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IRANO TUR
UGANDOJE AŠTRIOS KOVOS EINA
ENTEBĖS AERODROMO SRITYJE

SOSTINĖ KAMPALA APSUPTA, PATS DIKTA
TORIUS IŠVYKO Į URSĄ

IRANO TURKMĖNAI PASIPRIEŠINO
MULOS CHOMEINI SAVAVALEI
PATS CHOMEINI ĮSAKĖ SUŠAUDYTI KELIS

ĮTAKINGUS TURKMĖNŲ GENEROLUS
NAIROBI, Kanija.— Iš Ugan

dos ateinančios žinios sako, kad 
sukilę Ugandos kariai priartėjo 
prie Entebės aerodromo, kur 
Idi Amino kariai paleido į suki
lėlius keliolika šūvių. Entebės 
radijo pranešimas sako, kad 
Tanzanijos kariams pastotas ke
lias į Entebę.

Prieš porą dienų pats dikta
torius Idi Amin paskelbė, kad 
Entebbe aerodromas uždarytas. 
Savo laiku Aminas ten laikė de
šimt naujausių sovietų karo 
lėktuvų, bet izraelitai twos lėk
tuvus visai sugadino, kad būtų 
labai sunku juos sutaisyti. Tie 
lėktuvai ilgiausius mėnesius ten 
stovėjo.

Entebę saugojantieji sargai 
pasakė, kad pats diktatorius, 
pasakęs kalbą, tuojau išvažiavo 
į Ursą, esančią 200, {pylių j pie
tus nuo Kampalos^Jdi Amin iš
sivežė visastris savo žmonas ir 
Vaikus. Iš Kampaloš niekas ne
gali išvažiuoti, ji aipsupta iš vi
sų pusių.

IZRAELIS BIJO ARABŲ 
PUOLIMO

JERUZALĖ, Izraelis. — Ofi
cialus Izraelio valstybės prane
šimas kalba apie taikos sutarties 
atneštą džiaugsmą, bet lzraelis 
nepasitiki arabais, nesijaučia 
labai saugus. Izraelis bijo, kad 
arabai mažiausiai lauktu mo
mentu neįsiveržtų į Izraelį ir 
nesunaikintų besitraukiančių Iz
raelio karo jėgų. Izraelis, nema
no, kad pultų gražias uniformas 
įsigijusieji Egipto generolai, bet 
galėtų pulti Saudi Arabijos 
aviacija, Sirijos ir Jordanijos 
kariai.

Izraelio karo vadovybė labai 
nepatenkinta už Baltųjų Rūmų 
sodo tvoros rėkiančiais arabais. 
Jie nesupranta, kad Amerikos 
įstatymai leidžia piketininkams 
šūkauti. Izraelio kariams įsaky
ta trauktis į Sinajaus rytinį pa
kraštį, bet taip pat liepta būti 
paruošties stovyje.

PALESTINIEČIAMS PATA
RIA SIEKTI TAIKOS

Izraelio karo vadovybė paruo
šė ir paskelbė naujus patvarky
mus Izraelio okupuotuose kraš
tuose gyvenantiems palestinie
čiams.

Izraelis pataria užmiršti Ara
fato vadovaujamą arabų grupę 
ir sudaryti pagrindą tikrų pales
tiniečių grupės, kuri galėtų da
lyvauti taikos pasitarimuose. 
Izraelio karo jėgos nesikišo į 
savivaldybės rinkimus, jos nesi-
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* Kovo 29: Diemoda, Bertoldas, 
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kiš ir dabar, kai bus renkami 
palestiniečių atstovai taikos pa
sitarimuose dalyvauti. Jordani
jos ir Gazos arabai turės teisę 
dalyvauti ruošiamuose rinki
muose. Okupacinė Izraelio ka
riuomenė prižiūrės, kad viena 
kuri grupė negalėtų primesti 
savo valios kitiems.

Vyriausybė įsakė okupacinėse 
srityse esantiems Izraelio ka
riams pasitraukti iš miestelių, 
kad arabai galėtų kuo laisviau
siai išsirinkti savus atstovus, 
ir kariuomenė turės dar pasi
traukti iš kelių didesnių miestų, 
kad kariai negalėtų daryti įta
kos balsavimo dieną.

Izraelis pasižadėjo pradėti tai
kos pasitarimus su Jordanijos 
atstovais. Izraelis norėtų, kad 
tuose pasitarimuose galėtų da
lyvauti išrinkti palestiniečiai, šį 
Izraelio karo vadovybės įsaky- 

rmą Izraelio vyriausybė pranešė - 
Egipto'prezidentui ir Jordani
jos karaliui. Painformuotas ir 
Amerikos prezidentas, siekiąs 
taikos tarp Izraelio ir Jorda
nijos.

PALESTINA PRIKLAUSYS 
NUO IZRAELIO

Izraelio karo- vadai pranešė 
okupuotų sričių gventojams, 
kad Palestina priklausys nuo 
Izraelio. Izraelis netoleruos Ara
fato teroristinių gaujų ir neleis 

: teroristinės Palestinos steigti 
Gazoje ir kairiajame Jordano 
upės krante kovai pasirengusią 
Palestiną. .

Izraelis nesikiša į palestinie
čių teisę savo nuomonei reikšti, 
bet palestiniečiai turi suprasti, 
kad Arafatas yra pasiryžęs su
naikinti pasirašytą taikos sutar
tį. Izraelis nori taikos ir nori, 
kad busimoji Palestina taikiai 
sugyventų ne tik su Izraeliu, 
bet ir su kitais kaimynais. Iz
raelis nesikiš, bet jis pasinaudos 
okupacine teise ir neleis pales
tiniečiams savo atstovybės per
leisti pačiam Arafatui arba tero- 
distinės jo gaujos žmonėms. Iz
raelio pozicija plačiai komen
tuojama.

Meras Bilandic rems 
Jane Byrne

CHICAGO, Ill. — Chicagos 
meras Bilandic 11-to wardo de
mokratų veikėjams pareiškė, 
kad jis pritaria minčiai, jog J. 
Byme taptų Chicagos burmist
ru. Richard Daley Jr. kalbėjo 
tame pačiame mitinge ir prašė 
visus veikėjus raginti žmones 
balsuoti už Byme. Į susirinkimą 
atėjo meras Bilandic ir tarė:

— Demokratų partijos veikėjų 
esu labai spaudžiamas, kad pri
tarčiau pasiūlymui rinkti Jane 
Byme Chicagos mero parei
goms. Aš ją indorsuoju. Ir noriu 
pasakyti, kad aš ją ir josios vy
rą remsiu, kaip ji rėmė mane ir 
mano žmoną.

Vėliau Bilandic pridėjo, kad 
jis.niekur nesikęls, betu gyvens 
Bridgeport*. ’

LIETUVOJE NYKSTA KARAIMAI
VYTAUTO DIDŽIOJO GVARDIJOS PALIKUONYS

TRAKAI, Lietuva. — Chicago 
Tribune korespondentas Mask
voje Jim Gallagher kovo 28 d. 
numeryje, ilgame straipsnyje, 
antrašte “Karaimai — išmirštan
ti gentis SSSR. Sovietų Lietu
voje išmiršta karaimų tikėji
mas”, aprašo kaip Vytautas Di
dysis penkioliktame šimtmetyje 
iš Krymo atsigabeno karaimų 
(Karaite) protėvius savo pilies 
Galvės saloje apsaugos parei
goms.

Netrukus Lietuvoje jų buvo 
5,000; jie garbino savo dievą ir 
kalbėjo turkų kalbai panašia 
nuosava kalba. Jie vadinosi ka
raimais (Karaites) ir toje keis
toje naujoje šalyje išlaikė gyvą 
savo kultūrą.

šiandien Simionas Kharchin- 
ko yra bilietų pardavėjas pilies 
muziejuje. Jis yra vienas iš 400 
Lietuvoje belikusių karaimų. 
Jis tebekalba savo kalba ir savo 
senas maldas, bet jo 12 metų 
amžiaus vaikaitis visiškai nieko 
nežino apie senąjį būdą.

Dailioje karaimų bažnytėlėje 
pamaldų nebuvo per ištisus me
tus. 80 metų amžiaus kunigas 
pamaldoms vadovauti jau nebe
pajėgia, o jam pavaduoti jauno 
nebėra.

“Mes kreipiamės į Krymą, kur 
kiti karaimai tebegyvena", sako 
Kharchinko. 66 metų. “Bet ir jie 
turi tik vieną kunigą. Manau, 
gausime melstis namie, žinote, 
mūsų senasis kunigas tikėjosi 
amžinai gyvensiąs, dėt to jis nei 
vieno-nepamokino atlikti tą 
darbą,.kai jo nebebus”...

Pavasarį laukan veržiasi ne tik vaikai, bet ir arkliai. 
Saulė ir žolė visus gaivina.

Dar viena gentkartė — dau
giausia dvi — ir karaimų kultū
ra Lietuvoje bus žuvusi. Jauno
ji karta nebegyvens glaudžioje 
bendruomenėje mažame Trakų 
miestelyje, pusiasalio gale.

Jie skirstosi po visą Lietuvą, 
kur gali pasidaryti karjerą, bet 
jų kalba ir tradicijos bus din
gusios.

Gabrielius (Gavriel) Roba- 
čevskis, 77 metų, kurio šeima 
per Pirmą pasaulinį karą buvo 
pabėgusi į Kaukazą, bet vėl grį
žo, “kad galėtume gyventi sa
vųjų tarpe", išaugino tris duk
teris senovės tradicijomis. Jos 
dabar mokytojauja Vilniuje ir 
Kaune. (Bus daugiau)

Krūties operacija 
palieka skausmą

WASHINGTON, D.C. — Gy
dytojai, moterų ligų specialistai, 
patyrė, kad krūties operacija 
kartais moterims sukelia skaus
mą, kartais lengvesnį, o kartais 
ir labai skauda.

Krūties nėra, ji išplauta ir gra
žiai sugi jusi. jokių vėžio likučių 
krūties ląstoje taip pat nėra, bet 
kartais sukelia skausmą krūties 
vietoje. Kartais susidaro įspū
dis, kad skauda krūtis, kurios 
nėra. Tokį skausmą sukelia nu- 
piauti nervų galai. Gydytojai 
pataria į juos nekreipti dėmesio.

— Omano šeichas pareiškė, 
■kad jis nekreips dėmesio į Bag
dado arabus, bet rems Egiptą ir 
Izraelį. Jis- neatsisakys pardavi
nėti jiems pUoliaą.- v a '

italams trūksta butu
ROMA, Italija. — Nedarbas, 

pinigų stoka, nedaug maisto jau 
kelinti metai kankina visus kraš
to gyventojus. Prie visų tų ne
gerovių prisidėjo didelė butų 
stoka.

Jaunesnio amžiaus italai ne
gali vesti, nes jaunavedžiai kar
tais tiek susimaišo, kad negali 
susirasti naujai šeimai buto. 
Šitas klausimas Italijoje darosi 
vis sunkensnis. Butus pardavi
nėjančių žmonių beveik nėra. 
Naujų namų statyba sustojusi, 
nes butų statyba sustabdyta.

Illinois upė gali 
dar pakilti

PEORIA, TU. — Potvynio r.u- 
nieko‘os sritys iš:lg".i Ilinojaus 
i— kuri gyventojams pridarė 
už milijonus nuostolių ir žalos, 
neramiai laukia kas bus toliau 
pavasario lietaus periodui pra
sidėjus, kai Ilinojaus upė tebėra 
pilna vandens ir dar gali būti 
blogiau, nuogąstauja Fulton ap
skrities bėdoj pagalbos (emer
gency) direktorius G. Burchett.

Ilinojaus upė iki antradienio 
nuseko iki pusantros pėdos ir 
prie Peorijos upės vandens gilu
mas yra 27.4 pėdos, tai jau yra 
mažiau negu 11 pėdų virš nor
malaus upės gilumo paviršiaus.

Pagal Nacionalinės Oro Tar
nybos pranešimus, iki ketvirta
dienio vanduo nuseks dar porą 
pėdų, bet Armijos Inžinierių 
Korpusas perspėjo nuo tvano 
pabėgusius dar pakentėti su grį
žimu į namus, nes pavasario lie
tus upėse vandenis gali greitai 
vėl pakelti. Dar daugybė namų 
sritys* aplinkui ‘Rorėe, > Chilli-

Bando išgelbeti buvusį 
premjerą Bhutto

HEIDERABADAS. Pakistanas. 
— Nuversto premjero Zulfikar 
Bhutto advokatas kreipėsi į dik- 

. tatorių gen. Zia. kad nekartų 
veiklaus darbiečio. Bhutto mi- 
nisterių kabinete gen. Zia buvo 
krašto apsaugos ministeris. Ge- 

į nerolas Zia, susitaręs su kitais 
kariais, padarė perversmą, su
ėmė premjerą ir atidavė teis- 

|mui. Aukščiausiajame teisme 
! buvo išnagrinėta byla ir Bhutto 
buvo ištekintas, nes nebuvo įro- 
dvmu, kad Bhutto būtu ka nu- 
žudęs. Aukščiausiasis teismas 
išteisino, bet diktatorius suruo
šė kitą teismą, rado kreivus liu
dininkus ir nuteisė mirti. Prem
jeras Bhutto neprisipažįsta kal
tas, todėl jokio pasigailėjimo 
prašymo nerašė Tokį prašymą 
parašė advokatas ir visas Pakis
tanas laukia diktatoriaus spren
dimo.

— Jeigu diktatorius, padaręs 
perversmą, ryžosi mane sunai
kinti, tai joks prašymas negel
bės. Jis nenori būti patrauktas 
teisman už vyriausybės nuver
timą. — pažymėjo Bhutto.

Susirėmimai Viet
namo pasienyje

BANGKOKAS, Tailandas. — 
Vietnamo ir Kinijos pasienyje 
jau kelinta diena vyksta susirė
mimai. Apsišaudoma ne tik kul
kosvaidžiais. bet ir artilerijos 
šūviais. Kinijos ir Vietnamo 
ministerial turėjo sueiti ir ap
tarti visus pasienio incidentus, 
kad jie nepasikartotų. Vietna
mas nesutiko tartis, nes kinie
čiai vis dar tebeapšaudo vietna
miečius. O Kinija apšaudo savo 
kaimyną todėl, kad jis .supla
nuotus ir aptartus pasitarimus 
atidėjo neribotam laikui.

Pluoštas maiste 
išvaro vėžį

BALTIMORE. Md. — Gydy
tojai specialistai turi pagrindo 
manyti, kad tamtikrų augalų 
pluoštas maiste išvaro vėžį iš or
ganizmo. Jie pastebėjo, kad 
pluoštą ėdantieji galvijai vėžio 
neturi. Gydytojai mano, kad 
pluošte yra medžiagų, kurios 
išvaro vėžį. 

«
Dar ims daug laiko, kol pluoš

to klausimas bus galutinai ištir
tas ir išaiškintas. Jeigu spėlio-
jimas pasitvirtintų, tai būtų pa-« CHICAGO.—Demokratų Ran- 
laima žmonijai. Į didatė į miesto merus J. Byrne

------------------ j senų žmonių, audiencijai YMCA 
namuose, 4ŽH W. Irving Park, 
be kitų sumanymų, pažadėjo 
įsteigti specialų teismą teisti 
piktadarius, kurie skriaudžia se
nesnio amžiaus piliečius, juos 
užpuldinėdami ir apiplėšdami. 
Be kitko, bus sustiprinta polici
ja prie pinigų keitimo kontorų

cotte,' East Peoria ir Liverpool.t (currency exchange), ’fccfr dau- 
tebėra po trijų pėdų gilumo £ur- gausia suptus. tyko jblogo*; va 
vino vandens. . « y -.'-l- žmones — piktadariai.

— Aukščiausias JAV teismas 
atmetė Chicagos policijai duotą 
teisę sustabdyti ir krėsti kelei
vius bei mašinas. Tokioms kra
toms policija turi turėti teismą 
leidimą. Be leidimo policija ne
gali krėsti.

TEHERANAS, Iranas. — Ga-
linga ir gausi turkmėnų kilmės 
iraniečių mahometonų gentis la
bai griežtai užprotestavo prieš 
mulą Chomeini ir jo vadovauja
mą “revoliucinį komitetą”.

Turkmėnus padrąsino kurdai, 
ne tik neįsileidę Chomeini par
tizanų į kurdų apgyventas šiau
rės ir vakarų Irano sritis, bet iš
siderėję kelias koncesijas iš Ira
no valdžios ir kariuomenės va
dovybės. Turkmėnai reikalauja 
tų pačių privilegijų.

NORI IŠAIŠKINTI 
ŽUDIKUS

Turkmėnai reikalauja, kad 
tuojau būtų peržiūrėtos visos 
nužudytų turkmėnų karių bylos 
ir nubausti visi žudikai, veikę 
mulos Chomeini priežiūroje ir 
nužudę įtakingus Irano karius.

Turkmėnai yra įsitikinę, kad 
mula Chomeini yra vyriausias 
žudynių organizatorius. Turk
mėnai neleis “revoliucinio ko
miteto” nariams įžengti į turk
mėnų tankiau apgyventas Irano 
sritis. Turkmėnai griežčiausiai 
atmeta Chomeini paruoštus "Is
lamo respublikos” planus ir ne
pritaria Chomeini savavalei. 
Turkmėnai yra pilnateisiai Ira
no piliečiai ir jie neleis atsiliku- 
siems muloms primesti turkmė
nams atsilikusiu mulu Korano c 4r
interpertacijos ir “islamiškos 
tvarkos".”’

Turkmėnų srityse atsiradę 
partizanai meta savo uniformas 
ir bėga į sostinę, kur partizanų 
skaičius tuo tarpu yra pats di
džiausias. Į kalnus pasiųsti Ira
no kariai turkmėnai netiki, kad
Chomeini būtų šventas žmogus. 
Jie kaltina Bachtiarą. be reikalo 
pakvietusį Chomeini namo.

KURDAI GERAI SUGY
VENA SU KARIAIS

Irano kurdai labai gerai sugy- 
i vena su Sunandai forte esan

čiais Irano garnizono kariais. 
Karo vadovybei yra žinomos 
Irano valdžios padarytos naujos 
koncesijos kurdams. Irano val
džia nemato jokio reikalo siųsti
daugiau karių ar ginklų į fortą, 

i Kurdai nesirengia atsiskirti nuo 
Irano. Jie tik reikalauja, kad 
“revoliucinio komiteto” gaujos 
nekeltų kojos į kurdų apgyven
tas sritis.

Turkmėnų ■''’kalavimai gali 
labiar -u.krėsh mulos Chomeini 
gr' . fk.zargano vyriausybėje ir 
visoje si'temoje.

Jane ramina senius
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ASSETS OVER $465.000.000

Alšėnuose 
Kr exo,

YOU'LL RUN INTO TROUBLE IF 
THERE'S A SUDDEN STOP WHILE 
YOU'RE FOLLOWING TOO CLOSELY

AN ITEMIZED MONTHLY STATEMENT Showing all 
transactions made in your account.

ATTRACTIVE PLASTIC ACCOUNT CARD replaces the 
cumbersome passbook.

idenTIKEy securrty service for quick and positive 
signature verification.

MONEY SERVICES at participating Jewel Food 
Stores to make deposits, withdrawals and to cash 
checks. (Available Soon)

TRANSMATIC LOANS automatically makes your 
Standard Federal mortgage payments each 
month.

HIGHER THAN BANK INTEREST RATES for your 
money.

DON'T CUT IN BETWEEN CARS'W 
THAT ARE ALLOWING SAFE įį 
FOLLOWING DISTANCES...

PEE PAID TRAVELERS CHECKS and free notary 
service.

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
DAR KITUS SKAITYTI 

DIENRAŠTĮ ‘'NAUJIENOS”

. ... ■••xx-Y

...

The STANDARD PLUS ’ Account offers a number 
of financial services conveniently packaged to 
help you manage your money better, it’s the sav
ings account that has all the features of a 
passbook PLUS a whole lot more!

PRESTIGE* emergency cash service available in 
4500 savings and loan locations in the U.S.

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

WttSSIMYDWW&

direct DEPOSIT of your government checks each 
month to your standard plus’ account.

TRANSMATIC SAVINGS automatically transfer funds- 
from your checking account to your STANDARD 
PLUS' account.

another new service from

3- oji kuopa — Dziewieniszki,
4- oji kuopa — Graužyszki.
310 Bn. (kapitono Gantauto;

Turim Operą, Dainavos, Čiur
lionio ir kitus ansamblius. Jie 
surengia ir stato dramas, opere
tes, dainų ir šokių festivalius. 
Visi jie geri, reikalingi ir mes 
juos remiame. Bet jie yra lyg 
uždari ir skirti lietuvių visuo
menei. O mums reikia išeiti į 
viešumą su muzikos, meno kū
riniais ir parodyti amerikiečių 
visuomenei, kad esame aukštos 
kultūros tauta. Mes turime kom
pozitorių, kurie sukūrė simfoni
jas, bet jos nebuvo išvydusios 
dienos šviesą.

1976 m. balandžio mėn. 25 d., 
dr. V. Balčiūno iniciatyva, buvo 
surengtas Jungtinių Amerikos 
Valstybių 200 metų Nepriklau
somybės minėjimas — koncer
tas. Programą išpildė Čikagos 
simfoninis orkestras, dirigentas 
Henry Mazer. Koncerte dalyva
vo sol. Prudencija Bičkienė ir 
sol. Algirdas Brazis, simfoniniai 
kūriniai Vlado Jakubėno. Kon
certas plačiai nuskambėjo ame
rikiečių spaudoje ir radijo ko
mentaruose su gerais įvertini
mais.

Einant anksčiau paminėtais 
keliais, yra sudarytas komite
tas, kuris savo vardu ir atsako
mybe rengia simfoninės muzi
kos koncertą. Pasaulinio garso 
dirigentas, maestro Henry Ma
zer, su 80 narių Čikagos simfo
niniu orkestru išpildys mūsų 
kompozitorių simfoninius kūri
nius. Programoje: Mikalojaus 
Čiurlionio simfoninė poema — 
•‘The Sea’! — Jūra, Vlado Jaku-

nųjų ir 
ęajaoai

Kaimo pulko batalionai turė
jo būti išdėstyti šiai]):
> 301 Bn. (majoro Keželio; for- 
maVipiosi viela - Mariampolė): 
r B-6<> štabas. pionierių būrys
1 j- 1-oji kuopa — Ašmenoje,

2-.o.įi kuopa — žiiprąny,
p-eji kuopa Sakowicze, 

H>ji kuopa — Kucewiczc.
j 3(ĮŠ Bn. (majoro Andriūno; 

. h'Mk Ukmergė):
2 Bifio štabas, pionierių būrys 
į- lįįi

2-pji kuopa

HOME OFFICE
4192 Ąrcfif*’’.Phone 84 7 1140
Garfield Rkžęe:
$141 Archer Avphuf Phone 7F‘ 2CC
47tb p nd Rockwell:
2555 West 4 7Fi Street Pho

norais pagrįstas. Sąkoma, kad *' 
skęstantis ir.liž tari tvos ($kpstu* 5 
vp) stveriasi" ^Lietuvių daug 
patriotų, kurie ir abejodami, tr<| 
kėjosi viena mirtina liga kitos'š, 
mirtmos ligos atsiginti, su vo
kiečių nacių pagalba rusų bolše
vikų marą sustabdyti, (^vokie
čių naciai tubs' lietuvių- gerus 
norus panaudoję eventuąlei lie
tuvių rezistencijai palaužti, to 
nieko nepasakančio “Vietos , • 
Rinktinės” pavadinimo priedan
ga kuo daugiau lietuvių tautos 
jaunųjų jėgų ne savo rankomis 
sunaikinti. Vietinė Rinktinė bu
vo ne vieno jos steigėjo ir vado 
gen. Plechavičiaus ir ne. vienų 
žemaičių tragedija, bet ir visos 
Lietuvos tragedija.

Apie nelemtos /Rinktinės liku
čių paskutinį atsidūsėjimą ir 
apie Amžiną Atilsį “kautynėse” 
tarp Sedos ir Barstyčių, tikrai 
žemaičių žemėje, nemaža buvo 
rašyta mūsų spaudoje pačių ta 
Scila ir Charybdi gyvais, išvai- 
ravusių lietuvių. Dėl to ir Ple
chavičiui tas garbingas žemai
čių Generolo prievardis (nepel
nytai) pradeda prigyti. .

Naujienose tilpus reportažui ; 
apie parengimą Povilo Plecha
vičiaus įamžinimą kaip Žemai
čių generolo, vienas buvęs vy
resnis tos Rinktinės karys at
siuntė Naujienų Redakcijai foto-

Hickory Ldmbkr* < -
9357 SoutfT Robeys Road. Phone 598*5050 23 North Mam Street. Pho** 627*1140
Hickory M?A»: - Auroca:,
Ka Creek Cenhr. Phone 599-1977 JQrWerfi Ga*ena Bcu^ev^d. Phorte: 992-1M0
Downers Grove: Boulder Hill: , --*• Į; .
5 X Freest Averse Phone 963-1140, ’ Phom 897 *7?%,

B-no štabas, pionierių būrys 
ir 1-oji kuopa Jašūnuose.

2- oji kuopa — Turgiele,
3- oji kuopa — Rudniki,
4- oji kuopa — Wielkie Sole- 

czniki.

IF YOU DRIVE AT THE 
SPEED STAY IN

THE Rf&tjr LANE.

I-ulko štabo buveinę Viet. 
Rxki. Vadas leido man pačiam 
pasirinkti.

Gegužės mėn. 2 d. visi tiys 
pulką sudarą batalionai buvo 
kelyje į Vilniaus Krašta. 301-as

kopiją pik. T. Vidugirio straips
nio “Iš nesenos praeities”, iš 
kurio matyti, kad gen. Plecha 
vičiaus kaip generolo veikla pa-f formavimosi vieta Seredžius, 
sižymėjo skaudžia tragedija ne1 
vien Vakarų Lietuvoje, bet ly
giai ir Rytų, taipgi visoje Lie
tuvoje, ir žemaičiai patys jo ne- 
sisavina ir kitų — ačiū — ne
prašo. > ~ jpr.

Seką pulkinSiko T. Vidugirio 
strmpšms.—

VIETINĖS RINKTINĖS 
KAUNO PULKO 

TRAGEDIJA

You will appreciate the many benefits offered by the 
standard plus* Account, write for all the facts or 
stop in at arty of oumme convenient locations and see 
a savings counselor for complete Information.

1944 m. balandžio mėn. 27 d., 
būdamas Panevėžyje, telefonu 
gavau Vietinės Rinktinės Vadoj batalionas Ašmenos rajone skir- 
Gen. P. Plechavičiaus, įsakymą,įstėsi į kuopoms nurody-tas bu- 
kuriuo buvau paskii*tas Vieti-i beines. 308-as batalionas buvo 
nės Rinktinės Kauno pulko va-j^ellėnėje geležinkeliu iš Utenas 
du. Vėliau šis įsakymas buvo,! Ašmenc's geležinkelio stotį 
patvirtintas raštu. 1310-as batalionas buvo pilnos

Pulko sudėtin įėjo 301, 30S! 
ir 310 batalionai. Pulko štaba 

■turėjau suformuoti Panevėžyje
ir su juo gegužės mėn. 2 d. Kau-; 
he prisjungti prie vieno’, iš Se
redžiaus į Vilniaus Kraštą, vyk
stančių, batalioną.

Gegužės mėn. 2 d. Vietinės! 
Rinktinės Vadas žodžiu man! 
nurodė apystovas ir pavedė:

Aypstovos: a) Pulko daliniai,. 
SS vadovybei reikalaujant, blaš
komi atskiromis kuopomis Vii-; 
niaus Krašte.

b) Batalionai ir net kuopos; 
operatyviniu atžvilgiu paimtij 
SS vadovybėm

Įsakymas: a) Susitarus suj 
“Bandenkampfstab in- Litauen” 
(Vilniuje), sutelkti išblaškytus 

! dalinius, tikslu užbaigti jaunų! 
j kareivių apmokymą, apginkla. j 
mą ir aprūpinimą technikos bei! 
itenidantūros turtu.

Čįa pat Vietinės Rinktinės! 
Štabo 1-asis skyrius davė man' 
I : 300.000 mastelio žemėlapį,! 
kuriame buvo nubraižytas pul
ko faliniu išdėstymas ir raudo-

Icnkų partizaną užimti

Per 22 laisvo gyvenimo me-1nes:’ tai politine-diplomątinė kę> 
tus Lietuva pasiekė aukštą visų j va ir kultūrinė bei meninė, 
mokslų, kultūros ir meno lygį — 
tokį, kokį turi didžiosios Vaka
rų Europos valstybės. Mes esa
me dvidešimtojo amžiaus gene
racijos gyvi liudininkai, nes 
matėme savo akimis baisios ver
gijos antplūdį Lietuvoje 1940 
metais birželio 14-15 dienomis. 
Rusi'os raudonojo caro Stalino 
a-mijes plūsta per laukus ir 
miestus, nesutilpdami keliais, 
tankai e. na per rugiais ir kvie
čiais žaliuojančias dirvas, palik- 
aami tJc juodą purvyną.

Lietuvos valstybė sugriauta, 
tauta pavergta. Jau pirmomis 
valandomis okupantas pradėjo 
tautos žudymo veiksmus. Nerei
kia aiškinimų ar komentarų, kai 
tauta išgyveno kraujo puotą, o 
mes visi tai žinome. Galima tik 
pridėti, kad buvusi baltojo Ru
sijos caro vergija Lietuvoje, ku
ri tęsėsi per šimtą dvidešimt tris 
metus, nebuvo tokia žiauri ir 
neišžudė tiek daug gyventojų. 
O Lietuvos okupacija tebėra iki 
šiai dienai. Okupantas siekia 
tautos papročius ir tradicijas 
panaikinti, kultūrą, meną ir vi
sus mokslus sumenkinti, istori
jos mokslai suklastoti. Dainavos 
šalis, dainuojanti tauta, šiandien 
— verkianti tauta. Ir bekalbė - 
bežadė tauta, lyg žvėris geleži
niame narve uždaryta.

Mes, gyvendami laisvoje šaly
je, dėkime visas pastangas, kad 
Lietuva būtų atstatyta į laisvą 
ir nepriklausomą gyvenimą. Mes 
turime dvi galimybes ir priemo-

JEAN VANCE, Balzeko muziejaus Moterų Gildos pirmininkė, 
Chicagos Lietuvių Moterų klubo pirmininkė, pasižymėjusi 
veikėja daugelyje kultūrinės veiklos parengimų, lietuvių ir 
kitataučių tarpe. Labai nuoširdžiai remia Lietuvių Kompo
zitorių simfoninės muzikos koncertą. Ji tiki, kad lietuvių kom
pozitorių kūryba verta pristatymo aukštoje muzikinėje aplin
koje, kaip yra padaryta dabar. Jean Vance pritaria profeso
riaus Žilevičiaus mintims šio koncerto proga: “Toks žygis yra 

istorinis. Išeivijos lietuvių muzikiniame gyvenime 
bus istorijos garbingai atžymėtas”.

bėr.o “Forest Festival’’, Sės. M. 
Bernardos S.S.C. “Lithuanian 
Rhapsody” ir Juliaus Gaidelio 
•‘Symphony Nr. 4”.

Rengimo komiteto vardu pra
šau lietuviškąją visuomenę šia
me didingame koncerte daly
vauti. Jūs paremsite sunkų ren
gėjų darbą ir atiduosite mūsų 
kompozitoriams pagarbą už jų 
sunkų kūrybinį darbą. Jūs ap
vilti nebūsite. 80 narių orkest
ras savo instrumentų dangiško 
grožio garsais kalbės mums tau
tos džiaugsmus ir liūdesį. Sim
foninė muzika yra muzikos me
no viršūnėse.

Antanas Zumaras

-310 batalicYias g'ėkžinkeliu 
nuvyko Į jam skirtą Jašūhą ra
joną, kur turėjo išsįškiis,y;i, 
kaip SS vadovybės buvo i’ti.-.y- 
ta. Dar kelionės mėtų ' buvau 
pareiškęs ryšių karihiūkui pi 
310 bataliono, kpt. y. Bank, k.:J 
ypač pavojinga, siųsti*, atskirą 
kuopą į Rudniki miestelį, kurio 
rajone veikia. 3.000. raudonąją 
partizaną. Ryšių_ karininkas su 
mano nuomc'ne sutiko ir paža
dėjo kreiptis i “Bandenkampf- 
stab’ą”, kad leistą su kuopa pa
silikti Jašūnuose. B-no vadui 
įsakiau kuopos į Rudniki nesi
ųsti itfelaukti mano tuo reikalu 
patvarkymo.- , .' ■

1944 m. gegužės 1 d. Vilniuje 
pasiteiravau “Bandenkaniprs:a- 
b’e”, kada galėčiau . pasimatyti 
su to štabo viršinuiku, Obersr 
leutn. Michow’u pasikalbėti pul
ko reikalais. Gavau atsakymą, 
kad MichcXv’o tą dieną Vilniuje 
nebus. ■ . -

(Bus daugiau)

kuopų sudėties 
rai kuopoje.

Vietoj etatuose numatytų^33 
lepgv. kulkosvai^ž.ų .bgBk 
rėjo po 16/ Nūmaly5įjųJ‘4 su^ 
kiųjų kulkosv. ir 2 grata.sv— 
džių kuopos 
šaudmenų tebuvo kiekVienc-m 
šautuvui po 45 ir lengv. Ra .^.. 
po i.ooo

Ryšių priemonių pulko Šlu
bas, batalionų štabai .r s 
neturėjo jokių. Iš savo postovio 
vietų kuopos ir b-nų šiaua. nu
sirišti su pulkų .suuju j- 

nuolatinio pašto ieie|ono un-1 > 
pagalba. Šis tinklas uevisur bu' 
vo. j

Visi be išimties batalionai iš
komplektuoti tik iš savanorių, 
netarnavusiu anksė au kariuo
menėj ir visiškai nepareng ą 
žygiams ir kautynėms.

Pulko išsiskleidimo majore 
veikė 15.000 — 20.000 Aliną 
partizaną ir 2.000 — 3.000 rau- 
dobąją partizanų. Su ]■*£» -
kas turėjo stoti į kovą.

1944 m. gegužes įnėifS ĮL po
piečio valanlomis puiko šiaūas 
su 310-ju batalionu ąLVj.cj ge
ležinkeliu iš Kauno -į Vihi.ų. 
Štabą sudarė: gen. št.-niajoru5 
Impuleviėius — štabo viršmm- 
kas, kpt. Kaupas —/adjutantas 
ir 3 puskarininkiai — raštinin
kai. Pulko štabas laikinai įsi
kurdino Jėzuitų g-vėje 3,: drau
ge su 306 B-no štabu.

Dėl jo išpūstos menkystos kentė visa Lietuva
Naujienų Nr. 69 ąų metų k<P ko, jog ir pragaras;geriausiais 

vo 24 d. tilpo A. Pleškio įdomus 
reportažas, pavadintas “Žemai
čių generolas Povilas Plechavi
čius', kuriame aprašytas kovo 
11 d. Čikagoje surengtas naujai 
išleistos gen. Povilo Plechavi
čiaus monografijos iškilmingas 
pristatymas lietuvių visuome
nei, kunamę kalbėtojai katalo- 
giška tvarka suskaičiavo dide
lius ir nedidelius generolo žyg
darbius, bet nė vieno žodžio ne
pasakė apie “Vietinę Rinktinę”, 
kurios gen. Plechavičius buvo 
steigėjas ir vyriausias vadas.

Be abejo, tai buvo daryta ge
riausiais norais, bet patirtis sa-



Detroito naujienos
Švyturio Jūrų Šaulių valdybos

darbingas posėdis
Posėdis įvyko Broniaus ir 

Gražinos Valiukėnų namuose, 
2084 K'nmore, Dearborn Hts. 
Susirinkime dalyvavo kp. pirm. 
A. Šukys, vicepirm. B. Valiukė- 
has, sekretorius J. Braziūnas, 
‘‘Pilėnų” stovyklos administ. 
Št. Lungys, ižd. V. Rinkevičius.

St. Lungys su žmona, A. Bu
kauskas, J. Kinčius, D. žebrai- 
tienė ir kiti. Į Los Angeles Dau
manto kuopos dešimtmečio 
šventę vyks pirm. A. Šukys su Į 
žmona ir V. Rinkevičius. Jūros j 
Šaulių tradicinė diena Įvyks 

| šiais metais rugpiūčio 11 dieną
Detroi

to Švyturio Jūrų šaulių kuopa.
“Pilėnų” stovyklos atidarymas

informacijai narys A. Sukaus-1 Union Pier. Rengėjai— 
kas, parengimų vad. P. Bukšnys, 
“Pilėnų” statybos vadovas A.
■Šiurkus, kultūriniams reik, va- ir pavasarinė išvyka įvyks gegu- 
dovė D. žebraitienė, pavaduo- žės 3 ar 10 dieną. Tiksli data 
tojai K. Ramanauskas, P. Jocius, bus paskelbta vėliau. Einamuose 
ūkio vadovas J. Kinčius, mote- reikaluose buvo aptartas pa
rų vadovė A. Šukienė ir pava- minklo statymas. Apie tai buvo 
duotoja St. Paulikienė. | daug kartų rašyta, bet tas dar

bas kol kas nejuda. Per Atvely
kį numatyta suruošti šaulių va
karonę Lietuvių namuose su 
menine programa ir šokiais. Nu
tarta išleisti kuopos biuletenį.

• * 5
Radijo klubo metinis 

visuotinis susirinkimas

žės 3 ar 10 dieną. Tiksli data

duotoja St. Paulikienė.
Posėdį pradėjo kp. pirm. A. 

Šukys.. ..Atsistojimu, buvo pa
gerbti kuopos mirusieji: Juozas 
Karpus ir Jonas Balsys. Praeito 
posėdžio protokolą perskaitė 
sekr. Juozas Bražiūnas. Iš kasi-; 
ninko V. Rinkevičiaus praneši-[ 
tno paaiškėjo, kad kasoje dabar- ( 
tiniu metu yra 4.200 dol. Plates- j 
nį pranešimą padarė pirminin- ■ 
kas A. Šukys.

r*
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KAS YRA BR. KVIKLYS?

viso stebėtina, kertei jų 
i telegramoj reiktų ieškoti drau
go apleidimą, kai atkreipiamas 
<lėmesys į savos tautos pavergi- 

I mą ir prašoma viešumon kelti. 
Koki kreiva ir nenusunananli 
Kviklį ’ logika! Kiek mažai jis 

(tesupranta, kaip paveikliai turi

Susirinkimas įvyko kovo mėn.
18 d. Šv. Antano parapijos pa
talpose. Susirinkimą pradėio vi- 

šiais metais Čikagoje įvyks cepirm. Alfas Šukys, perskaitė 
Š.S.T. atstovų visuotinis šuva- darbotvarkę ir pakvietė klubo 
žiavimas gegužės mėn. 19 ir 20 . pirm. Ritą Garliauskaitę pada- 
dienomis. Bus renkami į centro ryti pranešimą. Panelę pirmi- 
vąldybą ir kontrolės komisiją . nįnkę reikia pagirti už aiškų ir 
pareigūnai. Į suvažiavimą iš kondensuotą pranešimą. Prane- 
Detroito vyks pirm. A. Šukys su Šimas užtruko gal tiktai apie 7 
žmona, vicepirm. B. Valiukėnas,

visų 
kai.
ninku pranešimus papildo sek
retoriai, finansų sekretoriai ir 
kontrolės komisija. Už trumpą 
pranešimą pirmininkei R. Gar- 
liauskaitei sakau “valio!”-

Kas yra Vytautas Kutkus ir ko jis siekia?

minutes. Taip turėtų daryti ir

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

• RŪPESTINGAI ISPILDQMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI ’ • KOSMETIKOS REIKMENYS

Ątdąra šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 ual. vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vaL vak.

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206
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Sekė sekretoriaus V. Valio 
skaitymas net dviejų protokolų, 
iždininko Antano Janušio ra
portas ir Revizijos komisijos 
pirm. K. Razausko aktas. Atro
do, kad Radijo klubas finansi
niai ne taip jau blogai stovi. Po 
diskusijų visi pranešimai priim
ti rankų plojimu. Buvo ir nusi
skundimų, kad mažai gaunama 
komercinių skelbimų, be kurių 
Radijo klubas negali įsiversti. 
Aš siūlyčiau Radijo klubo va
dovybei surasti žmogų, kuris 
rūpintųsi komerciniais skelbi
mais. Radijo klubas kasmet pa
pildo savo kasą, suruošdamas 
gegužinę po stogu. Taip pat bu
vo nusiskųsta, kad reikalinga 
jaunesnių redaktorių — prane
šėjų. Aš galvočiau, kad iš karto 
niekas nepasidaro geras redak
torius. Visi padaro klaidų ir iš 
klaidų mokosi. Tad į vieną kitą

Kiek aš žinau, V. Kutkus yra Kutkus neieško palaidos masės 
LB Detroito Apylinkės valdybos 
narys, o gal ir fronto bičiulis, 
bet jis pats teigia, kad ne. Jis 
tvirtina, kad “visi lietuviai turi 
priklausyti, priklauso ir turi pa
klusti LB vadovybei. Kas ne
paklus ir nerašys LB iš didžio
sios raidės, tas nori palaidos lie
tuvių bendruomenės (š.m. vasa
rio 1 d. “Drauge”, A. Nakas).

štai ką V. Kutkus rašo fron
tininkų oficioze “Į Laisvę” 
Nr. 68, 1976 m., po savo nuotrau
ka. Cituoju: “Altos vadovybės 
žmonės būtų susipratę praplėsti 
Altos apimtį, Altos ribas, kad ji 
apimtų ne tik organizuotus lie
tuvius, bet ir organizacijoms ne
priklausančius”. Ar tik čia V.

klaidą perdaug nekreipkime dė
mesio, redaktorių ir 
atsiras.

pranešėjų

Revizijos
Išrinkti:

KVIEČIAME Į NAUJIENŲ

Sekė Valdybos ir 
komisi j os rinkimai.
pirm. Rita Garliauskaitė, vice
pirmininkais — Alfas Šukys ir 
dr. Algis Barauskas, sekret. Vy
tautas Valys, fin. sekret. Algis 
Janužis, kasininku Antanas Ja
nužis, direktoriais — Vincas 
Kankalis, Petras Marčiukaitis ir 
Petras Bliūdžius, tvarkdariu — 
Feliksas Blauzdys, valdybos na
riais — Danutė Petrauskienė, 
Vincas Tamošiūnas, Stasys Pet
rauskas ir Juozas Kinčius. Susi
rinkimas užsibaigė geroje nuo
taikoje. Ant. Sukausimas

visuomenėje?

V. Kutkus ieško palaidos ma
sės per Altą, jis stengiasi supiu- 
dyti lietuvį prieš lietuvį, organi
zaciją prieš organizaciją. Jei kas 
nesutinka, tai bando pravesti 
neteisingus LB Apylinkės val
dyboje nutarimus. Praeitais me- 
metais per LB metinį susirinki
mą su ponia J. Damušiene iš
provokavo, kad Vasario 16-sios 
minėjimą, kurį per 35 metus 
ruošė Detroito Lietuvių Organi
zacijų Centro Valdyba, ruoštų 
kartu ir LB Apylinkės valdyba.

Tokias nesąmones gali viešai 
kelti tiktai V. Kutkus, kuris nori 
sugriauti viską, kas buvo per 35 
metus pastatyta, bet jam nepa
vyko. Ar gali pareikšti norą 
Altą ir Vlikas kartu ruošti LB 
jau daugeli metų ruoštą Dainų 
ir Tautinių šokių šventę? Kiek
vienas lietuvis pasakytų, kad 
tai nesąmonė. V. Kutkus, LB in- 
formacijai narys, kelia visuo
menės tarpe erzeli ir skaldo vie
nybę. Negana to, LB Apylinkės 
v-bos informatorius užsiiminėja 
nešvaria informacine propagan
dą, sekmadieniais po pamaldų

dalina nepasirašytas paškviles 
ir kitokią padaugintą, asmenį 
užgauliojančią spaudą, šiuo tar
pu jis platina iškarpą iš “Darbi
ninko vedamojo “Nejuokingi 
juokai”. Labai nusilenkia, jei 
kas ją priima.

Darbininko vedamajam? puo
lami laikraščiai “Naujienos”, 
"Laisvoji Lietuva” ir “Dirva”, 

i Ta;p pat įžeidžiančiai puolamas 
buvęs Altos pirmininkas, dabar 
garbės pirmininkas dr. K. Bo
belis. Primetama jam lietuviškų 
jėgų skaldymas. Tokius šmeiž-1 
tus gali viešai platinti tiktai / 
koks neatsakingas asmuo, o ne 
JAV LB Tarybos narys.

Tas JAV LB Tarybos narys 
V. Kutkus ir Romos Katalikų 
Federacijos narys yra paskirtas 
iš R.K. Federacijos Į Altos val
dybą, vietoje pasitraukusio Po
vilo Žumbakio. Kas čia per po
litika, kad RK Federacija pa
skyrė žmogų, kuris varo propa
gandą prieš Altą, be abejo ir 
prieš Vliką. Kaip jausis kiti 
Altos valdybos atstovai, susitikę 
posėdžiauti su paškvilės ir kitų 
Altą žeminančių plakatų platin
toju? Tikrai, kad tas žmogus 
turi “geras akis”, reikalui esant, 
moka ir verkti.

Ant. Sukauskas

būti panaudojamos progos savo 
kraštui laisvės siekiant. Tų, 
dviejų vyru greita ir taikli re
akcija 1 ūdija jų orientaciją ir 
savo alsakonivbės simratima.

Tuo l.rpu Kviklys iš jų tyčio
jasi net pr>ela:da nusilenkti 
Brežnevui! Ir kyla klausimas: 
ko čia mums ieškoti kokių ten 
slaptu parsidavėlių. Trankyti 
stalu beieškant skambančiu žiz." 
kliu, kai išėjusi iš lygsvaros 
Kviklį randi Draugo relakcijcj 
bešmeižiantį. niekinantį mūsų 
iškilius veikėjus. Savo fanatiš
kumu puldamas Vliko ir Altos 
veikėjus tikrai tampa tikruoju 

[mūsų bendro siekio ardytoju.
Turint galvoj ši pastarąjį nie- 

i kinimo. klaidinimo atvejį, p. 
Kviklį, švelnesnio vertinimo ne
begalima Tamstai bepritaikinti.

(Pabaiga)

PASVEIKINO NAUJĄ 
VLIKO PIRMININKĄ

Miami Altos skyrius, savo’ su
sirinkime 1979 m. kovo 18 d., 
sužinojęs apie Dr. Kazio Bobe
lio išrinkimą Vliko pirmininku 
nut rė jį pasveikinti ir palinkė
ti sėkmingos veiklos Lietuvai 
laisvės siekiant.

Dėl prieš K. Bobelį, š. m. va
sario 23 d. Darbininke straips. 
niu “Nejuokingi juokai”, kurį 
persispauzdino ir Draugas, pas
kelbtu niekinimu susirinkimas 
pareiškė prc'testą ir pasipiktini
mą. t

P. šilas
Susirinkimo pirmininkas

— Izraelio ir Egipto derybos 
užtruko 16 mėnesių.

For your headache get 
extra strength and safety, too.

Anacin® has extra strength.
More strength than any reg
ular headache tablet. And
Anacin combines that strength 
with safety.

Like all leading headache 
tablets, Anacin starts with a 
pain reliever recognized safe
Extra strength with safety.That’s common sense.That’s Anacin.

by a panel of experts, used as 
directed. But Anacin gives you 
more pain reliever than any 
regular strength headache 
tablet. Gives you safety you 
expect with extra strength you 
want. Read and follow label 
directions.

Taupykite dabar
pas mus

-

NAUJIENŲ 65 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI

Sekmadieni, š. m. balandžio 29 dieną

2500 W. 94th St Evergreen Park, Illinois

• DAINOS

• VAKARIENE

BANKETĄ RUOŠIA

KNOW YOUR HEART4:30 vai. po piety
Vakarienė ir gėrimai asmeniui 20.00 dol.

a

ne laiku išsiėmus cer«

Chlcogo, III. 606081800 So. Halited St.
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Martinique Restorane

Vietas prašome rezervuoti iš anksto
1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu HA 1 - 6100

.VJSLUETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

Helps Shrink 
Swelling Of 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation 
Doctors have found a medica
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues, then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation H®. No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

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

palūkanų, priklausomai nuo Įdėto® 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

Federai ini ai patvarkymai reika
lauja bausti 
tifikatus.

VIENA BTIPRIAUSTŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

įst41fta IMI mttala. T«L 4Ž1-1070
Įrtafco* tfaxuM aatoasoMBftmi ytrtatytL
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(kėjomės pajėgti apsiginti, manėm, kad laisvos minties1 
ir kritikos šalininkai, atsivežtus bolševikiškus ir na

cių prieš laisvąją spaudą vartotus metodus nuomonių 
skirtumus spręs teisingesniais argumentais ir tiksles
niais faktais.

Laisvos kritikos, ir tikslių faktų bijantis lietuvių 
tautos atsilikėlis, dažnai dirbantis mūsų tautos prie
šui, nepajėgdamas Naujienų argumentų atremti ir ne
pajėgdamas Į Naujienų nešamą šviesą pažiūrėti, pas
kelbė Naujienas nelietuvišku laikraščių ir išbraukė iš 
lietuviškų laikraščių sąrašo.

Mums atrodo, kad pačią sunkiausią kovą laimė- 
jom. Laisvos spaudos priešai savo tikslo nepasiekė — 
Naujienų neuždarė. Kelis kartus skelbė, kad Naujienos 
baigia dienas, rodė net “paskutinį numerį”, bet Naujie-$18.001 Ud-igia Hienas, mat utį pasnuvnn uuuicxj , utį ixaujic-

• ^jnos nesustojo- Jos- pajėgė apsiginti. Be to, jos apgynė 
į nuo piktų žmonių ir pačias svarbiausias lietuviškas or
ganizacijas. ALTas pajėgė atsigauti ir netapo Lietuvos 
laisvei priešingos grupės satelitu. Iš savo rankų vade
les paleidusios politinės partijos susirūpino ir iš VLI- 
Ko rengėsi padaryti pajuokos objektą, bet ir čia jiems 
nepavyko.

Kai įsitikino, kad negali sunaikinti ALTo. nepajė 
gia suvirškinti viksvoms paimti VLIKo. pagaliau nepa
jėgė Bendruomenei vieną apinasrį uždėti,— puolė Nau 
jienas. nurodydavo kreivus žingsnius ir labai jau ne l:e- 

___ _  _____ tuvišką kalbos mokslą Kapsuko universitete. Naujie- 
josios priešų, nes buvom Įsitikinę, kad šis Amerikos lie- nos padėjo apginti laisvą žodi ir sveiką kritiką. Bet tos ■ 

*1 / "X • "J •
tuvių organas buvo ir tebėra pats galingiausias lietu
vių Įrankis padėti pavergtai lietuvių tautai išsilais
vinti ir neatsilikti nuo pirmyn žengiančių tautų.

Gynėm Vyriausią Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą- 
kol jis pats gynėsi nuo užsienio ir vidaus priešų ir ne
kirto šakos, ant kurios pats sėdėjo. Gynėm Susivieni
jimą Lietuvių Amerikoje nuo “gudragalvių”, kurie, ne- '

<itose JAV vietose 
Tietam*

$18.00
$10.00
I 3.50

$30.00

Naujienos eina kasdien, išsklnant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
UI. 80608. Teief. 421-6100.

Pinigus reikia riijfti pašto Money 
Orderiu karto ra užsakymu

NAUJIENŲ raštinė -atdaia kasdien, išskyrus sekmadienius, nuc
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vai

Gynėm Amerikos Lietuvių Tarybą nuo Įvairiausių

kovos metu Naujienos sunaudojo savo atsargas. Jos 
reikalingos paramos.

Šiomis dienomis kelsime viešumon Naujienų priešų 
darbus, bet tuo tarpu kviečiame visuose kolonijose sean- 
čius lietuvius priremti savo petį prie Naujienų. Kiek
vienoje kolonijoje norime turėti korespondentą, prane- 

-' šanti pačias gyviausias žinias. Kiekviename mieste ar 
j------ z-------------  -~c -------------------u- V Z z F ©V
suprasdami Amerikos lietuvių Įdėto triūso, taikėsi pri- naujoje kolonijoje norime turėti žmogų, kuris pasiūly- 
selinti prie “keturių milijonų dolerių” ir parodyti se- tų žmonėms iki šio meto neskaitantiėmš šio laikraščio, 
niam, kas galima padaryti su tokia Amerikos lietuvių ■ Prašome atsiųsti būsimų naujų skaitytojų adresuSj kad (

-- • ..11. T ______•_________ 1

tų žmonėms iki šio meto neskaitantiėmš šio laikraščio.-------------- v - g. t x v - . . .
niam, kas galima padaryti su tokia Amerikos lietuvių! Prašome atsiųsti būsimų naujų skaitytojų adresus, kad 
sutaupyta ir uždirbta suma, nes nenorėjom būti liūdi- galėtume pasiųsti kelis egzempliorius susipažinti su 
ninkais, kaip Amerikos lietuvių santaupos būtų nuėju- seniausiu lietuvių laikraščiu ir atkakliausiai kovoju
sios vėjais, kaip nuėjo dešimt tūkstančių, suaukotų “lie- ’ sias už lietuvių tautos laisvę-.

* — •• • i J’ Y*____ *_•

Dr. KAZYS BOBELIS, Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto pirmininkas, yra ir Lietuvių Kompozitorių sim
foninės muzikos koncerto Garbės Komiteto pirmininkas.

Bobelį. Džiugu, kad jię.-dar pe
ni jėgos išsiųsti jį į Sibirą. Ir 
ir ne stebėtina, kad tą šventą 
pareigą, gerai atliko išeivių ka
talikų laikraščiai, leidžiami iT’ 
redaguojami vienuolių kunigų?

Visos tos mūsų kunigėlių pa
stangos nuėjo niekais. Patrijo- 
tinės lietuvių organizacijos lai
kėsi vieningai (nepasisekė a- 
gentains jų suskaidyt!),.ir pra
šė dr. Bobelį ir toliau sėkmin
gai vadovauti Lietuvos laisvini
mo dabui.

Kada išeivijos lietuviai su
pras, kad keli vienuoliai, vieton 
skelbti Kristaus mokslą,/ suktai 
vygdo okupanto nurodymus. Ar 
ne keista, kad raudona ir juo
da liejasi į vieną liniją?

Prieš porą savaičių Ciceroje 
okupanto agentai vėl turėjo 
pasitarimą su mūsų bendradar
biauto] ais. Gal davė “velnių”, 
kad nepajėgė sulikv:duoti dr. 
Bobelio, o turėjo tokią galingą 
kataliku spaudos pagalbą. Grei
čiausiai davė naujas instrukci
jas. Pamatysimekokius naujus 
patvarkius išleis naujai išrinkta 
“taryba”, ir kas važiuos parvež
ti Stalino saulės išeivijos lietu
viams? Įdomu, kokiu turiniu 
pasirodys Draugo vedamieji?

— Jane Byme labai džiaugėsi, 
kai sužinojo, kad Bilandikas 
pasižadėjo ją indorsuoti.

— Sadatas pareiškė, kad Egip
tas bus JAV sąjungininkas Ar
imuose Rytuose.

— Prokuroras nori ištirti, ar 
Rubloff bendrovė yra pinigais 
prisidėjusi prie rinkiminės kam
panijos.

tovių žygiui” Į New Yorką. Naujienas reikia padaryti lietuvių plačiausiai skai
z - — --------- 1

Pagaliau gynėm ir Lietuvių šv. Kazimiero Romos tomu laikraščiu. Jis padėjo apginti svarbiausias lietu- 
vių institucijas. Reikia jas stiprinti, kad jos

____x._____ x ... -klypais pas- stovėti lietuvių reikalų sargyboje ir padėtų atsakin- 
kirstė žemę, kad lietuvių triūsas nenueitų niekais ir giems pareigūnams atlikti savo pareigas.
nuo kapinių vartų nebūtų nulupinėtas lietuvių var- ** :
das. ;

Gynėm daugelį lietuviškų organizacijų, padėjom nu
skriaustiems asmenims ir kėlėm viešumon lietuviams 
daromas kliūtis, apginti savo garbę ir aiškiai nusakyti 
savo poziciją svarbesniu organizacijos gyvenimo klau
simu-

Padėjome daugeliui, o apie savo bėdas ir

Katalikų kapines, kurioms lietuviai nupirko žemę, iš
mokėjo paskolas, pastatė stiprią tvorą ir si

vių institucijas. Reikia jas stiprinti, kad jos galėtų

Už paramą Naujienos iš anksto dėkoja

Bendradarbiautc'jams įsitvir.
------ tinus L. B-nėje, išeivijos lietu- 

Padėjome daugeliui, o apie savo bėdas ir vargus vidi tuojau pajuto okupanto 
tylėjom. Kartas nuo karto neiškęsdavom ir iškeldavom pastangas. Jų tikslas, kad lietu- 

Rpiviios iaunimas būtuvių išeivijos jaunimas būtų 
jiems palankus.

Savo įtaką pradėjo nuo mo-

</ «/ 
viešumon prieš Naujienas, jo redaktorių ar dienraščio 
leidėjus pasisakymus, bet niekad nekėlėm pačių pikčiau 
šių žmogaus teisių tremplentojų, kėlėm viešumon prieš kyklimo’ amžiaus vaikų. Tuoj 

išleido jiems vadovėlį pilną okų’ 
panto’ propagandos nuotraukų. 
Kad sužaloti vaikų vaizduotę 
apie Nepriklausomą Lietuvą, 
pridėjo Lietuvą žeminančių 
nuotraukų, vaizduojančių, kad 
lietuviai tik kovojo su velniais 
ir gyveno ir dirbo, kaip vidu
ramžiu kaimiečiai. Tikslas ais

dienrašti ir jo redaktorius paskleistų šmeižtų, melų ir 
labai nesąžiningų ir nedorų insinuacijų. Iki šio meto 
nekėlėm viešumon nusikaltėlių, kurie bandė pakirsti 
Naujienų ekonominę galią, vaikščiojo pas biznierius ir 
ragino nesigarsinti mūsų dienraštyje. Turime vardus 
ir datas organizatorių ir šio nusikalstamo darbo vyk
dytojų.

Mums daromom skriaudom nesiskundėm, nes ti-

VYTAUTAS AKYLA

Prof, pensininkas Jonas Kuprionis 
okup. Lietuvoje ir Los Angelėje

(Tęsinys)
Jonas Kutra.
Rūta*-Kleva Vidžiūnienė perėjo Į centro 

valdybą.
“Sandara” Nr. 9 rugsėjo mėn. tarp kitko 

rašo: “Chicagoje Žurnalistų tarpe kalbama, kad 
Los Angelėj iširo Lietuvių žurnalistų centro 
valdyba. Greičiausiai turės Revizijos komisija 
skelbti naujus rinkimus-”

Jonas Kuprionis Į anksčiau minėtą “Lietu
viai Amerikos Vakaruose” žinutę atsako, “Drau
ge” Nr. 183 ,rugpiūčio 7. “Atviras Laiškas” J. 
K-nis teisinasi neįtikinamomis bendrybėmis. Sa
vo teisinimais ir bendrybėmis pirmininkas 
Jonas Kuprionios daugiau save apsikaltino 
neskirdamas, kur slepiasi melas, apgaulė ir 
noras Įtikinti, tai kuo pats netiki. Jo laiške 
kiekvienas sakinys reikalingas ii- 
g ų d ’ s K '«i j ų. Būtų gerai, kad aiškinimui bū
tų padarytos ’akaronės, susirinkimai, viešieji ir 
literatūriniai i ismai, o jų nutarimai paskelbti 
spaudoje, kad ga ėtų skaityti ne tik laisvojo pa

'Tvirtinama, kad Irano ko
munistų partizanai padeda turk
mėnams kovoti prieš Chomeini 
“revoliucinio komiteto” karius.

lonu kalbėti. Lietuvos jaunimas merikos ambasadorius Belgrade 
viešai rusui priminė apie Lietu
vos okupaciją. Visi ruso melai 
buvo atskleisti. Tai pirmas toks 
išeivių lietuvių laimėjimas. Ma
nau, kad už tokius jo laimėji
mus, turėjome Jį sutikti su di
desnėmis iškilmėmis, negu su-Į 
tikome žižmarą Kautie. O oku
panto tarnams pataikaujanti 
katalikų spauda nei žodelio. Jie 
mulkina savo skaitytojus viso
kiais jokios reikšmės neturin
čiais pareiškimais, glosto, švel
nina okupanto reikalavimus, o j

apie šią lietuvių tautinę šventę 
viešai nieko negirdi. Jiems labai 
svarbu, kad ir išeivijos jauni-1 -

J maš kūė iriažiau apie tos dienos 
} reikšmė žinotų. Aiški!, • signalas 

— mūsų bendradarbiauto]ams. Ir 
bendruomenės vadovai išleidžia 
įsakymą, kad greta Vasario 16 
dienos miiiėti ir Mindaugo’ karū
navimo sukaktį. Staigus ūž- 

kus. kad vaikai galėtų pasaky- draudimas Vasario 16 dienos 
i - , • - ' ± i;:_____ i ij___ t iminėjimo, sukeltų didesnę au

drą, negu okupanto pornografi
nių romanų premijavimas. Ta
da gal paaiškėtų okupanto tari 
nū tikslai ir viešiems tierriš, ku
rie sėdi ant tvoros?

Todėl jie pradėję) užmigdy
mo procesą. Įsakė tas abi §V6n-

— Turkmėnai paskelbė, kad 
Irano partizanai jiems visai ne
reikalingi.

— Prezidentaš Carteris imsis 
griežtų priemonių gazolino kon
trolei nustatyti.

ti tėvams,- še kokia buvo ta jū
sų Lietuva.

Kad jaunimas geriau susipa
žintų su “darbininkų rojumi”, 
bendruomenės vadai pradėjo 
raginti, kad jie, jaunimas, va
žiuotų į Vilniaus propagandos 
kursus. Tie kursai nieko bendro: 
neturi su Vilniaus universitetu.-! tęs minėti kartu. Žinomai prie

Okupantui labai nepatinka Mindaugo miiiėjiiiio, leido pri- 
kad lietuvių tarpe taip gerbia- dėti “ir” Vasafib 16 dienoė pri
ma Vasario 16 diena. Okupanto minimą. O pd kurio laiko tas 
išleistoje Lietuvos istorijoje jie “ir” su visu priedu turės nukris- 
mini kar. Mindaugo vainikavi- ti. Kada pabus išeivijos liėuu= 
mą. Žinoma apie Vasario’ 16 viai?
dienos aktą, jietnš labai nėnia- Dr. Bobelio pastangomis, A iš kailio, kad tik pažemintų dr. būtų vykdoma.

saulio pavieniai lietuviai ir visos kolonijos, bet 
ir okupuotoje Lietuvoje gyvenantieji žmonės-

Svetur gimusiems, stojant Į Amerikos val
džios Įstaigas, Įmones, mokslo institucijas,- yra 
pasižadėjimai, kad nieko neišduos, kas turi ryšio 
su tavo darbu, Įmone, Įstaiga ar mokslo institū* 
ci.ia, o spaudoje tuo ir kitu reikalu dalyvauti iš 
viso draudžiama. Paleistus ar išėjusius Į pensiją 
irgi apriboja- Sekant tuo, kad Louisianos u-tas 
siuntė pensininką (kaip pats J. K. sakosi—eme
ritą) pakalbėti Į Lietuvą apie Amerikos miškus ir 
augmeniją, tai jeigu iš tikrųjų taip buvo, tai kas 
iš u-to jį siuntė? Jo pavardė, užimama Vieta? 
Kas be siuntėjo dar pasirašė, rekortiendacihį 
kompetentingai Maskvos Įstaigai, raštą? Neno
rėčiau tikėti, kad tą padarė vienas iš u-to 
šlaviku.

Kiekviena įstaiga turi savo paslapčių ir 
tas paslaptis ar J. K. galėjo atverti oktip; Lietu
vos miškininkams.? Savo a- 1. J. K. sakosi kaP 
bėjąsis su drs. miškininkais ir kandadktais; įdo
mu su kuriais, kokiomis temomis ir kokiais sta1 
tistikas iš jų gavo? Ką jis ten, pagaliau, gavo? 
Galima tikėti, kad už pašnekesį (tik atvirą). Vie-

tyli, kada reikia pasakyti aiškų 
žodį prieš okupantą.

— Komunistinė Kinija neper
ka prekių, kol neturės aukso už 
prekes mokėti.

— Įvairiose Afrikos valstybė
se, remiančiose taikos priešus, 

j sprogo kelios bombos prie Egip- 
žinoma, kad po Belgrado} to atstovybės rūmtj;

konferencijos, mūšų bendradar-į 
biautdjfti turėjo nemalofitlinųĮ 
ir gavo Įsakymą šūniekinti tą 
gabų lietuvį, daryti viską, kad 
dr. fedbelis nebegalėtų priro
dyti lietuvių organizacijose. 0- 
kupanto noras, šventa pareiga. 
It dkiipafito pataikūnai bėrėsi

tuose, nieko neslėpdamas ir hepramanyda- 
fifiaš.

IŠ kitų) nostalgijos vedamų važinėjusių Lie
tuvoje, teko išgirsti, kad sėiiieji tniškai, geltono
sios blėsdiiigės, pušys, tiesiosios eglės ir didieji 
lapuočiai — iškirsti. Vietoje jų stūkso aukšti 
kelmai ir jauni krūmai.

Skaitydamas J. K. atvirą laišką jauti, kad J. 
K-nis žino, kad ir nebuvo Kulių, Rietavo, Tene- 
nos, Pagramančio, Panevėžio, Žalioji Giria, 
Užusalių. Pabradės, Indrijoniškių, Rudnikų, 
Kazlų Rūdos, Žapyškio ir Lekėčių miškų masy
vuose štOVi tik aukšti kelmai ir jauni krūmai, tai 
todėl reikia plačiai vykdyti, miškų želdinimą, 
medienos kokybės gerinimą ir gamtos apsaugą. 
Iš J. K- atviro laiško prašosi skelbtina mintis, 
kad didieji miškai prapuolė, tik kelmai, miškų 
daktarai, kandidatai ir krūmai liko. Savo laiške 
J. K. pamini: “*Teko lankytis kur yra vykdomi 
StaCtoflafitiUi miškų mokslo tyrimo darbai.” 
(Kurioje vietoie tie tyrimo darbai yta it kas ro
dė bei aiškini:). Lyg pateisindamas miškų iškir
timą J. K. prasitarė: “Lietuvoje veikia didelės 
baldų įmonės. Jos sunaudoja daug miško medžia-
gos.” (Kokia Įmonių produkjcia, kokią apyvartą 
i-ubiiais padaro, kiek darbininkų dirba, jų afly-

k 
'f

— Palestinos tėfofištų vadas 
Y. Arafatas pataria arabų vals
tybėms iiėpardaVihėti naftos 
Amerikai.

— JAV pasižadėjo prižiūrėti, 
' kad pąšifėšyta taikos sutartis

nių, vinkšnų, liepų, beržų, klevų, skroblų užtek
tų visiems okup- Lietuvoje baldų fabrikams ir 
femfetų mokykloms, kiek užauga vienoje apskri
tyje ar rajone, išskiriant minėtus didžiuosius 
miškus.

Prieš šimtą su viršum metų Antanas Bara
nauskas matė ne tik Anykščių šilelio didybę, bet 
ir tokius smulkius daiktus, kaip žiedelis tarp la
pų kraunas. Gi šis anykštėnas J. K-nis, Laisvojo 
Pasaulio žurnalistų centro pirmininkas, diplo
muotas miškininkas, turėjo pastebėti, šieno kū
gyje adatą, o sėkloje, ar ji bus floros ar faunos 
ar kritusio partizano, višas genetikos savybes 

.be mikroskopo, ir pasakyti, kas ir kuo užaugs.
Lietuvoje J. K. buvo Vilniuje, Kaune, Palan

goje, Klaipėdoje, Juodkrantėje, žmonos tėviškė
je, Kretingos apskrityje, Anykščiuose ir susėto
jo pravažiuodamose vietose. Daug kur sakė kal
bas, bet ne apie miškus. Važiuodamas negalė
jo nematyti miškų, ūkių, kolchozų, darbininkų 
dirbant laukuose, kelių struktūros, pasėlių plo
tų ir kaip atrodo. Nejaugi J. K. buvo su užrišto
mis akimis? J- K. teisinas, kad važiavęs ne atsto-

no mėnesio maistą, keliones, kur tik panorėjo ir it______  .
automobilį su šoferiu, Kuprionis atidavė nuo- < ginimas, koki ir kiek baldai kainuoja, jų kokybė, 
širdžiai viską, ką nuo pasitraukimo iš Lietuvos j rūšis, kiek parduoda vietoje, kiek ir kur išsiUtr Į 
išmoko, patyrė Įvairiose pasaulio šalyse ir klima- čia, kokį padaro pelną?). Kaip žinoma, tai alks-

vduti kokios čia veikiančios organizacijos, kurių 
čia visai eilei priklausąs ir dar einąs ne eilines 
pareigas.

(Bus daugiau) O-1 i

. ,■ % a ... a » > .a
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DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5 6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. C. K. BOBELIS
genito-urinary surgery

BNDD No. A3 3878711 
5025 CENTRAL AVĖ.

St. Petersburg, FL 33710 
Tel. (813) 321-4200

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 vai. 
TeL: 562-2727 arba 562-2728

TEL. — BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

Lietuvio Sodyba

Maldos sekmadienis Lietuvio sodyboje
i

i

Brinką

W fl

. W. :.. u
. , *r

Iš sekmadieniais Sodyboje i Gimtinės dangus ir Alyvų dar- 
ruošiamų pasižmonėjimo popie- ' žely.
Čių, kovo 18 dienos skyrėsi iš 
kitų maldingumu, dėkojant Die
vui už išvengimą didesnio gais-

. ro. Įžangos žodyje Alvudo pir- 
| mininkas dr. J. Adomavičius 
! pranešė susirinkusiems namiš
kiams ir iš toliau atvykusioms, 
kaip kovo 13 d. viename bute

DR, FRANK PLECKAS;liepsnos apėmė but0 reikmenis

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Palaiminti, kurie nematė ir įtikėjo". — Jono 20:29.
Dabar dar tamsu, kol dar neužtekėjo Teisingumo Saulė, kuri apšvies far 

savo spinduliais išgydys pasauli ir pašalins visas abejones, baimę ir nesu
sipratimus. Todėl dabar Viešpats reikalauja tikėjimo ir žada atlyginimą ir 
palaiminimus tik tiems, kurie gerais darbais parodo savo tikėjimą. Mes gy
vename tikėjimu, o ne regėjimu ir stengiamės laimėti aukštąjį atlyginimą, 
kuri matome tik tikėjimo akimis. Mes esame paklusnūs Tam, kuris kalba ii 
dangaus, kurio balsą dabar tik nedaugelis girdi. Bet tie. kurie dabar yra 
paklusnūs ir eina jo pėdomis, gauna didesniu ir gausesniu palaimų, o neto
limoje ateityje bus išaukštinti ir gaus garbę, šlovę ir nemirtingumą, ir 
dalyvaus su pagarbintuoju Kristumi jo karalystėje.

5V. KAfTO tyrinėtojai
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

Po pamaldų dr. J. Adomavi
čius pateikė žinių bei ptarimų 
sveikatos reikaluose: kaip apsi
saugoti nuo gyslų priskretimo 

kraujo 
ir kaip 
su dė-

ir nepajėgiančią paeiti moterį 
iš dūmų išgelbėjo to paties na-

i mo gyventojas Jonas Pucėta, .Al
vudo darbuotojas.

. — Todėl šiandien melsimės ir
! dėkosime Visagaliui, išvengus 

----- 1 didelio gaisro, — kvietė dr. Ado- 
DR.LEONAS SEIBUTIS! mavičius. Į maldą įsijungė visi]

OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI

261? W 71 St. Tel. 737-514$
Tikrina akis. Pritaiko akinius 

“contact lenses’”
VaL agai susitarimą. Uždaryta

ir

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtd. 5—7 vau vak 
Ofiso telef.: 776-2880 

Rezidencijos telet.: 448-5545

DR. V i T. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

’•ndr« praktike, Sp*=. MOTERŲ Ilge?
Ofisas 2652 WEST 59fh ShP.GET 

Tai. PR 8-1223
JF1SO VAL.: pirm., antrad., tremia n 
r penki. 2-4 ir 6-8 vai vak. štitadie 
•aia 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

oagaį susitarimą.

j buvusieji.
Pradžiai, kaip įprasta Alvu- 

]dui, dienos programą vedęs Al-
• fas Brinką kartu su Alt. Šidagiu 
sugiedojo Apsaugok, Aukščiau- 
sis, tą mylimą šalį... Šv. P-lės

• Marijos litaniją giedojo Adelė 
įDuoblienė, A. šidagis, A. Lato-
nienė ir Alfas Brinką, pritariant 
visiems dalyviams. A. Latonie- 
nė su kitų pritarimu giedojo

i ■. .. =

— sklerozės, aukšto 
spaudimo ir kt. Nurodė 
maitintis. Paskaita buvo 
mesiu išklausyta.

Meninėje dalyje A.
skaitė eilėraščius iš poeto St. 
Santvaro knygos “Aukos Tau
rė”. A. Latonienė — Kantatą 
apie Lietuvą. Adelė Duoblienė 
solo padainavo iš Fausto, operos 
Gėlių ariją ir Alės Rūtos “Atsi
skyrimas”. Rytojaus dienai 
esant šv. Juozapo šventei, buvo 
pasveikinti visi Juozai ir Juo- 
zės. A. šidagis padainavo dar 
porą dainelių: Laikas tau mer
gele eit į rūtų darželį ir kt. Sek
retorius A. Keveža skaitė savo 
eilėraštį: Dėkojam!

Į sekmadieniais vykstančius 
subuvimus su kultūrine-menine 
programa bei sveikatos paskai-1 
tomis įėjimas visiems laisvas. j

O. Algminienė i 
 ---------- ----- ' kęs visai kita kryptimi. Galį tį jojama?

M. ŠILEIKIS Prof. Adomo Varno portretas

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH V/ESTERN AVE

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

lės puotai jau turėjo prisigami-, ti. Ta proga bus parodyta ame- 
nę. rikiečių vusuomenei kad lietu- 

Kai Vytautas per žvalgus pa- viai turi muzikų, kurių net gar- 
nepatogioje’sūs orkestrai neatsisako ir tuo 

būru bus paminėta 550 metų 
nuo Didžiojo Liet. Kunigaikščio 
Vytauto mirties sukaktis. Šito
kie minėjimai ne kiekvieną die
ną pasitaiko, tai turėtų kiekvie
nas suprasti ir Į minėjimą atsi-

tyrė, kad susitil
kc’voti vietoje, 'savo žygiavimo 
kryptį pakeitė. Susitiko lietu
viams daug patogesnėje kovo
ti vietoje. Kada vyko mūšis, jis 
kiekvienoje svarbesnėje vietoje 

. pribūdavo. Taip belakstydamas 
per mūšio laiką ne tris žirgus' lankyti.

Jeigu Vytautas būtų turėjęs 
vaikų iš vyriškus giminės, gal 
Lietuvos likimas būtų pasisu-j

-k Geležinėje balelėje nulindo 
zuikelis? (Raktas)

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

1330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

-ir Maža kumelaitė dieną nak- 
(Slenkstis)
geležinis, galvutė
(Vinis)

šiandiena Lietuva būtu buvusi) 
viena iš žymesniųjų Europos t 

Į valstybių. Jis mirė prieš 550 me-į 
žimąsi ir Kryžuc'čių ordino plė- tų. Iš senesnic'sios kartos daugė
toj imąsi.

Didysis Lietuvos Kunigaikštis 
Vytautas buvo vienas iš geriau
sių Lietuvos karo vadu. Jis Žal-; 
girto mūšiui tinkamai ruošėsi. 
Kryžuočių Ordinas galvojo, kad 
galės lengvai nugalėti lietuvius.

Europai: sulaikė totorių ver-' Jie net maisto ir gėrynių perga-j

VYTAUTAS DIDYSIS •fc Visas 
rumbuota?

(Artėjančios 550 metų 
sukakties proga)

Buvo laikai, kada Lietuva 
gyveno aukso dienas. Aukščiau- 

Apafffod - Protezai^ M^S. ’bari" šią galybės, lapsni Lietuva bu
vo pasiekusi prie Didžiojo Lie
tuvos Kunigaikščio VYTAUTO. 
Lietuva net du kartus patarna
vo

0RTH0PS)AS-PR0TEZISTA5 
___ ____  

dažai. Speciali pagalba Ljloms.
t (Areh SrororU) ir t t.

Vai.; 9—4 ir 6—8. 9 1
ti50 Wnt 63rd St, Chicago IH. 60627 

Tefrt; PRospect $-50t4

PERKRAUSTYMAl i

MOVING i
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

A Great Grilled Sandwich

Apdraustas perkrausfymas 
iš įvairiu atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

Tef. 376-1882 arba 376-5996

LH

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
VIm* programa* Iš W0PA.

lis lietuvių dar prisimena, kaip 
iškilmingai buvo atšvęsta 500 
metų nuo Vytauto mirties. 1930 į 
metais, sukaktuvės. Nebuvo' 

. miestelio, nebuvo mokyklos, kur' 
tos sukaktuvės nebūtų buvusios į 

; paminėtos. Jo paveikslas buvo: 
nešiojamas po visa Lietuvą.

Kas dabar Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio 550 metų sukak
tuves paminės? Nejaugi mes ti
kimės, kad rusai, lenkai, vokie
čiai ar kas nors kiti. Aš esu ti
kras, kad šitos sukakties niekas 
kitas nepaminės. Turi paminė
ti lietuviai. Kas tai turėtų atlik
ti? Pirmiausiai tuo turėtų pa
sirūpinti ramovėnai ar šauliai. 
Toliau turėtų neatsilikti kitos 
organizacijos, štai Čikagoje iš i 
12 asmenų susidarė komitetas, 
kuris ruošia specialų simfoninės 
muzikos koncertą š. m. kovo’ 
mėn. 31 d. šeštadienį 8.30 vaka
ro groti Orchestra Hali, 220 į 
South Michigan Ave., Chicago, I 
Ill., tom sukaktuvėms paminė-(

I

Neloja 
neleidžia?

nekanda, o į namus 
(Spyna)

Buy a car no larjer or 
more powerful than you

Ooril be ft 8om Lceerf

Lietuviu kliba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet. Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

Vadė|a Aldona Daukvt
Telef.: HEmfock 4-2418

7159 So. MAPLEWOOD AV S 
CHICAGO, ILL. M429

Sandwiches are an American tradition once reserved for 
lunchtime, but now an important part of on-the-go break
fasts or suppers. Golden Grills are super sandwiches that fill 
the bill for anytime eating. They’re quick to fix, savory and 
aubstantial. Hard-cooked eggs, ham and Swiss cheese are the 
base of the filling. Reide relish, a dab of mayo and a little 
onion add the zip. And you can keep the filling on hand in 
the fridge for spur of the moment spreading on rye bread 
and grilhng.

Why not hatd cook a dozen eggs right now, so you ca;v 
atir up Golden Grills, and still have some on hand for snacking 
or devilling.

g “Lietuvos Aidai’
.„KAZĖ BRAZDŽ10NYTĖ

Programos vedėja

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 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

ia žinote asmenim, kurie 
saiety atisakyti Naujienas, pra 
innie atšipti jų adresus. Mes 
,iems siusime Naujienas dvi «a 
/aires nemokamai,

PETKUS
tėvas ir sūnus

MARQUETTE FUNERAL HOME

Ksf</ 2533 W. 71st Street
Ž A f 1410 So-50th ATe->CiceroY Tel€f* 476-2345

I FRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

J AIKš’fš AUTOMOBILIAMS PASTATYT!
' —  ........................ im——irvTrrr ,wiw' -i-

Golden Grills 
6 sandwiches 

1/46

1/2

1/3

hard-cooked eggs*, 
chopped

cup chopped cooked
. ham
cup finely chopped

tablespoons instant 
minced onion

2

2

1/2 
12

cup shredded Swiss 
cheese

tablespoons sweet pickle 
relish

tablespoons mayonnaise 
or saia<) dressing

teaspoon salt 
slices rye bread 
.Butter

Thoroughly combine all ingredients except bread and butter. 
Butter 1 side of each bread slice. Place 6 slices on griddle, 
baking sheet or in skillet buttered side down; spread each with 
approx. 1/2 cup filling. Top with remaining bread slices buttered 
aide up. Grill on griddle or in skillet until toasted on both sides 
OR bake in preheated 400°F. oven about 5 to 8 minutes or 
until golden brown. Turn; bake an additional 5 to 8 minutes 

♦Hard-Cooked Eggs
Cover EGGS in pan witk enough WATER to come at least 1 

inch above eggs. Cover, bring rapidly just to boiling. Turn off 
heat; if necessary remove pan from heated unit to prevent 
further boiling. Let stand covered in hot water 15 minutes for 
large eggs — adjust time up or down by about approx. 3 
minutes for each size larger or smaller. Cool eggs immediately 
and thoroughly in cold water — shells are easier to remove and 
it ia less likely you will have a dark surface on yolko. To 
remove shell: Crackle it by tapping gently all over. Roll egg 
between hands to loosen shell; then peel, starting at Urge end. 
Hold egg under running Cold water or dip in bowl of water to 
balp ease off ahalL

The home pictured above 
doesn’t appear much different 
than any typical suburban 
home. But It incorporates en- 
erry-saving: features in de
sign, materials, and appli
ances which can cut energy 
needs by up to 50 percent. It 
has two heat-circulatinr 
Heatilator Fireplaces (right), 
designed to draw room air in 
through the lower vents, 
warm it and then re-direct 
the heated air back into the 
room.

The more effective use of 
energy-saving design, materi
als and appliances can well 
save up to one half the cost of 
heating and cooling our homes. 
This claim is being proven by 
New York's Long Island’Sav
ings Bank. IU "Centenergy 
*76” house was built to demon
strate the many practical ways 
©f conserving energy. The to
tal additional cost of these 
improvements was approxi
mately $4.000 ... projected to 
be amortIved Within 4 to 5 
years through reduced ex-

sulatfon within walls and-eeO-| 
ing as well as in earthen berms, 
around the foundation, orien
tation to seasonal sun atti
tudes, energy-saving Appli
ances and fireplaces.

The Heatilator Fire
places re-circulate heated air 
back into the room. This fea
ture alone reverses the usual 
heat loss characteristic of most 
fireplaces, according to the de
signers of “Centenergy "7g.*

The ^replace/ were supplied 
by Home Crafts, Inc^ Floral 
Park, New York. HeaJUaior 
Fireplace, A Division of Ve&& 
Industries, Inc„ located in ML 
Pleasant, Iowa, manufactures 
a complete line of buUt-in. 
freestanding c*< »all- 
meunied ^replaces . • • pan.

( — MAUJIRMH. CMtCAOC ». ill. Thursday. March 2^. 1979
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Lietuviu Tautiniu Namu
š. m. kovo 21 d. savuose na

muose įvyko Lietuvių tautinių 
namų narių visuotinas susirin
kimas.

Susirinkimą atidarė ir pirmi
ninkavo Valdybos pirmininkas 
Jonas Jurkūnas, sekretoriavo 
Stasys Virpša.

Pirmininkas pranešė, kad 
praeitais metais mirė nariai: 
Konstantinas Petrauskas, Kazys 
Plėnys, Teodoras Papartis, Ele
na Songinienė ir Jonas Ilčiukas. 
Mii-usieji pagerbti minutės ap
sistojimu.

Toliau pirmininkas davė apy
skaitą iš praeitų melų veiklos. 
Pasidžiaugė, kad praeiti metai 
gerai vertėsi ir išėjo su pelnu. 
Dar pastebėjo, kad anksčiau bu
vo rengiamos kultūrinės popie
tės. Iš karto tokias popietes 
gausiai lankydavo. Vėliau lan
kytojų skaičius labai sumažėjo, 
teko nuo jų atsisakyti. Ik-ndrai 
Įvairių kultūrinių parengimų 
buvo ir ateityje, tenka manyti 
bus. Narių turima 333. Jokios 
propagandos tuo klausimu ne
buvo vesta, tai narių skaičius 
nedidėjo. Laukiama ir pagei
daujama, kad į narių skaičių 
prisidėtų jaunimas.

Iždininkas Juozas Andrašiū- 
nas pranešė namų piniginį sto
vį. Praeitais metais turėta pa
jamų 55.309.11 dol. Išlaidų 43. 
470.97 dol., pridėjus gautus 
nuošimčius 2.076.58 dol., gryno 
pelno liko 12.317.28 dol. Ben
drai namai, baldai ir Lemonte

iiiokSA.y<nietbus geA

— 'Hamiltoną lietuvaičių cho. 
dris”, 9 melų sukakties 
ruošia koncertą balan-

renginiai labai gražiai 
poiic jos pagalbos ne- 

Bendrai namai 
lėl to, kad dir- 
kio atlyginimo. 
Pauliui ir šio- 
et padeda Įvai- 

tvarkynio reika-

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žami — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

nu tik būtiniausias išlaidas ap
mokėti. Vengiama, kaikurių 
tautybių žmonėms namus nuo
moti, nes jie netik pelną, bet tik 
nuostolių pridaro. Praeitais me
tais visi 
praėjo ir
reikėjo p 
davė pelno tik 

Ibama neimant 
t

Dėkojo nariam 
šei, kurie visuom 
riuose namų 
luose.

Algirdas Visockis direktorių i 
vardu pranešė, kad namo reika
lai tvarkosi pasigėrėtinai gerai.

Dar pirmininkas pranešė, kad 
direktorių Taryba savo posėdy
je nutarė skirti simbolines pre
mijas: Lietuves Diplomatijos 
Atstovams permanentiniai su 
nq>alaužiamu tikėjimu ir pasi
šventimu atstovaujantiems Lie
tuvai Amerikoje: Lietuvos At
stovui Washingtone 500 dol.,1 
Lietuvos Genieralinei Konsulei 
Chicagoje 500 dol. Lietuvos Ge
neraliniam Konsului New Yor
ke 500 dol. Lietuvos General’. 
niani Kc'nsulei Los Angeles 500

Lietuviškojo švietimo židi- 
niui-didžiausiai Lituanistinei Mo
kyklai Amerikoje, švenčiančiai 
savo 20-metų sukaktį 500 dul. 
ir Lietuviškos kultūros apraiškų 
saugotojai Alkos Muziejui 500

Diskusijose atsirado įvairiau
sių sugestijų ir pasiūlymų, dėl 

žemės sklypas, pagal dabartinę f aukų paskyrimo ir net ne Ame- 
vertę būtų įvertinti 245.000 dol.'rikoje, esantiems veiksniams, 
sumai. i Pirmininkas paaiškino, kad tai

Nemų prižiūrėtojas Bronius,yra tik simbolinės premijos ir 
Kasakaitis papasakojo savo var-j nutarta ribotis tik Amerika 
gus ir rūpesčius tvarkant 
mus ir visą biznį, 
draugijoms ir šiaip 
niams susirinkimams, už patai 
pų pasinaudojimą jokio mokes- riai sumokėję 6 del. gavo ska 
čio neimama. Iš kaikurių prašo

S1O 
nutarimo ir nereikėtų keisti. Su- 

Labdaros I sirinkimais gausiu plojimu pir.
1 kultūri-] mininko pasiūlymą parėmė.

1- Po susirinkimo svečiai ir na-

— Jonas Maziliauskas iš To
ronto, grįždamas nuo Pacifiko 
pakrančių, trumpam apsistojo 
Čikagoje. Ta proga lydimas p. 
Galinaičio’ lankėsi Naujienose, 
suspiažino su dirbančiais bei 
spausdinimo priemonėmis, pasi
kalbėjo su redaktoriais apie lie
tuviško gyvenimo bei veiklos 
aktualijas. Malonu buvo su juo 
suspiažinti. Suprasdamas lietu
viškos spaudos' sunkumus bei 
nedateklius, jis įteikė $10 au-

ką. Dėkui už ją ir už malonų 
vizitą.

— Dr. Romas Vaštokas, Tren
to univers, antropologijos profe
sorius, kandidatuoja į Kanados 
parlamentą. Jo kandidatūrą re
mia liberalų partija.

— Rita Vasiliauskaitė iš Ha
miltono, Mohawk kolegijos stu
dentė, lankiusi Harvey modelia
vimo mokyklą, pakviesta 3 mė
nesiams į “Elite” modeliavimo 
studiją Paryžiuje. Ji ten išskri
do kovo 1 d.

ras “ 
proga 
džio,28,d. Programoje taip pat 
dalyvaus Toronto tautinių šo
kių grup^ “-Atžalynas”, vado* 

j va u j amas S. Lcpai-skienės.

* Vytauto F. Bella jaus lei. PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS 'TERMINAMS 

džiamas ir redaguojamas tau* IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ’SSIMOKEJIMAIS
I ‘T Soki ■ , hYa''Yu“”- ?ur' V1SV informacijų KREirns I

Jame MUTUAL FEDERAL SAVINGS

atsispindi velykinės nuotaikos, PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'dentas

nes dekoruotas lietuviškais mai- 2212 W. Cermak Road Chicago, Bl. Virginia 7-774? 
guriais, o apie jų dekoravimą_____________________
rašo Ona Morgalicnė. Taip pat
nuotrauka ir aprašymu paminė-' Registruokite savo namus,I 
tas dail. Adomas Varnas šimto biznius’ sklyPus Parday?mu!
metų amžiaus sukaktuvių pro- 26-tus metus veikiančioj Įstai
ga, telpa Margie ir Ed. Mankų <> kirkdami pasiteiraukite.
velykinis sveikinimas. Plačiai 
aprašomi vengrų .tautiniai šo-j 
k’ai ir papročiai, duodami ven-( 
griškų valgių receptai. Taip pat' 
duodamos žinios, pranešimai ir 
skelbimai apie tautinių šokių 
šventes bei gastroles Amerikoje- 
ir pasaulyje. Žurnalas gausiai- 
iliustruotas, 44 psl., paskiras1 
numeris kainuoja $1.50, gi me-1 
tinė prenumerata $7. Adresas:' 
VILTIS, P. O. Box 1226, Den-, 
ver,

ŠIMAITIS REALTY
Notary Publie

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

CO 80201

O GERIAUSIAI ČIA

nius, pagal lietuvių skonį paga

j CLEANING LADY WANTED |
| 4 Days/Week, 3 - 4 Hours/Day Į
Į Call Mornings Between 9 and 12 i
Į BONANZA STEAK HOUSE Į
i 8150 S. CICERO, BURBANK I
| 424-5884 Į
= Call in English •
f ASK FOR JERRY OR ELINOR ą

lefonu

mintus pietus.
Stasys Juškėnas

— Mokyt. M. Jonynienė, Mon- 
trealio lituanistinės mokyklos 
vedėja, kviečia registruoti mo
kinius iki gegužės 1 d.. sekan
tiems mokslo metams, šįmet 
mokyklą baigia 11 mokinių,

Chicago svarinasi 
rekordiniu greičiu

Chicagos miestas gali pasigirti 
ne vien savo nešvarumu, bet ir 
švarumo rekordais. Naujausiai 
miestas pasiekė didžiulį rekordą 
apsivalant nuo- pikčiausios žie
mos rekordinio nešvaros paliki
mo — šiukšlių, atmatų ir purvo: 
per savaitę išvežta 32,000 tonų 
“garbage”. ir kitokių atmatų.

Iki šiol buvo skaitoma rekor
du, kai išveždavo 17 ar iki 19,000 
tonų ir kitais metais per visą 731-9700 
kovo mėnesį išveždavo daugiau 
šia 75,000 tonų.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

Įvairi apdrauda —INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS—paten

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

TeL 767-0600.

LABAI SVARUS 2 butų namas tr 
garažas, elektrinės durys, atskiri g*- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.

$7,500 lengvu pajamų iš gražaus 
mūrinio namo Marquette Parke. Ga- 
zu šildymas, 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 potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už 641.800.

MODERNUS 15 metų 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.

REAL ESTATE

2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

Blogi laikai

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

IMMEDIATE OPENINGS eMACHINISTS
4 Openings—At Journeyman Level 
With experience in lathes, set-ups, 
O.D. and I.D. grinding, etc. Good 
starting salary. Excellent working 
conditions and fringe benefits. CALL: 
------------ (219) 398-0838

INDIANA FORGE
& MACHINE CO

3468 Watling Street 
East Chicago, Indiana

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave.
Tel. 927-3559

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

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

Dvi kūmutės kalbas
— Pradedame pajusti blogus An Equal Opportunity Employer M/F 

laikus. i
_ Ištikro. Esame priversti ALUMINUM S I D1 N G Applicators, 

apseiti be tų dalykų, apie ku 
riu buvimą mūsų seneliai ir ne 
sapnavo . . .

Gutter and trim, installation. Expe
rienced only. Top salary. Subcontract 
work. Link Home Improvement Co., 
3020 S. Archer, Cricago. 254-5810.

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
„ 523-8775

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

V. VALANTINAS

— Noriu pamatyti daktarą 
Ar čia yra jo kabinetas? - klau 
sė ligonis ten sėdintį jauną 
dytoją, kuris atsakė:

— Aš esu gydytojas 
praktikuojuosi . . .

KŪRINYS IR KŪRYBA

čia

MACHINIST

HARDINGE LATHE
Experience in set-up and operate. 
Overtime.

CALCO MFG. CO.
205 Factory Road 

Addison, III. 
628-2309

An equal opportunity employer

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6<Hh Street 
Tek REpublic 7-1941.

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ąv. 
Chicago, IIL 60632. Tok YA 7-5980

LIETUVIU KOMPOZITORIŲ SIMFONINIS KONCERTAS

BERNARDA

diriguoja
HENRY MAZER

išpildo ČIKAGOS SIMFONINIO ORKESTRO nariai

Šeštadienj.1979m.KQvo 31d. 8:30v.v.

ORCHESTRA HALL 220 SOUTH MICHIGAN AVE., CHICAGO, 
Bilietai-$10,8,6,4 Ložė $100

TEATRO KASOJE

MARGINIUOSE* 2511 W.69th St., Chicago, If!.
778-4585

RaSint SYMPHONY CONCERT OF LITHUANIAN COMPOSERS, 500 North Forest, Oak Pork, 111. 60502

/

Kai žymus dailininkas Whist
ler užbaigė vienos turtingos po
niutės portretą, jis paklausė jos 
kaip jai patinka jo darbas.

— Negalėčiau pasakyti, kad

KAIP SUDAROMI TESTAMENTAI
Tuo reikalu Jums gali dau 

patinka, ponas Whistleri. Jūs ir- padėti teisininko Prano šul 
gi sutiksite, jog tai yra blogas paruošta, 
meno kūrinys.

— Taip, — atsakė dailininkas, 
pažvelgdamas dar sykį į ją. — 
Jūs irgi nesate viena iš geriau
sių gamtos kūrinių.

★ Senas senelis sėdi ant stO' 
go ir pypkę rūko? (Kaminas)

teisėjo Alphonsr 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomit 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St, Chica 
Cgo, IL 60608 Kaina $3.0( 

su formomis
Pašto išlaidoms pridėti 90c

M. i 1-M K U S ' 
Netery Fvblte 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. MaplMTMd. Tel. 254-7431 
Tsip pat dartmi vertimai, giminią 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

J*tl Frank Z>p*II» 
£204^ W-TSfh St 

GA 4-M54

State Farm Lilė Insurance Company

ENERGY 
WISE .

Limit use of dlswasher I 
to once a day, after the | 
evening meal, and cut | 
excessive use of water 
and electricity.
Doni be a Both Loeert’

Juozo šmotelioATSIMINIMŲSKIRSNELIAI
Graži, lengvai skaitoma ir 

įdomi 250 puslapių knyga su. 
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, ' 
skirsneliu mėgėjai, prašomi at | 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur! 
gyvenantieji prašomi užsisa-Į 
kyti paštu.

Knygos kaina
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė 
Chicago, IL. 60629.

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associate* 

2449 West 63rd Street.
’ Tel. 776-5162 
Trečiadieniais iš anksto susita 
rus. Šeštadieniais iki 12 v.
Vakarais tel. RE 7-5047.
Raštinė veikia jau daugiau kaip 

40 metu, patarnaudama klientams.

5 doleriai
TheDi-GeT

SKAITYK PATS IR PARAGINK 

DAR KITT'S SKAITYTI U 

DIENRAŠTI “NAUJIENOS”
* • Di-Gel-
The Anti-Gas Antacid. J

> » MAujiiNOR, CHICAGO R, HA, Thujwday, March 29, 1979




