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Over One Million Lithuanian 
In The United States

62% amerikiečių 
už "akis už akį"

PRINCETON, N. J. George 
Gallupo Amerikos Viešosios 

Nuomonės Instituto pravestas 
naujas patikrinimas rodo, kad 
62 nuošimčiai amerikiečių mir
ties bausmės reikalauja už žmo 
gžudystę, bet didesnė dalis yra 
prieš tokią bausmę už išprievar
tavimą. žmogvagystę ir išdavi
mą; prieš mirties bausmę už iš
prievartavimą 56%. už žmogva
gystę (hijacking) ir už išdavi-, 
kystę 50%

Mirties bausmės reikalavimas 
yra truputį sumažėjęs (pernai 
buvo 65%, bet taip yra sumažė
jęs ir priešingas nusistatymas.

Prieš mirties bausmė moterų 
už prievartavimą (išžaginimr) 
nuošimtis didesnis negu vyrų; ki 
tais atvejais toks kaip ir vyrų.

Mirties bausmės šalininkai 
argumentuoja, kad žmogžudį su 
likividuoti yra nepalyginamai pi-

Portugaiai cu mehi tarp savęs kovojo dėl valdžios, konstitucijos ir žemės ūkio, pramonės ir prekybos reikalu. Komunistai buvo be
sirengią grobti valdžią,Ibet įkariuomenė juos apramino ar padėjo Į kalėjimą. Nežiūrint Į didelius nuomonių skirtumus kitais klausi
mais, Visus portugalus jungia rungtynės fu buliais. Kairėje matome pranešėją, o dešimėje matome buliaus erzintoją. Supykęs bulius 
pradeda kovą Ssu matadoru, kuris dažniausiai buliy pribaigia. 5

NIEKAM NELEIDŽIA ĮVAŽIUOTI AR IŠVAŽIUOTI IŠ PAKISTANO

giau jį likviduoti negu visą am
žių jį užlaikyti ir maitinti; kad 
bausmės kalėjimu yra nelengva 
ekonominė našta vsuomeneLkad 
kriminalistai šiandien labai leng 
vai išsisuka, kad tai yra atpildas 
“akis už akį ir kad kalėjimas pik 
tadario nepataiso.

Priešingieji mirties bausmei 
kelia tokius argumentus: 1) Re 
ligija draudžia. Biblija sako “Ne 
užmušk; 2) mirties bausmė pik 
tadariu neatgrasina; 3) vietoje 
mirties bausmės teisti amžinu 
kalėjimu be paroles; 4) žmones 
pataisyti galima ;5) legalinė sis
tema nėra bešališka ir 6) ant
ros gyvybės atėmimas nieko ne
išsprendžia.

IZRAELIS NENORI ATIDUOTI URANUI SEKRETORIUS CYRUS VANCE IŠSKRIDO: ŠYBOS MIESTELIO ~ Į-RCDEZLL| SEKTI PAKAITAS
I . - •

Tvirtina, kad anksčiau Šyboje prisilaikę 
j palestiniečiai puldavo izraelitus

BEIRUTAS. Libanas. — Patirta, kad Izraelio karo vadovybe 
nenori atiduoti Libanui pačiame pasienyje šimtmečius stovėju
sio Šybos miestelio. Izraelio karo vadovybė dideliais buldozeriais 
kelią į Izraelį, palikdami šybą Izraelio pusėje. Izraelio karo vadai 
tvirtina, kad tas kelias jiems yra reikalingas karo pabūklams at- 
titraukti iš Libano. Dabartiniai libano keliai labai silpnučiai, jais 
negali važiuoti didieji Izraelio sunkvežimiai, velkantieji po kelis di
delius Izraelio tankus. Į Libaną Izraelio karo vadovybė buvo pri- 
sigabenusi didoką skaičių šaudmenų. Jie buvo pasiruošę sustabdy
ti galingus priešus, bet tokų nerado. ’Palestiniečiai paskubomis, 
ginklus metę, pasitraukė į šiaurę.

Smitho vyriausybė paleido iš kalėjimo
šimtą politiniu kaliniu

SALISBURY. Rodezija. — Sekretorius Cyrus R. Vance penk
tadienį išskrido į Pietų Atriką. kad galėtų dalyvauti paskutiniuo
se pasitarimuose vyriausyovi juodžiams perleisti. Rodezijos prem 
jeras Jan Smith pirmas susitarė su nuosaikesniais Rodezijos juo 
džių vadais vyriausybei perleisti. Iki vio meto Rodezijoje visus rei
kalus tvarkė baltaodžių mažuma, dainai padedama į kalėjimus di
doką juodžių skaičių.

Rodezijon veržėsi juodžiai par-------------------—
tizanai iš Mozambiko, čia vyko New Yorko gubernatorius 
juodžiai iš kitų Afrikos valsty-1

Griežtas Įstatymas 
prieš teroristus

BONA, Vokietija. — Vokieti
jos parlamentas vakar priėmė 
labai griežtą įstatymą, nukreip
tą prieš vokiškus ir užsienio te
roristus. Kancleris pirma aptarė 
su koalirijos vadais paruoštą įs 
tatymo projektą, o kai paruošia 
mieji darbai buvo baigti, tai par 
lamentas netrukus įstatymą prie 
mė ir davė prezidentui pasirašy
ti. Nauja tame įstatyme yra tai, 
kad prokuratūra turi teisę už
drausti advokatams ginti tero
ristą, jeigu įsitikina, kad advo
katas konspiruoją kartu su tei
siamuoju nuslėpti nusikaltimą. 
Prieš šį nuostata protestavo ad
vokatai, bet įstatymas priimta 
vienbalsiai. Policija turi teisę, 
gavusi teismo leidimą, krėsti bet 
kurį namą ar vietą teroristams 
ir ginklams surasti.

Beirute sustabdyti karo veiksmai

Sirijos karo vadovybė paskel
bę, kad Beirute jau sustabdyti 
penkias dienas besitęsusieji karo 
veiksmai. Sirijos daliniai sustab
dė kovas tarp palestinieių krikš
čionių karo dalinių. Sirijos kariai 
nuginklavo palestiniečius, pasi
ruošusius išžuyti Beituto prie
miestyje ilgus metus gyvenan
čius krikščionis.

Sirijos karo vadas turėjo pa
siųsti visą kuopą ir kelis tankus 
palestiniečių lizdams išnaikinti 
ir atsisakius ginklus padėti, ko
votojus nuginkluoti. Sirijos karo 
vadovybė apgailestauja, kad per 
paskutines penkiąs dienas gyvy
bės neteko visas šimtas žmonių 
ir kita tiek teko nugabenti J li
gonines.

KALENDORĖLIS

Balandžio 15; Anastazija, Te
odoras Vaidotė, Banga, Vilnius, 
Tolemonas.

Balandžio 16; Bemardeta, Ur
bonas, Dijana, Kitrė, Giedrius, 
Gimlis.

Saulė teka 5:13, leidžiasi 6:30.
Debesuotas,

1 5-metis jau senas 
pleŠikas-žmogžudys

Chicagos pietinėje dalyje bu
vo nušautas žmogus besigrum- 
damas su 15 metų vaiku-plėši- 
ku. kurs vagysčių -plėšikavimų 
amatą pradėjo būdamas dar 8 
metų amžiaus ir iki šiol jau buvo 
18 kartų areštuotas. Nušautasis 
(Paul Gallaher mirė peršautas 
vienu šūviu į krūtinę. Policija 
jau patyrė, kad Galagheris savo 
žudiką spėjo sužeisti.

Rodezijoje prasideda
\HIA WHA. Rodezija. — šim 

tas juodžių nacionalistų laisvės 
dainas dainuodami ketvirtadie-

P. Afrika neatšauks 
kariu iš Namibijos

CAPETOWN P. Afrika. — 
Petų Afrkos premjeras Vorster 
pareiškė parlamentui, kad jo va
dovaujama vyriausybė nesiren- 
ga tuo tarpu atsaukt karų iš 
Namibijos. Kol Pietų Afrikoje 
bus vartojama prievarta, kol ten 
bus žudomi įtakingi veikėjai, tai 
jo vadovaujama vyriausybė nesi 
rengia atšaukti karių iš Namibi 
jos.

Pietų Afrika yra pasiryžusi 
duoti nepriklausomybę Namibi
jai, bet nori, kad krašte būtų ra 
mu ir gerbiamos kiekvieno pilie- 
čo teisės, šios savaitės pražioję 
ekstremistai nušovė patį įtakin
giausią juodį teisininką, kuris 
visos eilės žmonių ir organizaci 
jų buvo siūlomas Namibijos pir 
mojo prezidento pareigom Visa
me krašte buvo didelis pasipikti
nimas. kai patyrė, kad ekstre
mistai juožiai nušovė nuosaikų 
politiką.

bių, kad padėtų nuversti Jan Smi 
tho vyriausybę, bet Rodezijos 
kariai, policija ir savanoriai ap
sisaugodavo nuo komunistisių 
partizanų. Rodezijos aviacija už 
puolė juodžių- partizanų centrą 
Mozambike, pačiame Rodezijos 
pasienyje.

Smith susitarė su 
Rodezijos juodžiais

Premjeras Jan Smith būtų ga 
Įėjęs gal ir toliau laikytis vy
riausybėje. bet nenorėjo stiprin 
ti tarpu saves kovos. Jam pavy
ko susitarti su nuosaikiais vy
riausybei perleisti juodžiams. 
Roezijos nuosaikūs juodžių vadai 
prižadėjo respektuoti pagrindi
nes baltųjų teises Rodezijoje. Jei 
gu šis susitarimas galios, tai ta
da baltieji bandys jį taikyti ir 
kitose vietose. ‘ Pietų Afrikos 
premjeras Vorster atsisakė da
ryti bet kokias nuolaidas juo
džiams. kol jie nešmoks taikiai 
sugyventi ir taikiai spręsti savi 
valdybęs reikalų.

Vėl nužudyta mergaitė
CHICAGO. — Trečiadienio ry

prieš mirties bausmes
Albany. New York. Nepaisy

damas kad šiemet yra rinkimų 
metai ir gali prieš save sukelti 
piliečius, New Yorko gubernato
rius Hugh Carey vetavo pateik
tą pasirašyti įstatymą mirties 
bausmei New Yorke gražinti.

Veto nebuvo siurprizas, kadan 
gi gub. Carey jau pernai vetavo 
tokį pat, tik platesnį mirties 
bausmės bilių ir viešai pasakė 
kad nepasirašys jokio mirties 
sprendimo kai tik bus gubemato 
riu.

“Aš netikiu kad valstybė turi 
teisę atimti gyvybę kadangi nu
sikaltėlis taip padarė”, pasakė 
Carey.

To biliaus vetavimas virto ko
vos arena tarp gubernatoriaus 
ir N. Y. valstijos seimo, kurs 
ruošiasi padaryti tą veto nega
liojančiu.

— CHARLIE Pulką praeitais 
metais nuvažiavo į Rusiją savo 
brolio aplankyti, bet dabar so
vietų valžia jo neišleidžia. Jau 8 
mėnesiai jis vaikšto į visokias

nį per kalėjimo vartus išėjo į 
laisvę. Tai yra pirmieji iŠ 461 
pditmių kalinių, kuriuos palei
do dabartinė laikinoji Rodezijos 

vyriausybė.
Kai kurie iš jų išbuvo kalėji

me iki 10 metų, arešturti 
remiantis įstatymais, kurie lei
džia įtariamus subversyvius as
menis kalėjime be teismo laikyti 
neribotą kflrąc

tą viename užgatvyje Skokie. 
8228 Ridgeway užgatvyje rasta 
negyva 14-metė mergaitė Arvel- 
lo Louise Thomas, gyvenusi 4809 
N. Rockwell st. Eugene Field 
High Schol 8 klasės studentė. Ji 
buvo nudurta dukart į krutinę 
ti kartą j nugarą. Aplink kaklą 
jai buvo apvyniotos “pantyhose 
kelnaitės. Policija tikra, kad ji 
buvo nužudyta kitur ir į Skokie 
nuvežei iSmettiu

įstaigas, bet negali išvažiuoti. 
Rusai sako, kad jo pase padary
ta klaida.

— RICHARD Xiksonas pripa- 
’žįsta, kad prezientai privalo lai
kytis Įstatymų. Naujai ruošiamo 
je knygoje jis rašo. kad kartais 
prezidentai privalo prisilaikyti 
“aukštesnio įstatymo“. Apie “že 
mesnius” ir/“aukštesnius” įsta
tymus jis ąesiftna aiškinti.

Bijo, kad į Pakistano neatvyktų užsieniečiai 
nuteisto premjero Bhuto gelbėti

•Pakistano diktatorius, gen. 
Pakistano sienas. Jis sustipn- 

Iranu. Afganistanu ir Kinija.

1SLAMA BADAS. Pak^tanas 
ul-Huq šiandien uždarė visa? 
pasienio sargybas su Indija,

Diktatorius pareiškė, kad jis. 
bijo ginkluotų žmonių grupių į 
įsiverž'mo į Pakistaną. Vyriau; 

j sybė turinti žinių, kad ne tik ; 
1 Irane, bet Indijoje ir Afganis- 

bū-

!.O

Klausinėja pareigūną 
Robert Hurweich

WASHINGTON. D. C. — A ai 
stybės Departamento pareigūnai 
klausinėja buvusi Amerikos am
basadorių ‘‘Santo Domingo res
publikoje. Atsakingi pareigūnai 

vadovaudamas

I tane organizuojasi ginkluoti 
riai, kurie rengiasi vykti į Pa
kistaną neramumarms kelti.

Pakistane mirties bausme yra
nubaustas buvęs premjeras Zil-I tvirtina, kad ji 
fikas Ali Bhuto. Jį teisė keli Amerikos ambasadai Pominiko- 
teismai, bet ankstyvesnieji teis- nu respublikoje, nemokėjo t var
mai išteisindavo, o vienas teis
mas bylos nesvarstė, nes nebu
vo jokių Įrodymu.

Praeita mėnesi kariu teismas 
j

svarstė bylą ir nuteisė buvusį 
premjerą pakarti. .lis pataręs po 
licijos pareigūnams nušauti vie- 
nąr premjero priešą. Neišaiškin
tą, ar premjeras galėjęs tokį įsa 
kymą duoti. Be to, neįrodyta, 
kad jis tokį įsakymą yra davęs. 
Pats premjeras paneigė tokią 
žinią. Jis negalėjęs ir niekam ki 
to žmogaus nušauti neliepęs.

Buvo nušautas ne tas politi
nis priešas, bet jo tėvas. Buvo 
užvestas tardymas, bet nieko 
neišaiškinta. Diktatorius bylą 
atnaujino ir pradėjo tyrinėji 
mus iš naujo. Atsirado policiniu 
kai, kurie prisipažino nušovę 
vieno politiko tėvą, bet neišaiš
kinta, kas sakė ta žmogų nušau
ti.

kingai vesti ambasados pinigų, 
kada pareigūnai ji pradėjo klau
sinėti. tai nepagė duoti įtiki
nančių atsakymų.

Hurwich ja.u seniai tarnauja 
Valstybės Departamente, bet 
paskutiniu metu reikalai taip su
sidėjo. kad jis tvarkė Amerikos 
ambasada Dominikonų respubli
koje. Vietos gyventojai pasako
jo. kad po prezidento Joaquin 
Balaguer. Hurwish buvo įtakin
giausias žmogus visoje saloje. 
Hurwich tarnavo peru valsaijoje, 
Hamburge ir Bonoj o.

Žmogaus ištverme
CAPE Town, Pietų Afrika.— 

{Banginis priplaukęs smogė į ja- 
in chtą, kurioje buvo du asmenys, 

tokia jėga kad jachta 6 minu
tes nugrimzdo. Išlikusieji Abbro 
gi o Fogar, 37 metų amžiaus, ir 
jo kompanijonas Mauro Mancini 

Premjeras Bhuto jau turėjo! ant guminio pluoštelio plūduria- 
būti pakartas, bet protestai n-*vo Pietiniame Atlante 73 die- 
same krašte privertė premjerą nas, per tuos pustrečio mėnesio 
sustabdyti vykdj-ti karo teismo išlikdami gyvi dviem svarais la- 
nutarima. Protestavo Pakistano šinių ir kiek cukraus. Juos pas- 
atstovu rūmai, teisininku orga-’tebėjo ir išgelbėjo praplaukian- 
nizacijos. Įvairios politinės par- tis vienas Graikų prekybinis lai- 
tijos.

Valdžia yra uždraudusi bet 
kokį, politinį veikimą, bet ji ne
gali uždrausti krašto gyvento
jams protestuoti prieš mirties/ 
bausmės vykymą. Nuteisti poli
cininkai kreipėsi į aukščiausią 
teismą, prašydami dar kartą per 
žiūrėti j u bylą.

Tuo tarpu pats premjeras Ali 
Bhuto nesikreipe į aukščiausią 
teismą, nes jis :

vas. “Jaučiuos pavargęs, balsą”, 
pasakė į skeletą sudžiovęs Fo
gar, kurio kompanijonas po išgel 
bėjimo mirė. Jieu praeito sausio 
6 dieną vienastiebiu laiveliu iš
plaukė iš Argentinos.

Ko Sovietai bijosi
BONA, Vakarų Vokietija. — 

JAV gynybos sekretorius Harold 
____ __________ Brown pasakė, ka Sovietai tu- 

jis yra įsitikinęs, i rėš padaryti daugiau, nevien 
kad nėra jokio pafrrindo bylai j tik prižadėti negaminti savo ne
sudaryti. Jis jokio Įsakymo ki-iutroninės bomtos, jei nori kad 
tus žmones Šaudyti niekad nėra Jungtinės Valstybės nutrauktų 
davęs, nes jis žino, kad tokio įsa savo neutronų projektą.
kymo jis neturi teisės duoti. Be Brown yra atvykęs užtikrinti
pagrindo jis nušalintas iš žmo-1 Vakarti Vokietijos lyderius dėl 
nių rinktos \yriausylw-s. be jokio JAV militarinio ryžto; he to. jis 

sudania byla ir.paaaškrno kad ta kontroversinė 
' irtas pakar-l (neutroninė) bomba yra takti- 

jį nužudy-’ni* ginklas ir neturi jokios rolės 
laužydamas derybose tarp Maskvos ir Wa- 

Pakistano įstatymus ir papro- chingtono dėl strateginių gink 
čius. Buvęs premjeras nerašė irjlų apribojimo.
nesirengia rašyti jokio prašymol —--
diktatoriui. ’įvykytą perversmą ir nutarimą

Indijoje buvo suruošti keli mi- nužudyti buvusį premjerą.
tingai, kuriuose buvo keliami
protestai prieš premjero Rhuto nuteistus pakarti keturis polici- 
nuteLsirną. Balsai buvo keliami į ninkus. Advokatai įrodinėja, kad 
Afganistane ir net Trane. Ypa-i jie neturėjo būti nuteisti. Dik- 
tingaj griežtai pasisakė Indijos tatorius rengiasi juos pakarti pa 
gyventojai, pasmerkę Pakistane litiniais sumetimais.

pagrindo iam 
be pagrindo jis nuteis 
ti. Didtatorius ner
ti, todėl ir elgia?

Advokatų grupė bando gelbėti



Vytauto DiD. šaulių rinktinėje -
Vytauto Did. Šaulių rinktinėj vanoti, žvaigždės ordinu: V. Avi 

kas metai surengia sąjungos įkū žius, A. Valys, K Jakštas ir J. 
rėjo Vlado Putvio minėjimą, tunaitis, žvaigždės medaliu: J. 
šiemetinis minėjimas įvyko ko- Blažys, J. Vyčienė, J. Gabrius, 
vo mėn. 5 d. šaulių namuose. VI.! J. Misiūnas ir A. Laurinaitis. 
Putvio minėjimas yra Vytauto( Ordinus įteikė sąjungas pirm. 
Did. šaulių rinktinės metinė Karolis Milkovaitis, rinktinės 
šventė, kurioje ne vien prisime-'pirm. Madas išganaitis ir mote- 
namas sąjungos p -—1-- v ...... ----------------------- *
duoda priesaiką nauji sąjungos] 
naria* ir įteikiami atžymėjimo* 

iius*polniu>iems" rinkti-

name s sąjungos įkūrėjas, bet rų vadovė Stasė Cecevičienė.
Minėjimo proga kalbėjo ir 

priesaiką davusius bei apdova
notus rinktinės narius sveikino 
garbės prezidiumo nariai.

Prieš metus laiko sąjungos 
centro valdybos buvo paskelbtas 
straipsnio konkursas, kuriame 
būtų gvildenami klausimai: šau 
liškos idėjos pritaikymas sveti
muose kraštuose gyvenantiems 
lietuvnanis, organizacijos reikš
mė ir jos įnašas į. bendrą lietu
vių veiklą, prisidėjimas prie pas 
tangų atgauti Lietuvai nepri
klausomybę ir .tautinei gyvy
bei išlaikyti. Konkurso trijų pre 
mijų laimėtojai buvo paskelbti 
minėjimo metu. Jie yra: Jurgis 
Gliaudą (I-ma premija),, And
rius Mironas (H-ra) ir Stepas 
Jakubickas (III-čia).

Meninę programos dalį atli
ko rinktinės tautinių šokių rate
lis ir dvi sesutės Mikalonytės. 
šokėjai pašoko 5 šokius. Rate
liui vadovauja Jūratė Jasaitytė. 

Did. rinktinas nariai buvo apdo- šokius moko Violeta Smielįaus-

naria* 
ženklai 
nes nariams.

Įnešus vėliavas ir sukvietus 
garbės prezidiumą, rinktinės pir 
minikas Vladas Išganaitis kalbo 
j e iškėlė minėjimo reikšmę ir pri 
riminė Vladą Putvį kurį jis as
meniškai pažinojo. Garbės pre
zidiumą sudarė: sąjungos pirm. 
Karolis Milkovaitis, rinktinės ka 
pelionas kun. Antanas Zakaraus 
kas, šaulių moterų vadovė Sta
sė Cecevičienė, savanorių ir ro- 
muvėnų atstovai Jonas švedas, 
Karolis Dabulevičius, Juozas Ta
mulis ir Edmundas Vengianskas.

Gražus būrys naujų šaulių da
vė priesaiką. Jų tarpe yra jau
nuolių ir vyresnio amžiaus sulau 
kušių. Tai rodo, kad narių" skai
čiumi rinktinė auga. Priesaiką 
pravedė rinktinės kapelionas kun. 
Antanas Zakarauskas.

Sąj ungai nusipelnę V y tau to

1®7S m. balandžio m. 10 d.

i Nuoširdžiai prašome Tamstą, 
p. Redaktoriau, patalpinti į Jųsū 
redaguojamą dienraštę sekantį 
mūsų pareiškimą:

Šio mėnesio 8 d. Naujienose p. 
A PlesKys savo straipsnyje “Ša
ulių pavasarinis balius” plačiai 
aprašu apie \yL Didz. Saulių 
Rinktinės balandžio m. 1 d. bu
vusį parengimą. Priklauso p.A. 
Pieniui paucka už tai.Tačiau 
su gaue^cm reikia .priminti, kad 
nei Lietuvos šaulių Sąjungos 
centro, nei V. D. šaulių Rink
tines valdybos nėra p. Pleškio 
ai' ko kito, įgaliavusįos ar pra
šiusios, kad šaulių vardu niekm- * 
tų kitą kokią lietuvių organiza
ciją, šiuo atveju Lietuvių Ben- 7:U0 ir baigsis 9:30 vai. vakaro, 
druomenę. LŠS Tremtyje ir }Ta Vyresniųjų klasėje bus dėsto- 
pagrindims tikslas dirbti tik Lie- ma keramika įvairiais moty- 
tuvos laisvinimo darbą, todėl vais: vazos, indai, figūraitės, ba- 

ikiekvieną lietuvių organizaciją raljefai ir L t Parinktieji dar- 
dirbančią šiokį ar tokį Lietuvos heliai bus išdegami kietoje me- 
laisvinimo darbą, LŠST gerbia džiagoje. 
ir su jomis bendradarbiauja.

VL IŠGANAITIS
Vyt. Didž. šaulių Rinktinės 

Pirmininkas

J. MACKONIS

SekretGx-ius

Kauno miesto teatro rūmai

(Tęsinys)

I Komisija įsitikino, kad durelės užrakintos, ir, anot pail- 
įsitikino, kad vamzdižo durelės užrakintos, ir, anot pul
ko vado pareiškimo, jos visuomet būdavę užrakintos, o 
raktas buvo atitinkamo pareigūno žinioje. Įmesti į tą

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

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

PAIRI A CO. i
4207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento) 

.Tek 247-5081

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

sugrįžtame gegužės 1 d. 7
Dėl informacijų kreiptis į:

V. Belecką, New Yorke 21^-382-6440.
J. Zubavičių, New Jersey 201-381-3198
D. Dulaitį, Detroite 313-549-6878
J. Mikonį, Clevelande 216—53142190
M. Kiela, Chicagoje 312-727-1717

i vamzdį žmogų, nors jis ir visai, nesipriešintų, visai neį- 
• manoma, o jei kurio nors stebuklu ir pavyktų, tai .tatai 
neabejotinai turėtų pastebėti sargybinis. Už rytinių ka
reivinių vartų yra gana platus tyrlaukis, artimiausi tro
besiai gana toli, kanalizacijos nei vandentiekio vamz
džių jokių nematyti ii- jų visai nėra, nes karevinės turi 
savo atskirą vandentiekį.

Komisija patikrino ir Vilniaus miesto vandentiekio

Darbo medžiaga bus dviejų 
rūsių “molis” toks, kaip Seroco 
ir kt. O dėl susitarimo bei infor-

KERAMIKOS KURSAI
Balzeko Lietuvių kultūro. 

muziejaus patalpose, ,4012 Ar
cher Avė., nuo gegužės 4 d. 
prasidės šešių savaičių kerami- 
kos kursai. Kursams vadovaus 
Marytė Gaižutis (Gaižutienė?)-. 
Painokos vyks kiekvieną ketvir
tadienį per šešias savaites. / 
... Pradedantiems jaunuoliams 
pamokos prasidės nuo 4:30 ir 1 
tęsis iki 6:00 vai. vakaro. Suau-1 

•gusiems pamokos prasidės nuo’

macijos galima paskambimti Kaip jau yra visiems gerai ži- 
tek: 523-5523 tarp ,9 v. ry to iki 
3:30 popiet, muziejaus valando
mis.

Bus skaitomas mažas atlygi
nimas uz pamokas ir reikalingą 
medžiagą darbui^ Patartina šia 
proga pasinaudotu

M. S.

ROCKFORD, ILL
Ruošiami skanūs pusryčiai

kaitė — Atkinson. Akordeonis-į 
tas — Ąžuolas Stelmokas, Ali-į 
kalonytės fleitomis pagrojo ke-* 
lėta liaudies dainų melodijų. Pro 
gramos pranešėjas — Valerija 
Sparkyrė' į

Rudeni rinktinės šokių ratelis 
yra pakviestas į Detroitą, But-

i, | kaus kuopos renginyje išpildyti 
? programą. O Butkaus’ kuopos
> kanklininkės pakviestos daly- 
s .vauti programoje rinktinės ren-
5 ginyje. j
J Rinktinės dainininkai renkasi.
> kiekvieną pirmadienį 7:30 vai.
\ šaulių namuose. Jie ruošiasi da-!
< lyvauti muzikiniam renginyje, •
5 kuris įvyks balandžio mėn. 9 d.
> šaulių namuose.
J J. Alfcsnė i

š. m. balandžio 23 d. Lietu
vos Dukterys ruošia gerus ir 061 Kanalizacijos oralinius IT, ĮSKiausiu^ spaustu 
riaaistingus pusryčius, Lietuvių .nuomonę, jsitikiiio, kad kanalizarCijos vamzdžių ncra,- o 9 
Klubo žemutinėje salėje, Klu- jeigu jie ir būtų, tai tik liguistos fantazijos žmogų būtų 
bu adresas: 716 Indiana Avė.

Pusryčiai bus išduobiami nuo
8 vai. ryto iki 1 vaL po pietų, 
o be to bus daug gerų laimėji
mų, ir bus galima išbandyti 
savo laimę.

noma,'kad Lietuvos Dukterys 
atlieka labai gerą ir grąžų 
darbą. Jos aplanko sergan
čius, sušelpia, į vargą papuo 
lūs i as j* t. t

Prašoma kuo skaitlingiau
siai dalyvauti, nes savo apsi
lankymu paremsite Lietuvos

galima įtikinti, kad jais žmogus galėtų nukelauti apię 5 
kilometrus kelio ir sveikas pamatytų dienos šviesą.

Anot Sovietų tvirtinimo, šmargonec buvo pagrob
tas gegužės 18 d. ir grįžo tik gegužės 2ū d., vadinasi, ne
valgęs, negėręs, ir tamsoje išbuvo beveik šešias dienas 
ir visgi kanalizacijos ar, anot generolo Loktionovo žo
džių, vandentiekio vamzdžiais keliaudamas apie o km. 
sugebėjo išsilaisvinti

Pisariovo pagrobimas
Nežiūrint pakartotinų Komisijos prašymų suteikti 

Pisariovo pagrobimo reikalu bet kurių smulkesnių žinių,” 
kiekvieną kartą buvo gaunamas vienas ir tas pats atsą-

dėkingo! tZ kynias: “Mes Maskvos nieko negalim daryti”. Taigi, 
J iki malonau pasimatymo. ~ Komisija šiuo reikalu nieko patirti ir negalėjo.

Augti

J. Burkaus dvi naujos knygos: 
“DU DVASINIŲ BŪTYBIŲ PASAULIAI”— 
vienas gerųjų ir kitas blogųjų angelų ir žmonių pasauliai, 444 psL 
Kaina $a50.

“KONNERSREUTHO TERESE”
(NEUMANN AITE),

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

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

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

i

Licensed by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai 
ir tiksliai aptarnaują savo skaitlingą klijentūrą, siunčiam

DOVANAS - SIUNTINIUS l LIETUVĄ, LATVIJĄ, 
ESTIJĄ, UKRAINĄ IR T. T.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PAfENKLNTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS, SKUBUS IR TIKSLUS

PRISTATYMAS.
A isupse mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukš

tos kokybės prekių prieinamomi^ kainomis.

Informacijų ir nemokamu katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
į a, CORPORATION ~

488 Madison Avenue (tarp 51 ir 52 g-ves)
FLOOR 21st.

; NEW YORK, N. Y. 10022.
TeL: (212) 758-1150/1

SKYRIAI:
• APPLE VALLEY, Minn. 55124, 7626 W. 150 St.
• NEW YORK, N. Y. 10003
• NEW YORK, N. Y. T0011
• So. BOSTON, Mass. 02127,
• BRIDGEPORT, Conn. 06610, 1830 Seaview Ave.—TeU
• BUFFALO, N. Y. 14206, 332 Fillmore Avenue
• CHICAGO, Illinois 6062X 2222 West Chicago Ave.
• CHICAGO, Illinois 60629, 2501 West 69 St.
• CLEVELAND, Ohio 44134, 5879 State Road
• IRVINGTON, N. J. 07111, 1082 Springrield Ave.
e FORT WAYNE, Ind. 46806. — 1807 Beimeke Rd.
• GRAND RAPIDS Mich. 49504,
• HACKENSACK, N. Y, 07601 — 112 Main St. .
• HARTFORD, Conn, 06106, 518 Park St.
• LAKEWOOD, X J. 08701. 241 Fourth St
• LEXINGTON, N. Y. 12452 — Route 13 A — 
0 LOS ANGELES, Calif. 9C022, 9t>0 S. Atlantic
• NEW HAVEN, Conn 06511, 1329 Boulevard
• NEWARK. N. J. 07106, 698 Sanford Ave.
• PASSAIC. N, J. Passaic. N. U. 07055, 42 Monroe St.
e PHILADELPHIA, Pa. 19122, 1214 N. 5th St.
• PHILADELPHIA, Pa. 19141 — 4925 Old York Rd.
• PITTSBURGH, Pa. 15203. 1307 E. Carton Street
• WATERBURG. Conn, 06525, 905 Bank Street
• WATERBURY, Conn, 905 Bank Street
• WORCESTER, Mass. 01610, 144 Millbury Street
• YOUNGSTOWN, Ohio 44503, 309 W. Federal Street

612—432-7083 
TeU AL 4-5456 

CH 3-2583 
268-0066 

203-367-2863 
TL 6-2674 
BR 8-6966 
WA 5-2737 

884-1738 
TeU 374-6446 
Tel.: 432-5402 

636-38 Bridge St. N. W. GL 8-2256 
- Tel.: 201-342-9816 

246-9473 
Tel. FO 3-8569 

Tel.: (518) 989-6742 
Btvo. AN 1-2994 

LO 2-1446 
TeU- 373-8783 

GR 2-6387 
TeU PO 3-4818 
TeU GL 5-9586 

HU 1-2750 
PL 6-6766 
PL 6-6766 
SW 8-2868 

RJ 3-0440

45 Second Avenue 
13S W. 14 St.
389 West Broadway

Komisijos darbų baigimas
Berods, birželio 10 d. į Maskvą buvo pakviestas Mi

nistrų Tarybos pirmininkas A Merkys. Prieš išvykda
mas, jis pasiėmė Komisijos aktų nuorašus, kai kurių do
kumentų originalus ir multiplikuotas šmargoneco nuo
traukas su užrašais. . .^,.1

Tiek pats Lietuvos ministeris pirmininkas,--' tiek ir ; 
visi lydėjusieji, ypač tie, kurie buvo painformuoti apie su- S 
rinktus Komisijos' duomenis, buvo giliai įsitikinę, kad ■ ' 
Sovietų vyriausybę pavyks įtikinti, jog jos kaltinimai

i ‘ Lietuvos vyriausybei nepagrįsti, tačiau kaip vėliau teko t 
“ į patirti, Molotovas tik pasijuokė- iš 'mūsų pastangų. Grį* J 
r' žus Lietuvos Ministrų Tarybos pirmininkui A Merkiui | 

iš Maskvos, komisijai buvo įsakyta savo darbą nutrauk- '
I ti ir padaryti tik Komisijos darbų santrauką, bet jau 

birželio 16 d., L y. raudonajai armijai įžygiavus, i Lietu-, 
vą Komisijos pirmininkas buvo skubiai iššauktas iš -Vil
niaus į Kauną ir čia jam buvo įsakyta komisijos' tardy-' 
mo bylą perduoti teisingumo ministeriui, kas ir buy p 

padaryta, j - :

Taip baigėsi Komisijos darbai, kuriems poliai talki
ninkavo kriminalinės ir saugumo policijos aukštesnieji ; 
ir kiti pareigūnai, o ypatingai kriminalinės ' pblicijtĘ. 
Vilniaus apygardos viršininkas Krasauskas. «’■. •

Išvados , ¥
I 1- Yrą pagrindo manyti, kad raudonannietit- Būtą-1 

jevąs pas lietuvių valdžios pareigūnus buvo siunčiąpias |
• provokaciniais sumetimais, kad įsitikintų, ar šie nesi
stengs pas jį rinkti žinias apie Sovietų 'įgulas. Kai Buta
jevas, pamėgęs nuolatinį vaišinimą ir, greičiausia, už
verbuotas nuolatinių prancūzų žvalgybos agentų, pasi
juto nesaugus savųjų tarpe, jis iš kariuomenės pabėgo. 
Tik tada imtasi jo ieškoti, nes kitaip sunku būtų’patei
sinti tokį didelį vadovybės nerūpestingumą, nes Butąjė- 

j vas ištisas dienas ir naktis daugiau kaip du mėnesįus
bastėsi Naujosios Vilnios mieste, o Sovietų įgulose drau
smė to jokiu būdu neleidžia.

Butajevas pats nusišovė. Dėl jo savižudybės ir jos 
aplinkybių neabejojo nė Sovietų kariuonjenės atstovai, 
o patį nusišovimo faktą patvirtino trys raudonosios ar
mijos gydytojai, dalyvavusieji kūno apžiūrėjime, lavono' 
skrodime ir akto bei nuomonės surašyme.

2. Raudoramiečių šmargoneco ir Pisariovo “pagro- , 
bunas” ir “išsigelbėjimas” buvo nuo pradžios ligi galo iš
galvoti Tiesa, buvo žinių, kad kariai *iš raudonosios 
armijos pabėga, kaip tatai būna ir kitose kariuomenėse, 
tačiau raudonosios armijos vadovybė j Lietuvos vyriau
sybę kreipėsi tik vienintelį kartą, būtent, suieškoti Bųta- 
jevą, ir jis buvo surastas.. Taigi, tvirtinimai, kad pabėgi- 

• mus, nugirdymus ir naikinimus vykdė asmenys esantie
ji Lietuvos vyriausybės globoje, neturėjo jokio pa
grindo. J _ <

(Bus daugiau)

VISI BIZNIERIAI

GARSINKIl'ĖS NAUJIENOSE^
t - naujienos, Chicago % m-Saturday, April 15, 1978



LB Cicero apylinkės susirinkime
Rodos nesu sapnuoklis, bet ba- žęs bernelis, bet mintis, — o tu, 

landžio antros dienos ankstyvą nevodone, neatsimeni, kad šian- 
sekmadienio rytą visdėlto sap
navau. Būk tai toli nuo didmes- 
čių, toli nuo įkyrios žmonių kir- 
bynės, į uolas atsišliejęs sėdė
jo Aukštybių Piemuo. Sėdėjo ir 
žiūrėjo j tylią ir žvilgsniu neap 
riepiamą stepę.

Tolumoje, kiek tik akis sie
kia, kalnų keteras buvo apgulu
sios tamsios būtybės, o pati ke- 
terių viršūnė buvo juoda kaip 
rudenio naktis. Kitos tų būty
bių, lyg būtų avių būreliai, paš
laitėmis pasiganydamos slinko 
vis žemyn ir žemyn. Kartais iš 
svajonių miego prabudęs Aukš-‘ 
tybių Piemuo rūsčiai sugrūmo
davo ir perliedavo bešnenkančias 
būtybes žaibo botagu, kad jos 
greičiau nusileistų į iš po žiemos 
ištroškusią stepę ir dar nespėju 
šią sužydėti ir pakvipti medumi.

Taip, tai buvo tik pavasario 
sapnas, kurs panašiai ateina. Tik 
rumoje gi, tą balandžio antros 
dienos sekmadienio rytą, Aukš
tybių Piemuo rodė susiraukusią 
šalto lietaus šypseną ir tas vi
sų nesantaikos blogybių gėdos 
neturįs kipšiukas be baimės švil
paudamas baladojosi palėpėse. 
Tad kas toki ankstyvą rytą tu
rėjo-noro keltis iš minkšto ir šil
to patalo, ir kišti nosį į pabju
rusi orą? ..Tik, ..žinoma, ne aš 
Jau vėl merkiau akis ir verčiau
si ant kito šono, kaip tas merge
lę kirkinęs, pabaliais-parugiais 
rasą bebraukdamas, iš kaimyni
nio sodžiaus anksti ryteli sugrį-1 bet ne man... Bet št

die LB Cicero apylinkės metinis 
susirinkimas, — kaip atleista 
spyruoklė išmetė mane iš lovos. 
Visi sapnai ir malonumai dingo 
— kaip nebūta.

Ūsus papūtęs, sėdau Į maši
ną ir važiuoju. Važiuoju tiesiai 
į Cicerą, į LB’susirinkimą, ne
bodamas žvarbaus vėjo, negirdė
damas ..idelių ..žirniais barški
nančių lietaus lašų ir to paties i 
kipšiuko gundymų. O tas kipšiu- j 
kas, kad jis skradžiu žemėn nu
garmėtų, gudrus ir apsukrus. 
Gal būt net gudresnis už
audriausią “Vilnies” ar kokioje 
kitoje laikraščio redakcijoje sė-j 
dinti maskviškį agentą. Važiuo-Į 
j u ir galvoju: tu mane vistiek 
nesuviliosi, vistiek busiu Cicero- 
ie ir dar Liet. Bendromenės su-į 
sirinkime. tos Dėdės Šamo įsta
tymais tvirtai Įregistruotos. Xe, 
jei jau mane mėlynakė mergužė 
lė nesuvilioio, o tik as ją, tai juo 
labiau kipšelis nepajėgs sugun
dyti, nors jam ir pavyko minks 
tekinkius, kad ir frontininkais 
pasivadinusius, Įtraukti Į mask 
vinį bendradarbiavimo bučių, su 
ardyti lietuvių vienybę ir įpiršti j 
vienuoliams tą Striptize’ bei; 
“Saujos -slcatikuuose” atvaizduo- j 
tą nuogai išsirengusią ir ant- 
specialaus įrengimo atsigulusią] 
mergą, berods dar iš paties L.i- į 
ryži aus atgabentą. Ibar kartą sa 
kau ne! Kipšo pakišta malda ga
li būti priimtina tik vienuoliams, 

va. ir Ci-

Veranda (aliejus)ALEKSANDRA NAVlCKAITe-BODNER

ero — visų minčių pabaiga...

nėjusi ii spaudos ir galima gauti knycu rmkov

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pa-tao- 
ga* daryti Įtako* į krašto politiką. 102 psl. Kaina <1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei |1.50 čekis arba Money Orderis 
bu* pasiųsta* tokiu adresu:

NA U J IENOS,
1735 So. Halsted St, Chicago, HL S0d08

Bėgdami iš Šiaulių, pirmame 
kare, rusai uždegė miestą pir
ma išlaužę krautuves, (žydai 
jau buvo išvaryti). Pro gele- 
žinnėm durų štangom matėsi iš
mėtytų sutryptų prekių lieka
nos. Mane, žinoma, viliojo kny
gos. Kur, būdavo, pirkdavau są
siuvinius, d: b:tr plėšikų ne lomi 
nusias knygas rinkau j maišą ir 
vilkau namo.

pakart )i r m as. O vokiei’ių oki’n-a 
ei jos laiku išleista tik vieną ‘Te: 
lenės” (dabar žinau. “Cindere-* 
la”) ploną knygutę tegavau skai

kiečių leidžiamas lietuviam 
pykino žmones savo tokia 
tarimu s, kaip virti is u.

rašyti reikėjo ant šiurkš- 
jL'iio popierio, kurio buvo 

nuo tėvo prekyljos su rusu 
iriais — m a rh orkos rūky

mui jis buvo padarytas, ir pi u n 
= nie 
nėra

Skaičiau nesuprantamus ro
manus -----  rusų kalbą žinojau
iš pradinės mokyklos, bet turi
mo nesupratau. Iš apygardos 
teismo rūsių ^parsinešiau storų 
teisės knygų, iš kurių tik ly
ties nusikaltimu toma; buvo Įs
kaitomi, kaip ir paveiksluota . . . . , .... . .t vieta, kaip koks archeologas, is-anatcmjcs knyga su negimusiu’. ... . . ... Jkasmejau švinines raides, kurios vaiku paveikslais — ta reikejol , . . ... . * - , ;dar nebuvolaikyti po spaliais ant musų lu
bų. (juk gi “iš ežero sugauna”

• kūdikius, kaip mama sakydavo
— buvo čia ta mintis sukompro 
mituota.)

j Toks noras skaityti, o nėra kol 
; Vėliau, tokie aprašymai kaip gy 
dymas vandeniu, kad ir nuobo-

t džiausiąs skaitymas, buvo net

Sudarius nominacijų, likvida- 
Ant; no parapijinė salė jau cijų ir Dievai žino kokias dar ki- 

ūžė nuo būreliais besišnekučiuo- tokias komisijas, kaip Dėdės Sa- 
.Jjančių LB narių. Vieni dalijosi j mo įstatymas! reikalauja, pati- 

j įspūdžiais, kažką rimtai įrodinė- i krinus susirinkimo kvorumą ir 
darni, kiti gi skubinosi sušildyti paaiškėjus, kad susirinkime da- 
atšalusį kūną iš kamuoliais ga-jlyvauja apie 80% visų LB Cice

ro apylinkes narių, prieita prie 
va, nesigailėdami naikinti ponių veiklos ir finansinių svarstymų, 
ant baltai užkloto stalo išdėlio- Pasirodo, bent pirmininkaujan- 

I tus skanumynus. Vienok tvartas tis taip aiškino, kad Cicero LB 
t Cicero apylinkės LB pirmininko 
f balsas — “Prašau sėstis, prade- 

dame susirinkimą” — nutildė vi 
į sus. Pakviestasis susirinkimui 
j pirmininkauti papunkčiui, gra- 
| žiai ir vykusiai naikino susirinki 
| mo dienotvarkę, kaip Į daržą įšo 
t kęs zuikis kopūstlapį.

mojančio virdulio pakvipusia ka ’

apylinkė bei jos vadovybė perei
tais metais buvo darbšti ir nema 
žai nuveikė, kad jos finansinis 
stovis yra vtirtas ir kad kasaje 
turi apie 1000 ar daugiau dole
rių, nors iš kasos buvo remia
ma lietuviška spauda ir kitos 
okupuotai Lietuvai naudingą dar

ztėjo “Ką nors 1
tose skaitomose 1
Šiaulių sudegusiuose griuvėsino

radau buvusios spaustuvės

.. .. ‘ 1 ka ta reikejol , ;dar ne b ištirpusios ir kaip 
nešiau namo. Perma 

žas skalei ils, kad ir rusiškų rai
džių. sustabdė mano dideles sva 
jones — kad ir po vieną raidę, 
pami rk i us rašale, spa usdi nti
daug lapu...

Vilniaus ateinančiame, vo
lų leistame 1917 m. “Lietu- 
?dde”, kurį pardavinėjo hū- 

nyčios, ra
kai! reika-

kia <i 
tų šv 
rodos 
džiausiąs-...

p:.r:

urnų r 
nebuvo

sak vmo

ir resyt!
kai atėjau : 
kariuomenę 
steigi 
le:sti

Mijiti issinso, 
riu Į Lietuvos 
a sumaniau 

> knygynėlius.
j/irmą kariuomenes dalių 

štį “Tėvynės Gynėją” ir 
jau” literatūros darbą” 
iusiame išeiti Kaune “Ka

risk i u Žodyje”...
Arėjas Vitkauskas

SKAMBINKITE DABAR
ĮVERTINTI

JŪSŲ NAMĄ
ERWIN J.

MICHAELS
4637 So. Archer Ave.

(Prie 47-tos)

VI-

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI i
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę šerną as- | 
mėsiškai pažino, įkaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. | 
Dabar Jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bat2}^>qm prisiminti senus laikus ir paskaityti gražiu istoriją. 
Naujai g^Ę^aKvis"galėtą Bemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Mko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas f 
duos progos susipažinti su mūsą pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu I 
ir Ju kieta, ideologine veikla.

Antanai Rūkai, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 doL

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ
336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais Aprašo Pa mark tanui ja 
gyventolus Ir gamtą. 1,200 lietuviškų vietovardžių aąralaL Knypoc 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentu.

173$ So. Halried SL, Chicago, DL 60608

į RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
NauJIano** galima gauti puikly knyry, kuriat papuoš baf kokli 

t knygų spintą ar lentyną.
• Altkiandru Pakalnlšklt, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jauntj dienų 

atsiminimai ir {vykit; bei vietų aprašymai, skaitomi kaip rt> 
manas. 367 psl. Kaina $5.

A. Pakalniais. METAI PRAEITYJE. NetoUmų įvykiu prlsiminl- 
ir laiko įvykiu Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, ruskin- 
tyti t 12 dalių. 296 psL. kaina $3.

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, ū tomas, 
žiais viršeliais. 336 psl. Kaina $6.00. Minkštais virš.

rr©f. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psl.. Įrišta — $3,00, mintttals vir
šeliais — $2.00; U dalis, 225 pst, Įrišta — $3,00. minkš
tais riršeliais_________________________________

Gr»- 
tS.M

KNYGA GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienai lietuvi*, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvi*, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
CU suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jwtas Kaminską*. SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- 
dilant Uetuva. bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL. kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juani Kapa^Intkiv IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yrt natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio Ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 pat Kaina 7 dol.

ČIKAGirrtS JSroDllAI KOMUNISTŲ PAVERGTO^ LIETUVOJ 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokiu 
ktlbas girdėjo ir k* jai Žmonės pasakė. 95 psL $1*0. Yra taip pat 
Išversta į anglų kalbą.

M Mčeeka. SATYRINES NOVELES. Genialaus rusu rašytojo 
M satyriniu noreliu, 199 puri., kaina $2.

D. KurtlHi, KELIONE | ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto Ir sgitpropo propaganda bei 
■rifamik*vfanaL Abi knygos parašytos lengvu, grafu AfliumL

pr»f. P. PikarklK KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 pri. dokumentuota istorinė studija apie prūsu likimą. 
Kain* H

Vlftca* ž^alHi. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAiTtJL

fr kiti laidini yra grunan*
MAUJIIXHI, 1739 Sa. H A LITI D fT^ CHICAGO, ILL. MM

. irtu vŽMkant Ir

tMa viriellalfl____ ___ ____________________________  ILOt
Henrikai Tomei — TamaUinkaa, LIETUVIiKASlS PAMARY*.

Pakalnės ir Labguvos, apskritys su įdomiais aprašymais, lliu- 
strarijomis ir dokumentacija. 336 psL kaina $6.

P. KaslOnai, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trifa dalhj Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapiu. Kaina S3.

Janina Karūna, TRYS IR VIENA, jaunystės ataiminiiBiJ 
170 psl.UAt

M. Gudeli, POVILAS MILERIS biografijos bruožai 2» _ 
puslapiai .      tJ.if

Knygas užsakant reikia pridėti 23 et. pašto JUaldocM.

NAUJIENOS,

17.38 S. SL. Chloro, m. 60608. — TeL HA Ml M

Jau kuris laikas atspausdintą Ir galima gauti knygų rinkoj*

(TTICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Abrose myga aprašanti paskutinių PO (1869-192®) metu 

Cblcagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbu* 664 pat Kain* 
$10. Išleido Amerikos Lietirdų Istorijot Draugija.

Knygoje aprašyt* pirmai Chlcagon atvaŽlavęi lietuvi*, ptrraot 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugljoa, riatytoi baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 4$ 
paMulietiški chorai. P bažnytiniai ir 314 reiklesnių hnonlų blografi- 
]o< Duoti dokumentai katalikiškų, uocaillstlnrų, laisvamaniškų Ir 
kitu organizacijų atlikti darbai. įsteigto* mokyklos, ikaftykloa, ban- 
kai ir kt. *

Norintieji Mą knyga trigytl, prašomi parašyti čekj arba M oner 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti:

1733 HaUrted SU Oioro, BL USM
... .

bą dirbančios institucijos.
Susirinkime paaiškėjo, kad ’ 

kipšiuko gundomi frontininkai, 
priekabiu jieškodami vėl Ameri
kos teisme iš naujo kelia bylą, 
kažko neaiškaus reikalaudami, 
kad jiems nepavykus lietuviška1 
vežimą išversti iš vieno šono, jie ! 
vėl ..baslius ..kaišiojo ir į kito 
šono ratus. Bet toji žinia,*kaip { 
įmesta bomba nesprogo ir net| 
kaip reikiant nesušnypštė. Susi-J 
rinkusieji tik skaniai šyptelėję1 
pradėjo aiškintis einamaisiais !■ 
reikalais. Susirinkimo buvo nu
tarta ir pavesta vadovybei sure- 
daguoti ir spaudoje paskelbti: KNYGOS ANGLŲ KALBA
protesto rezoliucija prieš spaus-j 
dinama ir lietuviams „bružamai J- A KISS in THE dark. Pikantišku ir nuotytoj

‘ . v-, 1 įprašymai, paimti iŠ gyvenimo. Lengvai itilius. gyva kalba, gražiai išleista,
pornografini šlamštą. i 5^* $2'50.

. Tegu Čia man bus leista pa- I Dr. Jucius &. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos isterijos 
reikšti, kad nei susirinkimui įtrauka nuo pai senąją mriy iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 

vadovavusių, nei kalbėtojų bei juczax b. Končius, Vytautas the great, istoriniai dlk Vy-
skaniai mus vaišinusių ponių pa- tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istoriją. 
vaĄlžių, nei ryškesnių minčių j 211 Kaiut $3 °0- Kietais viršeliais $4.00. 

nenurodau. kadangi tai žadėjo r 
padaryti patys ciceriškiaL kurie 
puikiai sugeba tiksliau Ir be klai 
du tą darbą atlikti.

254-8500
MEMBER PARDUODAME

PRIEMIESČIUS
MES TAIP PAT 
SUS CHICAGOS 
7,000 MIESTŲ JAV-SE PER R E L 0

Dr. Jucrax B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy-

Dauguma šių knygų yra rinkarnns dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti e trilaukius 1 Naujienas arba atsiuntus čekį ar 

. i - i S

1732 South Hriskard Street, Chicago, HL 60303

Taupykite 
pas mus

UNIV
1800 So. Halsted St

1 ©.r

Ms žfiiu teupom! ji*? pInUcxl 
dideliu* darbu*. Pirm*, jie pa- w 

de£* Jum* pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

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

Išduodami Certifikatei, kurie ne
ša iki * K

palūkanų, priklausomai nuo įdėto* 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės
neša

Chicago, III. 60608

TURINTI DIDELES ATSARGASVIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 

įsteigt* 1923 metai*. T< 421-3070
Įstaigos pletuoee klero** automobiliam* pastatyti.
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$30 00

Lietuvio ūkis gražiai klestėjo ir daug prisidėjo prie ekonomin.o klestėjimo

pusei metu ___ ___
trims mėnesiams 
vienam menesiui «

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

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu tu užsakymu

$18.00' 
I 3 50

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

$33.00
$18.00
$10.00
$ 3.50

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Pubhst^i Daily Exept Sunday by The Lithuanian News Pub. Co^ toe 
1735 So. Halsted Street, Chicago, III. 60608. Telephone 421-6100

SECOND-CLASS POSTAGE PAID Al CHICAGO, ILLINOIS

Kanadoje:
metams _ 1.
pusei metu
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams________________$34.00
pusei metu_____________ $18.00
vienam mėnesiui______$ 4 00

As of December 1, 1977 
Subscription Rates:

to 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 ęer six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.

20 cents per copy.

Nuo gruodžio pirmos d. 
Dienraščio kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuose:
metams______
pusei metų __
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose:
metams______

* taikas okupantas gana gerai pažino. Jis ryžosi imtis 
.priemonių Amerikos lietuvių moralei palaužti, pasitikė
jimą savomis organizacijomis išardyti, pakeisti literatū
ros ir meno grožio sąvokas, su purvais sutrinti galiojan
čias dorovės sąvokas ir pasėti nepasitikėjimą pačių lie
tuvių tarpe. Jie pareikalavo, kad Amerikoje būtų išlei- 

. sta pačių komunistų parinkti veikalai, kad lietuviai nau
=-’dotų komunistinį kriterijų verytėms matuoti, kad ame- 

rikiečių protai vadovautųsi komunistų sprendimais. Ko- 
$ 3.00 munistai būtų galėję pasirinkti proefsines organizacijas

tokioms mintims primesti, bet jie jautė, kad nieko iš to 
$33.oe būtų neišėję. Jie pasirinko ateitininkus, susižavėjusius

“aukšta” Vilniaus kultūra. Jie pakišo Lietuvoje užaugu
sio autoriaus “Striptyzą” ir Lietuvoje porą metų Petro
nio pinigais mitusį specialistą tremtin išvykusių lietuvių 
niekinimui.

Jautrūs laisvinimo reikalai
>

Laisvoje Amerikoje lietuviai priklauso savo profesi
nėms, politinėms, religinėms, fratemalinėms ir kitoms 
organiazcijoms, kuriose jie bendromis jėgomis gilina 
savo politinius, tikybinius ir savišalpos reikalus, padeda 
vienminčiams ir skelbia savo Įsitikinimus. Visos Įvairia
spalvės Amerikos lietuvių organizacijos rado bendrą 
kalbą, kai atėjo pilnoji žinia apie Lietuvos nepriklauso
mybės panaikinimą. Pirmiems sovietų tankams peršliau- 
žus Lietuvos sieną, Amerikos lietuviai, užmiršę nuomo
nių skirtumus Įvairiais klausimais, rado reikalo bendro
mis jėgomis kovoti prieš didžiausią lietuvių tautos prie
šą— Lietuvos okupantą. . <

■ Amerikos lietuviai sudarė Amerikos Lietuvių Tary- 
bą, pasiuntė Į ją geriausius savo narius ir įsakė paruošti: 
planus visų lietuvių bendram darbui. Lietuviai žinojo, 
kad Lietuvą pavergęs priešas yra galingas, kad jis ne
sigaili saviems tikslams pinigų ir kitokių vertybių, todėl 
ir Įsakė paruošti planus ilgai kovai, nes buvo Įsitikinę, 
kad kova bus ilga ir sunki. Amerikos Lietuvių Taryba 
paruošė taisykles, kaip ta kova privalo būti vedama ir 
kaip lietuviai privalo santykiauti su okupantu. Ameri
kos lietuviai sutarė palaikyti pačius glaudžiausius ry
šius su pavergtais tautiečiais, bet jie nutarė neturėti jo
kių reikalų su okupantu. Vienintelis santykis su okupan
tu galėjo būti trumpas ir aiškus pasakymas: kraustykis 
iš Lietuvos.

Griežtas nusistatymas prieš okupantą davė gerų 
rezultatų. Amerikos politinės partijos, krašto gyvento
jai ir šio laisvo krašto inteligentija suprato lietuvius. 
Jie suprato lietuvių reikalavimą išvaryti okupantą iš 
gimtinio krašto. Jie patys pritarė tokiam lietuvių reika
lavimui. Amerikos lietuviams buvo nesunku Įtikinti Įta- 
kingesnius Amerikos politikus pritarti tokiam reikala
vimui. Įtakingesnieji abiejų partijų vadai pritarė Ame
rikos lietuvių reikalavimui. Visos Amerikos administra
cijos pritarė lietuvių reikalavimui. Kongreso atstovai ir 
senatoriai pritarė Amerikos Lietuvių Tarybos pozicijai 
ir priėmė rezoliucijas, nepripažįstančias pavergtų kraš
tų "Įjungimo Į Sovietų Sąjungą. Amerikos lietuviai yra 
Įsitikinę, kad galingos Amerikos pagalba būtinai bus 
reikalinga pavergtoms tautoms išlaisvinti. Ji bus reika
linga ir pavergtai Lietuvai.

Amerikon po karo atvažiavusieji nauji politikai, ne
spėję kojų sušildyti, parodė, kad jie nepatenkinti Ame
rikos Lietuvių Tarybos vedamu darbu. Jiems nepatiko 
toks griežtas Amerikos lietuvių nusistatymas okupanto 
atžvilgiu. Jiems atrodo, kad su okupantu reikėtų švel
niau elgtis, tai gal vieną kitą nuolaidą galėtum iš jo 
gauti. Okupantas atėmė iš lietuvių valstybę, Įstatymus, 
namus, santaupas, kad šitokiu būdu galėtų juos labiau 
pavergti ir išnaudoti. Okupantas neatspausdino nei vie
nos knygos, kurioje nebūtų iškraipomi faktai apie lietu 
vių tautos praeitį, nuvertinami lietuvių Įstatymai bei 
papročiai, bet nauji politikai toje veikloje Įžiūrėjo “pa
darytą didelę pažangą”, paskelbimą daug istorinių do
kumentų, sukaupimą didelio turto ir sudarymą sąlygų 
tais turtais pasinaudoti. Sovietinėn Lietuvon nuvyku- 
siems Amerikos lietuviams jų nerodė, bet juos vežė i 
Rumšiškes, kad pamatytų .kaip Lietuva atrodė praeita
me šimtmetyje, “kapitalistinėje gadynėje”. Nuvažiavu
sieji “aukštos kultūros” ieškotojai žavėjosi Rumšiškių 
senų trobų draustiniu ir. domėjosi Kapsuko kursais.

Bet nuvažiavusieji nesitenkino tuo, ką jie matė 
Rumšiškėse ir Vilniuje. Galimas daiktas, kad ir okupan
tas iš nuvažiavusių daugiau reikalavo. Okupantas-juos 
vaišino, girdė ir pasakas pasakojo, o Petronis sąskaitas 
niokojo i? “Tėviškės” iždo. Bet tokio bendradarbiavimo 
neužteko. Oi i 
darbiautojai p;

Amerikos lietuviai pajuto, kur tie “nauji politikai 
nori vesti lietuvius ir iškėlė viešumon labai žiaurię ap
gaulę. Didelė Amerikos lietuvių dauguma nori patirti, 
kaip tokia tauri lietuviška organizacija galėjo pati lei
sti komunistinį šlamšta, kaip kitos lietuvių organizaci
jos pirmininkas už šlamštą sumokėjo tūkstantį dolerių? 
Atsakymo laukia,, bet nesulaukia. Kas irors turi imtis 
atsakomybės ir pasakyti, kas čia galėjo-atsitikti? Nau
jos politikos šalininkai taip pat jaučia, kad tokiam dide
liam žingsniui reikalingas pasiaiškinimas. Visi mato, 
kad nuo šio žingsno gali priklausyti bendroji Amerikos 
lietuvių veikla. Iki šio meto apie šią didelę nelaimę tylė- rijos ekranas salone. O televizi- 
ta. Bet visi jaučia, kad tyla jokio skaudulio neuždegsi. jau P^ėjo naują “milestone”.

ir užmirštas, tik vaikai radijo Jis viską priima, ką televizijoj 
dėžutes nešiojasi. Namuose jis matė už tiesą, 
liko tik balastas, kai stovi tele-! M. Šileikis

Ševčenka rašo knygą
Apgaulę pravedė tiktai keli komunistų paveikti vadai, NEW YORKAS.' - Arkadi-
bet didelė dauguma jų pačių organizacijos narių nežino- pasiunčia ne tik žinias, bet kar jus Ševčenka, aukšto rango so- 

i etų parėgūnas Jungtinėse Tau 
*'se, kurs ištisa savaitę nebepa
sirodo, yra prieš trejus metus 
oasirašęs kontraktą parašyti 
knygą Alfred A. Knopf, Inc. lei
dyklai, kaip ta firma pranešė

jo. Jiems reikia platesnių žinių ir paaiškinimų. _ Matyt, ū- vėzdus iš viso pakulio, net
nuo planetų. Matėme astronau- 
tus Mėnulyje vaikščiojant gir
dėjome jų pranešimus iš “ano 
Pasaulio’’ — Mėnulio bei erdvės.

Blogoji televizijos pusė (yra 
ta, kad žmogų padaro proto tin- ketvirtadienį, 
giniu ir daug brangaus laiko 
Taiš;na, ypatingai įpratusiems ‘ S’08 
iūrėti sportą, tai išsėdi ištisas 

dienas prie aparato. Tačiau tele- r*us 
vizija gali daug padėti mokymui1 CTzti į Sovietų Sąjungą, mo
si. Dabar 15,000,000 studentų gyvuodamas nuomonių skirtumu 
naudojasi televizijos teikiamo- * savo vyriausyue.
mis pamokomis. Ji turi plačią] *--------------

kad klausimas bus aiškiau aptaramas Toronte. Pasaulio 
Lietuvis tuo reikalu šitaip rašo:

“Jautrūs yra ir Lietuvos laisvinimo reikalai, 
nuolat kelią mūsuose kontroversijas, ginčus, nesu
tarimus. Nors praaėjusiame PLB seime dėl santy
kių. su okupuotos Lietuvos lietuviais palaikymo bu
vo padaryti gyvenimiški ir išmintingi nutarimai, 
tačiau apie juos šiame seime vėl teks užsiminti,' nes 
aplinkybės ir sąlygos per tą penkmetį gerokai pasi
keitė. Kritiškiau reikės pažvelgti Į mūsų draugų pa
sirinkimo politiką, pasidaryti realesnių politinių, at
ramų ir gal net vieną kitą, visos išeivijos apimtimi 
vykdomą, konkretų žygį suplanuoti.”^ (PL, 1978 m. dirvą ir visi turi progos pasirink 
kovo numeris, 1077 psl.) jtt'kas kam patinka. Tik savait-

. Kokios tos atramos bus, tuo tarpu nežinome. Kiek-if^13/ ^one sto
vienam aišku, kad toliau taip būti, kaip buvo iki šio.me-!- “ ...
to, negalės. Paprastu neapsižiūrėjimu tokios klastos ne-’- 
pateisinti. Teks imtis drąsesnis žingsnis ir pasakyti, ku--siog hipnotizuoja. Vaikai nenori apklausinėjimas ardu 15-mečius

Ševčenka, $76,000 metinės al- 
gaunantis J. T. Saugumo

amžiaus berniuką Roger Lynn 
Myers, reikia teisti kaip suau- x 
gusius. Kol tas klausimas bus iš 
spręstas, tų vaikėzų vardai — 
pavardės neskelbiami.

Roger buvo rastas fatališkai 
subadytas praėjusį sekmadienį 
mišku saugonėje į pietus nuo 
Willow Springs, ; y

— DIDŽIOSIOS maisto bend
rovės pakėlė produktų kainas ir 
moka šerininkas po 90 centų už 
kiekvieną šėrą.

— TEISINUMO departamen
tas truks teisman Consolidate:

: srybos generalinis pasekreto- Fods nž įsigijimą bendrovės,-ga
rins politikos reikalams, atsisa- minančios tuos pačius produk

Vaikai žmogžudžiai 
teisiami kaip suaugę

tys perkrautos sporto dalykais, j CHICAGO. __ Balandžio 18
Į kas susiaurina kitokias progra-, dieną Du Page Apskrities Apy- 
>mas. ūpač vaikus, televizija tie-j gardos Teisme įvyks nuomonių

riais sumetimas buvo naudojami ateitininkai komunis
tinei propagandai skleisti; kuriais išskaičiavimais ryž
tasi griauti pačias stipriausias lietuviško gyvenimo at
ramas — dorovės principus, šitas jautrus klausimas rei
kalauja pasiaiškinimo. ‘

tus.

so •uore » Hvo

užsiimti žaidimu, nei mokytis. vaikus, kurie nužudė 11 metu '

FUND

KVIEČIAME Į NAUJIENŲ

Televizija yra didelis dalykos, 
naudingiausias išradimas, kokį 
žmonija turi ir naudojasi. Te
levizija yra labai praktiška prie
monė visokiems reikalams: ži
nioms, vaizdams, mokslui, na ir 
kriminalui.

Televizija jau apima visas ži
nias, informaciją, skelbimus, vai 
dybą. švietimą ir kriminalo sri
tis. Televizija turi geru ir la
bai blogu savybių. Labai pato
gus ir greitas viso pasaulio ži
nių teikėjas. Iš darbo parėjęs. 
žmogus nenori žinių ieškoti laik
raščiuose, kai panosėje televizi
jos lange viską pamatai patogio 
je kėdėje sėdėdamas. Ypač kad 
matai pačias vėliausias žinias, 
net tuo pačiu momentu praneša 
dar naujesnių žinių ne tik savo 
mieste, bet ir iš viso pasaulio. 
Be to. jeigu nori, žiūri sportą ar
ba vaidinimą, kad ir žemo lygio. 
Televizijoj gerų veikalų labai re
tai pasitaiko, daugiausia krimi
naliniai filmai, skelbimai ir gera 
dozė sporto. Ypač savaitgaliais 
televizijoj beveik nieko gero nė
ra, išskriant sportą. Deja, tele
vizijoje yra *labai daug, beveik 
didžiumą sudaro, banalūs daly
kai, tiesiog kvaili

Apskaičiuojama, kad šeimoje 
televizija veikia vidutiniškai 6 
valandas kasdien. Televizija da
ro tam tikros įtakos, net suaugu 
šieji įpratę žiūrėti serijinių veš 
kaliukų, turi būtinai kasdien juos 
sekti... Mokyklos vaikai per 
daug laiko gaišina, žiūrėdami te 

.pant^, atTO10, pareikalavo, kad bendraf-^^^a“^ 

raketų jam palaužti Amerikos lietuvių už- ]aiko prie televizijos, ne
sispyrimą atkakliai siekti laisvės. Amerikos lietuvių nuo- turi laiko spaudos skaityti. Lai-

kraičiai nustoja skaitytojų. Net 
milijoninių tiražu dienraščiai ne 
visi išsilaiko. Chicagos Daily 
News, ėjęs daugliau, kaip 100 me 
tų, užsidarė. O jau apie knygų 
skaitymą nėra nė kalbos...

Kokia televizijos įtaka bend
rai? Kai kurie žmonės kaltina 
televiziją dėl skelbimo pasaulyje 
vykstančių negerovių, kurios] 
dar labiau daugėja, sekant ki-l 
tas negeroves. Vienas laikraštis 
sako: Jeigu mes mažiau laimin
ai, mažiau pasitikime, mažiau 
inteligentiški, negu buvome prieš 
30 metų, tai televizijos amžius 
yra kaltas. Marie Winn sako: 
/‘Televizija kalta dėl rimto su
mažėjimo knygų ir laikraščių 
skaitytoj ų. Studentai neišmoksta 
rašyti”. Televzija auklėja naujus 
kriminalistus, narkotikų varto
tojus, gatvės valkatas ir smurti- 
n:nkų gaujas. Jaunuolius nere
tai išstumia iš pusiausvyros, ne 
atskiria žiaurumo nuo žmonišku-' 
mo. Australijos laikraštis “Sun” 
sako: “Televizija' gali rimtai su- 
*aloti žmogaus protą”. Japonė 
Kimiko Takisawa sako: “Tele
vizija atnešė mums kultūrinį 
nuosmukį...w

Televizija yra multibilijuoni- 
nė pramonė, paremta pelnu, per 
grūsta reklama, pigios rūšies 
banaliomis frazėmis, muštynė
mis ir žmogžudyste. Vaikąi mėgs 
ta televizijoj roduomą “heroišku 
mą”, o prisižiūrėję, ūpo pagau
ti, patys bando taip daryti.

Televizijos geroji pusė

Nėra abejonės, televizija yra 
labai vertingas žmogaus išradi
mas. Radijas jau pasidarė kaip

s. m.

Martinique Restorane
2500 W. 94th St Evergreen Park, Illinois

• DAINOS

• SVEIKINIMAI
• VAKARIENE
• IR ŠOKIAI

5 vąlandą po pietų

Vakarienė su šampanu asmeniui 15.00 dcL

BANKETĄ RUOŠIA Į

Vietas prašome rezervuoti iš anksto
1739 SO. HALSTED STREETS 'CHICAGO, ILUhW’WW 

arba telefonu HA 1-6100

VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE
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DR. K. G. BALUKAS 
UVHKIJA IR MOTERŲ LIGO» | 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 Sa. Pulaski Id. (Crowiord 
MtUcal Bu'Uins). T«l. LU 5-6446 
Pipna M2omus pagal susitarimą.
> neatsiliepia, skambinti 374-8004 j 

• iR. C. K BOBELIS 
INKSTŲ IR iLAPUMO TAKŲ |

A. A. Kazimiero Plėnio netekus
. š*u mėty kovo 4 d. Savo var- ksmas ir gražios išvaizdos gu
do d enoje šį pasaulį apleido Lie- sary pulko leitenantas Žiauriau- 
t u vos kariuomenės karininkas šio dvidešmto amžiaus žmonijos 
Kazimieras Plėnys. j priešo, rusiško komunizmo dėka
A. A. Kazimierą pažinojau dar | Kazimierą ištiko visos ietuvių 
nepriklausomoje Lietuvoje. Bu-; tautos žiaurus lik’mas. Vėliau su 
vo jaunas, pilnas energijos, lin- juo kalbant visuomet sielodavosi,

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. D ARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IWestchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Hanbeim Rd., Westchester, IL
VAJLuV'DOS: 3—9 darbo dienomis ii i 

kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
Tęl: 562-2727 arba 562-2728 ’

JOHN PLAT AK

TEI____BE 3-5893

PR A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Strec) 
Valandos pagal susitarimą.

D R. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST AS 

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71 St. T.L 737-5149

Tikriną akis Pritaiko akinius ir 
*kontact lenses’”

VaL agal susitarimą. Uždaryta tree

DRLEONAS SEIBiJTIS 
r INKSTŲ, PŪSLES f °. 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet 
ketvirtd. 5—7 vaL vak.
Ofiso Selef.: 776-2880 .

Rezidencijos telef.: 448-5545

G y v. Chicago, Illinois.
Mirė 1978 m. balandžio 13 d.,. sulaukęs 85 m. amž. 

Gimęs Lietuvoje, Varnių mieste.
Amerikoje išgyveno 65 metus.
Paliko nubudę: žmona Josephine (pagal tėvus čes- 

naitė, pagal 1-mą vyrą Tamkus), 2 posūniai—William 
Tamkus su žmona Julia, ir Stanley Tamkus su žmona He
len, 4 anūkai, 11 proanūky* ir kiti giminės, draugai bei 
pažįstami?

šeštadienį, 3 vai. popiet kūnas bus pašarvotas Mar
quette kolyčioje, 2533 W. 71 SL

Pirmadienį, balandžio 17 d. 10:30 v. r. bus lydimas 
iš koplyčios į Lietuviu Tautines kapines.

Visi a. a. John Platak giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami 'dalyvauti laidotuvėse ir suteikti X *
jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, posūniai, giminės.

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tel. 476-2345

Kauno įgulos bažnyčia

kad vyriausios vadov’ybės pat- į koma — gyvenk ir džiaukis. Bet 
varkymu, Lietuvos kariuomenei-žmogus nežinai, kur tyko tavo 
nebuvo leista pasipriešinti iš ry-. nelaimė. Kazimieras pradėjo sir 
tų plūstantiems azijatams. Joi ginėti. Vėliau jau ir į krautuvę 
manymu prieš plūstančią laviną! neužeidavo. Po kelis kartus at- 
vistiek nebūtume atsilaikę, bet ■; sidardavo ligoninėse. Skausmin- 
būtume pasauliui parode, kad esą' ga liga stiprėjo, pasidarė sunkiai 
me verti laisvės, kad esame am- • pakeliama, kol daug iškentėjusį 
liais kovojusios savos tautos ai- ligonį 'visai užspaudė ir nutildė 
niai. 'ri*

Su Kazimieru" ir jo malonia šei 
ma arčiau teko susidraugauti jau 
pasitraukus iš tėvynės. Jis ve-^ 

. dęs gailestingą seseri Sofija Kaz i 
Suskaitę ir augino du sūnus. 
Kaip dauguma atvykusių po ka- 
ro.Kazimieras jiūėjo dirbti į fa
briką, o ponia Sofija į ligonine,.}

jo paskutinį atodūs.į

Kovo, 7 d. palaidotas šv. Ka
zimiero kapinėse. Daug gėlių, 

J artimiesiems daug nuoširdžių 
i užuojautų, bet mielo Kazimiero 
j jau nėra. Jo netekus visiems ar- 
i timiesiems pasiliko didelės tuštyn 
’ ma. Tą tuštumą jaučia ne tik

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas 2652 WEST. 5yth S~i REET 

TeI.-PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antiad., trečiaa 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. štštadie 
niais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą. j

dirbti savo specialybėje. Po kiek Į *Bnmės’ ,bet..ir dr^ 
laiko įsitikino, kad dėl sveika-: 
tos fabrike ilgai netesės. Tada 
Marquette Parke'nusipirko mais ‘ _

P. ŠILEIKIS, 0. P.
OBTHQ££UAS-PROTEZ1STA; 

Aparatai - Protezai. Med. bau 
dažai. Speciali pagalbi kjjom 

ftV_c(Arch .Supper L,/ ir‘L t.
rfaL. 8—4 ir 6-^8. ^c+adiemais 9—i 
2850 West 63rd $U Chicago. III. 6062' 

Telef.: PRospoct 6-5084 
/'■■■■■■■■■■■■ ■■, ■ ■' ■-

Gėlės visoms progoms 
; BEVERLY HILLS GĖLINYČ1A 

2443 WEST 63rd STREET 
Telfonai: PR' 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishiy 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tel. 499-131G

to gaminių krautuvę. Ją sumo
dernino ir padarė daug naujų 
oatvarkymų. Dėl savo malonaus, 
paslaugaus ir teisingo bado tuoj 
susidarė gausi klijantūra. Pre
kyba gerai sekėsi. Išmokslino 
\bu sūnus — Rimvydas pasiekė 
medicinos daktaro laipsnio, o Liu 
d jus — formaceuto.

; Atrodo viskas gerai. Kaip ša-

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Lddimal — °iln* apar>ud< 

ŽEMA KAINA
R. IERĖ NAS
Tol. WA 5-8063

Inž. JURGIS IR VIS BREIVe

švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI 

e • •
"Pesironk pasitikti savo Dievą". — Amoso 4:1 X

Tikrasis būdas pasirengti pasitikti Dievą ir klausyti jo nutarimo apie 
amžinąjį žmogaus likimą nėra, kaip paprastai manomą, pradėjimas pasi
rodyti gerais ir šventais tik tada, kai žmogus pasensta arba suserga tr 
pamato besiartinančią mirtį arba kokią kitą nelaimę. Prisirengimas pa
sitikti Dievą turi prasidėti nuo tos valandos, kai mes nusigręžėme nuo nuo
dėmės ir pasidarėme tikinčiais Nes tuokart mes esame prašomi prista
tyti savo kūnus Dievui kaip gyvas ir Šventas ir jam patinkamas aukas. 
Po to mes gauname jo dvasios ir pasidarome jo mokytiniais ir per \isą li
kusį gyvenimą esame prirengiami dalyvauti su savo Atpirkėju jo garbin
goje karalystėje.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliepia kiekvieną. Bct įtur yra mi 
rusiefl? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties'’, kurią gausite ne 
mckairaL Rąžykite:

F. ZaVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 66629. 
j IV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

Mažeika E/Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
artimesni pažįstami. 0 išblašky 
ta tauta neteko dar vieno tau
raus .ir kuklaus savo nario. Ir 
gaila, kad daugeliui Lietuvių 
tautos vaiku likimas lėmė amži
no poilsio vietą rasti nors ir sve 
tingoje, bet ne savoje padangė-

i

P. Venclova

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI
NAUJIENOSE” - TURI GERIAUSIĄ

PASISEKIMa BIZNY

GAIDAS DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

ii įvairiu a+stumy.

ANTANAS VILIMAS
1 Tęl. 376-1882 irta 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPAr 
1490 kiL A. M.

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

Vedėja Aldona Daukvs

Telef.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO, ILL. 60629

S. m. balandžio mėn. 13 <L sueina pusė melų nuo inž. Jurgio Irvio 
Breivės mirties.

Mite praėjusų metų spalio 13. Palaidotas spalio 17, Lietuvių Tau
tinėse Kapinėse. Chicago. ID. Buvo gimęs 1930 m. vasario mėn. 20 d., 
Panevėžyje. Nuo 1944 metų su tėvais gyveno Vokietijoje, kur išėjo 
vidurinį mokslą. 1950 metais atvyko i JAV ir apsigyveno Cicero, III. 
Studijavo Chicago Aeronautikos Universitete. Studijas baigė 1954 me- 
tais.įsigydamas inžinieriaus laipsnį. 1955 metais buvo pašauktas karo 
tarnybon. Grižo po dviejų metų, kaip Korėjos karo veterans. Priklausė 

' profes nėins amerikiečių ir lietuvių. organ;zacijoms. Lietuvos Valstie
čių Liaudininkų Sąjungai ;r Cicero Lietuvių Respublikonų Partijai. 

; Dirbo įvairiose įmonėse. Turėio inžinierinės konsultacijos biurą ir 
buvo dalininkas JIB Laboratorijos. Stipriai ekonomiškai sysitvrkęs, 
galvojo kurti šeimos gyvenimą, bet negailestinga mirtis suardė vifcus 
planus. __

Minint a.a. inž. Jurgio Irvio Breivės pusės melų mirties sukakti, 
už velionį bus aukotinos šv. mišios š. m. balandžio mėn. 16 d., 12 vai, 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje.

Mano mylima žmona

EUGENIJA JONKAITIENĖ
mirė 1978 metų kovo mėn. 29 d. ir buvo palaidota ba

landžio 1 d. Lietuvių tautinėse kapinėse.
Aš“ noriu padėkoti visiems kurie suteikė jai paskuti

nį patarnavimą ir palydėjo ją į amžino poilsio vietą.
Nuoširdžiai ačiū kan. Vaclovui Zakarauskui už pa

maldas koplyčioje gedulingas pamaldas bažnyčioje ir pa- 
lydėjimąj kapus.

Dėkoju Jonui Vazneliui už giesmes bažnyčioje. Nuo
širdžiai ačiū visiems, kurie užprašė Šv. Mišias už jos sielą. 
Dėkoju visiems, kurie prisiuntė velionei gėlių ir pareiškė 
man liūdesio valandoje užuojautą.

Dėkoju visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems 
atskirai neturiu -galimybės padėkoti.

Dėkoju grab nėšiams, garbės palydovėms iš S. L. A. 
134-los Moterų kuopos ir laidotuvių direkioriui Donald A. 
Petkui už malonų patarnavimų.

MARQUETTE FUNERAL HOME
11 f 2533 W. 71st Street

Telef. 476-2345-6

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef. 863-2108-9

FRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTS TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

irtKtorn 
vssoriaeijofc

BARIAI:
Ckicagof
detuvi^ 
ddotuviv

AMBULANCI 
PATARNAVI 
MAS DIENA 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAI 

VISOSE MlESTt 
DALYSE.

V. MOTUS1S Nuliūdęs V^AS VINCAS JONKAITIS ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

4307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArdi 7-3440

ENERGY 
WISE

■PER ANNUM
PASSBOOK 
ACCOUNTS

▼

Buy a c*r no larger or , 
more powerW than you - PER ANNUM

$5080 or more 
minimum 

30 months

and PLEASE 
make people 
more careful

HIGH RATES
PAID QUARTERLY AT

BRIGHTON
FEDERAL

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES
4071 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ifJJNQIS *
TEL: LA 3-8248

?2%
PER ANNUM 

certificeU« 
$5000 or more 

4 year mln.

PER ANNUM

Don’t be a Bom Loaerf

C______
S100C or more I

(WEST OF CALIFORNIA AVE.) 1 min-

BUTKUS - VASARIS
1446 So, 50th Ave^ Cicero, HL Phone: OLympic 2-1002

PETRAS BIELIŪNAS
133S So. CALIFORNIA AVE. Pbooe: LAI.you. 3*331:

GEORGE F. RUDAHNAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel: YArdi I-113H13I

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
<LA<XAWI<3

M24 WEST 69tn STREET 
2314 WEST 23rd PLACE
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palo. HilK DL 974-44M

K>,pnt>lk 7 1213
VliTlnU

S354 So. HALSTED STREET Phcme: Y Arda 7411)
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Illinois loterijos balandžic 
13 -J. Big Pay Day lošime lai
mėjo 892, 95, 7 ir 8981. Gold- 
strike lošime laimėjo (13. 2^1. 
09 ir 20.

——— Algimanto K. Grint alio 
T R U M P h i • iniciatyva ir pagrindinėmis 

pastangomis atidarytas* Balti- 
į morės Lietuvių muziejus Lie
tuvių namų 3-ine aukšte. Pro
jektą rėmė Bicentenial komite 
tas, miesto savivaldybė ir spe
cialus lietuvių komitetas. Ypa 

j tingai pasidarbavo K. Grinta- 
I lienė, Elena Okie nė, Kristina
• ir Kęstutis česoniai,* Remigi-

Geni* ir l'rank prusis iš jus Balčiūnas, R. Medelis ir
Calumet Gity, Ilk. piktąją žie-j kiti. Muziejų atidarė miesto 
i*::: praleido Floridoje, St. Be-į meras William 1). Schaefer, 
tersburg mieste. Prieš grįžtant’ 
į namus, jie iš ten pasiuntė. 
Naujienų redakcijai lauktu
vių dėžę šviežiai skintų vai-i 
siu. Dėkojant už dovaną bei į 
nuolatinę paramą Naujie-I 
noms, turėta progos Genę ir J 
Frank Prūsius bei jų artimuo-j
sius pakviesti į Naujienų ban-į — Amerikos Lietuvių Inži- 
ketą Martinique restorane. { nierių ir Architektų Sąjungos

* suvažiavimas bus gegužės 27- 
29 d. So. Bostone. Jam’ruošti*

menės veikėjas, gabus organi-1 yra sudaryta komisija, kuriai
1 vadovauja inž. B. Galinis iš 

ruošiant] Norwell Mass., buvęs ALIAS
i _ __ > skyriaus pirmini n-Į —Otto Genutis, po dšhionių

sukviesti j las. Dabartinę valdybą sudardi darbo metu Zenith televizijos 
~ G irį Quality Control skyriuje, bu- 

A. Zikas. Skyriuje yra 52 na-j vo pakeltas į Executive Direc- 
riai. J tor of Quality, pačią aukščiau

sią vietą šiame skyriuje. Kada 
Zenith firma vis daugiau da
lių*; užsako užsieny, Genubiui 
teks'dažniau važinėti po kitas 
šalis priimant ir tikrinant nau 
jus išradimus. Jis įdomavosi 
televizija ip elektronika nuo 
pat jaunystės. Baigęs* Tech. 
DeVry mokyklą ,pirma dirbo 
Video kompanijoje, kurioje 
buvo gaminamos televizijų pa 
veikslų lempos kitoms kom
panijoms, kartu ir Zenith kom 
panijai. Video kompanijoje

4 — Petras Ąžuolas,
* Amerikos Lietuvių Tarybos 
t New Yorko skyriaus pirminiu ’ 
jku, išrinktas Pavergtų tautų 
i sąjūdžio - Ant i bolshevik Block 
of Nations (ABM) pirminin-

tulienė, J. Pempkieib 
Užubalienė.

6 d., šcštadienj, 7:30 vai. vak. 
šaulių namuose, 2417 W. 43 
St. Bus motinų pagerbimas, 

- šalta ir šilta vakarienė, gros 
Ramonio orkestras. Įėjimas 8 
dol. Rezervacijoms iel. 47(5- 
8117. (Pr.)

AMŽINOS GYVYBES 
VANDl'O Namai, Žemė — Pardavimui 

REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žemė — Pardavirr 
REAL ESTATE FOR SAI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMIN' 
[R žemais nuošimčiais mėnesiniais išsimokejimals 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS t

— Jonas G. Evans visuo-

zatorius ir veiklos akhwus da 
lyvis, atėjo į talką i 
Naujienų banketą, padėdamasj Bostono 
galimai anksčiau j 
svečius bei rezervuoti vietas,* D. Ivaškiėnė,, J. Kuncaitis 
tuo mažinant rengėjų rūpes
čius ir užtikrinant gerą svečių 
priėmimą. Per jį užsisakė sta
lą Midland Taupymo B-vė, o 
antrąjį — SLA 228 Vjtu kuo
pa. Visi maloniai kviečiami 
dalyvauti ir vietas užsisakyti 
galimai ausčiau grupėmis ar
ba pakvieniąi. Bilietų bei vie
tų rezervacijos reikalais kreip 
tis į Naujienų administraciją, 
tel. 421-0100 arba į Joną G. 
Evens, 6815 So. Western Ave., 
tel. 737-8600. Bankete bus pa
gerbtas visuomenės veikėjas* d. Sheriton Inn restorane—sa- 
dr. Vytautas P. Dargis. Ban
ketas bus sekantį sekmadienį,| šia Lietuvių Moterų Federaci 
balandžio 23. Martinique res
torane.

— D. Orentaitė, ASS Cleve- 
lundo skyriaus valdybos narė, 
dalyvavo TV-8 Noontime pro
gramoje, rodydama lietuvai
čių tautinius drabužius. ir pa
sakodama apie lietuvius. Pro
gramoje dalyvavo Afrikos, • 
Graikijos ir Kinijos tautinių 
grupių atstovai. -

— Chicagos abiturientų tra
dicinis balius bus gegužės 20

Įėję, '9333 So. Cicero Ave. Ruo

jos Chicagos klubas. Komitetą
iS3|- udaro V. Aleknienė, J. Kru-NAUJU SKAITYTOJU VAJUS

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi į visus skaF 
tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir jį 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 lietuvis rei 
kalų renesanso. z'v; *•*•>

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI ; J-l
skaityti ir, platinti Naujienas, atsirado mecenatų, 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 818-391-9753, 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. _

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties "Aplink mus ir mūsų namus” 
autorė M. Miškinytė paskyrė 850 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatu, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

Visas ir visus kviečiame i didžiąją talką.

— Bronius Klimavičius- iš 
rinktas Gen. T. Daukantą-Jū
rų šaulių kuopos laivo prie
žiūros veri ėjų, N. Marlinkus— 
pavaduotoju, J. Ulevičius — 
navigatorium, H. Holcas —ra
distu, M. Mikėnas — mccha- 

,niku. Laivas stovi Monroe uo
ste, ruošiamasi vasaros sezo
nui.

Jėzus atsakė ir jai tarė: “Kiefc 
vienas kuris geria šito van
dens, vėl trokš. Bet kas gers 
vandens, kurio aš jam duosiu, 
nebe trokš per amžius, nes van 
d no. kurį aš jam dousiu, pasi- 

trumpai padirbėjus supers i- darys jame šaltinis vandens, 
soriaus pareigose, kompanija traškančio amžinam gyveni- 
užsidarė. Jis krepėsi į Zenith, mui”. Jono 4:13, 14; visi, ku- 
kuri jį tuoj * priėmė Quality rie trokštate, ateikite pas van- 
Controt in^nierium. Tad 8-rių denis ir Jcurie neturite pinigų, 
metų bėgyje jis buvo keliamas skubėkite, 
vis į atsakingesnes pareigas Į Pasiklausykite 
kol pasiekė pačią aukščiausia*’ jienos Lietuviams”, kaip gali- 
vietą. Otlo Genutis ilgus metus te visa tai patirti asmeniškai 
gieda Tėviškes parapijos cho
re. Todėl ne vien jo draugai, 
bet ir choristai. džiaugiasi pa
siektais laimėjimais, linkėda
mi jam toliau geros ateities.

• Tradicinis Dzūkų Draugijos4

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7

’teikite pas van-

‘‘Gerosios Nau

balius įvyks gegužės mėn. 6 d. 
7 vai. 30 min. Jaunimo Centre. 
Staliukus rezervuoti telefonais 
925-9159, 927-3375 arba 927- 
5980. (Pr.)

A. a. Vytauto Valeišos mir
ties metinių .proga, bus atna
šaujamos šv. Mišios balandžio 
men. 16 d. 9:30 vai. ry to Miles 
College koplyčioje. Gimin&J 
draugai ir pažįstami nuošir-j 
džiai prašomi prisiminti jį| 
maldose. (Pr.)

TAURAGĖS KLUBAS kvie 
čia visus į --tradicinį Motinos 
Dienos Banketą š. m. gegužės 

d ■.:

MARDA N0REIKIEN1 - 
W08 W«t fifth St, Chicago, BL fi062S • TeL WA 5-2787 

DMalb Msirinthnts atras rtites {valrfa
MAISTAI li fiUROFOS SANDtLlQ,

Cosmos Parcels Express Corp.
MAROUFFTl GIFT FAKCILS SCKVECl 

SMI W. HA SL, HL S0SW. — T»L WA 54737
— T»L X5M3N

te visa tai patirti 
šį šeštadienį, balandžio 15 d., 
9:10 v. v. radijo banga 106.3 
FM per ^Lietuvos Aidus”. Rei 
kalaukite Jono Evangeliją ne 
mokamai iš Lithuanian Mini 
tries, PO Box 321, Oak Lawn, 
IL 60454. (Pr.)

Vytauto F. Betapus įvai
rūs pasakojimai iš lietuvių gy
venimo ir buities yra. išleisti 
anglų kalba atskiru 100 psl. Jei-’ 
diniu ”0nav. Gaunama iš auto
riaus ir folkloro bei tautinių šo
kių žurnalo “Viltis” leidėjo. 
Kaina $5. Rašyti: V. F. Beliajus, 

j PO BOx 1226, Denver, CO 80201. 
! (Pr.)

Dolan šokių mo. 
Marquette salėje, 
So. Western Ave. 

[Moko šokti tango, čiačią, polką, 
rumbą, valsą, sambą ir kitus 
šokius. Sekmadieniais nuo 6 vai. 
vakaro, o trečiadieniais nuo 8 

.4 įval. vak. Įėjimas — $2. Pasitei- 
; rauti galima telefonu 768-216S. 

J (Pr-)

• Lietuvos Dukterų Draugijos 
ruošiamas PAVASARIO BA
LIUS įvyks balandžio 22 d., šeš
tadienį, 7:30 vai. vak. Jaunimo 
centre. Numatoma įdomi prog-

jrama, vertingu dovanų laimė-Į 
’ jimai ir vaišės. Stalus užsisaky
ti galima pas Olgą Vaičaitienę, 
tel. 582-9784 ir Dukterį] Na
muose, tel. 925-3211’. (Pr.)

♦ Marius Kiela planuoja išva
žiavimą į SUNNY HILLS, Flo-

jridą balandžio 29 d. Kreipkitės;
737-1717. (Pr.)l

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

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

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

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

50 AKRŲ žemės Lemon te, $10,000 
už akrą.

ŠIM AITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax
2951 \y. 63rd SL TeL 436-7878

M. L S.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų reikalams 
prašoma pafinaudoti žermmi esančiomis atkarpomis. ' ■ta*—*-.- '-r' ' *

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, H. 60603

• E anksto be raginimo pratesiu savo prenumeratą, taupydamas laiką tr 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ ____ dol

Pavardė ir vardas ________________________________________________

Adresas 5

Teresos 
kykla veikia 
esančioj 6903

įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS —, parenk&m 

nuomininkus
4243 W. 63 rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

PARDUODAMAS didelis na
mas prie Wolf River, Fremont, 
Wis. Greit prasidės geras žuva- 
vimas. Atvykite apžiūrėti • tą 
gera namą ir sėkmingai pažve
joti ta pačia proga. Rašykite:1 
Mr. C. Gavcus, Route 1, Fre
mont, Wis, 54940, arba telefo- 
nuokite 414—446-3673.

HELP WANTED — MALk 
Da rbfri Inky Reikia

PRINTING AND SHIPPING. Mes 
ieškome keletą gerų, žmonių, norin
čių išmokti spausdinti ir amatą 2-je 
ir 3-je pamainoje. Mums taip pat rei
kalingas vyras dirbti mūsų Siuntimo 
skyriuje, pakuoti medžiagas ir iškrau
ti sunkvežimius 1-je pamainoje. Nuo
latinis darbas, dalybos pelnu, reikia 
kalbėti ir. rašvti angliškai. Tel. 
276-1600.

RIMTAS NAMŲ 
PARDAVIMAS

VIENETŲ niūras ir garažas 
gazu šildymas. Našlė atidai

4 
jas 
$38,800.

5 KAMB. labai modernus mū 
mas ant plataus sklypo, tinkam 
mai žavingai gyventi. Arti 73- 
Kedzie. $39,800.
5 KAMBARIŲ naujo tipo mūro 
ir garažas. Centrinis oro šil 
ir vėsinimas. Galima tuoj pa 
ir nupirkti už $28,350. Marquet

MODERNUS 15 metu mūro i 
2 butai ir profesionalui liuksu 
so patai na. Daug priedų, vieta 
ouette Parke, aukšta kokybė, 
kaina.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas 
ąuette Parke. x

TVIRTAS 2 aukštų mūras 2 
ir maloni biznio patalpa 2 aut 
ražas. Savininkas nusileido iki $3

REAL ESTATE

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

BUILDERS AND CONTRACTC
Namy Statyba Ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos mletfo leidi;
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, 
rantuotai ir sąžiningą! 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Av*.

Tel. 927-3559

TAISAU IR DAŽA1 
NAMUS

IR VISKĄ NAME 
Telefonuoti: 

523-9367 arba 737-0397

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

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

Adresas —-----------------------------------------

kuris Į 
t 
E 
i 
į 
į

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė
Į
i

3

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lletuvKką spauda ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus_______ doL________

Pavardė ir vardas___________ _______________ —

Adresas-------------- - ---------------------------------------------------------------------
-------—----- - -- M-e- . i. .m .

1 Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa, 
Šilimui nemokamai be jokių jsipareigojlrou.

’avardė ir vardas __ _________________________________  - ______

Adresas __ ....----------------------------------------------------------------------------

g t

tvardė ir vardas

Idresas _______

tvardė ir vardas

.<fresas

“LIETUVOS AIDAI”
KAZE BRAZDZIONYTE, 

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

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

1 9 78 METU KELIONĖS I LIETUVA
6 —10
3 —10

31 — 10

d 
d

BIRŽELIO 27 iki Liepos
LIEPOS 25 IKI RUGPIŪCIO
RUGPIŪČIO 22 IKI RUGP.

Visos kelionės turės vienos dienos ekskursiją į Kauną. Visose kelio
nėse bus palydovai. Pirmos klasės viešbučiai, trj^s valgiai i dieną. USSR
viza $15.00. Visose kelionėse galima pasilikti Europoje ir vėliau 
sugrįžti tuo pačiu bilietu. Užsisakant vietą reikia įmokėti $100.00 
rankpinigių.

Kaina iš Chicagos asmeniui $1,195.00
DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS:Marius Kiela

— Sol. Birutės Kemežaitės 
naujai išleistą plokštelę “Ope
rų Arijų Rečitalis’’ su Romos 
Operos Simfoninio Orkestro 
palyda, jau galima gauti pa 
platintojus: Marginiuose, 2511 
W. 69th St. ir International 
gifts, 2501 W. 71 St. Kaina 
7.00 dol.

Jau yTa išėjusi antroji lai-i 
da B. Kemežaitės pirmosios 
•plokštelės 'TJetuvių Kompo
zitorių Solo Dainos”, kaina 
6.D0 dol.

VzsakyTnusgalima siųsti: G 
Kulikauskienei. 6527 No. Map
lewood. Chicago, Ill. 60615.

(Pr.)

— Eugenijaus Kriaučeliūno 
vardo premijos įteikimas pyks 
įvyks balandžio 16 d. 3 vai. p.p. 
Jaunimo Centro kavinėje. Bus 
trumpa akademija ir meninė 
programa, kuria išpildys solis
tai Nerija Linkevičiūtė ir Algir
das Brazis. Akompanuos muzi
kas Alvydas Vasaitis. Visuome
nė kviečiama dalyvauti. Įėji
mas laisvas. (Pr.)

REIKALINGAS
SHEET SLITTER

OPERATORIUS 1
būti patyręs nusistatyti irTuri 

operuoti mašiną. Geras pradinis 
atlyginimas. Nuolatinis apvalių 
metų darbas? • *

KĖDVALE STEEL CORP.
70*1 So. Maplewood Ave. 

Skambinti angliškai.
Tel. 829-3161

E. O. E:

RENTING IN GENERAL 
N u o m o <

i

i
Marquette Parke išnuomojamas 4 
kambarių butas, su šilima, beismonte.i 
Skambinti po 5:00 v. v. I

RE 7-8007. )

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

Albertas ir Kastutė Rožėnai, Sav. J 
Kambariai ir kitchenette vienetai.4 
Spalvota TV, šildomas maudymosi 
baseinas, telefonas, vaikams žaidimo 
aikštelė. Galima rezervuoti telef. i

501-523-9814.

D t B 1 f I O
«—to M. AMŽIAUS VAIRUOTO 

Tiktai $98 pusmečiu! automot 
Liability apdraudimas penslnlnk 

Kreipti*

U45 S*. ASHLAND AVĖ. 
FŽM775

LAIKRODŽIAI Ir BHANGŽNYBI
Pardavimu ir Taisymu 

3646 WEST 69Hi STREET
TMtfc REpublic 7-1941

r
M. ŠIMKUS 

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tel. 254-745 
Taip pat daromi vertimai, gimini’ 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra 

šymai ir kitokį blankaL

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 406S Archer Av. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-S980

6557 Sa. Talman Ave. 
Chicago, III. 60629 

312-737-1717 
— arba —

GORDON TRAVH SERVICE
Prudential Plaza 

Chicago, III. 60601 
312-644-3003

į
I

Didžiausias kailiu 
pasirinkimas 

pM vWMDteU 
irbrr|

China fnjfr

NORMANĄ 
URŠTEINA

TeL 26X582* 
(i>taig“aa) k 
677-8489

185 North W%baab Arww

DAŽYTOJAS
4612 S. Paulina SL

I

ILkiiil 11M J liiH
' lxi Fr»nk Z* poli t 

tzosvi w.TStn st 
GA 4-6654

ITATt TASN.

>NSU»A»C( 1

< - >

Air farer subject to change and government approval
J — tr----- ~ -rif 4,___  - - . ___ ._____

Dtfo nimiM Ii li’rtco įr R vld*»»«. 
D«rba« garantuotas.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

SKAITYK PATS IR PARAGINĘ
Į KITUS SKAITYTI
' M AU JZKNmS

— Jei žinote asmenis, kuriu 
’galėtų užsisakyti Naujienas, pra 
šome atsiųsti jų adresus. Mej 
jiems siusime Naujienas dvi sa 

[vaitęs nemokamai. .

- NAUJIENOS, CHICAGO •, HXSafurday, April 15, 1978




