, sulaukusi 76 metų 
amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Raseinių aps., Viduklės pa
rapijoje, >

Amerikoje išgyveno 55 metus.
Paliko nuliūdę: sesuo He

len Prancik, sesers vaikai 
— Edward su žmona San
dy, Rayrnond su žmona 
Gerry, Ix)uis su žmona Jo- 
ane Prancikai ir kiti gimi
nės, draugai bei pažįsta
mi.

Priklausė ;\mer. Legiono 
Dariaus-Girėno postui 271.

Visi a. a. Vincentos Ped- 
rušdnis giminės, draugai ir 
pažįstami nuoširdžiai kvie
čiami už vėHftnę pasinielsti 
ir gražiai ją prisiminti.

Nuliūdę:
Sesao ir kfti gimiftės su šeimomis.

..

Petkus
v q »UF»lJ

OUJ« f’ ri> KLmvEKAI HUMP

NARIAI:
Chicago* 

cctuvių 

aidotuvių 

tireKtoriE
iwcriarijos. i

4533 V 7181
-Rovehili

Streei
S-2345-f

Avė., Cicen
’Ownkali ^-21OR-9

KTi lęOHLTCIOJ
\1KŠ1« flJTOMOBILlAMs PASTATYT)

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIEN/ 

•o NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTi 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

6307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArdi 7-344L

BUTKUS - VASAITIS
l44t> So. 50th Ave^ Cicero, Ill. Phone: OLympie 2-lOOf

PETRAS BIELIŪNAS
A48 So. CALIFORNIA AVE< Phone: LAfayetU 3-3573

GEORGE F. RUDMINAS
<319 So. LITUANICA AVĖ Tel: YAn?« 7-1138-113*

a *.i r f - i i .1 ii,

’TEPOX'XS < LACK U? St’NŪS
(LACKAWir*

4424 WES1 tiatn 6TXEK'’ ft> puDUc 7 12r
T314 WEST 23rd PL, .CI Vii t*ni» *M«T

1028 SOUTHWEST HIGHWAY Palo. Hilta, 974-441

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArtU T-l**
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60-ŲJŲ VASARIO 16 
MINĖJIMAI VOKIETIJOJ

(Tęsinys)

to vieno, nors ir labai svarbaus 
akto pakaktų tikslui pasiekti. 
Reikią ir plačiosios visuomenės 
pritarimo ir paveikios paramos. 
Todėl jis siūlė visiems tuo reika
lu rašyt1 lietuvių spauoje, siųsti 
laiškus VLJKui. Dlplomatmei tad

Paskaitininkas apgailestavo, 
kad svetur neturime jokio vals
tybės organo, kuris būtų vals
tybinio suverenumo įsikūniji
mas. Toks organas nėra diploma 
t'nė tarnyba ir juo būti negali. 
Ir VUKas neturi pagrindo tvir
tinti, kad jis yra Lietuvos su ve- nybai ir pačiam St. Lozoraičiui. I 
renumo įsikūnijimas arba jo Vienas svarbiųjų valstybinių j 
reiškėjas. I/etuvos konstitucijo organų tremtyje uždavinių būtų* 
je jis nenumatytas. Lietuvos su-1 nepriklausomybinės programos 
verenumo tęsėju tremtyje gali 
būti tik teisėta valstybės galva 
ir jo paskirta vyriausybė. Vadi
nasi, Respublikos prezidentas ir 
jo paskirtas ministerių kabine
tas. Tik tuo būdu išreikštas Lie
tuvos suverenumas gali tikėtis 
tarptautinio, o tuo pačiu ir lie
tuvių tautos krašte bei tdemty- 
je pripažinimo. Į tokio pilnaver
čio valstybinio vieningumo atsta 
tymą tėra tik vienas kelias ir 
raktas į tą kelią yra vienintelio 
asmens rankose — tai Stasio Lo 
zoraičio. Teisinis praeities lietu 
viškų problemų tyrimas privedęs 
dr. Štromą prie isvaos, kad St. 
Lozoraitis yra teisėta Lietuvos 
valstybės galva ir todėl tik jis 
gali sudaryti teisėtą Lietuvos vy 
riausybę ir ministerio pirminin
ko asmenys paskirti teisėtą savo 
įpėdinį. St. Lozoraitia, nedelsda
mas turėtų pasiskelbti Lietuvos 
valstybės galva, kad būtų užti
krintas pilnas Lietuvos valstybių 
gurno tremtyje atstatymas ir jo 
pratęsimas. Tokį siūlymą prele
gentas esąs įteikęs VLIKo sei
mui 1977 ir gavęs jo pritarimą. 
VLIKo seimo nusistatymas tuo 
klausimu išreikštas jo 1977. 
XII. 4 rezaliucijos 6 str.

Paskaitininkas nemanąs, kad

paruošimas, jos svarstymas, prie 
mimas ir perdavipas į kraštą. 
Tokia programa turėtų būti pra 
dėta ruošti tuoj pat, nelaukiant 
ekzilinės vyriausybės sudarymo. 
Joje turėtų būti aptarti tie klau 
simai:

1) liet u vos. pilietybės pripa
žinimo pagrindai: kas iš dabartį 
nių Lietuvos gyventojų būtų pri 
pažintas piliečiu ir kas pageidau 
jamu ar nepageidaujamu svetim 
saliu;

2) Atsakomybės prieš Lietu
vos įstatymus pagrindai: kaip 
turėtų būti pasielgta su okupan
to bendradarbiais, kad išvengus 
galimų žudynių, senų sąskaitų 
suvedinėjimų ir kitų keršto vei
ksmų ;

M. ŠILEIKIS Mabelė (Tapyba)

visi trys sūnūs — Romas, Ed-p- 
vardas ir Tomas. Šiuo tnetu 
daktarė profesoriauja Moram 
Valley (Community kolegijoje, 
dėsto biochemijos mokslus de
šimti metai. Jos vyras, prof. Kęs 
t utis Kirvaitis, eina atsakingas 
pareigas vyriausiojo supervizo- 
riaus kompouterių sistemoje 
International Harvester bendro
vėje.

— Eugenijus P. Janulis yra 
Justice, 111., patikėtiniu. Nesenai 
jis dalyvavo miestelio delegaci
joj pas Cook Apskr. Teismo se
kretorių Morgan M. Finley pa
sitarti dėl procedūros veiks
mams prieš vandens užtvankas 
kanaluose.

Namai, Žemė — Perdavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

°ASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
!R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas

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

SUDIEV, ŽIEMUŽE!
4 VIENETU mūras ir garažas. Nau

jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
S38.800.

5 KAMB. labai modemus mūro na
mas ant plataus sklypo, tinkamas šei
mai žavingai gyventi. Arti 73-čios ir 
Kedzie. $39.800.
5 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 SKL VPAS ir garažas Mar
quette Parke.

TVIRTAS 2 aukštų 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 Kedzie. $64,200.

15 M. SENUMO 5V> kamb.. 3 nreg., 
daug rūbinių, 2Vz masonų garažas, 
63-čia ir Narraganset. $54,000.

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

50 AKRŲ žemės Lemonte, SIO.COO 
už akrą.

ŠIM AITIS REALTY
Notary Public

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

— Rašytojas Juozas švaistas, 
gyv. Kalifornijos valstijoje, ko
vo 18 d. pradėjo 88 amžiaus 
metus. Jis yra gimęs 1891 m. Ro 
kiškyje.

— Illinois Arts Council gra
žiai įvertino Lietuvių Operos 
nuopelnus bei pastangas statant 
G. Verdi operą “Namurco”, pa
skirdamas $2,000 išlaidoms su
mažinti. Tarybai yra aišku, kad 
tokie renginiai yra labai reika
lingi bet nuostolingi ir lankyto
jai bilietais negali padengti visų 
susidarančių išlaidų. Visi kvie
čiami dalyvauti operos “Nabuc
co” pastatymuose balandžio 1 
ir 2, taip pat balandžio 8 d. Ma
rijos aukšt mokykloj.

— Vasario 16 gimnazijoj da
bar mokosi 68 mokiniai, iš jų 
10 yra atvykę iš JAV,’8 iš Ka
nados ir vienas iš Venecuelos.

— Los Angeles Lietuviu Dra
mos sambūris ruošiasi vaidinti 
Vytauto Alanto 3 veiksmų ko
mediją “Saulėgrąžų sala”. Vai
dina D. Barauskaitė, V. Jatulie- 
nė, R. Zelenvtė, V. Dovydaitis, 
S. Matas, M. Prišmantas, S. Stan 
čikas ir R. Žukas. Režisuoja D. 
Mackialienė, jai padeda E. Do
vydaitienė iri. Tumienė, deko
racijas gamina P. Jasiukonis. 
Premjera bus balandžio 29 d. T. 
R. Starr gimnazijos salėje. Tą 
komediją ir B. Pūkelevičiūtės 
“Palikimą” turės progos matyti 
Detroito lietuviai gegužės 20 ir 
21 d.

— Lietuvos Dukterų Draugi
jos visuotinas narių susirinki
mas įvyks balandžio 2 d., sek
madienį, 12:30 vai. popiet Jau--! 
nimo centro kavinėje. Visos 
rėš kviečiamos ir laukiamos 
limai didesniu skaičiumi.

7) Galimi ir pgeidaujami da- Informacinis seminaras pradė- 
bartinių Lietuvos valstybės šie- tas kavute ir tęsėsi iki vėlaus 

I vakaro. Dalyvavo daug jaunimo 
ir iš toliau. Įžangą padarė dr/ 
Aleksandras Štromas iš Angli
jos. Diskusijose apžvelgtos Lie
tuvos okupvimo aplinkybės ir ne 
priklausomybės atstatymo gali 
mybės. Smuikai išnagrinėta pO- 

ir psichologinė padėtis
krašte ir priešinimosi formos.

(Bus daugiau)

nu pakeitimai;
8) Lietuvos nusistatymas Ryt 

prūsių atžvilgiu. VLIKo 1977 
seimas savo rezoliucijos 3 str.

3) ' Pagrindinės Lietuvos pilie- Pažadėjo imtis tokios programos 
čių teisės: laidavimas tarptauti- sudarymo, 
niais susitarimais nustatytų žmo 
gaus teisių, dabar veikiančio so
cialinio draudimo ne tik pripaži
nimas, bet ir tobulinimas, ir t. 
t.;

4) Laidavimas tikėjimo, įsi
tikinimų, informacijos, meno, j u 
dėjimo ir kitų laisvių;

6) Pagrindinės užsieny gyve
nančių lietuvių teisės Lietuvoje, 
jų interesų gynimas ir parama 
užsieny;

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Plątinimo vajaus komisija kreipiasi i visus skai’ 

tytojus ir i visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos-spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuvišku rei. 
kalų renesanso. ,

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI 

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

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

Musu bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus” 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame. Naujiena piknike.

Visas ir visus kviečiame i didžiąją talką.

Prenumeratos pratesimo, užsakymu, bei galimu skaitytoji) reikalams 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608 _ _______ _

• Iš anksto be raginimo pratesiu savo Drenumeratą, taupydamas laiką tr 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede _______  dol.

Pavardė ir vardas _____________ __ ______ _ ___

Adresas ___________________ __ _____________ 

• Užsakau- Naujienas kaip dovaną savo _. 
yra naujas skaitytojas. Priede_______ doL

Pavardė ir vardas________ —__ _________

kuris

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujienų
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus dol.

Pavardė ir vardas ____________________________________

Adresas _______________ ______ ____________________

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susina
žmimui nemokamai be jokių Įsipareigojimų. -

Pavardė ir vardas _ ___ __ _____ __ _

Adresas ____________________ ..._____

Pavardė ir vardas

Adresas_______

Pavardė ir vardas

^Jresas --------- -

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo metinės yra gera pro- litinė 
ga prisiminti, kad Lietuvos vals
tybingumas buvo jėga pertrauk
tas, bet niekados nepanaikntas. 
Atėjus tinkamam laikui, jis ga
lės būti vėl suveiksmintas.
Meninės dalies programą atve

žė Vasario 16 gimnazijos moki
nės ( iai), pakartodamos savo 
priešpiet atliktą Romuvoje ir dar 
ją kiek praplėsdamas,pridedant 
po vieną naują dainą, liaudies 
šokį ir deklamaciją. Minėjimas 
baigtas tautos himnu.

Kuopos vadas maj. inž. J. K. 
Valiūnas, padėkojęs paskaitinin
kui ir kitiems programos atlikė
jams, visus šventės dalyvius į 
8591 LS kuopos svetainę, kur 
buvo paruosti gausūs ir skanūs 
šalti užkandžiai bei gėrimai, čia 
svečiai praleido dar keletą jau
kių valandų šnekučiuodami bei 
dainuodami, o jaunimas turėjo 
progos ir pašokti.

Minėjimą aprašė vokiečių spau 
dą pateikdama dr. 'Štromo pas
kaitos santrauką ir išspausdin
dama nuotraukų.

Stuttgart

Minėjimas čia vyko net dvi 
dienas studentų bendrabučio pa
talpose, esančiose miesto centre.

— Eugenijaus Kriaučeliūno 
vardo premijos Įteikimas įvyks 
š. m. balandžio mėn. 16 d. 3 vai. 
p. p. Jaunimo Centro kavinėje. 
Premijos laureatas Viktoras Na
kas. Visuomenė kviečiama da
lyvauti.

— Stasys Gečas, Vista orga
nizacijos naiys, sveikatai patai
syti, išvyko iš Chicagos ilges
niam laikui. Jo klijentus aptar
naus tuo laiku likę Vista ’ben
dradarbiai A. Rimienė ir V. 
Alex Račkauskas.

— St. Petersburg© Altos skyr. 
valdybą sudaro: pirm. dail. A. 
Rukšlelė, vicepirm. K. Kleiva, 
sekretorė Ona .Galvydienė, kasi
ninkas A. Plepys, ypat. reik. Ida 
Valauskienė.

— Prof. dr. Johanna Kirvai
tis, pasinaudodama Velykų šven 
čių proga išvyko į Miami Beach, 
Floridą, poilsiui. Kartu išvyko

GENERAL OFFICE CLERK
Experienced to handle various office duties. Light bookkeeping helpful 

Must operate a calculator. Call Mrs. Allen.

SLOTKOWSKI SAUSAGE CO.
2021 W. 18h ST. Chicago 226-1667

SIUNTINIAI I LIETUVA 
marda noreikien®

IW8 Wext «>tk St, ChiexKo, HL 60629 • TeL WA S-2787
Difall, Mil rinki ma, rOUct hralrly

MAISTAS Ii SUROPQS SANDS LI V.

Mini

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUrrrt GIFT PARCELS SERVICE 

£561 W. 69Ht »„ Chicago, III 80629. — TH. WA M7tr 
3333 fa Halstfa Cįfc—, IIL 4faOt. _ TM, ZS443N

. “LIETUVOS AIDAI”
□, KAZE BRAZDZlONYTE, 

j PROGRAMOS VEDĖJA
J/ W0PA 1490 AM FrL at 9:30—10:00 p. m-

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

Telef. - 778-5374

na-
ga-

+ Zarasiškių klubo pavasa
rinis banketas įvyks balandžio 1 
d., šeštadienį, Vyčių salėje, 2455 
W. 47 St. Pradžia 7:30 vai. va
karo. Bus šalta ir šilta vaka
rienė, šokiai, daug fantų lai
mingiesiems. Bilietus reikia įsi
gyti iš ankšto tel.: HE 4-7916. 
Skambinti po 6 vai. (Pr.)

+ š/ M. BALANDŽIO 2 D. 
nuojl2 iki 3 vai. Rockfordo Lie
tuvių klube ruošiami pietūs, ku
rių visas pelnas- skiriamas pa
remti Naujienoms. Pageidau- 

jtume, kad dalyvautų is “Nau
jienų” redakci jos-administraci
jos farba šiaip įgaliotas asmuo 
pelnui perimti. Už atsilankymą 
is anksto dėkojame.

Rengėjų vardu
Stasys Tikuišis, 
Rockford, III.

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

♦ JAV LB (R) Cicero Apy
linkės narių visuotinas susirin
kimas įvyks 1978 m. balandžio! 
mėn. 2 dieną 11:45 vai. ryto 
šv. Antano parapijos salėje, 1500 
So. 49th Court, Cicero, III.

Valdyba (Pr.)

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTU NUOMAVIMAS — parenkam 
nuomininkui

4243 W. 63 rd St„ Chlctge 
TeL 767-0600.

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.

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

PART TIME
10:00 A. M. to. 2:00 P M.
5 days a week to prepare 

light lunches for several executives.
S4.50 per hour to start. 

Located at Halsted & Cermak. 
Call Mr'. Weitzman 666-2050 

for appointment

RENTING IN GENERAL 
Nuomai

IŠNUOMOJAMAS 6 kamb. apšildo
mas butas, su karstu vandeniu, 3324 
So. Lituanica. Teirautis tel. 839-8597 
po 6:30 vai. vak.

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

paji vieningų 
flaUUnlnką

Chicagoje
■^jkNORMANĄ

263-5826
hp® (įstaigos) w

(buto)

185 North Wabfah Arfa®*

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Nimy Statyba Ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ava. 

Tel. 927-3559

TAISAU IR DAŽAU 
NAMUS

IR VISKĄ NAME 
Telefonuoti: 

523-9367 arba 737-0397 
ALEKSAS

Ofi M ai f O
J2—30 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $92 pusmečiui automobilio
Liability apdraudimas pensininkams

Kreiptis

1445 S4. ASHLAND AVI. 
525-8775

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBftl

PardAvimas ir Taisymai 
2644 WEST 49H1 STREET
T*M4 REpvblIc 7-1X1

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
k 4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
į Taip pat daromi vertimai, giminių 

^kvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokį blankai.

Siuntiniai i Lietuva

Juozo šmotelio j

Atsiminimų Skirsneliai
atspausdinti ___

lankytoju.

FIGRV H<AOT DISEASE
- fas J"

|CIV£ HFXffT

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

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

Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at- 

Į vykti ir knygą pasiimti. Kitur j 
gyvenantieji prašomi užsisakyti į 
paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė.
Chicago, Hl. 60629

BEST THINGS IN LIFE
l^all Frenk Z*poli*

GA 4-8654 IKlUlANCf

State Farm Ute Insurance iCompan,

— Jei žinote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaites nemokamai.

Only you

fortft firaal

PLEAS 
BE 

CAREFUL!

ft r- NAUJIENOS, CHISAGO ft, ILL, — THURSDAY, MARCH 30, W78




