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GERAI ORGANIZUOTI VALDŽIOS PARTIZANAI 
IŠVAIKĖ KOMUNISTŲ DEMONSTRACIJĄ
TEHERANAS, Iranas. —Irano komunistai buvo su

organizavę moteris, kad reikalautų pagrindinių moterų 
teisių ir protestuotų prieš islamo vado Bazargano 
džios patvarkymus.

Vyriausybė tuojau sutraukė gausias Partizanų 
gas, įtrauktas į valdžios tarnybą, ir įsakė išvaikyti
terų demonstraciją- Kiekvieną metą komunistai organi
zuoja Tarptautinę Moterų Dieną, kurios metu moterys 
pasisako už taiką, jei Rusijai ji naudinga.

j ė“
mo-

Irano moterys yra atsiliku
sios, kaip visų islamų tautų mo 
terys. Bet moterų tarpe yra lai
bai mažai komunisčių.

Tenka pripažinti, kad komu 
ništąms pavyko apgauti/ kelis 
šimtus moterų ir įtikinti jas
eiti į aikštę ir pratestuoti prieš‘giais.

moterų teises.
Buvę partizanai labai lengt 

vai išvaikė i miesto centrą be-j 
sirinkusias moteris.

Demonstracijos 
rane lijo smarkus 
motervs rinkosi

me t u Tehe» 
lietus, bet 
su lietsar-l 

įPOLICIJA SUČIUPO I FRANK BRADY ŠOVUSIUS JAUNUOLIUSSuimta visa keturių plėšikų gauja
CHICAGO. — Penkių jaunų 

paaiglių plėšikų, gauja pietinė
je miesto dalyje buvo suimta 
ketvirtadienio nakti, kaltinama 
ginkluotais užpuldinėjimais ir 
apiplėšimais asmenų Pietinėje 
Čikagoje, ypač svečių atvyk
stančių į Summerwest cocktail 
lounge, 9140 S. WestenC<Ąve- 
nue. Gauja kaltinama visa eile 
apiplėšimų ginklu grasinant ir 
naujai išrikto 15-tos Apylin
kės (15 ward) al demrano Frank 
J. Brądy apiplėšimu ir sužeidi
mu ketrvirtadienio naktį.

Brady ta vakar, apleidęs 
Summerwest lounge Evergreen 
Parke, nuvažiavo prie Bill’s Piz
za, 3137 W, 71 st., kur dar iš 
automobilio neišlipęs pamatė 
prie jo ateinančius du jaunus 
(tipus, kurių vienas nešėsi šau
tuvą. Brady nieko nelaukęs (sku
biai nuvažiavo namo 6511 S. 
Maplewctod, <bet vos išlipęs iš 
automobilio pamatė prieinant 
tuos du tipus, kurių vienas ne
šėsi šautuvą. Tipai'pareikalavo' 
atiduoti jiems pinigus . . . Tu
rėjęs apie $150 Brady atidavė 
plėšikams ir bandė iššokdamas 
iš automobilio pabėgti, bet ban
ditas spėjo jį iš šautuvo sužeis
ti į petį. Banditai pabėgo.

Frank J. Brady, Chicagos 
Gatvių ir Sanitacijos miškų di
vizijos administratoriirs, kurs 
praėjusio vasario 27 d. buvo iš-

rinktas (15 wardo) aldermanu, 
nugabentas j šv. Kryžiaus ligo
ninę, sužeistas šautuvo šra
tais keliose vietose, skausmus 
kenčia, bet lankytojams sakėsi 
esąs dėkingas, kad išliko gyvas;

Policijai besivaikant gaujos 
narius buvo pašautas ir pagau
tas tūlas Renaldo Cramp, 17 
metų amžiaus, gyv. 8825 S. 
HaJsted st., kaip policijos išaiš
kinta, tas pats kurs apiplėšiant 
■peršovė aldermaną Brady. 
Crump, kaip išaiškinta, ' buvo 
tos gaujds vadeiva. Trys iš jų 
kaip nepilnamečiai delinquency 
peticijose pavardėmis nemini
mi, bet ir jie bus teisiami už da
lyvavimą pasikėsinimuose gink
luotuose apiplėšimuose, auto
mobilių vagystėse ir kt. sun
kiuose nusikaltiuose. Abudu 17- 
-mečiai — Crump ir jo sėbras 
Kevin Calhounn gyv. 1641 W. 
Marquette, gaujos šoferis, kal
tinami apiplėšimuose ginklą 
pavartojant, ir kitokius nusi
kaltimus gali laukti pilno at
pildo.

Ryšium su Brady apiplėšimu 
ir sužeidimu policija mini ir 
kelis kitus užpuolimus bei api
plėšimus maždaug tdse pačiose 
vietose ir panašiais metodais, 
atliktus tos pačios gaujos.

Ta gauja likviduota.
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Galingas Amerikos lėktuvnešis, kreiserių lydimas- artėja prie Pietų Jemeno 
kraščių. Pietų Jemeno kariai sustabdė ka ro veiksmus.

paLAIŠKAS BROLIUI ŠAULIUI TREMTYJE.
(AR ŠAULYS POLITIKOJE) ?•■

Reikia grįžti kiek atgal, kad 
pažinti, kuriomis mintimis gy
veno, kokios idėjos veikė į 
mūsų tautos dideli vvrū Šau
lių Sąjungos kūrėją Vladą Pūt 
vį. Politiškai turėdamas platų 
akiratį tų dienų sąrangoje, jis 
suprato, kad balorija yra atsi
likusi nuo Lietuvos kūrybinio 
darbo, tad reikia bazuotis ir 
eiti su naujomis idėjomis į atei 
ties jėgą valstieių 
gretas. Čia ir atrado 
bui 'atgaiva.

Vladas Pūtvys vra 
kas. ‘ 
brendo kaip valstybininkas. JĮ 
žavėjo Daukantas —pirmūnas 
lietuviško rašto ir naujos eros 
pradininkas mūsų literatūroj.

KALENDORfiLIS

Kovo 10: Viktoras, Makaras, 
Žibuolė, Visvydas.

Kovo 11: Aura, Konstantinas, 
Svetigailė, Eigustė, Žiedimas, 
.Tovydas.

Saulė teka 6:13, leidžias 5:38.

Oras vimia. ‘T i-.

MOMADISKAS, Somalija.—Galingas Amerikos 
tuvnešis, dviejų kreiserių lydimas, artėja prie Pietų 
meno krantu.

žvalgybiniai JAV lėktuvai jau apžiūrėjo Pietų 
Šiaurės pakraščius-

Pietų Jemeno karo vadovybė jau sustabdė karo veik
smus Š. Jemeno pakraščiuose. Pietų Jemeno karo jėgos 
nesitraukia, bet jos jau nežygiuoja pirmyn.

lėk- 
Je-
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PREZ. CARTERS TARĖSI SU EGIPTO

nulių ir kt. Jupiterio rinkio išo
rinė briauna yra 31,00'1 mylių 
atstu nuo tą planetą supančio 
audringo debesies.- To žiedo-rin- 

, . kio platumas ar storumas neši
mam momentui. Juk lietuviai nc:mas. q"ic įj, Voyagerio I at- 
susiorganizavo Amerikoje, su- radimai skaitomi netikėtu mok“ 
siformavo Sibire batalionai/sį0 |x>nn u, mūsų gv-venamam 

-Tai. rodo, k^ij lietuvis politiš- |pasąu'į geriau pažintį, 
kai-visuomet buvo surendę. j 

I^aisvės kova veda, organi-j 1ELA\IVAS, T i&. Pre- 
zucjna ir yra atsakingas VLI.: zi<Ientas Cari- s būtų norėjęs 
Kas. šaulvs ji remia, kaipo vie ! luo.iau susitikti su Idraeh° .> 
nintelį pasaulinio masto veiks-1 ro ’Ą visuomenės vnd- '.-, bei 
nį, nes yra visos gyvėsius tau. j paa)škėjo. kad Begotas panoio 

prez.

met turėjo politinę oreintaciją 
kuria naudojo :'t/’adus tinka.C ** ’

tjjt,. j paaiškėjo, kad Be 
jaunimo tos įpareigotas, siekti atstatyti; U11 nia I)ats 

savo dar- Lietuvos suverenumą. I Garteriu, o
i " i su Izraelio
j Šaulys, būdamas tautos sar-j Manoma 

varpiniu-' guboj, yra sąmoningas įsiparei- J vakare prezidentas

susitikti su 
tiktai vėliau tartis 
vadais.
kad penktadienio 

pilės pasi- 
- - - - bs, jeigu

bos.nešėjas, nesileidžia būti są->jie Iiepan61vS šves(i šabasoč 
lygojamas pašalinių įtakų, nes; prez;den.as Carici.is nori j. 
ideologinius nesutartus palte- Į k Įzraeljo yadu nijntį kad

“Vardo” * įtakoje atgimė, ■ gojimuose, tvirtas tautos sargy-1 tar{j SH IzraeIio vada

V. Pūtvys politikas, numatęs 
teli pirmyn, šaukia: “tevedie 
lietuvių tautos žvaigždė pro 
šalį partinių rietenų, nes pats 
gyvenimas stumia mūsų broli
ją tvirtu vienijančiu valstybės 
stiprinimo keliu ir tuo mes 
tampame visos tautos aukuro 
tarnas”, šaulvs vra arčiausiaiV

prie tautos širdies, visur mes 
būsime, kur tautos dvasia pa. 
reikalaus. Tie jo žodžiai api
budina V. Pątvj, kaip gilią po
litine asmenvbc. 

V *

ka individo sąžinės balsui, šau
lys pritaria sąjungos struktūrai, 
teikia pirmumą konentruotam 
vadovavimui, kas sudaro mūsų 
gretų plėtimosi stiprybę, šaulys, 
kaipo kovojnčios tautos šulas, 
yra pasipriešinimo svetimybėms 
dvasinės sąžinės puoselėtojas, 
nes jis remiasi dvasine stiprybe 

gilios senovės tradicijų.
Klemensas Ceputis 

šaulys tremtyje I 
(Bus daugiau)

Izraelis turės spręsti palesti
niečiu klausima, u C

Dabartiniu metu kiekvienoje
Izraelio kaimyninėje valstybė- 
bėje yra paelstiniečių.

Jordanijoje norėję nuversti 
Jordanijos karalių ir vaidyti 
kraštą, bet jiems nepavyko.

is

Trijų planetų žiedai
PASADENA, Calif. — Pirma.

Stiniečių. Savo laiko Egipte 
jų buvo labai daug, bet karo ei
goje Sirijos prezidentas pajė
gė jų dalį išstumti Į Libaną. I)a 
bar pats svarbiausias palesti
niečių centras permestas į Li
baną, bet yra palestiniečių ir 
kitose valstybėse. Da-lis jų yra

sis Amerikos keleivis i visa ta Libijoje, kiti gyvena graikų sa
* _ • • •

Dabartinė ŠST organizacinė 
ginamoji koncepcija yra pasi
keitusi, jos uždaviniai 
platesni, komplikuotesni. Dva
sinė būklė šiame Tėvynės nete 
kimo tarpsnyje skirtinga, nes 
ginybos jiozicijų nebeturime. 
Todėl turime persiimti plačia 
karine - politine dvasia, kuri 
ruoštų mus puolimo akcijai, 
nes mūsų tikslas atgauti tautos 
laisvę.. Pasiruošimo idėja skir
stosi į du sektorius: karinį ir 
politinį, lyg tai būtu paevldėji.. 
mas iš DLlž? kunig. Vytautų.

Prezidentas Carteris, anksti 
atskridęs, ketvirtadienio rytą rytą į Kairą, tuojau susi
tiko su prezidentu Sadatu, pasikeitė svarbesniais klausi
mais, ir abu nutarė išvažiuoti Į Aleksandrją, kad du vie
nu galėtų aptarti, plačiau išsikalbėti.

. - — ......... pajėgiančiu suprasti ne
KUBA IR RUSAI PEDEDA po tautos reikalus, L<t i

i tautine padėt.
i

Pra-į Prezidentas atsimena 
ir ki-i siuvykloje padarytus

kad mus bet jam žinoma I• ’ .vadų pamėgimas keisti 
rimus.

Preziednlas Carteris penkla 
dieuio rvta išskrido i Izra 
elį.

ir sovietų val
kiotų 
ši a ti

kad

nešimai iš Pietų Jemenoc

tu Afrikos vietovių sako, v v
Kubos kareviai 
džios patarėjai pa d e c ki
Jemenui stumtis pirmyn 
rėš Jemeno pakraščiais.

Iki šio meto manyta, 
> Pietų. JenieiA^ką^o jėgos ver*
kad i šiaurės Jemeną veržiasi v <
cius ir artėja prie Saudi Ara
bijos, bet dabar tvirtinama, 
akd i viaurės Jemeną veržiasi 
rusų ginklais aprūpinti Kubos 
kareiviai. Nežinia, ar jie atvez 
ti iš Kubos, ar iš Abisinijos, 
kur kubiečiai padėjo nugink- 
luot Eritrėjos sukilėlius.

Yrą pagrindo manyti, kad J.“ 
A V žinojo apie kubiečių ir ru
sų perkėlimą į Jemeną, nes 
prezidentas C a r t c r i s pirmiau
sia pasišaukė Dobrininą ir rei 
kalavo sustabdyti karo veiks
nius Jemene • «

Prez. Carteris prezidentą Sa I Teks 
datą laiko protingu žmogumi, ’ rv

ir

David 
nutari. 
zraebo 

nuta-

V. KUTKUS PASKIRTAS

DETROITAS, Mich. — Kai.i- 
likų Federacijos vadovybė pa
skyrė Vytautą Katkų Į Ameri
kos Lietuvių Tarybą, vietje 
pasitraukusio Žumbakio.

Pasirodo, kad Detroite V.
Katkus visa laika buvo Ame- C v
rikos Lietuvių Tarybos prie
šas, kaip praneša Naujienų ko 
respondentas. Katkus neben
dradarbiavo su ALTą rėmii. 
siomis 
mis.

lietuviu

atidžiai sekti, ką jis da- 
AL'lo valdyboje.

rJF
*i J
ii

*

.Ne tik palys apsisaugo nuo sniego ir šalčio, bet apsaugo ir 
mitina galvijus. > . « w sr

lose ir Prancūzijoje. 
Prezidentas Sadatas

atėmė, p a 1 ėst inieči a m s 
privilegijas. Dauguma 
niečių, buvusių Egpte, susitel
kė Gazos srityje.

Labiausiai Izraelį erzina pa
lestiniečiai, apsigyvenę kairia- 

siuntė naujieną, kad trys mūsų* jame Jordano upės krante. 
Saulės planetos-Saturnas, Ura-j Izraelio karo vadai pasiūlė pa 
nas ir Jupiteris turi aplinkui sa
lve liesiusukancius žiedus. Sa
turno įstabus žiedai buvo pas
tebėti 1610 metais, o Urano žie
dai rasti prieš pora metų. Voya" 
ger -dabar patvirtino kad ir Ju-I Izraelio policija 
piteris turirinkį žiedų, panašių,’nustatyti teroristų grupė 

š O » .... — 4—1. ——1 ■ C .. m — L— . .1. I .j , . • — n z. rt n 1 • ... ... 4 . 1

daug pasiųstas su sveikinimais kitų 
pasaulių gyventojams, jei kur 
tokių yra, Keliautojas (Voya
ger I), kurs sius metu keliauja 
kažkur “neiieloli” Jupiterio ir 
kartsnuo karte' NASA maksi- 
ninkams parsiunčia žinių ir net 
foto nuotraukų, naujausiai at-

Jungt. Valst. nedalyvaus 
Rodezjos rinkimuose

WASHINGTON. — Valstybės 
sekretoriaus pavaduotojas Ri
chard Moose pasakė Senato už" 
sienių reikalų komitetui, kad 
Jungtinės Valstybės nesiųs į Ro- 
deziją jokių oficialių stebėtojų: 
balandžio 20 dienai, kurią turij
įvykti visuotiniai rinkimai, ka-*asmenyl>ės, kurio-asmenyje bu- 
dangi tai esą tik pakeriklų JAV’vo sukapti šie du‘elementai -- 
tarptautinei būsenai- įr presti-- karinis ir politinis. Todėl šau_ 
žui. Bet Kong rese didėja p rita-,lys seka spaudą, plečia korinį J

iip pat 
duotas

lestiniečiams įsitraukti j Izrae
lį, bet je to nenori. Kartais nuo 
karto jų tarpe atsiranda tero
ristų, kurie įdeda bombas į ke
leivinius Izraelio basus.

Izraelio policija nepajėgia
va

rimas pasiųsti tena? privačių pi- ir politinį akiratį ir- stengiasi.į Saturno tik plonesni ir ne tiek- dų ir negali jų suimti. Izraeli- j 
Rečių delegaciją ir nuimti .lung- susidarius prošvaistei.-tą mo* šviesūs. Tai yra uolų akmenų tai nenori nieko bendro turėtisusidarius prošvaistei.* tą mo* šviesūs. Tai yra Uolų akmenų 'tai nenori nieko bendro turėti 

!su palestiniečiai*, bet arabaitinių Valstybių uždėtas sankci- Tnentą išnaudoti,^pagelbėti ko-šukių atlaužų ir trupinių po ke-{ 
jas, jei rinkimai eis tvarkingai 
ir laisvai. - ‘trr*? , •

-r* <Xlla.L<Z>U uLtpiIUll Kv-jOll II Idkv,

vojanėiai tautai? Mūsų.tistorijai,tetą jaylių storumo ir ledo luitų reikalauja duoti, žemės pales’/ 
rodo, kad karys --šauly*wisno<»|«nk|Faūt«■ buvusių satelitų, mė- tinietkiams. r .
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NEDARBINGŲ ASMENŲ
PADĖTIS NEAIŠKI

Paaiškėjo, kad yra paruošas 
plana- sumažinti tūkstančiams 
invvalidų ir nedarbingų asme
nų ’ deseprauškai būtiną pa
tarnavimą. Tas projektas jau 
pasireiškė Iliiuois Vokationali- 
nėje Rehabilitacijos agentūroj, 
kurią įstatymas įpareigoja pa
dėti invalidams bei nedarbin
giems asmenims grįžti j pro- 
duktingą darbą. Vietoje iš
plėsti tokį patarnavimą agentū- 
ta dramatiškai sumažino for- 
dus iki juokingo laipsnio. 
Mums atrodo, kad daug garbin 
giau būtų pasielgta, kad agen
tūra visiškai uždaryti], savo įs
taigos duris.

Sužinojome, kad vietinei Vo 
kacionlinei Rehabilitacijos įs

taigai Springfiedas įsakė suma 
žinti išlaidas iki $40,00 nuo į 
sausio mėn. iki fiskalinių metų' 
birželio 30 d. Pvz., jei patarė
jas gali išleisti 54,000 vienam 
šmtui klientų, tai reiškia, kad 
kiekivenas klientas gaus $40 
vertės patarnavimą iki metų 
pabaigos.

Jei nedarbingas asmuo ar 
invalidas bandytų grįžti į pro- 
duktyvinį darbą, ir kad jie ne 
būtų Welfare Įstaigai našta, 
šio taupymo akcijos bus smar
kiai paliesti. Kyla klausimas, 
kodėl taip padaryta? Niekas 
ap tai viešai nekalba. Tai žino
ma, kad VRA įstaigos direkto
rius Mr. Jeffers apleidžia šį 
postą dėl politinių aspiracijų, 
norįs palikti įstaigą, parodyda 
mas biudžete perteklių..

V or Populi

per atitinkamą laiką grįžtų į 
apmokamą darbą, kaį tam yra 
galimybių.

Daugelis nedarbingų asme
ny turi galimybių grįžti į dar 
bus po to, kai gauna rehabilita 
cijos patarnavimą. J šį patar
navimą įeina medicinos patar
navimas ir reikiama pagalba, 
‘vocational” patarnavimas, tre 
niravimas ir įdarbinimas. To
kį patarnavimą jūsų valstijoje 
numato Vocational Rehabilita
tion tarnyba.

Jeigu nedarbingam asme. 
niui pasiūloma rehabilitacijos 
patarnavimas iš gyven. vietos 
Vocational Rehabilitation agen 
.ūros ir nedarbingas asmuo tą 
pasiūlymą atmeta, be svarbios 
priežasties, tai jo mėnesinės 
nedarbingumo išmokos priva. 
lo būti sustabdytos.

Pagal minėtą programą pa
tarnavimo rūšys yra sekan
čios:

1) Vokacionąlinė ir medici
nos diagnozė, kad nedarbin
gas asmuo suprastų savo esa
mą problemą.

2) Patarmai. ir siūlymai—pa 
tyrę rehabilitacijos patarėjai 
stengiasi nedarbingams asme
niui rekomenduoti tokį darbą, 
kurį jis gali atlikti.

3) Medicinos, chirurgijos ar 
ligoninės patarnavimas — kad 
pašalintų as sumažintų nedar
bingo asmens nedarbingumą-

4) Priemonės — kaip antai: 
‘‘braces” dirbtini riims” ar 
klausos aparatai.

5) Įdarbinimas — gal nedar
bingams asmeniui reikia pagal 
bos surasti tinkamą darbą, kai 
jis yra pasirengęs dirbti pagal 
pajėgumą darbą ,

Jeigu jūsų valstijos Vokacio- 
naiinė Rehabilitacijos agentū
ra nesuėjo su jumis į kontaktą, 
gal -jūs norite susirišti ir sura
sti kitą patam arimo agentūrą, 
kuri jus galėtų įdarbinti.

AR REINĄ PASIDUOTI 
REHABILITACIJAl?

Kai kurie pripažinti nedar
bingi asmenys, gaunantieji iš 
Soc. See. išmokas, susiduria su 
kelias neaiškumais, būtent, ar 
jiems reikia pasiduoti rehabi-|, Jeigu jūs po kurio laiko ma- 

■I nytumėte, kad esate pasiruo
šė. i šęs rehabilitacijos patarnavimąTenka pastebėti, kad

Sec. Disability programa nūs- priimti, paskambinkite, para, 
tato, kad nedarbingi asmenys šykite laišką agentūrai^ už-

VILNIAUS KATEDRA IR GEDIMINO KALNAS

I lekciją (apdraudę), galės ją 
j gauti, nuo birželio mėn,, Ta- 
I čiau tie asmenys, kurie pasira. 
' šys šią Medicare apdraudę, 
Į gal turės mokėti didesnes pre

mijas, negu pagrindinę pre- 
j iniją, jei jie turėjo 12 mėne

sių laikotarpį ar daugiau lai
ko, per kurį turėjo teisę į me. 
dicinos apdraudę, bet tuo ne
pasinaudojo.

Jei ir taip, medicinos ap- 
drauda yra iš tikrųjų pigesnė, 
nes federalinė vyriausybė iš iž
do apmoka 2/3 visų medicinos 
apdraudos premijų.

Sekančią savaitę mes jums 
patarsime kaip geriausia se
njorams pasirinkti senelių po
ilsio namus (nursing home). 

. Jūs galite asmeniškai sužino
ti apie aeniorų pailgo naiųus 
kreipiantis į Lieutenant Gover
nors Dave O’Neal Senior Ac
tion centrus —- 160 North La
Salle, Chicago, Illinois 60601, 
arba 3 West Old Town Ma!l, 
Springfield, Illinois 6p701.

Tuo reika-lu ir kitais socia’i- 
nio draudimo reikalais bei pa
jamų mokescų formų užpildy
mo klausimais galite kreiptis į 

' LB Socialinio klubo reikalų veMedicinos apdrauda padeda Į ... , A o r- ii, K . deja A. Čepui], 840 S. Emerald
Avenue, Chicago, 111.; gi testa
mentų sudaiymo reikalis — 
skambinti vakarais tel. CL 4- 
7965. pr. fab.

apmokėti gydytojų sąskaitas ir 
už kitus patarnavimusir prie
mones, kurių Medicare ligoni
nės apdrauda nepadengia, t y. 
neapmoka, — pasakė Sociali
nės apdraudos ' administrato
rius J. H. Gustafson.

klausdami, ką ji gali jums pa- įvykdomi nuostatai (impracti- 
siūlyti. Tokių agentūrų sąra
šą jūs galite gauti iš valstijos 
aegntūrų arba surasti telefono 
knygoje arbv adresą galite gau 
ti iš artimiausios Soc. See. įs
taigos.

Soc. See. administracija sa
vo leidinyje (HEW Publica
tion No. (SSA) 78-10153( pa
žymi nedarbingam asmeniui 
išmokos bus toliau mokamos, 
kol jis gauna rehabilitacijos pa 
tarnavimą ir kol jo sveikatos 
storis pagerės ir kad jis gali 
atlikti papildomą (substantial) 
apmokamą darbą.

Jeigu jūs grįžtate į darbą ir 
vėliau paartumėte sunkumą jį 
tęsti, jūsų valstijos rehabilita- 
cijos agentūra iš naujo galės 
jums patarnauti. Jeigu jums iš 
mokų siuntimas būtų sustab
dytas, jūs turėtumėte sueitį į 
kontaktą su artimiausia Soc. 
See.

cable) ir kad tai esanti ‘‘raga
nų” medžioklė-

Tačiau praietą savaitę JAV 
Sveikatos, Švietimo ir Gerbū
vio Departamentas (DREW) 
nustatė, kad surinkta daugiau 
vieno bilijono dolerių 1978 fis 
kaliniais metais, kaip senato
riaus Longo programos rezul
tatas.

HEW sekertorius Joseph Ca 
lifano pareiškė, kad federalinė

vyriausybė surinko $1,150,639- 
099 pagal minėtą programą ir 
29 valstijos galėjo 19,000 šeimų 
išbraukti iš gerbūvio (welfa
re) sąrašų. p r. fab.

JŪS KLAUSIATE, 
- MES ATSAKOME

įstaiga.
pr. fab.

— (Bus daugiau)

— Prieš 4 metus senatoriaus 
Russen^ Long (D>La.) dėka 
buvo priimtas įstatymas įpa
reigojęs federalinę valdžią iš- 
tėvų (atsisakiusių išlaikyti sa
vo vaikus) ieškoti teismo pritej 
stus aliritėntus. šio krašto libe
ralai prieš 'tokį įstatymą pro
testavo, sakydami, kad tai “ne_

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINI - DOVANĄ ĮLIETUVA IR USSR DALIS 
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Nuo š. m. birželio mėnesio 
galėsite gauti Medicare protek

ciją (adrauda)

Jack H. Gustafson, Sociali
nio draudimo Insurance admi
nistratorius pranešė, kad no
rintieji gauti Medicare pro-

KL. Pasakykite, kokių yra 
galimybių pasirinkti vyresnio 
amžiaus žmonėms prieglau
dą? J. Kar.

ATS. Illinois valstijoje 
kelios rūšys prieglaudų, 
vyr. amžiaus asmenys 
apsigyventi, būtent, 1) 

adult day care, 2) poilsio
tirement) centras, 3) home 
health apsauga, 4) homema
kers, 5) meals-on-wheels pro. 
jramos įstaiga įr kt.

yra 
kur 
gali 
vad.

MOKSLAS IR TURTAS
Turtuolis paklausė mchy;ą 

žmeigų:

— Kodėl prie turtuolio dur' 
dažnai gali pamatyti mokytą . 
prie mokyto žmogaus durų tur
tuoliai beveik niekad neateina?

— Dėl to, kad mokyti žm r 
moka vertinti turtą, o turtin
gieji retai temoka vertinti moks
lą.

— Alžyrą.valdo trijų generc 
lų taryba, kol bus išrinktas nau
jas prezidentas:

JAV DAUGIAU DARBŲ ATLIEKAMA DALINĄ 
DARBĄ DIRBANT

JAV Darbo departamento, Statistikos biuro žiniomis 
šiame krašte 1966 metais iš viso buvo 61.7 milijonai dir
bančiųjų. Iš šio skaičiaus daliną darbą (part-time) dirbo 
vo 10.5 mil. asmenų-

1969 metais šiame krašte buvo 67.5 mil. dirbančiųjų 
iš kurių daliną darbą dirbo 13.2 mil. asmenų.

1975 metais šiame krašte iš viso buvo 74,3 mil.dirban- 
iš kurių daliną daržą dirbo 18.7 mil. asmenų.

1975 metais šiame krašte šviso buvo 74.3 mil. dirban
čiųjų, iš kuriiĮcdaliną darbą dirbo 16.5 mil. asmenų.

1978 metaįs šiame krašte buvo 83.4 mil. dirbančiųjų,! 
iš kruių dalina darbą dribo 18.7 mil. asmenų-

Darbo Statistikos biuras skelbdamas šiuos duomenis 
pažymi, kad į šią statistiką neįeina dirbantieji žemės ūkio 
pramonėje. Daliną darbą dirbantieji yra tie darbininkai, 
kure dirba 34 ar mažiau valandų per savaitę.

Daliną darbą dirbantieji pagal užsiėmimą
Šie duomenys paimti iš 1977 m. JAV Darbo departa

mento Statistikos biuro (paskelbti Chicago Tribune 1979 
m. vasario 28 d.)

Iš viso šiame krašte 1977 m. buvo 79,038,000 dirban-

KL. Kur pirmiausia man rei 
ketų kreiptis,, kad aš galėčiau 
savo giminaiti patalpinti (ar 
pats apsigyventi) į ilgo laiko 
sveikatos aprūpinimo įstaigą?

ATS. Jūs patys turite nusi
statyti kokia jums yra geriau
sia prieglauda gyvenamoje apy 
linkėję. Aplankykite prieglau
dų įvairias rūšis, palygingite 
su kitom veikiančiomis sveika 
los globos įstaigomi; pasikal
bėkite su tų įstaigų štabo na
rtais, pasikalbėkite, su.ten nuo
lat gy venančiais šeniorais; pa
klauskite kiek reikia mokėti 
už maistą, patalpą ir medicinos 
priežiūrą, paklauskite apie pa 
ciento teises, asmenišką laisvę ‘ 
ir kt. reikalus.

ENERGY 
WISE

<■ V
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Gerbiamieji Lietuviu Tautinių Kapinių 
sklypų savininkai,

Lietuvių Tautinės Kapinės yra nuosavybė visų sklypų (lotų) 
savininkų, kurie per sklypų (lotų) savininkų metinį susirinkimą 

čiųjų iš kurių 21.5 proc buvo daliną darbą (part-time) patikėtinius—direktorius šioms kapinėms prižiūrėti ir
tvarkyti. Todėl rišu mūsų pareiga yra dalyvauti būsimame meti- 
niąme susirinkime kuris įvyks kovo (March) 1 Itą dieną 1 vai. 30 
tin. po pietų Dariaus ir Girėno Post didžjoj salėj. 4416 Sclith 
Western Avenue, Chicago, Illinois.

Šitas sklj-pų savininkų susirinkimas bus labai svarbus, nes bus 
renkami penki (5) nauji patikėtiniai-direktoriai kapinėms tvar
kyti ir prižiūrėti.

Mes Jus prašome į patikėtinius rinkti šiuos žemiau išvardin
tus sklypų savininkus, kuriuos mes gerai pažįstame ir žinome 
kaipo darbščius, dorus, sąžiningus ir sumanius reikalų tvarky
tojus:

dirbančiųjų.
Iš čia nurodyto skaičiaus ofisuose dirbančiųjų (vad- 

‘‘white collar” — baltakalnierių) buvo 40,236,000, iš ku 
rių 19 proc- būva daliną darbą dirbančiųjų.

Iš šio skaičiaus (79,038,000) Įmonėse dirbančiųjų 
(vad. “blue collar” — mėlynkalnierių) buvo 28,286,000, iš 
kurių 16.8 proc. buvo daliną darbą dirbančiųjų.

Patarnavimo darbovietėse dirbančiųjų, išskyrus na
mų tarnus-tarnaites (private household) buvo 10,517,000 
dirbančiųjų.

Iš čia paskelbtų statistinių duomenų matyti, kad dali-
ną darbą dirbančiųjų skaičius nuolat didėja.

i -• pr. petitas

f TAUPYKITE PIRKDAMI K
t FABRIKO SANDĖLIŲ

SEKMADIENĮ. KOVO 11 D. NUO 8 RYTO
< IKI 4 V AL. POPIET

Pirkit dabar dovanas saviškiams ir siuntiniams
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’ • 15 YARI>^ NA<IX)NAS 108’ platumo — $5
, - • JUOSTOS IR TĮSTANTI MEDŽIAGA — 2^ *r 5
‘ centai už yaYdžį*
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PRANEŠKITE IR ATVYKITE KARTU SU SAVO ARTIMAISIAIS

Dįiėljš automobiliams aikštė veltui
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1. GUDELIS, MARTYNAS
2. PRANEVIČIUS, MYKOLAS

- 3. KARAZIJA, KAZYS ...
4. KUZAS, JULIUS, JR-
5. DAGYS, STASYS - 1

Mes esame įsitikinę, kad Jūs kaip prieš trejetą melų pagerė
jote pašalinti kapinėms gresiantį pavojų, taip ir dibar arensite 
mūsų kandidatu sąrašą nes šitie sklypų savininkai, jei jie bus 
išrinkti patikėtiniais-direk toriais, tikrai daug p.isid’s prie ka
pinių pagražinimo ir gerovės. Todėl mes juos it reko/neiiduo- 
jame:

Aldona Olicnė — Vito Usnys
Dr. Juozas Bartkus — J. Stanaitis
Lidijo Skripskis — Ida Kasparaitis

Juozas Ascilla — Kostas Augusias
Bronė A. Kova — Valdas Adamkus

Juozas Šmotelis — Petronėlė Laukaitis v
G. Lazauskas — Ealys Dundulis ‘ '•<
Paulina Maskoliūnas — Jonas I jla'iv-
Marija Žalpienė — l>lila Riinguviem'- . ‘ i 
Charles Bubinas — Pranas Butvihns

Titas Briškaitis- — Juzė Gulbinienė <
Agulė Galinauskas — K. Kupreišis > - 

Petras Bružas — Sofija Kliinkaitid - • >» -

» — naujienos. Chicago K tu», 4 'Lflay, Mireh '
V‘ 4 s

-t. . ni
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Dail. T. Petraičio parodos belaukiant
Kovo 23 diena Čiurlionio Ga

lerijoje Ine., 1038 Archer Avė. 
yra rengiama a. a. dalininko 
TecTiliaus dailės pomirtinė dar
bų paroda. 1978 m. gruodžio 18 
d. Chicagoje mirė dailininkas 
Teofilius Petraitis. Petraitis gi
mė 18S6 m. lapkričio 7 d. Ado- 
miškių kaime, netoli Marijam
polės. 1919 m. jis maigė. Liepo
jos realinę gimnaziją. Savano
riu įstojęs Lietuvios kariuome
nėn iš jos išėjo Į atsargą 1925 
m., pakeltas į karininko laips
nį.

Meną studijavo Kauno Meno 
mokykloje, kur akvarelistas Ka
jetonas Šklėrius padarė jam gi
laus įspūdžio. Vėliau meno stu
dijas gilino' Čekoslovakijoje pas 
F. Hladiką ir J. Bukovacą. Pa
siruošęs mokytojo profesijai 
dailininkas Petraitis dėstė pai
šymą Šiaulių mergaičių Gimna
zijoje 1924 — 1911 m. laikotar
pyje.

Nuo 1927 m. velionis dalyva
vo Lietuvoje rengtose jungtinė
se parodose, taip pat ir Rygoje. 
Savo individualių parodų turė
jo Šiauliuose.

1944 m. atsidūręs Vokietijo
je, dail. Petraitis dalyvavo lie-

tuvių rengtose dailės parodose. 
194!) m. atvykęs į Ameriką jis 
apsigyveno Elizabeth, N. J., iš 
kur tik 1977 m. persikėlė į Čika
gą. šiame krašte dail. Petraitis 
turėjo individualių p a r o d ų 
Brooklyne, Waterbury, Eliza
beth ir kituose centruose.

Velionis, kaip dailininkas, bu
vo realistas — impresionistas. 
Daugiausia yra sukūręs akva
relių, tačiau ir aliejinėje tapy
boje jis paliko įspūdingų darbų. 
Jo kūryboje vyrauja gamto
vaizdžiai, — kai kurie suabs- 
traktinti, bet nevengė kompozi
cijų ir portretų.

Šią akvarelių parodą paruošė 
pats dail. /Petraitis. Deja, jam 
nebeteko jc's pamatyti. Ne 
ža dalis parodos paveikslų 
sukurti Europoje.

Velionis paliko našlę, su
ria išgyveno beveik 50 metų, o 
taip pat šimtus savo mokinių 
Lietuvoje ir išbalaškytų pasau
lyje-

Po atidarymo paroda tęsis iki 
balandžio’ 8 dienos. Meno mėgė
jams bus proga pamatyti Pe
traičio įdomiu Europos meno

Dalia Kolbaitė Gamtovaizdis

m li

vrą

ku-

vaizdų.
M. Šileikis
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Dr. Jufriaz B. Končiui, VYTAUTAS THE GREAT. Utoriniai DLK V- 
tiato bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos vaiatynei ir jot iiimynų istoriją 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Jvairiomi* progomla Jas 1 Jniniu paveikslu. Ieškok grožio 
Mtu knyga* galimi įligyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus Čekį a ~ ,
rinigiito net Purve> skurde, vargšų gy-

NA n T T P X’ n S venime, matyk tai, ko kiti ne-
A IJ J 1 Ur U D i gali matyti. Ieškok širdies ir su

prask ašaras. Tada, ir kiti tave Ii gyvenimo išraiška, komuni*

MENAS YRA KULTŪROS ISTORIJA

l'.i.ii > kiritūrj’ rrųTfkVjV*1t'rtčt i-r.-’tiju lstor’jGje.
1 pasimetime. Kai smuįkb vrraio- 
izai Fritz Kreislas savo koucer- 
Ite griežė Lonųftdlovv’s Hiama.
Ihos poemą (Karolič Vairo-Bav 
kausko vertimas — š ), tai jc 
smuikas net žodžius ištarė. Mu
zika išreiškia ilgesį, liūdesį, 
skaudžią realybę, kurią žmogus

. i pergyvena, kai jo asmenį liečia.
i Muzikos instrumentai vystė
si tobulėjo lėtai, net šimtmečius 
trūko, o mūsą laikais yra pui
kiausių priemonių triukšmui

Klasikinės muzikos renesan
sas sekė dailės renesansą 18-19 
š'nitniely buvo didžiausias mu
zikos, operų derlius. Kompozi
toriai kūrė religinio istorinio 
žarno, koncertinės muzikos še
devrus. Beethoveno 1-ji simfoni
ja yra viena iš didžiųjų muzikos 
kūrinių, kurią jis parašė kur
čias būdamas. Giuseppe Verdi 

di-

"“Pora metų vėliau, 1920 me
tais, neoficialios lenkų pajėgos 
užėmė Lietuvos sostinę Vilnių 
su aplinkine teritorija. Po to, 
1939 iro'.a:s vokiečiai užgrobė 
Memeli, to krašto didesni jūrų 
uosta, dabar vad’r.amą Klaipė
da. Pasirašius 1939 metų rudenį 
tarpusavį saugumo paktą su Ru
sija. rusai pradėjo vietinei val
džiai duoti nurodymus, kol 1941 
metais Lietuvą vėl vokiečiai už
ėmė. 1945 metais tą valstybėlę 
rusai aneksavo ir ją tebekon- 
troliuoja.

“Per šį visą šimtmetį Lietuvos 
istorija buvo nedžiuginanti.

“Bet ne visada taip buvo. Lie
tuva yra labai senas kraštas, ku
ri Tacitas mini kaip žemės ūkio 
kraštą jau Pirmajame šimtme
tyje.

•‘Dabar truputį didesnė už 
West Virginiją, kadaise ji ap
ėmė nuo Baltijos iki Juodosios 
jūros ir 15-ajame šimtmetyje 
unijoje su Lenkija buvo ganėti
nai galinga sužlugdyti labai ga
lingus Teutonų vyčius.

“Kaip ir kitos okupuotos tau
tos aplinkui Rusiją, lietuviai tę
sia kultūrinę kovą su savo didž
poniu (overlord). Tai yra opti
mistinis ženklas, nes, kaip isto
rija aiškiai rodo, nepriklausomy
bės dvasia, net kuomet nepri
klausomybė vis dar tebėra drau
džiama, gali pasidaryti gyvu da
lyku ir mažai teturėti reikalų su 
politikierių machinacijomis, o 
daryti visa kas galima padėti 
tautos troškimui išlaikyti savo 
kultūrą, tapatybę ir viltį aukš
čiau priespaudos.”

(1813-1901) “Aida” Opera 
tižiausia operų istorijoje.

(Bus daugiau)kacija su dvasiniu pasauliu. 
Į Net primityvios žmonių rasės 
turėjo savo meną, tokį, kokį su
prato. Kūryba tarytum langas, 
pro kurį galės matyti ir ateinan
čios kartos. Mūsų M. K. Čiurlio
nio filešofija formuojasi muzi
koje ir dailėje betarpiai, nežiū
rint 19-to šimtmečio naujų me
no srovių spaudinio. Čiurlionis 
savo kūrybos visuotinumu iš
reiškia meno idealą ir išsilieja į 
.daugelį naujų vis nauja švie
sa, pasaulio apmąstymo proce
se. Visi meno' kūrybos mąsty
mai nuolat keičiasi, reformuoja 
buvusias formas, impulsus tam 
tikro lemtingumo kryptimi.

Muzika, kaip ir dailė, yra or
ganizuota sistema. Kakafonija 
rafinuetai klausai nepakeliama, 
todėl, kad modernioji trukšmin- 
ga muzika kelią ūpą ir atletinės 
mankštos impulsus. Kultūringa 
muzika veikia estetinius pojū
čius. Muzika ir daina gali žmo
gų sujaudinti iki ašarų, nes yra 
dvasinės komunikacijos menas. 
Netonalinė muzika atsisako har
monijos, kuomet nesurišti inter
valai ruošia dirvą kakafonijai, 
kaip dabar turime. Netonalinė 
muzika, ypač mėgiama jauni
mo, nes turi primityvios egzo
tikos “triumfo” elementu.

Plastinis menas keitėsi taip 
pat veikiamas naujosios socia-

Lietuvos kančia
Pripažintas vienu iš rimčiau

sių JAV dienraščių Detroit News 
Vasario 16 dienos, Lietuvos Ne
priklausomybės atkūrimo minė
jimo proga šiomis dienomis tal
pino editorialą: Lithuania’s Or
deal (Lietuvos kančia). Jis tokio 
.turinio:

“Kaip nemažas skaičius De
troito srityje gyvenančių lietu
vių gerai žino, prieš 61 metus 
Lietuva pasiskelbė demokratija 
su prezidentu ir parlamentu.

, Kaip pasirodė, tai buvo viena iš 
’ trumpiausiai gyvenusių demo-

Dailininkas visą savo gyveni- supras. Gyvenk taip, kaip kiti 
iną desperatiškai bando lapyti gjvena, tik žinc'k, kad didžiu

mai žmonių nei gražu, nei įdo
mu, išskyrus gerą patiekalą... 
Mene yra daugiau religijos, hu
manizmo ir to, kas gyvenimą 
daro vertu gyventi. Niekad ne
bandyk kojos kelti ant pedes- 
talo. Didelis dailininkas, muzi
kas, rašytojas yra nuolatinis 
studentas, ieškąs savo pašauki
mui pozityvaus atsakymo. Jei
gu esi dailininkas, būk savęs! 
kritikas, kol sulauksi senatvės. 
Tau niekas negali padėti. Aka
demija padės kitiems.

Tu gali nežinoti, kd nori, bet 
gali žinoti, ko nenori. Visa kū
ryba prasideda ieškojime ir at
radime. Jeigu esi. “modernis
tas”, žinai ką daryti, — ribų 
nėra. Muzika taip pat yra sena, 
kaip ii’ vaizdinis menas. Daina 
turi ryšių su muzikos garsais 
bai ritmu, — emocinė išraiška. 
Gamta pilna garsų, vaizdų ir Įs
pūdžių. Paukščiai giedą, žmonės 
apdainuoja savo tautos gyveni
mo patyrimus. Meilės .dainos, 
vestuvių dainos, liūdnos dainos, 
religinės giesmės, — yra aktua-

groži, tokį, koki jis mate' ir su
pranta. Dirbdamas mato dau
giau grožio, žinojimas ateina 
jam nežinant, tik sunkiai dir
bant. Menas yra būtinas, kuri 
pasaulis turi turėti, kaip kiti tu
rėjo per tūkstančius metų.

Tapyba, skulptūra, muzika ir 
literatūra — civilizacijos šeinio' 
jeje yra bendri nariai. Menas 
jungia civilizuoto pasaulio žmo
niją. Menas yra universali kal
ba, viskas, kas turi kūrybinių 
idėjų, kas anksčiau išsivystė iš 
pagrindinio civilizacijos mąsty
mo. Grožis yra pagrindinė re
alybė ir tiesa, taip, kaip ir ki
los humanistinės dorybės.

Raikia būti teisingu ir saugo
ti teisybę, kad jos neprarastum. 
Ieškok jos, o tavo darbus kiti 
įvertins vėliau. Dailininkas turi 
vengti žurnalų pigių efektų, ten 
nėra širdies, tiktai pigūs efek
tai, netapyk “gražių” sachari-

VELTUI ĮVERTINAME
JŪSŲ NAMA

KALBAME LIETUVIŠKAI
ERWIN J.

piniginę perlaidą.
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Poerija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažuti deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžiu 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. Jė'

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
L J. Auevstattyf*- ValEIOnUnė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for 

mato, 128 pel. Kaina 11.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMES PAKOPOS. Elegijos, 

Kišeninio formato, 157 psL Kaina $2.00.
3. Butkų Jusi, EILĖRAŠČIAI IR RAITAI. 155 psL
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VlEfNIĄ VĖTROJE, 

psl. Kaina $3.00.
B. Kloopas Jurgollonls, GLODI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 p«L S2.00.
8. AnstollĮus Kairys, AUKSINE SĖJA. Eilėraščiai. 88 psL $2.00.
7. Nsdss Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ IVENTE. Eiliuoti pasakojimai apie 
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8. Nadas Rastanls, THE FOREST OF ANYKičIAI, Antano Baranausko 

“Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.
9. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 pel. $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 187 psL. $3.00
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURE, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2.50.
12. Petras Šagalas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė - ~ ' • —’
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____  , —<^,1 .r. ■ • —— 80 peL $2.80.
Alfonsas Tyruells. METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. $8.00. 
Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai. 

„ $1-00.
18. Adomas Jasas, BOK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3.00.
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JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, III.

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

Atdara šiokiadieniais nuo

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai vak.
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KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
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viu £<rbūviA, privalo susipažinti n žemiau iJvardtatomli knygomis. 
Cit suminėtai knygų galima užsisakyti Naujieooee.

Kapažlnskaa, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplel 
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolieviku Ir gyvenimą tremtiniu stovyk
loje Vokietijoje. 273 psl.. Metais drobė* viršeliais kaina 4 dot

Juozai Kipačinzkaa, IŽEIVIO DALIA. Atsiminimai Deivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsimiaimu tąsa. Tai yri .Amerikoje belai- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija Knyga gausiai lllo- 
rtruota. 300 psL A.aina 7 dol.

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO, .LIETUVOJ 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiucse, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaisaus aprašymai, kš ji ten matė, kokiai 
'raibas girdėjo ir ką Jai žmonės pasakė. 95 pal. UJO. Yra taip ptt 
Jversta i anglu kalbą.

M Zolčsnlto SATYRINES NOVELES. Genialioj runj rąžytojo 
80 satyriniu novelių. 199 pusi., kaina S2,

D. Kuralfia, KELIONE | ANAPUS GRLEŽINES UŽDANGOS. Ao- 
toriam pastabumą neapgauna IntuMrto Ir agltpropo propaganda W

Fret. F. FikaritU*. KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS

Vincas žemaiti*. LIUBLINO UNUOS SUKAKTIE! PARAlTEJE.
M peL Kaina SUSO. 4 ■ •
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INTER CITY RELOCATION SERVICE

TEIRAUKITĖS
TELEFONU 

254-8500

Taupykite dabar
pas mus

RS A
Chicago, III. 60608

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

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

TUKINTI DIDELES ATSARGAS

T< 421-3070

1800 So. Hoisted St
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TIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 

įstalftt IMf metai*.

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 
mėnesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki
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Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto tarybos posė
dis- Taryba yra pats vyriausias šios lietuvių organizaci
jos organas. Taryba renka VLIKo valdybą, prižiūri vi
sus VLIKo vedamus darbus ir patvirtina veiklos pla
nus.

VLIKo tarybą sudaro pagrindinių Lietuvos politinių 
partijų atstovai. VLIKui priklauso visos politinės parti
jos ir grupės, kurios kovoja už Lietuvos nepriklausomy
bę ir stengiasi galimai, greičiau išvyti ne tik sovietų ka
riuomenę iš Lietuvos, bet rusų policiją ir Lietuvon atva
rytus kolonistus. Jeigu kuri VLIKo partija nepritaria 
šiems tikslams, tai ji turi teisę išeiti iš VLIKo, bet jei 
josios narių dauguma pritaria krašto nepriklausomybei, 
tai turėtų pasilikti VLIKe ir rasti bendrą kalbą su kito
mis politinėmis partijomis, siekiančiomis tų pačių tiks
lų. -

VLIKo tarybai iš eilės pirmininkauja kiekvienas VLI
Ko tarybos narys. Viename posėdyje pirmininkauja vie
nas, o antrame — sekantis. Trečiau posėdžiui pirminin
kauja sekantis. Kiekvienos grupės atstovas turi progos 
papirmininkauti VLIKo tarybos posėdžiui. Kai eilė pa
sibaigia, tai tada pirmininkavimas pradedamas vėl iš 
eilės.

VLIKo taryba vadovaujasi priimtu statutu- Vienam 
šitas statutas gali nepatikti, bet visi privalo jo prisilai
kyti. Jeigu daugumai narių statutas nepatinka, tai jį 
galima pakeisti, bet pakeitimas turi būti daromas pagal 
nustatytas statutui keisti taisykles.

Noras prisilaikyti statuto taisyklių užvilkino visą 
VLIKo darbą. VLIKo taryba buvo susirinkusi kelis kar
tus, bet iki šio meto neišrinko savo vadovybės. Suvažiuo
ja ir ramiai sau posėdžiauja VLIKo taryba, bet josios 
reikalai dar nepriėjo prie vadovybės rinkimų. Kiekvie
ną kartą atsiranda vis kitokių statuto interpretacijų, 
kurios susirinkusiems, teisingiau, pirmininkaujantiems 
atrodo svarbesnėmis, negu valdybos ir pirmininko rinki
mai. Taryba posėdžiavo Chicagoje, New Yorke ir vėl

Tamošaitis Iliuzija" (Tapyba)

tik užsitęsęs, bet ir pakliu- nyti, kad veiksmingą lietuviškos

Chicagoje, bet svarbiausias klausimas tarybos nariams 1 
atrodė antraeilis, o antraeiliai klausimai pirmininkau
jantiems atrodė patys svarbiausieji. Taryba ne tik nepa
jėgė išsirinkti valdybos, ir pirmininko, bet jai svarbes
niais atrodė antraeiliai klausimai.

Atrodo, kad statutas ir pirmininkaujančiam duoda
mos didelės teisės naudojamos VLIKo vedamam darbui 
kliudyti. Jeigu taip būtų, tai pati VLIKo taryba turėtų 
imtis priemonių. Niekas negali versti žmogaus ar žmo
nių grupės būti tokioje organizacijoje, kuri ir akimis 
žiūrint, jau neatlieka skirtų Pareigų. Vienybė naudinga, 
bet ne per prievartą. Prievartinės vienybės nėra. Tri U’ 
kartas jungas.

Reikia neužmiršti, kad organizaciia turi 
tis. Jeigu organizacijos dauguma įsitikins, kad statutas 
naudingas organizacijai ardyti, tai tas statutas bus pa
keistas. Statutas privalo organizaciją konsoliduoti ir 
stiprinti, bet jeigu statutas kenktų, tai teks ieškoti prie
monių tiems kliuviniams pašalinti.

Bet reikia rasti ir kitų priemonių. Jeigu yra nariu, 
kurie statuto paragrafus naudoja darbui vilkinti ir lai
kui bereikalingai gaišinti, tai privalo atsirasti tokių na
rių, kurie ryšis statuto paragrafus naudoti kuriamam 
darbui. Jeigu pirmininkas turi teisę naudoti statutą 
būtinniems darbams vilkinti, tai kitas pirmininkas ga
li statuto paragrafus panaudoti nutarimams pravesti. 
VLIKo statutas turi kelis keistus nuostatus, panašius į. 
buvusias bajorų veto teises- Tai nebūtų toks jau baisus1 
dalykas, jei tas teises protingi žmonės protingai naudo- : 
tų.. Reikalas pablogėja, kai tomis teisėmis pradeda nau« vęs į akligatvį. Tenka autoriaus visuomenės vadovavimą galima 
dotis mužikas. Paprastas mužikas dažniausiai nebūna paklausti: o kodėl taip atsitiko?. sukurti juos aplenkiant, būtų 
piktos valios žmogus. Jis pirma pats nukentės, negu sa- G1 atsltiko ^ai dėl to> kad VLIKe i politinis naivumas”.
vo privilegijomis kitą skriaus. Daug blogiau su muži- 'l^azuma vlsa^ Judai^ šis teigimas esmėje sutinka ir 
ku, kuris pasimokė, bet neišmoko. Toks piktas mužikas mai iliri^ti^okį^pirmmii^a galv0]imu-.Jei fr°?h’
savo teises naudoja piktiems tikslams. Jis ne tik savo zi- ( kokį jie norėtų. Tos devynios mes nieko beturime! Ta
nias panaudoja piktiems tikslams, bet jis ir organiza-1 grupės savo tikslo siekė demo- čiau sukta vejk.

ne

V. KAROSAS

.KOVA DĖL KLAIPĖDOS
(KOMENTARAI)

(Tęsinys)
Tuojau po karo Vokietija, kaip ir Klaipėdos 

krašto vokiečiai, buvo perblokšti, tad pasirinko 
mažiausį blogį. Vėliau atsigavę, per pirmuosius 
seimelio rinkimus iš 29 atstovų lietuviškas sąra
šas tepravedė 5 atstovus, kas aiškiai įrodė, kad 
absoliuti Klaipėdos krašto gyventojų dauguma. 
Įskaitant lietuvninkus, nepritarė improvizuotam 
sukilimui ir prijungimui prie Lietuvos.

Taip atsiskleidė “Kovos dėl Klaipėdos’" prob 
lema, kurią mėgino neseKmingai išspręsti Lietu
vos valdžia ir kurios sprendime aktyviai dalyva* 
vo pats ‘‘Atsiminimų” autorius.

VIDUJINĖS KOVOS GENEZĖ
Didž. Lietuvos patriotai suprato didelę Maž. 

Lietuvos reikšmę bendroje tautinio atgimimo ir 
laisvės kovoje, bet jie tolygiai matė didelius skir
tumus tarp Mažosios ir Didžiosios Lietuvos, su
sidariusius istorijos bėgyje. Turint tai omenyje 
ir siekiant abejų kraštų apjungimo Lietuvos Val
dybės V ”vba priėmė 1920 d. tris Mažosios Lie
tuvos Atstovu ’ i savo narių sąstatą. Vėliau, Stei- 
; iamasis seimas 1921 m. lapkričio 21 d. priėmė 
j-ezoliuci;ą, reika'aujančią Klaipėdos krašto pri

( netgi — kad ne visi frontininkai 
tai griaunamai akcijai ^Ataria. 
Tikriausiai, ir kitos ' liberalinio 
sparno grupės šen bei ten tą pa
čią ugnį pakursto. O juk ir oku
panto agentams nėra nieko nau
dingesnio, kaip matyti dergimą 
tokių institucijų, kaip ALTa, 
bei stebėti niekinimą tokių pat- 
riotų-kovotojų, kaip dr. Kazys 
Bobelis. Įvertinę ne tik V. Bgd. 
straipsnį, bet ir daugelį kitų pa
reiškimų “Drauge" ir “Darbinin
ke”, gauname įspūdį, kad prieš 
mus veikia plati koalicija, dir
banti ne tik savo tikslų sieki
niui, bet — gal ir nenoromis ar 
per neapsigalvojimą — talki
nanti okupanto tikslams.

V. Bgd. teigia, kad Reorgani
zuotos Bendruomenės dvasia, ne
tinka VLIKui, bet jis tos dva
sios, atrodo, nei nesupranta, nei 
nemoka charakterizuoti. Tris 
kartus tą jo rašinį perskaičius, 
vis dar lieka neaišku, kokia gi, 
jo nuomone, ta dvasia yra. Tad 
jaučiamės įpareigoti jam tą 
dvasią aptarti; štai kokia ji yra:

1) Mes smerkiame tuos, kurie 
grupinius interesus stato aukš-

| čiau už Lietuvos vadavimo 
| darbą;

2) Mes norime taisyti Bend
ruomenės klaidas: a) nutolimą 
nuo demokratinės organizacinės 
veikios; b) konkumciją su 
ALTa ir VLIKu; c) apleidimą 
kultūrinių barų; d) persiėmimą 
vienašališka (anot V. Bgd. — 
frontininkiška) politine linija; 
e) netolerantišką išjungimą ki
taip galvojančių narių.

3) Mes trokštame, kad Bend
ruomenė vėl grįžtų į apjungimą 
visų lietuvių bendram kultūros 
darbui ir rėmimui kitų veiksnių, 
kaip VLIKas, ALTa ir BALFas. 
Tegul tik Bendruomenė susi- 
tvarko, ir mes eisime su ja ko- 
ją^kojon! > ,,

4) Mes norime apjungti visus 
lietuvius, kurie nėra linkę bu
čiuoti okupanto rankų ir kurie 
nėra linkę šmeižti ir niekinti ki
taip galvojančius dorus lie
tuvius.

5) Mes einame prieš skaldy
mą. kurį pradėjo Bendruomenės 
vadukai, mūsų teises paminda
mi, mus po savo kengūrinius 
“garbės” teismus tampydami,

I mus iš savo tarpo šalindami.

mes nieko prieš neturime! Ta
čiau jųjų sukta užnugarinė veik
la ir nepadorūs jų politinės ko
vos metodai mums yra nepri-

■ imtini! Mes protestuojame prieš 
i jų siekimą dominuoti visą lietu- 
: vių politinį veikimą. Mes smer- 

nę kampaniją rėmė nepamatuo- tj siekimą 3^4^.
tomis mažumos pretenzijomis ir menę uzurpuoti k
priekabėmis. Niekas iš devynių veiklos mes nepa.

ei jai kenkia Apmokytas, bet neišmokytas mužikas yra; kratmėmis ir visur pripažinto- 
Pavojingesnis už paprasta mužiką. Apmokytas mužikas Jmis P^mentaraėmis priemo- 
kovoja tik del savo privilegijų, bet jis nenori pakenkti; ^demokratinę ir skaldomą ak-' 
kitiems. Tuo tarpu mokytas, bet neišmokytas mužikas. ciją ir savo negarbingą rinkim!-
gali viską ardyti, jeigu tik parodoma jo elgesio iškrypi
mas iš priimtų mandagumo dėsnių.

Trijų mėnesių, praleistų tuštiems dalykams turėtų 
pilnai užtekti. Jau metas padėti i šalį statutines savo 
galias rodymams ir imtis rimto darbo. Pirmininkas turi 
teisę pasakyti trukdytojams, kad jau užtenka. Dauguma 
taip pat turi teisę savo valiai pareikšti. Statutas visiems 
privalomas, bet dauguma privalo daboti, kad mažuma, 
besinaudodama savo privilegijomis, nepakenktų VLI
Kui. —

Iš sekančios Chicagoje vykstančios VLIKo tarybos 
sesijos Amerikos lietuviai laukia naudingų nuta
rimų. ...

Dr. Z. DANILEVIČIUS

KOKIA DVASIA TINKA VLIKUI?
Kovo mėnesio 6 dienos “Drau- , knygą 

go” laidoje tilpo straipsnis, pa
vadintas “Reorganizuotos Bend
ruomenės Dvasia Netinka VLI
KUI”. Straipsnis pasirašytas ak
ronimu — V. Bgd. Nėra abejo
nės, kad tai yra sutrumpintas 
parašas to paties intelektualo, 
kuris neseniai pornografinę

palygino“Striptyzas: 
maldaknygei.

Pats straipsnis, atrodo, yra 
dalinai permtas gera valia, ta
čiau taip pat yra labai sugadin
tas politinio straipsnio autoriaus 
nesusipratimo.

Pirmiausia V. Bgd. teigia, kad 
VLIKo pirmininko rinkimas yra

jungimo prie Lietuvos, užtikrinant šiam kraštui 
plačią autonomiją.

Autonomijos užtikrinimas buvo Pakartotas 
Lietuvos I seimo 1923 m. sausio 24 d. po įvykusio 
sukilimo, priėmus iškilmingą deklaraciją. Galu
tinas autonomijos pripažinimas buvo patvirtin
tas pasirašant su Alijantų įgaliotiniais t- v. Klai
pėdos krašto konvensiją ir statutą. Autonomija 
užtikrino gyventojams visas demokratines lais
ves, kurių priežiūra buvo pavesta Prancūzijos, 
Anglijos, Italijos ir Japonijos signatarų ko
misijai.

Lietuvos politikai, subrendę romantinio na
cionalizmo poveikyje, naivia itikėjo, kad mažlie- 
tuviai, išlaisvinti iš 700 metų trukusios vokiečių 
vergijos, entuzijastiškai įsijungs į lietuvių tautą 
ir atsigręš prieš vokiečius. Įvykiai nepatvirtino 
Lietuvos politikų lūkesčių. Dar seimų valdymo 
Taikais Lietuvos valdžia nesiėmė jokių griežtes
nių priemonių, kad palaužus pasyvų klaipėdiečių 
pasipriešinimą, bet valdžios politika iš Pagrindų 
pasikeitė, įvykdžius Lietuvoje perversmą ir įve
dus diktatūrinį režimą.

Paskyrus 1927 m- gubernatorium pulk. A. 
Merkį, tipingą carinės Rusijos armijos auklėti- 

jnį, Kauno valdžios politika perėjo į ofenzyvą 
I prieš autonomiją, dyįęm .sumetimais. Viena, ti- 
jkėjosi palaužti, jų įsitikinimu, didelę vokiečių į- 
taką į lietuvninkus, antra, — negalėjo toleruoti

VLIKo grupių bloko, remiančio 
dr. K. Bobelio kandidatūrą, ne- 
šmeižė oponuojančio kandidato, 
dr. Krivicko; tačiau dr. Bobelis 
buvo mažumos taip pamazgomis 
laistomas, kad jau ir koktu 
darosi! -- •

Esmėje V. Bagd. savo straips
nyje gina frontininkus, bet tuo 
pačiu juos netiesiogiai ir inkri
minuoja esant opozicijos pagrin
dine jėga. Jis sako, kad Reorga
nizuota Bendruomenė ir jai pri
tariantieji patriotai frontinin
kams pastoja kelią. Bet gi kurią 
frontininkų veiklą “reorgai” 
stabdo? Gal neleidžia jiems 
VLIKo užvaldyti? Autorius ge
rai “reorgų” kaltės neišaiškina. 
Štai jo paties nusiskundžiamieji 
žodžiai: “.. .Lietuvos nepriklau
somybę sukūrė politinių grupių 
bendradarbiavimas, tačiau Lie
tuvos nepriklausomybė (sic) su
kūrė frontininkus ir, ar jie 
mums patinka ar ne, jie lietu- , ma frontininkų. Mes gi manė- 
viškoje visuomenėje yra. Ir ma- ' me, kad čia ne jų vienų darbas,

keliame neskoningo jų vadukų 
bandymo veiksniams diktuoti 
arba tuos veiksnius griauti. Nei / 
frontininkai, nei Bendruomenė I 
neturi monopolio į visą lietuvių 
politinę veiklą! Tarp kito, yra 
žalinga ’griauti darnią ligšiolinę 
veiksnių struktūrąą ir savitarpę 
kooperaciją. Mes griežčiausiai 
protestuojame prieš veikėjų, ku
rie “bendruomenininku” valiai 
nepasiduoda, ignoravimą ar nie
kinimą.
kad visi, kurie su Bendruome
nės nuomone nesutinka, yra 
skaldytojai, agentai ir kenkėjai, 
turi būti pasmerkti ir sustab
dyti!

Mes turėtumėm būti labai dė- ■
kingi V. Bgd., kad jis taip at- nustatyti, kas VLIKui tinka ir 
virai nurodo, kad nelemtoji ak
cija, varoma prieš tuos, kurie 
randa reikalo taisyti Bendruo
menės klaidas, yra vadovauja-

Niekšiški kaltinimai, Mes siekiame visų lietuvių ap-
jungimo vienalytėje Bendruo
menėje.

6) Mūsų dvasia yra persunkta ' 
Lietuvos meile, jos laisvės atsta
tymo ir lietuvybės išlaikymo 
siekimu.

V. Bgd. savo rašinyje pasišovė

kas netinka. Tačiau jo orienta
cijos stoka ir jo klaidinga mūsų 
dvasios interpretacija padaro jo 
samprotavimus niekam nepri
imtinais.

(Bus daugiau)

savo valstybės ribose išlikusių demokratinių 
teisių.

Gub. Merkys, dr- Anyso tvirtinimu- mėgęs 
vartoti posaki: “Gubernatūra — tai aš!” tuomi 
pabrėždamas savo ir Kauno valdžios kietos poli
tikos liniją. Pirmą savo diktatūrišką mostą nu
kreipė ne prieš vietos vokiečius, bet prieš šio 
krašto lietuvninkus.

Pranas Mašiotas 1924 m. Klaipėdoje buvo 
Įsteigęs suaugusiems gimnazijos kursus, kad pa
ruošus iš vietinių lietuvninkų valdininkų kad
rus. Atėjus gub. Merkiui prie valdžios, Kauno 
valdžia nutraukė pašalpą kursų išlaikymui. Tuo 
met patys kursantai sutiko padengti išlaidas ir 
tęsė mokslą toliau.

Atėjus vasaros atostogoms gub. Merkys įsa
kė Pr. Mašiotui kursus uždaryti- Atsilankusiai 
mokinių delegacijai, kurių tarpe dalyvavo ir dr. 
Anyso brolis, gub. Merkys trumpai atrėžė: 
“Jums, klaipėdiečiams- mokslo užtenka!” iš tokio 
gub. Merkio nusistatymo dr. Anysas padarė iš
vadą:

“Jo nuomone, Klaipėdos krašto valdymu tu
rėjo užsiimti Didžiosios Lietuvos žmonės, o ne 
klaipėdiečiai-kaimiečiai ir ūkininkų vaikai. Vado
vaudamasis savo karišku griežtumu, gub. Mer- 

|kys šį nusistatymą ir pravedė. Klaipėdiečiai į šį 
Įvykį žiūrėjo kaip į įrodymą, kad gubernatorius 
jautėsi ir elgėsi kaip kokios okupuotos teritori

jos valdytojas ir visiškai nesuprato jautrios kra
što politinės padėties” (67)

Tokia politika, kaip paaiškėjo vėliau, buvo 
taikoma prieš vietos gyventojus veik visose gy
venimo srityse, kas pastūmėjo veik visus lietuv
ninkus į bendrą kovą su vokiečiais už autonomi. 
jos išlaikymą. Nors gub- Merkys išdrįso pašalin
is direktorijos pirm, posto Otto Boettcherį ir 
Palesiti seimelį- o Lietuvos vyriausybė laimėjo 
bylą Tarptautiniame Teisingumo Teisme Haa- 
goje, bet sukelta vidujinė audra įtraukė į kovos 
areną Vokietiją, stovėjusią Hitlerio atėjimo prie 
valdžios išvakarėse.

Paaiškėjus per naujo seimelio rinkimus, kad 
Klaipėdos krašto gyventojai griežtai pasisakė 
prieš gub. Merkio vedamą politiką, jis buvo Kau
no vyriausybės atšauktas ir jo vieton paskirtas 
gub. V. Gylis. Naujas gubernatorius, kaip paty. 
ręs diplomatas mėgino nutildyti iškilusią vidu
jinę audrą ir dėjo pastangas susitaikinti su vie
tos vokiečiais ir apraminti lietuvninkus.

Gub. Gylio vedama politika nedavė teigia
mų rezultatų, nes atėjus prie valdžios Hitleriui 
Vokietijoje, subruzdo Klaipėdos krašto Neuman- 
no ir Sasso vadovaujami vietos nacionalsocialis
tiniai sąjūdžiai, kurie atvirai siekė prisijungimo 
prie Vokietijos.

(Bus daugiau)
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OR. K. G. baltikis ą POVILONIS - ANTHONY POWELL - 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 
ladicsl Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

SLENČININKŲ KANDIDATAS

INKSTŲ |R ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
5025 CENTRAL AVB^ 

St. Petersburg, FL 3371S 
TeL 813)-384-3020

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikas 
Medicinos direktorius

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

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

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GJbEvECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DK. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

Luomą ams. f n taiko akiniu; 

“contact tenses’” 
Vai. agal susi tarimą. Uždaryta

1971 metų gruodžio 21 dienos “Gimtasis Kraštas”, be kitų da
lykų, šitaip rašo:

“ ‘Vilnies’ skaitytojai neretai užtinka šio laikraščio puslapiuose 
Jkntano Povilonio (arba Anthony S. Powell, kaip priprasta “Vil
nyje” rašyti) pavardę. Šio autoriaus straipsnius “Vilnyje” tik
riausiai prisimena ir tie, kurie ją skaitė dar 1934-1935 metais. Kelios 

. dešimtys metų kartu su pažangiuoju laikraščiu, su jo idėjomis... 
i Vasarą Antanas Povilonis ir jo žmona Vincenta viešėjo Lie
tuvoje kaip Kultūrinių ryšių su užsienio lietuviais komiteto sve
čiai. Spausdiname pasakojimą apie ištikimus “Vilnies” bičiulius 
bei jų viešnagę.

Tąkart mes lipome į Katedros bokštą, kopėme į Gedimino kal
ną. Povilonių nuotaika buvo panaši į Vilniaus rytą: vasariška, 
skaidri, jaunatviška, lyg už pečių visai nebūtų didokos metų naštos.

Jie ne šiaip sau žvalgėsi po tėvų žemės sostinę. “Kas su- 
meistravojo Katedros bokšte tokį varpais skambantį laikrodį ir 
nuo kurių laikų jis eina? Kada Gedimino bokšte atidarytas mu- 
z;ejus ir kiek jį aplanko svečių? Kada pastatyti šitie įspūdingi rū
mai ir kas juos statė?” — tokie ir panašūs klausimai domino tau
tiečius. Ir vis, ką nors įdomesnio pamatęs, Antanas Povilonis išsi
traukdavo užrašų knygutę:

— Gal “Vilniai” parašysiu, ką mačiau Lietuvoje, ši knygutė 
padės. Atmintimi mano amžiuje pasitikėti nedera.

Vėliau, išsikalbėjęs su svečiu, supratau, kad atminties jam 
gali pavydėti daugelis jaunų. Išgyventi tokį sudėtingą, pilną vi
sokiausių netikėtumų gyvenimą ir dargi iš vaikystės bei jaunystės 

i metų atsiminti viską iki smulkmenų — dosni gamtos dovana.
] .. .1914 m. balandyje iš Illinojaus valstijos Amerikoje aplan-

treč. j kyti gimtosios Lietuvos išvažiavo angliakasys Simonas Povilonis 
----- j su šeima. Beveik dvidešimtį metų nemačiusiam gimtinės, jam ga- 

Uri.bEO.AAS SEIBUTTS dino ūpą laivas, vos per dvylika parų partraukęs iki Europos. Pas
kui iki Lietuvos — traukiniu, o jau per Lietuvą — tik vežimėliu ir 

j arkliuku. Ir dar reikėjo baimintis, ką užgiedos caro valdininkai. 
! Oi, kaip jie nemėgo tokių “amerikonų”, kurie, nesulaukę dvide
šimt vienerių metų, iškeliaudavo svetur, kad nereikėtų carui “vais- 
ke” tarnauti...”

u

INKSTŲ, PŪSLES IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet,

Ofiso telef.: 776-2880 
Rezidencijos te lėtu 448-5545 Tas pats Pavilonis vadovauja slenčininkų rinkiminei kam-

Prof. Ad. Varno paroda

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

"Saulė ir skydas yra Viešpats, malonę ir garbę Jis suteikia. Vieš
pats neatsako gera tiems, kurie elgiasi nekaltai". — Psalmė 84:11. 
Mūsų tekstas suteikia daug paguodos Dovido klasei, Dievo mylimie

siems, pateptiesiems, Kristaus kūno nariams. Tokiems Viešpaties Dievas yra 
saelč ir skydas. Jis apšviečia juos ir teikia jiems gausių palaimų ir sergi 
nuu viso, kas galėtų juos sužeisti. Visa turi išvien veikti naudai tų, kūne 
jį myli ir yra jo pašaukti, kaip jo nutarta. Turėdami tad tokius palaimin
tus užtikrinimo žodžius, džiūgaudami mes galime žiūrėti j ateitį, pilnai ti
kėdami, kad turėsime dalies pažadėtame garbingame atlyginime, kuris yra 
prirengtas ir siūlomas nuolankiems, pasišventusiems ir ištikimiems Jėzaus 
Kristaus pasekėjams.

IV. KAITO TYRINĖTOJAI
J. Minkant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

‘■LSlKliNKLMLiPo iškilmingo prof. Adomo
Varno 100 metų amžiaus minė
jime’, buvo išstatyta Čiurlionio 
Galerijoje, Ine. jo kūrybos pa-j 
rodą kuri tebesitęsia. Yra pro- P°s Klubo metinis nariu susirinkimas 

, .. _ , . 'įvyks sekmadienį, kovo 11 d., 1:00

Amerikos Lietuvių Piliečių Pašai-

gos dar aplankyti mūsą dailės: 
patriarcho parodą ir Įsigyti pa
tinkamų darbų. Gal negreit su
lauksime kitos tokios gražios 
parodos.

Lankymo valandos Midland 
Savings banko laiku nuo 9:00 
ryto iki 4:00 popiet, o ketvirta- 
d’enį iki 8 vaL vakaro. Įėjimas,Hes yra svarbių reikalu

Mažeika Evans

laisvas.

• Astronautai nuskrido į Mė
nulį per tris dienas. Tokiu grei
čiu skrendant būtu pasiekia ar- 
timausia žvaigždė Proxima Cen
tauri per 878,000 metų.

j panijai. Jis net skleidžia gandus, kad rinkimu nebus. Tai netei-: 
DR. VYT. TAURAS ]sybė. Sekmadienį Tautinių Kapinių direktoriai bus renkami. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

priteik., MOTERŲ lig«. * terminas
Ofisas 2652 WEST 5nh SERGĖT ĮSma^e terminas- 

Tel. PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., myiso
J penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. fcžtadie 
liais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

Sklypų savininkai turi išrinkti penkis direktorius, kuriems pa- •

Patariame sklypų savininkams sekmadienio susirinkime • 
gausiai dalyvauti ir išrinkti penkis direktorius.

Sklypo savininkas ;
(Sk ) '•

ORTHOPEDAb-PROTE^įSTAi  
Aparatai - Protezai. M6d. ban
dažai Speciali pagalba fejjonu. 
(Arch SuDDorto) ir t t.

A50 Wost 63rd SL. 6062$
Telef.: PRospoct 6-5084

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS
Tel. WA 5-8063

CORPORATION
Licensed by VNESHPOSYLTORG

vai. popiet Anelės salėje, 4500 So. 
Talman Ave. Nariai prašomi atsilan
kyti, nes yra svarbiu reikalu aptarti 
ir užsimokėti duokles. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rast.

Lietuvių moreru Draugijos “Ap- 
švieta” metinis nariu susirinkimas 
įvyks šeštadienį, kovo 10 d. 1:00 vai. 
popiet 3803 So. Union Ave., iėjimas 
iš kiemo. Narės prašomos atsilankyti, 

j aptarti ir 
laikas užsimokėti nario duokles. Bus 
ir vaišės.

Rožė Didžgalvienė,, rašt-

Liih. National Democratic klubo 
metinis nariu susirinkimas ivyks tre
čiadienį, kovo 14 d. 6:30 vai. vak- 
Jonys salėje, 4258 So. Maplewood. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti.

Bernice Žemgulis, nut. rast.

LB narei ir Marquette Parko’ 
apylinkes talkininkei

A. A. ELENAirBAGDŽIUVIENEI

netikėtai ir i>er anksti išėjusiai amžinajin gyvenimai^ 
nuoširdžią užuojautą,Velionės vyrui Juozui, LB Mar<iuette| 
Parko apyL valdybos vykdomajam vicepirmininkui, sūnui 
Jonui su žmona ir kitiems artimiesiems širdingą užuojauta 
reiškia ir kartu pergyvena.

LB Marquette Parko ApyL Valdymą (R)

Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKISGAIDAS DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSLA. LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IB SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

ii įvairiu atstūmę.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996

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

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

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TCKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS. SKUBUS IR TIKSLUS

PRISTATYMAS.

20 Metu Mirties Sukaktis
4U

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

Telef. 476-2345

(TO MODERNIŠKOJ KOPLYČIOJ
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŽEIMOS VALANDOS

Visos programos Ii WOPA,

Visuose mūsą skyriuose rasite didelį kiekį įvairią aukš
tos kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Informaciją i»- nemokamu katalogu prašykite mūsą 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsą skyriuose.

Lietuvių kliba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 2:30

COSMOS PARCELS EXPRESS

VAŠIAI:
Ckieafof
L»«tsvtą 
^iaotsvią 
‘•irę startą

'[ AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTL

'! TURIME

? KOPLYČIAS
\ VISOSE MIESTU 
J* DALYSE.

v*d4|* Aldone Deukm

Telefa HEmlock 4-2413

7157 So. MAPLEWOOD AVE 
CHICAGO, ILL. 6O62J

CORPORATION
488 Madison Avenue (tarp 51 ir 52 g-ves) 

FLOOR 21st.
NEW YORK, N. Y. 10022.

TeL: (212) 758-1150/1

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArd* 7-34U1

JUOZAPAS RACHUNAS
- BUTKUS - VASATTIS

1446 So. 50ta Ave, Cicero, HL Phone: OLympic Z-1443

£ “Lietuvos Aidai’
——» ..KAZĖ BRAZDŽIONYTe“

Programos vedėja

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vai. vak.

Šeštadieniais 7—8 vaL vak.
Visos laidos is WOPA stoties, 

banga 1490 AM.

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

2646 W. 71>t Street
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

— Jei žinote asmenis, kurk 
galėtų užmaukyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujiena* dvi sa 
vaire* netnokamaL

Apple-Valley, Minu. 55124 
So. Boston, Mass. 02127 
Bridgeport, Conn. 06610 
Chicago. 111. 50622 
Chrcago, IM. 60629 
Cleveland. Ohio 44134 
Fort Wayne, Ind. 46806 
Grand Rapids, Mich. 49504 
Hackensack, N. J. 07601 
Irvington. N. J. 07111 
Hartford, Conn. 06106 
Lakewood, N. J. 08701 
Lexington, N. Y. 12452 
Los Angeles, Calif 90022 
New Haven, Conn. 06511 
Newark, N. J. 07106 
New York, N. Y. 10003 
Naw York, N Y. 1001k 
Passaic, N. J. 07055 
Philadelphia, Pa. 19122 
Philadelphia, Pa. 19141 
Pittsburgh, Pa. 15203 
Wappingers Fails, N. Y. 12590 
Waterbury, Conn. 06710 
Worchesler, Mass. 01610 
Youngstown, Ohio 44503

7626 W. 150 St.
389 West Broadway 
T880 Seeview

West Chicago Avenue
West 69 Street
State Road
Beineke Road

2S0T 
5879 
1807 
63M8 Bridge St N. W 
112 Main St.
1082 Springfield Ave. 
518 Parle St.
241 Fourth Street 
Route 13A
960 S. Atlantic Blvd. 
1329 Boulevard 
698 Sanford Ave.
45 Second Ave. 
135 West 14 St.
42 Monroe St. 
1214 N. 5th Street 
4925 Old York Rd.
1307 E. Carson Street 
Hidden Hollow Apts. 
555 Cook Street 
144 Millbury Street 
309 W. Federal Street

612-432-7083 
268-0068 

203-367-2863 
B R 86966 

WA 5-2737 
884-1738 
432-5402 

GL 8-2256 
201-342-9110 

3746446 
246-9473 

FO 3-8569 
518-989-6742 

AN 1-2994 
LO 2-1446 

373-8783 
AL 4-5456 
CH 3-2583 
GR 2-6387 
PO 3-4818 
GL 5-9586 
HU 1-2750 

914-297-0261 
7561668 

$W 8-2868 
Rl 3-0440

Gyv. 2525 West 71st St. PETRAS BIELIŪNAS
bo. CALIFORNIA AVE. Phone: LAIxyette 3-3571

Jau suėjo 20 metų, kai negailestinga mirtis atskyrė ia 
mūsų tarjio mylimą vyrą ir tėvelį. Mes netekoine savo my-^ 
Ii m ia tįsio 1959 m. kovo 9 d. Jis buvo palaidotas šv. Kaži 
micro lietuviu kapinėse.

Nors laikas tęsiasi, liet mes jo niekad neužmiršime, 
gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.

Už jo sielą bus laikomos šv. Mišios sekmadienį, kovo 11 
dieną 15:15 vai. šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažny-J 
čioje, Marquette Parke. Maloniai prašome kartu su niurni? 
dalyvauti pamaldose.

Nuliūdę; žmona ir sūnų* su šeima

GEORGE F. RUDKINAS
So. LITUANICA AVK T*L: YAri* 7-1148-11M

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKXMTCS)

*<424 WEST STXX3TT 7-1 UI
2314 WEST 23rd PLAC1 Vilkink 7-4471
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* Hill*, PL >74-4411

P. J. RIDIKAS
S354 8*. HALSTED STREET Phono: TArd* 7-lfll

naujumo*, CHICAGO «. ill Salurday, March 10. 1979



Skaitytojų Baisai
Didžiai Gerbiamieji:

— Detr°ito Nietuvių Organi
zacijų Centro valdyba, renida-j 
ma lietuvišką pozityvią spaudą, i 

.... .... paskyrė Naujienoms 820 auką;baigiasi, skubiai.- •“ t ■ .. . . . ■ ... i7 , . 1 ir ja atsiuntė per Ant. Aaitena.
. 1 . • Dexui valdybai ir visoms ta vie-i 

Likusius nuo ■ • •i neta sudarančioms oigamzaci-' prenumeratos pinigus

J. Budrys, East Chicago,

išt akyli Naujienas, gerą 11* tei
singą tlienrašlį. Pus mane bl >- 

i gos naujienos, nes pradėjo akys 
silpnėti. Man jau yra sirr.kn 
skaityti, bet Ik? Naujienų būtų 
sunku gyventi ne tik man, bet

Mano kaimynė Elzė Widriene, ir visiems lietuviams. Linkiu 
gyvenanti Fennviiic, Michigan, jums viso geriausio iš visos šir-

, nesenai atšventė savo 76 met.i dies1”. Dėkui už laišką, gerus
2 gimtadienį. Lūdama ilgametė linkėjimus ir už auką. !

NAUJIENŲ skaitytoja, ji labai 
nerimsta jeigu kurią dieną lai- 
krašė o negauna.

• Vakar pastebėjusi, kad jos
prenumerata

• man atnešė
jums pasiųsti.

• metinės |
Widriene aukoja mašinų ton

alui, kad Naujienos dar ilgai 
^spausdintų atvirą lietuvišką žo- parašė išsamų laišką apie 

i pašto’ vėlavimą pristatyti skai-1 
tytojams laikraščius, nurodyda ! 
mas, kas yra darytina. Ta pro
ga jis iškelia politikierių ydas.
dėkui už laišką ir už 810 auką._________________________________________

— Benys Dunda, žinomas Ci- — ■ ..........................
cero apylinkės verslininkas, pa- vaj va^ ^yzaK 93.1 1-FM čiau įsigyti bilietai galioja, o jų 
remia lietuvišką spaudą ne tikLadįj0 stotį. Direktorių kolegi- dar neturintieji galės įsigyti 
prenmneratomis, bet ir auko-;^ sudaro Dalia Orantaitė, dr. koncerto dieną prie įėjimo. Vi
lnis. Dėkui už $7 auką. Įbtanguolė Tamulionytė, Paulius suomenė maloniai kviečiama.

-dį, kuris mus stiprina tremties 
-.gyvenime.
= Pritardamas savo kaimynei 
-ir pildydamas jos prašymą, 
siunčiu jums čeki su savo ir 
Widrienes geriausiais linkėji
mais.

Leo Venckus

— Amerik°s Lietuvių Tary" 
bos Lake County skyrius India
nos valsitijoje paskyrė Naujie
noms 825 auką ir ją atsiuntė 
per Kazį Valeiką. Dėkui valdy
bai iš visoms ją sudarančioms 
organizaci j oms.

— Ponia Matilda Chopulis, 
Rockford, Ill., atsiuntė tokį 
laišką: “Savo prenumeratą siun
čiu prieš visą mėnesį, kad jums 
nereiktų raginti ir daryti išlai
das. Rasite 82d viršaus. Tai už 
kalendorių ir Naujienų para
mai. Mes patys turime padėti

N«m«i, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
3 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMO K ĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į-

PETRAS KAZAN'A USKAS, Prez denUs

2212 W. Cermak Road Chicago, Hl- Virginia 7-774?

bus kiekvieną pirmadienį 10-H programa nauja ir įdomi. Anks- Ju0ZQ §motelio

Registruokite savo namus, 
biznius, sklypus pardavimui jau 
26-tus metus veikiaačioj Įstai
goj, o kirkdami pasiteiraukite.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

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

O GERIAUSIAI ČIA
LABAI ŠVARUS 2 butu namas tr 

garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.

$7,500 lengvu pajamų iš gražaus 
mūrinio namo Marquette Parke. Ga
za šildynlas, apsauga nuo potvynio, 
kaina $57,000.

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvyniu, 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, $50,000.

MODERNUS 2 aukštų mūro namas, 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

mis. Dėkui už 87 auką. |
— Illinois valslijos loterijoj! Alšėnas, Balys Auginąs, Rimas 

Aukštuolis ir Rytas Babickas.
_  A. Antanėlis išrinktas 

LKVS ‘,Ramovė’’ Omahos sky* 
riaus valdybos pirmininku, V. 
Gaidelis - seki-, ir S. Pangonis.
— iždininku.

— Birutės Smetonienės taip 
pat Antano ir Vytauto Smetono 
piano koncertas bus kovo 11 d. 
popiet Klevelando DNMP para
pijos salėje. Sol. Aldonos ir 
inuz. Jono švedo koncertas bus 
kovo 27 d. 8 vai. vak. Klevelan- 

• do Muzikos mokyklos koncertų 
salėje, 11125 Magnolia Dr.

— Antanas Skarnulis, Wilkes
- Bare policijos seržantas, kan
didatuoja resbublikonų sąrašu 
i to miesto merus. Jis žada AVil-

kovo 8 Big Pay Day lošime lai
mėjo 718, 26, 8 if r 5069. Trea
sure Hunt lošime laimėjo 22, 48, 
25, 29, 24 ir 21.

— Irenos Smielauskieiiės vado
vaujamo “Grandies” ansamblio 
15 m. sukakties koncertas Įvyks 
šį sekmadieni, kovo 11 d., 3 vai. 
popiet Jaunimo centre. Globė
jų komitetą sudaro ponios — 
Irene Kriaučeliūnienė, E. Motu- 
šienė, R. Kučienė, B. Lintakienė, 
Z. Pocienė, M. Jonušienė, V. Jo
nušienė ir D. Dumbrienė.

j

— Kovo 12. d. Klevelande pra
dedama nauja radijo programa 
lietuviu ir anglu kalbomis. Ji

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

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

PATRIA CO.
4207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento)

TeL 247-5081

r jį ------- ---- ------------- -
kes-Barre miestą padarĄ'ti pat* 

jraukliu ir saugiu.
— Inž. Grožvydas J. Lazaus

kas išrinktas Valstiečių liaudi
ninkų sąjungos Centro valdybos 
pirmininku.

I - PIANISTO MANIGIRDO 
j MOTEKAIČIO koncertas įvyks 
Į š-m. kovo mėn 18 d., sekmadie- 

(Įnį, 3 vai. popiet Jaunimo Ceri
ui tro Didžiojoj salėje. Koncerto

— S-L.A. 134-tos Moterų Kuo
pos susirinkimas Įvyks šeštadie
nį, kovo 10 d., 1:00 vai. p.p. Da
riaus-Girėno salėj, 4416 S. Wes
tern Ave. Bus SLA Pild. T-bos 
rinkimai ir seimo delegačių rin
kimas. Visos narės kviečiamos 
gausiai dalyvauti.

C. Austin, fin. sekr. (Pr.)

— Horoscopes or Astrological 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces. 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N. 
STATE St., Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai. 782-3777 or 
925-8392. Professional Member 
American Federation of Astro
logers. (Pr.)

— SPECIALI 20% NUOLAIDA 
UŽ 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
Daug įvairių puošmenų. Moka
me 84 už sidabrinį dolerį. Per
kame pašto ženklus ir pinigą 
kolekcijas. PATRIA, 4207 So. 
Sacramento. Tel.247-5081. (Pr.)

• Priimami asmenys, reika
lingi globos. Bus rūpestingai 
prižiūrėti. Teirautis tel. 436- 
6294. (Pr).

1

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

U D R A I T I S REALTY

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma i 
įdomi 250 puslapių knyga su, 
Krauta autoriaus troboje. ; B

Čikagos ir apylinkės lietuviai,\vajri apdrauda —INSURANCE 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at ; butų NUOMAVIMAS—paren- 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur Į 
gyvenantieji prašomi užsisa-j 
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai, j
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė.,
Chicago, IL. 60629.

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

TAVERNA IR SALĖ

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8531

pro
vincijoje ir sostinės srityje įvy
ko pats ‘kruviniausias mūšis 
tarp Kūnijos ir Vietnamo karių. 
Ten galėjo žūti apie 8,000 
namiečiu. 

G

ENERGY
WISE a

viet-

Vieno aukšto mūras su vei-j 
kiančia taverna, gražia sale ir( 
su 3 miegamų butu, mūriniu’ 
garažu taip pat su tuščiu skly-| 
pu. Beismante 
įrengia virtuvė. Stebėtinai žema J 
■kaina — tik 899,900. Pralobki- 
te greitai gražioje Brighton 

; Parko apylinkėje, netoli 46-tos 
į ir California. Skambinkite da
bar magišku telefonu:

j 254-8500
J
i___________________________ _________

yra baras Ir.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* mieeto leldlirų, 
Dirbu Ir užmietSIuoso greit, i 
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė.

Tel. 927-3559 ■

Š2—W M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tlfchrt $9* jKwneeiu! eutomobHle 

Liaiillty apdraudime* pendntflkMfit 
Kreiptis

PERSONAL
Asmeny Ieško

Se. ASHLAND AVE. 
5R3K775

HOROSCOPES
BY ANNA

Also character, card & palm 
ings. One visit to her will be of im
mense value to you. FREE gift with 
readings.

516 Diversey Parkway 
248-7514

read-

Kviečiame visus kurie įdomaujasi Florida, 
suvažiuoti į SUNNY HILLS

Kovo 10,11, ir 12 d. d.
ir taip pat 

Gegužės 26,27 ir 28 d. d. 
Dėl informacijų kreipkitės į:

V. Belecką, Sunny Hills — 904-773-3333
R. Keži, New York — 212—769-3300
J. Zuhavičių, New Jersey 201—381-3198
D. Dulaitį, Detroite 313—549-6878
J. Mikonį, Clevelande 216—531-2190
M. Kielą, Chicagoje 312—727-1717

J. VENCKAUSKAS 
REMODELING 

Atlieka įvairius namu 
teisymo darbus. 

Tel. 582-7606

IJETUVI8
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
[Town ot Like}

Dažo namus IŠ lauko h IŠ vidaus 
Darbas ęarantuotas.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

4iim wimiiiiniiiiii

1979 METŲ KELIONĖS Į VILNIŲ
1. BALANDŽIO 10 — BALANDŽIO 26 D.

2. BIRŽELIO 26 — LIEPOS 5 D. __
3. LIEPOS 34 — RUGPČ 2 D.

4. RUGPIŪČIO 21 — RUGPČ. 30 D.
5. SPALIO 2 — SPALIO 18 D.

1 ir 5 kelionės — 17 dienų Čikaga — Luxembourgas — Maskva 
(1) — Vilnius (5) — Ryga (7) ir‘atgal Maskva (1) — Luxembourgas (1) 
— Čikaga — Pilna kaina — $1195.00

2, 3 ir 4 kelionės 10 dienų — Čikaga — Lixembourgas — Mask
va (1) — Vilnius (5) ir atgal — Maskva (1) — Luxembourgas (1) — 
Čikaga • Pilna kaina $1095.00-

Kelionėje galima Luxembourge atsiskirti nuo grupes ir pasilikti 
Europeje iki 45 d. ir grįžti tuo pačiu bilietu.

6557 So. Tolman Ave. 
Chicago, III. 60629

— arba —

GORDON TRAVEL SERVICE
Prudential Plaza 

Chicago, III. 60601 
312-644-3003

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphonsi 
Wells peržiūrėta, “Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomh 
formomis.

LAIKRODŽIAI Ir BRANOINTBti

Pardavimas ir Taisymas 
UH WIST STRIKT

Tal®£: KlpsMIc
BUSS. OPP. -
Biznio Proga

IN TOWN
— Mieste

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St, Chica

su formomis — $3.90.

• Aleksandras Didysis buvo 
mažo ūgio, bet jo šarvai būdavo 
dideli, kad priešai išsigąstų ir 

1 pabėgtų.

Naujienoms reikalingas

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

SIUNTINIAI J LIETUVA
MARDA NOREIKIENĖ

2608 West 69th St, Chicago, Hl. 60629 « Tel.-WA 5-2787, 
Didelis pasirinkimas gero* rūšies Įrairių prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

Lknit use of diswasher 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.

Doni be a Bom Loeerf

j Marquette Parke, 2638 W. 
69 St., parduodama linksma lie
tuvių užeiga-tavema su namu 
5 kamb. butas, 2 mašinų gara 
žas, apsauga nuo potvynio ir ki 
ti pagerinimai.

Tel. 776-4959

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus 

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

j
HELP WANTED — MALE 

Darbininky Reikia

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

L. J. ČIAPAS
INCOME TAX SERVICE ..

Motery Public 
INCOME TAX SERVICE 

4Ž59 S. Maplewood. Tel. 254-74M 
Taip pat daromi vertimai, giminiu j 
iškvietimai, pildomi pilietybė* pra

šymai ir kitokį blankai. J

of
MIDLAND SAVINGS & LOAN

4040 S. .Archer Ave.
Tel.: 376-1522

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

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.

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

An equal opportunity employer

-BESTTHINGSINLIFE

UB Frank Ziptllt ITATV

IMSVftAKCf

^rate Farm Ute Insurance Company |

IŠNUOMOJAMAS šviesus 4 kamba-! ____ ..a^ed

rili butas Marquette Parke. Kabinėti- RETIRED PATT-RN MAKER 
nė virtuvė. ; por Maintenance of Wodden Foundry

Teirautis tel. 737-8534. 1 Patterns . . Set You Own Hours
MANUFACTURERS BRASS & 

ALUMINUM FOUNDRY 
3450 W. 127th St., Blue Island, IL 

E.O.E. M/F

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy reikia

REIKALINGA 
NAMŲ ŠEIMININKĖ

vyresnio amžiaus moteriai. Duoda
mas privatus kambarys su vonia ir 
TV. Gera alga. Geri vakaru priemies
čio namai. Reikia kalbėti angliškai. 
Teirautis angliškai 1-5 vai. popiet

Tel. 366-9435

ALTERATIONS 
WOMEN

Experience on dresses preferred. 
FULL OR PART TIME.

Permanent. Good Salary. Benefits. 
Employee Merchandising discount

EVANS
36 S. State St. - 13th floor 

Phone 855-2160

• IMMEDIATE OPENINGS ••

MACHINISTS į 4 
4 Openings—At Journeyman Level 
With experience in tathes, set-ups, 
O.D. and I.D. grinding, etc. Good 
starting salary. Excellent working 
conditions and fringe benefits. 
731-9700 or *

INDIANA FORGE
& MACHINE CO

3468 Watling Street | 
East Chicago, Indiana.

An Equal Opportunity femployer M/F

ADVOKATAS
CHARLES P. KAL & Associate* ' 

2649 West 63rd Street,
Tel. 776-5162

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. Seštalieniais iki 12 v.

Vakarais tel. 373-5047.
i

Raštinė veikia jau daugiau kaip
40 metu, patarnaudama klientams. Į 

—v

t
IAdvokatas

........ . ... , , JONAS GIBAITIS | 
enefits. CALL: | , j
(219) 398-0838 | 6247 So. Kedzie Avenue

Tel___  776-1225
Chicago, Illinois 60629 .

Darbo vai. nuo 9 iki, 7 vai. 
vak, šeštad. 9 vid. iki

I 
5
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