
komunistams keletą i 
postų ministerių kabi-

Nr. 77Price 20 c-VOL. LXV

ARABAI ATIDŽIAI SEKA IZRAELIO
die-

PUOLĖ

k
II

BLIOTA, KAD NESPROGTŲ DIDESNIS ATOMŲ 
KIEKIS IR NESETŲ MIRTIES

CHICAGO. — Dvi didžiausios 
Amerikoje automobil'ų gamyk
los pirmadienį paskelbė, kad jos ’ 
sumažina produkciją. Ford Mo-

Pn>-: >* > --e.* CcS G r.
‘HidK-ul Division 

Washingfen, D. c. 20540

Tm First and Greatest 
Lithuanian Daily in America •••••••••••••♦•••c

The Lithuanian Daily News 
Published by The Lithuanian News PuoLuhint Co., lot.

1739 So. Hakted Street, Chicago, III. 60608 
HAymarket 1-6100

• •••••ssssmeteeti
Over One Million Lithuanian 

In The United States

f

Chicago, III- —Trečiadienis,. Wednesday, April 4, 1979

ATOMO DUJU SUKELTAS PAVOJUS PAMAŽU MAŽĖJA
MIDDLETOWN, Pa. — Sek

madienį ir pirmadienį moksli
ninkai ir atomo pečiaus specia
listai bijojo, kad nesprogtų su- 
ple'šėjęs pečius ir neužnuodytų 
visos • apylinkės. Veikiančių ato
mo pečių prižiūrėtojai buvo pa
siruošę evakuoti apie pusę mili
jono gyventojų, bet dabar aiš
kėja, kad pavojus praėjo. Degi
mo metu pačiame pečiuje pra
deda rinktis neutrono dujos, ku
rios sudaro patį didžiausią pa
vojų sprogimo metu. Jeigu susi
renka didesnis .neutrono dujų 
skaičius.ir jis sprogsta, tai susi
daro rimtas pavojus labai pla
tiems gyventojų sluoksniams ir 

• gyvuliams. Niekas negali žmo
nių išgelbėti nuo neutrono dujų.

Šios dujos buvo pradėjusios 
koncentruotis pečiaus viršuje. 
Jeigu daugiau jų įgrįsįrenka ir 
spaudimą?., padidėja/ taj jos 
sprogsta. Mokslininkai bijojo, 
kad neutrono dujos nesprogtų ir 
nesudarytų pavojaus visos apy-: 
linkės gyvybei.

Laimė, kad pečiaus viduje at
siradęs neutrono dujų kiekis i 
pradėjo mažėti ir nuolat mažė
ja. Neutrono dujos susimaišo su 
kitomis atomo sukeltomis dujo- 
mis- ir. - išsiskirsto maząįs kie-1 
kiais. Atrodo, kad pečiaus spro
gimo pavojus mažėja'ir žmonių 
nereikės evakuoti.

Vyriausybė’ įsakė - patikrinti 
pečius, statytus pagal tą patį 
modeli. . " - '

Italijos komunistu 
apetitai be soties

ROMA. ■—Italijos prezidentas ' 
Sandro Pertini pirmadienį pa
leido parlamentą, tuo būdu pa
darydamas atvirą kelią įnirtin- j 
gusioms krikščionių demokratų j 
imtynėms su komunistais, kurie | 
sausio 31 d. pasitraukė iš koali
cijos su krikščionimis demokra
tais, kad neįsileido į valdžią, 
duodant 
svarbių 
nete.

Botha kabinetas "nežino 
kuo laikėsi Piety Afrika 
PRETORIA. — Pietų Afrikos 

juridinė komisija nustatė ir pir
madieni paskelbė, kad nei mi- 
nisteris pirmininkas Pieter W. 
Botha, -nei jo kabinetas nieko, 
nežinoję apie vykstančią ne
tvarką, kokią praktikavusi pir- 
mesnioji valdžia, milijonais do
lerių kyšių ir dovanų pirkdama 
pasaulyje palankumą Pietų Af- 

“ j rikos vien baltųjų rasistinei po-
I litikai. Teisindama Bothą ir jo 
Į kolegas, kad nieko nežinoję ir 
1 nedalyvavę slaptais fondais sie- 
įkiant pritarimą savo politikai, 
juridinė komisija siekusi švel
ninti Europos ir JAV spaudoje 
kylančią prieš Pietų Afriką po-

• litinę audrą, rašo San-Times ba
landžio 3 d. laidoje.

Abu tikisi laimėti
CHICAGO, Ill.— Antradienio 

rytą abu partijų kandidatai pa-

Susirūpino' įvairiomis 
atomo garantijomis

Visi-atomo priemonių gamin- reiškė įsitikinimą, kad jiedu lai-
tojai susirūpino įvairiomis ga- ! mės rinkimus mero pareigoms.
rantijomis,' Visi bijo, kad neat- R,espUblikonas Johnson pareiš* 
sįrastų plyšys, koks atsirado į-g įsitikinimą, kad jis laimės 
Middletown dirbtuvėse. Pečius 2 nuoš. dauguma. Tuo tarpu 
stato ne tik amerikiečiai, bet ir. Byme taip pat buvo įsiti- 
vokiečiai bei prancūzai. Statė, ia;mėjimu, dideliu laimė- 
nepažindami tikros atomo ga- jimu jį kreipėsi į visas Chica- 
lios. Jie turi būti stipresni ir turi moteris padėti išrinkti pir- 
turėti priemones pečiui uždą- s — -

' lyti. Dabar pečius užgesta, kai 
pasibaigia sprogstamoji atomo 
medžiaga. Ji gali tęstis kelias 
savaites arba net kelis metus.
Atomo specialistai tariasi dėl! MIDDLETOWN. Pa. — Jeigu 
priemonių atomo sprogimams! spggjaiistams būtų nepavykę 
sustabdyti. ............. *TI—

mą moterį Chieagos meru.

Būtu buvusi didelė 
nelaimė

I sumažinti supleišėjusio pečiaus 
■viršuje susirinkusių hidrogeno

— Prezidentas Carteris įpa- i daleiyčių. tai būtų galėjęs sprog- 
reigojo grupę teisininkų paruoš-Į pečius ir atnešęs didelę
ti įstatymą, liečiantį privačias i nelaimę Manoma, kad Middle

town sprogimas būtų buvęs ly
gus 400 Nagasaki mieste išmes
tos bombos. Tai būtų buvusi 
pati didžiausioji atomo nelaime, 
jeigu neskaityti 1950 metąią 
Uralo kalnuose įvykusio sprogi-- 
mo. Tada buvo užmušti visi so
vietų mokslininkai, sargai ir 
apylinkėje gyvenę žmonės. ,,

- y c
_  Sekmadienį Bilandiko šei-

’ ma išvažiavo į užmiestį. Vakar - -V * - - -- >----

žmogaus teises.

— Naftai pabrangus, JAV vy
riausybė duos leidimus atomo 
energijai naudoti, tik dabos, kad 
priemonės būtų saugios.

Geri-

KALENDOKfiUS

Balandžio 4: Izidorius, 
manta, Josvydas, Utenis.
.i ■ i' : y. ■' »■ H5*

, , .Saulė teka 5:41,; leidžiasi 6:12.
‘d' Orąs vėjūbtas, gafi Ijftt; | '*

obis > c ■. *

negalėjo balsuoti uz demokra 
tų kandidatę. , , r -

_Vokiečiai mokslininkai stur 
dijUoįa. suplęiŠęiusj.lĮiddfętovm^ 
Pi.,' P*&U- x’ C.;dv V1 >

t- r-'*

Streikai Londone 
ir Čikagoje

LONDONAS. — Vienos 
nos streikas pirmadienį, reika
laujant daugiau algos. Londone 
apėmė iki 500,0(10 civilinių tar
nautojų, kurie per 24 valandas 
oaliko uždarytas valdžios įstai
gas. neprižiūrėtus Buckingham 
rūmus, neatidarytas turistų at
rakcijas ir kt. Unijos reikalauja 
algas pakeiti po 20 ir 30 nuoš. 
Apie 200.000 tarnautojų gauna 
lik mažiau nei po $120 per sa
vaitę. kiti 100,000 tarnautojų 
maž au kaip S160 per savaitę, o 
valdžia sutinka algas pakelti tik 
9 nuošimčiais.

Atšilus orui, piemenys ir vėl leidžia avis į pievas. Pietmese 
valstijose viskas žaliuoja ir žydi.

ANKSČIAU ATIDUOTI SINAJŲ
IZRAELIS NORI GREITOS IR NUOŠIRDŽIOS 

TAIKOS SU ARABAIS

KAIRAS, Egiptas. — Izraelio 
premjeras buvo iškilmingai su
tiktas, bet šaltai, šiek tiek reika
lai pasitaisė, kai Izraelio prem
jeras prižadėjo atiduoti Egiptui 
Sinajaus pusiasalį žymiai grei
čiau, negu sutartyje buvo pažy
mėta.

Beginąs aiškino egiptiečiams, 
kad Izraelis nori taikiai ir gra
žiai sugyventi. Izraelis nepre
tenduoja į Egipto teritorijas, bet 
nori, kad ir Egiptas nesikėsintų 
į Izraeliui pripažintas žemes. 
Be to, Izraelis nori atnaujinti 
diplomatinius santykius ir pra
dėti prekybą. Izraelis mano, kad 
jis gali būti naudingas. Izraelis 
turi visą eilę amatininkų, kurie 
gali egiptiečius pamokyti, kaip ■ 
galima duona užsidirbti.

Beginąs buvo pasiūlęs Šaria
tui atvykt1' į Jeruzalę ir dar kar
tą pasirašyti ta'kos sutartį. Dar 
vieną egzempliorių jis norėjo 
pasirašyti Kaire, bet Šariatas at
sisakė. Šariatui atrodė, kad tai 
yra bereikalingas laiko gaišini
mas. Kiekvienai valstybei pasi
rašytos sutarties turėtų užtekti, 
o nuorašų galima lengvai pasi
daryti, jeigu kyla reikalas.

Šariato kalbos tema ir jo no- 
-as — kad kuo greičiau būtų 
oerleistas Sinajus egitiečiams, 
dar anksčiau negu sutartyje 
nurodyta, . ,

Izraelio kariai ir transportas 
jau veža karo medžiagą ir kito
kį turtą iš S»ncjr.us< pusiasalio 
bezių. Šariatas -nuvežė Beginą 
prie Khefreno piramidės.

Bhutto amnestuoti 
kliudo konstitucija

ISLAMABAD, Pakistanas. — 
Pakistano žinių agentūros pra
nešimu, Aukšč. teismas atmetė 

Į naują prašymą sustabdyti mir- 
i ties bausmę nuteistam buvu- 
I šiam premjerui Zulfikar Bhutto 
Į ir įo rėmėjai beveik nebeturi 
vilties išgelbėti. Teismas aiški
na, kad Islamo įstatymai už 
žmogžudystę nuteistam mirties 
bausme jokių pakeitimų nenu
mato ir tik prezidentas M. Zia 
gali mirties bausmę dovanoti, 
pasiremdamas konstitucija, bet 
prezidentas nerodo palinkimo 
tai padaryti.

Dolerio vertė pak
TOKIJO. Japonių Prezi

dento Carterio intervencija Ar-
I timuose Rytuose žymiai pakėlė 
j dolerio .vertę. Japonai norėjo 
I-ustabdyti jenos krWma. bet 
jiems nepavyko. Jie norėjo, kad 
jena pasiliktų praeitos savaitės 
aukštumoje, kai už dolerį mo
kėjo 200 jenų, bet nepajėgė te
padaryti. Izraelio ir Egipto tai
ka teigiamai paveikė dolerį, nes 
vyrauja įsitikinimas, kad padėti 
pagrindai ilgų metų taikai. Si
rija bus antroji valstybė, sie
kianti tokios taikos, kokią gavo 
Egiptas. j

įj. tor Co. savo įmonėse Čikagos- 
pietų gale produkciją sumažina 
20 nuoš. To lokauto priežastis — 
šalyje vykstąs sunkvežimių šo
ferių streikas.

Fordo produkcijos sumažini
mas paliečia 45.G0O automobilių 
darbininkų Fordo ir GM Įmonė
se. General Motors (GM) leng
vųjų Chevrolet dirbtuvėse Flint, 
Mich., darbininkai pirmadienį 
iš pat ryto paleisti namo.

Fordas pranešė visiems susta
tymo dalies (assembly) darbi
ninkams, kad S. Torrence Ave. 
dirbtuvėse, kuriose iki šiol bu
vo gaminama po LO'OO Thunder
birds per dieną, dabar gamins 
tik po 800.

Prašneko diktatorius 
Idi Amin

NAIROBI, Kenija. — Dikta
torius Idi Amin buvo išvažiavęs 
iš Kampalos. bet antradienį 
grižo i Entebės aerodroma. Tvir- 
tinama, kad jis pasakė kalbą En
tebės gynėjams, bet ką jis sakė,

Tačiau žemesnis teismas suti- ' taip ir neaišku. Jis negalėjo pa
s'naudoti aerodromo garsiakal- 

ne-
ko išgirsti islamisko įstatymo
apeliacija, pagal kurį kaltina- biais, o į apsuptą Kampala 
masis negali būti nuteistas, pa
siremiant paliudijimu kitų ap
kaltintų žmonių. Tokioje padė
tyje yra atsidūręs Bhutto.

• 2- Chieagos miestas nepaskęs 
skolose, kaip atsitiko New Yor- 
kui, jeigu didesnis miesto gy
ventojų skaičius dirbs, sako M. 
Bilandic. ,

— Neutrono dujoms mažėjant 
ir atomo pečiui pradėjus atvėsti, 
atrodo, kad Middletown, Pa., 
gyventojų*nereikės vežti į sau
gesnę vietą.

■ Gubernatorius J. Thomp
son įsakė patikrinti septynis 

' atomo pečius Illinois valstijoje, 
 /.'n. -kad neatsitiktų: tokia nelaimė, 

Naujos .atomo jėgainės bus-kokia d galėjo -atsitikti.-Ha r ris- 
dau^’sąūgesnės.žu fbfhT’ Srttyji, Pensilvanijoje.

T

srityji, Pensilvanijoje.

turėjo drąsos važiuoti.

Daugelis dalyvavo 
mero rinkimuose

CHICAGO.— Antradienį Chi
eagos miesto gyventojai rinko 
merą, kelis aldermanus ir kitus 
pareigūnus. Demokratų kandi
datu buvo Jane Byme, o respub
likonai išstatė biznierių Wallace 
Johnsoną. Diena pasitaikė vėsi, 
bet gana graži, daugelis čikagie- 
čių dalyvavo rinkimuose. Bal
sus pradėjo skaičiuoti 6 vai. vak.

Dixonas nori eiti 
į Senatą

SPRINGFIELD, Ill. — Illinois 
valstijos sekretorius Alan Dixon 
pareiškė, kad jis norėtų būti Illi
nois senatoriumi Washingtone. 
Praeitą savaitę Adlai Stevenson 
pareiškė, kad jis senatoriaus pa
reigoms nebekandidatuos. Jis 
oraleidęs senate du terminus, i 
Dabar jis norįs pailsėti. Steven- 
sonui atsisakius kandidatuoti, 

{sekretorius Dixon norėtų tapti 
JAV senatoriumi, atstovaujan
čiu Illinois valstijai Washingto
ne. Dixonas yra gabus ir 
kingas sekretorius. Jeigu 
išrinktas, tai demokratams 
tų pavyzdingai atstovauti.

tvar- 
būtų 
galė-

Krize Belgijoje
BRIUSELIS. — Po šešių sa

vaičių valdžios krizės, karalius 
Baudouin paskyrė W. Martens, 
Flamų socialkrikščionių partijos 
pirmininką, premjeru. Martens 
pirmininkaus penkių partijų 
koalicijai: Flamų (flemish) ir 
Prancūsų socialkrikščionių. Bei 

!gų katalikų partijos. Socialistų,
— Daugelis Chieagos respulr Į prancūziška i kalbančių fronto.

likonų balsavo už Byme, nes_ 
netikėjo Johnsono laimėjimu. į — Paskaita, ruošta (R) L.B. 

Marquette Parko apylinkės š.m.

jos salėje, dėl sustdėįurtų'apliri- 
-kybių neįvyks. -

— Respublikonų Chicago įįjįnįHo mė'A. 6 dieną parapU 
Tribune patarė; skaitytojarfiš '• ’ • -- - -
balsuoti už Jatit. Byme- -

ARABŲ VALSTYBIŲ BOIKOTAS LABAI NEAIŠKUS
BEIRUTAS. Libanas. — Pra

eitą savaitę Įvairiose arabų vals
tybėse buvo puolamos Egipto 
ambasados, bet didelių nuosto
lių nepadaiyta. Vienur bombos 
padėtos gana toli, kad tiktai Jan
gus išmuštų, kaip Irane, o kitur 
tų bombų galia tokia silpnutė, 
kad net ambasados vartelių ne
pajėgė atidaryti.

Praeitą vakarą Libano sosti
nėje buvo užpulta Amerikos 
ambasada. Tuo tarpu išpuoliai 
dar neišaiškinti, bet niekas ne
abejoja. kad žalą ambasadai pa
darė palestiniečiai. Visi puoli
mai buvo nukreipti pr,eš Egip
tą, bet vienas kitas apkaltino ir 
amerikiečius. Labiausiai JAV 
kal.ino Arafato vadovaujami 
palestiniečiai. Keliais atvejais 
jie tvirtino, kad JAV privertu- 

•sios Egiptą taikytis su Izraeliu. 
Pats Arafatas pikčiausius kalti
nimus dėl jo nelaimės metė 
Amerikos politikai. Jis -kaitina 
ne tik prezidentą Carterį, bet ir 
sekretorių Vance. Amerikos am
basadas būtų galėję pulti kitose 
vietose, bet ten nėra didesnio 
skaičiaus palestiniečių teroristų. 
Tuo tarpu Libijoje teroristų 
skaičius dar vra gana gausus.--

Amerikos ambasadorius Bei
rute kreipėsi Į Libno vyriausy
bę. kad duotų didesnę protek
ciją nuo užpuolimų.

Damaske arabų atstovai nu
tarė boikotuoti Egiptą, pasira
šiusį taikos sutartį. Arabai, ro
dos. turėtų pirmon eilėn boiko
tuoti Izraelį, bet jų smarkiau
sieji 
prieš Izraelį, 
tiečius.

Jordanijos ir Sirijos atstovai 
labai šaltai laikėsi Damasko pa
sitarimuose. Iš kalbu susidarė 
įspūdis, kad boikotas bus labai 
trumpas, nes visi pritaria taikos 
idėjoms. Nė viena arabu valstv- 
bė. įskaitant ir Siriją, nėra pa
siruošusi karui. Sirija žino, kad 
Izraelis yra geriau ginkluotas ir 
turi karo melu pagriebtus nau
jausius tankus ir prieštankinius 
pabūklus.

Arabu valstybių vadai žino, 
kad prezidentas Šariatas, besi
derėdamas su izraelitais, kelis 
kartus stipriai rizikavo. Sadatas 
buvo pasiruošęs nutraukti visus 
taikos p "."’•imus. jeigu Izrae
lis nebū u. ■ i s priimti prin
cipo ruduoti karo metu pa
grobus žemes.

Arabų valstybės mažai tepre- 
kiauja su Egiptu, nes neturi ką 
egiptiečiams parduoti. Egiptas 
uždirbdavo iš arabu' turistu, bet 
karo metais arabai mažai teva- 
žinėjo į užsienius. Egiptas pre
kiavo su Europos valstybėmis, 
o vėliau tas prekes jjardavinėjo 
kitoms arabų valstybėms. Egip
tas mano, kad ši prekyba netru
kus bus atgaivinta.

smūgiai nukreipiami ne 
bet prieš egip-

— Laivas su 223 Vietnamo pa
bėgėliais. kuriuos Malaizija at
sisakė''priimti, jūroje nuskendo 
su .,.104 -žmonėlTųs . Išgelbėtus 
Malaizija' pagaliau įsileido.

I



tame krašte gyve*

(Kun. L. Andriekaus riuos.) M. ŠileikisZion City vasarnamiai

BALFo ATSTOVU SUVAŽIAVIMAS

Algis Truchanas

PASUKAU I TASMANIJĄ
Rašo VLADAS RaSČIAUSKAS

(Tęsinys)

ALGIS TRUCHANAS
ir

I

Praeitą savaitę užsiminiau, knygų apie jo keliones 
d žmonės dažniausiai toli- gins, o vėliau nutariau važiuo- 

leidžiasi ti tais keliais, kuriais jis pači.
In vedami. Man pir. fiką perplaukė.

ZV-

mesnėms kelionėms 
kelių tiks
mon eilėn rūpi pamatyti kraš
tas ir žmones. Nei krašto, nei 
žmonių trumpa kelione nepa
žinsi. Pravažiuodamas gali tik
tai paviršių pamatyti, bet kas 
yra po tuo paviršiumi, tai jau 
sunkiau pastebėti. Dar sun
kiau pažinti žmones, o ypač, 
jei jie kalba visai skirtinga kai 
ha. Daug žmonių esu sutikę^ 
ir kalbėjęs bet jaučiu, kad bė 
laiko ir be kalbos sunku patir. 
ti, kas žmogaus galvoje ir šir
dyje verda.

Be tų dviejų tikslų, atsiran
da dar trečias ir ketvirtas tiks
las. Man metasi į galvą žmo
nės. Savo laiku buvau susiža
vėjęs Fernandu Magelianu. 
Specialiai važiavau i Indonezi- 

A W

jos salas, kad rasčiau tą vietą, 
kur jis savo keliones baigė.

Man kainavo daug pinigų, 
laiko ir Sveikatos, bet nesigai
liu, kad arčiau ^pažinau di
džiausią pasaulio keliautoją. 
Dar ir šiandien atsiranda pa
vojų kelionėje, bet tais laikais 
buvo dar daugiau. Bet aš nesi
gailiu, kad praleidau tiek daug 
laiko, studijuodamas Mageliai 
no gyvenimą Apie jį vaikams 
galėčiau įvairių istorijų papa
sakoti, kurios atsitiko jam ir 
man Vieną kitą dalyką jau pa 
rašiau, o apie kitus parašysiu, 
kai-išeisiu pensijon ir pradė
siu rašyti atsiminimus..

Berods rašydamas turėjau 
galvoje Algį Truchaną.. Vie
nur jis vadindavosi Olgas Tru
chanas, kitur vadindamosi Al
giu, bet vardas neturi didelės 
svarbos. Svarbu, ką žmogus

rė. Teisingiau, jis daro su savo 
veuimu.
Ką jis darė man labai pati

ko. Algis truchanas buvo ke. 
ii autoj as, kaip ir aš. Jam pati, 
ko keliauti, jis-stengėsi pažin
ti kraštą, į kurį keliavo, ir žino 
Dės, kurie 
na. Mudu turėjome jberidrą no 
fą. Tiktai jis nikėjo 'keliauti 
geriau ,negu aš. < V A.

.Magvuanąs nuvo katalanie- 
t.s, oaigęs MahorKO jūreivių 
iauKy.%.1... Jas nuvo kapitonas. 
Gunęs Kapitonu. Išmokytas 
nūn kapitonu.

Algis 1 ruclianas buvę lietu
vis. Gal ir ne visai lietuvis,kaip 
daugelis lietuvių nėra gryno 
kraujo lietuviai. Jo vardas Ule 
gas sako, kad jis galėjo būti 
slavų kilmes, o ką pavardė rei 
škia, tai sunku pasakyti. Jis 
galėjo būu x yeauto atvežtų to 
torių ainis, bet galėjo būti Lie
tuvon atbėgęs kito krašto trem 
tinys.

Nustačiau, kad Algis Tru
chanas gyveno ir augo šiauliuo 
se. Jis turėjo būti už mane be
veik 20 metų jaunesnis. Man 
teko tarnauti Lietuvos kariuo- 
meneje, o jis ėjo į mokyklą. 
Jis pradėjo nuo pirmos klasės 
ir labai gerai baigė Šiaulių 

gimnaziją.
Aiškus daiktas, kad yra žmo 

nių, kurie Su juo baigė gimna
ziją. Jie turėjo progos patirti, 
kas per vyras jis buvo. Bet 
man neteko su juo susitikti ir 
jį pažinti. Aš net nežinau, 
ar jis baigė universitetą.
Taip pat žinau, kad jis tragi

škai žuvo Tasmanijoje, bet ko 
kiomis aplinkybėmis, tai tiks
liai nustatyti nepavyko.

Bei 
lijoje 
vieno 
būtų 
pasakyti, ką Truchanas darė 
ir pdarė.

Kad jis turėjo gero padaryti, 
aš minėjau iš aaustraliečių, 
Truchaną pažinusių. Austra- 
liečiai mdii pasakojo; kad jis 
buvo nepaprastai gabus žmo
gus. Jie tvirtino, kad jis ati
dengė Tasmaniją. Jeigu ne AL

M

\ c
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Perskaičiau bent šimtą įvairių daro. Ką jis savo gyvenime da-

keisčiausia, kad Austra- 
man neteko susitikti nė 
lietuvio, kuris Truchaną 
sutikęs ir būtų galėjęs

BALFo Chicagos apskrities 
,kyrių atstovų metinis suvažia- 
imas įvyko 1979 m. kovo 25 d. 

Saulių Namuose Chicago j e. 
3ALFas yra didžiulė JAV lietu
sių šalpos organizaciją. Savo 
narių skaičiumi ji yra pati di
džiausia visų lietuvių organiza
cijų. Kur tik kokioje nors JAV 
vietovėje begyventų keliolika 
dėtuvių, ten visur yra įsisteigęs 
BALFo skyrius. Toji didžiulė 
organizacija yra pasidalinusi į 
apskritis, apskritys į skyrius. 
Jos tikslas yra telkti lėšas ir šel
pti į vargą patekusius lietuvius’ 
ypač pavergtoje tėvynėje, Sibi
ro tremties priverčiamųjų dar
bų gulagose (stovyklose) ar kur 
kitur, o taip pat ir pačiose 
JAV, kai ištinka lietuvį nelai
mė. BALFaš, Lietuvos okupanto 
yra labiausiai nekenčiama, vi
saip šmeižiama ■ ąr niekinama 
organizacija, kadangi ji sten
giasi sušelpti vi"* tuos lietu

 

vius, kurie vienodų<ęąr kitokiu 
būdu yra nukentėję imo “ žiau
raus okupanto ‘persekiojimų. 
Darbas yra nelengvas, gana

gis Truchanas, tai ir australie-j sunkus ne visada“ sėkmingas, 
čiai apie Tasmaniją tiek žino- dėl okupanto barbariškų varžtų 
tų, kiek žino lietuviai.

šimtai austrliečių buvo Tas- 
manijoje, bet jie jokio grožio 
Tasmanijos kalnuose, akme- 
.ivse nematė. Truchanas

sttgfėcanf Llefuvbs Himną.
Pasibaigus pirmajai suvažia

vimo daliai, buvo paskelbta 15 
minučių, pertrauka. Po pertrau
kos prasidėjo. , »

Antroji dalis,

Protokolas buvo priimtas be pa
taisų. Apie BALFo apskr. nu
veiktus darbus kalbėjo valdybes 
pirm. V. Šimkus, apie apskr. 
valdybos kasos piniginį stovį 
pranešimą padarė Dr. Br. Motu
šienė. Kontrolės. komisijos pro
tokolą perskaitė tos komisijos 
pirm. J. Blažys. Iš atstovų tar
po dėl valdybos veiklos buvo 
keletas paklausimų ir pasisaky
mų, bet be priekaištų.

Nominacijos komisija, šiems, 
hietams į valdybą pasiūlė 11 
kandidatų. (Praeitais metais 
valdyboje tebuvo“ tik 9 valdybos 

.. nariai). Pasiūlvmas buvo priim-
pasakytj Centro valdybos pirm. tas daug^na. Visa 11 kan- 
M. Rudienė, bet kadangi ilges- didatų k£įrtu buvo pasiūlyta

kus, I. Ipetrauskas, K. Bružas, 
Dr. Br. Motušienė, Kuzienė, J. 
Čepaitis ir J. Litvinas. Suvažia
vimui pakaitomis pirmininka
vo I. Petrauskas ir K. Bružas, 
sekretoriavo J. Litvinas.

Pateikta darbotvarkė buvo 
priimta be papidymų, tik kaž
kurie punktai sukeisti. Visi aps
krities BALFo mirę darbuoto
jai — nariai ir aukotojai buvo 
pagerbti atsistojimu ir vienos 
minutės tylos susikaupimu.

Suvažiavimui kalbą turėjo i

mam laikui jį yra išvykusi ato- balsavimui. Balsavo ranku pa
stogę į tolimą Floridą, tai jos kėlimu Už pasisakė 78 balsai> 
.vietoje kalbėjo Centro Valdybos. vienas pjie§ ir 12 stlSiiaikė. Su- 
pirm. pavaduotoja^ kun. A. fra įvažiavime viso dalyvavo 101 

įgaliotas atstovas.
Į Chicagos apskrities valdybą 

tapo išrinkti šie asmenis: 1. Br. 
Andriukaitis, 2. Gr. Gedraitytė, 
'3: K. Januška, 4. J“. Jasaitis, 5. J. 
■Kaspeiriitienė, 6. j. Mackevi-

balsavimui. Balsavo rankų pa-

Ir azijatiškų jo metodų “tuos 
laukinius varžtus vykdant.

Suvažiavimą trumpa savo 
{Kalba atidarė ilgametis apskrr 

.. . ,. , P i ties valdybos pirmininkas Vale-
jege ų groz! pasleoeti .r aus.|rijona!j šimkus j prc2i<Uum?. 
tralieciąms parodyti. Tą grožį! 
jis rodė ir tiems patiems Tas. 
manijos gyventojams. Trucha

buvo pakviesti: kun. J. Borevi- 
čius S. J., kun. Irakis, V. šim*

nas taip surištas .su fašinanija, 
kad jis taįos šSftJs grožio atra
dėjas. Apife jį rtdriu tarti “kelis 
žodžius-

(Bus dahgHu).

Užbaigus kalbą, dabartiniam1 
apskr. vald. pirm. Valerijonui 
Šumkui už jo ilgametį — 30 są
žiningą, darbštų, ir nepailsta- 
irią valdybai vadovavimą, BAL
Fo- -Centro valdvSoš 'skfrta do
vaną, gražų menišką, įrėmintą 
paveikslą, centro valdy, įteikė 
centro valdybos direktoriai 
kun. A. Irakis ir A. Daukus So
fija Barkus radio programos 
vedėja. Paveikslas yra medžio 
mozaika, vaizduojąs pačias įžy
miausias Vilniaus vietas — Ka
tedra, Gedimino pilies bokštą, 
lyg šv. Onos, bažnyčios bokštus 
ir ant kalno staugiantį geležinį 
vilką.

Po to dar kalbėjo kun. J. Bo- 
revičius S- J. parmindamas ar
timo meilę ir krikščionišką pa
reigą pagelbėti į vargą pateku
siam lietuviui.

Praeitų metų sųvažiūviriic 
protokolą perskaitė K. Bružas.

žanskas 9. F. Sereičikaš, i’0; V. 
šimkhš ii? H. J. UrBelis.

Į kontrolės, komisiją 76. bai
sais buvo“ išrinkt: 1. J, Skeivys, 
2. J. Jakubka ir 3. k. Povilaitis.

Iš šųvažiavūsiųjų naujajai vai
dybai buvo pateikta keli pasiū
lymai ir sumanymai.

Šu važį avimas baigtas paki
lioje, ‘draugiškoje nuotaikoje

BALFo Chicagos pškritiės ru 
deninio piniginio vajaus užbai
gimas. Užbaigimą kaip ir meti
nį suvažiavimą atidarė apškr. 
valdybos pirm. Valerijonas Šim
kus. Programai vadovauti pa
prašė K. Bružą Į garbės prezi
diumą buvo pakviesti šie iški
lieji ir BALFui nusipelnę asme
nys: V. Šimkus, Vyt Didž. Š. *' 
rinkt, pirm. V. Išgahaitiš, rinkt, 
moterų pirm. St. Cecevičienė, I. 
Petrauskas, žem. rašytojas — 
poetas Bagdonas, kuris žemai
čių kalba parašė eilėraščių kny
gą “Pro Gintarą Longą”, na ži- 
ntana ir pats K Bružas.

Trumpas sveikinimo, kalbas 
pasakė: Altas Chicagos pirrii.... 
V. Samaška, Vyt. Didž. Š. rinkt 
pirm. VI. Išganantis, rittkt. mo
terų pirm. St. Cecevičienė, pensi- . ? 
ninku klubo pirm.. Vanagūnas. >:< - 
žemaičių klubo pirm. J. Skeiiz-nc 
vys, “Lietuvos Aidų” radio va- 
landėlės vardu B. Brazdžionis ir 
Sofija Barkus radio, valandėlės 
vedėja Aldoną Daukiis.

Toliau ėjo skyTių- pirmininkų 
ir atstovų pranješimai.r-Visų jų 
neiąvardinsiu, ri^; užimtų daug 
vietos, tik pažymėsiu, kad pra
nešimus padarė 15 skyrių atsto- 
vair ir 3 skyriai. vajaus užbai
gime nedalyvavo. Reikia pažy
mėti, kad 5*as skyrius' Marqu
ette parke, Chicagoje, • kuriaiii 
vadovauja J, Mackevičius, aukų, 
vajaus metu surinko 15,600 do£ 
ir skyrius turi 1150 narių. Tai 
yra vienas didžiausių BALFo 
skyrių visoje Amerikoje- (JAV).

Iždininkė Dr. Bii Moiušienė 
pranešė, kad laike vajaus Chi
cagos- apskritis; per. pišus sky
rius aukų surinko virš 40,000 
dol. ir beveik visa suma, atskai
čius susidariusias vajaus vykdy
mo išlaidas, Įmivo“ pervesta ? 
BALFo centrui. ‘ č • 1

. Vajaus globėju, buvo a<įv; 
Frank Zogas Midland Savings 
& Loan Ass. prezidentas.

Užsibaigus visoms;kalboms.— 
sveikinimams ir pranešimams, 
vajaus užbaigimo ir. metinid su
važiavimo dalyviai buvo pavai
šinti gausiais, įvairiais šiltais ir 
šaltais užkandžiais, kavute; 
“minkštais” ir “kietais” gėri
mais.

Visas vaišių išlaidas apmokė
jo vajaus globėjas advokatas — 
prezidentas Frank Zogas, nors 
pats tame užbaigime nedalyva
vo. V * 

A; Pleškys

Helps Shrink 
Swelling Of 
Hemorrhoidal 
Tissues.
, caused by inflammation
Doctors Have Found a medica
tion that in many cases gives 
prompt^ temporary relief for 
pours from pain and burning 
itchin hemorrhoidal tissues,then 
helps. shrink, swelling, .of these 
tissues caused by inflammation. 
The name:.Preparation H^.No 
prescription's needed. Prepa
ration R. Ointment and sup
positories. Use only as directed.
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Izraelitams labili nepatiko

sirašyta, tai Viši eiiiam dirbti*;lV
t 
it

— Kinijai nepatinka. senato 
noras palaikyti gerus santykius 
su Taįvanu; bet viš vien priims 
Amerikos sąlygas.

Roma Mastient.

Stefars Vi tok.

Antanas Pivjuru

Jnifm Mvrur«,

Alvydas Vasaitis, 
D:r. centas

N kolas Di Virgilie, 
Rež šiem*

DONIZETTI OPERA

LUCIA DI LAMMERMOOR
19 7 9

Balandžio 21 d.

Balandžio 22 d.

Balandžio 28 dL

M.
8:00 vai: vakaro

3:00 vai. popiet

8:00 vai. vakaro

MARIJOS MOKYKLOS AUDITORIJOJE

BILIETAI GAUNAMI
VAZNELIŲ PREKYBOJE — GIRS INTERNATIONAL

2581 W, list St., Chicago, III. 60629

KVIEČIAME VISUS IR K VISUR 
ATVYKTI J SPEKTAKLIUS

OPEROS

CHORAS

Gina Capkauskicne, 
Luciž

Algirdas Brazis, 
Lordas Enn co

, Compilers titėsšfei! In Khaki _ 
there are computers kinds of front-line computing 

įough enough to survive, the 
rigors of battlefield condi
tions. The Mobile Military 
Data Processing System 
shown in the photo is housed 
in a about
the size , of ą travel frailer. It 
Has the computing power of a 
Complete commercial data 
processing center.

But, unlike jfs civilian cous
ins, this system can operate in 
the severest of environments 
• • . including desert hėat, Arc-

rys te m can hancįl^ many

chores, such as directing air
craft strikes against enemy 
armor, or determining th* 
trajectories of artillery fire.

Norden Systems, a subsi 
diary of United Technologies 
Corporation, developed th< 
mobile system, which is buill 
around the company’s <c mili
tarized” digital computers 
Their circuitry is derived frorr 
commercial computers manu
factured by Digital Equipment 
Corporation. Special compo
nents and packaging makr 
them suitable for military usr 
on land, at sea. and in the air

SOME CHICAGO MOTOR CLUB "TTPS ON ' 
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gramą į JAV atvyko 400 Sovie
tų S-gos piliečių kaip studentai. 
FBI nustatė, jog daugiau jų 
kaįp ketvirtadalis buvo šnipai, 
čia atsiunčiamų studentų am
žius esąs tarp 30 ir 40 -metų, ir 
jų dauguma esanti inžinieriai ar 
aukštesnio laipsnio’ fizikai ar 
elektronikos mokslo vyriai. Jų! 
uždavinys pirmoje eilėje rinkti 
žinias apie Amerikos technolo
giją: apie elektroniką, “lasers”, 
kompiuterius, atominę energiją

LOS ANGELES, CALIF.
Sovietų Sąjungos šnipai Amerikoje

Prieš kurį laiką Lds Angeles 
Times, išspausdino savo dviejų 
žurnalistų, Robert C. Toth ir 
Ronald J. Ostrow, bendrai su
rinktas žinias, kaip Amerikoje 
veikia Sovietų Sąjungos šnipai, 
jų straipsnis pavadintas “L'. S. 
.^Science a Target for Soviet 
•Spies”. Verta priminti, jog Ro
bert C. Toth prieš keletą metų 
dirbo’ L. A.. Times biure Mas
kvoje ir daug rašydavo apie Pa
baltijo tautų gyvenimą* pana
šiai kaip dabar daug iš Maskvos, ir erdvių tyrimo techniką. Aly- 
iš Vilniaus, Rygos ir iš Talino vos gręžimo’ technika ir pramo- 
rašo L. T. Times žurnalistas Dan nė taip pat vienas iš šnipų lai- 
Fisher. Dėl savo raštų Toth pa- kinių.
.teko Maskvos valdžios nemalo- FBI esąs žinomas vieno tokio 
nėn iri buvo priverstas grįžti Į studento laiškas tariamai moti- 
JAV.-Už jd teisingas žinias apieinai siųstas, kuriame aprašyta, 
pavergthošius, kai Toth grįžo'kaip lengvai čia jam sekasi “stu- 
namo, buvo lietuvių padėkai dijuoti”, kurie profesoriai drau- 
pasyeikintas.

Toth ir Ostrow straipsnyje 
rašoma, jog kasmet Į JAV at
vyksta apie 4,000 Sovietų Są
jungos piliečių — įvairių me
nininkų, kultūrininkų, studentų 
ir mokslininkų pagal vadinamą 
pasikeitimo programą. Dar apie 
i,000 iš Sc’vietų S-gos atvyksta 
kaip Įvairių komercinių delega
cijų nariai, ekskursantai. Esą 
nustatyta, šimtinėmis skaičiuo
jama, jog tarp tų atvykėlių esą 
profesionalų šnipinėjimo valdi
ninkų, turinčių specialius užda
vinius.
• Per 10 metų pasikeitimo pro-

giški, kaip jam esą lengva įei
ti Į visas universiteto laborato
rijas, tik į vieną universiteto 
tyrimų įstaigą negalįs įeiti, nes 
ten tik laivyno karininkai įlei
džiami.

Iš Amerikos pasiųsti studen
tų į Sovietų Sąjungą nesą leng
va, nes sunkų surasti kandida
tų, kurie norėtų ten mėnesius ar 
metus gyventi. Iš čia siunčiamų 
studentų amžius esąs tarp 20 ir 
30 metų. Tai vis daugiau huma
nitarinių mokslų studentai. Iš jų 
ten studentavimo Amerikai nau
da maža, nebent su sovietų pi
liečiais susitikę gali papasakoti 
apie gyvenimą Amerikoje, jei

surrs
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THE SWIMMING
By many Hawaiian women 

ARF MADE COMPLETELY

USED AS A MEDICINE 
AND A Bocy 
Ointment! Lrtep 

lTv\fiS Employed To 
BURN LAMPS AND 
HNRLW AS P) Food, i 
EATEN m LIQUID 
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ITS AMAZING! ŽAGARĖS KLUBAS

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

« RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL- »
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 5

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

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

Tel'476-2206
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Togo Swimming

WITHOUT Ą
Beautiful ECHO

IS SO ENCLOSED B? 
HILLS 
OS2D1NARY TONŲ 
OF THE VOKE IS | 
REPEATED FIVE' 

TIMES'! ’ HINDU Siuitoj z<
GiSLS FATHFQ '

L:etuvių Žagarės klubas kovo 
25 d eną turėjo narių susirinki
mą. kuris buvo gausus. Beveik 
visi nariai užmokėjo savo duok
les. Tai gražus susiklausymas.

Pirm. Paul Masilionis atidarė 
susirinkimą. Sveikino taip gau- 

I šiai susirinkusius ir linksmus, 
i geroje nuotaikoje.
raštininkės protokolas ir kitų

mas, kurios pasireikšdavo seno
viniais laikais prieš daugelį 
tūkstančių metų. Ir tos senovi
nės dogmos buvo laikomos tam 
tikromis tikybos dogmomis 
(dėsnia;s). Kas priešinosi tais 
laikais pr.eš valdovų nustatytas 
dogmas, būdavo baudž’ami viso
keriopai. Vadinamoji dogma 
buvo laikoma kaipo tikėjimo

Nutarimu i dėsnis.
Dabartinėj Sovietų Rusijoj ir

valdybos narių pranešimai pri jos kraštuose pla-
• mti vienbalsiai. (^;aj yra skleidžiamos ateizmo

idėjos. Ateizmu yra vadinama 
bedievybė, kitaip sakant — nei
gimas Dievo buvimo. Kai dabar 
tenai stengiasi skiepyti ateizmo 
dogmas, tad susidaro panašumų 
į senųjų laikų žmonių tikybas. 
Galima sakyti, jog visa tai yra

Velykų švente Aldoną Daukus, 
radijo programų leidėją, ir pa
skyrė S30.

Pirmininkas pranešė, kad se
kantis klubo susirinkimas Įvyks 
gegužės 27 d. 4 vai. popiet, o 
po to seks atostogos ligi rug- panaju į senųjų laikų faraoniz- 
sėjo 23 dienos. ... ; rr.ą, buvusį senovės Egipte. Ir

Visa valdyba bnkėjo linksmų faįs faraonizmo laikais žmonės, 
Šv. Velvku visiems i
Sekė geros vaišės ir malonūs Į 
pokalbiai.

Rožė DidžgalviSj koresp.

patys nesusižavi komunistine stuose, o tai reiškia, kad jūri-j iškeliamos kaltinimus, kad tos 
propaganda.

Sovietų S-gos ambasadoje ir 
kitose įstaigose, pvz., Jungtinė
se Tautose, dirba 1,000 su vir
šum Sovietų Sąjungos piliečių. 
FBI žiniomis apie 40% jų esą 
KGB valdininkai, specialistai 
šnipai. Tačiau iš sovietinės tar
nybos pabėgusieji aiškina, jog 
apie 80% tokių diplomatinius 
pasus turinčių esą KGB valdi
ninkai. FBI neturinti tiek lėšų, 
neturinti tiek agentų ir priemo
nių, kad galėtų visus Sovietų 
S-gos diplomatus ir svečius sek
ti, tad ir čia atsiųstų studijuoti^ 
skaičius turėtų būti žymiai di- partamente. 
dėsnis, kurie paliepti šnipinėti 
po studijų priedanga. Studen
tai ir dilpomatai lengviai gali 
apie Amerikos mokslą ir tech
nologiją, žinių gauti įvairioje 
spaudoje — knygose ir žuma- 
ulose, tačiau šnipai mėgsta ir 
vogti, lyg pavogta informaciją 
būtų brangesnė.

Kita šnipų grupė esanti Sovie
tų S-gos ir satelitų laivyno’ jū
reiviai. Nuo 1972 metų leista jų 
laivams sustoti Amerikos uo

ninkai šnipai turi tiesioginį lyšį 
su Amerikos geografinėmis vie
tomis ir su uostauiiesšiuose gy
venančiais amerikonais. Kas
met apie 50,000 Bc'lševikinių jū
reivių trumpiau ar ilgiau pabū
na Amerikos uosiuose.

Anglija 1971 metais išvariu
si 105 sovietinius svečius bešni- 
pinėjant. Jų tarpe buvo vadina
mųjų kultūrininkų — muzikos 
menininkų, aktorių ir kt. Iš An
glijos išvarytųjų trys netrukus 
gavę leidimus lankytis JAV, ne
žiūrint, kad dėl jų Įsileidimo 
FBI protestavusi Valstybės de-

saugumo įstaigos, kovodamos 
su nusikaltėliais, naudojusios 
asmens laisvę pažeidžiančias 
priemones.

Žvelgdami į lietuviškąjį gyve
nimą, matėme, jog Amerikoje 
pasisvečiuoja ar čia Sovietų 
S-gos įstaigose darbuojasi ir 
lietuvių kompartijos narių, pa
sižadėjusių ištikimai okupantui 
dirbti. Keliauja jie ir po lietu
vių kolonijas, ieškodami Ame
rikos gyvenime neigiamų reiš
kinių ir medžiagos jiasišaipy- 
inui iš lietuyių išeivių veiklo's.

‘ Yra iš kelionės grįžusių Į okup. 
Lietuvą ii- laikraščiuose ar kny
gose dergusių Ameriką ir nuo 
komunistų pabėgusius lietu
vius . Tokie komunistiniai iš 
anapus rašytojai reiškia savo

KVIEČIAME J NAUJIENŲ

NAUJIENŲ; 65 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI
Sekmadieni, š. m. balandžio 29 diena V'

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

• DAINOS

Nacionalinė mokslų akademi
ja esanti pasisakiusi, jog stu
dentais pasikeitimo programa 
Amerikos mokslui nenaudinga, 
tačiau ji vykdoma politiniais ir 
vadinamais kultūrinio bendra- raštuose ir padėkas, kad jiems 
darbiavmio tikslais.

L. A. Times žurnalistai apra
šo, jog neseniai, su vadinamąja 
kultūrinio bendradarbiavimo 
ekskursantų grupe atvykusis 
■vienas sovietinis pilietis, nepai
sydamas keliavimo apribojimų, 

.atsiskyręs nuo ekskursantų ir 
išvažiavęs į tolesnį 
sitikęs su šnipinėti 
amerikiečiu.

Kitas komersantu 
narys pasišalinęs iš savo gru
pės, nuvykęs į vieną žymų JAV 
universitetą ir susitikęs su ten 
studijuojančiu Sovietų S-gos 
piliečiu — slaptų informacijų 
paimti.

Kiek tų “svečių” šnipinėjimo 
žygiai buvę sėkmingi, > kaip L. 
A. Times žurnalistai rašo, tik 
Maskva ir FBI težino. JAV Val
stybės departamentas trumpa- 
liaikių “svečių” nelegalius žy
gius dėl su Sovietų S-ga sugyve
nimo, dėl “detentės” viešai ne
skelbia. žurnalistų žiniomis šni
pų daugėja ir jie darosi naoha- 
liškesni, veiklesni.

Neabejotina, jog šnipams vei
kti sąlygos pagerėjo, kai JAV 
Valstybės departamentas, kon
gresas ir teisingumo įstaigos 
pradėjo veikti prieš ČIA ir FBI,

miestą, su- 
užyerbuotu

ekskursijos

• VAKARIENE

4:30 vai. po piety
Vakarienė ir gėrimai asmeniui 20.00 dol.

BANKETĄ RUOŠIA

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

; arba telefonu HA 1 • 6100 ,

yiSW^ETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

nariams. ( ap}an]ęyjamj savo giminių ka- 
atiduodavo tam tikrais pa

pročiais savo pagarbą į amžiny
bę iškeliavusiems asmenims. 
Dabartinėje Sovietų Rusijoje ir 
jos užimtuose kraštuose susior-J 
ganizavę ateistai yra paskendę!Kaip dabar Soviety Rusi

jos okupuotoje Lietuvoje 'į savotišką misticizmą. Taigi 
smerkiama tikinčiu į Die

vą žmonių tikyba
Dažnai mūsų laikraščiuose 

būna aprašymų apie visokius 
persekiojimus tų žmonių, kurie 
pasireiškia tikinčiais Į Dievą. Ir 
tie jau suaugę žmonės, kurie 
viešai prisipažįsta, jog netiki į 
Dievą, gauna geresnes vietas 
pragyvenimui, o tie žmonės, ku
rie pasireiškia tikinčiais į Dievą, 
dažnai susilaukia visokių baus
mių.

Sovietu rusu komunistai viso
kiais būdais smerkia krikščio
niškas tikybas, bet savo išvado
se laikosi savo pagamintų teigi
nių. Tie visi jų teiginiai yra pa
našūs Į buvusias tikybines dog-

toji ateistų (bedievių) tikyba 
ne tik toleruojama, bet visokiais 
būdais garbinama. !

A. Kelmutis-

(Susitiki-' 
numeryje 
“Religinė 
perspaus-;

Lenku savilaidinė spauda 
domisi padėtimi Lietuvoje

Žurnalo Spotkania 
mai) 1978 m. 4-me 
pasirodė straipsnis 
opozicija Lietuvoje”,
dintas iš Vakaruose išleistos enu 
ciklopedijos Sovietica (36 t.).

Straipsnio autorius, ukrainie
čių kilmės profesorius Bohdan 
Bociurkiw, dėsto Ottawos uni- 
resitete, Kanadoje, ir naudojasi 
Eltos New Yorke informaciniais 
šaltiniais. (E.)

pagelbėjo Amerikos paraudu- 
sieji lietuviai, save pažangiai
siais ar progresyviais bevadiną, 
bet jau ir neretas buvęs DP ar 
šiaip nuo' komunistų bėglys, ir 
nevien iš buvusių “liberalų”, bet 
ir šiandien dar Kristaus garbei 
himnus tebegiedančiųjų, mini
mi partiečiams pasitarnavusiųjų 
eilėse.

J, Klauseikis

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.

ę

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.

,ss
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1. A. Lalio LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS.
$50.00

$10.00

$10.00

Čekį reikia išrašyti:

Pridėti dolerį pašto' išlaidoms.

Limit use of diswasher 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use al wafer 
and electricity.

Don’t be a Bom Leeeri

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

ENERGY 
WISE

2. V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir II dalis.

Minkšti viršeliai

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai ..................... -........ - $15.00

4. A. Šerno ETNOGRAFIJA.
Minkšti viršeliai

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St 
Chicago, Ill., 60608
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su, išskyrus sekmadienius, nūs 
šeštadieniais — iki'12 vaL

giamas ir neigiamas puses, o vėliau jau eiti■„ prie 
sperndimo. * .

Jeigu daugumos galvose būtų siautėję vėjai, jeigu 
jie nebūtų siekę aiškumo ir susitarimo, tai šiendien tik
rai būtume turėję du “Vyriausius Komitetus”. Teisin
giau, būtume turėję tiek komitetų, kiek buvo galvų!

VLIKo dauguma, viską rimtai apgalvojo ir susita
rusi, leido mažumai, prisilaikant statuto, naudoti visas 
priemones “valdžiai savo rankose” išlaikyti. Jis leido 
valandų valandas kartoti panegerikas apie užsimotus, 
bet neatliktus darbus, apie tolimas ir netolimas kelio
nes, apie pasikalbėjimus su specialiais ar dar tolimes
niais pareigūnais, nieko naudingo Lietuvos laisvei ne- 
atnešusiais.

Teko išklausti visas kalbas bei pranešimus, nuro
dyti netikslumus ir visiems prisilaikyti tikrų faktų ir 
siekti visiems bendrų tikslų.

Jeigu dauguma būtų besivadovavusi vėjais, jeigu ! 
būtų neleidusi mažumai išsikalbėti ir pakartoti savo 
minčių, tai vargu šiandien būtume turėję vieną Lietu
vos laisve besirūpinančią organizaciją. Tik aptarus vi
sus klausimus ir nepažeidus nė vieno statuto paragra
fo, dauguma savo elgesiu, taktu ir argumentais įtikino

H .0 ,HP

Viršūnėms reikalingas šaltas protas
Paskutinius tris mėnesius Vyriausiojo Lietuvos Iš-

mažumą, kad su tautos laisvės reikalais negalima sau
valiauti ir žaisti. Galima siekti garbės, galima bandyti’ 
siekti prieiti priekin ir vadovauti, bet negalima krašto 
laisvės reikalų stumti užpakalin dėl bet kurių ambici-’ 
jų. Jeigu visi laisvės reikalus dėsim pirmon vieton,

mokamai ir iš svečių buvo tikl£; 
tąsi surinkti aukų, rašytojo pa
laikams parvežti į Lietuvą.

* *

Prie V. D. Universiteto Hu
manitarinių mokslų fakulteto 
nutarta įsteigti prancūzų kal
bos ir literatūros istitutą. Jo di
rektorium išrinktas prof. A? 
Prioultas, sekretoriumi -lekto
rius A. Guintzas.

* 3|C *

Gegužės 21 d. Kaune prasidė
jo Europos krepšinio pirmeny
bės. Dalyvavo 8 tautų sportinin
kai. Pirmenybes atidarė prezi
dentas A. Smetona. Jas laimėjo 
Lietuva.

sk s? *

Balandžio 13-14- dienomis nevėžy, Telšiuose ir Tauragėje. 
Kaune buvo' suruoštos tradicr Pageidauta, kad jie galėtų veik. 
nės mokytojų dienos. Iš visos ti savistoviai ir parodyti laisvą 
Lietuvos suvažiavo apie 1.000 kūrybinę iniciatyvą.

tai ’ mokytojų. Juos sveikindamas * * *
, Gegužės 7 d. gen. S. Raštikis 

jog mokytojai turi žiūrėti, kad išvažiavo i Varšuvą. Tai buvo 
jų auklėjami vaikučiai išaugtų pirmas ipc' daugelio įtampos 
gerais lietuviais, mylėtų ir gin- 'metų, mūsų aukšto pareigūno 
tu savo tėvynę. Todėl ir vyriau- vizitas Lenkijon. Mūsų kariuo- 
sybė dės visas pastangas ne sau,f menės vadas ten vizitavo aukš- 
bet visai tėvynei Lietuvai išves- tuosius civilinės ir karinės val
tį į geresnį rytojų. O švietimo džios viršininkus;
min. L. Bistras kvietė dirbti su 
visuomene kiek kas galite ir iš
manote. Tegul nefigūruoja ne- ^ va<jyįa) nes nepasitvirtino 

skirstantis'

laisvinimo Komiteto Taiyba bandė grąžinti į pasitari- priedai suvaime išsirikiuos ton pačion eilėn, imin- Plrm- J- Černius priminė,
mus ir posėdžius šaltą protą, kad butų galima susitarti 
ir dirbti bendra darba. v

Pradžioje atrodė, kad tai bus labai sunkus • darbas, 
nės VLIKo Tarybos mažuma buvo įsitikinusi, kad ji tu
rinti teisę, statutą -ir žinias tvarkyti visus svarbius lie
tuvių organizacijos reikalus- -Mažumos atstovai, ne
daug -pozityvaus paskutiniu metu padariusi, pati buvo rimtais orgumentais. Dauguma įtikino mažumą 
įsitikinusi ir kitus įtikinėjo, kad ji geriausiai visus rei- reikia leisti kitiems žmonėms išbandyti savo pajėgumą, 
kalus suprantanti, turinti reikalingus tarptautinius ry-’žinias ir kantrybę tolimesnei kovai, 
siūs ir geriau, negu kas kitas galėsianti veikti. Ji turė
jo drąsos net kitus įtikinėti, kad be jų iš viso Lietuvos Tia'i kovoti, kol atgaus laisvę. Lietuviams teko kovoti, 
laisvinimo darbo nieko neišeis, jeigu nebus leidžiamas kol nepriklausomybę pasiekė. Jiems teks būti dar la- 
jiems tęsti.

Visa nelaimė, kad VLIKo tarybos dauguma kitaip 
galvojo. Ji taip jau aukštai nevertino mažumos darbo 
ir abejojo, kad ji -galėtų daugiau padaryti, negu iki šio 
meto padarė. Dauguma žinojo, kad reikėjo daugiau pa
daryti ir rimtesnius praenšimus roušti, kad laike me
tinės konferencijos galėtų tą savo nepasitikėjimą ir 
abejones pareikšti.

Metinės konferencijos pradžioje suvažiavusiems 
atstovams buvo pranešta,, kad devynios politinės gru-

Jeigu asmeniškus reikalus stūmsime priešakiu, tai lais
vės niekad nepasieksime, o garbė bus dar toliau at
sitikusi-

Po trijų mėnesių ilgos kantrybės, rimtų argumen
tų ir nuoširdžių pasikalbėjimų dauguma Įtikino mažu
mą, kad nereikia vadoovautis tuščiomis frazėmis, bet 

t, kad

, Visi žinome, kad lietuvių tauta turės labai atkak- 
Lietuviams teko kovoti,

biau ryžtingiems, kol jie išvarys iš Lietuvos rusus ko
munistus, pasiryžusiems visam pasauliui primesti savo 
išnaudojimo sistemą, šią kovą laimėsim tik šaltu protu, 
dideliu pasiryžimu, bet ne vaikų pasakomis.

LIŪDNOS IŠVAKARES

I

(tęsinys)

Nutarta steigti Tėviškės mu
ziejų, kuriam parinktas didelis 
žemės -plotas Botanikos sode

šansus nepriklausomybei atgau-

* * *
Galutinai panaikinta V. Dai-

lemtas principas, 
mus į sūnus ir posūnius.

* * *
Gen. J. Černiaus vadovauja

ma vyriausybė pradėjo ieškoti 
ryšiu su plačiąja Lietuvos visuo
mene. Davė spaudai pasikalbę-; 
jimus

visi lūkesčiai, kurie buvo į ją 
dedami. Iš buvusių 40 tarnau
tojų, 30 yra atleisti. Apie 10 per
kelti Į Vidaus Reikalų Ministe
riją. *

ii-ciic. ^jj<xlav*<xi ^o-oaavcaa.Gcguzės o d. Kaune paminė! a
jimus, kuriuose iškeldavo arti-j Prancūzų revoliucijos 150 me
iliausius valstybės reikalus ir tų sukaktis. Minėjimą suruošė 
at^tiės planus. Vyriausybės na- Lietuvių-Prancūzų -draugija. 

Iriai važiuodavo1 j proxnnciją irPaskaitą skaitė Prancūzų mini- 
{d-rydavo viešus pranešamus., iras Lietuvai Duldngas.
Tai buvo bandymas sueiti šu Kitas minėjimas vyko Ateiti- 
risuOmeiie i glaudesnį bendra- nmkų salėje. Programą išpildė

Minėjimų 
V'submėnė mibšftdžiai tą su- dar buvo suruošta ir kitomis 
manymą parėmė ir iš visų Lie- j dienomis.

*

ti. Neteko šiandien nepriklauso-.:-viina ir pakelti jos nuotaikas, lietuviai rašytojai, 
mybėš ir Lenkija, bet ji kovojo. " *•
Nors toji kova ir tragiškai ne
mybėš ir Lenkija, bet ji kovoje.

------- ------- . xxtvvi u.tvjmvo -yviivmcs gi u- žemes >pioias DOiaiUKOS soae. . . .-. » • —. • . iii<anyiii<į yaicinc u. . 
pės ne tik įsteigusios VLIKą, bet visą laiką jame dirbu- Tai busimasis Vytauto Didžio-1™^2ki!nsnmv~ tuvos kampų Pradė3° plaukti, 
sios, nori pareikšti mažumai, kad ateityje -reikalus rei
kėtų truputį kitaip tvarkyti. Reikia imtis kelių žings
nių svarstymams paspartinti, kad nebūtų be reikalo 
leidžiamas laikas.

Jauno žmogaus trumpas ir aiškus pareiškimas su- kiją/tai “Vairas” '(žr. T939 m

jo Kultūros muziejaus padali ' ;au"Os nepriklausom} , ministeriams kvieūmai atsilan-
nvs.

* 5f=

Kai vokiečiai užėmė Čekoslo
vakiją ir vėliau užkariavo Len-

[bei atgauti ji vis vien žymiai su
stiprino'”.

Įdomu, kokia dabar yra Lie- riui prezidentui
- _ _ T* • • . • *

kyt1’ su pranešimais. Bet ta nau
jovė labai nepatiko ariudiftefi

Birželio 4 d. V. D. Universi 
teto rektorium išrinktas prof. 
S. Šalkauskis, prc'rektorium 
studentų reikalams prof. A. 
Purenąs, prorektorium ūkio rei
kalams prof. P. Juodelė ir Uni
versiteto sekretorium išrinktas 
prof.-V. Mykolaitis — Putinas.

’

Birželio 13 d. V. D. Universi
teto humanitarinių mokslų fa
kulteto taryba dr. J. Pūzinui ir 
dr. A. 'Šapokai suteikė privatdo
cento titulus. Dr. J. Puzinui tą 
titulą suteikė už jo habilitacijos 
darbą “Naujausių proistoriniu 
tyrinėjimų duomenys Lietuvo
je”, o dr. A. Šapokai - už habil. 
darba “1655 m. Kėdainių su
tartis arba švedai Lietuvoje 
1655-6 m”.

* * >
Birželio 17 d. “Eaėtuvos Ži

nios” atšventė savo ;gyvavimo 
30 mėtų Sukaktį. Ta proga buvo 
išleistas padidintai (44 psl.) ir 
gausiai Iliustruotas numeris.

!(Buš daugiau)

* *

Gegužės 1-2 d. L. Rašytojų 
draugija Valstybės teatre suruo
šė rašytojo J. Biliūno minėjimą. 
Įžangini žodi tarė "dra'-tigijos 
vicepirm. P. Orintaitė. Savo' at- 
s; minimus apie rašytoją pasa
kojo A. Vienuėlis-Žukauskas ir 
dr. A. Garmus. Jo kūrybą ver
tino K. Korsakas-RadŽA'ilas, Ak
toriai K. Kymantaitė ir E. Ka
činskas skaitė rašytojo kūry
bą. J. Kučingis padainavo J. 
D a m b r a u s k o harmonizuot? 
“Kai mnn’irsū, man pška'skft”. 
Minėjimas buvo' suruoštas ne-

fuvos teisinė padėtis savo nepri
klausomybei atgaut?

5jC J|E

Kovo 30 d. įvyko V. D. Uni- Juška. Naujas paskyrimas davė 
versiteto studentų susirinkimas, -vilčių visuomenei, kad bus pa- 
ibalyvavo daugiau kaip 2.000. darytos teatre taip reikaĖngos 
studentų. Visi vieningai ir karš- Reformos.

pabrėžė, kšŪ ’ktejo talkas * * *
akadeWrnra'm jaunimui burtis švietimo ministerija gavo 
vrėnyt^n ir sutartinai 'dirbti iprašymų, kad Kitų įsteigti drš-

* :k *

Gegužės 1 d. Valstybės teatro 
direktoriumi paskirtas- dr. -A.

vfeūš svarbesnius organizacijų reikalus turi tvarkyti dau padėlį, i-ašė tarp^
guma, o ne maža grupė, atstovaujanti dar mažesnę'
grupelę- 1

Tas trumpas ir aiškus pareiškimas •'sūkėlė labai ®Pau<lo-ie buvo kartota dau^j
plataus susidomėjimo ir rūpesčių. Teko svarbias prob. ki°aJXA-bės netekusPtluta^J
lemas įimtai apsvarstyti, dėl jų susitarti, pasverti tei- miai sumažina savo moralinius mokslinį bėi višūdiJfėhinį 'darbį mos teatrai Marijampolėje, Pa-

Į
”... Kada čekoslovakij<fe( 

valstybė buvo likviduota be /(>-■ 
kio pasipriešinimo, ir mūšų'

lio pastaba, kad be kovos nepri
klausomybės netekusi tauta žy-

V KAROSAS

TOMAS VENCLOVA
(Komentarai)

(Tęsinys)

Šitaip prancūzų i'ėVoiiūcioniėriams prilipo 
žr net virto gana garbingu sankiuloto, atseit, be- 
k-ėlnio vardas. Be abejo, Lietuvoje dauguma gy
ventojų, o Rusijoje irgi ne toks jau mažas -pro- 
čenetas komunistinės sistemos nepriima ar bent 
jos nemėgsta, nors praktiškai prie jos turi vie
naip ar kitaip taikytis.

Tačiau žmonių, V i'e s a i ir atvirai ne
patinkančių su sistema, yra nedaug. 'Jie paprast 
tai ir vadinami disidentais. Gal geriau juos būtų 
vadinti ‘‘atvirais disidentais”, arba “demdk!rat5- 
hJb sąjūdžiu”, arba net ’’atvirais ręristentais”, 
fuo būdu skiriant juos nuo rezistentų porindi- 
nTnkų. Tarp disidentizmo ir rezistencijos griež
tų ribų nėra, tie dalykai persilieja vienas į kitą. 
Tiesa, demokratinis sąjūdis griežtai Wėigia prie
vartinę rezistenciją, pvz. terorizmą, kaip mora
liai nepateisinamą įr neduodantį prasmingi re* 
4crltaiBe to, mano manymu awrrSs lėgalisti- j 
ilfc vtakimž-’ū'dal&rtiriėmis sąlygomis pėrspfeKt^- 
veėniTųž‘ iįogi’,‘ydmj. šTą'minff'isTp^^^f ir pas-; 
kaltoje Žinoma.’‘ ai tik mano mintis- Su ja dabar

sutinka -ir Lietuvos katalikai, sukffrę atvirą, 
korhfnetą tikinčiųjų teisėms ginti.

Tačiau, matyt, neatsikratysime to netikslaus: 
vardo ‘disidentai”, nes visa pasaulio spauda jį' 
vis vien vartoja. Belieka su tuo susitaikyti, nes 
tai galų gale nėra taip svarbu.

Visiškai sutinku su Jūsų laiške cituojama 
teze, kad “lietuvių tautinis atgimimas ir valsty
binė nepriklausomybė įmanoma tik tikros demo
kratijos ir nenukrypstamo Žmogaus Teisių pri
silaikymo sąlygose. Tai visų mūsų, “helsinkie- 
čių”, tezė.

Jūsų, Tomas Venclova (parašas).
N. B. Neprieštaraučiau, jei šį laišką norėtu

mėte paskelbti spaudoje, bet tada prašau jį pas-; 
kelbti pažodžiui ir visą.. Kėmentuoti, ži
noma, galite kaip pagedaujate.

i PATABOS DĖL LAIŠKO j
Apgailėtina, kad šiame savo laiške Vencio-( 

va pasirinko apologetinį toną ir ’ėmė teisinti di
sidentus, dėl jiems primetamo artumo su komu
nistais ar žydais. Lygiai taip pat, buvo bereika-- 
Įnigas pūbrėžimas apie savo buvimą vienokom-" 
jąuhimo eilėse. Tai tik pasako, kad Venclova yra- 
moraliai gniuždomas -išeivijos apKrkos, kuri su 
nepnirtikėjirnu jį sutiko, ir.su tokiu pat įtarimu 
žvelgia į "jo1 skelbiamas idėjas.

tai labai pavojingas reiškinys, ^era žmo
gaus be hudėžnės, kaip nėra neklystančio žmo
gaus. Bet jeigu žmogus išeina skelbti neabejoti- • 
na tiesą, tai čia jokių %'v^Tra'virfių, .Jbfeų j
inhnų, nedali būti. Ghrūščiovas buvo *Ukraiffos 
bCaieiis, aht jo sąžinės guli milijonai pražudytų 
žmonių, bet jo Stalino nuvaihilčarimas, atoly-. 
džio įvedimas, milijonų paleidimas iš Gulago -sa
lynų, užpelnė jam atlaidumą ir gyvų gėlių puok
štės ant jo kapo, sudedamos buvusių kacetų kali
mų, iškalbingai pasako ką jis paliko istorijai. 
Ką tai panašaus pasakytina apie Antano Sneč- 
kaus palikimą Lietuvos istorijai.

(Tačiau mane labiausiai nustebino jo “disi
dento” terminė ir sąvokos aptarimas, kuris tarp 
kitko prieštarauja jo ankstyvesnieme apibūdini
mams, jo paskaitoje dėstytoms mintims ir net 
patvirtinimui disidentų credo, kuris tilpo laiško 
gale- Pasisakydamas, kad “tarp disidentizmo ir 
rezistencijos griežtų ribų nėra, tie (telykai persi-; 
lieja vienas į kitą’’, tuo savo tvirtinimu prisitai
ko prie išeivijoje susidarusios nuomonės apie 
disidentus.

Tomas Venclova, išaugęs sovietinėje siste
moje atsisakė priverstino paklusnumo komparti
jai ir prisitaikymo prie Soviėtinėfe santvarkos. 
Vienui Vienąs išdrįso pasipriešinti totalitarizmą 
visagalybei,.o atvykęs į^Ameriką .ir. sutikę savo 
tautiečių abejinįgumą, ir įtarimą, ima taikintis

prie jos rėikajavimų. Tai labai slidus kelias, ku- į 
ris veda į savęs moraliai ir idėjiniai susinau į 
kibimą. ? į

Mail'd komentarų uždavinys būtų bW@it^tr ' 
pirmapradę Tomb Venclovos disidentinę viziją, 
kuri atidengė lietuvių išeivijai — nepaprastai 
svarbų istorinį reiškinį, kuris lems lietuvių tau
tos ateitį. ■

(Bus daugiau)
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DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

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

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
261? W 71 St. Tel. 737-5141 

rikrina akis. Pritaiko akinius 
“contact lenses”’ 

VaL agai susitarimą. Uždaryta

Tet: 562-2727 arba 562-2728

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 So. Pūlaski Rd. (Crawford 
Medical Buhding) Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

GENlfo-U&INARY SURGERY

BNDD No. AB 3878711 
5025 CENTRAL AVE. 

St. Petersburg, FL 3^710 
Tel. (813) 321-4200

TEJ------ BE 3-5883

DR. A. B. GLE VECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

■ -T--.i"

ir

Lietuvio ūkis granai klestėjo ir daug prisidėjo prie ekonominio klestelimo

LAIŠKAS REDAKCIJAI

•
' -f" ' 1

1 *

-Didžiai Gerb. p. Redaktoriau.- kurių niekados niekas nėra pa-
'! Maloniai prašau leisti man,
J “Teatrinio' Vargo Keliais” Pr.
Į Visvydo recenzuojamos knygos

__ ?j autoriui, iškraipytus faktus ati-

ir

DR.LEONAS SEIBUTTS'X“či\ mane sa,v°li’
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

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

Offisc telef.: 776-2880
Rezidencija* telef.: 448-5545

DR.VYL TAURAS
GYDYTOJAS |R X&RtJRtiAS

ikad Pr. Visvydas, recenzuoda. 
i mas mano knygą, nebus jos ati- 
j džiai perskaitęs. Tikėdamas 
j prielankumo, reiškiu: pagarbą.

Juozas Kaributas 
1978 m. 10 - 16 d. 
Los Angeles, Calif.

1978 m. rugpiūčio įnėn. 5 d. 
“Draugas” Kultūriniame priede, 

Sendri praktika, Moterų lįce. mario dėkingumui, talpino Pr.
Ofisas 2652 WEST 5»th S*i RGET j Visvydo recenziją, kurioje kaip 

kur prasilenkiama su teisybei 
duotais duomenims. Tegul ne
būna ir šis mano pasiteisinimas, 
iškeliamas kaip nuodėmių nuo
dėmė, nes jį žadu paremti kny- 

|bos faktais.

Pr. Visvydas rašo: “Los Ait- 
ban- gėlės dramos mėgėjų grupė, da

lyvaujant J. Kaributui, įstaigė 
n , Dramos sambūrį.

“Mano knygoje sakoma 
taip, kaip dar steigėjų atminty
se šiliko. Puslapyje 62 mano ra
šoma:

. . T«L PR 8-1223
OFISO V AL.: pirm.;. antra±, trečias. 
<r peikt; 2-4 ir 6^8 vai. vak. Sfežtadie 
■ūaiį 2^4 vS: popiet if kitu laiku'

ŪBTROEEDA^i’ROTEZ.
gj Aparatai - Protezai. M4a____

dažai. Speciali pagalba Vj|om».i
’ (Areh Suddote) ir t t

911.; 9—4 ir 6^8. 5»«+adieiuąii 0—J
t850 We«t 63rd St„ Čhičagį^ l/i. 60629

TSlih: P Robert f-5084

Perkrausimai

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDAS 

Visoį progrimoi Ii WO$A

STEIGIU LOS ANGELES 
DRAMOS SAMBŪRĮ

Vienam kitam Ldkią užuomi
ną davus ir radus pritarimą, su
galvojau pats imtis steigimo! 
iniciatyvos. Nutariau kd<f taip 
bus geriausi. Tad rielūkuruoda- 
mas pasikviečiau iniciatoriais 
rašyt. Jurgį Gliaudą, poetę Da
nutę Mitkienę ir Klemensą Ga
liūną. Jife visi šitą žinią štr dži
augsmu sutilto ir tai minčiai 
pritarė. Toljati gi ?.§raš3ma stei- 
ginio datos, pirmos vadybos iš- 

| rinkimas ir įjareigū pašiskirsty-
mas, kur aiškiai pasakyta, kad 
Jį Kaributas, susirinkimo ir pa- 
siskirščiusios pareigomis nau
jos valdybos, pakviestas meno 
vadovu ir režisierium. Kadangi 
čia teatralų daugiau nebuvo, tai 
aprašomas Pr. V. kokios tai var
dytos dėl pagarbaus režisūros 
Sosto negalėjo ir būti. Tai pat 
klaidinama rašant apie kokius 
tai Dramos Sambūrio įstatus.

goję įvyko trys didelės atomo 
nelaimės. Pati didžiausia įvyko 
1950 metais, kai netoli Uralo 
kalnų sprogo išsprogdinto ato
mo nuodingos dalys, verstos į 
tarpukalni. Sprogimas sunaiki
no visos atomo dirbtuvės įren
gimus ir ten dirbusius darbinin
kus. Sprogimas užkrėtė 1,000 
ketvirtainių kilometrų laukus, 
galvijus ir žmones. Apie atomo 
ir lėktuvu nelaimes sovietų 
spauda neužsimena.

Ispany komunisty partija 
reiškia solidarumų 

su disidentais

koncerte nebuvo”. Tada po to
kios recenzj bšr kaip ir netiko ’ 
P. V. dėl nėži’ndnių priežasčių 
kontroversinės recenzijos talpin
ti. Tai buvo ir koncerto buvu
sios publikos nuomenė ir nusi
stebėjimas.

Baigdamas recenziją. Pr. V. 
mane palieka tame-pačiame klo- 
jiminiame entuziazme, kokiame 
nuvykau j Kauno dramos studi
jas. Jis taip įtikinančiai rašb, 
kad po to.montažinio koncerto, 
ir jo nepalankaus aprašymo 
“Kaributo klojiminis entuziaz
mas smuko”; Kažin, ar čia skai
tytojas ir galės tikėti, kad po 
tiek metų, studijų ir teatrinio’ 
scenos darbo, aš ir likau užsi- 
marinavęš tame pačiame kloji- 
miniame entuziazme? Taip pat 
sunkiai galima tikėti, kad me
nas yra auka. Tas P. V. teigi
mas, kad ūž “auką atpildo ne
galima norėti”, irgi klaidingas. 
Neteko dar girdėti, kad aktoriai 
be algos, kuri jiems pragyveni
mą. garantuoja, be garbės, ku
rią jiems scena suteikia, vien iš 
pasiaukojimo ir pareigos dirb
tų. Šitoks Tiaivuš’- samprotavi
mas, nieko nei palotina, nei pa
teisina. Neveltui kadaise akt B. 
Pukelevičiūtė rašėt “Aš nieko 
vaidintojams negaliu pažadėti, 
nei algos, nei garbės, nei kari- 
jeros ateičiai, kad juos galėčiau 
prie teatro pasilaikyti”. Taip vi
si žinom, kad menas yra būtiny
bė, bet ta būtinybė turi gi būti 
ant kokio nors tvirto' pamato 
pastatyta.

Nežiūrint visu tu netikslumu 
ir nuomonių skirtumo, mielam 
Pr. Visvydui; ūž gražius žodžius, 
kurių irgi ten netrūko, reiškiu 
nuoširdžią padėką.

Juozas Kaributas

rašęs, kad režisorių kviečia pa
gal savo nuožiūrą valdyba, ar
ba, kad sambūris vadovus savo' 
nuožiūra pasirenka.

Pr. V. rašo kad jam iš teksto 
nepaaiškėja, kodėl autorius at
stūmė jam siūlomą bendradar
biavimą. Pavyzdžiui: B. ir D. 
Mackialos atsilankė pas jį su 
kvietimu.

Kaip gaila, kad Pr. V. pralei
do neperskaitęs puslapius 121,- 
122 ir 123, kuriuose aiškiai prie
žastys nusakomos. Visi, kurie 
knygą turi, gali pasitikrinti. Tad 
čia ir nebeperrašinėsiu.

Toliau Pr. V. primeta man 
lyg ir nusikaltimą, kad talpinau 
tik , palankias recenzijas. Kaip 
tik pusi. 152 aš apsidžiaugiu o~ 
biaktyvia kritika sakydamas, 
kad “Mes sulaukę tiek dėmesio, 
buvome nudžiugę, kad einame 
Į teatralinę erą. Yra kritika, yra 
teatras. Žinoma, niekados ir 
nie-kas nedės tendenciniu, be- 
veik pamazgas pilančiųnieko 
bendra neturinčių su recenzijo- 
mis-papiavų. Jis pasigenda me
nininkų montažui 1969 metais 
jo paties duotos nepalankios re
cenzijos, bet kaip gi? štai du 
mūsų iškilūs žurnalistai, J. Ko
jelis ir B'. Raila, labai palankiai 
tą • montažą vertino. Publikos 
buvome su dideliu dėmesiu iš- 
kirtinai šitai priimti, tai kaipgi 
vienas Pr. V. galėjo būti teisus? 
B. Raila, kuris tada pasirašė 
slapyvarde Pagojus, apie tą 
montažą taip atsiliepė: (pusi. 
181).

“Koncerto programa ir apipa- 
vida 1 inimas-gerai apgalvotas, 
suplanuotas, profesionalizmo 
fbrma. Gražus ir rimtas, net 
per daug rimtas ir patriotiškas. 
Pirmu kartu, deja, nesu traukė' 
pilnos salės klausytojų, bet ai-j ivim.dis.vm., nusija. — z<uj.ua- 
vykusieji nesigailėjo. Daugiau j listas A. Medvedevas savo kny- 
neteko ir nukentėjo tie, kurie goję mini, kad Sovietų Sąjun-

Manuel Azcarate, ispanų 
munistų partijos vadovybės 
rys, išspausdino straipsnį aust
rų komunistų žurnale Wiener 
Tagebuch (1979 sausis), kuria
me jis rašo:

“Visos represijos prieš disi
dentus vertos politinio ir teisi
nio pasipiktinimo. Socialistinei 
visuomenei turėtų būti visai 
normalu, kad jos narių idėjos 
būtų skirtingos nuo oficialių 
valstybinių idėjų. Taip pat nor
malu, kad jie pareikštų opozici
ją valdančiai sistemai... Socia
listinė sistema visad turi res
pektuoti ir nesdcialistihes idė
jas... Komunistų partijos; ku
rios siekia socializmo laisvėje, 
turi užimti aiškias solidarumo 
su disidentais pozicijas net ir 
tada, kai jos nesutinka su jų idė
jomis. Jos turi pasmerkti visas 
Sovietų Sąjungos represijas 
prieš disidentus. Jei tos kom
partijos ir toliau tęs represijas 
ir pasidarys aršesnės, plyšys 
tarp Sovietų kompartijos ir kitų 
kompartijų dar pagilės.”’ (E.)

Rusijoje įvyko trys 
atomo nelaimes

MASKVA, Rusija. — Žuma-

ko- 
na-

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Viešpaties ranka buvo tu fait ir 
gręžėsi | Viešpatį".

didelis skaičius, kurie Įtikėjo,

Ap. Darb. 11:21.
jo galybę ir vadovystę. Dėlto 
yra tarsi Viešpaties pirštas.

Viešpaties ranka šitoje vietoje reiškia 
kiekvienas Dievui pasišventęs krikščionis 
Jei nėrime būti pasiruošę tarnauti Dievui ir būti jo atstovais, tai turime 
klausyti jo, priimti jo patarimus ir pasielgti kaip jis reikalauja. Reikia 
taip pat žiūrėti, kad mūsų darbai būtų vaisingi ir kad būtumėm tikrais ir 
tinkamai r Ankščiausiojo Dievo pasiuntiniais. Todėl reikia prašyti iš aukš
tybių pareinančios dangiškos išminties, priimti Dievo siųstąsias pamokas 
ir pasinaudoti visomis prieinamomis tarnavimo progomis.

IV. KmITO tyrinėtojai
J. Mnzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

f

Mažeika & Evans

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

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AE.

EUDEIKIS
GAIDAS ■■ DA1.M1D
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
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'"Baltic NeMaš" 
Australijojė

Australijoje; Hobarto mieste, 
leidžiamas periodinis informaci
nis biulėtėhis BaliAc N'ews (Pa
baltijo žinibš). Jo leidiniu riipi- 
nasi HELLP (Help tliė Estonian, 
Latvian arid titriudrii'ari Peoples 
Asšociatiorij Š|jiirigū, kurią su
daro “rusų šųverėnurrib Pabalti
jyje nepripažįstantys australai”,
norirityš informuoti pššhuti apie j 
baitų tautų “kovą už išsilaiky
mą ir laisvę”.

Biuletenį nemokamai gauna 
1500 adresatų Australijoje it

SUSIRINKIMU

Vedėja Aldona Daukv>

Telef.. HEmloek 4-241J
H59 So. MAPLEWOOD AVĖ 

CHICAGO, ILL. 60429

Lietuvių kalba; kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30. vaL.. popiet. Šeštadieniai* 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArd* 7-34*1

KNOW W HEART

BUTKUS - VASALUS
i44b So. 50w Ave, Cicero, HL Phone: OLympic Z-1OVJ

-X Jei žinote asmenis, kurie 
galčtų užsisakyti Naujienas, pra- 
iome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa-

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

1330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIŲ

— LIETUVIU BRIGHTON PARKO 
Moterų., , t Klubo narių.. susirinkimas 
įvyks ketvirtadieni, balandžio 5 d., 1 
vaL popietų. Anelės salėje, 4500 So. 
Talman Avė. Jyarės kviečiamos atsi
lankyti, . nes yra daug svarbiu rei
kalų apkarti ir, laikas =. .užsimokėti 
klubo duoklės. Bus ir vaišes.

E. Strungys, rašt

Post Office Box 272, Sandy Bay, 
Tasmania, 7005 Australia (TC.j

— LITHUANIAN NAT|8nAL DE- 
MOCRATIC klubo susirinkimas įvyks 
trečiadienį, bhlanlžio 4 d. Aneles sa
lėj, 4500 S. Tahnan Avė., 7:30 vai. 
vak. Kviečiam narius atsilankyti. 
Bus vaišės, r . |

B. Žemguli's, fin. sekr.

AMBulanCI 
PATARNAVk 
MAS DIENA 

IR NAKTL
Chicago
Jetuvtę 
jddsievlu 
/irc įnoriu 
a.Mociaeijo«

. TURIMI 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO
DALYSI,

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
ATKOPĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TĖVAS IR SŪNUS 
Marquette funeral home 

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

Telef. 476-2345

Įbfr įivy

PHILLIPS - LABANAUSKAS

BRONISLAVA JONELIS 
Pagal tėvus Ahdrijaitis 
Gyv. McHenry, Illinois.

Mirė 1979 m. balandžio 2 d.; 8:00 vak. sulaukusi pusamžio, frimusi Lietuvoje, Tauragės 
apskr., įlinku vos valse., Sarvičių kaime.

Amerikoje išgyveno 28 metus.
Paliko nuliūdę: vyraš I*ranas, 3 dukterys • Zita Norrnant, jos vyras Alginl, Eva Ilerry, ir 

Brigita Antes, jds vyras Frank, 6 anūkai ir kiti gitninės, draugai bei pažįstattn.
Kūnas pašarvotai Pčter Jušten kopljadoje, 3801 W. Elm. St., McHenry, Ilk
Ketvirtadienį, balandžio 5 dieną 10:00 vai. ryto bus lydima iš koplyčios į St. Patrick pa 

rapijos bažnyčią, o po gedulingų pamadų bus laidbjdma Chicagos šv. Kazimiero Lietuviu 
kapinėse.

Visi a. a. Bronislavos .Joneticnės giminės,draugai fr pažįstami nuoširdžiai kviečiami da- 
, lyvautr laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa tarnavimą-ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: 
Vytas, dukterys, žentai, anūkai, giminės.

Laidotuvių Direktorius Peter Justen. Tel. (815) 385-0725
*354 So. HALSTED STREET 

kM

PETRAS BIELIŪNAS
G$4a So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayMU J-U7I

GEORGE F. KUDMLNAS
ISX, So. LITUANICA AVX. T«L: l'Ar*, T-11SS-11M

STEPONAS G LACK IB SŪNŪS

44Z* VYE81 Jhl OlKftAr; /-12U

3314 WEST 23rd PLAC1 Vli.fink 7-4471
11628 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloe Hill*, UL 174-441*

Phrne: Y Arde 7-1V1
■I
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ju-- Toronto lietvv'ai, jveff'n- 
dąmi Enciklopedijų leidėjo .L 
Kapočiaus didelį ryžtą, balan- 
<lž’o -29 -dieną Lietuvių namuose 
ruoš:a jo pagerbimą. Programo
je dalyvaus poetas S. Santvaras 
ir prof. dr. A, Klimas. Rengėjų 
komitetą sudaro O. Indrelienė^ 
G. Juozapavičiūtė, M.-Chainaus- 
kes. inž J. V. Danys, dr. B. Po
vilaitis, kun. dr. Pr, -Gaida, A. 
Kuolas, A. Rinkūnas ir J. R. 
Simanavičius.

veikslus. ___ !
•w^w-w-****   w- - 1 • ’ J

Žurnalo ‘"Technikos Žodis
"pirmas šių metų numeris jau. 
,pąsįekė .skaitytojus^. Jo viEŠeljĮ 
puošia besisveikinančių prez.-i 
'Carterro ir"PLlAS"pirm.' Vhlz-.- 
bicko nuotrauka. Jo yra ir jž&rj-u 
g’nis “Mūsų uždaviniai”. J. V.. 
Danys, -rašo apie helikopterius 
(malūnsparnius) Kanados miĮ-į 
krnrnkystėje, V. Petraitis infor-į- 
muoja ap;e saulės energijos jė-j

tuvius techninėje literatūroje.* 
Visiems įdomi ’Birutės *Saldu-, 
kienės studija apie.Baltijos.gin į

tęv-***" *

:V

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Nemal, Žemė — Perdavimo! 
REAL ESTATE FOR SAL!

- r. - - ---

PASKOLOS PERKANT IMAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
2 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS »§SIMOK ĖJIMAIS 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L , _

PETRAS KAZANAUSKAS. PresMentas

2312 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

— Kanados lietuviu talentų 
varžybose Hamiltone dalyvavo 
23 jaunuoliai, atstovaudami 
įvairias meno sritis. Pirmą pre
miją muzikos srityje gavo akor
deonistas Juozas Balaišis, o ant
rą gitaristas Edvardas Macijaus
kas, abu iš Toronto. Dailiojo žo
džio premijos paskirtos Berna
detai Abromaitytei iš Toronto 
ir Onutei Stanevičiūtei iš 
Hamiltono. Dainavimo premija 
paskirta Ramonai Ciparytei, o 
S. Zarankai ir L. Nakrošienei

tarą. Telpa B. V. Galinio)zP. Kir-; 
šiuo, V.-Z. Jankaus, Vfvenc-j 
kaus informaciniai straipsniai, 
bei korespondencijos.. “TŽ^.Re
daktorius — V. Jautokas, jo pa-' 
vaduotojas — G. J. Lazauskas. 
Kainuoja metams $6. Administ
ratorius A Brazdžiūnas, 7980 
W. 127 St, Palos Park, IL 60464.

— Alfonsas Kairelis iš Lemen
to atsiuntė tokį laišką: “Siunčiu 
Jums $32 čekį, už kurį aš užsa
kau Naujienas vieneriems me
tams dovanai Ričardui Timpfo, 
gyv. Lakę Wales, Floridoje. Pa-

Registruokite savo namus,- 
biznius, sklypus pardavimui jau( 
26-tus metus veikiančioj įstai 
goj, o kirkdami pasiteiraukite.

ŠIMAITIS REALTY
draugų į Lietuvių kompozitorių 
simfoninį koncertą Orchestra 
Hali scenoje. Dalyvavę jiems 
yra labai dėkingi ir apgailestau
ja, kad daugelis lietuvių apie šį 
puikų koncertą nieko nežinojo, 
nes jų skaitolhas laikraštis atsi
sakė dėti apmokamus skelbi
mus.

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

American Travel Service Bureau
9727 S. WesUrn AyeM Chicago. HL 60643

312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio

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

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik rėkia rezervuoti vieta* 
iš anksto — prieš 45 - 60 dienų. - -i ’ ■ --

NAUJŲ MlArnHMŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komitija kreipiasi i vteųa siti 

tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bef lietuviškos Spar
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį'seniausią Amęriko# lietuvių ■dienraštį 
sa juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, 'tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandis? ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui,' bėt ir visos išeiviją 
taip pat pavergtos Lietuvos ir. jos žmonių gerovei, bendromis Jėgomh 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotina lietuviškų rei 
kalų renesanso. *• V ’■ ’ '

VIS PliSlANTIS SĄJODilUI

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie PI* 
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems tottytojaiM. ’ •

Mykolas Karaitis, savi Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 3370Š, tel. 813—391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būt 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu 
žaidimų kambariu, TV, telefonų ir kitais moderniais įrengimais. '

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus’ 
autorė M -Miškinytė paskyrė $50 premiją; Be abejo, atsiras ir daugiai- 
mecenatu, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstyto* rude 
niniame Naujienų piknike. ” . < Ifantf-BWF.

siųskite jam ir šių metų kalen
dorių. Jei jąm patiks, tai jis 
pats toliau užsisakys-”. Dėkoda
mi A. .Kireliui ųž tpkį dovanos 
parinkimą artėjančių Velykų 
proga, kartu su juo sveikiname 
Ričardą Timpfo ir jo artimuo
sius, linkėdami lįnksmų Velykų.

— Dėkui C. Rinkevičiui iš Jer
sey City, N.J., už ankstyvą pre
numeratos pratęsimą; už gerus 
linkėjimus ir už $5 auką. Taip 
pat dėkui tos valstijos tautie
čiui, užsisakiusiam Naujienas 
vieneriems metams ir atsiuntu
siam $5 auką, bet pavardės pra
šiusiam neskelbti.'

— Notaras Anatolijus Čepulis, 
Socialinio klubo iždininkas, ap-. 
sigyveno Spąięio.nąmų antrame

’aukšte, 3261 So. Halsted Street, 
Chicago, IL 60608.

. — Velykinių-lelijų speciali pa
roda atidaroma balandžio. 7 d. 
Garfield ir Lincoln ’ gėlynuose.
Ji tęsis iki balandžio 22 d,

— Frank Sakalas iš Mountain 
Home, Ark.,- anksčiau gyvenęs 
Illinois valstijoje, kiekvienais 
metais paretnia Naujienų leidi
mą. Dėkui-už gerus-linkėjimus 
ir už,$7 auką. Jis.buvo išvykęs 
tris savaites į. St. Petersburg, 
Fla., aplankyti. savo draugus, 
^kuriems dėkingas už ^vaišingu
mą'irgerus laįkus.1 -

? į — ’ Dr. Jonas < Adpmaviznūs- ir^ 
;-inž. J.. Šiabbkas suorganizavo■’ 
ėkskursantų iaujŠ^t^įiš'į-Iiįę^f-’ 
;yių. sodybos; gyventojų’^ bei'; jųvįąėtų? bei užkandžių ružavą vy7

• — Naujienų velykinis nume
ris išeis viduryje Didžiosios sa
vaitės. 'SkėJbiinus ir sveikini
mus i prašoma -įteikti iki Verbų 
sekmadienio.

— Kelionių į Vilnių 1979 m 
jau paruoštas. ‘ Mariną Kiela:

(312) 737-1717. (Pr.) '

ną, vadinamą Rose (ištariama 
Rczey). šeimininkės jį mėgsta, 
nes jis tinka prie visokios mė
sos, žuvies ir kitokių patiekalų. 
Jis gaminamas iš spalvotų arba 
raudonųjų vynuogių, jų žievelę 
paliekant fermentuotis sultyse, 
kol jos įgauna ružavą spalvą. 
Vyno gamintojai B. Cribari & 
Sons, Suite 612, 500 Sansome 
St., San Francisco’, CA 94111, 
yra šileide nemokamą informa
cinį leidinėlį apie vyną ir jo var
tojimą.

Notary Public 

Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd St TeL 136-7878

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren

kant nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

TeL 767-0600.

NAUJIENOS 
1739 SO. RALSTID ST. 
CHICAGO, IL SOMt

sažindima* roririšlnėjlino 11111 dat, Priede

Pirirdė Ir nrdis

Atfrem

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

Pavardė ir vardu __________________ —

Adresai

Sponsorlans pavardė, vardas ir vietovė

O GERIAUSIAI CIA
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 Z auto 
garažas. Apie $6,000 pajamų, i 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 z aukštų mūro namas, 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

'• Pirk daugiau ir taupyk, - 
.buvo Amerikos prekybininkų 
ir vartotojų šūkis. Dėl to’ čia 
kiaušiniai buvo dedami į karto
nus, po 12, p riė po 10, kaip Eu
ropoje ar kituose pasaulio kraš
tuose. Ralph krautuvės Kalifor
nijos valstijoje užsakė dėželes 
fik astuoniems kiaušiniams ir 
jie yra, daug - veikiau išperkami, 
nėgu ■tuzmihial; Pasirodo, kad 
dabar veik visai nėra daugiavai
kių šeimų, o3^augiau atsirado 
viengungių - ir b^ėikių pąru, kūj 
rios tuzino kiaušinių kartoną 
lauždavo pusiau, dažnai sudau
žydami bei su^loėami įpakavP 
mą. Dabar jie itiiri patogumą-; 
tik .vietoje 6 turi pinkli 8 kiau- 
šįriius. -^,<‘ • ■ ’ i .

• Amelia Janks Blc'omer, ko
votoja už moterų teises 19-nie 
šimtmetyje, 1851 m. pirmą kar
tą išėjo viešumon, apsiavusi pla
čiomis kelnėmis. Tokios kelnės 
yra pavadintos jos vardu.

iiį^DAbąr-maddje patiekti prie

Vlssz ir visus kviečiame 1 didžiąją taiką . ;

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei talirsų Kaitytoji raute 
srašoma pasinaudoti žemiau eaančiomia atkarpom!* ■

2608 West 69th St, Chirapx m. M629 ■ Tel WA 5-2787 I
, -•* L»*. , -. •’-* »•-.•4 '<- * f i*x * ■* ■■ • ’ — ■/■* I- '■ 4

Didelis pasirinkimas geros rūšie* Įrairių prekių. S 
' MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

turu

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
TeL WA 5-27372501 W. 69th St., Chicago, DL 60629. —

V. VALANTINAS

• Pl«tlnlmo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujiem? 
pastangas, prašaa jas siuntinėti ui pridedamų! . ---- doL _____

Pavardė ir vardas

Adresu

• Platinimo vajau* proga, prašau rinntlnėtl Naujienas dvi taraite* aualpA. 
tinimui nemokamai be jokiu Įsipareigojimu. ' ' '

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė ir vardas

Adresas

Partrdė ir, vardas

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fratemalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius : darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba, '

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na
riui* patiruaaj* tik savišalpos pagrindu. - ■ x

Kiekvienas lietuvi* ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenlfto pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuita apdrauda: už 
51,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA—kuopų yra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
j savo apylinkės SLA kuopų veikė jūs, jfe Jums 
mielai pagelbės i SLA Įsirašyti.

Gajite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
■ - j " New Yėrti, M. Y. 10001 * ' > <

. .. _ W. 30tti St. i. — - - -’-f
Tel. (213) 563-1210

SLA

—_

HELP WANTED
Darbininku Reikia

MALE

TRUCK & PASSENGER 
TIRE SERVICE

have experience. Must have 
driver’s licence. Full-time po-

Salary commensurate with

1 .597-0331 3

Must 
valid 
sition. 
experience. 
Alsip, Illinois.KAIP SUDAROMI 

TESTAMENTAI
Tuo reikalu Jums gali dau 

padėti teisininko Prano Šul 
paruošta, — teisėjo
Wells oeržiūrėta, ‘‘Sūduvos I- į
išleista knyga su lęgališkomh • 
formomis;

Knyga- su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica 
Cgo, IL 60608 Kaina $3.0( 
su formomis — $3.90.

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

MACHINIST
HARDINGE LATHE

■ Experience in set-up and operate. 
Alphonsf 1 Overtime.

CALCO MFG. CO.
205 Factory Road 

Addison, Ill. 
628-2309

equal opportunity employerAn

Juozo šmotelio

SHIPPING AND RECEIVING

Experience Necessary. 
Must have good work 

references.
HEAVY LIFTING

Ashland and Diversey 
8:00 — 4:30 PM 
CALL 477-6487

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose ’ greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Avė. 
Tel. 927-3559

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

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ.
< 523-8775

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas

2646 West 69fh Street
Tel. REpublic 7-1941 -

su.

SKIRSNELIAI
Graži, lengvai skaitoma 

įdomi 250 puslapių knyga 
krauta autoriau? troboje.

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

’yvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

MACHINIST FOREMAN
S22,500 a year plus insurance and 
bonuses to start. Must know Tool 
room. Layout. Jig fixtures, Press 
brake. Lite metal fabricator. 15 men 
shop. Bridgeport area.

CALL 247-2547
between 9 and 3 PM and ask for ROY

Siimtmial i Lietuvą

i P. NEDZINSKAS,. 4065 Archer Av.
| Chicago, III. 60632. TeL YA 7-5980

BROWNE SHARPE-SCREW 
MACHINE OPERATOR 

OPERATOR

Days-Steady Job 
Must Speak and Understand English 

alward mfg. co. 
4632 W. Lawrence 

286-3334

Netary Public
INCOM! TAX SERVICE 

4159 I. Maplweod. Tel. 234-7454 
Taip pat darosi vertimai, giminiu I 
ištvietimai, pildomi pilietybėj pn- 1

tymai ir kitokį blankai. J

RENTING IN GENERAL
Nuomos

Išmnuomoiami du dideli kambriai 
dirbančiam vyrui, apšildomi, fumi- 
šiuoti, prie gero susisiekimo.

Telefonuoti 523-3886

SERVICEMAN
to service and install dental equip
ment. Mon-Fri. 9-5:30 Salary open.

Must have own transportation.
Western Dental 256-3430

Wilmett, Illinois

BEST THINGS IN LIFE

Xl Frank Zapolls
QC8Vi W.TSfti St.

GA 4-8*54

luti ’Ata

iMivaaact 
v V

State Farm Life Insurance Company

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

REGISTERED NURSE 
part-time 11:00 to 7:00 a.m.

R. N. or LPN 
full-time 3—11 p. m. or 7—3 p. m.

MONTICELLO CONVALESCENT 
CENTER

600 W. Ogden Ave.
Hinsdale

Call 325-9630

SHIPPING AND
RECEIVING '

Must be experienced. Modern facili
ties in Morton Grove seeks a person 
with good figure aptitude and good 
command of the English language.. 
Should be physically fit to load and Į 
unload trucks. Salary commensurate ( 

with ability, plus excellent 
fringe benefits.

Phone Personnel: į
- b > 966-8300 - !

ADVOKATAS ' t
CHARLES P. K AL & Associate 

2649 West 63rd Street, Ii

T*t. 776-5162
, Trečiadieniais iš anksto susita-. 

rus. šeštadieniais iki 12 v.
Vakarais tel. RE 7-5047.: ’ 
Raštinė veikia jau daugiau kaipi 

40 metų, patarnaudama klientams.!

REGISTERED NURSES NEEDED

DAY SHIFT
Salary $5.75 to $6.25 hour. Contact: 
Tower Pavilios Nursing and Conva
lescent Center, 5825 W. Cermak Rd, 
Cicero, Hl. Ms. Dembek - 656-9120.

SERVICE MAN }
Experienced in Ranges, Rehigera-’ 
tors, Washers, Dryers. Tools car nec-j 
essary.' $300-5400 >£ week plus ex
penses. *i .,L ' *

_____ 226-4889 - - 
1230 So. Western

CLEANING LADY WANTED

4 Days/Week. 3-4 Hrs./Day 
Call Mornings Between 9 and

BONANZA STEAK HOUSE 
8150 S. Cicero, Burbank 

424-5884

CALL IN ENGLISH
Ask For Jerry or Eleanor

12. Press

Clean 
pensation|

p < i fc t l N c

Operator, - experienced with i 
Diek Ote| ptetemaker

stiro;

KWIK COPY 
500 SKOKIE BLVD 

> Northbrook, III.
Cail 564-1313

r '*erteHent corn- 
nsin-antt' prbgraita.

• Di-Gel.
The Anti-Gas Antacid.

»  NAUJIENOS. CHICAGO I. JU, Wedr ^day, April 4, 18T9




