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DABAR PALIAUBOS PRIKLAUSO KINIJOS
IR VIETNAMO KARIAMS

SALT II sutartyje, buktai, kal
bama tik apie apribojimą stra
teginių ginklų, siekiančių 5,500 
km. Tokiu būdu Europa ir to
liau palieka apšaudoma raketo
mis nešančiomis atomines gal
vutes. Antra pervertus, sakysi
me, jei dvi didžic'sios susipešu- 
sios valstybės susilaikytų nuo 
atominių ginklų panaudojimo, 
tai kas tuomet atsitiktų su Vo
kietija ir visa Europa? Sovietai 
jau senokai turi nutaikytas ra
ketas su atominiais užtaisais 
prieš Vakarų Europos miestus 
ir strateginius taškus.

Tuo klausimu dabar Europo
je ir ypač Vokietijoje einą dide
li ginčai. Vokietijos dienraščio 
“Der Spiegal pranešimu, kancle
ris Schmidt’as ir jo koalciijos 
parleneriai laikosi nuo'monės, 
kad Vokietija ir, apskritai, Eu
rope's gynybos organizacija 
NATO pirmiausia turi sutiprin- 
ti savo ginklavimąsi ir tik tuo
met pradėti rimtas derybas dėl 
ginklų sumažinimo iiC dėl’ viso 
nusiginklavimo. Tokios pi f 
nuomonės yra ir NATO pajėgų 
viršininkas gen. Haig. Jo ir eu
ropiečių nuomone. Kremliaus 
ponai pripažįsta tik jėgą ir .rim
tai derasi tik jėgos verčiami. 
Todėl, (mažiausiai, ir Europos 
saugumas turi būti paliestas 
SALT II sutartyje. Tokiai nuo
monei pritaria ir C Hamburgo 
dienraštis “Die Welt”, kuris ra
šo, jog tikrumoje Vokietija ne
gali pasislėpti už Sąjungininkų 
nugaros, ypačiai, kai nežinia 
kokie kur vėjai pradės pūsti už
puolimo atveju.- “Die Welt” rei
kalauja, kad jau dabar būtų 
rimtai susirūpinta sayd saugu
mui sustiprinti, ypač kai Sovie
tai laikosi tik jiems naudingų 
sutarčių; visas kitas jie sulau
žo.

Kalbant apie nusiginklavimą 
ir saugumą, JA Valstybių dar
bininkų unijų AFL ir CIO va
dai, kaip Lane Kirkland ir Geor
ge Meany yra labai priešingi 
beveik užbaiktai SALT II sutar' 
čiai. Jų nuomone, strateginių 
ginklų apribojimo sutartis SALT 
II yra didžiausia klaida. Esą, 
sutarčiai darbininkų unijos 
grieščiausiai pasipriešins, kai 
ji bus svarstoma AJ Valstybių 
Senate.

Unijų vadai pareiškė spaudai, 
kad ginklavimo bei nusiginkla
vimo reikalus tvarkyti sutarčių 
pagalba yra ne lik klaida, bef 
ir didžiausias neapsižiūrėjimas,

kadangi Sovietai sutarčių nesi- 
laiko ir kadangi jų priedangoje |||p 
bus kaip ir buvo stengiamasi iki •w 
dantų apsiginkluoti. Tai repor
teriams pasakęs unijų AFL-CIO AFGHANISTAN 
sekretorius, prezidento George 
Meany įpėdinis ir ekspertas gin
klų kontrolės srityje. Kirkland 
buvo nariu prez. Carterio ad
ministracijos patariamoje ko
misijoje ginklų klausimuose.

jo administracija, pasak žinių j 
agentūrų, yra pesimistiškai 1111 j

“pešty-
So vietų 

ruošiantis isi- V
Anierjkos 
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RUSAI NESISKAITO
SU HELSINKIO AKTAIS

Lietuvos Pasiuntinybė prie 
šv. Sosto atsiuntė lokį praneši
ma :

1978 m. rudenį. Federalinėje 
Vokietijoje veikianti 
International grupė, 
mis pasiuntė paketų 
m. Sibiro lageriuose
lietuviui Algirdui Zyprei.

Š. m. vasar. mėn paketas grįžo 
su postaba, kad Algirdas Zyprė 
‘•išvykęs”, kad jo naujasis ad
resas nėra žinomas ir todėl ne
buvo įmanoma įteikti jam siun
tini.

Annesty, 
savo lėšo- 
nuo 1958 
laikomam

EGIPTO ir IZRAELIO
TAIKOS DERYBOS

trečiadieni
dėl Vidu-

R. Vance

WASHINGTON. — Egiptie
čiu ir žvdu atstovai 
pradėjo pasitarimus 
riniųjų rytų taikos.

State sekr. Cyrus
vadovauja tiems pasitarimams. 
Egipte' min. pirm. Mustafa Kha
lil ir Izraelio užs. reik. min. Mc- 
še Dayan padarė bendrą prane
šimą, kad jie yra geriausių no
rų ir kad jie darys viską ir 
stengsis tą sutarti kuo, greičiau
siai užbaigti. - ■

Prezidento Įsakymu, reporte
riai ir fotografai ten neįleisti. 
Prezidentas mano, kad slaptu
mas padės susitarti. State dept. 
kalbėtojas Hodding Carter, ne
kalbėjo apie jokius pasiūlymus 
ir ar sekr. Vance yra pasiūlęs 
kokią idėją, kuri padėtų susi
tarti. Taip pat nėra žinoma, ar 
prez. Carteris dalyvaus kada 
pasitarimese ir kiek ilgai tie 
pasitarimai tęsis. Kadangi po
nia Vance atvykta panktadie- 
nio vakare, tai spėjimą, kad pa' 
sitarimai truks visą savaitgalį.

Jei pasitarimai pasistūmės 
gera linkme pirmyn, tai spėja
ma, kad prez. Carteris gali vėl 
kviesti viršūnių konferenciją.

Pagrindinė susitarimui kliū
tis yra palestiniečių klausimas.

Khalil ir Dayan atvyko lėk
tuvais į Washingtona antradie
nį. Jie atskirai jokio pareiški
mo nepadarė ir tuoj helikopte
riais buvo nuskraidinti į Camp 
Davis.

VYRIAUSYBĖS KRIZĖ

ROMA. — Italijos socialistų 
partijos lyderis Bettino Craxi 
atsisakė remti naujai paskirto’ 
Italijos ministeriu pirmininku 
sudaromą naują vyriausybę. 
Tuo būdu susidariusi Italijoje 
vyriausybės krizė verčia skelbti 
naujus rinkimus į atstovų rū
mus, jei, žinoma, nebus surasta 
kita išeitis ir nebus sudaryta 
vyriausybė.
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KALENDORĖLIS
Vasario 23: Romana, Poli

karpas, Siga, Ginda, Gantau- 
tas. \

Saulė teko — 6:37, leidžiasi 
— 5:33.

Šilčiau, galimas- lietui. ’ ’

— Mokslininkai tvirtina, kad 
visokios dujos naikina erdvėje 
ozono sluc’ksnį, tuo sudarant pa
vojų žemėje gyvenantiems žmo
nėms. Vasario 18 d.. NASA ozo
no tyrinėjimo tikslu pasiuntė Į 
erdves satelitą su visais tyrinė
jimui reikalingais įrengimais.

— Sovietų radijo iš visų 
stočių kartoja kiniečiams, žinią 
apie įsakymą kariuomenei pat-. 
sirtibšti‘kJurtiU’7 ' , >

— kinu ka.
‘ įsi- 

pasaulyje 
tvirtina.

tis Kinijos Vjetnan 
Kinijos Vietnamo 
nčms” smarkėjant ir 
imperijai rimtai
velti į tą konfliktą, 
administracija jau ;
lėpdama išreiškia baimę, jogei 
gali prasidėti rusų
ras, kuris nesustabdomai 
liepsnotų « visame 
nors prez. Carteris
kad Amerika stengsis likti nuo

iVetnamo teri-
Būktai pirmie-

Skelbiamomis žiniomis, Ki
nijos jėgos yra jau gerokai pa 
sistūmėjusios į 
torijos gilumą,
ji daliniai siekia Vietnamo so
stinės Hanojaus priemiesčius. 

, . • o nnn v •• ji- į Jie ii apšaudo iš sunkiųjų pa-. Sovietų imperija jau yra sukoncentravusi visu 3,000 mylių Kinijos pasienyje di- i ^5etnamo vadOvai sku- 
delius kariuomenės kiekius, gerai ginkluotus ir mechanizuotus. Br r.j, pasak Japom- bia. ‘traukia karilloinenės 'divi_ 
jos gynybos..departamento žvalgybosr • 0asiuntė jau ir karinilaivus į. Vietnamo l2ijas sostinei ginti: Esą, didje- 
vandenis. -ji mūšiai dar tik priešakyje,

kurie netrukus išsivystys.
Iš savo pusės Sovietų impe

rijos vadai, Įsistiprinę rusų — 
kinų pasienyje, jau siunčia ka
ro laivus, stovėjusius Vladivo
stoke, palei Kinijos vandenis 
pietų kryptimi.

Japonijos gynybos žvalgyba 
praneša, kad l(i,000 tonų krei
seris Sverdlovo klasės ir 3,300 
t. naivintuvas “Kravik” platu 
kiti i Vietnamo vandenis. O 
Sovietų žvalgybos ir galbūt ku 
tų rūšių lėktuvai skrodžia j^u 
senokai Vietnamo padanges. 

Nors Amerikos Valstybės Dc 
panamento pranešėjas ir So-j 
vietų imperijos reikalų žino
vas M. Shulman'as ir sako.kad 

Kremlius 
Kinijos 
visdėl- 
žiūrj- 
prašy-

siančios Jungtinių Tautų Sau
gumo Tarybos pradėti svarsty
ti susidariusią 
padėtį, nors ir numatoma, kad 
Kinijos ir Rusija atmtvai. ku
rie turi veto teisę Saugumo Ta
ryboje. pasipriešins ir neda_ 
leis nagrinėti bei įsakinėti kaip 
turi šiuo atžvilgiu elgtis So
vietai bei Kinija.

Amerikos valstybės departa
men to pranešėjas Bedding Car 
ter III sakė, kad Amerika, ne
žiūrint į nieką, stipriai remian 
ėjos konflikto s vardynui J.T. 
Saugumo Taryboje.

Valstybės departamento pra
nešėjas Carter III nerišo Kini, 
jos — Vietnamo konpiktą su 
Kambodijos įvykiais. Kinija, 
tačiau, aiškina atvirkščiai. Ji 
sako, kad Vietnamas turį gau
ti kruviną pamoką už įsiverži
mą į Kambodiją.

Japonijos žinių agentūros 
pranešimu, Kiniją matanti už
baigti Vietnamo Karinį. akciją 
kelių dienų laikotarpyje. Esą,

MASKVOS PONAI PERSPĖJA VAKARIE 
ČIUS: NESIGINKLUOKITE ATOM; GINKLAIS

Rusijos komunistii partijos Kinijos draugais _ 
dienraštis “Pravda”/kurs tuo vystyti santykius. Taip pasisakc 
pačiu yra ir Kremliaus ponų ne tik europiečiai,J>et ir prez. 
nuomonės išreiškėjas bei gar-, 
sintojas, labai rimtai Įspėja Va
karų Vokietiją, kad ji neleistų 
savo teritorijoje montuoti ato
mines bombas nešančių raketų 
ir taipgi kitų atominių ginklų. 
Jau trečią kartą kelių paskuti
nių dienų laikotarpyje “Prav
da” labai grasinančiai įspėja 
Vakarus — “Nesiginkluokite a- 
tominiais ginklais”.

Vakarų Vokietijoje reziduo
jantis “Pravdos” koresponden
tas Vladimiras Michailovas mi
nėtame laikraštyje rašo, kad 
NATO iki šiol nėra atsisakiusi 
planų apsiginkluoti atominiais 
ginklais, kurių tarpe jis įskaito, 
ir neutroninę bombą, nors ji" 
yi*a gynybos ginklas užpuolimo 
atveju. Michailovas “Pravdo- 
je” įrodinėja, kad jau pats 
klausimo kėlimas l>ei reikalavi
mas turėti Europoje neutronine 
.bombą tuo pačiu reiškia atomi
nių ginklų išplėtimą Vakarų 
Vokietijos teritorijoje. Pasak 
korespondento, Vakarų, Vokie
tija yra kalta, tai vienintelė 
NATO narė, kuri primygtinai 
reikalaujanti, kad Amerikos 
prezidentą, įsakytu atnaujinti, iEsTkuA ga'lte

SENATORV S KENNEDY 
PALAIKO PREZIDENT

WASHINGTON. Senato
rius Ed. Kenedis smarkiai už-

s ii ta kryptimi puolė respublikonų partiją, kad

Carterio patelėj as David Aaron, niu 
kurs dabar lankosi Europos so- jei 
stinėse ir kalbasi su NA 10 or
ganizacijos vyriausybių galvo-> 
mis.

REZOLIUCIJA KONGRESE

Wisconsinui a t s tovauj antis 
koiigresmanas C. J. Zablockis, 
tarptautinių santykių komiteto 
pirmininkas, Įnešė rezoliuciją, 
kurioje sakoma, kad Taivano 
užpuolimas suardys taiką Paci- 
fiko rajone ir todėl JAV suda
rys didelį rūpestį ir pavojų.

j ji ginklų apribojimo sutartį; 
SALT II nori padaryti rinkimi- 
“iu ginču. Pasak sen. Kenedžio,:

i sutartis nebus patvirtinta, 
tai J. A. Valstybės kiekvienais 
metais turės išleisti per 100 bi
lijonų dolerių daugiau ginklų ga
mybai. Senatorius, kaip ir pre
zidentas, tvirtina, kad nepatvir
tinus ir atmetus SALT II su
tartį, padidės pavojus trečia
jam pas. karui iškilti, kuriame 
bus naudojamas atominės bom
bos priešui sunaikinti.

Tai yra naujas įrodymas 
kaip įžūliai sovietai laužo pa
grindinius humaniškumo prin
cipus, kurie, tarpkitko. buvo iš
reikšti ir Helsinkio Konferenci
jos Baigiamajame Akte.

Jei Algirdo Zyprės adresas 
tikrai pasikeitė, tai tas galėjo 
įvykti tiktai su lagerio adminis
tracijos žinia. Ji žino kur kali
nys buvo perkeltas ir todėl ga
lėjo ir turėjo apie jo naująjį ad
resą pranešti paštui. Jei ji to 
nepadarė, tai todėl, kad jau 
nuo seniau Algirdas Zyprė, ku
rie sveikata yra pašlijusi, yra 
laikomas žiauriose sąlygose, i- 
zoliuojamas psichiatrinėse ligo
ninėse arba darbo lageriuose,

Algirdo Zyprės likimas — tai 
sovietiško žiaurumo pavyzdys, 
kuris turi lietuviškąją visuome
nę dar labiau paskatinti rūpin
tis lageriuose bei kalėjimuose 
laikomais kankiniais.

Amnesli international yra 
pažadėjusi ir toliau, jos galimy
bių ribose, ūpintis virš dvide
šimts metų kankinamu lietuviu.

STREIKAI ISPANIJOJE

ISPANUOS PILIEČIAMS 
NUSIBODO RINKIMAI

MADRIDAS. — Mažiau kaip
Pasmerkė Izraelį

ŽeneA'a, — Jungtinių Tautų 
žmogaus teisių komisija pas
merkė Izraelį vasario 21 d., kad 
jis užimtuose arbų kraštuose 
brutaliai elgiasi su žmonėmis ir 
nesiskaito su jų teisėmis.

_  UPI agentūros žiniomis, 
Sovietai baigia statyti naujo 
tipo bombonešį, kuris labai pa
rnasus Į Amerikos B-1. Kaip Ži
nia, bombonešio B-l statybą 
Amerikos prezidentas atšaukė. 
Taipgi Sovietai pagerina savo

neutroninės bombos gamtbą ir 
ja apginkluotų NATO pajėgas 
Europoje.

Kaip žinia’ SoVieta!' labai 
priešingi neutrono boipbai, ka
dangi ji yra ginklas, kuriuo ga- giją ir tas pačias religines apei- 
lima vykusiai sustabdyti So- gas kaip ir visi kiti žydai. Jie 
vietų karių ofensyva Europoje.

Vakariečiai - Kinijos draugai
Briuselis, — Neatsižvelgiant

j dabartinę Azijoje padėtį, JA.gyventojai nenori jų priimti, 
o 1 ii* oo 111 n m m 1 wL’’ I a* _ >1 <■»

skristi 10,000 mylių be sustoji
mo ir pasiimti daugiau bdmbų.

• — Etiopijoje gyvena juodieji 
žydai, kurie turi tą pačią reli-

yra juodos spalvos ir vadinami 
Baluchais. Jie pareiškė norą ap
sigyventi Izraelyje, bet Izraelio

Valstybės i? sąjungininkąį Ęu-,« .v ^•u8u«y2n,>n|<Dėlei jų dabar Izraelyje vyksta 
ropoję ir toliau nori ^pasilikti'smarkūs ginčiui*'?>

nenumatoma, jogei 
karine jėga įsiveltų į 
invaziją Vietname, bet 
to i reikalą labai rimtai 
ma. Todėl JA Valstvbės 1 *

dvi savaitės laiko beliko iki bal
savimų, kai sugriuvo visa Ispa
nijos rinkiminė kampanija, pra
neša UPI iš Madrido. I'er trum
pą 1;: !?> įvyko apie 3 (MM) susi
rk,'.imu, bet balsuotojai pasi
liko namie.

Į paties minis.terio pirminin
ko Adolfo Suarez Centro' De
mokratų (tai yra į valdančio
sios partijos) mitingus atvyko 
tik vienas asmuo, į kitą trys.

Tai stebinantis skirtumas su 
praeitų metų birželio 15 dienos 
“karštaisiais”, kurie buvo pir
mi demokratiški rinkimai Ispa
nijoje po 10 metų.

NESILIAUJA ŽUDYNĖS

BELFAST. — šiaurės Airi
joje žiulynėms nesimato pabai
gos. Paskutinėmis dienomis bu
vo teroristų nužudyta 11 pro
testantų, kurie, būk tai, pri
klausė teroristams.

šiaurės Airijoje praeitais me
taisbuvo nužudyta iš tiso 2.09S 
Irnėnės. - ’ ' -

MADRID.— Generolo Franco 
režimui Ispanijoje pasibaigus, 
prasidėjo joje žudynės ir nuo
latiniai streikai. Vasario 20 die
ną sustreikavo tekstilės pramo
nės darbininkai. Prie jų prisi
dėjo gatvių valytojai Madride 
ir oro bendrovių darbininkai. 
Jie reikalauja padidinti uždarbį 
14 nucš. ir padidinti kitus mė
nesinius priedus.

— Afrikos valstybės Bodezi- 
jos karinė v-iacija daužė bom
bomis t« orėtų bazes pietinėje 
Zar-' j \ iš kurios atvvke te
roristai Sovietų prisiųstomis ra
ketomis numušė keleivinį lėk
tuvą, tuo būdu nužudydami vi
sus skridusius keleivius.

per tas kelia?, dienas Vietna
mas gansjąs tokią pamoką,kad 
jis niekad daugiau nenorės 
kliudyti Kamb-dijos. Bet žinių 
agentūra Kyoto mano, kad pa
liaubos Vietname prjklauso 
dabar Vietnamo kariuomenė 
vadų Įsitikinimui — kaip jie 
išvystys priešpudį ir kaip jiems 
seksis. Tuo tarpu karite tebe- 
vyksįą įr vią. «š(rčja yjšu > 150 
myHų ilgyje.
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Bilandic...The mayor who makes 
Chicago the best run city in the nation.
REDUCED TAXES While other cities face 
financial collapse and severe cutbacks, 
Chicago’s 1979 city budget will increase city 
services with no increase in property taxes. 
In fact, Chicagoans will enjoy a $1 million 
reduction in gross property tax.
POLICE PROTECTION The best measure of 
a police department’s effectiveness is 
reduced crime and greater safety. During 
Mayor Bilandic’s administration, serious 
crime dropped over 13 percent. And last 
year there was a 6 percent decline in 
injuries arising from traffic accidents.
FIRE PROTECTION Chicago’s fire fighters 
are known for their professionalism and 
dedication. Chicago has the best fire insur
ance rating given to large cities in the 
country, in 1979 the Chicago Fire Depart
ment will complete three new stations and 
start construction on four more.
HEALTH CARE Last year, Chicago’s infant 
mortality rate decreased 5 percent. In 1979, 
Chicago will be among the country’s few 
large cities to achieve immunization against 
the six major childhood diseases for 90 per
cent of its children, tn a unique new program, 
over 20,000 persons have been trained in 
life-saving procedures for victims of heart 
attacks and restaurant employees have 
been trained in antichoking techniques.
STREET IMPROVEMENTS
Mayor Bilandic 
most extensive 
ment program in 
history, including

has carried out the 
fcl street improve- 
O Chica9°

40,000 new jobs 
payroll. Anothe 
created through

&<
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16 miles of new streets and 30 miles of 
complete resurfacing.
Biiandic...The spader who keeps a 
great city moving ahead.
ECONOMIC GROWTH Nine new office 
buildings in the central city will create 

with a $1 billion 
6,500 jobswill be

Em

the development of 185 acres of land 
throughout the city by the Economic 
Development Commission.
AA BOND RATING Chicago has a 
“double-A” municipal bond rating and 
one of the lowest per capita debts of any 
large city.
COMMERCIAL DEVELOPMENT 15 
neighborhood shopping areas are slated 
for major improvements in 1979. Current 
projects include the State Street Mall,

Sb

ft < K J

■4

Brickyard shopping center, the 63rd and 
Western Mall and the shopping area at 
Lincoln, Lawrence and Western Avenues.
O’HARE EXTENSION In 1979, work will 
begin to extend the CTA Jefferson Park Line 
to O’Hare Field, providing economical trans
portation to thousands of commuters, airline 
passengers and employees, and reducing 
expressway congestion.

Bilandic...A man who understands 
people, their needs and their hopes.
MAYOR’S OFFICE OF MANPOWER With 
federal grants, this office has provided more 
than 20,000 jobs for Chicagoans. Nearly 
10,000 young people have enrolled in class
room and job training programs in 60 job 
areas.
SENIOR CITIZENS Last year, the Mayor’s 
Office for Senior Citizens served nearly two 
million meals to the city’s elderly. Other 
programs have been launched or expanded, 
including attendant homemaking service 
for the disabled.
NEW MORTGAGE PROGRAM Chicago has 
the nation’s first low Interest mortgage - 
program to help middle income families 
become homeowners. More than 2,000 
families have already purchased homes at 
these special low rates. A similar program 
has now been created to give the same 
opportunity for home ownership in 1979.
RECREATION AND CULTURE Hundreds of 
thousands of Chicagoans enjoyed the first 
Chicago Fest. The Culture Bus expanded its 
service. And the annual Mayor Daley 
Marathon was a highlight of a full schedule 
of cultural and recreational events.

> •
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Detroito naujienos
Iškilmingai paminėjo zaciių Centro vicepirmininką.

Vasario 16.-ją. ’ darbo prezidiumą buvo pak-
,. ... ,, viesti: pagrindiniu kalbėtoju

Gahma sakyti, kad Vasario K )V(!tojy vilni3US ^vers^ų. 
-s.i.-, p. i,i,..ėjimas pr^suLjo |įeįUV§j.o žodžio ir išeivijo- 
s:-rio 11 <1. anksti ivla 8:20

ud jo
laid

i

dėl lietuvybė.: išlaikymo Ivi- 
ifika, Varuo Redaktorių An- 
a Kuėi. MiciiigeuC 18 d.'ir k-

ritu
liaiiskus Iriimp^i p."lm nė di- 
džmsios šven ės jinismę, pagro
jo šv:-n< •’ pritaikintą muziką. 
Perdavė nepaprastai jautriu 
šveniei pritaikintą Dr. Kazio 
Šidlauske Amerikcs Lie uv ų 
Tarybos pirm, kalbą, ir sugie
dojo Lietuvos Himną. Visose 
trijose Lietuvių parapijų baž
nyčiose 10:30 vai. buvo atlaiky
tos pamaldos už žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės ir nepriklauso
mybės ir pasakyti šventei pri
taikinti pamokslai. Organizaci
jos bažnyčiose dalyvavo su vė
liavomis. s.ujų

Po pamaldų Dievo Apvaizdos 
salėje 12:30 vai. įvyko vasario 
16-sios iškilmingas minėjimas

akademija. Minėjimą pradė
jo ir trumpą žodi tarė adv. Ray- 
mondas S. Sakis, Detroito Lie
tuvių Organizacijų Centro’ pir
mininkas. Savo' trumpame žo- nežinodamas padėties, o gal ir 
’lyR junSė tryliktojo amžiaus pašpilkuodamas, skubėjo pra- 
nepriklausomą Lietuvą ir 1918 nešti, kad kongresmanas paša-! 
metais Kūrėjų savanoriu vėl ai- kė alo ir gud bai ir išėjo. Girdi.: 
kovotą Lietuvai laisvę ir Nepri- jų nereikia kviesti ir pareiškė 
klausomybę. Trumpą žodį bai
gė Dr. Vinco Kudirkos žodžiais: 
Vardan los Lietuvos vienybė te-

•bu d šv. .Mitkuj 
(l.boną kun. A'icj 
r Disco pirm. adv.

Ivtė.

AL šile! šaltos žiemes vaizdas

d’inoš ruoša d,i<* 
publika b nr : bu vi 
karto i- rupi jos k:e 
'i.i H- - .o Smiaiėi 
ši; ' H< parapijieči? 
abai pa- Babanui s: 

j iOm . d..
Pasibuieus meninei dalei \ i- Šulcą. Meni 

si sugiedojo Lietuvos I l’mną. j :>anu _ ,<• 
ė«> i>.. iškilmingas Va-1 u! - tr

u t!, ev.i .m *.
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Ak ų 1 
mkvti. A

roito

atsii 
gam likite. Patyrusios šeiminin
kės pagamins gausiai 
lietuviško skonio 
mugėje.

! skautukai 
; pagirdyti.

t<> namuose ne-

įvairiu 
užkandžiu 
y s patyrę 

ir skautės. Būsite ir

\ :idu v anų; 
Publikos 

lankė gal apie 100. Nors 
druGnenininkai ir agitavo neiti
i minėjimą. Aukų surinkta per 
Į.(KIl) dol. bet dar nevisi pauko- 
jo. Tikslų skaičių paskelbsime,' 

'kaip visi grąžius aukų lapus 
j Minėjimo salėje D.L.O.C. \ al-j 
dybos pastangomis buvo pasta
tyta lenta, kurioje įrašyta Sibi
ro gilumoje kalinamų kalinių 
vardai, pavardės ir adresai.

Detroito Lietuvių Organiza
cijų Centras prašo gailestingų 
lietuvių parašyti bent po vieną 
laišką. Adresus galima gauti 
pas Dloc Valdybės narius: An
taną Vaitėna, Antaną Bukaus
ką, Algirdą Vaitekaitį ir kitus. 
Lenta su vardais ir adresais dar 
karta bus istatvta šv. Antano 
Parapijoj patalpose.

Kunigų pagerbimo balius.

Ant. Sukauskas

CAIRO, Egiptas. Egipto už* 
siųnių reikalų ministerija pra
nešė, kad ministeris pirminin
kas Muatafa Khalil, vyriausias 
Egipto atstovas taikos dery
boms su Izraeliu, išvykdamas i 
Jungtines Valstybes antrą kar
tą pradėti darybas iš naujo, ne 
atsivežė jokių naujų nuolaidų. 
Izraeli atstovaus užs. reik, mi- 
nisteris Moiše Dajan. Derybos 
prasideda šį trečiadeinį David 
Camp, kur pirmosios nutrūko 
lapkričio mėn. be rezultatų.

S; Saki.
\ Via v u Įnešimui vadovavo 

švyturio Jūrų kp. šaulys Juo
zas Kinčius. Į salę buvo įnešta 
1(1 organizacijų vėliavų ir J. A. 
V. vėliava. J.A.V. Himną sugie-, 
dojo R. ir K. Bulkunaitės, K. Į 
Jankutė ir Laima Tautkevičiū- 
lė. Pianu akomponavo Aida Pe- 
lersonaitė, invokaciją sukalbėjo 
šv. Antano Parapijos Klebonus į 
kun. Alfoncas Babonas. Žuvu- 

dėl Lietuvos laisvės pa-!
deklamavo Živilė Idže- . , ... ... - . . „ ,• ■ >.į be kailio liksi, visiems neįtiksi, joks

Blanchard j nininkas ar rašytojas negali lai-'Kristina Merkytė, Vitas 
io Ameri-;Svai prasitarti. Amerikoje kaip 

irle redaktoriai nori iš spau- 
išbraukti žodį okupuota, 
paminėtų skirtumų, mes 

lietuviai vienas kita si:like nebe- v I
sakome labas. Preligentas ska
tina organizacinės vienybės ide
ologiniuose skirtumuose. Primi
nė daug pavyzdžių tarpe lietu- 
vų sugyvenimui ištiesti vienas 
kitam brolišką ranką. į

Po preligento kalbos sekė ra
šinių konkurso laimėtojų pini
ginių dovanų Lituanistinių mo
kyklų mokiniams įteikimas. 
Prieš Įteikiant dovanas, žodį ta
rė DLOC kultūriniams reika
lams vadovas muzikas Vytau
tas Petrauskas. Dovanas įteikė 
Dloc pirm. adv. R. S. Sakis. 
šiais metais premijuotų moki
nių buvo atrinkta viso 19, tai 
yra beveik penkta dalis visų 
lankančių Lituanistines mo’kyL 
klas.

I Kongresmanas 
į atvežė iš \Vashi-o___ ____
ikes vėliavą ir per Detroito T.ie-įku 
į tuvių Organizacijų Centrą pra
ise perduoti Kultūriniam 
:trui. Kongresmanas J. J.
chard yra labai palankus 

j viams ir visokiais būdais 
; pagelbsti. Toliau sekė Michiga- 
Ino Gobernatoriaus proklemaci- 
t jos skailvmas; skaitė Kristina savo nuomone sugestijas, kad:-r, n 1A . .. . . ,, . . , „ . , Veselkaite. Detroito mieste' burgėčiau kvieti kalbėtoju kultūri-; ■ , , .. , , . . ,, mislro jiroklemacija skaitėninką kuris pakalbėtų ilgiau ' ' ‘

Mes kalbėtojams prikaišioję , , • • , - . , .
me, kad jie per ilgai kalba ir vėl:

J.A.V. Kongresmano James
J. Blanchard kalba buvo neilgai ' I nes kon^ressmanas kaž kur tai’ 

1 skubėjo išvykti. Radijo valau-) 
dos redaktorius ir pranešėjas,

Į dos 
cen- > Dėl 

Blan- 
lietu- 
jiems

I). Veselkaitė. Dalyvavo svečiai:

Tolimesniai programai pra
vesti pakvietė inž. Saulių Kau- atsigrįžę sakome, kad per trum-! 
neli, Detroito Lietuvių Organ!- pai kalbėjo. Patarlė sako: nors

J. A K’SS IN THE DARK. Pik&miiku tr intsrūti mnrtyĖY.
aprižyrruJ, pakali ii gyvenimo. Lengvas minu. caiba. p/EŽiai isteiiu 
150 psl. tC’dni $2.50.

Or. * KončCu* HISTORY OF LITHUANIA, Lietuvos istorija?
jautraus nuo pat senųjų uniJi; iki pokario metu. Vidutinio formato, 142 
usl. kainuoja $3.CŪ. - ; I

Dr. Juvus B, Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos vairiybea ir jos kaimynu istorija 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.0u.

Tolimesnėje programoje se
kė lietuvio pagrindinio kalbėto
jo teisininko Varpo Redakto
riaus Antano Kučio kalba. Pre- 
ligenlas, prieš pradedant savo 
kalbą, pareiškė, kad jis kalbė
siąs tokiomis mintimis kokias 
jis turi savo širdyje. Kova dėl 
išlaisvinimo pavergtos Lietu
vos, kc'vos būdai ir tikslai. Kaip 
kas vengia sakyti, kad Lietu
va pavergta, aplankęs Lietuvą

skulptorius, ar kitoks me- apdovanoti: Nida Černiauskaitė, 
Rugie

nius, Imsrė Sabaliūnaitė, Me
dea Sabaliūnaitė, Gailė Černi
auskaitė, Lidija Gilvydytė, Rū
ta Nakaitė, Danutė Petrusevi- 
čiūtė, Marrvydas Šepetys, Diana 
Alkutė. Kristina Rutkūnailė, As
ta Jurgutytė, Alma Lėlytė ir Vi
oleta Deveinytė. Dvi pastaro
sios skaitė savo rašinius. Sekan
čiais metais taip pat bus apdo
vanojami konkurso laimėtojai.

Po akademinės dalies užbai
gimo buvo perskaityta rezoliu
cija. Skaitė Dloc kultūriniams 
reikalams vadovas Vytautas Pe
trauskas.

šv. Antano Parapijos jungti
nis komitetas Š.m. kovo mėn 
II d. 12. vai. Lietuvių namuose

— Varšuvos banke sprogusi 
bomba užmušė 41 asmenį ir 
110 sužeidė.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jai i»jvenS^ aP^e kalbėti, bijo pra- 
Utės^ knygas galima įsigyti atiilankiua į Naujienas arba atsiuntus Čeki b? sitarti, kad ten nėra religinės

- - - - I laisvės ir t. t. Toliau preligen-piniginę perlaidu.

172? Senti Halite Street, S.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI | 
NAUJIENOSE GALINA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO-? 
_ JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS 

Dr. A. J. Gu»*n — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečiančius 1908 
metu įvykiui. Jablonskio ir Totoraičio jaunu dienas tr susR 
rftptnlnu SR.O* 

Or. A. J. Giman— DANTYS, jų priežiūra, rveikatt ir grožis 
Kietais Tiriellals, vietoje $4.00 dabar tik ---
Unkštais viršeliai! tik  ----------------------------------- —-

Dr. A. J. Gvaun — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS. 
Kelionės po Kuropą įspūdžlel Dabar tik ----

S3.M
$LM

nu
Saikna taip pat ožriaatytl pašto, atsiimto* šakį arta manty ardtrt writ 

■vrsidytM kaleat prWtdani 58c. ptralcmtont išiaittma.

17S9 Se. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. IIGBI

Aušros mokyklos apdovanoti 
sekanti mokiniai: Vilija Teličė- 
naitė, Natalija S. John, Vytė 
šnapštytė, Rūta šnapštytė. ži-

■ tas sako, kad dabar Lietuvoje būrio Lituanistinės mokyklos

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, Ill.

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Elesmėt, poemos.

$1.50.
Etilu rinktinė. 188

Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažuti deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu Įveda i gamtos vaizdu ir garsu ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja. 
Juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų Ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Auflustaltyt* - V«IČIOnl«n4, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 128 psl. Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos. 

Kišeninio formato, 157 psL Kaina 82.00.
S. Butkp Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE, 

psl. Kaina 83.00.
5. Klaopas Jurgaflonls, GLODI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. 82.00.
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai. 88 psl. 82.00.
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

S Išvletintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis 85.00.
8. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

"Anykščiu Šilelis”, vertimas. 42 psl. 82.00.
9. Balys RuHa, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. 81.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė Ivrika, 167 psL, 83.00
11 Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-jl lyrikos knyga, 152 psl. 82,50.
12. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė-i 

lial. 92 psl., 81,00.
13 Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psi. 81.00.
14 Eugenijus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 psl., 81.00.
15 Elena Tumlenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. 82.50.
18’ Alfonsas Tyruolls. METU VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. 83.00.
17. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai.

55 psl. 81.00. ''
18. Adomas Jasai, BOK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. 83.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti j Naujienų 

ralting arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

:. NAUJIENOS.
< -1739 So. Halsted Street, Chiearo, Illinois SOSOB

T1U 
Čia

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
garbūvis, privalo susipažinti su žemiau ii vardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
Juozas Kiptčfnikic, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

džiant Lietuvą, bėgimu nuo boUevikn ir gyvenimu tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kip«činskiir IžElVIO DALIA. Atsiminimai. Deivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų t$sa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knytfs gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 dol.

ČIKAG1ETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO- .LIETUVOJ 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ka ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. ŠUO. Yra taip pat 
Rrversta i anglu kalbą.

M ZoU^nko. SATYRINĖS NOVtLĖS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių. 199 pusi., kaina S2.

D. Kuraitis, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intuidsto Ir agltpropo propaganda baf 
užmaskavlnsaL Abi knygos paražytos lengvu, gražiu stiliumi,

Pral. P# P.kartlls, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūjų likimą. 
Kaina SX

Vincas žamaltla. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES FARAjTRJR. 
pal. Kaina SLBO. * < JNRMdAgf
*la fr kiti laidiniai yra grrnurnC
NAUJIENOS!, UT9 Sa. HALSTED CHICAGO, ILL.

HsItMkaal velan4«mls arW vtaekifH Ir 
ScAĮ ar pttefsrlnf p«rUM<.

M

Po 10 minučių pertraulsds vy- 
ko meninė dalis. Pašoko tauti
nių šokių grupė “šilainė” vado
vavo mok. Galina Gobienė: 
Čigonėli, Tabalą, Givatarą ir 
Landutę. Akordionistas Linas 
Orintas. Mergaičių choras, va
dovaujamas muziko' Stasio Sli
žio, atliko: Tėvynės varpai - S. 
Sližio, kur giria žaliuoja - J. Gu
davičiaus, Lino žiedas - J. šve
do ir Laisvės Vasaris-kantatos 
IV dalis-Br. Budriūno. Visos 
dainos vokalui pritaikė ir su or- 
kestravo muzikas S. Sližys. Cho
ro pranešėja, su gražia ir teisin
ga tarsena, vindsorietė Laima

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

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis

Volare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir 
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis) 

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

I Taupykite dabar
pas mus

Pas mus taupomi jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10-tą mė

nesio dieną, neša nuošimčius nuo 
menesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

Federaliniai patvarkymai reika
lauja bausti ne laiku išsiėmus cer- 
tifikatus.

UNIVERSAL
1800 So. Hoisted St Chicago, III. 60608

yiENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

IjtXyta 1»2» 4Ž1-B070
Įft&lco* K5<niM awtomoMllAnn U.

.j cbicaso B, UA, Friday, February 23, 1979
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Vacius asmenis, vėliau jau ir katalikiško laikraščio re
dakcijoj buvo priimami. Bet viešai okupanto ‘Lietuvos 
laisvės” sąvokos skelbti vis dar nedrįso.

Gal pirmas, tą okupanto “Laisvės” sąvoką išeivijoje 
išdrįso paskelbti kun. Vaišnys. Nors nedrįso jis aiškiai 
skelbti, kad nereikia rašyti “okupuota Lietuva”, bet tie
siai — iLetuva.

NAUJIENŲ rastinė atdaia kasdien, išskyrus sekmadienius, nue
> vai. ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vaL

Ai of December 1, 1^7 
Subscription

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

pusei meru---------------------$16.00
trims mėnesiams __ $ 9.00
vienam menesiui__ ____ t 3.00

Kanadoje:
metams -- -----------------------$33.00
pusei metu ____________ $18.00
vienam mėnesiui _______ S 3.60

20 cents per copy. Užsieniuose:
metams------------------------- $34.00
pusei metu------- --------------- 518.00
vienam mėnesiui ________ $ 4.00

Nvo gruediiQ pirmos d. 
Dienraščie kainos:

'hicagoje ir priemiesčiuose:
metams___________________ $33.00
pusei metu_________ ____ $18.00
trims mėnesiams ________ $10.00
vienam mėnesiui ------------ $ 3.50

Naujienos eina kasdien. Uskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1738 So. Halsted St, Chicago, 
Hl. 80608. Telef. 421-8100.

Pinigus reikia siusti paito Money j 
Orderiu kirto m ufrikynau.

kitose JAV vietose: 
metams __ _ 00.001

Skirtingos sąvokos
Čikagoje, Vasario 16-tos minėjime, V. Adamkus bu" 

vo pagrindinis kalbėtojas. Tai jaunas, gabus žmogus, 
turi atsakingas federalinės valdžios pareigas. Tarp kitų 
gerų minčių, jis pareiškė, kad niekas neturi monopolio 
privilegijos Lietuvos laisvės kovos reikaluose. Tikra tie
sa. Lietuvos laisvinimo darbai apima labai plačias sritis 
ir yra įvairiausių priemonių, kurios yra geros, jei tinka
mu laiku jos naudojamos.

Gaila, kad prelegentas neužsiminė, kad yra ir ke
lios pažiūros Į tautos laisvę. Kaip suprasti tautos laisvę? 
Kaip ir ką vadinti taPutos laive? Bendrai tauta ar va? | 
stybę skaitome laisva, kada ji išsirenka laisvais rinki
mais savo vyriausybę ir ta vyriausybė dirba tos tautos

Jei ji neokup., tai ji tvarkosi savistoviai,laisvai. Nuo 
to laiko mūsų bendradarbiautojai spaudoje neberašo, 
kad Lietuva okupuota.

Okupantas propagandai nesigaili pinigų. Įsteigė Vii 
niuje “Rodinos” skyrių ir pavadino jį lietuviškai “Tėviš
kės” draugija. Per ją pradėjo ieškoti sau palankių žmo
nių išeivijoje, kurie skelbtų okupanto sugalvotą “Lietu
vos laisvės” sąvoką.

Draugija suorganizavo propagandos kursus, mūsų 
jaunimui. Kadangi vasaros metu universiteto patalpos 
tuščios, tai buvo buvo proga duoti gražų vardą, kad uni
versitetas įsteigė lietuvių kalbos kursus, išeivijos lietu
viams. O kodėl Gudijos lietuviams nereikia lietuvių 
kalbos kursų? Tose kursuose mokoma propaganda rei
kalinga lietuviams, ne Gudijos. Tos draugijos vaišin
gumo dėka, atsirado pseudo inteligentų, kurie praleidę 
kelis mėnesius draugijos propagandistų globoje, pri
siima tą okupanto “Lietuvos laisvės” sąvokos aiš
kinimą.

Priėmus okupanto “Lietuvos laisvės” sąvoką, kad 
dabar Lietuva išlaisvinta ir reikia tik su okupanto agen
tais bendradarbiauti, prireikė jiems ir naujų kelių ta1 
“Lietuvos laisvės” kovai tęsti. Nuolatinis ALTos prim'- 
nimas Washingtone, kad Lietuva okupuota, žinoma, kad 
nepatinka okupantui. Reikia tą ALTos ir VLIKo darb" 
sutrukdyti, sustabdyti. Greičiausiai tą tikslą pasieks' 
jei perimsi tų organizacijų vadovybę savo žinion. Todė 
dabar ir atsirado sunkumai, sutrikimai ir ALToj ir VLI 
Ke. Kol okupantas neturėjo priviliotų bendraAu':i.' 
mūsų minėjimų salės buvo pilnos ir darnūs buvo tarpu 
savio santykiai, tarp kultūrinių, šalpos ir laisvinimo cr 
ganizacijų.

nebeminimas žodis “Vasario 16-ta”. Prie Mindaugo dar 
pridedamas “IR”. PoP kelių metų nebereikės nei to “IR’; 
nei po jo sekančių žodžių.

Vasario 16 dienos šventė, kaip ir mūsų tautos him
nas yra paskelbta specialiu aktu ir yra Tautos šventeny
bė. Niekas čia išeivijoje neturi teisės jų keisti. Kam ne
patinka, gali tos šventės nešęsti ar himno negie
doti. Bet jų kaitelioti, žeminti ar niekinti jų reikšmę 
mūsų jaunimo akyse, niekam nevalia.Tą darbą gali dirb
ti ir dirba tik okupanto pataikūnai. (j. j-)
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Juozas žemaitis

Nesėkmės aiškios, bet ir priežastys ryškios

_ vien tik humaniškais sumeti- 
nais, anaisiais ir dabartiniais 
ūkais atrodo gana juokinga. 
)ėl tokių priežasčių, tiek anais 
;iek ir dabartiniais laikais ka
rai neprasideda, šio karo prieža
stis buvo visai kitokia.

Jei tuo laiku anierikiečia' 
zeržėsi j Texas, tai jie turėjo la
bai aiškų tikslą — juos viliojo 
Texas žemės turtai, šiandien 
Amerika iš Texas žemės vidaus 
išsiurbia gana daug skystųjų 
degalų, dujų, akmens anglių ir 
kitokių gėrybių. Bet užtai Ame
rika amžiams prakišo meksi-

labui. '
Lietuvą mes skaitome tapusia laisva, kada pagal 

Vasario 16-tos Dienos aktą, tautos apsisprendimo teise, 
Lietuva atsipalaidavo nuo visų ryšių su svetimomis val
stybėmis ir buvo paskelbti laisvi, demokratiniai rinki
mai Į Steigiamąjį Seimą. Tol ji buvo laisva, kol rusai ją 
okupavo. Okupantas turi kitą sąvoką apie Lietuvos lais
vę. Jis skelbia, kad raudonoji armija “išlaisvino Lietu
vą” ir “liaudis išrinko savo delegatus”, kurie paprašė 
rusų, kad jie priimtų Lietuvą Į jų socialistinių respubli
kų skaičių. Taip okupantas ir jo pataikūnai lietuviai da
bar pasauliui skelbia, kad “Lietuva yra laisva”, šitokią 
“’’Lietuvos laisvės” sąvoką, skelbia išeivijoje ir lietuviai 
bendradarbiautojai su okupantu

Esant skirtingoms pažiūroms Į Lietuvos laisvę, sa
vaime atsiranda ir skirtingi keliai, kuriais einama tos 
laisvės siekti. Rusams Lietuvą okupavus, Amerikos lie
tuviai tuoj iš visų patrijotinių organizacijų suarganiza- 
vo ALTą, Amerikos Lietuvių Tarybą. Ji neturėjo fizinės

Dabar tie bendradarbiautojai visokiais būdais sten 
giasi tą okupanto “Lietuvos laisvės” aiškinimą įteikti 
mūsų jaunimui. To jie siekia per jiems prieinamą špatu 
dą ir siuntimu jaunimo į propagandos kursus ar atosto
gomis Tėviškės draugijos globoje.

Okupantui labai nepatinka Vasario 16=tosos aktas 
ir to akto gerbimas. Lietuvoje okupantas uždraudė jį 
minėti ir baudžia didžiausiomis bausmėmis tuos, kurie 
to draudimo nepaklauso. Išeivijoje to padaryti jie nega
li. Tai okupantas, savo bendradarbiams pasiūlė gražią 
išeitį. Rengti jaunimui atskirus tos dienos minėjimus, 
pamažu pereiti nuo Vasario 16-tos Dienos minėjimo, 
Prie Mindaugo karūnavimo sukakties minėjimo. Taip, 
kaip vieton šv. Kalėdų, minėti Senelį Šaltį. Juk Mindau
go karūnavimas yra Lietuvos istorijoj minimas.

Tą reikia daryti labai atsargiai, pamažu. Kol kas 
dar leidžiant pridėti gale ir Vasario 16-tosios dienos žo
džius. Iškarto išmetant tuos žodžius, sukeltų trūkšmą

jėgos kovoti prieš okupantą, bet plačiai ir reikšmingai 
panaudojo ir rašto priemones. To pasėkoje, iki šiol Ame
rikos vyriausybė nepripažįsta Lietuvos okupacijos, šito
kią Lietuvos laisvės sąvoką ir kovą dėl jos vedė ir veda 
iir ALT-a ir VLIKas.

Sako, kad lašas po lašo ir akmenį prakala. Pamažu

kietuvių visuomenėje. Kaip atsitiko su romanų atveži
mu ar jų premijavimo atveju. Reikia pamažu užmigdyti 
jaunimą ir lietuvių visuomenę.

Ta Idėja praktikoje jau ir vykdoma. Pav. Brighton 
Parko L. B-nė. Jos skelbimai:... “LB Brighton Parko 
apylinkė, talkinant Lituanisinei mokyklai, karaliaus 
Mindaugo 726 metų ir nepriklausomybės atstatymo 61

okupanto agentai pradėjo lankyti išeivius. Išsyk pas pri- metų sukakties minėjimas” (Draugas, 1979. 11.17)... Jau

( Tęsinys) 
MEKSIKA.

Šiandien amerikiečiui šis var
das labai daug ką reiškia, bet 
lietuviui - nieko. Negalima tiks
liai pasakyti kiek lietuvių yra 
šitoje Pietų Amerikos valsty
bėje, bet aišku, jų ir ten yra. 
Ploto atžvilgiu ji nemaža — 761, 
604 kv. mylių, o gyventojų tu
ri virš 60 milijonų.

Mūsų spaudoje Meksikos vai-’ 
stybė retai minima, bet patys į 
meksikiečiai kartais užkliūva. 
Chicagc’j jų yra gana didelis 
:kaič:us, ir jie žinomi kaip er- 
lūs. nenuoramos ir gerokai ap

sileidę. Su kitomis etninėmis 
grupėmis jie nenori turėti jo- 
<:ų reikalų ir gyvena tik savų- 
ų tarpe. Viešai ir tarp savęs, 

jie kalba t’k ispanų kalba. Amo-. 
Į .’kiečiai priversti su jais sL?.i-

s nemažiau, kaip su ; > 
s ar portorikiečiais

Nuo tų laikų, tai y. a nuo
21 metų, kai Meksika išsiva

davo iš Ispanijos jungo ir pasi-i 
:kelbė savąja imperija (1823 
net. jau pavirto' respublika), 
ungtinės Amerikos Valstybės, 

niekad su ja nebuvo prieteliš- 
:os. Užtenka tik paimti U.S.A, 

ir Mexico žemėlapius, kai tų i
. U ed raugiškumo prie- 

.astys tuoj paaiškės. Amerikos 
□arubežio su Meksika vietovių 
pavadinimai beveik visi yra 
spaniškos kilmės. Tai yra gana 
ryškus rodiklis, kad tie plotai 
cadaise buvo Ispanijos Valdo
mi, ir, susikūrus Nleksikcb ne
priklausomai valstybei, jie turė
jo priklausyti prie Meksikos.

Meksikai paskelbus savo ne
priklausomybę, viena jos dalis, 
meksikiečių laikoma meksiko- 
niška — Texas, pasiskelbė at
skira ir nepriklausoma respub
lika. To, naujai susikūrusi Mek
sikos valstybė, negalėjo paskę
sti ir daug kartų su Texas ka- 
riav'o. U. S. A. taip pat labai ver
žliai kišosi j Texas vidinį gyve- 
ffiiiią ir imigravo geroką skai
čių amerikiečių. Pati Meksika 
čia turėjo beveik lemiančią ga-j 
lią, ir šį kraštą laikė savuoju.' 
Neapsileido ir U. S. A., kuri

1046 metais paskelbė Meksikai 
karą, teisindamosi kova prieš 
ten perstipriai išbujojusią ver
giją; karą per du metu laimėjo 
r šį kraštą (263,513 kv. mylių) 

prisijungė prie savo teritorijos
Vertinti tokį Amerikos poel 

gį - karo Meksikai paskelbimą

kiečių širdis. Jei tikras lietuvis 
nepakenčia lenko už jo pada
rytą Lietuvai niekad neatitaiso
mą skriaudą, tai meksikietis 
niekad nesibrcliaus su ameri
kiečiu, kuris pagrobė jo tėvy
nės visą trečdalį.

» N ūke!h

LIETUATAI INDORSUOJA

MICHAEL A
TESTO MERO PAREIGOMS

besiartinanč uose pirminiuose rinkimuose
■ \ vasario 27 dieną

Amerikos Lietuvių Demokratų organi
zacija Illinois valstijoje.

Vykdomasis Komitetas:
STANLEY BALZEKAS, Jr. 
ADOLPH BALICNAS 
CHARLES A. BEACHAM 
JULIA BIČIŪNAS 
AL BRAZIS 
JOHN GALMINAS

JOSEPH A. KATAUSKAS 
AL KUMSKIS 'Jr. 
HARRY PETRAITIS 
KAZYS ŠIDLAUSKAS 
PAUL SMITH, Jr.

JUOZAS KARIBUTAS

KELIONĖS APYBRAIŽA
(Tęsinys)

Vėl žąsele į lėktuvą. Nebeilgai skridi
mas. Didžioji kelio dalis jau nugalėta. Iš viso 
tarpe Los Angeles, Calif, ir Romos, kaip pilotas 
pranešė, yra 6700 mylių.

ROMOJE
Trenkėsi ratai į grindinį ir rieda jau Itali

jos žeme. Visdėlto, širdžiai labai miela atsipalai
davus nuo erdvės ir pajutus žemę po kojų. Tad 
žengiame mes liksmai klegėdami lietuviškai. Da
bar prisipažįstame kokios pas kurį abejonės bu
vo, kai lėktuvas “sunegalavo”, bet nieko tada ne- 
sakėm.

Karšta lyg pragare. Drėgna. Lėktuvų stotis 
nevėsinama. Laukiame bagažo. Italija, tad nieko 
nepadarysi, iškrovimas toks jau lėtas ir kada-ne- 
kada pasirodo pirmosios “kregždės” — lagaminai. 
Minia atėjusių pasitikti. Matoma daug amerikie
čių italų kilmės. Pasų kontrolė, bet niekas neati- 
daiineja lagaminų. Čia ne toks kraštas, kuris 
/.iT. u’ nepasitikėtų.

Pasiėmę taksi lekiame į lietuviškus namus, 
kuriuo^ vadina Villa Lituania, ir adresas Piazza 
Asti 25, V’a Casalmonferrato 20 00182 Roma.

Šitą adresą lietuviai turėtų įsidėmėti ir nuvykę į 
Romą būtinai ten apsistoti. Nebrangus, labai ma
lonus savas patarnavimas, patogus susisiekimas 
■ autobusais su miestu. Anskčiau esu tą adresą įra
šęs ir čia būnant ne vienas lietuvis dėkojo, saky
damas, kad iš jūsų kelionių aprašymo, aš šitą vie
ta susiradau.

Taksistas lekia lyg akis išplikęs. Bendrai čia 
įvažiuoja nesvietiškai, be jokios tvarkos ir atvy- 
j kušiam įvaro baimės. Mums gi nieko neatsitinka. 
Šypsodamos krauna lagaminus ir pasitikusios se- 

' selės, kurios kalba tik vokiškai, aiškina, kad prel. 
Jonušas visą dieną pralakstęs mūsų belaukdamas. 
Nors buvo žadėta lėktuvų kompanijos duoti tele
gramą, bet, gaila, to niekas nepadarė. Tad jie ir 
nežinojo kas nutiko.

Čia mus'pasitinka ir prel. Jonušas. Randame 
svečius iš Toronto, tai p. Juozapavičius su dukra, 
p. Petravičienė ir kiti. Valgomajame tuojau atsi
randa bonka vyno, prie puikios vakarienės labai 
derinosi. Pataisė nuotaiką, visi susipažinome. Pa
sirodo, kad ryt anksti rytą, jie, visa grupė, va
žiuoja į Pompėją, Sorento ir kitur. Pasiūlo ir man 

■prie jų prisidėti. Sutinku.
Nuovargis kviečia į lovą poilsiui. Čia ramu 

ir jautiesi lyg savuose namuose būtumei. Kamba
rius radome rezervuotus. Tad viskas, atrodo, po 
pradinės nesėkmės vyksta dabar labai gerai.

! Nors Roma peYgyvena popiežiaus Povilo VI

mirtį ir kardinolai suvažiavę naujam popiežiui 
rinkti, į laidotuves atvykusios delegacijos iš įvai
rių pasaulio kraštų. Mane labiausiai domino rusų 
atsiųsta delegacija, kurioje yra ir du Lietuvos vys
kupai. Ekscelencija vyskupas Deksnys, kuris prie 
gretimo stalo valgo, ir teko išsikalbėti,pasakojo, 
kad tie lietuviai vyskupai bus ir lietuvių kolegi 
joje. Labai norėčiau susitikti, bet, deja, tada aš 
jau būsiu išvykęs į Graikiją, o iš ten į Egiptą ir 
tik po kelių savaičių sugrįšiu į Romą. Tad paten
kinti smalsumui, ir pamatyti lietuviškus vysku 
pus, nebuvo galimybės.

Rytojaus dieną, kaip ir buvom susitarę, at
vyko italiukas su mažu sunkvežitnėliu ir visus mus 
susodinęs vežė į Pompėjos griuvėsius. Oras gra
žus. Laukuose ūkininkų stropūs darbai. Gyvulių 
bailes, i .a. . da judėjimas nedidele: Mūsų 
ekskursantų tik šeši. Jie visi ką tik pargrįžta iš 
Lietuvos. Pažintis mezgasi. Tiesa, tarpe jų vienas 
lietuvis iš Australijos. Gaila, bet aš jo pavardės 
neprisimenu. Pastarasis laukia išvykimo į Lietu
vą paviešėjimui. Smagu ir miela su savais lietu
viškai kalbėti, kad ir tolimame svetimame pa
svietyje.

Kelionė, sakyčiau, buvo man nebeįdomi ir be
reikalinga. Juk prieš keletą metų mačiau tuos 
Pompėjos griuvėsius,taigi dabar su dideliu nusivy 
limu žvilgterėjau ir vėl lipau atgal laukti jų prie

autobusiuko. Bendrai, tai ir jie ne ką gero pa
matė, nes į Vezuvijų vežti, kur aš dėjau pastan
gas ir prašiausi, vežikas panoro didesnio mokes
čio. Sorento taip pat labai mažai teparodė. Net 
ir į kainą įeinančius žadėtus gerus pietus nusuko. 
Girdi, atskaičiuos tam tikrą dalį mokesčio, bet 
kai reikėjo tą mokestį imti, tai visai tą reikalą 
pamiršo ir sumokėjome pilną kainą. Italai mėgsta 
apgauti turistą. Jiems, aš norėdamas gero, duodu 
pastabas, kaip čia reikia saugotis vagių. Romoje, 
kai autobusai lyg silkių bačkoje prisikimšę, ne
laikyki užpakalinėje kišenėje pinigų. Tuojau jų 
neteksi. Vyrai šypsosi, bet vieno šypsena priešta
raujanti. Atrodo, jis sakyte sako, kad čia niekus 
pasakoji. Ir kaip taisyklė, jis rytojaus dieną man 
einant pusryčių sakosi, kad vakar jam ištraukė 
pinigus. Nepasimačiau, kai pradėjau juoktis. Tai 
'•ą reiškia netikėjimas. Dabar praktiškai ant savo 
ailio patyrė. Nedaug jų ten buvo, kaip jis sakėsi, 
ik 80 dolerių, bet ir tie gi nesimėto.

Romoje nedarbas. Ten pilna vaikogalių, kurie 
tik ir žiūri į turistus bekombinuodami, kaip iš jų 
pinigus ištraukti. Tad gerai, jei tik pinigus, bet 
kai turistas netenka ir dokumentų, tai jau čia 
pasidaro labai kebli ir komplikuota procedūra. 
O tai atsitiko, kaip prel. Jonušas pasakoja, ne vie
nam ir lietuviu? • •• *’>»•'-

(Bus daugiau)
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DR. C. K. BOBjllis 
INKSTŲ |R ŠLAPUMU TAKŲ 

CHIRURGIJA 
5025 CENTRAL A VE-, 

St. Petersburg, FL 33711 
Tel. 813)-384-3020

TEL. — BE 3-5893

DR. A B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103 r d Street 

Valandos pagal susiu rimą.

<» .MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Ra. (Crowford 
Y^dical BuiUing) Tel. LU 5-6446 
Priima ^gurnus pūgai susitarimą. 

Jei neatsiliepia, a&ambmti 374-iMXK..

DR. PAUL V. DARGIS 
gydytojas ir chirurgas 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd., Westchester, IL.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
Tel.: 562-2727 arba 562-2728

Prėskos tapyba LucientesDR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 St. Tel. 737-5149 

rilcrina akis. Pritaiko akinius 
"contact lenses’” 

VaL agal susitarimą. Uždaryta

A. PLEIKYS

ir
Vasario 16 šventė Chicagoje

treti (Tęsinys)
| Deja paskutinio meto Įvykiai 

DR.LEONAS SEIBUTIS organizuotoje lietuviškoje vei
kloje iškelia nesveikus reiški- 

Jnius, kurie nepridengti meilės 
1 Lietuvai skraiste, šios šventės 
: fone atsiklausikime savęs, ar 
visa kas vyksta mūsų tarpe pa
deda mums kaip išeivijai atlik
ti savąją misiją .prieš tautą ir 
prieš istoriją? 
me? Lietuvis 
gąsdiną traukti O 4- 
čiame ištisus

_ mi pagiežą vieni prieš kitus, lyg
jFISO VAL.: pirm., antrad-, treciacL kuris tai iš mūsų būtų tikrasis 
r penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Štstadie- 

ais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 
pa^al susitarimą.

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2654 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet,

Ofiso telef.: 776-2880
Rezidencijos telef.; 448-5545

DR VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR OIYIKURGAS 

ervdra praktika, spės. MOTERŲ Ilge: 
Ofisas 2652 WEST 5nh S1R2ET 

Tai. PR 8-1223

1

kys. Jeigu 1918 metais buvome 
šarvuoti tik idealizmu, tai šian
dien tą idealizmą paremia nau
jai mokslas, menas, inuzikt, 
literatūra. Tautos kovotojus 
atstovauja tūkstančiai sąmo
ningų, išmokslintų tautos vaikų. 
Jėga, kuries niekas nenugalės. 
Jos neatgrasys kalėjimų sienos, 
o politinės dvasios ir proto ne- 
palauš psichiatrinės ligoninės. 
Šį savo tikėjimą Į tautos ne- 
mirštamumą, noriu užbaigti Jo
no Aisčio’ žodžiu, kuriuo jis iš
reiškia mūsų visų jausmus. (Il
gas plojimas.)

Dėl skubaus ir nevisai aiš
kaus skaitymo, J. Aisčio žodžių 
nepajėgiau nurašyti.

Netaisyklingai - netvarkingai 
sudarytų sakinių netaisiau.

Gerbiamas pagrindinis kaU>ė-'ykyyIranoJ'?'kian’s,paru,OŠIi 
tojas (prelegentas) savo kalbo
je pasakė porą šališkų priekaiš
tų, kuriuos aš patikslinsiu 
vėliau — kitą kartą.

Premijų įteikimas
Amerikos Lietuvių T aryba — 

ALTa buvo paskelbusi radijo 
prc'gramų konkursą. To kon
kurso komisijai buvo atsiųsta 
17 programų iš 9 vedamų radi
jo valandėlių. Konkurso mece
natas dr. kun. Juozas Prunskis 
skyrė 4 premijas po 250 dol. — 
iš viso 1000 dol. Tai jau yra 
antri metai iš eilės, kai dr. kun.
J. Prunskis premijom skiria po 
1000 dol. Pernai (praeitais me
tais) premijos buvo skirtos už 
geriausius straipsnius amerikie
čių, anglų kalba, laikraščiuose. ’

į .‘(Bus daugiau)

IRANE PRASIDĖJO 
EGZEKUCIJOS

Žinių agentūrų pranešimu, I- 
rane nežymiai, bet pastoviai vy
kdoma buvusių kariuomenės 
.įeaerolų, karininkų ir net gran
dinių sušaudymai bei egzekuci
jos. žodžiu, Irane dabai- tebesi
tęsianti vadinama revoliucija 
vyksta pagal išdirbtą Sovietų 
planą ir pateiktą Irano komu 
iiistams. Esą, dabar buvusi 1- 
rano kariuomenė yra jau demo
ralizuota. Karininkai ir net ka
reiviai daugumoje yra išbėgio
ję j provincijas, kalnus ir į mie
stų pogrindį gelbėdami savo 
kailį.

Egzekucijoms, sprendžiant iš 
patiekiamų žinių, vadovauja 
gerai ginkluoti ir, atrodo, iš

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Pasirenk pasitikti savo Dievą". — Amoso 4:12.
Tikrasis būdas pasirengti pasitikti Dievą ir klausyti jo nutarimo apie 

amžinąjį žmogaus likimą nėra, kaip paprastai manoma, pradėjimas pasi
rodyti gerais ir šventais tik tada, kai žmogus pasensta arba suserga ir 
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
kusi gyvenimą esame prirengiami dalyvauti su savo Atpirkėju jo garbin
goje karalystėje.

iV. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikam, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

Mažeika S/ Evans

kiek

Laidotuvių Direktoriai

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

komunistai ir jų bendrininkai, 
į Aišku, pirmoje eilėje ginklus 
jie slaptai dar šachui valdžioje 
esant įsigabeno iš Sovietų Są
jungos, kuri ginklodama pogrin
džio padugnius stengiasi tuo bū
du užviešpatauti žingsnis po 
žingsnio visą pasaulį. Be to’, po
grindis ginklų Įsigijo' išplėšda
mas kariuomenės ginklų sandė
lius. Ypačiai tai padaryti jiems 
padėjo aviacijos kareiviai į ku
rių dalinius buvo iš anksčiau in
filtruoti savo žmonės, kurie ir 
sugebėjo palaužti karių mora
lę ir discipliną bei drausmę. 
Prisibijoma, kad Amerikos nau
jausi ginklai, kurių rusai dar 
neturi, bet kurie buvo šachui 
parduoti, jau yra komunistų

Į dalinių rankose arba net ir ru
su.

*• L ■

vos bylai kelti pasitikint lietu
vio garbe, protu ir sumanumu. 
(Plojimas.)

(Dėl techninių kliūčių, šioje 
vietc'je praleidau kelis sakinius. 
— (A. PI.) Jei mes nepaskaity
tame “Lietuvos Bažnyčios kro
nikos”, “Naujosios 
Universitetas, kurio 
400 metu sukakti 
šiais metais ir kitos 
mokyklos, seniai būtų paskendę 
rusifikacijos sraute. O vistik jie 
pajėgia, ne tik nežmoniškose 
sąlygose atlikti tokius darbus, 
kurie savaime smelkias prieš 
mus ir laisvės siekimu. Visa tai 
Įpareigoja mus pergalvoti savo 
veiksmus ir pasukti nauja link
me. Darbo visiems užteks, tik 
eikime ir dirbkime. Parodyki
me, kiek tikrai mes galėtume, 
mylime 
bais. Tą 
įvertins 
taučiai, 
mūsų jaunoji karta, kuri labai 
greit turės perimti visą darbą 
iš mūsų rankų. Manosios kartos 
ir jūsų uždavinys yra perduoti 
Lietuvc's laisvės žiburį j tvirtas 
rankas, kad jie perimtų Vasa
rio 16 Įsipareigojimus laisvu 
noru ir sąmoningai tą darbą 
tęstų iki naujosios Vasario 16. 
Rezistencija turi būti nuolatinė 
ir pastovi, pereinanti iš kartos 
į kartą. Ir neužmirškime, kad 
tas sunkiausias dalykas rezis
tencijoje yra asmeninė indivi
dual disciplina. Mes nors ir pa
vieni tautinė grupė, bet turime 
parodyti priešui, kad esame vie
ningi, nedemc'ralizuoti. Norime 
tikėti, kad akivaizdoje šios mo
ralinės atsakomybės, mes išei
sime iš šios salės vieningesni 
savo darbuose, tvirtesni savo 

, n e palaužiami 
tuvos laisvę. Leiskite kiekvie- siekiams šviesaus rytojaus savo 
nam iš mūsų panaudoti visas ir tautai jos kelyje į nepriklauso- 
visus prieinamus kelius Lietu- mybę. Ir tauta Lietuvoje atlai-

EUDEIKi
Kur mes eina- 

lietuvį spaudoje 
teisman. Pašven- 
puslapius lieda-

Aušros”.
garbinga 

švenčiame 
aukštosios

D AIM
SUSlttlNiAiiVi V

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Vasario 20 buvo iš ligoninės 
revoliucionierių išvežtas neži
nia kur JA Valstybių karys, 
kurs buvo sužeistas beginant 
Amerikos pasiuntinybę Irano 
sostinėje. Visi Amerikos kon
sulatai kitose Irano mistuOse 
jau yra uždaryti.

Islamiška revoliucinė taryba 
i Irane vykdo ir toliau suėmimus

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

1330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440tautos okupantas. Kuriame 

naujas organizaeįijas vienodais 
j vardais, lyg tai nesutilptame 
lesamose ir štai net Vasario 16 
jjau nepajėgia mus kartais su- 

l EjusTAh i vesti Į vieną salę. Ir visa tai da- 
bau- i ič Tnoilės T iptiTvai GPlfiii- 

mas). šventai tikiu ir tiesai de- 
klaru, kad niekas nedaroma 
Lietuvos meilei. Ji kiekvienam 
iš mūsų yra šventa ir niekas 
neturime teisės jąja spekuliuo
ti. (Plojimas). Laisvės atgavi
mo pastangose nėra vienos tai
syklės, vieno kelio ar vieno me
todo.

Lietuvių Žagarės klubo me 
tinis nariu susirinkimas įvyk 
sekmadieni, vasario 25 d. 1 v

URTLOPEDa^-FROT.
iS (Ploji.

\ren SuuDorts) ir t t
B ^o+adiemais 9- a

w Chicago. KL 6062^
Talei.: PRosp+ct $-5084

ne žodžiais, bet dar- 
darbą Įvertins kraštas, 
mūsų draugai svetim- 
tokią kalbą supras ir

S. T al m an avė. Nariai kviečia*

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

jau sušaudyti virš dešimt auk-
p. p. Anelės Kojak salėje, 4500 ir sušaudymus. Iki šiol Irane

mi atsilankyti, nes yra svarbių »§tų buvusių pareigūnu. Esą, to- 
reiklų aptarti ir laikas užsimo- limesni teismai tebevyksta^ ku
kėti nario duokles. Bus ir vai- rių sprendimu dar laukia 20 as- 
šės. Rožė Didžgalvis, rast, menų mirties.

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. ŠĖRĖ NAS 
Tel. WA 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
ii {vairių atstūmę. 
ANTANAS VILIMAS 

Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMOS VALANDOS 

Visos programos ii WOPA,

Lietuvip kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto.

Vedija Aldona Daukua

Telef.: HEmlock 4-24] J

715* So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, ILL. 4042$

Yra bendras tikslas. Pasau
lyje diplomatija išnaudoja ir 
panaudoja visas galimas gali
mybes saviems tikslams -įgyven
dinti. Deja, mes dar vis atsilikę, 
vos ne šimtmečiu, lyg tai gy
ventume ne šioje planetoje. Man 
atrodo, kad laikas pradėti nau
dotis tais pačiais metodais, ku
rie naudojami politiniame pa
saulyje prieš mus, mūsų pastan
gose atgauti laisvę. Nėra gero 
kelio, nėra blogo kelio, nėra 
grupių ar pavienių asmenų, ku
rie vieni žino kas yra teisinga
ar išdavikiška kovoje už Lie- užsimojimuose,

... - . . . • • i*_____  * r_____

/

£ ‘"Lietuvos Aidai’
-KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

Programos vedėja

Pirmadieniais ir antradie
niais 9:00—9:30 vai. vak.

Penktadieniais 9:30—10 vai. vak.
Šeštadieniais 7—8 vaL vak.

Visos laidos iš W0PA stoties, 
banga 1490 AM.

St Petersburg. Fla., 5:30 vaL p.p. 
iš WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef- 778-5374

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

Nuo

1 Yea*' Savinas 
Certificate 

(Minimum $5.000).

■ r -__ ___ ___ _K į._------- ---
M pounded daily — 
j Passbook Savings.

1914metų
Midland Savings aptar

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkes. Dėkojame 
jums až mums parodytą 
pasiuKejimą. norė
tume outi Junta naudingi 
u ateityje.

»0K«<|<» spclravVos iki 
-40,000

2657 W. 69 STREET 
CniCayo, IL 6vbx9 

Tel. 925-/4U0 
8929 SO. HARLEM AVE., 
Bridqevtaw. Illinois 60455

T-l S98-9400

MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOSIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 
PHONE 254.4470

A n accounts com-

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
1410 So. 50th Ave., Cicero 

Telef. 476-2345

(RYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

< Varto*

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-34wl

AMBULANC1 
PATARNAVI 
MAS DIENA 

(R NAKTĮ

TURIMI 
KOPLYČIA* 

/ĮSOSE M1E5V 
DALYSk

’SyNai K. Low, Sf-H.P-L.

Sylvia K. Lowe, a member of the National Home Fashions 
League, is Floor Fashion Specialist, GAF Corporation.

Perk Up The Kitchen For Holiday Entertaining

With the holiday season 
upon us, you’re sure to be 
enjoying festive activities with 
family and friends. You’ll 
probably be doing lots of en
tertaining right in your own 
home, so why not perk it up?

Since more entertaining 
takes place centered around 
the cozy kitchen, you can 
start there. Guests love to 
gravitate there when a meal is 
being prepared, so make it 
dual purpose: a place to serve 
a meal and to visit with 
friends.

Your kitchen must be func
tional but you want it pretty, 
too, not just for guests, but 
for yourself as well. Nothing 
boosts your morale like beau
tiful colors and a play of 
different textures. Let your 
imagination soar and you’ll 
be delighted with your own 
creation.

In the contemporary kitch
enette shown here, note how 
the color keynote lies in the 
vibrant geometric-patterned 
floor covering. Using the 
floor as a starting point, the 
creamy apricot paint on the 
cabinets and door were done 
in a softer hue of the terra-

ii 
cotta tone of the cushioned 
GAF sheet vinyl floor. Then, 
the textured stucco walls were 
painted a pale sand-beige. 
Mixing a bit of country 
v’armth with streamlined con
temporary, a natural look was 
further emphasized with straw 
baskets, rush-seated chairs and 
butcher-block countertops; 
The round table with its soft 
cloth provides a graceful 
accent among all the square 
corners. Extra seating is a 
comfortable bench cushioned 
in easy-care polished cotton 
in chocolate, with blue and 
terra-cotta stripes. The sleek 
no-wax vinyl floor covering i« 
GAF’s new “Belmont” from 
the GAFSTAR Softred line* 
featuring a diagonal geometric 
against a pleasingly textured 
background. Easy to maintain, 
there are five colorways styled 
to complement or coordinate 
with the latest appliance t 
colors. •

With minimal effort and 
lots of imagination,’ yon too 
can achieve a decorator look 
in your kitchen. Just add a 
patterned floor and lots of 
color and you’re ready foe 
holiday entertaining. _

BUTKUS - V AS ADIS
1448 So. JOtn Avc, Cicero, X1L Phons: OLympic Z-1UV3

PETRAS BIELIŪNAS
«d4d 5o. CALIFORNIA A VE. Rhone: LAlayetu 5-5671

GEOKGE R RUDMLNAS
ao. LITUANICA AYK 1»L. IAx<» /-11&C-1A31

STEPONAS C. LACK LR SŪNŪS

WEiTl 63Kn dTKRJFl 7-1211
2314 WEST 23rd PLAC1 Ylijiaia 7-4471
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Pilot HID*, UL 874-4418

*354 Se< HALSTED STREET Pheoe: TArdi

maujiimm* CHICAGO «. IU< Friday Febraary 23. 197?
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X?
riai pasidarė 
Meksika tikrai pasikvies juos i 
pagalbą tiems turtams iš žemės 
išrausti.

Prezidentas CartePis, vykda
mas į Meksiką trijų dienų vieš
nagei turėjo du labai svarbius 
tikslus: 1. -rimtai pasiūlyti A- 
merikos pagalbą nustatytiems 
Meksikos požemių turtams pa
viršiun ištraukti ir juos supirk
ti (tik, žinoma, jei jų kainos 
bus įperkamos) ir 2. — susitar
ti kaip sustabdyti meksikiečių 
nelegalų Amerikon plūdimą.

| nomo fotografo ir spaudos ben- 
. dradarbio, vestuves.

— Los Angeles skautija ruo
šia tradicinę Kaziuko mugę 
/o 25 d. parapijos kieme ir

ko-
sa-

* — Otto Mejeris išrinktas LB
— Jonas Zinkus išrinktas, Melrose Parko apyl. pirminin- 

Tauragės Lietuvių klubo pirmi- ku, Jonas Rugelis, Algirdas Sin- 
ninku, Justinas Šidlauskas - vi- kevičius ir Astra Valytė — vice- 
cepirm., Adolfas Ramohis —Į pirm., Juozas Urbelis — ižd., 
sekr., Aleksas Beinąs — iždinin-j Regina Barauskaitė — sekreto- 
ku. re.

Bimba rūpinasi Vilnies 
ir Laisvės skaitytojais

Registruokite savo namus, 
biznius, sklypus pardavimui jau 

už rūpinimąs nelaimingų, žino- 26_tus metus veikiančioj įstai- 
nių padėtimi.”

Patartina Bimbai pasiskaity
ti rimtų straipsnių apie sovie-j 
tines psichuškas. Sulyginus jas 
su Amerikos psichiniam ligo-! 
niams institucijomis, pastaro
sios atrodytų kaip Druskininkų 
ar kiti “tarybiniai” kurortai.

K. Petrok aitis

goj, o kirkdami pasiteiraukite.

ŠIMAITIS REALTY
Notary PubBe

Insurance, Income Tax
2951 W. 63rd St Tel. 436-787t

O GERIAUSIAI ČIA

— Rašyt. Liudas Dovydėnas 
iš Pensilvanijos buvo atvykęs 
Čikagon j savo sūnaus Jono, ži-

. — Sandaros 2 nr. šios savai
tės pradžioje pasiekė skaityto
jus. žada eiti kas dvi savaites. 
Dabar spausdinama ofsetu, tei
kia malonu įspūdį.

nr. 
už

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

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

Telet 312 238-9787
Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivu kelio- 

me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus k/aštus;, 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer-1 
macijas visais kelionių reikalais. Į Juozas Černius apie 1-ją Karo

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reiaia rezervuoti vietas 1 mokyklos laida, O. Urbonas a- 
is anksto - prieš 45 - 60 dienu. ipie Rusijos pilietinį karą Taip

Zigmo Raulinaičio reda-
guojamas žurnalas “Karys” Nr. 

■j 1 pasiekė skaitytojus. Pirmuo- 
]ju straipsniu atspausdintas Al.
Vakselio “Lietuvis karys tėvy
nės sargyboje”. Z. Raulinaitis 

niu (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda- rašo apie senovės prūsų karius 
mozūrų ir pamarėnų kovose,

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus tial* 

tytojus ir i visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei lietuviškos spau
dos pirmūnu pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuviu 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 lietuvišku rei. 
kalu renesanso. ‘

_____V!S PLEČIANTIS SĄJŪDilUl

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

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

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

ir karinių žinių kronika. Pažy- 
i mėtinas šaulių skyrius “Trenr 
jties Trimitas”, kurį redaguoja 
S. Kaunelienė iš Detroito. Me
tams kainuoja $11. Administra
torius Leonas Bileris. Adresas: 
Karys, $41 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY 11207.

A. Bimba “Laisvės” 7 
sveikino prezidento žmoną 
rūpestį protiniai negaluojan
čiais asmenimis. Atrodo kad to
kių daugiausia yra tarp bimbi- 
ninkų. Apie ta dalyką Bimba 
taip rašo:

“Per paskutinius 40 metų jo
kio prezidento' žmona nebuvo 
atėjus į kokį nors kongresinį 
komitetą ir liudijus kokiu nors 
svarbiu visuomeniniu reikalu. 
Dabartinio prezidento žmona 
Mrs. Carter tą tradicinę sulau
žė. Vasario 7 dieną ji liudijo 
kongresiniame komitete proti
niai negaluojančių žmonių 
katos reikalais.

Nėra jokia paslaptis, 
šiandien šioje šalyje yra
milijonai protiniai silpnų žmo
nių. Jiems reikalinga valdžios 
ir visuomenės ne tik užuojau
ta, bet ir materialinė įvairiuose 
formc'se pagalba. Mrs. Carter 
reikia nuoširdžiai pasveikinti

Gausus namu pasirinkimas 
pietvakariuose

. Priimami asmenys, reika- T R E A L T Y
lingi globos. Bus rūpestingai
prižiūrėti. Teirautis tel. 436-: Įvairi apdrauda —INSURANCE 
6294. (Pr).

— SPECIALI 20% NUOLAIDA!
UŽ 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. — 
Daug įvairių puošmenų. Moka
me $4 už sidabrinį dolerį. Per-

BUTŲ NUOMAVIMAS—paren
kant nuomininkus

4243 WT63rd St, Chicago
Tel. 767-0600.

TUŠČIAS SKLYPAS

prie pat Nekalto Prasidėjimo baž-kame pašto ženklus ir pinigų P™ StSldte
kolekcijas. PATPiIA. 4207 So. > įo sau tinkama narna. Vieta - 4416 
Sacramento. Tel.247-5081. (Pr.) J So California, ^uostabusis telefonas 

i __________________________

Visas Ir visus kviečiame 1 didžiąją talka.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų įkaitytoji? relkilami 
pražoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS 
i7W SO. HALSTBD ST. 
CHICAGO, IL «*3t

» H anksto be raginime pratęsiu savo prenumeratą, taupydami! laiką ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidai. Priede dol.

■Pavardė Ir vardu

Adresu

• Užsakau- Naujienas kaip dovana save _ 
yra naujas skaitytojas. Priede  doL

Pavardė ir vardas___________________ -

kurii

Adresas ___ ____ ___ ____ ____ ______ ________________________________________
i ~

Spomoriatis pavardė, vardas ir vietovė

svei-

kad 
keli

Naujienoms reikalingas

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar
bo valandomis informacijų prašome kreiptis te
lefonu:

HA 1-6100.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARMA NOREIKIENė

2608 West 69th St, Chicago, Hl. 60629 • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies Įvairiu prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, Ill. 60629. — Tel. WA 5-2737

$061 3DNIS SHHflSnS GNV ODSDIHO 9NIAH3S
T-6 8-6*»tĮX

LHL’L ’’Fn*«IA twwhjj
80909 stokhti 'ODVOIHD

luozo šmotelio

ATSIMINIMI]
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma 
įdomi 250 puslapių knyga su. Į į 
krauta autoriaus troboje. i

Čikagos ir apylinkės lietuviai,] 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at j 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur!

♦ Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spauda ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus  doL

Pavardė ir vardas —---------------------------------- -------------------------------------__

fr-6’Ti3’anj*ucM iSHflOH 

flwpyawj ‘svusavjivivs nnj

OVOX XVKTO JS3M. ZUZ

♦ Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites suslpK 
tinimui nemokamai be jokiu Įsipareigojimu.

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

Adreso ---------------------------------------------------------------------.----------------------

Pavardė ir vardas

Adreso »------- -

z 01 dn NHY3 
S31V0ULLH30' 

SDNiAvs ano 
ZpaiatnJ)

Pavardė ir vardas - ■■ • —......— ■ — ■■ - -— - — - -

t irt*** - - —-------------------— ■ - ,T~........ ■ -■ - - -

~ TflrLxirMrr i nirUjftif*“ — -.--------------

S1YH MOI ano IV 
BupueuĮi 
jo; sn ees

oi Asm jsoq oqi•••

LABAI ŠVARUS 2 butų namas ir 
garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.

SVARUS kaip stiklas 7 kamb. mū
ras, centralinis šildymas ’ vėsinimas, 
liuksus naujų namų apylinkė.

$53,900.

2 AUKŠ'FŲ mūro namas ir 2 auto 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS 15 metu mūro namas. 
2 butai ir profesionalui Lukšus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, S50.000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 
mette Parke.

MODERNUS z aukštu mūro namas, 
apie S18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

REAL ESTATE
262-5 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

84-TA IR KEELER
Labai didingas, labai puošnus, la-į 

bai gražus pakelto Ranch stiliaus 5 
1/2 kambarių namas su 4-tu miega-; __ 
muoju beismante. Labai patrauklus 

i šeimos kambarys poilsiui ir žaidi- 
j mams. Centralinis oro šildymas^ ir 

ir! vėsinimas. 2 1/2 mašinų garažas, 
Į įmontuoti virtuvės įrengimai, 40 pė- 
' jų sklypas. Gera vieta ir gera apy- 
i linkė Št. Bedes parapijoj. Stebuklin

gas tel. 254-8500.

E1ECTAOS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chiciget mieste leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuos* trelt, fa- 
Mrttuotal Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Av».

Tel. 927-3559

S £ at E 3 ! O
£2—85 fk AMŽIAUS YAŠKUOTOJĄI

T!3t*al pussrwSiuI •istenwbHH 
L’shOit/ i^dr»3dlm«s ponslalnkasl 

Kreiptus

KELP WANTED — MALS
Dartėninku Reikia

?a. A5HLAND AVt 
3S>«775

gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.•7 O

Autoriaus adresas:
7114 S. Campbell Avė., 

Chicago, IL. 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano Šulo 
paruošta, — teisėjo Alphonsi 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomij 
formomis.

Knyga su formomis gauna ! 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica 
Cgo, IL 60608 Kaina 83.00 
su formomis — $3.90.

RENTING IN GENERAL 
N u e m o <;

MARQUETTE PARK 4 room apart
ment - refrigerator, range, heat and 
hot water furnished. Available March 
1. - S190.

Call RE 7-7720.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

EARN TOP S $ $

Join our Team and Show Erica Britt 
in Jewelry. Our New Co-Offers Ex
cellent Benefits and Flexible Hours 
to Suit Your Schedule - Call Today 
For Interview.

423-8634 or 636 0589

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkę ir Darbininkių

STOP

Think of the 
Advantages of 
Working as a 

Western temporary
Work when you want to 
Work where you wanto to 
Variety of assignments 
No fees - No contracts to sign
• SECRETARIES
• DICTOPHONE TYPISTS
• GENERAL TYPISTS
• BOOKKEEPER
• KEY PUNCH OPERATORS

Call 424-8802
WESTERN TEMPORARY 

SERVICES
9730 S. Western Suite 431 

Evergreen Park, III.

MAINTENANCE
MECHANICS
For plant in heavy 

metals industry.
Applicants must have well 

rounded mechanical background 
conveyor systems, overhead cranes, ! 

hydraulic systems and other
plant machinery. |

Welding experience also required. 1

R. LAVIN & SONS INC.
3426 S. KEDZIE AVE.

An equal opportunity employer

of

LAIKROOSiAI !r ERANGENTBtl

Psrdxvlaias if T&lsysi*
2545 WIST iTX2ST

Tslsfa 7-1941

MACHINE SETUP MAN
Needed to setup Production Milling 
& Drill Presses, for aluminum cast-, 
ing- Paid insurance, vacations and, 
holidays.

Call 647-9494
or apply in person:

Du Page Die Casting Co.
6100 Gross Point Rd.

Niles, Hl.

Siuntmiai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch.r Av. 
Chicago, Ill. 60632. T*l. YA 7-5980 

i

i I M K U S 
Notary Public 

INCOM1 TAX IIRVICI 
4259 S. Maplewood. Te!. 254-7451 
Taip pat daromi vertimai giminiu 
iškvietimai pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.
X—---------- -

MACHINISTS

EXPERIENCED HELP
JIG GRINDER 

CYLINDRICAL GRINDERS 
ID & OD WORK

Experience Necessary.
Excellent Benefits- 

Profit Sharing.
Health, Life, Dental

& Disability Insurance.
8 PAID Holidays.

Air Conditioned Bldg. 
45 hours/week

Salary commensurate 
with ability 

Call 394-5810
Or Apply in person

APEX TOOL W ORKS

INGS IN LIFE
STATI F Al BFrank lakelis

VJ.T5tt> st 
GA 4-M54 INSURAMCf

- —

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associates 

2649 West 63rd Street.

Tel. 776-5162 
Trečiadieniais iš anksto susita

rus. šeštalieniais iki 12 v.
Vakarais tel. 373-5047.

Raštinė veikia jau daugiau kaip 
40 metų, patarnaudama klientams.

— - &

3200 Tollview Drive
PERSONAL 

Asmeny Ieško

ROLLING MEADOWS, ILL.

IMMEDIATE OPENINGS

DRIVERS

Must own tractor to haul steel 
piggybacks. 3 year contract. Hustlers^ 
have a potential of making a mini
mum of $l,500/per week.

CALL 284-3766

COMPANION for arthritic elderly 
1 woman. Prepare meals, run errands 
i and outings. Choose one to 5 days per 
week. Weekend provided transport

ation. Salary negotiable. Prefer Li- 
ithuanian speaking.

Phone 751-1960 or 935-0443.
and |

IŠKAITYK PATS IR PARAGINK 
DAR KITUS SKAITYTI

’ DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

_ MAURINOS, CHICAGO K, ILL, Friday February J3t 197g




