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EGIPTUI LABAI NEPATINKA BEGINO“GOTAI” SU AMERIKIEČIAIS
L -į

SADATAS BENDRADARBIAUS SU JAV, 
BET NENORI “SPECIALIŲ PRIVILEGIJŲ”

WASHINGTON, D.C.— Egip- neatsiprašo, ir jis sėdi Bagdado 
to prezidentas Sadatas trečia- j viešbučio laukiamajame. Arabų 
dienį pareiškė, kad Egiptas taps dauguma nenori imtis karo 
Amerikos sąjungininku Arti- ' prieš Izraelį ar Egiptą, 
muose Rytuose ir sieks taikos, 
kartu su amerikiečiais, visoje - •

BAGDADAS, Irakas. — Irako 
A , ., . ivaldovas, pavaišinęs suvažiavu-

Artimuiu Rytų srityje. . , -, . . , .*-J - J JJ J sius atstovus, pranašauja labai
Prezidentas Sadatas, už kelių liūdną ateitį prez. Sadatui. Ira- 

valandų po pareiškimo, labai kas pasiūlė boikotuoti Egiptą, 
pasipiktino jam pakištu memo- {nevesti su juo jokios prekybos, 
randumu, kurį Beginąs ir jo Irako valdovas yra įsitikinęs, 
draugai Amerikoje padarė su _ kad Sadatas, nesulaukęs dides- 
amerikiečiais. Paaiškėjo, kad Iz-' nių užsienio paskolų, negalės 
raelis, pasirašęs taikos, sutartį su j atstatyti ūkio 
Egiptu, dar nori specialių garan- —------------ -—
tijų. Izraelis siekia, taikos, kalba 
apie taiką, bet bijo, kad arabai 
Izraelio nepultų. Kiek tai liečia 
Egiptą, tai jis, pasirašęs taikos 
sutartį, nesirengia pulti Izraelio. 
Nenori pradėti karo. Bet Sada
tui labai nepatinka, kad Izraelis 
Egiptu nepasitiki. Dar nenu- 
džiūvus sutarties parašų rašalui, 
Izraelis jau prašo' Amerikos ka-

pagalbą Izraeliui teikti. Šadatas 
šite klausimą nori išaiškinti 
prieš kelionę į Egiptą. 
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EGIPTAS IŠĖJO IŠ ARABŲ 
SĄJUNGOS

KAIRAS, Egiptas, — Prieš 20 
metų buvo sudaryta- Arabų są
junga bendriems arabų reika
lams ginti. Egiptas Būdamas šios 
sąjungos narys/ labiausiai nu
kentėjo. Karo lauke žuvo daug 
egiptiečių/valstybė neteko daug 
ginklų. Dabar tie patys Arabų 
lygos nariai, neatėjusieji Egiptui 
į pagalbą,, planuoja skelbti Egip
tui boikotą

Prezidentas Sadatas, pasitaręs 
su Egipto saugumo tarybos na
riais, nutarė iš Arabų sąjungos 
išeiti. Sąjungos nariai neturėjo 
teisės smerkti Egipto dėl taikos 
sutarties su Izraeliu.

Jaunuoliai negalės 
girtuokliauti

SPRINGFIELD, Ill. — Dabar 
aiškėja,- kad Illinois valstija pri
ims įstatymą, kuris neleis 21 me
tų nesulaukusiems jauniems vy
rams ir moterims gerti alkoholi
nių gėrimų.

Seimo atstovai turi policijos 
paruoštus raportus; apie jaunų 
vyrų ir^mbtėrų girtavimą, šūsr- 
žeidimus keliuose ir nelaimes 
automobilius vairuojant.

Didesnių mieštų policijos vir
šininkai prašė ne tik keisti da
bar įveikiantį: įstatymą, bet pri
imti- . potvarkius, baudžiančius 
degtinės pardavinėjimą jaunuo
liams. V. ■ ; = : .

Texaco bendrovė .
.neturi: dega! y

:' ęHlCA(^; iį'.-^Texačo bend; 
rovė jau prieš porą savaičių pra
nešė, kad ji neturi reikalingų 
degalų atsargų. Kelias stotis jai 
teko uždaryti, o dabar praneša, 
kad ji pati pradės racionuoti.

Ji negauna pakankamai dega
lų, todėl negalės kiekvienai sto
čiai duoti įprasto kiekio. Visos 
stotys gaus gazolino, tik truputį 
mažiau.

PALESTINIEČIAI NEPA
TENKINTI ARABAIS

BAGDADAS, Iranas. — Suva
žiavusieji Arabų lygos atstovai 
svarstė sankcijas prieš prezi
dentą ISadatą ir Egiptą. Yassir 
Arafatas, Palestinos teroristų 
organizacijos vadas, pasiūlė 
skelbti karą ne tik Izraeliui, bet 
ir Egiptui Jis siūlė ne tik skelb
ti, bet ir vesti. Kai buvo už
klaustas, kiek jis kareivių galės 
pasiųsti prieš Izraelį ir neatsa
kęs, kodėl jis tų divizijų nesiun
čia ir nesiuntė, tai Arafatas iš
ėjo iš Arabų sąjungos konferen
cijos. Tokį paklausimą Arafatas 
paskaitė įžeidimu. Jis nesiren
gia grįžti į konferenciją, jeigu 
nebus atsiprašytas. Niekas jo

— Teisėjas Įsakė nugriauti 
John W. Gacy namus, patikrin
ti, ar kartais ten dar nėra jau
nų vyrų lavonų. Bet teisėjas vė
liau sutiko įsakymo vykdymą 
perkelti dar savaitę.

— Mulos Chomeinio partiza
nai panoro prasiveržti į turk
mėnų laikomą miestelį, bet 
jiems nepavyko, žuvo apie 10 
iraniečiu.

susirastiŠiltas vėjas neša paukščius į šiaurę, kad galėtų 
tinkamą vietą lizdams ir vaikams.DR. KAZIO BOBELIO PASITARIMASSU VLIKO NARIAIS

š.m. kovo 24 dieną, VLIKo pa
talpose New Yorke, įvyko buvu
sios ir naujosios Vyriausio Lie
tuvos,. Išlaisvinimo Komiteto 
valdybos narių informacinis ir 
pareigų perdavimo pasitarimas. 
Posėdyje dalyvavo naujos val
dybos pirmininkas dr. Kazys 
Bobelis ir nariai dr. Jonas Stik-1 
lorius ir dr. Jokūbas Stukas; 
buvusios valdybos pirmininkas 
dr. Kęstutis Valiūnas, vicepir
mininkai Jurgis Valaitis ir dr. 
Bronius Nemickas, sekretorius 
Bronius Bieliukas, reikalų ve
dėja Marija Noreikienė ir PLB i 
atstovas Kazys Jankūnas.

Bu v. valdybos pirmininkas dr. 
K. Valiūnas pasveikino naująją 
valdybą ir palinkėjo jai geriau
sios sėkmės taip svarbiame 
okupuotos Lietuvos laisvinimo

darbe.
Išklausyti du p r a n ešimai:

1) apie dr. K. Valiūno ir Lietu
vos atstovo JĄV-ėse dr. S. Bač-
kio apsilankymą Valstybės de
partamente kovo 8 d. ir 2) dr. K. 
Bobelio. Pabaltiečių Bendrojo 
Komiteto Washingtone delega
cijos sudėtyje, kovo 23 dieną

Prakiuro atomo 
varomas pečius

HARRISBURG, Pa. — Pra
kiuro vienas atomo energija va
romas elektrai gaminti pečius. 
Viskas, rodos, buvo tvarkoj, bet 
specialist?1 pastebėjo, kad iš 
vieno r - iaųs skverbiasi garai.

Buvo pastatyti keturf pečiai 
atomo energijai n?'V:si 
keturi veikė iki xi Ta pati me
džiaga ir t? . pati statyba. Trys 

vei
kia. bet vienas pranr’šL plyšelį, 
išraitė plytas, ir pradėjo stumti 
laukan pavojingas dalelytes.

_ . . . . . x ’ pečiai ir šiandien vienod--
Pasikeista nuomonėmis apie tų-£.^ ni
pasimatymų eigą ir galimas pa
sekmes.

Naujosios valdybos nariai su- j Moksbninkai apskaičiavo, kad
sipažino su VLIKo darbų apim
timi ir jų atlikimo organizacija. 
Pasižadėta artimai bendradar
biauti. Posėdis tęsėsi apie tris 
valandas.

Valdyba sekančiam posėdžiui 
rinksis kovo 31 dieną Washing
tone. (Elta)ARTILERIJA APŠAUDO KAMPALA, UGANDOS SOSTINE

jos dar nesudaro jokio pavojaus 
žmonių ar gyvulių sveikatai.

Pečius uždarytas. Bus patik-: 
rinti ir kiti pečiai, kad netoli
moje ateityje nepradėtų veržtis 
sprogusio atomo dalelytės ir iš 
kitų.

Apylinkės gyventojai buvo 
susirūpinę pavojumi sveikatai, 
bet mokslininkai tvirtina, kad 
jokio pavojaus nėra. Jų pačių 
šeimos ten gyvena ir nesiren
gia bėgti.

IRANO PREMJERAS AMERIKOS KARIPAKVIETĖ VYRIAUSIUOJU PATARĖJU
VYRIAUSYBE YRA PASIRUOŠUSI GRAŽINTI

JAV SPRAUSM1NIUS LĖKTUVUS

Darbiečiams truko 
vieno balso

LONDONAS, Anglija.— Dar- 
biečių parlamentinė koalicija 
pradėjo pleišėti. Praeitą ketvir-

' TEHERANAS. Iranas. — Ira
no premjeras paskelbė, kad per
tvarkoma visa Irano kariuome
nė. Į kariuomenę pertvarkymą 
būtinai norėjo ųsikišti mulos 
Chomeini vadovaujamas komi
tetas. bet paaiškėjo, kad Cho-
me;ni nesikiš į kariuomenės tadienį buvo balsuojamas vy- 

i pertvarkymą, tačiau premjeras riausybės pasitikėjimo klausi- 
prižadėjo atkreipti dėmesį į ke- mas. Konservatorių partijos va- 
lis mulos Chomeini reikalavi- dė Margaret Thatcher pasiūlė 
mus. parlamentui pareikšti nepasiti-

Nuotaikas visame Irane pa- kėjimą. Klausimas tuojau buvo 
keitė kurdų griežtas nutarimas - balsuojamas. Darbiečiai surinko 
neįsileisti į kurdų apgyventas! 310 balsų, o už nepasitikėjimą 
sritis Chomeini vadovaujamų! pasisakė 311 parlamento at-

stovu.

KALENDORfiUS

* Kovo 30: Kornelija, Regulas, 
Mėta, Danulis.

Saulė teka 5:56, leidžiasi 6:03.

Oras'vėėusį lis,
• . C . Į

DIKTATORIUS IDI AMIN, PADRĄSINĘS MIESTO 
GYNĖJUS, DINGO IŠ SOSTINĖS

NAIROBI, Kenija.— Iš Ugan- dar nematė. Diktatorius tikėjosi 
dos ateinančios žinios sako, kad 
sukilę Ugandos kariai jau pri
artėjo prie Kampalos. Vakar jie 
vykusiai apšaudė kelis vežimus, 
bandžiusius išvažiuoti iš sos
tinės.

Prieš tris dienas diktatorius 
Idi Amin buvo nuvykęs į Ente- 
bės aerodromą ir tarėsi su aero
dromo sargais. Vėliau jis pasakė 
kalbą Kampalos garnizonui, įsa
kydamas ginti Ugandos sostinę. 
Baigęs kalbą jis dingo iš sosti
nės. Ugandos kareiviai sukilo 
prieš diktatorių Idi Amin ir ar
timiausius jo bendradarbius.

Diktatorius išvyko iš Kampa-- 
los naktį, kad niekas jo nepa
stebėtų. Buvo paskelbta, kad jis 
atvyko į Ursa miestelį, kurį jis 

lpa|s parinko,. nauja Ugandps 
'sostine. ‘

f -’ PRAŠĖ KUBIEČIŲ4"
PAGALBOS

gauti pagalbos iš kaimyninių 
valstybių, bet niekas nenori pa
dėti jam.

Paskutinė Idi Amino viltis 
yra Kubos smogikai. Jeigu So
vietų Sąjunga atvežtų į Ugandą 
kelis tankus, kulkosvaidžius ir 
šovinius, tai Castro kariai, at
vežti iš Abisinijos, galėtų įveikti 
sukilusius Ugandos karius. Idi 
Amin savo draugams pasakojo, 
kad atvažiuoja kubiečiai, bet da
bartiniu metu Ugandoje nebe
liko tinkamo aerodromo. Ente- 
bės aerodromas yra apšaudytas 
ir apsuptas. Joks lėktuvas ten 
negali nusileisti, nes sukilėlių 
artilerija išmušė kelias gilias 
duobes. t

-’—-'^Televizija ruošia trumpą 
veikalą pagal Mike Royko kny
gą “Bosas". • .

Mokslininkai tvirtina, kad 
atomo; .energiją varomi pečiai 
galį- Sprogti bet kur; Sprogstan- 

jos^bataboųąąibet;iki šię -metoĮtjs atomas p»6aro< plyšį silpniatf- 
siojt plytoj*.

,b*Pąts Idi Amin. paskelbė, kad 
apeina pagalbon kovingas Libį-

Libijos kprįų .yganfteja teekas

— Respublikonų kandidatas 
Chicagos mero postui Wrallace Į 
Johnson viešai paskelbė, kad 
jis prašys mero Bilandiko para
mos. jeigu laimės rinkimus. Bi- 
landikas. demokratas, Į respub
likono prašymą nieko neatsake.

— Illinois senatas atmetė pa

“revoliucinių partizanų”. Kai 
pastarieji nepaklausė prie sie
nos buvusių kurdų, tai visi 36 
partizanai buvo nušauti. Cho
meini priėmė kurdų reikalavi
mą ir sustabdė kovas su kurdais.

Panašius reikalavimus iškėlė 
Irano turkmėnai, netekę kelių ‘ 
Irano karo vadų, šie faktai pa
veikė Chomeinį ir jis sustabdė 
suimtų.-karių žudynes, ir suįiko 
leisti valstybės teismams nagri
nėti suimtu Irano kariu bylas J J I 

Tuo tarpu premjeras paskelbė ; 
visų Irano karo jėgų pertvar- j 
kymą. 
premjeras Bazarganas pasikvie
tė patyrusį Amerikos karį, kelis 
metus buvusį Irane ir žinantį 
buvusius Irano santykius su 
Amerika.

Irano kariai ir buvusi vyriau- | MASKVA, Rusija, 
sybė buvo pasižadėjusi niekam j mi's apsiraišiojęs rusas užėjo į 
neišduoti Amerikos karo paslap- j Amerikos ambasadą, pareiškė 
čių ne tik naujausiuose lėktų-! stiprų protestą ir nusižudė, 
vuose, bet ir krašto apsaugos j metų jūrininkas norėjo pa- 
tinkle. Gerai ginkluoti partiza- j matyti pasaulį ir išvažiuoti 
nai keliais atvejais bandė prie 
Amerikos lėktuvų prieiti, bet 
Irano aviacijos kariai jų nepri
leido. Keli partizanai buvo įsi
veržę į karo aviacijos padangių 
stebėjimo punktą, bet jie tuo
jau buvo sustabdyti, nuginkluo
ti ir išvežti.

Irano vyriausybė, susitarusi
Įsu Irano aviacijos vadovybe, pa- užsienin, bet leidimas jam be
siūlė grąžinti amerikiečiams pa- buvo duotas.
č’us naujausius sprausminius =• - ~-----------
lėktuvus. Irano lakūnai dabojo, sukomunistėjęs vadas yra mula 
kad prie jų neprieitų nei vienas Chomeini. Turkmėnai ir kurdai 
partizanas, lėktuvų nesugadintų mulos Chomeini nevadina šven-

j tuoju žmogumi. Turkmėnai at
sisakė turėti bet kokius ryšius 
su Irano komunistais, kurie dir
ba su Chomeini ir nužudė kelis 
Irano karo vadus turkmėnus. 
Turkmėne." nesupranta, kuriais 
sumetimais komunistai pasiūlė

'cms kovoti prieš Bazar-

Darbiečiams netekus parla
mento pasitikėjimo, premjeras 
Callaghan pareiškė, kad pasi
tars su karaliene ir paskelbs 
rinkimus į parlamentą.

Kiti partijos nariai kaltina 
darbiečių vadą parlamente. Vie-

; nas partijos narys buvo ligoni
nėje. Parlamento vadas turėjo 
j iš ligoninės * atgabenti ligoni ir 
įleisti jam balsuoti, bet dabar 
i jau per vėlu.

Koalicijai pakenkė šoferių 
Vyriausiuoju patarėju {unijos ilgas streikas, labai įgri

sęs visiems krašto gyventojams.

ar nepavogtų kelių jautrių da
lių. Premjeras Bazarganas, no- 

Į rėdamas palaikyti gerus santy-siūlymą leisti automobilistams eadma pdld,Nfu .?eiUb 
vėl važiuoti 65 mylių greičiu. I«“ su an.enk.ec.aui, pasiūlė

Jūreivis nusižudė 
JAV ambasadoje

— Bombb-

yaoauii ii ičVcUlUUll į 

! Ameriką. Jis norėjo surasti sa
vo laiku čia gyvenusius savo gi
minaičiais. bet sovietų valdžia 
jo neišleido. Sovietų pareigūnai 
atsiėmė jūreivio lavoną, bet at
sisakė pasakyti jo vardą ir pa
vardę.

Sovietų jūreivis kreipėsi Į 
pati Brežnevą, kad ji išleistų

buvo duotas.

'atiduoti visus naujausius spraus- 
minius lėktuvus. Už vienus ša
chas jau buvo sumokėjęs, bet 
yra ir skolon gautų. Bazarganas pad-' 
nori, kad Iranui būtų atsiškai- ganų ir pati mulą Chomeini. 
tyta grąžinamų lėktuvų kaina. Turkmėnai mano, kad komunis- 
Premjeras. siūlydamas grąžinti tų pasiūlyta pagalba yra lygi 
lėktuvus, pabrėžė, kad Iranui Trojos arklio pagalbai.
labai reikalingi Amerikos do-j Irano karo vadai, stovintieji 
leriai. jSunandai garnizone, padarė su
'/ Visame Irane nuotaika labai i kurdais? atskirą susitarimą ir at- 
ftėmpta. nes mekaš nežino mu? 
los Chomeini tolimesnių planų’ 
Visi žino, kad jK|į ilgus metus 
ėmė sovietų agentų pinigus ir 
leido komunistų agentams už
valdyti ' revoliucinį komitetą".

Chomeini labai susirūpinęs 
ir turkmėnų pozicijomis.

dimas steigti karo laivyno bazę |£ąip pirmieji, taip ir antrieji 
Vietname kenkia iki šio’ meteinqy tos pačios mahotfietbh'ų re-

liginės-8ė’kfbs-ealininkąi> kuriat "tarp kariuomenės ir partizanų.

— Edison bendrovė prašys ko
misiją leisti jai pakelti elektros 
kainas 14 nuošimčių.

— Tanzanijos vyriausybė pra
šo žinių agentūras nekartoti 
melagingo tvirtinimo, kad Tan
zanijos kariai veržiasi j Ugandą. 
Tanzanija neturi kariuomenėj 
tik pasienio sargus.

— Teisėjas buvo įsakęs iš» 
griauti J. W. Gacy mūro namą, 
bet trečiadienį pakeitė spren
dimą. ;

— Sovietu valdžiai duotas tei-

buvušiai ‘lygsvarai.

sišŠkė patarti kurdaths Įsileisti 
revoliucinio ^komiteto narius. 
SvnahdXi-gnrhizones patarė ki
tiems Irano batalionams nesi
veržti i kurdų kontroliuojamus 
kalnus. Irano kariai atsisakė ko
voti prieš kurdus, - pastojusius 
kelią partizanams.

: Gyventojai bijtk:kad pačiame 
Teherane .neprąsįdetų - kovos



Kai laisvę ginti imasi nemokia

Dėl jo išpūstos menkystos kenfė visa tietuVč

(Tęsinys)

Gegužės 6 d. mane priėmė 
naujas “Band enkampfstab’o", 
viršininkas, Oberstleutn. DietL 
ku "s. nedavęs man baigti kai-’ 
Lėti spij pulko dalinių išdėsty-; 
m ;, p. rei kė, kad gegužės mėn.; 
4 d. 31C-0 bataliono 2-oji kuo
pa, žygiavos, iš Jašūnų į Turgie
le, prie Pawlowo susikovusi su 
lenkų partizanais ir netvarkoj 
pasitraukusi į Jašūnus. Kuopos

laikinai sutiko, 
.1 betgi,
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ST. PETERSBURG, FLORIDA
SHfLL 

I MOMfcN s<ill 
' IS VVlOČU/ USČD 

IM MANS pRRYs 
OF CHINA.

OuR FHSRSč 
Yo’SHFIL OUT’ 
SPRANG from 
CHINČ5Č SHČLU 
MOMf-Y1.

IT’S AMAZING!
beliko progos nei suktiniui bei 
polkai apsukti. Tik -subarška 
“konservuotą’r, “keninė”' ne mu
zika, bet ausis gadinantis triukš
mas. Triukšmas, trukdąs bet ko
kiai kalbai. Sekmadieniai liko 
tik pavalgymui ir maldoms. Bet 
“elitas” savęs nepamiršo. Jam 
leista malonumais naudotis sa
vaitės viduryje vakaro prie
tamsoje.

Praeitais metais klubo pirmi
ninkas K. Jurgėla dėl nežino
mos • priežasties nubaudė vieną 
iš dosniausių narių, šįmet vėl 
nubaudė kitą, ypač darbštų me
nininką, išmesdamas jo dovaną 

i klubui — herbus ir Vytį į šiukš- 
’ “raudonąjį 

”, primenantį papuoša-

Kur eini, petrapilieti?

St. Petersburg© lietuvių vi
suomeninė veikla neteko reikia
mo solidarumo. Veikėjų nesan
taika, pasireiškusi prieš trejetą 
metų, nesą pasipiktinimo vaisius 
į lietuvių klubo narių eiles. Klu
bas, dar ta>p neseniai buvęs tuo 
kultūros židiniu, prie kurio spie
tėsi visos visuomeninės veiklos 
pajėgos, kur sekmadieniais dar 
prieš pietus susirinkdavo dide
lė dalis klubo nariu su savo sve
čiais iš tolimųjų miestų ir, radę 
malonią lietuvišką nuotaiką, ga
lėjo savo gyvenimo monotoniją 
paįvairinti naujomis idėjomis, 
neteko tos reikšmės.

Senosios kartos klubo nariai, sandėlį, kaip 
kurių gausių aukų, jų vieningo kampelį 
darbo ir triūso dėka klubas iš- netinkamą klubo sienoms 
augo ir įsigijo puikią salę, šian- Pu°sti.
dien jaučiasi nebereikalingi ir' U*ar vienas dalykas. Draugi- 
nušluoti į užmaršties užkampį. ‘ Joms būdavo leista pasinaudoti 
Tik_rętasi? išdrįstą atsilankyti. į. pataĮps be formalaus 
klubą kaip svetys. “Buvo geri, prašymų rašymo. Ta tvarka 
laikai, kada čia visiems vietos (keista.
pakako, šiandien čia užsiveisusi Per menką tautos tikslų, 
piktoji bacila, salę pavertė ne- venimo progreso supratimą, 
apykantos buveine, čia liūdna nusenUSio fanatizmo akinius... 
•rr tyku kaip po pakasynų kop- pramatęs tos tautos galimo liki- 
Jyčioje. Visi ■ tik skuba, pietus; mo, “šventasis” mula Chomeini 
pavalgę, kas sau , byloja jie sa-‘§ovė pp0 šalį, nugramzdindamas 
yo tarpe. [tautos likimą nelaimių praraju-

Veltui dar klubo pirmininkas o mūsų “shiitai”, prisidengę 
per garsiakalbį šaukia “Neiš-. maldingumo skraiste, sugebėjo 
lakstykite , veltui jis per tą pa- i suskaldyti išeivijos ir taip jau 
tį trubelį nusiskundžia, kad au-. gerokai apgnaibytos vienybės li
kos loterijos stalan sumažėjo. Jucius. Faktas, kad viskas pi
jo garsas dingo aidų gausoje be nigu paremta, o veidmainių nie- 
atgarsio. Dingo draugiškieji pa- kuomet nebuvo stokos, 
sikalbėjimai, muzika nutilo, ne- • Klubistis

Per menką tautos tikslų,

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai. rytoikr8;30val. vak.

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206
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Nėra reikalo bukŽtauti dėl torijas” ar straipsnius Bridges 
“sovietinės statjistfkos’”. Bridge^ mėnesinukui.
•aisvai naiūloja'si Altinio Eltos; Apie ^VLIKo istorijas” pa- 

i skaitysim, kai jos pasirodys, o 
dr. BudreckĮ ir kitus redakto
rius skaitysime Naujienose, pa
vergtos lietuvių tautos reikalus 
ginančiame ir plačiausiai skai- 

N. Red.

biuletenių duomenimis. Gtl 
klaida, kad nebuvo žinučių ga
le pažymėtos vaidės ELTA.

Kas tikrai nelaukta, buvo iš
metinėjimas mano adresu. Gir
di, “Jam buvo patikėta Susi- J tomume dienraštyje, 
vienijimo Lietuviu Amerikoje

[sekretoriaus pareigos, bet

CALF with ZHEHDS , ozfiSS 
ano Z 7%/z.s. on a OHiev 
FARM IM HavflNLA. CuSA.'! ]

JJRner ANTS cross’
STREAMS BT THHlR
BODIES INTO ACOMPRCT BALL I

NEUŽSITARNAUTA KRITIKA
Naujienų 1977 m. gegužės 13 Reiškia, “Tiltas iš Bostono į 

d. vedamajame straipsnyje Maskvą” buvo' politinė ihumo. 
“Tiltas iš Bostono į Maskvą”, ristika. Lietuvių Enciklopedija 
buvo išsišokimas prieš žiniara-Į apibūdina “humorą” šitaip: 
štį anglų kalba, pavadintą1 sąmojis, linksma, komiška.” 
“Bridges”, t.y., Tiltai ir prieš Na, žinome, kad kartais lietu
je redaktorius. Minimame ve- Ivių liaudies humoras, tiek anek- 
damajame aiškinama, kad ' (lotuose, tiek dainose net ir pu- 
BRIDGES, tai tiltas tarp Bosto- blicistikoje (kaip antai, Tara
no ir Maskvos, kad Bridges re- daika, ir Maiktėvis) dažnai bū- 
daktoriai renka “muitus” Mask- na šiurkštus, stačiokiškas ir net 
vai. Reiškia: Bridges biulete- riebus,
niui redaguoja maskolbemiai. Įžanginis išeina iš humoro ribų. 
Ir dar primesta, kar Bridges 
“žadą vadc'vautis informacijo
mis, ateinančiomis per Maskvą 
ir kad jis tikįs skaičiais, kurie 
ateina iš ten”.

bet, Jergutėliau, šis

Buvo galima visaip reaguo
ti į šį Naujienų įžūlų įžan
ginį. Kodėl iš viso taip rašy- 
ti? xoctalct orius da-
linai askleidė motyvus, pareikš* 
damas: “Už politinę humoristi
ka būtų galima kibti prie M. 
Gudelio, Naujienų redaktorių.”

KVIEČIAME I NAUJIENŲ

NAUJIENŲ 65 METŲ SUKAKČIAI P

Sekmadieni, š. m. balandžio 29 diiną v/ V

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

DAINOS

VAKARIENE

4:30 vai. po piety

Vakarienė ir gėrimai asmeniui 20.00 dol.

BANKETĄ RUOŠIA

Vietas prašome rezervuoti iš anksto
STED STREET, CHICAGO, ĮLIN0IS 60608

arba telefonu HA 1 - 6100

V1SIUBTUV1A1 MALONIAI ESATE LAUKIAM BANKETE

ŠIRDIES JAUTRUMAS
i nepajėgė baigti vieno termino”.
Tai yra nuostabu, kada taip ra-i Jaunas vyrukas, besirinkda- 
šo ilgametis SLA įstatų komi-j mas krautuvėje atvirukus, klau- 
sijes narys. Ypačiai kai nuo pardavėją:

melų seimo man pačiam[ — jQS neturite atvirukų 
tenka įeiti i M.G. vautic\aujanią| su jautringu. sentimentaliu 

prierašu?
j — štai yra labai gražus su to
kiais žodžiais: “Vienintelei Mer- 

į ginai, Kurią Aš Mylėjau’’.
— Gerai, duokite man ketu- 
s, o ne — šešis.

trokšta, kad Lietuva vėl taptų 
sepriklausoma valstybe. Jokiu 
būdu alegorija “tiltai” nebuvo 
naudojama ta prasme, kuria 
“susipratimo ir draugystės til
tų” sąvokos autorius Zbignie- 
vas Brzezinskis ir vykdytojas 
Prezidentas Johnsonas buvo 
priskyręs jai, būtent: bendra
darbiavimo su Maskva tiltai.

Manau, kad žvelgiant atgal 
toks feljetdnas bitų geriau ti
kęs “Liaudies tribūnos” skyriu
je ar net specialiame juokų-iš- 
daigų skyriuje. Tik ne vedamų
jų puslapyje.

Kaip žinia, šiuo metu lietuviš
koje išeivijoje yra žinoma ale
gorija — “tiltai”, sakyme, “jų 
statyba”. Tai žodžiai ar išsireiš-. 
kimai perkeltomis prasmėmis 
vartojami, ne tiesiogine tų žo
džių prasme, žiniaraščio vardas 
'“Bridges” yra naudojamas ale
gorine prasme. Jo tikslas buvo 
pasakytas pirmame Bridges nu
meryje ir dabar glaustame 
obalsyje kartojamas kiekviena
me numeryje. Ir ten sakoma, 
kad Bridges tikslas bus siekti 
gražinti lietuvius, nutolusius 
nuo gyvosios lietuvybės ir bus 
dedamos pastangos pasiekti 
kiekvieną atitolusį nuo mūsų 
kolonijų Amerikos lietuvį, kuris 
dar didžiuojasi savo kultūra,

komisiją. Tikrovė yra kitokia.’ 
Pildomoji Taryba 1969 m. spa-, 
lio 9 d. mane išrinko užbaigti I 
pasitraukiasėios sekretorės Ber
tos Pivaronienės kadenciją. Bl.Į S 
vau SLA masiniu referendumu j 
išrinktas sekretoriumi 197(1 m.) rj- 
kovo mėn. ir 1972 m. kc’vo mėn. 
Dėl šalutinių priežasčių, kurios 
nieko bendro su SLA neturėju
sios, 1973 m. spalio 8 d. atsi
statydinau. Reiškia, SLA sekre
torium išbuvau ketverius me
tus, draugiškai atsisveikinda
mas su SLA Pildomąja Taryba.

Gal šie keli žodžiai dalinai 
išlygins įžanginio neužsitarnau
ta kritika.

Algirdas M. Budreckis 
Wollaston, Mass.

* * *
REDAKCIJOS PASTABA:

žinoma, Naujienoms gal ne
patinka šio biuletenio sponzo. 
riai. Tai suprantama. Bet gal 
būtų buvę vertingiau raginti ki
tus veiksnius pradėti panašius 
biuletenius sponzoruoti? Gal ir 
atsirastų tobulesnių periodinių 
leidinių Amerikos lietuviams 
anglų kalba.

Netikiu, kad Naujienų redak
torius rimtai tikėtų, kad Bri
dges buvę redaktoriai rinktų 
Maskvos muitus ir kyšius. Juk 
vienas redaktorių šiomis dieno
mis baigia paruošti Vlikui vien- 
tomę lietuvių enciklopediją an
glų kalba. Antras yra South Bo
stono Piliečiu Klubo iždininkas 
ir šiais metais Sandarai atsto
vauja Bostono Alte. 0 trečias 

metus vadovauja 
lietuvių radijo 

yra didelis skautų

Politinė humoristika vienam 
gali atrodyti humoristika, o ki
tam nuožmi kritika. Bet šiuo at
veju tai neturi svarbos. Svarbu, 
kad dr. A. Budreckis, redagavęs 
Bostono “Bridges”, toliau jų ne
redaguoja. Džiaugiamės, kad jis 
taip nutarė. Būtų dar geriau, 
kad panašiai nutartų ir kiti re
daktoriai, rašantieji “VLIKo is-

ENERGY
WISE

Limit use of diswasher 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.
Don’t be a Bom Losed

jau kelis 
Worcesterio 
valandai ir 
veikėjas.

For pour 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 Teliever recognized safe
Extra strength with safety. That’s common sense. That’s Anacin.

C

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 1-

- -1

KNOW YOUR HEART

palūkanų, priklausomai nuo įdėto® 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos
neša

Chicago, III. 606081800 So. Hoisted St

JAAMJMBMOS. CWCAOO S OX Friday, March 30, 1979

lauja bausti ne laiku išsiėmus ser
tifikatus.

s
'■■į

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 fry 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

UNIVERSAL
TTENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ. TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įitellt* IMI ' T< 42
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Daily Exept Sunday by The Lithuanian Neva Fob. Co, tot 
17y> S«. HaUted street, Chicago, III. 6060*. Tele^beoa 421-41
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As orf December JŲ 1977 puaei metu --------- _______ <16.00
Subscription Ratos: trim* mėnesiams _____  $ 9.00

in Chicago $33.00 per /ear, $18-00 per
vienam menesiui ._______ 1 3.00
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six months, $10.00 per 3 months. In
other USA localities $30.00 per year,
$16.00 per six months. $9.00 per metams________
three months. Canada $33.00 per year; pusei metu ------ ----------- $18.01
other countries $34.00 per year. vienam mėnesiui . ■■ - - — .. $
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metami_____

Toks pareiškimas visus nustebino, bet jis buvo 
naudingas. Jis pasakė, kad tiems garsiems -ir ne to 
kiems garsiems bauginimams nebuvo pagrindo. Tūi bu
vo savo rūšies manevras. Amerikoje išaugusių ir svar
biausią mūšį pralaimėjusių politikų nauja priemonė 
ginti neapginamas pozicijas.

Naujienos gavo kelis rašinėlius, kurie patarė im
tis priemonių ir apsisaugoti nuo įsikarščiavusių politi
kų. Jie jau pasakoja, kad VLIKo dokumentų neper
duos, kad naujai išrinktiems pareigų neperduos, bet la
biausiai patarė daboti, kad būtų perduotas pinigas. 
Vienus patarimas rašė seni skaitytojai, bet dauguma 
buvo rašyta politikuojančių lietuvių draugų. Jų nespau
sdinome, nes įtarimas mus atrodė ne labai švelnus. Rei
kia pripažinti, kad buvo visai be pagrindo.

Kiekvienas šios dienos pirmame puslapyje skaitys 
senai šiuose puslapiuose matytą Eltos pranešimą apie

Povilas P. Dargis, SLA Pildomosios Tarybos prezidentas, dalyvaus Naujienų 65 metų sukakties bankete š. m. balandžio 29 dieną Martinique didžiojoje salėje.

vynėje Vasario -16-ąją. iš pirmos 
**? tpac jos dienos 'pMnaikirie.- *Tą 

pa‘tį okupantas'’dabar nori'1 pa-’a ryti ir išeivijos tarpe, kad mes išeivijoje nešvęstumėm ir-nemi- nėtumėm tos okupantui nepageidaujamos šventės =— Vasario 16-osios, nes jo klastingai oku- oacljai tokie minėjimai labai nepageidaujami ir net ^klastingi ■o politikai. • •Tad okupantas per "savo paruoštus agentus ar neapdairius mūsų bendradarbius stengiasi tą mūsų ta;p svarbią ir brangią šventę sumenkinti ir išstumti iš gyvenimo, kad okupantą neer- zmtu, o jos vietoje įpiršti Mindaugo minėjimą, kurio reikšmė toli palikusi nuo okupanto praeityje, tai šiuo metu jam nėra tokia aštri problema, kaip Vasario 16-o'i. Okupantas jau sugebėjo išbraukti iš Lietuvos istorijos nepriklausomos Lietuvos gyvenamo laikotarpį, o dabar jau siekia panaikinti ir Vasario 16-osios minėjimą išeivijos tarpe, nes ji yra Nepriklausomos Lietuvos gimtadienis!Mūsų tautai Mindaugo minėjimas reikalingas ir turi būti minimas, kaipyir visi kiti mūsų tautos ir valstybės žymesnieji istorijos įvykiai, tik pagal įvykių datas, o nekaišioti Mindaugo vardą tenai, kur nėra jokio ryšio su kita minėjimo švente.Labai gaila ir nemalonu mūsų išeivijai, kad randasi mūsų tarpe tokių “lakajų”, kurie ateina okupanto užmačioms į pagalbą f ir iškraipo mūsų tautos šven-Pirmieji Chicagoje kartu švęsti Vasario 16-ąją ir Mindaugo karūnavimą šiais metais pasišovė Brighton Parko L. B-nės apylinkė. Janas Kreivėnas

N&ujienoe eina kasdien, Uikinani, 
1 nepaprastai ramų ir draugingą pranešimą naujo 

01. 00608. Telėf. 421-8100."

Pinlfuc reikU Hceey
Orderiu kartu m užnkyau. *

pirmininko Dr. Kazio Bobelio, ' vieną dieną, buvusio 
svarbioje Valstybės Departamento konferencijoje, o 
sekančią dieną susitikusio su buvusiu VLIKo pirminin
ku Dr. K- Valiūnu, pasikeista nuomonėmis apie VLI- 

jKo pardavimo reikalus. Kad pasitarimas būtų prie- liu- 
~ dininkų, Dr. Valiūnas pakvietė tuo metu New Yorke 

buvusius tris VLIKo narius, o Dr. B obelis pakvietė du 
naujai išrinktuosius Vyriausio Lietuvos IšlaisVmimoi 

Ištisus tris mėnesius nervų tempėjai bangino ra- Komįteto narius ir padarė formalų posėdį. Dr. Bobelis 
_i 4. „u papasakojo apie Washingtone, buvusią Valstybės , De- j

partamento pareigūnų ir Baltų Komiteto atstotuj past- J 
tarimą ir naudą visoms trims rusų pavergtoms valsty
bėms. Pasitarimas praėjo labai draugiškai. Naujas 
pirmininkas informuotas apie VLIKo perdvimo reika
lus ir planus tolimesniems reikalams tvarkyti.

Buvo paleistas gandas, kad gali būti įsteigtas an
tras VLIKas. Tie tarybos nariais kurie negalėjo savo 
žmogus VLIKo vadovybėn įstatyti, tris mėnesius kom
binavo, kaip neprityrusius naujus atstovus apstatyti ir 
VLIKo priekin pastatyti savo bendramintį, bet nieko 
iš to neišėjo- ■ ‘

Kai lietuviai priėjo įsitikinimo, kad dešimt metų 
užteko parodyti, ką gali nuveikti ir mažai ką, tenuvei- 

Pa’*kė, tai jau metas leisti kitiems pabandyti.

310.00

NAUJIENŲ rištinė atdsis kasdien, Išakynu sekmadienius, nce
8 vai. ryto iki 3 vai. vakaro. Sežtadieniaii — iki 12 vtL

Be reikalo baugino

maus būdo lietuvius, kad jie akmens ant akmens ne
paliks. Jie ne tik nieko neperduos naujai išrinktiems 
VLIKo pareigūnams, bet viską išgriaus, rekordus su
naikins, pinigus kitiems atiduos, užrašus patys pasi
ims, o su svarbesniais dokumentais padarys, kas jiems 
Į galvą ateis.

Be to, buvo skleidžiami gandai, kad naujai išrink
ti pareigūnai, nežinos, ką daryti su. VLIKu. Ne tik 
naujai siūlomas kandidatas niekad pats VLIKe nėra 
buvęs, bet jis neturįs nuovokos kaip visus Vyriausio. 
Lietuvos Išlaisvinimo reikalus tvarkyti. Jis gali būti 
geras chirurgas, bet VLIKo reikalai sudėtingesni, ne
gu šlapumo latakus suraišioti. Buvo ir daugiau visokių 
nesąmonių posėdyje pasakyta, kad tik neperduotų 
naujai išrinktai VLIKo 
reigų.

VASARIO 16-oji IR MINDAUGASKas mus verčia reformuoti 'ūsu nepriklausomybės atkūrimo šventę — Vasario 16-ąją — ir sumenkinti jos reikšmę ar
vadovybei buvusių

Visiems lietuviams džiugu, kad kitas VLIKas ne
Paskutiniame VLIKo tarybos posėdyje tiek toli įsteigtas, kad pagerbtas didelės daugumo noras paro- 

nueita, kad pasiūlyta dar vieneriems metams^ palikti politinė išmintis ir taktas visiems * lietuviams rei-
buvusiems pareigūnams eiti VLIKo vadovybės 
reigas.

Nervų tempėjai net su buvusiu VLIKo pirminin-

Pa’; kalingą darbą dirbti. I
Visi gandai buvo be pagrindo ir bė reikalo. Lietu- ‘

žydų Toros jie neskaito ir kiau- Henos nevalgo, apipiaustymo nepraktikuoja, gerti ir rūkyti nedraudžia ir žydiško ritualo ne- į -'"ioažista. Prileidžiama, kad ka- i '■’’'ai yra palikuonys Persijos , žydu, kure VUL'šimtmetyje atletė nerašytą judaizmą, bet° - ~ ’ v Iviai parodė, kad visi išmoko ne tik laimėti, bet ir pra-j Bibliją vadina Dievo įstatymu. į 
ku kalbėję, visi žinome, kad jis labai užimtas savo biz- Į laimėti. Jie žino, kad visi vieningai dirbdami-, gali gim- rėliau karabinai pateko 
nio reikalais, bet jis dar vienerius metus sutiktų eiti j fįnįain kraštui būti naudingi. vaie-fc °^anestak Yra’

Visi vieningai dirbkime pavergtos lietuvių tautos [ ^alva/ Balta chalva vestuvėse
^ėliaū karaTmai pateko inūšui- rfiėffų ūžkatiaūtojų įtakon. Tau-

pirmininko pareigas, kaip ėjo paskutiniais metais,” — 
aiškino VLIKo tarybos nariams VLIKo reikalus tvar
kiusieji žmonės.

Kada jaučio kantrybę turėjusi VLIKo tarybos 
dauguma, išklausiusi visus beprasmius statuto paragra
fus, kuriais buvo atidėtas svarbios organizacijos nau
jos vadovybės sudarymas, ir kada dauguma kantrybės 
netekusi, vis dėlto pranešė, kad jau laikas baigti nešva
rų žaidimą ir eiti prie rinkimų, tai i kelias minutes bu-

— — — ■■ • • • -1 1 . J

i± rsk’lmėse, o juoda chalva — laidotuvėse.' Pagrindinė karaimų taisyklė yra nevesti ir netekėti už kita-, *auč’’ų. Net apie savo Sūnaus žmoną Kharčinko pasakęs: rtAš bežinau, ar ji yra lenkė, rusė1 ar kas, aš tik žinau, kad ji nėra iš mūsų”.Toliau Jim Gallagher aiškina, ■ - -- - . . v europietiška, tik jų asys sies. . , .valdyba, tai strateginės virvutės savo rankose norų tem Į tūkstančių, is to skaičiaus gero- į sl-auresnės ilgesnės I kad Tai 0 dldysis kuni' li__ a,vicr iip i ' 6 |'gaikštis Vytautas, kuris prrtnuo-KaYaimų religija 'tai judaizmo sius karaimus 'čia pargabeno ap- ir 'išlam'o kratinys, nors jie nei ginti jį patį nuo maištaujančių Jehovos nei Alacho savo dievu jo paties bajorų. Tais laikais ne- visa biblija priklausoma LidtUvos kunigaikš-
>5

laisvei.

I1ETUVOJE NYKSTA KARAIMAIVYTAUTO DIDŽIOJO GVARDIJOS PALIKUONYS(Tęsinys) turkų kalbą, yra. 'artimesnė AI-.... ! ta j auš -grupei kalbų, vartojamų T’ n S’bire; karaimų išvaizda ryškiai įeuropietiška, tik jų akys šiek: ... — . Ii Kv - —

vo išrinktas ne tik naujas VLIKo pirmininkas, bet ir I pasaulyje išsiblaškiusių, yra 10

pėjas pasakė: Ika dalis Suomijoje. Visur jie
— Dabar, kai mes laisvai išsikalbėjome ir nuošir- sutirpdami didesnėse

dziai ir atvirai kiekivenas pasakėme . savo nuomonę, tybių> yungU j Sovietų Sąjungą, 
tai norime pasakyti, kad mes su nauja valdyba noriai karaimu -grupė skaitoma ma^ltepripažįsta. Jų 
bendradarbiausime, jeigu ji norės.” žiausia. jų kalba, primenanti Ivien Senasis Testamentas, bet tfcija į pietus siekė Krymą.

svarbą pridengiant Mindaugo { ^us įįealus. minėjimo skraite? Kaip mes negalim sujungti bažnytines šventes — Kalėdas ir Velykas — į vieną dieną ir kartu jas švęsti, ‘as pat yra ir su valstybinėmis Šventėmis, kurios turi savo da- ■ tas, istorinės reikšmės ir paskir- ! lies. Jos ir minamos pagal savo ! ’atas, atžymėtas istorijoje, be ■'k;u dublikavimų ar kelių su- r”ng mo į vienos dienos minė- ■^o šventę._ Lietuvių tautai yra brangus ir d’dmgas Mindaugo valdymo laikotarpis ir jo karališkoji karu-Į nacija. Taip lygiai yra brangi ir ’garbingai mūsų tautai ir Vasario 16-oji, kaip Lietuvos Nepriklausomos valstybės atkūrimo diena. Tad ir neprivalo būti Vasario 16 dienos reikšmė sumen kmta, dublikuojant kitų įvykių hrinėj’mus, kas sumenkintų ir atmieštų pagrindinės šventės reikšmę, o laikui bėgant visiškai ją nustelbtų ir paliktų tik Mindaugo minėjimu. fJuk Mindaugd laikotarpis life- { Arafatas neskuba, siriša Su Vasario 16-ąja, tai kas} muš Verčia švęsti dvilypę Vasario 16-ąją ir Mindaugą? Taip atrodo, kad čia yrą kieno nors notas pasitarnauti okupfentui, neš okupantas mūsų pavergtoje tė-.

— Brežnevas susirgo šiltine ir atidėjo susitikimą su prezi- ’entu Carteriu, kol pasveiks.
Rentgenas negydo 1 vėžio ; _ . įDAYTONA BEACH, Fla. — gydytojai nustatė, kad rentge- 70 spinduliai nebegydo vėžio, ^•uvo manyta, kad tam tikras rėžio ligas rentgenas apgydyda- vo, bet dabar mokslininkai įsi- t:kino, kad rentgeno spinduliai- j pakenkia vėžio ligai. Įsakyta j, j rentgeno spindulių nevartoti vėžio ligai gydyti.— Iranas patarė Arafatui Į įersikėlti į Teheraną ir per- ! kelti visus savo pinigus, bet Y. 1 * i* - - “

— Uždarymas 'Oiicagos javų biržos pakenkė visiems javų , pirkliams. Teisėjas uždraudė uždarinėti biržą . be specialaus leidimo.
VYTAUTAS AKYLA
Prof, pensininkas Jonas Kupricnis 

okup. Lietuvoje ir Los Angelėje
(Tęsinys)

Išvykdamas J. K. nė iš vienos organizacijos 
neišstojo, o grįžęs nė vienoje organizacijoje ne
padarė pranešimo, o dar einąs ne eilines parei
gas. Kiekivenas padorus lietuvis galvoja, kad J. 
K. vykdo ankstyvesnius pasižadėjimus komu
nistų partijai ir jam partijos leista Amerikoje 
dalyvauti visose veikiančiose lietuvių organiza
cijose ir jose destruktyviai veikti, nukreipiant, 
kad girtų okupantus rusus, komunistus, atsiža
dėti laisvinimo ir laisvos Lietuvos.

Atviram laiške J. K. atskleidžia okup. Lie
tuvoje dangų su mistiškomis ypatybėmis. Miš
kininkai ir kiti, kaip angelai, šlitinėja be garso,, 
želdina miškus, švarina, gerina medieną ir sau
goja. Kiti, kitose srityse įdeda tiek darbo, kad 
net stovi žymiai aukščiau už kitus tokias pat są
lygas turinčius kraštus. (Graži propaganda- Tik 
reikia stebėtis. Kur gi statistika?) Laiške ne
mini k: '1 miškininkai padėjo stribams sunaikin
ti pdrtizanu Kad buvę stribai, ar jų vadai, yra 
aukšfuose rostrose. Kad naikinimas partizanų, 
miškų ir "visų lie uvių, vadovaujant Suslovui, ėjo

Visų respublikų sostinė yra Maskva. , 
Valstybę sldaro: Tauta, teritorija ir valdžia 

su savo santvarka.
1. Tauta, valstybine prasme, yra visi tos vai-: 

stybės gyventojai, (nesiskirstant į smulkias *na- 
‘rijas.)

ž. Teritorija — žemė ir vandenys kitų vals
tybių pripažinti, virš jų oras ir, 
vai po tos valstybės vėliava, ir

3- Valdžia su savo santvarka.
Rusai 1940 m. birželio 15 d. okupavo Lietu

vą ir prisijungė. Davė jai 16 respublikos LTSR

apie 10 metų. Suslovas riet pasakė: “Bus Lietu-- 
x a, bet be lietuvių!” Ar niekas J. K. lankant ok.' 
Lietuvoje nepriminė ir pats ar nepasiteiravo, 
apie pogrindį, jame spaudą (Kroniką, Aušrą ir! 
kit.), teisiamuosius nacionalistus, susidegini-1 
mus ir šauksmus, ir ką rašo apie tai okup. Lietu- ’ 
vos viešoji spauda? i

“Lietuviai Amerikos Vakaruose“ Nr. 7-8, 
1978 m-: Vadovaujančių asmenų svečiavimasis, 
ok. Lietuvoj.Rašo K. Prišmantas bendrybėmis. At-' 
rodo, jam rašant drebėjo jo ne tik ranka, bet ir 
visas kūnas. Pavardžių, datų neduoda. Rašyda
mas turėjo paisstatyti, aštuonis klausimus, ką,: vardą. Pastatė komunistus vykdytojais, kurie 
kur, kam, kada, kuo, kaip ir kodėl? Į juos sm plaklūsd Maskvos diktatui, bekompromisiniai. 
tvarka tiksliai atsakinėti. K. Prišmantas, žinąs; Rusiją valdo Rusų komunistų partija. Kiek- 
ir pažįstąs J. K-nį, taiko jam- Daug yra J. K-nį [vienas partijos narys turi skaitytis, rusų pato- 
nežinančių ir nepažįstančių, bet yra ir ramstan-į jus nartu. Pagal partijos sampratą: Komuniz-
čių. Rašinys yra betikslis.

‘Liteuviai Amerikos Vakaruose** 
mėn- 1978 m. Pranas Visvydas išeina 
K-nį, Šv. Jurgis ant šyvo arklio

laivai ir lėktų- į

teas yra internacionalinė nacija, religija ir be- 
kempromismis narių bendravimas. Partijos už
daviniai ^—griežtai laikyti rusų-komunisttj inter- 
nadonalų nutarimus ,remti ir plėsti pasaulyje 
rusų kothuhistus, kelti pasaulinę involiuciją. Jai 
Įvykdyti—naudotina: gyventojų nesantaika, eko 
nominės ir Igamtos nelaimės, ligos, žmonių bai-

rugsėjo, 
ginti J.-, 
nekaitės

mergaitės. Jis prašo atlaidos senam ir darbščiam 
profesoriui, bet pamiršta, kad sena katė peles ge
riau gaudo.RSFSR arba RSSSR ( Rusų sovietų, fedei-*.] mė, religija, egoizmas, seksualižmas, narkotikai, 
line social, respublika arba Rusų sovietų sąjuft- j alkoholizmas, šeimų nesantaika ir dar daug bū- ginė socialistinė respublika) susideda iš 16 res- dų. Visos negerovės turi būti naiuntrtos tik tie' 
publikų. Išjįų jespublįkų didžiausia naciją Rusijos valdomuose kraštuose kad sukelti pa. 
ftauta) yra rusų. _....... • revoliucija.

Į koffiUniš'tų partiją priimami tik rusiškos 
socialistinės galvosenos, draugaią su rusų komu
nistais ar jos partijos nariais, asmenys, teikią ži
nias, net ir tokias, kaip apie savo šeimos narius, 
tėvus, gimines, dėl kokių sąlygtj dav£ pažadėji
mus ir juos besąlyginiai pildę. Dar ir tokius 
priima tik kandidatais. Kandidatas, išbuvęs nu
statytą laiką, ar padaręs -didelį partijos įvertin
tą darbą, priimamas Rusų - komunistų partijos 
nariu. Priimtas nariu, pats iš partijos išstoti ne
gali. Toki komunistai skaitosi Rusų komunistų 
partijos nariai. Pastebėti, ar pastebėti nukryps- 
tą nuo partijos linijos ar nesutinką toliau dirbti, 
Maskvos partijai aprobavus — sunaikinami.

( Atsakingais, rusų - komunistų partija, laiko 
ir tuos: 1. kurie davė jai pasižadėjimus būdami 
tarnybose ar jose paaukštintieji; 2. visi buvę ka
lėjimuose, vengdami kankinimo, ir 3. sutikę praį- 
nešinėti (iš baimės ar už pinigus) savo apylim 
kėje gyventojus, drauge ir j tą apylinkę atvyks
tančius. Tokius pasižadėjimus davusius, sura- 

i dus rusų - komunistų partija, nesvarbu kurioje
Šalyje ar kontininte jie būtų, ir po daugelio me
tų primena jiems, ir griežtai reikalauja, pasiža- 
dėjžmūS vykdyti- Nors šie žmonės ir nebuvo par
tijos nariais. -a . .*

t , - I H . H t
(Bus daugiau) f‘ r :
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DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

* GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA- 
6449 Sq. Pulaski Rd. (Crawford 
Medkal Building) Tel. LU 5 6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. C. K. BOBELIS
GENITO-URINARY SURGERY 

BNDD Nt>. AB 3878711 
5025 CENTRAL AVE. 

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

DK. Pa;, l V. DARGIS 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Ma,.hexm Rd., Westchestor, IL.
ALANDUS: 3—9 darbo dienomis ir ' 

kas antrą Šeštadienį 3—3 vaL
Tel : 562-2727 arba.5<S2-2728

TEL. — BE 3-5893 <
DR. A. B. GlEv ECKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS j 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

Suvedus kareivius j aikštę, vo* 
kiečiai iš pata’pu paėmė ginklas ir šaudmenis. Nuginkluojant incidentų neįvyko.

Kareiviai buvo paskirstyti į 
1-as grupes ir vokiečių saugoti ii suvesti atgal j patalpas. Ka- 
nninkus nuvežė i divizijos šta
bą (Ašmenos Viduriniosios Mo
kyklos rūmuose), ten juos nu
ginklavo ir išvežė j Vilnių SS 
vado vaktžidn.

Taip Vietinės Rinktinės Kau
no pulkas baigė trumpas ir tra
giškas savo gyvenimo dienas.(šis rašinys autoriaus parašytas 1944 m. birželio mėn. pra- dž.oje, Salaspilio (Latvija) ka- zete, kaip trumpas raportas ten pat kalintam Vietinės Rinktinės Vadui.Atsižvelgiant į šio rašinio, kaip tam tikra prasme istorinės medžiagos, pobūdį, vietovardžiai, išskyrus pačius žinomiausius, tikslumo sumetimais iame palikti mėti R-ės

Švento rašto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

“Jūs tyrinėjate Raštus, nes tariatės juose turį amžinąjį gyvenimą; 
jie tai ir yra, kurie liudija apie mane". — Jono 5:39,
Mūsų tekste pasakyta, kad šventasis Rastas apreiškia mums Viešpati 

Jėzų. Todėl norintieji jį pažinti turi ieškoti žinių apie jį šventajame Raš
te. Tuo tikslu Dievas davė mums apaštalus, pranašus ir mokytojus, žmo
nių žodžius galime priimti tik tada, kai jie sutinka su gyvojo Dievo žo
džiu. O norint suprasti kas parašyta, reikia šventosios dvasios pagalbos, 
šventąjį Raštą reikia netik skaityti, bet tyrinėti; o naudingų ir gyvenimui 
reikalingų pamokų gausime tik tada, kai būsime nuolankūs ir pasirengę 
priimti mums Dievo duotąsiąs pamokas, kurios padarys mus tinkamais ge
riems darbams.

IV. RAITO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

Mažeika & Evans

tokie, kaip jie buvo pažy- autoriaus gautame iš V. štabo žemėlapyje. — Red.)(Pabaiga)
DR, PRANK PLECKAS 

OPTOMETRISTAS 
KALBA LIETUVIŠKAI 

26ĮP W 71 St. Tel. 737-514$ 
Tikrina akis. Pritaiko akinius 

“contact lenses”’
VaL agai susitarimą. Uždaryta

ir

treč. J 
—- l 

DR.LEONAS ŠĖIBUTIS ‘
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtd. 5—1 V— ■ - vak.
Ofiso telef.: 776-2880

Rezidencilos 'telef.: 448-5545

TORNADO

KODĖL BUVO VIEN TIK ŽEMAIČIU

Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601Žemaičių klubasi Žemaičių Kultūros klubas tu- . rėjo savo metinį susirinkimą į kovo mėn. 22 d., 1 vai. popiet, ' Anelės svetainėje, 4500 So. Tal- ! man Ave. Kaip įprastai, ilgame- j tis klubo pirm. j. Skeivys ati- - - - - ......................darė susirinkimą, pasveikinda-tvarka į Vilnių. Bataliono žv-™5 Uubo narius ir vadovybę.< Susirinkimas pradėtas pagal Pakeliui į Vilnių VtiioTas’nusistovė?usius Mubo PaPr0“ buvo apsuptas SS dalinių ir nu-.T^ P^lgta valdybos narių ginkluotas. Nuginkluotam bata-i d^vTmas susirinkime, pagerbti mirę klubo nariai: Jane Rumbutis; Grace Puodžiukas ir čių parinkta keliolika vvru ir! Antoinette Kubiliūnas. Ta pro- SS-ku išvežta, esą. darbams.' Po «a Par«ksta užuojauta gini- . - i-i -v , . i 1 nems ir apgailestauta netekus ■kurio laiko grįžę Sb-kai paskel- j t . '•, . . , - ® X. . j . darbščiu klubo nariu, be, kad išvežtieji susaudyti ir, " . x. .esą, “atpirkta bataliono kai. . Perska“Tto Pametimo su- , sirmkimo protokolas, kuris pn-C \ ,, _ . _ ; imtas be pastabų, nes R. Didž-^»uzėS d- aPię v • ’ galvienė, turėdama didelį paty-iš Vilniaus atvyko Dieti ir isa" i r-imą, surašo smulkiai ir aiškiai kė surinkti visus Ašmenoje esą-:mus karininkus, nusirinkusiems. Buvo gauta ir skaityta kele- karininkams jis,įsakė susėsti į tas laiškų, kurie priimti,.bet jų sunkvežimius-jie, girdi, vyksią i prašymas piniginių auku likosi į Ašmenoje rezidavusį vokiečių Į atmestas. Klube esama vyresnio divizijos štabą pasitarimo. ‘amžiaus narių ir, nebegalint su- Nuvykus į divizijos štabąj ruošti parengimų, nebetūfi ša- Dietl pareiškė: liūtinių pajamų aukoms skirsty-a) pulko daliniai galutinai ti, kaip praeityje būdavo. > |demoralizuoti, i Toliau svarstyta iš “nebaigtųb) kautynėms jie netinka, nes j reikalų”, žemaičių Kultūros klu- Ąeapmokyti ir kautynėse paran* į bo keturiasdešimt metų gyvavi- j aa ginklus bei drabužius,c) pulkas bus nuginkluotas ir grąžintas į Kauną, kur išeis apmokymą ir bus apginkluotas.Kad nebūtų kokio pasipriešinimo, pulko štabo viršininkas, mjr. Impulevičius, pulko adjū- fentas kpt. Kaupas ir j.ltn-ai Grikaliūnaš ir Diičihškas iiria-

kymą vykti su batalionu žygiokuopoms nespės pastoti kelią. i Vilnių sutik: iną daviau.(Atkelta iš 2 psl.) , Gegužės 14 d. apie 04 v. 00 rh. iš Ašmenos Į Murowana Osz- įmianka išvyko vokiečių šarvuo- ' čiai, bet, radę susprogdintus til-į.. ....... ........................ tus ir užminuotą kelią, nepasie- Ašmeną atvyko pik. Itn. Dieti 
Aendra prakfiki. gp^. MOTERJ ilges, kę tikslo grįžo į Ašmeną. Apie su dviem motorizuotom kuo- 

3S$a* WEkr 5vth..................'5 v. iš Tohninowo atbėgę keli pom. Jis ketino Murowana Osz-
Tel. pr 8-1223 i kareiviai pranešė, kad 3-cji kuo- mianka išvalvti nuo lenku par-

ČlFlŠd ’Wftu: "pirm., antrai, ’trečiai.‘pa buvo apsupta ir sunaikinta, tizanų ir ją sudeginti, tačiau ten
DR VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR XC-ilRURtfAS

T*l. PR 8-1223

EUDEIKIS
Abi kuopos tą pačią dieną be kliūčių prisijungė prie bataliono branduolio Jašūnuose. jlionui atvykus į Vilniaus aero- Apie vidudienį iš Vilniaus li^romo aikšte, iš jo buvo vokie-

T*penkt. 2-4 ir 6^8 vai. vak. Š^atadie
’tolį 2-4 vai. popiet ir kitu laiku nuostoliai: 30 užmuštų, jų tar- mašina’ t^gal-atšitanink._, 2_os kuopos vadas kpt. Po- MurowanaP D čebutas, 5 sužeisti, apie 350 pair-. ai ijrulii 15, (J. Jr, tekusių j nelaisvę. Belaisviai'g ^^^^^■^i8'ižoni’Siikluoti_':rn"renfti- _ Gelbėdamas likusias išblaš--kyląs kuopas, Įsakiau 310-ojOj bataliono 4-ąją kuopą atvesti iš Michalkonie Į Ašmeną, o 310 bataliono abi kuopas iš Wielkie Soleczniki į Jašūnus. Tariau, kad 6-oji lenkų partizanų brigada iš Turgiele ra joną bus dalyvavusi Murowanapuolime ir ž^iiiojančibms iš nešė man gavęs per vokiečių ry- Wielkie Solečznilri Į Jašūnus šių karininką pik. Itn. Dietl įsa-

Galutiniai

DAIMIDGAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

(336-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440301-cjo bataliono, jis nuvyko pats vienas lengvąją . Grįžęs pranešė, kad Oszmianka lenkų nebesą, kad jis radęs ten 5 sužeistus ir 5 sveikus mūsų kareivius, kurie tuoj atvyksią j Aš- i mena.Tačiau ligi gegužės mėn. 15 d. 17 v. niekas iš Murowana Oszmianka nebepasirodė. Kur dingo tie 5 sužeistieji ir 5 sveiki kareiviai — nepaaiškėjo.Gegužės mėn. 15 d. apie 10 v. 310-ojo bataliono vadas, kpt. Oszmianka Gantautas pašto telefonu pra-

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOStekusių j nelaisve. Belaisviai ir nurengti.
dažai. Speciali pagalba Moms. 1 
(Arch Sunnortt) ir t t.

1&50 W»$tt3?d St, Chiagt. IfL 60629 
-i- T«fet: ;PRor»^t '8-5084

PERKRAUSTYTI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA

Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustytna$ 

iš jvairiy atstumy, 
ANTANAS VILIMAS 

Tel. 376-1882 arba 376-5996

Microwave Cooking 
Saves Time & Energy

TĖVAS IR SŪNUS
marqueTte funeral home

SOPHIE BARČUS Į 

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS į| 
Via* progr-imo, « WOPA.

'1490 ‘idL A. M. z

Liatuviv laiba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 VaL, popiet SeStadteniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 0:30 
vai. ryto.

V«cfi|« Aldona Daukua

Talaf.- HEmtoclr 4-2413
H59 So. MAPLEWOOD AVI 

CHICAGO, ILL. 60429

1410 So. 50th Ave., Cicero
Tėlef. 476-2345

FRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

' mui paminėti banketo klausimas. Nutarta minėtą sukaktį švęsti š.m. rugsėjo 15 d. Anelės svetainėje, 4500 So. Talman . Ave. Šis reikalas dar bus smul- ’ kiau aptartas balandžio 19 d. ir J birželio 21 d. posėdžiuose. į Susirinkmui baigiantis, var- ' etinių proga buvo pasveikintas
mi-įkaitais. Jeigu nuginkluojant;klubo pirm. Juozas Skeivys, bus priešinamasi, jie visi keturi. Apsvarsčius visus klubo reika- , bus sušaudyti. Pasipriešinimo Į lūs ir nesant daugiau klausimų ( nuginkluojant atveju, be to, pul-'ar sumanymų, susirinkimas už- ko ir bataliono vadai bus ati- darytas, klubo pirm. J. Skeiviui duoti karo lauko teismui. palinkint sveikatos ir ištvermės, čia pat esantiems kuopų, va- o po to pakviesta prie užkan- dams Dieti Įsakė visus ginklus džių ir kavutės, kuriuos suruo- ir šaudmenis palikti gyvenamo- šė R. Didžgalviėnė su pagelbi- siose patalpose, o kareivius iš- ninke E. Petkūniene.vesti j aikšte prie kino salės. Koresp. Juozas Skeivys *. *■

kTalXI;
Cklouw
-letaviį 
Mid eit- Ylį ’ 
ircsioną

i
 AMBULANCl

PATARNAVI
MAS DIENA

IR NAKTL 
I* 

VukiMi 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.PHILLIPS - LABANAUSKAS

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArd. 7-34W

,— “—* K’r* «-*y h

£ ^Lietuvos Aida? ■
------ kAZĖ BRAZDžIONYTĖ

Programos vedėja

Kasdien nuo pirmadienio iki ' 
penktadienio 9 vai. vak. 
*SestadiehiaIs 7^31 vaL vak. 

Visos laidos iš W0PA stoties, 
banga 1490 AM.

Et Petersburg, Fla., 5:30 vai p.p. 
iŠ WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

With -all the emphasis pointing to our dwindling energy 
resources, today’s homemaker can do her part in conserving 
energy through programmed microwave cooking.

Continuous testing by Frigidaire home economists has 
proved that many foods can be cooked in up to 75 percent less 
time than it takes with a conventional range. With the addition 
of a “memory” feature in a new electronic Touch-N-Cook 
microwave oven, a homemaker, with the touch of her finger, 
can program the unit to change its setting automatically.

For example, the homemaker can set the controls to defrost 
for a certain length of time. At the end of the defrost period, 
the oven allows for a holding time, then it will cook the food 
at the preset power level and cooking time, or the preset 
cooking time and speed.

Every recipe developed for microwave cooking has been 
timed to minutes and seconds. However, a microwave oven is 
more than j‘ust a super-fast energy saving cooker. Itš versatility 
seems limited only by the homemaker’s own ingenuity in solv
ing mealtime problems. Here’s a 10 minute recipe:

Asparagus Vlam Bundles
1 can (11 oz) condensed 

Cheddar cheese soup 
tablespoons water

1914 metų

— Jei tinote asmenis, kurie 
ghlėtų 'užsisakyti Naujienas, pra
šome hfiriijsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi aa 
vaite nemokamai.

riices (8-oe pkg) thin- 
sliced boiled ham 

dices (6-oz pkg) Swiss 
cheese

can (15 oz) green
asparagus spears, 
drained

1. Separate ham slices and lay them on a flat, surface. Cut 
each cheese slice in half crotewise, and place atop each ham 
slice. Top each with 2 to 3 atparagtu spears. Roll and place in a single layer, seam side down, to a 12x7T4-inch glass baking dish.

2. Combine soup, water, and celery salt; spoon e-renly orer 
asparagus-ham rolls. Cover with plastic film.

3. Microwave on Medium for 8 to 10 minute*. Pieree a hola 
Jn the film for steam to eecape. Sprinkle with almonds and sen*. ,

YIELD: 4 to 6 serving*. ___

8
2

>4 teaspoon celery salt
Sliced almonds

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mu
sų apylinkes. Dėkojame 
jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume ouu Jums nauaingi 
ir ateityje.

sabKdifos apdraustos iki 
^40,000

2657 W. 69 STREET
Chicago, IL 6u6z9

Tel. 925-7400 „ 
8929 SO. HARLEM AVE., 
Bridgeview, Illinois 60455 

^98-9400

An accounts com
pounded daily — 

Passbook Savings.

III
MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOSIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO. ILLINOIS 60632
PHONE 254-4470

BUTKUS - VASALUS
■440 &o. uOtn Avė, Cicero, UL Phone: OLympic Z-HW3PE1KAS BIELIŪNAS
-■*« OV. .AJUirUKNlA A V K Rhone; i^Afajetu 6-4571GEUKGh if. RUD AUNAS

ou. UTLAM1CA AVk CtL YAr*i <-113«-n31

1 YeV Savings 
Certificate 

(Minimum $5,000j

STEPONAS C. LAUK IK SŪNŪS
KUAdJkMTCa

AiA VYESl dl'AAdb Aavjraouc 4-13A.

2314 fcjESt 2Srd PLACS VIa tini* ?-«471
*11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* Hill*. 1U. »74-«l*
— — M Ml Į n - - - -■ .- ■■■» I, I IJ ■ I I ■ !■!. JP. J. RIDIKAS
6354 So. HaLsTED STREET Phen*: T Arda 7*191> 

»—■ ■ i m . io j ■ ■ iiiiiiu—■—maudimo*, CHICAGO t, tu. Fridav, Mareli 30. 1979



ii savo ąsireaiil^ dšmesį, gerai t

— Ponia Ann Gilv'.s iš Mar žihimui dvi savaites nemokamai ‘ 
quette Parko lankėsi reikalais . pagal gautus pageidavimus arba 
Naujienose. Ta proga ji pratęsė skaitytojų atsiustus galimų pre- 
prenumeratą ir įteikė $5 auką, numeiatorių adresus.
Edvardas Papendick iš Brighton 
Parko įteikė $2 už kalendorių. 
Dėkui už vizitus ir už aukas.

— Šiomis dienomis pradėsimą, * JT H*51^*!,*. "

j- k*i savo asmenišką nuomonę jas už-1 
sisakant. Platinimo vajaus pro
ga Naujienos siunčiamos susipa-

|rf

apie T^Venclpyą, jo pa
kęs ,j>adarytus pareiškimus.

jos kritikuoja . prez. Carterį už 
nutarimą t teiktį paramą Izrae
liui ir Egiptui, neteikiant para
mos Amerikos juodžiams.

— Egiptiečiai žino, kad su iz
raelitais čbr teks ■šiisikirsti, kai 
teks vykdyti įvairius sutarties 
paragrafus.

REAL ESTATE- Kelios' jupdži ų orgariizaci -

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žam4 — Pardavimui’ 
REAL ESTATE FOR. SALI į

dye— Respublikonų partijos Tau- ' 
tiniu grupių taryba šaukia at
stovu suvažiavimą gegužės 18-20 
d’encmis Arlington, Va. Elena 

tarybos sekretorė ir

(AMS

— Dėkui mokyt. Antanui Zu- 
marui iš Cicero už įteiktus raš- jurgėla vr.

| bilietų komitete, dr. Jonas Ge
nys yra tarybos vicepirmininkas.

tus ir už įteiktą $7 auką.
— A. Andriūnas iš šiaurinės 

miesto apylinkės atskiru laišku 
mus pasveikino ir atsiuntė $5 
auką už kalendorių. P. Pocius 
iš St. Petersburg, Fla., atsiuntė 
$3. Kazys Kupreišis iš Mar
quette Parko atsiuntė $2. Dėkui 
visiems.

— Ponia Valentina Sandau iš 
Brighton Parko parėmė Naujie
nų leidimą, atsiųsdama kartu 
su prenumerata $5 auką už ka
lendorių. Adomas Viliušis at
siuntė $2. Dėkui.

— Antanas Antanavičius iš 
Brighton Parko be raginimo 
pratęsė prenumeratą, o savo 
gerus linkėjimus atlydėjo $7 
auka. Po $2 atsiuntė S. Martin- 
kus iš tos pat apylinkės ir 
Charles Genis iš Cicero. Dėkui 
visiems. Visi skaitytojai prašo
mi remti Naujienas ir jas pla
tinti, darant pastangų rasti bent 
po vieną naują skaitytoją. Visi 
lietuviai kviečiami į jas atkreip-

PASKOLOS. PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TĘ 
CR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS *ŠSIMOK

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l . \ di -
’ T1 P TT A T T? K* n T? P A T. SAVINGS;

PETRAS KA2ANAUSKAS, Prez'denUs 
Chicago, DI. Virginia 7-7747

sary. ELINOR JAKŠTO, 17 l|! 
STATE St., Rm. 1717. Mes kail- 
.125-8392. Professional Member 
American Federation of Astro
logei-, (Pr) . ;

— Ponas Petrauskas organu 
zuoja Waukegano ir Kenoshos 

Lietuvių 
Į muzi

kos koncertą šį šeštadienį, ko, 
vo 31 d., 8:30 vai. vak. Orches
tra Hali, 220 S. Michigan Ave., 
Čikagoje. Visi pensininkai bi
lietus gaus veltui prie kasos iš 
Rites Dudienės .

— . Lietuvos Aidų Radijo pensininkų išvyką 
p n gamtos rėmėjų susirinki- kompozitorių simfoninį 
inas įvyko kovo 21 d. L. Lie
tuvos redakcijos patalpose. Ja-

gijų atstovų. Po ilgesnių svar
stymų ir diskusijų buvo iš
rinkta Lietuvos Aidų Radijo 
programos, vadovaujamos Ka. 
zytės Brazdžionytės, rėmėjų 
komitetas, Į komitetą išrinkti: 
Jonas Kreivėnas, Balys Braz
džionis, Antanas šliužas, Rita 
Kuraitė Viktoras Libertis, Ko
mitetas rūpinsis surinkti aukų, 
kad sustiprintų Lietuvos Aidų 
programą. Nutarta netrukus 
sušaukti sekantį susirinkimą, 
kad papildytų komiteto sąsta
tą ir tinkamai pasiruošti jubi
liejiniam banketui, kuris įvyks 
š. m. balandžio 21 d. Jaunimo 
Centro kavinėje.Bilietų dar ga
lima gauti Lietuvos-Aidų rašti
nėje ir Marginiuose. pr. š.

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

— Kelionių į Vilnių 1979 m 
jau paruoštas. Marius Kiela:

(312) 737-1717. (Pr.)
— Horoscopes or Astrological

♦ Iš visų prezidentų daugiau- 22i2 W. Cermak Road 
šia pagarsėjo anekdotuose And-' 
rew Jackson. Jam priskiriama ir 
išradimas sutrumpinto O.K. Sa- *
koma, kad pristatytus jam doku- biznius, sklypus pardavimui jau^

_DAUG ĮVAIRIŲ PUOŠME" mentus jis pažymėdavo dviem 26-tus metus veikiančioj įstai- 
NŲ. Mokame $6.4 už sidabri-j žodžiais “All Correct”, bet ne- goj, o kirkdami pasiteiraukite.
ui us dolerius (V. F. or better 
condition). Mokame aukščiau
sias kainas už sidabrines mone
tas. Perkame pašto ženklus ir 
pinigų kolekcijas.

mokėdamas kaip reikiant jų pa- j 
rašyti, jis pridėdavo dvi raides.

A A A lt A

4207 So. Sacramento, 
247-5081. (Pr.)

NEAIŠKUS ATSAKYMAS
— O koks, tamstos numeris?
— Jį rasite telefonų knygoje.
— O pavardė?
— Ją ten irgi surasite.

— Beginaą, pasiklausęs Sada-
__r___________a _ to, pareiškė, kad Izraelis bus iš- 

Tarot Card Readings. Saturday tikimiausias JAV sąjungininkas. 
11 to 5 no appointment neces. Artimuose Rytuose.

i

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

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

Telet 312 238-9787
e Nemokamas patarnavimas užs&kant lėktuvų, traukiniu laivų kelio

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer, 
macijas visais kelionių reikalais.

3 Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reisia rezervuoti vietas 
iš anksto — prieš 45 - 60 dienų.

I'niitiiiiiiimiiniiiiiiitiiiittttiiiiiitfiiiiitiiiiimiiiimniTinnrinniiitiiittiiiiiiiiitiiiiiiHiiiiitiniiiiuiiiiititiiiitiiiiiiiinHKXliir  

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

7

7

Naujienoms reikalingas

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

MARIJA NOREIKIENS

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • Tek WA 5-2787 
. Didelis pasirinkimas geros rūšies Įrąirių prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ

IKIM

Cosmos Parcels Express Corp.

2501 W. 69th St., Chicago, HL 60629. — TeI. WA 5-2737

*

CHICAGOS LIETUVIAI —

Balsuokime už

JANE BYRNE

MIESTO MERO PAREIGOMS 
besiartinančiuose rinkiniuose 

1979 m. balandžio 3 dieną

AL -VAITIS, - 
Dembcratų veikėjas

LIETUVIU KOMPOZITORIŲ SIMFONINIS KONCERTAS

JAKUBENAS * ČIURLIONIS * Sės. BERNARDA *

diriguoja
HENRY MAZER

išpildo ČIKAGOS SIMFONINIO ORKESTRO nariai

Šeštadienį1979m. Kovo 31d. 8'30v.y.

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

ILL
A *4

Registruokite savo namus,* 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- 
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 $41,800.

MODERNUS 15 metų mūro namas.
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50.000.

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

ŠIMAITIS REALTY 
Notary Public 

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

i —KAIP SUDAROMI TESTAMENTAI
i

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

.Įvairi apdrauda —INSURANCE
Tuo-reikalu Jums gali dau BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

padėti teisininko Prano Š u 1 
paruošta, — teisėjo Alphonsi 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’! 
išleista knyga su legališkomh 
formomis.

Knyga su formomis gauna
mn Nauiienn adminiqfrnriiniP HnKeje prie tj/tos ?r Aeeier sieoeu- ma iNaujienų administracijoje I nai gražus stliiaus

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

REAL ESTATE

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

1739 South Halsted St., Chica

su formomis — $3.90.
Pašto išlaidoms pridėti

Juozo šmotelio

90c.

ATSIMINIMU
Graži, lengvai skaitoma 

įdomi 250 puslapių knyga su. 
krauta autoriau? troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai,4 prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

PERSONAL
Asmeny Ieško

i

NUOSTABIAI ŽEMA KAINA

Labai geroje vietoje ir geroje apy- 
linkėję prie 67tos ir Keeler stebėti- 

. — .ii t •______ ,

namas su 2 labai patraukliais mie
gamaisiais, formaliu valgomuoju, la
bai gražiu porčiumi, iškaltu pušinė-’ 
mis lentomis, plius antroji virtuvė 
dekoratyviomis plokštėmis iškalta
me beismante, plius 2 pilnos vonios, 
plius oro šillymo-vėsinimo centrinis \ 
įrengimas, plius aluminijaus rynos j 
ir apkalimai, 2 mašinų garažas. Visa 
tai už nuostabiai žema S61,900 kainą. L

Tel. 254-8500.

' 4558 SO. TALMAN
įę? Labai pelningas tavernos ir saliu 

į nuomavimo biznis su 3 miegamųjų 
■ butu ir tuščiu sklypu automobiliams 
pasistatyti. Didžiulis namas su dau
geliu specialių įrengimų. Jus galite 
visa tai paimti už nepaprastai žemą 
kainą, tik Už $99,900. Gera 46-tos ir 
California apylinkė. Čia žmonės tiek 
moka tik už toki namą. Teiraukitės 
skambindami nuostabiu telefonu:

254-8500.

Apie 40 metu amžiaus dirbantis 
viengungis nori suspiažinti vedybų 
tikslu su lietuve. Prašau rašyti ir 
įdėti savo telefoną, kad galėtume su
tarti susitikimą bei pasimatymą. 
Laišką siųsti:

Box 224 NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, IL 60608

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

Marquette Parke, 2638 W 
69 St., parduodama linksma lie 
tuvių užeiga-tavema su namu 

15 kamb. butas, 2 fnašinų gara 
f žas, apsauga nuo potvynio ir ki 
ti pagerinimai.

Tel. 776-4959

RENTING IN GENERAL

MARQUETTE PARKE išnuo
mojamas 4 kambarių butas an 
trame aukšte.

Skambinti 434-7174.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

VENDING HOSTESS
FULL TIME

6 AM — 2 PM 
No Weekends or Nights. 

CALL FOR APPT. 
767-0800 Ext. 239 
ASK FOR CATHY

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

• IMMEDIATE OPENINGS •MACHINISTS
4 Openings—At Journeyman Level 
With experience in lathes, set-ups, 
O.D. and LD. grinding, etc. Good 
starting salary. Excellent • working 
conditions and fringe benefits. CALL: 
731-9700 or (219) 398-0838

INDIANA FORGE
& MACHINE CO

3468 Watling Street 
East Chicago, Indiana

An Equal Opportunity Employer M/F

COMBINATION BODY 
AND FENDER MAN

To work full time and Saturdays.
Good salary, must have 2 years ex
perience. . j.

Call Rose 276-8343 
DELUXE AUTO REPAIR 
3816 W. Grand

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

MACHINIST
HARDINGE LATHE

Experience in set-up and operate. 
Overtime.

CALCO MFG. CO.
205 Factcry Road 

Addison, 111. 
. 628-2309

equal opportunity employerAn

1

i

TEATRO KASOJE 

MARŠINIUOSE' 2511 W.69th St., Chicago, III. 
778-4585

Rašant SYMPHONY CONCERT OF LITHUANIAN COMPOSERS, 588 North Ferest, ®ak Tark, III. 60302

SECRETARY PUBLIC RELATIONS
Top P. R. Agency needs right per
son. Excellent working conditions. 
New North Michigan Ave. offices. 
Benefits. Typing and shorthand de
sirable..

Call J. WEINGART 
286-7800.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave. 
Tel. 927-3559

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

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVE,
- 523-8775 •■••• =

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6<?th Street 
Tel. REpublic 7-1941

Siuntiniai J Lietuvą

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 6063Z Tol. Y A 7-5980 
. ' :___  i

Netwy Public 
INCOME TAX SIRVICI

Taip pat daromi vertimai, glniniu 
Iškvietimai, pildomi pilietybė* pra

šymai Lr kitokį blankai

BEST THINGS IN LIFE

Ull Pnnk ZapaMt

GA 4-1454

ran mm

Šute Farm Life Insurance Company j

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associate* 

2649 West 63rd Street, 

Tai. 776-5162 
TYečiadieniais iš anksto susita
rus. Šeštadieniais iki 12 v. 
Vakarais tel. RE 7-5047. 
Raštinė veikia jau daugiau kaip 

40 metą, patarnaudama klientams. •

Di-Gel"

• sGMT.HEART disea

BODY and FENDER MAN } 
Must have tools. Must be ambitious, | 
experienced and hard working. Full i 
time, plus Saturday. Salary commen
surate with experience.

— Call 385-3311
ALSIP BODY SHOP

ĮtAUflIMSk CHICA

Di-GoL
Antacid.




